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ΕΙς βραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ έτους συνδρομήν 
κι* είκοσ’ πέντβ τ ’ έξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γιά τά  ξένα μέρη όμως δυό δολλάρια, κ ι’ αυτά 
βίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

Έ πιατολάς καί συνδρομάς 
προσωπικώς μόνον ο" εμάς

Φύλλον εικοστόν καί τρία ; Ό  Νοέμβρης μβτρδ δκεκαφτά

κ ί’ άνοιγμα Βουλής μέ κρύα ; κΓ αλευράδες ξβρνοϋν τά  λεφτά

Π άλι άπ* έξω Θά παρλάρω  

ή χαράφλα τ«ΰ Τσοτλδάρι

Λοιπόν; ΙΙάλιν άποχή!
Τρομερά άποχή και πάλι 

κί’ δ Τσαλδάρης θά παρλάρη 
θά φωνάζη, ώς νά κρεπάρη 

μά θά φθάνη ώς to σκαλί 
μοναχά γιά to. .. μαλλί 

δηλαδη.· μισθό νά πάρη!!

Λοιπόν ζήτω ή άποχή! 
του Τσαλδάρη ή κομπανία μέ γλυκύτατη φωνή 

ώς τά πέρατ’ αντηχεί 
κί’ δλοι λένε! Τί σκυλί!! 
μέ τό στήθος απειλεί 

πάντ’ άπ' έξω απ’ τή Βουλή.
Κί’ δλα κάτω βάνουν τέντα 

ό Τσαλδάρης κι’ 6 Λευθέρης 
νά διαβάζχ] δ χασομέρης 
καί νά γίνεται κουβέντα 

μέ τσ’ επιστολαΐς ποϋ στέλλουν πού νά ίδής μακροσκελείς 
δπως κάποιος μακαρίτης εκαμν’ εϊς τραγοσκελεΐς!

Τί ώραϊα Ιποχή! 
τί σπουδαίοι φαρφαρόνοι! 

μέσα κί’ έξω άπ’ τή Βουλή! 
κί’ δ Ρωμηός τούς καμαρών» 

καί τό στόμα του κλειδώνει!

άχ! ώ! τέμπορα! καί χρόνοι! 
ποϋ κανένας νά μή σώνη 
νά ζή... νά... σαβανώνχι 

μέ τά χέρια του τό Κράτος 
άνεχόμενος έμπράκτως!

Λοιπόν! Ζήτω ή άποχή! 
καί τού μπή 8ρ νό τού μπή 

καί στά μέσα, ποΰ διαβάζεις, βλέπεις πρώτης άπειλή 
θέλεις; πές γϊά τή Βουλή 

θές γϊά τή Δημοκρατία 
κάτσε διάλεξε καί πάρε, δποίο θέλεις άπ’ τά τρία!..

Έ πί τέλους! τί φωνάζεις; κι’ άπειλεΐς καθημερ’νώς 
καί πειράζεις μέ τό γάντι Λευτνράκη εύγενώς! 
θές νά κάμηΓ, δτως λένε, ύπ’ εσέ Δικτατορία; 

θέλεις Αυτοκρατορία;
Τράβα τό σπαθί καί κάμε. "Ενας δέν θά σοΰ μιλήση!! 

θέλεις, βάλ’ φωτιά καί κάψε βιλαέτια καί χωριά 
εΰρε βάλε, τόν Πλαστήρα τή φωτιά νά συνταυλίση 

δός στά χέρια τοΰ Κονδύλη τής Ελλάδος το κλειδιά 
καί θά ίδής ευθύς νά·κλ<ίψουν οί μαννάδες γιά παιδιά!

Έ πί τέλους καί τά νεΰρα δέν άντέχουν κανενός 
τί φωνάζεις; καί φωνάζεις κι’ άπειλεΐς καθημερ’νώς 

είς τά χέρια σου μάς εχεις, ώς τούς δούλους στό ’Ανάμ 
άν τό θέλεις καί σ’ άρέσει 

ή πώς γίναμε, άν βλέπεις, γϊά τό διάολο πεσκέσι 
βάλ* φωτιά, στεΐλ’τα στό διάολο νά γενή γής Μαδιάμ!!



Π άντοτ’ ό Φ άπας έρωτα
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κί' β Κ λάκα; πρόθυμ’ άπαντά.
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κΓ άπ’ το Μ εσολόγγι νέα  
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θές άστεΐα, θές σπουδαία,

; * ;· j
τ’ άραδιάζει τακτικα

φ .— Σ ’ είπα κάμε κάμμιά βόλτα κί’ εσύ χάθηκες μέ μιας. 
δπως φαίνεται, κάθόλου; σύ δέν μοιάζεις, σάν έμάς 
κάνεις πάντα ταξειδάκια καθώς βλέπω τακτικά,

Κ.— Λές πώς έκαμα κακά;
Φ.— "Οχι! Άσχημα δέν είναι, δταν βρίσκεις τά ψιλά.
Κ.— Αύτά κάπου θά βρεθούνε θές ψυλά, θές χαμπηλά... 

μά καί φίλοι θά βρεθούνε νά πέρασης καί καλά 
κί’δταν πά; στό Μεσολλόγγι κι’εχεις τόν Πλατύκ* φίλο 
φίλο εΐλεικρινή στ’ αλήθεια κι’δχι πίσω σου ενα σκύλο, 
κι’ άλλον φίλον ώς'τόν πρώτον τόν πολιτευτήν Ακρίδα 

πώς τον μπούσουλα θά χάσης; 
πώς μπορείς καί νά πεινάσεις; 

πώς μπορείς κ α ίν ΐ μή φύγα; χοριασμένος, ποΰ νά.
[σκάσης.

Καί τό νόστιμο; δέν ξέρεις πώς νά τούς ευχαρίστησης 
δταν δέν μπορείς εξίσου σύ νά τούς φιλοξενήσης

Φ.— Κι’ εμεΐνες πολύ ’κεϊ πέρα;
Κ.— Σχεδόν έμεινα μιά’μέρα,

κι’ είδα ’κεϊ καί τόν Άρίστο υπό Αγγλική παντιέρα 
λέω γιά τόν Κολοκύ&α καί τήν έξοχη ταβέρνα, 

μιά ταβέρνα δίχως λέρα 
π’ δσο πίνεις κράζεις, κέρνα!! 

κί’ δστις δέχεται μονάχα δσους φέρουνε κολλάρο 
κί’ άχ! πώς ήθελα ’κεϊ πέρα νά σέ ίδώ, νά σέ τρατάρω, 
μιά Ταβέρνα μπάρ ποΰ ξέρεις; εγινε δικτστικώς, 
κι’ ό καλλίτερος δ κόσμος έκεϊ πάει τακτικώς

Φ.— Κι’ βίδες φίλους;
Κ.— Έ άν είδα; καί πολλούς συνδρομητάς

στούς δποίους προσετέθη κι’ ό καλός Άρτάν Παράς 
δικηγόρος καλός φίλος δπως είν’ κί’ ό Άλετράς.

Φ.— Είδα στής έφημερίδαις γιά τό Λεονάρδο κάτι.
Κ.— "Ητανε κι’ αυτός τόν είδα τί μοΰ τώπες; γιά σπολάττη. 

Έγώ μάλιοτα αύτόνε πειό πολύ τόν καμαρώνω 
κι’ δταν βρίσκω ευκαιρία τήν καρδιά μου τ’ εκδηλώνω 
γιατί ξέρω καί πώς είναι έκεϊ πέρ’ αγαπητός.

Φ.— Άλλον είδες;
Κ.—Τόν Κροκίδην μέ καρδιά καλή παιδί

καί τόν Γ. Σατραζέδην μίαν φύσιν εκλεκτή -
καί τόν Μιΐκο Γουργουρίνη ποΰ σταυρώνει τόν Άρίστο
κι’ αμα ’κείνος φοβερίζει τοΰ φωνάζει πάντα: κλειστό!

Φ.— Μήπως είδες καί τόν Κώστα ποΰ τόν λεν κομμουνιστή
Κ.— Αύτός π’ άνοιξε τό στόμα δίχως μιά διακοπή;

’Ώ! Θεέ μου! τόν Λεονάρδο δέν ρωτάς γιά νά σοΰ πή; 
Άλλά γνώρισα 'κεϊ πέρα καί τόν Γιάγκω Νικολόπ’λο 
μέ καρδιά χρυσή, τόν Νίκο γραμματέα Γιαννακόπ’λο. 
κι’ έναν άλλον πώχει φέρει κάτι κότες τοΰ Λεχό ρ 
εΐς τό τραίνο, γιατί ήτο κάπου άλλου μέσ’ τό παμπόρ!!

Φ.— Στό συνέδριο μήν πήγες; νά μοΰ δώσης έντυπώσεις;
Κ.— "Ακου κι’ άλλους δπου είδα καί χωρίς διακλαδώσεις. 

Τόν κύρ Τάκην Ευθυμίου πώχει τόσα τά μυαλά 
τόν Ξυνόπουλο τό Νϊκο ποΰ μιλάει σοβαρά 

κι’ έξαιρέτως ήδη δρά.
Φ.— Είν’ αύτός π’ Είσαγγελέως έδρα έτίμα μιά φορά;

Λ . W ( 6» , ν i f ,  t  .·?·,; ·} J*
Κ.— "Ολος κι’ δλος, Είδα άκόμη καί τόν Λάκην toy Νοδάρο

δστις θέλει πάντα.λίγα κα! θυμώνει σάν παρλάρω
καί τόν Πριονά ’λλεκογ  καλόν φίλον παλαιόν
xcfi τόν ΙΤ αντελήν τον Κώτσην Ιατρόν πολύ καλόν
καί πώς μούφερ’ αναμνήσεις άπ’ τό στρατιωτικόν.!!
Δέν ήξεύρω εάν είδα τόν καί Τάση τόν Βορίλλα
είδα δμως κρί τόν ^ζΐντζο δικηγόρον εκλεκτόν

ΙΙές κι’ άλ,λα καί. ποικίλα.
ποΰ δέν παύω κι’ άπό δώθε τούτον πάλιν έκτιμών
τό ν  Έμανουήλ τόν φίλον έμπορον έκ τών Πατρών
ποΰχε πάει στούς πελάτας τών έκεϊθεν αγορών
καί Ιδία άναφέρω πρωτόδικα; εκλεκτούς
Άλιφέρην, Γρηγορόπ’λον ποΰ τούς είδα εκεί κι’ αύτούς

Φ.— Έ πίες μπύρα μέσ’ τοΰ Ντίνια ποΰ πηγαίνει ό καλός
[κόσμος

κι’ έκεϊ πέρα συναντάται ό βασιλικός κι’ δ δυόσμος;
Κ.— Μά έλυπήθην ποΰ δέν είδα τόν Άρίστον Θανασούλην 

τόν Χρυσόγειλων, Κοτίνην τόν Βαζούραν καί Καντζούρην, 
τόν Κροκίδαν, τόν Μπαλνταν δικηγόρους, τόν λαμπρόν 
τόν Γεράσιμον Πολίτην τόν φιλεύσπλαγχνον γιατρόν? 
καί τόν Χρήστον Βαγγελάτον τόν καί Δήμαρχον αύτόν 
Μά σοΰ φέρνω άπό ’κεϊ πέρα νωπής δάφνης τό κλωνί 
ποΰ ’κοψα άπό τό Ήρώον, ποΰ τήν πόλι έκεϊ ,κοομεϊ 
καί φωνάζω ποΰντ’ τά ’Ηρώα τά δικά μας, Πατρινοί!!

Έκεϊ έχουν τό μυαλό τους κι’ άς τού; λένε ψαρομυάλους 
οΰτε μοιάζουνε μ’ εμάς,πρώτης μπου μπουνοκέφαλους! 

Φ.— Τάπες δλα μέ τήν τάξι; μήν έξέχασες καί κάτι;
Κ.—■ Αύτά είναι, φίλτατέ μου μοναχό μικρό κομμάτι

γιά φαντ'ίσου, ποΰ δέν είδα καί τό φίλο μου Σωκράτη 
Φ.— Τί καλά, ποΰ δέν έπήρες τής ήμέρες ’κεϊ συγκράτι..
Κ.— Σέ παρακαλώ...περ’ πάτει!
Φ.— Περπατώ..μά δέν μ’ άφίνεις πάντα λές καί σταματάς 

λές καί θέλω έγώ νά μάθω, ποΰ θά κάτσης ή θά φας 
Κ.— Βρέ ζηλιάρη, κακομοίρη, γιά δέν έχεις ιδεώδη;
Φ.— Εϊς τόν τόπον τής ρουτίνας μέ τά πόδια τά εύώδη; 

τί μοΰ λέγεις μωρέ βώδι;
Ά !  μά τώρα σοΰ αξίζει μία φάπα, νά! καί φάτη 

Κ.— Τί βαρείς μωρέ;
Φ.— Βαράω; Βλάκα Κλάπα,...περιπάτει...

Τάς εύχάς μου καί προορίσεις 

πρός Φ ιλίππους στέλλω έπίσης.

Εϊς τόν Φίλιππον Δραγούμην στέλλω μΐά θερμήν εύχήν 
νάχη πάντοτε τήν φήμην εις τόν κόσμον ζηλευτήν 

άποστέλλω στή γιορτή του καί χρυσοΰν κονδυλοφόρον 
καί βασιλικού μιά γλάστρα φαμφουρένία, κί’ αύτή, δώρον 

καί τά χρόνια του έπίσης, χίλια χρόνια νά γενοΰν 
κ ί’ άς δουλεύη τήν Πατρίδα εύγενώς, τήν κουρελοΰν, 

άφοΰ ή δόξα της ή πάλαι εκατάντησε κουβέλια 
καί τήν βλέπει κάθε ξένος καί ξεραίνεται στά γελοία

ΕΙς τόν Φίλιπ. Παπαμάρ*ον δικηγόρον έν Κερκύρφ 
άποστέλλω διαλε^ιένον έν βαρέλιον μέ μπύρα, 

ποΰ έπήρ’ άπό τοΰ... Τήρα 
χ ΐ’ ένα κάνιστρον άνθέων χρυσανθέμων στήν γιορτήν 

καί νά ζήση χίλια χρόνια, εύχομαι του τήν εύχήν 
8χα>ν πάντοτε τήν θέσιν καί τήν φήμην έκλεκτήν.



·- * * 
ΚΑΙ¥ΗΤΛ1*Α=— —3 —

Ν ά mi' άπό τό Μ εσολόγγι 
καταφθάνουν νέοι βόγγοι

"Αλλη πάλη Ικεϊ πάλι καί αγώνες τρομεροί 
άπειλαί, καί χίλιοι λόγοι καί τί λόγοι.! Φλογεροί..!! 

Φτοϋ νά πάρουν οί διάβολοι! μέσφ διαρκούς μανίας 
δλοι κατά τής Λαμίας 

γϊά τάς υποδιοικήσεις ποϋ θά κάμης, ‘Υπουργέ! 
γϊά νά έξοικονομήσης τόν καθένα σου γεγέ.Ι!!

Πάρτε, φάτε, μή ρωτάτε τί θά γένη τό ντοβλέτια 
’μπάτε πάρτε μώρ' άδέλφια 

καί στά πέντε βελαέτία μία ακούεται φωνή 
καί άντηχοϋν δεινώς οί Λόγγοι 

τό καϋμένο Μεσολόγγι 
"Ενας πείά δέν τό πονεΐ.Π!

Δέν τό ξέρεις, Καναβέ, πώς ό κόσμος φράπ! άνάβει 
κί’ Ετσι, ώμορφα σοΰ πλέκει τοΰ λαιμοΰ σου τό κανάβι; 

άν εσέ δέν σέ πονεΐ 
Μάθ* δτι προτιμοΰνε οί αγνοί Μεσολογγΐτες 
κι’ ώραϊα τών ή πόλις πάλι στάχτη νά γενή 

νά τό σπείρουνε κριθάρι 
4λλά δχι ή Λαμία τά πρωτεία νά τούς πάρη 

ρώτα καί τούς Έπαχτΐτες 
καί θά Ιδής μέ μιά φωνή 

Μεσολόγγι!! δ καθένας! μέ χαρά θά ’πή άγνή !!

Δέν πιστεύεις; Τράβα ρώτα καί στοΰ Ντίνία γϊά νά μάθης!! 
’Εκεί μέσα ποΰ βομβίζουν κάθε βράδυ σάν μελίσι. 

Γίνετα ιτό ραβαΐσι 
έκεϊ μέσα πάει κί’ ό Στάθης 

καπνουλάδες ψαριανοί 
κί’ δλοι Ικφράζουν εκεί μέσα μιά ευχή καί μία φωνη 

ποΰ κί' εμένα συγκινεΐ

Συγκινήσου λοιπόν τώρα ώ; έγώ, καλέ κι’ εσύ 
τώρα μάλιστα π ’ ανοίγει καί τάς πύλας ή Βουλή 
Βρέσε τόν ΓΙαπαθανάση κάμ’ άντάμα μιά άπειλή 

πέσε γϊά τό Μεσολόγγι ποΰν’ ή πόλις ή χρυσή 
πόλις, δλο μεγαλείο, πέσε λόγία τορνευτά 

πώς δένπέρνει δλως διόλου, ούτ’ άκούει άπ* αύτό.

Καί πρός τόν Παπαθανάση π’ άγαπώ πολύ πολύ 
μέ τηλέγραφον τοΰ γράφω καί τοΰ στέλλω επιστολή 
νά φωνάζη! Μεσολόγγι! καί τό στόμα νά μή κλεΐ!

Π άλι ό Τσαλδάρης όμιλεΐ 

έά ν Θά μπ$ μέσ’ τή Βουλή

Τού (Χπή;, λοιπόν; όρ—νό τού μπή;
θά μπή λοιπόν; ή δέν θά μπή, 

τώρα, ό Τσαλδάρης στή....Βουλή.;
Αύτό είναι τής Άλέξαινας ποΰ λέτε τό κουμπί 
καί νά!.. δηλώσεις παρευθύς άδειάζει στό χαρτί 

μακροσκελείς πολύ, πολύ, 
κι’ ό Τιμονιέρης;., κλαΐγε τον! κυτά καί δέν μιλεΐ!

Σπουδαία! γράφουνε λοιπόν ή φάσις τοΰ ’Αγώνος,

κι’ άκούεται γλυκύτατος είς τόνον φ«... δ πόνος 
γιατί έσύ νά τρώς σνχνά 
στά χρόνια μας τά τωρινά 
κι’ ενώ νά βλέπω μόνος 

κι’ εδώ ’ναι τής Άλέξαινας δ .κόμπος καί δ φθόνος!

Τού μπή λοιπόν; όρ! νό! τοή μπή.; 
θά μπή λοιπόν, ή δέν θά μπή.; 

κάθε Ρωμηός κουτός ρωτά, 
καί τά δικά του δέν κυτά 
γιατί πολύ γιά τά κοινά 

τόν φλέγει φλόξ καί πόνος 
κι’ εδώ ’ναι τής Άλέξαινας δ..κόμπος καί δ..φθόνος

Φθόνος λοιπόν γιά τό ..κουμπί 
κι’ όχι άν θά μπή, ή δέν θά μπή!

Φθόνος λοιπόν γιά τήν Άρχή 
καί δλοι τόν Μεσσίαν μας προβλέπουνε άγρίως 

κι’ αύτός στήν πολυθρόνα του κουνιέται μακαρίως 
κι’ ένφ νά τόνε ρίξουνε κυτάζουνε τ’ άνάσκελα 

αύτός τούς στέλλει μετ’ εύχών άπό δυό.. τρία.,φάσκελλα!!

Γχά τά Γ ιά ν ν εν α  δυό λ ό γ ι«  

ποΰ Θά γ ίν ο υ ν  κομπολόγχα

Τ’ είν’ αύτό π’ εγίνη πάλι εις τά Γιάννενα προχθές 
"Αχ! ταλαίπωρη ‘Ελλάδα στρέφ’ τά μάτία καί γϊά ϊδές 

πώς τ’ άνθοΰντα έκεϊ κάλη 
λιγουρέψαν οί δασκάλόι 

ποΰναι πρώτοι ώρισμένοι νά διδάσκουν ηθική 
καί σ’ αυτούς καθείς παιδί του έχει έκεϊ έμπιστευθή 

γϊά τήν μοίρα τήν κακή 
Μ’ άν έβούτηξε τά χέρια δ Χαρίσης στή φωτίά 

νά γλυτώση τά παιδιά 
καί τά κάστανα νά βγάλη 

δ Γρανίτσας θά διδάξη άσφαλώς εκεί καί πάλι 
καί θά μάθουν οί δασκάλοι 

πώς επέρασ’ δ καιρός τους ποΰ έκρύβανε τό χάλι

Ά μ ’ποτες νά είναι λόγία, σωστό τίποτε νά είναι 
άμ’ποτες νά μή εβγοΰνε στούς δασκάλους αί εύθύναι!

άλλ’ άν είναι; ; Γ
‘Ο Γρανίτσας θά τούς μάθη δσους έχουν τάς εύθύνας, 

δέν ήξεύρω ποίούς καί τίνας 
πώς τό Κράτος πείά δέν τρέφει ολετήρας! καί κηφήναςί

Τέλος στέλλω μιά όρμήν^α 

ατούς ανθρώπους στά Κ αμίνια

Στά Καμίνια τών Πατρών εχω μάθει ενα χαμπέρι 
πώς οί κάτοικοι χωρίσαν άπό πείσμα σέ δυό μέρη 

κι’ δλοι στέκονται πρεφέτοι μέ τά δπλα τους στό χέρι 
κι’ δλοι καρτερούν ν’ άρχίση τοΰ καυγά τό νταραβέρι

Λοιπόν στέλλω μΐά όρμήνία 
στούς φιλτάτους, στά Καμίνια 

νά συνέλθουν! Μή ζητοΰνε εκεί δα νά σκοτωθούνε 
μά χρειάζεται νά ψάξουν μ’ ήσυχία καί νά ΐδοϋνε 

τί τούς φταίει, πώς θά γίνη καί τό φάρμακο νά βροϋνε. 
Γιά τό τίποτα δέν πρέπει, δίχως λόγον, δίχως θέμα 

νά χυθη άνθρώπων αίμα!



Δ εινή  πάλη Λεβαδέων 

κατά ©ήβ«ς * “ ΐ ©ηβαίων

Δεινός αγών στη Λεβαδιά πώχει στή μέση ρέμμα 
μηνύματα, πρωιόκολλα καί οιμωγαί ώϊμένα, 

ποϋ συγκινοΰν κι’ έμενα, 
ποΰ θά σταθή ή Διοί^ησις, περί πρωτείων ζήλος 

καί όμιλεΐ μέ στέντορος φωνήν ό κάθε φίλος 
καί τρέχει κάθε βουλευτής κι’ εδώ, κι’ έκεϊ όργίλως, 

ποΰ νάθελε στον κόρφο τους, μήν έμπη τέτοιος ψύλλος!!

Δεινός αγών στήν Λεβαδιά πώχει στή μέση ρέμμα, 
ποΰ παν κορίτσια γϊά νερό κι' ερχώνται φιλημένα 

κορίτσια παινεμένα! 
χ ΐ’ άπό τή Φήβα εφτασε τρεχάτος καβαλάρης 
πώς ’πρόφθασε κι’ έγίνη<ε ή Ιδική τη; χάρις 

καί οΰκ έ$ τούς Λεβαδεΐς τό τών Θηβών τροπαΐον 
κί’ ό Λεβαδεύς-, ό φίλος μου, άσπαίρει ήδη κλαίων

Τοιαΰτα τά παράξενα είς τοΰτον τόν αιώνα 
ποΰ φτιάνουν Νομοσχέδια οί ‘Υπουργοί στό γόνα

Έ ν τούτοις καί παράξενο ν’ άκούσωμε δέν θανε 
πώς Λεβαδεΐς καί Θηβαεΐς εκτάκτως πολεμάνε 
τρία πουλάκια 'πάν ψηλά καί τώνα χαμπηλώνει 
κι’ άπό έμφύλίο πόλεμο, Θεός νά μας γλυτώνη!!

Καί ατό γύρο, σέ μιά βίλλα  
στέλνω λό γ ια  στό Β αΐλα

I
’Αποστέλλω στό Βαΐλα τό λαγεΐνι μέ τό μέλι 

κι’ άν ζηλεύουνε κάμποσο·, τού; φωνάζω, μή τούς μέλλει 
κι’ εΐν’ άπ’ τό δικό μον αμπέλι 

καί δικό μου το κουβέλι 
τ’ άποστέλλω, ώς έπίσης, καί κερήθραν είς τό πιάτο 
καί νά χαίρη τήν κυρίαν, τήν καλή του τή Σταμάτω

Τέλος εύχομαι πρός δλους χρόνια σάν τοΰ Μαθουσάλα 
ευεξίαν, ευτυχίαν μά καί τού πουλιοΰ τό γάλα!!

Ε τόν Κ ωστόπουλον τό ν  Γ ιά νν η  
π ’ εΰτυχη τό ν  γά μ ον κάνει

Στον Κωστόπουλον τόν Γιάννη ποΰ παντρεύθηχε προχθές 
τάνυσε γλυκεία μου Mjuoa τής γλυκύιαταις χορδαΐς 

ψάλλε του τραγούδια νδχη τήν ζωήν ευτυχισμένη 
μετά τής Ευαγγελίας π’ είναι κόρη διαλεγμένη 

καί μαζή μέ τά τραγούδια 
σκόρπα ’μπρος τους νά περάσουν τά καλλίτερα λουλούδια

Δ έ ν  ξεχνώ  προσέτι γράφων 
περί Κ ινηματογράφω ν

θαυμασίας τάς ταινίας ό Τσιτσΐλο μας σερβίρει 
ποΰ τής βλέπεις καί θαυμάζεις καί ό νοΰς σου πιά στουπίρει 

μέ ορχήστραν έξ οργάνων δωδεκάδος θαυμαστής 
μ’ Αρλεζιέν, Μπιζέ κομμάτια Ραψωδίαις έκ τοΰ Λίστ 

μέ κομμάτια άπ’ τόν Όθέλλο! 
μέ γλυκό τό βιολονσελίστ 
καί ώραΐο βίολοντσέλλο 

μέ τό Τσαύρνεϋ πιανίστα ποΰναι φιξ έκτελεστής 
μέ βιολί ποΰ σέ λιγώνει 

και σέ κόσμους αίθ. ρ(ους είς τά ύψη σέ καρφώνει 
μέ κλαρίνο τοΰ Θανάση 

ποΰ σπανίως άλλος ενας δέν μπορεί νά τόνε φθάση 
Ταΰτα λέγει ή Καμπάνα γιά τό Ιντβάλ ώς φίλος 

πώς την Πάτρα μας στολίζει, όπως ξέρει, ό Τσιτσΐλος!

Μία πρώτης εύκαιρία 

καί έν  τη τυπογραφία

• Π ω λ είτα ι s t t i tn p to v  ίν  π λ ή ρ ε ι λ ε ιτο υ ρ γ ία , 
τούτεότιν  τυ π ο γ ρ α φ ικ ό ν , μ α ζή  μέ τά Σ το ιχε ία  

έπ ίπ εδο ν , ft μ άρκας Μ α ν ιό ν ι
τοβθ’ δπερ κ ι’ ή  Κ α μ πά να  μ α ς μ* εύ θ ν ν η ν  όάς δη λώ νει 

μ έ  π λ ά κ α ς  έβ δομ ή κ οντα  κ α ί π έντε  y jo  τό π λ ά το ς  
κι* έκατόν πέντε μάκρος, 

κ ι ’ όπο ιος νά  γ ίν η  ά γο ρ η ό τη ς  ζ η τ ε ϊ κ α λ ά  κ α ί όώνει 
άμέόως μ ά ς  ε ίδ ο π ο ΐι ϊ  καί...ϊ)<(τερα π λ η ρ ώ νει

Τοΰ Π λουτάρχου τά γλυκά  

πάντοτ’ έξαιρετικά

"Εφθασεν ό Ζόρζ Όνε καί Πτί—Φτούρ σπαρταριστά 
καί βουτήματα Μπριόζ, Κίφφερ καί Πενζόν γλυκά 

καί σοκολατίνια πρώτης Μπραλινέ Πριγκηπικά 
μαντολάτου καί Γκριλέ καί Γκανάζ, Μσρκί Ντουγκά 

πρώτης αρωματισμένα θέ νά βρήτε τακτικά 
καί Φρουΐ—Γλασσέ, Μπιζέδες, φινάκι εξαιρετικά, 

τρούφες καί Μαρόν Πουτίγκες καί Μίλ Φέΐ καί Νογκάτι 
κί’ ό,τι τις έπιθυμήση καί τήν κρέμα σαννιγί 

μέ τό γάλα Ικ Γαλατά 
καί Ποντίγκες Μελενίκ δλα καλλιτεχνικά 

καί νά ίδή καθένας πρέπει 
Μαρεγκέ, Μον—μπλάν μαρόν καί Πολίτικο τσουρέκι 

κί’ οποίος θέλει γϊά νά φάη 
στοΰ Πλουτάρχου ευθύς νά πά[] 

κι’ οποίος θέλει γϊά νά κάμη ενα πλούσιο γιορτάσι 
άς περάση έκεΐθε πρώτα τά γλυκά νά δοκιμάση 

στοΰ Πλουτάρχου καί Υίοΰ 
πρώτης Ζαχαροπλαστείου καί στήν τσέπη σας φθηνοΰ

Ά ν α γ γ έ λ ο μ ε ν  χορ όν  

στοΰ Μαμάσρ ζωηρόν.

Ζ ννιότώ μ εν τόν χορόν πο\? Θά γ ίν η  ότοΟ Μ αμάόη 
μέ κορρνέτα  K a i μ έ π ιά νο  μ ιά  τζά ζ  μ π ά ν τα  έκ λεκ τή  
κ ι ’ όπο ιος Θέλει π ε ιό  ώ ^α ΐα  τϊιν  η μ έρ α ν  νά  περά όη  
ανθω ρεί έπ ’ α ύ τ ο κ ιν ή το ν  άς προτρέξη  νά  προψθάόη 

d tofj Μ αμάόη μ α ς  τ ή  άάλα  
•κοΰ ευρίσκεις δ τ ι θ έλ ε ις , ώς κ α ί το ΰ  π ο ν λ ιο ν  τό γ ά λ α

" Ο σ ο ι θ έ λ ’ τ ι  νά γελα β Η  

π ά ρ τβ  Χ ά τ υ ρ ο ν  δ ια βάσ τε

ϊν ν ιό τ ώ μ ε ν  νά  γενΛτε τοΟ ΣΛΤΥΡΟΥ ά γο ρ α ό τα ί 
δεκ απενθημ έρου  ψ ύ λ λ ο ν  π ’α ΐ  ό ιλ ίδ ε ς  το ν  μ εότα ί 

έκ όατύρας περί πά ντω ν  κ « ί πα ντο ίω ν  ζη τη μ ά τω ν  
μ έ  τ ιμ ή ν  μ ία  δραχμ οΟ λα  είς τή ν  κ ρ ίό ιν  τώ ν χ ρ η μ ά τω ν

Νά καφφές π’ εύωδιάζει 
καί τά νεΰρα Ι έ ν  ταράζει

Συνιστώμεν έπιμόνως δλοι Χ ,ά γχ  καφφέ νά πΐήτε, 
καφφέ δίχως καφεΐνη 

μ’ αύτό κί’ δποίος έ'πΐε ώς τώρα, άν ρωτάτε θέ νά ίδήτε, 
δτι πλέον προτιμάει πάντα Χ ,άγκ  καφφέ νά πίνη 
είν’ καφφές, ποΰ τήν υγεία μοναχά αύτός σοΰ δίνει 
κί’ άρωμα γλυκό στό στόμα δταν πίνης σοΰ άφίνει, 
κί’ Ιτσι θάχη τή καρδιά του σιδηράν αυτός ποΰ πίνει 

καφέ Χ ά γ κ !  Βρέ ζήτω Χ-άγκ, ποΰ δέν ?χεις καφεΐνη.


