
4 ?  l ik t# * '

Ό  άρχήμ,ου είν«ά νά μ,ήν εχω **μμίαν*ρ̂ ήν.

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Σ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ
είνα ι ό μόνο; συντάκτη ; τοΰ Π Α ΛΗ Λ. Γ'©Ρ£}ΠΟΥ καί ε ί ;  αύτον, πρέπει v i  σ τέλνω ντα ι ουλα τα  γράμμΛτα τώ ν ίπ ισ το λώ ν .

Συνδρομή γ ια  τή ν ΙίλΛαοα 12 ο'ρ. καί γ ια  τού; όξω απο ’ο'ώ " ϋλΑ η να ; Ιί» ορ. προπληρω τέα ι;. Κάβε παράπονο κάθε πολίτου τυπόνετα ι τή ς  ίω ρ » ίς  
■μόνο ή γ νω ττοπο ιτ<itt; πλτχώνουν 50 λεπτά  τ τ ν  άρά ία  γ ια  τήν κάθε αοοά.

Α θ ή να » . 1£S Α ύ γ ο ύ α τ ο υ  1 M W 8

*ο
Τρικούπης μας τδστριψε άλά γαλλικά στήν Εΰρώπη χωρίς νά 
τόν πάρη κάνεις, χαμπέρι κα'ι θά  κάτση λέει νά ξεχειμονιάση 
στή Λόντρα.

Νά λοιπόν ποΰ βγήκαμε καί 'δώ άληθινοί ποϋ γράφαμε μιά 
φορά πώς οί ομογενείς τής Λόντρας έκαναν συνεισφορά καί 
μάζοψαν Ινα ποσό, ικανό yd έ (  ασφα Μαγ τό μέ.ΙΛον τοΰ Τρι- 
κούπη, καθώς έγραφε πέρσυ καί ή 'HyJpa τής Τεργέστης.

Μας έφυγε άναδρα ό ΤρικούπΥ,ς τώρα ίσα ΐσ* ποΰ βγαίνουν 
άπό τήν επιτροπή μία μία ή φοβεραΐς πομπαίς του σπατάλαις 
και κλεψαίς. Ά μ  ποΰ θά μάς πάη, και ό κόσμος νά χαλάση 
άπό τό ειδικό δέν μας γλυτώνει.

Μ ό λ ις
δ Π α.Ιηά νθ^ η ις  τήν Κυριακή είπε καθαρά κα'ι ξάστερα δτι τό 
Γκαζοχώρι πρέπει νά καταδαφιστή, κα ί άμέσως τήν άλλη ’μέρα 
πειάχτηκαν χίλοι δύο νά τήν πουλήσουν γιά  δι'/ή του;, ό Ά .  
Όμηρίδης άπό τόν Περαια καί Π. Παπαδάκης άπό τοΰς Ά μ . 
πελοκήπους ποΰ κάνει καί τόν αρχαιολόγο.

Ά πό  τόν τελευταϊον λοιπόν μαθένομε πώς στό Γκαζοχώρι 
ήτανε τό αρχαίο νεκροταφείο τό όποιον άπέχει παρασάγκας 
άπό έκεϊ καί είναι στήν Ά γ ια  Τριάδα, τήν λίμνη αυτή τή 
φοβερή τήν αρχαιολογική ποΰ εκτός άπό τάς αναθυμιάσεις καί 
άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Τό Γκαζοχώρι ήτανε οξω άπό τά τείχη καί ονομαζότανε 
2 ξ ω  *ερ * !-» .ικό ς, δηλαδή τόπος ποΰ έφτειαναν πλήθρες, καί 
γιά νά φτειάνουν πλήθρες, στάμνες καί σταμνάκια, θά πή πώς 
ό τόπος έκεΐνος ήτανε πάντοτε υγρός, λιμνάζων, άκόμα δέ 
πρός δόξα καί τών σημερινών καί τών άρχαίων Αθηνών έκεΐ 
εΰρίσκοντο καί τά διαβόητα παρθεναγωγεία  τών Μ αγδαλινών, 
δπως καί τώρα.

Κ υττάξετε τ ί διαβολοσύμπτωσις, καί ακατοίκητος μέν δέν 
ή'τανε άλλά τοΰς έπεονε ό διάολος δσους κατοικούσαν άπό τνίς 
θέρμαις.

Τέλος πάντων, ένα κ ’ ένα κάνουν δύο, άφίνοντες κατά μέ
ρος τάς άρχαιολογίας καί ερχόμενοι στάς σημερινολογίας.

Τό Γκαζοχώρι πρέπει νά καταδαφιστή, γ ια τ ί τ ί τό όφελος
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άν φέτος έσώθηκαν άπό τό δρεπάνι τής θέρμης, ποΰ τοΰ χρό
νου θά Ιχωμε πάλι τά  ίδια Γιάννη μου τά ?δια Παντελή μου.

Πρέπει λοιπόν ή κυβέρνησις νά βρή, ώς γράψαμε ένα κα . 
τάλληλο μέρος καί νά φτιάση σπητάκια καί μεταφέρη έκεϊ τοΰς 
Γκαζοχωρΐτας καί δσοι θέλουν νά τά κάνουν δικά τους, λίγο 
λίγο άς τά ξεπληρώνουν, άλλοιώτικα άς κατοικίσουν τής δω . 
ρέας ένα δυό χρόνια καί έπειμα άς πληρόνουν ένα μικρό ^οϊκι.

Θά γίνη αΰτό δμως ; Δέν βαριέστε, νά πάλι τοΰ χρόνου 
τσαντήρια θά έχωμε καί κινίνα καί τριχάματα καί έφημερι- 
δογραψίματα, ώς ποΰ νά καταντήση εις τό τέλος κάμμιά μέρα 
νά ξεφυ’-ρώση άπό κεϊ καί ή κυρία χολέρα πρός δόξα τής 
τής κλεινής Α θήνας ποΰ θέλουν νά ποΰν ο? μασκαράδες οί 
Εΰρωπαΐοι® πώς δέν παράγει τίποτα , ένφ ίσα ϊσα παράγει 
πρώτης τάξεως καί καλλητας τύφους έφκεφαλίτιδας, μηνιγ. 
γ ίτ ιδ α ς , γκαστρίτιδας, βακτηριοδίτιδας καί φθίσι μπόλικη.

Νά καταδαφιστή τό Γκαζοχώρι, γ ια γ ί άπό κεϊ θά καταν
τήση μία ’μέρα νά μεταβληθή δλη ή Α θήνα  είς ένα μεγάλο 
Γκαζοχώρι, νά ψοφήσωμε δλοι νά πάμε στό διάολο.

Χό 2Ευνέδριον
ν άπανταχοΰ Ελλήνων παληανθρώπων συνιστάμενον έκ μό* 
ι τοϋ Παλιανθρώπου  ώς γενικοΰ αντιπροσώπου αΰτών, συν. 

ελθον εν τώ ιδιαιτέρω αυτοΰ δωματίω παρόντος καί το ΰγρα ιι. 
ματέως Μπουκάλα,

Αεελβόν
την απεραντον δικογραφίαν τών επιστολών τών γραμμάτων 
άσφραγίστων τε καί σφραγισμένων,

Ά χ ο ύ σ α ς
τά γαυγίσματα τοΰ εισαγγελεύοντος σκύλου στή σκάλα παρι- 
σταμένου καί τοΰ έπί τών μακρών επιστολών κατρουλογάτου}

Χχεφθέν
κατά τοΰς ελληνικούς παληανθοωπικοΰς νόμους, άν πρέπη νά 
τυπωθούν τά εκατομμύρια τών επιστολών τών γραμμάτων 
βουλωμένων τε καί άβουλώτων ο>ς λήγοντος τοΰ έτους,

Λ ιά  τ α ΰ τ *
καταδικάζεται ό Παλιάνθρωπος  νά δημοσιεύση στό σημερινό 
φύλλο του δσα γράμματα πάρη τό φύλλο ανόητα, αηδή, σπου^

τω
νου
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δαΐα, καί νοητά καί νά υποχρεωθή νά μ.ή δημοσιεύη άλλοτε 
τοΰ καθενοΰς τάς άνοησίας καί νά δίνη λούστρο σέ κείνους ποΰ 
Οά τολμήσουν νά τοΰ στείλουν είς τό έξής τέτοιαις.

Έ γένετο , άπεφασίσθη καί έτί'βη ή μεγάλη σφραγίς τής τύ
φλας τοΰ κράτους τών παληανθρώπων.

Ό  προεδρείων  *0 γραγματεΰς
Παλιάνθρωπος. ΜπονχάΛας.

Έκοινοποιήθη αυθημερόν ενώπιον τών μαρτύρων  .................
(Λείπουν τά ονόματα του;, ώ ; ποΰ νά βροϋμε μάρτυρας οί- 

χονομικοΰς έπαοκουμένους καί είς τό εικοσπενταράκι).
Χημεέωβες Ιίαληανβρώπου.

Δέχομαι, άλλά μέ τήν έπκρύλαξι παντός δικαιώματος μου 
χαί μέ τό δ'καίωμα τής έφέσεως.

lint λοιπόν
δυνάμει τής άποφάσεως τής άποπανινής σας καταναγκαχρεια- 
βτικής σας τυπώνωμεν σήμερα άπό τήν κουτουράδα, κα'ι υπο
δέσετε δτι σήμερα ό Πα.Ι ̂ άνθρωπος είναι Γκαζοχώρι επιστο
λών καί ξεκαθαρίζετε σήμερα, καί μεθαύριο τά άλλα.

Πρώτη.
Ά πό  λίγο καιρό καααενθουσ;αζόμαστε να βλέπωμε νά γρα

φής δλαις τής άνοησίαις τοΰ κόσμου. Εύγε. Ευγε. Προχθές 
δμως διαβάσαμε μέ λύπη μας δτι θά πάψης νά μάς βάζης 
ίιποφυλλίδα, (ά όχι, έχετε άδικο, είπα δτι θά σάς τήν βάζω 
πάντοτε άλλά κάποτε θά κάνω καί ανακωχή), και τό νά γοά- 
φης πλέον άνοησίαις, τούτο τό τελευταΐον μάλιστα μάς έλυ- 
πησε. Αύτά, κύριε μάς ενθουσιάζουν καί περιμένομε μέ άνοι- 
χτό τό στόμα τόν Παληάνθρωπο καί μάθε δτι άν τά πάψης 
θά ζημιωθήςκαί πρός γ-ώοίν σου, καί έχομε καί της συνέχειαις 
καί τών τριών χρόνων καί νά μή μάς χαλάσης τόν τελευταίο 
γ ια τ ί . . . . σέ στέλνομε στόν Κ αλλιγά.

Τ . Γ . ’Αληθινά είναι άλήθεια πώς έχεσε ό Κ αλλιγάς καί 
<Τ0ν Άσμοδαΐο ; Πο.ΙΛυ\ ΠαΛτ)ανθρύποι.
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Η Φ Α Ν ΤΑ ΣΜ Ε Ν Η
ΙΗ\

Είπαμε πώς ό γεροαπόμαχος μ’ έπιασε επ ’ αύτοφόρω, ύ- 
φθαλμοφανώς δηλαδή,χαρχαλεύοντας τήν ποδιά τής κόρης του 
Χαί ίτ ι  σηκώθηκε άπάνω θυμωμένος καί μ’ εύρισε.

’Εννοείται δά πώς ό φόβος φυλάει τά έρημα καί δτι καί ό 
ποντικός στήν απελπισία του κάνει έφοδο κατά τού γάτου, 
σηκώθηκα λοιπόν κ’ εγώ άπάνω καί έλαβα τήν θέσι μου.

— Τί γύρευε,μού ξαναεπανάλαβε ό γεροαπόμαχος τό χέρι σου 
άπάνω στήν ποδιά τής κόρης μου, έδώ θέλω νά μοΰ δώσης 
λόγο.

—  Κύρ καπετάνιο, τού άπάντησα, λάθος είδατε, μέ άδικάτε 
δέν ρωτάτε κάν καί τήν ίδ ια ;

—  Τ ί νά τήν ρωτήσω ποΰ θά τό κρύψη, έμένα θά μού που
λήσετε αύτά, στραβός είμαι έγώ καί δέν βλέπω τ ί γ ίνετα ι 
μπροστά μέσα στά μάτια μου; Μ’ δλα τούτα άς τήν ρωτήσω, 
σάματις πρόκειται νά έξετάσωμε καί ψευτομάρτυρας. Λ έγε, 
μωρή, αύτός ό κύριος δέν σέ τσίμπησε στό μηρί έκεΐ στή πο
διά σου, πρόσεξε καλά, κακομοίρα γ ια τ ί άν νομίσης πώς θά 
μέ ψευτίσης, θά γίνη κα τ ’ οίκον έρευνα καί πρώτον στάσου νά 
’δώ τήν ποδιά σου είναι ζαρωμένη, εχει δαχτυλια ΐς τσιμπιάς 
άπάνω, άμ τά ξέρω γώ αύτά . Μή τήν τραβάς, μή τήν ι’σάζης, 
«έ μαχαίρωσα.

Και ταΰτα λέγοντας έπιασε καί επιθεώρησε τήν ποδιά τής 
Μ«ρ(«ς ή έποία κατά εύτυχίαν δέν είχε ζαργκουλάδες άπάνω.

= r Κ*λά i l i t t j  $ν δέν φαίνεται τό σημάδι έδώ, θά τό βρούμε

Ά π ά ν τη σ ις  Πα.1τ/α*θ. Ό χ ι δά αύτόν δέν τόν έχεσε, άλλά 
τοϋ έγραψε προχτές τήν Κυριακή πώς τόν κάνει, κωλοσφοΰγγι 
καί κείνος τοϋ ζωγράφησε τά μοϋτρά του καί τού τάστειλε. 
Ά μ  δέν πέρνετε, καϋμένοι τής Κυριακής τόν Άσμοδαΐο νά 
τά δήτε. Τέλος πάντων αύτός ό άνθρωπος, χωρίς νά σεβαστή 
τή θέσι του κατάντησε επίφοβος μ’ αύτή τήν εύκοιλιότητά του 
πού πάει νά μάς χέση δλους τοΰς δημοσιογράφου;, καί άφού 
b διευθυντής τής αστυνομίας δέν φροντίζει νά στέλνη εν* κάροο. 
άστυνομικό κάθε πρω'ι δξω άπό τήν εθνική τράπεζα, γ ιά  νά 
συμ.μαζεύη τάς ακαθαρσίας τού σοφού καί νϋν ξεκουτιασμένου 
Κ αλλιγά , άφοϋ λοιπόν λέγομεπώς κάμμιά ελπίς σωτηρίας δέν 
υπάρχει άπό τήν άστυνομία, τό ελάχιστο ή δημαρχία δέν 
φροντίζει νά κάνη ίνα  υπόνομο άπά τόν σεβαστό νικολή τοϋ 
σοφού ίιποδιευθυντοϋ τής τραπέζης, ώς στόμα του νά γλυτώ- 
σωμε γ ιά  τό Θεό. Τόν κάνομε ώς τό τέλος καί διά συνεισφο
ράς. Νά ό Χρόνις  τών 'Αθηνών έτοιμος είναι.

Λ ε ύ τ ε ρ η
Τό υπουργεΐον τών ναυτικών μάζεψε κάτι άντριώτας χτ ί- 

στας καί τοΰς έκανε ναύτες καί άπόλυσε τοΰς παλαιούς ναύ- 
τας καί αύτοί μένουν έλίύθεροι, ένώ οί άλλοι ποϋ έφαγαν τή 
ζωή τους στά ναυτικό ψοφούν τώρα τής πείνας. Σέ παραλούμε 
νά μά ; πή; ποία είναι ή α ιτ ία  ποϋ μάζεύαν αύτοΰς τοΰς νεο- 
συλλέχτους ; Ά πάγτητζ ις  ΠαΛηαγθαώποι. Γιά νά γ ίνετα ι 
τσίρος στά ρουσφέτια. ’Έ πειτα  δσοι άπό τοΰς πραγμάτικώς, 
άδικηθέντας δέν έχετε νά φάτε, :’δοΰ ή Ρόδος ίδοΰ καί '.ό πή
δημα. Πνιγαίνετε δλοι στό Γκαζοχώρι κάνετε τόν θερμια- 
σμένο νά τρώτε καί νά πίνετε τής δωρεάς καί πάντα  νηστι
κοί νάστε.

Ί  ρ έτη
Τόν γιατρό ποϋ είναι διορισμένο; γιά  τήν συνοικία Πετοά- 

λωνα τόν παρεκάλεσα νά έπισκευφθή έμένα καί τή γυναΐκά 
μου έγκυον καί τοΰς δύο κλινήρεις καί είπε πώς δέν σπάζει 
τά ποδάρια του, χ τ έ ; δέ στάς 8 τά πρωί διάταξε δλοι οί 
άρρωστοι θερμασμένοι νά παραταχθούμε στόν δεύτερο σταθμη
τού σιδηροδρόμου γιά  νά μά ; έπιθεωρήση σάν γελάδια , καθότι

πάρα μέσα, στό κρέας άπάνω , πού θά μοϋ πάτε δέν μπορεί νά 
φύγη η κοκκινίλα άμέσως. Λέγε λοιπόν σΰ, κυρά ποϋ κάθεσαι 
σάν κλαμένη Π αναγιά , σέ πείραξε η δέν σέ πείραξε ;

-— Μ παμπά, είπε ή Μαρία, έτσι μέ παράπονο, ό κύριος 
δέν μ’ ένόχλησε όλως διόλου καί τόν άδικάτε καί είναι άδικο 
νά τόν προσκαλέσ/;ς νά γευματίση καί νά τοδ βγάνετε δ ,τι ο
λίγο φαγειτό έφαγε άπό τή μύτη καί νά τάν προσβάλλετε πράς 
τούτοι;.

—  Νά τα , δέν τά είπα ’ γώ , κύλησε ό τσέντερε; καί βρήκε 
τό καπάκι. Ά π ά  γυναίκα περιμένεις νά μάθης άλήθεια πού 
καί νά τήν σκοτώσης πάντα δχι καί ψέμματα Οά λέη. Μωρή. 
μπάς να ι σοϋ γουστάρει άπό ’δώ ό κύριος καί θέλεις νά μού 
τόν υπερασπιστής ;

—  Καί τ ί συμφέρον έχω;
— Καί τ ί συμφέρον έχεις ; Τό συμφέρον δτι θά σού μύρισε 

καί άπό τώρα παντριά. Έμένα θά μοϋ τά πήτε αύτά ; Γιά 
καθίσατε, κάθισε καί σΰ κύριε, πάρα πέρα σΰ τήν καρέκλα σου. 
Έ δώ πρέπει νά γίνη μιά προανάκρισις.

Καθίσαμε δλοι, ό γεροαπόμαχος γέμισε πάλι τά ποτήρια 
καί θέλησε νά τσουγκρίσωμε, ένώ έγώ είχα κρεμάσει τά μού- 
τρά μου μιά σπιθαμή.

— "Ελα, είπε, πού κάνεις καί τόν θυμωμένο, άντίς νά ή- 
μαι ’γώ , τώρα θά εξηγηθούμε, θά ’δούμε, θά έξετάσωμε, κα ί 
άν έχης δίκαιο θά τό εϋρης καί άν άδικο πάλι θά τό βρής.

Τί νά κάνω, θέλοντας καί μή θέλοντας τσούγκρισα καί ρού- 
φηξα δλο τό ποτήρι γ ιά  νά πάρω δυνάμεις.

— Λοιπόν, έξακολούθησε b γεροαπόμαχος, σΰ λ έ ; πώς δέν- 
τήν τσίμπησες αί ; Ά μ  άν τής σηκώσω τά φουστάνια καί 
σοϋ δείξω τή ; τσιμπιάς τό σημάδι, τότε τ ί χάνεις;

Μούρθε νά βάνω τά γέλια καθώς τάβανε καί ή Μαρία, μ’ 
δλα ταϋτα τοΰ άπάντησα.
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αύτοϋ έξοχέστατος δέν μπορεί νά περπατά από πόρτα σέ 
πόρτα. Να γιατρός άγαθοεργός- Σ. Πα-Ιηανθι ώχοι·. Ή τα ν ε  τό 
βοάδυ στό θέατρο καί ητανε ξαγρυπνισμένος. Δέν πειράζει, 
άλλη φορά Οά σάς πάη νά σάς έπιθεωρήση στάν Τρελά.

Τετάρτη.
Σ τά ; 11 ’ Ιουλίου έστειλα άπά τή Σύρα 2 καί 70 στοΰς 

αδερφούς αργυραμοιβούς Σούκα αύτοϋ νά μοϋ αγοράσουν ένα 
λαχείο τών σιδηροδρόμων τής Τουρκίας καί μοϋ απαντούν 
δ,τι τό γράμμα μου χάθηκε. Πού χάθηκε ; Σημ . Πα.Ιτιανθρ. 
Πού χάθηκε ; Είς τό βάθος τής κουταμάρας σου. Στείλε κι 
άλλας ; Καί είσαι μπούφος καί φαίνεσαι διότι δέν έχεις υπο
γραφή. _______________

Έ δώ στή
Κ έ μ π τ η .

Λαμία έ/ομε ένα τσαγκάρη ονομαζόμενο Δ. Απ. 
Χρηστοδο >λου καί άπά ’ δώ καί έν ι χρόνο άλλαξε το δνομα
του κα ί εγινε Δημ. Καρακαντάς γιά  νά φαίνεται πώς βα- j 
στά καί αύτός άπό χρυσογαϊδουρικό σόι. Βάλτο αυτο και θά ι 
σού στείλω ένα γουρουνόπουλο, Σημ. Πα.Ι. Χαριν τού γουρου
νόπουλου πού δέν Οά λάβω τό βάζω, σάν καί κείνον πούθελε 
νά μού στείλη τά πεπόνια. Μά μού είστε κατι παστρικά τσα
νάκια σεις οί Λαμιώτες, ποΰ θοϋ κύριε φυλακή εν τώ στό- 
ματί μου. Κορόϊδα.

"Ε κ τη .
Έ δώ στή Πάτρα ό Κώστας Μαρατόλας 

τάν κόσμο γ ια τ ί δέν τοϋ δίνουν τραμπούκο, 
γ ια τ ί πέρνει 5 εργάτες καί στή κοτάστασι 
τά μάθη ό δήμαρχος νά τόν βάνη γνώσι.

τσακόνεται μέ δλο 
“Εφαγε τόν δήμο, 
βάνει δέκα καί άς 
Σημ. Πα.Ι. Αύτό

θά πή πώς είναι έξυπνος άνθρωπος καί κυττάζη τή δουλειά
του καί γαυγ ίζετε σεϊς.

Έ β δ ο μ η .
Ά πό  τήν Πάτρα πάλι μά; γράφουν οτι ενας ευελπις έκεΐ 

κορδόνεται μέ τά πολιτικά του καί χτυπά  τό σπαθάκι του 
μέ τή στολή καί σταυρώνει τοϋ κόσμου τά κορίτσα μέ τή ; ερ- 
γολαβίαις του, καντάδες καί ταβέρνες, 
γράφονται.

Στα*. Πα.Ι. Αύτά δέν

Όγδοη.
Δέν παρακαλάς τάν διευθυντή τής άστυνομίας νά ριξη κα ί 

ένα βλέμμα εις τόν δρόμο τοϋ Bf. Νεκροταφείου μεσα εις τα 
στενά νά ’δή τ ί γ ίνετα ι; *Ολαις ί) Μαγάαλιναίς πού εδιωξε 
δεξιά καί άριστερά μάς μαζεύτηκαν εδώ ποϋ πράγμα τόσα 
χρόνια 7ΐού κατοίχούμε έδώ  δ έν  τό είχαμε δή,άλλά τά ; άφίνουν. 
έπειδή μερικαις άπά δαύ-ιες είναι ευνοούμενες μερικών μεγά
λω ν.Ά κο ϋς κάθε βρ ά δυ , Ι φ ι γ έ ν ε ια , Ιω ά ννα , Κ ατίνα , (βλέπει; 
έχουν καί ευγενικά ονόματα), νά κάνουν τό ανάστα ό Κύριος, 
καί δέν τολμούν η γυ*.αϊκές μα ; νά προβάλλουν στό παρά
θυρο. Τί πράγματα είναι αύτά, κάνε μας τή χοίρι καί γράψί 
τα μπάς καί ήσυχάσωμε. Σημ. Πα.Ι. Οΰδεμία ελπίς σωτη
ρίας, ό διευθυντής τήν θέλησι τήν έχει άλλά οί μερικοί μεγά
λ ο ι  τόν πιέζουν. Τής δ.ώχνει άπό ’δώ ξεφυτρώνουν άλλοΰ.
01 μ(γά.1νΐ, ν ΐ  /,εγά.Ιοι, αί καί νά ξέοααε τ ί τραβά μ’ αύ
τοΰς τοΰς μεγαΛοις.  Φτού νά πάρη ό διάολος πού νά θέλη κα
νείς νά κάνη καί κάνένα καλό δεν τον άφίνουν οί μεγάλοι. Δέν 
φταίει τό καρφί, άλλά τά καρφοπέταλο.

Ένατη.
Οί ίερεΐ; τή ; Χρυσοσπηλαιωτίσση; έμάλωσαν τήν Κυριακή 

στή πρώτη λειτουργία κτλ . Σημ. Πα.Ιηανβρ. Άμφότεροι καί 
οί δύο συν εμού μαζΰ οί περί ου ό λόγο; παπάδες είναι λίαν 
περ σεβαστοί, καί ίσως είπαν τά ξέψαλμο έπιτροχάδην, ή
γουν στά τέσσερα καί σείς νομίσατε πώς μαλλόνουν. Μά έτσι 
πάλι θά τοΰς πάρωμε ό'λου; σβάρνα.

Λ έ κ α τ η
*Ένα; άόμματο; μουσικάντης ονομαζόμενος Ευάγγελος Α 

θανασίου, είς τά σπ ίτι τοΰ Γεωργ. Κολόμβου φωτογράφου εις 
τάν δρόμο τών Διοσκρίδων άπάτησεν διά τή ; βίας ένα κορίτσι 
11 χρονών ένοΰ; δασκάλου όνομαζομένου Ράλλη Πέππα ονο- 
μαζομένην Βασιλική εΐ; τά υπόγειον τής οικίας του ε ί; τά ; 
τρεις τοΰ μηνάς, σάς παρακαλοΰμεν πολΰ νά τυπώσετε αύτά 
είς τήν έφημερίδα σας, διότι είναι πτωχοί άνθρωποι καί δέν 
Αέν έχουν δυνάμεις νά τόν καταγγείλουν. Σ. Πα.Ιηανθ. ’Ά λ 
λοτε αύτόν άνθρωπο τάν είχα υπερασπιστή διότι ένας σάν

—  "Ωστε δηλαδή πολεμάς μέ τήν προσήκουσα αύστηρά ά- 
τροφή ποϋ δέν σοϋ έδωσα έγώ, άλλά τήν έμαθΐς στά Α ρσά
κειο νά μέ κερατώσης μπροστά στά μάτια μου.

— Μ παμπά, τ ί  λόγια είναι αύτά ;
— Είναι λόγια ποϋ δέν πέρνουν άπά λόγια , είναι λόγια , 

ποϋ άν έπιονες σΰ άπό λόγια θά ήσουνα τώρα μιά καλή μ.οδ·. - 
στρούλα νά βγάζωμε καί νά ένα μας καί τά άλλο μας, άντί 
νά κάθε όλημερονυχτής στό παραθυράκι, ποϋ θά τά καρφώσω, 
νά μοϋ ρεμπουντομπάζης, πώ ; διάβολο τά λέτε σείς μέ τά 
μ,υθιστορήματα. Κάνε κορίτσα, λέει, νά σέ γεροντοκομίσουν 
δέν λέ<ε, νά σέ κερατώσουν. Αύτά έχουν τά γεράματα.

—  Τέλος πάντων τ ί αγαπάτε, είπα κ’ έγώ σκασμένο; πλέον 
άπά τή φούρκα, τ ί άγαπάτε άπό μένα ; Μήπως είσαι κανένας 
δολοφόνος καί γυρεύεις άφορμαίς νά σφάζης έδώ μέσα τοΰς

—  “Αν πραγματικώς μπορή νά ύπαρξη μ.ια τετοι* άποδει-
ξις έγώ στέκομε νά μέ σκοτώσης. ^

—  “Οχι δά γιά φονικά δέν είμαστε, άλλά αύτή ή προθυμία 
σου ίσα ίτα άποδείχνει δυά πραγματα^, η άτι πραγματικώς 
καθώς λές είσαι ντ ίπ  άθώος καί σέ αόικώ, η οτι θέλεις νά 
’δής ώς καί ιό μηρί τής κόρης μου, πράγμα πού δέν Οά σώση 
άλλος νά τά ίδή, παρά μόνο έκεΐνος ποϋ θά τήν παρη. Δέχε
σαι μ’ αύτή τήν συμφωνία.

—  Μ άκαπετάνιε, τ ί λόγια είνε αύτά, άν έχης κέφι νά μ.έ 
στεναχωράς καί άν μέ προσκαλεσες εδω γιά ν ανοι,,ης καυγά, 
έγώ δέν είμαι άνθρωπος γιά  τέτοιαις δουλεαις.

—  Ώ  βέβαια.' Γιά άλλαις δμως είσαι καί παρά είσαι.
Τέλος πάντων πρέπει νά πέρνη τέλος τά πράγμα. ^

 Κύριε, είπα πλέον φουρκιστείς, τά καλλίτερο τέλος είναι ____  ̂ t % , „  . . .
νά μ.’ άφήσετε νά φύγω, καί δ,τι κάνει τό τσουοέκι σας σάς τό I £ν0ρώ·πΟνς ποϋ προσκαλάς τάχα γιά νά τούς συμποσιάσης μέ 
πληρώνω, άνμπήκατε είς ιδιαίτερα έξοδα νά τά φτειάσετε I , „ . - ................. Λ —  ^---------1 -λ  -
για με.

 Βρέ τσουβέκι σοϋ γυρεύω να μοϋ πλήρωσης εγα/ω, η την
  1 r  » *

τιμή τής κόρης μου; _
Καί σηκώθηκε κι’ αύτός μ’ ενα ποροΰνι που βρέθηκε μπρο

στά του, άρπαξα τότε καί ή εύγενεία μου τό κουτάλι χωρίς 
νά προσέξω τί κρατοΰσα καί τ ί ειχα πιασβι. ^

‘Π Μαρία μπήκε στό μέσο καί μέ ψεύτικα δακρυα είπε στον

—  ■Ά κο υ , μπαμπά μου νά σο'. πώ. Είνε φοβερά αυτά που 
θέλει; νά κάνης, νά κακοποιήσης ξένο άνθρωπο μέσα στο σπήτί

λίδωτον. Καυχώμαι δ τ ι'μ 05 ίδωσες τήν προσήκουσα* x*l α υ 
στηρά* ανατροφήν ώστε

τό βρομερό σου γκιουβέτσι τά ραπάνια καί τά ξεράδια αύτοϋ 
τοϋ ψωμιοϋ. Ό πίσω .

Καί δίνω μιά βτά πραπέζι, αναποδογυρίζεται δλο καί άπο
κάτω  ό γέρος. Ώ ς  ποΰ νά σηκωθή στριψώνα έγώ, εννοείται 
δά πώς αύτή τή φορά είχα καί τά καπέλλο μου μ ίζύ . Πώς 
εΰρέθηκα τόσο παλληκάρι θαυμάζο» κ’ έγώ , άλλά ενα άπά τήν 
άπελπισ ία , φα ίνετα ι, καί άλλο άπό τόν οίνον τοΰ κρασοΰ είχα 
άνδριέψει.

Ώ ;  ποϋ νά σηκωθή ό γέρο; καί νά βγή εξω έγώ είχα γ ίν ε ι 
άφαντο;.

Στό δρόμο ποΰ ερχόμουνα συλλογισμένο; γιά  δλα αύτά τά 
μασκαρηλίκια νά έκεΐ κοντά στά Χαυτεΐα καί με ματζακώνει 
ό καφεντζής τής Φανής.

Έ δώ τά μπλέξαμε πιό χοντρά καϊ μεθαύριο να δοΰμε πώς 
θά τ «  ξεπλέξωμι.
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κ ι ’  a i r i v  μπερμπάντη; στρατιωτικό; τού ατίμασε τό κοα'τσι 
του αυτό που σούρνε, μαζυ του στού; δρόμου;, άλλα, λέγετα ι' 
« τ ι  ο άνθρωπος αυτός ^ίνε φυσικά κ α κ ο ύ ς ,  διότι χαθώ; λέ- 
γουν,αφοΰ εβίασε μιά συγγένισα του στενήκαί έκαμε αίαομυξία 
αμέσως την στιγμήη τήν ΓΛια καί τέν στράβωσε ό Θεό; άπό 
τότε Τωρ*^ δέ αποδείχνεται, *τι φύσιν πονηράν μεταβαλεϊν 
ου ράδιον. Αν χωρίς ματια χάνει τέτοια κακουργήματα φανν 
σθτ,τε τ ι εκανε οταν τα ειχε. Τώρα στραβόν άν^ω το  τι να τό ' 
κάνη τινας, νά τόν βάνη φ υλα κ ,, θά τόν τα ίζη άδικα "Α 
τόν α ^ σ ω μ ε  λοιπόν, καί ό Θεός ποϋ τοΰβγανε τά μάτια 
αυτός σαν  ̂ στραβό ισο>; τόν ρίξη Χβ1 μ£σ ι , έ , ανένα ^
«σ^εστ·/! να κατι σαν χολεριασμένος. ’Αμήν. Τέοα'

έθαψαν μέ τ?ς μεγαλείτερε; τ ιμ α ί; τον Κωσταντίνο τόν Πα-; 
λαιολογο, καί διά ταΰτα οϊιλιωθνίτε.

Λ ω δ έκα τ*}
Εΰγανα είσητιίριο γιά τόν Περαία καί έδωσα 85 λεπτά ά - 

νε,ασμου καί κατεβασμοϋ καί μΓ,ΰδωσαν γιά τό Φάληοο καί 
οταν πήγα στον Περαία μου γύρευαν μέ βρισαίς νά τοΰ; πλη- 
Ρωσ;ο, τα Pt<TTX 25 ^ π τ ά  ό κλητήρας ό παληόγεοος καί ό ε
π ιστάτη ; τού τρένου καί άμα ποΰ τά πήραν ' χασκογελώντα; 
πήγαν και τά ηπγιαν είς τό πλτ,σίον ταβερνε-.ό. Σημ.ΠαΛ.Αύ- 
τα είναι από τα συνειθισμένα καί ανοίγετε τά μάτια σα; δταν 

όινουν τά είσν)τνίρια.

«ήγες στο Γκαζοχώρε *αε έτόλμν,σες vi ελΟης 
xovtx μον. 1 ’

,  _  Ε ν δ έ κ α τ η
, 1̂ ?_αχαλοΰμεν τόν προφέσορα τής Σύρα; τ ί ;  Γαλλική; καί 
υα λ ικ ή ς  κυρ Δε Μαζΐνον νά μή μπαίν* ρέσ« στά ταβεονεΐα 
* * ι καφενεία, καί πατσατζίδ ικα , Λαί ρακατσίδικα καί ύβοίζει 
του ; αδερφού; του, διότι μόνο; αΰτός έμασκάρεψε τό δναμα 
το . πατέρα του, ο-, δέ άλλοι οί δέ αδερφοί του' ζ ο ύ ν ε  τ^ ίΓ ς , 
αυτο; δε απο λουκαντάρη; έγινε δάσκαλος καί ματα ίω ς'δ ια - 
. άρα,ε ττ,ν σ υυγ ι*ή ν  οίκίαν τοϋ αδερφού του γιά  νά φέρν, 
οιαζυγιον τοΰ αδερφού του Β. Μαζίνου, άκοΰτε; κ , ί  τώοα διά 
*α ν ος τροπου κατατρεχει τόν αδερφό; του Β . Μαζίνον, νά 
τόν βγαν/ι απο προμηθευτή ποΰ είναι στά ιταλικά  βαπόρια. 
ί\* μαλαμα να αδελφό;. r

Ση,,. Ua.l. Θαυμαζω κ ’ έγώ πώ ; έκανα λάθος καί Ιτύπωσα 
“ Γ *  ™ ο:^ ϊ^ ε ια κ ά  σα; πάθη καί μάλιστα μεταξύ άδερ- 
αων. ιναι ε αποδειγμένο καί άπό τήν ιστορία καί άπό τά 
καθημερινά Παραδείγματα δτι, φοβερώτερα μίση δέν μπορούν 
>α υταρ ουν παρα εκείνα ποΰ άναπτύσωνται μεταξύ άδεοφών, 
εκείνο; όε που ανασκαελύει αΰτά είναι κακούργος, ένώ  δέ άν 
τό τυπωνω , τό κάνω τοΰτο, μόνο καί μόνο γιά  νά παοακα- 

ετω του; αδερφού; αυτού; νά πάψουν γ ι ά  τό #εό τά 'μ ίση

’ ϋ ν ο ικ ε ά ζ ε τ α ε
έ δ ό Γ κ '"  τ?·ί .° !κ ία ί  *·65 ©‘ χ ο χ λ ι ο ύ ς  Πάνου ά«μ«νη<  ε ί ;  τ ή ν

ΰ ^ Τί'" κ «:<"0εν του ζα/αροπλα ιτίου  I W iS o u .

ί^ ύρέΟ ^χε
Χ .  Ρ* <ηr =- -α. ενα ιαο^β:.κϊκί ν* τοΰ τό ο ό ιω α ε .

Πατούσας. Πάρε «’ άπο μέν* κυρ γεατρέ, με'χ 
οκά αλεΟρι γιά τούς θερμασμένοι»:.

Τ ό
ενταύθα Πρακτορείυν τώ ν Ή φημερί$ων, σ υ νέβ τη «ν  Ιν Π άτία ις  παράρ- 
ττ,μ* «υτου ττϊρα τή  πλα τε ία  Γεωργίου καί παρά τή οικία τοΰ κ. Σπυρ. 
Σαπουτζη δπο ττ,ν ο·.ϊυβυν«ν τοΰ κ. Κ. Δημητρακούλια. ΚΐδοποιεΓ 8έ τ^
ί ν  I I  Α τ λ α » » *  Γ . .  2 . .  _  ~  . . . t '  _  / »

κ α · Ιφ η μ ε ρ ίδ ε ;  κ α τ ’ ό <ά ν.

Φαρμακοποιός. Μωρέ τί ρετσέτα stvac αυτή 
γεατρέ ; Μέ πέβανες.

,  j Οενος ρεταινάτος -■->
^ ρ : η ^ 5 ν ° - .  Ι Ι ώ ς  „ 5 ς  β ή μ β ρ *  Π ε σ τ ε ύ ω  ώ ς  ! ^ ώ τ τ ,^ π ο ^ τ η τ ο ; πωλεΓτα; εί,- τό Οπίγε.ον τοΰ Π. Β. Μ ωρβϊτίνη Μ  

Ϊ ΪΟ υ  VX S p O ^  ·> γ ε χ ί ρ ο ς  ν α  με β ρ ή  κακαρωμένο. !  Πρ*?'·τελουί και τλη σ ίο ν τοΰ υπουργείου τών ναυτικών πρός
ιΟ Λετ:τ« τη ν  Τρεςατε 7τ^*ν σω09).


