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Κοντά
βτά άλλα νομοσχέδια λένε πώς θά κατεβάσουν γιά οδονομία 
καί τους μισθούς τών κλητήρων.

""Αν γίνη αΰτό μεγαλείτερη κουταμάρα δέν μπορεί να με- 
ταγ ίνη , γ ια τ ί μέ 60 ψωροδραχμαίς είνα ι τόν αδυνατών να 
ζτίση τινάς σήμερα σάν άνθρωπος στήν ’Αθήνα, άφίνομε πλέον 
ποΰ πολλοί άπό τούς κλητήρας είναι καί οίκογενειαρχιδες.

Σέ δλα τά κράτη τής Ευρώπης οί μισθοί τών κλητ/,ροιν εί
ναι βαρβάτοι γ ι ’ αΰτό καί ή άστυνομία έκεΐ είναι οπως πρε- 
πει.

Τί υπηρεσία θέλομε νά μάς"κάνη Ινας κλητήρας δταν πεινά, 
θ’ άναγκασθή βέβαια νά γίνη προστάτης τών λωποδυτών καί 
καί προστάτης τών κλέφτιδων.

’ Γπάρ/ουν πολλά πράγματα είς τά δποΐα μπορεί νά κανη 
ό άνθρωπος οικονομία, άλλά δποιος δέν ρίζη το χρειαζούμενο 
νερό στό τσουκάλι του τοΰ κα ίετα ι τό φαγεΐ καί μένει μόνο 
μέ τό τσουκάλι στή κάψι.

Ό ποιος δέν μπαλώσει τό βρακί του βγαίνει τό σώβρακό 
του δζω καί τόν βλέπει b κόσμος καί γελά.

Ό τα ν  ό στρατιώτης δέν έχει νά φάη παραδίνεται καί στοΰς 
έχθρούς-

Ό τα ν  τό καζάνι δέν τό πλύνει τινάς καλά σκουργιάζει καί 
δηλητηριάζεται ό ίδιος.

Ό τ α ν  καί δταν οί κλητήρες δέν πληρόνουνται καλα καί 
ταχτικά  μάλιστα κάθε [ίήνα, δέν έχουν δύναμι νά εκτελεσουν 
τό καθήκον τους καί νά τυράζουν καλά καί τή δουλειά τους 
άλλά θά κυττάζουν μέ κάθε μέσο πώς νά γεμίσουν τή παρα
δαρμένη τους.

Ά ν τ ίς  δέ, κύριοι μεγάλοι οικονομολόγοι νά τσικουρόνετε 
τόν άθλιο μισθό τών κλητήρων, δέν κάνετε καλλίτερα μιά 
άλλη δουλειά νά πάψετε δηλαδή μιρίκοΰς ά π ’ αυτούς ποΰ 
τοΰς έ/ετε διωρισμένα μόνο γιά  νά τραβοΰν τό κολόκορο, καί 
νά προσθέσετε τοΰς μισθούς τών άπάνω στούς άλλους να τους 
εγκαρδιώσετε έτσ ι, ώστε νά έχουν καί προθυμία νά εργά,ων- 
τ « ι  καλλίτερα.

’Αλλά είπαμε πώς δέν μπορούμε παρά παντοτες στής φουρ-

για ις μας άπάνω νά κάνωμε καί τής μεγαλείτερες στραβο- 
μάρες.

Τό ζήτημα τή ; αστυνομίας εΐνα ι ζήτημα τής άσφαλείας 
τοΰ πολίτη καί γ ι ’ αυτό ένδιαφερόμαστε δλοι, καί θά κάνη 
καλά τό υπουργείο νά σκεφθή πριν κάνη ΐχΰτή τή κουταμάρα, 
εκτός άν θέλη νά μάς παραδώση πλέον στό έλεως τών κλε
φτών καί κακούργων.

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
’ Απορώ πολύ γ ια τ ί ή άστυνομία δέν φρον ιίζει νά έμποδίση 

τά  παιδιά νά παίζουν τό πα ιγνίδ ι μέ τής πεντάρες καί δεκά
ρες καί έτσι καταντούν καί γίνοντάι άμορφα τά νομίσματα.

Σημ. ΠαΑηατθρ. ’Εκτός αΰτής τής παρατνίρησις τής πολύ 
ορθής'είναι καί Ινα άλλο, δτι τά παιδιά μ’ αΰτά τά πα ιγν ί 
δια τά πενταροδε*άρικα εκτός ποΰ διαφθείρονται άλλά κ α τα ν 
τούν καί γίνονται καί κλέφτικα . Ό  νόμος λέει δτι τά τυ- 
χηρά πα ιγνίδ ια  καί μάλιστα μέσα στούς δρόμους άπαγορεύον- 
τα ι καί πιστεύομε δτι τώρα ποΰ τό θυμήσαμε τοΰ Κ ατσ«ν- 
τρή θά φροντίση νά διατάξη τού; κλητήρας νά καταδιώκουν 
αυτό τό παιχνίδ ι καί νά κατάσχουν κ » ί τής δεκάρες νά χαρ- 
τζιλικόνωνται έτσι καί οί άνθρωποι τώρα μάλιστα ποϋ σκέ* 
φτωνται νά τούς κόψουν καί τό μισθό γιά  νά προκόψουν.

Κ,ύρεοε
δημοτικοδάσ-ιαλοι τοϋ Βόλου μέ τί δικαίωμα βρέ κωθώνια 
γυρεύετε άπό τά παιδιά 60 λεπτά μηνιάτικο καί λέτε πώς εί
ναι δ ιαταγή τοΰ υπουργείου; Τόν κακό σας τό καιρό, ϊσα 
ίσα βρέ δνοι, ένα άπό τά πρώτα νομοσχέδια τοΰ υπουργείου 
είναι καί όλοτελή; κατάργησις τών διδάκτρων ’Ορίστε καί 
άλλοι φορβτζίδες αύτοχειροτόνητο*.

Μ ία *
στό γυμνάσιο τοΰ Βοίου μέ άδεια τού γυμνασιάρχου βέβαια, 
έστησε b έπιστάτης πατσατσίδικο ήγουν μαγερειό καί σικοτα- 
κιοτηγανιστήριο πρΐς ευκολία τού προγεύματος τών μαθητών. 
Μάς γράφουν μάλιστα πώς τάχα τά κόφτουν έ '.εΐ μέσα καί οί 
μαθηταί.



Ώ ραία καί πρωτοφανές εφεύρεσις καί δέν θά κάνη κακά 
τ6 υπουργείον νά κάνη νύμο καί νά συστήση σέ δλα τά γυ
μνάσια τοΰ κράτους πατσατζίδ ικα , χαπελειά, ταβερνειά καί 
τά λοιπά πρός εΰκολία τών μαθητών.

Νά έφεύρεσις μιά φορά καί δέν Θά ηναι άσχημα πρός δόξα 
τίίς π ρ ώ τ ς  έφεύοεσις xa l γ ιά  προνόμιο νά όνομαστή τό γυ
μνάσιο τοΰ Βόλου Σηκοτοτηγανητήριον Βόλου εν ε ϊδ ιι γ υ 
μνασίου. Φτοΰ.

Κ υ ρ ία
αστυνομία τοΰ Περαία οί άνθρωποι φωνάζουν νά σηκώσης ε
κείνα τά τηγάνια ποΰ είναι γεμάτοι οί δρόμοι χαί τηγανί
ζουν σηκοτάχια μέ κείνες τής μούργιαις τό βρωμόλαδο καί 
μπα ϊλντίζε ι δ κόσμος άπό τέ  βρώμα, εκτός δέ τούτου λερό 
νονται καί οί άνθρωποι.

Νά ορίστε προχτές εκεί ποΰ περνοΰσε μία κυρία πετάχτηκε 
μιά σπλήνα άπάνω στό φουστάνι της καί τήν έκανε σέ κακό 
χάλη, κοντά δέ σ’ αΰτό πήγε καί δ κΰρ κλητήρας Δημ. Κα
πορόλος καί τής εκανε παρατήρησι, δτι έπρεπε νά περπατά 
άπο τό άλλο πεζοδρόμιο.

’Ορίστε άστυνομική συμβουλή άπό κολοκυθένιο κεφάλι. Τ έ
λος πάντων τά  τηγάνια νά συμμαζευτοΰν καί δέν είναι οί 
ίρόμοι νηγαναριά καί προσέξετε νά μή κατέβη κάτω b διευ
θυντής καί σάς τά φέρη δλα άνω κάτω τώρα ιιάλιστα ποΰ εί
ναι στά μπουρίνια του, ποΰ δέν μπόρεσε ν* άνακαλύψη άκόμα 
καί τόν άλλο κλέφτη ποΰφυγε άπό τήν άστρονομία.

Κ ύ ρ ι ε
άντιμοίραρχε ποΰ είσαι στό Ναύπλιο Εΰθ. Τριανταφυλλίδη νά 
μή κάνης ανοησίαις ποΰ δέν μποροΰμε νά σοΰ τής γράψωμε 
γ ια τ ί είναι γιά γέλοια, καί μεϊς δέν θέλομε νά γίνης γελοίος.

« ρ ό ς
τόν Νεοχλή Μαυρουτά στή Λ αμία. Πήγενε στό διάολο καί πές 
πώς σέστειλα ’γώ , γράφοντε βρέ αΰτά ποΰ μάς γράφεις, κενέφι.

I» ύ ρ :ε
Γεωργιε Σαραντάρη έμπορε στόν Περαία νά μή πειράζης τά 
κορίτσα δταν πηγαίνουν δουλειά τους γ ια τ ί θυμώνουν καί φο
βερίζουν πώς θά σέ περάσουν στόν Παλιάνθρωπο. Ά σ τ α  ^λοι

^ ( 1 4 )  ,Τ Π Ο Φ Τ Λ Α ΙΣ

Ο ΝΙΑΝΙΑΡΔΑΚΙΑΣ.
Ι Α ' .

Στό χαίκι μέσα, είπαμε, πώς ό Νιανιαρδάκιας είχε λιγο
θυμήσει άμα ποΰ είδε τόν κρητικό καί έφευγε μέ τή βάρκα
καί μέ τόν παρά στή τσέπη του.

Σάν τόν ξελίγοθύμησαν οί ναύταις σήκωσε τό χεφάλι του
'χα ί άπό τή κουπαστή τοΰ καΐκιοΰ καί κύτταζε ποΰ πήγαινε ή 
βάρκα ποΰ ήτανε μέσα ό κρητικός, δποιος με τό μαντύλι 
στό χέρι τόν αποχαιρετούσε σάν ερωμένη του.

Τοΰ ηρθε νά ριχθή στή θάλασσα άλλά ήτανε βαθειά τά 
■νερά καθώς έλεγε καί φοβότανε νά μή πνιγή .

“Εγινε σάν τρελλός καί δταν πλέον έχασε τή βάρκα άπό 
τά μάτια  του και απελπίστηκε διά παντός πήγε καί κάθισε 
μπροστά στή πλώρη καί εΰγανε τό πορτοφώλιό του καί άρχισε 
νά σημειώνη.

Καί ίδοΰ τ ί  έγραψε. *
«Σήμερον καθ’ ήν ώραν άναυλα άναχώρησα τή βιαία ποοσ- 

« αγωγή τοΰ κρητικοΰ, συλληφθέντος Ιν ώρα γάμου, μάλιστα 
ακαί διά απειλής μαχαιρών καί κουμπουρίων, καί κρητικών

πόν ήσυχα γ ια τ ί δέν έχουν τό κέφι σου καί οΰτε είναι γιά τέ  
κέφια σου.

" ί  ν « ς
υποδηματοποιός ποΰ δέν θέλομε νά τοΰ άναφέρομε τό δνομά 
του έτρελάθη >έει μέ μιά μαντινοΰτα ’Α μαλία, ένώ έχει πα ι
διά μέ μουστάκια. Αΰτά δέν γράφονται, άλλά γ ίνετα ι έξαί- 
ρεσις, γ ια τ ί τά παράπονα προέρχονται άπό συγγενή του xal 
πρόκειται καί γιά καλό τής οίκογενείας του. Καί ταΰτα  έπί 
τοΰ παρόν, καί δχι άλλα γιά  τό μέλλον.

Κ ύ ρ ι «
υπουργέ έπί τής αδίκου δικαιοσύνης έχουν, άδερφέ παράπονα 
εναντίον σου, δτι δέν πατάς στό υπουργείο παρά στή χάσι 
καί στή φέξι τοΰ φεγκαριοΰ, ένώ οί άνθρωποι έχουν υποθέ
σεις νά σοΰ μιλήσουν καί σΰ μάς έγινες ακριβοθώρητος σάν χα- 
νούμισα κλεισμένος μέσα στό σπήτί σου.

Μ’ αΰτή τή πόζα σου, έχεις, λέει δυσαρεστήσει πολλοΰ{ 
ως τώρα καί δέν είναι παράξενο νά δής ξάφνα αΰξάνοντ* 
τά κουκιά τοΰ Τρικούπη, δ δποιος κάθεται σάν γλάρος πεινα- 
σμένος ν’ άρπάξη καί τόν ελάχιστο δυσαρεστημένο.

Ά ν  δέ καψώνης στό υπουργείο πάρε μιά βεντάγια κα ί πέ- 
ρασέ την στά έξοδα τοΰ προϋπολογισμού, η άν βαργιέσαι τής 
δπουργικαϊς σκοτούρες παρατήσου νά 8ρής τήν ήσυχία σου. 
Καί έ χουν δίκαιο οί άνθρωποι, διότι υπουργός καί άκριβοθώ- 
ρητος δεν γ ίνετα ι ποτέ.

Έ χ ε ι δέ τό γούστο τώρα ποϋ σοϋ γράψαμε αΰτά νά μή 
πατήσης ποτέ στό υπουργείο γιά  πείσμα. Τί παράξενο, άφοΰ 
είσαι τεπελχανάς.

Ε κ ε ί ν ο ς
δ ποδόγυρος ποΰ ανακατεύεται στά πολιτικά είναι λέει πολΰ 
σκληρός καί φέρνει τόν κόσμο άνω κάτω καί δέν κάνει, λέει, 
αΰτός, ποΰ μάς γράφει, νά μάθωμε τό δνομά της, εκτός άν 
έχωμε άπόφασι καί γενναιότητα νά πάμε χάψη, πράγμα τό 
δποίον καθόλου δέν μάς αρέσει καί μάλιστα τώρα ποϋ είναι 
χαλοκαϊρι καί οΰτε ανακατευόμαστε σέ ποδόγυρο άποκάτ» 
άπό τόν όποίο δέν χωρούμε.

Νεάπολι εί/αι μιά χήρα διαολογυναϊκα άνδροχωρίστα, σκαν-

αμάλιστα, ·ίχον συμπαραληφθή μετά τών χρημάτων μου έπί 
«τοΰ καϊκίου τούτου δπερ δμοιάζει δίκην τρεχαντηριού. *0 δέ 
Iκρητικός συμπεριλαβών μετά τού έαυτοΰ του, καθέ έφαμεν 
«κα ί ώς άνωθεν προγράψαμεν καί τό χρηματοκόμβον μου ή- 
«γουν μανδύλιον δεδεμένον άνωθεν ώς κάτωθεν μή έχοντος 
«άνάγκη δεσίματος τοϋ μαντυλίου ακεραίου δντος, εντός 
«τούτου δέ ύπαρχον έκ μνήμης ώς ενθυμούμαι τάδε :

«Ε ις χαρτονομίσματα παλαιά  καί νέα τών 5 καί έξήντ* 
«κα ί έπί τοΰ ένεστώτος πέντε μόνον de'xa, έξω τά έξήντα λε- 
«π τά  δραχμαίς γεραίς, πέντε η πέντε είκοσιπέντε.

« ’Επίσης μία λίρα οθωμανική χρυσή δπερτημημένη καί 
«αδτη.

«Τάλλαρα 20 αργυρά άνακατευμένα διαφόρων εθνών καί 
«είς συμψηφισμόν άς τά βάνωμε πρός πέντε τά έλάχιστον 
«δραχμαίς τό καθ’ έκαστον χωριστά άν καί υπήρχ* καί έν* 
«κολωνάτο άρχαϊο, καί έστωντας μέ τό νά μή περνοΰσε είχε 
«πλέον άρχαιολογική άξία .

«Κοντά είς αΰτό τά σπουδαϊον ποσάν δπαρχαν διάφορον εί- 
«δών δεκάρες, έστιν δτε καί πεντάρες, άνερχομένας πλέον 
«τώ ν  πέντε φουσεκίων ήγουν είς λιανόματα άνακατευμένα 
«δραχμαίς είς δεκάρας. Τέσσεροις η πέντε 20 πλήν τοΰ σκόν- 
«του, έστωντας μέ τό είς τήν Σύρα νά 3ναι άναβασμένη ή 
«γα ζέτα , δραχμαίς περιπλέον δσας ξεκαθαρίσωμε.

«Πλησίον τούτων ΰπαρχαν καί δύο αμούστακοι "Οθωνεί^ 
«ήγουν δραχμαίς μέ μουστάκια τού Όθωνος είς μεγάλην πε- 
«ριζήτησιν οΰσών, ώς τοΰ άρχαιολογικοΰ Μουσείου προκυρήξας
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ταλιάρα καί φέρνει δλη τή γειτονιά ποΰ κατοικά άνω κάτω 
ξελαγιάζει τής γυναίκες καί τά κορίτσα τών γειτόνων «,αί νά 
προλάβη ή αστρονομία νά τήν συμμαξέψη, καί κατοικά «έ 
ένούς πεθαμένου κλητήρα τό σπ ίτ ι. Ά ς  συμμαζευτή λοικόν, 
άφοΰ μάλιστα τής κάναμε καί τή χάρη καί δέν τής βάναμε 
καί τό δνομά της, καί αΰτά είναι παράπονό τών γειτόνων, 
καί μή πρός κακοφανισμό της κιόλας.

Ό  κ . Α ν ί α τ η ς
Κωνδταντινίδης δ γνωστός πλέον είς δλη τή ρωμνηωσύνη γιά  
τήν έπιχειρηματικώτητά του έτύπωσε είς τά νέα καί μεγάλα 
καταστήματά του τήν ' Ε .Μ ηηχήΧ ρησΐομάθειά του σύμφωνα μέ 
τό πρόγραμμά του υπουργείου γ ιά  χοήσι τών έλληνιχών σχο
λείων. Χαίρεται τινάς νά πιάνη στό χέρι του τόν ώραίο αΰ
τόν τόμο, μέ τά άριστό του χαρτί καί τάν άριστότερό του 
τύπο.

Διδαχτικά βιβλίο πρώτη φορά έτυπώθηκε στήν ’Ελλάδα 
μέ τόση φιλοκαλία, ή δποία συντίνει πολΰ είς τό νά καθιστά 
χαί τοΰς μαθητάς φιλοκάλους καί νά τοΰς κάννι νά διαβάζουν 
μέ περισσότερη προσοχή τό μάθημά των.

'Ο πρώτος τόμος τ ιμάτα ι γιά  τοΰς δασκάλους καί βιβλιο- 
πώλας μόνο 35 λεπτά ποΰ ουτε τά χαρτί του δέν πληρώνει 
τινάς. Τώρα δέν θέλει φιλοσοφία, δτι ή κομψή αΰτή χρηστομά
θεια τού Κωνσταντινίδου, πώς θά πουληθή σάν σταφύλια ροζα- 
κιά χαί μακάριοι οί δάσκαλοι χαι μαθηταί ποϋ κατά προτί- 
μησι βέβαια δλοι θά τήν άγοράσουν.

’ Εμπρός στή φτίνια  καί στή φιλοκαλία, έμπράς καί φτίνι- 
ναν τά γράμματα.

Ό
λόγος τοϋ Δεληγιάνη μυρίζει σκορδίλαις τά δέ νομοσχέδια του j 
νησταΐλαις καί τοϋτο, φαίνεται διότι έγράφηκαν τή νύχτα τά 
μεσάνυχτα καί τά ξημερώματα τά νομοσχέδιά του.

Τό έλλειμα τοϋ πρ<:ϋπολογισμοΰ μ’ ίλα ις  τής οίκονομίαις 
μένει πάλι ώς 11 έχατομμύρια άπάνω δηλαδή στόν έβραίϊκο 
ποϋντο.

Στά διάφορα υπουργεία κάνει οίκονομίαις 5 μιλιούνια, τά 
δποϊα θά πή πώς πρώτα έξοδεύοντο στόν βρόντο.

Στό καπνό βάζει φόρο 2 δραχμαίς τήν δκά, άντίς τρεΐς καί 
50 ποϋ είχε πρώτα.

«διαγωνισμόν εΰρέσεως μουστακαλή Όθωνος, καί μάλιστα είς 
«εποχή ποΰ ήταν», ώς καθώς προέφαμεν αμούστακος ήτε χνω- 
«άζων, ήγουν δτε άρχισε νά βγάζη γένεια .

« Ή  πάθησίς μου λοιπόν έξ αΰτοϋ τοϋ γεγονότος προέκυψε 
«ζνμ ία  άφαι^έσεως χρημάτων διά βάρκας καί νά μή τό δύνα- 
«σθαι κυνηγήσαι τοΰς άφαιρέτας θαλάσσσης χωριζούσας βάρ- 
«καν καί καΐκιον.

ϊΤ αϋτα  πάντα  νά γραφώσι καί νά παραδοθώσι είς κατα- 1 
«δίκην τοϋ Είσαγγελέως ώς μή ένεργήσας τά καθήκοντά του, 
«καίτοι δέν έλαβε γνώσιν αΰτών, έπιφυλαττόμ*νος παντός 
«δικαιώματός μου έν παντί μέλλοντί.

«Πάς αρμόδιος κλητήρ έπιδότω τήν παρούσαν έφ’ ών δή, 
«κα ι υπογράφομαι έπί παρουσία, υποψίας ένεκα πλαστογρα- 
«φήσεως καί τής ίδιας υπογραφής μου.

Ά μ α  ποΰ έγραψε αΰτά δ δάσκαλος άρχισε καί σουλάτσερνε ! 
στό καΐκι καί πλησίασε στόν καπετάνιο καί τοΰ είπε.

—  Κύριε καπετάνιε, άν θέλης μπορείς νά μέ ρίξης στή θά- 
λασα γ ια τ ί ναύλο νά σοΰ πληρώσω δέν έχω, διότι μέ μπαρ
κάρισαν άναυλα, καί μάλιστα θά μοΰ έκανες καί χάρι, διότι 
θά μέ ελευθέρωνες άπό τά τόσα βάσανα.

—  Έ ννοια σου τοΰ άπάντησε δ καπετάνιος, μή στενοχω
ριέσαι γ ι ’ αΰτό κ’ έγώ πληρώθηκα άπό τόν εΰγενή εκείνο 
νέο ποϋ σέ μπαρκάρισε.

—  "Αχ, άδερφέ μου, τ ί εΰγενής ποϋ πήγε νά μέ σκοτώση.
Καί ταΰτα  λέγοντας κάθισε καί τοΰ διηγήθηκ* δλη τήν

Τό φόρο τοΰ σιγαροχάρτου δμως τάν άφίνει ώς καί τώρα 
ώστε τίποτα  δέν κάναμε, ώς ποΰ νά σωθή λέει τό τσιγαρό
χαρτο ποΰ έχει ή κυβέρνησις στά χέρια της.

Τό φόρο τοΰ έλαιοκάρπου άπό 10 τόν κατεβάζει σέ 7 τοΐς 
έχατό. Καλά αΰτό.

Τόν φόρο στά οινοπνεύματα τάν άφίνει τό ϊΗο ώς ποΰ v i 
μελετήση λέει νά φτειάση νομοσχέδιο.

Καί τ ί έκανες άγάπη μας τόσο *{*ιρό ;
’Ε λαττώνει τόν φόρο τ,οΰ κρρ^σοΰ μέ νομοσχέδιο προσωρινό. 

Καί τ ί έκανες αγάπη μας τ^σ» καιρός S ,
Βάζει φόρο άπάνω στά καθαρά χέρδη, τών τραπεζών καί 

τρ α π εζη τώ ν  πράγμα ποΰ έπρεπε νά ηναι καμμωμένο από 
πολλή καιρόν, άλλά έκαναν τόν στραβόν.

Α νεβάζει νά πληρώνονται οί καταφουκαραδιασμένοι πολι
τικοί καί στρατιωτικοί συνταξιούχοι άντίς γιά  παληάς μ ΐ 
νέας δραχμάς, πράγμα γιά  τά όποϊρ γκα^ίζαμε τόσο καιρό.

Κάνει νόμο καί έλαφρόνει τήν εϊσπραξι τών καθυστερουμί- 
νων, ώστε νά γίνετα ι μέ τρόπον κα| νά ^ ή  μάς σούρνουν στής 
φυλακαίς οί άγριοι άρπάχτοοες όπότε τούς καπνίσει καί μάς 
άφαιροϋν τήν ελευθερία, πράγμα τό δποΐο είναι καλόν.

Τό μονοπώλειον τοΰ πετρελαίου τά άφίνει δπως ηναι, διότΙι 
δέν έλαβε καιρόν νά σκαρώση άλλο νομοσχέδιο, είς τρόπον 
ώστε μποροΰμε νά τόν ρωτήσωμε καί πά λ ι, τ ι έκανες άγάπνι 
μας τόσο καιρό;

Κάνει νόμο ώστε νά -ήμαστε σίγουροι γιά τής μετοχαΐς ποΰ 
έχουν οί μεσίταις στά χέρια τους νά τής Σχουν καί πραγμα
τικώς καί νά μή μάς πουλούν άέρα.

Κάνει νόμο καί παραχωρεί τά οικόπεδα τής Πάτρας καί 
νά πληρώσουν δσοι οικοδόμησαν άπάνω σέ εθνικά χώματα.

Κάνει νόμο, καί περιορίζει τά έξοδα τής κοπή«· τοΰ κα 
πνοΰ άπά ένα έκατομμύρί,ο καί 900 χιλιάδες ποΰ ήτανε ώς 
τώρα, μόνο είς 70 χιλιάδες.

Κάνει νόμο και λέει πώς θά κάνη καί άλλους νόμους λίγο  
λίγο καί σιγά σιγά ώς ποϋ νά συλλογιστή καλά.

Τέλος πάντων άπό ουλα αΰτά ένα μόνο καταλάβαμε «ώ ς 
δέν κάναμ* τίποτα  καί δτι βγήκε άνθρακες a θησαυρός άφοΰ 
μάς στέλνει είς τά μέλλοντα, ένφ εμείς χανόμαστε είς τ4 
παρόν.

Ζήσε Μάϊ νά φάς τριφύλλι.

Ιστορία του είς τρόπον ώστε δ «απετάνιος συγκινήθηκε κ«1 
τού ΰπεσχέθη νά τάν βοηθήση, άμα ποΰ εδγεναν στή Σίρα, 
τού πήρε μάλιστα καί τή σημείωσι τών λεπτών πού τοΰ πήρ» 
δ κρητικός γιά  νά τήν παραδώιη στή Σύρα στόν Ε ίσαγγελε- 
όρνιο, άφοϋ τόν έβανε καί υπόγραψε άπό πίσω άπό τή σιι- 
μείωσι τή λέξι έξοφλήθη καί τοΰδωσε καί ένα τάλλαρο γιά  
τσέπ χαρτσιλίκι.

Ό τα ν  ξεμπαρκαρίστηκαν στή Σύρα άμέσως δ Νιανιαρδά- 
κιας άφού έφαγε ρώτησε καί πήγε στό σπήτι τοΰ δεσπότι» 
καί έκανε τά παράπονά του πώς δ παπάς δ πεθερός του τόν 
πάντρεψε μέ βία, καί δτι θέλει διαζύγιο , ένεκα περί φόβον 
μή τόν σκοτώση δ κρητικός. *0 δεσμότης έστωντας φα ίνετβ ΐ 
νά τόν κατάλαβε πώς ήτανε κουτοφέρνης, τοΰ είπε νά ήσυχάσγ 
καί κείνος θά κάνη τό χρέος του μέ τόν καιρό.

Νά μή τ* πολυλογούμε στήν Σύρα δ δάσκαλος γνωρίστηκ* 
μέ κάμπόσους συριανούς είς τοΰς όποιους διηγόντας τά πάθ* 
του τούς είχε συγκινήσει καί τόν χαρτσιλίκοναν ώστε ψευτο- 
περνοΰσε.

Πέρασαν έτσι τρεΐς μήνες καί δ δάσκαλος είχε καταντν,σεί 
τής κακής συμφοράς, δπόταν ξάφνα μία ’μέρα νά σου ζοΰ« 
καί δέχεται τόν πεθερό του τόν παπά , δστερα δέ άπό τά κα
λώς δρισες καί καλώς σέ βρίκα πήγαν σέ μιά ταβέρνα κ’ έκεΐ 
καθίσαντας άρχισαν τήν κουβέντα, τ ι δέ είπαν πίνοντας κιό
λας τά λέμε μεθαύριο ποΰ θά πάρη τέλος τό χωρίς άλλο καί 
αΰτή ή υπόθεσι?.



Τώρα άς ττεριμένομε νά δούμε καί τά νομοσχέδια καί τών 
άλλων υπουργών στά όποια βέβαια κ ι’ αυτοί θα έχασαν εις 
μάτη τόν καιρόν. <·ν

τήν ’δή ίντα  λοή; εΐναι καί τδ*ανε στά πόδια, καί τόν πήΥαν 
(/.έν «τήν αστρονομία άλλά τή λίρα τήν περιμένουν.

Νά μαθητής μέ μέλλον λωποδύτου.

Ό  αρχηγός άντιπολίτεψις.

« . . « { « <  roS β έ α τ ρ . .  τ . »  Α «.β  Λ « «  « ‘,™  *«} *
Ζ ,  * „ Μ  ™ Λ « ι «χ .. » · '  r " . “ * ” .“ » ν "  ; τ
μ ισ το ύς  τ ώ ν  ίιπΤιρετών ιο ' ί  * “ * τρ ιώ ν  μ ερώ ν μ ι

τα ΐζε ι χ ,Ι  51» ά γ κ ύ ρ »  “ * ϊ*  “ ΐ . " " Γ ί ^
Κ ,Ι Ι . ι .ό ν  τ Λ  ί « » τ « μ .  »«1 J *  *“J ’ «  * £  “  “  

τοΰί ά ρ ί.ε , 5c | « *»γ«Ινο»ν »·1  »*Χ1 ΐ 1" 1
μόνος τή δουλειά του.

Π ρ ό ς  . ,  ,  .

τοΰς άνταποκριτάς τής Λάρισσας χ .Ι  τής Ζακύνθου. Αυτα που 
μ α ς  γράφετε είναι γυναικοδουλειά!; καί λιαν περ ™
L  τούτο δέν τυπόνομε κάνένα άπ ’ αυτά . Μα δεν εχε τ ε «Α. Χ 
oot καί σεϊς νά μας γράψετε τίποτα άξιο λογου, μόνο κ 
Ϊ ΐ  τρώτε τόν ί α ^ σ α "  μ^  τοΰς ποδογύρους καί μασκαρο-
καμώματα τον ένοΰς κα'ι το') άλλουνοϋ.

Μ η ι  ί ο λ ο γ ϊ  τή  π ε ? νά  μ.ας 

Γιάννης
Κωνσταντίνου Εΰσταθιάδης λέγετα ι καί είναι μαθητής στή 
τέταρτη τάξι τοΰ Βαρβακείου, δστις χάριν περιεργίας σούφρωσε 
άπό ένα καφενείο μιά λίρα, ποΰ τήν πήρε στά χέρία του νά

ί>ρ
αστρονόμε τής Σύρας δέν μας λές πώς μάς κοροϊδεύεις καί σύ. 
ΤΙ έβγανες δ ιαταγή νά μήν άνοίγουν αάμαγαζά  τήν Κυριαν.ή 
πρίν απολύσει ή εκκλησία καί έπειτα δέν τήν εφαρμόζεις.

Νά δλα τά ταβερνομπακάλικα πρωί πρωί είναι άνοιχτά. 
Εΐναι δίκαια ή δ ια τα γ ή ; νά τήν έφαρμώσης, δέν είνα ι, τ ΐ 
τήν έβγαζες τότε γιά  νά κάνης φιγούρα. Στήν ’Α γγλ ία  κα
θώς ξέρεις δέν άνοίγουν τά καταστήματα δλη τήν Κυριακή 
καί σΰ αΰτοϋ δέν μπορείς νά τοΰς περιορίσης γιά  μιά ώρα.

Δέν μας άφίνεις κάτω καί σΰ μέ της παπαρδέλαις σου. 
Νά παραπονοϋνται οί δοΰλοι πώς κοντεύουν νά τουρκέψουν, 
έστωντας μέ τό νά μή μπορούν νά πάν καί αΰτοί μία μέρα τό 
χρόνο στήν εκκλησία καϊ κοντεύουν νά ξίχάσουν καί τό πάτερ 
ήμών

Δέν θέλουν νά κλείνουν, βάλτους πρόστιμο, δέν πληρώνουν 
τό πρόστιμο, βάλτους φυλακή, δέν πάν φυλακή, άφησέ τους 
τότε νά κάνουν δ,τι θέλουν

Αέν αοΟ τόπα γώ ; ϊ¥ά τοΰ κρασοϋ ό φάρος μ.!· 
vet «ίλι ό Εδιος. 

— Πές τους λοιπόν τ.ώς είναι μ,ασκαράδες. 

Κ υ ρ ία
Πανελλήνιος έταιρία τών βαποριών τής θάλασσας οί έμποροι 
τοϋ Βόλου παραπονούνται καί λένε πώς τά ΐμπορεύματά του; 
τοΰς τά ξεμπαρκάρουν τά βαπόρια σου σέ κακό χάλι, σά» 
νά ηναι γιά πέταμα ένώ έχουν παράδες. Κάνετε λοιπόν *αρα- 
τήρησι στοΰς κυρίους ναϋτές σας νά φέρωνται σάν άνθρωποι 
στή ξένη περιουσία.

’Αλλά δν καλά τ ΐ χαΐρί νά περιμένη κανείς άπό σάς ποδ 
δλοι σας είστε χαραμοφάγιδες, τζαναμπάτιδες καί τά λοιπά·

Ενοικιάζεται
Κλίβανοί (»οΰρνοι;) άπό 1 Σεπτεμβρίου κείμενος παρα τή βρόσει Κ«λ«” 
μιώτου καί Ιπί τής όδοΰ Κολοκοτρώνη. Πληροφορίαι άνωθεν τής α!*ί«»! 
παρα τών άδελφών Ζαμπακοόλα.

Ενοικιάζονται
"Ενα? σταΰλος, τρία δωμάτια {καί κουζίνα καί δυο άμαξες. Έπίυηί 

πουλοΰνται δυό λοντά μαζύ μέ τ’ άλογά τους καί χάμουρά του'ς καί 
χρήματα μέ εύκολία καί πληροιρορίαι στόν Γιάννη Νάκη ποΰ είναι άπέ· 
ναντι στοΰ Μάη τό ξενοδοχοταβερνεΓο,


