a>
;

Έ τ ο ς πρώ τον ά ριθμοΰμεν

;

κ ι’ εις τά ς Π ά τρ α ς κατοικούμε*

·
■

Χ ίληα κ ι’ έννιακόσια κ ι’ είκοσι κ ι’ έννιά
;
!

καί

Συνέδριον Ε ιρήνης

;

στάς ’Α θήνας αρχινά

;
■

Τοϋ κ άθε φύλλου ή τιμή
είναι

μονάχα

μιά

δραχμή

;

Ε ίς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοβ ειο ν ς συνδρομήν
κ ι’ είκοσ’ πέντε τ ’ έξαμήνου καδω ρίσαμεν τιμήν
γιά τά ξένο μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αυτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα κατα βά λλονια ι μπροσιά
Έ π ιο το λ ά ς καί συνδρομής
πςοσω πικώ ς μόνον σ’ εμάς

Έ ξ η εχη ό Ό κτώ βρ η ς κ ι' είς τά ς δέλτους σημβιώνει

Δέκα καί ένν’ά μετρούμε μέ τό φΰλλον τό παρόν

καί ή Δίκη τώ ν Ρβντζα£ων έπί τέλους τελειώ νει

>ι’ ευχομ* ή 'Α^ία Ζώνη νά μας δέση τό μυαλόν

Κ α μ πά να ς κ λ ά μ μ α Θλιβερό

κί’ ατενίζοντας στη Π όλι βλέπω δίχως τελειωμό

αχού Π α τρ ιά ρ χη τό νεκ ρ ό

στά κατάβαθα θλιμμένον, όλον τόν Ε λ λη νισ μ ό

Γ ϊά τοΰ Γένους τον Γενάρχη
Τ όν Β ασίλειον τόν τρίτον τόν κλεινόν μα: Πατριάρχη
δάκρυ άφίνουμε Θερμό
καί στον τάφου του επάνω, τόν κρυφό μας τόν καΰμό,
μ5εθνικόν παλμόν καί πόνον
γϊά τοΰ Γένους μας τόν Θ ρόνον

σάν σμαράγδια άπό τά μάτια βλέπω δακρυα, θερμά

πώσυρε διπλοΰν τό βάρος διά μέσου τών αιώνων
καί τόν κλαίω δσο ’μπορώ
ενα τέτοιον θησαυρό
Τοΰ θλιμένου Δικεφάλου μεσ’ τόν πόνο τό σκληρό
βλέπω τώρα τυλιγμένο καί τό κάθε] του φτερό

άπ’ τήν άγρια καταφρόνια, σκελετώδικα κορμιά
ά π’ τά β ά σ α να ,τό ν πόνο
μ’ έ'να στήριγμά τοος μόνο
τόν χηρεΰοντα τόν Θ ρόνο
μέσα στάς καταπιέσεις
στάς λυσσώδεις κατασχέσεις
ποΰ χαλκεύει ή Τουρκίά
κάθε μέρα πειό κακίά
κ ί’ έγώ κλαίω καί τό δάκρυ μέσ’ τόν "Υπνο Του σκορπώ
γϊά τοΰ “Εθνους τόν Γενάρχη, τήν ‘Ελλάδα, π ’ άγαπώ

η

Π ά ντα ό Φ ά π α ς έρωτά
καί ό Κ λάπας ά π α ντά
Φ.— Λοιπόν; τώρα πείά δέν φεύγεις άπ’ τάς Πάτρας τάς
[κλεινάς
Κ.— ’Όχι! Κι’ ετσι συζητήσεις θάχωμε καθημερ’νάς
Κι’ έχουμε πολλά νά είποϋμε γϊά λουτρά γϊά φυλακαϊς
γι’ αχθοφόρων λίγαις πράξεις ή καί άστυνομικαΐς
γιά τούς άθλους στην Ευρώπην, ποΰ έπήραμε τά κρΰα,
γιά τή λΰσσα τών ανθρώπων καί γιά τά λυσιατρεία,
γϊά ρουσφέτια, τής Κομμούνας τή γελοία φασαρία
γϊά τή φτώχεια ποΰ μάς δέρνει καί διά τήν άμασία.
Φ.— Στών αγνώριστων τή χώρα δλα τώρα πάνε σ ί α !
Κ.— Γιά τόν Σ τ ρ έ ζ ε μ α ν έπίσης, ποΰ έπέθανε κι’
[αύτός
ένας ά'νδρας ξακουστός
ποΰφερε τή σκούφια γΰρα τής φ ι λ τ ά τ η ς μ α ς
[Γαλλίας

νά φαντάζω γιά σπουδαίος καί νά είμ’ ενα μηδέν
δέν μ’ άρέσει διόλου, δέν.
Φ.— Βλέπω πώς φιλοσοφίας έχει δύναμι πολλή
Κ.— Τί μ’ έπερασες; Γαλλί;
Νά μοΰ λές καί ν’ άπαντάω ναι καί ναί, παντοτεινά;
χωρίς νάχω καν τό νοΰ μου δταν λέγεις πουθενά;
Φ.— ‘Ωρισμένως, σοΰ δηλώνω συνειδώς, πώς σέ θαυμάζω
καί μεγάλος είσαι, Κλάπα, πρός τόν κόσμον τό φωνάζω.
Ποΰ νά ξέρω έγώ πώς κρύβεις τέτοιες σκέψεις στό
[μυαλό σου
ποΰ νά ξέρω; στό Θεό σου!;
Μά τής σκέψεις τής μεγάλαις άφες τώρα νά κυλοΰν.
Γιά τή σάτυρα, φωνάραις! άπ’ τον κόσμο μάς καλοΰν
Κ. — Γιά τή σάτυρα; άμέσως εμπρός τρόχα τό μυαλό,
ποΰ ν’ άφίσουμε καθένα μέ λυμένον άφαλό!
Φ.— Βλέπεις ζεΐς είς ένα τόπον, ποΰ τόν κακοχρονονάχης
δπου άρπαξε νά φάς μά καί πάντα κλέβε νάχης.

μέσα στάς Συνδιασκέψεις μέ σπουδαίας ομιλίας
καί στό Κράτος του μεγίστας τοΰ παρέσχεν ώφελείας
Περί λυοοπς καί λυασώ ντων
έκκενώσας τήν κοιλάδα τήν τής ωραίας Ρενανίας
καί γ ιά ενεοι διψώντων
Κολοσσός τής Γερμανίας
ποΰ άπέθανε παλαιών είς Βουλήν ολονυχτίαν
γιά τό δίκηο, τήν Ειρήνη, τοϋ λαοΰ τήν ευτυχίαν
•
‘Ετοιμάζεται ένταΰθα δι’ εκείνους πώχουν λΰσσα
Φ.— Τέτοια ή τΰχη τών μεγάλων, τών ανθρώπων τών κλειΟίκημα διά λυσσώντας νά πηγαίνουν μέσα, ίσα
[νών
καί γιατρόν θά βάλουν μέσα γιά τή λΰσσα σπουδασμένον
νά πεθαίνουν είς τούς δρόμους διά χάριν τών λαών
γιά νά βγάνχ) κάθε λύσσα άπ’ τό κάθε λυσσασμένον.
κι’ ό'χι εντός κεχρυσωμένων μαλθακών καλών κλινών
Συνιστώ λοιπόν σ’ έκεΐνον, ποΰ δέν είναι λυσσασμένος
Κ.— Ά λλ’ ως πόσοι θά γνωρίσουν τόν μεγάλον τόν άγώνα·;
νά φροντίση νά λυσσάξη τό ταχΰτερ’ ωρισμένως
Φ.— Θά τόν κλαίη ή Ρενανία ασφαλώς είς τόν αιώνα
καί νά μπή νά δοκιμάση τάς ενέσεις. ‘Επομένως
κι’ έγώ κλαίω καί μέ φθόνον
άν καί δλοι ποιος λίγο, ποιος πολύ είσθε λυσσασμένοι
γιατί κλαίει ή ψυχή μου μέ αλήθειαν καί πόνον.
κι’ επειδή κανένας κξω άπ’ αυτό δέν είν’ νά μένη
Κ.— Τώρα σκούπισε, βρέ Φάπα, κάθε δάκρυ άπό τά μάτια
είς τόν Δήμσν μίαν λΰσιν ευχαρίστως σάς προτείνω
κι’ έλα κΰτα τά ρημάδια, πούσαν μιά φορά παλάτια.
κι’ άνευ χρήματος τήν δίνω,
Κι’ άπό μέσα έκεϊ ’πεθάναν άνθρωποι, ποΰ ’φέραν
κι’ έπιδίδων ταύτην άμα, δχι πλέον πρός τόν Σπΰρο
[κλέη
λέω τείχος τι νά γείνη εϊς τήν πόλιν γΰρω, γύρω.
κι’ ή ψυχοΰλα μ’ άποκρΰφως μέ τούς άλλους σιγοκλαίει
νά μάς περιλάβη δλους θές λυσσώντας, θές λυσσώσας
κι’ αυτοί ’πέθαναν στό δρόμο γϊά ν’ αυξήσουν τήν
καί γιατρούς, μά καί γιατρίνας νά μάς στείλουνε καμπόσας
[‘Ελλάδα καί ν’ άρχίσουν τάς ενέσεις φλάτσ καί φλίτσ λοιπόν εμπρός σας
ποΰ εύρήκον καί άρμέγουν τώρα οί άλλοι σάν γελάδα,
ώς ποΰ κρύος νά σάς τρέξη, φίλτατοί μου, ό ιδρώς σας...!!!
ποΰ άπό τ’ ά'ρμεγμα κοντεΰουν τά καλότατα παιδιά της
νά τήν κάμουν νά τινάξη, ώς ταχύ, τά πέταλά της!
Φ.— Πάμε μή μοΰ πής δι’ άλλα
πώγιναν φρικτά, μεγάλα
£ τ ό ν Ά ν δ ρ έ α Μ πεζεριάν©
είς τήν δόλια τήν ‘Ελλάδα
ά λ λ ο ν ύ μ ν ο ν πάλι φτιάνω
γιατί μώρχεται ζαλάδα,
πάρα πές μου τίποτ’ άλλο νά μπορέσω νά γελάσω,
Στον ’Ανδρέαν Μπεζεριάνον πού μέ τό εξοχικό του
δ'ρεξι καμμίά δέν έχω τό μυαλό μου νά τό χάσω.
έπιασε τόν πισινό του
Σκέψου, σκέψου τώρα χρόνια πάντα τοΰτα μά κι’ εκείνα
καί έκόντεψε νά μείνη μ’ αύτό δίχως πανταλόνι
νά τό ξεροκέφαλό μου πώχει γίνει σάν κοφίνα
π’ δ Θεός νά σάς γλυτώνη
καί μ’ έθέρισεν ή πείνα
εύ'χομαι στό μαγαζί του πώχει πάντα ταπτικό
κι’ δσο ψάλλω γόνων κλέος
μέ δουλειές ευτυχισμένες ποΰ νά βγαίνη μερδικό,
έκατάντησα νά γίνω είς τό τέλος πειναλέος
Μά δέν ξέρω τί θά κάμη νά γλυτώση άπ’ τό παπά
καί στή χώρα νά γυρίζω, ωσάν δνος ψωραλέος
ποΰ γιά τσ’ έξοχης τα νοίκια δλη μέρα τόν τραβά,
Κ.— "Ωστε έγινες νά εϊποΰμε κι’ έσύ τώρα κερδαλέος;
άλλά πρέπει κι’ δ παπούλης νά σκεφτή κι’ αύτός καλά
Φ.—
Νά πρόσθεσης καί σπουδαίος
νά μή χάση δ Άνδρέας στ’ σ’ Ά χα να ΐς μας τά μυαλά
γιατί οποίοι σ’ αίσθανοΰνε, πώς δέν εχεις πορτοφόλι
άφοΰ ξέρει ή έξοχή του πώς δέν τώδωκε πεντάρα
σ’ άποφεΰγουν σάν διάβολοι.
νά τόν λύση άπ’ τά δεσμά του, νά μήν έχη τήν κατάρα
Κ.— Προτιμώ νά είμαι Κλάπας καί μ’ δνείρατα νά ζώ
κι’ δλη μέρα φαγωμάρα.
κι’ ό'χι.γάνδαρος ντυμένος μέ τομάρι άπ’ άλλο ζώ,

Κ όκκινη κλωστή δεμ ένη
βτή ν α νέμ η τ υ λ ιγ μ ένη
δός τη ; κλωτσο ν ά γυρίαρ
παραμύθι ν ’ άρχινίοη:
Στήν παράξενη τή χώρα
τρόλεϋ κάρ θά ιδήτε τώρα
νά πηγαίνουν στή σειρά
άλλ’ άπό τήν άγορά
κί’ αλλα πάλι άπ’ τήν πλατεία
εως τά Νεκροταφεία
τρόλεϋ κάρα μιά χάρι
ή τρελόκαρρα είπε τα
μοϋντζω και φασκέλωσε τα,
κι’ άν! γενοΰν καμμίά φορά!!!
Τότες, θές εμπρός πηγαίνεις,
θέλεις πίσω σουλατσέρνης
’μπρος κι* άνάποδα λοιπόν
θές; κί’ αλλάζεις τήν οδόν
θές νά πάς τά πισοκώλου
θέλεις πάς σιμά τοϋ Μώλου
θέλεις πάς κατά διαόλου
τέλος, δπου θές νά πάς
τούς παράδες σου νά φας
στής Ίτία ΐς άν θές σαλτέρνης
θές νά μπαίνης, θές νά βγαίνχις
γκρίν! άμέσως θά κουνάς
τό κορντόν νά κουδουνάς
μέσα κι’ έξω νά περνάςΐ!
Λοιπόν ζήτω καί τά κάρα
τρόλεϋ κάρα—τί καιάρα!
μπάμ! καί ρίχνω καί δυό σμπάρα
κι’ έχω μιά τρελλή χαρά,
ποϋ θά ίδώ καμμιά φορά
τρόλλεϋ κάρα στή σειρά,
Πατρινέ μου, φουκαρά,
μπάμ! άκόμη μιά φορά
μπάμ! καί μπάμ καί ξαναμπάμ!
καί τά τραμ τά ρά τά μπάμ
πάντα τρώει στής άποθήκαις
υπό δυσμενείς πυνθήκαις
ή κατάραιη σκουριά
Στήν παράξενη ίή χώρα
ήλθ’ έπάνω μέσ’ τήν ώρα
καί μΐά συγχυσι μεγάλη
στό μικρό μας τό κεφάλι
γιά τό δόλιο μας λιμάνι
κ ι’ δλοι τρέχουν μάνι, μάνι
μέ τό βήμα τους γοργό
καί ψηφίσματ’ αποστέλλουν
καί κατάραις άναγγέλουν
καί μέ κλάϋματα πολλά,
καί δ ‘Υπουργός γελά,
κί1 άπαντά πολύ απλά
«Μή μοΰ βάνετε μπελά!
«Βρέ, ποΰ ’βρήκατε τή σχέσι
«νάρθετε σέ τέτοια θέσι!

«Βρέ, σείς είσθε ώρισμένως
«γιά τό διάβολο πεσκέσι!
«Τί ζητήματα λιμένος,
«μοΰ εφέρατε στή μέση;
«ή ό ντόρος σάς άρέσει;
«Βρέ, Ρωμέϊκη άλαλιά
«ποΰ έχάσατε τ’ άχνάρια
Πατρινοί μου, τί χαμπάρια,
«ποιος σάς είπε γΐά μαλλιά
«κί’ άπαντάτε δυό κουβάρια;
Κι’ έτσι εξέστη κεχηνός
ό καθένας Πατρινός
κι’ είπε κάποιος διπλανός
μή τό λέτε κανενός,
κι’ οπως φαίνετ’ επομένως
Τών ειδήσεων τοΰ λιμένος
έγινε κυοφορία
διά τήν κυκλοφορία!
Κόκκινη κλωστή λυμένη
στήν άνέμ’ είναι δεμένη
κι’ ενα τρόλεϋ περιμένει
γιά νά ρίξη έν τφ λιμένι
καί νά πάχ) εν τφ πυθμένι
κάθε διαμαρτυρία
καί μαζή ή κυκλοφορία,
καί ή κά&ε άπορία!
μά καί τά ψηφίσματα
ντρίτα, στά τσακίσματα!!

ΕΙς τ ο ν κύριον Τ σαλδάρην ψάλλω άαμα γλα φ υ ρόν
τή ; Β ουλής της νέα ς να ΰρη έπΐ τέλους τ ή ν έδ ό ν
’Εμπρός κυρ’ Παναγή, άφες τά πείσματα
κι’ ορκίσου μας σέ πέτρες κι’ εικονίσματα
πώς θάρθος πίσω στή Βουλή
ποΰ σέ προσμένει σάν τρελλή.
"Ελα καί κάτσε εκεί στήν άκρα σου
τέλος νά ίδοΰμε τή φαλάκρα σου
νά κινηθοΰνε καί τ’ άναίσθητα τά μέλη μας
νά μπής καί νά τρύγησης μέσ’ τ’ αμπέλι μας
ελα λοιπόν δπου σέ θέλει
νά γίνη ή άγουρίδα σάν τό μέλι
γιατ’ εγινε τό μάτι μας γαρίδα
εσένανε τί διάβολο σέ μέλει;
Δέν τρέχεις νά ξαπλώσεις τήν άρίδα;
νά τώχης, ώς οί άλλοι, δλο πίβα
καί τρίβοντας λιγάκι τήν κασίδα
νά λές κι’ έσΰ οΰτε σεξερα! οΰτε σ’ είδα..!1
καί βίρα νά τραβάη ή άλυσσίδα
ν’ άρμέγης τοΰ ταμείου τό μισθόν,
χωρίς νά φαίνεσ’ άπειθών;
Λοιπόν, δπου νά χαίρεσαι τά μάτια σου
άφεσ’ τά πείσματα, τά ινάτια σου
κι’ έν μέσψ βουληφόρου συρφετοΰ
έμπα κι’ έσυ, σάν τήν άλ’ποΰ
κι’ ώμίλησε καί πάλιν κατά κόρον
Ιν μέσφ τών άνδρών τών Βουληφόρων.

Γ ιά το ρά^σο τοΰ παπά

ilt.pi φ όρ ω ν κ κ ί Τ α μ ε ίω ν

λ ό γ ι* λύπης φιλικά

διά το Τ α χυ δ ρ ο μ εΐο ν

Καταγγέλοΐ’ν τό παπά μας ποΰ τό ράσσο του φορεΐ
πώς έγίνη συνεταίρος καί ποσώς δέν ευκαιρεί
γΐά έκκλησιαστιακά,
πώς έγίνη τυροκόμος, κι’ αύτοκίνητον τηρεί
καί αβάπτιστα άφίνει τοϋ κοσμάκη τά παιδιά
καί μηνύσεις άρριβάραν μέσα στήν Έπ^ακσπή
καί άρχισαν ανακρίσεις πώ! πώ! πώ καί τί ντροπή
Κι’ ή Καμπάνα πώχει σχέσεις μέ παπάδες κι’ έκκλησιαΐς
λυπητερά χτυπά κιί κλαίει καί μή ξέροντας βρισιαΐς
αποστέλλει είς Χαλανδρίτσα στόν παπά μιά συμβουλή
νά γυρίσχ) στήν ωραία, ποΰ ετάχθη αποστολή
καί ν’ άφίση τών χοηιιάτων*τήν μανία τήν τρελλή
καί νά μήν κρεμά τά ράσσα
γιατί βέβαι’ άπό τοΰτα δέν θέ νάβγη κερδισμένος
κι’ ενφ τρέχει για μαλλί μπορεί νά'βγη κουρεμμένος.
Ή παπάς παπάς, παπά μου, ή ζευγά; καί ταπεινός
ή τοϋ Μαμμωνά ό φίλος, ή καμάρι καθενός.

Συνιστώ τοΟ Χ ατζοποΰλου Φ ώ τη τά ύ α λ ικ α
άθρα υότα, π ο λ ύ ώ ρα ΐα κ α ί λ α μ π ιό ν ια η λεκ τρ ικ ά
μ ο να χά ένός κ η ρ ίο ν
να χετs τό φώς τίιν ν ύ χ τ α π άντα έντός τοΰ δω μ α τίου
δίχω ς νά δ}όλου νά μ ε:ρ ά η ό τροχός τ’ ω ρ ολογίου
Σ τή ν όδόν Έ ρμοί? ζη τή σ τε *.** δ τι θέλ’τε έκεϊ θά (!ρήτε
κ α ί φ θ η ν ά , π ο ΰ σάν ρωτήστε μ ο να χο ί σας θ ’ άπορήτε
πρώ οης τάξεως ώ ρα ΐα, ά λ λ ά κ α ί π ο λ υ τ ε λ ή
γ ιά τό γοίίότο το ν καθένα Πατρινον? μ α ς <!εί5υταλή

Μάς έφέρατε γ |ά φόρον έν σημείω μα Τ α μ ίο υ ,
ώς Ιδιοκ τή του κάρρων ένα φόρον νά πληρώ σω
ναι! δέν λέγω κ οί τά κάρρα ε ϊν ’ έ π ά γ γ ε λ μ α τιμ ίο υ
μ ’ άφοΐ? κάρρα ίγώ δέν έχω ; π οιον φόρον νά σάς δώσω
"Αχ! μ α κ ά ρ ι να χα κάρρα πάρα πώ χω έφημερίδα
έτόι θ ή χα ξα πλ ω μ ένη I'o^niy ένως τή ν ά ρίδα
τώρα τρ έχει τό μ ν α λ ό μ ου κ α ί γ υ ρ ίζε ι σάν τή ν (Ηδα
τό λ ο ιπ ό ν παρακαλώ σε οποίος τώφερες ώς τόσο
νά γυ ρ ίσ η ς νά τό πάρης ά π ’ τό φόρο νά γλυτώ σω .

Σ τή λη α λλη λογρ αφ ία ς
δια λόγου ς ποικιλίας
μέ ολίγας ά γγελία ς
Μ αιευτϊιρ γυ να ικ ο λ ό γο ς ό Χριστόφορος Κ άνης
ιατρός έκ τών έγκριτω ν τέως δέ τή ς Κ λ ινικ ή ς
τή ς τοιί Π ανεπισ τημ ίου τής γ υ ν ε κ ο λ ο γικ ή ς
Στό Π αρίσι σπουδασμένος στά τοιαΐίτα είδικός
Φ ίνο ς, δεδοκιμασμένος στή δουλεά του τακτικός
κ ι’ έχει στήν όδόν Ά ρ ά το υ άριθμός σαρανταένα
κ λ ιν ικ ή ν ποΟ συνιστώ μεν ευχαρίστω ς στόν καθένα

Τό Σ π υρ όπου λον τόν Γ |ά ν νη πρότυπον τών ύ π α λ λ ή λ ω ν
π ο ΰ ν α ι στό 'Γαχυδρομεΐον, σ υ λ λ υ π ο ύ μ εθ α θερμώς
γ}ατ’ ή μ ά ννα ε ιν ’ ή πρώ τη, κ ι’ ή άρίστη έκ τών φ ίλ ω ν
k j’ αίσθανόμεθα τόν πόνον τον δικόν του είλικρινώ ς

