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Τοΰ κάθβ φύλλου ή τιμή 

είναι μονάχα μιά δραχμή

Είς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ έτους συνδρομήν 
κι* εΐκοσ’ πέντβ τ ’ έξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

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

Έ πιστολάς κυί συνδρομσς 
προσωπικώς μόνον σ’ έμάς

'

■
Εικοστόν έβδομον φύλλον 1 [Π έμπτη κ ι’ εικοστή τοϋ Δεκεμβρίου 

Δώσιβ τών πτωχών σας φίλων ϊ* μέ Χριστούγεννα Κυρίου

Χ ρ ισ τούγεννα  ηρω τόγεννα  τοΰ χρ ό νο υ  πρώτ’ Ή μερα  

Φ τω χοί μαζή και πλούσιοι χα ρή τε μέσ’ τίι Σ φ αίρα

Έ τσ ι καί τότε, ’Εκείνη τή νυχτιά..ποΰ χάνεται στά βάθη τών αΙώνων
μΐά νύχτα μαγεμμένη! 

ποΰ ή θεία γαλήνη, μέ τήν παγωνιά στή φΰσι, αδελφωμένη, 
τήν ώρα τοΰ μεσονυχτιού, βρισκόταν., απλωμένη, 
τραγούδι άπό τό Ούρανό σκορπίζανε τόν πόνον  

Κάποιας Μητέρας, στή σπηλιά τοΰ δρόμου, πούχε φτάσει 
Εκείνης, ποΰ γινότανε, Μητέρα, μέσ’ τήν πλάσι, 

ενώ οί ποιμένες άλλαλοι, στό θαΰμα σαστισμένοι, 
τό μάγο Α στέρι πώλαμψε, μέ μιας, στόν Ούρανό! 
κί’ ή φλόγα του έφώτισε μέ μιάς, τήν Οίκουμένη, 

έδόξαζαν, ποΰ πήγαινε τό φώς του, στό θ ε ό .. .! . . .

Καί τώρα ’ίδια είν’ ή νυχτιά βαρείά καί παγωμένη 
στή γή τή δακρυπότιστη, μά κι’ αίματοβαμένη! 

καί τά τραγούδια, πώψαλαν σάν τότε τ’ άγγελούδία  
μονάχα τά κρυφομιλοΰν καί ψάλλουν τά λουλούδια.

‘Ο  άνθρωπος δέν ψάλλει πειά. Μές τοΰ ματίοΰ τήν άκρη!..
άργό κυλά σιγά, σιγά, τό φλογισμένο δάκρυ... 

δέν νοιώθει πείά καμμίά χαρά, οΰτε Χριστούγεννων νυχτιά  
νοιώθει μονάχα συφορά μέ στών χρονών τά μάκρη!

Χριστούγεννα!! Ξύπνα Ρωμηέ καί πλήξε τόν άέρα 
μέ τό τραγούδι τής χαράς στή θεία τέτοια ‘Ημέρα!!.

Ρ ίξε καί πιέ ξανθό κρασί, παπΰρι, σάν κεράσι! 
καί ή χαρά σου άς ύψωθή στούς Ούρανούς νά φθάση!

Χρίστούγεννα!! κάθε χαρά Σάς στέλλω μέ τό νοΰ  
Χαρήτε σήμερα Ρω μηοί!...γιορτάσι., τ’ Ούρανοΰ!!



’Α πελπισίας Χ ριστούγεννα  ατή γη  

μεο’ τή ν  απάνθρωπη έπβχή...

Οί Χριστιανοί ανυπόμονα, Χριστέ σέ καρτερούνε 
νάρθ^ς σ’ αυτή τή δυστυχή, βασανισμένη γή 

ποΰ πλακωμένη θέ νά βρής, άπό τό μαΰρο πόνο 
όποΰ μάς σκληροφόρτωσε, απάνθρωπη εποχή.... 

’Έλα Χριστέ καί θέρμανε, σκοτεινιασμένους τάφους 
όποΰ κοιμάται άξΰπνητη, ή κάθε μιά ομορφιά 

στή λίγη ποΰ μάς έμεινε ζωή σέ μάς, νά δώσης 
στ’ αμέτρητα μας βάσανα, μικρή παρηγοριά!!.

’Έλα καί ρίξε βάλσαμο, στή μαΰρη μας καρδιά 
λυπήσου μας καί δώσε μας μιάν άλληνε πνοή 

γΐατί αυτή ποΰ έχουμε, κάθε στιγμή μάς σβένει 
καί βάρος πλειά μάς έγινε, τέτοια σκληρή ζωή 

Το χεϊλο μας μαράθηκε, ό πόνος τώχει άσπρίσει 
ό στεναγμός έγίνηκε, αχώριστος σέ μάς 

καί κάθε μέρα σκέλεθρα μάς έχουν τριγυρίσει 
κί’ εμείς είμαστε σκέλεθρα, τής ιδίας δυστυχίας.

Έ γ ιν ’ δ κόσμος, άχαρο σκοτεινιασμένο μνήμα 
καί σάν σκιές οί άνθρωποι, διαβαίνοντας σ’ αΰτό 
χωρίς νά ζοΰνε σέρνουνε τό κάθε τους τό βήμα 
καί δίχως γέλοίο νάχουνε,στό μάγουλο τ’ άχνό!
Καί βαρετή μάς έγινε, αΰτή ή ζωή ποΰ ζοΰμε 

δτ’ είχαμε τό χάσαμε καί μόνο ή δυστυχία 
μαστίζει άκατάπαυστα, καθώς τήνε περνοΰμε 
άπομεινάρία τής ζωής ποΰ μοιάζουν ζωντανά... 

Παιδιά ποΰ πέφτουν νηστικά, τό βράδυ σ ιό κρεββάτι 
καί στά ελέη τοΰ Θεοϋ, ξυπνάνε τήν αυγή 

φώτισε κάθε Χριστιανό, σ’ αυτά νά δώσχ) κάτι 
προστάτης πολυεΰσπλαχνος, σ’ εκείνα νά φανή...

Τ’ άπομεινάρία τ’ άχαρα, τά σκέλεθρα λυπήσου 
καί δώσέ μας στό πόνο μας, λίγη παρηγοριά 

slv’ ή λογχιά, πολΰ σκληρή καί μοιάζει τήν πληγή σου 
αΰτή ποΰ έλαβες Έσύ, Χριστέ μου στή καρδιά!!...

Κανένας δέν έτήρησε!! Χριστέ τή διδαχή σου, 
τό δράμα δέν έγνώρισε, κανείς τοΰ Γολγοθά 

ό θάνατός σου, ήταν κοινύς στύ κάθε τύ παιδί σου 
έγωϊσμύς βασίλεψε, στή μαΰρη τους καρδιά.

Τήν υψηλή ιδέα σου, δποΰ γϊά κείνη εύρηκες 
σάν τό ληστή τό θάνατο, άπάνω στό σταυρύ 

τή Θεία Διαθήκη Σου, στύν άνθρωπο, π’ άφήκες 
κανείς δέν άκολοΰθησε Ιτοΰτον τόν καιρό....
Στόν ισχυρό βασίλεψε, ή άδικίά, δ φθόνος 

ή απονιά στόν δμοιον του, δποΰ Χριστέ μου έσύ 
γϊά δλους θυσιάστηκες, μέ θάνατο, σύ Μόνος 
κι’ εχάρισες στόν άνθρωπο, άθάνατη ζωή!!...

"Ολα τά λησμονήσανε καί μέσα στή καρδιά τους 
μονάχα έστοιχειώθηκε δ ψευτογωΐσμός!!

Via τούς σκοπούς τους δείχνουνε μονάχα τήν ψεντίά τους 
ένφ φωλιάζει μέσα τους, άντιχριστιανισμός 

Καί δείχνουν μέ τά έργα τους στόν σημερ’νό αιώνα, 
πού λίγο έλειψεν δ νους, τ’ ανθρώπου ν’ άνεβή 
σέ κειά τά δυσανάβανα τοΰ οΰρανοΰ τ’ άκόνία 

καί Προμηθέας δεΰτερος, στόν κόσμο νά φανχ).
Πώς τίποτε δέν έχοήνε, ιερό μέσ’ τήν καρδιά τους 

καί γϊά ιδέα ψεύτικη, θύσιάζουνε κι’ αΰτό 
to Έ γώ  τους, τήν νεότητα, Θρησκεία, τά παιδιά τους

γιατί στά στήθεια έτρέφανε άνήκουστο κακό...

Άχ!! Είναι πάντοτε πικρή, δσο σκληρή είναι ή άλήθεια 
καί τέτοια άλήθεια δ άνθρωπος, δέν θ’ άρνηθή ποτέ! 

μά μ’ δσα είπες κι’ έκαμες καί τή ©υαία σου^άκόμα, 
Θεοΰλη μου βοήθεια!! 

άνάποδα τή διάβααε, ο άνθρωπος ΧριοτέΠ

Ζάκυνθος ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΛΟΥΤΣΗΣ

Κ όκκινη κλωστή δεμένη  

στήν άνέμη τυλιγμένη  

δός της κλω τσονά γυρίση 

παραμΐθι ν ’ άρχινίαη

Στήν παράξενη τή χώρα, 
ποΰ ή Κυβέρνησις μέ φόρα 

φυλακίζει φοιτητάς 
φταιν’ δέν φταιν’, καί τούς γκρεμίζει 

σέ μποΰντροΰμία, φύλακας, 
καί τούς άλλους φοβερίζει 
καί κτυπά καί σκυλοβρίζει,.. 
Οΐον αίσχος! κατ’ αΰτάς!

Οίον αίσχος τών ‘Ελλήνων 
καί ημών κι’ αΰτών κι’ εκείνων! 

κι’ ολων μας δμαδικώς 
καί γελά κάθε ζουρλός!, 
γιατί κρίνουν οί μεγάλοι 

μέ παιδιάτικα μυαλά 
» ’ δσο πάει τραβά τό χάλι 
κι’ δ ζουρλός μέ μάς γελά.

Σιήν παράξενη τή χώρα 
πάλι Χριστουγέννων ώρα! 

κι’ άλλων ή καρδούλα βάφει 
κι’ άλλοι τρώνε τό πιλάφι, 
κι’ άλλοι μένουν νηστικοί!,'

Βρέ, σείς άνθρωποι κακοί 
Δόστε στό φτωχύ νά φάη, 
Μποΰκωσέ τον άν πεινά, 

δός του γιά νά μήν κλωτσάη, 
δός του γιά νά σ’ εΰλογάη 
δός του κι’ άς σέ βλαστημά!

Τ ήν μεγάλην τήν ημέρα 
άς χαροΰμε πέρα, πέρα 

τοΰ φτωχού ή καλυβοΰλα 
τοΰ μεγάλου πώχει άπ’ ούλα 

άς μήν εΐμεθα κακοί 
άλλοι άνθρωποι νά τρώνε 

κι’ άλλοι νήστεις νά κοιμώνται 
καί μέ τρΰπίο τύ βρακί.

Κόκκινη κλωστή λυμένη 
στήν άνέμη περιμένει 
πλάσις άνακατωμένη 

μέ τή φτώτεια τυλιγμένη 
στοΰ κουφοΰ, πού λές τήν πόρτα 

δσο θέλεις κάτσε...βρόντα.



Δ ι’ άμφότερα τ ά μέρη 

χα λά  χ ρ ό ν ια  ατό Λευθέρη

Τοϋ φθινόπωρου τά χιόνια στόν Λευθέρην αποστέλλω 
Αΰτοκράτορος μανδύαν,μία μουρχούτα καί μαστέλλο 

νά βουτάχ) νά δροσίζβ κάθε βράδυ τό τσερβέλο 
δίχως σκοϋφον καί καπέλλο 

καί άς ντώση λιγουλάκι τών ανθρώπων τά σχοινιά 
καί ν i  κάτσο νά ή-τυχάση σέ καμμιά καλή γωνιά

Στόν Κωστόπουλον Λευθέρη σιδηρόδρομον, νά πέρνη 
στής δουλεΐαΐς του νά πηγαίνο 

κι’ άπό ’κεθε νά τόν πέρνη καί στην Πάτρα νά τόν φέρνη.

Στους Ν ιόνηδες π ’ ώ χουν νιον ιό  

πολλαΐς εύχαΐς μου τελαλώ

Στόν Βρυώνη ΕΙρηνοδίκη καί καλότατον Κριτή 
χίλους χρόνους νά μάς ζήση τ’ άποστέλλω τήν εύχήΐ 

καί νά δώσχ) ό Θεούλης νά τόν ’δώ καί δικαστήΐ

Εις τόν ΙΙαρασκευόπουλον τόν Νιόνίον χίλιους χρόνους 
νά ιδή χαραΐς άπ’ τά παιδιά, άλλά νά ιδχϊ κι’ εγγόνους 

Στόν Νιόνίον Άργυρόπουλον εις τήν ’Α μαλιάδα  
στέλλω πολλά τριαντάφυλλα καί μιά περικοκλάδα 

στόν Νιόνίον Δημητρόπουλον στό Τ ζά ντε στέλλω δώρα 
2να σταυρόν πολυτελή καί τοϋ Λεβάντε φΐόρο 

Στόν Νιόνίον Ζέζαν εύχομαι νά χαίρχι τήν κυρίαν 
τοΰ στέλλω άνθους χειμωνανθούς καί γλάσταν μέ γαζίαν 
Είς τόν Νιόνίον Κασιμάτην υακίνθους τών δρυμώνων 

κι’ ενα μήλον ζαχαρένιο ή δυό μήλα σ' ενα κλώνον

Στή χρυσή καρδιά τόν Νιόνίο, φίλτατόν μου τόν Γκλαβάν 
άποστέλλω λουκουμάδες καί ταψί μέ μπακλαβαν

Είς τόν Νιόνίο τό Μοσχούλα ποΰ 'Επίτροπος τυγχάνει 
άποστέλλω νά ξαπλώνη, εν παχύτατον ντιβάνι

Εϊς τόν Πολυχρονόπουλον τόν Νιόνίο μέ χαρά 
μέ τήν κυρά νά χαίρεται τά εύμορφα παιδιά

Στέλλω άμέσως στάς 'Α θήνας στόν καλόν Βασιλειάδη 
μία κόττα, μία χήνα καί νερό άπ’τό πηγάδι.

Καί στόν Δήμαρχον τοϋ Πύργου τόν γιατρόν τόν Κορκολήν 
στέλλω κάνιστρα λουλούδια καί μέ ζέσιν τήν ευχήν 
ναναι πάντα τό καμάρι, ν’άχχ) πάντα τήν ’Αρχήν.·

Εϊς τόν Νιόνίον τόν Γαλήν στέλλω γάλον καί γαλήν 
καί στοΰ Ντοΰζα τόν μικροΰλην κι’ εύτραφέστατον Νΐονιάκον 

φασουλήν διά νά παίζβ καί μικρόν καραγκιοζάκπν

Τέλος ό’δλο νς τά ς εΰχάς μ ον 
ξένους καί ύννδρομητάς μον!

Γ}ά «τόν "Αναμορφωτήν» μας νέον περιοδικόν 
εΐτχαρίότως όννιότώμεν νά δ ια βάζη  τό Κοινόν 

γ ΐα τ ί θάβγη παρ’ ό μ ίλ ο ν  ίπανώ ν καί καλών κέων 
μ αθητώ ν, ο ΐτινες θέλονν νά γεν Λ πολΐτ όπονδα ϊον.

I Σ ’ ενα  Σ τέφ α νον στεφάνι

ή «Κ αμπάνα μ ό νο ν  φκιάνει /

ΕΙς Στέφανον Μ ανρόκοταν, ποΰ μώφτιαΰε τόν π ίλον  
τιίιπονραν ότέλλω ΰεβαότήν κα ί ονζον έκ ότεμφνλων 

καί νά μοΰ φτ^άνη τοΰ ζητώ , άφοΰ μέ θέλει φ ίλον 
καλλ ίτερα  τόν π ίλον

Καί τούς Χρήστου; ψάλλει άχόμα  

τής «Καμπάνας» μας τό στόμα

Εϊς τόν X. Σακήν έφέτην πάντοτ’ εύχομαι νά ζή 
τή ζωή του ευτυχή 

μέ τήν ώμορφην Κυρίαν, ποΰ τόν olxov του κοσμεί

Εϊς τόν Χρίστον Γεωργαχόπ’λον Ιατρόν πολλά τά ετη 
μέ λουλουλούδια π’ άποστέλλω στό γιορτάσι του, προσέτι 

εύχομαι νά χαίρη πάντα τήν Κυρίαν τά παιδιά του 
καί νά ϊδί) τόν Παριζίάνον δπως θέλει κί ’ή καρδιά του.

Εϊς τόν Χρηστόν Τσάλταν φίλον, έγκριτόν μας ιατρόν 
ως καί μικροβιολόγον, καθώς κί’ ’Αστυνομικόν 

τήν κυρίαν νά χαίρχι μέ τό στόμα τό γλυκόν.

Στόν Σπυςόπουλον Μα>ώλην τάς εΰχάς μας στό πανέρι 
μΐά κόρη κρινοδάκτυλος παρήγγειλα νά φέρχι

Μέσ’ τά βάζα τά λουλούδια άποστέλλω στόν Φακήν 
δικηγόρον, καλόν φίλον, ως καί Γερουσιαστήν

Εις τόν Οικονςμόπουλον Χριστόδουλον λουλούδια 
μέ τής καρδιάς μου άπέστειλα ειλικρινή τραγούδια 

νά ζήσχ) πάντοτ’ ευτυχής μέ τή νοικοκυρά του 
ποΰ εχει δμοια τήν καρδιά, καθώς είν’ ή καρδιά του

Εϊς τόν Χρηστόν Γιογκαράκην άποστέλλω καμουτσίκι 
καί μ’ ευχήν ν’ άνοιξή τέλος καί αύτός δικό του σπήτι

Στόν Χαρίλαον Κακούρην άποστέλλω €Νεολόγον» 
κι’ δπως είναι καβαλάρης χαλινάρια τών άλογων

Στόν Χρ. Πανίτσαν εύχομαι χαραΐς νά δοκιμάζω 
κι’ οΰτε μία λύπη τήν καρδιά ποτέ νά τοϋ σκιάζΰ 

Στόν Χρίστον Χρήστου εστειλα λουλούδια στό καλάθι 
κί’ άπ’ Ά θ η ν ιώ τ ιχ ο ν  μπαξέ ροδέας εν αγκάθι

Εϊς τόν Χρήστον Κατελοΰζον εϊς τόν Π ύ ρ γ ο ν  Δικηγόρον 
τών Πατρών τούς κήπους δρέπω καί τοΰ στέλλω ενα φΐόρον

Στόν Μανώλην Καζαμπάκαν Πρωτοδίκην, μιά παγόδα 
καί τά πλέον διαλεγμένα τσαντσαμίνια τε καί ρόδα

Στόν Μανώλην Μιστριώτην δπως πρέπει τόν Έφέτην 
τά λουλούδια ποΰ τ’ άρέσουν ή μιά γάστρα ροδιάς σκέτην

Στόν Εμμανουήλ Ναυπλιώτην δικηγόρον στάς Α θ ή ν α ς  
εν ταψίον μετά χήνας 

Στόν Μανώλην τόν Φαράντον π’ επαινώ κι’ εγώ κι’ ό δείνας 
τό κρασί εντός κοφίνας 

Καί στόν Τσουδερον Μανώλην τής Τραπέζης Εθνικής 
αύτοκίνητον καί βίλαν καί άκόμη μετ’ αΰτης



γιασεμιά καί τσαντσαμίνια εντός κόφας σεβαστής

Στήν Σταθακοπούλου στέλλω άνθη, ρόδα, ρεζεντά 
τά τσικλάμεν τής τουλίπες νά τής ψάλλουνε κι’ αυτά 
τής ψυχής της τά λουλούδια, ποϋ κρατεί καμαρωτά.

Εις τόν Χρήοτον τόν Χασάπην καλλιτέχνην εύγενή 
στέλλω θέατρον καί δόξαν, ποΰ πολύ γ ι’ αυτά πονεϊ, 

κι’ εΰχομ’ ένδοξος νά γίνχ] στό πανί καί στή σκηνή.

ΕΙς τόν Καποτάν τόν Χρήστον δικηγόρον τε καί φίλον 
πουν’ τής έριδος τό μήλον 

γρήγορα νά ζευγαρώσω, μετ’ ευχών καρδιάς εκδήλων

Σιόν Χριστόφορον Κανήν ιατρόν, εκ τών εγκρίτων 
τά εΰχάς έμοΰ καί τρίτων 

δυστυχών, ποΰ εχει γίάνει δωρεάν κι’ ευγενικά 
ήτοι εΰχάς τών πελατών του noD κυτάζει στοργικά.

Είς τόν Χρήστον τόν Μεσσήνην φίλον τής φιλολογίας 
μέ τραγοϋδ’ εϊλικρινείας 

τάς εΰχάς μου νά τόν βλέπω πάντα μέσφ εΰτυχίας

Είς τόν Τράγκαν Πρωτοδίκην στέλλω ρόδα ένα πανέρι 
χ ι-  εύχομαι του τήν Κυρίαν καί παιδιά πάντοτε νά χαίρη.

Είς τόν Χρήστον Γεωργίου τόν καλόν μηχανικόν 
ταιριαστά μέ τήν κυρά του νά ζή πάντα τόν καιρόν.

Κι’ είς τόν Γοΰλαν Χρήστον στέλλω τόν δικόν μου άρτοποιόν 
νά προσέχω τό φαΐ μου, νά μοΰ γίνεται καλόν 

καί τοΰ στέλλω κι’ ένα ρόδον, κί’ έν γαρΰφυλον λευκόν

Είς τόν Χρήστον Άνδρικόπ’λον άποστέλλω φροΰτα μήλα 
καί ποτά διά τούς φίλους καί γλυκά πολλά, ποικίλα.

Είς τόν Χρήστον τόν Μπαρμπέρην άποστέλλω μάτσα γιούλια 
Στόν Χρ. ’Αναγνώστου σ’ Α σ τ α κ ό ν  πολλά ζουμπούλια 

Στόν Χριστιάν τόν ιερέα τής Β λα σ έα ς ρόδα χίλια 
καί στόν Χρήστον Σοφιανόπουλον τά φιλιά μου μεσ τά’ χείλια

Στέλλω εις τό Μ ε σ ο λ ό γ γ ι  είς τόν Χΐ Εΰαγγελάτον 
καλόν Δήμαρχον έπίσης μήλων, κάστοτρον, άφράτων 

μετ’ εΰχών μυχιαιτάτων

Είς τόν Χρήστον τόν Τσιρώνην δικηγόρον στέλλω βίλαν 
δύο βάζα φαάφουρένία καί τουλίπες μέ τά φύλλα

Εις τόν Χρή-ττον Γαλανόπ’λον τσ’ ’Α χ α ϊα ς  τόν Ιατρόν 
μ’ εΰτυχίαν νά περάση καί μέ κέρδη τόν καιρόν.

Εις τόν Χρήστον Μακρυγένην δικηγόρον φίνον, πάλι 
τάς εΰχάς καί τά λουλούδια παμπληθή, ένα τσουβάλι 

κι’ ένα γάλλον στό τσουκάλι

Είς τον Χρήστον Δημητρόπ’λον στάς Ά ,Θ ήνχς δυό κανάτια 
καί φιλώ τά δυύ του μάτια 

τήν ζωήν μέ τά παιδιά του νά περάση μ’ εΰτυχίαν 
καί νά χαίρη τήν Τασσίαν.

Τόν Παπαβασιλόπουλον τόν Χρήστον τόν συγχαίρω 
καί δυό λουλούδια τώστειλα σ’ ολόχρυσο μπουγέλο 

Στόν Χρήστον Σταματόπουλον τοΰ στέλλω ένα πεπόνι 
καί εύχομαι του χίλιοι του νά τώβγουνε κι’ οι χρόνοι

Είί δε τόν Δημακόπουλον τόν Χρήστον σ’ Έ γ λ υ κ ά δ α , 
χειμωνανθούς μέ τά κλωνιά τραγούδια στήν αράδα

Στόν Χρήστον Ράπτην, τόν καλόν καί δικηγόρον άμα 
θερμάς εΰχάς άπέστειλα μέ τά λουλούδια άντάμα

Καί τέλος στόν Λαμπρόπουλον συνάδελφον στήν πέννα 
πάντα νά είναι υγιής, νάχη σωστά τά φρέννα 

νά φάη καλά, καλά νά πιή, κι’ άς θυμηθή κι’ εμένα

Κ ι’ οντω τρα γονδ |α  μά κ ι’ εϊτχάς ένταβθα τελειώνω 

κ α ί νά ό<ϊς ι(τάλλω ε ύ τ ν χ ε ϊί , π ά λ ιν  τόν άλλο  χρόνο

Τ©ΰ Π λουτάρχου τά γλυκά  

π ά ντοτ’ έξαιρετικά

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

καί σοκολατίνα πρώτης Μποαλινέ Πριγκηπικά 
μαντολάτου καί Γκριλέ καί Γκανάζ, Μαρκΐ Νουγκα 

πρώτης αρωματισμένα θέ νά βρήτε τακτικά 
καί Φρουΐ—Γλασσέ, Μπιζέδες, φίνα κι’ εξαιρετικά, 

τρούφες καί Μαρόν Πουτίγκες καί Μίλ Φέΐ καί Νογκατί 
κί' δ,τι τις επιθυμήσω καί τήν κρέμα σαντυγί 

μέ τό γάλα εκ Γαλατά 
καί Πουτίγκες Μελενίκ ολα καλλιτεχνικά 

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

κι’ δποίος θέλει γϊά νά φάη 
στοΰ Πλουτάρχου εΰθύς νά πάη 

κι’ οποίος θέλει γϊά νά *άμη ένα πλούσιο γιορτάσι 
άς περάση έκεϊθε πρώτα τά γλυκά νά δοκιμάση 

στού Πλουτάρχου καί Υίοΰ 
πρώτης Ζαχαροπλαστείου καί στήν τσέπη σας φθηνού

ΓΑΛΑ ΤΡΟΦΟΣ όάς «ίννιότώ, Μητέρες ότά π α ιδ ιά  <$ας 
Γρήγορ άν Θέλ’τε νά γενοΐίν μ εγά λ α , τά μωρά (ίας 

γ ΐα τ Ι τό γά λ α  τής ΤΡΟΦΟΣ 
δίνει μ α ζή  ζωή κ α ί φως 

κα ί ε ίνα ι γά λ α  άνθόγαλος, ΓΑΛΑ ΤΡΟΦΟΣ άφρός 
τό βούτυρο τοΐτ γάλακτο»·, τοΟ γάλακτος άνθός!

Γ^ά κουστούμια σπορ καί φράκα 

μία σύοταοις τοΰ Φ άπα
Κ όφτης, ράπτης ίκανότης ξακουστός τνγχά νει έμπράκτως 

Ζνας μάότορας Σπουδαίος ό Γ ιαννάκης Βενιεράτος 
«ίτήν όδόν Κ α ρα ΐίκά κη  έκατόν δέκα έννέα, 

ποΐ? <ίέ κάμνει φ ιγουρ ίν ι μέ τά όχέδια τά νέα, 
καί ό’ ένδνει έν τφ ά μ α , 

δίχως λόγ ια  κα ί ρεκλάμας 
μέ τ ιμ ά ς , ποΟ τής θανμάζεις ώς όπονδαίας λογικάς 

κα ί πρό πάντων λ α ΐκ ά ς

Σ ν λ λ ν π ο ΰ μ α ι όλοθέρμως τόν Νικόλαον τόν Ζονρα 
γ ϊά  τόν προσφιλή πατέρα, ποΐί άπώ λεό’ έν Βονρβονρα 
κ ι’ ενχο μ ’ ό θεός τόν πόνον τέτοιον φ ίλ ο ν  νά κοιμή<Ιη 

κα ί νά τόν παρηγόρηση,


