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Την εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρο;» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμιού στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μεϊς μ’ εκείνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μας δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’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 .

Νέα Ύόρκη έδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
καί τού Ρωμηού πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεΐ ό πόνος.

Χίλια έννηακόσιακόσια μά καί δέκα έξη 
μεσ’ σαύτή τή μπόρα κάτι θά μάς τρέξη.

Δέκα μηνός Φλεβάρη 
γκρίνιες μέ τό καντάρι.

Αριθμόν εννέα εχομε κι’ ογδόντα 
καί ντιρέκτ τά λέμε άλλά κι’ άπό σπόντα.

Επάνω σέ καρέκλα σάν τόν  παραλυμένο 

τόν σπρώχνει στό Κανάλι τό φεσοφορεμένο.

Ό  Περικλής ό κριτικός 
κι’ ό Φασουλής ό σκεπτικός

II.- Βλέπω μοΰτρα κρεμασμένα έχεις πάλι Φασουλή. ι
Μή συνάδελφος καί σένα στό μεϊντάνι σέ καλεΐ 
καί μέ τάλληρα μπλοφάρει νά θολώση τά νερά 
σάν σέ βλέπη πιά μέ βάρη και φτωχό καί φουκαρά;
Γιατί έχεις κρεμασμένο τό κεφάλι Φασουλή;
Μήπως σ’ έχουν φοβισμένο καί σοΰ εσπασ’ ή χολή
μέ χιλιάδες κατοστάρες ποΰ μοΰ λέν σέ σόν παρτί

, , , , κι απομειναν αρες μαρες τυπωμενες στο χαρτί;
Μή καί σένα στό μεϊντάνι Φασουλή σέ προκαλοΰν
καί τραβοΰν τό γιαταγάνι κι’ άπό πείσω τους γελοΰν;
Μή σοΰ παίζουν καραμπόλα μέ σκοπό νά σ’ εκφοβίσουν
καί τά πράμματά σου δλα σοΰ ζητούν νά ψηλαφίσουν;

Τί τό πνεΰμά σου ταράττον; Μήπως γίνεται καυγάς 
γιά τών τηλεγραφημάτων τάς δολλαρικάς πηγάς;
Μή καί σένα δέν πιστεύουν καί σοΰ πάει ριπιτίδι 
ποΰ μέ στοίχημα γυρεύουν νά τους δείξης τό ψαλλίδι;

Φ.—  "Ολοι ξέρουν δτι φέτο ένεκα ή φαμιλιά
μεσ' στήν Πάγκα Περικλέτο έχω ρίξει κουτσουλιά 
καί σοΰ λέω χασομέρη σάν σέ φίλο μου πιστό 
ουτε σέντζι στό κεμέρι δέν υπάρχει τσακιστό.
"Οσοι Σάτυρο διαβάζουν κι’ έχουν δυό δραμιών μυαλό 
τής κορεσποντάνς θαυμάζουν, τό σερβίτσιο τό καλό 
τόν Κρεμύδα τό Δερβίση, τόν Άγγοΰρα τό Μαρούλα 
απ’ τή Λόντρ’ άπ’ τό Παρίσι κι’ άπ’ τήν κάθε αναγούλα.



2 βΑΤΥΗΟΣ

Άπ' τήν ώρα ποΰ έφάνη ή φυλλάδα τοΰ Μπερντέ 
και τό Χέραλτ τάχει κάνει καί τό Τάϊμς κουτεντέ
κι’ εχει στ’ άρθρα της, στόν τόνον και στήν ύλην τήν καλήν 
συναγωνιστήν τη ςμόνον τόν Δαιμόνιον τοΰ Λύν.

Π .—Τί σοΰ έχουν τότε κάνει κι’ έχεις μοΰτρο σοβαρό;
Μή καί σέ σοΰ ξυνοφάνη γιά τοΰ Στέλιου τό Σταυρό
κι’ έν ώ εγεινες γεφΰρι λένε γλώσσαι μερικαί 
δέν σοΰ στεΐλαν κακομοίρη έστω κι’ άπό ντενεκέ;

Φ.— Γιά Σταυρό μήν άναφέρης Περικλέτο φαρφαρά 
δταν έ'ρθη ό Λεύτερης πάλι άλλη μιά φορά
δλα τά μεγαλειώδη ποίίχει σύρει τό κοντύλι 
έκτιμών δεόντως βώδι Μεγαλόστραβο θά στείλη.
"Οσοι χάριν τής Π ατρίδος μέ τήν πένα άριβάρουν 
δλοι τής περικνημίδος τό παράσημο θά πάρουν
καί τόν κάθε πατριώτη καί βυζάχτραν τής Π ατρίδος 
τοΰ Σακιού θά δής ιππότη καί τής Σαμαροπαΐδος
Υπουργείο δταν πάρη καί ό φίλος ’Αργυρός 
τής Κλωτσιάς θ ’ άριβάρη καί γιά μένα ό Σταυρός
γιά τούς τόσους μας τούς κόπους ποΰ γυρνούμε ντε μπερντέ 
νά ταξάρωμε ανθρώπους μέ τό φόρο τού μπερντέ;

ΓΙ. ΙΙόθεν τότε τούτ’ ή λύπη πού ή φάτσα σου μηνά 
Μή σέ τσάκωσε ή γρίππη καί σοΰ έ'ρχετ’ άχαμνά;
Ή  πρεπάρεντνες κοθώνι μή καί σέ ανησυχεί 
τώρα ποΰ κοντοζυγώνει'εκλογών ή εποχή;
Τής πρεπάρεντνες τό μένος μ’ έκανε μανιακό 
δώ έκεΐ αρματωμένος τρέχω σάν τόν αστακό

Φ.-* Μήτε γρίπη μέ κατέχει μήτε καί καταρροή
κι’ αν ή μύτη βλέπεις τρέχει σάν τό γύφτικο ροΐ
στόν Τερζάκη ν’ άποδώσης πού γιορτή έ'τυχε νάχη 
κΓ άπ’ τών φίλων τάς προπόσεις έφορτώθηκα συνάχι.
Άπό πέρυσι ώς φέτο τά περνώ ζωή καί νειάτα 
Πάντα έ'χω Περικλέτο τά κουμπούρια μου γεμάτα
κι’ ο Γουΐλσον πριν φαφούτη τί θά τρέξη μυρισθή 
στή φωτειά καί στό μπαρούτι έγώ είχα γυμνασθή.

I I . Μή αί μάχαι τών Βοσγίων σέ ανησυχούν επίσης 
Μή τυχόν τών υπογείων σοβαραί σουφροποιήσεις
και κολόκορα μεγάλα σέ κρατούνε σκεπτικό 
κα'ι λιιπήθηκες κεφάλα πού δέν πήρες μερτικό;
Μήπως έ'χεις πεισματώσει ποΰ ό Μόργκαν ό χρηστός 
μεσ’ στή σούφρα έχει χώσει κάποιο δάχτυλο κι’ αυτός
καί σπουδαίως σέ συγχίζει πού στά Όντεργκράουν πέφτει 
καί τόν Κλάρα σοΰ θυμίζει μέ τό κλιέφτω, κλιέφτεις, κλιέφτει;
Μήτε μάχαι Περικλέτο μοΰ χαλούνε τό μυαλό 
ποΰ ματοκυλοΰν έφέτο κόσμο άπειρο λωλό
μήτε ρέλροντ επιγείων βούτες καθημερινές 
μήτε σούφρες υπογείων μήτε καί άνθρωπινές.
’Ά ν  τή μύτη έχει βάλει καί ό Μόργκαν άπό κάτω 
καί χιλιάδες έχει βγάλει άπ’ τών σομπγουαίϊ τόν πάτο
γι’ αμαρτίας τούτο ρύπον ή κλεψιάς μήν τό θαρρής 
καί τοΰ μόρω μ’ άλλον τύπον τόν παρά νά δής μπορείς.
Μήν άκοΰς λιμάρες γλώσσες. Έγώ δέν ανησυχώ 
Εκατό ή πεντακόσιες τής βουτά γιά τό φτωχό
κι’ έτσι γιά τήν κάθε νέτη σουφροποιημένη λίρα 
θά τόν πούμε Ευεργέτη μπενεφάκτορ καί Σωτήρα.

I I — II οίας λύπης τάχα κρίκοι σοΰ συσφίγγουν τήν καρδιά;
Μή σάν πριν στή Σαλονίκη δέν ξαπλώνεται φαρδιά
ή κυρία πού σάν μπήκε μέσα στό Είλωτονήσι 
καμμιά τρύπα δέν άφήκε πού νά μή μάς τήν σκαλίση;
Τής Π ατρίδος μας ή θέσις μή σέ τυρανεΐ κουτέ;
Μήπως πλέον δέν αρέσεις τή σερί νιουτραλιτέ
καί γυρεύεις μέσ’ στόν σάλον νά κοπής καί σύ κομμάτια 
γιά τών φίλων Άγγλο;—Γάλλων τά όλόγλυκα τά μάτια;
Ή  καρδιά σου. μήπως θέλει γιάτήν κάθε Μαςγαρώ 
νά τρπώσωμε έν τέλει στού θανάτου τό χορό
καί νικώντας καί νικώντας βαθμηδόν καί κατ’ ολίγο 
νά σωθούμε κολυμπώντας μέσ’ στήν Τζιά καί στό Τσιρίγο;

Φ. Ούτε πόλεμο γυρεύο) ούτε δάφνη μέ συμφέρει 
Μέ τί τρόπο τά πορεύω ό Αλλάχ μονάχα ξέρει
κϊ’ άπό δάφνη μάθε φέτο έχω σπίτι ένάν κάδο 
πού τήν ρίχνω Περικλέτο κι’ δταν κάνομε στιφάδο.
"Οταν πρόκειται γεφΰρι νά γενώ στόν κάθε Γκέκα 
τότε έ'χώ κακομοίρη καί κορίτσι καί γυναίκα

καί τόν πόλεμο τόν θέλω καί μοΰ στρίβεται ή βίδα 
σύν καί δίχως Βενιζέλο μοναχά γιά τήν Πατρίδα.
"Ο,τι κάτω κεί κι’ αν γίνη ή Άντάντ στήν Καρκαλοΰ 
σάν καί πριν θά περνοδίνη λές καί είναι στούς Ζουλού 
κι’ δποιον θέλει πενοσύρτη άπ’ τ’ αυτί θά τόν τσακώνη 
καί σάν κλέφτη σάν αγύρτη μεσ’ στή χάψι θά στριμώνη.
Στή Σαλόνικα εμπρός των τό γκαβά σου αν δέν κλεϊς 
άν δέν γίνης οπαδός των τοΰ μπερντέ των Φασουλής 
άν δέν είσαι παπαγάλος έγια μόλα έ'για λέσα 
ό Εγγλέζος καί ό Γάλλος στριμωξιέν κλωτσιέν καί μέσα.
"Οσοι δημοσιογράφοι μέσ’ στή ζώνη εύρεθοΰν 
καί τή σκάφη γράψουν σκάφη καί κουτάλα δέν τήν ποΰν 
ό πριζόν καί τού δί πρίζον μεσ’ στό φρέσκο πάνε ήτοι 
καί ξανάζησε τό σήζον τού Χαμήτ τού μακαρίτη.

Π. Τού Προέδρου μήπως πάλι τής Βουλής \ εκλογή 
σοΰ σκοτίζει τό κεφάλι ποΰ δέν ξέρεις ποιός θά βγη;
Μή θαρρής πώς τό Μικέλη ό Σκουλούδης δέν τιμά 
καί γιά Πρόεδρο δέν θέλει Κόντε σάν αύτόν γιαμά;

Φ. Ά π ’ τήν πάλη τής ρουτίνας διτοιος Πρόεδρος κ.Γ άν βγή 
μεσ’ στά χρόνΓ αύτά τής πείνας ποΰ ρημάζεται ή γή 
είτε βγάλουν τό Μικέλη Κερκυραΐο βουλευτή 
πάλι θάχη τό καρβέλι μιά δραχμή καί κάτι τι.

ΤΊ. ΙΙοιό [ΐαράζι σοΰ πικραίνει τήν ψυχή σου Φασουλή;
Μήπως είναι θυμωμένοι οί πατέρες στή Βουλή 
ποΰ δέν πήραν κάρο μίο τό λουφέ τό σχετικό 
άπ’ τό άδειο τό Ταμείο ποΰ τό λένε Κεντρικό;

Φ.— "Ο,τι μέσα βροΰν άς πάρουν γιά νά γίν’ οίκονομία 
κι’ άν ποντίκια σουλατσάρουν στά διάφορα Ταμεία 
ό Μινίστρος άς όρίση Περικλή στούς Κεντρικούς 
ό καθείς των νά μετρήση τόν λουφέ εις ποντικούς.

II. II ές μου τί νά έχης μάθει πού πολύ σέ συγκινεί;
Μήπως έ'μαθες τά πάθη πού τραβούν οί Παξινοί 
πού τή θάλασσ’ άντικρύζουν μέ τά χέρια στά μαλλιά τους 
καί μέ βότσαλα γεμίζουν καί μέ φύκη τήν κοιλιά τους;

Φ.- Σάν μοΰ λέν πεινά ό δείνας, δέν τό κρίνω γιά κακό 
Τό γουργούρισμα τής πείνας είναι πράγμα φυσικό 
κι’ άπ’ τά γούρ γούρ γούρ ποΰ βάνουν τών εντέρων οι μανέδες 
πήραν σχέδιο καί κάνουν Περικλή τούς ναργιλέδες.

I Π .—  Ποιός λοιπόν τήν ησυχία τοΰ μπερντέ είναι ό αΐρων; 
Μήπως είν’ ή Συμμαχία τών Ρουμάνων συμπεθέρων 
ποΰ οί μεν ψευτιά τήν βγάνουν καί οί δέ τήν διαλαλοΰν 
καί τή μία μάς τή φτιάνουν καί τήν άλλη τή χαλούν;
’Έλα λέγε μου ζευζέκη μή τά λόγια μου χαλώ 
Στό μπουρίκο τί σοΰ στέκει Βλαχιστί στόν άφαλό 

I ’ κι’ έχεις-φάτσα σουφρωμένη κΓ έχεις μούτρο τρομερό
σάν παράγκα χαλασμένη, σάν τό τρίο τό καρό;
Κούμ ίτσ πάρε; Λές νά γίνη πακατόσουλε βερέμη 
καί ή Συμμαχία ’κείνη έβρυμπάντυ νά μάς τρέμη;
Καί άν έγεινε καί ’κείνη μάς κρατεί δετούς ή φρή 
ή μονάχα έχει γίνει Φασουλή γιά τό κεχρί;
Λές νά γύρη ή παλάντζα; Λές καλό σέ μάς νά λάχη;
Λές αυτή ή Άλιάντζα ώς τά λέν οί φίλοι Βλάχοι
ιαματική νά γίνη κολυμπήθρα Σιλωάμ
κΓ άπό μέσα της τσακπίνη κίτι βρέου σέ λουάμ;

Λές ή Μοίρα νά τά φέρη 
Φασουλή εύνοϊκώς
νά γενούμε συμπεθέροι 
Κρατικώς κοί κοιλικώς
καί στήν Πόλι τότε χάχα 
— ποιός μπορεί νά τό πιστέψη—
τήν πανώμορφη τή Βλάχα 
νά τήν δής νά βασιλέψη;

Φ. ”Ολ’ αύτά μέσ’ σ’ ενρι χρόνο    __
νά γενοΰν μπορεί δώ δά
κΓ ή φαλάκρα μάθε μόνο 
ποΰ τήν κούτρα μου μαδά
μοναχά αύτή μέ τσούζει 
Περικλέτο κατ’ άύτάς

II. - Νά γροθιές λοιπόν γρουσούζη
πού τής τρίχες σου κυτάς
κι’ έν φ πίσω άπ’ τόν Αρη 
γοργοσέρνετ’ ή φυλή σου
σύ φροντίζεις κατεργάρη 
μοναχά γιά τό μαλλί σου.
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Τί άρά γε νά έφταιγε κι' ή κάθε μιά κοκώνα 
μ’ δλο τόν έρωτα στερνά μ’ έγύριζε κορώνα 
καί ίδρωσα ό δύστυχος φαμίλια ν’ άποχτήσω 
μόνοιλ σάν κοντοζύγωσα σχεδόν νά σαραντήσω;

*  *  *

Έν τάξει είχα πάντοτε μεσ’ στή ζωή τά μέλη. 
Κανονικά τά χέρια μου, Ισόμετρα τά σκέλη 
καί μόνον σάν παντρεύτηκα μέ τσίμπησε φαλάκρα 
καί παραδόξως λίγνεψαν τά κάτω μου τά άκρα.

*  *  *

Είν’ ή αλήθεια Άδωνις δέν ήμουνα στά κάλλη 
έν τούτοις είχα πάντοτε αύτά ποΰ έχουν κι’ άλλοι 
μύτη καί στόμα καί αυτιά καί μάτια γλαρωμένα 
καί δργανο τοΰ σώματος δέν μοΰλειπε κανένα.

*  *  *

"Ολα τά είχα άρτια τής Φύσεως τά δώρα 
άφ, δτου έγεννήθηκα έως αυτή τήν ώρα 
4'.αί άν δέν ήμουν λάσιος σέ στήθος, πόδι, χέρι 
μά είχα τρίχες καί μαλλιά εις τά συνήθη μέρη.

*  *  *

Τό είχα τό σηκότι μου, τή σπλήνα, τά νεφρά μου- 
δέν έλειπαν τά γάγγλια ούτε καί τ ’ άντερά μου 
κι’ δσες φορές άρμάτωσα τό χέρι μέ κοντύλι 
άπό τή φτώχεια κύταξα τόν ουρανό σφοντύλι.

*  ★  *

Τί έφταιξε; Γιά μέν’ αύτό μυστήριο θά μένη 
Μόνη ποΰ βρέθηκε πιστή έτυχε νάναι ξένη 
κι’ έγώ φοβούμενος κι’ αύτή μήν τύχη μέ τουμπάρη 
φώναξα «φούντο άγκουρα» καί γίνηκα ζευγάρι.

*  ★  *

’Αλλά θαρρώ πώς τή σειρά τή χάλασα δώ πέρα. 
Είχα λοιπόν φιλόστοργο, μ’ αγια ψυχή πατέρα 
ποΰ γράμματα έφρόντιζε νά μάθω περισσά 
καίτοι θά ζοΰσα πιό καλά μόνον μέ τά μισά !

«Άναστασιά» στή μάνα μου έμίλαγε «Τό γυιό μας 
θά τόν ίδοΰμε βουλευτή μιά μέρα στό χωριό μας 
καί ’Υπουργό καί Πρόεδρο, Ναύαρχο καί λοιπά» 
καί μοναχά— δέν ξέρω πώς— δέν μ’ ήθελε Παπά.

Όμως ή δόληα Μάνα μου— Θεός νά τήν σχωρέση- 
Δεσπότη μίτρα ήθελε ό γυιός της νά φο-ρέση 
ποΰ σ’ δποιο λάκο— έλεγε— μιά μόνο γονατίση 
ένα εικοσοχτάρικο καθείς θά τοΰ μετρίση.

*  ★  *

«’Όχι, Νικόλα Υπουργό. Δεσπότη ’γώ τόν θέλω 
μίτρα μέ διαμαντόπετρες να έχη γιά καπέλλο 
νά τόν κυτώ στήν έκκλησιά κρατώντας τό τρικέρι 
νά συγχωράη τόν ντουνιά σάν τού φιλή ίό χέρι.»

* -» *
Μά δσω κι’ άν έλάτρευα τήν άγια μου μανοΰλα 
πού στής ευχές έπίστευε, άλλά καί στή σακοΰλα 
μέ προφητείες καί ψαλμού; δέν ήθελα νά μπλέξω 
καί τόν παπά σάν μερικούς μεσ’ στή ζωή νά παίξω.

Δέν ήθελα! Μ’ άπ’ τόν καιρό ποΰ έφθασα δώ πέρα 
μιά μόνη σκέψις τριγυρνά στόν νού μου κάθε μέρα 
καί λέω. «Βρέ ηλίθιε άντί μπερντέ νά στήνης 
δέν ήτο πιό καλλίτερα ένας Παπάς νά γίνης;

Καί συζητώ μονάχος μου- μά τή στιγμή πού φθάνω 
κι’ άποφασίζω σοβαρό διάβημα νά κάνω 
θαρρώ μέ γένεια κόκινα τό μοΰτρό μου κυτάζω 
ποΰ σάν Χαχάμης φαίνομαι κι’ άπόφασι άλλάζω.

*  *  ·

Αύτά τά γένεια ποΰ ξανθοκοκκινωπά φυτρώνουν 
σε μούτρο Χαχαμήστικο αύτά μέ θανατώνουν 
αύτά μοΰ κόβουν τό ψωμί καί Φασουλή; γυρίζι 
γιά τοΰτο εις εκδίκησι καί ’γώ τά μπαρμπερίζω

,ω

ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Τ — Πήγαινε βρέ σύ καί θά σοΰ πληρώσουν οί ανθρω-
, , , ι ποι τόν κόπο σου.

; Οταν ανεβαίνετε τα σκαλια τού υπογείου σιδηροδρά ! Π όσου μακρυά είν’ , αυτού π’θά πάμ; τόν ρωτά ό 
μου κυτάτε τα δικα σας ποδιά. Πολλοί άνθρωποι j Στάθης.
έ σ κ ό ν τ α ψ α ν  κυττάζοντες τά ξένα πόδια καί. . . . “  - ο ς μ,σή ώρα άπαντά έκείνος.
π ι α σ τ η κ α ν .  . * . Κί πόσου άξίζ’ ού κόπους; συμπληρώνει ό Γιάννης.

— "Ενα τάλληρο γιά χατήρί σας τοΰ άπαντά.
"Οταν απλώσετε τό ζερβί τό χέρι καί πάρτε λεπτά — Πέντι δραχμές ούρ’ άθιδφουβ; είπε ό Γιάννης τινα- 

δανεικά πρέπει άμέσως νά τά ξεχάσετε. Τό Εύαγγέλιον χθείς πάνω άπ’ τήν καρέκλα λές καί τόν δάγκασε φίδι 
λέγει. «Μή γνώτω ή δεξιά τί ποιεί ή άριστερά». ΙΙεντήντα δικάρ’ς ώς κί νά πάμ’ ώσ’μ τά καφινίδια, μ’σή

* * * ούώρα κί παρακάτ’ ; Ούρ’ ίέν’ άγώϊ κί μ’σό άπ’ τούν Κρα-
ι ' ■ ' = > < ' βασαρά ώς κί τούν Μισουλόγγ’ ; Ά ϊ  μανούλαμ’ γιά δαύ-Αν χαλαστε το στομάχι σας απ την κακοφαγια φοον- ~s s > ν 7 , , ,. > » » > >λ ' ' '  ̂ κανουν παραδις δου για, γιατί γδυν τουν κοσιι κι τστιζοντες να κάνετε χρήματα στην Αμερική μη οωτησετε - > < > < , ν  ’ > ' - < V , ,; ιλ - . . Λν - > 1 - f 2 , 1 f 1 1 , περν ως κι τα καφκαΛ απ τα μάτια τσ κι τσ acpnvτον Κτηνίατρο. Αρχιστε να τρωτέ βρώμη και σανο. «  < ' < - Τ ’  < w ,ρ ; , ^  '  β β ’-τ '  f - ί γκαβοί σαν κι του 1 ιρουληα τουν Καψουμάλ.Cilvai η μονη τροφή που συμβιβαςεται με τον οογανι- ' η » -/> « ν- γ~ «7 1 , „ ,σιιόν σα- r 1 ' 1 Επι τέλους επενεβη ο Καφεντζης, η συμφωνία εκλεισε

* * . ! μέ 75 σέντς καί ή συνοδεία έξεκίνησε ποδαρηδόν γιά τό
~ - ν ί-' - ' - ' ο  Μάντισον προπορευομένου τοΰ οδηγού και άκολουθούν-,( ,ταν σας πονη το δεξι χερι, μην πάρετε ποτε καθαρ- | τ(|)ν χών ' . 1 11

τικό. Είναι επικίνδυνο νά κουοάζετε τό πονεμένο νέρι ν  ' & /  « ’τ-· - - < , , ,
ύποχρεώνοντες αύτό νά κάνη δουλειά περισσότερα άπό 1 2  J j°  δρ°μ° ° Γ,αννης στρεφΚΙ μ,α ατ™  και λεει ™
’κείνη ποΰ είναι συνει'θισμένο νά κάνη κάτθε ’μέρα. ,\’ -nr" · · ’ > . > / < >  1 , , ■ υυρ που μας σεον ταγ αυτουν ς ου Εουοσμενους:Ιο κρύωμα περνεται πάντοτε απο τα ποδιά ιδίως απο λ,. ~ , , , .  s J, sγ1 ’ ’ - " ' ./>,·, - it Μπας κι είν κανένας Λίφτουδιντ σ κι μας τοαβαει σττης πατούσες. 1 ι αυτο, οταν ποοκειται να βάλετε βεν- , ~ * , , , , ? , , “  b , ν ,Τ ~νΓ._ , - -  Λιι~ ’ α > ι ' τ ι μπαιδα να μας πλακωσ απου κατ σαν κι του χιονοτσου-τουζες μην της κολλάτε ποτε στην πλάτη σας· είνε , f , Λ
άχρηστες. j νου στ νκουπρια^

Στό κρύωμα τό καλλίτερο γιατρικό είναι τό τρίψιμο. | |,0V '̂̂ πε τρομαγμένος κι ό Στάθης.
"Οταν είσθε κουωμένος βοέστε έναν άνθοωπο, ξαπλώστε I 9 ?1’ ’i ια π σ κρε\οι ^.ται. — α\ κι παμ σ
τον κάτω καί άοχίστε νά τόν τοίβετε παντού μ’ δλη σας ι αι’τον το τ , Μαδτ>5 κι ^αξ, ^  ν«  πί|,ν"·> ν ' ,  g, «ϊ ' c/» Γ , 1 , - μην τυχ κι οαν ς μεσα του μαγκουφ του ποδαο σ πάειτή δυναμι εως οτου ιδοωσετε. A ua χύσετε αρκετόν 1̂  1 Λ < , ν '<Γ ~ r  1 , J  , , ,  > ινν' > α - " - , : ί χαντακουμεν. λαθκες πας κατα διαοΛ Κουντουστασίδρωτα και κουρασθητε γυρίστε ποος τον τοίχο και κ οι-; . , , -  , , , ,a- rpv „λ  c 1 , ' <γ. - S , '· λ γ α κ . Α φγκρασ ποοωτα κι σαν κι δε ιδης απ του μπα-μηθητε. 1 ήν αλλη ημεοα θα σας εχη πεοασει. ι, 'η -  , / λ > , , ν1 « k  1 ~ Λι1 5 ΓΤ ~!λαιτυρ σκαμνια, σαν κι δεν ακουις να παιζ ν σκαιιπιλΟταν εχετε συνάχι οουφατε ταμπακο. I I οο του ■. , r  - , , ? - , · , ,» ο - c , ~ ιεξγιαντ κουλιτσινα τμιναλ , για τ ντριωτα μην ιιπαιν ςφτερνισματος ο π ι σ θ ο χ ω ρ ε ί  ο αέρας του κρυ- j μ|σ[χ ' '
ο/.ογ ατος. * * * > Μή σι νοιάζ’ γιά τούτου γιά κΓ έχου δοΰ νά στ’ μέσ’

κί τού χαντζάρ. Θά ντ’ πιλικήσου τ’σαπουκλιά τ’κιρατά 
σάν κί μάς προυδώκ’ σά ντού Γιούδα τοΰ Σκαριώτ’.

Ή  συνοδεία προχωρούσε τώρα μέσα στό Μπρόντ- 
γουαίΐ καί οί νεοφερμένοι έσχιζαν τά άνθρωπινά κύματα 
πού πλημμύριζαν τόν κατ' εξοχήν εμπορικόν δρόμον τής 
Μεγαλουπόλεως κρατούμενοι άπό τό χέρι μήν τύχη καί 
χαθούν. ’Έπειτα άπό 15 λεπτά τής ώρας έμπαιναν στό 
Μάντισον Στρή-τ.

— Ούρ δώ καλλιάζ’ σάν κί νάν' άλλ’ πουλτεία πατριώτ’
| είπ’ ό Γιάννης.

-Ή  ίδια είναι. Δώ είμαστε στόν Ελληνικό τόν μαχα- 
, _ , , e , ;λά. Επειδή δμως καί μάς άρέσ’ πολύ ή πάστρα γιά

Ο διάδοχος τής Ρωσσιας και η διαδοχεσα τής Ιαπω- ^α τ̂0 κατά πώς τό λέει κι’ ή Γιουγραφία συνουρεύουμε. 
νιας δεν είναι πρώτα άλλα τρίτα ξένα ξαδέρφια. Δηλαδη Άνατουλ’κά μέ τσ’ Εβραίοι, Δυτικά μέ τσ’ ’Ιταλοί κά 
η Μάνα τού I σάρεβις και η Μικαδαινα είναι συγγενείς , τ0 ,̂ ρ^ουρηά μέ τσ’ Κινέζ’ καί κατ’ Νουτιά μέ τά ψ'αρά-

ΕΑΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
ΔΕΛΤΑ ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑΝ, Ενταύθα.

Γιά ν’ άνοιξης ένα μαγαζί φίλε μου δέν χρειάζονται 
κατά τή γνώμη μας παράδες. Ή  ύποστήριξις τών ’Αστυ
νομικών οργάνων μάλιστα. Αυτή μπορεί πολύ νά σέ 
διευκολύνη. Συνήθως γιά τό άνοιγμα ενός μαγαζιού
άπαιτΟΰνται καιρός, θάρρος καί .................. άντικλείδια.
’Ιδίως τό τρίτο.

*  *  *

ΓΑΜΑ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΝ, Μπόστον.

έξ άγχεστί ς άπό συμπεθεριά σάν νά λέμε. Συνεπώς 
μπορούν νά παρθοΰν δπιος λέει καί τό δημώδες τρα
γούδι «συμπεθέρα, συμπεθέρα δσω νά σέ 6άλω χέρα»

*  *  *

ΖΗΤΑ ΓΛΥΠΤΗΝ, Κλήβελανδ.
Ή  γλώσσα αγαπητέ δέν είναι λόγος διαζυγίου. "Οσω 

καί άν δέν σοΰ άρέση άφόΰ άρέσει τής γυναίκα; σου 
δέν μπορείς νά κάνης τίποτε. "Οταν ηράσης νά ίδή;

| πώ; θά ν’ εύχαριστή σάν διηγήται ίστορίε; στ’ άγγόνια 
σας. , -

• * ■
ΒΗΤΑ ΜΗΤΡΟΝ, Τολΐντο.

Νά ψηφίσης φίλε μου τό συνδυασμό τού ξυπολύτου 
Τάγματος, τόν ’Αλέξη, τόν Κελεπούρη, γιά νά τρφς 
μεζέδες, τόν Μπαρμπαγιάννη άπ’ τό Αΐγιον, νά μάθης 
παραμύθια, τόν Μπαρμπα Κρεμύδα νά σέ κερνά, τόν 
Μπαρμπα Χαράλαμπο τό Χρόνη μέ τόν ταμπουρά καί 
Πρόεδρο τόν Κατσάνη άπό τή Σειλιπινούς.

*  *  *

ΜΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ, Μέμφιδα.
Μάς ρωτάς ποιος έδρασε καί έπεσε στάς Θερμοπύλας,

I χωρίς δμως καί νά διευκρινίζης ποίας Θερμοπύλας έννο- 
I εις, άφοΰ υπάρχουν δύο ίστορικαί Θερμοπύλαι. Λοιπόν 
j ή ’Αρχαία 'Ελληνική ιστορία τοΰ ’Αριστοφάνους άναφέ- 
' ρει δτι εις τάς θερμοπύλας τής Καισαρίας μεταξύ τών 
| στενών τού Εύρώτα καί τής Έρυθράς Θαλάσσης έπεσεν 
| ήρωϊκώς 6 περίφημος Στρατηγός Ηρώδης ό Αττικός 
Ιπολεμών έναντίον τών Κινέζων οί όποιοι είχον εισβάλλει 
^ότε διά ξηράς είς τήν Κέρκυραν. Ή  σύγχρονος δμως 
Ιστορία γραμμένη άπό τόν μακαρίτην Φασουλαρίδην άνα- 
φέρει δτι επάνω είς τάς επάλξεις τών Θερμοπυλών έπεσεν 
έξ ΐσου ήρωϊκώς μαχόμενος ό Γιάννης ό Μπούρας μέ 
δλον τό έπιτελεΐον του, διεσώθη δέ μόνον ό ί π ο σ τ ρ ά- 
τ η γ ο ς Μίχος ό Θεοδωρόπουλος.

Γένεια ποτέ δέν άφησα στοΰ μούτρου τό χιυράφι 
κι άν μιά φορά στόν πόλεμο δέν τ’ άγγιζε ξουράφι 
είναι γιατί ό Λοχαγός δέν είχε άποχτήσει 
ποτέ μπαρμπέρη ποΰ νάρθή καί νά μοΰ τά ξουρίρη.

(άκολουθέΐ)

Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε I Ο 
ι Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου. I 

Ό  Καφεντζής έσκέφθη δτι άν τούς έστελε μέ κάποιον 
στά διάφορα Ελληνικά Κέντρα τοΰ Μάντισον Στρήϊτ 
γιά νά ρωτήσουν, ίσως ν’ άνεκάλυπτον κανένα πού νά 
γνώριζε τόν πατριώτη τους. Ά μ  έπος λοιπόν άμ έργον. 
Φωνάζει κάποιον εκεί καί τοΰ ‘λέγει.

— Βρέ Γιώργη ! Πάρε. καϋμενε αυτούς έδ ώτούς 
άνθρώποΰς καί πηγαίνετε μαζί στά καφενεία τού Μάντι- 
σον νά ρωτήσετε μήπως βρήτε τόν πατριώτη τους, γιατί 
δέν γνωρίζουν κανένα άλλον έδώ.

— ’Άει πατριώτ’ νά χαρή; τ’ φαμίλιασ’ κί τά π’διάσ' 
κί ούλα τά συμπεθέριασ’ . Π άρ’ μα; κί ού Μιγαλουδύνα- 
μ’;  θά στοΰ ξυπλήρώσ’ σ ’τ’ δεύτιρ’ ντ’ παρησία.

— Χμ! έκανε έκεΐνό;! Στή δεύτερ’ Σάν νά μή μ’ καλο- 
χτυπάει αύτή ευχή. Καλά στ’ δεύτερ’ Ά μ ’ τώρα στήν 

j πρώτ’ νά ιδού με τί θά γίνη. Κάλλιο πέντε καί στό χέρι 
- πορά. δέκα, κοί καρτερεί. Στά ψιλά, κυρ Βασίλ'. ποιός 
θά κατεβή στή μαζοΰμα;

δκα.
—Μουρνταριά έχ κί δοΰ γιά είπ’ ό Στάθη;. Μόν’ κί 

δέν γλιέπσυ καμμιά κουπριά σάν κί τοΰ χουριό.
— Βρώμα κί ί σ ο υ δ ί α συνεπλήρωσε ό Γιάννη;.

(άκολουθεϊ)
*  *  *

Ή  Δεσποινίς Κουκουνάρά ή Στεφανία ήτοι 
άπ’ τ’ Άϊβαλιοΰ τ’ άρχοντικό και τιμημένο σπίτι 
την κόρη φίλου τοΰ Ματθιού έχει ποοχθές βαφτίσει 
καί Θέμιδα τήν κάλεσε κι’ εύχόμεθα νά ζήση.
Είθε νά μοιάση τής Νουνάς καί τών γονηών νά μοιάση 
κι’ ευτυχισμένη τή ζωή ή Θέμις νά περάση.
Κυρίαν Καλλιμάχου. Γιά τού παιδιού τά δώρα 
άπ’ τήν καρδιά μας δλοι σ’ εύχαριστούμε τώρα 
κι’ εύχόμεθα στόν Πλάστη νά ζή;, νά εύτυχήσης 
καί τού μοναχογυιοΰ σου έγγόνια νά φιλήσης.

* *  *

ELLENIC FURNISHING Co.
463 6th Ave. New York.

Θέλετε άνδρικά είδη, Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικά; 
Υπάρχει Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν άγο- 
ράζετε δτι δσω περισσότερο λούσο καί νοίκι έχει "να 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης.

* * *
IMPERIAL AUTOMOBILE SCHOL.
9 East 52nd Street New York.

Σκέπτεσθε νά πάρετε αύτοκ'νητο καί θέλετε νά μάθετε 
νά τό όδηγήτε; Ελάτε νά σάς διδάξομεν. Θέλετε νά γίνετε 
σωφέρ; Σάς δίδομεν μαθήματα. Θέλετε νά πάρετε δίπλω
μα οδηγού; Εΐμεθα πρόθυμοι νά σάς μάθωμεν τόν μηχα
νισμόν. Σχολή άνόικτη ημέραν καί νύκτα καί τάς Κυρι- 
ακάς.

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

Λι.τλωματοϋχος Άμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα έπί 
i .'it τι αν καί δυναμενη νά άποδώσΐ] τί|ν άκριβή έξήγησιν είς τήν 
Ελληνικήν καί τήν γνησίαν ’Αμερικανικήν προφοράν.

Ή  μόνη, τελείως κατηρτισμενη ’ Αγγλική Σχολή δι’ άρχαρίονς 
καί προκεχωρημένους, ή όποιο προπαρασκευάζει δχι μόνον διά 
Hich School (Γυμνάσιον) άλλά καί δι’ ’ Αμερικανικά επιστη
μονικά καί επαγγελματικά Σχολεία.

Ώ σ α ν τω ς  διδάσκονται νΑλγε6ρα 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 θαχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
“Έ τσι οκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλασι
ττό Σχολειό τ ή : Μίσες Τρίχα Λά τήν στείλω νά σπουδάοη.



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
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Τί είσαι; Μ ετανάστης καί πας γιά τήν Π ατρ ίδα ;
Μά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ ας καί νά ύπνωσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον υπνου κα'ι φαγητοΰ επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  οσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

'Ελληνικό καθ’ έαυτό παντοπωλεΐον πρώτης 
ποΰ μέσα μόνον έκτακτος εύρίσκεται ποιότης 
ή δπως λένε μερικοί καί τοΰ πουλιοΰ τό γάλα 
Στρήϊτ Γουέστ θά τό εύρής τούτέστι τοΰ Μ ατάλα 
Μ’ αν θέλετε κα'ι κάποτε γιά νά μετακομίσετε 
έχει έξπρέδες κα'ι φθηνά μαζί θά συμφωνήσετε.
John Matalas &  Sons 73 W est St. NEW Y O R K

Νά ταξειδεΰσης πρόκειται; M.]v έχης πιά σκοτούρα,
τής πέρνει ολες ’ 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’ ενα.
Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
Ά φ οΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης
γιατί δέν πας τή φ άτσα  νά τήν διαιωνίσης;
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  ουλά του 
Θεός νά συχωρέση τήν αγία τήν ψυχούλά του.»

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

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

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, Άσκληπιάδης πρώτης 
ποΰ διβκρίν’ 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 τί θά  γίνη 
δν λίγο τό 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. 
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τό 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  ATHENS BARBER SHOP

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ιού σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
'.άδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μνροβόλο,
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 Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Ο Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
/.αί δέν τόν ηδρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μουπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
τώς εχω κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
Ό λοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος ποΰ ζή γιά καλωσύνη 
πυμφέρον εχομ’ δλοι μας μιλιονέο νά γίνη».
BOORAS CIGARETTES 5 BATTERY PLA C E  NEW  YORK. 

* * »
λωμάτια εύάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σδν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
πού ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περιργον! 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

**·

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 
αύτός ποΰ έχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξία  έχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

STEPHEN CHRISTIDES GENERAL· AGENT.
73 Maidn La St., NEW  YORK

Σΰκα, τυριά, κονιάκ, κρασιά, λάδι άγνό, διαμάντι 
ποΰ άμφιβάλλεις σάν τό τρ φ ς  καί λές. Μήν είναι κάντι; 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τί πράγμα είναι τοϋν,ι; 
ποΰ νά τό φάη μοναχό μπορεί κανείς σάν φροΰτο;
"Ο λα τά  σαρακοστιανά, Σ αλώνων ’ ληές καί λάδι 
θά τάβρης είς τούς αδελφούς μονάχα Μοσχαχλάδη. 
Moscahladis Bros 44646 New Bowery Ν. Υ.

Θέλεις νά έχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
2τοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελία νά δώσης 
ζαί νάσαι πεπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.
Th. FOTIADIS 266 W. 39th St. NEW YORK

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, Hotel, έν γένει μήν 
επιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασφα- 

I λίσητε προσωπικόν τ ί μ ι ο  ν, μ έ  π ε ί ρ α ν  καί φ  ί- 
I 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. Ό  σοφώτερος Κ ατα 
στηματάρχης ήμπορεί ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπει
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε ύπαλλήλους έντιμους καί εργατικούς μέ πείραν; 
Ά ποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφεϊον 

CO LE M A N ’ S R E C T O R  AGEN CY 
693 6th A V E .................................................................... 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 ’ έκεϊνον 
γιά νά σέ κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φΐνον.

Μ.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
’ Ιατρός

NEW YORK
★ ★ ★

A.

152 Ε.

Α Λ Ε Ξ Ι  
’ Ιατρός

22nd St.,
★ ★ ★

Ο Υ

NEW YORK

136 Ε. 17th St.,

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.
***

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 

δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε 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 μετρητοΐς τά  φέρνει.

L K K A S *C D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.
* * *

"Ο, τι κι’ &ν 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
«τού Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπόρων
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 πώς δέν θά πή καί μένα.
ροΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι
βτούς 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.
***

To ξέρετε τό Πάνθεον; Ξενοδοχεϊον πρώτης.
Ό  Φώσκολος τό κυβερνά σπουδαίος πατριώτες 
κι’ ό Λοιλοιδάκης σύντροφος ποΰναι Μαρμαρινος 
κι’ υπηρεσίες χίλιες δυό κάνει τοΰ καθενός.
Ξενοδοχεϊον φαγητοΰ κα'ι ΰπνου δπως πρέπει 
ποΰ δλω προς τήν θάλασσα καί προς τόν ήλιο βλέπει, 
μέ μπάνιο, μέ σκεπάσματα καινούργια, καθαρά 
κα'ι δπερ σπουδαιότερον λίγον ζητοΰν παρά.

7 WASHINGTON STREET, NEW ΥΟΡΚ.

Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φ τερωτά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New York

Τού Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ δν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νϊ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό δς προτιμά δταν ζημιά δέν Ιχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δς προτιμά οταν ζημιά δέν έχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

Ό τ ι  κι’ δν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρόλη 
έκεϊνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ. 

*  *  *

” Αν τάφερε ή Μοίρα ύπάλληλος νά ζήσης 
νά μή τό βάλης μέσα καί πάς ν’ αύτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κι’ έκείνος θά σέ κάμη ΰπάλληλο-άφέντη 
ο,τι δουλειά ζητήσης αύτός γιά σέ θά τρέξη 
κι’ άπό τή στενοχώρια εύθύς θά σέ ξεμπλέξη.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK

Linardos A gen cy  659 6th Ave., NEW YORK
* ·

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον Ελληνικόν έν αλλοις 
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 ν. ’ ηζ 

Σ ιγαρέττα  G REEK  D R K a M 
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.

Π ές  μου ποιό παίζεις οργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ενα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θ ά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης.

PANAGIOT1S TS1MIS 150 W . 28th St. NEW YORK

Λουκούμι πρώτης Συριανό λουκοΰμι μυρωμένο 
τού τρώ ς καί λές τί μάστορας τό εχει καμωμένο 
Τί Εύρωπαϊκά γλυκά, άλλά καί μπακλαβάδες 
:'.αί κουραμπιέδες έξοχοι, σιρόπια καί χαλβάδες.
"Ολα τά  είδη τών γλυκών δ,τι καθένας θέλει
τά εχει αν παραγγελιά 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 τά δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

ohn Marakas Rookery Bldg. Room 8 1 7 Chicago, 111.

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
Ά 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 : « Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  θά

(ψωνίσω».
M ic r o u t s ic o s  Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y.

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ” Α λεξ άς σπεύση νά τά  πάρΐ)
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 111.
”  1 450 W. 5th Ave. Cleveland O

Τηλέφωνον Bryant 9427

Ε Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Κ Ρ Ε Ο Π  Q A E I O N  

" Η  Α Θ Η Ν Α ”

Έ λ . Λάμπρου καί Κ. Γρηγορόπουλος 

304  W eit 41»t Street New York, Ν. Y.

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
"Α ν θέλης στό ταξείδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ υ μ ί α
ποΰ θά είπη 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.

GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.
83 14th AVENUE, NEWARK, N. J.

Έχομε ν δλα τά 'Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα κα'ι 
συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ’ ε υ θ ε ί α ν  κα'ι δέν έχομε π ο λ λ ά  
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο 'Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


