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Την εβδομάδα μια φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στην τσέπη του θά μπαίνη: 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αυτός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
καί τοϋ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεϊ ό πόνος

Πρώτη μέρα τούτη τοϋ μηνός Γενάρη 
κι’ επαψαν νά κάνουν κόρτε οί Βουλγάροι.

Χίλια έννηακόσια μέ δεκάξη άλλα
κι’ ό καιρός ζυγώνει ποΰ θ ’ άστράψ’ ή πάλα.
’Ογδόντα τρία αριθμός μέ χρόνο τώρα νέο 
συλλαλητήρια φτωχά μέ λούσιμο γενναίο.

yjft

Ό  Γέρω Μαθουσάλας κι’ ή ξύλινη δυάδα 
μαζί πικρά θρηνούνε μπρος στη φτωχή Ελλάδα.

Ελλήνων πάντων Φασουλής σοφώτερος τρεις πήχες 
μιλεϊ ποΰ είναι νά τον κλαΐς καί νά μαδάς τής τρίχες.

Π .— Περί πολέμου γενικώς θέλω ν’ ακούσω τώρα Άκρίβινε ή ζάχαρι, τό κρέας καί τάλεΰρι.
μά και γιά τήν κατάστασι ποΰ βρίσκεται ή χώρα. Κακό μεγάλο, Περικλή, εφέτος θά μάς εύρη
Ποιοι πολεμούν, ποιοι νίκησαν, ποιοι πάν εμπρός, ποιοι πίσω καί αν ό πόλεμος αυτός πολύν καιρό κοατήση
νά τρέξω εις τό «Βόσπορο» κι’ εγώ νά συζητήσω.

Φ·—  Μη μ’ έρωτάς ποΰ πολεμούν οί Γερμανοί κι’ οί Γάλλοι 
φτώχια έγώ τριγύρω μου κυτώ με τό τσουβάλι 
κι’ δπου ζητήσω βερεάέ μ’ ευγένεια πολλή 
στήν παρακάτω γειτονιά μοΰ λένε, Φασουλή.

Μη μ’ έρωτάς ποιος άπ’ τούς δυο στο τέλος θά νικήση 
κύταξε μόνον ό μπερντές μην τύχη καί σφαλίση 
κι’ υψώνονται τά τρόφιμα κακόμοιρε άράδα 
πούγεινε πολυτέλεια φακές και φασουλάδα.

άπ’ τή νηστεία φουκαρά θά γΐνης στοκοφίσι.

Μή μ’ έρωτάς άν Γερμανοί θά μποΰν στή Σαλονίκη 
πώς νά πληρώσης κύταξε στόν ’Έϊτζεντ τό ’νοίκι 
καί δπως στά φοιτητικά τά χρόνια μιά φορά 
έδώ δεν έχει έξοδο τή νύχτα φουκαρά.
Τήν ίδια μέρα Περικλή, ποΰ μήνας μπαινοβγαίνω 
κάθε νοικάρης τόν παρά πρέπει νά κατεβαίνη.

”Αν στρώθηκαν οί Σύμμαχοι κεΐ κάτω γιά καλά 
κανείς δέν φταίει. Μόνοι μας έβάλαμε μπελά
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κα'ι τί ή πρόσκλησις αυτή στο τέλος θά μάς φέρη 
καί πόσο αίμα θά χυθή ένας θεός τό ξέρει.

Π .—  II πέτρα πέσει στο αυγό ή τό αυγό στην πέτρα 
πάνταθά σπάση τό αυγό δσα κι’ αν λάβης μέτρα 
καί γιά τ’ αυγού τό σπάσιμο τοΰ καθενός αλήτου 
πιάσε τ’ αυγό καί κοΰρεφτο καί πάρε τό μαλλί του.

Φ.— *Ας μπούνε καί οι Τεύτονες, άς έρθουν κι’ οί Βουργάροι 
μέσα στο βιό τό έρημο νά βάλουνε ποδάρι 
κι’ εσχάτως μάς κατήντησαν Τεΰτονες κι’ Άλλιάτοι 
σάν την γυναίκα την κακιά καί παραπάνω κάτι. 
ποΰ οποίος φθάση πάνω της άπλώνη τό ξεράδι του 
μέ τό στανειό γυρεύοντας νά πάρη τό μεράδι του.

Ποιός ξέρ’ ή Μοίρα, Περικλή, σάν τί παιγνίδι παίζει. 
Μπορεί νά μπουν κι’ άπ’ τή Χιλή νά μπούν καί Γιαπωνέζοι 
καί τά οτραβά σου ν’ άνοιχθοϋν καί νά γενούν γαρίδες 
κυτώντας μπρος στήν πόρτα σου Κινέζικες κοτσίδες.
Έ τσ ' είναι βλάκα, Περικλή, ή ανθρώπινη Φύσις 
Ά ν  κατά λάθος στή ζωή καί σύ μ’ εύεργετήσης 
κάθ’ έγγονος καί ξάγγονος πού από σέ θά βγαίνη 
άπ’ τή δική μου τή γεννιά θά έ'χτ) νά λαβαίνη.

Τέτοια έθεσπισαν στή Γή άγράφων Νόμων χάλια 
των φιλοσόφων μερικά κατάξερα κεφάλια 
κι’ ώς νά μή φθάνη ή ζωή ή χιλιοπικραμένη 
ή ύπαρξίς μας έρχεται μέ βάρη φορτωμένη.

Τό Ναυαρΐνο μάς χτυπούν κατάμουτρα αιώνια 
αυτοί ποΰ θάσαν βάρβαροι ακόμη χίλια χρόνια 
θάσαν σπηλιές τά σπίτια των, παλάτια των οί βράχοι 
ή ΙΙλαταιές αν έλειπαν κι’ οί Μαραθωνομάχοι.
Δεν θέλομ' εύεργέτας των νά μάς θαρρούν εκείνοι- 
μά μή μάς λεν πώς διαρκώς χρωστούμ’ ευγνωμοσύνη 
καί γίνονται όλόγυρ’ άπ’ τό σώμά μας χταπόδι 
κι’ εκεί ποΰ μάς χρωστούσανε μάς πέρνουν καί τό βώδι.

Μή μ’ έρωτάς στον τόπο μας κι’ οί Τούρκοι άν θά μπούνε 
Καθώς μάς έκατήντησαν κι’ αυτοί καλώς νάρθούνε.
Τό σπίτι μας σάν καίωμε ά ; μή μάς κακοφαίνεται 
οποίος κρυώνει θάρχεται νά στέκη νά ζεσταίνεται 
καί μεΐς σάν τούς σαλίγκαρους θά τραγουδούμε γύρα 
«Ποιός η δε τέτοιο πατιρντί κακή ψυχρή μας Μοίρα»
Μή μ έρ οτάς Αυστριακός στον τόπο μας άν μπήκε
* τ - λ \  .  - e '  ~  ·> *\ \  ~  η  Μ ·  ----- jJ'y'vW %\ι · W Ο X Viuyû i|(j, o/C/vOytU, JlOj-, oyij'Xi-
τό 'Υπουργείο έπεσε, τό Υπουργείο στέκει 
κι’ δλα τραβούν σάν κάβουρας κορδώνι καί φυσέκι 
Ρίξε δυο σπάρα, Περικλή, άναψε καί μιά τράκα 
κι’ δ Μανωληός ανάποδα τή φόρεσε τή βράκα.

Τών εμπολέμων μή ρωτάς τί κάνει τό λεφούσι 
Π .—  Αν Βούργαροι στήν Κορυτσά μάς έκαμαν γιουρούσι 

κι’ οί σφαίρες των άγΰριστα δικούς μας έχουν στείλει 
Φ.—  Γιαγίς ολντοΰ έφέντη μου κι’ είμεθα πάλι φίλοι,

"Ολα τά διορθώσανε Ντουβλετιανοί κεί πέρα 
Π .— Καί τον κακό σου τον καιρό καί την ψυχρή σου ’μέρα. 
Φ.—  Γιά τοΰ πολέμου μή ρωτάς τή λύσα, τή μανία 

'Ο Φόρντ μονάχα ακόυσα πώς πήρε πνευμονία 
κι’ αυτή τήν ώρα ποΰ μιλώ οί πιο καλοί γιατροί 
ίσιος τοΰ κάνουν κλύσματα ή τοΰ κολλούν μπλάστρι.

II.— Βρέ τί μοΰ λές, Άρρώστησε; Καί τώρα τί θά γίνη 
αυτή ή Έξπεντίσιον μέ δίχως τήν ειρήνη;

Φ.—  'Ένεκα τά πλεμόνια του κι’ ένεκα τά κρυώματα 
οί στρατιώται πολεμούν άκόμα στά προχώματα 
κι’ ένα τραγούδι τραγουδούν πολεμικοί χοροί 
εις ήχον πρώτον λέγετον καί πλάγιον βαρύ.

Ή  ειρήνη πλένει πιάτα 
καί δ Φόρντ τήν καρτερεί 
τζάμπα κάλλη πάν καί ’νειάτα 
τού Όσκάρ τού μπιρμπιρί · 
Είρηνούλα τδνομά σου 
καί παράς τό φίλημά σου.

νΕλα έλα Είρηνούλα
ποΰ με πόθο σέ ζητώ
νά μοΰ γιάνης τήν καρδούλα
νά πουλήσω τά ώτό
κι’ ίσα μ’ ενα φουντουκάκι
έχω στήν καρδιά φαρμάκι.

&

Πέντε πό μωρ’ πέντε πό 
πέντε ποντικοί βαρβάτοι 
Είρηνοΰλα σ’ άγαπώ 
καί θά πέσω στο κρεββάτι 
γιά ν’ άρπάξω ίμφλουέντζα 
κα ίκουμποΰρι καί παρτέντζα.

Μή μ’ έρωτάς πολεμικά καθόλου παπαρδέλα.
Π.-—Εις τό Συλλαλητήριο νά πάμε τότε έλα

κι’ άν γυλιό δέ φόρεσε ή πλάτη μου κι’ οί ώμοι 
μπορεί εν τούτοις ν’ άκουσθή καί ή δική μου γνώμη.

Φ.— Σοΰ είπα γιά πολεμικά μή μοΰ μιλής σαλιάρη.
Καμμιά δουλειά ή ’Αλεπού δέν έχει στό παζάρι 
κι’ άντί νά πετσοκόβωμαι στό πρόχωμα ζευζέκι 
είναι θαρρώ καλλίτερα εδώ νά τρώγω στέκι.

Π .— Μεσ’ στό συλλαλητήριο κανόνια δέν μουγγρίζουν
Δέν ξεπαγιάζεις Φασουλή καί σφαίρες δέν σφυρίζουν 
θά συσκεφθοΰμε μοναχά πώς πρέπει νά σταλούνε 
καμπόσα παληοτόμαρα μιά μέρα νά χαθούνε.

Λόγια θά πούμε μπουνταλά γιά τήν Πατρίδα μόνο 
μπορεί καί ν άδακρύσωμε άπ’ τον πολύ τον πόνο 
κι’ αύριο κάποιος κουραμπιές θά βγή νά διαλαλήση 
πώς κάποιος άντιπρόσωπος θά γίνη στό Παρίσι.

Φ.— Καί δταν έρθη ό καιρός ν’ άνοιξη τό ντουφέκι;
Π .— ’Εμείς παρά στον έρανο θά ρίξωμε ζευζέκη 

άπό τήν ύποχρέωσι τήν ’Εθνική θά βγούμε 
κι’ ή δλοι θά πεθάνουνε ή δλοι θά σωθούμε.

Φ.— ‘Ό σω  θά ζοΰν κουτοί στή γή κι’ έχουν παράδες γίδια 
πάντα θά κάνουν έξυπνοι άναψυχής ταξείδια.
Ποιός ξέρει ή Συνέλευσις μπορεί νά μάς έκλέξη 
καί ταξειδάκι Παρισιού στό τέλος νά μάς φέξη.
(Είς τό Συλλαλητήριο κι’ οί δυό μαζί πηγαίνουν 
καί μετά σοβαρότητος μέσα στή Λέσχη μπαίνουν).

Τοΰ Περικλέτου λόγος ποΰ προκαλεϊ σπασμό 
άπό φωτιά κα'ι λαΰρα και πατριωτισμό. 

Νοιώθω χαρά μεγάλη 
σάν άλλη μιά φορά 
καί ή καρδιά μου πάλλει 
κι’ εμού τοΰ φουκαρά 
ποΰ στέκεται μέ ξίφη 
εμπρός μου ή νεότης 
καί βλέπω νιιντηΐ/ΤΊ

I  1

καί κουραμπιέδες πρώτης.
Ομογενείς γενναίοι 

καί πατριώτες βέροι 
ποΰμεθα γέροι νέοι 
μά ό καθείς ξεφτέρι

’Εμπρός καθείς άς ξύση 
λιγάκι τό κεφάλι 
νά ίδούμε τό Παρίσι 
σάν τί μπορεί νά βγάλη

Ό  Βασιληάς ώς δλοι 
ξέρετε τά μαντάτα 
άρνήθηκε τήν Πόλι 
καί τάκαμε σαλάτα 
στά Γερμανοξεφτέρια 
μάς έχει ξεπουλήσει 
τροχάτε τά μαχαίρια 
κι’ εμπρός γιά τό Παρίσι.

Αυτοί ποΰ κυβερνούνε 
δράμι μυαλό δέν έχουν 
άεροκοπανούνε 
μεσ’ στό σκοτάδι τρέχουν 
γι’ αυτό τό τί θά κάνουν 
έμεϊς θά τούς τό πούμε 
κι’ ή δλοι νά πεθάνουν 
ή δλοι νά σωθούμε.
Έφτά μπανανατζήδες 
καί πέντε πουσκαράδες 
εξη μπαλωματήδες 
καί δυό καλαμαράδες 
πριν ό καιρός νά κλείση 
καί πριν περάσ’ ή ώρα 
ας πάν γιά τό Παρίσι 
ψυχή μου Λεονώρα.
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Τ Η Σ  Ε Β Δ  Ο Μ Α Δ Ο Σ

Κατά την παρελθοΰσαν εβδομάδα πολλά σημαντικά 
γεγονότα έ ξ ε φ τ υ λ ί σ θ η σ α ν. 'Ο διάσημος Είρη- 
νοποιός Φόρντ ή δπως θάλεγεν ό Μελαχροινός ά π ό πε ι- 
ρ ο ε ι ρ ή ν η ς  προσεβλήθη καθά λέγεται υπό πνευμο
νίας— δηλαδή τούπριξαν τά πλεμόνια— καί άφήσας την 
παρέα των παραδαρμένων στη Χριστιανία άπέδρα και 
εξακολουθεί. Οί Ειρηνόφιλοι τοΰ προετοιμάζουν υποδο
χήν εν χορδαϊς καί όργάνοις Στέφανος εξ άκανθων θά 
τοΰ προσφερθή μέ τήν επιγραφήν

Στο Φόρντ τόν ντερτιλή 
ποΰ παλαμήδα μύρισε 
κι’ έπήγε γιά μαλλί 
μά κουρεμένος γύρισε.

“Αλλο άξιομνημόνευτον γεγονός ύπήρξεν ή συγκρό- 
τησις συναλητηρίου προς διορισμόν άντιπροσώπου έκ 
μέρους των 'Ελλήνων τής ’Αμερικής γιά τό Συνέδριον 
των Παρισίων κατά τό όποιον πρόκειται νά κριθή ή τύχη 
τον πολέμου καί νά επιβληθούν οί ό'ροι τής Ειρήνης. 
Μόλις άνηγγέλθη τό γεγονός αΐ Έλληνικαί άξίαι 
έ'παθαν φοβερό κατρακύλισμα εις τάς χρηματιστικάς 
αγοράς. Ό  Βασιλεύς προς τόν οποίον διεβιβάσθη τό 
ψήφισμα λέγεται ότι έ'παθε συ'ΐφόρ'ίση τοΰ αίματος είς 
τόν αστράγαλον.

Καί έπειδί| ό λόγος περί ά— στραγάλων μετά τό τέλος 
τοΰ συλλαλητηρίου ήκούσθη κάποιος λέγων. «Δεν τάτρω-
γαν καλλίτερα στραγάλια.» Έν τούτοις έπεκρά-
τησε παραδειγματική τα tic καί μόνον ενας ολίγον ελειψε 
νά . . .  . στραγγαλιστή παραδειγματικές.

Μέ μεγάλην επισημότητα καί ί ε ρ ο κ ρ υ φ ί ω ς 
έτελέσθη προχθές είς τό Σχολεϊόν μας ή εορτή τοΰ δέν- 
δρου των Χριστουγέννων. ’Από τό πρωΐ άπειρα προσ
κλητήρια έστάλησαν προς διαφόρους ομογενείς τοΰ. . . . 
εσωτερικοί καί είς τάς Εύρώπας ακόμη. "Οσον «φορά 
τούς Νεοϋορκέζους αυτοί τό έμαθαν, .κατόπιν εορτής.

Κατ’ αυτήν ή γενναιοδωρία των πολυταλάντων έξεδη- 
λωθη καί πάλιν σπαραξικαρδία καί αξία οίκτιρμών. 
Πληροφορούμεθα ότι μία καί μόνη εκατομμυριούχος ομο
γενής κόρη ερριξε μέσα στο δίσκο των ορφανών δ έ κ α
αν αγαπάτε ολόκληρα................κ ό ρ ι α. Άσ/.ουλσουμ.
Εύχόμεθα όλοψύχως ό "Υψιστος νά τής τά δώση διπλά.

Α ί ν ι γ μ α .

Στο σχήμα ακανόνιστο. Πλήν σέ καιρ’ ομαλό
βγαίνει συνήθως εις τό φως είς σχήμα μακρουλό
ΤΩρες καί μέρες κάποτε επάνω μου τό εχω
κοιμούμαι είτε στέκομαι ή περπατώ ή τρέχω
μα όταν έ'ρθη ή στιγμή στή γή νά τ’ άκοΐ'μπήσω
αμέσως τό συχαίνομαι καί δέν τό πέρνω πίσω.
Είς τούς λύτας άποστέλλεται ώς δώρον ή Π ε ν τ α φ ά -

σ κ ε λ λ ο ς· ’Ελληνικόν έ'ργον, αισθηματικόν καί διδα- 
κτικώτατον.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ν  Β Η Μ Α

Γ. Κουρελήν, Σικάγον.
Οταν χηρέψ’ ή παπδιά νομίζομεν πώς δέν μπορεί νά 

ξαναπαντρευθή δ Παπάς, δπως λέει τό Εύαγγέλιον είς 
τήν παραβολήν τής Σαμαρείτιδος μέ τούς επτά συζύγους 
(η αθεόφοβη!)

Η έρώτησίς σας δμως μας βάζει σέ πειρασμόν. Τί 
είσθε σείς; Παπαδιά ποΰ κουνάτε τά πόδια σας στον 
°Η?γαληό δπως λέει τό τραγούδι ή Παπάς καί δπως συν
ήθως . μ»; παίζετε τόν Π απά; Έν τούτοις γιά περισ- 
σ(>τερας πληροφορίας άποτανθήτε στήν ιερά Σύνοδο. . .  

Σουσλίδσυ.

Δ. ΙΙαπάραν, Βοστώνην.
Ή  ιδέα σας δέν είναι σωστή. Τίποτε δέν ηρεμεί. Άφοΰ 

ή Φύσις κινείται δλα τά πράματα κινούνται. Τό γιατί 
δέν πέφτουν καί γιατί δέν τά βλέπομεν δταν κινούνται 
αυτο δεν είναι δική μας δουλειά. Είς τό λύσιμο αυτών 
τών αποριών σας δέν εΐμεθα ημείς ειδικοί. Άποτανθήτε 
εις τούς αρμοδίους.
Ν. Στραβοπόδαρον, Λόουελ.

Ο Μέγας ’Αλέξανδρος ήτο Κρητικός υίός τοΰ Νώε 
καί τής Κλεοπάτρας τής Αίγυπτου. Έγεννήθη είς τό 
’Αραράτ τής ’Αβυσσινίας πλησίον τής Πενσακόλας καί 
έξεπαιδεύθη από τόν διάσημον φιλόσοφον Ταμερλάνον. 
Έπολέμησεν εναντίον τοΰ Δαυΐδ καί τών Φιλισταίων στή 
Θεσσαλία καί άφοΰ τούς κατεκερμάτισε κατά κόρον έξ- 
εστράτευσεν έ'πειτα σύν γυναιξί καί τέκνοις κατά τοΰ 
Μωϋσέως Βασιλέως τής Τροίας. ΤΗτο περίφημος μου
σικός καί γανωτής, άνακαλύψας τό σφοντύλι καί τελειο- 
ποιήσας.τό λανάρι, πολεμικά όργανα διά τών όποιων 
έκυρίευσε τούς ’Αρουραίους τεράστια άγρια ζώα, τά 
οποία έ'ζων είς τά βάθη τοΰ Ώκεανοΰ. ’Έζησε γεννεές δε- 
κατέσσαρες δπως αναφέρει δ διάσημος ιστορικός τής 
εποχής εκείνης Σακούλες καί πέθανε οπό τά γέλοια δταν 
τόν έγαργάλισαν στά πόδια.
Λ. Κεφτέδαν, Μάσον Σίτυ.

Έάν ό κατηγορούμενος σάς έκίνησε αγωγήν χωρίς νά 
σάς ρωτήση προηγουμένως, πρέπει ν’ άναφερθήτε προς 
τήν Ιεράν Σύνοδον μόνην άρμοδίαν νά λύη στρατολογικά 

ί ζητήματα. "Οσον αφορά τήν κατάσχεσιν αΰτη είναι έ'γκυ- 
ρος και παράνομος μάλιστα όσον καί αν εγεινε καθ’ 
ύπνον, άφοΰ σάς εβαλε τή βούλα μέ τό χέρι του.
Β. Στραβομύτην, ’Ατλάνταν.
’Εάν ό κύριος αυτός σας χρωστεϊ χρήματα καί άρνείται 
νά σάς τά πλήρωσή τό καλλίτερον ποΰ έ'χετε νά κάμετε 
είναι νά προσημειώσετε τήν. . . .πόρτα σας. Δηλαδή νά 
γράψετε πίσω από τήν πόρτα τοΰ σπητιοΰ σας μέ λαδο
μπογιά τήν ύπόθεσι γιά νά τά βροΰν τ’ άγγόνια σας. 
"Εως τότε σείς θά'χετε παιθάνει καί ή έξόφλησις θάρθή 
μονάχη της.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Τά ακέφαλα Τμήματα Μπροΰκλυν, Νέας

Ύόρκης καί Κόνι Άΐλαντ ζητούν κεφάλι. Πληροφορού- 
μεθα δτι ό Κεντρικός Χάρων είς τόν όποιον άπετάνθησαν 
τους ιττήνι .,οεν ούκ άν λάβοις πορά τοΰ μή εχοντος.

■

ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Θαυμάσια Πατέντα. ΡιχΛις στό μηχά- 
νηιια τσουβάλια μέ κΓ'τέ βγσ; Όυν άσπρ1' χαρτί καί 
μαύρα γράμματα. Δέν απαιτείται καμμιά είδικότης: Προ- 
τιμώνται δσοι γνωρίζουν τούς ψαλμούς τοΰ Δα\ηδ καί τοΰ 

j ’Ιεζεκιήλ τάς προφητείας.

ΕΧΑΘΗ. Κατάλογος μέ τα ποσά τών δανειστών μας. 
ί Παρακαλείται ό ευρών άφοΰ πληρώση τά χρέη νά φέρη

τό b ill  είς τά Γραφείά μας και άμοιφθήσεται ί δ ι ο
χ ε ί ρ ω ς.

Κούλαν Τερζακη. Μίλ μερσί. Τά δώρα σου τά πήρα
ποΰ χάρισες τής κόρης μου κι’ είθε νά δώσ’ ή Μοίρα
γρήγορα μ' άνθη λεμονιάς νά σ’ ιδω στολισμένη
νυφοΰλ’ άκτινοστάλαχτη, νυφοΰλα τιμημένη.

* ★ *
Κυρίαν Μαυρογένη. Πήρα τό δαχτυλίδι 
πούστειλες στοΰ σπιτιού μου τό ακριβό στολίδι 
κι’ εύχομαι εν άγόρι ή Μοίρα νά σού φέρη 
ποΰ ίσως άπό φίλοι γενοΰμε . . . . . .  συμπεθέροι.

Παντοπωλείο φίνο ποΰ μέ τά  είδη κλείνει 
δί II ρίντσιπαλ. Τήν πάστρα καί νοικοκυροσύνη 
καί μόλις άντικρύσης θά πής κ"τών στό βάθος 
Μην είναι σπετσαρία κι’ έκανα τάχα λάθος; 
τρόφιμα τής Ε λ λ ά δος καί διεθνή επίσης 
στοΰ Π άπ α  καί Γαλάτη νά πάς νά τά  ζητήσης.

Papas &  Galatis 
304 W. 41st St., NEW YORK

Τί είσαι; Μ ετανάστης καί πάς γιά τήν Π ατρίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ άς καί \ά ΰπνώσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχείον ΰπνου καί φαγητού έπίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οικονόμου ιιονάχα νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «Η ΜΕΓΑΑΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

"Αν  στήν Ε λ λ ά δ α  πρόκειται ποτέ νά έπιστρέψης 
άλλά καί όποσδήποτε αλλού νά ταξειδέψης 
Είναι πολλοί οί Π ράκτορες μά ακούσε καί μένα 
συνήθως άντερα πουλούν μ ’ αέρα φουσκωμένα.
Ά ρ α χ ταν τζή ς θά πή δουλειά, τιμή, έμπιστοσύνη 
κι’ έχει τόν Τσώντο 3άνετζερ μέ τόν Καραμεσίνη. 
Πρακτορεϊον Άραχταντζή 3 Greenwich St., Ν. Υ.

Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουιιένου)
"Υστερ’ άπό δέκα λεπτά τής ώρας ή αμπούλα ιού Νο

σοκομείου έστάθηκε μπροστά στό πεζοδρόμιο δπου ί) 
συγκέντρωσις τών περιέργων είχε γίνει μεγαλητέρα α
κόμη. Δύο νοσοκόμοι κατέβηκαν, προύχώρησαν προς τόν 
Άργύρη δστις ξαπλωμένος είχε αρχίσει τώρα νά μισο- 
συνέρχεται καί ό ενας μέν τόν επιασε άπό τής άμασχά- 
λες, ό δέ άλλος άπό τά πόδια γιά νά τόν άνεβάσουν στό 
φορείο.

Ό  Γιάννης μόλις είδε κι’ έβαλαν χέρι επάνω του άρ
παξε άπό τό μπράτσο άγριεμένος τόν ενα εξ αυτών καί 
μέ μάτια πούβγαζαν φωτιές—  φωνάζει— ούρ ποΰ θά τόν 
πάτι ζαγάρια τ’ κιρατά; Ούρ’ είν’ ζουντανός άκόμα. δέν 
ξιψύχ’σ,. Ή  διεθνής δμως γλώσα τήν οποίαν έμίλησε τό 
κλομπ καί ή άγρια ματιά τού Άστυφύλακος τού κατηύ- 
νασαν αμέσως τήν εξαψιν καί ζάρωσε μουρμουρίζων 
κλαυθμηρώς.

— Ούώχ. Μαύρ’ κί σκουτνέ Άργύρ’. Τ ’ ήταν γραφτό 
στοΰ καραμπατσίτ’ νά πάθ’. Γιά χουλιριασμένουν’ τούν 
περάσ’ν οί σκλόφραγγ’ κί θά ντούν ρίξ’ν τουώρα ζουν- 
τανό μεσ’ στ’ γούρνα μί τούν άσβέστ’ νά καψαλ’στή ού 
δόληους σά Χριστουγενιάτ’κου γροΰν’.

Τή στιγμή εκείνη ενας νεαρός υπάλληλος τής ’Εθνικής 
Άτμοπλοΐας τής Ελλάδος μπροστά στό πεζοδρόμιο τής 
όποιας έξετυλίσσετο ή ανωτέρω σκηνή διερχόμενος καί 
ίδών τήν συγκέντρωσιν έστάθη. ’Από τήν ενδυμασίαν 
καί’ τόν μολ'όλογον τού Γιάννη εννόησε δτι ήσαν "Ελληνες 
μετανάσται καί προχωρήσας προς τόν ’Αστυφύλακα τόν 
ήρώτησε περί τίνος έπρόκειτο.

Ό  άστυφύλαξ τοΰ εξήγησε δτι θά τόν μετέφερον στό 
Νοσοκομειον επειδή ήτο άσθενής καί τόν παρεκάλεσε 
νά έ ρωτήση τούς άλλους δυο τό όνοματεπώνυμον τοΰ άσθε- 
νους· ό νεαρός "Ελλην άπετάθη τότε Ελληνιστί προς τόν 
Γιάννη, δείχνων τόν Άργύρη.

—  Πώς τόν λεν αυτόν πατριώτη;
Ό  Γιάννης λίγο ελειψε νά λιποθυμήση μόλις άκουσε τή 

γλώσσά του.
— Δουόξα νάχν’ ουλ’ Άγγέλ’ κί Χαρχαγγέλ’ . Φέρ’ νά 

σφλήσου τά πουδάρια κί τσ’ άμασκάλες πατριώτ’ . Ά - 
φέντ’ς Άϊληάς νά ’κουόβ’ χρόνι’ άπ’ τούν κουσμάκ’ κί 
νά σδίν’ μέρις τσ’ αφεντιάς. Παναΐα τσ’ Μακρουφτυλιάς 
νά σί γιατρέβ’ κί νά σι προυβουδέβ. Πες τσ’ πατριώτ’ 
νά ζήϊς χρόν’ χρουνκί,, πως δέν είν’ χουλιριασμένους 
ον σκουτνός. Ά ρρουστ;ς είν’ ιιουνά'α άπ’ του ί,ιονου- 
βόλ’μα τ’ παμπουριοΰ.

Ό  υπάλληλος καθησύχασε τό Γιάννη δτι δέν διέτρεχε 
κανένα κίνδυνον ό άρρωστος είς τό Νοσοκομειον.

Κατά τόν χρόνον αύτόν οί Νοσοκόμοι άφοΰ έτοποθέ- 
τησαν μέσα στό φορείον τόν Άργύρη έτράβηξαν γιά τό 
Νοσοκομείο, ό άστυφύλαξ γιά τή θέσι του, οί περί
εργοι έπήραν τό δρόμο τους καί ό νεαρός υπάλληλος έδο- 
κίμασε νά διευθυνθή προς τά Γραφεία τής Εταιρείας. 
Ό  Γιάννης δμως ό όποιος τόν είδεν ώς σανίδα σωτη
ρίας τόν άρπαξε απ’ τό χέρι καί κλαυθμηρίζων τοΰ 
λέει.

— Λ’πήσ’ μας τσ’ μαύρ’ κί τσ’ σκουτνοί πατριώτ’ 
π’δέν ίέχουμ’ ποΰ νά κοιτιάσουμ’ άπό\|>’ . Τούτοις γιά 
δώ ού ξιμυαλ’σμένους ού Στάθ’ς ίέχασ’ τού φάσκελου 
μίτ στράτα τ, Παραδαρμεν’ κι’ είμαστ’ τουώρα ντίπ 
κατά ντίπ γκαβοί σάν τά κ’τάβια τσ’ σκύλας. Ποΰ να 
πάμ’ τουώρα; Γύρ’ τρουίρ’ κόσμ’ς σκλίκ’ κί ρουμαίκα 
γρΰ. Π άρ’ μας στού σπίτ’ς κί σάν κί δέ μπιρσέβ’ καμ- 
μιά ψάθα νά στρώσουμ’ καταής κουρνιάζουμ’ ταλόρθα 
σά τσ’ κότις στοΰ κουτέτσ’ .

Έκών άκων ό υπάλληλος τους πήρ« μαζί του διευ- 
θυνθείς προς τό Battery Place ΐνα τούς πάη σέ κάποιο 
ξενοδοχείο εκεί.

Στό δρόμο ό Γιάννης στρέφεται καί λέει πάλι τοΰ 
Στάθη.

— Ούρ’ τί τώκαμ’ς θιουσκουτουμέν’ κείνου τού φά
σκελου; Ψάξ’ άκουόμ’ άλλ’ μιά βουλά τά ρμαδιακά τά 
σκουτιάσ’ μπάς κί τού βρής.

— Δέν τουώχ’ σλέου. Γιά θά σ’ μουλουήσου τν' αλή
θεια. Σάν κ’ είμαστ’ στοΰ παμπόρ’ πήγα τ’νύχτα γιά 
τοΰ χουντρό τοΰ νιρόμ’ κί στά σκουτάδια τοΰ θάριψ’ 
γιά στράτσου κιί παστρεΰκα μί τοΰ σμπιίθειου μή 
δαύτου.

(Ακολουθεί)
θέλεις Μαμή μέ φτερωτά, μέ πουπουλένιο χέρι 
πού τή γυναίκα ξεγεννά χωρίς νά ΰποφέρη;
Μαμή μέ δίπλωμ’ άριστα μέ γνώσι καί μέ γνώσεις 
ποΰ σάν τήν βάλης σπίτι σου νά μή τό μετανοιώσης 
Π ρώ τη ς Μαμή καί έν ταΰτφ Κυρία μέ μυαλά 
γιά τήν Κυρία ρώτησε Κατίνα Γαδαλά.

Katina Gavala 252 W . 36th S t NEW YORK
Tel. 6511 Greeley.



S A T Y K O S

'Ελληνικό καθ’ εαυτό παντοπωλείον πρώτης 
πού μέσα μόνον έκτακτος εύρίσκεται ποιότης 
η δπίβς λένε μερικοί καί τοΰ πουλιού τό γάλα 
Στρήϊτ Γουέστ ΰά τό εύρής τούτέστι τοΰ Μ ατάλα 
Μ ’ αν θέλετε καί κάποτε γιά νά μετακομίσετε 
έχει έξπρέδες καί φθηνά μαζί θά συμφωνήσετε. 
John Matalas &  Sons 73 W est St. NEW  YO R K

Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; M.yv έχης πιά σκοτούρα,
τής πέρνει δλες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ί ο ν Μ π ο ύ ρ α »
Μ π ο ύ ρ α ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μας τιμφ’ ς τά  ξένα
Μ π ο ύ ρ α ς καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ενα.
Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης
γιατί δέν πας τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξε τον! Λ εβέντης μέ τά  οΰλά του 
Θεός νά  συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεϊον Κωνσταντίνος 6 I B '
Δ . Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

641 6th A ve., NEW YOR K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

"Α ν θέλης πρώτης ύπνο καί φαγητό έπίσης 
χωρίς νά μετανοιώσης ή νά βαρυγκομήσης 
ποΰ είναι ή Μ εγάλη Ε λ λ ά ς  νά μάθης κύτα 
μή άλλοι σέ κυλίσουν καί πέσεις μέσ’ στήν πήτα 
Φθήνια, καθαριότης, μέ ώμορφιά πολλή 
μέ γυμναστή, παιγνίδια καί πρώτης Φασουλή.
D. E conom os &  El. V enticos 18 W est St., NEW  YORK

Ό  Λογοθέτης ό Κο>στής, Άσκληπιάδης πρώ τη ; 
ποΰ διακρίν’ έμβρίθεια καί πείρα καί νεότης.
Γιατρός ποΰ μπρός σου σάν σταθή καί σέ κυτάξη μόνο 
μέ μιά ματιά σέ βεβαιώ  σοΰ πέρνει κάθε πόνο.
"Οταν εκείνος σέ Ιδή καί φάρμακο σοΰ δώση 
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεϊ τά  νύχια νά σέ σώση.

Κ. Logothetis, 256 W. 44th St. NEW YORK.

Ά ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
αν λίγο τό ξυράφι σου στό μούτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί "Α δωνι τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αυτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Mt ιού Μπαρμπέρη τά  ψιλά στη ζήσι όέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι έχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATH EN S BARBER SHOP 
ANGELO D ’ RIDDE 645 6th Ave., N. Y .

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ  νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τ ά  φέρνει.
L E K A S & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.

"Ο ,τι κι’ αν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
πουκάμισα καί σώ— Pardon—  μανδύλια ή βαλίτσες 
δλα τά  είδη τ ’ ανδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
στοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών εμπόρων 
φ όρ  σέβεν θρί τό νούμερο στήν «Έ κ τη ν  Λεωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
μέ γούστου έμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.

467 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
ροΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στους Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

Λ άδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

N. Y.

Κ Α Ι  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

Δωμάτια ευάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοραν να λαμπη 
ποΰ ντρέπεται ό αδαής και τρέμει μεσα ναμπη 
κι’ ενώ έσυ τ ’ ’ Ανάκτορο τοϋ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργον! H o t e l  το λέγουν «α  i Α  θ ή ν α ι»
H o t e l  υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκ.α— Πολυμερή 
μέ πατριωτισμό πολύ και πχιο 6αρυ κεμερι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

*  *  *

Τοΰ Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποϋ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσηση βώδι 
άπό τόν ’ Αρβανίτη Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό Λς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς ας πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.
"Οτι κι’ άν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρολη 
έν.εϊνα πού καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street,

* * *> ."Α ν ταφερε ή Μοίρα υπάλληλος να ζησης
νά μή τό βάλης μέσα καί πάς ν ’ αυτοκτονησης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σαμη το Λεβεντη 
κι’ εκείνος θά σέ κάμη ύπάλληλο-άφέντη 
δ,τι δουλειά ζητήσης αυτός γιά σέ θά  τρέξη 
κι’ άπό τή στενοχώρια εΰθύς θά  σέ ξεμπλέξη.
Linardos A gen cy  659  6th A ve ., NEW YO R K

* * *
” Av θέλης κοΰκλα νάσαι, μοντέλο, φιγουρίνι 
θά σοΰ είπώ ποιος πρέπει μέ ροΰχα νά σέ ντύνει.
Τά κόψιμό του τρέλλα, φίνα, γερή ποιοτης 
γιατ’ είναι καλλιτέχνης ό Δανιλίδης πρώτης.

GEORGE DAN1LIDES— CU STOM  TAILER 
441 Lexington A ve., NEW YOR K

Σ τό βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεί νά πάθης κι' άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά  καί σπίτια καί μαγαζειά τά  καίει 
αυτός πού έχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι αξία  έχει ασφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθανω.

STEPHEN CHRTSTIDES GENERAL AGENT.
73 Maidn La St.. NEW YO R K

Μ.  Ν Ι Κ Α Σ  
’ Ιατρός

175 Lexington Ave., NEW YORK
★ ★ ★

Α. Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
’ Ιατρός

152 E. 22nd St., NEW YORK
★ ★ ★

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
ΙατροΓ

136 E. 17th St., '  NEW YORK

Θέλεις ευχάριστες στιγμές καί ώμορφες νά ζήσης;
Τ ’ είναι καρδιά τής γυναικός σ ’ άρέσει νά γνωρίσης; 
θέλεις αληθινής ζωής νά εΰρης μονοπάτι;
Τής «Ν ε κ ρ ω μ έ ν ε ς  τ ή ς  Κ α ρ δ ι έ ς »  νά πάρης

τοΰ ( Δ ι α β ά τ η
Βιβλίον περισπούδαστον καί φιλοσοφικόν 
— Ν τάλαρ ούάν— Χρυσόδετον καί καλλιτεχνικόν.
Γ ράψ ατε: C. ZA M B O U N IS 1. Β )Α Υ  N E W  Υ Ο Ρ Κ

*  *  *

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν  
Α Ρ Ρ Ε Ν Ω Ν  Κ Α Ι Θ Η Λ Ε Ω Ν  

Π . Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ ΙΔ Ο Υ
ΙΙτυχιούχου καί έπί 12ετίαν διδασκάλου καί διευθυντοΰ.

Π ροσελήφθη πτυχιούχος Έλληνίς διδασκάλισσα. Μ όρφωσις 
Ελληνοπρεπής. ’ Εργόχειρα εις μαθήτριας. Δίδακτρα εύθηνά. 
ΤΩραι διδασκαλίας άπό 4— 7 μ. μ. ώστε νά μή έμποδίζωνται 
οί μαθηταί άπό τά  ’ Αμερικανικά Σχολεία.

Τό Σχολεϊον μένει άνοικτόν καθ’ δλον τό θέρος.
300 W. 37th St. μέταξύ 8-9 Ave., NEW YORK

’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
πού αύλακώνουν τ , άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοϋσο και νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αυτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποδναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St New York

Σύκα, τυριά, κονιάκ, κρασιά, λάδι άγνό, διαμάντι 
ποΰ άμφιβάλλεις σάν τό τρω ς καί λές. Μήν είναι κάντι; 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τί πράγμα είναι τούτο; 
ποΰ νά τό φάη μοναχό μπορεί κανείς σδν φρούτο;
“Ολα τά  σαρακοστιανά, Σαλο>νιυν ’ ληές καί λάδι 
θά τάβρης εις τούς αδελφούς - μονάχα Μοσχαχλάδη. 
Moscahladis Bros 44646 New Bowery Ν. Υ.

Θέλεις Γαλατομπούρεκα καί τρίγωνα έρίφη; 
μπισκότα, τούρτες, μπακλαβά, γλυκά καί καταΐφι 
τών μνημοσύνων κόλλυβα, γιορτών παραγγελίες;
Στού Σαραντίδου— Ζιριμή νά δίνης τής δουλειές. 
Ζαχαροπλαστείον « Ή  ’ Ελπίς» 306 Ε. 34th St. Ν. Υ.

Θέλεις νά έχης ροΰχα εις τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πιπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.

Th. FOTIADIS 266 W. 39th St. NEW YORK

Μήν τρέχης καί σκοτώνεσαι μήτε νά χολοσκάνης 
δταν δουλειά ξυλουργική θέλεις ποτέ νά κάνης.
"Οποιο τό σπίτι έπιπλο η τό Γραφείο κλείνει 
στό μαγαζί μας ήμπορεί πρώτης γραμμής νά γίνη.

Feslis &  Ethem. General Contractors.
3 12— 314 W. 37th St., NEW YORK.

"Ο πως συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
άν στού Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε  νά παραγγείλης τά  ροΰχα σου σ ’ έκεϊνον 
γιά νά σέ κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φίνον.
Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK

Λουκούμι πρώτης Συριανό λουκούμι μυρωμένο 
ποΰ τρώ ς καί λές τί μάστορας τό εχει καμωμένο 
Τί Ευρωπαϊκά γλυκά, αλλά καί μπακλαβάδες 
καί κουραμπιέδες έξοχοι, σιρόπια καί χαλβάδες.
"Ο λα τά είδη τών γλυκών δ,τι καθένας θέλει
τά  έχει άν παραγγελιά εις τόν Μ α ν ά ρ α στέλλει.
A . M ANARAS 305 Ε. 34th, St., NEW YORK

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν  μ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιος θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έρθη μέρα
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί αν σέ λεν πατέρα. /
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης
στόν Τ ζώ ν  Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas Rookery Bldg. Room 8 1 7 Chicago, 111.

Ελληνικά καί Τουρκικά δν  θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Α ν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί ’ ς  τό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω,
νά λ ές : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ύ ρ ο  θ ά

(ψωνίσω».
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y.

Γνωστοποιοΰμεν δτι εις τό έξης ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τους Π έππαν κι’ ”Α λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago III.

"1450 W. 5th Ave. Cleveland O.

Μ Ε Γ Α Λ Η  Κ Α Ι Τ Ε Λ Ε ΙΑ  
Α Γ Γ Λ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η

568 7th Ave., NEW YORK 
JEAN TR1CHA

Διπλωματούχος Άμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα έπί 
Ιδετίαν καί δυναμένη νά άποδώση τήν ακριβή έξήγησιν είς τήν 
'Ελληνικήν καί τήν γνησίαν ’ Αμερικανικήν προφοράν.

Ή  μόνη, τελείως κατηρτισμένη ’ Αγγλική Σχολή δι’ άρχαρίους 
καί προκεχοιρημένους, ή οποία προπαρασκευάζει δχι μόνον διά 
Hich School (Γυμνάσιον) άλλά καί δι’ ’ Αμερικανικά έπιστη- 
μονικά καί επαγγελματικά Σχολεία.

Ώσαύτο>ς διδάσκονται “ Αλγεβρα καί Γεωμετρία διά τό 
Cooper Union. Σύστημα τέλειον, πρακτικώτατον.

The Jame Tricha English-Greek School 
’ Αγγλικά έάν δέν ξέρης καί στής Τρίχα δέν φοιτάς 
κάθε ώ ρα  ποΰ διαβαίνει κι’ ενα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά  χρονάκια σάν νερό 
καί δέν θάχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
Έ τ σ ι  σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλω νά σπουδάση.


