
Ό  άρ'χή μ ο υ  είνα t v i  μ»4ν έχω  χάμμέαν άρχήν.
.^ t i 'F U iS a  12 δο. οτό 6Ηω t?,s ‘Κ>λ<ίδος 18. ΊΚχδίδ*ΟΡΟ! ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ.- Συνδρομή προπληρωτέα βΐή* 'Ελλάδα 12 δρ. οτό 6ξω τής Έ>λίδος 18.̂ *1· «δίδεται τρίς τής ίδδομάδας, άπό Τ 8 χ ΐ 

λιάδες φύλλα.
Ικιστρέφε 
Siv γίνεται,
τίός i i  γράμματά τους 61ν 04 διαβάΙΓωνται.

1ΑΡΑ ΒΑΤΟΙ.— Σύνορο)/ή προπληρω τέα β τή ν 'Ε λλά δ α  12 op. c-co οςω  τη ς  κ/Λοοος ί ο . m u™ »™ . ■ -  Α*
ύ λ λ α . Γ ιά ν ά μ μ ιά  νατανώ ρησ^  δέν ί> ε ι πληρω μή, ο ΰ τ ί  γ ιά  -ά ς  γ ω -το π ο ιή σ ε κ . Κ ά μ μ ιά  να τα χ ω ρ η σ ι είτε τυπωθή, είτε μή, 

s-taai. Όβοι ι» άς στέλνουν γ ρ ά μ μ α τα  π; έπει νά  έχουν π ά ντο τες  Οπογραφή, ν.αΙ ή  υπ ογρα φή  το υς  θα τυπ ώ νετα ι. Α ιάψευα ις  νάμμι* 
τ α ι,  ν α ΐ  ί σ . ι  θέλουν νά  ν ά ν ο υ ν  τ έ τ « ια ις  άς πάν σ’& λλαις έφημερίδες. Γρά^ε ξεγρά^ε δέν ϊχ ε ι.  Ό σ ο ι γ ρ ά φ ο υν  «ο / λα , ν ά .ξ ε ρ ·* *

.% «ήν»6 , i i  ’Ο κ τ ω β ρ ίο υ  1 8 Η 4 ♦Apcft. 1 4 Q + 1 3 8 - t - i e

Β α σ ιλ έ α .
Ή  φτώχια είναι γκρίνια, ό χορτασμένος βλέπει τόν πεινα- 

σμένο και γελά.
*0 πελασμένος δμως έκεΐ ποΰ κατακείτετα ι συλλογισμένος 

συλλογίζεται με τήν απελπισία του τ ί κακούργημα νά πράξη, 
γιά νά χορτάση τά κλαίοντα παιδιά του καί την γυναίκα 
ποϋ κάθεται ζαρωμένη στό σπίτι σφίγκοντας τήν κοιλιά της 
καί δέν έχει μάτια νά σηκώση νά δη τά παιδιά της π·ύ τήν 
τραβούν καί φΜνάζουν=*ΡωμΙ, μάνα, πεινούμε.

Εκείνος δέ ό φτωχός καί πεινασμένος πολίτης, δταν δέν 
έχη νά πάη ενα κομμάτι ψωμί στό σπήτί του, ντρεπόμενος 
καί τόν εαυτό του καί τήν γυναϊκά του προτιμά νά κοιμηθή 
στούς δρόμους παρά νά πάη μ’ αδειανά χέρια στό σπήτι να 
αύξηση τήν απελπισία καί τής γυναϊκάς του καί τών π α ι
διών του ποΰ ώς τήν ώρα εκείνη τά παρηγορούσε ).έγο ντα ,=  
Σώπάτε καί Ιά ίρθη ό μπαμπάς νά μας φέρη πολλά πραγ- 
μ.ατα.

Και δταν πλέον αυτή ή φτωχή γυναίκα βλέπει πώς δεν 
πάει ό άντρας της απελπ ίζετα ι καί ανοίγει τά στήθια της καί 
λέε ι= Δ έν  έ/ω πλέο παιδιά μου νά σας όώσω τίπο τα , νά βυ
ζάξετε τό αίμα μου γ ια τ ί γάλα  δέν έχο>.

Ά π ά νω  δέ σ’ αΰτή τήν φριχτή δυστυχία νά παρουσιάζεται 
καί ό δικαστικός κλητήρας νά τοΰς κάνη έξωσι καί νά της 
κατάσχη τήν μισή καρέκλα της καί νά τήν ψάχνη άν φορή 
πολλά μεσοφούστανα γ ιά  νά της τά πάρη καί τήν άφηση μόνο 
μέ τό βρακί, at τότε γ ίνετα ι πλέον άτιμος αΰτή ή γυναίκα 
η όχι ;

^Οταν εκείνο τόν φτωχό πολίτη έκεΐ ποϋ κάθεται καί συλ
λογίζετα ι πώς νά οικονομήση τό ψωμί του πάη ξάφνα ό δη
μόσιος άρπάχτορας καί τοΰ γυρεύει φόρους άπό προστίματα 
επιτηδεύματα καί τά λοιπά φοβερίζοντάς τον μέ φυλακή, τ ί 
γ ίνετα ι ; Γ ίνετα ι δέν γ ίνετα ι κακούργος ;

Ά ν τ ίς  ό Τρικούπης νά βάνη τόν νόμο νά πληρώνουν δλοι οί 
φτωχοί τά καθυ<ττερούμενα πρβστίματα α μ έ σ ω ς  καί μέ φυ- 
λάκισι άμεσωϊ,τά περισσότερα τών δποίων προέρχονται άνόμως 
καί παρανόμκς καί μέ τό μπερδεμένους ο νόμους, δέν άνοιγε 
παρακαλοΰμε τά  μ άτια  του νά ψηφίση τόν νόμο νά πληρώσουν

τά καθυστερούμενα οί μεγαλοκτηματίαι ποΰ άνεβαίνουν σέ 
ί ϊ ί ί Ο  μελλιούνε».

Λΰτό, βέβαια, δέν τόλμησε νά τό κάνη γ ια τ ί είξερε πώς 
τήν άλλη μέρα θά ήτανε τοΰμπα, βρήκε λοιπόν καί ξέσπασα 
στή φτωχολογιά, άπό τήν όιτοία δσο καί άν τήν γδάρη μ* 
αΰτούς τούς φόρους τών προστιμάτων καί τών λειπομαρτυ- 
ριών δέν θά μαζέψη ούτε 100 χιλιάδες, μέ τήν καταστροφή 
τους, ενώ τά μελλεούνια ποΰ ήτανε σωρός μπροστά του έκανε 
πώς δέν τάβλεπε, διότι νοΰκο συμφερίγκος.

"Ας ερθωμε τώρα καί στους άλλους φόρους ένα πρός ένα νά 
δούμε, βασιλέα, ποιους πάλι επιβαρύνουν, τόν καθαρό χαμάλη 
Λαό σου, ποΰ εργάζεται γιά  νά παχαίνουν οί κηφήνες η τούς 
χρυσογαδάρους ;

Πρώτο· ό φόρος τού καπνοΰ ποιους επιβαρύνει ; Τόν χαμάλη 
Λαό. Διότι οί χρυσογάδαραι _ φέρνουν τά πούρα τους καί σι
γαρέτα λαθρεμπόριο άπό τήν Ευρώπη, δπως έγραψαν οί εφη
μερίδες πώς έστειλε καί ό διοργανωτής τών καπνοκοφτηρίων 
άπό τήν Μπόλι 10 χιλιάδες τσιγαρέτα στόν.... ποιόν νομίζετε 
στόν ίδιο ποΰ έκανε τόν νόμο τής φορολογίας τοΰ καπνοΰ τόν 
σκατοφάγο Κ αλλιγά, καί κάνεις δέν τόλμησε νά τό διαψεύση.

Τί θά πη φόρος, βασιλεύ, δέν μπορείτε νά έννοησετε, γ ια τ ί 
δλα τά πράγματά σας κατά τόν νόμο περνούν άφορολόγητα 
άπά τό τελωνείο, φτάνει νά έχουν ί) κάσαις άπάνω τό= Ρ ουά  
ντε Γκρές.

Θά θυμάσαι δέ πιστεύω τήν άγανάκτησι ποϋ Ιλαβες δταν 
έμαθες, δτι μέ τό όνομά Σου, Ρουά ντε Γκρές, πόσα λαθρε
μπόρια άπό πολύτιμα μεταξωτά έγιναν άπό εμπόρους καί μο- 
δίστραις, καί πιάστηκαν στό τελο>νεΐο.

Λοιπόν, ό φόρος τοΰ /.απνοΰ, καί δ φόρος τοΰ τσιγαροχάρ- 
του επιβαρύνει μόνο τήν φτωχολογιά. Γ ια τί αυτη καπνίζει 
κοινό καπνό, καί δχι τά λαθρεμπορικά ποΰρα καί τσιγαρέτα 
τών χρυσογαδάρωνι, τά δποΐα φέρνουν έπίστίμως άπό τήν Ευ
ρώπη καί τά περνούν άνεπισήμως άπό τά τελωνεία , τάχατες 
δτι έχουν μέσα κ*νάβι γ ιά  τά καρδεοίνια τους, της κουκου- 
βάγια ις καί παπαγάλους.

‘Ο φόρος τοϋ κρασοΰ επιβαρύνει πάλι μόνο τήν φτωχολογιά, 
f  δποία σφίγκει τήν ρετσίνα, καί μάς ϊκανε ή κυβέρνησις σο»
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νά πληρώσωμε κα! τά αφορολόγητα κρασά τοΰ περασμένου 
χρόνου γ ιά  καινούργια, ώς καί αΰτά δε ποΰ ζύδιασαν μας 
τά  φορολόγησαν γ ιά  κρασά.
Φωνάζομε, διαμαρτυρούμεθα, μας λέν μέ αφέλεια ή δημόσιοι 
άρπάκτορε;= Κ άνετε τη διαμαρτύρηοί c a ; στό κουβέρνο, γιά  
κοροϊδεία.

Οί μεγάλοι έχουν τ$ς σ«μπά\ιαίς του;, τά κονιάκ κα! 
άλλα κωλοκύθια, άψέντ, ββ^μοΰτ κα! κωλοκυθοΰτ, τά όποια 
επίσης φέρουν άπό τήν Εΰρώπη όχι τελα,νιόθεν άλλά δ ι’ άλ
λη ; όδοϋ, τής έλευθέρας λαθρεμπορική;.

Ζητήσατε βασιλεύ χάριν περιεργεία; άπό τόν υπουργό σα; 
τών κατάλογο τών καταστηματαρχών και έν γένει τών κα- 
πνοπώλιδων κα'ι θά δήτε ότι δέν υπάρχει ουτε ένα ; ποΰ v i 
προστιμαρίστηκε, τά δέ λαθρεμπόρια αΰξάνονται κα! πληθύ 
νονται. "Αν αΰτοί οί έντιμοι καταστηματάρχαι ικανοποιούντο 
επαρκώ; θά έκαναν έστω καί τήν έλαχίστη παράβασι 
τών νόμων; Άφίνομε πλέον τοΰς σπιούνου; οί όποιοι συ
σ τη μ α το π ο ίη σ α ν  πλέον καί έχουν τόσοι άδιαντροπιά άπά- 
το υ ;, ώστε δέν τοΰ; κοστίζει τίποτε νά πούνε πώ ; καί μέσα 
στό πα λά τι σου βρίκαν Ενα χαβάνι γιά  νά πάρουν τό κολό- 
κουρο. Τάλλα στό άλλο.

%*ωμ.£·
Νά πώς κάμμιά φορά άπό μικρό δόλίομα βγαίνει μεγάλο 

ψάρι.
Τά διαφοράκι ποΰχαμε προχτέ; γράψει πώς οί ψωμάδε; 

εμποδίζουν κάτι φτωχοΰ; νά πουλούν ψωμί καθαρό στό δρόμο 
ποΰ ζυμώνουν στά σπητta τους πρά; 40 λεπτά τήν οκά, φα ί
νεται λίγο νά τού; κίνησε τά νεύρα.

Καί είναι φυσικό. Πώ; ενα ; άνθρωπο; πού ζημώνει 40 — 50 
ψωμιά τη ’μ*Ρα τ °ΰ συμφέρνει νά τά πουλά πρό; 40 λεπτά 
καί νά βγάζ·/) κέρδος τόσο ώστε νά ζίί την φαμίλια του μέ 
πέντε παιδιά μπόλικα μπόλικα,καί πώ;οί κύριοι αρτοποιοί μα ; 
πού βγάζουν χιλιάδες τών χιλιάδων τήν ήμέρα δέν τοΰ; 
<?υμφέρει ;

Π ώ; πέρσυ ποΰ τό σιτάρι είχε 3 6 —37 λεπτά  τοΰ; έσύμ- 
φερνε νά μά ; πουλούν τό ψωμί μέ την ίδια τιμή, κα ί πώ ; 
πάλι φέτο;. πού έχει 2 3 —22 δέν τοΰ; συμφέρνει; "Ισως θά
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ΤΟ ΔΙΑΟΑΛΚΙ.
Γ ί

θυμάστε πού είπαμε πώ ; ή Μαρουδίτσα εΐχε έν* άδεε- 
φάκι τού πυρά; καί τού σιδήρου, ήγουν σας έξώλης καί προώ- 
λης, τή ; έσχάτη; άπώλειας.

Λούσο, φαγεΐ, ξενύχτι, καροτσάδα,μπυλιάρδο, λοΰσο γκράν, 
θέατρα, εργολαβία, γάντια  καί . . . .· συναλλάγματα.

Τό καλό αΰτό πα ιδ ί τής μάνας του, ώ ; καθώς είπαμε 
ονομαζότανε Ψιψικάκης. θ ά  σάς φαίνεται παράξενο τό όνομα, 
άλλά νά πώ ; παράχτηκε κατά τόν καθηγητή τή ; τεχνολο
γίας κΰρ Κόντο.

Τά καθ’ εαυτό όνομά του ητανε Νικόλαο;, άπό τό Νικό
λαο; έγινε κατά συγκοπή Ν ίκο;, υστέρα Ν ικάκη, δλα χαϊδευ
τικά , επειδή δέ δταν τό είχανε άκόμη στή γκούνια τοϋ έ
λεγε ή παραμάνα του χαϊδεύοντας μέ τό ένα δάχτυλό τη ; 
τά  χείλια  του, ψ ιψ ί, ψ ιψ ΐ, τό Νικάκι, καί έτσι κατά μ ετα λ 
λαγή γραμμάτων έγινε Ψ ιψικάκη, καί τουμεινε τό καινούργιο 
αυτά όνομα χωρί; βαφτίσα νέα.

Ό  Ψ ιψικάκης είχε κατά φυσικά καί τήν άσωτη παρέα του 
τήν σάν κ ι’ αΰτόν καί χειρότερη, δύο όμως ήτανε οί αχώρι
στοι του φίλοι δ Κουνάβης καί δ Μπιρμπαντόπουλο;, πλου- 
σιόπαιδα κι’ αΰτοί.

'Γ'Οταν τοΰς έβλεπε τινάς μαζΰ λές καί έλεγε μέσα του

πήτε δτι θά θέλουν νά βγάνουν τήν π»ρι»υνή ζηαία τους άπά· 
τήν φετεινή άκρίβεια τους.

Καί αΰτό μπορεί νά συμβαίνγ, διότι βλέπετε ζοΰμε σέ ε 
ποχή τών ισοζυγ ίω ν, τά όποια ομω; έπιτυχένονται μόνο μέ. 
καταπιέσεις. "Α ; είναι.

© ρ ΐά μ ,β α φ ο ς . Καί μ’ δλα ταΰτα  ή μικρή μας εκείνη, 
φωνή βγαλμένη άπά τά σπλάχνα του φτωχού Λαοϋ, δέν πήγε 
στό βρόντο, άλλά ήχησε ει; ώτα όχι μή άκουώντων άλλ’ ά- 
κουώντων, καί άμέσως εΰγαναν ένα μανιφέστο προχτές οί κύριοι 
ψωμάδε; τοΰ Συνδέσμου τών ’Αρτοποιών, καί μά ; ειδοποιούν 
καί μά; λέν πώ ; αποφάσισαν νά πουλούν όλοι τό ψωμί εις το 
έξης τή ; πρώτη; ποιότη; 40 λεπτά  καί τή ; δεύτερη; 30 , καί 
δτι εκείνο; ποΰ πουλήσνι άκριβώτερα θά τιμοιράται από αΰτοΰς 

I τοΰ; ίδιου;, ήγουνδέν θά τιμωράται κάνεις.
Ι( "Οπως δήποτε τοΰ; εΰχαριστοΰ[*ε γιά τήν καλοσύνη τους
j φτάνει μόνο νά μή μά ; τά μουρνταρέψουν.

Ά λ λ ο ς  0ρ£αμ.6ος. "Ενα; πλούσιος άπό κείνου; ποϋ ξέ- 
t ρουν νά μεταχειρίζωνται τόν πλοϋτό του; όχι γιά  νά γδύνουν 

τόν λαό μέ άνυποφόρου; τόκους, άλλά άπό κείνου; πού ξέρουν- 
πώ ; κερδίζοντε; καί αΰτοί νά ευεργετούν καί τήν κοινωνία, 
μοϋ ειπε κρυφά νά μή τό μαρτυρήσω ότι δστερκ άπό ίξ  μή- 
νε; θά ηναι σκαρωμένο στά πανιά ένα μέγα εργοστάσιο ψω
μάδικο μέ άτμό. «

Έ κεΐ μέσα θά κοσκινίζεται μονάχο του τό σιτάρι, έκεΐ θά 
άλέθεται, έκεΐ θά ζυμόνεται, έκεΐ Οά ψ ίνετα ι, καί έπειτα  θά 
πουλάται στήν άγορά πρός τριάντα τη ; μόνο λεπτά  ή οκά, 
η καλλίτερα σύμφωνα μέ τήν άξία τοΰ σιταριού, καί εΐκοσι-
πέντε τη ; μόνο λεφτά τή ; δεύτερη; ποιότη;.

Ψυχή μου φτείνια . θ ά  <}αμε, αδερφοί ψωμί νά χορτάσωμε 
καί όχι δπω ; τό τρώμε τόρα λίμαχτό. Γιά φανταστήτε νά 
δίνετε δυόμισυ δεκάρε; καί νά φορτόνεστε στή μασχάλη κο
τζάμ καρβέλαρο. Αΰτό πλέον είναι όνειρο, θά έρθνι δ χρυσός 
αίώνος τής φτώχιας καί θά βάνωμε τήν θεά τή ; Πείνας μπο- 
στά νά τήν διώξωμε άπό τήν ’Αθήνα ϊί/ ι μέ τά σάπια, άλλά 
κυ νη γώ ντά ;τη ν  μέ ψωμιά.

Αΰτό βέβαια τά μυρίστηκαν πρό πολλοϋ οί κύριοι αρτοποιοί 
μ α ; καί τοΰς κόφτει καί τοΰ; θερίζει δπω ; θέριζε ώ ; τόρα μέ 
τήν άκρίβια του; ή πείνα τή ; κο ιλ ια ί; τής φ τώ χ ια ;. At περα
στικά τους τ ί νά γ ίνγ .

πώς έσμιξαν γιά νά φαν τήν περιουσία τοϋ πατέρα του; πρίν 
τήν κληρονομήσουν. "Ητανε άρκατάσιδε; πρώτη;.

Ό  Κουνάβης ήτανε Στερεολαδίτη; πού άκόμα δέν είχε 
μπορέσει νά ξεμάθνι τ»ν  άγρια προφορά τή ; γλώσσα; τού τό
που του καί τήν γλώσσα άν τουκοβε;.

'Π  Στερεολαδίτικη οικογένειά τβυ ήτανε εδώ αποκαταστη
μένη, κατοικούσε σέ ένα ισόγειο μεγάλο σπήτι, καλά μομπι- 
λαρισμένο κοντά δμω; στοΰ; καναπέδε; ήτανε καί ένα τολούμί 
βούτυρο, στό τραπέζι τή ; τραπεζαρίας στά ποδάρια του είχαν 
κάμμιά κοσαριά ορνιθε; καί γάλου; δεμένους, στή κουζίνα έ
τρεχαν ένα δυό γουρουνόπουλα ελεύθερα γρυλίζοντα μέρα νύ
χ τα . Όλάκαιρο καΐκι ξύλα τά είχαν στήν αυλή ριχμένα. 
Μπροστά στή σκάλα ήτανε πεντ’ Ιξη λιάρε; στριμμένες άντίς 
γιά ψάθα ποϋ σκουπίζουν τά ποδάρια. Είχανε στήν αυλή 
ένα δυό τρεΐ; κατσ ίκε;, ενα κριάρι καί ενα βιδελάκί.

Τό σπήτι ήτανε αιωνίως ασκούπιστο κ * ί τά φουστάνια τώ ν 
γυναικών μέσα σ’ δλα ι; τ ί , ;  κάμ«ρε; «παρμένα ώς καί τά 
μεσοφούστανα καί ή κάρτσες του;.

"Άμα ποϋ έλεγε δ πατέρα; τυϋ Κουνάβη στή γυναϊκά του 
νά τά  σηκώσνι δλα αΰτά καί νά καθαρίσνι τό σπ ίτ ι, πεταγό 
τανε καί τοΰλεγε :

—  Καί πώ ; ; δέν είναι άπό τά κτήματά μας ; Τ ί κρυφά 
τάχομε η μάς τάφεραν πεσκέσι ; ’Έ τσι νά ηναι νά τά β λέ
πουν νά μπαίνουν μέσα στά μάτια  του;, καί νά βλέπουν τήν 
περιουσία μ α ; τήν κουνητή πλέον καί Ιχ ι τήν άκούνητη.

Είχανε καί ένα κορίτσι «τά Αρσάκειο μι*β έντό; καί μισό 
έκτάς, δπως έλεγε ή μάνα της.

“Ένα θεοκόοιτσο ξανθό σάν άγγελβς, μέ ξανθά μαλλιά, κα-
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Ξέχνασα νά σάς πώ πώς ένας πλούσιο; περιηγητή; εΰρω- 
παΐος ρωτήσαντος καί άκούσαντο; πόσα πουλάται τό ψωμί μα ; 
εφριξε γιά  τήν άκρίβεια του, ποϋ δέν βρίσκεται σέ κάνένα μέ- 
ρο; τοϋ κόσμου, καί τινάζοντα ; τόν γιακά του ξαναρώτησε : =  
Μά μπά; καί σά; έχουν πολιορκημένους : =  "Οχι —  Α ί τότε, 
ξανάπε= Δ έν ζήτε πλέον καταμεσή; τή ; Εΰρώπη;, άλλά στόν 
Βόρειο Πόλο τού Νοτίου πρά; τά αριστερά τοϋ παγωμένου ω 
κεανού ποΰ εΐναι εις τήν Γή τοΰ πυρός.

Καί όντας έφευγε άντίς νά πάρνι ψωμί προτίμησε καί πήρε 
•/.ουλοΰρε; κα ί μ π αγ ιά τ ικ ε ; μάλιστα πέντε στή δεκάρα.

Ά λ λ *
κύριοι άρτοποιοί άφού παραπονιέστε πώ ; δέν κερδίζετε, γ ια τ ί 
λέει εχετε σιμ ιγδαλίτη , πιτουρίτη καί άραχνίτη άρτο, δέν 
j/,ά; λετε, παρακαλοΰμε τότε πού ύπαρχε δ ιατίμησι; τού ψω
μιού σύμφωνα μέ τά σιτάρι πώ ; εΰγένατε ;

Αν βγαζ·/] ένα ; σα; 1500 όκάδε; καί κλέψει άπά κάθε 
ψωμί μιά χούφτας ζύμι, νά, έχετε άμέσω; άπά τήν άφχνή 
αυτή κλεψα σα ;, 50 δρ. τήν ημέρα στή τσεπούλα σα; άπό 
τόν αέρα καί κύριος οΐδε πλέον πόσα άπά τά καθαρά κέρδη 
««Cl

Καί γιά  νά μή λέμε λόγια , νά σάς τά άποδείξω άμέσως. 
Εγώ ξέρω ένα κΰρ Βασίλει πού πουλά ψωμιά στό δρόμο καί 

κατοικά στη Βλασσαροΰ, ό όποιος, λέγομε, ζυμώνει στό σπ ίτ ι 
του και τά φουρνίζει όξω, δτι, δταν άρχισε αΰτή τήν δουλειά 
του άπά δώ καί ενα χρόνο, δανείστηκε άπά έναν 90 δραχ- 
[/.αι; γ ιχ  ν αγοράση αλεύρι καί ζυμώσνι, πώ ; βρίσκεται τόρα 
άπό δώ καί ένα χρόνο ; Μέ σπ ίτ ια , μέ περιουσία καί έχει καί 
«μαλάκια για  την δουλειά του και θαρρώ καί γ ιά  τόν περί
πατο του ιδιαίτερο μέ τ ’ άλόγατά τους. "Αν λοιπόν ένα ; στό 
ποδάρι ψωμάς χωρίς καπ ιτάλια  άπόχτησε τόση περιουσία, 
μπορεί πλέον τινάς νά φανταστί) πόσα κερδίζετε καί θησαυ
ρίζετε σεΐς, πού τρυγάτε δλη τήν Α θήνα  καί Περαία.

’Αρμέγετε γάλα  άλλά μή βγάζετε καί αΐμα.
Ά λ λ ο .

"Οταν άφησε ή άρτυνομία τήν πούλησι τοΰ κρέατος έλεύ- 
φερη, ήγουν νά τά πουλούν όσο θέλουν οί χαβάπιδε;, είπαμε 
δλοι, πώ ; δ Κοσονάκος πλέον εΐναι γιά  τά Δαφνί.

Κα! έτσι καί συνέβη.Έτρώγαμε τό κρέα; τότε 2 , 60 καί 2

τά λευκό καί τά λοιπά. Αΰτό είχε έξευγενιστή κα! δέν έμοιαζε 
καθόλου τής μάνα; της, ήτανε όμως κα! λίγο ξιπασμένη γ ια τ ! 
όλο γ ιά  τά τσιφλίκια τους μ ιλοϋϊε, τά πρόβατά του;, τής 
στάνε; κα ! τά άποδέλοιπα.

Τέλος πάντων ήτανε ώμορφοκόριτσο.
Ο Μπιρμπαντόπουλος ήτανε σωστή ράτσα μωρα'ί'τικη, νέος
εποχής, μέ διπλή καδένα, κα ί, φαντασθήτε μέ λουστρίνια 

παποϋτσα. Φορούσε καπέλο ρεμπούμπλικο, διότι ήτανε λέει, 
καλλιτέχνη;, τελειόφοιτο; τής ζωγραφική; τοϋ Πολυτεχνείου, 
ενφ ακόμα ζουγράφιζε μύτες κα! αΰτιά . 'Ωραίο; κα! αΰτό; 
νέο;.

Η οικογένειά του δέν ήτανε έδώ ήτανε δμω; ή άδερφή 
του χήρα 25 χρονών, μέ τό δικό της, μέ τήν περιουσία τη ; 
και στό σπήτι αΰτηνή; έμεινε δ Μπιρμπαντόπουλος.

II Μπιρμπαντολΐνα, ά ; τήν πούμε έτσι ήτανε μιά ράτσα 
που νά τινάξετε τόν γιακά σας. Μιά ώμορφογυναΐκ», σπαθί 
ίεγυμνομένο, δέν τής πείραζε νά παρουσιαστώ σ’ όποιο ν δή
ποτε άνθρωπο μπροστά μέ τά κατάλευκό τη ; μισοφόρι τή ; 
κόκκινες κάρτσες τη ; καί άσπρε; παντοϋφλε;, κα! εΐχ_ε μιά 
γάμτα, ψυχή μου.

Αιωνίως ήτανε άχτένιστη, ήγουν είχε τά μαλλιά τη ; μέ 
β:»στή άφέλεια μπουρδουκλιασμένα, διότι ό καλλ ιτέχνη ; ό 
«δερφό; τη ; τής έλεγε πώς έτσι τ^ς πήγαιναν καλά καί έτσι 
ίχει καμωμένα κα! δλα; τάς εικόνας τών ζωγραφιών του ό 
‘’αφαέλο;, κα! νά πούμε τήν άλήθεια μέσα σέ κείνα τά σγουρά 
**ί ξέπλεχα μαλλιά έσκεπαζότανε τό μουτράκι της, σάν ένα 
**ντράκι σωστό.

Α: δά δέν θέλει άμφιβολία πώς πάντα  φρόντιζε ν’ άφίν/ι

κα ! 80 τήν οκά, άλλά σήμερα μέ τόν διαγωνισμό τους οί 
κρεωπώλιδε;, χωρίς νά τοΰς βιάστι τ ινά ;, ποΰ τά έφτασαν 
τά κρέα; ; Μία κα ! 20 σοΰ λέει δ άλλο;. Νά άνθρωποι μέ 
φιλότιμο, πού γυρεύουν νά κερδίζουν τ ίμ ίω ; καί εΰσυνειδότω; 
κα ! δχι πλξονεκτικώ ;.

*Όταν είχαν άνεβάσνι τά κρέα; οί χασάπιδε; στόν καιρό ε
κείνο τή ; φοβερή; έλλε ιψ ι; τών σφαχτών, φωνάζαμε δλοι πώ ; 
μά ; γδύνουν, μά ; λγ,σπεύουν ' μά ; τουρκεύουν, τώρα ποϋ μα; 
τό δίνουν τσάμπα κάνει; μασκκρα; έφημεριδογράφο; δέν βρέ
θηκε νά τοΰ; πτί ένα καλά λόγο, νά τοΰ; δώονι τόν δίκαιο 
έπαινο.

Ά λ λ ά  δέν πρόκειται περί δ ι’ αΰτοΰ;, πρόκειται περ! τών 
άξιοτίμων ξενοδόχων μας, οί όποιοι ένφ φτείνινε τό κρέα; 
τόσο εκείνοι εξακολουθούν νά μά ; πουλούν τγις μερίδε; σά·» 
καί πρώτα, ότ«ν ήτανε φωτιά καί λαύρα τά κρέας.

Πρέπει νά κατεβάσουν τνίς μερίδε; του; κα ! οί άξιότιμοι 
ξενοδόχοι μα ; κα ! μάγειροι, δέν έχουν δέ άπολύτως κάμμιά 
δικαιολόγησι νά μάς βρούν, παρά εκείνη πού λέγετα ι καθαρά 
αισχροκέρδεια.

Τόρα άν μάς προφασιστήτε οτι σά; αύξησαν τά νοίκια, δτι 
σά; περισσεύουν τά φαγειτά  καί τά πετάτε, αΰτά δλα εΐναι 
κουρουφέξαλα στό πάτερό, αΰτά συνεβαιναν καί άρχίτερα, κα! 
νά μά; τα ίζατε  τό ελάχιστο φαγεΐ, στό διάβολο, μάς τρέφετε 
πάντοτε;, όχι δλοι, μέ ο ο υ ?τεμ .ένο  κρέα; κ « ! κάτι άλλα 
μαγειρεύματα ποΰ άηδιάζει κα! νά τά λέη τ ινά ; όπως τά κά
νετε.

Ά λ λ ά  καί σ’ αΰτή άπάνω τήν σπουδαία υπόθεσι έχομε 
νά γράψωμε πολλά κα! ποικίλα καί σπουδαία μεθαύριο, ποΰ 
πιστεύομε διαβάζοντά; τα  κα! αΰτοί οί ίδιοι ξενοδόχοι μέ 
δλη τήν φοΰρκά του; θά λέν :

—  Βρέ τόν κέρατα, έχει δίκαιο, καλά τά λέει.

’ Ι ίχ ε ϊν α ,
τά γράμματα τών επιστολών δσα θά γράφουν ε ί; τό εςή ;, δ 
δείνα ; μοΰ χρουστά τόσα καί δέν μέ πληρώνει δέν θά τυπόνων- 
τα ι, γ ια τ ! πλέον παραξεκοντακιάστηκε τό πράγμα καί κατάν
τησε τή ; αηδία;. Μά είπαμε χ ιλιάκ ις φοραί; πώ ; δ «Π α λ ιά ν 
θρωπο;» δέν εΐναι κα! είρηνοδίκη;, Οά έκανε δέ εΰχαρίστω; 
κα! αΰτή τή δουλειά άν δέν φοβότανε μήπως τόν καταγγείλει

τ ’ άπάνω κουμπιά τοϋ σακκάκι τη ; ανοιχτά γ ιά  νά ψαρεύη 
τό μ ά ττ ι τοϋ άνθρώπου κει μέσα κάτι, κα! ότι τά μανίκια 
τά  εΐχε φαρδιά γιά  νά φαίνεται ώ ; τόν άγκωνα τό λευκό κα! 
παχουλό της χέρι κα ! γιά  νά δείχννι αΰτά έκανε α ιωνίω ; καί 
τυμπανιαίως πώ ; διώρθωνε τά ά ταχτα  μαλλιά τη ;, τά όποια 
άντίς^γιά διόρθωσι τά έκανε χειρότερα έξεπ ίτηδε:, τάρριχνε 
ώ ; κα ! μέσ’ τά μάτια  της.

Λοιπόν δ άδεοφός αΰτή ; ό Μπερμπαντόπουλος, ήτανε εκεί
νος πόΰ λέγαμε προχτές πώ ; μιλοϋτε τ; Μαρουδίτσα άπό τά 
μπαλκόνι, ένφ τά γερούντια μέσα έπετσοκοβότανε.

Ά π ό  τόρα λοιπόν άρχίζει ή ιστορία μας τής πλοκή; τή ; 
ΰποΟέσεως κα! νά προσέχετε πολΰ γ ια τ ! έχομε νά κάνωμε μέ 
πολλά προσώπατα κα ! νά μή βρεθοΰμε μπερδεμένοι, η καλ
λίτερα νά μή σάς τά μπερδέψω ’γώ , δταν ’δώ πώ ; δέν βγάζω 
τήν υπόθεσι πέρα. Ά μ  άντίς νά σπάσω τό κεφάλι μου, προ- 
τιμώτερο εΐνα ι νά σάς τήν κόψω μέσα στή μέση σάν και κάμ- 
πόσαι; άλλαις κα ! νά σάς πώ :

Έ π ε τα ι συνέχεια άσυνέχειας.
Μέ τήν βοήθεια όμως τοϋ Διαολάκι, κα! τών τόσων προ

σώπων τών μούτρων ποΰ έχομε νά κάνωμε, πιστεύω νά τή 
βγάνωμε πέρα αΰτή τήν υποφυλλίδα, διότι δσάκι; φοραί; τά 
φέρνομε στά στενά, άφίνομε τό ένα μούτσουνο τοΰ ατόμου κα! 
πιάνομε τό άλλο πρόσωπο τοϋ άνθρώπου.

Προσοχή λοιπόν γΙα τ ! αρχίζει ή πλοκή ποϋ θά μάς περι- 
πλέξν) δέν ξέρω κ’ εγώ ' σέ ποιόν λαβύρινθο γ ια τ ! ά?χ»σ* κ’ 
έγώ άπά τόρα νά ξεχάσω τά ονόματα με τά όποια Ιχομε νά 
κάνωμε.



Λ

ο γουρουνοδίκης επί παραποιήσει επαγγέλματος, δέν ξέρω καί 
καλα καλα πώς το λεν. Λοιπον συγχωράτέ με καί ό θεός συγ- 
χωρέσοι *χς. '  1

B p s  τό  ι-ερατόπιστο όσο τραβώ  δ^ όμο τόσο 
καί λαφρένει. Μά το Οά τρά'οα δ ρ ό μ ο  νά ξαλα· 
φρώση:.

ϊν ά τ ω
στους στρατώνας τοϋ Ροΰφ τά δυό μαγειριά τοϋ τάγματος τά 
διαχωρίζει ό λαμπρός καί ξεχειλισμένος απόπατος ώστε νά 
πέρνουν μυρουδιά καί τά συσίτια , έχουν δέ καί μιά ξί,ρή βρύσι 
πρός έπίδειξιν. "Οπως δήποτε άν δέν ψοφήσουν οί άνδρες εφέ
τος, φόβο τοΰ χρόνου δέν έχουν.

Θαρρώ πώς οί διοικηταί τών ταγμάτων χρέος των είναι νά 
φροντίσουν γιά τήν υγεία τών στρατιωτών τους, τών οποίων 
θεωροϋνται σάν πατέρες.

ϊ* ατά
δυστυχίαν αυτά ποϋ μάς γράφετε γιά  τόν Γιάννη Τερζάκη 
ποΰ είναι στό Ναύπλιο καί της κυρίας δείνα τάδε, είναι σω
στά ατομικά, άτινα υπέρ; πλέον άποφασίστηκε δι" άπόφασις 
καί τελεσίδικος μάλιστα καί μή άναιροβλητέας, νά δημο- 
σιεύωνται οΰτε στό περ;θώριο άπό δώ καί εις τό έξης, σύμ- 
φωνα^με"τοΰς δρους μας, τοΰς οποίους πολλάκις φοοαΐ; πα- 
ραβήκαμε χάριν περί γούστου, άλλά βρίκαμε πώς δέν είναι 
καλό,=- νά λείψουν τά ατομικά, καί νά αρχίσουν τά γενικά 
καί απόλυτα.

Α -ύτοι ο ί ά τ ιμ ο ι έφημερ ιδογράφο ι μ α ς  κορο ϊ- 
οευουν, αλλα  λ ίε ι  ό  ενα ; καέ άλλα  λ έε ι ό άλλος. 

R έος γεω μέτρης
Μαρκύ.ΊονΛος.-— Π απά— Σ ταμάτη μου, ξέρεις έφτειασα μιά 

ταρατσα καί ό εργολάβος Οελει νά μέ φάη στής τςηχες.
//α.τα Σ ταμάτης. βρέ τ ί μοΰ λες. Πάμε τοϋ κέρατά νά 

τήν καταμερήσωμε.
Μπρος ο ένας πίσω ό άλλος φτάνουν στό σπήτι καί αρχί

ζει ο Πα,ιά — Σταματης να μετρά τν ν̂ ταρατσα μέ τό μπα- 
στοΰνί του καί στό τέλος ιή ς  σπουδαίας αυτής καταμέτρησις, 
καθεται σοβαρά καί μέ τό κομπολόγι του λέει :

Εχομε καί λεμε τρεις στό πλάτος καί 2ξ στό μάκρος 
μήκος πλάτος να τό φέρωμε ίσα ίσα έχομε ταράτσα άπι 
φάρδος πλάτος μήκος \ 1)2 μετοα τής γωνία ις καί τά μακρύ 
νάρια τα βγάζομε δζω, δεν μετροϋνται, είναι ντάρα, ώστε 
νά μή τοϋ πλήρωσης παρά δσαις πήχες σοΰ λέω γώ .

Μ ω ρέ -Η λέει τούτη, ί μ « ν* όξω  άπό τό  σχολείο  
των υ π α ξ ιω μ α τ ικ έν  ; *Ί·ψιστε θ ε έ .

—  Μά δέσποτά μου, αΰτός ε”φερε τόν Ρόδιο τόν μηχανιχό 
ίαι την μέτρησε καί τήν εδγανε 10 πήχες πάρα πάνω. '

Νά χαθης πες του. Νά μή τόν πληρώσης παρά δσαι: 
πήχες σοϋ λέω ’γώ.

Βρε παπά-Σ ταμάτη άκόμα δέν θά βάνης γνώσι ; Άκόμα 
θα ησαι όποιος ήσουνα ; Βρέ άπό πότε έ νεθ ες  σΰ γεωαέτοης 
Μπά π ’ ανάθεμά σε, θεοπάλαβε. Τ ^ Ρ ?

Ορίστε καί φρέσκος παπά τσινιέρης, καί γεωμέτρης μ
n  \ι ι-ν ’ *

πάρη ό διάολος. .
Λίταστουνα του. 

Φτοϋ νά

ε την

Έ ννο :α  σας και μέσα σ’ αύτο  τό  σ ιντουκάκι μ ου  
ποΟ θησαύρισα σ ϊς  εχω  κλεισμένο  κα ί τό  ισοζύγιο. 

Γ  νωστοποιηβις.
Ί ή ν  26  του μ ή ν»  Σ επ :εμ β ι!ο υ  ήμερα τετράδι καί ώρα ποΰ δέν θομαμα'. 

έχασα ενα χιτρτόσημο S J  λ επ τώ ν  αξίας μέ τή ν έπιγραίρήν Γεώργιος Ilcu* 
λή; δια άπόϊειζ'.·/ τοΰ μισθού "ου. "Οποιο; το ν,ΰρε ε ίνα ι άκυρο τό χαρ- 
τοσημον, μό·.ο τή ν υπογραφή εΤχε τό δε άλλο ητα\ε αγραφο, κ ι’ άπό 
πίσω  κ ι ’ άπό μπρος. Χ α ρ ίκ λεα  κα ί Μαριγω Μιλαρα καί πρός γνώ^ίν 
σας. οτι δέν π ιά ν ε :* :.


