
Έφημερις 
ποϋ διαβάζεις κι' άπορεϊς 

θά (5γαΙνη’πάνΓ« to πρωΐ έκάστης Κυριακής 
κ ι’ ό Αρβας θά ν’ υπεύθυνος συντάκτης κι’ ιδρυτής

"Ετος πρώτον άριθμοΰμεν 
κι’ βίς τάς Π άτρας κατοικοΰμεν

Έ τ ο ς  χ ίλ ια  κ ι’ βννηακόοΐα κ ι’ είκοσι κι* έννέα 
κ ι’ οϊ Νομάρχαι περιμένουν νά χορέψουνε γενναία

Μ ’ αριθμόν τοΰ φύλλου όκτώ 
τόν Μακδόναλδ χαιρετώ

ΕΙς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν 
κ ι’ εΐκοο’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθωρίααμεν τιμήν 

γ ιά  τά  ξένα μέρη δμως δυο δολλάρια, κ ι’ αυτά 
είς τά χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

‘Επιστολάς καί συνδρομάς
προσωπικως μόνον σ’ εμάς

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή Ε ΐκοσ’τρεϊς ’Ιουνίου μηνός

είνα ι μονάχα μΐά δραχμή π ’ άνάβ’ ή γή κι* ό ουρανός

Γ^ά το  ά ρβρον τοϋ Μ α κδόνα λδ , πώς ό Φ ά π α ς  α υζη τε ί ( 
κα ί τ ΐ ά λλο  μ ετά  τοϋτο  χ α ι ό Κ λάπας α π α ιτε ί

Φ.— Σέ θωρώ συγκινημένον, καλέ Κλάπα, κι' απορώ...
Κ. Σδν Ρωμηός ποϋ είμαι, βλέπεις,, ν’ άποφύγω δέν μπορώ. 

Τοϋ Μακδόναλδ αί δηλώσεις κατετάραξαν κι’ εμέ 
άν κι’ έστάλησαν στους Γ άλλους σαν παστίλίαις κομπριμέ.

Φ. Λές καλά... κι’ εγώ θαυμάζω τέτοιον Ά γγλο  Υπουργό, 
ποΰ τούς τά'ψαλε σταράτα δπως κάνεις σΰ„. κι’ εγώ... 
’Επί τέλους!.. Καιρός ήτο τοΰ Δικαίου ή φωνή 

ν’ άκουσθή κι’ αυτή τρανή 
κι’ ό μικρός νά ίδή πώς κάποιος καί γϊά ’κείνον αγρυπνεί

Κ.— Ά ! Μά ήτανε καί τοΰτο, έ'να χτύπημα γερό 
εις έτοΰτον τόν καιρό 

δι’ εκείνους ποΰ σέ θάφτουν άπό πόθο ίερό 
στή γή μέσα ζωντανό, 

σάν έκείνονε νά εϊποΰμε τόν καϋμένο.. ρετσίνά, 
ποΰ μάς τόκισε τριάντα τσ’ εκατό κάτι λιανά 
καί μιά φέτ’ άπό τή πλάτη μάς ζητοΰσε στά στερνά, 
καί μάς έβαλε τό βρόχο άπό πόθον Εερό (!!) 

νά μάς πνίξη τό λαιμό!
Φ.— Τέτοιο κτύπημα, στ’ αλήθεια !. δέν περίμενα ποτέ.
Κ.— "Οπως φαίνετ’ ανατέλλουν καί ήμέραι θαυμασταί.
Φ.— Κάποιος λύκος θά ψοφήση!
Κ.— ‘ Πάρ’ το πείά στά σοβαρά

ό Μακδόναλδ επιμένει σ’ δτι είπε φοβερά 
καί θά ίδής κάτι νά γίνη τώρα, τούτη τή φορά.

Φ.— “Αμποτε.. Κι’ έγώ,: Μακάρι νά βρεθοΰνε Ισχυροί
τοΰ φτωχοΰ νά 'βροΰν τό δίκηο, ποΰ τό τρών’ οί πονηροί. 

"Αμποτε τ’ αλλάξουν δλα καί νάρθοΰν άλλοι καιροί.
Κ.— ’Εγώ τώρα τό πιστεύω καί γι’ αυτό χειροκροτώ

τόν Μακδόναλδ καί μιά χάρι μοναχ’ απ’ αυτόν ζητώ 
νά κυτάξη καί πειό πέρα

• άπ’ τή φίλη Άγγλιτέρα 
νά κυτάξη καί στήν πόλι 
ποΰ τήν θέλαν’ οί Χαχόλοι 
καί τούς π ή α ν  οί διάβολοι 

οί τοΰτέστιν εξ ιδίων γεννηθέντες μπολσεβίκοι, 
ποΰ τούς ξέσχισαν σά'ν λύκοι.

Φ.— Μά τόν είδες μέ τΐ τόνο τούς κοπάνισε γερά;
’Εγώ τάχασα δίαβάζων τέτοια άρθρα φλογερά.

Κ.— Ά μ ’ έγώ; Καί παρ’ ολίγον νά μέ πίάση μία μανία 
κι’ είπα νά τηλεγραφήσω στή Μεγάλη Βρετανία, 
δτι πάντα στο πλευρό της δι’ υποθέσεις ίερας 
θά μάς εΐίρη έκ τών πρώτων μέ τάς χείρας στιβαράς 

Φ·— Κι’ έγώ θέλω, δίχως άλλας περιττάς περιστροφάς 
νά πληρώση κάτι λίγα καί ό φίλος Μουσταφάς, 

ποΰ τό Γκαΐμπεν τό βαφτίζει 
κι’ εις Γΐαβούζ τ’ ονοματίζει 
κι’ άπειλάς έν λόγους στέλλει 
καί καράβια παραγγέλει. 

μά.. κι’ επήγε παρ’ δλίγον νά τοΰ πρίση τό λεμόνι 
ή Καντρίέ Χανούμ 

Κ.— Ά λλ’ δμως, οΰτε αΰτη ήτο μόνη!
Φ·— Τό γνωρίζω.. Άλλά τοΰτο δέν σημαίνει δι’ ήμάς 

κι’ επιμένω μόνον δτι κι’ άν θά γίνονταν κιμάς' 
έσηκώθηκαν στο πόδι νά χτυπήσουν τόν Κεμάλ 

καί τό ’βάλανε τελάλ 
πώς τόν τύρανο δέν θέλουν. Δι’ αυτό λοιπόν μιλώ 
καί μέ θάρρος τόν Μακδόναλδ, καθώς έλλην, προκαλώ 

νά φροντίση, καί γϊά κείνους ποΰναι κάτω άπ’ τήν Τουρκία 
μήπως πάψουνε νά τρώνε κάθε μέρα.... καί σβερκιά.

Κ.— Μπράβο! Σύμφωνος μαζή σου! Καί σοΰ δίνω εντολή 
νά τοϋ γράψης κι’ άπό μένα τοΰ Μακδόναλδ π’ έγκαλεΐ 
τό φαρμάκι, ποΰ ή καρδοΰλα κι’ ή δική μου μέσα κλεΐ 
καί τοΰ πόνου τό ποτάμι π’ άπό μέσα μου λαλεΐ.
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Τ ’ε ιν α ι τοΰτα ηοΰαυμβαίνουν είς τ ο ν  κόσμον έλεεινά  

ή ό διάβολος τό Χ ύμπαν, έιχι τέλους κυβερνά;

Νέαι πάλι καταιγίδες, καί πλημμΰραι καί πνιγμοί, 
t ’ t l . ’ αυτά τά τελευταία 

ταραχα!, αΰτοκτονίαι, άπεργίαι, σκοτωμοί; 
τραπεζών διακυμάνσεις κι’ άλλα τόσα πειό σπουδαία 
κι’ έπ’ εσχάτων ανεβαίνουν σ’ δλα αυτά οί άριθμοί;

ΙΙοΐος διάβολος τή σφαίρα λοιπόν εχει καβαλίσει 
καί σφοδρώς κατρακυλά; 

ποίός τήν πάει πρός τή δΰσι 
καί σαρδώνιον γελά;

Κάθε μέρα μας τρομάζουν φοβερώταται ειδήσεις 
ποΰ σέ πιάνει πανικός 

καί αρρώστιες αναγγέλλουν οί τηλέγραφοι επίσης 
καί δέν βρίσκεις εναν πλέον νά μήν είναι νευρικός

Ποΰ στο δια'βολο βαδίζει τό λοιπόν ή σφαϊρα τοΰτη; 
γϊά ποΰ κάνει μακροβοϋτι;

’Επί τέλους δέν βουλιάζει καί αυτή καμμίά φορά 
κι’ ετσι πλέον νά ίδοϋμε μία τρομάρα, ή... χαρα;

Τ ίνι τρόπω πάει βράαον 

τοΰ καλόγηρου τό ράσσον

Κι’ έ'τσι έφόρεσε τό ράσσον ό άγένειος εισετι 
μ’ ευχήν γέροντος άκμαίου, «μή άμάρτανε!... μηκετι!...» 

κι’ άφοΰ πήρε τήν ευχή του 
μπήκε μέσα στο κελί του 

γιά νά είπή τήν προσευχή του

Ά λ λ ’ έάν τό ράσσον δμως ό καλός περιεβλήθη 
είχεν δμως καί καρδίαν νεαράν μέσα στα στήθη 
καί αυτής κανείς δέν εΐπεν έν τοσοΰτω να σταθή 
καί μαζή του ώς τά βάθη τοΰ κελλίου να ταφή 

Καί δ Κύριλλος εις ταΰρος παχυνθεις έν τψ κελλίφ 
τήν άφρόπλαστην Ρουμπίνην βλέπων έν έξωκκλησίφ 

κατεφλέγη! μέ τήν πρώτη 
σάν κουμπούρα μ’ άβιζότη! 

καί καθώς δρμα δ όνος δσφραινόμενος θηλείαν 
έξεμάνη! καί διψώντας νά τήν ΐδχ) έκ τοΰ πλησίον 

γιατί ήτανε στ’ αλήθεια θελκτική, μέ πονηριάν 
τήν καλεΐ είς ΐό κελλίον.

Οΰτω πώς δ Κολλυρίου τής Μονής τών Βλαχερνών 
μετά τής έν Καβασίλλοις κατά τό εωθινόν 

έ'βλεπ’ δνειρον τερπνόν 
καί σιγά, κατά ποΰ λένε, δτι πίάνετ’ άπ’ το μάτι 

ή καϋμένη ή αγάπη 
βρήκαν καί τό μονοπάτι 

καί μΐά μέρα ποΰ ή φλόγα δέν μποροΰσε πείά νά σβΰση, 
τά ολίγα του τά γένεια, παρευθΰς νά τά ξυρίση 

άπεφάσισεν δ νέος καί χωρίς μακρυγορίας 
άφοΰ ήσαν καί οί δυο τής αυτής κατηγορίας 

άρπαχθήκανε μΐά μέρα γϊά νά στήσουν τή σκηνή, 
εεθα τσ’ εφερεν ή μάγος τών ερώτων των φωνή! 

κι’ ή εφημερίδες ’γράψαν άπό έρωτα έμιχανή 
γιατί ήταν ή Ρουμπίνα διαλεχτή ώς καλλονή 

σάν πουλιά, σάν περιστέρια παν’ νά χτίσουνε φωλιά 
νά χορτάσουν αγιασμένοι καί οί δυό τους τά φιλιά

Κι’ έ'τσι επέταξε τό ράσσον ό καλόγερος μακράν 
κι’ ή ευχή τοΰ γηραλέου τφ έδόθη δωρεάν 

κι’ ή καλόγρηα κοντά του 
λέει πείά τά πατερμά του 

συμπληροΰσα τήν χαράν!... 
κι’ ετσι σβυνουσιν, νομίζω, νήν σφοδράν τους πυρκαϊάν...

Ά λ λ ’ έν τούτοις, είχον μίαν νά τούς δώσω συμβουλήν: 
Μέσ’ τήν ζέστην τήν τρελλήν 

νά μήν έ'καμναν τό σάλτο καί ν’ άφίσουν τήν Μονήν 
καί νά τρέχουν ίδρωμένοι 

στής φυγής των τήν τρεχάλα 
πάνω στ’ άλογο.... καβάλλα, 

ύποθέτω πώς μποροϋσεν ό καθείς νά περιμένη 
νά πέραση λίγο ή ζέστη 

δίχως βιάσι συνεχείας τοΰ καλοΰ «Χριστός Άνέστη».

Μ’ άφοΰ τώθελαν νά γίνη, δπως έ'γινε καί πάλι 
«‘Η Καμπάνα» στήν άγα'πη καί τών δυό δέν αμφιβάλλει 

κι’ επειδή αυτή πρό πάντων τή σπουδαία έ'χει θέσι 
λόγφ πούσαν καλογέροι οί γενναίοι έρασταί 

μολονότι καί ή θέσις καί τών δυο θά χηρέψη 
νάβρουν δτι τους αρέσει 

μά άπογόνους, ώς εκείνοι, νά μή φτίάσουτε ποτέ!...

’Α περγία  Ιργατώ ν στον Πειραιά  

μέ καδρόνια  μέ ντουφέκια καί....β ιολιά  

ένω τά λογα  τοΰ Κράτους φ έρνουν μιά  γυροβολιά

Κλωτσαΐς αλόγων, ντουφεκίαίς καί τραΰματα καί φόνοι 
ιδού λοιπόν έκ Πειραιώς, τό Κράτος έν εϊκόνι, 
καί μετά τοΰτο φτίάσιμο καί δλα μέλι γάλα, 

καί παροχάς τών εργατών στο τέλος στάλα, στάλα.
Κλωτσαΐς, γρονθοκοπήματα 

καί κεφαλών σπασίματα 
φωναΐς. τσολοπατήματα 
καί μάχαιραι καί πόνοι 

καί μοΰντζω καί βλαστήματα 
σφυρί δρεπάνι, άμόνι 
τοΰ Κράτους ή είκών 

μαζή μέ τήν έπέλασιν άπό τό ’Ιππικόν, 
καί φυλακήν θοΰ, κΰριε, τφ στόματι ημών!!'

’Αψίκοροι! Έθαΰμασα πολλάκις δπως τώρα 
τήν τρομεράν σας; 'Έλληνες, πολεμικήν σας φόρα, 

ποΰ πάντοτε έπέρχεσθε ταχείς, ώς είδος μπόρα 
κι’ άμέσως έπιστρέφετε στήν ήσυχη σας ώρα!! 

δι’ δπερ καί έκλήθητε νομοταγείς πολύ!! 
διότι ένώ τά κάνετε γϊά μΐά στιγμή γίαλί 

καί ούτε καν αφίνετε κοκόρι νά λαλή, 
γυρνάτε στά έρείπια καί κλαίτε σάν τρελλοί

Λοιπόν:. Κλωτσοπατήματα 
καί κεφαλών σπασίματα 

ίδοΰ ποιον τό Κράτος σας ώ! "Ελληνες τρελλοί 
καί υστέρα φτιασίματα,. 

μάτς μοΰτς θερμά φιλήματα 
καί μοΰντζω καί βλαστήματα 

κι’ άλογων πηλαλήματα 
τό Κράτος έν εϊκόνι 

καί ή Δημοκρατία σας ποΰ χαίρονται οί χρόνοι
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Πώς έπέρασεν ή Π έμππ ενωρίς, μά καί μετά  

χαΐ τή ν  άλλ' ημέρα τ ’ είδα  εις τά μάτια  μου μηροατά.

Φ.— Μοΰ φαίνεσαι χαρούμενος λιγάκι, φίλε, Κλάπα.
Ποΰ ήσουνα; ποΰ γύριζες;

Κ·— Να μάθης θέλεις Φάπα;
Έπήγα στά ’Ο λ ύ μ π ια  ενα καφέ να πΐώ 
καί είδα κι' εκαμάρωσα καί έκεϊ χαί τή Ρηνίώ 
μέ γκρι καί τήν Γιτίνα της μέ φόρεμα εμπριμέ 
τόν κύριον Χαράλαμπον ορθόν μπροστά σ’ εμέ 
ΤΗταν κι’ ή Κουτσικοποΰλου μέ τό μαΰρο της μαντώ 
καί ή "Αλμα ή ώραΐα μένα φόρεμα λευκό 
μέ σανζάν καλή μπορντούρα καί μαντΰλι στό λαιμό. 
Είδα τήν Γιαννακοποΰλου μέ μπέζ φόρεμ’ ανοιχτό 

άλλα καί τήν δεσποινίδα.
Τήν κυρία κόλια είδα 

καί τόν >υριον άκόμη, καί τόν Τάκη Γεωργιτσο.... 
τό Χασάπη, Βλαχογίάννη, ποΰ καθώσαντ’ ως εγω;

Φ.— Καί δέν είδες τή Λουκία τή Μαρφίζα; Πώς κι’ αυτο;
Κ.— Μέ τά κόκκινα τήν είδα επροχθές γιά νά σοΰ ’πώ, 

τή μικρή Κουτσικοποΰλου μέ φουλάρ, γιακά λευκό 
καί μέ γκρι άκόμη είδα καί τόν φίλτατο γιατρό 
τόν καλό Δημητριάδη καί τήν Παναγιωτοπουλου 
καί τάς τρεις της δεσποινίδας καί τήν Γεαιργακοπουλου

Φ,— Πώς; Δέν ήταν ή κυρία τοΰ Λαμπίρη, ή Φωφώ;
Κ.— Αυτή ήταν στήν Ε ξ έ δ ρ α ,  ενωρίς μέ τό γιατρό 

μέ ζωρζέτ καφφέ εμπριμέ 
’μπροστά μάλιστα σέ εμέ 

Άλλά καί ή Φωτοποΰλου μ’ ένα φόρεμ’ αρζαντέ 
ή γλυκεία Τραμπαδώρου μέ στυλ ροζ, πολύ αχνό 
ή κυρία τοΰ Καρέλλου ποΰ καιρό είχα νά ίδώ 
καί μέ κόκκινα κοντά της ή καλή μας Κατινοϋλα 
ή καλή Κυριακοποΰλου, ως επίσης ή Χρισοΰλα 

Μπομποτή μέ εμπριμέ 
μά καί ή Μανωλοποΰλου π’ οπως φάνηκε σ’ εμέ 

κι’ αυτή έ'φερ’ εμπριμέ.
Φ.— "Αλλη;
Κ.— 11 ώς.; Ή Λυμπεράλλη

ποΰ δέν εχουμε καί άλλη 
μέ φωνή τόσο πολύ 
καί ωραία καί καλή

Φ.— Ά λλαις είδες;
Κ.— ΤΩ! βεβαίως καί τόν νέον Περαλιά

κι’ άλλη μία ποΰ φοροΰσε εξ βραχιόλια στή σειρά 
κι’ άλλαις δπου άλλη μέρα μ’ ησυχία θά σοΰ εϊπώ

Φ.— Κι’ αύτά δλα;
Κ.— Είδα τήν Πέμπτη δπως γύριζα κι’ εγώ

κι’ έπροχθές Παρασκευή 
στήν Ο λ α τ ε ϊα  τώ ν Χίυμ.μ.μ.άχων είδα μάζε-ψ’ αρκετή

Φ.— Κι’ είδες; Ποιόν;
Κ.— Πρώτα τόν Ράγγο τόν καλόν πολιτευτή

γελαστόν ώς πάντοτ’ είναι μέ τόν Πάνο'νά μιλή 
τήν κυρία τοΰ Τσιλλίρα είς τά μαΰρα βουτηχτή 

τήν κυρία Πριονά 
τήν μικρούλα Καραμπίνη π’ οποίος ί'δη δέν ξεχνά 
καί τήν Γεωργακοποΰλου μέ τό φόρεμα τό μπλέ 
τή μικρή Ζαφειροποΰλου ποΰ φοροΰσεν έμπριμέι

Φ.— "Αλλους;
Κ.— ΙΙώς; Τόν Όλανδέζο τόν καλόν έκεϊ κοντά

μέ τόν Καστανόν αντάμα π’ εκεί πάει τακτικά!
Είδα επίσης τήν Χαρίτου τήν μικρή ’Αγγελοπούλου

τόν Ήλία ’Αλεξάνδρου καί τήν κόρη Τασσοποΰλου 
μέ τ’ ωραίο Ρ,εραμάν 

δέν τό λέου γΐά κοπλιμάν, 
τήν κυρία Τασοποΰλου μέ τόν κύριο μαζή 
τόν ΠαπακΓονσταντινόπ’λο ποΰ καθόταν άπό ’κεϊ 
Τόν Σωτήρι τόν Μαριάκο, τον Ευάγγελο Τολίά 
τάς δύο Κάζαγλη τάς εί"ία καί πρό πάντων τή Χαρά 
μέ τά σάξ καθώς επίσης τήν Κυρία τοΰ Κουκούλη 

ώς επίσης καί τήν Κούλα
Φ.—"Αλλους

Στάσου γΐ«1  χάνω 
Φ.— Βάλε κΓ άλλαις μέ τό νοΰ
Κ.— Μέ τά βεραμάν τήν είδα τήν μικρήν Αύγερινοΰ 

Είδα τόν Παλαιολόγο δικηγόρο καί τό Λάμπη 
καί τόν Νίκον αδελφόν του στοΰ ’Ηλεκτρικού τή θάμπί) 

τόν Γιαννόπουλο Θανάση δικηγόρο καί ακόμα 
κάποιο φίλο ποΰ δέν είδα μέ κλειστό ποτέ τό στόμα 

Φ.— Άλλους;
Κ.— Πώς τόν Σουβαλιώτη δικηγόρον καί αύτόν 

ενα φίλον εκλεκτόν 
τόν Νικόλαον ποΰ είναι μεταξύ τών αθλητών 
πρώτος Όλυμπιονίκης, δπως ξέρω, τών Πατρών 

Φ.— Άλλοι>ς;
Κ.— πώς; Είδα ’κεϊ πέρα τό Βασίλη τό γΐατρό 

ήγουν τόν Άσημακό... 
τήν Κυρία του επίσης δπως μπόρεσα νά ίδώ.

Φ.— "Αλλους;
Κ.— "Οχι! Γιατ’ οί άλλοι έκαθόσαν μακρυά

κι’ ά'λλοι πάλι οπού ήσαν άπ’ τήν άλλη τήν μεριά
Φ.— Πώς; Λοιπόν: στραβέ, δέν είδες τόν καλόν Επιτελάρχη 

τήν κυρία του; τήν Μάχη;
Κ.— Ά λλ’ αύτούς, καλέ, τούςείπα κΓ άπ’ τήν άλλη τή φορά 
Φ.— ’Εγώ θέλω δταν διηγείσαι νά τά λές μέ τή σειρά, 

μά πώς διάολο νά στό *πώ.., 
έγώ θέλω τό καί τό 

καί στήν αλλη νά προσέχης νά σέ βρίσκω τακτικό 
κι’ ό'χι άλλες νά τής γράφης καί καμπόσαις νά ξεχνάς 

Κ.— Ά λλ’ αδίκως τσαμπουνάς
τής προσέχω μία, μία 

Φ·— Μά κοντά σου έκαθόταν μέ τό στύλ καί ή Σοφία
μέ τόν Κώστα μέ τά άσπρα, ποΰ φορεΐ πάντα γίαλτά 
Λοιπόν βλέπεις πώς σέ πιάνω καίδέν βγάνεις τσιμουδιά 

Φ.— 'Επιμένω γιατ’ ακούω καί παράπονα πολλά
δτι άλλαις πάντα γράφεις καί τής άλλαις λησμονάς 

Κ.— είς τό μέλλον θά προσέχω δπως λέει κΓ δ Πριονάς 
Φ.— “Ετσι μπράβο καί νά κάνης πάντα κρίσεις φωτεινάς 

καί νά μήν άκοΰς φωνάς 
γιά τούς δυό μας ταπεινάς.

Έμεΐς νάμαστε μάς πρέπει στή δουλειά προσεκτικοί 
καί νά μήν άκοΰς τί λένε άπό ’δώθε κΓ άπό κεϊ 

ή «Καμπάνα»·—πρέπει νάναι, ώς είκός, προσεκτική 
καί στό λέγω αυτό, γιατί 

μόνον ετσι ή «Καμπάνα» θέ νά ίδή τήν προκοπή.!!
Τόν Λαυρέντιο δέν είδες μέ τά Σπόρ άπ’ τοΰ Τσολιά 
ποΰ καθώτανε στήν άκρη μέ τό φίλο Κουρμουλή; 

ποΰ κΓ αύτός γιά Σπόρ μιλεΐ...;
Κ.— "Εχεις δίκηο καί τό κλείνω καί δέν βγάνω πείά μιλιά

ΕΙς τόν φ ίλον μας Σκαρπέτα τό καλόν έξοχτκόν 
μ π νρ α  πρώ της παγω μένη! κ ι’ ο «  θέλετ’ έκλεκτόν.



Μ’ έκλογάς Δ η μ ά ρ χω ν π ά λι 
νέος σάλος μά... χα λά λι!

Νέος σάλος! Νέο χάλι! 
καί Δημάρχων νέαι πάλι 

ανατέλλουν έκλογαί, 
τών παρέδρων κοινοτήτων 
παμπληθών Ικανοτήτων!!!

ώς υποψηφιοτήτων 
καί τοϋ κάθ’ ενός γεγέ.!! /

Νέοι έρωτες καί πάλι 
καί βουτίαίς μέ τό κεφάλι 

ποιος νά μπή στον κορβανά 
και σάν έ'μπη καμαρώνει άπ’ τήν πόρτα τή μεγάλη 

κ’ εσέ πάντοτε ξεχνά

Νέους έρωτας καί πάλι 
καί βουτίαίς μέ τό κεφάλι 

δ καθένας άρχινά 
καί παιάνα κ’ ΰμνους ψάλλει 
πώς τήν ψήφο νά σοϋ πάρη, 

νά σ’ άρπάςη στά στερνά 
καί σ’ υπόσχεται μέ χάρι 
δυό κλωτσίαΐς στά πισινά!

Νέος σάλο:! Νέο χάλι! 
κι’ έκλογαί Δημάρχων πάλι 
καί άκοΰοντ’ υποσχέσεις 

εξαιρέτως θαυμασταί 
κι’ δσοι τρέχουνε γϊά θέσεις 
βρίσκουν άφθαστα τά κάλη 

τών υποψηφιοτήτων ποϋ αυτοί άκολουθοϋν 
και φωνάζουν νά σέ πείσουν δτι δέν υπάρχουν άλλοι 

σαν εκείνον... τόν δικόν τους, κι’ δσοι θέλουν νά σωθοϋν, 
άς προστρέξουν έν τφ άμα 
μετ’ αυτού νά πάν αντάμα 

γϊά νά γίνη κι’ ή ρεκλάμα, 
και σωτήρες απ’ τό πλήθος μόνοι ν’ άνακηρυχθοΰν.

Σ το ν  Τ σαλδάρην δυό λογάκια  
νά  π ά ν κάτω τά φαρμάκι»

Τώρα π’ άποκτοϋν αί πόλεις, πότε ή μία, κοντά δ’ ή άλλη 
θές μικρ’ είναι, θές μεγάλη. 

καί μιά λαχαναγορά 
καί άγγοΰρια κολοκύθια πάντα δροσερά καί κρϋα 

θές νά πέρνης μ’ αφθονία 
κι’ ό'χι πλέον στή οε ρα, 
τοΰ Τσαλδάρη ή μανία 

εξακολουθεί πολύ 
κι’δσο τοΰ φωνάζουν κράττει,

Παναγή μου, τό ινάτι 
άχ! καλέ μου, Παναγή 
αυτός πάντοτε συγκράτι 
τό πηγαίνει κι’ δμιλεΐ 

πάντα άπ’ εξω άπ’ τή Βουλή 
«περδικοΰλα μ’ γίορντανάτη 
ποίός μοΰ σέ'βαλε στο μάτι 

καί οέ τυρανεΐ πολύ...»

Τώρα π’ άποκτοϋν αϊ πόλεις κα'ι τά λάχανα φτηνά 
και τά σέσκλα καί τ’ άνιίδία 

τά μαρούλια κουνουπίδια 
καί θ ’ αΰξήσουν τά σκουπίδια 

ετσι τά καθημερ’νά 
φρέσκαις έχουμε δηλώσεις 

κι’ εργατών διαδηλώσεις 
καί αύταΐς μέ αφθονία 

μέσ’ τής ζέστης τή μανία, 
ποΰ μπορεί νά παλαβώσης 

άν διαβάζεις ουνεχώς, 
γιατί ολ’ οί Έλληνάδες επιμένουν άτυχώς, 

δλοι μέτρα νά προτείνουν γϊά τήν κά!>ε άτυχία 
καί πρό πάντων επιμένει εις αυτό καί μιά κυρία 

ποΰ καί ποΰ σποραδικώς 
κι’ έ!τσ’ άκοΰς σειρά βλακείαις 

κι’ ό'χι λίγαις πονηρίαις 
καί αυτά κα{>ημερ’νά 

κι* οί σοφοί, ποΰ τά διαβάζουν σ’ άπαντοΰνε φωτεινά 
τά στερνά ημάν τά πρώτα καί τά πρώτα τά στερνά

Λοιπόν,, δέσ’ το Παναγή μου, στο κεφάλι σου κι’ αυτό. 
Πάψε πείά νά έπιμένης μέσ’ τό δύστυχο καιρό.! 

“Ελα κι’ άφισ’ τά ινάτια! 
πήγαιν’ έ'μπα στή Βουλή,!!! 

νά χαρής τά δυό σου μάτία,... 
π’ δλη ’μέρα οέ καλεί ..

Σ τή λη  αλληλογραφ ίας  
διά λόγους ποικιλίας 

μέ όλίγας αγγελία ς

Δ»’ έκεΐνονς ποϋ Θνμώνονν ξ ν δ ι, άιξτν πραγματκκά 
«$τήν όδόν Κ ορίνθον θάβρης Αριθμός τρ ιάντα  έπτά  

ϊχ* ι ξνδ ι ό Δ ημ ιιτρ ις γ ιά  τ ’ άγγοΰρια , τής ντομά τα ις 
γ ιά  ΰαβόρο, γ |ά  παντζά ρ ια , γ ιά  τονρ<{}ά κ α ί δ ι’ άντράκλας 

κ α ί λογ}ών λογιώ ν ΰαλάτα ις 
κ ι’ Λ τ ιμ ή  τον λ ο γ ικ ά

Ε ις τοΟ Γ. Μ οντόοπονλον ή λθα ν  πρώ της { ΐπ ψ π ιλ ό  
κ ι ’ δποιοςθέλει έκεϊ νά όπενόη π ρ ίν  νά χάόη  τόν καιρό.

*ΕπΙ τέλονς μετά χρόνονς άρκετοΐτς είς την Π ατρίδα 
κ α ί τόν Κώύτα κα ί >τοι/ς ίίλ λ ο νς  Σ α μ α ρτζή δες π ά λ ιν  είδα 

π ’ έγκατέότηόαν ώραίον Σ ινεμά εϊς τοϋ Bovpvd 
κι* δπο^ος π ά ε ι έκεϊ πέρα, κάθε π ίκρα  το ν  ξεχνά!!!

‘Ο «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΣ» όπονδαΐαν μ ετα ρρνθμ ιό ιν  ά γγέλ λ ει 
Kai ότοιχεΤα έν τοόοντψ  νέα , τέλεια  μ ά ς φέρει 
κι* άπό ΰ λ η ν  ό καθένας θά ενρ ίόκει δτι θέλει 

κ ι’ δπως πάντοτε προσέχει ό Χ αράλαμ πος κα ί ξέρει 
θά τήν κά μ η  ϊν α  κ ο νκ λ ά κ ι 

μέ δ ρ ιγή ό ε ις  ποίί μποροίίνε νά dotf δ ιώ χνονν τό φαρμάκι

ΕΙς τονς φ ίλ ο νς  δ ιίο ι'θέλονν φ ύ λ λ α  ά λ λ ω ν  Αριθμών 
δωρεάν το ια ντα  τώρα ά ποότέλλοντ’ έξ η μ ώ ν , 
μ ά  νά d n tv tfn t’ δόοι θέλτε π ρ ίν  κι* αντά  έξαντληθοϋν 
γ ια τ ί τότε δέν μπορούνε έξ ά ρχή ς νά τνπ ω θοδν .


