
O L . 3, NO. 85. S A T Υ Β Ο  S J A N U A R Y  15, 1916.

Οί ξύλινοι οί φίλοι

ψάλλουν τόν Ά ΐ  Βασίλη.

Φ. ’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά 
κι’ αρχή καλός μας χρόνος 
πάει τοΰ χρόνου τοΰ φονηά 
ό ματωμένος Θρόνος 
μά μή συμβή πώς στής ζωής 
τό δρόμο μάς συμβαίνει 
ν’ άναζητήσωμε κι’ εμείς 
τό χρόνο ποΰ πεθαίνει.

Π. “Αγιος Βασίλης ξεκινά 
γιά νά μάς χαιρετήση 
μά έκεϊ κάτω αδειανά 
πουγγιά σάν άντικρύση

θά κόψη πέρα γαλλικά 
σάν τήν Άντάτ εσχάτως 
μήν τοΰ ζητήση δανεικά 
τό δύστυχο τό κράτος.

Φ. ’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά 
κι’ αρχή καλός μας χρόνος 
στόν τΰπο δίνει κι’ άλλη μιά 
συνέντευξι ό Θρόνος 
και στέλλει κάθε ντερτιλή 
πολεμιστή γιά βροΰβες 
ξεστραβώνονται πολλοί 
καί βγάζουν άλλοι βοΰβες
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Π . ’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά 
νηός χρόνος έχ’ αρχίσει 
ψηλή μου δεντρολιβανιά 
καί μέσα στό Παρίσι συνεδριάζουν άμπιγιέ 
άν φράκ μέ νοΰ και γνώσι 
λέ κολον'ι ντε κουραμπιέ 
κι’ άπαλλαγέντες τόσοι.

Φ. ’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά 
βίσεκτος χρόνος μπαίνει 
κι’ άν στοΰ σπιτιοΰ μας τή γωνιά 
νοικοκυρέυουν ξένοι

γι’ αυτό μήν πέσης νά πνιγής ή ώρα δέν έχάθη 
καί μέ τά βότανα τής γης 
γιατρεύονται τά πάθη.

Π . Γενάρης ξημε ρώνει
καινούργιος χρόνος μπαίνει 
βροντάει τό κανόνι 
τό μακεληό πληθαίνει 
έγ’ δμως δέν Ιδρώνω 
καθόλου μίο κάρο 
καί δπως κάθε χρόνο 
στήν ντάμα θά ποντάρω

“Αν τήν 'Ελλάδα πείνα 
καί φτώχεια δέρνει τόση 
άν πέρασαν τή Ντβίνα 
οί φίλοι μας οί Ρώσοι 
τόν τακτικόν μου δρόμο 
γι’ αυτό δέν θ’ άνακόψω 
κι’ ως πάντα δίχως τρόμο 
θά κάτσω νά τά κόψω

Π οιός ξέρει Περικλέτο 
στήν Πάρολι έπάνω 
τοΰ κοριτσιοΰ μου φέτο 
τήν προίκα άν δέν κάνω 
κι’ αν τύχη σέτε πιάσω 
τήν πάγκα μεσ’ στά βρόχια 
γιά πάντα θά ξεχάσω 
καί κακομοιριά καί φτώχεια

’Αλλά κι’ άν τέρτσον πάλι 
μέ φέρουνε ή Μοίρες 
καί χάσω τό τσουβάλι 
πουχω νά βάζω λίρες 
μήν έχεις καρδιοκτύπια 
γιά τοΰτο καί σεβντάδες 
κι’ άπό τσουβάλια τρύπια 
μπορώ νά βρώ χιλιάδες.

Π . Νηός χρόνος άριβάρει 
πέφτουν βροχή τά σμπάρα 
άγάδες έχουν πάρει 
καί τήν Κουτέλ ’Αμάρα 
καί λέν τοΰ Γκρέυ δλοι 
μέ χάχανα καί γέλοια 
άν είσαι γιά τήν Πόλι 
έλα στά Δαρδανέλλια

Καινούργιος χρόνος μπαίνει 
μ’ ελπίδες φορτωμένος 
μά κι’ ό παλιός πεθαίνει 
χιλιοφχαριστημένος 
ποΰ δίχως νά τό θέλη 
είδε τή γή συντρίμμια 
κι’ έ'ρριξε πόνου βέλη 
καί θάνατο καί γδύμια.

Φ. “Αγιος Βασίλης φθάνει 
τά ίδια καί τά ίδια 
μέ κόλλες μέ μελάνι 
μέ χίλια δυο παιγνίδια 
κι’ έγώ προτοΰ υπνώσω 
σάν πέσω στό κρεββάτι 
τήν κάλτσα μου θ ’ άπλώσω 
γιά νά μοΰ ρίξτ] κάτι

δμως θαρρώ καί φέτος 
αντί νά μέ φιλέψη 
σάν πάντα Περικλέτο 
θά μ’ άπογοητέψη 
κι’ ή κάλτσα ποΰ μέ χάδια 
κρεμώ καί καρδιοκτύπια 
βρίσκεται πάντα άδεια 
γιατ’ είναι πάντα τρύπια.

Π . Καινούργιος χρόνος μπαίνει 
νέα Βουλή ζυγώνει 
νιουτραλιτέ υφαίνει 
μονάχα μέ στιμόνι 
κι’ άναζητώντας φάδι 
γιά τό πανί τοΰ Αίμου 
σάν τούς στραβούς στόν “Αδη 
θά πάμε κατ’ ανέμου.

’Εκ Καισαρείας πάλι 
"Αγιος Βασίλης φθάνει 
ενα τράνο μπουκάλι 
κρατώντας μέ μελάνι 
ποΰ πριν νά πάρ’ ή ’μέρα 
καί πριν νά ξημερώση 
φοβοΰμαι πέρα πέρα 
μήπως μάς μουτζουρώση

Δώρα τοϋ φίλου Φασουλή 
ένδιαφέροντα πολύ.

Π . Σέ νέο χρόνο σήμερα έμπήκαμε καί μήνα
Φ. Τό ξέρω. Μοΰ τό θύμησε εχθές ή Φασουλίνα

γιατ’ έλλειπόντων τών ψιλών στή Φράγκικη τήν πρώτη 
τό θρήσκο έκαμα κι’ έγώ, τό βέρο πατριώτη 
μά τώρ’ άφοΰ καλλίτερα δέν ήρθαν μίο κάρο 
άναβολή Π ρωτοχρονιάς έ'χω στό νοΰ νά πάρω.
Π αράδες νούκου Περικλή.

Π .—  Καί τί θά γίνη τώρα;
Δέν θά μοιράσωμε καί μεΐς σ’ δλους τους φίλους δώρα;

Φ.—  Ένεκα ή φαμίλια μας καί ένεκα ή κόρη
στήν τσέπη δέν άπέμεινε μαγκούφη μήτε κόρι.
Δέν θέλω φίλους Περικλή στό μέλλον νά γνωρίζω 
γι’ αυτό καί δώρον κανενός νά ξέρης δέν χαρίζω.
“ Οταν προχθές ή κόρη μου μεσ’ στή ζωή έμπήκε
κι’ είδαν πώς είκοσι χρονών άπ’ τήν κοιλιά δέν βγήκε 
λιχουδεμένα ό καθείς τά μάτια νά στιλώνη 
οΰτε καρφί δέν μοΰφεραν μά μήτε καί βελόνι.

Π .— Μήν κάνης φέτος άκριβοΰς σάν πέρσυ μποναμάδες 
στείλέ τους σ’ δλους σιοντί καί πάρε τους παράδες.
Λοιπόν θά στείλης Φασουλή;

Φ.—  Θά στείλω Περικλέτο.
Τόν δρκο γιά χατήρί σου θά παραβώ έφέτο.

Π .— Σάν τί νά στείλης σκέπτεσαι είς τό Βλαστό τό φίλο;
Φ.— Δίγνωμος είμαι Περικλή. Νά στείλω; Νά μή στείλω; 

Τσουβάλια δώρ’ αμέτρητα τοΰ έ'χω χαρισμένα 
χιλιοπαραξοδεύτηκα γιά κείνον στά χαμένα 
χωρίς νά στείλη μιά φορά ενα κι’ αυτός σέ μένα.

Π .— Έάν νά στείλης Φασουλή τοΰ Σόλωνος άρνεϊσαι
φίλος καί σύ τοΰ Καίσαρος νά ξέρης πώς δέν είσαι.

Φ.—  Τί δώρο τάχα Περικλή νά στείλω νά τ’ άρέση;

Π .— Στείλε του ράσο Φασουλή στείλέ του κι’ ένα φέσι· 
άλλοτε νάναι “Εξαρχος καί Λαϊκός Λευίτης 
άλλοτε πάλι εΰζωνας καί Ιερολοχίτης.
Μπροστά του δυο ν’ άνοίγωνται τής πατερίτσας δρόμοι 
στήν Πόλι Πρωτοσύγγελος καί Πάπας μέσ’ στή Ρώμη.

Φ.— Στόν Πέτρο τόν Τατάνη ευχή έπίσης στέλλω 
δσες ορίζω φάρμες τόσα καλά τοΰ θέλω 
μεσ’ στήν Εφημερίδα νά βρή τήν ευτυχία 
κι’ δ,τ’ οί καφέδες βγάζουν νά τρώνε τά στοιχεία.

Τοΰ φίλου Καλλιμάχου χαρτί καί καλαμάρι 
Τριώδι, άναλόγι κι’ ενα προσευχητάρι

Στόν Κώστα τόν Καροΰσο γιατρό καί πρώτης φίλο 
τά κλύσματά του πίσω γιά δώρα θά τοΰ στείλω.
Στό Γαλανό τό Νίκο, στό Γαλανό τό Γιάννη 
τάλληρα μιλούνια καθένας των νά κάνη -, .
κι’ δσες φορές άρρώστειες τήν τσέπη μας παιδεύουν 
μέ τσεκοβιζικάντια αυτοί νά μέ γιατρεύουν.

Καί τοΰ Σταματοπούλου τοΰ προσφιλούς Σταμάτη 
πεντόλιρες καντάρια καί παραπάνω κάτι 
κι’ έ'τσι καί μεΐς σάν φίλοι καμμιά φορά μπορούμε 
νά πάμε στό Γραφείο νά τής γλυκοκυτοΰμε.

Τοΰ Ρουσοπούλου Τέλη κουτιά τοΰ στέλλω δέκα 
γεμάτα μέ ωραία τοΰ μουστακιοΰ μαντέκα 
καί ό Θεός τή λίμα νά τοΰ τήν ψαλιδίση 
πριν Χριστιανό κανένα βουτών τόν ξεψυχίση,

Στό Δέλτα Πολυμέρη πούναι παρά γεμάτος 
καί χορευτής στους μπάλους γερός καί κοτσονάτος 
τοΰ εύχομαι νάλλάξη τοΰ μπάτσερολ τή σκέψι 
καί Ήσαΐα φέτος καί κείνος νά χορέψη.

Τοΰ Π απαντωνοπούλου ποΰ ράματα φυλάγω 
πονόδοντος νά πέση γενναίος στό Σικάγο 
καί κείνος τήν ντανάλια στό χέρι του νά πιάση 
καί δλο τό Σικάγο μ’ αυτή νά ξεδοντιάση.

Π.— “Αλλους δέν έχεις Φασουλή;

Φ.— Έ χω  πολλά νά στείλω. 

μά θά τά γράψω Περικλή στό άλλο μας τό φΰλλο.

Π .— “ Οσε γιά προκαταβολή γενναίο τώρα ξύλο.
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Στό μούτρο δέν τόν είδα τί είδους είχε μούρη
άντίκρυσα μονάχα τό καρύδι κιβούρι
κι’ ενα σωρό στεφάνια νά τόν ακολουθούνε
καί σοβαρούς ανθρώπους κι’ ανθρώπους νά γελούνε.

Ά π ’ ΐή ζωή δέν ξέρω ποιο είχε παίξει μέρος 
μά είτε νέος ήτο ή ξεκουτιάρης γέρως 
γιά τό ταξείδι τούτο ποΰ τώρα τόν τραβούσαν 
θαρρώ προτού πεθάνη πολλοί παρακαλοΰσαν.
Κι’ έστάθηκα καί είπα. Ποιος ναναι τάχα τούτος 
ποΰ φτερουγά τού κάκου τριγύρω του ό πλούτος 
κι’ αντί σάν πριν νά τρώη λουσάτα μεζελίκια 
τόν πισινό του τρέχει νά δώση στά σκουλίκια;

’Αφού σέ Δήμου κάρο δέ ντόν τραβοΰν καβάλα 
σιγούρο θά κρατούσε πολλές φορές κουτάλα 
δμως μπερντέ δέν είχε μέσ’ στή ζωή ανοίξει 
πο ΰνά γελά μέ κάθε κακομοιριά καί σφίξι.

Τάχα σάν τί νά ήτο καί τοΰτος πρίν πεθάνη;
Μήν είχ’ εφημερίδα σ’ αυτό τόν τόπο κάνει 
καί σήκωσε τή μύτη καί μάς περιφρονοΰσε 
θαρρώντας άπό κάπου τόν Πάπα πώς κρατούσε;

Σάν τί θά ήτο τάχα, ώς τή στιγμή πού ζοΰσε;
Χασάπης. Γκροσαριέρης καί ξύκικα πουλούσε
ή έμπορος σέ τσίτια πούκανε τόση τύχη
στό μέτρημα τεντώνων τό πράμα του στήν πήχυ;

Νά έκανα βαμβάκια, σιτάρια καί μετάξι 
καί στους φτωχούς νά είχε ποτέ παράδες τάξει 
μά δταν ήρθ’ ή ’μέρα νά λύση τό κεμέρι 
πίστωσε τή δική του μερίδα στό δεφτερι;

Οικόπεδα μήν είχε σέ φίνα μέρη δλα 
κοντά στό Μπρόνξ καί δίπλα άπό τήν Πενσακόλα 
κι’ άντί πεντοταλήρου ομογενείς καί ξένους 
καλώς τούς είχε κάνει άποκατεστημένους;

Μήν ήτο δικηγόρος ποΰ κάθε συμβουλή του 
τήν πλήρων’ ό πελάτης τραβώντας τό μαλλί του 
καί κατ’ εφημερίδων μήν έκανε μηνύσεις 

! γιά καφεδοποιείας αλλά καί δυσφημήσεις;
Παπάς μήν ήτο τάχα εύχάς σκορπών στούς πάντας 

ί άπό τούς ζώντας τρώγων μά κι’ άπ’ τούς μεταστάντας 
I κι’ Ιδίως άπό κείνους ποϋ ομιλούν γι’ αγάπη 
ί καί τήν ψυχή τους έχουν άσπρίτερ’ άπ’ ’Αράπη;

Γιατρός μήν ήτο τάχα πού έβαζε τό χέρι 
καί έγραφε ρετσέτες γιά τά νοσοΰντα μέρη 
κι’ δ,τ’ ή ντροπή νά ίδοΰμε εμείς δέν επιτρέπει 
καθε στιγμή μποροΰσε ό φίλβς νά τά βλέπη;

; ( ’Ακολουθεί)
Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

Γό σπουδαιότερον γεγονός τής έβδομάδος ήτο ό θάνατος 
τής ’Ε κ σ τ ρ α τ ε  ίας  Κ α λ λ ι π ό λ ε ω ς .  Άφοΰ 

• επι οκτάμηνον ή μακαρίτισσα έβασανίσθη άπεδήμισε προς 
; το Αγνωστον. Τήν κηδείαν της ήκολούθησε δλος ό Συμ- 
| μαχικος στρατός τών Δαρδανελλίων υπό τόν κρότον τών 
s Τουρκικών τηλεβόλων μέχρι τών πλοίων.

Λέγεται δτι οί ’Άγγλοι φεύγοντας άπό τήν Χερσό- 
I νήσον άφησαν εκεί ώς άφιέρωμα στό Μωάμεθ, δπως οί 

Ελληνες τής Τροίας, ένα Γαϊδούρειον ίππον.
Νεώτερα τηλεγραφήματα άναγγέλουν συμπλοκήν με- 

I  ταξυ Ελλήνων καί Βουλγάρων. Μετά τήν μάχην οί Βούλ-

? γάροι όλιγώστεψαν εις αριθμόν καί μεγάλωσαν εις άπό- 
' στασιν, ό Σκουλούδης έπιασε τά γένεια του, ό Φερ- 
: δινανδος τό μΰτό του καί ή Ούδετερότης άνοιξε τά δά- 

1 χτυλά της καί μ α ς ηύλόγησε.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ν  Β Η Μ Α
Γ. ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΟΡΦΑ.Ν, ’Ενταύθα.

Δέν είνε αληθές έκεΐνο τό όποιον εγραψεν ή ’Εφημερίς 
«’Εθνικός Κήρυξ» δτι δηλαδή ό Παντερέφσκη είναι 
β ι ο λ ι σ τ ή ς .  ’Εμείς ανοίξαμε τή Σολομωνική καί 
ηΰραμε δλα τά καθέκαστα δηλαδή τό «Βίος καί Πολιτεία 
Παντερέφσκη τοΰ Μακαρίτου».
_Λοιπόν ό μακαρίτης Παντερέφσκη— γιατί τώρα δέν 

ζή πιά— ήτο Κινέζος άσκητής καί μάλιστα στυλίτης, πού 
πέρασε δλη του τή ζωή καθισμένος πάνω σ’ ένα στΰλο 
ψηλόν έως τούς έξ ουρανούς μέσα στόν Ειρηνικό ’Ωκεανό 
καί παίζων μέρα καί νύχτα γκάϊδα, κάποτε δέ καί σου
ραύλι.

"Οταν δμως ό Όδυσσεύς μετά τήν πρώτην σταυρο
φορία πέρασε άπό τόν Ειρηνικό τόν πήρε μεσ’ στό άρμο- 
μπίλτου καί τόν έβγαλε στήν ’Αθήνα, δπου ό τότε Κυ
βερνήτης τής Ελλάδος Σοφοκλής τόν πέθανε στό ξύλο 
γιατί δέν είχε μπροστά του τόν δράστην τής βιογραφίας 
του συντάκτην τοΰ Κήρυκος.
Κ. ΠΑΝΤΑΡΩΤΑΝ, Galveston.

Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα έ νκαιρψ έπιστρατείας δλοι 
εκείνοι τούς όποιους δέν φθάνει τό χέρι τοΰ χωροφύλακα, 
έχουν τό δικαίωμα νά τρωγοπίνουν, νά καλοκοιμοΰνται, 
νά γλεντούν, νά μαζεύουν ρεάλια καί νά έκφράζουν τή 
γνώμη τους μέ δλα τά μέσα συλλαλητήρια, δημοψηφί
σματα κλπ. Τουναντίον εκείνοι τούς όποιους βουτά άπό 
τό γιακά ό Σταυρωτής είνε υποχρεωμένοι νά φορέσουν 
χακί, νά κάνουν γυμνάσια, νά φυλάγουν σκοποί, νά κοι
μούνται στό άντίσκοινο καί τό μόνον δικαίωμα πού τούς 
δίνει είναι νά μή βγάζουν τσιμουδιά καί νά αυξάνουν 
τή ζωϋφιακή περιουσία τοΰ κορμιού τους.
Μ. ΣΑΒΟΥΡΑΝ, Τορόντο.

Τά γράμματα τοΰ 'Ελληνικού ’Αλφαβήτου είνε δσα καί 
τά κουμπιά τής Άλέξαινας, γιαύτό κα ίλένε «άνθρωπος 
αγράμματος ξύλο άπελέκητο». "Οσω κι’ αν διαβάζης έδώ 
δέν μπορεί ν’ άναγνωρισθής ώς σοφός. ’Εμείς δμως μπο- 
ροΰμε νά σάς ύποδείξωμε τόν τρόπο. Φρόντισε νά σέ πε- 
ριαρπάξη ή Άτλαντίς οπότε ό Κήρυξ μπορεί νά σ ’ υπε- 
ρασπισθή καί νά σέ διακηρύξη σοφόν μέχρις απελπισίας, 
ΐνα πληρωθη τό ρηθέν. «Άπό τήν πάρτασου περνώ σέ 
βλέπω άλευρωμένη, κι’ άμέσως τό κατάλαβα πώς τηγα
νίζεις ψάρια.».
ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ, Ενταύθα.

’Όχι, άγαπητέ ιστορικέ, ό Δούρειος ίππος δέν ήτο τό 
ψωφάλογο τοΰ Δών Κισώτου, δπως σείς ισχυρίζεσθε, 
οΰτε ή γκαμήλα πού είδε ό φίλος σας τής άπόκρηες στήν 
Αθήνα, ώς αύτός ισχυρίζεται, έπομένως κανείς σας δέν 
κερδίζει τό στοίχημα. ' ΟΔούρειος "Ιππος ήτο ένα σοϊ- 
λίτικο μουλάρι τό όποιον έκαβάλησε ό Φριδερεΐος ό 83ος 
δταν έκαμε τήν θριαμβευτικήν του είσοδον εις τήν Ζά- 
τουναν, πρωτεύουσαν τής Άβυσσυνίας, μετά τήν κυρίευ- 
σιν τών φρουρίων τής Βιέννης υπό τών ’Ιαπώνων.

Μία ματιά εϊς τήν ιστορίαν τής Μάνης υπό Μολιέρου 
(έκδοσις 1917) θά σάς έλυε τήν άπορίαν άμέσως.

Αριστείδης ό δίκαιος ήτο περίφημος μπεχλιβάνης ποΰ 
συνέθεσε πολλές λαϊκές δπερες άπό τής οποίες ή πιο καλές 
είνε τό «ποΰ σέ πάνε γυιόκα μου», «άκόμα δέν τόν είδαμε» 
καί «πόσ’ άπίδια σέρνει ό σάκκος». Άπό μικρό παιδί είχε 
μεγάλη κλίσι στή ζωγραφική. Διηγούνται μάλιστα πώς 
κά'ποτε άρπαξε μιά τηγανοουρά καί πήρε κυνηγώντας 
μαζί μέ τό Σαμψών δλους τούς Φιλισταίους, άπό τήν Κο- 
λοκυνθοΰ ώς τό Ύπρέ. Έζησε σ’ δλη του τή ζωή φτω
χός, έπλούτισε δμως μετά τό θάνατό του καί οί κληρονό
μοι του επειδή δέν είχαν νά πληρώσουν τά χρέη του εβγή- 
καν μέ τό μανδΰλι (γιατί τότε δέν είχε έφευρεθη ό έ'ρανος 
διά τών ’Εφημερίδων). Ή  κηδεία έγεινε πάνδημος καί 
τόν επικήδειο του τόν έξεφώνησε Νεοϋορκέζος ομογενής 
ποΰ έκαμε τό άκροατήριο νά κρατή τήν κοιλιά του άπό 
τή συγκίνησι καί νά μ ο υ σ κ ε υ θ ή  ώςτά  παπούτσια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος γιά γαμπρός. Δέν πειράζει αν δέν 
τόν έχουν γράψει ποτέ ή εφημερίδες γιά καλώς άποκατε- 
στημένον. ’Εκείνα ποΰ πρέπει νά έχη είνε. Νά είναι άρτι- 
μελής καί δουλευτής. Ή  υποψήφια νύφη δέν είνε τοΰ 
δρόμου. "Εχει τά ρούχά της καί έπί πλέον ώς προίκα καί 
ένα νερόμυλο εις θέσιν Κακή Σκάλα δοκιμασμένον δτι 
λειτουργεί περίφημα. Τό μόνον ποΰ λείπει άπό τό μύλο 
είνε τά βρονταρίδια. Οί υποψήφιοι ας άποτανθοΰν εις 
τά Γραφεΐά μας στέλλοντες καί τή φωτογραφία τους. 
Ά ν  δέν έχουν φωτογραφία ας έρθουν οί ίδιοι ή ας μάς 
στείλουν μιά χαλκομανία.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πρώτης τάξεως έπιχείρησις. "Εξοδα δέν 
έχει καθόλου, νοίκι δέν πληρώνεις καί κεφάλαια δέν άπαι- 
τοΰνται. Χρειάζονται μόνον ποδάρια γερά γιά νά τρέχης 
δταν σέ κυνηγά ό Άστυφύλαξ καί γερότερα άκόμη παΐδια 
γιά νά μή σπάζουν, δταν σέ πιάνη. 'Ο ιδιοκτήτης βαρέ
θηκε νά μαζεύη παράδες άπ’ τούς πελάτες καί ξΰλο άπ’ 
τούς πολιτσιμάνους γι’ αυτό αναχωρεί προσεχώς γιά τήν 
Πατρίδα άπένταρος.

Άποτανθήτε. Π ούς κάρ άπό Μπάτερυ ώς τούς 14 
δρόμους καί πίσω πάλι. — ’Ενταύθα.·—

ΕΧΑΘΗ ένα μαντΰλι κεντημένο μέ τή μύτη. Ό  ευρών 
παρακαλεΐται νά μάς φέρη τό μαντΰλι καί νά κρατήση 
τά κεντήματα.

ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
-—Μή πτύετε εις τά κάρα— ιδίως δταν ό Contuctor 

είνε άπό εκείνους τούς ρωμαλέους μουστακαλήδες.
. -— ’Αστακός διά δεΐπνον είνε πολύ άνθυγιεινός— έκτος 

άν πρόκειται νά πληρώση άλλος.
Π Π οτέ μήν αρχίζετε καυγά μέ μουλάρι, άν δέν έχη 

τά πισινά του έστραμμένα πρός τό άντίθετον μέρος.
— Τήν άγγουροσολάτα, διά νά μή σάς βλάψη τό στο

μάχι, πρέπει, άφοΰ τής ρίξετε τό άνάλογο λάδι καί ξειδι, 
νά τήν δώσετε νά τήν φάη ή υπηρέτρια.

— Ποτέ μήν άφίνετε τά παράθυρα άνοικτά τήν νύκτα, 
ιδίως άν κατοικήτε εις τό ισόγειον καί εΐσθε παντρεμ- 
μένος.

— Ά ν  εΐσθε καρδιακός, άποφεύγετε τήν άνάγνωσιν 
τών κυρίων άρθρων τοΰ Ντελάλη.

— ’Ισχυροί γέλωτες έπέφεραν θάνατον έκ συγκοπής 
εις πολλούς καρδιακούς.

— Πάντοτε νά κουμπώνετε τό παλτό σας δταν πηγαί
νετε σέ χορό ή γάμο ιδίως δταν άπειλεΐται νά ένσκηψη 
δίσκος.
Στό Τσένοτ Στρήϊτ Μάντσεστερ ό Σάτυρος πωλείται 
κι’ δσοι τό φύλλο θέλετε κεί πέρα νά τό όρήτε 
τόν Άγορίτσα Στέφανο τόν ντερτιλή ζητείτε.
Μέσα στή Φιλαδέλφεια μάς άντιπροσωπεύει 
Κουτσούρος Γιάννης ποΰ μπορεί καί χρήμα νά μαζεύη 
άγγελιών, συνδρομητών καί δ,τι άλλο θέλει 
γιατ’ είνε νέος μάλαμα καί ζάχαρι καί μέλι.

Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
— Ούρ’ δέν μ’ λιές τουώρα π’δί κατά ποΰ πέφτ’ τού 

παζάρ; Σά δώ γιά σάκεΐ; Ά ε ι  Στάθ’ ρούφα τού μαυ- 
ρουζούμ’ κί πάμ’ νά γιουματίσουμ’ σέ κάνα μπακάλκουδ’ 
κί νά ψ’νίσουμ’ κί καμμιά τσαπέλα σικαρέλια.

Τό παιδί τού Ξενοδοχείου άρχισε νά γελά. 'Ο Στάθης 
δμως δέν χωράτευε καί άμέσως άγρείεψε.

— Ούρ’ τί γ’λάς σαφρακιασμένου; Τί γλιέπ’ς γδυμνό 
κρηάς κι’ χασκάς σάν τού πρόβιου τοΰ κιφάλ;

Ό  μικρός μετά δυσκολίας κατώρθωσε νά τούς πείση 
δτι ήτο έπικίνδυνον νά πάν έξω μονάχοι των γιατί ήτο 
δύσκολο έπειτα νά ξαναβροΰν τό Ξενοδοχείο.

— "Οσω γιά φαί έχομε κι’ έδώ τούς είπε. Μαγειρεύομε 
πρώτεης τάξεως φαγιά.

— Φκιάν’ς κί φαΐ; ρώτησε ό Γιάνης.
— Βέβαια είπε τό παιδί.
-—’Άει τού λ’πός φέρ’μ μιά τσανάκα τραχανά ζιμα- 

τζμένουν μί γουρνόπλα κί μτζίθρα μπόλκ’.
— Κί μένα π’δί— είπε ό Στάθης— μπουλγούρ κί κάμ- 

πουσα κεφάλια σκόρδα.
Ό  Ξενοδόχος εις τόν κατάλογον τοΰ οποίου φυσικά 

δέν έφιγουράριζε τό μενού τών καινούργιων πελατών του 
τούς είπε δτι τέτοια φαγιά δέν κάνουν στό Ξενοδοχείο 
τους.

— Ά μ ’ τί σκουτνή ΙΙουλ’τεία εΐν’ τούτην δουγιά; Ά ει, 
άει Μισ’ουλόγγ’ κί πάλι Μισ’λόγγ’. Πουτέ νά μή πιθάν’ς. 
Τραβάς ντουγρού στ’ Στραβομύτ’ τοΰ μαέρκου κί βρίσκ’ς 
κί τραχανά κί βρίσκ’ς κί μπλουγοΰρ κι κρηάς μι πράσ  ̂
άκουόμα. ’Άει κατά διαόλ’ μι τν’ Άμερικασ κί τσ 
σκλόφραγκ’ τσ’ ξουρζμέν’ . Ά μ ’ τί έϊς τού λ’πός;

-—Έγκς, πόρ τσάπ
— "Εξ κί ξηρόσ’ έκαν’ ό Στάθης. Ούρ τί μουλουγάς. 

Μιρικάν’κα; Τί πριτσάς κί ξιπριτσάς; Έ ϊ» φασ’λάδα; 
Έ ϊς  τσουρβά; Σαν κί δέν έϊς κί άπ’ αύτούνα <ρέρ’ 
μιά τ’γανιά μαρίδ’ς κι’ άει στούν παπούμ’ σαπουκλιά.

(, Ακολουθεί)
Ό π ω ς  σέ κάθε έξοδο καί δταν τα ξη δεύ η ;
δταν γνωρίζεις π ώ ς καί ποϋ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξείδι σου νά μή μετανόησες
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ  ο ί  ιι μ I »
ποΰ θά είπή Ά  ν ά  π α υ σ  ι γιά σάς κι’ Ο Ι κ ο ν ο μ ί α .
COU COU LIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ.

Π ές  μου ποιο παίζεις οργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθΰς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ ε ξ έ  
άγόρασ ’ ενα όργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αυτόν γιά οργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θ ά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PA N A G IO TIS TSIMIS 150 W . 28th St. NEW  YO R K .

"Α ν στήν 'Ε λλάδα πρόκειται ποτέ νά έπιστρέψης 
αλλά καί όποσδήποτε άλλοΰ νά ταξειδέψης 
Είναι πολλοί οί Π ράκτορες μά ακούσε καί μένα 
συνήθως αντερα πουλοΰν μ’ άέρα φουσκωμένα.
Ά ραχ ταν τζή ς θά πή δουλειά, τιμή, έμπιστοσύνη 
κι’ έχει τόν Κιντο Μ άνετζερ μέ τόν Καραμεσίνη. 
Πρακτορείον Άραχταντζή 3 Greenwich St., Ν. Υ.

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

τ η μ έ Q ι α μέ αυγά συοττήματος Σμύρνης καί διάφορα γλυ
κίσματα οίκιακής κατασκευής.

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

|Τοπωλεϊο φίνο ποΰ μέ τά  είδη κλείνει 
Ιριντσιπαλ, Τήν πάστρα καί νοικοκυροσύνη 
Γ  “ ντικρύσης θά πής κυτών στό βάθος 
είναι σπετσαρία κι’ έκανα, τάχα λάθος;

'Ε λλάδος καί διεθνή επίσης 
Ι απα καί Γαλάτη νά πάς νά τά  ζητήσης.
. . .  Papas &  Galatis

f W· 41*t S t, NEW YORK

Θέλεις Μαμή μέ φτερωτό, μέ πουπουλένιο χέρι 
ποΰ τή γυναίκα ξεγεννά χωρίς νά ύποφέρη;
Μαμή μέ δίπλωμ’ αριστα μέ γνώσι καί μέ γνώσεις 
ποΰ σάν τήν βάλης σπίτι σου νά μή τό μετανοιώσης 
Π ρ ώ τη ς  Μαμή καί έν ταύτώ Κυρία μέ μυαλά 
γιά τήν Κυρία ρώτησε Κατίνα Γαβαλά.
Katina Gavala 252 W . 36th St. NEW YORK
Tel. 651 1 Greeley.

Ά ν  Σίγγερ ραπτομηχανή στό σπήτι σου δέν εχης 
κρατών στό χέρι τόν παρά παντοτεινά θά τρέχης 
κι’ αύτό νά ξέρης λέγεται στή γλώ σσα  μας σπαταλη 
δταν τά  ροΰχα τοΰ σπητιοΰ πά ςνά τά  ράψουν δλλοι,
Μέ δόσεις ραπτομηχανάς τρέξε νά πάρης μία 
κι’ αριστη πάντων φίλε μου εΐν’ ή οίκονομία.
Κ. Α. Γ Κ ΙΖ ΙΩ Τ Η Σ  351 8th A ve. N E W  Υ Ο Ρ Κ .



't S A T Y R O S

Στήν πόρτα σου νεκρώσιμο νά ξέρης πώς κόλλας 
δν στή ζωή σου δέν γλεντάς- αν τύχη δέν γελάς 
Είναι τό γέλοιο γιατρικό ποΰ τή ζωή μακραίνει 
κι’ οποίος αδιάκοπα γέλα, 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 Α Ι Μ Ο Υ Σ Α Ι 
213 W e st 37th Street N E W  Y O R K

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Μ ΥΛΩ Ν Α Κ Α Ι Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Ξ ΑΝ Θ ΑΚ Η Σ
D. D em etracopou los  * ■* «

Ελληνικό καθ’ εαυτό παντοπωλεϊον πρώτης 
ποΰ μέσα μόνον έκτακτος εύρίσκεται ποιότης 
ή οπως λένε μερικοί καί τοΰ πουλιοΰ τό γάλα 
Στρήϊτ Γουέστ θά τό εύρής τούτέστι τοΰ Μ ατάλα 
Μ ’ αν θέλετε καί κάποτε γιά νά μετακομίσετε 
εχει έξπρέδες καί φθηνά μαζί θά συμφωνήσετε.
John Matalas &  Sons 73 W est St. NEW  YOR K

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; M.-|v έχης πιά σκοτούρα,
tfiS πέρνει ολες ’πάνω του τ ό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ί 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  ατοιωτισμός. 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 τά παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θ εό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφεΐον Κ ωνσταντίνος ό ΓΒ '
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

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

Ό  Λ ογοθέτης ό Κ ωστής, ’Ασκληπιάδης πρώτης 
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.
"Ο ταν έκείνος σέ ίδή καί φάρμακο σοΰ δώση 
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεί τά  νύχια νά σέ σώση.

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

"Α ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τ£ θά  γίνη 
δν λίγο τά ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Με τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τά ξουράφι εχετο 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 SH OP 
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 ’ ολον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς 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 .

*0 ,τι κι’ δν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
πουκαμίσα 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 τώ ν  έμπορων 
φάρ σέβεν θρί τά νούμερο στήν «Έ κ τη ν  Λεωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
με γούστου εμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.
467 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.

Μίστερ κανείς δέν θά  σέ πή πώς δέν θά  πή καί μένα. 
ρούχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν  θέλης νά συγκινηθή κι* ή ασπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά κάνης ώ μορφα καί καλλιτεχνικά.

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

Λ άδι ξανθό Άϊδινιόΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρΰδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τά 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 S t NEW YORK

K 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 ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ άς καί νά ύπνωσης 

; μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχείον υπνου καί φαγητού επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητησης.
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα να ζητησης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK
Ό  Γιάννης Μπ.ιύρας! ΙΙέτε μου. ΙΙοιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηΐρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώ ναξε καί μούπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
πώς εχω κι’ εργοστάσιο και κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος ποΰ ζή γιά καλωσύνη

* * % 'συμφέρον εχομ’ δλοι μας μιλιονέρ να γινη».
B O O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLA C E  NEW  YORK.

4 ■¥■ *
Δωμάτια  Ευάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό αδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχ ω φ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α  ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

*  *  *

Τοΰ Σ ίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ 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 πλήρωσής.
Γριακός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς &ς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν εχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.
"Οτι κι’ δν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Ό μιρόλη 
έν,είνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena—-Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ.

* *  * y /"Α ν  ταφερε ή Μοίρα ύπάλληλος νά ζησης 
νά μή τά βάλης μέσα καί πάς ν’ αύτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κι’ έκείνος θά σέ κάμη ύπάλληλο-άφέντη 
δ,τι δουλειά ζητήσης αύτός γιά σέ θά τρέξη 
κι’ άπό τή στενοχώρια εύθύς θά σέ ξεμπλέξη.
Linardos A gen cy  659  6th A ve., NEW  Y O R K

v * ^ * > vΓκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον 'Ελληνικόν έν αλλοις
καί δτι είναι δνειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας εξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης
κι’ αν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Οταν τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τά δίνεις μή ξεχάνεις

• πώς στήν Π ατρίδα  σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης
Σ ιγαρέττα  G REEK  D R E A M

A N G L O -A M E R IC A N  T O B A C C O  CO M PAN Y
79 5th AVEN U E NEW  Y O R K .

* · ·

Σ τά  βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τά λεπίδι 
καί ήμπορεί νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φ ωτιά  καί σπίτια καί μαγαζειά τά  καίει 
αύτός ποΰ έχει γνώσι μέσα του ετσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξία  έχει άσφάλεια θά  κάνω
νά μή βρεθώ  στά δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

STEPHEN CHRISTIDES GENERAL AGENT.
73 Maidn La St.. 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

152 E. 22nd St., NEW YORK
★ ★ ★

136 E. 17th S t,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

’ Ατμόπλοια τής Εθνικής, δελφίνια φ τερωτά  
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα  κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά 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 κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New York

Σΰκα, τυριά, κονιάκ, κρασιά, λάδι άγνό, διαμάντι 
ποΰ άμφιβάλλεις σάν τό τρψς καί λές. Μήν είναι κάντι; 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τί πράγμα είναι τοΰτο; 
ποΰ νά τό φάη μοναχό μπορεί κανείε σαν φρούτο;
"Ο λα τά  σαρακοστιανά, Σ αλώνων ’ ληές καί λάδι 
θά  τάβρης 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 παραγγελίες;
Στοΰ Σαραντίδου— Ζιριμή νά δίνης τής δουλειές. 

Ζαχαροπλαστεϊον « Ή  ’ Ελπίς» 306 Ε. 34th St. Ν. Υ.

Θέλεις νά έχης ρούχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στού Φιοτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.
Th. FOTIADIS 266 W . 39th St. NEW YORK

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, Hotel, έν γένει μήν 
έπιχειρήσετε 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 αξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπό 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. 'Ο  σοφώ τερος Κ ατα
στηματάρχης ήμπορεί 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 έργοδοτικάν Γραφείον 

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

Όπως^ συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
αν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ροΰχα σου σ ’ έκεϊνον 
γιά νά σέ κάνη κούκλα, λιμοκοντόρον φίνον.
Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK

Λουκούμι πρώτης Συριανό λουκοΰμι μυρωμένο 
ποΰ τρώ ς καί λές τί μάστορας τό έχει καμωμένο 
Τί Εύρωπαϊκά γλυκά, άλλά καί μπακλαβάδες 
καί κουραμπιέδες έξοχοι, σιρόπια καί χαλβάδες.
'Ο λ α  τά  είδη τών γλυκών δ,τι καθένας θέλει
τά  έχει αν παραγγελία είς τόν Μ α  ν ά  ρ α  στέλλει.
A . M AN ARAS 305 Ε. 34th, St., NEW YORK

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν  μ ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή  σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν 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, IIL

'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 τά χρήμα σου διπλά θέλης νά πάρης πίσω,
νά λ έ ς : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ά  Σ π ΰ ρ ο  θ ά

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

Γνωστοποιούμεν δτι είς τά έξη ς ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Π έππαν κι’ "Α λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένβ.
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 έπί 
15ετίαν καί δυναμένη νά άποδώση τήν άκριβή έξήγησιν e l ; τήτ 
'Ελληνικήν καί τήν γνησίαν ’Αμερικανικήν προφοράν.

Ή  μόνη, τελείως κατηρτισμένη ’ Αγγλική Σχολή δι’ άρχαρίους 
καί προκεχωρημένους, ή οποία προπαρασκευάζει δχι μόνον διά 
Hich School (Γυμνάσιον) άλλά καί δι’ ’ Αμερικανικά Επιστη
μονικά καί έπαγγελματικά Σχολεία.

Ω σ α ύ τω ς  διδάσκονται Ά λ γ ε β ρ α  καί Γεωμετρία διά τ ί  
Cooper Union. Σύστημα τέλειον, πρακτικώτατον.

The Jame Tricha English-Greek School 
’ Αγγλικά έάν δέν ξέρης καί στής Τρίχα δέν φοιτάς 
κάθε ώ ρ α  ποΰ διαβαίνει κι’ ενα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλοΰνε τά  χρονάκια σάν νερό 
καί δέν θάχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τάν καιρό.
Έ τ σ ι  σκέπτομαι καί κόρη πού άπόχτησα στήν πλάσι
στά Σχολειά τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλω νά απσυ&ά<%.


