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: Έ το ς  Χ ίλία χΓ «ννηακόο’ιι μ« καϊ ϊΐκοσι χ ι ’ έννηά 
' χβί άπό τούς Μπολσεβίκους ετοιμάζει’ άξαφνΐά.

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα μ!ο δραχμή

i>  Ις »ρ m/μ ά ς «ενήντα μόνον τήι ΐυν. «τους συνδρομήν 
, χ ι’ εϊκοβ' πέντε τ’ εξαμήνου καθωρίοβμεν τιμήν 

■γιά τά ξένα μέθη όμως δνό 4ολλάρια, χι* αϋτύ 
εις τό χέρι «η’ τόν κ«β«ν* καταβάλλονται μχρκοτη 

Έκιστολάς καί ουνδραμάς 
πνοοοπιχω ς μόνον ο’ έμάς

Τοΰ μηνόξ τοΰ Ίαυλίου *1ν’ όγδοη χ ι’ είκοοτή 
χι* ιίοτερ' «πό τρεις ήμέραις ερχε*’ ή Σ«ρ'*κοοτή

Μ’ αριθμόν τοΰ φύλλου δέκα καί άκόμη αλλα τρία 
Κυριακή οκτώ ό Βλάχος πέρνει τέλός τά κρύα

Σ το δ εκ α π εντά χρονο  τραγουδώ μέ γνώαι 
©ποιος ή τα ν  α ίτ ιος  ό Θεός νά  δώσΓΐ 

πούποτε μή λυώση.

Άλλοτε, σάν σήμερα ξέβρασ’ ενα μνήμα 
κδποιο μαΰρο Σατανά...

Χρόνια πέντεκαίδεκα παν, ποΰ κάποιο κϋμα 
κάποιο μαΰρο δαίμονα μεσ’ τή γή ξερνά, 

μαύρο πνεύμα αχόρταγο, συχαμένο πνεύμα, 
ποϋ κάθε του νεύμα 

μαΰρη δυστυχία 
Κάθε του χαμόγελο 
μέ φωτίά καί μ’ αίμα 

χήρες κι’ ορφανά, 
ποϋ μάς ετυραννη σε καί μάς τυραννά, 

έσκότωσ’ ’βασάνισε μπήχνοντας τά νΰχΐ« 
σέ χιλιάδες στήθεΐα 

κι’ ήτανε το γελοίο τον, θρήνος, κι’ ή χαρά.!

Σήμερα τα χρόνια του δέκα πέντε κλείουνε 
π’ δθεν δώθ’ έδιάβηκε σκόρπισε φωτιά 

χ«ί τά χείλα τρέμουνε, σαν γ ι’ αυτόν μιλοΰνε 
γΐατ’ αυτός έπλήγωσε κάθε μΐά καρδιά.

’ξέσχισε, ’κομμάτιασε σάν τή μαΰρη όχΐά....
Χι* έκαμε τή μέρα μας μία φρικτή νυχτιά.

Έτσι πέρα πέρα 
μεσ’ αύιή τή «φαΐρα 

έ’σβυσεν ό πόλεμος κάθε ζωγραφιά.
Δέκα πέντε σήμερα χρόνια κλείουν ποϋιή τρέλλα 
"σκόρπισε τόν πόλεμο ’κεΐ, πον ή πλάσι έγέλα 

κ ι’ δπου ή χλόη άνθιζε γίνηκ* μία ξέρα, 
επαψί ν’ άκοΰγεται πείά γλυκεία ή φλογέρα 

ώς κι’ αυτήν έβκέπασεν 
ή φρικτή φοβέρα 

από πέρα ώς πέρα 
χι’ ενα Χλάμμ’ απλώθηκε ’πάνω οτόν «!Ν ρ«

φεϋ! τ ι’ δυστυχία !
*αί τό κλάμμα τώφερνεν ή πνοή τ’ αγέρα 

μέ τήν κάθε ήμερα 
κάθε μιά νυχτιά..!

ΙΙόλεμος καί θάνατος, δΰο κολασμένοι 
"γύριζαν αδιάκοπα, ώς προχθές άκόμη 

μεσ’ τήν οικουμένη, 
τή ζωή μας ’στράγγισαν κ ι 'ο ί δυό λιμασμένοι 
μάς ρουφήξαν τ’ άρωμα, στόλισμα, τό νιΐμα, 

ώς ποϋ μάς ερίζανε σκέλεθρο στό μνήμα, 
κι’ ετσι μέσα στ’ ο/ειρο τό τρελλά φτίασμένο 
πτώμα έφάνη ό άνθρωπος ξεμασκαρεμμένο!

Δέκα πέντε σήμερα χρόνια κλειοϋν ώς τώρα, 
ποΰ τής γής, σάν νάφθσσεν ή κακή της ώρα 

τής ιδέας ρι'ιγισσας σχίθηκ’ ή πορφΰρα 
καί στεγνό τό σώμα της φέρνει τώρα γΰρα 
κΓ εγινεν ή ρόμπα της ή φαρδιά κουρέλι 

κ ι’ ετσι κ ι’ αυτή πέθανε δίχως νά τό θέλγ] 
κΓ ή πανώρηαις γόβες της γίνηκαν κομμάτια! 
π’ άλλοτε θαμπώνανε, σάν χρυσαΐς, τά μάτια, 

μαΰρη θλϊψι απλώθηκε, κρέπία φοβερά. 
χΓ εφυγ ’ άπ’ τήν πλάσι μας πλέον ή χαρά.!

Τώρα σάν νευρόσπαστα περπατούμε δλοι 
κι’ ούτε συλλογίζεται ένας πείά μιά Πόλι 

μοναχά τρωγώμαστε, δλοι, σάν σκυλιά, 
πώς νά τή γεμίσουμε τή βρωμοκοιλίά 

κάθε τί τρομάζουμε κι’ άλλο τι δέν μένει, 
ή πώς νά γεμίζουμε τήν...παραδαρμένη!

Δέκα πέντε σήμερα χρόνια κλείουνε τώρα, 
ποϋ ή μαΰρη έσήμανεν γϊά τόν κόσμον ώρα 

κι’ ήλθ’ εδώθε ό πόλεμος γϊά νά ουργιβνίση!.,. 
ποϋ νά πάτ| στό διάβολο καί νά μή γυρίση!....
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To ψωμί,ψωμάκι! πάλιν  είςτάΰψ η Τ© 9ωρώ 
κι’ εις τά; τοσάς ύποσχέσεί$;. 

έπ'ι τέλους άπορώ
Jp  ^g||S  I ·>Ρ ! ώ .

Λοιπόν έκλεισε καί πάλιν ή ώραΐα μας Βοΐλή 
κι’ οΰτε Κόρακας ’κεϊ μέσα τώρα πλέον δέν λαλεΐ; 
μά^ει μείνει μία γυναίκα, πώχει γίνει πλέον αξία 

μία πρώτης καρακάξα, 
ποΰ ωρύεται άπ’ ε |ω κ α ί τους πάντας απειλεί, 

άν καί δέν είναι τρελλή 
κι’ οΰτ’ ή παροχή τήζ ψήφου φέϊ! τό’ σ^όμα της το κλεΐ 

. Τώρα ' πλέον ούτε μία 
καν φωνή δέν αντηχεί, 
άχανές καί έρημ^α 
σ’ δλη τή περιοχή 

κι’ ούϊ’ άκοΰς πλέον βρύσίδι π ’ άλλοτ’ έ'πεφτε βροχή,
ΓΓ  / ; . « . ·  - < -  ' ■■>. ’ ·  -1Ιωρα πωφαγαν το πτώμα 
’φύγαν κλείνον τας τό στόμα 

μιέ τήν πίκρα μεσ’ τό μάτι, 
ποΰ δέν μπόρεσαν νά’πάρουν καί σ’τήν τσέπ’,έ'να κομμάτι, 

’Αχανές καί έρημία περιβάλλει τήν αυλή της > 
κι’ δλη τήν περιοχή της, 

έν ώ άλλοτε τά πλήθη συνωθοΰντο έν τφ άμα 
Τώρα πάψαν’ ή μελέταις τά ψηφίσματα συνάμα 

ποΰ έκαναν τή ρεκλάμα 
καί απλώθηκε στή γή 
τρομερά, λοιπόν σιγή !

Τώρα πλέον βαθύς ΰπνος τήν Βουλήν καλώς σφαλά 
Έ !. άς πάψη κι’ ή μελέτη! /Αδελφέ, ποΰ μάς χαλά 

άφοΰ κι’ έ'χει μισογΰνει τής Ελλάδος μας ή κάσσα, 
κι’ ήλθε πάλι καλοκαίρι, Μάς χρειάζεται κι’ άνασσα!!

Ποΰ καλλιεπών ρητόρων!
τώρα λόγοι περί φόρ(ον 
ποΰ κουβένταις κι’ όμιλίαις 
πολυδιήγηταις.... γελοίες! 
κι’ υποσχέσεων λυγμοί; 
ποΰ λιρών οί ποταμοί; 

π’ Ινφ πάει κι’ άνεβαίνει, τέλος πάντων τό ψωμί; 
Ποΰ τό χρήμα! 
ποΰ οι παράδες!

Μόνον φθάνουν οί παπάδες 
Ελληνάδες φαφλατάδες 
νά μάς χώνουνε στό μνήμα, 

άχ! τί κρίμα!
Έ ν  φ τώρα εις τό σιόμα υύτε σάλιο δέ μάς μένει 

δέκακαίδεκ’ άκριβαίνει 
τό ψωμάκι 
τοΰ κοσμάκι 

κι’ ολοένα θ ’ άνεβαίν^ 
τό καϋμένο ταπεινά, 
όχι δά μονημερ’νά,! 

καί στά ύψη δταν φί>άση τέλος πάντ<ον τούρανοΰ 
Ελληνάδες, δίχως νοΰ 

ποίός θά εϊπη πώς πεινά; 
καί δέν ζή πολύ φθηνά;
ΙΙοιός θά έ'χη τή]μανίαν 
ν’ άρνηθή τήν αφθονίαν 

καί τάς τόσας υποσχέσεις, πώς -θά φάμε.! στά.... στερνά; 
κι’ άν δέν φάμε, τέλος πάντων.! θά μάς φάνε τά.,.σπερνά;

Λοιπόν τώρα,Έλληνα μου! τήνΒουλήν σου άρχίνα ψάλλων. 
κΓ ακολουθεί τό μοιραΐον, τήν κακήν σου μοίραν μάλλον
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και δ εις. μετά τόν- άλλον,I? ■ -
δπως πάντοτ’ άναβάλλαιν, -5 |

\  χόρεψε καρσιλαμά, ■■ j 
κΓ έν χερσί μαγκούραν πάλλων 

ΙΙές κΓ εσύ άποθανέτω ώ! ψυχή μετά τών άλλων 
κΓ όχι τό φιλότιμο σου,,νάχης μόνον γιά τόν.$άλον, 

πράγμα ποΰ δέν σέ τιμά.!

’Είρωτικαι έπίατολο 
νΑ χ ! ίίοΰ εύρέθηκαν,

I Λ  \> / i  /
ΙΤρός τούς φίλους άναγνώστας τοΰ παρόντος μου δηλώ

πώς εΰρέθη τήν Δευτέραν τόμος αλληλογραφίας
πλήρης στεναγμών καρδίας

νεας κόρης, η κυρίας 
περιττόν νά εΐπώ ποίά’ς____ λ,. ..Λ JSjJS.S'JJaHAL »·«·*■>
ήν έκτάκτώς ίίρόσκαΤώ’ 

νά προσέλθη έν τφ άμα διά νά τάς παραλάβη 
πριν προφθάση ή«Καμπάνα»κι’είς τάς στήλας τής διαλάβη 

φέρω είς γνώσιν τοΰ κοινοΰ 
δτι κάποιος πούχε άφίσει είς τό σπήτι του τό νοΰ 

έγκατέλειψεν εκθέτους καί εντός εφημερίδων 
τήν καρδίαν τ’ υπό πέτραν, πρός βορράν τών Νηρηΐδων 

επί τοΰ κυματοθραύστου 
ώς έπίσης τάς ωραίας μά καί τόσο ’ τρυφεράς του, 

άχ! καλέ! έπιστολάς του!
*, θερμοτάτας!

γλυκυτάτας 
καί μ’ έκφράσεις τολμηράς 

κάπου δέ καί πονηράς, 
πλήρεις δρκων, γοητείας 

ώς κ ι’ αισθήματος μανίας, 
και ψερούσας έν τφ τελεί σάν πουλάκια καί εϊς σο>οοΐ>ς 

έ'να πλήθος μέ σταυρούς, 
καί μέ άρωμα έπίσης, ποΰ σοΰ φέρει στεναγμούς 
καί νομίζεις δτι βλέπεις τούς ώραίους οφθαλμούς 

πώχουν στάξει κάποιο δάκρυ 
σιής έπιστολής μιάν άκρη 
ή τ’ ώραΐο έκεΐνο σώμα, 
τό γλυκύτατο τό στόμα 

ποΰ σοΰ φαίνετ’ απ’ τά χείλη νά σοΰ στάζη λίγο...σώσμα.. 
κΓ δσο βλέπεις καί διαβάζεις νοιώθεις άλλους... τραν-

[ταγμούς.!!.

’Άχ! τί έρως! Τί μανία! 
κΓ αισθημάτων αφθονία!

ΚΓ δμως ήσαν στά λιθάρια 
καί θά τάτρωγαν τά ψάρια 

άν ή θέα δέν έτσίμπα 
τόν κυρ’ Μίμην π’ έκολύμπα 

κΓ έπλησίασ’ έν τάχει ό καϋμένος τολμηρώς, 
μέ τό κτύπο στήν καρδιά του, βλοσυρός καί σοβαρώς, 

μήπως βρήκε δτι τάρνήθη έπί τέλους! δ καιρός!! 
πλήν... άχ ! άνθραξ άπεδείχθη ό..θησαυρός !

Λοιπόν φέρων είς τήν γνώσιν έν τώ τέλει τοΰ κοινοΰ 
καί τοΰ οποίου... εκείνου 

' ήτοιί.νέου τσελεπή
π ’ αγαπάει τό τσουπί 

καί δέν είχε καν τόν νοΰ 
κΓ έγκατέλειψεν, δ τάλας! στά ελέη τ’ ουρανού 

τήν καρδίαν του, κΓ εκείνης, μετά τρόπου... ταπεινοΰ 
δτι έχω τήν καρδιά του διαθέσιμον κ ι’ έν τάξει 
μ’ εκατόν έπιστολάς του έν πομπή καί παρατάξει 

δπως ’βγήκαν άπ’ τήν πέτρα, δηλαδή... άπό τόν... ’Άδη 
νά προσέλθη έπειγόντως διά νά τάς παραλάβη. 

μήπω? £·λ’θη κάνας άλλος άντ’ αητού καί τόν προλάβη!
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Φ.—Ινίίττα Κλάπα το φεγγάρι
πώχει απόψε κάποΐα χάρι 

Κ.—Μοιάζει σάν στραβοκομένη φέτα άπύ μακρύ πεπόνι 
Φ.—’"Οτι κΓ άν σοΰ πϋ κανένας τό μυΐ»λό σου δέν διορθώνει 

πάντα εσύ καλά καί σιόνεΓ 
κάτι θάβρης νά γελάση; κ ι’ απ') τέτοια χορτασμένος 

είμαι πλέον, Επομένως 
κόβω πλέον τήν κουβέντα καί μέ τάξι σ’ ερωτώ 

σάν ποΰ θέλεις τήν βραδυά σου νά περάσης, ώς κι’ έγώ 
Κ.—Πάμε στό Ζενίθ άν θέλεις, πουν ως κήπος δροσερό 

• ή μή θέλεις τήν Άλάμπρα,
•Φ.— · οϋτε ξέρω κι’ απορώ
Κ.— Τότε κόψε μυρωμένα καί περπάτει συνεχώς

κι’ ουθε πάν τά βήματά μας σταματοΰμεν.
•Φ.— ’Ακριβώς.
Κ.—Τί δροσιά ποΰ έχει απόψε;]..
•Φ.— Τί; άπόψε^ Κάθε βράδυ!! ·

Είς αυτό τό καλοκαίρι δέν του βρίσκεις καν ψεγάδι 
καί ώς άκοΰω εφέτος δλοι 

έπροτίμησαν τήν πόλι 
άπ, τά κάλλη τσ’ εξοχής 

Κ.—Βλέπεις f| δροσίαίς ποϋ χάνει είν’ εφέτος συνεχείς:
’Αλλά στάσου... θά σκοντάψχις.

Φ.— Έ χεις δίκηο βλέπω τοίχο...
Κ.—Μωρέ φίλο άφηρημένον π’ άργησα νά σοΰ πετΰχω;

Δες κυττάζεις; Στήν ’Αλάμπραν εσταθήκαμε. τί λές;
Φ .—Νά περάσουμε ’κεΐ μέσα ο,τι άλλο θές μοΰ λές.
Κ.—’Ώ! ώ! βλέπω τόν Χανίώτη τόν Κωστάκη κατά κεΐ

τόν Γιωργάκη τόν Κυπραϊο, τόν Φιλόπ’λο τόν Κωστή 
καί μία χήρα μαυροφόρα σάν καλοθρεμένη χήνα 

τήν καλή μας τή Χρηστίνα 
μέ δλο της τό σοβαρό 

•Φ.—ΙΙέρνα μέσα καί μή στέκεις νά μπορώ κι’ έγώ νά ίδώ... 
Κ.— Νά τους! Είδες.
Φ. ΓΙάψε. Βλέπω I) μέ ξέρεις γιά στραβό;

μαηέ τί μ’ εσέ τραβώ !
Κ.—Κΰτταξε τόν Βασιλείου τόν εξαίρετο γιατρό.
Φ .—Βλέπω εδώθε τόν Άργύρη τόν καλόν Αυγερινό

μέ τή κόρη, τήν κυρά του και κοντά του καί τό γυιό 
Κ.—Κι’ έγώ βλέπω σημαδεύω καί τό ΝτοΟζα τόν Δημήτρη . 
•Φ.—Κύτα μΐά ποΰ λέν πώς βάνει τυΰ άνδρός της τό καπίστρι.. 
Κ.—Τήνε βλέπω, δπως βλέπω, καί τή Δόρατοΰ Σαρλή 

μ’ αρζαντέ, τόν αδελφό της ποϋ διαρκώς τής όμιλεϊ 
καί τόν φίλτατόν μας Μπέλιαν τόν καλόν μας ιατρόν 
τόν Γεωργάκην τόν Κυπραΐον δπως πάντα γελαστόν 

τόν Φιλόπολον τόν Κοκόν 
τόν καλόν Παντελεάκην 

καί τύν φίλον Φιλιππάκην 
υποψήφιον κι’ αυτόν, 

στήν κυρία του κοντά ντιστεγέ καμαρωτόν 
Φ.—Καί τόν Μάρκον τόν Γιαννάκη εξ αρίστων, κυνηγόν 

Τί κυτάζεις άπορων;
Κ.—’Απορώ;. Γιατ’ είσαι βλάκας; τόν κυτάζω. Αυτό είν’ δλο 

δπως βλέπω καί τόν Τσάμην τόν Γιωργάκην, ή τόν Λόλο 
Φ. — Μή θυμώνεις: Ρίξε πίσω καί τήν πέτρα {τοϋ κακοΰ 

καί καμάρωσε λιγάκι τήν Ελένη Κρητικοϋ 
μετά βλέμματος λιγάκι όπωσοΰν προσεκτικοΰ 

Κ.—Τήν ωραία της μητέρα στό πλευρό παρατηρώ
Καί τόν Παπαδημητρόπ’λον μέ τό φρέσκον τσαντσαμίνι. 
ποΰ ποτέ τρυ τήν παρέα σ’ ησυχία δέν άφίνει. 
τήν καλή του τήν κυρία μ’ εμπριμέ, τάς άδελφάς

ήτοι τάς Άγγελοποΰλου θυγατέρας ζηλευτάς 
τόν Γ ’ωργάκη τόν Μουστάκη τόν Χαΐδόπ’λο Νικολάκη 
τήν κυρία του (έκ Μάρκου) τήν καλή καί σεμνοτάτη 
τήν κυρία Κολοκύθα καί τόν Δέλτα Καραμοΰζη 
καί τόν Στέφον ποΰ σοΰ φέρνει τόν καφέ χφρίς νά σκούζε 

Φ.—Κΰτα καί τόν Τραπαδώρ.)ν, μά πρό πάντων κατά ’δώ 
ώς καί τύν Σακελαρίου τύν κυρ Χρύσανθο γιατρό 
ποΰ μανθάνω καί θαυμάζω ως καλόν καί θαυμάστόν 
τή γλυκερά τήν αδελφή του στό δικό το»' τύ πλευρό 

Κ.—Μά κι’ έγώ τώρα ποΰ μοι’πες καί τους δύο θεωρώ.
Κ.— Βλέπεις άλλους;
Φ.— Πώς δέν βλέπω; Βλέπω άκόμη ενα σωρό

μά δέν ξέρο) πώς τοϋς λένε κι’ ετσι στέκω κι άπορώ 1 
βλέπ’ δμως τόν Αγησίλαο δπως πρέπει θυρωρό 

καί κυτάζω τόν ΙΙετράκη 
τόν Βιολίστα τόν Βαρ§άκη 
τοΰ Ρεκοΰτη μας τόν' Τάκη 
τόν Κωστάκη τόν βιολίστα 
καί τόν εκλεκτόν πιανίστα 

Κ.— Πάμε; μ’ έπιασεν μιά νΰστα... π* οΰτε βλέπω νά σταθώ 
Φ,—Πάμε., πέρασε κΓ ή ώρα.. Είναι μία, καλέ, θαρρώ.

καί πόθω νά κοιμηθώ...
Κ.—Μήπως βλέπεις μωρέ Φάπα πουθενά τύν Συρογιάννη;
Φ.—Τέτοια ώρα αυτός θά ναι στύ Μώλο γϊά συργιάνι

ή θά είναι μέ τύν Ροΰφο στών Συμμάχων τήν πλατεία 
γιατί έχουν κάθε νύχτα, έκεϊ πέρα συνεδρία

Εις ι ό ν  Δ ή μ α ρ χ ο ν  καλούδια  
αποστέλλω μέ τρογούδια

Μετά τήν Όχετιάδα 
τό λοιπύν εις τήν αράδα 

ό κυρ Βλάχος μΐά βδομάδα 
συνεχώς λογοδοτεί'

Πότε μόνος ή δι’ άλλων 
λέγων ή καί διαβάλλων 

κΓ ό χορός καλά κρατεί' 
κι’ άλλοτ’ όμιλεΐ μέ σθένος 

καί πρό πάντων θυμωμένος 
λές καί πρέπει ώρισμένως 

σ’ αυτόν νάχουμε δεθή

«Μ’ άπορώ. πώς επιμένεις διά τήν Όχετιάδα, 
τοΰ άπό τήν εΰο>διά της μ’ έχει πίάσει πε'ά ζαλάδα 

καί γ|ατί πολύ ματαίως 
διωργάνωσες σπουδαίως 

Άρσακείων τελετάς;
Ποϊος τιόρα θά φυλάξω, καν τή λίρα ποΰ πετάς; 
ή μήν ήταν κΓαύτή στέμμα π’ άλλοτ’ έδωκες σ’ εμάς; 
Σ ’ ερωτώ λοιπόν σάν θέλεις νά κομπάζης ό... κανείς 
τοΰ Τιμίου Γουναρή μας μακαρίτου συγγενής 

ποϋ είν’ ή Βιβλιοθήκη; 
πώς δέν σ’ έπ.ι.ασεν ώ; τώρα ή συγγενική σου φρίκη; 
ποϋ τήν έχεις κλειδωμένη καί τήν τρώνε τά ποντίκια;

μέσ’ τοΰ Δήμου κάποια σπήτία ;
Ποΰ είναι καν όάνδριάντας, ποΰ τοΰ άξιζεν έν τέλει 

πώς διόλου δέν σέ μέλλει; 
ή έγνώριζες μονάχα μέ τύν Πάγκαλον νά πίν^ς 

καί καμέλίαις νά δίνης;
"Οχι! ΚΓ άν στή γή άπό κάτω, είναι τώρα ένα Σ2Μ Α 

είναι κΓ άλλοι επάνω 4κόμα,. 
δσοι άλλοτ’ άπετέλουν τοΰ’ΑΓΝΌΥ ΑΥΤΟΥ τό ^όμμα
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χαί βΰτοί δέν Λ« σ’ άφίσουν νά τρυγάςτό Τίμιο πτώμα

Τό ανάγνωσμα εν τούτοις ποϋ σερβίρεις συνεχώς 
δεν μας συγκινεΐ καθόλου καί θά μάθης προσεχώς 

Κυριακή κοντή γιορτή 
"Όταν βάλ^ς νά μέτρησης κάθε ψήφο στό χαρτί 

σοϋ τό λέγω σκέτα, ντρίτα 
δτι μέ τοϋ ’Αρσάκειου τήν παράστασιν έκεϊ 

λά κομέντια έ «ρι·\ ίτα

Τέλος ώφειλες νά ξέρης, ποϋ νά ξερομαραθ^ς 
νά δνομάσης κατ’ εύθεΐαν 

τήν τοϋ Βοΰδ μικράν πλατείαν 
ώς Καρά μπουζού* πλατΰ 

αφού μοιάζει μέ μπουζούκι άπό δώθε κι’ άπό κεΐ 
•ΚΓ ίν  τψτέλει τελευταΐον σοΰ συσταίνω προσοχή 

νά προσεχής τήν Καμπάναν, δπως τσ’ άλλαις νά καλής 
«λλων νά εξομολογιέσβι άφοϋ κάμης προσευχή 

αν κι’ άκόμη μετ’ ολίγον.θά σταλής να κοιμηθής! 
μέ τό »5στατόν του χαΐρε πού θά στείλη στην... ’Αρχή..

*Όβο\>ς Λρόφ βΛ ί» Π αιρέδρους
xml ΪΜ μ β ο ύ λ ο υ ; εηι»νώ  

*0.1 βτό όίλλο γ ίά  τούς άλλους
Οέ νά βγάλω  τό  βχαβμό

Τόν Δαράβαλην ’Ανδρέαν ολοι πρέπει νά ψηφίστε 
καί νά μήν τόν λησμονήστε 

Τού αξίζει. Κι’ «Καμπάνα» ζωηρώς τόν εκτιμά 
γιατί, τούτος τήν καθέδρα τοϋ Παρέδρου θά τιμά

Μή ξεχνάτε τόν Πασσόπ’λον τόν κύρ δάσκαλον, πατέρα 
ποΟ Θά μείνι^ π32α κοντά μας άπό δώθε πείά καί πέρα 
•καί τοΟ πρέπει γ2ά νά γίνη Ενας πάρεδρος αυτές 
τών πατρίων ύπέρ πάντας μαχητής πολύ γνωστός 
ίκσκαλός σας κοντά στάλλα καί δΓ δλα θαυμαστός

Τοϋ παρέδρου τοΟ Λ α ζά νη  
πλέκω  τ ’ άνθινο στεφάνι  

ουνιστών μέ προθυμίαν είς τόν κάθε τσελεπί) 
είς τό ψηφοδέλτιό του νά προσέχω νά Υραφί] 
καί διότι τοΟ άξίζε ι  κ ι ’ έχει πείραν άρκετή

Τόν ’Ανδρέαν Νικολόπ’λον στεντόρεια τ^ φων$ 
συνιστωμεν νά ψηφίστε εις αύτήν τήν έκλογή 
Δηλαδή νά μή ξεχνΛτε θέλω τόν παπ* Ααυρέντη 
νά τόν ?δω μέ τό φράκο κΓ αύτόν Σύμβουλον λεβέντη, 
νά ίδώ πώς θά καμαρώντ;; καί θά κάνη τόν έφέντη, 
καί νά πάψη νά συχνάζη τελικώς στά Μοναστήρια 
καί νά Ιχη  πλέον σχέσεις μέ λιβάνια καί ψαλτήρία 

μά καί μέ λιβανίστήρϊα 
λκΙ τοΟ στέλλω τά φιλιά μου, τέλος πάντων, άπό ζήλεια 

μέσ’ τά χείλια 
άναρίθμητα καί χίλια

Βάλτε δλβι τά καπρίτσα καί χατήρία κατά μέρος 
•Λαί ψηφίστε τόν προστάτην των έφέδρων ιδιαιτέρως 
τόν βεόδωρ. Ζαφειρόπ’λον τόν γνωστόν σας δικηγόρον, 
ποΟ γιά τά ουμφέροντά σου τρέχ’ άμέσως κΓ άνευ όρων 
χΓ άγωνίζεται σπουδαίωςκαί φωνάζει κατά κόρον 

λοιπόν έφεδροι συγκράτι 
άσπρο τοΟ Κυρ’ θοδωράκη

Μή ξεχάστί νά ψηφίστε καί τόν φίλον Καραβέίλαν, 
ποΰ δέν μπόρεσε νά χάψη τήν Βλαχώδη καραμέλλαν 
γϊά τά τράμ, καί παρητήθη γιά μήν ίδή τήν βδέλλαν, 
ποΰ ή κλίκα επεθύμει γϊά νά μάς επικόλληση 
τάχα πρός συγκοινωνίαν, καί νά μάς εύεργετήση!!... 
ενώ πράγματι ’ζητούσε κάποιον’ άλλον ν’ αύγατίση 

λοιπόν δλοι πεΐ« μέ τρέλλαν 
βάλτε είς τό ψηφοδέλτιόν σας τόυ Γιωργάκη Καραβέλλα.

Τόν Στεργιόπουλον ’Ανδρέαν συνιστώ μή λησμονήστε 
δταν φθάσετε οτήν ώρα τούς συμβούλους νά ψηφίστε 
είναι νίος θαραλλέος καί σάς λίου μεσ’ τ’ αύτί 
δ η  έχει *αί τήν πείραν άλλά χαί τήν προκοπή 
λοιπόν ά·προ καί τ ’ ’Α ντρία

όλοι πείά μέ μία φωνή
ποΟ έκτίθεται σ’ άγώνα

καί ώραϊον κΓ εύγενή

Τόν ’Αλέκον Κουμπήν, πρέπει νά ψηφίσετε συνάμα 
ποΰναι νέος καί μέ δράσιν κΓ οχι ψεύτικη ρεκλάμα, 
κ«ί τοϋ πρέπει στούς συμβούλους νά τόν βάλετε αντάμα.

Τ ά ς  Βερμάς ή μώ ν ιΰ χ ά ς  
δ ιά  τούς β^νδρομητάς

Εις τήν ίορτήν τοΰ φίλου καί κουμπάρου μου Κουβέλη 
στέλλω μέλιενα κουβέλι

Στον Γκιαούρην δ’ επιστέλλω τόν καλόν μας Παντελή, 
to τηλέφωνο τοΰ Κέντρου μέ ’Αργύρην σάν μιλεΐ

ΚΙλέκω άνθινο στεφάνι ·
και γ ι ’ αιύτόν «οΟ γάμιο κάνει

Στό Βασίλη τόν Στανίδη καί Άσήμιον τρύ Λοολλέλη. 
ή Καμπάνα τάς εύχάς της διαΟέρμους αποστέλλει 

μ’ άνθη ραίνει τήν μνηστείαν 
καί μ’ ευχήν άκόμη μίαν 

καί τοί>ς γάμους νά τελέσουν δπως θέλουν προσεχεΐς- 
καί νά ζήσουν εύτι χεΐς.

Στιίλπ ’Αλληλογραφίας  
διά λόγους ποικιλίας 

μέ όλίγας αγγελίας

ΣτΟΟ Χαράλαμπου Μπονάνου ή μαστίχα ή δροσάτη 
πάντα μ" άφθονους μεζέδες καί μέ τοΰ ΧελμοΟ νεράκι 

ποϋ τοΟ διώχνει τό μεράκι 
καί κρασί Κεφαλληνίας άσπρο, κρύο καί μοσχάτο 
ποΟ τήν δρεξι σοΟ κάνει νά πΐής δέκα ώς τόν πάτο 
άλλως τε καί τοΟ Μπονάνου όποστήριξίς τ' άξίζει 
π ’ δλο πάει βεγολυγώντας, σάν κουρέας ποΟ ξουρίζει, 
καί τό γέλο2ο δέν τοΟ λείπει άπ’ τά χείλ του στιγμή 
κ«1 γεμάτος καλοσύνη in  τά ν ύ χ ^  ώ;. τήν,κορφή. .

Όποιος φίλοι μου κουστ&Ομι μέ τή μόδα πάντα Θέλει 
Θά όπαγη νά τό φτιάση μοναχά στοΟ ’Αντωνέλλη.

Ό  Μ ηνάς έπήγε κ ι’ είδε τά  νυφ ιάτικα  τά  σπήτία 
καί δέν είναι κολοκύθια 

κ« ί τύν  γάμον 9ά τελέοη ώρισμένως προσεχώς 
καί βά χά σ κετ’ δλβι φίλοι σάς το λέγω, δυστυχώς 
ατό πλευρό τέτο ιας κοπέλλας, σάν τύ δήτε συνεχώς 

καί δέν είναι νοϋτο μόνο 
μά καί κάπο ια  θεατρίνα αύτόν βλέπει άχ! μέ πόνο 
γ ια τ ί ϊχ ε ι  γλυκό βλέμμα ποϋ τή  δόλια  τή  λιγώνει 
καί μέ τά  γλυκόλογά του κάβε πόνο βαλσαμώνει 
κ ι’ ε ίν’ εξαίρετος ώς νέος εΰγενής καί ευπρεπής 
καί γ ιά  τούς καλούς καφφέδες πρώτος κΓ ά γγ ια χτο ς ταμπής;. 
καί μ ο νά χα  ποΰ στό κόρτε είνα ι λ ίγο  έπιρρεπής.

Συνιστώ ατούς άναγνώστας νά διαβάζουνε τό Φ λ ίτ  
πβΰ μέ χάρ ι καί μέ πνεύμα μάς σερβίρει τόσ’ άπλύτ 

κ ι ' ε ίνα ι τό  καλλίτερόν μας 
έκ τών περιοδικών μας 

κΓ ε ίν ’ αΐ εΙκόνες του ώραΐαι, αί διηγήσεις ζηλευταί 
καί σάς κάμνομεν συστάσεις νά γ εν π τ ’ άγορασταί
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ΕΙς τό  Φ άληρον ό £ύδπς εχει πρώτην όπερέττα 
καί μέ τή ν  Π ατρινοπούλα τή Μητσούλα τή  σουπρέττα 
πού ή χάρ ι της τούς ίίνδρας καί γυναίκας προκαλεΐ 
κΓ ό χορός της ηάλι έπίσης εκεί δά μάς προσκαλεί 

κΓ έχει πρώτπν φ ίνα πρίμα 
τή  Σ κοτίτσα μας τή ν  φίνα.

*
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Τέλος κάμνω εδώ συνάμα 
τοΰ κύρ’ Χρήστου τη ρεκλάμα.

I π ’ δσονουπω μάς σερβίρει άλλη μΐά εφημερίδα 
πρωινήν, καί καθώς είδα 

πιεστήρια συνδέει μέ ώρςΰας αποδόσεις 
δΓ έγχρώμεις πείά εκδόσεις, 

τελειότατα κι’ ώραϊα γϊά τόν Πατρινόν μας κύκλον 
κι’ εχει ή εφημερίδα τίτλον 

«IΤρόοόος» καθημερ’νή ! πρωινή, εφημερίς 
κΓ ό Λαμπρόπονλος ό Χρήβτος θάν αυτής διευθυντής;.


