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ΕΙς δραχμάς πβνήντα μόνον τήν τοβ έτους συνδρομήν
κ ι’ βϊκοσ’ πέντβ τ ’ ίξαμήνου καθω ρίσαμβν τιμ ήν
γιά τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αύτά
βίς τό χέρι ά π ’ τόν κ αθένα κ ατα βά λλονται μπροστά
Έ π ια το λ ά ς καί συνδρομάς
προσω πικώ ς μόνον σ' έμάς

Ψύλλον βίκοστόν μβτροϋμβ
κ ι’ όλο αγνώ ριστοι
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K a i τ ό ν ν έ ο ν Π α τ ρ ιά ρ χ η ν έξαιρέτω ς εξυμνώ

κι’ εγινες ύ μαργαρίτης τής Γ εννιά ς ό τιμημένος

κί* Ε ναν α τ έφ α νο ν τοΰ βάνω

τής Μ εγάλης Ε κκλη σ ία ς Μ έγας γόνος δοξασμένος

ατό κ εφ άλι φ ω τεινό

κι’ άπό Σ ένα τώρα δ σκλάβος καρτερεί ζωή καί φώς!
απ το βάρος τής μανίας κάθε Τούρκου κεκυφώς,

Σ έ καιρούς φαρμακωμένους τ ή ςΓ ε ν ν ία ς τ ό Μ έγα Θ ρόνο

άπό Σ ένα Π ατριάρχη περιμένει τώρα χάρι

Σ ο ΰ ετοίμασε ν* άνέβης δοξασμένος ήδη, ό χρόνος

γ ι’ αύτό σκόρπα τής καρδιάς σοο τ ’ άργυρό μαργαριτάρι

ο* ενα Θ ρόνον ύφασμένον μέ τοΰ σκλάβουμας τόν πόνο,

γίνου γϊά τό σκλα βω μ ένο,Έ σύ, μάνα καί τροφός

ποΰ κατάβαΟα τόν νοιώθεις άπ’τούς άλλους, Έ σ ύ , μ όνο,

μέ τά χέρια Σ ου σκορπώντας άφειδώς τό θείο Φ ώ ς,|!

Πούφ! έκα τομ μύρια τρία
Κι’ έχοι έπή ραμ ε τά κρύα
Καί τά εκατομμύρια καπνός καί διελύθη.!,
ώ τέμποραί ώ ήθη.!,
ώ! τών ανθρώπων μοϋρες!
ποΰ πίστευαν σέ κοΰρες!
καί τώρα νά! λιγούρες!
Λοιπόν εκατομμύρια δέν είναι Ιξ γραμμένα
παιδιά μου παινεμμένα
καί σείς ποΰ πάτ* στά ψηλά πουλάκια μου ώϊμένα!
καί τά εκατομμύρια καπνός καί διελύθη
καί πώς θά γίνουν έ'ργατα; ώ! τέμπορα! ώ ηθη.11
κι’ άλλοι βαστοΰνε τήν κοιλιά
ποΰ περιμένανε δουλειά
κι’ έχουνε τώρ’ άφθονους
σφοδρούς κωλικοπόνους!!
Καί τά εκατομμύρια καπνός καί διελύθη
αμάν καιροί καί ήθη!!
καί στοΰ Δημάρχου σκαλιά
δδύρετ’ ή σφηκοφωληά
κί’ ακούω γουργοΰρες στήν κοιλιά
καί λέω νάρθοΰνε τά παληά
ποΰ τραταρίζαν τά.... παιδιά
κί’ ήσαντ’ εδώθε τά βιολιά
κί’ εκεί ταβούλία μιά ζυγίά
μά τώρα εκατομμύρια! καπνός καί διελύθη
ώ τέμπορα! ώ ήθη!!.
*Ω! φεΰ! εκατομμύρια!.. Δεινή ανθρώπων πλάνη!
ποΰ με τηλεγραφήματα ενταύθα καταφθάνει,
κι’ δλα πηγαίνουνε καλά
μόνον ποΰ κλάϋματα πολλά
κάθε δημότης κάνει.

Τ οΰ Α Ιγ(ου

ν έ α κρίσις

κΓ ύ π α λλή λω ν παραιτήσεις
Θέρος τρύγος πόλεμος κι’ άλλη τώρα κρίσις
Δήμαρχος κι’ υπάλληλοι δίδουν παραιτήσεις
φόρα τό Συμβούλιον πόλεμον κηρύττει
φόρα καί δ Δήμαρχος τό άποκηρύττει
κάτω τ’ αξιώματα μέ διαφωνίας
κόντρα δ Μανούσαρος τής πλειοψηφίας
μά καί ή Καμπάνα μας ποΰ τ’ ακούει φρίττει
τάχα μέ στό βάθος της νόημα ποίό κρύπτει
κι’ εγινε τό Αΐγιον άνω κάτω πλέον
κι’ δ Ζαγκλίφας έτοιμος έφορμά ως λέων
κι’ εγινε ή κατάστασις θέμ’ άβυσσαλέον
μή ρωτάτε πλέον
μοναχός δ Δήμαρχος, φέρεται παλαίων
κι’ ϊνας κάποιος φίλος του, έφωράθη κλαίων
Θέρος τρύγος πόλεμος, μάχη λυσσαλέα
ποιος θά γίνη σύμβουλος, πάλη ρωμαλέα
στήθος πρός τό στήθος
κι’έκλογαΐς μυρίζουνε πάλιν, ως συνήθως.
Κι’ ϊτσι σάν θά μπής στήν Δημαρχία
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Βλέπεις τώρα αχανές καί έρημία
καί ψυχή δέν βλέπεις μία
καί σοΰ ερχεται άμέσως άπορία
ποΰ θά λήξη ή Ιστορία
'
%
Θέρος τρύγος πόλεμος, Χρόνη τί χαμπάρια!
Διάβολε! πώς γίνατε σάν μαλλιά κουβάρια
κι’ έρχεται στή σκέψι μου άθελα κι’ άνάρρηα
πλήν άν ρΐχτε ζάρια
πώς θά τά ξεμπλέξετε καί μέ ποιά λανάρια;

Ν εό φροΰτο, φρέσκο πράμμα
ά π’ τής Ά χ α ΐ ά ς το γρά μ μ α
Φ.— Χαΐρε Κλάπα, άπ’ ’Αχαΐας στέλλω ταύτη τή γραφή
δπου βρίσκομαι καί φθάνω Κυριακή κοντή γιορτή
τί νά κάμω; άφοΰ δέν έχουν άρχινίσει κι’ οί χοροί
ούτε άνοιξε γιά γούστο, επί τέλους κι’ ή Βουλή;
Τριγυρ\ώ λοιπόν γιά ναύρω τής Καμπάνας μας τόθέμα
κ ι’ άπό ’κεϊ γαρνιρισμένο νά στό στείλω μέ τό πνεΰμα!
Έ δώ δά ποΰ λές εύρήκα τόν κύρ’ Ιίλιάτσικα γιατρόν
τόν καλόν Είρηνοδίκην ίύγενή τε καί καλόν
καί τόν κύριον Φραγκούλιαν ’Αθανάσην ποΰ τόνξέρεις
τόν Άνδρέα Μπεζεριάνον πού μπορείς νά ύποφέρης
τόν κουμπάρον μου τό Γιώργη τόν Μαχαίρα, λεβεντιάν
τόν Καραμπελιάν Ήλίαν, τόν Κωστήν Καραμπελιάν
καί τόν Δημ. Παπαγγελοΰτσον ποΰ μέ βάνει σέ μπελιάν
καί μέ κλεΐ γιά νά δικάση είς εν οίκημα στενόν
σάν νά πρόκειται νά γίνη Δικαστήρ ον ποντικών
καί τόν Κώστα ΙΙριτσαπίδ’λα έχαιρέτησα πολύ
καί τόν φίλον Νιχολόπουλον ράπτην πρώτης πάλι έκεϊ
άλλά καί τόν Κανελλόπ’λον, πού γλυκύτανα ’μιλεΐ
καί τόν κύριον έπίσης φίλτατόν μας τόν Ραστήν
πώχει πρώιη; καλωπύνην κι’ οικογένειαν χρηστήν
τόν γιατρό τόν Γαλανόπ’λο, πώχει πείραν άρκετήν
τόν Ευάγγελο ιόν Μάνο πώχει χάριν ζηλευτήν.
Μά! τί θέλη.; άχ! τήν Πάτρα! τά Κυβέλεια ποθώ
καί άχ πότε άφ’ τού νά φθάσω δλοένα συζητώ
τά ωραία τά γλυκά του, φίλτατέ μου, νά γευθώ
φίνα πρώτης καμωμένα άπό βούτυρον αγνό
μέστ’ τήν μέση σ’ εναν κύκλο φικικό κι’ έρατεινό
νάχω γύρα) μ’ ώμορφάδαις, τόν καιρόν μου νά περνώ
Κ αί χορ ός στο Μ ιν τ ιλ ό γ λ ι
ποΰ θά τ ό ν χορ έψ ου ν ολοι
Χορός στό Μιντιλόγλι σήμερα, λοιπόν,
μέ κέντρον τό Σχολεϊον έκεϊ χορευτικόν
μικροί, μεγάλοι δλοι μέ ντζάζ έκ μουσικών
γιά νά συντρέξουν δλοι τόν ίερόν σκοπόν
δλοΐτ θά πηδήσουν χορεύοντας στάς τρεις
γ ι’ αύτό Μιντιλογλίτη μή φάς ώς νά πρισθής
κι’ άν τσάρλεστον δέν ξέρτε, χορεΰτ’ ‘Ελληνικόν
τρία πουλάκια πάν ψηλά καί τώνα χαμηλόνει
κι’ άν είναι τό επίπεδον τής πάλαι γλυστερόν
τούτέστι δλησθηρόν
άπό τά ολισθήματα πολύ μή φοβηθήτε
κι’ άνδρεΐοι ωσάν “Ελληνες, κι’ ωσάν Γραικοί σταθήτε
χορεΰτε καί πηδήστε
στό πείσμα τόν συρτόν

Κ όκ κ ινη κλωστή δ εμ ένη
σ τή ν α νέμ η τ υ λ ιγ μ έ ν η
δός τη ; χ λ ΰ τ α β ν ά γυρίαρ
π α ρ α μ ΰ β ι ν ’ ά ρ χ ιν ή ο ρ
Στήν παρα'ξενη τή χώρα
νά κι’ ό Μάγος μέ τά δώρα
καταφθάνει μέσ’ τήν ώρα
κι’ άτενίζων μετά πόνου
τής Ελλάδος μας τά πλήθη
τά ευήθη
σοβαρά άπό μεγαφώνου
χωρίς δίκωχον εφέτος
όμιλεΐ πολύ πρεφέτος
κι’ δσοι κέραμοι και πλίνθοι,
‘Ελλη^άδες μου καί λίθοι
άλλοϋ βρήκεν είς σωρόν
τούς κομίζει δμιλών
γιά τόν κοΰφον τόν λαόν
και τό στόμα μελικών
νάΙ καί χάσκει ανοικτόν
και ήκούετο ή φωνή του
ώς κι’ αυτοί οί στεναγμοί του
κι’ οί λυγμοί του
παρά πάντων καί πασών
φεϋ! εϊς τήν διαπασών,
κι’ ό καθείς είπ’ άπορών
«Πώς θά ίδοϋμε τό κενόν
«τό ταμεΐον μας γεμάτον
«άνευ τών περισσευμάτων
«ή χρωστοΰμ’ είς Μιχαλιόν;
«Πώς Ταμεΐον δίχως πάτον,
«λόγφ τών πολλών γευμάτων
«κούρα μπέλλα σί ρέ φάτον
«θέ νά μείνη παχουλόν;
«σάν κι’ αύτός ήλθε φορών
«έ'να σκούφον
Δανικόν;
Κι’ είπε κι’ άλλα ποϋ θά κάμη
δ Ποιμήν μέ τό καλάμι
δσο στέκουν τά ποδάρια
είς τά δυό του κλιτσίνάρια
καί άπήντησε τό πλήθος!
στριμωχθέν καθώς συνήθως
δίχως σκέψιν, άλλ’ εύήθως
Μπράβο, σύντεκνε! πατέρα
πώρχεσ’ άπ’ τήν Άγγλιτέρα
καί ΰψώθ’ ή μία χέρα
μέ τά πέντε, πρός Λαόν
τόν τοιοΰτον αγλαόν
κι’ είπ’ αύτός: Λαέ χρυσέ
μέ τά πέντε, φ Λαέ
ευλογώ καί πάλιν Σέΐ
Μά δέν ξέχασεν ώς τόσο
νά μάς ψάλΐ) καί καμπόσο
τό περίφημο τιμόνι,
δπως ήτο στά μπαλκόνι
στό μηχάνημα μπροστά,

κι’ είπε κι’ άλλα εκεί σκαστά
καί περί ανεμοζάλης
καί δεινής άνεμων πάλης,
τρικυμίας, πισοχάρτου
κι’ δ Λαός τά δάκρυά του
αφινε έκ περιτροπής
μέ κοκκίνισμα ντροπήςΐ
“Υστερα, .. γιά τή ληστεία
διανθίζων μέ άσιεΐα
κάθε φράσιν του πυκνώς
άσκιζόμενος συχνώς
ώστ’ Ιφάνη καθενός
δπως νόμισε κι’ έκείνος
πώς μπορεί γΐ·χ θεατρίνος
νά περάσ’ είλικρινώς
πάρεξ Πρόΐδρος νά είναι
ή πιλότος στό, «Άθήναι»
ή[παληοπρωθυπουργός!
κ ΐ’ίδ Λαός ποΰ ήτ’ άπό κάτω
βλέπων τά καμώματά του
λιγωμένος τοϋ γελά
μά κι’ αύτός άπό ψηλά
μ’ ιδιαίτερη χαρά
ρίχνει μοΰτζες χαμηλά
σέ προσώπατα πολλά
κι’ δ λαός εύάν! φωντάζει!
στή χαρά του καί στό νάζι
νά μάς ζήσ^ς φουκαρά
κι’ άς μήν εχουμε παρά.
■f κ
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Τέλος έν μιφ Τραπέζη
τούς άγρότας συμμαζεύει
όμιλεΐ διά τόν άσσο
κι’ δ λαός φωνάζει πάσο
μέ μεγάλη τή φωνή
«Λευτεράκη μου, μάς σώνει
«τώρα έγίνη τό μπαλόνι
«ποΰ γεμάτο άπ’ άέρα
«θά πετάξη στον αίθέρα
«μέ ίδέαις τορνευταΐς
«καί πληθύν άπό ψελτιαΐς
«σώνει φεϋγ’ άπ’ τό μπαλκόνι
«μή κρυώσης τέτοιο άηδόνι,
«ποΰ καθείς σέ καμαρώνει
«ποΰ μάς έκαμες τή χάρι
«κι’ είπες καί γιά τόν Τσαλδάρη
«τής φακής τό παληκάρι
«λόγια λήθης τολμηρά
«αληθώς τούτ’ τή φορά
καί προσέθεσε αυτά
Σένα έχουμε πατέρα
δλοι οί άνδρες πέρα πέρα
σοΰ τό λέμ’ δρθά κοφτά
Πρόεδρε καί Βουλευτά!
κι’ έ'καμεν ευθύς δυό τοϋμπες
κι’ έκαμαν οί καραμοΰζες
ράτατά, ράτατά.
Κόκκινη κλωστή δεμένη
μιά κί’ εύρέθηκε μπλεγμένη
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σάν μάς έκαμε τή χάρι
ή καράφλα τοϋ Τσαλδάρη
νά μιλήση φιλικά
μετά κρύων τών αιμάτων
κί' δχι επί τών γονάκων
περί Στέλιου Γόνατά
'Η νταρβίρα δμως πάλι
άπ’ τά ιδία πάλι "ψάλλει
πώς ή φούγα τοϋ Τσαλδάρη
φτοΰ! π’ ό διάβολος νά πάρη!
δέν σταμάτησε ποσώς
καί τό ίδιο καλντάρι
ξαναρχίζει ριζικώς
Πρόεδρέ μας καβαλάρη,
κί’ άπ’ τά ιδία μάς μιλεΐ
πώς δέν θάμπη στή Βουλή.
Κόκκινη κλωστή δεμένη
νά τήν λύσουν περιμένει
κι’ ό Τσαλδάρης επιμένει
καί τί διάβολο θά γένη
ποίός τό ξέρει νά σάς πή,
νά τούς πή ό παπάς στ’ αυτί.

Τάς εύχάς μου άποστέλλω
εΐς έκ είνου ς δπου Θέλω
Στόν Λουκάν τόν Ροϋφον γόνον εκλεκτόν έκ τών Πατρών
στέλλω εύχάς γιά τήν γιορτή του επί δίσκων αργυρών
πολυσέλιδον ντζίορνάλε γΐά νά γράφη άρθρογραφών
κι’ ενα ζεΰγος τσαρουχίων νά τά βάνη αγρυπνών
και τήν Πάτρα νά θυμάται, σαν τά πόδια του θά τρων
Στόν Γεράσιμον τόν Τσΐντζον έν Μεσολογγίφ στέλλω
ΐκανάς δικογραφίας νά τροχά[) τό τσερβέλο
εύχομαι νά χαίρη ά'κραν καί υγείαν κι’ εύτυχίαν
στά καλλίμορφα παιδιά του, τήν καλήν του τήν κυρίαν.
Εΐς τόν Λειβαδάν έπίσης τόν Γεράσιμον ζητώ
κι’ άλλα γρήγορα γαλόνια, καί περ’σσότερο μισθό
νά τόν ίδώ Συνταγματάρχη μεσ’ σέ χρόνια μόνον δέκα
καί νά χαίρη τήν ζωήν του μέ τήν ώμορφη γυναίκα
Στόν Γεράσιμον Λαμπάτον μέ καρδιά χρυσή, τοϋ στέλλω
ρόδα κι’ εύοσμα λουλούλια, ως αυτός κι’ εγώ τά θέλω
στέλλω κρίνα, στέλλω γΐούλία κι’ ά'ν υπάρχουν γιασεμιά
καί νά τύχη νά πετύχη δτι έχει επιθυμιά.
Εϊς τόν Γεράσιμον Μαχρήν ποΰ μένει στάς ’Αθήνας
στέλλω λουλούδια άφθονα έντός χρυσής βιτρίνας
τοΰ στέλλω βάζα φαμφουριά άπ’ τό μυχό τής Κίνας
ζωήν, υγείαν χαρωπήν, ασφοδέλους μυρσίνας.
Στόν Γεράσιμον Σκαλτσούνην Κερκυραΐον εύγενή
στέλλω μύρα τής ’Ασίας κι’ ών ή Κέρχυρ’ άφθονεΐ
πάσαν εΰχομ’ εύτυχίαν
πλούτη, δόξαν καί υγείαν
Είς τόν φίλον Φαρακλόν εξ αρίστων δικηγόρον
στέλλω δάφνινο κλωνάρι, τάς εύχάς μου κατά κόρον

γιατί έμαθα πώς είναι τό καμάρι στ' ’Αργοστόλι
κι’ έπισήμως τόν τιμοϋνε καί τόν άγαποΰνε δλοι
Στόν Μεμά μας τόν Λαγγούσην στέλλω ευχήν κι’εύθύς νά στρέξη
τά κρασιά του γιά νά γίνουν πρώτα άπ’ δλα νά προσέξη
δταν έρχομαι νά πίνω σ' έκλογαις προτοϋ νά φέξη
μέ Βρασίδαν καί πεντέξη,
Εις τόν κήπο του νά γίνη μιά τρανή περικοκλάδα
κι’ άπό κάτω νά πηγχίνη δταν τοΰρχεται ζαλάδα.
Νόίχη υγείαν, κι’ ή ώραΐα, ή κυρία του έπίσης
καί νά μή στερέψη, Θεέ μου! τών καλών του κάθε βρύσις!
Στόν Γεράσιμον Κεφάλαν τ’ ’Αγγλικού Διευθυντήν
τήν κυρίαν του νά χαίρη τήν τοσοΰτον ζηλευτήν
στέλλω κρίνα οτή γιορτή του, τσαντσαμίνια δυό καλάθια
σέ μαντζέτα διαλεγμένα μοσχομυρισμένα τ’ άνφια
Εϊς τόν Μάκη ’Αθανασίου χίλίους τόμους ποιημάτων
καί άδέτους καί δεμένους μετά κόκκινων δερμάτων
γΐατ’ έγίνη μπελικόζους, πρώτος φίλος τών αιμάτων
κυνηγών, χωρίς νά τρώμε οΰτ’ έκ τών περισσευμάτων
μά τοΰ εύχομαι άκόμη πολλούς χρόνους καί υγείαν
καί νά χαίρη τήν ’Ακτίνα, τήν καλήν του τήν κυρίαν
Εϊς τόν Μάκην Γιαννακόπ’λον τόν καλόν Διευθυντήν
μέ καρδίαν ζηλευτήν
πούναι στό ’Αεριόφως αύτός στύλος τοΰ φωτός
στέλλω πλήθος τσαντσαμίνια νά τά χαίρεται κι’ αύτός
Εϊς τόν Μάκην Σωτηρόπ’λον μέ χρυσή καρδιά παιδί
τό ώραΐο μέγαρό του, τέλειο* γλήγορα νά ιδή
καί ταχέως νά χαρή.
Στέλλω κόφαις τά λουλούδια νά κρατήση δσα μπορεί

Τ ρ έ χ ο υ ν ο λ ο ι πώς xai «ώ ς
γιά,

τό γ ά λ ϊ

τό

Τ Ρ Ο Φ Ο ϊ

Φ.— "Εμαθες καλέ μου Φάπα;
Κ. —
Τί νά μάθω; τί; καί πώς;
Φ. — Δέν ήξεύρεις τελευταίως πώς έγίνηκε σεισμός

κί’ άπ’ τή γή έβγήκε γάλα;
Κ.—
Ξέρω! Γάλα τής Τ ρ ο φ ό ς
Φ. —Μά δέν ξέρεις πώς καί τούτη ποΰ περνά γάλα Τ ρ ο φ ό ς
δίνει πάντα στό μπεμπέ της κι’ έχει γίνει παχουλός
μιά χαρά ένα παιδάκι ποΰ περνώντας δ καιρός
σέ δυό μήνες θά'χει γίνει ένας άντρας ζωηρός
Φ. — Ά λ λ ’ αύτά δπου μοΰ λέγεις είνε θαύματα μεγάλα!
Κ.— ΚΓ δμως δλ’ αύτά τά κάνει μόνον τής Τ ρ ο φ ό ς τό γάλα
ποΰ άνώτερον άκόμη τής μητρός είναι κι’ άπ’ άλλα!
καί νά πάς κι’ έσύ νά πάρης γιά 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
Μ αιευτΐιρ γ υ ν α ικ ο λ ό γ ο ς ό Χ ριστόφορος Κ ανής
Ιατρός έκ τώ ν έγκρίτω ν τέω ς δέ τ η ς Κ λ ιν ικ λ ς
τ ή ς τοΐ? Π α ν επ ισ τη μ ίο υ τη ς γ υ ν ε κ ο λ ο γ ικ ή ς
Σ τό Π αρίσ ι σπουδασμ ένος στά το ια ΰ τα ειδ ικ ό ς
Φ ίν ο ς, δεδοκιμ ασμ ένος στή δ ο νλ εά το υ τα κτικ ός
κ ι’ έχει σ τη ν όδόν Ά ρ ά τ ο υ Αριθμός σαρανταένα
κ λ ιν ικ ή ν ποΟ συνιστώ μεν ευχαρίσ τω ς στόν καθένα

