
**Μ» 1

Έ φπμερίς 
ποΰ διαβάζεις κι’ άπορεί; 

Mt flyKtvg ηάν.τα r e  πρωΐ έκά ατη ; Κ υριακή; 
κι’ Α Ά Ρ Β Α Σ  βάν’ δ««ύ8υν©ς αυντάκτης κ ι’ Ιδρυτή;

Έ τ ο ς  πρώτον άριΉμοΰμεν 

κ ι’ είς τάς Πάτρας κατοικούμε ν ,
τριάντα κι’ έννηακόσια καί χίλια 
νηστεία, προσευχή κ<*1 Πετραχήλια

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα μιά δραχμή.

Είς δς>αχμάς πενήντα μόνον τήν ταΰ έτους συνδρομήν 
κι’ εϊκοσ’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθωρίααμεν τιμήν 

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

Έ πιατολάς καί ου-νδρομάς 
προσωπικώς μόνον σ’ εμάς

Φύλλον πέντε καί τριάντα 
τ ’ εχεις Γ ιάννη ; Ό τ ’ ε ίχα  πάντα

έννέα Μαρτίου μηνός 
κι’ ΰπαλλήλ(ι>ν συναγερμός

Ι Ι ε ρ ί  βουνεύρο»ν χαί μυαλώ ν  
ε ις  ε β δ ο μ ά δ α  v i j s m d v  

κα«,τόπιν τών Χ α ιρ ε τ ι σ μ ώ ν

Λοιπόν: Πάει κι’ ό Κ αρνάβαλος καταλιπών ημάς 
τήν ώρα, ποΰ κατέφθασε καί ό Ά λ μ π έρ  Τομάς 

κΓ α φ ατον λύπην άφησε ατό γένος τών Ε λ λ ή ν ω ν , 
κι’ εντός Μ αχών παρέοτηκεν Μεσοίας, άκινδύνων 

έκτος τοΰ Πειραιώς, 
ποΰ γυμνασίαν εκαμε ό στόλος ξαφνικώς.

Πάει κι’ ό Καρνάβαλος λοιπόν, υμάς καταλιπών 
καί μετ’ αύτόν οί Ρέντζηδες μέ τρόπον ταπεινόν 

είς τόπον άναπαύσεως καί τόπον χλοερόν 
τώρα π ’ άρχίζ ’ ή άνοιξις παμπλήρης μυρουδιών, 

κι’ εαρινών πνοών 
καί τόν κακόν μας, κάκιστον, κακόν ψιιχρόν καιρόν

Πάει κΓ ό Καρνάβαλος λοιπόν, ημάς καταλιπών 
τήν ώρα ποΰ τά κείμενα μακρών επιστολών 

σερβίροντ’ ώς αφέψημα ά π ’ τόν Π ρωθυπουργόν 
πόλλά πραγματευόμενοι περί πολλών ψευδών 

είς ώρας νηστειών 
καί ρΰσαι ήμάς, Κύριε, άπό τό πονηρόν.

Πάει κι* ό Καρνάβαλος λοιπόν, ήμάς καταλιπών 
τήν ώρα π ’ όλοι μάς ζητοΰν επίδομα λαμπρόν 
κΓ υπάλληλοι δημόσιοι ήγέρθησαν καί πάλι 

κι’ έσ’κώθηκαν τά πόδια μας νά δείρουν τό κεφάλι 
~Ω! τό λαμπρό μας χάλι, 

μά, Ζήτω τοΰ Μεσσία μας; κΓ άς λείψουμ’ δλοι άλλοι 
Κύριε τών δυνάμεων! ώ! μ εθ’ ημών γενοΰ! 

άφοΰ έλλιπείς μάς εκαμες, δίχως νιονιό καί νοΰ  
κΓ άγνώριστοι γινήκαμε καθένας τ’ άλλουνοΰ  

2κΐ’ ό λόγος τοΰ Μεσσία μας, Μεσσία άλη Οι νοΰ

έβγήκε αληθινός  
κί άπ  £ξω τυΰ καθένα μας έβγήκ' ό πισινός

Κύριε τών δυνάμεων! ώ! μεθ’ ήμών γενοΰ  
καί δός μας πάλι τό μυαλό γιά ναΰβρουμε τό νοΰ  

τώρα, ποΰ κΓ ό Κ αρνάβαλος κατέλιπεν ήμάς 
εστω κΓ άν δέν τ 5 άπέδωκεν κανένας τάς τιμάς 

καί φώτισον ήμάς 
παρέχων μας καί βούνευρον ποΰ τόσον εκτιμάς

Μά δόσε μας καί δύναμι καί γνώμας φωτεινάς 
j καί σπρώξε μας στοΰοϊκου μας τας θύραςμας ώς περνάς 

νά δείξωμεν, νά  διώξω μεν εμπόρους ιερών 
είς άλλην γή ν πολύ μακράν νά σύρουν τόν χορόν 

,— υπέρ βωμών καί εστιών
νά διώξω μεν τό μίασμα τό τόσον φοβερόν

Π οιο μίασμα; Θεούλη μας Έ σύ μονάχα ξέρεις!
■m’ άπορώ τόσον καιρό κι’ έσύ πώς υποφέρεις 
Γιά τοΰτο σέ παρακαλώ Σ τό λέου άληθινά  
φέρε μας χρόνια εύτυχή, τά νέα τά στερνά  
, λεφτά στόν κορβανά

άλλοιώς φοιτιά καί κάψε μας! κι’ άς χάση; τά ... σπερνά!
Illlllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll 

Ι ί ΐ Ι  μ2ά ε\>χή στό ΛΓοταρά  
καί τήν Κ α λ ή  το υ τήν Κ υ ρ ά

Τ ώ ρ α  « ο ΰ  φεύγεις Λ ίο ταρ ά  
γιά τής Κ ε ρ κ ύ ρ α ς  τά νερά 

καί ή Κ α μ π ά ν α  ζω η ρ ά  
τήν λύπ η  αισθάνεται βαΟειά 

μ έ σ ’ τή φτωχή της τήν καρδιά.
11 ά στή μ εγ ά λη  σου χαρά  

Λ ίο μ ά ρ χ α  κ2 άλλη μ ιά  φορά  
2Βάς ψάλλει μ ε τ ’ ευχής θερμής  

νά ησΟε πάντα ευτυχείς!!
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Σ υ σ τ ά σ ε ις  τών ’ Ε π ι τ ρ ο π ώ ν  
τών εο ρ τώ ν, χ ω ρ ίς  λεπ τό ν.

Λοιπόν ; Μεγάλ’ί ’Επιτροπαί.συνέστησαν σπουδαίως 
κΓ άνί>ρώπων σπουδαιότατων,. τά μάλλα πάντχ) νέων, 

πλήν λίγων γηραλέων 
καί γΰρω, γΰρω ψάλλουνε μέ στόμα κεχηναϊον 
οί Πατρινοί, ποϋ κάνουνε έκ κρίσεων σαρμάκο ! 
Τρεις περδικούλες κά\*)ουνται καί βάνουν τόν Ταμπάκο !

Εύγε λοιπόν τοΰ Γερμανοϋ ή πόλις, ή ώραΐα 
ποΰ καρτερείς νά σώρθουνε τά ιερά όστέα, 

ένφ θά ψάλλης κλέα, 
κι’ δμως άκόμη δέν κινείς άκόμη τό ποδάρι.
Εύγε ή Πόλις τών Πατρών ! ποΰ έχεις τέτοια χάρι 
κι’ είς εορτών Έπιτροπάς προσφέρεις έ'να δυάρι !

Μπράβο σου, Δήμαρχε κλεινέ, ποΰ συζητεΐς προθύμως 
μ’ Έπιτροπάς τών Εορτών σπουδαίως τε κΓ εύί>ύμως, 

άφοΰ είσαι σύ ό Δήμος 
κι’ άφοΰ «’ έβγάλαν Δήμαρχον ό Παντελής, ό θύμος 
ό Νικολής, ό Κωνσταντής, δ ΙΙαναγής κι’ ό Ντΐνος 
καί δυό άκόμη, δηλαδή, ό ψιλικός κι’ ό θρήνος !

Μωρέ Δήμαρχε νισάφι 
σύ ξοδεύεσαι πολύ 

κΓ δμως πάλα^το συνάχι 
φεύ ! τόν Δήμον σ’ απειλεί 
μά σύ πάντα δόσ’ του νάχη 
μιά τοΰ δίνεις στό στομάχι 

Δήμαρχέ μου, Παραλή

Μά ’δώ θά'ρθουνε καί ξένοι, έξ - οκτώ Μητροπολϊται 
ό Πρωθυπουργός τής χώρας, υπουργοί, ποΰ τούς καλεΐτε 

βουλευταί καί Τριπολιται 
θάρθουν ξένοι Διπλωμάται, τόσοι Δήμαρχοι καί ά'λλοι 
χάριν γούστου, ή λατρείας, πολυποίκιλοι, μεγάλοι !
Πώς λο ιπόν θά είν’ ή πόλις ; Μ’ αύτό πώχει τώρα χάλι;

Τότε τί γιορταΐς ζητείτε ; τί τούς ξένους συγκαλειτε; 
τί προγράμματα μεγάλα έως τώρα συζητεΐτε ;

ή φτηνότερο ζητείτε ;
Ποΰ ί>ά βροΰν νά στεγασθοΰνε δσοι ξένοι έδώ θάρθοΰνε ; 
Μ’ έ'να δυάρι άπό_τό Δήμο, δλ’ αύτά πώς θά γενοΰνε ; 
καί συντόμως : Τί ,θά ίδοΰνε ; Τί θά φάνε ; τί θά πιοΰνε ;

 φ
Πώς ; ξεχνάτε τάς μεγάλας, ποΰ λαμβάνετε εύθύνας ;
Ή  Κ α μ π ά ν α  ; δέν ζητάει, αν καί κάνει κρά! τής πείνας 

δάφνας, δόξαν καί μυρσίνας η.
Μά τήν Πόλι στολισμένη, δπως πρέπει σάς ζητεί 
άφοΰ έ'τυχε νά εινε τοϋ άγώνος έκλεκτή 
κι’ δσοι έρθουν νά τής ποΰνε φτοΰ ! νά μή μάς βασκαθή. 
Γι’ αύτό πρωτοΰ νά γίνουνε σημεία τε καί_,τέρατα 
καί ’μάς ανακατέψουνε τοΰ Βελζεβούλη κέρατα 
κι’ αρχίσουμε κ α μ π ά ν ισ μ α , ποΰ ν’ άκουσΟή στά πέρατα 

μέ λίγα λόγια ομιλώ,
Έπιτροπαί, καί σάς καλώ 
πολύ νά βάλετε μυαλό !!
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ΙΊ.

Γ ι α  τήν « ΙΙα τρ α ϊκ ή  Μ α ντο λ ινά τα »  

ό ·Ι*»σοΐ)λής μ έ  τόν ΙΙα σ χ ά λη  
τά λένε μ έ σ ’ τή στράτα  

ά π ’ τών χορώ ν τή ^άλη.

Φ.—Είδα λουλούδια διαλεχτά μέσ’ τό χορό π’ ανθίζουν 
καί μάτια τόσα όλόγλυκα καί μάτια ποΰ σουβλίζουν 
τή Νικολέττα είδα ’κεϊ τήν ξακουστή δασκάλα, 
κουκλίτσα γιαπωνέζικη τήν Κίτυ σάν τό γάλα, 
καί τήν Τασσία τήν γλυκειά, μέ τά γλυκά της μάτια 
ποΰ σοΰ ραΐζουν τήν καρδιά, τήν κάνουνε κομμάτια.
-ΚΓ έγώ είδα τή Δογάνη μας μέσ’ τά γαλάζια μέσα 
μία νεφέλη άληθινή, τή Νίτσα μιά κοντέσσα, 
καί προ παντός τόν κΰριο καί τήν κυρά Κουβέλη 
ποΰ δταν είχε τή γιορτή τοΰ έ'στειλες τό μέλι.
ΚΓ έγώ τόν είδ’ άκούραστον, καί δύο μάτια πλάνα 
τής γλυκυτάτης τής Ναούμ, ποΰ μοιάζει Σεβιλάνα 
κι’ ό Διακίδης ήτανε κΓ ό κύριος Σμπαρούνης 
σάν ήλιος άσπρος, κάτασπρος κι’ό Φίλιππας Δεστούνης 
κι’ ό φίλος Σωτηρόπουλος π’ έφόρει τά γιαλιά του 
κΓ δλοι γι’ αύτόν έλέγανε καί γιά τήν ώμορφιά του- 
καί ή Ντουνιά κι’ άπό ψηλά ό Γκίκας σά'ν τή στέκα 
κι’ ή Οικονόμου ολόχαρη, ή ’Όλγα ποΰ έπέτα 
κι’ ή Φέτζιν κόρη καί Μαμά χαρούμεναις κι’ οί δύο 
καί ό Μπαμπάς άπό κοντά ποΰ κάναν έ'να τρίο.

Φ.—Ή ταν κΓ ό Γιώργος μέ αύτούς.
II.— Τό βλέπω έ'χεις μάτι
Φ.—’Ά ν έ'χω ; άφοΰ γνΐόρισα τόν Πέτρο Μαυρομμάτη 

κΓ έρασιτέχνας διαλεχτούς, τόν'ΪΠαπαζαφειρόπουλο 
τόν Παντελή,τόν Βουτσινά τόν Νιόνιο Τσουλουχόπουλο 
καί τόν γιατρόν Εμμανουήλ τόν Τάκη Οικονομόπουλο 
τόν Συμβολαιογράφον μας τούπίκλην Δημητρόπουλο 

π’ έκάίϊητο στήν ά'κρα 
μέ τήν τρανή φαλάκρα 

καί τήν κυρία του μαζή, καί τή γλυκειά τους Ξένη 
τήν κόρη τοΰ Δαράβαλη π ’ άπ’ τό χορό δέν βγαίνει 
καί τόν Καράλη Μιχαήλ, τό Γιάννη τό Ραυτόπουλο. 
Δέν είδες τό Μικρούτσικο καί Σιά τόν'Κυριακόπουλο ;. 
Κυριάκο καί τόν Νικολή τόν Παπαζαφειρόπουλο ;
Δέν είδες Άνδρεόπουλους, τρεις αδελφούς αντάμα , 
τόν Καραλή Γεώργιον καί Σιά, σωστήζρεκλάμα ;

Π.-



φ.—Δέν είδα γιατ’ έπρόσεχα νά ίδώ και τόν Μπουγιοΰκο 
τήν αδελφή του άπό κοντά, τόν Τάκη σαν τόν Κούκο 
κα! τήν Σπηλιωτοπούλου μας καμαρωτή Ελένη (
μέ τούς γονείς της, ποϋ κΓ αυτή ποτέ δέν ξάποστένει.

Π.—Τοϋ Γιάννη τοϋ Γιαννόπουλου έξέχασα τήν Τούλα 
ποϋ τά λαχεία σωρηδόν αυτή και μόνη έπουλα 
π’ αρίστευσε στ’ ’Αρσάκειο, από τήν εξυπνάδα 
μιά πεταχτή καί νόστιμη, γλυκείά μέ φρονιμάδα.

Φ.—ΚΓ έγώ παρόλ, έξέχασα τήν ΓΙίτσα$Παπαγιάννη 
τήν Ουρανία Βούλγαρη, άλλά και τόν Άλμπάνη 
και τή Μερόπη μέ τά ροζ τοϋ Μαυροθανασίου 
τόν Χρηστό Άσημακόπουλο, νέου τά μάλλ’ άξίου 
κα! μέ τό Μαϋρο τό βελούρ τή Βάσσω Ρουχωτά 
τόν Πρόεδρον κα! φίλτατόν, τόν Γιώρ’ Καλιβωκά 
τής Τσόφα, τόν ’Avramov -ςουτέστιν τόν Καρμπόνην 
τόν Γιώργο Μιχαλόπουλο, χοροϋ αξίαν μόνην.

Π.—Κ’ οί Παπαβασιλείου μας αδέλφια αγαπημένα
ήσαν κΓ αΰτο! μέσ’ τό χορό, σά'ν πάντα, μονια*μίνα 
κΓ ό Μήτσος Κανελλόπουλος,καλός «ρασιτέχνης 
κΓ ό Γιώργος αδελφός αΰτοϋ, ποϋ «αίζβν μετά τέχνης 
κι’ ή αδελφή μου νόστιμη, κ’ ή μάνα τους κοντά τους 
αλλά κα! ό Καλιβο)κάς βιολίστας, στή σειρά τους, 
κα! ή Λουΐζα ήτανε, ποΰ λέν Τσουλουχοποϋλου 
κ’ ή Βάσσω άπό τήν Τράπεζα ή Οίκονομοπούλου 
κα! ό Μπατζάκης ανεψιός τοϋ θείου του, κι’ ό θείος 
κΓ ό Μιχαήλ δ Ράϊνελ πιανίστας πρώτης, φίνος !

Φ.— ’Αμ’ ό Βαρδάκης
Π .— ’Έξοχος ! κι’ δ Τζιάκομο Άριθοϋρος

δποΰ τό βιολοντζέλο του τό παίζει πάντα ντοϋρος 
κ’ οί αδελφοί Χυτήρηδες ποΰ χΰνουν μελωδίες 
μέσα στής τόσες εύμορφιαΐς κα! τρσαις εύωδίαις, 
κι’δ Γασπαράτος ό Άντρέ, κι’ό Τσέντος μέ τήν Τρόμπα 
κι’ ό Γιώργος,τό σαξόφωνο,κΓδ Ματαράγκας,μπόμπα!!

Φ.—Μπόμπας έγώ ;
Π .— ’Αμ’ κάλιο ποιός; Σάν βλέπεις ώς οί άλλοι

κα! δέν τούς ψάλλεις έ'παινον σ’ αύτό τό καρναβάλι 
ποΰ παίζουν τόσο έξοχα, πού σ’ ήρχετο μιά ζάλη 
κα! μέ κομμάτια ώμορφα κα! νέα, βρέ χαμάλη !

Φ.—Τότε κΓ έγώ τούς επαινώ κΓ αν θές νά μή μπεχΰοΰμε 
πάψε νά βρίζγις γιατ’ εύτ'Κις αμέσως θ ’ αρπαχτούμε 
κι’άλλο δέν συλλογίζομαι απ’ τόν καλό Θανάση 
τόν φίλο μου Ξυλόκοτα, ποϋ εδώθε θά μέ χάσχ).

Π .—Μά μήν ξεχνάς κοντά σ’ αυτούς, αν έ'χεις φρονιμάδα 
τόν Τάκη, ’Αγησίλαο, τόν Στέφο, στήν αράδα 
γιά νάχουνε κ’ οί στίχοι σου, άκόμη νοστιμάδα !

Φ.— ΚΓ δμως μ’ αύτό δέν σώζεσαι... έξέχασες καλλίστους.
Π.— Τό ξέροο ! Ούτ’ άνέφερα, σαν σοΰπα τούς χειρίστους, 

’Έ πειτ’ αν τθέλεις νά γραφοΰν δσ’ ήσαν στό σαλόνι 
άπρεπε ναταν ή «Ζουρνάλ» «Καμπάνα» σάν σεντόνι 
γι’ αύτό ελπίς άπόμεινε σ’ εμέ, ή συγγνώμη μόνη !

Κ α ί  λάθος σημειώ  φριχτό

ά πό τό «Ι*ιλοδααικό
’Ά δικο τρανό καί κρίμα 
μέσα στοΰ χοροΰ τή ρίμα 

τόν Κοζάκο νά μή γράι^ω, ιδρυτήν καί στυλοβάτην 
Πρόεδρόν τε κι’ επιστάτην πρώτον μέσα στ.ό χορό, 
πώς έξέχασ’ απορώ άπ’ τό Φιλοδασικό

καί θερμώς ζητών συγγνώμην, τέτοιο σφάλμα’ διορθώ 
κι’ εύθαρσώς έπανορθώ.

I*.ηλ τόν Γ ο ρ τ ύ ν ιο ν  χ ο ρ ό  

ψάλλουν χαρούμενο', κ ’ ο ί  ϊϊυό

^ i * t*
Φ.—"Ενα μπουκέτο μήν ξεχνάς καί τό Δημοτικό 

μέ τόν Τρομπολιτσιώτικο τής Κυριακής χορό.
Π.—Ενθυμούμαι καί θαυμάζω καί τά μάλιστ’ απορώ 

π’ άπεφάσισαν καί τούτο εις έτοΰτον τόν καιρό 
κι’ έσμιξαν έκεΐθε μέσα Ζάτουνα καί Δημητσάνα 
κι’ έ'χασ’ ή μάνα τό παιδί καί τό παιδί τή μάνα 
τί χορόν καί νταβατοϋρι, καρναβάλι αληθινό 
Γορτυνιώτες, Στεμιτσώτες φουστανέλλα καί στενό 
καί πολλοί Μαγουλιανίτες, άλλά καί Λαγκαδινοί 
καί γλεντζέδες πέρα, πέρα καί ολίγοι Πατρινοί.

Φ.— Εύγε τους,λοιπόνΐΐασχάλη ! Κι’έλα παίνετρ’τους κι’έσΰ, 
ποϋ’χορέψαν καί γλέντησαν δίχώς.,.μπύρα καί...κρασί!! 
Πές γιά τόν Τριαντάφυλλου Πρόεδρο καί Δικαστή 
είς τόν Πύργον πρώτον,πρώτον,ου ή δράσις ί}αυμαστή 
καί τόν Τάκη τύν Γαρέζο μέ τήν ώμορφη μνηστή 
τόν Κωστόπουλο τόν Γιώργη, πού μετά τοΰ Σαφαρή 
σάν τάξύλα καμαρώνουν, τύν καθένα χορευτή 
καί τύ Σαφαρή πρό πάντων, δστις κάποτε ξυπνά, 

καί.τά χέρια του κουνά.
Π.—Κι’ έγώ ψάλλω τύν Κατσίνη δικαστή, τύν άδελφό του 

τύ γιατρό π απ' τήν παρέα έχει βρή τύ διάβολό του 
τήν ώραϊα του τή νύφη Ζατουνίτισσα κι’ αυτή 

τήν Σπανοΰ Αγγελική.
Τύν Άναστασόπ’λο Τασση, τά παιδιά του, τά κορίτσια 
ποΰναι πάντοτε έν τάξει κι’ οΰτε· κάνουνε καπρίτσια 
τά ολόδροσο κορίτσια μέ τήν ντάμα τους Μουδάκη 
καί τύν Μήτσο Θεοφίλου τύν Σπανό προσέτι Τάκη 

καί τύν Κώσταν τον Τριάντην π ’· δλο ·σ·τρΐβει. τύ μουστάκι 
καί τύν Νίκον μέσ’ τήν μέση σέ κορίτσια ντόμινό 
πού τούς έκρυβαν τά κάλλη τά χυτά μέ το στανιό

Φ—Σοΰ προσθέτω επειγόντως τύν Τριαντάφυλλου Έφέτην 
καί τύν δικαστήν Φραγκούλην καί τήν.,.,ά'ν τήν ξέρεις πές την!

Π— Τ ήν Κρ.ινάκου, λές κοπρίτη τά κορίτσια τοΰ Τελώνη!
Φ—Ά μ! αύτύ τύ θεωρείο πώς ανάβει και κορώνει!

Ά πύ κεΐ άρχίζ’ ή μάχη κι’ ή έπίθεσις τοιαύτη
ποΰ σοΰ λέω ιδιαιτέρως, γράψε μπόλικα γιά δαύτη.
Γράψε καί τύν Κατσανπόνΐ) ποΰ έφόρει, φουστανέλλα.

γιά τύ Διαουρτα, ποϋ περνει γιά μνηστή του κόρη τρέλλα! 
Τύν Ρηγόπουλο Βασίλη, δσης διαρκώς έγέλα 
την μελαγχροινή κυρά του ζωηρή κορμοστασιά

Π —Δέν μοΰ είπες πώςτήν είδες τέτοια έσύ ξετσιπωσιά 
τύν Χαρίλαον Μουδάκη’ τά τύν βάλη μέ ζόρι, 
άντ’ εκείνου, ο_ Βήτα Γιώρμας νά φυλά η τό πανωφόρι;»

Φ—Μά τοϋ έ'δωκε βραβείο τής κονκάρδας τό σημείο!
Π —Ώ ! βραβείο! Τί βραβείο ήτο αύτύ βρέ κουτεντέ;

ή τύ βάρος άπ’ τούς ώμους σ’ άλλον τώρριξε κουτέ 
Φ.— Γράψε γιά τύν Παπαδόπ,λο χημικό τοΰ Τελωνείου’ 

μετά τοϋ Άνδριοποΰλου Θήτα βέρου Γορτυνίου, 
Γράψε διάτύν Τσακίρη τύν γιατρύ μέ τήν κυρά του, 
καί τύν Σιώρην, τήν κυρίαν, άλλά δίχως τά παιδιά του, 
τύν Χαραλαμπόπ’λο Γιάννη ζεϋγος, άπ’ τή Δημητσάνα 
καί τόν Τόφαλο τύ Νιόνιο, τήν ώραϊα ’Ιωάννα, 
τύν 'Ηλία τύν Τσαούση τήν κυρά, Δημητσανίταις 
τύνΠραπόπουλο τύνΓιώργη μεσ’τούςάλλουςΖατουνίτες" 

Π.— Πάω πειά νά παλαβώσω. 1ίάτ)ιε τώρα μπεχλιβάνη!
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Φ.—Γράψε άκόμη την κυρία και τόν κύριο Ι’αλάνη 
τόν Άνδρέα τόν Καγιάφα έπί τέλους ζωηρό, 
τόν Γυφτόπουλο τόν Κώστα π’ δλο σύρει τό χορό 
καί κρατάει τη σημαία, ώσάν βέρος Στεμι-τσιώτης.

Π.—Δέν θυμήθηκες νά βάλης τούς Σοφήδεςεν τοϊς πρώτοις 
τρεϊς γεράκους μονιασμένους, 
καί γλεντώντας έν άνΟρώποις.

Φ.— Σημείωσε μαζή μ’ αύτους τόν Παπαζαφειρόπουλο 
τόνΤιάννη'Γοΰλα,τήν κυρά,μά καίτόνΓιαννουλόπουλο 
έξαίρετβν καί φίλτατόν τόν Γιάννη ΓΙαπανδρόπουλο 
την Παπαζαφειροπουλου καί τήν Δίδα Σαρδελιανου 
τόν Κώστα τόν Πραπόπουλο άκόμη παραπάνου, 
τόν αδελφό του επειτα τον Βαρυμπόπη Χάρυ 
καί τό κορίτσι τήν κυρά μέ ζηλευτό καμάρι 
άκόμη τόν Μητρόπουλο, τήν Ρόζα τήν Λαζάνη, 
τήν Μητροποΰλου άνηψ.ιά, καλέ, Καραμανδάνη, 
κΓ εδώθε τόν Μακρόπουλον μέ τη σεμνή κυρά του, 
τούς ΘάνονΓιαννακόπουλον καίΓιάννην στη σειρά τους 
έβδομηνταπεντάρηδες καί τά κουνουσβελά τους 
καί τής κυρΐαις τους μαζή,τόν Μίμηνίΐαπανδρόπουλο

Π .—Σημείωσε μ’ έξαίρεσι τόν Γιώργο τό Μουτσόπουλο 
σφοδρό μας χίποστηριχτή μέ τήν καλή κυρία 
τους ΙΙανταζαίους πούρΟανε κΓ έδώ ώς εταιρία.

Φ-— Έξέχασες : Δέν έγραψες γιά τήν ΙΙαπανδροπΰύλου 
τόν Κάπα Μητρουσόπουλο τήν Άσημακοποΰλου 
καί τόν Άσημακόπουλον τόν Οικονόμου Ήλίαν 
Τόν Νί Γεωργακόπουλον καί κάμε πρώτην μνείαν 
στοΰ Παπαλεξανδρόπουλου τήν κόρην τήν άξίαν 
τήνπεταχτήνκαί ζηλευτήν,τόνΓιώργονΙΙαπανδρόπουλον 
μαζή μέ τά κορίτσια του τόν Νϊκον Γιαννάκ&πουλον 
μαζή μέ τήν Ελένη του τόν Γιώργον τόν ΙΤραπόπουλον 
τόν Ά χ θεοδωρόπουλον τήν διαλεχτή κυρά του 
τόν Κάπα Δημητρόπουλον, μέ τήν τρανή Οωρειά του !

II.—Τ ον Γεωργίου Γεώργιον πολιτευτήν, θυμήσου !
μέ τόν ΙΙαπαγγελοΰτσο μας, μωρέ κουτέ κουνήσου | 
καί μέτά χιόνια στά μαλλιά καί τήν Κωνσταντθπούλόυι 
τοΰ Άγγελάκη δηλαδή κοντά στήν Φραγκοποΰλου, 
μιά ζωγραφιά καμαρωτή,τόν Χαραλάμπ’Φραγκόπουλο, 
τόν όγδοηνταέτη μας Γιαννάκην Κωνσταντόπουλον, 
τόν Μίμην Κωσταντόπουλο μαζή μέ τήν Κατίνα 
τόν Νίκο τόν Χαΐδόπουλον, μέ τή* γλυκειά Μαρίνα, 
τόν Τάκην τόν Κουρμέντελον μαζή μέ τή\ Ελένη, 
τόνΚώστ’ Άναγνωστόπουλον,ποΰπάντα μπαινοβγαίνει 
τόν Γιάννη τόν Ραυτόπουλον μέ ντόμινον ώς κάτω, 
τόν ΙΙαπαναστασόπουλο σπουδαϊον άβοκάτό,

< 1'τόν ΙΙαπανικολάου μας Ληιιητσανίτη, Άνδρέα, 
τόν Βασιλείου τόν γιατρό στολίδι στήν παρέα, 
καί τόν IΙαπαχρηστόπουλον τόν Γ ώργον,τήν κυράΐου) 
ποΰ έχουν φήμην ζηλευτήν τά ώμορφα καπνά του , 
καί τόν Λογάνην Δημητρόν, μετά τών δεσποϊνίδίον 
καί τόν Βασίλην Κόκαλη μέ τήν κυρά του είδον.

Φ.—Τάς ΙΙαπαιιικροπουλου μας,θυμήσου πρός τοϊς ά'λλοις 
τάς Σουλοι) γράψε,μή ξεχνάς,γιατί μεγάλο); σφάλλεις, 
τήν Μάρκου ακόμη τήν μικρή πολύ χαριτωμένη, 
τήν Καίτη τοΰ Χαϊδόπουλου εξαίρετα ντυμένη, 
τόν Τάκην Κωνσταντόπουλον έξαίρετόν μου φίλον 
ϊΐώκαμε κόσμον νά πετά στόν ουρανόν ιόν πίλον 
μιά σφήκα-πώχει τό κεντρί γκυκό δμώς σάν τό μέλι

τήν ΆΟηνά του ταιριαστή, ποΰ φάρμακα δέν θέλει,, 
τόν Παπαδημητρίου μας κυρία Ευτυχία 
τόν Τάκη Γιώρμαν κυνηγόν σπουδαϊον,στά στρουθιά, 
άφοΰ πηγαίνει κΓ έρχΜΟΗ αυροββλών τά xdsnu  

καί πρό παντός στ’ άστεΐα 
άλλά κομίζων άδιανήν τήν θαυμασίαν τσάνταν.
Καί τώρα κάθησε νά φάς κι’ έσύ τούς ταραμάδες 
νηστεία γάρ καί προσε\ιχή, έλίτσαις κι’ ανανάδες 
καί τοΰ Άνδρέα ζήτησε, ποΰ κόβει τούς χαλβάδες 
νά φάς χαλβά, ώς πάντοτε μαζή του τρώει ό Γιάννης 
π ’ δ Νούφρης λέγει γιά κουτόν, άλλά τί νά τοΰ κάνης! 
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Ε ϋ χ ο μ .α ι τ ο ύ ς  # # εο δ ω ρ ή δ ®ς  
το υ ς γ λ εν τζέδ ες, ντερτιλήδ ες

Τούς Θεοδωρήδες εύχομαι μαζή καί στήν αράδα 
προσωρινώς μέ τό παρόν έκ στίχων μιά όκτάδα 
καί λούλουδ’ άποστέλλοντας σέ τούτους «νάν τόνο, 
πανευτυχείς νά  ζήσουνε εως τόν άλλο χρόνο, 
καί δσοι ε ίν ’ ανύπαντροι νά  παντρευτούνε μόνο, 
κα ί στ’ άλλο φύλλο τάς εύχάς δΓ ολους συμπληρώνω...

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllHIHI|lllllllljl|lllllllllllllllllllll!llllillllllii ιιιιιιιιι
Κ α ί  μ ια  μ.νηατεί* ζηλευτή  

τουτέστιν Τ ο ύ λ α ς  καί Ι4ω σ τή
Συγχαίρομεν τόν Φίλιππον Κωστήν γιά τήν μνηστείαν

κι’ ευχόμενα σ’ άμφότερους τήν πασαν εύτυχίαν.

Κάτω άπό τά Ψ η λα λώ νια  είς τού Μπέκου τή ν  ταβέρνα 
κάθε βράδυ η παρέαις ολο τώ χουν πίνε, κέρνα 
μέ μεζέδες γλυκθτάτους καί κρασί ώραΐο, φίνο 

χ ι ’ ©λο Μπέκο τοΰ  φ ω νά ζου ν, π ά ν τα  ρ ίχ ν ε  γ ιά  ν ά  πίνω!
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Ευνιστώμεν στενογράφον τή ν  Κυρίαν "Ελλις .πρώτης!
φημισμένην, ξακουσμένην, πού θαυμάζ’ ή άνθρωπότης 

πού διδάσκει μέ τά  λίγα , μά καί δίχως φασαρία 
καί ά ν  θέλετε άκόμη, καί μέ άλληλογραφία .

Πολλή δέ τή ν  διακρίνει συντομία καί ταχύτης 
Μαίρη "Ελλις τ ’ όνομά της, μά καί ή διεύθυνσίς της 

πόστ-ρεατάντ είς τάς ’Αθήνας καί τοϋ έξωτερικού 
καί λα μβάνει κάθε γράμμα, ε ϊτε γέρου, ει'τε μικρού

Ι*αντ»βοΰ σας δίνω μ ό νο ς
Ε ί ς  τόν δρόμ.ον τοΰ Λ Ια ιζώ ν’»^

.Α θηναϊκή  Τ αβέρνα  άνοιξε προχθές ώραΐα ’ 
μέ πολήν πρωτοτυπίαν όλοκαίνουργη καί νέα 

μ’ αριθμόν μ ονάχα  δύο είς τόν δρόμον τοΰ Μαιζώνος 
κ ι’ έκεϊ πέρα προσκαλεΐ σας τής Κ αμπάνας κάθε στόνος 

καί τό ραντεβοΰ σάς δίνω έκεϊ πέρα έγώ μόνος 
έν τώ μέσωέξεσίων φαγΐτώ ν καί βαρελίων 

γ ιά  νά  φάτε, γ ιά  νά  πιήτε!! γιά κραοάκι; Νέκταρ θειον!!
Γιά κουστούμια έπανοφόρια φράκα, σμόκιν καί λοιπά 

ό Λ αΐνης ξέρει μόνον τά τής μόδας μυστικά
’Ά λ λ ο ς ράπτης ίκανότης, ξακουστή τυ γχά ν ε ι έμπράκτως 

ένας μάστορας σπουδαίος ό Γ ια ννάκης Βενιεράτος 
στήν όδόν Καραΐσκάκη έκα τόν δέκα έννέα , 

ποΰ σέ κάμνει φ ιγουρίνι μέ τά σχέδια τά νέα

Τ ά γλυκά γίά τής γιορταΐς σας, διά γάμους καί βαπτίσια 
μόνο έν τώ Π α ν ε λ λ η ν ί ω  θά τά βρήτ’ άν  πάτε ΐακ

Γιά τούς γάμους σας γλυκά 
καί μπομπόνια εκλεκτά 

πάντα φίνα θά τά βρήτε, άλλά κι εξαιρετικά 
εις τό Σ π λ έ ν τ ι τ ποΰ τά φτιάνει δλ’ αριστοκρατικά


