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Τοΰ κάΌε φύλλου ή τιμή 
είναι μονάχα |ΐιά  δραχμή.

‘Έ τος Χ ίλια  έννηακόσια καί τριάντα 

καί προσμέν’ ή Βασιλεία νάλΰ η πάντα

ϋ-τος δεύτερον μετροΰμεν 
καί στήν Π άτρα κατοικοΰμεν

Ε ις δραχμάς πενήντα μόνον τήν τοϋ έτους συνδρομήν 
κ ι’ εϊκοσ’ πέντε τ ’ εξαμήνου καθωρίσαμεν τιμήν 

γ ιά  τά ξένα μέρΐ) ομιος δυό δολλάρια, κ ι’ αυτά 
*ίς τό χέρι ά π ’ τόν καθένα καταβάλλονται μπροστά 

’πιστολάς καί συνδρομάς 
ισωπικώς μόνον σ’ εμάς

Φύλλον Σαράντα 
ζέστη ανάκατα καί κρύα

Ιου ν ίου  Μηνύς όκιω 
χ  )ΰ co νόθο π ίνεις |Λ_>ά. ι

Τί στό διάβολο! λοιπόν !
είς τόν τόπον τών Πατρών, 
ενα τόπον κερδαλέον, 
δέν υπάρχουν ά’νδρες πλέον; 
κ ί’ οΰτε ενα ενδιαφέρει 
αν ό άλλος υποφέρει 
κί" άν οτ’ ηλθ^ν είς τύν άλλον 
καί οέ σένα ποιό μεγάλον 
ί)ά έλθή καί σοβαρίν;
Κ ι’ έγώ βλέπω απορών.
Άφοΰ ’ξύλινος τυγχάνεις 
έσΰ βέβαια τί χάνεις !
Οίίτ’ έσΰ ί)έ νά πεiVciΛ' 11c 
ο fits καί iVx πάίΐης κάτι, 
άλλ’ οι άνθρωποι, σακάτη
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Τό νερό λοιπόν βραστό 
Ναι τό ακόυσα κΓ αΰτό 
καί πώς μάλιστα καυτό 
καί για ξοΰρισμα καλό... 
Φασουλή παρακαλώ 
Βρέ τή λές, μωρέ, κουτό; 
Νάχης Δήμαρχο γιατρό 
καί ν’ άκοΰς κατ>ημερ’ νώς 
άπ’ τό στόμα κατ^ενός 
δτι κίνδυνο δεινός 
Φασουλή, μάς άπειλε,Τ;

καί στραβέ, άπ’ τώνα μάτι... 
κουρελιάρη, μασκαρά 
ποΰ είσαι πάντα μιά χαρά. 
Ένώ τρέχ’ ή συμφορά 
μέσ’ τής πόλις τά νερά!!
Τι κοιμάσαι, βρέ σακάτη; 
Πάρ’ τύ ξύλο μεσ’ τήν πλάτη 
καί αμέσως είς τήν πόλι 
βάρα εμπρός, κΓ άμέσως όλοι 
πολεμήστε ζωηρά 
νά πεθάνουμ’ άν μάς μέλλει 
κι’ άν ή μοίρα τό θέλει 
έπί τέλους μΐά φορά !
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Λάβε λοιπόν χαιρετισμούς μιαζή μέ τήν παρούσαν 
έκ ταξειδίου μακρύ νοΰ, ο»ς εΠος πανταχούσαν 
παμφίλτατέ μου, Φάπα μου αφού καί ταξειδεύω 
χωρίς έσένα, δυστυχή, πού δλο σέ γυρέυω.
Άναχωρήσας έκ ΓΙατρών δέν λησμονώ καθόλου 
κι’ αρχίζω τήν παρούσαν μου έν όψει Κατακώλου 
πριν φθάσω είς τούς ζόρικους ανθρώπους τοϋ διαβόλου 
ούς καί θωρώ άπό μακράν μέ όχι ολίγον τρόμο 
κ’ άβουρδιστός ψηνόμενος έν τώ σιδηροδρόμα)
Πολλάκις σ’ έθυμηθηκα στά Λεχαινά περνώντας
π’είς ’Ανδραβίδα φθάσανε, <ος λέν, αποπατώντας
κί, ώς ειδα τήν ’Αμαλίας τό μπράβο τί νά κάνη
μπραβίσιμα τής φώναζα, βρέ Φάπα, μπεχλιβάνη,
κΓ έκάθησα νά πΐώ καφφέ χωρίς τόν κυρ Θανάση
γιατί μαζή πηγαίνουμε καί νά πούχα ξεχάσει
νά στ’ αναφέρω εξ αρχής καί δτ’ είς Πύργον πάλι
μέ τόν Τσουτσάνην θά σμιχΟώ, μέτό χοντρή κεφάλι.
καί νά ποΰ είς Πύργον φθάνομέν καί κρύβουμ’ έπιμόνως
νά μή ίδή δ Γιώργαρος Τσουτσάνης δστις όμως
μ’ έμπάνισεν άπό μακράν καί μοΰ χαμογελάει
καί τό Θανάση χαιρετά κι’ έμένανε ρωτάει
τί συγκινήσεις, φίλε μου σάν νάχε νάΐδωθοΰμ*
ενάν καιρό ολόκληρο, δηλαδή, χρόνο άς πούμε
καί μάτσ καί μούτσ σωρό φιλιά κΓ άμέσως όπως ήτο
στό Διεθνές έπήγαμε, άλλ’ έν αυτοκίνητο)
κ>’ δ κύριος ΒακαΑόπουλος μάς έκανε παρέα________ _
καί ούτώ πώς έφθάσαμε στον Πύργο μας ώραΐα!
Νά με λοιπόν άνάμεσα στούς ζόρικους, κοπρίτη, 
άλλά πολύ φυλάγομαι ν<ί μή τούς θίξω μπήτι 
γΐατί πολΰ συχαίνομαι τά αίματα καί θέλω 
νά έχω πάντα ήσυχο τό δόλιο μον τσερβέλο.
Τρομάρα μου ! Λαχτάρα μου τί νά σοΰ γράψω τώρα 
σάν στην Πλατεία έφθασα, πούταν γεμάτη φιόρα 
δλη γεμάτη εύμορφιές ή μιά κοντά στήν άλλη 
καί μ’ επιασε, λαχτάρα σου ! βρέ Φάπα μία ζάλη 
καί διά πρώτην μου φοράν τά χάνω κακομοίρη 
καί είπα ποΰσαι, Φάπα μου, νά πιής μέσ’ τό ποτήρι 
κορίτσια σάν τά κρύα νερά. σταράτες καί στηθάτες 
λιγναΐς, ψηλαϊς, γαρμπόζικες γλυκαΐς γαλανομάταις 
καί στρουμπουλαΐς όλόγλυκαις, καί σάν παραγιομάταις 
κι’ δ Κώστας δ Διευθυντής τής ’Εθνικής μέ νάζι 
ποΰ ή ξενιτειά τόν χαίρεται κι’ ή Πάτρα έχει μαράζι, 
καί ή γλυκειά του ή κυρά μαζή του, τά παιδί'ί του 
ποϋ χαρωπά, νά τρέχουνε, τά βλέπ" ολόγυρά του.
’Ολίγον πέραν γελαστόν, ώς ,πάντα, μέ τό μούσι 
τόν φίλον αφεντάνθρωπον ’Αντώνιον Μπελούση 
τής Θέμιδος τόν ακραιφνή τόν Κατελοϋζον άμα 
μιά μαυροφόρα παχουλή, σάν γάλακτος ρεκλάμα 
τόν Πάνον Μαρινόπουλον τής Θέμιδος έπ&σης 
τόν Πάνον Τριαντόπουλον, χωρίς νά λησμονήσης 
τόν Βάσόν Στεφανόπουλον π ’ άμέσως τόν μπανίζω 
μακάριον καθήμενον π’ άπό πολλοΰ γνωρίζω 
καί σπεύδω, δπως καί αύτός, καί τόνε χαιρετίζω.
Καί νά τά φώτ’ άνάβουνε καί βλέπω έν άνέσει
τής καλλοναΐς, ποϋ βόλταραν μπροστά μου, ώς έν έκθέσει
κι’ ή μιά άπ' τήν άλλη πειότερο, καλλίτερα μ’ άρέσει.

Νά κι’ δ Καραβασίλης μα; ό Πάνος μέ παρέα
τόν κύρ’ Νομάρχην Καλαμών ποΰ πά ντα  Μπαρμπανδρέα
δ Πρόεδρος άποκαλεΐ, μά καί τοϋ πάει ώραΐα !
Κι’ κύριος Είσαγγελεύς παρέστη συν τοϊς άλλοις 
στήν ώρα τοϋ χαιρετισμού Γαρίδαν υπό μάλλης 
κόμίζων, κσί εύρίσκετο άκόμη πάρα πέρα 
ό Ντρές τής Νομαρχίας μας καί έκανεν αέρα 
μέ τό ψαθάκι τ’ ώς ποιεί δ Δημητρός συχνάκις, 
ποΰ τόν γνωρίζω άπ, αυτό μονάχα, έγώ πολλάκις 
Έκεΐ παρέκει ίστάμενον εύρή '.α καί τόν Μπρίλλη 
κ ι’ αυτόν, ώς ξέρεις, φίλτατόν καί σφίγγω τύ κοντύλι 
καί σημειώ προσεκτικά μέ μάτια σάν γαρίδα 
τοϋ Βαρουξήν Διευθυντήν, ποϋ βγάνει τήν Πατρίδα 
Αχ! βάχ! κι’ έδώ, βρέ βάσανο διακοπήν σοΰ κάνω 

γΐατί μιά αραχνοΰφαντη περνάει καί τά χάνω 
καί κλείω τήν παροΰσαν μ’ αυτά τά πάρα πάνο; 
γιατί καί περισσότερα νά γράψω δέν προφθάνα> 
έν ΙΤύργω ή παροϋσα μου καθώς συνεπληρώθη 
λάβε την διαβασέ τηνε καί σ’ οποιονε τήν νοιοΐθει 
καί σ’ εχω πάντοτε στό νοΰ στάς πέντε ’Ιουνίου,

αλλά καί διά βίου.%

Έ ν  Ιΐύργο> κν.Ι αυθημερόν  
Ι Ι ρ ό ς  «Ι»άπαν πάλιν τό παρ όν.

Πόσο πολύ έχάρηκα διαβάζοντας τά νέα 
ποΰ μέσα στό δυστύχημα δέν ήσο, βρέ κολέα 
άφοΰ καί ξέρω δτι πολλοί γιά σέ θέ νά λυποΰνται 
δπερ συμβαίνει τακτικά γ ι’αύτούς, πού άγαποϋνται.
Τώρα θά είπής κΓ άν ήσουνα σ’ ενός θύματος θέσι 
• ^ ^ ί^ ά ε ^ έ π ΐδ ο α σ ^ ά ^ ^ ιη ή ι^ Μ ^ ί  σχεσι. ^  
τόση πολλή, θά έχάνετο απλώς έ'να βελόνι 
ποΰ κι’ αν τό χάση καί κανείς γι’ αύτό δέν μετανοιοίνει. 
Κι’ αύτό στό γράφω ΐνα μή επάνω σου τό πάρ^ς 
καί μέ αύτό διαφίίαρής, έάν δέν διαφθάρης, 
ή δπως ξέρεις τό πολύ σάν καίγεται λιβάνι 
καί δ Θεός συχαίνεται καί τίποτε δέν κάνει.
Τώρα κατήλθον, δπου λές, άπό τό Επαρχείο 
πράσινη ροΰγα γύρευε, γιατ’ άρχισε τό κρύο 
άφοΰ έπήραμε καφφέ στ’ ώραΐο καφφενεϊο 
ποΰ τόν ’Αρίστον εύρηκα νά τόν τραβούνε δύο 
κι’ ή μιά μικρόϋλα μάλιστα τόν έπεκάλει θείο 
ολίγον ξεμανίκωτη, λαχτάρα μου ! ώ ! Ντίο ! 
κι’ δ ατυχής εφαίνετο πώς δήθεν νά ήπόρει 
ποιος διάβολος τής έβγαλε μπροστά του, ή ποιο παπόρι ! 
καί λύτρωσόν μας, Κύριε, άπό λοιμού σεισμού 
Κομμουνισμού ! καί Βουδισμού Μωαμεθανισμού 

πυρός, κατάρας καί θυμού.
Έ κ’ ήσαν κι’ οί υπάλληλοι τής Νέας Νομαρχίας
καλά παιδιά κι’ ό Γκάντζος μας, δ τής Στρατολογίας
μέ συζητήσεις σοβαράς πολύ φιλολογίας
τουτέστιν γιά θελήματα καί άλλας απορίας.
καί κλείων τήν παροΰσαν μετά πολλής πικρίας
γιατί κι’ έσύ δέν εισ’ έδώ, τυχούσης ευκαιρίας,
βαδίζω διά τό σουπέ μαζή μέ τόν Ύσουτσάνη
καί φαερόπ τά φαγητά κομίζει μάνι μάνι
είς τά ’Ολύμπια παιδί, ώραΐα γιαχνισμένα
καί πέφτω τώρ’ απάνω τους καί ταλλα... ξεχασμένα
τώρα τόν λόγον ή κοιλιά λαμβάνει αντί γιά μέ να ! !

καί χαιρετών σε είλικρινώς 
παρακαλώ καί τό παρόν μή δείξης κανενός.!



' ϊ · σ τ * ρ ό γ ρ * ψ ο ν  δέ. γράφω τής παρούσης μου έν τέλει 
πές τοΰ φίλου Καποτά τοΰ κύρ’ Γιάννη μας στο χέρι 
τήν καπόταν νά κρατή, γιαΓ έμπήκε καλοκαίρι 
κι' δπως είν’ αυτός αψύς κι’ ό καθένας μας τόν ξέρει 
δέν μπορεί νά τϊ| «ροοή, ουτ" να την ύποφέρη.
Δός του χίλιους ασπασμούς είς τι'ί δροσερά του χείλη 
καί μετ’ αΰτοΰ έσιέρφεψε η i t  παρόντι ΰλη

" Ε κ τ η ς  Ι ο υ ν ί ο υ  γράιι.;».α 
!*.’ έκ  τοΟ Κ Ιύ ρ γο υ  π ά λ ιν  πράμ.μ.·»..

Καί Σήμερον πανυγιής τά νέα μου σοΰ στέλλω
Ό  έχων τύν μυελόν άκόμη στύ τσερβέλο
Μάθε λοιπόν δτι εδώ εις τύ Πρωτοδικείο
υπάρχει φίνος γραμματεύς ποϋ δέ ν σηκώνει αστείο
καί μοΰκαμε πολύ σφοδράς έδώ παρατηρήσεις
π’ άν ήσουν σΰ θά θύμωνες κ]/ αμέσως νά τον βρίσης
θά ,νρότρεχες, δπως εσύ τά νύχια πάντα ξύνεις
καί καυγαδάκία δλο ζητάς, κι άν τύχη δέν τ’ άφίνεις.
Μά ’γώ άμα κι1 έπρόσεξα π ’ ή τρίχα του έ.σηκώθη 
μέσα μου είπα πάει κι’αΰτός! "Α χ! τοΰσβυσαν οί πόθοι! 
Μά οΰτε καί συγκίνησιν, μοΰ μοιάζει πειά νά νοιώθει 
Σοΰ γράφω έξαιρετικώς γιά τύν καλύν Κοκΐρη 
γιά τύν ΓΙαπαηλία τους, βρέ Φάπα, κακομοίρη 
Σ ’ αΰτήν τήν Πόλι, δπου λές θά εΰρης καί βυτία 
ώραϊα καταβρέγματος μ’ άν σώρθη και ή αιτία 
κάπου νά πας τά... τσία σου.... ψυλα διά νά κάνης 
μπορείς άφόβως, δπου θές, νά στέκης νά τά... φτιάνης. 
Ά λλ’ έχει πρώτης φωτισμό κα! ενα Επαρχείο, 
ποΰ αναπνέεις τή δροσιά καί ποϋ εν τφ όποίφ 
τρώγεις ώραϊα φαγητά καί φροΰτα κι’ άλλα είδη 
δπως κοιμάσαι ώμορφα στ’ Ότέλ τοΰ Κοκαλίδή 
π ’ άποκαλεϊται Διεθνές καί είνε τύ καμάρι 
κΓ ό στολισμός τοΰ ΙΙιϊργου μας χωρίς καί νά σέ γδάρη 
κΓ άν ΐδης τόν Άρίστον μου ποϋ θεωρούν χαμένον 

τύν πολυχαϊ,δεμμένον 
ΙΙοΰ ό'χι κατ’ ευφημισμόν μικρούτσικον τόν λένε 
άχ! καί πολλών τά μάτια των τώρα γ ι’ αύτόν 1>ά κλαϊνε, 
.ποϋ είναι Μεγαλούτσικος κοντζάμ’ ώς έκεϊ πάνω 
•ψιλός λιχνός καί συμπαθής ποΰ νέον τόνε χάνω 
σφιχτόν γλυκά, μά ξαφνικά καί γλυκοφίλησέ. τον 
μέ τρόπον η>ιλικ(6τατον, άπλοΰστατον καί σκέτον, 
καί πέσ’ του μέ τ’ άμερινά τύν κλαίει ό Άτζαρίτης 
καί δλοι τύν έλέγαμε πώς θάταν μακαρίτης 
καί άν σοΰ πή πώς έμπλεξε, τήν πισινή σου κράτα 
καί δός του την άπάντησιν, μιλώντας του σταράτα, 
δπως τό κάνει αΰτός συχνά τή νΰχτα μέσ’ τή στράτα.
Καί τά>ρα επανέρχομαι κι’ αμέσως ξαναρχίζω 

κι’ έκ Πΰργου συνεχίζω 
τύν Δήμαρχον τής Κορκολήν σοΰ γράφω, ποΰ μπανίζω, 
πάντα γλυκύν, φιλόπολιν γιατρόν έκ τών ολίγων 
καί τύν Τσιτσίκαν φίλτατόν ποΰ τά λιπάσματά του 
δέν ξέρω άν σηκώνουνε, πολύ τά ....σιτηρά του! 
τύ Γιάννη Θεοφιλόπουλο μά καί τον Παληατσάραν 
τύ Λιούρδη τον ’Απόστολον δικαστικόν τρομάραν 

καί καφφεπώλην άμα, 
ποϋ δπου δίκη σοβαρά, νάτος κΐ’ αυτός αντάμα!
Τόν Λάμπρου Επαμεινώνδα σου δέν είδα πουθενά 
τόν ΙΙαπαδημητρίου μας στά γεωπονικά

σπουδαίον, πρώτον, πρώτιστον, μά καί τόν άβοκάτον 
τόν ’Άλφα Κωνσταντόπουλον έκ τών λογιαηάτων 
δέν είδα τόν ’Ηγούμενον ποσώς τής Σκαφιδιάς, 
άλλά τον Τριαντόπουλον π’ έκάΑητο μ’ έμάς 
κι’ ό Λιούρδης έστριβότανε δσο μιλοΰσ’ έκεϊνος 
καί τάψαλε τοϋ καθενύς τοϋ τάδε καί τοΰ δεινός.
Τύν Πρόεδρον Πρωτοδικών τοΰ Πύργου τύ στολίδι 
συνήντησα, τύν Κουβαράν μέ τύ κλειστό ίου φρεΐδι 
κι’ ώς Δικαστήν, κι’ ώς άνθρωπον γλυκύτατον καί άλλους 

μικρούς τε καί μεγάλους 
ποΰ δέν θυμάμαι νά σοΰ είπώ κατά σειράν καθένα 
διό ιι τήν σημείωσι τήν έχασα στά τραίνα, 
πάντα στύν Ντρέν θυμοΰμενος τύν κάποιον Θουκυδίδη, 
Σοΰ σημειώνω εΰθαρσώς τύν κύριο Πηλείδη 
ποΰ δέν μπορεί δ δύσμοιρος λιγάκι νά παχύλ'η 
μ’ άν έπιμείνει, ασφαλώς κι’ αύτύ γι' αΰτύν θά γίνη.
Σοΰ σημειώ πώς έφυγε ό Θάνος έπειγόντως 
γιά νά χαϊδέψη τύν Έρμή,"θερμώς κι’ Ιδιαζόντως 

τον ξέρεις δά τί πόντος ! 
κΓ άν δέν τόν ξέρεις ρώτησε τό Σαφαρή νά μάθης 
προτοΰ τύν σμίξης καί πολλά καί άπύ τοΰτον πάθης 
καίκλείων καί τήν ταύτην μου μέ μάτια δακρυσμένα 
άφοΰ κι’ άποχωρίσθηκκα ■ τόσον σκληρώς έσένα 
καί σπάζω έκ τής λύπης μου, άκόμη καί τήν πέννα. 

κΓ αντί ΰστερογράφου σοΰ δηλώ 
μέ κουρασμένο τύ μυαλύ

ΤΙ πόλις είν’ κωμόπολις κι’ έχει Σταθμύν καί τραίνα 
έχει κορίτσια διαλεχτά ώραϊα, ενα κι’ έ'να 
κΓ άνθρώπους μ’ εί·<οστέσσαρα κΓ όλόσωστα τά φρένα

ΓΓήν αυίςησι μ,άς ψ ά λ λ ε ι  μ,έ χ ά ρ ά
1η μ .ό< !'.ο ς υ π ά λ λ η λ ο ς  γ ε ρ ά

Ιίαρηγορίστρα μου θεά καί πολυεί'πλα/νοΰσα 
11όσες φορές μέ δάκρυα σέ κάλεσα θερμά 
Πόσες φορές άπένταρος τά μάτια μου υψοϋσα 
Σέ σένανε τήν τσέπη μου νά ίδής προσεκτικά.

Τήν τσέπη μου τήν αδειανή τήν χιλιοτρουπημένη 
Ποΰ τόσα έλαττο'ιματα καί τόσες περιστάσεις 
Τήν είχαν κάμει κάτισχνη, ποντικοφαγωμένη 
Χωρίς ώραϊα μου θεά νά θές νά μοΰ γελάσης

Θυμάσαι δταν σέ κάλεγα μονάχα στ’ όνειρύ μου 
Ερχόσουνα καί μοΰ ’φερνες λιρέττες καί καρβέλια 
Μά σάν ξυπνοΰσα τά ’περνες γοργ’ άπ ’ τό πλευρό μου 
κΓ έν ([> μέ λύπη έκλαιγα, σύ ’πέθαινες στά γέλοΐα.

Μά τώρα παιγνιδιάρα μου Εύσπλαχνική θεά 
Τά τέλειωσες τά ψέμματα, σάν είδες πώς αλήθεια 
Ή σαν αύτά ποΰ σοΰλεγα καί δχι παραμύθια 
Κλϊι μέσ’ τήν τσέπη μουβαλες χρυσάφι μέ ουρά.

Κ. Δ.



Κ Λ Α · Π Λ Ι % Ι Λ

2«τό Μ α ν ω λ ό π ο υ λ ο  φορώ στεφάνι 
γ2ά τά άστεια ί>ηου κάνει

Καραγκιοζοπαίχτης πρώτης, μέ κουτσούνία φημισμένα, 
ποϋ τρελλαίνει τον κοσμάκη, δπως τρέλλανε κΓ εμένα, 
είν’ δ Μανωλόπουλύς μας καί αύτό φωνάζουν ολοι. 
καί φθηνότατος πρό πάντων καί γϊά κάθε πορτοφόλι . 
φαντασθήτε πώς απόψε κί’ ένας υπουργός θά πάη 
μά ! ποιος είναι δέν λέίο ! κί’ δ καθείς άς μ ή ροκά η 
άλλ’ άς πη δ είς τόν άλλον κατά ’κεΐ νά περπατάη.

Στο Ι Ι Α Ν Θ Ε Ο Ν ι τ! θαύματα ταινίαις ομιλούνε 
κα! χαίρομεν π ’ άκοϋμε 

το θαύμα αύτό τό έ'ξοχον τοϋ εικοστού αίώνος 
Π ού μόλις μπής στήν αίθουσα σούφεΰγει κάθε πόνος 

κι’ έκεϊ λοιπόν πηγαίνεται έκεϊ νά εύρεθήτε 
στύν Ο Μ ΙΛ Ο Υ Ν Τ Α  μοναχά θάεύχαριστηθήτε  
κα! θά  γενήτε όπωσοϋν κα! σείς Π ολιτισμένοι 

Ε μ π ρ ό ς λοιπόν σ ιόΙΙ Α Ν Θ Ε Ο Ν , ποϋ πάντα περιμένει!

Στήν Ίόνιο ανθολογία γράφεσθε συνδρομηταί 
τής Μινώτου, π ’ αί έκδόσεις είναι πάντοτ’έκλεκταί

Λροσόλουστο τό μαγαζί τοϋ Γιώργη Λειβαδίτη 
στά ψηλαλώνία κί, δ,τι πής έκεϊ ευρίσκεις, ήτοι 
Ψάρια, πουλιά, αγνό κρασί κί’ απ’ δ,τι τοΰ ζητήσης, 
θά στό σερβίρη παρευθύς καί τόσο θ ’άπορήσης, 
ώστε θά θές καθημερ’νώς πάντοτε έκεϊ νά φάς 
γΐατ’ έκεϊ πάνω μοναχά τόν πόνον σου ξεχνάς

Τ ό ν  Λ Ι ' Ρ Ι Κ Ο Λ Ι  μ « ς  επαινώ  
γ ια τ ’ ειν’ ω ρ α ίο  και τρανό

Εύγε σου, Λοβέρδο σου γειά σου 
εΰγε μέσ’ τά Αέατρά σου 
εΰγε σου κροτεί ή Καμπάνα 
γϊά τά τέτοια είσαι μάνα 

κί’ έτσι έκαμες σπουδαϊον καί ώραϊον ΛΥΡΙΚΟΝ 
μέ τύν Οικονόμου άντάμα πώχει πρώτης υλικόν 
κ ί’ δλοι τρέχουν νέοι γέροι μέ καυγάδες καί κακό 
γιά νά βρούνε μία θέσι καί σκοτώνονται γ ΐ’ αύτό.

COD

Στά Ζαρουχλέΐκ’ άνοιξε ό Ντούβας ύ κΰρ Σπϋρος 
πρώτης ώραΐο μαγαζή, π’ δλο δουλεύει ό πΐρος 
άπό κρασί περίφημο, κΓ έχει άπ’ δλα, ψάρια 
καλά ψητά διάφορα σουβλάκια, πορτοκάλια

H E R B A R  π ιά ν α  συνιστώ 

γ2ατί τ ώ δ ρ η κ α  τ ό  σ ω σ τό

■ 4 αί στό <·>εοΏωρόπουλο έπαίνως ψάλλω  
τόν Κ α ρ α γ κ 2 ο ζο π α £ χ τ η  τό μ εγ ά λ ο .

Μ’ έργα £κλεκτά καί πλούσια κάθε βραδιά προβάλει 
ό φίνος Θεδωρόπουλος, ποΰ έχεΓένα κεφάλι 
ποϋ ξεφουρνίζει άραδαρίά αστεία κ'Γέξυπνάδες 
καί δλο αστεία έξυπνα, γεμάτα νοσχιμάδαις 
"Ολοι λοιπόν τραβάτ’ έκεϊ. άν θέλτε νά γελάστε 
άλλά φροντίστε άπύ νωρίς τή θέσι σας νά πΐαστε 
έκεϊ θά ιδήτε θαύματα...κί’ απόψε θέ νά γίνη 
κάτι πολύ παράδοξο, ποΰ πάντα θά σάς μείνη.

^

Τά χρυσαφικά δλοι σας εϊς τοϋ Γιάννη τοϋ Γαλάνη 
π ’ άριστοκρατικ ώραϊα καί θαυμάσια τά φτιάνει

Μ έ  τόν ΙΙα σ χ ά λ η  ό Φ α σ ο ο λ ή ς  
γιά πα γ ω τά , ειλικρινείς

Π —’Έφθασε τύ καλοκαίρι Φασουλή μου φαφλατά 
Φ— Μά τύ είδα άπ’ τοΰ ΙΚουρΤΐέρη π’ άρχισε τά παγωτά 

Καί τί παγωτά! Ώραϊα, ποϋ άκόμη παγωμένο, 
άπ’ αύτά τύ στόμα νοιάιθω, μά κι’ ακόμα δροσισμένο 
καί σοΰ συνιστώ κι’ έσένα πάντα έκεΐθε νά πηγαίνης 

δταν θές τύ παγωτό σου καθαρώτατο νά παίρνης !

·£ ^ -gr ?··έ ?>·■£■

Έστιατόριον λαμπρόν τών Τζίμηδίον έγίνη
μέ τζαμαρίαις, εξοχον, μέ πρώτης φαγητά 
μέ μιά κουζίνα θαυμαστή ποΰ ένας δέν θά μείνη 

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

COD

Τή μαστίχα τοϋ Μπονάνου στών μανάβικων τήν πιάτσα 
στή πλατεία τών Συμμάχων άπύ δίπλα ντρίτα=κάτσα 
σάς συσταίνω, στοΰ Γαλάτη τοϋ μανάβη αντίκρυ, φάτσα

COD

ΙΙαντοπωλεΐον έξοχον καί εύρα>παϊκόν 
ό Άσημά.... Σταυρόπουλος μετά τοΰ Ξενοφών 
κατά τήν διασταύρωσιν τών δύο μας οδών 
αραϊσκάκη δηλαδή καί Παντανάσσης άμα 
άνοιξαν, κι* δσοι μπένουνε συγχαίρουν γϊά τό θαΰμα! 
ποΰ αφθονίαν έχουνε γαργαλιστών ειδών 

κι’ έξαίρετων συνάμα

<g><S>
ft

Γιά τούς γάμους σας γλυκά 
καί μπομπόνια έκλεκτά 

πάντα φίνα θά τά βρήτε, άλλά κΐ εξαιρετικά 
είς τό Σ π λ έ ν τ ιτ ποϋ τά φιτάνει δλ’ άριστοκρατικά
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Τ ρ έ ς τ α ι  ο λ ο ι στοΰ Γ ι ώ ρ γ η  τοΰ Τ σ ο υ τσ ά ν η  

γιατί αύτός παντός φύσεως τυπογραφικές  

εργασίες κάνει


