θκ βγαίνη π ά ν τα τό π ρ « ϊ έκάστης Κ υριακή;
χ ι’ 6 *’Α ρβας βαν’ δπεύβυνβς συντάκτης κ« Ίδρυτίις

„

Έ τ ο ς πρώ τον άριθμούμεν

Χ ίληα κ ι’ εννιακόσια κ ι’είκοσι κ ι’εννιά

I
;

Τοΰ κάθβ φύλλου ή τιμή

■

κ ι’ βίς τά ς Π άτρας χατοικοΰμεν

;κ ι’οΙΤ ξατζάδβς μάς αρπάζουν στό Π ερτοΰλι τά λιανά;

!

■

είναι

μονάχα

μιά

δραχμή

Ε ίς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν
κ ι ’ είκοσ’ πέντβ τ ’ εξαμήνου καθω ρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αύτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ισ το λ ά ς καί σύνδρομάς
προσωπικώς μόνον σ" εμάς

Δ εκαεφτά μετράμε φύλλα σ ’ αριθμόν μέ τό παρόν

Τοΰ μηνός τοΰ Σ ε π ιε μ β ιίο υ έχο>’ εϊχοσι καί δύο

ft

καί φθινόποιρον njicovfi μέ βροχαϊς; δροσιαΐς καί χρνο!

κ ι’ οί Τ ζα τζά δες αρμενίζουν πάντα μέ καλόν καιρόν

Έ πΙ τή έπ κ νεχδ όσ ει μ έ’ τή ; τοβες τής αχοτβϋραις

’Αντιπρόεδρον κι’ επίσης καί τήν άλλη του παρέα
κι1 ώς θυμοΰμαι τ’ αεροπλάνο πώς έκάθησε σάν κότα
χαιρειίζω τόν ’Αρλότα
καί τούς Γάλλους τούς παπάδες έξαιρέτως χαιρετώ
τήν κυρία τοΰ Λαμπράκη μ’ εμπριμέ φολιδωτό
τόν Καμπάνην, Γρηγορίου οΰς καί αύτούς χειροκροτώΐ
καί μέ μπλέ σέρζ καί μαντύλι πράσινο μειαξωτό
τήν τοΰ Καραπαναγιώτη κυρά σάν ζαχαρωτό
καί τόν Καραπαναγιώτη εύσταλή καί ζωηρό
μά καί τόν Σακελλαρόπ’λο Γιώργο ποΰρθ’ επί ταύτφ
και τόν Γιάννη Παπανδρόπ’λο δπως πάντα δροσερό
καί προ πάντων γελαστό
τόν Θεόδωρο Κρεμμύδη, άλλά καί τό Στρατηγό
τόν Μακρόπουλον επίσης λίαν περιποιητικό
στούς Κυρίους, τής Κυρίαις ποΰ επήγε μέ ώτό,
ώ ; Νομάρχης κόμ-ίλ-φό!
άλλά κι’ άπό τής εξέδρας επί τής θαλάσσης κάτου
επί μίας, τέλος πάντων,... ατμακάτου
τόν γιατρό τόν Τσικλήτήραν τόν Μανιακήν τόν Βαρδάκην
καί τόν ’Άλφα τόν Τριάντην, Άτζαρίτην τε καί Μάκην

άποστέλλω δ ΰ δ ' έχεΤΘε χα ι χαμπόοες χαιρετοΰρες
Λοιπόν; πάλι εμπρός σας νάτοι
φρέσκοι εμείς καί κοτσανάτοι
μέ τχις πρώταις τής δροσοΰλες
τούς άέραις, τής βροχοΰλες
άπολαύσαντες τήν αΰραν καί τήν δρόσον τοϋ βουνού
ώσφρανθέντες τήν ελάτην τοΰ ωραίου Ώλωνοΰ
κι’ άρχινάμε τήν Καμπάνα ντάγκα ντούν καί ντάν γλυκά
άποσιέλλοντες πρός πάντας χαιρετοΰρες, στοργικά
κι’ είς τήν χώραν, ήτις τρέφει τούς τεμπέλιδες κι’ έμάς
μέ καθάριο τό μυαλό μας π ’ απ’ ζέστη ήΐαν κιμά:,
είς τόν τόπον, δπου δέρνει λύσσα ά'γνωστης κατάρας
τούς ανθρώπους καί τά κτήνη τής Ρωμαίϊκης τής φάρας,
εις τόν τόπον τόν πρεφέτον τής άλουμινί δεκάρας,
είς τόν τόπον τής ληστείας καί καθημερ’νής κατάρας
είς τόν τόπον τής παντούφλας, τοΰ τσοκάρου τσ’ άμοιριας
π’ δπου βλέπεις Ρωμηό θάναι έ'νας δοΰλος ή ραγιάς
Χαιρετοΰμεν τάς Κυρίας άλλά καί τάς Δεσποινίδας
τής γλυκεΐαΐς Πατρινοποΰλες μέ σπιθάτες βλεφαρίδες
καί τής ξέναις χαιρετοΰμεν θελκτικαΐς καί νηρη'ί'δες
ώς χι’ εκείναις, ποΰ μα; δείχνουν τής μακρυαΐς τους τής αρίδες.
Χαιρετούμε τούς Κυρίους, πώχουν άλλαις νοστίμίαϊς
καί τούς Νέους καί τής Πάτρας τής ευώδεις τής βρωμηαΐς.
τής δασκάλαις, τούς δασκάλους, ποΰ θά γίνουν άναμίξ
υπογείους αποπάτους δπου μπένεις μέ πρί φίξ
άμα σούρθη λίγη σφίξ
χαιρετίζω, τά μπαίν μίξ
χαιρετίζω, ποΰ σας βρίσκω, φρϊξον ήλιε! "Ηλιε! φρίξ!
Χαιρετώ π’ αεροπλάνο πώφερε τόν κύρ Άνδρέα

Χαιρετίζω τά ναυτάκια καί τόν στόλο ποΰταν ’δώ
καί προ πάντων χαιρετίζω τό άντιτορπιλλικό,
ποΰ στήν Ζάκυνθο επήγε καί δέν τώδα νάρθη πάλι
γιατί τώχε τελειώσει τό πετρέλαιο! Τί! χάλι!

’

Χαιρετίζω τά στελέχη τών χωροφυλάκων άμα,
ποΰ στά Τρίκκαλα έπήγαν γιά νά κάμουνε ρεκλάμα
καί τόν ‘Υπουργό άκόμα, ποΰ κι’ αύτός έπήγ* άντάμα
καί μοΰ έρχεται στά μάτια ιδεώδους πόνου κλάμμα,
ποΰ παράσημα δέν είναι νά τούς δώσουν κι’ άπ’ αύτά,
ποΰ κατάφεραν μέ τρόπο επί τέλους θαυμαστό,
γιά νά ’πούμε τό σωστό,

πώς νά παρουν οί Τζατζάδες οί λησταί καί τά λεπτάΐ
Μά θά έπρεπε γιά νάρθχ) και τό πράγμα ξακουστό
νά μοΰ πιάσουν οί ληστάδες, καί αύτόν τόν αρχηγό
καί πρό πάντων, άν μποροΰσαν. καί αυτόν τόν ‘Υπουργό
Χαΐρε Κράτος τής ληστείας, μά καί τών έγ^αυχωμένων!
Χαΐρε Κράτος έν τφ Κράτει τών ληστών τών όρχουμένων!
Χαΐρε Κράτος υπουργείων άλλά καί ‘Υφυπουργών
χαΐρε Κράτος δπερ σπεύδεις, δπως πάντοτε αργόν
μέ τό πάλαι γνωμικόν
χαΐρε Κράτος κωμικόν!
χαΐρε χαΐρ’ έλευθεριά!
Χαΐρε λήσταρχε Μπαμπάνη! καί Τζατζά μου, λεβεντιάΙΙ
Τούς μανάβηδες επίσης χαιρετώ, τούς γαλατάδες
ποΰ τούς βρήκαν πάλιν δλους υγιείς καί νταβλαράδες!
τούς σωφέρηδες έπίσης διπλοτριπλοχαιρετώ
κι’ ας μοΰ χάθηκ’ ή βαλίτσα στό ταξεΐδι μου αύτό,
ποΰ έκόστιζε χιλιάδες άπό έξη ώς οκτώ
μ’ αρκεί πούφεραν όπίσω τό τομάρι μου γερό
Χαιρετίζω έπί τέλους τόν Κυρίαρχον λαόν
καί δυό φάσπελλα τοΰ στέλλω, ψάλλοντας του άγλαόν
μά καί άλλα τοΰ κρεμάω στον ώραΐον του λαιμόν
κομπολόι, μπουρλιαστόν
καί τήν δόξαν του θαυμάζω έξ άρχαίων θαυμαστών
κι’ άς μήν έ'χχ) αυτός αξίαν, ού'τε δύο δεκαρών
στον δικόν μσς τόν καιρόν.
Χαιρετίζω τόν λαόν μας, λαόν ’Ανεξαρτησίας
πώχει άσφάλειαν σπουδαίαν τής ζωής καί περιουσίαν
τόν Λαόν, δν κανονίζουν τέλος Γερουσιασταί,
ποΰ πληρώνουνε τά λύτρα νά τσ’ άφίσουν οί λησταί.
Φρίξον ήλιε! ίαταταί!

ποΰ τά ορη άποθαυμάζει κι’ άν τής λές,. ούτε κυτά.
ΚΓ άπ’ τ ό ν Π λ ά τ α ν ο ν έπίοης
μερικαί τοΰ Κ λάπα κρίοεις
*

Φ.— Καί στον Πλάτανον;
Κ.—
’Επήγα. Κι’ έκεϊ έμεινα πολύ
γιατί μ’ αρεσεν δ τόπος καί οί άνθρωπ’ οί καλοί
έπειτα εύρήκα κι’ άλλους καί τόν Γιώργο Βακαλόπ’λο
Τό Σωτήρι τό ΙΙετρόπ’λ ο .
τήν γλυκεΐαν του κυρίαν, καί τόν “Αλφα Σπηλιοτόπ’λ°
τήν Σοφίαν γλυκυτάτην τοΰ αύτοΰ Σπηλιωτοπύλου
ποΰ ώραϊα ζωγραφίζει καί τήν Ά ννα Άντωνοπούλου
είδα τήν Κολυροπούλου
καί τήν νόστιμην κυρίαν τοΰ καλοΰ Βακαλοπούλου
τήν ώραϊα τήν ‘Ελένην τοΰ κύρ’ Γιάν Δημακοπούλου
τήν καλήν Άνδρικοπούλου
μά καί τήν Κολυροπούλου, τήν καλήν μικρήν μας Τούλαν
καί τοΰ Κάπα ΆΛδρικοπούλου τόν Γιαννάκη καί τήν
[ΦούλαΛ
είδα τήν Σπηλιωτοπούλου τήν Ελένην κι’ Εύσταθίαν
τόν Νικόλαο τόν Βέτσον καί τήν Βέτσου Γεωργίαν
τόν Χαράλαμπον Καϊάφαν
Φ.—
Τώρα πλέον μούρ&ε ζάλη
Κ.— Βάστα λίγο τό κουράγιο, κάμε δρεξι μεγάλη
νά σοΰ ψάλω καλογέρους πούδα μέσ’ τά Μοναστήρια
της γυναίκες είς τοΰ Μίχα ποΰ σάν τά λιβανιστήρια
έτραβιώσαν κι’ έκαπνίζαν πάντά ή μιά κοντά στήν άλ[λη
καί τί είδα έκεΐθε πάλι
Δ ιπ γη οις ώραϊα γιά τοΰ Μ (χα
ποΰ οοΰ κόβει καί τό βπ χα

*0 Κ λάπας άπό τά βουνά
μάς φ έρνει ν έ α αρκετά
Φ.— Χαΐρε, Κλάπα καλώς ήλθες άπό τά ψηλά βουνά
κι’ έλα πές μας πώς περνοΰσες εκεί δά καθημερ’νά
πές μου ’πήγες κατά κείθε ποΰ τό λένε Τσαπουρνιά,
καί σαν τ’ είδες; ήσαν κι’ άλλοι; Είδες πάλι έκεϊ καμ[μιά;
Κ.— "Ω! Καλώς σ’ εύρήκα Φάπα καί τρελλήν έ'χω χαρά,
ποΰ σέ βρίσκω έδώ κάτω σάν τά κρΰα τά νερά
κι’ άκου πώς περιηγήθην τών Πατρών κάθε μεριά
πρώτ’ άπό τήν Τσαπουρνιά
Μες στοΰ έ'λαττου τό δάσος έκεϊ πέρα, Φάπα, είδα
μέ τά μαΰρα της, ώραϊα τήν κυρίαν τοΰ Κρεμύδα
καί τήν Γεροκωστοπούλου έξαιρέτως θεσπεσίαν.
Είδα τήν Στεφανοπούλου τήν γλυκεΐαν κι’ έξαισίαν
καί τήν Κατ. Άγγελοποΰλου
πούναι νόστιμη πολύ
τήν Μαρίαν Τζίνη είδα, ποΰ πολύ γλυκά ’μιλεΐ
Τήν Λουΐζα Ρουσσοπούλου, ποΰ μάς ήρθε άπό τή Νάξο
μά κι’ άκόμα τήν Αλίκη ποΰ γιαύτήν αρνί θά σφάξω
καί τάς Γ εροκωστοπούλου, τήν καλή μέ τά γιαλιά
τήν Κατίνα, τή Χαρίκλεια τήν πολύ, πολύ, γλυκεία
μά καί τόν Γεροκωστόπ’λον τόν Σωτήρι γελαστόν
τόν Ρουσσόπουλον, τόν Μπάρρυ μέ κοστοΰμι κυνηγών,
Τήν Καρρέρ Ταζή κι’ έπίσης τήν καλή μας Γονατά

Είς τά έ'λατ’ άπό κάτω αλλο κόσμο είδα ’κεΐ πέρα
ποΰ γλεντάει νύχτα μέρα
δπου καίει τό τσιγάρο εις τών γυναικών τή χέρα
καί σκοτίζέι τόν άέρα
δπου κι’ ή Μαρινοπούλου μις τοΰ Μίχ’ άνεκηρύχθη
καί επάνω στά τραπέζιά νά τήν ’δοΰν άνεριχήθη
κΓ ή Παπαλεξανδροπούλου ποΰ περίμενε τό θαΰμα
μέσ’ τις φλόγαις τοΰ ήλίου καί τό φοβερό τό καΰμα
έμεινε καί πάλιν έ'ξω μέ παράπονο καί κλάμα.
Φ.— Πώς δέν είδες καί τήν Βοΰλα Τασοπούλου τήν Χρη[στίναν;
Κ.—Δυό ώραΐες, τήν Σγουρδέλη μέ τά μαΰρα της τήν Μίναν
τήν σκερτσόζα Βεατρίκη, ποΰ μάς'ήλθ’ άπ’ τό Παρίσι;
τόν Τασόπουλο τό Γιάννη ποΰναι σαν σεμνό κορίτσι
καί τή Μάχη τοΰ Τσουνάκου τήν πικάντικη ’Αθηναία
καί τήν Γ ιώτα Φραγκοπούλοο δπως πάντοτε ώραϊα
τόν Τασσόπουλο τόν Ντΐνο καί τόν Κίμων ’κεΐ μαζή
τόν Τασσόπουλο τόν Τάσσο έκ τών πρώτων ντοριτζή
καί τόν Πιερρήν τόν Τάκην πρώτον μανδολινιστή
καί τόν Τσίγκα τόν Θανάση τόν έπιχειρηματίαν
ποΰ τοΰ εύ'χομαι νά έχουν τά βουνά του πάντ’ αξίαν
τόν Τασσόπουλον Βασίλη, τήν καλήν του τήν κυρίαν
καί τόν Νιόνιο τόν Βαρίση τόν καλόν καθηγητή
τήν κ. ’Ιωάνναν γλυκυτάτην, συμπαθή
καί τόν Μάνεσην έπίσης στρατιωτικόν γιατρόν
καί τόν Μπομποτήν τόν Ντΐνον, ποΰ τά μάτια του σέ τρων

καί τήν Φρόσω Χαραλάμπη κάθε ’μέρα μέ λευκά
καί Την "Ολγα Οικονόμου τήν Τ σιγγάνα τή γλυκεία
καί τόν Χαραρβαλιά έπίσης τοΰ Ταμείου Διευθυντήν
τήν κυρίαν του επίσης τήν καλήν καί συνετήν
κι’ έπί τέλους είδα γόνους τών καλών μας Φωτηλαίων
τόν κυρ Τέλην καί τόν Νώτην ως έπίσης κι’ έπί πλέον
τήν Κυρίαν τοϋ κυρ Τέλη μέ τά μάτια τά γλαρά,
κι’ ετσι κλείω καί τοϋ Μίχα, φίλε Φάπα, τή σειρά
καί παρακαλώ μονάχα τόν Γιαννόπ’λο τό Θανάση
δταν γράφω τό θρανίο νά μή πιάνη νά χαλάσω
γιατί φεΰγει μου δ στίχος καί θά γράψ’ δτι μοΰ φτάση.
Λ ίγα λ ό γ ια άπ’ τοΰ Κ αλά νου
τά δροαάτα τά νερ ά

Μά σοΰ εύχομαι καί ταΰτα καί σοΰ δίνω δυό φιλιά
Φ.— Κύτα τώρα ποϋ περνάει ή κυρία....
Κ.
Πές τήν! Πώς;
Φ.— Δέν τήν ξέρω! Μόνον ξέρω πώς τό γάλα τής Τ ρ ο φ ό ς
δίνει πάντα στό μπεμπέ της κι’ έχει γίνει παχουλός
μία χαρά ενα παιδάκι ποΰ περνώντας δ καιρός
σέ δυό μήνες θάχει γίνει ένας άντρας ζωηρός
Φ.— Ά λλ’ αυτά δπου μοΰ λέγεις είνε θαύματα μεγάλα!
Κ.— Κι’ δμως δλ’ αυτά τά κάνει μόνον τής Τ ρ ο φ ό ς τό
[γάλα
ποΰ άνώτερον άκόμη τής μητρός είναι κι’ άπ’ άλλα!
καί νά πας κι’ έσύ νά πάρης γϊά τήν κόρην σου, τρεχάλα
Φ.— Ά ν θά πάου; Οΰτε στέκω! Πάω!... γίνηκα.. μπουχός.Ι.
Κ.— Τρέχα!... κι’ δλοι σας τρεχάτε γιά τό γάλα τής Τ ρ ο [φός!

ήτοι άπό τά Ν εζερά
Κ.— Τώρα άκουσχ ν’ άκούσης καί άπό τά Νεζερά
Φ.— ’Αλλά δίχως σαχλαμάρες. Νά μιλήσης σοβαρά!
Κ.— Έ κεϊ είδα γλυκυτάτην τήν τοΰ Κάζαγλη καλέ
μά καί τήν Παρθενοποΰλου τήν Σοφίαν μέ μπερέ
μά καί τήν Παπαχρυσάνθου ποΰ έπάνω εδώ θεριεύει
πεταχτή καλή κι’ ώραϊα ποΰ στό βώλεϋ πρωτεύει
Ε ίδ’ άκόμη τήν Πανίτσα
τή μικρή τήν ‘Ελενίτσα
Καί τή Φρόσω τή Βαρζάνη, ήτις πάντα συζητεί
καί τή Λοΰλα τοΰ Παλούμπη μιά πολύ καλή κι’ αυτή
τής Σαράντη ποΰ περνοΰνε διαρκώς μέ μιά δασκάλα
σάν πηγαίνουνε νά παίξουν είς τό Βώλεϋ τρεχάλα
καί τόν Γιάνναρη τόν Γιώργο υποψήφιο γιατρό
μέ τάς δύο άδελφάς του, πώχει πάντα στό πλευρό
τόν Ροδόπουλο τόν Φάνη καί τόν Μίμη τόν Πανίτσα
καί τόν Γιώργον αδελφόν του ικανόν μανδολινίστα
εξαιρέτως δ’ αναφέρω καί τοΰ Βλάχου τήν Κυρίαν
τήν ώραΐαν έξαισίαν
τήν πικάνακήν της Λίναν, γλυκυτάτην της κοροΰλαν
θαυμαστήν πρός δέ μικροΰλαν
καί τόε φίλτατόν μας Βλάχον Ίωάννην τόν λαμπρόν
μέ τό γέλοιο του στά χείλη εϋσταλή καί άνθηρόν
καί τόν Σταΰρον Παρθενόπ’λο ένα νέον έκλεκτόν
καί τόν κύριον Γεωργόπ’λον νέον εξαιρετικόν
στοΰ Καλάνου τά νερά
τήν Κυρία Τζεντζερά
μά καί τήν Σπηλιωτοπούλου τήν Χαρίκλεια άπό κοντά
καί τήν Μάχη τή Γίαλούση ποΰ με χάρι σέ κυτά
τήν καλήν εΘοδωρίδου και τόν Κάζαγλη τοΰ Γιάννη
δστις πάντα σάν κομήτης στΰ χωριό του καταφθάνει
τόν Άνδρέα Παρθενόπ’λο ποΰ κι’ αυτός τό ίδιο κάνει
μά καί τήν Σταματοποϋλου ποΰ τή Νίτσα πάντα πιάνει
καί τή Βοΰλα ποΰ γυρίζει χωρίς κάλτσες είδα έπίσης
μέ τή φίλη της τήν άλλη ποΰ θά ίδής δπου γυρίσ^ς
καί τόν Ν ϊκο τόν Πανίτσα καί τόν Κάζαγλη τόν Σάχη
δστις πάντοτε γυρίζει μέ κομένο σπόρτ σακάκι
τόν Δελήν ποΰ παίζει πάντα πρέφα μέσ’ τό μαγαζί
καί τόν Πλάτωνα|Παλούμπη πάντα δίπλα του μαζή,
καί τόν Γιώργο τόν Σαράντη καί τόν Σπηλιοτόπ’λο Φώτη
καί σοΰ εύχομαι τοΰ χρόνου νά σοΰ είπω πειό πολλά.
Φ.— Χμ! Ά ρκεΐ νά εχχις σώα ώς τά τότε τά μυαλά.!
Κ.— Μά πιστεύω! Άλλά....
Φ.—
Ξέρω! λές νά εχης καί ψιλά

Π ολλαΙ καί λίγα ι συμβουλαΐ
ν ά γίνξίς πλούσιος καλέ
Θέλεις πλούσιος νά γίνης μέ λεφτά
μ’ αυτοκίνητα καί δούλες έ'ξ εφτά
καί σάν περπατεΐς στήν πόλι
νά σέ καμαρώνουν δλοι
καί νά λένε ζηλευιά:
Μωρ’ τί άνθρωπος σπουδαίος καί ωραίος
μέ τρικούβερτα μυαλά
Νά σοΰ λέν πώς είσαι πρώτης καί γενναίος
μέ χαρίσμαΕα πολλά.
Νάχης μέγαρα μεγάλα
νάχης τοΰ πουλιοϋ τό γάλα
κι’ δλα τά καλά
πρέπει έμπορος νά γίνχις
μέ δυό πήχες νά μετράς
μέ μεγάλον ν’ άγοράζης
καί μικρόνε νά πουλάς
Μά νά λές «δ ού ’μισείς τώ έτέρφ μή ποίησης»
μακρυούς σταυρούς νά κάνης
κι’ εικονίσματα νά ιρκιάνης
"Η νά είσαι καν μπακάλης νά πουλάς μέ προθυμία
καί νά δίνής στον καθένα τά τρακόσια όκά μία
"Η μανάβης ξακουσμένος νάχης φροΰτα χαλασμένα
καί οί βλάκες νά πληρώνουν δι’ έσένα τά σπασμένα
"Η έξαγωγεύς μεγάλος ποΰ νά σώχουν δλοι μπέσα
καί νά στέλνης τά κυτία χωρίς νάχουν κάτι μέσα
Έστιάτορας νά είσαι κι’ ή μερίδες σάν χαλάνε
μέ μπαχάρι νά τις δίνης στούς πελάτες νά τής φάνε
Καφφετζής νά είσαι πρώτης μέ πολύ τρανό μεράκι
καί αντί καφέ νά δίνης ρεβιθάκι ή κριθαράκι
Νάσ’ ένας ζαχαροπλάστης καί νά δίνης κάθε βράδυ
στούς πελάτες σου τής πάστες μέ αντί βουτύρου, λάδι
Ίχθυέμπορας νά είσαι καί μέ ψάρια βρωμερά
καί τοΰ κόσμου νά μαζέβης μέ τό ψέμμα τόν παρά
Ή τσαγκάρης καν νά είσαι καί αντί γιά λουστρινάκι
δποιον θές νά κοροίδεϋης νά τοΰ βάνης τομαράκι
Ή παραγγελιοδόχος νάσαι διαφόρων κάν πραγμάτων
καί νά δίνης άλλα άντ’ άλλων τών δοθέντων σου δειγμάτων
Ή σωφέρ νά είσαι πάλι μέ καμώματα πολλά

κι’ άντ’ ανθρώπων νά πηγαίνεις είς τά σπίτια τους μυαλά
Νασαι κρασοταβερνιάρης στον έφετεινό καιρό
κοί αντί κρασί νά δίνης στόν καθένανε νερό
"Η υπάλληλος νά είσαι δημοσίου σαν ποθήσης
κι’ δλη μέρα νά γυρεύει άπό λίγο τής αυξήσεις
Νασαι ράπτης εύρωπαϊος μέ κομψότητα καί χάρι
καί νά βάνης στά σακάκια σάπιο πάντοτε τ’ αστάρι
"Η διετθυντής νά είσαι καμμιανής έφημερίδος
καί γιά σκάνδαλα νά έ'χη; τό ματάκι τής γαρΐδος
Ή νά είσαι θιασάρχης τού; παράδες νά μαζεύχι;
καί τά έ'ργα νά τά κόβης διά νά τά συντομεύης
Νασαι πρώτης δικηγόρος καί νά λές λόγια πολλά
καί στό τέλος νά μάς πέρνης τό βρακί μας γιά ψιλά
"Η καθηγητής νά είσαι τά κορίτσια νά διδάσκης
νά τά βλέπη; καί τά σάλια νά σοΰ πέφτουν καί νά χάσκης
Νάσαι ιατρός καινούργιος καί νά δίνης συνταγάς
Νάσαι δήμαρχος μοντέρνος μέ ιδέας λογικάς
νά σοΰ κάνουνε ενστάσεις πώς πληρώνης έκλογάς
Νασαι βουλευτής τοΰ ΰπνου νά μήν εχης τής σκοτούρες
καί νά μήν κουνιέσαι διόλου πέρα γιά τής λοβητοΰρες
Γερουσιαστής νά είσαι καί μέσα στά γηρατεΐα
νά σοΰ τύχη δά ό κλήρος ναβρης τήν έννηαετία
‘Η νά είσαι Άριστίνδην υπουργός σέ καταστάσεις
ή νά Ε ί σ α ι πρώτος πρώτος μασκαράς εϊς διαστάσεις
”Η Επίσκοπος νά γίνης μέ τρανό, τρανό προκιοΰλι
κι’ άπό δώθε κι’ άπό κείθε, νά σοΰ φέρνουν δώρα οΰλοι
ή νά ρ'χης μιά κυρία νά σοΰ φέρνη για νά φάς
"Ετσι πλούσιος θά γίνης!, καί μεγάλος θά περνά;!

Καί ολίγα περί Μ όδας
^ιά τή χώ ραν μας, χΐ\ζ λχόρδας
Χ ά ρ ιν τώ ν προσφιλώ ν άναγνω στριώ ν μα ς μεζαφέρομεν ίν τα νθ α
i x τη ς Π αρισινής Έ φ η μ ερ ίδο ς «Agon» ιό ς περ) τής έφ εζεινης Μ ό
δας α ντιλή ψ εις τώ ν Π αρισινώ ν χ ό χ λ ω ν , υποσχόμενοι νά πράττω μ εν τοΰτο σ νχ ν ά χ ις, οσάκις μά ς παρουσιάζεται μία τοιαντη χ α λ η
ενχαιρία.

"Ενα β(}ίδυ, σιάς άρχάς Σεπτεμβρίου, ό οίκος W O R T H έ
δειξε τί]ν κα,νούργια συλλογή του εις τόν γαλλικόν καί ξένον
τύπον.
“Οπως πάντα, τά μοντέλλα τοΰ W O R T H είναι πλούσια,
μεγαλοπρεπέστατα καί σοβαρά.
’Εκείνο πού παρατηρούμε άπό τά πρώτα φουστάνια, είναι ή
άνεβασμένη μέση, τό μάκραιμα τής φούστας καί τά εφαρμοσμένα
στό σώμα φουστάα ι.
Αυτή ή καινούργια σιλουέττα είναι χαριτωμένη υπό τόν δρο
δμως τό σώμα νά είναι λεπτοκαμωμένο, χωρίς νά χάση τις καμ
πύλες του.
Τό φάρδος τή; φούντας αρχίζει κάτω άπό τούς γόφους καί
είναι όλιγώτερον υπερβολικό άπό πέρυσι.
‘Η αλλαγή τής σιλουεττας φαίνεται περισσότερον στις βραδυνές τουαλέττες.
Γιά τά βραδυνά φουστάνια βλέπουμε δυό εϊδών υφάσματα
τά λεπτά: τούλι, νταντέλα, μουσελίνα, καί τά βαρύτερα: βελοΰδο,
φάϊ καί ταφτά.
Τά ktnxa φουστάνια είναι εντελώς μακρυά πίσω κι’ έμπρός
καί έχουν τό φουρρώ κοντό, ώστε νά φαίνωνται τά πόδια.
Τά βελουδένια φουστάνια έχουν διάφορα ντραπέ καί μα

κραίνοντας πίσω μένουν κοντά έμπρό;.
'Ο ; χοώματα, γιά τά βραδυνά φουστάνια, προτιμώνται τό
όίσπρο, μαΰρο, διάφορα πράσινα, πολύχρωμα λαμέ, τό κόκκινο
καί τό μπλού.
ΙΙολλά βραδυνά φουστάνια είναι καμωμένα άπό «ζορζέτ φασοννέ», δηλαδή λεπτό ύφασμα ποΰ έχει επάνω^σχέδια ή λουλού
δια άπό βελοΰδο. Ό W O R T H «λανσέρνει» ενα καινούριο
τοΰλι μέ διάφορα'λεπτά σχέδια πού έχει μιά εξαιρετική αντοχή.
Στά απογευματινά σύνολα οί μπλούζες, άπό κρέπ, τοΰλι καί
διάφορα άλλα υφάσματα, φοριούνται μέσα στή φοΰστα, ή οποία
έ'χει τή'ζώνη στή φυσική θέση. Πολλά μαντώ τρία τέταρτα.
Ώς^χρώμα κυριεύει τό καφετ} σέ ολες τις άτοχρώσεις του,
τό άσπρο μέ μαΰρο, πράσινο, γκρίζο καί μπλού.
'Ως υφάσματα : τό ντρά, βελούδο εμπριμέ, σατέν καί διάφο
ρα μαλακά καί ζεστά μάλλινα υφάσματα.
Οί φούστες είναι κάτω φαρδιές, άλλά τό φάρδος αύτό δέν
αποκτάται πλέον μετά «άνφόρμ», άλλά μέ «γκοντέ» καί λοξές
ραφές.
Τά μαντώ, κοντά ή μακριά, είναι πλούσια στολισμένα μέ
γοΰνα. Ή «ερμίν» θά φορεθή πολύ, προπάντων εϊς μεγάλες κραβάτες.
Στις μπλούζες καί στά απογευματινά ή βραδυνά φουστά
νια τό ντεκολτέ είναι πουντερό.
Γιά τά απόγευμα λογαριάζονται πολύ σίκ τά μαΰρα σύνολα
άπό : ντρά. σατέν ή βελοΰδο μέ μιά μικρή γαρνιτούρα άσπρη ά
πό νταντέλα ή έρμίν.
Τά κουστούμια τοΰ σπόρ καί τά πρω ι'νά είναι πολύ άπλά
καί βολικά. Καινούριο είναι τό μικρό καπέλλο άπό τό ϊδιο ύφα
σμα μέ τό σύνολο.
Ως χρώματα : γκρίζο, πράσινο, καφετί, μπέζ καί μπλοΰ.
Οί σάρπες παντα συνοδεύουν τά σύνολα τά λεγάμενα σπόρ,
καί γίνονται απο μεταξωτά ή μάλλινα υφάσματα ζωηρών χρω
μάτων.
Ολες οι μπλούζες καί τά σουέτερ ακόμη φοριούνται μέσα
στήν φοΰστα.
Μια καινούρια λεπτομέρεια ποΰ έχει μεγάλη σημασία γιά
τήν επιτυχία τή; τουαλέττας, είναι τό μακρύ γάντι, λανσαρισμένο τώρα τελευταία. Προπάντων τά βοαδυνά μακριά γάντια είνε
πολύ ώραΐα
Ό W O R T H μάς τά έδειξε : κόκκινα, πράσινα καί μπλοΰ
ζωηρό. Τά σκαρπίνια άκολουθοΰν τό χρώμα τοΰ γαντιοΰ. Μιά
μικρή λεπτομέρια τής τουαλέττας : οί έπωμίδες ποΰ κρατούν τό
φουστάνι στούς ώμους, μιά καρφίτσα ή μιά φιούμπα, έχουν τό ί 
διο χρώμα μέ τά γάντια καί τά σκαρπίνια.
Μερικά βραδυνά φουστάνια, πολύ ντεκολτέ, έχουν μακριά
καί στενά μανίκια. Ά λλά αύτό είναι μιά καινούρια ιδέα ποΰ θέ
λει καιρό γιά νά έπιβληθή.
Μ.

Μ αιει/τήρ γ υ ν α ικ ο λ ό γ ο ς ό Χ ρ ισ τόφ ορ ος Κ α νή ς
ια τ ρ ό ς έκ τώ ν έγ κ ρ ίτ ω ν τέω ς δέ τ ή ς Κ λ ιν ικ ή ς
τ ή ς τοΐ? Π α νι ιτ ισ τ η ιιίο ν τή ς γ ιτ ν ε κ ο λ ο γ ικ ή ς
Σ τό Π α ρ ίσ ι σ π ο ν δ α σ α έ ν ο ς στά τ ο ια ν τ α είδ ικ ό ς
Φ '.νο ς, δ ε δ ο κ ιμ α ό μ έ ν ο ς ό τ ή δ ο ν λ ε ά τ ο ν τ α κ τ ικ ό ς
ν ι ’ έ χ ε ι <(την ό δ ό ν Ά ρ ά τ ο ν α ρ ιθ μ ό ς σ α ρ α ν τα έν α
κ λ ι ν ι κ ή ν π ο ΰ σ ι/νισ τ ώ ιιεν εντχαρίστω ς σ τ ό ν κ α θ ένα

