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'Ογδόντα τέσσερ’ αριθμός περίφημα περνάμε
Στην πόρτα πάντα μας χτυπούν στήν πόρτα τους δέν πααε

’ Οχτώ Γεννάρη μέ βρώμειες Ιστορίες 
jif Βίβλους μέ εράνους καί χίλιες φασαρίες.

Φέροντες δώρα έρχονται καινούργιοι Μάγοι άλλοι 
κα'ι προσκυνούν τήν Γέννησιν τού ’Εθνικού Ντελάλη.

Ό  Φασουλής κι’ ό Περικλής εις ήχον αμανέ 
ψάλλουν κι, αύτοι τά κάλαντα σέ κάθε καφενέ.

Φ.—  Καλή εσπέρα άρχοντες κι’ αν είναι ορισμός σας"
τά κάλαντα .θά ψάλωμε κα'ι μεΐς στ’ αρχοντικό σας. 
Χριστός γενναται σήμερον.κι’ άπ’ τήν πολλή χαρά μας 
άλληλεγγύως βγάζομε δώ κάτω τ, άντερά μας 
κι’ όπλΐται στά προχώματα χωμένοι μέσ’ στή γή 

• Δόξα φωνάζουν τώ Θεώ και επί γης σφαγή.
Π .— Χριστός γενναται σήμερον εν Βηθλεέμ τή πόλει 

κα'ι Σύμμαχοι τρικούβερτοι κα'ι Τεύτονες μαριόλοι 
μέ κείνα τά πολεμικά σουράβλια άγραυλούνε 
και εύλαβώς τή Γέννησι κι’ αυτοί, δοξολογούνε

Δόξα κραυγάζουν τώ Θεώ κι’ δσω ναρθή ε’ιρήνη 
οίίτ’ εν’ άπ’ δλους μας γερό ποδάρι δέν θά μείνη 

Φ.—· Χριστός γενναται σήμερα βαρεί ή φυσαρμόνικα
πώς τούς Προξένους ό Σαρέϊγ άρπαζε ι στή Σαλόνικα 
Χριστός γενναται σήμερα γιά ϊσια και γιά λέσα 
κα'ι έν όργάνοις κα'ι χορδαΐς τούς τσουβαλιάζει μέσα 
καί τέτοια λένε άγγελοι. «Ό  έν 'Υψίστοις δόξα» 
καί τών Συμάχων πλήθυνε καί πλάτυνε τή λόξα 
γιά νά μάς δέσουν δλους μας στό τέλος μ’ άλυσσίδες 
καί νά μάς ρίξουν στό γυαλό νά πιάσωμε μαρίδες.
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-Χριστός γεννάται σήμερον στή φάτνη δπως πάντα 
κι’ έρχονται πρός τήν Καρκαλοΰ, βάστα καρδιά νταγιάντα 
κάμποσοι μάγοι παίζοντας βιολιά κα'ι καραμοΰντζες 
κι’ αναφωνούν μοιράζοντας μπροστά καί πίσω μούντζες 
Δόξα εις τήν Κυβέρνησιν Σκουλούδη τήν καινούργια 
Μεσσίας έγεννήθηκε μ«ζί μέ τά γαϊδούρια 
πού μέ τήν πένα πολεμά κα'ι δχι μέ τήν πάλα·
Δόξα στόν νεογέννητον τό ΙΎρω Μαθουσάλα.

Φωνή ήκούσθη έν Ραμά Ραχήλ τά τέκνα κλαίει 
καί στοΰς εμπόρους στή γιορτή δ Βενιζέλος λέει.
«"Αν μάς άδειάσουν τή γωνιά οί Σύμμαχοι μιά μέρα 
θά πάμε στόν αγύριστο κι’ ακόμα παραπέρα.
Στήν κατοχή οφείλομε τρανή ευγνωμοσύνη».
Δόξα καί στό Αευθέρη μας καί στό Θεό εΙρήνη.

Μή βλέπων δέ δ Βασιλεύς τά πράματα νάλλάξουν 
ευθύς τού κόσμου πρόσταξε τά στόματα νά φραξουν 
κι’ έτσι δ στρατιωτικός δ νόμος θ ’ άριβάρη 
μέ τ’ Αϊβασίλη τό χαρτί καί μέ τό καλαμάρι.
Δόξα καί μή χειρότερα κοινή καί κατά μόνας 
νύν καί άεί καί πάντοτε καί σ’ δλου ςτούς αιώνας.

Χριστός γεννάται ποΰ σκορπούν τοΰ Αδου τα ερεβη
ειρήνη καί ομόνοια στόν κόσμο βασιλεύει
ούτ’ ενα πλέον σοι*μπμαρίν στή θάλασσα δέν φαίνεται
γιά τήν Περσία μοναχά μιά νότα περιμένεται
κι’ δταν θά έρθη ό καιρός γιά νά σταλή κι’ έκείνη
Γιαγνίς θά ποΰν Αυστριακοί κι’ ό Μπράϋαν ειρήνη.
Δόξα καί στό Γουΐλσωνα τον πρώτο μας τσοπάνη 
πού άφησε τό Χόνεϋ καί γύρισε στη στάνη 
γιατί τά υποβρύχια τοΰ κλείσαν τα ταξειδια 
καί μεσ’ στή μέση τώκοψαν τοσα γλυκά παιγνίδια.

-Χριστός γεννάται σήμερον κι’ ή κτισις δλη χαίρει 
Ειρήνης νέος άγγελος έληάς κλαρί μάς φερει 
καί Δόξα κράζουν έν χορω εμπόλεμοι καί μη 
σ’ αυτή τήν Ντετροϊτιανή Ειρηνική Μαμή. 
κι’ έκείνη λέει τζώγια μου κακά σφύριζαν σφαίρες 
κι’ άρρώστησα ξαρώστησα σαράντα πέντε μέρες.

-Χριστούγεννα πρωτούγενα πρώτη γιορτή στό χρόνο 
Κυτάζω τήν Κυβέρνησι κυτάζω καί τό Θρόνο 
καί ψάλλω αλληλούια χ«ί έπί γης ειρήνη 
Θεέ μου δός τους φώτισι νά ίδούμε τί θά γίνη. 
γιατί προτού δ πόλεμος αύτός νά τελειώση 
άπό τήν πείνα δλοι μας θά τάχωμε τσιτώσει.

— "Αγγελος ούν Παλατιανός τούς Μάγους ανταμώνει 
κι’ αμέσως χειροπόδαρα τούς χιλιοφασκελώνει 
καί χαιρετών Κινέζικα τούς έτριψε τή μύτη τους 
κι’ αυτοί κουμποϋρι τώκοψαν καί παν νά κάτσουν σπίτι τους. 
Δόξα κραυγάζει άφθιτος· ώ βουληφόροι άνδρες 
Πολλούς προσμένουν άπό σάς γρασιδωμένες μάνδρες 
κι’ έφθασε ή σοφία σας ώς τήν Ωκεανία 
νύν καί άεί ή μνήμη σας ας είναι αίωνία.

— Καί πάλιν άλλος άγγελος τό Γούναρη προστάζει 
νά μείνΐ) δπου βρίσκεται κι’ έκεΐ νά ήσυχάζη 
κι’ δταν τό μέγα πρόβλημα ό πανδαμάτωρ λύση 
τότε νάρθή στήν πλάτη μας έπάνω νά καθίστ)
Δόξα καί εις τό Γούναρη τήν Πατρινή τή ράτσα 
ποΰ καπετάνιος γίνεται γενναίος στή μπουνάτσα.
Χριστός γεννάται σήμερον κι’ ευφραίνεται ή κτίσις 
δλω νικούν οί ’Ιταλοί ποΰ είναι ν’ άπορήσης.
"Αλτρα γιαμά μπατάλια, σπλεντίτα, γκραντιόσα 
μπραβίσ;μα, μπελίσιμα αμά μιρακουλόσα.
Δόξα καί στοΰ" Φρατέλους μας ποΰ διαρκώς τής τρώνε 
κό σεντιμέντο φοβερό καί άμπνεγκαζιόνε 
Χριστός γεννάται σήμερα καί Χριστιανοί σάν εΐσθε 
δόστε γιά τό τραγούδι μας δ,τι κι’ αν προαιρήσθε 
Φτώχεια μάς πλάκωσε καί μάς, γδύμια μέ τό τσουβάλι

κι’ εράνους οί κακόμοιροι δέν κάνομ’ δπως άλλοι 
"Οσω γιά τούς όμογενεϊς κι’ άν μάς ξεσχίσουν λύπες 
ερανικοί δέν άνοιξαν στό Σάτυρό μας τρύπες.
Δώστε καλοί άφέντηδες καί σείς τόν όβολό σας 
καί ό μπερντές μας πάντοτε νά είναι βοηθός σας.
Χρόνια πολλά νά χαίρεσθε πάντα ευτυχισμένοι 
σάν τής εφημερίδες μας νά εΐσθε μονιασμένοι 
κί’ δλοι σας νά περάσετε στή Βίβλο τή λευκή 
τήν κόκινη, τήν πράσινι τήν κιτρινοχακί 
τή Βίβλο ποΰναι κι’ άπό μάς δύο κοιλά ψηλότερη 
κι’ άπό τόν ήλιο τρεις χουφτιές άκόμα ξεξασπρότερη 
πού τήν έπελεκήσανε τόσοι πελεκητάδες 
καί κληρικοί τήν ψέλνουνε καί λαϊκοί παπάδες.

Π .— Χριστός γεννάται σήμερον κι’ δλη ή κτίσις χαίρει 
Στό λάρυγγα τοΰ Κάϊζερ πέφτει γιατρών μαχαίρι 
κι’ άλλοι καρκίνο έχει λέν κι’ άλλοι φωνάζουν φθίσι 
κι’ άκόμα δέν άρρώστησε τόν έχουν ξεψυχίσει 
Τζίν τζβάχτην χούχτην ποΰ θά πή ό έν Ύψίστοις Δόξα 
■κι’ ίσως μέ τήν έγχείρισι τοΰ γιατρευθή κι’ ή λόξα.

Φ.—  Βάλε πανέρι κάστανο, πανέρι λεφτοκάρυ
Έπήραν άπ’ τό Τζέρνοβιτς οί Γερμανοί ποδάρι 
κι’ δ Χίνδερπουργκ έφώναξε κι’ είπε μέ καρδιοχτύπι 
Γκούτ νάχτεν, ράβεν, ξύλωνεν δουλειάν νά μή σοΰ λείπη. 
Έπήραμε τό Τσέρνοβιτς, τό Τσέρνοβιτς μάς πέρνουν 
τούς δείραμε, μάς έδειραν, τούς δέρνομε, μάς δέρνουν.
Φλά φλούχτην νίχτην ζάχτην βούχ ντέρ Τσάρεν πισπιρΐκο 
σότα λά πρίμα μιά φορά καί μιά στόν πρώτο λύκο.
Χριστός γεννάται σήμερον παντού χαρά μεγάλη 
ποΰ γαλαντόμοι έ'γειναν οί φίλοι μας οί Γάλλοι 

Αυτό νά μάς τό δίνετε, τό άλλο νά τό πέρνωμε 
άν δέν μάς τό χαρίζετε εκείνο κεί σάς δέρνομε 

καί μείς προτέστα κάνομε καί πανηγύρι γίνεται 
μπάτε σκυλλιά ν’ άλέσετε κι’ άλεστικά μή δίνετε.
Δώστε καί σείς κάναν παρά νά πληρωθή τό νοίκι 
ποΰ θαλασσοδερνόμεθα σάν τή Θεσσαλονίκη 
Έάν ποτέ σάς βρίσαμε γιά τοΰτο μή θυμώνετε 
καί κάθε πράμα στή ζ(θή δώ κάτω διορθώνεται 
”Αν τρίψαμε τά μούτρα σας σ’ έκεΐνο κεί τό πράμα 
τό ξαναδιορθώνομε χατήρι στή ρεκλάμα 
Πριν δ άλέκτωρ τρεις φορές κιρικικί λαλήση 
είπαμε λέμε ξείπαμε σ’ ’Ανατολή καί Δύσι· 
καί προκειμένων δυό κακών μέσ’ στ’ άλλα τά πολλά 
βέλτιστον είναι κι’ άριστον τά έ'ρμα τά ψιλά.
Δώστε δεκάρες τάλληρα μονά, διπλά καί λίρες 
κι’ είμεθα τού Ελληνισμού Μεσσίαι καί Σωτήρες 
καί μόνον χάρις είςέμάς έδώ τούς ντερτνιλήδες 
έξύπνησαν κι’ οί έ'μποροι καί οί τενεκετζήδες.
Δόξα καί τούτου τοΰ μπερντέ ποΰ φώς σκορπά καί γνώσι 
κι’ άπ’ τήν λαμπράδα τήν πολλή θά σάς άποστραβώση.

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι ..................  Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ ΙΑ Σ
Πώς νάγεινε αλήθεια τό θάμα τοΰτο πάλι 
κι’ άπό τής Φασουλίνας τ’ ανθρώπινό τσουβάλι 
ένα κομμάτι κρέας έδέχθηκ’ δ αέρας 
κι’ έτσι χωρίς νά νοιώσω ξεφύτρωσα πατέρας;

Σάν πώς τόν λένε τάχα τό φοβερό τεχνίτη 
ποΰ τήν κοιλιά διαλέγει γιά μαγαζί, γιά σπίτι 
καί δίχως έργαλεία ή σ’ έργαληό νά μπαίνη 
κόκκαλα, κρέας πλάθει, νεύρα καί μΰς υφαίνει;

Αυτό τό πραμματάκι ποΰ σπίτι μούχει πέσει 
μαζί μέ μένα τάχα σάν πιά νά έχη σχέσι 
κι’ δλας μου τάς αισθήσεις τής άλλαξε γιά πάντα 
ποΰ κάθε μιά του βρώμα μοΰ φαίνεται λεβάντα;

Εμένα ποΰ μέ πιάναν διάβολοι έν τώ άμα 
σάν άκουγαν τ’ αυτιά μου μικρού παιδιού τό κλάμα 
γιατί δέν μ’ έρεθίζει σάν ξεφωνίζει κείνη, 
άλλά θαρρώ πώς νότες ακούω Τετραζίνη;

Τί τάχα νάχη έτσι τή φύσι μας ζυμώσει 
κι’ ένα κομμάτι κρέας χωρίς κουκούτσι γνώσι 
ποΰ οΰτε γρΰ δέν λέει μά σύ τό καμαρώνεις 
κι’ δταν έκεΐνο κλαίει έσύ πονεΐς καί λυώνεις;
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'Γί τώρα εχω πάθει καί σάν βρεθώ σιμά του 
<ττόν κάθε γρυλισμό του, στό κάθε κούνημά του 
δ νούς μου έξυπνάδας έξήγησι τούς δίνει 
κι’ εύθύς διακηρύττω πώς πάνσοφη θά γίνη;

Μιά ΰπαρξι στόν κόσμο κι’ εγώ σάν εχω βγάλει 
τί μέ συγχαίρουντ’ δλοι καί μέ ζηλεύουν άλλοι;
MEDIUM είμαι. Βλάκας μ’ άρτιας τάς αισθήσεις 
ποΰ κάνω δ,τι θέλει ή πάνσοφος ή Φύσις.

Δέν έ'χω ’γώ στόν κόσμο καμμιά, πρωτοβουλία
Τήν κάθε μιά μου πράξι σοφή στραβή, γελοία
θά σοΰ είπώ αν τύχη γιά τούτο μέ ρωτήσης
«Μ ο ΰ  τ ή ν  υ π α γ ο ρ ε ύ ε ι  ή α ι ώ ν ι α  Φ υ α ι ς . »

Εκείνη ζή σέ μένα καί ζώ εγώ γιά κείνη 
Μεσ’ στόν αιώνιο δρόμο αυτή μέ διευθύνει 
καί μ’ δλο μου τό πνεύμα τό χιλιοπαινίμένο 
πίσω της πάντα τρέχω σάν τόν υπνωτισμένο.

Έάν κι’ εγώ πατέρας στόν κόσμο έχω γίνει 
υπαίτιος γιά τούτο είναι μονάχα ’κείνη 
κι’ δσοι γι’ αυτό άξια λεπτού θαρρούν πώς κρύβω 
είναι χαμένα ρούχα κι’ ηλίθιοι στον κύβο.

Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ό  καινούργιος χρόνος έ'καμε τήν έμφάνισίν του 
μεγαλοπρεπώς δπως γραφουν αι έφημεριδες. Οί παρα- 
λήδες τόν έρράντισαν μέ σαμπάνια, τά εργοστάσια τόν 
έσφύριξαν καί οί φτωχοί τόν προϋπάντησαν μέ έλπί- 
δες. Πολλές τύχες έ δ ο κ ι μ ά σ θ η σ α ν .  ’Εμείς 
έδοκιμάσαμε τή δική μας πέρισυ γιά νά συνεχίσοιμε σ’ 
δλη μας τή ζωή τή δοκιμασία.

’Ιδιαίτερον τηλεγράφημα τό όποιον καθυστέρησεν
ένεκα...............τής τρικυμίας άναφέρει τά εξής.

Σαρέϊγ σ υ ν έ λ α β ε  Προξένους. Κυβέρνησις 
παραστάσεις (ύποθέτομεν δίνει τήν ευεργετική της.)
’Εδώ αί λέξεις είναι κομμένες επειδή δμως υπάρχει τά 
ταραχών συμπεραίνωμεν δτι θά έλεγε τών παθών της 
τόν τάραχον,
’Επίσης νεώτερον τηλεγράφημα τό όποιον μάς ένεχοιρησε 
μόλις τό φύλλον μας είχε βγή   άπό τά πιεστήρια
λέγει.

Φερδινάνδος μεταβαίνει “ Οχρίδα στεφθή Αύτοκράτωρ
Μακεδ— όνος. Προπορεύεται............μύτος του (ό όποιος
ύποθέτομεν θά έχη φθάσει τώρα πλέον.)

Ή  παρελθοΰσα έβδομάς φαίνεται δτι θά έπιδράση σπου- 
δαίως στήν τύχη ολοκλήρου τοΰ κόσμου. Φρίξον ήλιε 
καί στέναξον γάτα. Ή  λευκή Βίβλος φέρουσα τάς ύπο- 
γραφάς δλων τών σοφών απογόνων τοΰ Σωκράτους καί 
τήν σφραγίδα τού Σολομώντος θά διαπλεύση έν τυμπάνω 
καί χορφ τόν ’Ωκεανόν ΐνα κατατεθή δπου δ ε ι  έν 
χορδαϊς καί όργάνοις.

Ό  Σάτυρος γιά ν’ απόδειξη καί αύτός έμπράκτως τόν 
πατριωτισμό του άπό τό άλλο φύλλο ανοίγει τήν πισινή 
του σελίδα γιά τή γνώμη τοΰ κοινού έν σχέσει μέ τήν 
πορεία τής Ελλάδος. ’Εμείς δέν θά κάνωμε Βίβλο, αλλά 
θά καταχωρούμε κάθε καλόν πατριώτη μαζί μέ τήν ύλη 
μας.

’Επρός! "Ολοι νά περάσετε άπό τόν Σάτυρον. Σάς 
παρουσιάζεται ή εύκαιρία νά μπήτε δ ω ρ ε ά ν  στήν 
αθανασία. Τ ’ δνομά σας θά περάση στόν τύπο. Πέρνετε 
έπειτα μερικές εφημερίδες τής όποιες στέλνετε στήν 
Πατρίδα γιά νά ίδοΰν οί συγγενείς σας πώς δώ κάτω 
γινήκαμε σοφώτεροι κι’ άπό τόν Σολομώντα. ’Εμείς δέν 
τό κάνομε γιά ν’ αύξηση ή κυκλοφορία μας καί νά μάς 
διαβάζουν. ’Εμείς έχομε λεπτά νά φαν καί τά σκυλλιά.
Δέκα μεγάλα τσουβάλια τρύπια γεμάτα πεντόλιρες.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ν  Β Η Μ Α

Δ. ΞΥΝΟΓΑΛΑΝ, Νόρφολκ.
"Οταν ό σοφός Σολομός έκτιζε τήν Άγιά Σόφιά επάνω 

στά ’μαλάΐα δρη ήθέλησε νά συμβουλεύση μιά μέρα κά
ποιον κτίστη πώς νά χρίζη τό πάτωμα μέ ψαρόκολλα. 
Εκείνος δμως προσεβλήθη άπ’ τήν παρατήρησι κι’ έσή- 
κωσε τό μιστρί γιά νά τοΰ τό κατεβάση στό κεφάλι.
Τότε λοιπόν ό Σοφός Σολομός είπε τό περιβόητον έκείνο 
«πάταξον μεν, άκουσον δέ.» Ό  κτίστης άμέσως τόν ακού
σε κι' ετσι έζησαν αύτοι καλά καί εμείς ακόμα καλλίτερα.

Κ. ΚΕΡΑΣΦΟΡΟΝ, “ Οκλαντ.
’Εάν ή γυναίκα σου σέ άφησε καί πήρε άλλον έκανε 

πολύ καλά, άν τήν άφησες έσύ καθώς καταλαβαίνομε γιά 
νά πάρης άλλην, έκαμες άκόμα καλλίτερα. Ό  μόνος ποΰ 
δέν έκανε καλά είν’ έκείνος ποΰ θά τήν πάρη έπί τοΰ 
παρόντος.
I. ΓΕΛΑΔΑΡΗΝ, Σικάγον.

Τά ετεροειδή λέγει ή άριθμητική δέν προστίθενται. 
’Εν τούτοις είνε κι’ εξαιρέσεις. Αίφνης ένας άνθρωπος 
μπορεί νά προστεθή μέ τρία βώδια όπότε τότε κάνει δυό 
ζευγάρια. "Οσον άφορά τήν Προπαίδεια αύτή δέν εφαρ
μόζεται κατά γράμμα πάντοτε στήν ’Άθροισι, γιατί 
καθώς θά ξέρης βέβαια δνό χέρια καί δυό ποδάρια δταν
προστεθούν κάνουν πολλά πράματα συνήθως δμως.........
είκοσι φάσκελα.
Ν. ΣΤΡΑΒΟΣΟΥΓΙΑΝ .

Ό  Σωκράτης ήτο μαθητής τοΰ Γερω-Στάθη καί 
άφοΰ έτελείωσε τάς σπουδάς του έγεινε σπουδαίος μπα
λωματής εις τά πεδία τών ’Αθηνών βάζων πάτους εις τά 
παπούτσια των έξ ού καί ή διάσημος σχολή τοΰ Σωκρά
τους ώνομάσθη π ε ρ ι π α τ η τ ι κ ή .  Έγεννήθη 
είς τήν πόλιν τής Ήσιόνος καί έλαβε μέρος εις τόν Τρω
ικόν πόλεμον, δ όποιος καθώς θά ξέρης έγεινεν έξ αιτίας 
ποΰ ό ’Ηρακλής έκλεψε τό άδράχτι τής Κλυταιμνήστρας. 
’Εζησε διαρκώς συναχωμένος καί δέν άπέθανε, άλλ’ άνε- 
λήφθη έπί δίφρου ρίψας στούς 26 δρόμους τή. . . ,γοΰνά 
του.. . . . .

Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο
’Έτσι ’-μπρος δ νεαρός υπάλληλος καί πίσω οί ακόλου

θοί του μέ τά μάλλινα ταγάρια τους στόν ώμο κρεμασμένα 
καί χάσκοντας στό δρόμα ποΰ παρ’ ολίγον νά τούς κόψη 
κάποιο κάρρο προυχώρησαν προς τό Battery Place καί 
άφοΰ έστριψαν τό W est St. έστάθηκαν μπρος στό Ξενο- 
δοχείον «ή Μεγάλη Ελλάς» τών κ.κ. Οικονόμου καί 
Βεντίκου. Μπήκαν δλοι μαζί μέσα στό Καφενείο καί ό 
υπάλληλος έκάλεσεν ένα άπό τούς άνθρώπους τοΰ Ξενο
δοχείου καί τώ λέγει.

— Πάρε αυτούς τούς έπι6άτας. ΤΗρθαν τώρα καί κύ- 
ταξε νά τούς περιποιηθής γιατί πρέπει νά ξέρης πώς 
είναι άπό σώϊ καί καλομαθημένοι δπως θά Ιδης.

— Ίένας εΐν’ ού Τσιμπλής στό χουριό έκαμε ό Γιάνης 
τεντώνων τό άνάστημά του καί στρίβων άρειμανίως τό 
μουστάκι του.

— Ού πατέρας’ μ’ ήταν ούλ ντ’ ζουήτ’ πάριδρ’ς τ’ 
χωριοΰ είπε μέ στόμφο ό Στάθης.

— Καί τώρα είπεν ό νεαρός υπάλληλος έδώ θά βρήτε 
πολλούς πατριώτες. "Αν θέλετε δέ αύριο νά πάτε νά 
δήτε τόν άρρωστο, ή Διεύθυνσις τοΰ Νοσοκομείου είναι 
αύτή. Έβγαλε άπό τήν τσέπη του μιά κόλλα χαρτί καί έση- 
μείωσε τό δνομα τοΰ Νοσοκομείου καί άπλωσε τό χέρι 
του προς τό Στάθη νά τό δώση ποΰ έτυχε νά είναι πιο 
κοντά. Ό  Γιάννης δμως μ’ ένα πήδημα ζαρκαδιού, ώρ- 
μησε καί τό άρπαξε άπό τά χέρια τοΰ έκπληκτου υπαλ
λήλου πριν ή άκόμη ό Στάθης τό έγγιση κ&ν φωνάζων 
αγρίως.

— Μή ντ’νή πιάν’ς στού μαγκούφ’ τού ξερόσ’ ντ’ 
κόλλα γρουσούζ' γιά να ντ’ μαγαρίϊς στά ξτιρνά κι’ 
αύτούν’ σάν κί τν’ άλλ’. “Αφτ’ν δοΰ γιά, τού κρηάσ’μ 
θά σκίσου νά ντ’ νή χώσου μέσα ούόχ’ νά ντ’ πιάϊς στά 
χέρ’ς. Μιά βουλά γιλιέτ’ ά Παπαδιά κί βγάν’ τού σκασμό.

Καθ’ δν χρόνον έλεγε τ’ άνωτέρω δ Γιάννης έβγαλε 
μεσ’ άπό τόν κόρφο του κατάστηθα μιά πανίτικη σακούλα 
κρεμασμένην άπό τό λαιμό, τήν δποίαν άφοΰ ξετύλιξε 
γυρίσας πενήντα βόλτες ίσως τό σχοινί τήν άνοιξε καί 
έβαλε μέσα της μέ θρησκευτική εύλάβεια τή διεύθυνσι 
τοΰ Νοσοκομείου, καί στρεφόμενος προς τόν υπάλληλον

— Χίλια καλούδια, λέγει, νά σ’δίν’ πατριώτ’ ή Μιγα- 
λόχαρ’ κι’ Άγιάν’ς ού άπουκιφαλστής νά φί φλάη άπ’ 
ντ’ κακιά τν’ ώρα. Θιός νά στά βγάλ’ άπ’ τν’ άλλ’ τ’μιριά 
κί σάν κί σί φέρ’ καμμιά βουλά στράτα άπ’ ντ’ Κουπαν- 

I στή ρουώτα κί γιά τόν Γιάνν’ τουν Τσιμπλή τού γαμπρό 
τσ’ χήρας τσ’ Θανάσινας πούχ’ άντρα τόν μακαρίτ’ θ ’χιός 

j σχουρέσ’ τψ’χούλατ’— τού Θανάσ' τουν Καψουμαλλ π
πέθαν’ άπού βγαλτκό —  μακρυά πού λόγουσ’ —  Σαν

ι κί ρουβουλίϊσ’ κατά μέρια μας κάποια στέρφα θά βρεθή,
άλλότ’ δ’κήμ’ άλλότ’ ξιέν’ νά σ’ ντ’ γιουμώσ’ ντ’ κλιάσ’.
"Αει σ’νιφκή τ’θιοΰ.

Ό  υπάλληλος έφυγε γελών καί δυό τους πλέον τωρα 
έκάθησαν σ’ ένα τραπέζι τοΰ Καφενείου, τό όποιον ήτο 
παράρτημα τού Ξενοδοχείου καί είπαν στό παιδί.

— νΑει κέρνα μας τουώρα άπού λ’γάκ’ τσίπρου.
— Δέν πωλοΰμε τσίπρο είπε τό παιδί, καφε άν θελετε.
— Καφέ; έκαν’ ό Γιάννης σάν κι’ ήμαστ’ γιά πιθαμό; 

Δουόξα νάχ’ θιός ήμαστ’ γεροί δέν άρώστ’σαμ’ άκουόμα. 
Μούν’ σάν κί δέν έϊς τσίπρου φέρ’ κι’ μαυροζούμ’ θά 
ντοΰ πιοΰμ’ . Θέλ’ς δέ θέλ’ς πιε γά^δαρ’ άΐασμό.

Τό παιδί έκινήθη γιά νά έκτελέση τή διαταγή δτε ό 
Γιάννης τό σταμάτησε καί τό ρωτά.

— “Ακσι δώ πατριώτ’. Πόσουν κιρό έϊς σ’ αύτούν δώ

ντ’ Πολ’τεία;
— "Εξ χρόνια είπεν έκείνο.

 ̂— Νά ζήΐς νά ντά χ’λιάϊς. Δέ μ’ λες τούν ξέρ’ς τσή 
Κουσταντή τ Π αραδαρμεν’ πώχ’ παρμέν’ ντ’ τσούπρα 
τ Παπατριβέλα άπ’ ντ’ Κουκνουμλιά;

— Δέν τόν γνωρίζω άπήντησεν έκείνος. Τί δουλειά 
κάνει; Σέ ποιο δρόμο έχει μαγαζί;

Ό  Γιαννης άγριοκύταξε τό Στάθη καί μουρμούρισε 
μεσ’ στά δόντια του.

— Ούώχ’ Θιουτούμπ’ πάλι μπρουστά κείνου τού φά- 
σκιλου π’ τού μαγάρσες.

( ’Ακολουθεί)

Ό  Δέλτα Στεργιανόπουλος ζωγραφισμένη νειότης 
που τήν Π ατρίδα  μας τιμά ώ ς  έφευρέτης πρώτης 
τοΰ Δεσποπούλου βάφτισε τώμορφο άγοράκι 
ώ ς  ματυριά έμοίρασε σέ δλους ταλλαράκι 
καί στόν Ά λ έκ ο  δηλαδή στόν νεοφωτισθέντα 
τρεις μετοχές έδώρησε κι’ αύτοΰ άπ’ τήν πατέντα 
κι’ δταν τόν συνεχάρηκα γιά τό παιδί νά ζήση
τόν ριότησα δν ήθελε νά μέ  ξαναβαφτίσιι
Κουμπάρος καί άδεξιμιός εύχόμεθα νά ζήσουν 
καί σέ αγκάθια στή ζωή  ποτέ νά μή πατήσουν

“Ο πως σέ κάθε έξοδο καί οταν ταξειδεύης
οταν γνωρίζεις π ώ ς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
“ Αν θέλης στό ταξεΐδι σου νά μή μετανόησες
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας εχομε Τ  ι μ ή καί Π  ρ ο θ υ μ ί α
πού θά είπή Ά  ν ά  π α υ σ  ι γιά σάς κι’ Ο ι κ ο ν ο μ ί α .
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ.

Π ές  μου ποιο παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στον Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ενα οργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά οργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θ ά πής χαλάλι νά γ ι ν fι καί δέν θά  μετανοιοισης. 
PAN AG IOTIS TS1MIS 150 W . 28th St. NEW YORK.

“ Αν στήν 'Ε λλάδα  πρόκειται ποτέ νά έπιστρέψης 
άλλά καί όποσδήποτε άλλοΰ νά ταξειδέψης 
Είναι πολλοί οί Π ράκτορες μά ακούσε καί μένα 
συνήθως άντερα πουλούν μ ’ αέρα φουσκωμένα.
Ά ραχταντζή ς θά πή δουλειά, τιμή, εμπιστοσύνη 
κι’ εχει τόν Κιντο Μ άνετζερ μέ τόν Καραμεσίνη. 
Πρακτορείον Άραχταντζή 3 Greenwich St., Ν. Υ.
Παντοπωλείο φίνο ποΰ μέ τά  είδη κλείνει 
δί Πρίντσιπαλ. Τήν πάστρα καί νοικοκυροσύνη 
καί μόλις άντικρύσης θά πής κυτών στό βάθος 
Μήν είναι σπετσαρία κι’ έκανα τάχα λάθος; 
τρόφιμα τής 'Ε λλάδος καί διεθνή επίσης 
στού Π άπα καί Γαλάτη νά πας νά τά  ζητήσης.

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

Κ Α Φ Φ Ε ΣΤΙΑ Τ Ο Ρ ΙΟ Ν  TO  Κ ΙΛ Κ ΙΣ  
Κατασκευάζομεν μ π ο γ ά τ σ α  Κ ων)πόλεως καί Κ  α- 

τ η μ έ ρ ι α μέ αύγά συστήματος Σμύρνης καί διάφορα γλυ
κίσματα οικιακής κατασκευής.

Δεχόμεθα παραγγελίας διά γάμους, βαπτίσεις κλπ.
Μ. Α Γ Γ Ε Α ΙΔ Η Σ  418 3rd A ve. N E W  Υ Ο Ρ Κ
δπου κυματίζει ή 'Ελληνική Σημαία.

"Α ν  Σ ίγγερ ραπτομηχανή στά σπήτι σου δέν ίίχης 
κρατών στό χέρι τόν παρά παντοτεινά θά  τρέχης 
κι’ αύτό νά ξέρης λέγεται στή γλώ σσα  μας σπατάλη 
δταν τά  ρούχα τοΰ σπητιοϋ πά ςνά τά  ράψουν άλλοι.
Μέ δόσεις ραπτομηχανάς τρέξε νά πάρης μία 
κι’ άριστη πάντων φίλε μου είν’ ή οικονομία.
Κ. Α. Γ Κ ΙΖ ΙΩ Τ Η Σ  351 8th Ave. N E W  ΥΟΡΚ .

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον 'Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι δνειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ δν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Οταν τό χρήμα; σ ’ "Ελληνα τό δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα  σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης 

Σ ιγαρέττα  G REEK  D REAM  
A N G L O -A M E R IC A N  T O B A C C O  COM PAN Y 

79 5th AVENUE NEW  YORK.

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, Hotel, έν γένει μήν 
επιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασφα- 
λίσητε προσωπικόν τ ί μ ι ο  ν, μ έ  π ε ί ρ α ν  καί φ  ί- 
-λ ε ρ γ ο ν. Ή  έργασία άξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπό 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κ ατα
στηματάρχης ήμπορεΐ ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπει
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε υπαλλήλους έντιμους καί έργατικούς μέ πείραν; 
Ά ποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφείον 

C O LE M A N ’ S R E C T O R  AGEN CY 
693 6th A V E .................................................................... NEW YORK.

θέλεις Μαμή μέ φτερωτό, μέ πουπουλένιο χέρι 
ποΰ τή γυναίκα ξεγεννά χωρίς νά ϋποφέρη;
Μαμή μέ δίπλωμ’ άριστα μέ γνώσι καί μέ γνώσεις 
ποΰ σάν τήν βάλης σπίτι σου νά μή τό μετανοιώσης 
Π ροιτης Μαμή καί έν ταύτφ Κυρία μέ μυαλά 
γιά τήν Κυρία ρώτησε Κατίνα Γαβαλά.
Katina Gavala 252 W . 36th SL NEW YORK 
Tel. 6511 Greeley.



S A T Y E O S

-τ ή ν  πόρτα σου νεκροισιμο νά ξέρης πώς κολλάς 
αν στή ζωή σου δέν γλεντάς· αν τύχη δέν γελάς 
Είναι τό γέλοιο γιατρικό ποΰ τή ζωή μακραίνει 
κι’ οποίος αδιάκοπα γελά, ποτέ του δέν πεθαίνει 
Σέ κάνει κάθε λύπη σου ό Σ  ύ λ λ α ς νά ξεχάσης 
μέ Καραγκιόζη έξοχο κι’ αστείες παραστάσεις.

ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ ΑΙ Μ Ο Υ ΣΑ Ι 
2 5 ?  W est 35th S le e t  NEW YORK

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ ΥΛΩ Ν Α Κ Α Ι ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΞΑΝ Θ ΑΚ Η Σ 
* *  *

'Ελληνικό καθ’ έαυτό παντοπωλεϊον πρώτης 
ποΰ μέσα μόνον έκτακτος εΰρίσκεται ποιότης 
η δπως λένε μερικοί καί τοΰ πουλιοΰ τό γάλα 
Στρήϊτ Γουέστ θά τό εύρής τούτέστι τού Μ ατάλα 
Μ’ αν θέλετε καί κάποτε γιά νά μετακομίσετε 
έχει έξπρέδες και φθηνά μαζί θά συμφωνήσετε.
John Matalas &  Son» 73 W est St. NEW  YOR K

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; M.|V έχης πιά σκοτούρα,
τής πέρνει δλες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »
Μ π  ο ύ ρ α  ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμφ’ ς τά  ξένα
Μ π ο ύ ρ α ς καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ένα.
Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης
γιατί δέν πας τή φάτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  οΰλά του 
θ εό ς  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφείον Κωνσταντίνος ό 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.

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, Άσκληπιάδης πρώτης 
ποΰ διακρίν’ έμβρίθεια καί πείρα καί νεότης.
Γιατρός ποΰ μπρός σου σάν σταθή καί σέ κυτάξη μόνο 
με μιά ματιά σέ βεβαιώ  σοΰ πέρνει κάθε πόνο.
"Ο ταν έκεϊνος σέ Ιδη καί φάρμακο σοΰ δώση 
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεϊ τά  νύχια νά σέ σώση.
Κ. Logothetis, 256 W. 44th St. NEW YORK.

” Av μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
άν λίγο τό ξυράφι σου στό μούτρο παρεκκλίνη 
Μια κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αι’ τό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα οτό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι έχετο τους κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε ΝτΙ Ρίντι ’ Αγγελή 
Κουρείο κατακάθαρο χαχ μ’ ώμορφιά πολλή.

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

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε 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 μετρητοϊς τά  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 η βαλίτσες 
δλα τά είδη τ ’ ανδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
στοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων 
φόρ 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 ιιώς δέν θά πή καί μένα. 
ρούχα έάν επάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη - 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς II απαγεωργίόυ Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα 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 Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθού απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Αχαΐας τά  κρασιά, τά  μυρωμένα .’κείνα
στοΰ,,.,}?! <Μ> α ,ξ  β  ύ λ α  > θά; ^ά: βρή ς καί ΜαΜροδάφνηίφϊναί

Ravaiula’ Brtts. 3 Madisbri-'St.
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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

Τί είσαι; Μ ετανάστης καί πάς γιά τήν Π ατρίδα ;
Μά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ έφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ α ς και νά ύπνώσ^ς 
μά σάν σου φέρουν μπίλι Φά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχείον ΰπνου και φαγητού επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  οσες πολλές ζητησης.
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

Ό  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. ΙΙοιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηνρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα,
Λοιπόν αυτός μέ φο'ιναξε καί μουπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’ Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά να διαλαλησης σκέτα 
πώς έχω κι’ εργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μ πιύρα «κι’ άνθρωπος πού ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον έχομ’ όλοι μας μιλιονερ να γινη».
B O O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLA C E  NEW YORK.

Δωμάτια εύάιρα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
πού ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσΰ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχω φ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α ι Ά  θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύϋυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμερή 
μέ πατριωτισμό πολύ και πχιό βαρύ κεμερι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

* *  *

Τού Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
πού δέν χαλούν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν ’ Αρβανίτη Νΐ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά η καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν εχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.
'Ό τι κι’ αν είσαι “ Ελλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Β λάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μ.τένα Όμιρόλη 
έκείνα πού καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ.

*  »
*Αν τάφερε ή Μοίρα υπάλληλος νά ζήσης 
νά μή τό βάλης μέσα καί πάς ν’ αΰτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβεντη 
κι’ έκεϊνος θά σέ κάμη ύπάλληλο-άφέντη 
δ,τι δουλειά ζητήσης αυτός γιά σέ θά τρέξη 
μ ’ άπό τή στενοχώρια εύθυς θά σέ ξεμπλέξη.
Linardos A gen cy  659 6th A ve ., NEW  Y O R K

ψ 4 - *  f

” Av θέλης κοΰκλα νάραι, μοντέλο, φιγουρίνι 
θά σοΰ είπώ ποιός πρέπει μέ ρούχα νά σέ ντύνει.
Τό κόψιμό του τρέλλα, φίνα, γερή ποιότης 
γιατ’ είναι καλλιτέχνης ό Δανιλίδης πρώτης.

GEORGE DAN1LIDES— CUSTOM  TAILER 
441 Lexington A ve., NEW YO R K

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

STEPHEN CH1USTIDES GENERAL AGENT.
73 Maidn La Si.. NEW  Y O R K

Μ. Ν Ι Κ Α Σ  
’ Ιατρός

175 Lexington Ave., NEW YORK
★ ★ ★

Α . Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
’ Ιατρός

' NEW YORK3f?T0}Qli ! ί

152 E. 22nd St., NEW YORK
★ ★ ★

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK
» *  »

’Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια πού τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ο  Γαλανός γι’ αύτά έδώ, καί δίνει καί εισπράττει,· y  

Λ ου ^ α^ κ ι^ μ ^ ι,^ άλαρΛ  κ.αί ,^ α ρ α τ ά ν ω φ ά τ ι ^ .,. ,- ..{

■5 faoiaiS h  j}:N.· A . Galanos ^0 Pearl $t. New York
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Σΰκα, τυριά, κονιάκ, κρασιά, λάδι άγνό, διαμάντι 
ποΰ άμφιβάλλεις σάν τό τρίνς καί λές. Μήν είναι κάντι; 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τί πράγμα είναι τοΰτο; 
ποΰ νά τό φάη μοναχό μπορεί κανείς σαν φροΰτο;
"Ο λα τά  σαρακοστιανά, Σ αλώνων ’ ληές καί λάδι 
θά ταβρης είς τούς αδελφούς μονάχα Μοσχαχλάδη. 
Moscahladis Bros 44646 New Bowery Ν. Υ.

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

Θέλεις νά έχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στού Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος 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 ή τό Γραφείο κλείνει 
στό μαγαζί μας ήμπορεϊ πρώτης γραμμής νά γίνη.

Feslis &  Ethem. General Contractors.
3 1 2— 314 W. 37th St., NEW YORK.

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

Λουκούμι πρώτης Συριανό λουκούμι μυρωμένο 
ποΰ τρώ ς καί λές τί μάστορας τό έχει καμωμένο 
Τί Ευρωπαϊκά γλυκά, άλλά καί μπακλαβάδες 
καί κουραμπιέδες έξοχοι, σιρόπια καί χαλβάδες.
"Ο λα τά  είδη τών γλυκών δ,τι καθένας θέλει
τά  έχει άν παραγγελιά είς 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 δν ποτέ ώτομομπίλ στό δριμο σέ πλακώση 
"Α ν μ ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχει; οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ σι ή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έρθη μέρα 
Οί'αί <”,ν είσαι σύζυγος καί άν σέ λεν πατέρα.
Έ άν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas Rookery Bldg. Room 81 7 Chicago, 111.

'Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
” Αν 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.

Γνωστοποιούμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού κ,απέλλων
άπό τούς Π έππαν κι’ ’ Α λεξ αζ σπεύση νά τά  παρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago 111.

” 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 TRICHA

Διπλωματούχος Άμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα επί 
Ιδετίαν καί δυναμένη νά άποδοιση τήν άκριβή έξήγησιν είς την 
'Ελληνικήν καί τήν γνησίαν ’ Αμερικανικήν προφοράν.

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

'Ω σαύτω ς διδάσκονται "Α λγεβρα  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’ ένα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά  χρονάκια σάν νερό 
καί δέν Οαχι.ις πάντα .τρϊμο στή ζωή σου τόν καιρό.
‘'Ετσι σκέπτομαι καί κόρη<πού,,άπό .̂ησρ( ^τηγ Λλάσι.-Λ .... 
στο Σχρλειό: τής Μίσες.Τ̂ ίχα̂ .δά·. .τήν στείλω νά,ι^ονδά^.·^ 
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