
Ή  άρχή μον ctvae νά μ,ήν Εχω χκμμίκν άρχήν.
" Δ  Γα ρ κ ε ς

Ο  ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  ΒΕΡΒΕΡΗΣ
ε ίνα ι έ μδνος συντάκτης τοΰ Π Α. ΛΗΑ,ίνΘΡΩΠΟΥ και tic αύτόν πρέπει να σ τέλνω ντα ι ουλα τα  γράμματα τώ ν Ιπ ισ το λώ ν .

Συνδρομή γιά. τήν Ιιλλάδα 12 δρ. καί γ ιά  τού; δξω άπό ’δώ " Ι ίλ λη να ς  15 δρ. προπληρωτέαις. ΙνάΟε παράπονο κάθε πολίτου τυπόνετα ι τής δωρε£« 
«*6νο ή γνηυχοπο '.ή ιεις πληρώνουν 50 λ επ τά  τή ν  άράδα γ ια  τήν κάβε φορά.
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licpi σούφρας.
;Κλε'ψ« λέγετα ι δταν σοϋ άρπάξω ενα πράγμα ήτε φανερά 

Λν ^μ^ι ^υνατώτερός σου ήτε κρυφά ώ στϊ νά μή μέ ό 
'νοικοκύρης ποϋ τόν κλέφτω .

.Σούφρα δέ πάλι λέγετα ι δ τρόπος b ευγενικός ποϋ κλέφτει 
ηί-νάς άλλον άλλά μέ ψευτοδικαιολογητικό λύ γο , καί ή πράξις 
Λυτή λ έγετ* ι σουφροποίησις.

ΛχΟροχείΛία πάλι είναι «ίνα άλλο είδος ευγενικής κλεψάς 
χι* αυτής σάν είδος λωποδηβίας τεχνικής.

Τό Υπουργείο λοιπόν τοϋ Τρικούπη κοντά στης άλλαις με- 
γάλα ις καί τραναίς βελτιώσεις του ποϋ έφερε στόν τύπο, ή
τανε καί ή εφαρμογή τής σούφρας, ή όποία πάντοτε γ ίνετα ι 
μέ τρόπο δικα.νολογιτικό, εις τρόπον ώστε νά μή φαίνεται 
πώς ήτανε καθϊ^ρή κλεψά, άλλά περιπλεγμένη μέσα σέ δι
καιολογήσεις άδ.ικαιολογοί του;.

Λάβετε λοιπόν χαί σεϊς καί φάγετε μερικά άπά δσα δ Τρι- 
κοΰπη; έσκάρπισε πρός έξαχρείωσι καί πρός σουφροποίησι καί 
5,τ ι κολλήσει.

Γιά ψευτοεπιδιόρθωσι τοϋ δρόμου τοΰ Περαία έξοδεύτηκαν 
σέ Ινα χρόνο μόνο δραχμαίς 100 χιλιάδες, ποιό μέ τό δποϊο 
μποροΰσε νά φτειαστη ένας άλλος τόσος καινούργιος δρόμος.

Σέ μένα έδωκε, λένε ο5, έπίσημοί κατάλογοι τής σουφοο- 
ποιητική; τέχνης τοϋ Πετρελαίου δραχ. 100, γιά  τής υπη- 
ρεσίαϊς ποΰ προτέφερα είς τήν δημόσιον ασφάλειαν χωρίς νά 
κάνω τίπο τα . Tri; πήρα δέ αΰταίς τνίς 100 δρ. γ ια τ ί ντρά
πηκα νά τνίς γυρίσω πίσω καί άφοΰ μάλιστα έτσ ι κ ι’ ετσι 
είχε βγνί τό ένταλμα φοβήθηκα μή τνίς φανε άλλοι στά 
όνομά μου. Καί τό έγραψα άμέσως τότέ.

Ή  κακομοίρα ή Στοά  πήρε γιά 20 φύλλα δραχμάς 350 
είς τρόπον ώστε τό κάθε φύλλο τής Στηΰς  πήγε νά κοστίσνι 
50 δραχμάς. Άκόμα δέ τσιμπολόγησε ή Στοά  άπό δώ καί 
άπά /.εΐ τά ολον δρ. 565.

Ό  Κορομυαλάς δ Δημήτρις τή ; μεγάλης 'Eytnjicpic πήρε στά 
δνομά του μόνο 60 ψοροδοαχμαίς, γ ια τ ί δέν ειχε λιανά 
μιά βραδεία νά πάνι στά θέατρο, καί μετεχειρίστη'-ε τά 
δημόσιο ταμείο σάν νά ήτα** τοϋ πατέρα του.

Ό  Βαρελίδης δ ά τάξεως τμηματάρχης δυό ’μέραις πρίν 
πέσει ό Τρικούπης έχτύπησε 1300 δρ. γιά έξοδα ασφάλειας 
καί άλλαις 400 δραχμαίς. Γ ια τ ί νομίζετε ; γιά  τό νοίκι τοϋ 
σπιτιοϋ του, ώστε κατά τήν νέα μέθοδο τού Πετρέλαιου τνίς 
προόδου οί υπάλληλοι έκτός τοΰ μισθοΰ των πρέπει νά τους 
πληρώννι τά δημόσιο κα ί τά νοίκια τών σπ ιτιώ ν των, κα'ι είναι 
απορία; άξιο πως δέν γύρεψαν νά τοΰς πληρώνη και τά . . . .

'Ο κακομοίρης ό Γονίδης τοΰ Έ θ η χ ο υ  Πηϋμ,α  πήρε μόνον 
200 δο. έξ ών 60 γ ιά  τνίς υπηρεσίαις του χ.’ αΰτουνοϋ τή^ 
ασφάλειας τοΰ δημοσίου.

Ό  Δείξων γιά  τνίς άνταποκρίσει; ποΰ έγραφε τνίς εΰρωπαϊ- 
καΐς εφημερίδες υπέρ τοϋ υπουργείου έκτύπησε άπό τά <ρτωχ4 
ταμείο 6 χ ιλ ιάδε; καί 75 δραχμές. Αΰ:ός καλά τήν εκ αν-.’ 
Καί τ ί άνάγκη έχει τά δημόσιο νά πληοώνιρ ξένου; έφημερι- 
δογράφους, οί όποιοι πληρώνονται άπό κείνους ποΰ τοΰ; έχουν 
καί γράφου/ στά ; άνταποκρίσει; στΫι; εφημερίδες των.

*0 διευθυντής τή ; άστυνομία; εκτός άπό τά ταχτικά  έξοδα 
τής αστυνομίας έτράβηξε άπό τό ταμείο καί γιά  διχί’ ο^κ ί -  
ξοδα δραχμαίς 46 χιλιάδες, μέ διάφορα εντάλματα τά όποιο* 
εΐναι κουλουβαχηδόν φτειασμένα.

*0 γάλλος δ μηχανικός έλαβε γιά  έκτακτα οδοιπορικά το1» 
έξοδα γ ιά  σχεδίασμα δρόμων έκ.τός τοΰ ταχτικού μισθοΰ το» 
δραχμοΰλες 1θ χιλιαδοϋλες καί 700 , πλήρωσε δέ τό δημόσιον 
ώς καί τά χαρτόσημο ποΰ έ<ανε συναλλαγματικές καί έστελνε 
τά χρήματά του στήν Γαλλία καί μόνο ποΰ δέν γύρεψε v i 
τού πληρώσωμε ώς καί τό κατρουλοκάνατό του.

Στή Φήμη εφημερίδα ποΰ δνν βγαίνει δραχμαίς 100.
Έ νώ  δ άρ-.θμός τών κλητήρων εΐναι ό.ισμένο; είς 200  ε -  

έπληρώθησαν γΐά  εκτάκτους, ποϋ απαγορεύει καί οΰτε άνα-· 
γνωρίζει, δ νόμο; 57 τόν αριθμό παραπάνω, δραχμαίς 13 χ ι 
λιάδες στρογγυλά!;, γ ιά  ψυχικό τοΰ πατέρα, φα ίνετα ι, τοΰ 
Τρικούπη.

Ό  Κ. Σιβίνης καί αΰτός σάν τον άλλο τάν παραπάνω έ 
λαβε γ ιά  τής άνταποκρίσει; ποΰ έγραφε ί»πέρ τοϋ υπουργείου 
σέ εΰνωπαϊκέ; εφημερίδες καί τής έπερνε δλο τετιαχ,οζάρες 

j τό δλον δραχμαίς 1 1 χ ιλ ιάδε; καί 200 , σοϋ λέει ό άλλος 
j Κ’ έπειτα θαυμάζετε πώς επαινούσαν μερικαΐς έφημε ίδε;
I τή ; Εΰροίπη; τόν Πετρέλαιο.



*

*0 ί έ  Α. Στεφανόπουλος γιά τά εγκωμιαστικά τηλεγρα
φήματα ποΰ έστελνε κ ι’ αύτός στής ΕνρωχαϊκαΙς  έφημερίδες 
υπέρ τοΰ ΓΙετρέλαιουδρ. 7 , χιλιάδες καί 83 γ ιά  νά μή χάνωμε 
καί τά άποσωστά.

*0 φίλος μας δ Σουρή; ό ποιητής τοΰ Ρω/ηητν γιά  τόν 
κόπο του ποΰ έγραφε τόν Περικλή καί Περικλέτο δραχμαίς. 
χ ίλ ια ις  καί 515 καί μοΰ εκανε ό μασκαράς δλο τόν κλαψά- 
ρη, καί ουτε μιά μπύρα κάν μέ έκέρασε γιά νά τοΰ πώ μέ 
χαλάλι του.

Ό  κύρ Έδμό/δος Τριγκέ κα'ι αΰτός γιά  νά γράφη σε εΰρω- 
πα ϊκα ίς έφημερίδες κα’ι θυμιατίζη τόν Πετρέλαιο έλαβ ί δρα- 
χμαίς 2 χιλιάδες καί πενήντα.

*0 υπουργός X Τρικούπη; γιά  μιά έκδοσι επ ιταγής ποΰ 
έκανε στην Εΰρώπη γιά προμήθεια ίιλικοϋ τών τηλεγράφων 
έλαβε γιά προμήθεια πρά; 1 καί 2 2 )qq δραχμαίς χιλιάδες 56 
στρογγυλαίς. Ώ τ τ ε  βλέπετε ό Πετρέλαιος έκανε κοντά στά 
άλλα καί τόν προμηθευτή καί τάν πραγματευτή.

"Ενας κάποιος Φραγκάκη; έλαβε δραχμ. 200 ώς έκτακτος 
κλητήρας καί b ίδιος άλλαις 200 ποΰ έκανε τόν παπά στά 
Δαφνί. Καί b Φανδρίδης υπουργικός γραμματεύ; έλαβε καί 
ΰατάς 300 δρ. δ·ά ενοίκιο τοΰ σπιτιού του κατά τήν νέα προ- 
λ ευ «κ ή  μέθοδο τοΰ Τρικούπ/t, καί ή κυρία χήρα τοΰ μακαρί
του Χριστοφείδου έλαβε 300 δρ. γιά τό θάψιμο τοΰ άντρός 
τής, ένφ άν ψοφήσω ’γώ, θά μ’ άφήση τό δημόσιο νά μέ τρα
βήξουν τά σκυλιά, δχι δμως νά πληρώση /.αί έξοδα γ ιά  νά μέ 
θάψουν.

Ό  φίλος ενωμοτάρχης Μαθαρϊκος γ ιά  εννέα μαυροβουνίους 
ποΰ είχε λέει κ » ί τοΰς έτρεφε ψοφώντάς τους τής πείνας έτρά- 
βηξε κ ι’ αύτός 266 μόνο δραχμαίς.

Ή  B iC a r r i ;  τής Πόλις γιά  κάτι μικρά άρθριδάκια γιά  
τόν Τρικούπη έτράβηξε κ ι’ αΰτή 342 καί είναι καί παρα
πονεμένη.

Σε βοηθήματα ποΰ δέν ξέρει κανείς γ ια τ ί έδόθηκαν κα ί 
γ ιά  ναύλους φτωχών καί πλουσίων τό δλον μόνον δραχμαίς

(6 ) Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
X T ' .

"Αμα μέ εί-ϊε ή κόρη τοΰ άπόμαχου έτσι καθώς ήτανε μέ 
τά  νυχτικούλια της, τρόμαξ? τό κορίτσι, συμμάζεψε τό στή
θος της μπροστά καί εβανε τό κεφάλι της κάτω .

Ό  γέρος άρπαξε τό φώς άπά τά χέρια της κ ’ έκείνη τό- 
βανε στά πόδια καί χώθηκε στό άλλο δωματάκι.

—  Αϊ μοΰ είπε ό γ ί ροαπόμαχος κάτσε τώρα νά τά ποΰμε 
ώς ποΰ νά περάση ή βροχή. Καί μουδειξε ένα σκαμνί καί κ ά 
θισε καί αΰτός άπόνω σέ μιά κασελίτσα.

—  Τά λοιπόν, μοΰ είπε, πατριώτη έτσι ποΰ λές καί τ ί δου
λειά κάνεις ;

—  Φοιτητής.
—  "Ετσι αί ; καί δέ ποιά τά ξι ;
—■ Στή πρώτη.
—  Ού καί τ ί σπουδάζεις ;
—— Βοτανολόγος.
—  "Ετσι αϊ ; ’ Αληθινά μή μάς βλέπεις έτσι έδώ στό φ τω 

χικό μας, έχω ενα άμπελάκι δώθες στό Γου^ί καί έχει καί 
κάτι δενδρά μέσα, τά όποια δέν ξέρω τ ί έχουν καί έχουν 
τώρα ένα χρόνο νά μοΰ δώσουν καρπό. ’Ανθίζουν, δένουν 
τόν καρπό καί έπειτα  τόν ρίχνουν. Δέν μοΰ δ ίνει; κάμμιά 
συμβουλή τ ι νά κάνω γιά  νά τά σώσω.

—  Φ αίνεται πώς θά έχουν κάμμιά σωματική αδυναμία. 
Τά κοπρίζεις ταχτικά  ;

— ΙΙοΰ νά τά κοπρίσω ποΰ θά μοΰ φάη ή κοπριά τόν καρπό.

31 χιλιάδες έξ ών 26 διά ναύλους καί 5 χιλιάδες είς βοη
θήματα.

*0 νομάρχης Ζάνος γιά  έξοδα λέει ποΰ έκανε κ ι’ αΰτός υπέρ 
τής δημοσίου άσφαλείας σάν καί έμένα δραχμαίς 4 χ ιλ ιά 
δες δηλαδή.

Γάλλοι μηχανικοί ήτανε ταχτικοί 46 καί έκτακτοι 35 , 
τραβώντες τόν παρά πρός δόξα τής Ελλάδος καί τής βλα
κείας μας, γ ι ’  αυτούς πληρώνοντο διαρμηνεϊς καί κλητήρες 
γιά  τήν υπηρεσία τους χωρίς νά ήναι διορισμένοι καί τραβούσαν 
δέ ιό ν παρά.

Οϊ κύριοι Γάλλοι μηχανικοί γιά  τό φτιάσημο τών δρόμων 
τής Θεσσαλίας ποΰ βγήκαν σέ δημοπρασία άντίς δύο «ιλ ιου- 
νιών καί 884 χ ιλ . μετεβλήθησαν άμέσως άπό μηχανικούς εις 
έογολάβου; κα ί ίνέλαβαν αύτοί τό φτειάσιμο τών δρόμων 
χάριν οικονομίας αΰτών τών μυ λιουνιών, καί γ ιά  νά μάς α
παλλάξουν καί τοΰ κόπου νά τούς βγάζομε κάθε μέρα σέ δη- 
μοπρασίαις.

Πλτ.ρόνονται δέ αΰτοί οί κύριοι γάλλοι μηχανικοί άπό 30 
ώς 50 χ ιλ . ό ένας τόν χρ όνο, ένώ στή Γαλλία έπεοναν μόνο 
6 έως 12 χ ιλ . τά πολίι τάν χρόνο, έχουν δέ πληρωθη όί άνθρω
ποι ώς τώρα γιά μ ιιθούςτων ένα μιλιοΰνι καί 800 χ ιλ . Ά λ λά  
αΰτά είναι μέ τάν κόπο τους, νά ποΰμε δηλαδή.

Τά δέ νοστιμώτερο είναι δτι οί κύριοι αΰτοί έβαζαν καί 
πλήρωνε τά δημόσιο καί τούς δούλους τω ν, καί τά καζάνια 
τω ν καί παπλώ ματα .

Ό  κ. Διευθυντής τών ταχυδρομείων κατά τήν μέθοδο τής 
ταχυδρομικής σούφρας, έσούφρωσε δραχμαίς 3 χιλιάδες καί 
430 γ ιά  έξοδα περιοδείας χωρίς νά κάνη κάμμιά περιοδεία 
παρά ώς τό Φάληρο.

Έ π ί τής σουφροποιητικής δέ διευθύνσεως τοΰ καλοΰ αΰτοϋ 
διευθυντοϋ έχάθηκαν δλάκεροι ταχυδρομικοί σάκκοι άπό τήν 
Εΰρώπη καί έγειναν αναρίθμητες παραβιάσεις κα ί κ λ ιτ ές  
συστημένων γραμμάτων.

Π ώ; είπατε ; *0 τμήματάρχη; Κανελλόπουλο; ε τράβηξε δύο

—  Τότε νά τά άσβεστώσης τριγύρο γύρο τόν κορμό, ώστε 
άν ηναι τίποτα 'μαμούνια νά μή μπορούν νά άνεβοΰν άπάνω 
νά φαν τόν καρπό.

—  ΤΙ λές άδερφέ, καί δέν θά καοΰν τά δενδρά ;
— Ά ,  μπά, έτσι λέει καί ό Όρφανίδης. Καί άν δέν εΐξερα

’γώ θά πάω νά σοΰ καταστρέψω τά δένδρα σου φτωχόν άν-
θοωπο.«

—  Έ τσ ι ; Ά μ  αΰτά είναι εύκολο, δόξα τώ Θεφ έχομε 
κα ί άσβέστη μπόλικο άπό τήν άίκοδομή τοΰ Μουσείου καί 
πέρνω δσον θέλω. Γιά νά σοΰ ’ πώ, κάνει νά ρίξω καί στής
ρίζ*;;

—  Αί, άπό λίγο τριγύρο, δέν βλάφτει.
—  Θεός συγχωρέσοι τόν πατέρα σου καί εδώ ποΰ σέ έρ- 

ριξε ή βροχή στό φτωχικό μου σπ ίτ ι. Έ τύ  είσαι θησαυρός 
καί καλός άνθρωπος. Βρέ Μαρία, φέρε μας έκεΐνο τό μποτυ- 
λάκι μέ τά ρακί.

—  Είμαι ξέντυτη μπαμπά, πετάχτηκε καί είπε έτσι μέ 
ντροπαλή φωνή ή κόρη του.

—  ΑΓ καί στράβωμά έχεις νά περάσης μιά στιγμή τό φου
στάνι σου, η μπάς καί νομίζης πώς ό κύριος άπά ’δώ πώς θά 
σέ ξομπλιάση. ’Έ λα γρήγορα καί πιάσε καί ένα ποτήρι νερό 
άπά τόν τενεκέ τοΰ πετρελαίου ποΰ τόν γιώμωσα τά πολυώρα.

Μόλις τέλειωσε ό γεροαπόμαχος τόν λόγο του καί άμέσως 
νά καί φάνηκε η κόρη του, τό θεοκόριτσο, τό ώμορφομούτσουνο 
μέ ένα πιάτο στό χέρι μέ ένα ποτήρι νερό μέσα καί ένα άλλο 
τοΰ ρακιού καί στά χέρι της τήν μποτιλίτσα ποΰ θά είχε μέσα 
ώς εκατό ό'ράμμια ρακί.

Τά κορίτσι είχε ντυθή τό φουστανάκι της άπ ’ άρχίτερα βέ
βα ια , δταν μεΐς κουβεντ'άζαμε, άμα ποΰ μπήκε μέσα στάθηκε 
γ ια τ ί δέν είχε τόπο ποϋ νά τά άκουμπήση καί ή?ανε κατακό-
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χιλιάδες και 480 δρ. &λ<ι>ς αδικαιολογήτως, τό νοΐκί του καί 
αυτός 400 δρ. καί άλλαις 1 ,280 τρεις μέραις πρίν πέση ό 
Τρικούπης, γ ιά  τήν δημόσια άσφάλεια καί αΰτός, πού έκανε 
μέσα στό σπ ίτ ι του. - Λ--·*·

Αΰτά είναι λ ίγα  σταγώνα άπό τής χ ιλ . τά  άλλα έκτακτα 
ρουσφέτια τοΰ Πετρέλαιου, ποΰ χάνει τόν νοΰ του κάνείς καί 
νά τά μετρήση μόνο στήν άράδα'καί δχι νά βρή πόσαις χ ιλ ι
άδες τών χιλιάδων είνα ι παρανόμως ξοδεμένα ήγουν καθώς 
λέει ή έκθεσις χωρίς κάμμιά δικαιολόγησι. Καί έπειτα  απο
ρούμε πώς καταντήσαμε σ’ αΰτή τήν ελεεινή κατάστασιν.

X ώρα
θέλομε από τόν Δεληγιάννη νά τά μπαλοίση δλα νά φέρη ίσο -  
ζυγ ια , περισσεύματα, τόν χρυσά αιώνα.

Γί να μάς κάνη ό άνθρωπος έφτασε πλέον καί κούρεψε καί 
οσα δέν επρεπε νά κουρέψη, φαντασθήτε πλέον, ποϋ έπαψε 2 
χιλιάδες καί 500 υπαλλήλους ποΰ άπάνω σ’.αΰταίς τής πάψες 
κόντοψε να παψη καί τόν εαυτό του, άφοΰ δέν είχε πλέον ά λ 
λους. Καί καλά θά έκανε γιά νά λείψη καί κείνος μεΐς άπό 
τά βάσανα.

Κ α ι
ποιρα για ολαις αΰταίς καί τής άλλαις φοβεραίς σπατάλες 
του καί καταχρήσεις δέν θά μάς δώση λόγο ό Πετρέλαιος; 

Δέν βαριέστε.

Κ α ί
επειδή μια φορά καί χωθήκαμε σέ λογαριασμούς, ορίστε νά 
σας ποϋμε και τ ί τρώνε αυτοί οι άλλοι λύκοι ποΰ διοικούν τήν 
αντεθνική τράπεζα γιά  μισθού; των τόν κάθε χρόνο.

Ρενιέρης 55 χιλιάδες τόν χρόνο, Βασιλείου κα ίΚ αλλιγάς άπά 
48 χιλιάδες, ό Παπακωστόπουλος, Τσίνης, Στράϊτ άπά 10 
τους δ καθένας τω ν, ό Ροβέρτ, ό Τριάντης 8 , χ ιλ . ό Σταθό· 
πουλος, Χρήματος καί Κουτσαλέξης άπά 7 χιλιάδες καί έξα- 
κόταις.

κινο σάν φωτιά. Ά μ  είχε κοτζάμ βοτανολόγο μπροστά τη ; 
καί ήτανε νά μή ξεροκκοκινίση ;

Δέν υπάρχει δυσιυχέστερο πράγμα, στή φιλοτιμία τών κο- 
ριστών παρά δταν βλέπουν τήν άθλιότητα τοΰ σπιτιού των, 
καί μάλιστα δταν τύχη καί ξέρουν καί δύο γράμματα καί έ
χουν πατέρες τοϋ άστε ντοΰα, χοντροκοπανοειδέστατου;, καί 
τό κορίτσι τοΰ άπομάχου, ώ ; καθώς θά δοϋμε, ήτανε στήν έ- 
ταιρια σπουδασμένο.

— Στάσου είπε ό γέρος, νά τά οίκονομήσωμε εδώ. Σήκω 
άπάνω φίλε μου, έλα κάτσε έδώ στά σεντουκάκι καί νά βάνωμε 
τό καρεκλί άντίς γιά τραπεζάκι. Τί νά γίνη. Αΰτά είναι δλα 
τά έπ ιπλά  μας καί ένα κρεββατάκι τοΰ κοριτσοϋ μέσα, καί 
έγώ κοιμώμαι χάμω. Έ μαθα άπό τόν στρατό στή σκληραγωγία. '

Σηκώθηκα καί κάθισα κοντά του ποΰ μοΰ έκανε τόπο, τό 
δέ κορίτθι του έβανε τό καρεκλί μπροστά μας καί άπάνω τά 
π ιάτω  μέ τά ποτήρια καί τήν μποτιλίτσα καί έκανε νά φύγη 
σάν σκοτισμένο. ' ί

—  Α ϊ, τοΰ εϊπε ό γεραπόμαχος, ποΰ πάς ; σοϋ είπα ’γώ 
νά φύγης, μέ ρώτησες έμένα άν σέ θέλωμε τίποτα άλλο ’δώ. 
Κάτσε κεί όρθια.

*11 μικρή συμμζεύτικε στή γωνία άντικρύ μου μέ τά μάτια 
κάτω  καί σταυρωμένα χέρια χωρίς νά βγάντ) τσιμουδιά, δ 
δέ γέρος γέμισε τό ποτήρι μαστίχα καί μοϋ τό πάσαρε, λέ- 
γοντάς μου σέ καλό χέρι καί δ ,τι άπλωσα γώ τό χέρι μου 
νά πάρω τό ποτήρι τό ρούφηξε έκεϊνος. Τό κορίτσι του έβανε 
τά  γέλοια, καί φάνικαν τά δοντάκια της ποϋ νόμιζε τινάς 
πώ ς ή ιανε ψεύτικα.

—  Αί, είπε ό γέρος, αΰτά τδκανα γιά  νά γελάση καί αΰτό 
τό κακορίζικο λιγάκι καί μέ τά παρντόν, έγώ  σέ πήοα άπό 
μιά αγάπη, σάν νά γνωριζώμαστε πατροπαοαδόθεν.

*0 Βουρνάζος 6 χ ιλ ιάδ ίς  καί 800 δ Μαρίνάκης 6 χαί 5 0 0 , 
ό Σίαος, Ραίζης άπό 6 χ ιλ ., δ Δαμηράλης 5 ,500 , Σδρίνιας 
4 ,600 , Σιμόπουλο; 3 ,800  καί Τζανετάκης 2 καί 800 .

Τό δλον μισθοί υπαλλήλων μόνον τοΰ κεντρικού καταστή
ματος δραχμαίς 267 χιλιάδες καί 5θ0 .

Βάνετε τώρα καί τά άποσωστά ποϋ καταντά  νά τούς έρ- 
χωνται άλλα τόσα δσα πέρνουν, έχομε μισθούς άβάντζο άπ4 
μισό μιλιοΰνι.

Τώρα άπό αΰτούς τΰύς γλάρους περιμένουν καί οι φτωχοί 
μέτοχοι νά πάρουν μέρισμα καλά στής μετοχαίς τους καί δ έ» 
άνοίγουν τά μάτια  τους νά γυρέψουν να τούς κόψουν τά μ ισά .

"Ο,τι δέ αΰτο; οί φοβεροί μισθοί είναι μιά καθαρή ληστβίχ 
γ ιά  τούς μετόχους, άπόδειξις είνα ι οί μισθοί ποΰ δίνει ij 
Ίονική τράπεζα στόν διευθυντή της Μέρλεν οΰτε τά μισά τον 
Ρενιέρη ήγουν 24 χιλιάδες τόν χρόνο, δ δέ Κ αλλιγάς, Α - 
Σκουζές καί Α. Κοντοσταυλος u-όνο άπό δύο ν ιλ ιάδες καί 
472. Λ

Κύριοι μέτοχοι τής αντεθνικής σάς έφαγαν οί μισθοί τώ ν  
κυρίων αυτών καί ξυπνήσατε πρίν φάν καί σάς μαζύ. *Εχομε. 
καί άλλα.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.
Φ υλακαΙ Ρ ίο ν .

Ο φύλακας τών φυλακών μας έχει μέσα στό φρούριο κα ί 
τρέφει διάφορά ζωντανα ώς εκατό τάν άριθμά, ήγουν γρούνια» 
κότες, κουνέλια, περιστέρια, χήνες κτλ . καί δλα αΰτά υπο
χρεώνει, εμάς τούς φυλακισμένου; νά τά τρέφωμε άπά τήν ξερ* 
κουραμανα. μας, καί άν δέν γίνη τοΰτο μάς πέρνει καί μ ά ς 
σηκώνει ό διάολος στής βλαστήμνιαις, καί βγάζει καί βαρυ- 
πηνίτα ις δξω καί σεργιανίζουν ελεύθεροι.

Σ. Πα.Ιηαγθρ. Ολα αυτά τά ζωντανά τοΰ φύλακα νά προ- 
μηθευθήτε φαρμάκι καί νά τοΰ φαρρακώσητε εκεί πού τούς 
ρίχνετε τήν τροφή καί άς τρέχη εκείνος ν’ άνακαλύψη ποιός

Ή  μικρή έμπηξε κα ί πάλι τά γέλοια καί σήκωσε λ ίγο  
τό φουστάνι της, ώς καθώς δά κάνουν τά ντροπαλά κορίτσα 
ποΰ έχουν δλους τοί>; διαόλους μέσα ίω ν, καί φάνηκε τό παχύ· 
τό ποδαράκι της ποΰ-ήτανε νά τό δαγκάση καί νά τό φά$ 
τινάς. *0 γέρος γέμισε πάλι τά ποτήρι καί μοΰδωσε κα ί 
μένα. Μία καί κάτω . Τήν ώρα ποϋ έπινα γύρισε τό κορίτσι 
του καί μοΰ έρριξε μιά ματιά  ποΰ κόντεψα νά άμολύσω τδ 
ποτήρι κάτω , καί ήτανε καί δακρυσμένα τά μάτια  του, κα ί
’γώ τά πήρα πώς ήτανε άπά τήν συγκίνησι ένώ ήτανε ά π »
τά γέλοια.

Δέν ξέρω τ ί διαβολομανία έχομε έμεϊς οί άνδρες μέ τά  
πόδια τών κοριτσών καί γυνα ικών, καί κάνομε σάν λυσασμέ- 
νοι γ ιά  νά τά δοϋμε ενώ μάς είναι δλως διόλου άχρηστα, 
δταν τής παντρευόμαστε.

Έ γώ  παρομοιάζω τής ώραίαις γάμπαις τών γυναικών σάν 
τούς μ α γν ίτε ;, μέ μόνη τή διαφρρά, δτι ένώ εκείνοι τραβοΰν 
τά μαγνίτη  κάτω , η ώμορφες γάμπαις τών γυναικών έχουν 
τήν δύναμι νά τάν τραβοϋν πρός τά άπάνω .

Δέν σας λέγω , δτι δέν υπάρχει μεγαλίτερη βΰχαριστησις
άπό τό νά χαϊδεύη κανείς ώραίαις γάμπαις, ξένες δμως έν-
νοεΐται καί δχι τής γυναΐκάς του, άλλά αΰτά δέν είναι άλλο 
παρά μιά ζουρλαμάδα, μιά φαντασία , καί μ* δλα ταϋτα έγώ  
προτιμοϋσα τότε νά χαϊδεύω γάμπαις παρά στήθος, δπου ε ίνα ι 
δ θησαυρός τής γυναικός.

Καί είχε ώραΐο στήθος ή μικρή. Κουμπουράκια
Σάν ήπια τό ρακάκι μου, καί ήρθε δ νοϋς λίγο στό κέφε 

άρχισε καί μοϋ εΐπε δ γεροαπόμαχος.
—  Βλέπεις αΰτό έκεΐ τά κορίτσι μου; μή τό βλέπεις ετσι.

Ξέρει γράμματα καί άκουσε.......................................... κα ί επειδή?
δέν μάς πέρνει εδώ ή δποφυλλίδα σάς τά λέγω  μ εθα ί.ΐο .



τδρριζε, δσο δέ γ ι ’ αυτοί»; ποϋ «φ ίνει καί βγαίνουν έξ<·», εΐ.β 
τρελλοί ποΰ δέν τοϋ φεύγουν ν* {Α«θιρ γνώσι. Ά μ  θά τήν
πάθτι κάμμιά ώ ρ α . __________

Ο ρ ό ς
μερικούς παντοπώλιδες, οινοπώλιδε; καί λοιπούς στη Πατρα 
ποϋ μάς γράφουν γ ιά  κάτι άξιωματίκοΰ; ποϋ τού; βούιζαν 
χανόνι, τοΰς λέμε <αθαρά καί ξάστερα πώ ; δέν μπορούμε νά 
τά  τυπώσωμε, άφοϋ μάλιστα είναι εδω, γ ια τ ί δέν τδχουν τ ί 
ποτα νά βάνουν τίποταστρατιώ τ»; καί μοϋ δώσουν έμένα του; 
τόκους τών όσων χρωστούν «ε σάςκαι μη προ; κακοφανισμόν σας.

Π ές
έκεινοΰ ποϋ έγραψε γιά  του; Βαρθακονησιώτε; δτι εινε μα- 
«καράς, καί έπρεπε μεΐς νά τόν βάνωμε στόν Παλιάνθρωπο, 
γ ια τ ί δέν άφησε γυναίκα σέ ησυχία καί δέν έφυγε αύτό; 
άλλά  τόν διώξαμε μεΐς, τ ί νά τοϋ κάνωμε ποϋ κάθισε μακρυά, 
αλλέως μεΐ; ξέρομε τ ι ήθελε καί Οά ξεπέστι κάμμιά ώρα στά 
χέρια μας καί ό θεός βοηθό; του. Τόν κανονιέρη ποδ χρω- 
«τά  άκόμη στό νίκι μιά δραχμή. Οί Βαρθακονισώτες. ^

Σ* ΠαΑηαγθρ. Βλέπω δτι σείς δέν χωρατεύετε, αλλά άν 
τόν τβακώσετι σάς παρακαλώ στ* ααλακά.

δένα ; Δέν είπαμε τέτοιαις άνοηβίαι; νά μή γράφετε σείς οΐ 
Λαμιώτες ; Ά λ λά  τέτγο ι είστε, νά καταγίνεστε, ως καθώς, 
είπαμε, δλο σέ τιποτένια  πράγματα . Στό διάολο.

Κ ο υ λ ή  κ-χί Χ ο υ μ α δ ά * ι* ς .
Κ α ί  τί ά «ο λ ωγ ! , «  τώ.οχ · Ι « ρ Λ « ·  μ·*<ιχ*ρ<*, 

γ ι ά  χ !)ξ  π ο μ π έ ς  α ο υ  »
Μ ή λ ο ς -

Ό  Παπανδοέα; ό δεσποτικός επίτροπος έόώ μά; κάνει 
πολΰ τόν «ύστηρό, χωρίς νά θυμηθή δτι δέν είναι δλοι σάν 
κ ι’ αύτόν ποϋ καταδιν-άστηκε ώ ; υβριστή απο τα δικαστή
ρια , καί νά συμμαζευτνί.

Σημ . ΠαΛ. Ά ν  ?,ναι αύστηρός b παπας Οα ’π·? πω ; κάνει το 
χρέος'του καί γ ι ’ αύτό δέν έχε-.εκα ί δρισμένε; κατηγορίαις να 
τοΰ κολλήτετε.

Λαμία.
*0 τσαγκάρης Βαγγέλης Κοντογιαννούλης μάς κοκορεύε

τα ι πάοα πολΰ καί μέ τί) φυσαρμόνικά του ξελαγιάζει τα 
χορίτσα' καί Οά βρεθνί κάνένας κασιδιάρης νά τοϋ σπαστι τα 
παγίδ ια . Τοΰ διαόλου τό γαϊδούρι μέ τί] ψεύτικη καδένα των 
7 δραχμών, ποϋ είναι δλη ή περιουσία του.
* Σημ . ΠαΛ. Καί τ ι σέ μέλει έοένα άν φορ$ ψεύτικη κ::

*Α ν»ψε τώρα καί σύ βουλή άπό τό ελεύθερο 
τοιγάρο μου.

Ιΐάτραις.
Προχτές είδαμε νά λές στό φύλλο «ου πώς κατά προτί- 

μησι άγαπάς τ?ις χοντραίς γυναΐκαις, τ ί νά «οΰ πώ φίλε μου;, 
είμασται τής αύτή ; γνώμεως. Δέν μπορώ νά υποφέρω έδώ βλέ
ποντας τόσα νο«τιμοκόριτ«α καί θεογυναΐκες χωρίς νά σκαν
ταλιστώ , γ ι ’ αύτό λοιπόν προτίνω νά μπουμπουλιάζωνται σάν 
τγς τουρκάλες κα ί μάλιστα τώρα πού πλησιάζει ή σαρακοστή 
νά μά ; άφίνουν σάν χριστιανοί νά κάνωμε τόν σταυρό μας 
«την έκκλησία, καί άν ήμαστε παπάδες ήμαστε καί μεΐ; άν
θρωποι, ξέρε<.ς δέ καί τήν παροιμία ποϋ λέει= ούκ έδει ζ^ν 
γυνα ίκα , ίνα μή οί άνδρε; σκανδαλίζοντα ι,= ήγουν μας δέν 
έπρεπε νά υπάρχουν ί) γυναίκες γιά  νά μή σκ«νδαλιζώμαστε 
έμεΐς οί άνδρες. Λοιπόν άν ·?σαι τής γνώμεω; γιά  τό μπουμ - 
πούλιασμα δπως η τουρκάλες,τών γυναικών υποστήριξέ το πρός 
καλό τής κοινωνίας.

Σημ . ΠαΛ. Καθόλου δέν είναι αύτής τή ; γνώμεω; άλλά τής 
απεναντίας, πώ ; άν ήτανε δυνατό νά περπατούν ί] γυναίκες 
ολόγυμνε; δπω ; γ ίνετα ι σέ πολλά μέρη τών άγριανθρώπων 
καί μή τή ; ’Αμερική;, ’Αφρική; καί Ν έα; Ό λανδ ίας, γ ια τ ί 
Ιτσι θά έσυνείθιζε τό μάτι μας στή ξεγυμνωσά των καί δέν 
θά σκανδαλιζόμαστε, άν ησαι λοιπόν καί σΰ τής ίδ ιας γ νώ 
μεως, έλα νά κάνο;με μία εταιρία, άφοϋ πρώτα πάρωμε καί 
τήν εύχή τοϋ Μα*ράκη. Ό σο γιά τήν συγκατάθεσι τών γυ
ναικών, δέν έχομε άνάγκη, γ ια τ ί αύταίς είναι πού είναι άπό 
τώρα συνειθισμένες στή μεσοξεγύμνωση μέ τά τεκολτά των.

Β4.άτο>
στόν Κάνθαρο έχουν μαζωμένα τά παπλώματα τών βλογι- 
ασμένων, ή δέ πόρτα έχει μιά ψευτοκλειδωνιά άνοιχτή καί 
£να γεροφύλακα ποϋ δέν πα-ιά έκεΐ. Τό λοιπόν, δέν ηναι πα 
ράδοξο τίποτα λωποδύτες νά πάν νά κλέψουν τά παπλώ ματα , 
σεντόνια καί λοιπά καί τά πουλήσουν καί έτσι ξ*φνα δεχθούμε 
πάλι τήν κυρά βλογιά. Δέν μπορεί νά ληφθή κάμμιά πρόνοια;

Σημ. ΠαΛ. Μή φοβάστε νά κλέψουν -μά παπλώματα οι 
λωποδύτες γ ια τ ί φοβούνται μπάς καί κολλήσον αύτοί πρώτοι, 
να ι δέν εΐναι τόσο τρελλοί νά βάνουν τό κεφάλι τους μέσ’ τή 
φω τιά . _______________

Έ π ί
τοΰ παοόν γ ιά  νά οικονομήσωμε τά άνοικονόμητα οικονομικά 
μας, υποβλήθηκε νόμος στή βουλή νά βγάν^ ή κυβέρνησις 10 
μιλλιούνια στουπόχαρτα, ήγουν έντοκα γραμμάτια, έξαργυρο- 
τέα άμα πλουτήντι στήν δεύτερη παρουσία τό ταμείο , ό Χοϊ- 
δάς μας μάλιστα πρότινε νά βγάντι τό κουβέρνο καί καϊμέδες 
κατα .αγκαστικού;.

"Ολα αύτά μάς άρέσουν καί εύχόμαστε τέτγο ι νόμοι νά 
αύξάνωνται καί πληθύνωνται πρό; ευδαιμονίαν αιώνιο τοϋ ελ
ληνικού Λαοϋ. Γένοιτο.


