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Φυλλον δεκα μ εναν πόνιο
Ναυτικοί» πυρά σ ιο .... βροντο

Είς δραχμάς πενήντα μόνο ν τήν τοΰ έτους, συνδρομήν
κι* εΐκοσ’ πέντε τ’ ίξαμτ ινου καΌωρίσαμεν τιμήν
■γιά τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρίβ, κι’ αδτα
είς ιό χέρι άπ’ τόν χαθέ να καταβάλλονται [ΐπρόοτα
Έπιοτολΰς κοί συνδρομάς
προσωπικώς μόνον σ’ έμάς

Τον κάθε φύλλου ή τιμή
είναι μονάχα μία δραχμή
Μ έ τ ο ιχαμ-αι μι.ο\> γ ο ρ γ ο
/« .ε ρ ε τ ώ τ ο ν * ;ΐ·« ο ο ρ γ ό .
Χαιρέτιζα) καμαρώνω
τοϋμπες κάνω μέ τό χρόνο
καί πηδώ στον ουρανό
γιά τιμή σου, ΙΙάτ^α, μόνο
ο'ταν βλέπω Πατρινό
Άντιπρόεδρ’ 'Υπουργό
καί χωρίς ποσώς ν’ άργώ'
κυρ’ Άνδρέα, τοΰ φωνάζω
μέ κρυφής χαρας καί μό,
«νά μοΰ ζής νά σέ Θαυμάζω
μέσ’ τό θώκο τύν λαμπρό I»

«..Τέτοια δράσι χαιρετίζω
κι’ απ' τή δράσι σου σαστίζω
μέ θολοϋρα μεσ’ τό νοϋ
και οέ ΰέλω νά προφθάσγ|ς
δοξασμένος πείά νά φθάσης
etc τά ΰψη τ’ ούρανοΰ...»
*=Χ =

Χαιρετίζω, καμαρώνω,
κυρ Άνδρέα, μέ τό χρόνο
σένα, νέον Υπουργό,
κι’ χαρά μου δυναμώνει,
πώς Θ’ αλλάξουνε κΓ οί χρόνοι
καί.,.έν βήματι.,.γοργώ !

Μέσ’ τής νιάτας τό σκοτάδι,
ποϋ γυρνάει τό καράβι
βάλ' τό χέρι σου, γερά"

Ιουλίου τοΰ μηνός ή δέκατη και τέταρτη
τής γροθιές των ετοιμάζουν οί πυγμάχοι κοτσονάτοι.
κι* ίίσ’ «5 άγέρας δυναμώνει
κράτα ! σφίγγε τό τιμόνι !
δυνατά, δόσ’ του (ρτερά,
νά τό ΙδαΓ χρυσό νά βάφη
καί φουσάτο πάλι νάρθ||
μέσ’ τα ήσυχα νερά 1
Δέν ήξεΰρω ποϊά λαχτάρα
μ«ς επάτησε τρομάρα,
δέν ήξεΰρω ποίά κατάρα
είς τοΰ χρόνου αύτοϋ τό δΐά|1α
μάς ποτίζη τά δεινά’ .
μά συ, πίστευε καί τράβα
.. » -Χ-- '5 - '
/
ποϋ θάρθοΰμε τήν αυγή.»
Την χαρούμενη τή βρΰση,
ποϋ χαρά θά μάς ποτίση
άσφαλώς είς τά στερνά.
ΦτΙΛστ’ τό κράτος σάν παλάτι, σαν βώμό καί σάν ναό*
δόσ’ ορμή—τήν δΰναμί σου, μέσ’ τύν άβουλο λαό,
δός τό φώς σου, μέσ’ το χέρι
νά γενή λαός—ξεφτέρι
δός του τ’ άδολο κρασί
κ ι’ έλα κάμε τήν Ελλάδα, σάν μιά τράπεζα χρυσή,
ποΰ νά χαίρετ’ ό λαός σου, μά κι" έγώ...καθώς εσυ...

Κυρ Άνδρέα, εμπρός I, ξεφτέρι,
πάρ’ τήν σάλπιγγα στό χέρι
κλείσε τής τραναίς πλΐ)γαΐς
τής άγναίς, ξύπνα, καρδιαΐς,
ξύπνα κάθε κοιμισμένον
π ’ άπ’ τόν ΰπνον είν’ κουφός
κι’ έλα φέρ’ τον πρός τό φώς !
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Περι ψήφου γ υ ν α ικ ώ ν
σ τόν δ ικ ο ν ε μας κ α ι ρ ό ν
Λοιπόν τώρα.... έπισήμως
έπί πλέον κάθε Δήμος
θ ’ άποκτήση ψηφοφόρους άλλους τόσους προσεχώς
κι’ ετσι πείά ή Ρωμηοσύνη
πάει.. . σώθηκ’ ασφαλώς...
σάν άλλάξη ό Μανωλιός,
καί τά ροΰχα βάλη άλλοΐώς!
Κι' ετσι τώρα... ώχ!... Βαγγελίστρα!
θάχη τ|»τ)φο κάθε πλύστρα
κάθε σκίστρα και τσακίστρα
θάχη ψήφο κι’ f\ Γιαννοΰλα
κι* ή τρελλή μας... Δημητροΰλα
καί τοΰ Βάγγου ή γυναίκα κι’ αυτή ψήφο θ’ άποκτήση
κι’ αυτή θά σέ.... διοικήση
κ ι’ οΰτε πείά θά πάη στή βρύση
τά κεφάλια νά τσάκιση
άλλά θάχη πλέον γι’ άλλα
περισσότερο μεγάλα
νά φ^οντίση
=Χ =
Αίφνης πείά δέν θά κυτάξη τά παιδιά νά συγυρίσω
μά Θάρθή στό καφφενεΐο μετά σοΰ ν& συζητήση
Δεν Θά κάτσιτ) τώρα πλέον γ2ά νά σέ μπαλολοήση»
μά Θά πάη στά σαλόνια νά φωνάξω, νά καπνίση,
οΰτε μέσα στήν κουζίνα Θάμπη πείά νά τηγανίσω
οΰτε πλέον εϊς τό σπήτι θά καθίση νά σκουπίση,
οΰτε θάμπη μεσ’ τήν πλύσι,
μά Θά πάχι έλευθέρα ’δώ κι’ έκεϊ νά συργανίση
τά ζητήματα νά λύση
νά φωνάξη καί νά βρίοιι
καί γΐά δποΐον κομματάρχη Θέλει νά ψηφοθηρίση.
τάς βλακώδεις συμβουλάς σου Οέ νά τας περιφρόνησή
κι’ άν άντείπης... θά σέ βρίση...
κι’ άν άδειάση άπό τ ’ δξω...τότε... σπήτι θά γυρίση,
,ή ψιλά νά σοΰ ζητήση,
η τή μάμα της νά πρίση
ή όπόταν Θά Θέληση
διά νά.... αποπατήσω....
κι’ «χει κι’ άλλα ή γυναίκα σάν ψηφίση γΐά νά κάμη
δταν θέλει αυτή έμπράκτως
οποίον Θέλει νά... συνδράμη
ή τό Κράτος!
Θά σοΰ φτίάση λόχο άφράτον .
γυναικάτον... κοριτσάτον
κουρεμμένον... κοτσιδάτον
κι’ δταν πόλεμος θά γίνη Θάμπη μόνη της στήν πάλη
καί άμέσως τόν εχθρό μας Θά τόν πίάση τέτοια ζάλη.,
πού πετώντας μας τά δπλα Θά φωνάξη! μπρέ.. τί κάλη!
άφερούμ..! κουζούμ..! χαλάλι,.!,
κι* δπως θά'χ^ σηκωμένο, στήν δρμή του τό κεφάλι
Θά τό ρίξη κάτω... πάλι,
καί θά ίδήτε τήν γυναίκα απ’ τ ’ αυτί νά τόν συλλάβη
καί στό τράστο νά τόν βάλη
πριν προφθάση νάρθη βράδυ
δπως εβαλε, ποΰ λένε, τόν τ ρ ε κ έ ρ ι, στό... τσουβάλι
ττιν... προ άλλη!
Τής γυναίκας τό στόμα άφρίζει
καί μέ λόγια — βρυσίές.. όμιλεί

ΚΛΜΠΛΜΛ
καί τήν ψήφο τή; δίν’ ή Βουλή
κι' δ λαός... χλιμιντρίζει!!.
Σάν ψηφίσ’ ή γυνή ευτυχία
θέ νά ΐδοΰμε στήν πλάσι δεινή
ξαπλωσίά, μαχμουρλή κι' ησυχία.!.!
κι’ όχι κέρατα δυό., άλλά τρία
καί τή «Νίκη» δετή στό παχνί..!

Λ*’ α ρ β ρ α , λ ό γ ια π ύ ρ ιν α ....σ α ν χ«ιμ.ο»ν&*®
άναψ αν *αΙ κ όρω σ α ν
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Λ η μ α τ ίκ ί

’ Αναψαν κι έκόρωσαν τά Δημοτικά μας
κι' άρθρα, λόγια πύρινα βλέπεις τακτικά'
χάνουμε διαβάζοντας, φεΰ ! τά...λογικά μας !
μί τά τόσα πράμματα καί λογής γραψίματα
κι’ υστέρα μάς πίάνουνε, οπού λές...κοψίματα
καί ζητείς....βλαστήματα !
τόπον....στ’ άνοικτά.
=Χ=

"Άναψαν κι’ «κόρωσαν τά Δημοτικά μας
κι’ ενας, δστις γνώμην δεν είχε ποτέ
«μέγας τελετάρχης»..νά...κ ι’ αυτός μπροστά μας !
γράφει δσ* άμίμητα κι’ άλλ’ άρρητα ρήματα
καί προσθέτει ακόμα..λίγα.,.καρκαρίσμαχ®
μούτζω καί... βλαστήματα
δλα...τραγικά ! ! !
= Χ=

Άναψαν κι’ έκόροοσαν τά Δημοτικά μας
κι* άρθρα, λόγια πύρινα, βλέπεις τακτικά,
σύμβουλοι καί πάρεδροι πάμπο.λοι ’μπροστά μας,
μέ τρελλά καμώματα καί παραστρατήματα !
τό καρβέλι άκρίβηνε άπό τά γραψίματα,
σύρτε στά τσακίσματα
ζώα...λογικά !!
=Χ=
’Άναψαν κΓέκόρο)σαν τά Δημοτικά μας
κι’ δλοι σάς γνωρίζουνε μέ χαράν πολλήν,
ώς κι’ αυτός ο Δήμαρχος φαίνεται μπροστά σας,
βγάζει τό καπέλλο του, χαιρετά μέ...σχήματα 1 1
κι’ άπό τή χαρά σου σώρχουνται κοψίματα
καί ζητείς...βλαστήματα
τόπον... υπό γην.
=Χ=
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Κι’ ο αγών συνέχειαν Θάχη λίγο ακόμα
άχ ! Ρωμηέ, πού χάνεσαι γΐά πολιτικά !
πρόφτασε καί γκάριξε λίγο μέ τό...στόμα
τράβα τζάμπα κάπνισε, πές σαχλολογήματα
κ ι’ υστέρα στά τμήματα
ψήφα... λογικά.
Μά δσο κΓ άν κορώνουνε τά Δημοτικά σου,
ώ ! Ρωμηέ μου, τίποτε, μή σέ συγκινεΐ...
βάστα τό...τιμόνι σου καί τά λογικά σου
δόσε πέντε φάσκελα πίσω καί ’μπροστά σου
κύττα πρός τό Δήμαρχο μέ τά πίσινά σου
κτύπα μί: τά χέρια σου λίγο τά μηρίά σου
καί πρ[ν π*ς σ' υπόγεια..,β·\άλε μιά φωνή ...

Η
«.Κ υρ' Δήμαρχε τά έργα σου νά τά χαρής, νά ζήση?
« κι’ άν θές άκόμα πειότερο νά μάς έξωραΐσης,
δυό—τρεις άκόμ’ απόπατους νά τρέξης νά μας χτίσης,
γιατί μπορεί νά χρειασθοΰν καί είς Ισε επίσης
« κι' εδώ ποΰ τραγουδήσαμε άν θέλεις, νά μοΰ ζήσης
*
άστέρι μου λάμπρό !
« στά μαΰαρ, βλαχοδήμαρχε, ταχέως νά σέ βρω...!»

Πώς ό Φ ά π α ς αυζητεΐ
γιά τ η ν ά λ λ η ν Κυριακή
Φ.— Μήπως Κλάπα ποοαεκλήθης και έσυ στήν συναυλία;
Κ.— "Οχι! ούτε καί καν ξέρω άν μοΟ λές σωστά ή γελοία
νά μέ κάμης νά γελάσω
Φ.— Μήπως είχανε νομίσει πώς κι’ εδώ φορείς το ράσσο
επειδή μέ την «Καμπάναν» άσχολεϊσαί'τακτικά;
Κ .— Δέν είξεύρω, άλλά μονάχα πώς έκάμανε κακά.
-Φ.— Φτΰσε! πάτα! τό δαιμόνιο, κι’ έλ’α άπόκοντα χαζέ
νά πληρώσουμε νά πάμε, κι’ άν δέν εχει.... βερεσέ....
Κ·— Κι’ άν μάς δείρουν;
φ .—
τής Καμπάνας πίάσε τότε τό γλωσίδι
κι' έ'να άρχίνα τους βρισίδι
ποΰ νά ΐδοΰνε πόσα πιάνει και ή κοϋτρα τοΰ κασίδη
Κ.—Τέλος πάντων, πώς μέ κάνει κι’ δλο, καί μέ καταφέρνει
μά νά ξέρ^ς έπαινό σου δχι πάντα νά τό πέρνι^ς
Φ.—Πρόσεχε νά χαιρετήσ^ς...
Κ.—
Σαν μιλή; πάντα θά βρίσης...
λές καί είμ’ έγώ μωρό...
Φ .—
Τόν κακό σου τόν καιρό.
Κ.— Μωρέ, τί σωρό ’ναι τοΰτα μαντολίνα μιά φορά:
καί κιθάραις κι’ ενα; κ’ ένας κόσμος π ’ άντικρύζβις τή χαρά.
κι’ έ'νας πώχει ξ)υρισμένο τό κακόμοιρο κεφάλι;
και δέν μοιάζει ώς οί άλλοι;
Φ .— Τήν Φιφή Παν ^υτσοπ )ύλου, που απ’ δλου; ςε/ω ηζε
κΓ αρχοντιάς βα&είάς μυρίζίι
δπως πάντοτε ώραϊα μέ γιακά να πολιτάνα
ένα φΐόρο τής άνθούσης τρισχαριτωμένη μάνα
καί κοντά τόν ξάδελφό της μετά προσοχής γιά κΰτα
τόν καλόν καί δικηγόρον Πανουτσόπουλον τόν Θήτα;
Κ .—Βλέπω ποϋρθαν’ εδώ μέσα άρκετοί λοιπόν άνθρωποι.
Φ.— Καί δέν βλέπ?ις τήν γλυκείά τήν Πανουτσοπούλου
ΙΙόπη;
Κ.—Βλέπω ώραϊα τήν κυρία καί τόν κύριον Δεσινίώτη
καί τή Τζία τή μικροΰλα
τή γλυκείά τους τήν κοροϋλα.
Φ. — Κ ’ εγώ κάποΐα, ποΰ μάς ήλθε τώρ’ απ' τή
Θεσσαλονίκη.
μά πρό πάντων τοΰ Ά νδρέα Ίατροΰ, τήν Κλεονίκη
τήν καλή του καί ώραϊα καί μία άλλη Πατρινίά
καί τήν j Πόπη τοΰ Κουβέλι) τή μικρή μία ζωγραφιά
δίπλα μέσ’ τόν άδελφό της μ’ εμπριμέ κοκινωπό.
Κ.— Κ ι’ έχώ βλέπο) τόν Μαρκέτο τόν Βασίλη κομίλ— φό
ά—λα μόντ...
Φ.'—
Κι’ εγώ στήν άκρη τύν Μαρτίνο ξεχωρίζω
τά κορίτσια, τήν Κυρία, τόν ψαλλίδα, πού γνωρίζω.
Κ.— Κύτα τον ΙΙιερρή τό\ Τάκη, ποΰ κρατεί ιό μανδολϊνο
Φ .—
καί τόν Βλασταρά τόν Ντΐνο,
πού τό γελοίο δέν τόν είδα νά τοΰ λείψη άπό τό χείλη
καί τύν Ά ν ιν ο τύν Κώστα ποΰ γυρίζει σάν σφοντύλι
σάν καθηγητής π ο ν είναι τοΰ Όρφέως τακτικός
Κ.— Νά κί δ Ράϊνερ βιολίστας όπως πρέπει κΓ εκλεκτός
κι’ ή καλή του ή Κυρία κι’ ό Γκραίη ’Άγγλος αυτός

Κ ΑΜΙΙΛΛΙΛ
Φ·— Δέν σοΰ φαΐνετ’ εκεί πέρα σάν νά βλέπης και τό Στήκα
πίσω λίγο άπ’ τήν κολφνα; Μετά προσοχής γιά κύτα!;
Κ.—Έ χεις δίκιο... καί κοντά του ή καλή τοΰ ε ϊν ' κυρία
Φ·—Στάσου... κύταξε έκεϊ κάτω ποΰναι κάπο’α φασαρία;
Κ.— ΒλάΛα... τίποτε δέν είναι, μήν τρομάζεις τόσο αστεία.
Κύταξε τάς Ααμπροπούλου άδελφάς καί τή Μαρία
τήν καλή τήν Ουρανία καί τύν Κίόστα τόν Κρεζία.
Φ-—Τήν ΓΙαπαλεξανδροπούλου καλώς βλέπω τήν Κική
τήν γλυκείά, πού συνοδεύει ό κυρ Νιόνιος άπό ’κεΐ,
δ καλός έξάδελφός της, καί τόν Χρήστο ΚεφαλΛ
τήν καλή του τήν Κυρία μέ μΐά μουσουλίν λαμπρά,
τόν Μιχόπουλο ιόν Τάκη
πού συνήθους σού γελά άπύ κάτω άπ’ τό μουστάκι
τήν Κυρία τού Μπατζάκη
καί πρύ πάντων πάρα πέρα, ενα γκρούπ βλέπω σω ·ιύ
τάν Σωτήρ Θεοδωρακόπ’λο δικηγόρον εκλεκτό
μέ χρυσή καρδιά, γιά τοΰτο, πειό πολύ άγαπητό
τόν Γεωργόπουλο τύν Τάκη δικηγόρο καί αύτύ
καί τύ Μπάμπη τύ Μαράτο, τόν Καρρέρ πουν’ στ’ Αγγλικό.
Κ.— Βλέπω τόν Άναγνο>στόπ’ λο τόν καλό μας Παναγιώτη
δικηγόρον, καλόν φίλον καί αύτόν δπως κΓ οί πρώτοι
καί τόν Παπανικολάου τόν Άνδρέα βλέπω τώρα
καμαρώνοντα νά μπαίνη, δπως πρέπει μέσ' τήν ώρα
καί τό Στάμο Άλεξόπ’λο
καί τό Θάνο Σωτηρόπ'λο,
καί τής Εθνικής Τραπέζης τόν Γίωργάκη Μιχαλό’πλο.
Φ — ΚΓ έγώ βλέπο) καί τόν Νίκον τόν αγαπητόν Γαλή,
υποψήφιον δικηγόρον ποΰ τύν έκτιμώ πολύ
Κ.—Τόν καλόκαρδον κΓ άσίκην τόν Κουββλην Παντελή
ποϋ μέ γελοίο σ’ όμιλε!
ώς επίσης αναφέρω εδώ πέρα μετ’ επαίνου
τόν Γεράσιμον τόν Τσίκλην με μπαγκέταν έξ έβένου
διευθύνοντα μέ’*'χάρι
καί μέ πάθος, ποΰ μαζύ του ξέρει νά σέ συνεπάρη
καί μιά κόρη οάν τύ χιόνι μέ τά μαΰρα της τά μάτία
τήν τοϋ Τσόπελ’ Αλεξάνδρα έξ ’Ηλεία; ποΰ στά πλάτια
τοΰ άπειρου έκυλινδοΰνται μαγεμμένη, ώς επίσης
τύν καλό Άθανασιάδη, ποϋ άκούων θ ’ άπορήσης
καί τύν Τσίχλη τον Άλέ*ο, ποϋ δέν πάει νά λησμονήσω
Φ .—'Ακου, άκου Βαρκαρόλα πού τό κόρο ψάλλει τώρα
άκου καί τά μαντολίνα, τής κιθάρες καί άπ’ δλα !
Κ.—Ά χ ώ.)αΐα...Μιί κι' ή ζέστη πώς μοΰ σφίγγει τύ κεφάλι
καί μοΰ έρχεται σάν ζάλη
μέσ’ στύ πλήθος τής βεντάγιες ποϋκινοΰνται ρυθμικά
Φ .—Κύτα καί τον Κοτρωνόπλο δικηγόρον, τύν κύρ Τά
υποψήφιον έκ συμβουλών διά τά Δημοτικά
Κ.— Ά κου τραγουδεί ό Στέλλας «τύ Φεγγάρι»... π γλυκά !/
Φ. —Ά χ! ώραϊα χορωδία!, πού τύν νοϋν μου μοΰ πλανά
Κ .—Τώρα δμως δέν Θυμάσαι πλέον καί τύν.,.ρετσινΛ...
Φ .—’Ά χ! έτοΰτε; τής ήμέραις μάλλ' ό νοΰς σ’ αυτύν γυρν*
ποΰ καλά καί σώνει Θέλει τό τριάντα τσ' εκατό
καί μοΰ σφίγγει τύ λουρί του νά μοΰ πνίξη το λαιμό,
μά κι’ έγώ σ’ αυτήν τήν στήλην θά τοΰ κάμω τελειωμό
κι' ολ’ ημέρα θά τοΰ ψάλλω κι’ άπό εν' άφορισμό.
ώς νά βγάλω τύ σκασμό...
Κ.—Ά λλο τίποτε;
Φ·—
Καθόλου! τελειώνει ή συναυλία
καί κυτάζω τύν Τσαούσην δικηγόρον καί ιδία
τόν Δημόπουλον Ή λία
μέ τήν κόρην τοΰ επίσης τύ Βασίλη Δαυφεξόπλο
καί τύν Τίμο Κανελλόπλο
τύν Ή λία Γ'ιαννακόπλο

καί τόν Κώστα τόν ΙΊιερρη
καί τον Κοΰκο τόν Άνδρέα
μέ πόλι; καλή παρέα
π ’ όποιος αλλοτ’ Ι'χει άκοΰσει ασφαλώς θάχει χαρεΐ.
Κ ι’ ή φαλάκρα τοΰ Δημάρχου επί τέλους καταφθάνει
καί κοντά της καλοβλέπο) τό Ζωγόπουλο τό Γιάννη,
πρωτοσΰμβουλον άκόμη, ποΰ πολυ τόν εκτιμώ
*
μά...μοΰ κάνει απορία πώς ό Δήμαρχος έδώ;
άφοΰ ά'λλοτε ποτέ του δέν μάς έ'κανε παρέα...
πώς θυμήθηκ’ επί τέλους καί τόν φίλον μας «"Ορφέα *.
<*Μά... σέ νοιώσαμε κυρ Βλάχο!, καί μήν έχεις τήν ελπίδα!
νά φάς πάλι παλαμίδα! »
κΓ έλα πάμε, κΓ ετοιμάσου γιά τήν άλλη Κυριακή
ναΰρης κάτι άπό τά μπάνια γιά νά μάθίο καί γΐά ’κει.
Φ.— Μά.'.στάσου! Κύτα μία στιγμή... καί τοΰτη ποΰ περνάει
τήν ξέρεις: Λέγε, βρέ χαζέ, δπως μοΰ λές καί γΓ άλλαις;
Κ.— ’Ό χι !..
Φ .—
Tfyv ακόυσες; Ρωτώ... γιατ’ ή ψυχή πετάει...
, δταν τά πλήκτρα τοΰ πιανό, χαϊδεύει μέσ’ τής σάλλαις
κΓ αυτή... δέν πρέπει νά τήν δής. Νά τήν άκοΰς ταιριάζει
Κάνει τό πιάνο νά μιλή...τό κάνει νά στενάζΐ]
σάν ραψωδίαις: Μένδελσον, Σοπέν ή Λίοτ θά παίξΐ}
καί μέσ’ τήν ευτυχία σου θά λές.. ”Αχ! άς μή φέΕη !
Κ.— Γ ΐά ποίά μοΰ λές βρέ φαφλατά ;
Φ .—
Γ ι ’ αυτήν ποΰ ’μπρός σου νά! περνά...
η ώμύρφηνε τήν Πάτρα μας, Κυρία., ,πρωτευούσης
κόρη τρανοΰ ζωγράφου μας κΓ ιέρεια τής Μούσης
τό έτερον τό· ημισυ τοΰ φίλου μας αυτοΰ,
ποΰ στέκεται Λτο πλάι της,.ΓΕπιθεωρητοϋ..
Κ .— Καί τώρα πάμε κΓ άπό δώ ώ φίλε μετ’ αυτά
Φ.— Ναι! πδμε, γιανί εϊδαμε, βρέ Κλάπα άρκετά

πώ ς ό γάμος είχε γίνει
τάχατε μέ τήν μαγκοΰρα
τάχατε μέ τήν κουμποΰρα...
ενώ γίνηκαν μονάχα
οπο)ς λένε άλλοι...ούλα
μοναχά γιά τή...φ ιγούρα !!
= Χ .=
Τ οιουτοτρόπίος μέσ’ τή φύσι
πώχει τόσα διασκορπίσει
μ ’ αυτοκίνητα καί στράταις
καί κουφέτα κα'. ,.σαλάτες
ό Θ εός τόν γάμον στέλλει
μ’ ό γαμπρός δέν τόνε θέλει
κΓ ετσι έχώρισαν έν τέλει
πριν να π ΐο ΰ ν άχ! φεϋ!..τό μ έ λ ι!!

Ο ΰ ς ό γ ά μ ο ς μ ετά . λύσαΥίς
Χ ο ύ ς α υ νέδ εσ ε \χ' ά λ ύ α α ε ις ,
’Ό Ο ε ν ή λ θ α ν σ τέ λ ν ε ι π ά λ ι
μ.έ ατεφ άνε α τό > εφ ά λ ε.
Ή πριγκήπισσα τοΰ Τ ζάρντας
γά μ ο ν εκαμε ποτέ
μ έσ φ μ π ύ ρ α ς και καφέ

Χ τ ή λ η α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ς
δ ε ά λ ό γ ο υ ς « ο ε κ ε λ ία ς
μ,έ ό λ ίγ α ς α γ γ ε λ ία ς

μέσα σ ’ ενα σεπαρέ.
Μ ε τό ν ίδ ιο λοιπόν τρ ό π ο ν,
— τ ώ χ ’ ή μοίρ α τώ ν α ν θ ρ ώ π ω ν !
Γοά μ ο ς έκτακτος, σ π ο υ δα ίο ς
έτελέσ θη κ α τ’ α ΰτά ς
κΓ ό γα μ π ρ ό ς ή τα νε νέος
μ ’ επιδόσεις άρκετάς
εις τό π ιά νο ...ζη λ ευ τά ς
κΓ ενα μόνον π ο ΰ ...μ α τα ίω ς
τό μ α νθ ά νει...τελ ευ τα ίο ς
καί λαμβάνει τά ς εύχάς!

ΑΠ' ΤΟ ΑΙΓΙΟΝ ό Βέρας Αναγγέλλει έπισήμως
τ& εξοχικόν ποΰ εχει Σωτηρέπουλος & Δήμος
μέ τήν εξοχήν του μπύραν παγωμένην καί μεζέδες
μέ γκαραόνια, σάν λακέδες
λεμονάδες, μεζεδάκια στήν ωραία Καλλιθέαν
π&χει καθαρών άέρα καί άρίστην πάλιν θέαν
j^eH πηναίνουν κάθε ’μέρα
δ λ ’ ή άριστοκρατία
μέ τ4 θέατρον Πογγράκου καί τά φίνα του τ ’ άστεΐα <

Στ£>ν Μ. Λ. Μεσηνίζπν ή «Καμπάνα» μας ηχεί
πώς τδν εχω διαγράψει καί νά μην ανήσυχη,
κι* οΰτε φύλλα τής Καμπάνας θέ νά λάβς)*προσεχη.
,

= Χ =
Β ά ϊ, β ά ϊ, βάϊ τ

ή ταν’ εκείνο

ατό φ τω χό μας καρδερΐνο !!
Κ ι’ ετσι πριν δοΰη κΓ ή... μάχη
εμειν’ ή μαντάμ μονάχη,
κΓ ετσι πάλιν ή λθα ν...π ά τσι..
γιατί τάχα στό στομάχι
τοΰ ωραίου είχε κάτσει
όταν εΰρηκε τά σκοΰρα

_

Ε ις τό Φ άληρον τοΰ Ξΰδη ή ωραία όπερέττα
παίζει κΓ ή Π ατρινοποΰλα ή Μ ητσοΰλα ή σουμπρέττα
καί ή χάρι της τούς άνδρας καί γυναίκας προκαλεΐ
κΓ ό χορός της πάλι, επίσης έκεϊ δά, μάς προσκαλεΐ

