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Τό ζήτημ,χ
λοιπόν τών εμπόρων μας, ποϋ αοχισε ή κυρία Άχρόπο.Ικ; γιά  
-να κάνη δουλειά καί άνοιξη νταραβέρι, περιορίζεται εις τά 
εξής ζητήματα.

Πρώτο, δτι οί έμποροί μας δέν έφτασαν νά έχουν άκόμη 
τόσο μυαλό νά σκεφθοϋν, δτι καί οί έφημεοιδογράφοι έχουν 
τής κατεργαριαίς τω ν, πώ ; νά ξεκάνουν περισσότερο πράγμα, 
απαράλλαχτα, σάν κ ι’ αΰτοΰς ποϋ καλλοϋν στά παράθυρά τους, 
■νο=«)ιά.Ιί’σΐ(: όο ισ ι ιχή= χ ιορ\ς  νά δ ιαλύωνται ποτέ τά εμπο
ρικά τους.

Δεύτερο, δτι καί οί έφημεριδογράφο*. έχουν τοΰς τελάλιδές 
τους, τοΰς πουλητάς τών εφημερίδων των, οί όποιοι μοιάζουν 
σάν τοΰς δικούς των πο5 βγάζουν «ξετσ ίπω τα  στής πόρταις 
τω ν, και φωνάζουν, — ορίστε, κύριοι, στήν οριστική διάλυσι, 
γιά  νά ξεκάνουν τής σκουργιαΐς τών μαγαζών των, χωρίς 
αΰτά νά διαλύωνται ποτέ.

Τρίτο, δτι οί έφημεριδογράφοι άνοίγουν κάπου κάπου καί 
-κάνένα καλό βαρέλι σαρδέλες, ήγουν γράφουν άρθρα σκανδα
λώδη, καί δπως οί μπακάλιδες τή ; βάζουν δεκαπέντε τή 
μ ία , πολλάκις φοραίς, έτσ·, καί αΰτοί τή διανοητική των τήν 
έογασία, δταν ήναι καλή τήν υπερτιμούν.

Τέταρτο, δτι οί έφημεριδογράφοι έχουν κ ι’ αΰτοί δ ιαγω νι
σμό άναμεταξύ τνυς ποιάς νά γράψη καλλίτερα καί πρωτο
φανή ζητήματα γιά  νά γίνη λόγος γιά  τα ίς εφημερίδες τιον, 
καί αΰξήσουν τοΰς συνδρομητάς των η πωλήσουν περισσότερα 
®ύλλ*.

Καί αυτά λέγονται εφημεριοογραφικα τεχνασματα, εζυπ- 
νάδες, σοφίσματα καί κα :εργαριαίς.

Οί έβραΐοι ε/ουν τήν καλοσύνη άμα ποϋ δέρνουν κάνένα 
τοϋ y εοιοϋ του;, νά φωνάζουν πώ ; εκείνοι δέονονται, έτσι καί 
οί έμποροί μα ; ά .̂οϋ ρίχτηκαν τής ’ A x f S x o . t ic  μέ χ ίλια ις βοι- 
σαίς, ποϋ δέν τοΰς δίνουν καθολου τιμή, νά φωνάζουν, πώς 
εκείνοι εξευτελίστηκαν, περισσότερο, έ-ώ τόν έκαναν τόν άν- 
θοωπο άπασουοοϋ.

Τά καθκοά νερά δσο καί άν τά άνακατεύη τινάς δέν βρω- 
μοϋν, ένώ άν άνακατέψη τινάς βούθουλα ποϋ λιμνάζει τό νε
ρό, βρωμΛ.

Πέμπτο, γιά δσα έγραψε ή ' Αχρό.το,ίις δέν έπρεπε καθόλου

νά ταραχτοϋν οί έμποροί μας πολΰ δέ περισσότερο καί νά βρί
ζουν μέ τέτοια λόγια καί τραμπουκοβρισίδια ποΰ τοΰς ά* 
ποδείχνου*, δτι φοβούνται νά τοΰς σαλέψη κανείς τής πλη- 
γα ίς των.

Έ κτο , δταν ήθελαν νά άπαντησουν, έπρεπε νά απαντή
σουν μέ αξιοπρέπεια εμπορική καί δχι μέ συζήτησι χαμάλιδων.

Έβδομο, δτι ή Άχ/υπο-Ιις, eivat αλήθεια OTt στά γράψι
μο τοϋ άρθρου τών εμπόρων έκανε φάλτσα στέκα καί πάτησε 
καταμεσής στήν π ίτ α .

’Όγδοο, δτι δέν επιτρέπεται σέ μάς τοΰς έφημεριδογράφους, 
γιά μικρά κέρδος νά ΰβρίζωμε καί νά έξευτελίζωμε τήν καλ
λίτερη τάξι τής κοινωνίας μας, ή όποία είναι μία άπό τά πρώ
τα νεϋρα τοϋ κράτους.

Έ νατο , δτι ή Άχρόπο.Ι ις  έγραψε δσα έγραψε άπό τά σκαμνί 
τοϋ γραφείου της χωρίς νά καθίση καί μιά στιγμή εις τό σκα
μνί τών εμπόρων μας, νά δοϋν τ ί μαρτυρολογίο τραβούν.

Δέκατο, δτι είναι θαϋμα καί μάλιστα γιά  τούς εμπίρους 
τής ’Αθήνας, πώς κατορθώνουν καί διατηρούν μέ άξιοποέπεια 
τά καταστήματά τους, υστέρα άπά τόσα κανόνια ποΰ τρών κά 
θε μέρα άπό τοΰς γενναίους πελάτας των, μεταξύ τών δποίων 
ίσως θά ηναι πρώτος καί ό άρχικανονιέρης συντάκτης τής 
’ Α χρό.το.Ιις.

Ενδέκατο, δτι άναλόγως στά νοίκια ποϋ πληρόνουν οί έμπο
ροί μας, πάλι φτεινά μάς πουλοϋν τά έμπορεύματά του; άφού 
τοΰς σπάζομε στά βερεσέδια καί στής κακοπληρωμαίς, ποϋ πρέ
πει νά ξεθεωθούν ώς ποϋ Λ πάρουν τόν παρά τους υστέρα άπό 
χίλια  βάσανα, πίκοαίς, καϋμοΰς καί τρομάρες.

Δωδέκατο, δτι άναλόγως μέ τάν πολιτισμό τής ’Αθήνας, 
καθόλου οί έμποροι δέν παρεισάγουν τήν πολιτελεια φέρνοντες 
τάχα πολύτιμα είδη τής μόδας, μέ τής όποίαις φατούρες των 
μά; γδύνουν καί μά ; καί τής γυναΐκές μας, διότι, άναλόγως 
άπό τής άλλαις πολιτεία ις, τήν Πόλι, 'Αλεξάντρα καί Σμύρ
νη, στήν ’Αθήνα ίσα ίσα ή γυναΐκές μας ντύνονται πιό σκέτα 
καί πιό άπλά.

Δέκατο τρίτο δτι ο: έμποροί μας άναλόγως μέ τά κεσάτια 
ποϋ πάντοτε τοΰς δέρνουν, χώρια άπό τά κανόνια ποϋ π ά ν
τοτε τοΰςψοφοϋν, είναι θαϋμα πώς κατορθώνουν καί δ ιατη
ρούν τά καταστήματά τους, δτι ίναλόγως με τάς άλλας πο~

Δ Ι Α Ρ Κ Ε Σ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΡΒΕΡΗΣ
είνα ι ο μόνος συντάκτης του ΠΑ.ΛΪ1ΑΛΘΡΩΠ0Υ κα ί είς αύτον πρέπει να στέλνω ντα ι ούλα τά γράμματα τώ ν έπ ισ το λώ ν.

Ή  άρχή μ.ου ecvac νά μ,ήν εχω κάμ.μ.£αν άρχήν.
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*

<XfcTc(«cc ί) φτωχέψ ιις των εΐνε χαι σπάνίαι χαι άνάξιαις λόγου.
Δέκατο τέταρτο, δτι ώ ; τά βήμερα τό ελάχιστο οί έμπο

ροί μας κατώρθωσαν νά φανούν x a i νά κατέχουν τήν καλλ ί
τερη τά ξ ι στ* κοινωνία μας, χωρίς νά χαλούν τόν κόσμο, ένφ 
τό δασμολόγιο τούς κατάστρεψε καί τούς άφανίζουν οί φόροι.

Καί δέκατο πέμπτο, ή ' ΑχρόηοΛις, γράψασα όπως έγραψε, 
φα ίνετα ι πώς μονο από πνεύμα κερδοσκοπίας σπρώχνεται εις 
{λα της τά γραφόμενα, πράγμα τό δποΐο δέν τνίς δίνει καθό
λου τιμή καί νά μή τό ξανακάνη, γ ια τ ί δέν θά πάη καλά 
χ*1 τήν άποδοκιμάζομε έξ δλης ψυχής καί καρδίας καί τήν 
Ιχομε x a i εκ μέρους τών εμπόρων κατά συνέχειαν χαΐ τήν 
«αραπέμπομε μέ σκόντο στόν Κ αλλιγά .

*JEnct5jj
Ιγινε πολλής λόγος γ ιά  τό γράμμα τής επιστολής τοΰ Καλ- 
λ ιγ δ , άν ηναι αληθινό, σάς λέμε δτι είναι, γ ια τ ί εμείς ποτέ 
δέν μπορούσαμε σέ ψεύτικο γράμμα νά βάνωμε υπογραφή 
άλλου, καί μάλιστα πρίν μάς χάνει τήν τιμή τήν μεγάλη νά 
μάς τό στείλη, εγινε καί συζήτησις άν έπρεπε νά μέ χέση η 
ίχ ι  καί οί άλλοι τοΰ έλεγαν νά βγάνη τά σκατά άπό τό γράμ
μα του, κ ’ έκεΐνος έπέμεινε καί τό έστειλε δπως ητανε γραμ
μένο, μέ τή χώνεψι μέσα καί τά λοιπά.

Έσεϊς δέ δσοι απορείτε πώς το'ΰ ηρθε μιά τέτοια ιδέα, 
σάς λέμε, δτι δ Καλλιγάς δέν είναι κακής χολής άνθρωπος 
καί οΰτε βάζει ποτέ μαράζι μέσα του, καί δτι άγαπά νά κο-
?οϊδεύη δλο τόν κόσμο μέ τά καραγκιοζλίκιά του, τά όποια 

έν πιστεύομε οΰτε δταν Οά παρουσιαστή στό ειδικό δικαστή
ριο, νά τά παρατήση.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.
Αμπελοκήπους είναι μιά έκκλησία ή όποία είναι χτήμα τοϋ 
*ψρ Ευθυμίου, είς τήν όποία οί χωρικοί έκαναν τό τέμπλο τής 
εικόνας, τόν παληαίλεο καί τή καμπάνα.

Τορα σ’ δλο τόν κόσμο ξέρομε, δτι τής έκκλησίαι; τής χά
νουν οί χριστιανοί γιά  νά πηγαίνουν νά λειτουργοΰνται, ό κ. 
Ευθυμίου δμως έχει άλλη ιδέα περί εκκλησίας, ότι πρέπει αΰ
τα ίς νά μένουν πάντοτες κλεισταίς καί νά φέρνουν τά κλειδί 
στή τσέπη τους οί ίδιοχτήτες, τό δέ νοστιμώτερο άπό δλα εί- 
Mat, δ Ινλ ό γφ  κύριος ΐδιοχτήτης, οσάκις φοραίς τοϋ κατεβαίνει

i4 )  Τ Π Ο Φ Τ Α Λ ΙΣ

Η ΦΑΝΤΑΣΜΕΝΗ
ΙΑ

Πήγα λοιπόν, ώς καθώς είπαμε καί κάθισα κοντά στή Φανή 
σάν παρατραλισμένος. Ή  Φανή οΰτε κάν άνασηκώθηκ* άπά 
τήν θέσι της. Τολμηρό κορίσσι. "Α γγιξε τό χέρι μου άπάνω 
στό φορεματάκι της καί ανατρίχιασα δλος.

Περίεργο πράγμα τό όποιο δέν ξέρω άν συμβαίνη καί στής 
γυναίκες, δηλαδή άν καί αΰταίς άνατριχιάζουν δταν άγκίζουν 
τά  σουρτοϋκά μας, άλλά κάτι θά συμβαίνη καί σ’ αύταίς άφοϋ 
χάμμιά φορά έρχονται κα ί ξεροτρίβονται άπάνω μας σάν ταίς 
προβατίνες τοϋ τσοπάνη τήν άγκλίτσα .

Αυτοί ποϋ γράφουν φυσιολογία οί μεγάλοι ξυλόσοφοι, ποΰ 
κατάγιναν έξετάζοντες τοΰς άνθρώπους άρσενικοθήλυκους καί 
περιδιαγράφουν τά αίσθήματά τους αισθήσεις, εξεις, συνήθειαις 
δηλαδή, ίδιοσυγκρασίας, ήγουν σας τό νευρικό σύστημα, θέ
λουν νά ποϋν πώς η γυναίκες εΐναι πιό συμπαθητικαίς άπό 
μάς, δτι έχουν τά  νεϋρα πιό ευαίσθητα, πιό λεπτά , δτι συγ- 
κινοϋνται εύκολα, δτι είναι μωροπίστευταις, δτι εύκολα έχουν 
τά  δάκρυα στά μάτια σάν τάν βύθρακα τής Καλλιρρόης, δτι 
είναι περισσότερο γενναιόφρονες άπό μάς, υπομονητικά!;, καρ- 
τόν καρκίνο ποϋ είχε περιζώσει τά παγίδ ια  τοϋ στήθους της, 
ΑηριχαΙς, φιλεύσπλαχνες καί δτι εΰχολα παραχωρούν δ ,τ ι ί -

καΐ πάει καί λειτουργά, μανταλόνει άπό μέσα τήν πόρτα γ ιά  
νά μή πάη κάνένας άλλος, η άν κάμμιά φορά άφήση τοΰς χω 
ρικούς καί πάνε νά λειτουργηθούν, δέν επιτρέπει στής γυνα ί
κες νά φέρνουν τά παιδιά μαζύ τους, γ ια τ ί τά θεωρά τουοχό- 
πουλα, έφευρίκε δέ στά δικά του τά κιουτάπια τά εκκλησιασ
τ ικά , δτι δέν πρέπει οΰτε τήν καμπάνα νά σημαίνουν, γ ιά  νά 
μήν άκούν οί άνθρωποι καί μαζεύονται.

Α μ  ευλογημένε χριστιανέ, άντίς ν’ άνοίξης τήν έκκλησά σου 
να σέ εύχωνται οί άνθρωποι θέλεις νά τήν κάνης έρημοκλήσι. 
Τί μανία εΐναι αΰτή; θ ά  σού φάν τήν έκκλησά. ΤΩ χαρά 
χριστιανοσύνη σου η μάλλον χαοά στή ζευζεκιά σου καί άφι
λο»,νθρωπία.

Χύρα,
Απάνω Σύρα. ’Από τόν χαίρά πού αύξησαν τό μισθό τοϋ 

δημάρχου μας μάς έγινε άφαντος καί κλείστηκε σπ ίτ ι του καί 
δέν φροντίζει γιά  τ ίπο τα , μάς βάναν δέ καί ε\α άστυνόμο 
άμισθο τόν Σ ιχάλα , άπλό άνθρωπο, ήγουν λίγο κουτοφέρνη, 
καί τόν πήρε ή νεολέρα μας στά χέρι, καί κάνουν ψεύτικα 
καυγαδάκια γιά  νά τόν ξεποδαριάζουν, προχτές μάλιστα τόν 
είχαν μπλέξει σ’ Ινα καφενέ καί τόν έσπρωχναν άπό ’δώ καί 
από κεϊ σάν μπαίγνιο, άρχισαν καί μάς άνοίγουν καί τά σπ ί
τια  καί μά ; έχουν 2 ώς τόρα γδύσει, άκόμα δέ στό μαχαλά 
Δερόκαμπο δέν κοτοϋμε νά ξεμυτίσωμε άπά τήν κλεφτουργιά 
καί νά βάνουν ενα σταθμό. Είναι κατάστασις αστυνομίας αΰτή;.

Σ . ΠαΛ. Κύριοι άπανωΣυργιανοί, δέν πρέπει νά έχετε κά
νένα παράπονο έναντίον τοϋ αστρονόμου σας, άφοΰ μάλιστα 
σάς δευλεύει ό άνθρωπος μπετί χαβά, άν τάν κοροϊδεύετε δε 
εσείς, θά πή πώς ηστε άξιοι τής τύχης σας καί θά σάς άφήση 
νά σάς ρημάξουν οί νυχτοκλέφτες τά σπίτια σας, άν δέν πάψη 
νά τόν πειράζη ή κυρία νεολέρα σας, έπειτα πω ; θέλετε νά 
σύλληψη τούς νυχτοκλέφτας σας ποϋ φοβάται μή τόνκλέψουν 
καί αΰτόν τόν ίδιο. Μά ποϋ σάς τά,ν δ ιάλεξαν. Πετύχατε τέ.- 
λ.ος πάντων.

Λ ,ά ρ ισ σ α .
Γιά τό θεό, άπο τόν καιρό ποϋ μάς μετάθεσαν έδώ εμάς- 

τό Α '. μηχανικά τάγμα , ό διοικητής μας άγρίεψε καί τά βά
ζει κάθε ’μέρα μέ τούς άξιωματικούς καί στρατιώτας καί πάει 
να μάς πεθάνη. Πές τοϋ υπουργού νά τοΰ κάνη παρατήρησι

χουν, καί αΰτό είναι τό σπουδαιότερο, περισ;ότερη νοημοσύνη 
από μάς ήγουν ξυπνάδα, σπιρτάδα, διαλοκαρτσάδα.

’Από τέτοια πράγματα δέν ξέρω, άν $ναι άληθινά η οχι, 
αλλά γιά  νά τά λένε τόσα μεγάλα φιλοσοφικά καί γιατρών 
κεφάλια θά πή πώς είναι άλήθεια.

Μέ συγχωράτε, ώς ποϋ νά μοϋ περάση ή άνατριχίλα μου 
καί ώς ποϋ νά φέρη ό γεροαπόμαχος τά τσουβέκι νά σάς πώ 
δυό μικρούτσικες ίστορίαις, ποϋ συμφωνούν μέ τήν ΰπόθεσι. 
τής κουβέντες μας.

"Οτι δηλαδή ένας άπά τούς μεγαλειτέρους γιατρού; τής- 
Λόντρας έπροσκαλέστηκε νά θεραπέψη μιά άγγελόμορρη 20 
χρονών γυναίκα παντρεμμέ^η ποΰ έπασχε καί άπό τά δυό 
βυζά της καρκίνο καί είχε προχωρήσει ώς καί μέσα στά π α 
γίδ ια  θέλησε νά τής δώση χλωροφόρμιο, ενα δηλαδή γιατρικά 
ποϋ άποκοιμίζει τόν άνθρωπο καί δταν τού κάνουν έγχείρισι 
δέν αισθάνεται τόσο πολύ, άλλά ή γυναίκα άντιστάθηκε, καί 
εΐπε στόν γιατρό καί τόν βοηθό του, δτι μπορούσε νά δποφέρη 
δλους τούς πόνους, δσοι φρικτοί καί άν ήτανε, σώνει μόνο νά 
είχαν τή φωτογραφία τοΰ άνδρός της μπροστά στά μάτια  της. 
Καί Ιτσι έγινε.

Ή  δοϋλα πήρε τή φωτογραφία τοΰ άνδρα της καί τήν κρα- 
τοϋσε μπορστά στά μάτια της κα ί άρχισε ή φοβερή Ιγχείρι- 
σις, τής έκοψαν τά δυό βυζά, καί δούλευε τό ψαλλίδι μέσα 
στά κόκχολα τών παγιδιών καί ί) τανάγκρες καί ξερίζοναν 
καί οΰτε στεναγμό δέν εΰγανε,, άμα δέ τελιίωσεν ό γιατρός 
καί ό βοηβός του τούς είπε ;

x a i μεΐς θά με·ιαφέρωμε «ΰτοϋ τά πολιτικά μας δικαιώματα 
νά σέ ψηφίσωμε βουλευτή, xa i άς μή φώναζε ό διοικητής μας 
ζήτω τοϋ Καλλιγά χαί τόν μετάθεσαν τώρα έδώ γιά τιμωρία.

ΠοΛΛοΧ στρατ ιώ ζα ι
Σημ . Πα.1ηα>. Πρώτα ήτανε ήμερος καί τώρα σάς αγρίεψε; 

θά σάς βάνη κακομοίριδες νά χάνετε ταχύσκαφτα, χαί οχυ
ρώματα καί θά σάς ρέψη στό ξεθέωμα* μόνο νά μή τόν παρα
φουρκίζετε, δσο γιά νά πολιτικά σας δικαιώματα ποϋ θά φέ
ρετε έδώ γιά νά μέ βγάνετε βουλευτή, σάς εΰχαριστώ, άλλά 
μή κάνετε τόν κόπο, διότι δέν εχω σκοπό νά ξανακάνω αΰτή 
τήν ανοησία πού μού κόστισε 500 δραχμές xa i τής χρουστώ 
άκόμη στόν Σκουζέ, ό όποιος, ώς καθώς φα ίνετα ι, έχει σ τα 
θερή απόφασι νά μή μοϋ τής χαρίση, δσο κι’ άν τόν κολακεύω 
άπόξω άπόξω καμμιά φορά.

Ο ά :ρ χ ις .
Πές αΰτοϋ τοϋ γεροξεκουτιάοη τοΰ Γαλάνη τοϋ μπανιέρη 

νά μή χτυπά τούς άνθρώπους· ποϋ πάν νά κολυμπήσουν χωρίς 
λόγο, γ ια τί θά μάς κάνη καμμιά ώρα νά βροΰμε τόν μπελά μας.

Σημ. ΠαΛηανθρ. Δηλαδή άνάθεμα καί άν μποροΰμε νά κα
ταλάβομε τ ί θέλετε νά μά ; πήτε, καί πώς αΰτός δ γερομπα- 
νιαδόρος έχει τόση τελ ικατέντζα  νά δέρνη τού; μουστερίδε; 
του. Βρέ μπάς καί σάς έπιασε μέσα σέ κάνένα μπιάνιο καί
 άργήσατε νά βγήτε. Φτοϋ ! Έ χ ετ ε  καί μοϋτρα νά
μ ιλάτε κιόλας. Μασκαράδες.

Π ρ ό ς
τήν μοιραρχίαν ’Αθήνας. Ό  φυλακισμένος ’ Αριστείδης Κάλ- 
μπαρης παραπονάται δ ,τι ένώ έχετε άπό ενα μήνα δ ιαταγή 
νά τόν στείλετε στή φυλακή τοΰ Βόλου, δέν τόν στείλατε ά
κόμη, αν καί ό άνθρωπος ήναι άρρωστος κατά τό πιστοποιη
τικό τοϋ γιατρού. Κάνετε λοιπόν μιά έλεειμοσύνη καί στείλε- 
τέ τον τόν φουκαρά νά πάψουν καί αΰτουνοϋ ί; δίκαιαις μουρ
μούρες.

Ιέύρεε
Σ υντάχτα . “Ένας πλαστογράφος ά ποβαλμένο; άπό τήν συνοι
κία τού Νέου κόσμου έβανε τήν υπογραφή μου καί έβρισε αδί
κως τόν υπηρέτη ιής Αύτοβυήθειας Σ. ’Αναγνωστόπουλον καί 
δέν έσεβάσθη ό άθεόφοβος τό Λαϊκόν κατάστημα, άλλά έκανε

—  Τελειώσατε ; Μπορώ τώρα νά κοιμηθώ ;
Καί έκοιμήθηκε. *Η γυναίκα έκείνη, ή θεογυναΐκα μ’ δλα 

ταΰτα  έθαραπεύθηκε άπό τόν φοβερό καρκίνο, άνέλπιστα, καί 
πέρασαν κάμποσα χρόνια όπόταν έκ τύχης πέρασε ό γιατρός 
της καί τήν θυμήθηκε κ*ί ανέβηκε άπάνιο νά τήν έπισκεφθή.

Τήν βρίκε στόν τελευταίο βαθμό τής φθίσις, τοΰ πεθαμοΰν:
—  Γιατρέ, τοΰ εΐπε, τό στήθό; μου δέν μού τό έφαγε δ 

καρκίνος, άλλά ό άντρας μου, ποϋ μέ άφησε, γ ια τ ί δέν είχα 
πλέον, λέγει στήθος. "Α χ ! !

Καί έξέπνευσε.
Αΰτά δλα μπορείτε νά τά διαβάσετε στή Πανδώρα, καί νά 

άνατριχιάσετε, έτέθηκε δέ στή φυλακή καί δ γιατρό; γ ια τ ί 
τόλμησε καί τά τύποσε, αΰτά ώς καί καθώς άλλαις πολλαίς 
φριχταίς ίστορίαις ποΰ άπό τήν επιστήμη του έμαθε, γ ια τ ί, 
λέει παρέβηκε τά οικογενειακά μυστικά.

Βλέπετε λοιπόν, δτι  ̂ γυναΐκε; έχουν δσο εΰγενική τόσο καί 
θηριώδη καρδιά, δηλαδή γεννα ία, άλλά έμεϊς οί άνδρες τής 
περιφρονοϋμε άμα τή ; χωρτάσωμε.

Ή  άλλη ιστορία είναι έκείνη ποΰ τήν ςέχασα, ως πού να 
γράψω τήν άποπανινή σας, θά τήν θυμηθώ δμως αΰριο μεθαύ
ριο. Πού θά μοϋ πάη, θά τήν βρώ, α νά τήν τσακωσα, είναι δτι 
μιά ’Αμερικανίδα γ υ ν α ί κ α ,  πιάσαντας ενα γράμμα ποϋ προσ- 
χαλούσε τον άνδρα της ενας σέ μονομαχία, έστειλε άπάντησι, 
χωρίς νά ξέρη τίποτα δ άνδρας της, πώς δέχεται την προσδι
ορισμένη ώρα νά μονομαχήσουν. Τό λοιπόν ντύθηκε φραγκικα, 
πήγε, βρίκε τόν μονομάχο τοϋ άνδρός της στόν προσδιορισμένο

διπλό έγκλημα συκοφαντήσας άθώον καί δυσφημήσας τήν έ
ταιρία. Ά ν α σ ιά σ ί ί  ς Γεωργίυυ.

Σ. Πα·1. Τό κατάστημα δέν προσβλήθηκε καθόλου γ ια τ ί 
χάνένας λόγος δέν έγινε γ ιά  τό κατάστημα, ώς πρός τόν 
μπιρμπάντη τόν πλαστογοάφο, δέν μπορώ βέβαια έγώ νά η- 
μαι χαί προφήτης, ώστε νά καταλαβαίνω , δτι υπάρχουν xa i 
τέτοια κακοήθη τέρατα, ώστε νά μεταχειρίζωνται ώς καί τό 
ονομα άλλων γ ιά  νά συκοφαντήσουν άθώους, καθώς λές. Πρέ
πει δέ άφοϋ τόν άνακαλύψατε νά τόν· τιμωρήσετε δπως τοΰ 
πρέπει, διότι κα*·ά τά φαινόμεν α, δ άνθρωπος έχει μεγάλνν 
κλίσει στή χακοήθειι χαί θά γίνη μιά ’μέρα φαύλος, άν δέν 
ηναι άπό τώρα. ”Λν θέλετε μπορείτε νά τοϋ κάνετε καί κ α 
τα γγελ ία , άλλά φασκελόστε τον καλλίτερα.

Ά λο

τόν Δρόμο τή ; Ρώμβη; ε ι; τόν δρόμο τοΰ Καλαμιώτου έκεΐ 
κάπου εΐναι τρυπωμένη μιά ταβέρνα. Μέσα δέ σ’ αΰτή τήν 
καβέρνα μαζεύονται κάτι παστρικά τσανάκια, αΰτά δέ πάλι 
τά παστρικά τσανάκια ξελαγιάζουν τά μπακαλόπουλα καί 
κάθε βράδυ έχουν τσουβεκάδες, τά δέ μπακαλόπουλα βέβαιαι 
γιά  νά βρίσκουν τά λεπτά νά κάνουν τή ; τσουβεκάδε;, θά πή 
πώ ; κλέφτουν τά άφεντικά τους, καί δσοι μπακάλιδες χάνετε 
τό βράδυ τού; δούλους σας, ή τούς βλέπετε καί άργούν εΐναι 
έκεϊ οί κύριοι μουστερίδες καί νά τό ξέρετε.

Τώρα, βέβαια, γιά  νά εχη τόση γλυκάδα αΰτά τό ταβερ- 
νειό θά τρέχη καί κάτι άλλο, τό όποιο είναι κοντά στό νοΰ, 
καί άν τρέχη καί αΰτό τό άλλο ποΰ δέν γράφεται, είναι δου
λειά τής άστυνομίας, ί] όποία δέν θέλει φιλοσοφία, δτι θά 
ρίξη τά μυστυκά δύχτια τη ;. Μά τ ί είναι πάλι ταϋτα ποϋ 
μαθένομε ; Προσοχή μπακάλιδε; στά μπακαλόπουλά' σας, 
γ ια τ ί πάν κατά διαβόλου. “Εχομε λο'πόν τώρα μπακαλοπαι» 
δοδουλοφθορεΐον. Μή χειρότερα.

Χ τ ό
καφενείο τών Δημοκρατών μαζεύονται κάθε βράδυ μερικοί κα ί 
άρχίζουν αΐσχραίς συζητήσεις χωρίς νά σκέπτονται δτι κατοι
κούν οίκογένειαις μέ κορίτσια πλησίον τή δέ νύχτα πηγαίνουν 
άποκάτω άπό τά φανάρια καί κατουροϋν μέ τρόπον, ώστε νά 
μή μπορούν τά κορίτσα μας νά βγοϋν οΰτε στά παράθυρρ νά

τόπο, τού εΐπε, δτι έστωντας μέ τό ήτανε άρρωστος δ άνδρα; 
της τήν έστειλε αΰτή γιά  άντιπρόσωπό του νά μονομαχήσουν 
διά πιστολιού, θέλησαν νά τής κάνουν χάοι οί μάρτυρες άλλά 
αΰτή έπέμεινε.

— Εις τάς θέσεις, λέν οί μάρτυρες, άφοϋ είδαν π ώ ; συμ
βιβασμός δεν ύπαρχε, τρία βήματα εμπρός, εν, δυό, τρία, πΰρ \

Πάει στό διάολο δ άντίθετος, ήγουν ό άνδρας, πήγε σάν 
ιππότης τοΰδωσε τά χέρι τη ;, τοϋ εΐπε κατευόδιον, καβαλί- 
κεψε στ.',ν αμαξά της καί πήγε καλιά της.

Καί αΰτά γιά  νά μή νομίζητε πώς σάς λέγω ψέμματα, δ ια 
βάσετε τόν Βρετανικόν Ά σ τή ρ ,  ποϋ τά περιδιαγράφει μέ τό 
νΰ καί μέ τό σίγμα.

Έ κ  τούτων ουν έρχεται τό συμπέρασμα,καί άπό άλλα χ ιλ ι
άδες μυριάδες παραδείγματα καί σημερινά άκόμα καί χθεσινά 
πώς γιά  τήν τιμή τους η γυναίκες φαρμακεύονται, δτι είνα ι 
πεισματάρες, καρτερικαις έκδικητικαίς, καί τά άποδέλοιπα.

Μή φυλαγόμαστε δταν θέλουν νά μάς κερατώσουν ή γυ
ναίκες καί τά κορίτσα μας, ράταιο ; δ κόπο;. Μά; τά καθί
ζουν χωρίς νά τά καταλαβαίνωμε, σώνει νά μή τό κατεβάζη 
ή κούτρα των.

Τόοα ύστερα άπό αΰτή τήν περιττολογία άς έρθωμε καί εις 
τό προκείμενο τής Φανή; μας.

Πού βρισκόμαστε; "Α, έκεϊ κοντά της, ώστε επειδή ώς κα 
θώς είπαμε άναψα καί κάϊ-ια, διά ταΰτα ώς ποϋ νά μοΰ π ε 
ράση ή συγκαΐλα, τά λέμε μεθαύριο, γ ια τ ί θαρρώ πώς αΰτό 
τό ζτουβέκι θά μάς φάη πρίν τά φάμε.



πάρουν λίγο άέρα. Αυτή ή άξετσιποσά, γ ιά  τά βεό, δέν ηναι 
δυνατόν νά συμμαζευτή. " Ενα,ς γ ι ίτοκας

Σημ. Πα.Ιιανθρ. Μήν εχετε κάμμιά αμφιβολία oTt 0ά σάς 
τά κάνουν τώρα στό πείσμα χειρότερα, είναι δέ γελοίο νά 
θέλη νά κάνη τινάς ηθικού; εκείνου; ^ποϋ γενν/,θηκαν γιά νά 
ηναι άνγίθικοι καί κρίμα στά λόγια μας.

ΛΓέο Φάληρο.
Κ α ι  πόσα ί χ ι ι ,  ή μπ ' ΐ τ ί . ί ια  α ι ’η ι)  ;
Αίχα ύ ρ α χμά ς .— Tl Λίς βρέ d t e p . j i ,  xal rcrkc ή ,θε <> Τάκος 

ίό ώ  χάτα> ;

Ή  Λ Ιήλο;
Ισώθηκε άφότ»υ έδωσαν τά παποϋτσα στό χέρι τοϋ γραμ- 
τεα τοϋ επαρχείου τη ;, ό οποίο; πήγε νά στηρεψη δλα τά βα
ρέλια τοϋ νήσου καί, είναι καί «ΰτό ατομικό καί ξέφυγε καί 
γράφηκε.

τ ί γιατρικά θα ηναι τά άλλα ποϋ έχουν, άφοϋ δεν ϊ γ ουν σ&+ 
ρικΎΐ, καί ταξιδεύουν οι άνθρωποι καί έρχονται καί ψουνίζουν 
εδω. Φαρμακεία χωρίς νά έχουν ουτε σορόπι, φαρμακεία πλέον 
είναι αυτά η πάγκες ψαράδικες ; "Αμ έσεΐς ή εξουσία αΰτοϋ, 
η μπάς και δέν υπάρχει ; δέν τού; τιμωράτε, δέν τού; υπο- 
χρεονετε κατα τον νόμο νά φέρουν τό άπλούστεοο αΰτά φάρ- 
ρακο καθώ; καί δσα άλλα τούς λείπουν.

Αμ κακομοίριδε; σπετσέοιδες, καί μπακάλιδε; νά ήσαστε 
πάλι σορόπι θά ηχατε. Ουου νά χαθήτε.

Τύπος άγαβοΰ δαβκάλοο.

Ολαχόραφτη,
χωριό τοΰ Δήμου Γοοτυνίας. Μέ μεγάλη εΰχαρίστησι ειδοποι
είτα ι ό κόσμος, δτι έπικυρώθησαν εις τήν κατοχή τών άξιοτί- 
μων άδερφών Ν. Βαρβατσούλιδων, τά εις θέσιν Κοστέηκα, 
Βαθύ Ρέμμα, Χαλικαριά, Γερονικοΰ καί Πρινάρι έρημομικαμ- 
π ία ις καί προσοδοφόροι άγκαθούρων καί λοιπών, εγώ δέ ύπο- 
νοικίασα αΰτά καί πρός γνώσίν τοΰ κοινοΰ.

Α. ’ /!ο ιμαχόπο ι \ος.
Σ. ΠαΛ. Καλορίζικο, άλλά δεν μά ; λέει ό κ. Άσιμακόπου- 

λο; άν νοίκιασε καί τά καβούρια καί τής ακρίδες μαζύ ;

ΛΙαγδαληνές «Φαλήρου jj-έ ντύαεμ.ο χρυβο- 
γχδουρεσών, ώατε νά. φχίνωνται τεμ,ιαες.

Ζ ή τω  τής ελευθερ ίας τοΰ κα ίϊνθ ’3.

Λ,αΰρεον.
Ό  Θεόδωρος Διαμαντόπουλος έμπορος εχει μιά μοδίστρα 

στό κατάστημά του εις τήν όποία στέλνομε τά κορίτσα μας 
καί ό κύριος έμπορο; χαριεντίζεται μέ τήν μοδίστα μπροστά 
των ε :; τρόπον ώστε δια φθείρονται καί αΰτά κτ>,

J .  ΣιτόΛας.
Φ χ ν τ α ο θ ή τ ε  Σ. ΠαΛ. Α ’τά , >.υριε Σ ιγάλα ποϋ γράφεις είν*<, καθαρά ά-

και άν θέλετε μή τό πιστέψετε, φαντασθητε, δτι μιά; σπίθα- j τομικά καί σοΰ τό γράψαμβ ετσι μέ δυο λέξεις, γ ιά  νά κατα-
μης τόπο άπό τήν κλεινή πρωτεύουσα μας,στήν Α ίγινα ΰπάρ- j λάβουν καί άλλοι κοντά σέ σέ π^ιά είναι εκείνα ποΰ δέν γρά-
χουν δυό φαρμακεία τό ολον καί μοναδικά, φαντασθητε πλέον φόντα: καί ουτε πρέπει νά τά γράφετε.


