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Έ φ Γ μ ερ ΐς  
ποϋ δ ια β ά ζ ε ις  κ ι '  α π ο ρε ίς  

θά β γ α ίν η  π ά \\τα  τό  itpw'i έ κ ά ο τη ς  Κ υρ ια κ ή ς 
κι" ό " Α Ρ Β Α Σ  θ ά ν ’ ύ π εύ θ υ ν ο ς  σ υ ν τ ά κ τ η ς  κ ι ’ ιδρ υ τή ς

“Ετος δεύτερον μετροϋμεν 
καί στήν Πάτρα κατοικοΰμεν

Έ τος Χ ίλια έννηακόσια καί τριάντα 
καί' μακρυά ό Κωνσταντίνος Περιμένει νάλθΐ) πάνεα

Τοΰ κάθε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα μιά δραχμή.

*

Ε ίς δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοΰ έτους συνδρομήν 
κ ι’ εΐκοσ’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γιά τά  ξένα μέρη δμως δυό δολλάρια, κ ι’ αυτά 
ϊ ί ς  τό χέρι άπ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

’πιστολάς καί συνδρομάς 
^ ω π ικ ώ ς μόνον σ’ έμας

•

Φύλλον σαράντα κ ί’ ένα 

μέ σωστά άκόμα φρένα

Είκοσ’ πέντε Μαΐου Μηνός 
καί π ο ν ίί ή κοιλιά καθενός

"Εληξαν κΓ αί έορταί καί τα θέατρα κΓ ή ζάλη 

κΓ ό καθένας φαφλατάς είς ταύγά του νάτος πάλι 

άφοΰ κι5 έκαμαν ώραΐα μέ σαχλολογήματα  

ποΰτανε μόνο νά  ίδής και νά λές...βλαστήματα 

“Εληξαν κ Γ  αί έορταί τών προγόνων κ Γ  οί χοροί 
κ]’ ό καθένας περ’ ύδάτων τώρα πλέον άπορε! 

κ Γ  άν προγονός μας ενας σηκωνόταν γΐά νά ίδή 

δέν θά έπαυε βεβαίως τόν καθένα μας νά φτή, 

Φτοΰ μή βασκαθοΰμε δλοι τ! ώραΐα, τί χαρά 

πώς τά κάματ’ δλα πλέον, στήν πλατεία, ζωηρά 

ό καθένας μας φωνάζει, μά και μάς χειροκροτεί 

Φ τοΰ ! κα'ι Φτοΰ ! ή Ε π ιτρ οπ ή  μας ! 

μήπως καί μάς βασκαθή.

Τώρα πλέον νά κι’ αρχίζει ό άγων γΐά τό νερό, 

ποΰ κοψίματα καθέναν τόνε κόβουν κΓ άπορώ  

πώς κοιμώμαστε οί πάντες έδώ πέρ’ άφιονισμένοι

καί καθένας άπ’ τόν άλλον νά τόν σ πράξη  περιμένε 

Έ π ί τέλους τή ραστο)νη γΐά  τινάχτε, Π ατρινοί, 

Σηκωθήτε δλοι άμέσως, μπηχτέ αμέσως μΐά φωνή 

Σ ηκω θήτε! Θά πεθάν’ τ ε ; δίχω: διαμαρτυρία ; 

καί θά  σάς κάλυψη έτσι, σαν μουγγοΰ ,ή  πλάκα ή κρύα;

Δ έν σάς νοιώθω ! ή άρώστεια, σάς άρέσει, νά σάς φ ά ί )  

κΓ έτσι εύκολα καθένας άπό σάς τό λησμονάει;

Δέν σας συγ/.ινεΐ καθόλου ή φωνή τοΰ πλαϊνοΰ σας 

ή μή χάσατ’ έπί τέλους άπ’την τεμπελιά τό νοΰ σας; 

Τ ό σαράκι μάς προσμένει, οτά νερά μα , Π ατρινοί 

ή ζωή μας έχει γίνει τώρα πλέον άλγεινή  

Σηκωθήτε δλοι άμέσως. Μ πή/τε άμέσως μ).ά φ ω ν ή  

καί σεισμό κάμετ’ άμέσως, τί στεκώατε σάν χ α ζο ί!! 

σάν τετράποδα τουτέστιν κοιμισμένοι στό....παχνί!

Τώ ρ ’ αφήστε της γ ιορτα ις  κα ι τ ά  Ιερά 

κ ί ’ έρευνήστε γ ιά τά βρώ μ ικα  νερά



X ’jveRpiov βΛουδχίον, σπουδαιότατον,  
έν Ό λ υ μ π ό * ,  τ ρ ο μ ε ρ ό ν  

μετά. φαγοποτιού μα *2’ έξαίρετον  
καί μ ετά  λόγων φλογερών.

Να συνέδριον λοιπόν 
έν αρχαία ’Ολυμπία 

τών έφεδρων, φοβερόν 
μετά λόγων φλογερών,

Νά τής Άλτιος ό χώρος, ποϋ ή δάφνη τόν κοσμεί 
νά κΓ αγάλματα αρχαία, παληαΐς δόξαις ! και τιμή 

υπομνήματα, προτάσεις μέ θαυμάσιον καιρόν 
s καί μιά τρύπα στό νερόν !...

Νά λοιπόν, πού δράσις πάλι 
φέρνει ζάλη στό κεφάλι 

καί Πρόεδρ’ έφεδρων ά'λλοι 
κόψι πρώτης ! και κεφάλι 
γϊά τών έφεδρων τό χάλι 

όμιλοϋν πάρα πολύ, 
καί τό fl-έαμα μοΰ μοιάζει 
δπως μ’ δλους κάνω χάζι 
τάλε κουάλε σά'ν...Βουλή !

Πρώτης θέαμα καί,.,ντόρος 
λόγια, σκέψεις παραφορών, 

δπως τώχει ό Ρωμηός, 
καί τό γλέντι πάει καπνός 

κΓ ή συγκίνησις, ποϋ τώρα συνταράσσει τόν καθένα 
συνετάραξε κι’ εμένα 

καί πρός δλους ομιλώ,

Έλληνάδες άλλο ενα, έάν καν’ τε, σά'ν καί τοϋτο 
τό συνέδριο, ποϋ το'ιρα δΰο τρεις... απασχολεί 

δλα τά ζητήματα σας μέ τό δεύτερο ντεμποϋτο 
θά λυθοΰνε μέ τό πρώτο χαί Οά γίνουνε.,.γιαλί

Λοιπόν, δλοι πάρτε φόρα 
γιά τοϋ χρόνου, δπως τώρα, 

κι’ έκεϊ κάτω ξαναπάτε 
φάτε πΐέτε , ,ξαναφάτε ! , 
μά |ΐέ τρόπον σοβαρόν 

καί ίΚχ βρήτε ευθύς, πώς κάνουν μία τρύπα στό..νερόν !

Π ρ ό ς  τό πένθος τής ^Λν,κυνΘου απ ο λύτω ς συμφωνώ  
καί τό τ ίμ ιο  παιδί της μ ε τ ’ αυτής κ2’ έγώ Θρηνώ

Στό νωπό τοϋΖάντε μνήμα 
μ’ εν τοϋ Καλιανέση θϋμα 

σκύβω, μέσα καί θωρώ 
έ'να τίμιο παληκάρι 

καί ή Μοϋσα μου τό ψάλλει 
μ’ έ'να τρόπο ζωηρό, 

καί φωνάζω τής Πατρίδος φοβερώς δσο μπορώ

«Ώ! Πατρίς τών γαλονάδων 
τών μεγάλων τών φαγάδων 

πώς κατήντησες κΓ έγίνης παναθλία, κακομοίρα!! 
γιατί στέκεις καί τηρας 

Καλιανέσηδες βαρβάρους 
ποϋ μάς κάνουν τούς μεγάλους, 

γιά δέν πέρνεις μιά σανίδα καί ν’ άρχίσης νά βαράς..;»

Καί στοΰ « Α γ κ α θ ιο ύ »  τόν πόνο, τής Ζακύνθου συμπονώ 
καί μαζή μ’ αΰτό φωνάζω! καί μαζή μ’ αΰτό θρηνώ 

οί ελεύθεροι πώς γΐνατ’ δλοι δοϋλοι μονομιάς 
και αμίλητα τό ξΰλ© δλοι τρώτε μέ τιμάς»

«μά νά σκύβετε σάν θέλ’τε σά'ν τά ζώα τόν αυχένα 
κάθε μέρα προτιμήστε άπό τοΰτο κάλιο έ'να 

«Δός τε τόυ γιά τό κανάλι καί τραβάτε νά πνιγήτε 
άφοϋ πειά δέν σας αξίζει, ώς έλέυθεροι νά ζήτε!!!»

Χ ά ς  Θερμάς εΰχάς μ ο υ  στέλλοί 
ούθε ξέρω  κ2 ούθε θέλ<ο

Είς τόν Βαρδούγιαν Πρόεδρον τών Έφετών καί στύλον 
στέλλω λουλούδια τών αγρών μετά εΰχών ποικίλων

Στόν Κώστα Λαμπρινόπουλον τόν Δικαστήν λουλοΰδία 
καί εΰτυχίας γλήγωρης νά ψάλω του τραγούδα

Είς τόν Περιφανάκην μας τόν Δικαστήν νά ζήση 
καί μετά τή Κυρίας του κΓ αυτός νά εΰτυχήση

Στόν Κιοσταντΐνον Λέοντα τόν άβοκάτον πάνυ 
όλάνθινον τ’άπέστειλα, μαλόπλεχτο στεφάνι 

στόν Στεφανόπουλον Κωστήν νά χαίρη τήν κυρά ταυ 
τήν άφεντομητέρα του μαζή μέ τά παιδιά της 

Στόν Κώσταν τόν Ψινόπουλον πολλά νά ζήση χρόνια 
καί στόν Μιχαλακόπουλον Κωστήν ζευγάρι αηδόνια

Στόν ΝτΤνον Γκότσην Βουλευτήν εύχομαι πάντα υγείαν 
στόν Ντΐνον δέ Λαδόπουλον καί πάσαν εΰτυχίαν 
Είς τόν Μιχαλακόπουλον τόν Κώστα στέλλω ρόδον 
καί στόν Άποστολόπουλον τήν ρίμαν τών τριόδων 

καί γιά τό μάτι μαλλιαρόν καί φουντωμένον σκόρδον 
Στόν Κώστα Σπηλιωτόπουλον γαρΰφαλον είς κλώνον 
καί στόν Χανιώτην π’ αγαπά, λουλούδια τών λειμώνων 

στόν Κώστα Βασιλόπουλον τής Όμβρελοποιΐας 
πανευτυχή του τήν ζωήν καί μετά τής κυρίας 

στόν Κώστα τόν Γυφτόπουλον μία πρώτης φουστανέλλα 
γιατί θυμάμ’ άπ’ τους χορο ύς, πώς τοϋ πηγαίνει'τρέλλα!

είς τόν Κώστα ΙΊρεβεδοϋρο δικηγόρο φλογερό 
νά τόν βλέπω πάντα ντοΰρο κι’ δπως πάντα στόν άφρό 
είς τόν Κίόστα τόν Γκαβΐνο φίλτατόν μου τό πεσκέσι 
ποϋ θά τοΰστελλα δέν στέλλω, γιατί ξέρω, δέν τ’ άρέσει 
Στόν Ραυτόπουλο τόν Κώστα χίλια χρόνια νά μάς ζήση 
καί στόν Κώστα τόν Τρεμπέλα, αΰτός νά τά κατοστήση 
στόν Κώστα Γαζετόπουλον τοϋ εύχομαι καί σώνει 
νά πάψη νά κορδώνεται, γιατί μέ βαλαντώνει.
Είς τό Γεωργακόπουλον τόν Κίμων εΰχήν μίαν 
νά χαίρη τά παιδάκια του καί τήν καλήν κυρίαν

Στο Δημητρόπουλο Κωστή λεβέντη μέ καμάρι 
δημοτικοΰ μας σύμβουλου, τοϋ Γαβριήλ τή χάρι 
καί ώς τοϋ χρόνου εύχομαι νά τοϋ ίδώ ζευγάρι.
Στοΰ Κάνιστρα τοΰ ίατροΰ Κανίστρα στολισμένην 
στόν Γονατάν τοΰ Κωσταντή γαρυφαλίά άνθισμένην 
στόν Κώσταν Λοΰρον ιατρόν τών ’Αθηνών, Κορώνα 
νά είναι πάντα αγέραστος σάν τοϋ Διόν κολώνα.
Στόν Μερτεζιιότην εύχομαι Θεός νάτόν γλυτώνη 
κΓ «πό τής ξέναις συμφοραΐς για τ’ ώς έδώ καί σώνει.



Είς τόν Δημητρα/.άκην μας, ποΰ στάς Α θ ή ν α ς  μένει 
να δίνη ό Θεός δύναμι γιά νά μήν άποστένη 

Και είς τόν Παπαδόπουλον χειροϋργον μας σπουδαϊον 
πάντα νά έ'χη τόν καιρόν καλόν κα'ι κερδαλέον 

Στόν Ραβαζούλάν τόν Κο,ίτήν νά π ίψή νά θυμώνη 
κί’ δταν θυμώνει μή γ 'λ ΐ, γιατί μέ παλαβώνει.

I
Στόν Κώστα τόν Φιλόπουλον παλαίμαχον τής πέννας 

βασιλικόν άπέστειλα π ’ ορέγεται καθένας.
Στόν Παπαζαφειρόπουλον τόν Κώσταν στέλλω ρόδα 

·α’ είς τόν /ναρίσσης Ξιφαράν άρνίου ενα πόδα.
Είς τόν ’ΑναγνωσΤόπουλον τόν ιατρόν τά μαλλα 

καί άλλο αύτοκίνητον γΐά νά γυρνά τρεχάλα.
Είς τόν Παπαγγελοΰτσον μας τόν δικηγόρον φίλον 

άπέστειλα τριαντάφυλλον, ώς φίλος, μετά φύλλων 
κ ί’ είς τόν Παπανδρικόπουλον ψηλόν τοΰ στέλλω πίλον, 
στόν Κώσταν τόν Καραμπελιάν τής Ά χ α ' ι α ς  σκύλον 
καί είς τόν Χασαπάκόν μας πληθύν εύχών ποικίλων

Στόν Καίστα Άνδριανοπουλον Θεός νά δίνη υγείαν 
κι’ άφοΰ ειν’ κι’ άξιοθαύματος γιατρός στήν ’Επαρχίαν.
Στόν Παπαθανασίου μας Κωστήν τοΰ ΣΠΑΠ κορώνα 
λόγία θερμά άπ’ τήν καρδιά καί κρίνον άπ’ ανθώνα.
Είς τόν Κοσμάτον Κωνσταντήν αρτοποιόν σπουδαϊον 
ενα βαρέλι μέ κρασί κΓ εύχάς θερμών χειλέων 
καί είς τόν Στασινόπουλον στό Α ΐ'γ ιο ν  πελάτας 
π ’ άμα τοΰ πίνουν τά πιοτά νά τοΰ γυρνοΰν τάς πλάτας.
Ε ίς τόν Κακούρην τόν Κωστήν αύτός να επιχειρήσει 
πολλά μέ τύχην αΰφθονόν όποΰ νά θησαυρίση !

Στόν Κωνσταντίνον Παλαμάν τών ποιητών τόν πάνυ
χρυσόπλεκτον τόν στέφανον κΓ όλάνθινο γίορτάνι
κ ι’ άπό τά χείλη μου εύχάς θερμάς, τά καταχθόνια
νά τόν γυρεύουν μοναχά, χωρίς νά βρίσκουν χρόνια !
νάν’ ό θεώρατος μπαξές στόν κόσμο τόν επάνω
καί μέ τούς άλλους νά τρυγώ κΓ εγώ ώς έκεϊ ποΰ φθάνω !

Στόν Κυριακόπουλον Κωστήν γαρύφαλλα καί δώρα 
στόν Λαγωγίάννην τόν Κωστήν σέ πλήθος τά παπόρα 
στόν Μαρουλάκον Κωνσταντήν Κ α τ ή γ ο ρ ο ν  μέ χάρι 
λίγο νά κόψη τ’ εύχομαι άπ’ τό πολύ καμάρι 
καί είς τόν Κώσταν Βλασταράν στέλλω χλωρό βλαστάρι 
κΓ άλλου Μεγάρου έπιπλα μοναδικώς νά πάρη.
Στόν Καϊμακαν τόν Κωνσταντήν τοΰ Κάϊζερ τό κράνος 
καί στόν Γαλάτην τόν Κωστήν νά πάψη νάναι πλάνος 
γιατί τόν βρίσκει εξυπνον κάθε κουτός καί χάνος.

Στόν Κώσταν Παπακυριαζήν στών Α θ η ν ώ ν  τή χώρα 
τί νά τοΰ στείλω ; Σώθηκαν τά δσα είχα δώρα, 
γ ι’ αύτό τής Τούλας έστειλα ενα ζευγάρι ρόδα, 
στόν Κωνσταντίνον Τζόβολον ολόχρυση παγόδα 
στόν Κωνσταντίνον Κάζαγλην π δλο γελά καί κλαίει 
θερμαΐς εύχαΐς τοΰ έ'στειλα ειλικρινείς, ποΰ λέει.
Στόν Γκότσην Κά, ποΰ κατοικεί είς τήν επάνω χώρα 
καμέλιαις άπέστειλα, γαρύφαλα γΐά δώρα 
καί στόν Βαρζάνην τόν Ντιντήν σουβλίον καί ψαλίδι 
νά φτίάση τό βιβλίο μου πριν πιάσω τό γλώσίδι

Είς τόν Γεράκην Δήμαρχον Α ρ γ ο σ τ ο λ ι ο ύ  γλάστρα 
γαρδίνιας δλάνθιστην δπου νά φτάνη ώς τάστρα ! j

Είς τόν Δογάνην τόν Κωστήν εύχάς μου κατά '«όρον
καί καμελίας εριθράς, θερμώς αγάπης δώρον
στόν Κατσαντώνην τόν Κωσιήν τ’ Άργύρη, ύπαστυνόμον·
νά μελετά κα&ημαρ’νώς βιβλίων ενα τόμον
καί στόν Καραγγέλη μας τοΰ ΣΠΑΠ είς Λ,εχαινα
χρόνια πολλά τοΰ εύχομαι μέ έληές καί τραχανά.

Είς τόν Μπουγάνην τόν Κωστήν νά μή μάς φαρμακά>νη 
καί νά τοΰ φτιάνη τοΰ αύτοΰ αύτό, ποΰ διναμώνει 
Είς τόν Σταθάτον τόν Κωστήν νά χαίρη παιδιά του 
νά χαίρη τήν κυρία του καί τά συλλοϊκά του 
στόν Κώσταν τόν Σταυριανόν νά πάψη νά θυμοίνη 
γία δέν τοΰ πάει όλότελα ! καί κάλλιο άς τό βιδώνη!

Είς τόν Κωστήν Εμμανουήλ νά ζήση νά γεράση 
καί μιά πολύ πολύφερνονταχύτατα νά πίάση 
Στόν Κωνσταντίνον Καροέρ τριαντάφυλλα τοΰΜάη 
Στόν Κώστα τον Δημόπουλον, ποϋ ή λεβεντιά τοϋ πάει 
χρόνια πολλά, νάναι ευτυχής μέ τήν ύγειά του πλάϊ.

Στό Μπουρδόπουλο τό Κίόστα τοϋ Δικαστηρίου στύλο 
δλοι μούπαν μπριγιαντίνη γιά μουστάκες νά τοΰ στείλω 
Στό Δημόπουλο δέ τόν Κώστα άποστέλλω ταμπουρά 
μά νά δίνη καί τοΰ Κιόστατοϋ Άράτου νά βαρά

Τάς εύχάς και στάς Α θ ή ν α ς  
τήν «ροτέυουσαν τής πείνας

*
Τούς Λανσέδες καί γεράνια στόν Κωστή τόν Μεθενίτη 
τά γαρύφαλα τής φλόγας στοΰ Κωστή τό Λοιδωρίκη 
στό Λαδόπουλο τόν Κώστα οδός Χρισοσπηλίωτίσης 
χίλια χρόνια κΓ αύτόν πάλιν τά τά χαίρεται έπίσης. 
εύχομαι έπίσης ήδη καί στόν Κωνσταντή τόνΧρόνη 
καί τοΰ στέλλω εν’ άχλάδι, εν κεράσι κί’ εν κυδώνι

Στόν Κώστα Σπηλιωτόπουλον στό Φάληρον τό νέον 
εύχάς έπίσης ζωηράν καί κάνιστρα άνθέων 
εις τόν Θεοφανόπουλον Κλεάνθην στέλλω κρίνα 
καί ούτω πως άπέστειλα τά δώρα στήν ’Αθήνα, 
πλήν τοΰ Τσέντου. ποΰ δέν είπα τοΰ άγαπητοΰ Κωστάκη 
ποΰ τοϋ στέλλω άπό τήν Πάτρα νά θυμάται κομματάκι 
δπως πάντοτ’ ένθυμοΰμαι αγώνας δπου κάνει 
πολεμώντας μιέ τό στήθος τά παιδιά νά τά μανθάνη.

Κ « ί  στούς άλλους τάς εύχάς μ.ου
και αυτούς συνδρομητάς μ.ου

Πρώτα εύχομαι τόν Κώστα Γόργορα είς τήν άράδα 
δπου κάθετ’ ένα χρόνο τώρα σ τή νΆ  ̂ .αλιάδα 
Έπίσης τόν Ροκόφιλον τόν Κώστα Μ ε σ ο λ ό γ γ ι  
Δικηγόρον ώς έπίσης καί τόν Σοΰτον τόν Κωστήν 
κΓ ή εύχαΐς μου καί στούς δύο άνεβαίνουνε σάν δγκοι 
καί καμέλιαν τούς στέλλω έρυθράν, λαχταριστήν.
Είς τόν Κώσταν Σοΰτον στέλλω υψηλά έν Ά γ ρ ι ν ί ω  

τάς εύχάς μου έν πανίφ.

Στόν Κωσταντϊνο'/ Άλεξάν Επιχειρηματίαν 
άμέσως στό Ά γ ρ ί ν ι ο ν  τοΰ εύχομ’ εύτυχίαν 
Στόν Κώσταν Νικολόπουλον στό Κ εφ α λο β ρ υ σ ό ν μας 
κονίάκ νά πΐή τής ’Αττικής μετά θερμών εύχών μας 
στόν Κώσταν Ήλιόπουλον ποϋ είν’ εις Μπρακουμάδι 
«π’ τούς λαγούς ποϋ μώστειλε τόν ένα, γιά...σημάδι



ΚΓ εις τόν Παλκογιαννόπουλον τόν δικηγόρον άμα"' _ 
καί στόν Σερπάνον έ'στειλα, στόύς δυό λουλούδια αντάμα, 
Στον Κάσταν Νικολόπονλον έν ιφ  1« εφ β λ ο β ρ ύ ο ω  
άπέστει?α καλόγερο νά τοΰ κρατήτό ϊσο 
Ι-τόν Κώσταν τόν Γιαννόπουλον τόν ιατρόν, επίσης 
λουλούδια ποΰ άν τάβλεπες ήθελα λαχταρίσεις 
ΣτόΖαρμακούπην τόν Κωστήν στήνΛϊαΰπακτο τοΰ στέλλω 
τάς πλέον ζωηρός εύχάς, δσόν γιά τούτον θέλω 
στόν Κώσταν Άντωνόπουλον Λί2οχώρι—Τ ρ ιχ ω ν ία ς  

στόν Κώστα Σιάχοι ικανό παιδί τής Ά μ β ρ κ χ ί α ς  
εις τούς δυό μαζή μαζή, Εύχάς μου τάς μυρίας.

•  -

Στόν Παπαδόπουλον Κωστήν τής Μουσικής αστέρα 
καθηγητήν μας εκλεκτόν τοΰ εύχομαι στήν Σφαίρα 

νά γίνη όνομαστότερος καμάρι καθενός 
καί στέλλω του δ,τι έστειλα ή μάλλον κανενός

Στόν Κώσταν Διονυσόπουλον τοΰ εύχομαι νά βάλη 
λιγο μυαλό, νά μήν κυτά τή μία καί τήν άλλη

Ξ ε χ ω ρ σ τ ά ς  εΰχάς μ χ ς  και τιμάς  
και πρ»ός γυναίκας μεμικάς

Στην Κυρίαν Θανοπούλου στά Βραχνέϊκα, ’Ελένην 
στέλλω μιά γαρυφαλίτσα άνθιστήν καί πλουμισμένην 
καί ιής εύχομ’ έκ καρδίας πάντοτε τήν εύτυχίαν 

καί χαράν καθώς τήν θέλει καί πρό πάντων μέ υγείαν
<*

Εϊς τήν Πετραλιά ’Ελένη αύτοκινητοδρομίαν 
καί νά μή τής τό χρωστάη ό Θεούλης γϊά ζημίαν 

πριότη νάναι στό κολύμπι καί στό βώλ-ϋ καί σ’ δλα 
καί νά κάνη πάντα πρώτη τήν αρχή στήν καραμπόλα

Είς τήν έν Κεφαλοβρύσφ Έλενίτσαν τοΰ Πυρπύλη 
τό τραγούδι τώ\ εύχών μας θερμώς ψάλλουνε τά χείλη 

καί τά ρόδα στήν ποδιά της πάντοτ’ εύχομαι ν’άνθίζουν 
κΓ αυτή νάναι πάντα ωραία καί νά τήνε μακαρίζουν, 

νάναι πάντοτ’ δασκάλα ή εξαίρετος καί μόνη, 
ποΰ καί τώρα καί στό μέλλον θά υμνούν αύτήν οί χρόνοι.

Άλλά καί στό Χαϊκάλι στήν Τσιμπρή καί αμημένη 
διδασκάλισσα σπουδαία ζηλευτή καί τιμημένη

σέ πανέρια ανθισμένα πολυποίκιλα λουλούδια 
καί τής χάριτός της άμα τά παρόντα μου τραγούδια.

Στήν Ελένη Νικολάου μιά μοδίστα ζηλευτήν 
ένα κάνιστρον άνθέων άποστέλλω καί σ’ αυτήν

ΚΓ έτσι άπέστειλα τά δώρα !
ΚΓ άφοΰ ένα δέν μοΰ μένει καί γϊά μένα πλέον τώρα 

Είς τό τέλος, αδελφοί μου, τά δ.υό χέρία μου τεντώνω 
καί τόν ’Άρβαν ευχαρίστως φ»σκελο')νω καί μουτζώνω 

κΓ εύχομαι του τής “Καμπάνας” τό γλωσίδι νά τοΰ ζήση 
καί μέ τοΰτο είς τά χέρία εύτυχής νά ξεψυχήση.

  milllllll   Illllllllllliiiifl

Έστιατόριον λαμπρόν τών Τζίμηδων έγίνη 
μέ τζαμαρίαις, έξοχον, μ έ πρώτης φαγητά 
μέ μιά κουζίνα θαυμαστή ποΰ ένας δέν θά μείνη 

νά μή γευθή απ’ αύτά 
δλα μέ βούτυρα αγνά, καί δλα παστρικά

Στό Π Α Ν Θ Ε Ο Ν , τί θαύματα ταινίαις ομιλούνε 
και χαίρομεν π’ άκούμε 
τό θαύμα αύτό τό εξοχον τοϋ εικοστού αίώνος 

Π ού μόλις μπής στήν αίθουσα σούφεύγει κάθε πόνος 
κΓ έκεϊ λοιπόν πηγαίνεται έκεϊ νά εύρεθήτε 
στόν Ο Μ ΙΛ Ο Υ Ν Τ Α  μοναχά θά εύχαριστηθήτε 

κα! θά γενήτε όπωσούν και σείς Πολιτισμένοι 
Ε μ π ρ ός λοιπόν σ ΐόΙΙ Α Ν Θ Ε Ο Ν ,πού  πάντα περιμένει!!

Iilllllllllllliiiilllllllllllliidllllllllllllhiill ....

Στά Ζαρουχλέΐκ’ άνοιξε ό Ντούβας ό κύρ Σπΰρος 
προίτης ωραίο μαγαζή, π’ δλο δουλεύει ό πϊρος 
άπό κρασί περίφημο, κι’ έ'χει άπ’ δλα, ψάρια 
καλά ψητά διάφορα σουβλάκια, πορτοκάλια 
μέ πρώτης περιποίησιν, π ’ αμέσως σέ πληγώνει

QOD
Είς τόν Μανωλόπ’ λον ολοι όμοθυμαδόν τραβάτε 
γϊά νά ίδήτε τί θά πάθη ή καλή κυρά Μαριώ 
έκεϊ μέσα σάς τό λέω έάν πάτε θά γελάστε 
κΓ άπ’ τά γέλοια {)ά σάς έ'λθη ώ ! άφεύκτως καί...νερό !

Στήν Ίόνιο ανθολογία γράφεσθε συνδρομηταί 
τής Μινοίνου, π’ αί εκδόσεις είναι πάντοτ’έκλεκταί

Τήν Άλεξανδριανή τήν τέχνη όλοψύχως έκθειάζω 
καί τούς στίχους τάς εικόνας τά διηγήματα θαυμάζω 
κΓ έγγραφήτε νά γενήτε οί συνδρομηταί φωνάζαι

GGD

H E R B A R  πιάνα συνιστώ  
γ2ατι τ ώ δ ρ η /α  τό  σωστό

H E R B A R  πιάνα πάρ’τε όλοι 
δυνατά κα! φημισμένα 

πουν’ φθ ηνά σΐό πορτοφόλι 
και στόν κόσμο ξακουσμένα

OQD

Δυο λόγ ια μου ε ί λ ικ ρ ιν ά  
ποιος δίνει σ ίδερα φ θ η ν ά

Γϊά τά σίδερα 6 Δήμος ό Χρυσοβιτσάνος είναι 
ίκτνότης φημισμένη, σάς τονίζω είλικρινά 
κΓ άμα θέλεις ν’ άγοράσης, μΐά ματιά ’κεΐ πέρα δίνβ 
καί θαύρής άπ’ δ,τι θέλεις είς αύτόν καί πειό φθηνά

<m>&>
Παντοπωλεΐον έ'ξοχον καί ευρωπαϊκόν 
δ Άσημά.... Σταυρόπουλος μετά τοΰ Ξενοφών 
κατά τήν διασταύρωσιν τών δύο μας όδών 
αραϊσκάκη δηλαδή καί Παντανάσσης ά'μα 
άνοιξαν, κι* δσοι μπένουνε συγχαίρουν γϊά τό θαΰμα t 
ποϋ άφθονίαν έχουνε γαργαλιστών ειδών 

κΓ εξαίρετων συνάμα


