θά Pyotivri π ά ν τα τό πρωί έκάατης Κυριακής
κι' 6 Ά ρ β α ς 8ocv’ δπβύθυνος συντάκτης κχ Ιδρ υτή ς

Έ τ ο ς πρώ τον άριθμοΰμεν
χ ι ’ βίς τά ς Π άτρ ας κατοιχοΰμεν

Χίληα κ ι’ έννιακόσια κ ι’ είκοσι κ ι’ εννιά

;

^Τοϋ κάθε φύλλου ή τιμή

■

μάς άφ ίνει ό Σ επτέμβρης μέ βροχές καί παγω νιά ;

β ^ ε ΐν α ι'ΐ

μονάχα

μιά

δραχμή

Ε ίς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ Ιτους συνδρομήν
κ ι’ είκοο’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθω ρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αΰτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά
Έ π ια το λ ά ς καί συνδρομάς
προσωπικώς μόνον σ’ εμάς

Τοΰ μηνός τοΰ Σ επτεμβρίου εχομ’ είκοσι κ ι’ έννέα

Δεκαοχτώ μετράμε φύλλα σ ’ αριθμόν μέ τό παρόν

Κ αί ή Έ λ λ η ταξειδεύει δπω ς ι ΐ ν ’ άφράτη νέα

Κ αί ό Υ π ο υ ρ γ ό ς μας κάνει άρχή συγκοινωνιών

Μ ετά κρότω ν χα ί φ α ν ώ ν

δπου τρεις τραναί δυνάμεις κι’ άλλαις ενδεκα’μικραΐς

χΓ είς τάς χείρας τ ή ν λα μπάδα

’δώσαν φανερά τά χέρια
πώς θά σπάσουν τά μαχαίρια
πώς συχαίνονται ν’ άκοΰουν επί τέλους ντουφεκιαΐς
κι’ ΰπεσχέθ’ ή μιά στήν αλλη
Κάτω ό μιαιοφόνος ’Άρης, τών πολέμων ό καιρός

τ δ ν Τ ρ α νδ ν χαλά χρ α τΰ ν
χαιρετώ τής κοινω νίας τ ό ν σταθμόν Ισ τ ο ρ ικ ό ν
ΔιεΧΰθη χι* ή δεκάτη λοιπόν Σύνοδος καί πάλι

UU

Κάτω! Κάτω! τών θυμάτων τών αθώων δ αριθμός
“Ολοι κάτω δ σκοτωμός!
καί τό Σύμφωνον τοΰ Κέλλογ
ώς αστέρας άνατέλλων
καί τούς κόσμους αναφέρων
έκ τοΰ "Αδου πρός τό Φώςΐ
ύπεγράφη παρά πάντων μετά δόξης καί τιμών
υπό ήχους μουσικών
κι* έν ταμτφ έκχεομένων τής σαμπάνιας τών άτμών
Ζήτω! Εύοί! εύάν! λοιπόν
ποΰ δ κόσμος καταλήγει είς σταθμόν ίσκ ρικόν
κί’ απ’ τήν άλλη παραγγέλει τήν πληθύν πολεμικών
ών ού βρίσκω αριθμόν
δπλα, βόμβαις και κανόνια μετ’ άντιτορπιλλικών
καί τών άλλων τών κακών
κι’ αριθμόν έκ θωρηκτών
κι' αριθμών υποβρυχίων σκυλοψάρων έκλεκτών
ετσι τάχα,.., γιά τό μάτι επί τέλους τό... κακόν

Ή λ Θ ε κ ι’ ά λ λ ο ς ‘Υ π ο υρ γό ς
τ ό β η ρ ίο ν τ η ς Θαλάσσης ν ά σκαράξςι έν ερ γ ώ ς
τ ή ν κα ϋμ ένη Κ αλυδώ να
ης ή μ ν ή μ η σ τό ν aluvot
8έ ν ά με(νςι διαρκώ ς.
Λοιπόν ήλθ’ δ Υπουργός
κι’ αυθωρεί στό Κρυονέρι κατηυθύνθη σοβαρώς
καί ήκούσθ’ έκ Καλυδώνος μιά φωνή σπαρακτική
ποΰ ή πρώτη μου ή δόξα! σεις ώ άνθρωποι κακοί!
ποΰ μετέφερα ώς τώρα, ώς σάς πρέπει, άγελληδόν!
κι’ οΰτ’ έπάθατε κανένας άπό ’ μ έ ν α ν ε κακόν;
Κι’ έτσι εϊπ’ ή Καλυδών
καί τό ΰδωρ τής θαλάσσης έταράχθη τρομερόν
καί έξήλθε τό θηρίον άπ’ τό κΰμα τρομερόν
ώσάν ήθελε νά φάγη καν τόν ξένον ‘Υπουργόν!
Λοιπόν χαΐρε Καλυδών!
Αίωνία σου ή μνήμη εϊς τήν πόλιν τών Πατρών!
ώ! πώς εσβυσες ταχέως τέτοιο άστρον μαγικόν
χαΐρε! χαΐρε Καλυδών!
καί γλυκύν σοΰ εΰχομ’ ΰπνον έν τφ μέσφ τών νερών
χαΐρε χαΐρε Καλυδών!
ποΰ μάς πήγαινες πειό πέρα καί μάς ’γύριζες γοργόν

Ν

κι’ δχι γι’ αλλο τι φρικτόν
κι’ αριθμόν έξ ό λ μ ο β ό λ ω ν , συγκομοΰντες πρακτικώνΐ
καί δ κόσμος παραστέκει διαρκώς χειροκροτώνΐ
Ζήτω! Εύοί! Εβάν! λοιπόν
Καί στά στήθη μας ζεσταίνει κάποιο φεΐδι μαλακόν
κδποίο φεΐδι, ποΰ θά σχίση τή θερμή του τή φωλιά
καί θά νοίώσουμε σέ λίγο τά σκληρά του τά φιλιά
σαν τό αίμα σας βυζάνχ), σαν τό πιή σταλιά, σταλιά
καί θά πάρουν οί άνεμοι νά σκορπίσουν στή φωτιά
τό σαθρό κορμί μας τότε, ποΰ πιστεύει στήν ψευτιά·
Ζήτω! Εύοί! Εύάν λοιπόν
κι’ δ Βλάξ κόσμος καταλήγει εϊς σταθμόν Ιστορικόν
κι’ άπ’ τήν άλλη παραγγέλει τήν πληθύν πολεμικών
κι’ ετσι εληξ’ ή δεκάτη Κοινωνίας τών ’Εθνών
καί άντήλαξαν οί πάντες τόν θερμόν τους ασπασμόν
Σνόουντεν, Μπριάν καί Κέλογκ καί δ Χέντερσον μ’ αυτόν
καί ό Στρέζεμαν έπίσης μέ θερμόν χαιρετισμόν
τή δουλειά τής Ρενανίας τελικώς έπιτυχών!

στόν κακόν σου τόν καιρόν,
κι’ έτσι σ’ άλλαξε τό πλήθος άπό σέ βαρυαλγόν!
Καλόν ύπνον Καλυδών!
0

■■

Μέ τήν Έ λλην Δασκαλάκη τώρα πάει δ ‘Υπουργός
καί γραμμήν έγκαινιάζει μέ αύτήνε ένεργώς
μή φωνάζεις τό λοιπόν
ώσεί άνθρωπος άλγών
παρά κύτα τό καράβι, ποΰ έδιάβηκε γοργώς
Κύτα. Είδες τί καμάρι έπ’ αύτοΰ δ ‘Υπουργός;
μή κυτάζεις βλοσυρώς
κύταξ’ εν Άγγελοκάστρφ καί πώς γεύονται δεινώς
καί παστρέβουν τό τραπέζι είς τήν μνήμην σ’ εύγενώς
Λοιπόν χαΐρε τό θηρίον τής θαλάσσης διαρκώς!
καί δ ύπνος σου ας είναι απαλός μά καί γλυκός
χαΐρε, χαΐρε Καλυδών
κι’ αίωνία σου ή μνήμη έν τώ κόλπφ τών Πατρών
Χαΐρε, Καλυδών, τής Κίούναρ έσύ, πρώτε Κολοσσέ!
αρκετά τόν Κόσμο έχάρης, καί αύτός έχάρη Σέ!
τώρα είν’ δλα άλαγμένα
καί τά μοΰτρα σου σπασμένα
μά τοσοΰτον ελεεινά
ένώ είναι στολισμένα
μπροστεινά καί πισινά
τής ώραΐας Δασκαλάκη! Έσύ μοιάζεις κουρελοΰς[
καί ή "Ελλη Δασκαλάκη τώρα κάνει πλόας πλοϋς!

Μ ’ £ν«[ξ«βγώ ρι φ λογερό
τί τρέβη ξα οέ τ ο ύ το ν τ ό ν καιρό
Κάθε πρωΐ, ποδ άπό τό σπήτι μου θά βγώ
ενα ζευγάρι συναντώ. Μά.!. τΐ τρελλό..!!
γιά τό Μακό μου τυχερό,
κ α ί νεαρό.
Αυτή μέ προσωπάκι φλογερό
μ’ ενα κορμάκι λιγερό
μέ τρεις έλίτσες στό λαιμό,
εκείνος μ^ ενα πρόσωπο κουτό
μαυρουδερό καί σκιερό,
μά,.. πριν προφθάσω νά τούς ’δώ
μπράφ! μοΰ τό κάνουν άπό ’δώ
προτοΰ νά λάβω τόν καιρό
καί τί τραβώ!
έγώ μονάχα ξέρω... Έ γώ
κάθε πρωΐ, π’ άπό τό σπήτι μου θά βγώ
μ’ έ'να ζευγάρι, π’ απαντώ!, πολύ τρελλό
γιά τό κακό μου τυχερό!
Μά στάσου καί θά ίδής έ'να πρωΐ,
άφοΰ σ’ αυτούς δέ καίγεται καρφί
κι’ εγώ θέ νά τούς πάρω τό ντορό
έτοΰτο τό μυστήριο νά βρώ
γιατ’ έχω τώρα. τί! καιρό!
ποΰ τό μαρτύριο τραβώ
. μέ τό τσακπίνικο μικρό,
ποΰ βλέπω τόσο ζωηρό,
νάχη αγκαζέ.... ενα μωρό...!
Θά τούς παραφυλάξω. Ποΰ θά πάν,;
'Ως πόσαις ώραις θά μοΰ φαν,;
Αυτά ’λεγα μέ τοΰτο τό κεφάλι
καί δλο μου μεγάλωνε τό χάλι
καί μ’ ά'νοιξε καλό τό νταραβέρι,
ώς ποΰ μιά μέρα χέρι χέρι
δπως περάσανε προστι μου
τούς πήραν τό κοντά τά βήματά μου,
χωρίς νά θέλω έγώ τ’ άμαρτημά μου,
άν κι’ ήταν τώρα πειά καί ή σειρά μου,
καί μέ περίσκεψι μεγάλη
τής σκάλαις άνεβήκα αγάλι, άγάλι
νά μή τούς χάσω άπ’ τή μαιιά μου!
θωρώντας τους αυτούς στά... πισινά τους
δταν νάτους!
γιά νά μ’ αυξήσουν τά δεινά μου
ή καί γιά τήν κακοτυχιά μου
μοΰ στρίβουν ^δώθε, κείθε, κάτω, πέρα
καί θάχαν’ ασφαλώς δλην τή μέρα,
ποΰ νά τούς πάρη... τόν πατέρα
δπόταν
καί τούς χάνω απ’ τή ματιά μου
στήν πόρτα, ποΰ εύρέθηκε μπροστά μου
ποΰ σπάσανε τά μοΰτρα τά.... δικά μου
κι’ εχύθηχαν σωρός τά δάκρυά μου
γιατί, ποΰ νά τούς ’δώ άπό ’κεΐ καί πέρα;
ποΰ νά τούς πάρη.... τόν πατέραί
•
·
· ·
·
·
·
k * * ·
Έστάθηκα λοιπόν κι’ εγώ σέ μι’ άλλη πόρτα,
που ’βοώμαγαν καί κάτι.... ανθρώπου.... χνώτα
κι’ εκύταζα μέ'μάτια κεχηνότα

σκεπτόμενος καί τάθλα μου τά πρώτα!!
άχ! δταν νά χ ι' απέναντι μον
καί κατ’ ευθείαν άντικρύ μου
γιά νά γεμίση καί τής πίκρας τό ποτήρι
έφάνηκεν αυτή στό παρεθύρι
μέ γέλοια μέ χαραΐς κι’ έχαιρετοΰσε
τό νηό, π’ άπό τόν δρόμον άπαντοΰσβ
καί τσ’ έστελνε φιλιά μέ οαστισμάρα,
ώς φαίνετ’ άπό τό πολλά τά σμπάρα,
ποΰ ρΐξαν τά... παπόρια καί τά.,κάρρα
καί φαίνεται τά ρΐξαν στήν εντέλεια
γιατ’ ήτανε κι’ αυτή ξερή στά γέλοΐα....
καί., δός του γελοία! δόσ’ του γέλοΐα...
έγέλαγα κι’ εγώ μέ τά κοπέλία!
κυτάζοντας τό μπλοΰ τό κορδελάκι
πουχ’ ενα δαντελέ πουκσμισάκι....
κι’ έφαίν3το ή γραμμή, ποΰ σέ λιγώνει
σάν κλώνος, ποΰ δυό ρόδα τά ενώνει
νά μήν αργή κανείς γιά νά σώνχ).
"Αχ; τ’ ήτανε αύτό ’ποΰ βρήκα ’γώ
μ’ αύτό τό ζευγαράκι τό τρελλό
’Αμάν! αμάν; τί βάσανο γερό
Ά λλ1άλλοτ’ άπ’ to σπήτι μου σαν βγώ
καί πάλι μέ ζευγάρι απαντηθώ
θά δέσω μέ πετσέτα τό μυαλό
καί ετσι πλέον πειάάλλα δέν τραβώ
μ’ αύτό ζευγαράκι τρελλό,
ποΰ βρήκα γιά κακό μου τυχερό!
Γι'αύτό καί είς υμάς τό... συνιστώ,
σάν άπαντήσετε τό ζεΰγος τό τρελλό
άλλάχ’τε δρόμο δσο έ'χετε καιρό
γιατ’ Εχουνε κακόν άμποδιακό.

Κ όκκινη κλωστή δεμ ένη
στή ν ά νέμ η τ υ λ ιγ μ έ ν η
δός της κλδτσ ο ν ά γυρίσρ
παραμύθι ν ’ ά ρχινίσ ρ.
Στήν παράξενη τή χώρα,
δπου πήραν δλα φόρα
απορία ψάλτου βήξ
πώς θά γίνουνε τ’ αγόρια
καί κορίτσια άναμίξ
καί μαλώνουν σάν κοκόρια
κι’ οί πολίτες,1 μά κί’ οι άλλοι
τί μικροί καί τί μεγάλοι
τέλος πάντως στά γερά
καί τρομάζει κι’ επιμένει
καί στον βοΰρκο παρασταίνει
πώς θά πέσουν τά ιερά
κάθε ρήτωρ στή σειρά
καί φωνάζει γοερά,
άν κι’ ή σύνθεσις ή νέα
μεταρρύθμισι γενναία
είς τό Κράτος επιβάλλει
καί συμπτύσσει καί τά φύλα

κι’ δ Τοτό; κι’ ή Φιλομήλα
μέ συμπτύξεις!
περιπτύξεις!
πειό ταχύτερα θά φθάνουν
και τό γάμο τους θά κάνουν
δίχως προίκες και κομά
δίχως πειά και τή μαμά
κι’ ετσι αύξάνομεν εκτάκτως
τούς στρατίώταις γιά τό Κράτος
καί τών χρόνων μας τών πρώτων
θά ξανάρξουν οί καιροί!
καί μΐά χώρα τών ερώτων
ή Ελλάς μας θά γενή
καί προ πάντων κα'... φτηνή,
ποΰ θά δρέπης.. έλευθέρως
τόν καρπόν αυτής εγκαίρως
μετά τρόπων αναιδών
σάν τούς σκύλους, καθ’ ό5όν!
Ούτε θάλαμοι λοιπόν,
ούτε άγγελος θά στέκχι
νά φυλάττχι εκεί παρέκει
δν δ Βίκτωρ Ούγγώ βλάξ
έβαλε νά παραστέκχ]
στοΰ θαλάμου τήν ουδόν
Τώρα πάντα παριδιον
στέλλεις πάραυτα πΰξ-λάξ
είς στόν διάβολον κι’ αύτόν
κι’ δχι πλέον απορών
μά... κερδίζων τόν καιρόν
εΐς τό τέρμα σου προφθάνεις
εν καιρφ νά καταφθάνης
ήτοι μία ώρα άρχήτερα,
ποΰ!... άπό προτήτερα!
καί χωρίς νά νοιώσης διόλου
πάς λοιπόν κατά διαβόλου
μία καί καλλίτερα!!

Τόν Σωτήριν Γκολφινόπ’λον συλλυποΰμ’ εϊλικρινώς
επί τή σκληρά άπωλεία, ήν ήσθάνθη άλγεινώς.
Μά τόν ’Άγγελον, ή δόξα άστραψεν σ’ ούράνία τόξα
καί τόν ύμνησεν αρκούντως γιά τοΰ κόσμου τό καλό
πώχει κάμει, κι’ εύχομαι του καί τό χώμα τ’ απαλό!
Είς τόν Πάνον Σωτχιρόπ’λον εκ φιλτάτων αληθή,
δς εκδίδει τήν σπουδαίαν έν παντί «Δικαστική»
δεινόν επληξε τό τραύμα τοΰ θανάτου τοΰ πατρός
τήν στιγμήν π’ εκείνος ύψου τά φτερά του ποός τά ’μπρος
κι’ ή Καμπάνα αισθανόμενη τέτοια λύπη^είλικρινώς
συλλυπεΐται αύτόν θερμώς
Συμμετέσχομεν έπίσης έν τφ πένθει έπ’ αδελφή
τοΰ φιλτάτου Σταύρου Κόγκου μέ τήν λύπην αληθή
καί είλικρινώς τόν Σταύρον συλλυπούμενος θερμώς
εύχομαι παρηγορίαν γι’ Αύτήν πούναι πείά στό Φως!!

“Ε ν γράμ μα όπερ έλ α β εν ό Κ λάπας έκ τοϋ Φ άπ α
Έ ν Πάτραις είκοσ’τέσσερες σοΰ γράφω φίλε Κλάπα.
Μετά τήν τηλεφωνικήν διάλεξίν μας πάλι
νά σοΰ ταράξω έρχομαι ολίγον τι τό χάλι
άφοΰ δέν έστειλες λαγούς καί πέρδικες κι’ ορνίθια
κι’ άπ’ 8σ’ άλλα πετούμενα εύρίσκοντ’ αύτοΰ πλήθεια
γιατί δέν μάς άπέστειλες τουλάχιστον άέρα
έκεϊ ποΰ ’τηλεφώναγες ονόματα ώς πέρα.
τουτέστι νά μάς έστελλες αέρα... καθαρόν
γιατί άν ήτο αλλο τί θά ήτο φοβερόν!!
Έ ν .τέλει εΐς τήν πόλιν μας πολύ σέ καρτερώ
κι’ δπου σ’ έφίλει ή μάννα σου κι’ έγώ έσέ φιλώ.

Ά π ά ν τ η β ις τοΰ Κ λάπα
Κόκκινη κλωστή λυμένη
καί τό Κράτος επιμένει
δπως πάει, στά ζητήματα
κι’ ετσι έγίναμε, σταράτα!
μία ντοματοσαλάτα
μούντζω καί.. . βλαστήματα!
Σ τή λη α λλη λογρ αφ ία ς
δια λό γ ο υ ς ποικιλίας
μέ ολίγα ς α γγελία ς
Φ.— Κύτα τώρα ποΰ 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
μιά χαρά ενα παιδάκι ποΰ περνώντας δ καιρός
σέ δυό μήνες θά'χει γίνει ενας άντρας ζωηρός
Φ.— Ά λ λ ’ αύτά δπου μοΰ λέγεις είνε θαύματα μεγάλα!
Κ.— Κι’ ομως ολ’ αύτά τά κάνει μόνον τής Τ ρ ο φ ό ς to γάλα
ποΰ άνώτερον άκόμη τής μητρός είναι κι’ απ’ άλλα!
και νά πάς κι’ εσύ νά πάρης γΐά τήν κόρην σου, τρεχάλα
Φ.— Ά ν θά πάου; Ούτε στέκω! Πάω!... γίνηκα.. μπουχός.!.
Κ.— Τρέχα!.. κί’ δλοι σας τρεχάτε γιά τό γάλα τής Τ ρ ο φ ό ς !

οτό γράμ μα τοΰ κυρ Φ ά π α
Έ ν τφ Πλατάιφ αυθημερόν. Τό γράμμα σου έλήφθη
κι’ άμέσως ώ! παμφίλτατε δ όμφαλός μ’ έλύθη
καί επειγόντως στέλλω σοι εντός πολλών ασκών
γιά νάχης-έν απόθεμα κάμποσων ήμερών
δσο νά φθάσω νά σέ ίδώ, μ’ άέρα... καθαρόν
δπως συνήθως δ αήρ τυγχάνει τών βουνών
κι’ αν θέλεις κι’ άλλον, γράψε μου, κι’ άν θέλεις... παρδαλόν
καί ηχηρόν καί βροντερόν τουτέστι.. λαγκαδιών,
γιατί δέν έ'χω πρόχειρον εΐς τούτον τόν καιρόν,
θά σ’ ετοιμάσω νά σταλή αύεόσε αύθημερόν.
Ταΰτα λαμβάνεις, φίλε μου, έτώρα στό παρόν
καί στέλλω σοι φιλήματα, δπίσω σε φιλών.—
Μ αιεντήρ γ υ να ικ ο λ ό γο ς ό Χριστόφορος Κ ανλς
Ιατρός έκ τών έγκριτω ν τέως δέ τή ς Κ λ ινικ ή ς
τή ς το ν Π α ν ιπ ιό τ η μ ίο ν τής γ ννβ κ ο λ ο γικ ή ς
Στό Π αρίσι σπονδασμένος 4τά τ ο ια ν τ · ϊίδ ικ ό ς
Φ ίν ο ς, 5ιδοκιμ«4{ΐένος στή δ ο ν λ ζ έ τ · ν τακτικός
κ ι’ ίχ « ι σ τήν όδόν Ά ρ ά τ ο ν ά ρ ι·μ * ς *«φ «νιαένα
κ λ ιν ικ ή ν itoif σ νν ισ τ* ν* ν «ύχ«ρί<τω ς
καθένα
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