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II ώς
f/o~J .καζίδΐ/κε ή id ea  να βάνω  χά λπ η .

’Έγραφα σέ εφημερίδες διάφορες δεκαπέντε κ αΐ ’δώ χρόνια, 
καί πεντάρα δέν άπόταζα, δπως καϊ τώρα.

Ά φοΰ είδα λοιπόν, οτι άλλοι τρυγούσαν τους κόπους μου
καί πλούτιζαν καί γώ πεινούσα, τ4 έκανα μέσ’ τά δλα καί
σάς εΰγανα τόν Π αλιάνθρω πο, τής παλιανθρωπιάς.

Δέν ξέρω τ ΐ διάβολος σας πήρε καί τόν πήρατε άπό καλό 
μάτι. Πήρα λοιπόν τόν σφιγμό σας καί γιούργια κατά πάνω
σας, ελεύθερη Κέρκυρα νά γράφ·/ι ό πάς καθείς, δτι θέλει στό
πατσαβοΰρί μας.

Τώρα νά ποΰμε καί τη μαύρη αλήθεια, άπό τά γράμματα 
τών επιστολών ποΰ μας στέλνοντα ι, δέν πυπόνονται οΰτε τό 
ένα εικοστό τοΰ ^ιλιοστοΰ, καί γ ι ’ αΰτό άκούω άπό τοΰς αδ ι
κούμενους τά σκολιανά μου, νά λέν) ο ένας στόν άλλο :

— Ά σ το νε , ρέ, τόν κέρατά, ποΰ θά τοΰ στειλτ,ς γράμμα, 
δέν τά τυπώνει, καί μας κοροϊδεύει μέ τό γα ττά κ ι του. Τόν 
κάναμε καί αΰτόν άνθρωπο, τόν Παλιάνθρωπο έκεϊνον έκεϊ 
πέρα.

Μ’ δλα τά παράπονα τών παραπονεμένων παρατήρησα πώς 
πήγαινα  μπρός, καί οτι δπου καί άν πήγαινα καί δπου καί 
στεκόμουνα δέν είχαμε παρά διαδηλώσεις, καί μοΰλεγαν οί 
•φίλοι γιά  χωρατά ;

— Μωρέ έσύ κατά την δημοτικότης ποΰ έχεις, άν βάνγ,ς 
κάλπη θά σοΰρθη μονοκοΰκκι.

Συλλογίστηκα καλά καλά, τό μελέτησα άπό μπρός τό ζή 
τημα τό διάβασα άπό πίσω , καί είπα μέσα μου τελειω τίκώ ς.

—  Δέν εΐναι καί τόσο κουτή ιδέα νά βάνω μιά κάλπη, 
σώνει νά βρεθοΰν τίποτα βλάκες νά βάνουν τά έξοδα της 
κάλπης, δπως καί βρέθηκαν πολλοί.

Συλλογίστηκα έπειτα καί πάλι ξαναεΐπα μέσα μου :
—  Καί τάχα καί βουλευτής καί στά χωρατά άν εΰγενα, 

τ ί  καλό μποροΰσα νά φέρω στόν τόπο, ένας καί μόνος μ ’ δλη 
πήν καλή θέλησι ποΰ μπορεί νά εχιρ τινας.

Ό χ ι ! πώς ; "Αν μ’ αΰτό τόν Π αλιάνθρω πο  φέραμε τόσα 
καλά στή κοινωνία, στή βουλή δέν θά μποοέσωμε νά κάνωμε 
καλλίτερα. ’Εμπρός, Γ ιάννη, ε ίπα, θάρρος καί σΰ γεννήθηκες 
γιά  νά πεθάννις μέ ξέναις έννοιαις, σΰ γεννήθηκες νά Υΐσαι 
δοΰλος τοΰ χαμάλη Λαοΰ, σ ΰ ‘ πρέπει νά μαρτύρησες γιά  
αΰτόν.

Καί μήπως λ ίγα  μαρτύρια ΰπόφερα ώς τώρα κα ί μήπως 
δέν τραβώ τόν διάβολό μου κάθε μέρα γιά  τό τ ίπο τα , δλοι 
στόν Π αλιάνθρω πο  ξεσποΰν.

Λοιπόν, μέσ’ τά δλα. Σάς τήν κάθισα τήν κάλπη, μόνο καί 
μόνο γιά νά δώ, άν έγώ η ό Κ αλλιγάς θά εχωμε περισσότερα 
μαΰρα.

Σάν κοντοζυγέψουν ή ήμέραις τνίς εκλογής τότε θά σάς πε- 
ριδιαγράψω τό πρόγραμμά μου, καί τά δσα ανδραγαθήματα 
κάναμε ώς τώρα μέ τόν Π αληάνθρωπ”, γ ια τ ί άν σάς τά πώ 
άπό τώρα θά τά ξεχάσετε.

Μεγάλη μου κουταμάρα εΐναι αΰτή ποΰ έκανα, άλλά εΐμαι 
παρηγορημένος, οτι βρέθηκαν καί κάμμιά δεκαριά πιό κουτοί 
άπό μένα, χωρίς έλτίίδα επ ιτυχ ίας καί έξετέθηκαν, καί ήθελα 
νά σάς άναφέρω καί τά ονόματά τους, άλλά δέν συμφέρει γ ιά  
νά μή τοΰς κάνωμε έχθροΰς, άφοΰ θά βγοΰμε οΰλοι μας άπό 
τά μαΰρα πρώτοι.

Χ ώ ρ α
σάς παρακαλώ, δταν μέ βλέπετε, νά μή μοΰ λέτε, άντίο κύ
ριε υποψήφιε βουλευτή, γ ια τ ί θά τό πέονω γιά κοροϊδεία, καί 
δταν μέ κοροϊδεύουν εμένα οί άλλοι έγώ θυμώνω, καί στόν 
θυμό μου άπάνω δέν ξέρω, άν δέν σφαγίάσω τινά , άφοΰ τώρα 
ί; δολοφονίαις καί δηλητηριάσεις έγιναν τής μόδας.

Ά η ό
τήν Υ π ά τ η  μάς γράφει ένας Εΰζωνας δτι ήτανε σκαφτιάς 
καί βαρέθηκε τή τσάπα καί θέλησε νά νίνγι εΰζωνάκι. Κ ατα
τάχθηκε λοιπόν. Ά λλά  άντίς άπό στρατιώτης τόν έχουν ώς 
καί πολλούς άλλους οί άξιωματικοί γιά  νά τραβοΰν τά μουλά
ρια καί γιά νά πηγαίνουν σάν κοπέλια τά ψούνια σπήτια τους, 
άφίνοντες πλέον ποΰ ό ταμίας τοΰς πληρώνει δλο γαζετοΰρα.



Πρέπει νά ξέρετε λοιπάν κύριοι, εΰζωνοι καί λοιποί στρατι
ώτες, δτι αύτό τό κακό τ ι ς  ΰπηρετοσύνης τών στρατιωτών τό 
χτυπήσαμε πολλάκις φοραίς, εις τρόπον ώστε αναγκάστηκε 
κα'ι ό βασιλέας στά Χαφτ»ΐα μιά μέρα πρό μηνώ/ νά σταμα- 
τήστρ ένα στρατιώτη φορτωμένο σάν χαμάλη υπηρέτη άξιωμα- 
τικού, καί άφοϋ τόν έπέπληξε τιμώρησε γιά  τά μάτια  και τόν 
αξιωματικό πού τόν είχε, στή δέ Ρουμουνία έγινε νά τώρα 
προχτές νόμος, δτι όποιος στρατιώτης (ίά π ιάνετα ι μέ ψούνια 
ί  καί μέ άλλα καλαμπαλίκια στό δρόμο καί νά ήναι υπηρέ
της αξιωματικού, Οά τιμωράται αύτός.

Έ δώ δμως τό καταντήσαμε Άλληπασαριό καί θέλει κάθε 
αξιωματικός νά εχιρ καί δέκα δούλους στρατιώτας.

Ό  στρατιώτης πρέπει νά ήναι στρατιώτης καί δχι χαμά
λης, γ ια τ ί άν ήτανε γ ι ’ αύτή τή δουλειά πήγαινε τότε κάθε 
ενας καί γραφότανε στόν κατάλογο τών χαμάλιδων.

Καί δέν είνα ι μόνο αύτό, άλλά ποϋ θέλουν καί οί υποδε
κανείς υπηρέτας. Καί έπειτα  φωνάζομε πώς δέν υπάρχει στρα
τός, άμ μπάς καί τόν άφίνουν άπό τή δουλοσύνη καί τό χα
μαλίκι.

"Αμ β/άνετέ μας βουλιαχτάς νά χαλάσωμε τόν κόσμο νά 
τόν διορθώσωμε καί αύτόν τόν έσχατο έξευτελισμό, ποϋ διά
ταξε καί ό βασιλέας νά πάψν] καί πήγαν τά λόγια τον άμόντε.

Έ σ ύ
κυρά μαγείρισσα Μαρία Λειβαδά πολΰ θά μάς ότοχρεώστ,ς 
νά μάς ξεφορτώνεσαι καί νά μή βάζγις σπιουνιαίς μεταξύ τών 
υπηρετών καί τούς κάνεις καί τσακόνονται γ ιά  νά γελά ς σύ, 
γέλασμα τό όποιο σοϋ βγήκε μιά φορά ξυνό στής Μαύρου τ» 
σπ ίτ ι άπό κάτι ξυλαράκι. Μπάς καί τό ξέχασε; καί θέλεις 
κ ι’ άλλο τώρα. Είναι έτοιμοι μέ τό χαστουκίων πάταξον. 
Έ γώ  δέν άνακατεύομα·, έτσι μάς γράφουν νά σοϋ γράψοψε 
καί έ'τσι σοϋ γράφομε. Φαγωθήτε τό λοιπόν.

« ύ ρ
Νικόλα ’Αντωνίου, σύ φα ίνετα ι πώς τό γράμμα ποϋ μούγρα - 
ψες, τό έγραψες γιά  νά τό καταλάβτ,ς μοναχός σου, γ ια τ ί τό 
ελάχιστο έγώ τίποτα  δέν κατάλαβα καί είναι καί ή υπο
γραφή σου μουτζουροιμένη.

"Ελα νά μοϋ τά πης λοιπόν καί διά στόμα, εκτός άν δέν 
έχνις στόμα νά μιλήσνις.

μάγειρος Σταύρος Αογαράς έπήγε στοϋ κ. Β. Νικολόπουλου 
τό σπήτι στό γάμο τής κόρης του καί τοϋ έκανε Ενα τσιμ
πούσι ποϋ κόστισε 60 δραχμαίς, καί πεντάρα δέν τούδοσε ώς 
τοίρα καί έπεσαν στά δικαστήρια. Αύτή ή τραγική σκηνή 
συνέβηκε στή Νέα Κόρινθο, καί είναι νά κλαίϊί τινάς μέ τήν 
κουταμάρα τοϋ μάγειρα ποϋ δέν γύρεψε τόν παρά μπροστά.

Μ ετσιχώφ
ο κ. μάς γράφει πώς ή καλλίτερη δούλε ά ποΰ θά κάννι δ Βου- 
σέρ είναι νά συμβιβαστούμε, καί άντίς τής 120 χιλιάδες φρ. 
ποϋ θά μάς φάν) νά τοϋ δώσωμε τά μισά καί νά φεύγνι, γ ια τ ί 
ετσι και έτσι τίποτα δέν κάνει. Α ύτά, κύριε Μετσικώφ τά 
είπαμε χίλια ις φοραίς, άλλά αύτός κατά τό ραχάτι ποϋ βρήκε 
εδώ, δέν έννοά καί μέ τό κάρρο μέ τής άστυνομίας άν τό δ ιώ 
ξωμε νά φύγ/,. "Αμ καί πού θά βρή ποιό κβρόϊδα άπό μάς.

Ο ρ ό ;
τους Λαυριώτας. Έσεΐς άδερφοί, μαΟένω πώς χαλάτε 'τόν κό
σμο γιά  μένα, ήθελα νά έρθω νά σάς δώ, άλλά φοβούμαι αύτούς 
τούς διαβολοσιδηροδρόμους, ποϋ άπό τόν καιρό πού εγιναν,δέν 
Ιλλειφαν νά ράς κατασκοτώνουν μέ χ ίλ ια ι; δυό προφάσεις,καί 
νά ρίχνουν ούλα τά βάρητα άπάνω μας, καί δέν σώνει ποϋ μάς 
στέλνουν στά θυμαράκια άναυλα άλλά καί μάς καταδικάζουν 
κιολας, πώς πηγαίνομε καί σκο-.ονόμαστε σάν στοαβοί μονα- 

χοί μ«ς.

Ή θελα  νά έρθω μέ καρρότσα άλλά άπό τόν καιρό ποϋ σκό
τωσαν τόν ταμία τών μεταλλουργείων, τό βρίσκω κουταμάρα 
νά ταξειδεύτ, τινάς μέ καρρότσαις. Ώ σ τε  μένω έδώ, ώστε 
καζαντήσω γιά νά κάνω τόν ναϋλό μου.

Κ ύ ρ ι ε
λ ρ ν ι ε τώκ Άθι,ι·ΰ>ν, σέ παρακαλοϋμε σέ μερικά σζουδαΐα ζη
τήματα νά δίντ,ς περισσό-.ερη προιοχή καί νά μή γράφτ,ς κου
ταμάρες, δπως έγραψίς, δτι ί  υποψήφιος βουλευτής είναι ό 
Αντώνιος Βαρβέρης, ό Οεϊός μου, κα ί ό άνθρωπος ξαφνειά- 

στηκε πώς τόν βάφτισες τέτοιον.
Έ γώ  είμαι, βρέ κύριε, ποϋ μέ ξέρει ούλος ό κόσμος καί μόνο 

σύ οχι, έγώ ό Γ ιά »η ,ς  ό Βερβέρης συντάκτης τοϋ (ίΠαλτ,αν
θρώπου. 'Ά μ  άν ήναι δλαις ij ειδήσεις τέτοιαις βάλτου ρίγανη 
τοϋ Χ ρόϊου σου.

.Κύτταξε νά διορθώση,ς τό λάθος γιά  νά μή μαλλώσωμε.

2. α ς
ειδοποιώ καί τούτο, οτι σαλόνια μαλόνια δέν έχει, παράδες 
νά μοϋ φάτε, δέν έχω, σπήτι μου νά μ r.v έρχιστε παρά ενας 
ένας γ ια τ ί μαλλώνει ό σπιτονοικοκύρης ρή τού χαλάσετε τή 
σκαλα.

Α ύ τ ό ς
'b Περαίας δέν ξέρω πώς μ ’ άγαπά τόσο, ρ.αζύ καί μέ ούλαις 
τ/,ς γυναίκες, τής όποίαις άγαπώ κ’ έγώ άλλά δέν μπορώ
νά τάς ικανοποιήσω..........................ήγουν πού θέλουν νά μέ ’δοϋν.
Σάν βγώ βουλιαχτής θά απαιτήσω νά έχουν καί ν; γυναίκες 
ψήφο, δπως τρώγονται τώρα τόσα χρόνια στήν Α γ γ λ ία  κα ί
’Αμερική καί κοντεύει τό ζήτημα νά πάρν) τέλος.

Καί άν κάνη, καί κάμμιά άσχημα, εγώ θά λέύ. πώς καλά 
έκανε, θά τά σκεπάζω, σάν τά κέρατά των ο: /ρυσογάδαοοι.

Λοιπόν χνδρες Περαιώτες, κυττάξετε καλά νά ρ.ή μάς πά 
ρουν κάτω , γ ια τ ί κακομοίριδες, δσους τενεκέδες θά μοϋ κρε
μάσουν, άν δέν βάνετε τά δυνατά σας, θά έρθω νά σάς τούς
κολλήσω στή πλάτη σας.

Α κ ο ύ σ ε τε
πώς γίνε-.αι τό άνθρωποεμπόριο στήν ’Αθήνα τών γυναικών. 
Έδώ υπάρχει μιά μεσίτρια Κωνσταντοϋ Κριεζή, ή κυρία αύτή 
λοιπόν μαντάμ έτσάκωσε τάν Ο. Σταυρόπουλο μέ τή γυνηκά  
του έκεΐ στοϋ Καλαποθάκη, προχθές, καί είπε, στάν άντρα 
της, επειδή είνα ι τής ανάγκης άνθρωποι, άν θέλν, νά τήν ά- 
φήσν) νά πάν) νά τήν συστήσνι σ* ένα στ;ήτι νά πλύντ,. Τήν 
άφησε. Ά λ λ ά  ή κνρά μας Κωνσταντοϋ κουβάλησε τή γυναίκα 
στό περιβολάκι τής πλατείας τοϋ Συντάγματος, ή όποία 
κατάντησε καί είναι τ.λέον πλατέα πάσης ατιμ ίας, κ ’ έκεΐ 
βρήκε ενα φουστανέλα κλητήρα δικαστικό* καί τής έλεγε νά 
πάν στά Φάληρο, καί τ ί τόν θέλει τάν άνδρα τ/ις ποϋ θά 
περνά μέ τον γούστα-.ελά χαριτωμένα. Σάν άκουσε αύτά ή 
γυναίκα δέν είδε τον δρόμο πώς νά φύγτ, καί πήγε καί τά 
είπε ούλα τού άντρός της.

Καθώς δέ φα ίνετα ι, ή ιδία ή ρ.εσίτρα αύτή ή κυρά Κων- 
σταντοΰ, έχει ώς τώρα πολλαίς δοΰλαις ξελαγιάσει καί άλ- 
λα ις, άντίς τάχα  πώς θά τα ΐς εύρισκε άφεντικό, τνίς πήγαινε 
στής ρ,πύραι:, κα ί άλλαις τνίς πο;λοϋσε στά πορνεία.

Προσέ/ε-.ε λ.οιπάν πολίτες νά μή μπάζετε αύτή τήν Κων
σταντοϋ στά σπήτια σας, γ ια τ ί μπορεί νά σάς διαφθείρν) καί 
γα'ττα άν έχετε.

Βρέ πού καταντήσαμε, νά γίνη επάγγελμα ώς καί ή ά-
" ιΡ α· _____________

Κ ύ ρ ιο ι
επίτροποι τής Ζωοδόχου Πηγής, άν ήναι συχοιρεμένο καί μέ 
τήν άδειά σας, νά σάς ρωτήσωμε, είναι άλήθεια πώς τνς δου
λειαίς τής έκκλησίας τνίς δίνετε χωρίς νά τής βάνετε στό 
ίκάντο, μόνο συμφωνάτε ρ.όνοι σα; μέ τούς εργολάβους καί τά 
κάνετε πλακάκια.
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Λάβετε σάς παρακαλοϋμε καί πάλι αύτό τό μικρά καί πλά 
γιο όβούζιο έπί τοϋ παρόν, ρέ τήν έπιφύλαξι παντός δικαιώ- 
ιιατός μας νά σάς βγάνωμε καί κάτι βρωρ.οδουλειαίς στά 
φώρα λίαν προσεχώς, καί μή πρός κακοφανισμόν σας κιόλας.

Νά δούμε τί θά απαντήσετε πού δέν έχετε τίποτα νά ά- 
π εντήσετε. Τσιμουδιά λοιπός.

Χ τό  Μ αροϋσι
ό κ. Κωνσταντίνος Α. Χ αϊμαντάς εχει ξενοδοχρΐον τοϋ ύπνοι» 
τοϋ φαγειού, τοϋ καφέ, τού πιοτού καί τών λοιπών. Τό κατά
στημά του είναι πολυποΰιλον, καί δτοι πάτε στό Μαρούσι 
πεινασμένοι νηστικοί καί κουρασμένοι έκεΐ θά βρήτε νά τήν 
ντηλώσετε. Έ γώ  θά πάω εξεπίτηδες γ ι ’ αύτή τή δουλειά καί 
γιά νά γνωριστώ καί λίγο πιό κοντά μέ τούς Μαρουσώτας.

Βρέ τ ί ήθελα έγώ νά βάνω κάλπη. Τ· στραβό μου τό κε
φάλι δέν κύτταζε τήν ΠαΛτιατθρωτίά μόνο ήθελε καί βουλευ- 
τίκι ;

Καί μ’ δλα ταΰτα μάς μυρίζει πώς κάποιον θά φάμε. Ότούρ 
μπακαλούμ.

Τ ή ν  .
υποφυλλίδα τής Π αράξεπα  κυρά Χρόνενας σάς τ'/νάφίνω δξω, 
γ ια τ ί πήγα νά μοΰ δώσνι πληροφορίαις γιά τή συνέχει* καί 
κόντεψε νά μέ γκρεμνίσνι άπό τή σκάλα σάν Π αράξενη ποΰ 
είναι νά δοΰμε τώρα πότε θά τής περάσν).

Είναι διχλογυναΐκα ή κερατόπιστη, ποϋ άπό οπού καί άν 
τήν πιάσγις γυναίκα είνα ι, ήγουν δλο παραξενειαίς γε
μάτη άπάνω της.

•ο
κύρ Καλοιος Κανάκης έχει στά Χαλάντρι ταβερνεΐο, καφενείο, 
ψωμάδικο καί ό',τι άλλο θέλετε, καί χωρίς νά τάν κολακέψωμε 
έφάνηκε καί ένας εύεργέτης τοΰ χωριοΰ ποϋ πολύ τό συνέ
δραμε μέ τά καταστήρ.ατά του.

Εις αύτουνοϋ λοιπόν τά  μαγαζά μπορείτε σεϊς οί ταξει- 
διώτες νά βρήτε άπά δλα τά βρισκούμενα

Γ ράψετε
μωρέ, μοΰλεγε, ένας πολίτης προχτές μέ μεγάλη άγανάκτησι, 
γράψε, γ ι ’ αύτόν τάν κανάγια τόν Κ αλλιγά ποΰ πάς ψόφησε 
στούς φόρους.

— ’Ιδού, νά ορίστε έχω τριάντα λεπ τά , καπνά νά τά π ά 
ρω, καφέ νά πγιώ  η τσιγαρόχαρτο ναγοράσω. "Οπου καί άν 
τά δώσω θά μείνω βέρτσινος πάλ ι. "Α χ, πώς μάς κατάντησε.

—  Α ΐ, δλα θά διορθωθούν, γάλ ι γά λ ι.
— Μ;.ιρέ ποΰ γάλι γά λ ι, ποϋ πάμε νά ψωφήσωμε δλη ή 

φτωχολογιά. ΓΙές του τοΰ μασκαρά νά τόν κόψη, τάν καπνό 
κι’ αύτός νά τάν κόψωμε καί μ ϊ ΐ ί ,  καί δχι μάς έχει καί φου
μάρει τά αφορολόγητα τσιγαρέτα ποϋ τοΰ έστειλε από τήν 
Μπόλι ό κύριος διοργανωτής τοϋ Καπνοεργοστασίου. Μαύρο, 
καί θά τοϋ τά δαγκώσω μάλιστα .

— Νά μή χαλάσνις τά δόντια σου.
—  Βρέ εχω τέτοια δύναμι ποΰ τά ζουλώ καί ρέ τό χέρι. 

Θά δουλέψν) ζερβί ποΰ θά πάνι άντάρα. Κ αληνύχτα, καί δός 
μου τώ ρ α  μ ιά  δεκάρα νά πιώ καφέ, άφοϋ μάς κατάντησε καί 
ζητιάνους τό θηρίο αύτό.

Καί έφυγε μέ δακρυσμένα μάτια.

Έ σύ
IIανανιώτη Σπυρογιάννη στόν ΙΙεραία ποϋ εργάζεσαι στό κα- 
φενίΐο τής άγοράς νά μή βρίζνίς σέ παρακαλά ό ρ.πουφετκής Κ. 
Λεγογιάννης αύτόν κα ί τάν θ .  Παυλου, γ ια τ ί θά τ·?ις πα ίξετε.

Δέν ξέρω τί έχετε άναμεταξύ σας, άλλά πολύ σάς παρα
καλοϋμε τώρα ποϋ είναι ί) έκλογαίς καί σάς χρειαζούμαστε 
γιά τον ψήρό σας, νά ρ.ή σκοτωθήτε, δουλειά ποϋ μπορεί πολυ 
εύκολα νά τήν κάνετε μετά τάς έκλογάς ποϋ δέν Οάχωμε τήν 
ανάγκη σας.

Κ ατίγκω Π. Τσούρου στά Περαία ειδοποιά τάν κόσμο, δτι ό 
ΆΘ.Παντ. Τσοΰρο-, Θεάς συχωρέστον, άφησε διάφορα οικόπεδα 
άλλά ό κ. Ν. Π. Τσοϋρος κάνει ποοξενειαίς καί τά μεταπουλά 
πρός τρίτους ένώ είναι έπίδικα. "Όσοι λοιπόν είστε βλάκε< 
πηγαίνετε νά χαντακωθήτε μέσα σ’αύ-ή τήν ώραία λάσπη νά 
χάσετε καί τόν παρά σα; καί νά μήν έχετε ξελασπομά διά βίου.

Ε π ε ιδ ή
κατά τήν φτώχεια ποΰ μάς δέρνει, πολλοί άπό τήν άπελπισία 
τους φαντάζονται καί λένε νά πάνε στήν Αμερική νά βροΰν 
τάν θησαυρό τοΰ Λαυρίου, άς μάθουν λοιπόν αύτοί οί άπελπί- 
σμένοι, δτι εΰγανε δ ιάταγμα τό κουβέρνο τής Άμέρικας 
καί δέν δέχεται πλέον μετανάσ ια ς, γ ια τ ί μόνο ή Νέα ‘Τόρκη 
έχει καί τα ΐζε ι τέτοιους άνέργους 150 χιλιάδες σοΰ λέει ό 
άλλος καί δέν ξέρει τ ί νά τούς κάννι καί πώς νά τούς οικονο- 
μήσν].

Σάς άρέσει ; Κοπιάστε.

Χ ω ρ ιό
Μ αστραγάλα, επαρχία Καρδίτζας. Ό  κ. Δασκαλάκης εΐναι 
άνθρωπος μέ μύτη καί αυτιά καί τά λοιπά σέντζουλα καί μέν- 
τζουλά του, αύτόν λοιπόν τόν παρακάλεσαν κάτι στρατιώτες 
νά πάν) νά τούς συστήση στούί βουλευτάς τής έπαρχίας των 
ώς καθώς καί κάτι πολίτες, τούς πήγε λοιπόν είς τά σπήτι τοΰ 
κυρίου Κουκουρίκου, (ποιός διάολος είναι πάλι αύτός), ά λλ » , 
ή γυναΐκά του φώναξε άπό τή σκάλα.

—  Δέν εΐναι ’δώ, μήν άνεβαίνετε άπάνω καί μοΰ-λερώσετε 
τή σκάλα.

Καί έ'τσι τά πήραν ρ-πλαστρωμένα καί έφυγαν. Νά γυ 
ναίκα πού μέ τόν τρόπο της μπορεί καί μικρή ύπόληψι άν έχη 
ό άντρας της δ υποψήφιος νά τόν χαντακώστρ.

Ά μ  δέν είναι κυρά μας έτσι νά βρίζνΐ; τού; ψηφοφόρους, 
άλλά καί φίλημα άν σού γυρεύουν πρέπει νά τούς δίντ,ς. Δέν 
ρω-, ά ; πώς κάνουν κ ’ έδώ οί μεγάλοι στά σαλόνια τους, ποϋ 
είναι ελεύθερη Κέρκυρα.

Μ. ΜΑ ι
σύ ποϋ είσαι αύτοΰ πέρα στή Νέα Ύόρκη, δέν ξέρω καί άν 
φθάνη, καί ή φωνή μου ώς αύτοΰ, έσύ Σπϋρο I. Οικονόμου, 
ποΰ είσαι άπό τόν δήμο Θεραπαινών, νά πάψτ(ς καί νά μή κα
ταφορολογάς δσους Έ λληνες βλέπεις καί έρχονται >.ατά πρώτο 
χ ίλια ις γαλειφ ια ίς, γ ια τ ί άθλιε, θα καταντήσνις κ ^  πιό άθλιος 
άπό οτι είσαι ποϋ κατάντησες στοκοφίσι καί σκελετός κι- 
νούρ.ενος. β

Οέλετ?
νά μάθετε καί πώς φτειάνει τούς δρόμου: τούς περιβόητους ό 
Πετρέλαιο:, φανταστήτε ποϋ στήν αρχή πού θέλησε ν’ άνοίξνι 
τόν δρόμο τών Α μπελοκήπων εΐχε 200 έργάτας, γιά νά ρίξν) 
στάχτη στά μάτια  τού κόσρ,ου καί τώρα έχει μόνο κάμμιά 
κοσαριά, γιά  νά τάν τελειώσουν στή δεύτερη παρουσία.

Καί άν αύταίς vj κοροϊδείαις συμβα (νουν έδώ μέσα στά μά
τια μας, μπορείτε πλέον νά φαντασθήτε τ ί διάολος γ ίνετα ι 
στάς έπαρχίας ποϋ ξοδεύτηκαν τόσα μιλλιούνια.

Νά μοϋ πάρν) ό διάολος τάν πατέρα καί άν ύπάρyv) δρόμος 
πουθενά στής έπαρχίαις κα ί πλήρωνε σύ χαμάλη Λ αέ, γ ιά  τά 
καπρίτσα τοϋ Τρικούπη.

Ά μ  θά έρθνι ημέρα νά μάς δώσν) λόγο. Ά λ λ ά  καί πάλι 
τ ί ρ-πορεΐ νά τού κάνωμε, άφοΰ τάφαγε, δσο γιά τό Ειδικό, 
αύτά εΐναι σιγουραμέντο, όρκος τά μελλεούνιά μας πάν καί 
γυρεύει καί άλλα.

Βρέ παλάβωσε αύτός ό άνθρωπος πλέον καί ό Θεός νά τά« 
έλεήσνι καί νά μάς Ιλεήση καί μάς.

II

Έσε?ς
κ ί·η  κορίτσα ποΰ είστε αύτοΰ στό Κερατοχώρι, παρακαλ 
νά κάνετε φρόνημα, εκτός άν έχετε κάνέναν γιά  κεράτ

‘.άστε 
ων.α,



χαί νά μάς χ ρ ο υ σ τα τε  καί χάρι ποϋ δέν σά; βάναμε καί τά ο
νόματα σ » ; έστωντας μέ τό νά έχωμε ελπίδα πώς θά βάνετε 
γνώ σ ι, πρίν σάς τήν βάνωμε μεΐς.

^Πώ; πρέπει νά κρεμ.άβωμ.ε τοί>ς δυο αύτοΰς 
(β χ α ρ ιώ τ χ ς

Χ τ ά
Παοίσα εΰγήκε μιά νέα εφημερίδα κουμουνίστικη, ποϋ λέγετα ι 
Question Sosi le. Σ ’ αυτή μέσα ποϋ υπερασπίζεται τά δ ι
καιώματα τοϋ χαμάλη λαού, εχει καί τήν ουρά του έ'νας κου- 
μουνιστής δικό; μα ; ο Π. Ά ργυριάδης ποϋ δίνει ενα τράκο* 
στόν Καραπάνο ποϋ θέλει νά μάς έξανδραποδήσ·/) ποϋ πάει 
αντάρα. Αυτή ή εφημερίδα είναι γ ιά  τόν χαμάλη Λαό, άλλά 
έ'λα ποϋ δέν ξέρομε γαλλικά νά τήν διαβάσωμε. Πρέπει λοι
πόν b κύριο; ’Αργυριάδη; νά μας τά τυπώννι καί έλληνικά, 
γ ιά  νά καταλαβαίναμε τ ί μα; λέτι γ ια τ ί άπό παρλεβοϋ φρανσέ 
δέν χαμπαρίζομε.

Κ’ έχει καί στό ξώφυλλο καί μιά εικόνα επαναστατική 
κουμουνιστική,λαϊκή άπάνω ποϋ τήν βλέπϊΐ τινάς καί αγριεύει.'

’Αλλά έλα ποϋ δέν ξέρομε γαλλικά.

ΧϊΤ.οΰνοι τί^ς κυ€έρ*νν}*κς. 

Λ. ΰτος
ποΰ έβανε τό κοοίτσι ποΰ κατοικά στή μάντρά τοϋ Σκυλίτση 
πάσχει όχι μόνο άπό άνέχεια άλλά καί άπό μυαλό καί πές 
του νά κάτση φρόνημα.

Σημ . Π α.ΐηανθς. Τοϋ τάπα , άλλά δέν ξέρω αί διάολος τοϋ 
μπήκε μέσα του καί δέν Οελτ) ν’ άκούστ, άπό λόγια κάνετε 
λοιπόν καλά έσ ίΐ; καί σώθηκε καί άλλη φορά νά μή ξαναγρά
φετε γ ια τ ί Οά παν χαμένα.

ΐ δ ο ί )
καί -ά ονόματα τών άνακυρηχθεντων προχτές βουλευτών κατά 
τήν τά ξι πού τά έξεφώνησε τό πρωτοδικείο καί κατά τήν τάξι 
ποϋ θά στηθούν ί; καλπκις.

Πρώτο; εγώ b Γιάννης ό Βερβέρης, πού βγαίνω καί δεν 
βγαίνω άλλά πεντάρα δέν δίνω καί δτι καί άν γίννι, δεύτερο; 
Ά γ γ ε λ ο ; Βλάχο;, ποϋ δέν βγαίνει, Δ . Γενάδιος καθηγητή; 
τού Πανεπιστημίου καί ξυπνό ; άνθρωπω;, Ά ν τ .  Ζυγομαλάς, 
αυτόν πιά ά ; τόν άφήσωμε γ ια τ ί δέν μπορεί νά τόν φάγ ούτε 
λύκο; καί είναι σούμπητος μέσα. Ά ν τ .  Ή π ίτ η ; λοχαγό; τοϋ 
πυροβολικού, ποϋ πρέπει νά τόν συνδράμωμε χάριν τό ελάχ ι. 
στον φ ιλοτιμ ία ;. ΙΙαϋλο; Κ κλλιγάς ό μαυρίλαςμας. Δ. Μ. 
Καλλιφρονας, ό γυιός, ποϋ ξέρω κάτι μουρμουρίζει b κόσμος καί 
γ ι ’ αΰτόν πώς τάχα δέν βγαίνει ένώ είναι μέσα γιά  παοηγο. 
ριά. Δ. Ν. Καλλιφρονάς ό γερομπαμπαλής ποϋ πήρε πλέον τό 
βουλευτιλίκι έπ ί ζωής. Δ. Ε. Κατζαντρής, τόν ξέρετε δλοι 
καί είναι περιττό νά σά; τόν συστήσωμε, Ά γ γ ε λ ο ; Κομμιτό- 
πουλος ανθυπομοίραρχος μέ μικραί; ελπίδες, Ιΐαναγής Κυριά
κός ποϋ έχρημάτησε δυό φοραΐ; βουλευτής καί δήμαρχος, κα- 
τεργάρος καί άξιος μά τόν φοβούμαστε καί ά ; ηναι καί γείτο
να ; μου, Ν. Λεβίδη; καλό πα ιδ ί, Ό θω ν Μακρυγιάννης καλό; 
κ ι’ αΰτός καί άπό τού; δικού; μας, ΆγάΟων Ν ταλέκο;, δι
κηγόρο; ποϋ έλπίζει ε’;  τόν^Λαό, Άρ.στείδης Οικονόμου, περί 
αΰτοϋ έχομε νά μιλήσωμε πολλά καί ποικίλα καί διάφορα, 
ΙΙΐρ. Ά νάργ . ΙΙετράκη;, δέν βγα ίνει, γ ια τ ί βάφει τά μουστά
κια του, Ά νδρ. Παπαδόπουλο; γιατρός καί εΰεργετικός άν
θρωπος κα ί θά πάρ·() ψήφους, Παναγής Παρασκευόπουλος, δ ι
κηγόρος καί αρεοπαγίτης άλλοτ^. καί άΰτός θά πάργ,, Δημ. 
Ράλλης=Μαύρυοοο. Διονύσιος Στάικος, υποπλοίαρχος καί μέ 
μικρή έλπ ίδα , Παναγής Τρικαλιώτης, άρχιναπηγός άθη- 
ναΐος θά πάρνι ψήφους, Τιμωλέων Φιλήμων, καλός γ ιά  τή 
βουλή μά ηναι καί λίγο καλπουζάνος άλλά καί άξιος, Ρόκος 
Χοϊδας, δέν μιλώ γ ι ’ αΰτόν τίποτα , Αλέξανδρος Ψύλλας ί
λαρχος, δέν Ιχει ελπίδες πολλαίς άλλά θά πάρνι ψήφους.

Λΰτοί είμαστε λοιπόν κύριε χαμάλη Λαέ ποϋ γυρεύομε νά 
σέ άντιπροσωπεύσωμε, ποϋ θά έκανε; καλλίτερα άν μ άςφούν 
τερνε; δλους μέ £να σάκκο στό Φαληρέα.

1Ιεθ\)βμενο( απο τα δργία τοΰ έθνους.

Α π έ ν α ν τ ι
ε ί;τη β ρ _ σ ι τοϋ Μ παλανου ποϋ είνα ι στά Χ αντε ια  ε ί ;  τό οπωροπωλεΐον 
τού^ Δημητριου Βασιλε·.ου εφερανε αφΟονα κανάρια Ικ λεκ τλ  ποϋ είνα ι σα ι 
ατ,οονια καί τά  πουλούνε ε: ς τ ιμ ή ν πολύ συγκαταβατικήν, με 4πόσ'/εϊΐ 
Ο— 10 ήμερα ;. Τρεξετε να  πάρετε γ ια τ ί δέν θά τά  ξαναβρήτε.

Ε ί ς
τήν μπυραρ'.α τ. Κ αλλονή τ ή ;  μορφιά ; ποϋ είνα ι πληαίον στό παληό κ ϊ*  
κουργοόικεΐο,, ηρθε μ ια κομπανία  νέα  έθωμανική και μ ιά  χορεότρ:α καί 
με τό περίφημο βιολί τοϋ Βλάχο τ. Λοιπόν οσοι κά νετε  φρόνημα πηγαί* 
νετε κα ί 8σοι δεν κάνετε μή σώσετε, ά λ λ  &ν δεν πα τε  θα χά σ ετε .

Γ νω στοποιείτα ι ε ί ;  το ϋ ; !ν  τ α ϊς  ο ίκ ία ι ; τή ν  ρ α π τ ι κ ή ν  Ιργαζομένουί 
ε ;  το ένταΰθα κατάστημα τοϋ κ . Γ .  Λιγδοπούλου, κείμενον κατά  τήν 
ί?ό ν ’Α θήνας, χορηγεί τα>. έργασία άφθονο; π ρ ό ;  ρ α φ ή ν  Ιργασιών. Οί 
•κτιμουντες οθεν να Ιργασθωσιν άποτανθώσιν είς τό είρημένον κατά
στημα όπως λάβωσιν εργασίαν καί πασαν έπ ’ α υτή ς σχ ετ ική ν οδηγίαν.


