
η  ον γράφει εν χοϋ Κ Α Π Α  Ζ Ι χό χέρι 
χούτέατι χρέχα γύρευε καί Νιχολό καρτερεί

Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρυς» θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίντ)' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αυτός μέ μάς καί μεϊς μ’ εκείνον χάζι.
Είκοσι δυο Γενάρη Σχολείου έδώ χορός 

καί σαματάς κεΐ κάτω γιά νότες τρομερός.

Αν Ot/.y υμω, λ ι̂ uuvuvjy[Ai|Li|5 vu ytlV(|
δυο μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν και 'μεϊς. . . έράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

'Ογδόντα εξ κι’ oi Σύμμαχοι προτοϋ ό ήλιος δύσει 
θά φύγουν άπ’ τό Φάληρο γιά τό Γαϊδουρονήσι.

Θλιμμένο ρίχνει τριγύρω βλέμμα 
Διάβολος μπρος καί πίσω ρέμα

κι’ εκστατικοί στής ώμορφιές ποΰ γύρω βλέπουν μένουν. 
Είς τοΰ Σχολείου τό χορό οί ξύλινοι πηγαίνουν

Π .— Τ ’ είναι δώ πέρα Φασουλή ποΰ μάς ζητοΰν τικέτο;
Φ.—  Πάλμ Γκάρντ αυτό τό κτίριο τό λένε Περικλέτο 

Σαλόνι είναι ώμορφο μέ χίλια δυό στολίδια 
στεγάζον κάθε καρυδιάς άνθρωπινά καρύδια 
ποΰ κόσμος θάρθΐ] μέσα του νά ίδή καί νά τόν δοΰνε 
άνθρωποι ποΰ δανείζουνε κι’ άνθρώποι ποΰ χρωστοΰνε.

Αυτό ποΰ βλέπεις λέγεται βρέ Περικλή σαλόνι

ποΰ ό καθένας τάλληρο γιά είσοδο πληρώνει
κι’ ενα βιβλίο άχρηστο σάν μπής θά σοΰ χαρίσουν
κι’ άπό ψιλά σάν τό παπί ευθύς θά σέ μαδήσουν.
Χορός κολλίγα γίνεται δπως θά ’δής δώ πέρα
κι’ είτε κράτησές είτε μή μιλιονέρ άέρα
κορίτσια θάρθουν στή στιγμή σάν τήν Αύγή δροσάτα
μέ λούλουδα σέ κάνιστρα, μέ δίσκους καί μέ πιάτα
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ποΰ μεσ’ στοΰ χαμογέλοιου των τά δίχτια θά σέ πιάσουν 
κι’ αντί δισέντζου λουλουδιού την τσέπη σον θ’ άδειάσουν. 

Χορός δώ μέσα γίνεται σάν πέρισυ κα'ι φέτο 
γιά τοΰ Σχολείου τά φτωχά παιδάκια Περικλετο. 
κι’ ετσι ενώ φιλεύσπλαγχνοι φαινόμεθα στή φτώχεια 
άν άταντάν απλώνομε στά θηλυκά τά βρόχια 
κι’ ετσι σέ κάποιο φραμπαλά κολλοϋντες 

Π .—  Φτοΰσου τέρας
ποΰ δέν έσυμμορφώθηκες ακόμα καί πατέρας.
Βρε σύ γιά τοΰτο ξεκινάς δταν άκούσης μπάλους 

Φ.—  Αύτό τό λέω Περικλή μονάχα γιά τους άλλους 
Γιου νόου φόρ δή μπάτσελορ καί μή μέ ρεζιλεύης 

Π .— Μοΰ φαίνεται πώς άρχισες μαγκούφη νά ζηλεύης 
Φ.—

Σ ’ αυτές τής δύστιχες στιγμές, σ’ αύτά τά μαΰρα χρόνια 
πού ξένοι μεσ’ στό σπίτι μας σκορπούν τήν καταφρόνια 
ελα νά ζήσωμε και μεΐς γιά μιά στιγμή και μόνη 
στά χρόνια ποΰ έβρόνταγε Σουλιώτικο μηλιόνι.
Κορίτσια μ’ έθνικ ήστολή νά δής ντυμένα ελα 

καί ν’ άντικρύσης σέ κορμιά μικρών τή φουστανέλα
“Ελα στή; δύστυχες στιγμές τοΰ ’Εθνικού μας βόγγου 
τό ματωμένο τό χορό νά δοΰμε τού Ζαλόγγου 
κι’ δπως μάς σφίγγουν άτιμα Ρώσσοι καί ’Αγγλο-Γάλλοι 
θά τόν ξαναχορέψωμε μοΰ φαίνεται καί πάλι.
Δώσε καί σύ τό Τάληρο νά μπούμε μέσα βίδα. 
κι’ αύτός πο ΰδίδει στό Σχολειό χαρίζει στήν Πατρίδα. 
Αύτός ποΰ ενα τάλληρο γιά τό Σχοληό πληρώνει 
μή λησμονής πώς γενεές ολόκληρες μορφώνει.
Χωρίς εκείνο Περικλή σβύνεται καθ’ έλπίδα 
νά κρατηθή τό θρήσκευμα κι’ αγάπη στήν Πατρίδα.

Ό  Φασσυλής κι’ ό Περικλής τό κοριντόρι σχίζουν 
καί μέσ’ ατά ζεύγη χώνονται στή σάλα και βαλσίζουν.

Φ.—  Κύτα κεί πάνω αρχοντιά στή Λίτσα Γίερικλέτο.
Π .— Χορό θαρρώ δέν έδωκε πρωτοχρονιάς έφέτο

στά υστερνά στήν Τράπουλα νά στρογγυλοκαθήσω 
κάποιον μιλιονάριο σάν πέρσυ νά μαδήσω 
Ποιά είν’ αύτή ή ώμορφη μαυροματοΰσα κεί;

Φ.— Στό παρελθόν μις Μάτσικα καί νύν μαντάμ Ψιακή 
Π .— Κι’ αύτή ποΰ στέκει δίπλα της θά είν’ ή αδελφή της; 
Φ.— Βρέ είναι ή μητέρα της κι’ είν’ ή Ψιακή παιδί της 

είναι ή Μίσες Μάτσικα πού δσω μεγαλώνει 
τόσω πιο πέρνει μέσα της ζωή καί ξανανειώνει.
Νά ή κυρία Περικλή τοΰ Ρίρη τοΰ Καϊνάρου 

Π .— Κι’ αύτή εκεί;
Φ. Τήν ξέχασες; Ή  μίσες Κουμαντάρου 

Χαιρέτα μέ ύπόκιλσι ψηλά στά θεωρεία 
πού κάθεται τοΰ φίλου μας τοΰ Νιάρκου ή κυρία.

Π .— Σάν πότε λές ή κόρη σου θά βγή στά τρυφερίτσια;
Φ.— Δές τής κυρίας Μάτσικα τά ματμαζέλ ’Ανίτσα.

Π.-—Τράβα λιγάκι ανοιχτά κι’ αύτ’ ή πεταλουδίτσα 
σέ πιάνει μέ τά λούλουδα σάν γίδι μέ τήν κλίτσα. 
Κρύψου στόν κόσμο Φασουλή γιατί άν μάς κυαλάρη 
μ’ ενα γαρύφαλο μπορεί μιά λίρα νά μάς πάρη.
Μοΰ φαίνεται χορεύοντας πώς θά μάς πάρ’ ήμερα 

Φ.— Κυρία Χέλμη λέγεται εκείνη εκεί πέρα.
Π.— Κάποιος κυτώ παληόφιλος μοΰ κάνει τό βαρύ.
Φ.— Τήν Πρεσβυτέρα κύταξε τοΰ Παπαλαζαρή.
Π .— Βρέ Φασουλή κουράστηκα. Χορεύω τόση ώρα 
Φ.— Τήν Καλλίμαχου πρόσεξε νά χαιρετήσης τώρα 

καί πές σάν πάη νά ίδή τώμορφό της τ’ αγόρι 
νά πή τά χαιρετίσματα κι’ άπ’ τή δική μου κόρη.

Π .— Κάποιου άν φράκ ή γόβα του μοΰ φαίνεται τσαρούχι 
Φ.— Τή μις Καϊνάρου κύταξε τί ώμορφιά ποΰ σοΰχει 
Π.-—Πολύ γλυστρά τό πάτωμα καί πρόσεχε στή γύρα 
Φ.— Βλέπεις εκείνη κεί ψηλά; Είν’ ή κυρία Λύρα

κι’ αύτή ποΰ στέκει δίπλα της αύτό τό ζουμπουλάκι 
είναι ή Κοΰλα Περικλή τοΰ φίλου μας Τερζάκη.

Π .— Βρέ σΰ γιατί δέν έφερες μαζί τή Φασουλίνα;
Φ.— Αί Στεφανίδου είν’ αύτές Φιφή καί ή Κορίνα 
Π .— Κι’ αύτή εκεί μέ ΐβνιγκ ντρές καί μέ ούρά μεγάλη;
Φ.— "Αν δέν γελιέμαι Περικλή θαρρώ πώς είν ή Ράλλη.
Π .— Κάποιον έκαραμπόλισες καί άγρια μέ βλέπει 
Φ.— Δές τή Ρουτλάνδου Τί σεμνή· κυρία καθώς πρέπει

Βλέπεις εκείνη Περικλή; Είν’ ή Μαντάμ Μουλίνου.
ΓΙ.— Καί τό καμάρι τοΰτο δώ;

Φ.— Ή  Μίσες Ματζαβίνου.
Π.—  Ποιά είν’ αύτή πού τά σκαλιά κεί πέρα κατεβαίνει;
Φ.— Ή  Πανοπούλου Περικλή. Μαντάμ χαριτωμένη 
Π.— Μή μέ γυρνάς άνάποδα καί ζάλη μέ τσακώνει 
Φ.— Τή Θεοδώρα Ζωναρά χαιρέτησε κοθώνι 
Π.— Μή μέ τραβάς βρέ Φασουλή καί μέ πονεΐ ή πλάτη 
Φ.— Τή Μίσες Ρίγγα κύταξε. Κοντούλα καί γεμάτη 
Π.— Κόσμος πολύς μαζεύτηκε καί γέμισε ή σάλα 
Φ.— ΑΙ Δεσποινίδες είν’ αύτές νομίζω α! Πηλάλα 
Π.— Κι’ αύτές ή δύο κομιλφό πού μέ τό Δίβρυ είδες;
Φ.— Κωνσταντοπούλου λέγονται νά ξέρης δεσποινίδες 

κι’ είν’ ή Λενίτσα ή μικρή αύτή μαυροματοΰσα 
δπως θά ξέρης βέβαια συνάδελφος στή Μοΰσα.

Π.— Αύτά έδώ πατήματα χορού μήν είναι νέου;
Φ.— Σκασμός καί δές τήν εύγενή κυρίαν ’Αθηναίου.

Νά! Ή  Δαδάκη είν’ αύτή ποΰ λούλουδα πουλεϊ.
Π.— Τράβ’ ανοιχτά καί τά λιανά σωθήκαν Φασουλή.

Ποιά είν’ εκείνη ή ξανθιά κι’ άφράτη;
Φ.—  Δεσποπούλοτι 

κι’ ή Πηνελόπη ποιό έκεΐ ή ’Ελευθεροπούλου.
Π .— Σιγά καί μοΰ ξενύχιασες μαγκούφη τό ποδάρι 
Φ.— Τές Σαροπούλου κύταξε σεμνότητα καί χάρι 

Τή Βοϊτσίδου τή Μαρί καμάρωσε λιγάκι 
καί κύτα χάρες καί μορφιές στή μις τήν Κοκωτάκη.

Π .— Αυτό ποΰ παίζ’ ή μουσική είναι νομίζω Τόσκα 
Φ.— Σφρίγος ίδέ στή Σέρινταν, ζωή στή Φεραμόσκα 

Νά ή Ξενάκη.. Κύταξε αύτή ποΰναι κεί κάτω
Π .— Ποιό είν’ αύτό τό λούλουδο κεί πέρα τό δροσάτο;
Φ.— Πουλή τή λένε Περικλή ανθρώπινό πουλάκι

πού μεσ’ στόν μπάλο ξεπετά μαζί μέ τό Γεράκη 
Π.— Σάν τί εισπράξεις έκαναν;

Φ.— Γιατί ρωτάς τεμπέλη;
Σύ έχεις μόνον δάχτυλα κι’ άλλοι κρατούν τό μέλι.
Γιά τά λεπτά ποΰ μάζεψαν εσύ καϋμό μή βάζης 
μόνον νά δίδης σάν ζητούν καί τό σκασμό νά βγάζης.

Π .— ’Απόψε γιά τόν πόλεμο δέν μ’ είπες οΰτε λέξι.
Φ.— Κύτα κομμάτια γύρω μας. ’Αμάν Χριστέ κι’ ας φέξη.

Κάθε στερηά, κάθε νησί οί Σύμμαχοι μάς πέρνουν 
δσες φορές τούς κατεβή μάς πιάνουν καί μάς δέρνουν 
μάς κανονίζουν τό ψωμί, τό τάδε καί τό δείνα
καί χάρις στήν άγάπη τους θά πάμε άπό πείνα.

II.— Καί σύ πώς βλέπεις τόν καιρό; Μαΐστρο ή πουνέντη 
Φ.— ’Εγώ κυτώ τόν Πρόξενο τό γέρω τό Λεβέντη 

καί νά φιλήσης πήγαινε τό τιμημένο χέρι 
ποΰ δέν γνωρίζει γηρατειά καί κούρασι δέν ξέρει.

Π .— Λές πέρα νά τό βγάλωμε μέ τοΰτον τόν Σκουλούδη;
Φ.— "Ελα νά χαιρετήσωμε τόν κολονέλ Φραγκούδη 

Νέας έπιστρατεύσεως τσιμπίδα άν σέ πιάση 
αύτός αν θέλη μιά χαρά μπορεί νά σ’ άποσπάση 
κι’ άντί νά μπαίνης στής γραμμής τό φόβο καί τόν τρόμο 
σέ κάνει υπηρέτη του, γραφηά του, ιπποκόμο.

Π .— Ό  Βασιληάς μας μιά χαρά τά έχει καταφέρει 
Φ.—  Πλησίασε προς τόν Τραυ?·.ό καί σύ νά δώσης χέρι 

είπε του πώς τό ελαβα τό γράμμα πώχει στείλει,
καί τόσω μ’ ευχαρίστησε έκείνο τό κοντύλι
ποΰ δέν θά έλεγα ποτέ σέ βεβαιώ νισάφι 
πενήντα τέτοια γράμματα τή ’μέρα ν,ά μάς γράφη.

Π .— Λένε πώς ή Κυβέρνησις πηγαίνει λάου, λάου
Φ.— Τόν Στεφανΐδη κύταξε μά καί τόν Νικολάου.
Π .— Μάς πήραν καί τόν Πειραιά οί Σύμμαχοι;

Φ.— Μπορεί.

ίδέ τό Γεωργόπουλο εκεί τό Θοδωρή 
μά βγάλε άπ’ τήν τσέπη σου καί κούνα τό μαντίλι 
στόν άλλο Γεωργόπουλο τό φίλο τό Βασίλη.

Βρέ ό Βασίλης— αντρενού— πολύ κουνιέται φέτο 
Φ.— Δέν τάμαθες; Παντρεύθηκε ό Γιώργης Περικλέτο 

καί τώρα τούτος διαλαλεί κουνιώντας τήν ούρά του 
πώς στή μπερλίνα κάθεται γιατ’ ήρθε ή σειρά του.

Π .—  Ποιός είν’ αύτός ό χορευτής ποΰ μπερδεβέλες ξέρει;
Φ. — νΟρσε στραβέ δέν γνώρισες τό φίλο Πολυμέρη;

δλους τούς ξέρει τούς χορούς ποΰ βγαίνουν κάθε χρόνο 
κι’ ένα φοβάται Περικλή. Τόν Ήσαΐα μόνο.
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ίμε νά τούς ρωτήσωμε τί ναύλους κάνουν τώρα 
'< ενα φορτίο φάσκελα γιά τήν κλεινή τή χώρα.
(άμε στό Σταύρου μιά στιγμή νά κάνωμε μιά τόκα 
ιΰ τά ψιλά μάς μάζεβε στόν πόλεμο στήν πόκα.
:ή μέ τραβάς μοΰ ξύλωσες τό δανεικό γελέκο 
ν Καστριώτη είδα κεϊ τόν προσφιλή Άλέκο 
*άτος κα'ι ό Ρουσόπουλος. Μή βρέξη και μή στάξη 
Ιή τόν ζυγώνης Φασουλή στή λίμα μή σ ’ άρπάξη 
Ιοιός εΐν’ ό κομψευόμενος αΰτός;

Φ.— Κομψός τωόντι 
rav νά βγάλης πρόκειται είτε νά βάλης δόντι 
ϊς τό γραφείο πήγαινε τοΰ νέου ποΰ μάς βλέπει 
οΰ Δημητρίου λέγεται, κι, είναι γιατρός πώς πρέπει.
Ιέσ’ στό χορό τό στόμα σου παραδαρμένε κλειστό 
λέπω τό Σταϊκόπουλο τό φίλο μας τό Χρήστο 
Ιό Ραβαζούλα κύταξε τό Θάνο καί τό Γιάννη 
5λα νά χαιρετήσωμε τόν Πέτρο τόν Τατάνη 
αί παρακάλατον καί σύ μήν τύχη το ξεχάση 
|σα στή Βίβλο τή Λευκή καί μάς νά μάς περάση.
3ρέ Φασουλή κουράσθηκα. Έ λα νά πάμε σπίτι 
) Σπΰρος ό Μικρούτσικος είναι θαρρώ κομίτι.
[Ιοιός εΐν’ αΰτός ό παχουλός;

Φ.—  Καί παραλής επίσης 
ίαρρώ τό φράκο μοΰσχισες τραβών κιοπέκ κιοπόγλου 
αμάρωσε τή λεβεντιά τοΰ Γιάννη Πιαλόγλου. 
ίόρευε πιο σιγώτερα γιατί θά μέ μοί,ρλάνης
|άτος ό Νίκος Γαλανός κι’ ό άδελφός του Γιάννης 
ίριανταφύλλου λέγεται κι’ έλα νά τόν γνωρίσης 
Βρέ σύ ποιος είναι ό ξανθός μουστακαλής εκείνος;
(ν’ ό Βρασίδας ό Φραγκής ζαχαροπλάστης φίνος 
|οϋ άπ’ τά καλαμάρια μας μιά μέρα πήρε πόδι 
[αί τώρα στό Γουΐλκισμπαρ μοΰ λεν μονέδα κόβει, 
ίάτος καί ό Δεσπόπουλος νάτη καί ή Ναδοΰλα 
Ιαλάζια πέτρα τοΰ γυαλοΰ μαλαματένια βοΰλα. 
ρ  Ντουγουτζής! Πλησίασε καί πέτου νέτα σκέτα 
[τι καί μεΐς καπνίζουμε καπνό καί σιγαρέττα.
Βρε δέν βαστώ τελείωσε καί θά μέ παραλύσης.
Νάτος ό φίλος Βελοτάς κι’ ό Τζούλιος επίσης 
Νά ό Καροΰσος ό γιατρός κι’ ό Λογοθέτης νάτος 
|ι’ ό Νίκας ό πανύψηλος ό λεβεντιά γεμάτος 
Ιίολύ μέ σφίγγεις Φασουλή καί τό κορμί ιδρώνει 
1ς τόν Τερζάκη τόν Άλκή μαζί καί τόν Άντώνη.
Πάμε νά κάτσω μιά στιγμή καί βούλωσε τό στόμα 
Ιού εις τή λίμα πέρασες τήν πεθερά σου άκόμα.
0έλω γιά δλους νά σοΰ πώ.

Π .— Τότε γυρνώ τό φύλλο 
«αι δεξου σαρδανάπαλε μέσα στόν μπάλο ξΰλο.

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι .................. Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ ΙΑ Σ

; ξέρει! ’Ίσως ήτο προμηθευτής τοΰ Κράτους 
Βρτωνε άρβύλες πούχαν χαρτένιους πάτους 
αρβουνα τής μίνας μπαντάζια καί σιτάρι 
Ιδραχμές χρεώνων τό ξύκικο καντάρι, 
α τόν συνοδεύουν τόσα πολλά στεφάνια 
του δεν θ’ άφήση ξυπολυσιά κι’ όρφάνια 
'τους ποΰ κλαίν πριν τοΰτον άγγίξη τό σκουλίκι 
(>ς παρηγόρηση έκείν’ ή Διαθήκη.
; ξέρει! ’Ίσως είναι καί μέγας έλεήμων 
I κοινό τό γίδι τούτέστι τό νοήμον 
ίωρεας σκορπούσε γενναίες στόν καθένα 
* «λεπτά ποΰ είχε τής φτώχειας σουφρωμένα.

 -------------------------------------------------------------------

ή στους πενήντα δύο άν συγκαταριθμεΐτο 
Ή  άπ’ τούς τετρακόσιους ό μακαρίτης ήτο 
κανείς λεπτό δέν δίνει γιά τό πετσί του τώρα 
θαρρείς καί τώχει φάει ή λέπρα καί ή ψώρα.
Κι’ άν τόν άριστοκράτη μάς έκανε δώ πέρα 
κι’ είχε σηκώσει μύτη μέ φράκ καί τσιμινιέρα 
ό νεκροθάφτης τώρα έάν τοΰ κατεβάση 
μπορεί τής ίδιας μύτης χαλκά νά τής περάση.
Μέ δλα του τά πλούτη ποΰκαμε μεσ’ στή ζήσι 
δέν μπόρεσ’ άπ’ τό χάρο κι’ αύτός νά σκαπουλήση 
κι’ άν πέρα άπ’ τόν τάφο ζωή υπάρχει άλλη 
κάθε φτωχοΰ Λαζάρου θά κάνη τό χαμάλη 
Έάν ζωή καινούργια πεθαίνων δέν θ ’ άρχίσω 
δσα κι’ άν κάνω πλούτη μιά μέρα θά ψωφήσω 
καί θά μέ πάν καί μένα δπου τραβοΰν εσένα 
κι’ άλλοι θά φαν εκείνα ποΰ θάχω μαζεμένα.
Μά άν ζωή ύπάρχη καί πλούτισα δώ πέρα 
δταν πεινούσαν άλλοι κακή ψυχρή μου μέρα 
γι’ αυτό ποτέ στήν Πάγκα λεπτά δέν θ’ άκουμπήσω 
άπό τό φόβο ποΰχω μήν τύχη καί · ·. . .  .πλουτίσω.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Ν  Β Η Μ Α

Ρ. ΜΑΝΤΙΚΟΝ, Pittsburg.
Βεβαίως φρονοΰμεν δτι είναι δυνατόν ένας άνδρας 

καί μία γυναίκα νά είναι ευτυχείς μαζή, αρκεί νά μήν 
είναι οί δυό τους άνδρόγυνο.
ΣΥΝΑΧΩΜΕΝΟΝ, Bronx.

Ούδεμία ένόχλησις, αγαπητέ Συναχωμένε- καλά κά
νεις καί μάς ρωτάς. Τότε γιατί είμαστε έμεΐς έδώ;—  
αλλά, φίλε μου, δέν διατυπώνεις καλά τήν έρώτησίν σου. 
Έρωτάς πώς μπορείς νά περιποιηθής τό συνάχι σου. 
Σέ συγχαίρομεν διά τά φιλόξενα αίσθήματά σου, αλλά 
έμεΐς, δταν μάς επισκέπτεται, κυτώμε πώς νά τό πολεμή- 
σωμε, γιατί αν τ όπεριποιηθοΰμε δέν φεύγει ποτέ, έκτος 
άν θέλης νά συναχώσης δλον τόν κόσμο.
Ψ. ΜΕΝ ΟΝ, Ενταύθα.

Έάν δπως λετε, έχάσατε τήν δίκην σας, σάς συμβου- 
λεύομεν νά τό δημοσιεύσετε εις τόν «Σάτυρον» καί νά 
ύποσχεθήτε γενναίαν αμοιβήν. ‘Ασφαλώς δποιος τήν 
βρήκε ή θά σάς τήν φέρη ή θά σάς στείλη τόν τύπον τών 
δακτύλων του.
II. GOMISTON, New York.

Στενοχωρεΐσθε διότι ό Φεβρουάριος εχει 29 ημέρας 
φέτος; Φαίνεται πληρώνεστε μέ τό μήνα. ’Ά ν  ρωτήστε 
εμάς ποΰ πληρώνομε νοίκι μέ τό μήνα, δέν θά στενοχο}- 
ρούμεθα καί άν είχε 62 ημέρας.

Τελευταίος Αύτοκράτωρ τής Κων)πόλεως ήτο ό 
Αίας ό Τελαμώνιος, ό όποιος μετά τήν πτώσιν της κατέ- 
φυγεν εις τήν Ρώμην πρωτεύουσαν τής Ν. Ζηλανδίας 
δπου έ'γεινε πραματευτής τοΰ ποδαριού. "Οταν δμως ό 
Πεισίστρατος έφόνενσε τούς Τυράννους τών Θηβών τόν 
Αρμόδιον καί Άριστογείτονα επανήλθε καί συνενωθείς 
μετά τοΰ Δαυίδ έξεστράτευσε εναντίον τοΰ Βυζαντίου 
παντρατιά. Γενομένης τότε ναυμαχίας εις τά στενά τής 
Κρέσνας ένίκησε τούς βαρβάρους κατά κράτος καί κατέ
λαβε τόν θρόνον. Έβασίλευσεν αρκετά έ'τη καί άπέθανεν 
άπό συγκοπήν τοϋ ίεροΰ όστοΰ ή όποια προήλθεν άπό 
δυσκοιλότητα τής καρδίας.

Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ  Κ Α Λ Η Σ  Σ Υ Μ Π Ε Ρ ΙΦ Ο Ρ Α Σ

— Εις τόν δρόμον πάντοτε ό κύριος πρέπη νά βγάζη 
τά καπέλλο του δταν συναντά κυρίαν γνωστήν— έκτος άν 
είναι σύζυγός του.

—  Ποτέ μή καθαρίζετε τήν μύτην σας μέ τά δάκτυλα—  
έκτος άν δέν σάς βλέπη κανείς.

— Εις τό τραίνο ή κάρρο ή καλή συμπεριφορά άπαιτεΐ 
νά παραχωρή ό κύριος τήν θέσιν του εις ορθήν κυρίαν—  
εκτός άν είναι γρηά ή άσχημη, οπότε θά είναι πολύ άφο- 
σιωμένος εις τήν εφημερίδα του καί δέν θά τήν ίδή.
Ό  άνωτέρ ωκανών δέν εφαρμόζεται έάν ό κύριος είναι 
δρθιος, ή άν κάθεται εις τά γόνατα φίλου του.

— Τό τυρί τρώγεται μέ τό μαχαίρι— δταν εΐσθε εις 
γεΰμα καί σάς βλέπουν. Έάν πρόκειται περί ψωμοτυρίου 
κατ’ οίκον, τό τυρί τρώγεται μέ τό· ·. .στόμα.

— Αί πριζόλες τρώγονται μέ τό μαχαίρι καί πηροΰνι—- 
έκτος άν είναι τουλουμίσες.

Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο

(συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
"Οταν ένύχτωσε ό Ξενοδόχος παρέλαβε τούς νέους 

τούς πελάτας του προς τούς οποίους έ'δωκε ενα δωμάτιο 
μέ δυό κρεββάτια γιά νά κοιμηθοΰνε — καί ήτοιμάσθη νά
φύγη.—

— Ούρ’ δέ μ’ λιές— τόν σταματά ό Στάθης— πόϊς 
δικάρ’ς θά μάς πάρ’ς γιά νά κουρνιάσουμ’ δοϋ γιά;

—  Πενήτα σέντζια κάνουν 25 Ελληνικές δεκάρες—  
— Ούρ δικάρ’ς Ίλινικές σ ’λέου. Τί σέντζια κί μεντζια

μουλ’γάς;
—  Πενήντα σέντζια κάνουν 25 Ελληνικές δεκάδες-— 
— Είκουσ’πέντε; έκαμε δ Γιάννης καί άνεπήδησε τρέ-

μων. Ούρ’ εΐσ’ καλά γιά νά μπήξου τσ’ φουνές; Ούρ’ δγιδ 
δραχμές κί μ’σή άπού πίσου γιά ίένα κ’μήσ’ μόν’ ;

— Ακούσε λέγει ό Ξενοδόχος. Αυτή είναι ή έφθηνώ- 
τερη τιμή ποΰ έχουμε. ’Ά ν  σάς άρέση καλά, άν δχι μπο
ρείτε νά φύγετε.

Οί Καρπενησιώται έκύτταξαν ό ένας τόν άλλον, ερ- 
ριξαν μιά ματιά έξω ποΰ άρχιζε νά νυχτώνη καί άφοΰ 
έστέναξαν έβαλαν τό χέρι στόν κόρφο τους έβγαλαν άπό 
μέσα τήν πάνινη σακούλα και άρχισαν νά μετρούν τόν 
παρά.

Ό  Ξενοδόχος τά πήρε καί έφυγε χαμόγελών.
— Ούρ Στάθ’ είπ’ ό Γιάννης, θαρροΰ κί μ’ τράβξη 

τά μ’σά τά δόντι ούθιουμπαίχτ’ς. Δυόμσ’ δραχμές, μόν’ 
κί νά κοιμηθής, χώρια φαΐ. Πάει κατά διαόλ’ κί τοϋ 
πιτσί θά μάς πάρ’ν δοΰ γιά. Ούώχ’ κεΐνουν τοΰ φάσκιλου 
τά κάν’ ούλ’ αύτά.

— Βούβα νά σέ πιάσ’. Βγάλ’ τού σκασμό κί πέσ’ νά 
ψουφουλουΐς’ τουώρα κί τού πουρνό μπορεί κί θά πιτύ- 
χουμ’ τούν Παραδαρμένου.

Ό  Γιάννης προύχώρησε προς τό κρεββάτι καί άρχισε 
νά τό σέρνη.

— Ούρ’ βαρύ εΐν’ τού έρμου. Πιάσ’ άπ’ τν’ άκρ’ ΣτάιΤ 
— Τί θά κάν’ς ούρ’ Γιάνν’ ;
— Νά, θά ντού κουλώσου κατ’ ντπόρτα νά μήν άνοίξ’ . 

τ’νύχτα κί μπή μέσα κανιένας λιφτουδίχτ’ς κί μάς γδύσ’ . 
Βάλ’ άπού πίσου τού τραπέζ’ κίντ’ καρέκλα κίντ’ καρέκλα
κι μιά ούώρα νά κμάσε σύ κί μιά ούωρα νά σί φλάου γώ 
γιατί κατά πώς είϊδα γώ δοΰ^πέρα κι' άπ ντρύπα τσ' 
κλειδαριάς μπουροΰν νά χουθοΰν μέσα.

(ακολουθεί)

Γεώργος Ρασιάς. Ή  λεβεντιά, ή νηότ’ ή ζηλεμένη 
καί τοΰ Ο’ικονομόπουλου ή Κοΰλα ή παινεμένη 
τ’ άγγιχτο καί δροσόλουστο παρθενικό λουλούδι 
τοΰ Υμεναίου ακόυσαν τό λιγυρό τραγούδι 
κι’ έγώ μέ ρόδα Άπριλιοΰ δροσόλουστα σάς ραίνω 
ζευγάρι πολυαγάπητο, ζευγάρι ταιριασμένο.

Κυριάκος Κάλφας. Ζάχαρι καρδιά χαριτωμένη 
κι’ Άποστολέρη Φωτεινή κοπέλλα ζηλεμένη 
συναντηθήκαν στή ζωή έδώσανε τό χέρι 
κι’ εύτυχισμένο έκαναν ένας τόν άλλον ταίρι.

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
οταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξείδι σου νά μη μετανόησες
μή βγάλης εισιτήριο, προτοϋ νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας εχιμε Τ ι μ ή  καί  Π ρ ο θ υ μ ί α
ποϋ θά είπή Ά ν ά π α υ σ ι  γιά σας  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 ες μου ποιο παίζεις όργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύβύς στοΰ Τ  ο  ί μ η τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ενα οργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αυτόν γιά οργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TS1MIS 150 W . 28th St. NEW Y OR K.

Κ Α Φ Φ Ε ΣΤΙΑ Τ Ο Ρ ΙΟ Ν  T O  Κ ΙΛ Κ ΙΣ
Κατασκευάζομεν μ π ο γ ά τ σ α  Κ ων)π όλεω ς και Κ «- 

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

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

Ρωλείο φίνο ποϋ μέ τά  είδη κλείνει 
ίντσιπαλ. Τήν πάστρα καί νοικοκυροσύνη 
*·ιξ άντικρύσης θά πής κυτών στό βάθος 

αι σπετσαρία κι’ έκανα τάχα λάθος; 
α  τής 'Ελλάδος καί διεθνή επίσης 
Ρ άπ α καί Γαλάτη νά πας νά τά  ζητήσης.

r ·  4 u t  st.,
Papas &  Galatis

NEW YORK

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

Ά ν  Σ ίγγερ  ραπτομηχανή στό σπήτι σου δέν ίχης
κρατών στά χέρι τόν παρά παντοτεινά θά τρέχης
κι’ αύτό νά ξέρης λέγεται στή γλώ σσα  μας σπατάλη
Κ. Α. Γ Κ 1ΖΙΩ Τ Η Σ  351 8th Ave. N E W  Υ Ο Ρ Κ .
Μέ δόσεις ραπτομηχανάς τρέξε νά πάρης μία
κι’ αριστη πάντων φίλε μου εΐν’ ή οικονομία.
δταν τά  ροΰχα τοΰ σπητιοϋ πά ςνά τά  ράψουν δλλοι.
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S Α Τ Υ Γν O S

Στήν πόρτα σου νεκρώσιμο νά ξέρης π ώ ς κολλάς 
8ν στή ζωή σου δέν γλεντάς· δν  τύχη δέν γελάς 
Είναι τό γελοίο γιατρικό πού τή ζωή μακραίνει 
κι’ δποιος αδιάκοπα γελά, ποτέ του δέν πεθαίνει 
Σέ κάνει κάθε λύπη σου ό Σ  ΰ λ λ α ς νά ξεχάσης 
μέ Καραγκιόζη εξοχο κι’ αστείες παραστάσεις.

Κ ΑΦ Φ Ε Ν ΕΙΟ Ν  Π Α Ν Θ Ε Ο Ν  
313— 315 W . 37th St.
Δ . Δημητρακόπουλος Γ. ΞανΜκης.

* *  «

'Ελληνικό καθ’ έαυτό παντοπωλεΐον πρώτης 
πού μέσα μόνον έκτακτος εΰρίσκεται ποιότης 
ή δπως λένε μερικοί καί τού πουλιού τό γάλα 
Στρήιτ Γουέστ θά τό εΰρής 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 ΰ 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’ ένα. 
Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά  ζήσης 
γιατί δέν πάς τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαί όταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  οΰλά του 
θ ε ό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφεΐον Κωνσταντίνος ό IB’
Δ . Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

•41 6th A re ., NEW  YO R K
S Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, ’ Ασκληπιάδης πρώτης 
ποΰ διακρίν’ έμβρίθεια καί πεϊρα καί νεότης.
Γ ιατρός 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 ήμπορεϊ τά  νύχια νά σέ σώση.
Κ. Logothetis, 256 W. 44th St. NEW YORK.

“ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
δν  λίγο τό ξυράφι σου στό μούτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αυτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι εχετο τους κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε ΝτΙ Ρίντι Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SH OP 
ANGELO D’ RIDDE 645 6 th Ave., N. Y.

Η  φτινεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν Ιίχης χρήμα 
6έν ήμπορεΐς σέ βεβαιώ  νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’  όλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λ άδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοΐς 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’ δν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
πουκαμίσα καί σώ— Pardon—  μανδύλια η βαλίτσες 
ίλ α  τά  είδη τ ’ ανδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
στοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τού πρώτου τών έμπορων 
φόρ σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λ εωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
μέ γούστου εμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.

467 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.

Μιστερ χάνεις δεν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
ρούχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν  θέλης νά  συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτούς Π απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 
βοΰχα νά  κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

P A P A G E O R G E  B R O S .

600 Blue Island CHICAGO, ILL

Λάδι ξανθό Άϊδινιού καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
βτοΰ 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

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

Ά ν  στήν 'Ε λλάδα  πρόκειται ποτέ νά έπιστρέψης 
άλλά καί όποσδήποτε αλλού νά ταξειδέψης 
Είναι πολλοί οί Π ράκτορες μά ακούσε καί μένα 
συνήθως- άντερα πουλούν μ’ άερα φουσκωμένα.
Ά ραχταντζή ς θά πή δουλειά, τιμή, έμπιστοσύνη 
κι’ έχει τόν Κιντο Μ άνετζερ μέ τόν Καραμεσίνη. 
Πρακτορεϊον Άραχταντζή 3 Greenwich St, Ν. Υ.

'Ο  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηι’ ρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώ ναξε καί μούπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν Α νατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
πώς έχω κι’ εργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος πού ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον έχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BO O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLA C E  NEW  YORK.

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

* * *

Τού Σ ίγγερ  ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
πού δέν χαλούν σέ βεβαιώ κι’ άν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μ1® Χα<?ά ή καί νά τής πλήρωσης.
Γριακός Γραικό δς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δ ς  προτιμά δταν ζημιά δέν έχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.
'Ο τ ι κι’ δν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Ό μιρόλη 
έκεϊνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena—-Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ.

* * · .Ά ν  ταφερε ή Μοίρα υπάλληλος νά ζήσης 
νά μή τό 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 ευθύς θά σέ ξεμπλέξη.
Linardos A g en cy  659 6th A ve ., NEW YO R K

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι δνειρον γι’ αυτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ δν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Ο ταν 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.

Σ τό  βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεϊ νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά  καί σπίτια καί μαγαζειά τά  καίει 
αύτός ποΰ Εχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξια  έχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό 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  
Ίατρδς

152 E. 22nd S t, NEW YORK
★ ★ ★

136 E. 17th S t,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Α τμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα  κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τά κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ δ ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New York

Σύκα, τυριά, κονιάκ, κρασιά, λάδι άγνό, διαμάντι 
ποΰ άμφιβάλλεις σάν τό τρ φ ς  καί λές. Μήν είναι κ ά ν τι· 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τί πράγμα είναι τοΰτο; 
ποΰ νά τό φάη μοναχό μπορε^ κπνείε σάν φρούτο;
"Ο λα τά  σαρακοστιανά, Σαλώνων ’ ληές καί λάδι 
θά ταβρης είς τούς άδελιτούς μονάχα Μοσχαχλάδη. 
Moscahladis Bros 44646 New Bowery Ν,

Θέλεις Γαλατομπούρεκα καί τρίγωνα έρίφη; 
μπισκότα, τούρτες, μπακλαβά, γλυκά καί καταΐφι 
τών μνημοσύνων κόλλυβα, γιορτών παραγγελιές;
Στοΰ Σαραντίδου— Ζιριμή νά δίνης τής δουλειές. 
Ζαχαροπλαστείον «Ή Έ λ π ί;»  306 Ε. 34th St. Ν.

Θέλεις νά έχης ρούχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελία νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.
Th. FOTIADIS 266 W . 39th S t NEW YO;

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, H otel, έν γένει 
έπιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξαι 
λίσητε προσωπικόν τ ί μ ι ο  ν, μ έ  π ε ί ρ α ν  καί ι 
λ ε ρ γ  ο ν. Ή  έργασία άξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  
τό Κεφάλαιον γιατί αυτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώ τερος Κι 
στηματάρχης ήμπορεϊ ν’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ λι 
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε υπαλλήλους έντιμους καί έργατικούς μέ *εϊ| 
Ά ποτανθήτε είς τό μόνον έργοδινπκόν Γραφείον 

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

"Ο πως συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
άν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ρούχα σου σ ’ έκείνον 
γιά νά σέ κάνη κούκλα, λιμοκοντόρον φίνον. 
Haralambidis 33 Oliver S t, NEW YOI

Λουκούμι πρώτης Συριανό λουκούμι μυρωμένο 
ποΰ τρώ ς καί λές τί μάστορας τό έχει καμωμένο 
Τί Εύρωπαϊκά 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 AN ARAS 305 Ε. 34th, St., NEW YOI

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

'Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
Ά ν  θέλης σύκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί ’ ς τό κρεββάτι ήσυχος νά πι'φτη; κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω,
νά λ έ ς : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  Ι

(ψωνίί
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery N.

Γνωστοποιούμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  δ ς  σπεύση νά τά  πάρη 
πριν γιαουντής κανένας βρεϋή καί τόν τουμπάρει 
Π έππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα 
κι’ δποια δουλειά κι’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα. 
Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago 

’’ 1450 W. 5th Ave. Cleveland

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.. NFW YORK 
JEAN TRICHA

Διπλωματούχος Άμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα 
15ετίαν καί δυναμένη νά άποδώση τήν ακριβή έξήγησιν εις ’ 
'Ελληνικήν καί τήν γνησίαν Αμερικανικήν προφοράν.

Ή  μόνη, τελείως κατηρτισμένη Α γγλική  Σχολή δι’ άρχαρδ 
καί προκεχωρημένους, ή όποία προπαρασκευάζει όχι μόνον ‘ 
Hich School (Γυμνάσιον) άλλά καί δι’ Αμερικανικά έπι<Τ 
μονικά καί έπαγγελματικά Σχολεία.

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

The Jame Tricha English-Greek School 
Α γ γ λ ικ ά  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 θδχης πάντα πρίμο στή ζωή  σου τόν καιρό.
"Ε τσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι 
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλω νά σπονδάσ)


