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βίναι μονάχα μιά δραχμή

ΕΙς δραχμάς πβνήντα μόνον τήν τοϋ ϊτους συνδρομήν 
κ ί’ βίκοσ’ πέντβ τ ’ εξαμήνου καθοορίσαμβν τιμήν 

γιά τά ξένα μέρη δμως δυό δολλάρία, κ ι’ αύτά 
βίς τό χέρι An’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

Έ πιστολάς καί συνδρομάς 
προσωπικώς μόνον σ' έμάς

Ό γδ ο ο ν  φΰλλον κ ι’ βϊκοστόν 
και νέον ψάλλοα ένιαυτόν

Ίανουαρίου πρώτη 
κανονιών σημαίνουν κρότοι

Τ ό Ν έο χ ρ ό ν ο  χοαρε%« 

καί νηστικός χειροκροτώ

Καινούργιος χρόνος! xi χαρά! π 1 άνάκατα μας βρίσκει! 
καί τήν ‘Ελλάδα τριγυρνοΰν πτώματ’ άνθρώπίον.. ίσκιοι 

καί ϊΐσ! δέν βάλαμε μυαλό! ώς τώρα στό κεφάλι! ·
Καινούργιος χρόνος! ΤΙ χαρά! Δέν βρίσκομε τ ’ άφάλι 

κί’ άπό την πείνα τήν πολλή, 
δλοί γυρνόΰνε, σάν τρελλοΐ 

ΕύόΧ! εύάν! ΤΙ χάλι.!

Καιγούργιος ΧρόνΟς! τι χαρά! Οί Πρόσφυγες κοίμαΰνται 
άκόμη μέσςχ σέ σκηναΐς, κι’ έκεϊ (Ιαλλιοτραβιοϋνται 

Κανείς δέν εχουμε, λεφτά! γιατί αύτά οί ξένοι 
μάς τά τραβούν καθημερ’νώς 

κι’ εμείς τούς βλέπουμ’ άτενώς 
σάν βδέλλα, ποϋ βυζαίνει!

Κ αίνούργως Χρόνος! ΤΙ χαρά! ΤΩ! Πάουερ*. καημένη 
πάρε σύ νάχης γιά νά φας! νά μή φανής κλαϋμένη 
κί’ έδώ' καθένας μας Ρωμήός, Ε λλά δα  παινεμένη!, 

ά<̂  τριγυρίζει νηστικός 
άρκεΐ πού είν’ κυβερνητικός 

καί νήστις άς πεθαίνει!

Καινούργιε Χρόνε! Τί χάρά! στό Κράτος τής ρεμούλας!
Μ $, πές μου, τί μάς εφερες στόν πάτο τής σακούλας; 

Χαρτί; Λουκούμια; Ψέμμάτα; Λευτέρη τί θά γίνη;
Μά πάντα, σύ, νάσαι καλά! 
κΓ άς μήν υπάρχουνε -ψιλά 
καί πέτρα μιά άς μή μείνη!



Γιά τή ν  Πατραΐκή μα νδολινάτα  

λίγα  γ έγ ια  καί αταράτα. 

Καί τοΰ δένδρου τά λουλούδι»  

μ α ντολίνα  καί τραγούδια

Φ.— Πολλαΐς ήμέραις σ’ έχασα, βρέ Κλάπα, φουκαρά, 
ποϋ ήσουνα;

Κ.— Ποϋ νάμουνα ζητείς, χωρίς παρά;
ΙΙήγα κί’ έκλείσθηκα λοιπόν κατάμονος στό σπήτι 
καί ούτε κί’ εδοκίμασα στό στόμα κρέας, μπήτι...

Φ.—- Δέν έφαγες γουρνόπουλο; γάλόπουλο κί’ εσύ;
ποϋ μοίραζαν, οί άνθρωποι τοϋ πλούτου οί χρυσοί;

Κ.— Είδες έσύ, καν πουθενά ν’ άπλώση κάνα χέρι 
ένα κομμάτι στό φτωχό τόν Κλάπα γϊά νά φέρω; 
είδες έσύ γιά ντύσιμο νά δώσουν κάνα ροϋχο; 
μήν είδες νά μ’ αλλάξανε τά φτωχικά μου, ποΰχω;

Φ.— Μά... πώς; δέν βρέθηκαν κι’ έδώ; άνθρώποι, φιλαν-
[θρώποι;

Κ '— 'Ανθρώπους λές; Συνήντησα στό δρόμο νά περνοϋνε 
καί σάν μέ βλέπουνε φτωχό, τσ’ αρέσει νά γελοϋνε 
κΓ ένφ μπορεί καθώς έγώ, ώς αύ'ριο νά γενοϋνε! 
κΓ δμως αυτούς οί άνθρωποι, ώς κάτω προσκυνοϋνε!

Φ.— Μά!..
Κ.— Δέν ζητώ γιά νά μοϋ πής γι’ αυτήν τήν άπορία 

μά μόνον κλαίω τόν πόνο μου, τοΰ έμεινα στά κρΰα 
Φ.— Πάμε λοιπόν τώρα μαζή νά σέ διασκεδάσω 
Κ·.— Καί ποΰ μέ πάς;
Φ.— Είς τό Κρυστάλ καφφέ νά σέ κεράσω...
Κ.— Καί ποιος πληρώνει;
Φ.— Δωρεάν, κι’ έσένα θά σέ μπάσω
Κ.— Άλλά, σάν μποΰμε πρόσεξε μπροστά μου μή σέ χάσω 

γΐατ’ υστέρα φασκέλωτα τί καρπαζιές θά μάσω! 
τράβα μπροστά! πούσαι γνωστός.

Φ.— Ά ς λείπουν τώρα < ί ντόροι
Πέρασε κάτσε κατά κεΐ καί βΥάλ’ τό πανωφόρι.

Κ.— Τί λές μωρέ; Θές νά φανοΰν, τάλαίπωρε τά...δρη;
Φ.— Πάψε μέ κάνεις θέατρο καί κύταζε μέ τρόπον

καί πές μου ποιούς έγνώρισες έκ τούτων τών άνθρώ-
[πων,

Κ.— Στάσου λιγάκι. Τάχασα μέσ’ τά πολλά τά φ:οτα
ζαλίσθηκ’ άπ’ τής μυρουδιές, άπ’ τούς καπνούς, τά

[χνώτα,
καί κύταξε τό Λάζαρη χορευταρή μέ κρότο, 
ποΰ μέ τήν Άμπατάντζελο, χορεύειι μέ τό πρώτο.

Φ·— Τήν ξέρω καί τά μάλιστα πώς αΰτη προσεχώς 
θά δώσω καί παράστασιν, καί κόσμος έκλεκτός 
τήν περιμένει πώς καί τί, νά τήν χειροκροτήσω 
καί στ’ άδυτα τής τέχνης της μ’ αυτήν νά συργιανίσω 

Κ.— Μά δέν μοΰ είπες τί είν’ έδώ ποΰ μ’ έφερες τό κέντρο 
Φ.— Γιορτή Χριστουγεννιάτικη! ποΰ λέγεται καί δένδρο!

Καί είναι τής ΠατραΥκής Μανδολινάτας δράσις 
καί κάτσε καί γουστάριζε ώς δτου ν’ άποστάσως 

Κ.— Γι’ αύτό’ δα τόν Καλυβωκά ποϋ τρέχει συνεχώς
ποτ άπο’ δώ, πότ’ άπό’ κεΐ, πολύ περ’ποιητικώς 
Μά βλέπω κί’ ένα ναυτικό μέ δυό χρυσά γαλόνια 
ποϋ πάντα σπινθηρίζουνε στό φώς, άπ’ τά λαμπιόνιαΐ 

Φ.— Τόν Ρωμαΐδη βλέπω ’γώ μέ τήν ξανθή κυρά του 
τόν Θήτα Πανουτσόπουλον ποϋ ήλθ* έξ ’Αθηνών

τόν Σπΰρον τόν Φαρλόπουλον άπέναντι αυτών 
τήν ώμορφη κυρία του, τί πρόσωπον γλυκόν! 
καί τόν Κρινάκο ποΰ κι’ αύτός έδώ γλεντά κοντά μας 
μαζή μέ τήν κυρία του, καί τόν Άλέκο αντάμα!

Κ.— Κυτάζω τόν Πυλαρινό μέ τά γλυκά κορίτσια
κύτα κι’ έσύ... Νά κατά ’δώ, ποΰ κάθετ’ ή Μαρίτσα!

Φ.— Γιά τόν Έρνέστο πώς δέ λές, πσΰ κάθεται κοντά τους; 
Κ.— Κυτώ τό Γεωργακόπουλο, ποΰ έκάθησε μακρυά τους. 

τόν Νΐ Βουρλούμη γελαστόν ρίχνει τή ματιά του 
μαζή μέ τό κορίτσι του καί μέ τήν άνηψιά του 
τόν Βλάση Κούρτη ύστερα μαζή μέ τή μικρά τόυ 
κι’ έναν ποΰ ήλθεν έμιγκρέ καί μέ τά γιορτινά του 

Φ.— Φερμάρω τόν γερόλυκων τεσσάρων τήν τετράδα, 
ποΰ κάθηντ’ ήσυχώτατοι, μά καί μέ φρονιμάδα 
τούς βλέπεις; Νά τους! Κόβουνται τριγύρω στήν άράδα. 

Κ.— Έγώ κυτάζω άπό’ δώ τόν Κώστα τό Σταθάτο
μαζή μέ τήν κυρία του ποΰ κάθηνται πειό κάτω.
Τόν Γκίολντι βλέπω κί’ άπό ’κεΐ τάς Παπαΐωάννου. 
τήν Ματαράγκα στή γραμμή τόν κύριο Παπαπάνου 
τόν Γιάννη Παναγόπουλον καί τόν Σακελλαρίου 
καί μιά μέ μαΰρα πεταχτή μέ μάτια φώς ήλίου.

Φ.— Τήν βλέπω! καί δασκάλισσα θαρρώ,· καλέ, πώς είναι, 
καί τήν Άφεντοπούλου μας...

Κ· Σταμάτησε καί πίνε!
Φ.—* Μα πώς να πΐώ πώχω νά ειπώ καί διά τήν Τασσία 

την ζωηρούλα τή μικρή χορευταροΰ άξία 
Κ.— Λέγε λοιπόν καί τελείωνε. Γιατ’ ή μανδολινότα

Σεΐχη τώρα φαίνεται πώς παίζει: Άχ! έρμα νείάτα!
Φ·— Τον Μαυρομμάτη δέν κυτάς, κι’ ένα χοντροπατάτα;

Τό Σακκελίου, Λιάκουρα, τό φίλο μας Μεσσήνη 
δέ βλέπεις τόν Τολέντο μας, μαζή μέ τό Λαΐνη; 
τον Κάπα Κανελλόπουλο, ποΰ κάνει τόσο ντόρο 
καί τόν Χασάπη γκρεγκοάρ φυσώντα σαν παπόρο 
καί τόν Κωνσταντινίδη μας μαζή μέ τόν Κατσάρη 
τό Μαρουλάκο, Κάλλιστρο, ποϋ κάθουνται στήτ άκρη 
τόν Γιώργο τό Φωτόπουλο, ποϋ μέ τήν άδελφή του 
χορεύει μέ πολύ τό σίκ καί χαίρετ’ ή ψυχή του! 
τόν Ματαράγκα νεαρόν τόν Χρήστον Γεωργακόπ’λον 

καί τής «Καμπάνας» τόν κλεινόν τόν Άρβαν Άνδρικόπ’λον. 
Κ.— “Ολους τούς είδες; Μά θαρρώ πώς κάνεις κάποιο λάθος 
Φ.— Ξέρω! Δέν είδα μερικούς. Μά οχι κΓ άπό πάθος!

ποΰ νά τούς βάλω; Δέν χωρεΐ ή τής παρούσης στήλη 
Κ.— Πάρε λοιπόν μιά καρπαζιά καί πρόσεχε ,ψωρίλλη, 

οσάκις γράφεις άλλοτε σωστή νά δίνης ΰλη! 
κι’ εΰχου μ’ έμενα πάντοτε γϊά τή μανδολινάτα 
σ’ ευτυχισμένης προκοπής νά βρίσκεται, τή στράτα!

Τρεις ποΰ ξέχαο’ άπό ιά λ λ ο  

μέ ουγνώ μην τώρα ψάλλο*.

τόν Αθανασίου Χρήστον, ποΰ δέν είχα στ’ άλλο φύλλον 
επαινώ, μά καί συγχαίρω πανταχοΰ παρόντα, στύλον 

τοϋ καλοΰ Ειρηνοδικείου,δπου εργάζεται μέ ζήλον. 
Στόν Βαριατζάν τόν Χρήστον εύ'χομαι πολλά του χρόνια 
κι’ ευτυχής νά ζήση θέλω, γϊά νά ίδβ κΓ αύτός έγγόνια 

Στοΰ μικρούλη Προκοπίου καί φιλτάτου Στεφάνή 
τό γιορτάσι ή Καμπάνα τό γλωσίδι της κινεί 

νά τόν χαίρωνται μ’ υγείαν οί καλοί του οί γονηοί.



5τβύς Βαοίληδες εγκαίρως 

τάς εύχάς Ιδιαιτέρως

Στόν Βασίλειον Λαλάκην Κανακάρην τε κα'ι Ροϋφον 
άποστέλλω δικτατόρων νυκτικόν μαζή μέ σκοϋφον 

μήπως βγή καί πολεμήση, επί τέλους, κάθε μπούφον! 
Άποστέλλω στήν Αθήνα είς τό Βάσσο τό Σαγία 
τόν φανόν τοΰ Διογένους καί ^ετάλλινον σουγιά 

τό σουγιά νά τόν κρατήσχι καί νά δώση στόν Τσαλδάρη 
τό φανάρι γιά νά βλέπη; κι’ δταν βλέπει καβαλάρη 

γιά νά μπι ίνχι στό.. πιθάρι.!.

Είς τόν Βλάσην Άντωνόπ’λον βουλευτήν μας Ματρινόν 
άποστέλλω έν μπουκέτον 

κι’ εν τφ μέσφ τους λουκέτον 
καί πακέτο τών βουλών.

Είς τόν Βλάσην Πρόβον στέλλω άσπρα ρόδα στό κανίστρι 
καί τοϋ χρόνου νάχΐ) β^λο, ώς έγώ, κι’ αυτός καπίστρι!

Είς τόν Βλάσην Κοΰρτην στέλλω εύοσμα πολλά λουλούδια 
τάς εύχάς μ’ άπό καρδίας μ’ ειλικρίνειας τραγοΰδιαΐ

Στόν Βασίλειον Μαρκέτον στέλλω σκύλους άπό ράτσα 
καί τά γιούλια μετ’ εύχών μου, μέ παιδίσκην, μάτσα, μάτσα!

Είς τόν Κόκκαλην Βασίλην τόν καί Συμβολαιογράφον 
γαλακτόπηταν νά φάγη μέ τυρόν εκ τών άγράφων.

Τόν Βασίλειον Σκαρπέταν έκ καρδίας χαιρετώ 
κι’ εύχομαι τοΰ χρόνου τέλος, νά τόν εύχηθώ διπλό

Εΐς τόν Τσινοΰκαν ιατρόν έκ τών έγκριτωτάτων 
ειλικρινείς τοϋ στέλλω εύχάς, μά κί’ έκ τών θερμοτάτων 

μέ λόγία αγάπης μου θερμά, έκ τών μυχιαιτάτων.

Στόν Βασίλην Δημητράπ’λον ποΰ ξυλέμπορος τυγχάνει 
καλήν τύχην, πάντα σπήτία καί παιδιά νά καλοφτιάνη 

καί μαζή μέ τήν κυρά του εύτυχή ζωή νά κάνη.

Καί τόν Πέτροβις Βασίλη έπαινώ καί ψάλλω άμα 
καί τοΰ στέλλω χειμωνίνθια καί κρασί καλό συνάμα

Στόν Βασίλειον Γιατράν ποΰπιαμε τό ϊδιο γάλα 
άπαστέλλω τάς εύχάς μου, πώς τό λέν; μέ τήν κουτάλα 

χίλια ρόδα, μπισικλέταν, μπιμπερό καί λίγο γάλα!

Είς τόν Βήτα τόν Πετρίδην στέλλω άγαλμ: ’Αφροδίτης 
ποΰ νά πέφτει άπ’ τό μπαλκόνι δίχως σπάσιμο τής μύτης!

Είς τόν Παπαγεωργακόπ’λον τόν Βασίλην καί κουμπάρον 
τήν κουμπάρα μας νά χαίρη, καί τά πλούτη μέ τό κάρρον

Εις τόν Βήτα Τζίμη στέλλω τόν Λαυρέντιον μέ τόξο 
νά τοΰ δίνη γιά νά τρώη γιά νά μήν τόν βγάλχι ό'ξω 
καί. γιά σήμερα νά κόψη τής μερίδαις πειό μεγάλαις 

ποΰ γιορτάζει, γιά νά τώβρουν οί πελάταις του καί χάρες

Στόν φίλον Καραβάσσιλαν τόν Βάσον αποστέλλω 
*» χαράς τραγούδια πάμπολλα καί γιούλια στό μπουγέλο. 
Στόν Βλάσην Άνδρικόπουλον, τοΰ φούτ—μποόλ μιά μπάλα 

νά τήν κυλά έκσιατικός, κι’ άθλητικώς τρεχάλα.

Στόν Παπαδημητρόπουλον Βασίλην στέλλω γιούλια 
πολλά μαντζέτα ρεζεντά εύχάς τε καί ζουμπούλια

Στόν Μπακόπουλον Βασίλην τόν γιατρόν γιά τούς όδόντας 
νάχη πάντα πελατείαν καί νά εϊν’ άπό τούς δρώντας

Στόν Βασίλη Δουφεξόπ’λον τό κορίτσι του νά χαίρχ) 
ποΰναι ώμορφο λουλούδι, μία νεράιδα ενα αστέρι 

καί στόν Κόκκαλην Βασίλη πούναι φίλος ενα κλώνον 
λουλουδένιον καί νά χαίρη ευτυχής τόν νέον χρόνον

Εϊς τήν 2Επάρτ^ν τόν Βακίδην τόν Βασίλην χαιρετώ 
τά καλά αΐσθήματά του εύθαρσώς χειροκροτώ 

καί τόν εύχομαι νά γίνη στί'λος καί στ’ αγροτικό!

Τόν Βασ'λειον 1 Ιατίλην, φίλτατόν μο« άπ’ τόν Στρατόν 
τόν συγχαίρω άπό καρδίας μετά τών θερμών εύχών 

τήν χαράν νά δοκιμάζη, ώς τά τέλη μ’ εύτυχίαν 
καί νά χαίρη τή γλυκειά του καί πολύ καλήν κυρίαν

Στόν Βασίλειον Ρ^στήν στέλλω χήναν ζηλευτήν 
κι’ οταν φάη νά μέ καλέση νά τοΰ ψάλλω τήν γιορτήν

Στόν Βασίλην Γιανακόπ’λον φίλτατόν καί γραμματέα 
δυό μπουκάλια μαυροδάφνη νά κεράση τήν παρέα 

κι’ άν νά πιή δέν είμπορέση, γιά νά πάρη μιά ιδέα!

Τόν Λαλάκην Μανωλόπ’λον μέ χαράν μου χαιρετώ, 
τό καπέλλο μου τό βγάζω καί γλυκά τόν ερωτώ, 

καί τοΰ εύχομαι νά ζήση κι’ άλλους χρόνους εκατό!

Στόν Ρηγόπουλον Βασίλην άποστέλλω μακαρόνια 
γιατ’ άπ’ άλλον αν προσμένη θά περάσουν δέκα χρόνια 

εύχομαι ζωήν κι’ υγείαν 
στά παιδιά καί στήν κυρίαν 

κι’ εύτυχής νά ϊδή κι’ άγγόνία

Στόν Βήτα Παπακυριαζήν τόν Συμβολαιογράφον 
μιά μπριγιαντίνην τών μαλλιών κι’ αργύρου στυλογράφον 

καί στήν κυρά Χρυσάνθη του στά πόδια της φτερά 
γιά νά προφθάνη πάντοτε τήν κάθε μιά κυρά.

Είς στόν Παπαϊωάννου φαρμακοποιόν καλάθια 
στό Ά γ ρ ε ν ιο ν  μέ ρόδα κι’ ανθισμένα χειμωνάνθια

Στόν Βλάσιον Λαγουμηντζήν έπάνω στήν Β λαοέα  
Στόν Βήτα τόν Δημόπουλον ψηλά στήν Ά μ ,β ρ α κ ία . 
στόν Κατσαράκην ιατρόν, ποΰ μένει στοΰ Λ1π»μ.π£ν& 

χίλια καλά 6 Θεός πολλά γιά πάντα νά τούς δίνη

Στόν Βασίλειον Καντζοΰρον έν Μ & αολογγ£ω  δώρον 
άνθισμέναις δυό τουλίπαις σ’ ένα τέτοιον δικηγόρον 
Καί στόν Βήτα Νικολόπ’λον πουν’ έπίσης δικηγόρος 

δοξασμένον νά τόν ΐδω εύχομαι του διατόρως.

Στόν Μπαλντάν τόν Βασιλάχην σιέλλω βάζω φαμφουρένιο 
καί λουλούδια σέ καλάθια στέλλω δίχως ν’ άποσταίνω 

γρήγορα στής Π α π α δ ά τ α ις  
μέ ανθρώπους καί μέ γάταις

Στόν Βασίλειον Τρουμπούκην, ποΰ στή Λ ία υπα χτό  μας μένει 
ή Καμπάνα τάς εύχάς της έκ καρδίας της τοΰ στέλνει 

Στήν Γ ο υ ρ ζ ο ύ μ ια β α ν  σ’ έπίσης εϊς τόν ΓΙαπαθεοδώρου 
τάς εύχάς μου μετά δώρου

Στόν Βασίλην Γεωργαντόπ’λον γράφω εύχάς μέ δυό κοντίλία 
γιά νά χαίρη τήν κυρά του καί τά...λίγα τσορομπίλια
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Πρός ηάντας τούς Σ υνδρομητάς καί τάς Σ υνδρομητρίας  

I  ατέλλ’ ή «Κ ΑΜ Π Α ΝΑ» τάς εύχάς άπειρους καί μυρίας

ν ά  λάβουν βάρκα καί όαχά έφέτος τά όνειρ ά  τους 

κ ί’ ό Χ ρ όνος πάντα  ν ά  κυλά χα ρούμ ενος μηροατά τους

Στούς πολιτευτάς τής χώρας 

λόγοι ευχώ ν μετά πληθώρας

Εϊς τόν Βενιζέλο στέλλω νά μά; γιάννω άπό τό χάλι 
ένα νέο σερβουτσάλι, 
κί' Αίγινίτικο κανάα, 

κρΰο νά πίνω τό νερό του, νά τοϋ φεύγη τό ινάτι.
Κι’ έσύ λάβε, Καφαντάρη, ράβδον ποιμαντορικήν 

κι’ εβγα έξω νά διδάσκης ηθικήν πολιτικήν 
γύρνα τόπους, γΰρνα χώρας, λάβε πείραν άρκετήν 
κί’ έλα πίσω, γέλα, κλαΐγε τήν ορμήν τήν λαϊκήν! 

λάβε σέλαν καί σαμάρι 
καί καμάρωνε μέ χάρι 

κ ί’ άπλωνε τό χέρι, τρώγε κι’ άπό λίγο τό... χοριάρι....

Είς τόν Παπαναστασίου άποστέλλω δυό δρεπάνια 
θές άνάκτορα νά κόβω, ή ν« κόβω τά ραπάνια 

στέλλω σφύρα νά χτυπήσω λιγοστά τό καύκαλό του 
στέλλω βίδαν νά βιδώση λιγουλάκι τό μυαλό του 

κι’ έπί τέλους στάλλα δλα 
έξ ’Αστυνομίας φόλα

Είς τόν Μιχαλακόπουλον δέν βρίσκω τί νά στείλω 
εύχομαι μόνο νά κρατώ πολύ γερά τό στύλο 

κι’ άν ζεσταίνεται κί’ ιδρώνει 
ά; φυσά για νά... κρυώνω!!

Κι* εσύ τέκνον τής εύάνδρου τής Κορίνθου μας Τσαλδάρη! 
λάβε λύχνον καί φανάρι 
λάβε άκόμη καί πιθάρι 

τράβα μέσα καί τεντώσου, ωσάν άλλος Διογένης 
γιατ’ έκεϊ μπορείς άφόβως διαρκώς νά μπαινοβγαίνης!

Στόν Κονδύλην άντί δάφνης, ρίγανης τοΰ στέλλω κλώνον 
νά τόν βάλω εκεί ποΰ ξέρει, νά μυρίζετ’ αύτός μόνον

Γιά τόν Μεταξάς; Δέν βρίσκω, oiitfe τόπον, ούτε στϊχον 
συνιστ’ δμως νά κτυπήση τό κεφάλι του στόν τοίχο 

"Οπως τάκαμες, κύρ Γιάννη, δσα έ'καμες, σαλάτα 
τώρα πλέον, κάτσε.... φάταΓ....

Τ4ν ϊα λ ο ΰ τό η ν  τΛν Ζακύνθου εύχαρίότως χαιρετώ ν, 
γ ιά  τ* ώραΐο π ο ίη μ ά  του μετά τών άναγνωότών, 

τ ’ άποότέλλω τούς έπαίνους κι* α λ λ α  λόγια  ’γκαρδιακά 
διά  τής παροΰόης ό τή λ η ς νά τά λά βη  άδελφ ικά.

"Έχει έ Π λούταρχος γλυκά  
πάντοτ’ έξαιρετικά

Τριεστίνικη νεράιδα μέ τοΰ Λόϋδ Τριεστΐναι 
εφθασε στήν Πάτρα! Τρέχτε στοΰ Πλουτάρχου γϊά νά ίδήτε! 

άπ’ τά χέρια της νά φάτε τό τσουρέκι τό πειό φίνο 
"Ολοι εμπρός! τούς μπακλαβάδες τούς ωραίους νά γευθήτε! 

Σήμερα γιορτάσι έ'χει τό Κατάστημά μας τοΰτο 
γιατί κλεΐ τριάντα χρόνια καί γλυκό μέ φίνο γοΰστο 

θά προσφέρη στούς πελάιας κί’ άς περάσετε νά ΐδήτε 
καί οί ξένοι καί οί φίλοι, γϊά νά εύχαριστηθήτε! 

κι’ δποιο; θέλει γιά νά κάμη έ'να πλούσιο γιορτάσι 
άς περάση έκεΐθε πρώτα τά γλυκά νά δοκιμάση 

στοΰ Πλουτάρχου καί Υίοΰ 
πρώτης Ζαχαροπλαστείου καί στήν τσέπη σας φθηνοΰ

Ή  μικρούτσικη «ΚΑΜΠΑΝΑ» 
ευγνώμων καί συνάδελφο; στόν τύπον τών Πατρών 

εύ'χεται τόν «ΝΕΟΛΟΓΟΝ» μετ’ ευχών πολύ θερμών 
'Επίσης στόν «ΤΗΛΕΓΡΑΦΟΝ» πολλάς εύχάς της στέλλει 

καί τέλος είς τήν «ΠΡΟΟΔΟΝ» τά ΐδκχ παραγγέλλει 
σ’ δλαις μαζή νά ζήσουνε άκόμα χρόνια χίλια 

καί στέλλω τους φιλήματα στά φρείδία καί στά χείλια

Συνιστώ τά γιαλικά  

Ρ όζη  Π. καί Τρακαδά

ϊυ ν ιό τώ  ίδιατρω ς τά ώραϊα γ ια λ ικ ά  
Ρόζη D. καί Τρακαδά 

μ ία ς  μάρκας φυμ ιόμένης λεπτοκαμωμένα π ιά τα  
κι* άθραυότα κι* έκεϊ νά τρέξης όυνιότώμε, διαβάτα


