
SATURDAY, FEBRU ARY 9,' 1918

Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στο χρυσάφι.

μιά φορά τσ φύλλο μας θά βγαίνη 
ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 

μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αΰιΰς μέ μας καί μείς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Φλεβάρη εχομε έννηά 
κι’ εΐμεθα τσΰ Κατή γενιά.

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ^ .

Χίλια εννιακόσια δέκα καί οχτώ 
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό

Αριθμός πενήντα πουναι νά τά χάσης 
μέ συλλήψεις τόσας καί μ’ επαναστάσεις.

Μεσ’ στής ακρίβειας τόν καιρό 
κι’ ό Φασουλής μέσ’ στό χορό.

Π .— Δέν θά χορέψης, Φαισουλή;
Φ.-—Δέν θά χορέψω γέρω. 

Τάς τελευταίας δωρεάς κι’ έγώ βαρέως φέρω 
κι’ δσω τραβά ό έρανος καί τής σαράντα φθάνει 
τόσω καί μισοσχολικο χορευτικό μέ κάνει.

Π .— Φτοΰ νά χαθης! Τό ίδρυμα μισείς μωρέ μαγκούφη; 
Φ.— Δέν τό μισώ μά τ’ αγαπώ ώς μερικοί Ταρτούφοι 

καί νά χαρίσω μιά έληά κι’ έγώ μπορώ τό βράδυ 
δταν θά γίνη τό πρωΐ ενα τουλούμι λάδι.

’Έδωκες τίποτε καί σΰ;
Π .— Έσκέφθηκα μονάχα 

κι’ ή σκέψις πράξις εύκολα μπορεί νά γίνη χάχα

έκτος άν είσαι άνθρωπος πού ζής μέ καρδιοχτύπια 
κι’ έχεις τό χέρι σου μακρύ μά τή σακούλα τρύπια

Πολύ μ’ αρέσει Φασουλή τριγύρω μου νά δίνω 
καί ευεργέτης ήθελα καί δωρητής νά γίνω 
ΐμά κάθε μιά πού σκέπτομαι παράδες Λ'ά χαρίσω 
μού τραγουδεΐ λυπητερά ή φτώχεια άπό πίσω 
«Μάζεψε τά ξεράδια σου τσίλ'τό μωρέ τσίλαό 
κι’ είναι τόι παληοπάπλο>μα καί τρύπιο καί κοντό.»

’Εσύ μωρέ έξέπλυνες τής τσιγγουνιάς τόν ρύπον;
Φ.— ’Εκπροσωπών στάς δωρεάς τόν σοβαρόν μας τύπον 

έ'δωκα καί δέν έδωκα καί ξέφυγα καί μπήκα 
ιστού Π ρεσβευτού τή Σχολική δολλαροφόρο βίκα. 
’Έδωκα τάλληρα πο/ιλά, άλλ’ δμως μήτε κόρι 
μοΰ φύγαν κατοστάρικα καμπόσα μέ τό ζόρι 
κι’ είτε τσ ένα έκαμα ή τάλλο Περικλέτο 
είπα Γκοντέμ κι’ ές κόρακας ό έρανος1 έρρέτω.

Θά μοΰ ξεστρίψ’ ή λόξα 
μ’ αΰτό τό νέο κάζο

πού πέρνουν άλλοι δόξα 
παρά έγώ σάν βάζω 

καί μ’ δλων τών φωστήρων μου τά στραβοφόρα
φώτα

άλλοΰ τά κακαρίσματα κι’ άλλοΰ γεννά ή κότα.

Έγώ πολλά έλάλησα γιά τό Σχολειό καί είπον 
κι’ εκπρόσωπων τήν ώρ’ αΰτή τόν σοβαρόν μας

τύπον
πετώ τήν πατερίτσαν μου, κλωτσώ καί τό τσουβάλι 
αφού τής δόξες σήμερα εράνων πέρνουν άλλοι. 
Δέν συγχωρώ βρέ Περικλή τοΰ Πρεσβευτοΰ τή

σκέψι
ποΰ μ’ έχει άκοντα καί μέ ώς ξέρεις παγιδέψει 
καί τής παγίδος ώς είκός επιτήδειας οΰσης 
έλυσα τ’ άμοιρο πουγγί μετά χειρσς τρεμούσης.

Πολλά έλάλησα πολλοΐς 
είς χρόνους παρελθόντος 
περί ίδρύσεως Σχολής 
κι’ έπΐ)Λ»εσα τούς δρόητας
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όμως καθεύδειν ούκ έφ και τή δική μου λόξα 
τών Σχολικών Εύεργετών κα'ι δωρητών ή δόξα.

Σχολεΐον άνεξάρτητον τήν τρέλλα μοΰ γέννα 
Μοΰ πέρνει κάθε κόρδωμα κα'ι κάθε τεμενά 

κα'ι μοΰ προσάπτει σήμερα ό Ροΰσος ρεζιλίκι 
ποΰ καταντά άφίλητο τοΰ Τύπου τό μανίκι.
Σχολεΐον μέ κεφάλαια καί Πάγγας καταθέσεις 
πολύ μειώνει Περικλή, τάς τ υ π ι κ ά ς μας

σχέσεις
κι’ έπιτροπή |μέ αίσθημα καί μέ μυαλό και ζήλον 
τύπον .στόν τύπον μας δωρεΐ τών πέντε της

δαικτύλων

Μή μοΰ μΛάς γιά τό Σχολειό μή λές γιά τούς
έράνους

κα'ι βλέπω μπός μου γίγαντας όσους θαρρούσα
νάνους.

Δέν θελωι πιά γιά δωρεάς είς τό έξης ν’ ακούσω 
πού γά τήν τσέπη μου θά πή τρικλοποδιά καί Ροΰσο.

Ποιος είν’ αύτός ό Κεχαγιάς βρέ Περικλή ψωρίλη 
ποΰ έως χθες τόν έγραφα «χωριό τού Άϊβασίλη» 
μά δεκαπέντε σήμερα χιλιάδες κάτω βάνει 
και τεταρταίος πυρετός τ’ ακούω καί μέ πιάνει;

Ξέρεις έσύ τόν Κεχαγιά τόν Εύρυπίδη τοΰτον 
πουχει τού Κροίσου Περικλή καθώς ιιοΰ λέν τόν

πλούτον
κι’ ώς ευεργέτη τοΰ Σχολειοΰ έχουν αναγνωρίσει 
χωρίς ούτ’ ενια ουλαμό στρατού νά έξοπλίση;

Π ο ιός είν’ αύτός ό Κεχαγιάς βρέ παληοκατσαούνη 
πού στό δικό μου νά χωθή έτόλμησε ρουθούνι 
κι’ ένφ έγώ τάς δωρεάς τάς κάνω στά κιτάπια 
αΰτός μέ ρίαλ μόνεϋ μοΰ μπαίνει (μέσ’ στά μάτια;

Ό  Κεχαγιάς μοΰ λέν έδώ, ό Κεχαγιάς πιό πέρα 
κι’ δπου γυρίσω καί σταθώ βρέ Περικλέτο λέρα 
δλες καί δλοι μοΰ μιλοΰν γιά Κεχαγιά τά ΐδΐια 
καί είδα κι’ άλλους νά τούς τρών δπως έμενα φίδια

Ποιός εΐν’ αύτός ό Κεχαγιάς ποΰ βγαίνει νά
ποζάρη;

Τάχα δέν είμαι νιος καί γώ δέν είμαι παλληκάρι 
καί δωρεάς δέν έκανα στά περασμένα χρόνια 
Συντάγματα! ξυπόλυτα κι’ ανύπαρκτα κανόνια;

Π .— Ό  Εύρυπίδης Κεχαγιάς βρέ Φασουλή σαλιάρη 
ήτο τής Παροικίας μας καί είνε τό καμάρι, 
νέος σεμνός ποΰ βλέμματα γύρω δέν ρίχνει γαύρα 
πρώτος στά έ'ργα κι’ έσχατος εσχάτων στήν

παλάβρα.

Κυτώ κι’ έγώ τόν Κεχαγιά, τό φίλο Εύρυπίδη 
καί λέω είθε νά μάς ζή τό λαμπερό στολίδι.
Χρόνια άπ’ τούς τσιγγούνηδες νά κόβωνται αίώνια 
καί νά κολλούν στοΰ φίλου μας τού Κεχαγιά τά

χρόνια
ποΰ τήν πατρίδα μας τιμά κι’ ίσως κοντά σέ κείνη 
και τού μπερντέ μας δωρητής μπορεί ποτέ νά γίνη.

Τα άπεφάσισες λοιπόν νά μή χορέψης φέτο;
Φ.—  Ποτέ χορό δπως αύτόν δέν είδα Περικλέτο

κι’ ή ώμορφιά κι’ ή, χάρις ταυ τά νεύρά μου κεντά 
ποΰ χορευτής χορεύτρια δέν βλέπω νά σκουντά.

Π .— Βρέ δέ ζηλεύεις Φασουλή τών χορευτών τά ζεύγη; 
Φ.— Μέ τή νεότητια μαζί κάθε μας σφρίγος φεύγει 

καί λέω τώρα ποΰφθααα σ’ αύτά έδώ τά χάλια 
γιαούρτι εΐν’ ή θάλασσα μά σπάσαν τά κουτάλια.

Π .— Κύτα κεΐ κάτω τών ζευγών στροβιλισμούς και σύ. 
Φ.— Ό  Ροΰσος βλέπω χαιρετά τήν άριστοκρασί 

’Αληθινή εύγένεια ή δψις του μοΰ δίείχνει 
κι’ δσες φορές έταστικές ματιές τριγύρω ρίχνει 
τί κρίμα λέω άνθρωπος μέ χίλια δυό προσόντα 
τόν πεθαμένον νά θαρρή βρυκόλακα γιά ζώντα.

I I .-—Μάς τριγυρνοΰν κατάσκοποι κακόμοιρε. Μιλιά 
Φ.— Νά δ δικός μας Πρόξενος. Παιδί τοΰ Βασιληά 

κι’ έ'λα μαζί στόν Μπόταση νά πάμε χασομέρη 
νά σφίξης τό γεροντικό μά τιμημένο χέρι.
Βλέπω κυρίες πού ποτέ δέν είχα γνωριμιά 

Φ.— Πολλές μισούν τό μαγειριό, μά τά χορό καμμιά 
κι’ άν τύχη κωλικόπονο δέν είχε κι’ ή Τασί 
κι’ ή Φασουλή θά πόζαρε ώς άριστοκρασί.

Π — Κακόγλωσσος άρχίνησες νά γίνεσαι και πάλι.
Φ.— Νά ή κυρία, Περικλή, τοϋ Λίτσα τοΰ Μιχάλη

πάμε κι’ εύστροφου πνεύματος έάν σ’ άρέσει κάλλος 
τώχει καί τοΰτο τοΰ Σχολειού ό ώμορφος ό μπάλος.

I I .—  Π οιά είναι κείνη Φασουλή μέ τή λιγνή τή μέση;
Φ.— Τό γένος Ράλλη. Ή  σεμνή Μαντάμ Καλβοκορέση. 

Δές ένα φράκο καμουφλάζ τούτέστι Περικλέτο 
μιά ρεδιγκότα περσινή ποΰγεινε φράκο φέτο.

Π .— Ό  ίδιος θάσαι πάντοτε κοτσομπολιάς ραγιά 
Ποιά είν’ αύτή;

Φ.— Ή  εύγενής κυρία Κεχαγιά.
Π .— Κι’ ή διπλανή;

Φ.— Τής Κεχαγιά τ ’ άφροπλασμένα κάλλη.
11.— Τ ήν Κεχαγιά τήν ακόυσα, τί μοΰ τήν λές καί πάλι;
Φ.— Τοΰ Εύρυπίδαυς εΐν’ ή μιά, τοΰ Σάββα εΐν’ ή άλλη 

ποΰ τήν καλούνε Θάλεια γιατί πώς βλέπεις θάλλει. I

Π .— ’Επιτυχής μού φαίνεται εΐν’ ό χορός καθ’ δλα.
Φ.—-Βλέπω επίσης Περικλή καί τήν κυρία Κόλλα

κι’ ή σκέψις λόγια γίνεται τήν ώρ’ αύτή στά χείλη 
«Στό σύζυγός σας τό Σχολειό Μαντάμ πολλά οφείλει

Π.—  Ποιά εΐν’ έκείνη ή σεμνή κι’ ώμορφη κορασιά;
Φ.— Σύζυγος είνε Περικλή τοΰ Γεά)ργου τοΰ Ρασιά. 

Ένός πατέρα εύτυχαΰς δπως έγώ τσακπίνη 
Ποΰ τσαρουχιού παραγγελιά παντόφλα τοϋχει γίνει

Π .— Σάν δέν χορεύεις άνοστοι σοΰ φαίνονται οί μπάλλοι
Φ.— Δές παρθενιάς σεμνότητα στή Λέκα τοΰ Μιχάλη.

Π .— Ούτε καί μία άσχημιά τό μάτι μου δέν βλέπει.
Φ.— Γεωργοπούλου είν’ ιαύτή. Κυρία καθώς πρέπει.
Π .— Ποιά πρό μικρού χαιρέτισες κεΐ πέρα Φασουλή;
Φ.— Εΐν’ ή καυμπαρίτσα μας ή Μ ίσες Κανελή

πουχει καί γνώσεις περισσές καί γνώσι περισσή, 
κι’ δπως έγώ νά χαιρετάς δπου τήν δής καί σύ.

Π .— Είς γλάστρες μετεβλήθησαν άνθών τά θεωρεία.
Φ.— Κύτα τού Λυμπερόπουλου τοΰ Σταύρου τήν κυρία 

καί τό μισό τό τρυφερό τοΰ άδελφοΰ τοΰ Γιάννη 
τί ζεύγος μέ τό Γιάννη μας χαριτωμένο κάνει.
Γκράν μάρς δέν θά χορέψωμε τουλάχιστον 0ί δυό 
τώρα ποΰ παίζουν τοΰ ’Αητού, δπα>ς άκοΰς, τό γυιό;

Φ.— "Εκαμα άλλο άλλοτε πρός χάριν τοΰ κουμπάρου.
Π .— Ποιά εΐν’ αύτή ή ζωγραφιά;

Φ.·—Ή  Μίσες Κσυμαντάρου 
Δές τοΰ Χαζάπη Περικλή εΐν’ ή κυρία κείνη 
ποΰ τόση έ'χει χάριτα καί μετριοφροσύνη.

Π .—  Ποιά είν’ αύτή πού διαρκώς μιλεΐς καί αστεΐζεσαι;
Φ.-—Μέ τοΰ Θεοδωρόπουλου τή Μίσες δέν γνωρίζεσαι; 

Αύτή έδέχθη τοΰ Σχολειού τό κάτισχνο τό βρέφος 
καί τό έποδηγέτησε στό δρόμο τού καλού 
δμως καθένα μόχθον της τόν καταστήσαν νέφος 
καί άπιούσα ώχετο έκεΐθεν πρό πολλοΰ.

Αύτή άντεμετώπησε τών διωγμών τά χρόνια 
μά σιτή γαλήνη πάνσοφα εύρέθηκαν κεφάλια 
καί τήν έ πότισαν χολή ποΰφερε καταφρόνια 
κι’ δσα γνωρίζεις Σκολικά μέ τό συμπάθειο χάλια.

II.—-Τά περασμένα σήμερα μήν τά σκαλίζης σφήγκα.
Φ — Χαριτωμένη σ’ δλα της εΐν’ ή κυρία Ρήγκα
Π .—-Ποιά εΐν’ αύτή ή πρόσχαρη;

Φ.— Ή  Μίσες ή Δαδάκη 
Τί μετρημένη καί σεμνή ή Μίσες Παπαδάκη.
Τήν ’Αθηναία, Περικλή, χαιρέτισε καί σύ 
πουχει πολλή εύγένεια καί χάρι περισσή.

Τή Μίσες τή Μικρούτσικου τήν ώρ’ αύτή κυτώ
Τί ζευγαράκι αφελές, σεμνό καί ταιριαστό!
Π .— Ποιό εΐναι κείνο Φασουλή τό δροσερό μπουκέτο;
Φ.— Άντωνιάδου ή Μαντάμ κι’ ή Μήτρου, Περικλέτο..
Π .— Παίζουν καί πάλι τοΰ Άητοΰ τό γυιό κεΐ κάτω.

"Ακου.
Φ.— Χαιρέτισε τήν εύγενή κυρία τού Σταυράκου.

Νά τού Γεωργακόπουλου Μαντάμ χαριτωμένη 
μά κι’ ή Χρηστίδου κομιλφό κι’ ώς πρέπει

μορφωμένη.

Π .— Κι’ έκείνη πού τήν Κεχαγιά κυτώντας καμαρώνει;
Φ.— Ή  Φεραμόσκα Περικλή ποΰ δλω ξανανοιώνει

κι’ έ'χει τό σφρίγος κοριτσιού καί τόν καιρό μοιράζει 
γιά τό Άνθοπωλεΐόν της κι’ δπου φτωχή στενάζει.

Π .— Βλέπεις εκείνον τόν καρό βρέ Φασουλή τα Φάντη;
j Φ·— Έγώ κυτώ τήν κομιλφό κυρία τοΰ Σαράντη.

Π .—  Σάν όλμοβόλα κύταξε σαμπάνιες έκεΐ πάνω 
στό Ραβαζούλα Φασουλή τό φίλο μας τό Θάνο, 
δμως ποιά εΐναι τάχα της έκείν’ ή ασπρομάλλα» 
ποΰ τή ζωή τή χαίρεται δπως έγώ τήν ψάλλω;

Φ.— Miss Halpin είν’ Elyabeth, μ’ άν διάβηκαν οί
οι χρόνοι

καί τά ξανθά της τά μαλλιά πασπάλωσαν μέ χιόνι 
μά ή καρδιά της έμεινε με σφρίγος γιατί νοιώθει 
δτι γηράζει τό κορμί σάν νεκρωθούν οί πόθοι.

Π.-—Κι’ ή άλλη ποΰναι δίπλα της βρέ Φασουλή μαζέτα; 
Φ.— Ώ ς Miss McLenghlen Περικλή μοΰ τή συστήσαν

νέτα
ποΰ έ'χει χάρι Περικλή καί ώμορφιά περίσσια 
καί στέκονται περήφανες κι’ ή δυό σάν κυπαρίσσια.

Κι’ έκείνος ’κεΐ ό μπόν βιβάν;
Φ.— Δέν τόν θαυμοΰ|μ«ι τώρα 

μ’ άν τύχη τόν έζύγωνα ώς γνώριμος μιά ώρα 
θά ήτο ή φιλία του διπλάρικα καρβέλια 
καί σύ θά χοροπήδαγες καί θά'σκαζες σπά γέλοια.

II .— Ό λω κυρίες Φασουλή μοΰ δείχνεις καί μοΰ λές.
Φ.— Καί δεσποινίδες άληθώς παρατηρώ πολλές

κι’ άν τύχη δέν γνωρίζεσαι μαζί μου τώρα έ'λα. 
μέ τήν Καϊνάρου, Περικλή, νά γνωρισθής τή

Στέλλα.
Ά φ ες  στά κάλλη τοΰ κορμιού νά χάσκη ενας κι’

άλλος
καί στής παρθένας της ψυχής έντρύφησε τό κάλλος 
Νά σέ συστήσω κόπιασε, βρέ Περικλή, κηφήνα 
Στή Στεφανίδου τή γλυκειά, τή ματμαζέλ Κορίνα 
ποΰ άρραβώνος ήλλαξε έσχάτως δαχτυλίδι 
μέ τού Μπελ’ά τ’ άτίμητο, μονάκριβο στολίδι.

Πάμε καί πρός τήν Μις Μπενά νά σέ γνωρίσω
τώρα

ποΰ άφθονα τής φύσεως έχει καί κείνη δώρα 
’Ακόμα ώραιότερη ή μόρφωσίις ·τήν κάνει 
κι’ είναιι μνηστή καθώς γνωστόν τού Στεφανίδου

Γιάννη.

Λουλούδι μή μοΰ άπτου ή Οίκονομοπαύλου 
άνθοστεμμένος κλώνος ή Κοΰλα Σαροπούλου 
ποΰ ευτυχής θά εΐναι εκείνος ποΰ θά πάρη 
σάν τοΰτο τό χρυσάφι καί τά μαργαριτάρι.

Γιά κύταξε τήν Κοΰλα επίσης τού Τερζάκη 
Στά ρόζ σάν ρόδο μοιάζει καί ζωντανό καδράκι 
καί ώμορφιά καί χάρις ίδέ πώς πλαισιώνει 
τής ζηλεμένες κόρες τής Μίσες τής Βρυώνη.

Τή Βοιτσίδου κύτα κεΐ πέρα τή Μαρίκαι 
τί σφρίγος, Περικλέτο, άνταμιωτό μέ γλύκα, 

μά καί τής Φωτιάδου παρατηρών τά κάλλη 
θά πής πώς Καρυάτις άρχαία ξεπροβάλλει.
Νά την· ή Σαροπούλου, ή προσφιλής Μαρίκα.
Νά την κι’ ή Ευσταθίου ποΰ τόση έχει γλύκα.
Κι’ ή Ζοη’αρά επίσης κοπέλλα μορφωμένη 
άλλά καί ή Σαράντη πολύ χαριτωμένη.

’Έλα τή Μις τή Μπράνια νά πάμε νά γνωρίσης 
καί ώμορφιές καί γνώσεις νά δής καί ν’ άπορήσης. 
Πάμε μέ τήν Τσικλάκου νά γνωρισθής κεΐ κάτω 
πουναι κι’ αύτή λουλούδι άγνό καί μυρωδάτο.

Νά καί ή Rose W ade πουχει σπαθί τό μάτι 
καί τή σπουδή περίσσια καί ώμορφιές γεμάτη

Π .— "Αλλες δέν είνε Φασουλή;
Φ.— Ώ ς  άμμος τής θαλάσσης 

μά δέν τής ξέρω Περικλή καί γνωριμιές θά χάσης. 
Π .— Πούναι ή Μίσες Φασουλή, δυό βόλτες νά τήν

φέρω;

Φ.— Μέσ’ στά οικογενειακά μήν έπεμβαίνης, γέρω. 
κι’ άλλαι βουλαί τής Φασουλή πουλεγε δώ πώς θάχη 
κι’ άλλα κελεύει τής Τάσής έξκιούζμι τό στομάχι. 
Νάτος ό Γαλανόπουλος γιά τό Σχολείο στύλος 
κι’ ό Ραβαζούλας ό μικρός ό Θοδωρής ό φίλος

Π .— ’Έρχονται καί Μεξικανοί μέσ’ στούς δικούς μας
μπάλους;

Ποιός εΐναι κείνος Φασουλή;
Φ.— Μήν τοΰ πατής τούς κάλους 

καί τά γραφεΐά σου μπορεί μωρέ Παληοκοριό 
νά δής σαλεπιτζίδικο καί κεραμυδαριό.
Κύτα κεΐ κάτω λεβεντιά στό Ραβαζούλα Θάνο
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Π.— Μά μοΰ τόν είπες μιά φορά. Σκασμός.
Φ.— Παρντόν ξεχάνω 

Π.— Εέρω έκεΐ ποϋ συμπαθάς μιλεΐς κιαιι παραπάνω.
Φ.— Κύταξε τσ Μικρούτσικο τό Γεωργό Περικλέτο 
Π.— Γκοντέμ! Έσύ μεροληπτείς μέσ’ στό χορό έφέτο. 

Γιαΐρούς δέν βλέπεις, βρέ στραβέ, κα'ι δικηγόρους
κι’ άλλους

εμπόρους οπο>ς έβλεπες είς παρελθόντος μπάλους;

Φ.— "Αν σοΰ είπώ ποιός είν’ αυτός κα'ι κείνον λησμονήσω 
μπορεί νά παρεξηγηθώ κα'ι νά δυσαρεστήσω 
κι’ άφοΰ μπακάλης έγεινα έσχάτως Παπαγάλο 
μιλώ γιά τοΰς είσαγωγείς μέσ’ στοΰ Σχολειού τον

μπάλο
έλπίζων— ετσι άντρενού— μ’ αυτό έδώ τό χάδι 
νά μοΰ πωλοΰν άνόθευτο τό βαρτισμένο λάδι.

Π,— Δέν θά χορέι|χομε λοιπόν βρέ Φασουλή;
Φ.— Καθόλου. 

Π.— "Ορσιε κλωτσές λοιπόν κτηνσ κα'ι κάλτσα τοΰ
Διαβόλου.

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

IIέρ Ντίο Σάντο! είπα. Ποΰ έχω καταντήσει.
’Ιδανικός θαρρούσα στή γή πώς είχα ζήσει 
μά τά καλά μου βλέπω ν’ άντανακλώνται δλα 
ο’ ένός γαϊδάρου ίσκιο, σ’ ένός άνθρώπου κώλα.

"Οσω πρός τό παλάτι, κα'ι πιό κοντά ζυγώνω 
τόσω και λίγο λίγο θαρρώ πώς ξεθαμπώνω 
κι’ έπρεπε λέω νάχα πρωτήτερα ψωφήσει 
γιά νά τσ καταλάβω τί ήμουν μέσ’ στή ζήσι.

Ώ ς ό Τατάνης νοιώθει τί πράμμα είν’ ή πέννα 
δταν Σαββάτο κόβη τά τσέκια στόν καθένα ,
έτσι κα'ι γώ τοΰ βίου σάν κόπηκε τό ράμμα 
βλέπω τί είδους ήμουν μέ τό συμπάθειο πράμμα.

Β;αδίζω μά ό νσΰς μου χιλιάδες σκέψεις κάνει.
Νά έχω τάχα λέω πραγματικώς πεθάνει
κι’ αλήθεια είν’ οί ίσκιοι, τά κτίρια, οί δρόμοι
ή μήπως ψευδαισθήσεις έχω καί τώρ’ άκόμη;

’Ά ν  δνειρο δέν ήτο ό βίος μέχρι τάφου» 
στή ζωντανή ταινία τοΰ κινηματογράφου 
θάπαιζα τότε μέρος κάποιο μ’ άνθρώπου μούρη 
καί τ’ άπό μέσα θδχαι κοινά μέ τό γαϊδούρι.

Μιά συχασιά στή νέα τήνι ύπαρξι μέ πιάνει 
καί λέω- ή ψυχή μου γιατί νά μή πεθάνη; 
γιατί χωρίς νά θέλω βγήκα στής γής τή σφαίρα; 
γιατί μέ δένουν πάλι μέ τό στανειό δώ πέρα;

Γιατί ντροπή νά νοιώθω γιά μένα είτε οίκτον 
στή θέα τών δικών της γαϊδουρικών ένστικτων 
άφοΰ έγώ δέν τάχω μέσα σέ κείνη βάλει 
μά μέ τή γέννησί μου τής τά φορτώσαν άλλοι;

"Ομως υπάρχω τάχα; Ντελίριο μήν έχω 
κι’ έτσι θαρρώ σέ πλάσι καινούργια δτι τρέχω;
Μή μεθυσμένου τώρα περνώ καί γώ τά χάλια 
καί βλέπω ίσκιους γύρω κι’ άνύπαρκτα κεφάλια;

Ά ν  πράγματι υπάρχω σέ μιά ζωή ακόμα 
τί ήμουν καί πού ζοΰσα προτοΰ νά μπώ στό σώμα; 
Συνέταιρο ποιό τάχα νά πήραν οί γονηοί μου 
κι’ αύτοί ιμοΰ δώσαν σώμα κι’ ό άλλος τήν ψυχή μου;

Ά ν  οί γονείς μοΰ είχαν ψυχή στό σώμα βάλει 
πώς έ'γεινε ή ύλη τό άϋλο νά βγάλη 
ποΰ μοιάζει σάν νά σπείρω σπορές μέσ’ στά χωράφια 
■καί νάβγουν καρακάξες, μπαρμπούνια καί ελάφια;

’Ά ν  κείνοι μοΰ τή δώκαν τότε αυτό σημαίνει 
πώς σ’ δλο τό κορμί μας θά εΐναι απλωμένη 
κι’ δλα τά κύταρά μας, τά μόριά μας ούλα 
θάχουν άπ’ τήν ψυχάρα καί μιά σταλιά ψυχούλα.

Πρέπει ΐ|*υχές νά είναι το σώμά μου γεμάτο 
άπ’ τήν κορφή, πώς λένε κάμποσοι, ώς τόν πάτο 
κι’ οσάκις ξεκολλιέται απ’ τό κορμί μου κάτι 
χάνω καί τής ψυχής μου ίσόμακρο κομμάτι.

Πρέπει ψυχή τό νύχι καί τό μαλλί μου νάχη 
ψυχή κι’ αύτό ποΰ βγάζω σάν μέ κολλά συνάχι 
>ι’ δταν σάς μπσρμπερίζουν καί τά ξουράφια τρίζουν 
ψυχές ποΰ πάν χαμένες τριγύρω κλαυθμηρίζουν.

Ψυχή δέν τήν πιστεύω σ’ ένα μονάχα μέρος, 
αυτό ποΰ τριγυρίζει ό υλικός ό έ'ρως, 
γιατί άν έτσι είναι θά τάβρω δώ μπαστούνια 
ψυχές κι’ έγώ σάν έχω σκοτώσει μιλιούνια.

"Ο,τι άρχή έπήρε μέ τή ζωή μαζή 
άδύνατον νά ζήση δταν αυτή δέν ζή 
κι’ έγώ γιά νά υπάρχω κάθε ζωή σάν σβύνει 
σημαίνει πώς υπήρχα προτοΰ ύπάρξη κείνη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ Π ΑΓΙΟ ΥΣ Π Ο ΡΟ ΥΣ

Αί γενναΐαι άληθώς δωρεαί τών ομογενών έμπορων 
τής παροικίας μας, αΐτινες έδωκαν τήν πρώτην τήν καί 
’ισχυροτέραν ώθησιν είς τό Εθνικόν ίδρυμα δπως κατα- 
στήσωσι τοΰτο ύλικώς άνεξάρτητον άντί νά μάς καθη
συχάσουν τουναντίον έπαυξάνουσι τήν άνησυχίαν μας 
διά τήν μέλλουσαν τύχην του.

'Ο 'Ελληνικός πληθυσμός τής παροικίας μας ό υφιστά
μενος τοσούτω γενναίας άφαιμάξεις οίκεισθελώς έξ έρω
τος καί μόνον πρός τήν Πατρίδα έχει πολύ δικαίως τήν 
άπαίτησιν ηθικής άνταμοιβής, ήτις έ'γκειται είς τήν έκ- 
πλήρωσιν τού άπωτέρου σκοπού, δι’ δν ήνοίχθησαν ήγε- 
μονικώς τά βαλάντια ζαπλούτων καί βιοπαλαιστών έμπό- 
00) ν.

Τό κυριώτερον έμπόδιον τό όποιον άνέκοψε πάντοτε 
τήν κανονικήν λειτουργίαν τοΰ Εθνικού μας ιδρύματος, 
ό μεγαλείτερος βράχος έπί τού όποιου προσέκοπτον διαρ
κώς οί έκάστοτε διαχειριζόμενοι τά τής σχολής ύπήρξε 
κατά τήν γνώμην των έν καί μόνον· Τό υλικόν χρέος 
τής Σχολής. Σήμερον τό τρομερόν έκεΐνο έμπόδιον ήρθη 
καί ή πρός δράσιν όδός τοΰ Σχολείου καθίσταται έλευ- 
θέρα χάρις είς τήν άξιέπαινον πρωτοβουλίαν τού κ. 
Ρούσου καί είς τήν έμπράγματον συναίσθησιν τοΰ εθνι
σμού τών ομογενών έμκόρων.

Δέν θέλομεν νά έξαιτάσωμεν σήμερον έάν ό τόκος τοΰ 
δανείου ή άλλοι λόγοι η σαν οί κυρίως υπαίτιοι διά τήν 
λυπηράν καχάστασιν, είς ήν περιήλθε τό έθνικόν μας 
ίδρυμα. Ό  ισχυρισμός τοΰ ετησίου τόκου μή ύπερβαί- 
νοντος τό γλΐσχρον ποσόν τών 1100 δαλλαρίων κατ’ 
έτος άποτελεΐ καθ’ ήμάς ισχυρισμόν άστεΐον—-ΐνα μή με- 
ταχειρισθώμεν βαρυτέραν φράσιν— καί τοΰτο διότι αί 
πρόσοδοι τοΰ ιδρύματος σύδέποτε υπήρξαν όποΐαι έ'πρεπε 
νά είναι.

Λέν θά καταλογίσωμεν βεβαίως τών'διαχειρισαμένων 
τά τής Σχολής έ'λλειψιν ειλικρινούς ενδιαφέροντος πρό; 
ταύτην ουδέ έξυπηρέτησιν άτομικών αυτών βλέψειον, 
ύπέχομεν δμως τήν ηθικήν ύποχρέωσιν είς στιγμάς καθ’ 
ας κρίνεται όριστικώς ή τύχη τοΰ ιδρύματος νά έκφέρω- 
μεν τήν γνώμην μας μέ τήν έλπίδα, δτι οί άναλαβόντες 
τήν ηθικήν άνόρθαχην αύτοΰ θέλουσιν άκολουθήσει είς 
τό μέλλον οδόν διάφορον έκείνης, ήτις δέν έδημιούργησεν 
είμή μόνον έ χ θ ρ ο ύ ς τοΰ Σχολείου καί ε π ι ζ ή 
μ ι ο υ ς  φ ί λ ο υ ς .  Αί τελευτιαΐαι εύγενεΐς δσον 
καί γενναΐαι δωρεαί τών ομογενών έμπορων, ούχί μόνον 
δέν έλυσαν καθ’ ήμάς τό Σχολικόν πρόβλημα, δπως 
διακηρύττωσιν οί μυωποΰντες προσφέροντες οΰτω τήν 
χειριστήν τών υπηρεσιών πρός τήν Πατρίδα, άλλά 
τουναντίον περιέπλεξαν αύτό έπί μάλλον καταστήσαντες 
ουτω τήν θέσιν τοΰ ιδρύματος λεπτοτέραν είσέτι.

Τό Ιιετά τήν άπότισιν τοΰ χρέους μέλλον νά ύπολειφθή 
ποσίόν τού εράνου εΐναι ζήτημα αν έπαρκή είς τάς άμε
σους άνάγκας επισκευών τοΰ Σχολείου είς τρόπον ώστε 
άν άλλα ριζικώτερα δσον καί πρακτικά δέν ληφθώ'σι μέ
τρα σχετιζόμενα μέ τήν παγίαν οικονομικήν ένίσχυσιν τοΰ 
Σχολείου, ή μόνη διαφορά, ήτις θέλει παρουσιασθή - έπί 
τά βελτίω είς τό μέλλον θά έγκειται εις τό υποθετικόν 
περίσσευμα τοΰ σημερινού έκ 1100 δολλαρίων διδομένου 
τόκου Θά είμεθα συνεπώς πολύ άπλοϊκοί πιστεύοντες, 
δτι μέ τό έν λόγω ποσιόν έλύθη τσ ζήτημα τού Σχολείου 
καί ήθέλομεν θεωρήσει ήμάς αυτούς συνυπευθύνους εθνι
κού εγκλήματος, έάν άντί λ'ά τονίζωμεν παιάνας σήμερον 
δέν έρριγνύομεν κραυγήν, δπως μή οί άρμόδιοι έπαναπαυ- 
θώσιν έπί τών δαφνών τών δωρεών, άλλ’ έντείνωσι τάς 
προσπαθείας των άπείρως περισσότερον είς τήν έξεύρε- 
σιν, είς τήν δημιουργίαν παγίων προσόδων, μόνων δυνα- 
μένων νά λύσωσι τό Σχολικόν πρόβλημα, άναβιβάζοντες 
οΰτω τό ’Εθνικόν ίδρυμα είς τό ΰψος τοΰ προορισμού 
καί τής άποστολής του.

Διά τών τελευταίων δωρεών τσ Σχολεΐον διέρχεται 
καθ’ ήμάς τήν όξυτέραν φάσιιν τήν μέλλουσαν νά κανο
νίση τήντύχην του.Διότι μετά έν ή δύο έτη μήύπαρχόντων 
άσφαλώς πλέον άποθεματικών κεφαλαίων, τί θά ήδύναντο 
οί διαχειριζόμενοι τά τής Σχολής ν’ άπαντήσωσι πρός 
εκείνους, οΐτινες θά έβλεπον τό ίδρυμα είς τήν αυτήν 
ήθικήν ύπόστασιν;

Δέν εΐναι ό έξωραϊσμός τοΰ Σχολείου ό σκοπός τών 
δωρητών, ούδέ άποτελεΐ τό ιδεώδες τοΰ ύλικώς συμβάλ- 
λοντος Ελληνικού πληθυσμού ή ΰπαρξις μόνον ’Ελληνι
κού Λυκείου μέλλοντος νά μισθοδοτή προσωπικόν άσχέ- 
τως άν τοΰτο έκπληροΐ τόι βαρύ έργον τής άληθοΰς 'Ελλη
νοπρεπούς δσον καί πρακτικής μορφώσεως, δπερ τώ άνέ- 
θηκαν.

Πρός τό ’Εθνικόν μας ίδρυμα δέν συνδέεται μόνον ή 
στενή, ή περιορισμένη 'Ελληνική τής πόλεώς μας Παροι
κία. Πρός τό ’Εθνικόν μας ίδρυμα άτενίζει μετ’ ’Εθνικής 
ύπερηφανείας καί χαράς σύμπας ό Ελληνισμός τής Αμε
ρικής μέ τήν έλπίδα, δτι θέλει τοΰτο καταστή είς τό μέλ
λον, οίον άπαντες υμείς τό ώνειρεύθημεν.

Κύριοι, προσέξατε. Αί τελευταΐαι δωρεαί θά . ση- 
μειώσωσι τήν εύτυχίαν ή τήν τελείαν συντριβήν τοΰ Σχο
λείου. ’Εκκαθαρίσατε, δημιουργήσατε παγίους πόρους 
καί ό 'Ελληνισμός, ό πρακτικός 'Ελληνισμός, ό άποβλέ- 
πων είς έργα θά σάς υποστήριξή έκθίμως.

Π . ΓΑ ΤΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ 

’Ιατρός

401 ERIE BUILDING, CLEVELAND, OHIO

ΜΑΚΡΗΣ & ΜΙΛΙΩΝΗΣ

Ε ι σ α γ ω γ ε ί ς  καί Έ ξ α γ ω γ ε ΐ ς
Τά καλλίτερα τυριά καί τά πιόι φημισμένα λάδια. 

Ό λα τά είδη τής μπακαλικής είς τιμάς άσυναγωνίστους. 
’Ιδιωτικά τυροκομεία.

26 Madison Street, New York

Στήν πόλι μας εύρίσκεσαι καί θέλεις νά μασίσης; 
τό «Στήβενς» μόνον Ρέστοραν ποΰ είναι νά ρωτήσης.
Τί φαγητά θαυμάσια, τί καθαρά, τί φίνα 
καί σέ Ανατολίτικη καί Γαλλική κουζίνα.
Τήν δρεξι ή ευωδιά καί μόνο θά σοΰ δώση
ποϋ τρώς καί γλείφεις δάκτυλα καθώς τό λέν κάμποσοι.

STEVENS GREEK RESTAURANT 

21 Broadway New York City

Ό  αγαπητός κ. Γεώργ. Βουρνάς έξουσιοδοτήται υπό 
τής Διευθύνσεως τοΰ «New York Satire» νά είσπράττη 
παλαιούς καί νέους συνδρομητάς τοΰ φύλλου έν Washin
gton, D. C. καί δπου άλλοΰ τοΰ έρθει βολικά νά συλ- 
λάβη τά διπλά.

' ( ’Εκ τοϋ Γραφείου)
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Κ A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

KISS ME CIGARETTE CO. INC.
“ Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.
“ Kis me”  τοΰτέστι φιλάμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εΰγευστος κα! της 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης. 
κι’ δλα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
κα! σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ άρχικά σας γράμματα
352 Donner A v e . , .......................MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ Α Ρ Π Α ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 

άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγοΰραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα και πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό- 
νιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυριά τοΰ προ
σώπου· .

Μαλακώνει τό πρόσωπο κα! γυαλίζει τό δέρμα.
Τιμή 25 σέντς, 50 σέντς κα! 1.00 δολλάριον.

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοϋ ίδιου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπό άγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς κα! φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τοΰς άδυνάτους κα! τούς άναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ωραίο πρόσωπο καί 
κόκκινα μάγουλα.

Τιμή $2.50
Γράψατε Ν. ZARPAS, 45 7th St., Monessen, Pa·

VENIZELOS BRAND
Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον την 'Ελληνι
κήν, άλλά κα! τήν ξ έ ν η ν αγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Εΐναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία κα! είσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα. Και 
ξέρετε γιατί τσ μέν λάδι εΐναι ά ο σι μ ο, δ ύ ο φ ο ρ έ  ς 
δ ι ϋ λ ι σ μ έ ν ο ,  ά γ ν ό ,  έ' χ ε ι χ ρ ώ μ α  
σ ά ν  κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, οί δέ συσκευασταί του ζη
τοΰν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Π ρώ
της τάξεως λάδι κα! τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO. 
688 W . Randolph St.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ
Διευθυντής 'Ελληνικών κα! ’Ιταλικών Προϊόντων.

’Ελληνικά καί Τουρκικά αν ΰέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζας επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: «Ά π ’ τούς Μικροΰτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

ΤΑ πάντα rivet mftsvi. θ ε έ ς  νά μή τό 
μά Αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώσω 
Ά ν  μ’ Ινα πόδι (ΰρεθ$ς *Ετ* μέ δίχως χέρ» 
καί Ιχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ* στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ιρβη 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί &ν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
«τόν Τ ζών Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάν^ς.
John Maralu·, Rookery Bldg. Room 817, C U « t f · ,  BL

Θέλεις στόν κόσμο εΰτυχής. χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
’Απ’ τού κορμιοϋ τή μηχανή μιά ρόδ’ άν σταματήση
είν’ αρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση
κι’ όσα λεπτά κι’ αν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι
’Αδυναμία συνεπώς τά νεύρ’ αν σοΰ ταράζω
δυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη
αναιμικός άν έ'νεινες κα! έχεις καρδοχτΰπι
άν έχης πονοκέφαλο, αν δρεξι σοΰ λείπη
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αύτοστιγμεί νά γρά-

Ψης
πρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθη καιρός νά κλά-

Ψίί?·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

LIMPERT SALES COMPANY 
47 W. 34th St., NEW YORK

ΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠ ΛΑΣΤΕΙΑ
Soda fountains, Carbonators, Fixtures, Show-Ca

ses, Stoves, Chairs, Tables, Tile Floors, Ice boxes, 
Store fronts. Μηχανήματα δλων τών είδών, Καθρέ- 
πτας etc.

ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & LUNCH 
Tile floors, Tile walls, Ranges, Steam Tables, 

Coffe Urns, Ice boxes, Silver ware, Aluminum ware 
Show Cases, Tables and Chairs, Counters, Ceilings 
κα! Exhust fans.

Πρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κα
ταστημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικός κα! δρους λογι- 
κοΰζ.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  A nQ T A 0H T E  ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

ELLENIC FURNISHING Co.
M l  6tk AVENUE NEW YORK.

ΝΕΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι ιΐδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ νΟθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αΰτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

GREEK-ARABIAN COFFEE 
352 Pearl Street, New York, City.

* ★ *
’Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ ’ αλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμα της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης. ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί είσπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κατι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Πρώτης τυριά Ελληνικά κα! φέτα κα! κασέρι 
κα! κασκαβάλι Ιξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
’Εληές κα! λάδια κα! λοιπά δσα ό νοΰς σου βάλλει 
κι’ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη.
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Θέλεις βιβλία νά χαρής, νά λυπηθής, νά φρίξης; 
θέλεις στό φώς τ ’ αληθινό τά μάτια σου νάνοίξης 
άπό Ταλστόϊ κα! Ούγκώ, Πολέμη, Παλαμα 
ώς τό μικρό τραγουδιστή κα! ώς τή Χαλιμά;
Εις τοϋ Κομπέρου γράψατε ή σΰρτε νά τά βρήτε 
γιατί άλληώς σάς βεβαιώ θά μεταμεληθήτε.
G. KAMBEROS, 36 Ν. Howard St., Akron, Ohio.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  

Z5C W. U. ST.  NEW Y O U .

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ κα! λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα κα! λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Αχαΐας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής κα! πάμφθηνα κα!

φίνα.
R A V A ZU L A  BROS. 3 Madison St.. NEW YORK

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό άριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «ΈΡΜΗΣ».

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS &  ALEX COMPANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W . Lake St. 
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39th Street New York

Ώ ραι έπισκέψεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ. μ.
Τάς Κυριακάς 11— 12.

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

175 Lexington, Ave. New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS St ECONOMOU 
252 Chestnut St., Manchester, N. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτ* κα! γυναικεία 
γιά κάθε γούστο κα! τιμή, γιά κάθ» ήλικία; 
θέλίΐς χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτκττικά λαμπάδας;
Στον Οίκσνόμου— Γάγαλη »ΰ*ϊς νά τά πφνμν̂ σκς 
δλα χά είδη χ Λ  ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ Ιχουν χράτης μαγαζί μί ποικιλία, πλοντο 
m i «άν ι4 βλεΜίς errtmacu καί λές μω$' τ’ clvca *»S«s;

Ν. Π . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
’Ι α τ ρ ό ς .

14 East 38th St., NEW YORK

Oi περισσότεροι έκατομμυριοΰχοι στήν Αμερική εγεί' 
ναν άπό τά οικόπεδα.

Οί διάφοροι ομογενείς έπλούτισαν άπό ενα καλό μα
γαζί, σέ κεντρική θέσι, μέ λογικό ενοίκιο καί μέ συμφέ- 
ρουσα λίστα.

"Ελληνες! Σάς δίδομε τήν εύκαιρία νά κάνετε χρή
ματα.

Πριν αποφασίσετε ν’ ανοίξετε μαγαζί ή ν’ άγορά- 
σετε οικόπεδα;, σπίτια, ελάτε νά μάς έπισκεφθήτε.

Είναι συμφέρον σας. Δέν χάνετε τίποτε. 
GREEK-AMERIGAN REALTY 0 0 - ,

203 ERIE BU ILDIN G CLEVELAND, OHIO

Ποιό προϊόν 'Ελλτπκόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό κα! γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα! της Αμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φφς και ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αΰτοΰς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
κα! παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθΰς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έ'χης χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε «βήμα.
Είναι πολλο! εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοΐς μετρητοϊς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

136 Ε. 17th S t,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
'Ιατρός

NEW YORK

MUrtep κανείς 4έν *ά σέ Jtfj πώς liv  Μ  x f μ !  μέν*.
*ο6χα Ιάν έπάνιβ μας δέν δή καλοραμμένα.
“Ατ ♦έλης νά συγχινηΛη χι’ ή δσπλαγχνη 'Etisivq 
μόλις ντυμένο σέ Ιδϋ λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
τ τ ο ν ;  Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχΌς τ ·  
ψονχα νά χάνος άμορφα κβί καλλιτεχνικά.

P A P A G E O R G E  B R O S .
600 Blue Island CHICAGO, ILL.


