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Τήν εβδομάδα μιά φορά ύ «Σάτυρυ;» ί)ά βγαίν» 
και τό ξερό κάθε Ρωμ οΰ στήν τσνπι· του <)u μπαίνη 
i:f πέντε σέντσια μοναχά το φύλλο ν' αγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μά: και μπ; μ' εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτο: 
και τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κΓ εμάς μας συγκινεί ό πόνος

Χίλια έννηακόσιακόσια μά και δέκα έξη 
μεσ' σαύτή τή μπόρα κάτι θά μάς τρέξη.

Δέκα έννηά Φλεβάρη παράπονα και κλάμματα 
και ανοιχτά καμπόσα στό Βασιληάς μας γράμματα.

Έννενήντα αριθμός καί τό φΰλλο προοδεύει 
κΓ ό αφέντης ό τρανός διαρκώς περιοδεύει.

Ό  Έλιχοΰ κΓ ό Ροΰσβελ τά δυό πετειναράκια 

έμοίρασαν εσχάτως ώς λένε τά τσανάκια.

Μιά ανοιχτή τοΰ Φασουλή 
στό Βασιληά Επιστολή

(Νάο στάϊλις σάν είναι εγεινε τής μόδας ήτοι 
γιά νά κάνη ό καθένας Βασιληά τό Φλογαΐτη 
και στόν τΰπο νά σοΰ στέλλη ανοιχτή επιστολή 
εύλαβώς μιά τέτοια δέξου και άπ’ τό βλάκα Φασουλή.)

Αίμα Ρωμηοΰ γνησίου έχων κΓ έγώ στάς φλέβας 
ώς βλέπεις. Βασιληά μου, μέ τό προσήκων σέβας 
εις τόν προθάλαμον Σου περίλυπος έμβαίνω 
κι’ άλλα Σοΰ λέν τά χείλη κι’ άλλα καταλαβαίνω.

Αφέντη Βασιληά μου καί Πολυχρονεμένε 
τ’ ήταν αύτό τό κάζο; Πήγες καί Σύ καϋμένε 
στόν τόπ;ο μας τόν "Αγιο συνέντευξι νά δώσης 
κΓ δλα τά πετεινάρια νά μάς τά μαραζώσης;
Παράπονο ποιό είχες άπό τόν Κικιρίκι;
Ι\Γ αυτός καθώς κΓ ή αλλη καί ή Θεσσαλονίκη

δουλεύουν γιά τό 'Έθνος αφέντη Βασιληά μου 
καί μόνον ’γώ ό μπέτσιας κυτάζω τήν κοιλιά μου.

Αυτοί ποΰ ’φημερίδες εκδίδουν έδώ πέρα 
γιά Σέ, γιά τήν Πατρίδα φροντίζουν κάθε μέρα 
κΓ άπ’ τοΰ Θεοΰ τή νύχτα ώς δτου ξημερώσει 
πασχίζουν τό λαό Σου νά τόν φορτώσουν γνώσι.

"Ολοι αυτοί ποΰ βγάζουν έδώ έφημερίδα 
τήν κάθε μιά τους σκέψι τήν έχουν στήν Πατρίδα 
κα ί σπάζουν γο μυαλό τους σάν τί μπορεί νά κάνουν 
γιά τό δικό Σου θρόνο οΐ άλλοι νά πεθάνουν.
Τί Σοίκανε ό Κήρυξ εκείνο τό ξεφτέρι
Λον μόλις ί)ά ξυπνήσης σ' αύτόν θά βάλης χέρι
καί γι >ιω στά ζητείται πρόσέχεις πιό πολύ
νά δΰς τοιός κάνει στάντζες καί σόδες ποιός πωλεΐ;
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Αν γράφη Βασιληά μου γιά τόν Μπαρμπα Λεύτερη 
συμφέροντα δέν έ'χει άπ’ τό ζερβί τό χέρι. 
κι’ αν προμήθειας είπαν κοντά του πώς γυρεΐν 
και λένε δήθεν, τάχα πώς στόν Έρμη δουλεύει 
αυτό αν τό πιστέψης θ’ άπατηθής μεγάλως 
γιατ’ είν’ ό Κήρυξ άλλος και ό Τατάνης άλλος.

Ή  μιά δουλειά στήν άλλη ποτέ κοντά δέν στέκει 
Δανείζεται μονάχα ή Μοΰσα κάνα τσέκι 
κι’ ό Στέλιος τό φερμάρει και τόν τσακώνει σφίξι 
γιατί ούκ έ'στι τρόπος ποΰ νά τοΰ τό βσυτήξη.

Ό  Κήρυξ Βασιληα μου Σέ γράφει Στρατηλάτη 
πεζόν Σέ λιβανίζει μά καί καβάλλα στ’ άτι 
κι’ αν κάποτε μέ τρόπο Σοΰ βάζει καί χωσία 
Σύ κύταξε τά λόγια μή μπαίνης στήν ουσία.

Εκείνος Βασιληα μου άπ’ τοΰ Ρωμηοΰ τόν πόνο 
γιά νά μάς ξεστραβώσει τούτέστι βγήκε μόνο 
κι’ ένώ Σ ’ υποστηρίζει και μέ τό παραπάνω 
Έσύ τόν λές αγύρτη καί λίγο λαοπλάνο.

Τί τάχα. Βασιληα μου, μέ συγχωρεϊς παθαίνεις 
καί τούς καλούς Σου φίλους δέν τούς καταλαβαίνεις 
αύτούς ποΰ Σ ’ αγαπούνε, ποΰ θέλουν τό καλό Σου 
κι’ ένώ φιλούν τά πόδια, τρυποΰν τόν αφαλό Σου;

"Οσα προχθές τοΰ είπες πάρέτα τώρα πίσω 
γιατί κι’ εγώ μαζί Σου δέν θά ξαναμιλήσω 
κι’ δλ’ οι καλαμαράδες ποΰ μένομε δώ πέρα 
ψηφίσματα και άρθρα θά γράφωμ’ δλη μέρα.

Συχώρα μου τή γλώσσα κατήφορο αν πάρη 
Πένα κι’ έγώ στό χέρι κρατώ καί καλαμάρι 
κι’ οποίος δώ πέρα ξέρει τού θρί κολυβογράμματα 
γιά τή δική Σου γούνα κυτά νά κάνη ράμματα.

’Έλα οί δυό μας τώρα λιγάκι νά τά πούμε 
νά δής σέ τί στό τέλος συμπέρασμα θά βγούμε 
κι’ δλοι σοφό κρατούμε στούς ώμους μας κεφάλι 
ποΰ λέει τί νά κάνουν στόν πόλεμο οί άλλοι.

"Οσω κι’ άν έχης Στέμμα καί λαμπερή πορφύρα 
έ'ξυπνο δσω πάλι κι’ άν σ’ έπλασε ή Μοίρα 
Πολιτική γιά πές μου πώς Σ ’ έμαθε ή Τύχη 
άφοΰ ψαλμούς δέν ξέρεις μά μήτε καί χτωήχι;

Διπλωματία πές μου σάν ποΰ τήν έ'χεις μάθει 
άφοΰ δέν έχεις ρίξει ματιά στό Γερω-Στάθη;
Άφοΰ τοΰ Άνανία δέν ξέρεις προφητείας 
πώς ήμπορεϊς νά νοιώθης άπό Διπλωματίας 
κι’ δταν στά Σιναξάρια καιρό δέν έμβαθύνης 
πώς θ ’ άποκτήσης πείρα γιά νά μάς διευθύνης;

%

Άφοΰ δέν έχεις σύρει πενιά σ’ ’Εφημερίδα 
ποΰ ξέρεις Σύ τί πράμμα συμφέρει τήν Πατρίδα 
καί τή δική μας γνώμη έχεις περιφρονήσει 
εμάς ποΰ ή σοφία μάς έχει πλημμυρίσει;

Πές μου γιατί δέν σέρνεις σάν άλλοτε τήν πάλα 
κι’ ένώ έσύ θά τρέχης στό θάνατο καβάλα 
εμείς οι άρθογράφοι καί πρώτης κουραμπιέδες 
γι’ αυτούς ποΰ πολεμούνε θά κάνωμε χασέδες;

Αφέντη, Βασιληα μου, τί είναι τούτο πάλι 
νά θέλης νάχης γνώμη άπ’ τή δική μας άλλη 
καί τά ψηφίσματα μας νά τά πετάς μέ τρόπο 
σέ κείνον τόν μουρντάρη με τό συμπάθειο τόπο;

Έσύ ποΰ ούτε ώρα γιοΰ κέννοτ νά πέρασης 
χωρίς τούς καταράχτες τών άρθρων νά διαβάσης 
πώς τώρα τά γυρίζεις κι’ άπ’ τόν ψιλό Σου Θρόνο 
μάς τόν χαρακτηρίζεις κροΰκετ κι’ άπατεόνο;

"Οσα κι’ άν πής τά ξέρω πώς πριν καλοξυπνήσης 
εΰθΰς τόν Κικιρίκι νά φέρουν θά ζητήσης 
νά δής σάν τί τοΰ γράφει δ Παναγής ό Βίδας, 
τής Κατερνιώς ό Γιάννης κι’ ό Μήτρος ό Κρεμύδας.

Χουάϊ στό Μπάρμπα Στέλιο γιοΰ γκέϊβ γκόλντεν κρός 
ποΰ νά θρηνούμε δλους μάς έκανες πικρώς 
κι’ ένώ οΰϊ έξπέκτετ σόμ τάϊμ άσημενιον 
γιούρ Μάτζεστι ντίν σέντ ας μήτε κολοκυθένιον;

Έγώ καθώς σοΰ είπα πιο πάνω Βασιληά μου 
πολιτική δέν κάνω κυτάζω- τή δουλειά μου 
δμως ό Κικιρίκης γιά τήν Πατρίδα τρέχει 
καί σκούζει καί φωνάζει καί τελειωμό δέν έχει.

Γιά τό συμφέρο μόνον ήμών καί τής Πατρίδος 
κι’ ή Άτλαντίς τό δόληο τόν προσκαλεί στό σβϊδος 
κι’ δποιος μεσ’ στόν καυγά τους τά δυό του σέντζια βάλει 
αυτοί τοΰ τά σουφρώνουν γιά τήν Πατρίδα πάλι.

Τί κουβαρντάδες είναι κι’ οί δυό τους Βασιληά μου !
Μ’ αύτούς θαρρώ θά χάσω τά λίγα τά μυαλά μου 
ποΰ δέν μπορώ νά νοιώσω σάν τί νά έχη γίνει 
κι’ ένώ τής φημερίδες ξέρω τής βγάζουν κείνοι 
κι’ ένώ δικέ μας λένε πώς είναι τάχα ούλες 

φρουροί» προστάτες, σκέπες μας 
τά σέντι’ άπό τής τσέπες μας 

μεσ’ τής δικές των, Βασιληά, πηγαίνουν τής σακοΰλες.

Α — "'ν νΑ «nliilnvm ναι τόν καιρό Σου χάνεις 
μένα ν’ άκούσης, Βασιληά, στό μέλλον τί νά κάνης 
Σ ’ δσους μέ κρέατα ζητούν τοΰ ’Έθνους νά χορτάσουν 
καί Σέ γαυγίζουν Βασιληά χωρίς νά Σέ δαγκάσουν 
γι’ αυτή τήν τάχα πίστι τους στό Θρόνο καί τό ζήλον 
τόν τύπον μόνον στέλλε τους τών δέκα Σου δακτύλων.

Ταΰτα καί μένω Φασουλής ό ήρως ό διπρόσωπος 
όβ όλ δί Γκρήκς ώς Σάτυρος δώ πέρα άντιπρόσωπος 
τοΰ Θρόνου Σου υπήκοος, είς τόν Μπερντέ υπάλληλος 
καί ποιητής Σατυρικός για κρέμασμα κατάλληλος.

Δι’ ολίγων λέξεων 
περί διαλέξεων.

II. Στή διάλεξι τής Λέσχης παρευρέθης Φασουλή;
Φ.— Δέν θυμούμαι δμοκ ξέρω πώς παρέστησαν πολλοί 

Παρευρέθησαν νομίζω δυό χιλιάδες καί μισή 
καί κυρίες άπ’ τόν δχλο κι’ άπ’ τήν άριστοκρασί.

Π .—  Ποιός ώμίλησε’ Γιά πές μου καί τά λόγια μήν τά τρώς

Φ.—  Μίστερ Παπανικολάου έμβριθής πολύ γιατρός
Π.— Καί τί θέμα έχειρίσθη; Μίλησε πολιτικά;

Φ.—Κάτι κύτταρα μάς είπε πώς τά λένε Βλαστικά. 
δτι βγήκαν δέν θυμούμαι μέ τί τρόπο άπ’ τή γή 

στήν παληά τή ζήσι 
κι’ ό Βλαστός καθώς μοΰ λένε θά τοΰ κάνη άγωγή 

έπί δυσφημήσει.
Σύ δέν πήγες Περικλέτο;

I I .—  Δέν πηγαίνω Φασουλή
δπου τρέχει χύδην δχλος δπου πάνε οί πολλοί, 
κι’ δπως ξέρεις οΰτε χρόνια νά περάσω δέν μπορώ 
δίχως φράκο ή τουξίντο δπου πάω νά φορώ.
Μέρη δέν μ’ ευχαριστούνε δπου πλήθη. συναντάς
κι’ άλλοι πίσω σέ σκουντούνε κι’ άλλους μπρός έσύ σκουντάς.
Έγώ θέλω τήν άρίδα, νά ξαπλώνω κουνενέ
συζητών γιά τήν Πατρίδα μεσ’ σέ κάθε καφενέ.

"Οταν Ρώσσοι κυριεύουν Έρζερούμ καί πιό έκεϊ
σύ τραβάς στάς διαλέξεις γιά ν’ άκούσης Φυσική
καί άντί νά στείλης γράμμα άνοιχτό στόν Κωνσταντίνο
πάς τή μύτη σου καί χώνεις μεσ’ στής Λέσχης τ’ άπό κείνο

Μήν κυττάς τί κάνουν άλλοι έσύ κύττα μοναχά 
ποΰ κοντεύομε χαμάλη νά πνιγούμε στά ριχά 
καί τά κύτταρα έκεϊνα ποΰ τά λέν στομαχικά 
τραγουδώντας στήν Αθήνα ξεψυχούν κανονικά.
Διαλέξεων ημέρες ξημερώσαν Φασουλή.
Διαλέξεις κι’ οί Πατέρες θ ’ άρχινήσουν στή Βουλή
κι’ δ Σκουλούδης μέσ’ στό σάλο ποΰ μάς δέρνει κατ’ αύτάς
διαλέξεις παπαγάλο κάνει μέ τούς Πρεσβευτάς.
Διαλέξεις τώρα κάνουν κι’ ό Σαζόνωφ καί όΓκρέϋ 
πώς τό τρίβουν τό πιπέρι στή Ρωσσία οί Εβραίοι 
μά καί δώ σέ διαλέξεις τό Γουΐλσονα κυτάζω 
γιά έκείνο τό σκασμένο τής Λουζιτανίας κάζο.
Διαλέξεις ν’ άριβάρουν βλέπω ράϊτ δί γουαίη 
δικηγόρους ποΰ ποζάρουν μέ χαρτιά τοΰ σόμπγουαίη 
κα τοΰ Μόργκαν τήν καϋμένη τήν κοιλάρα του κυτώ 
άπό κύτταρα πρισμένη ποΰχουν πάνω άετό.
Διαλέξεων ήμέραι ξημερώνουν καί δώ πέρα 
ΙΙερικλέτο τρέξε φέρε καί γιά μένα μιά παντιέρα 
στά χωριά νά ξεκινήσω σέ λιγάκι άρον άρον 
διαλέξεις ν’ άρχινήσω περί ψ ι λ ι κ ώ ν  κυτάρων. 
Διαλέξεις καί ό Ροΰσβελτ μέ τόν Ρούτ τόν Έλιχοΰ 
ποΰ κΓ άν /έν πώς τά χαλάσαν έγώ βλέπω κάποιο χοΰ

Φ.—  ΚΓ ό Δεσπόπουλος έπίσης ό αφέντης κουτεντέ 
διαλέξεις τώρα κάνει όμιλών γιά τό μ π ερ ν .ν  

' κ.Γ δπως κάνει ώς θά ξέρης καί ό Σόνταιϋ ό Μπίλ 
ό καθένας πόΰ διαλέγει τόν πληρώνει κΓ ενα μπίλ.

Π .— Μά καί γώ έσ'να τώρα γιά τ’ άστεΐον σου τό μπούζι 
σέ άρχίζω δπως πάντα στής κατραπακιές γρουσούζη.
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Σ Τ I Γ Μ Α Ι ..................  Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ ΙΑ Σ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
'Απ’ τόν καιρό ποΰ έγραφα ακόμα μέ κοντΰλι 
πώς λέν κοινώς έχώθηκαν μέσα στ’ αυτιά μου ψύλλοι· 
και τήν καρδιά μου έννοιωθα στά στήθεια μου νά πάλλη
κάθε στιγμή ποΰ τύχαινε νά βλέπω σερβιτσαλι. "Οταν πέση μιας κυρίας ένα άντικείμενον οφείλετε νά

* _ ( _ 1 σπεύσετε άμέσως νά τής τό σηκώσετε και νά τής τό
Γιατρός σκεπτόμουνα, γιατρός και μόνον νά σπουδάσω προσφέρετε εύγενώς άποκαλυπτόμενος. Ό  κανών αύτός
ν ----- » ’;α..·ι „  — & isAtr. «Λ I δέν τηρείται δταν τής πέση στή θάλασσα, στό πηγάδι,

| ή μέσα στό ντεκολτέ άλλης κυρίας. "Οταν ή κυρία δμως 
I ίδή δτι σάς έπεσε σάς δέν πρέπει νά σάς τό σηκώση, άλλά 
! μόνον νά σάς τό δείξη.

"Οταν όμιλήτε προς κυρίας οφείλετε πάντοτε νά Γιά ν άστείλετε σιτάρι στήν Ελλάδα μάς φαίνεται 
κάνετε εύχαρι πρόσωπον καί νά χαμογελάτε. Μερικοί πολύ δύσκολο. ’Εμείς τουλάχιστον γιά τόν εαυτό μας τό 
γιατροί κρατοΰν τόν κανόνα αύτόν δταν όμιλοΰν άκόμα θεωρούμε άκατόρθωτο. Πρώτον γιατί δέν έχομε ψιλά 
καί στό. . . . . .τηλέφωνο. νά τ’ άγοράσωμε (βερεσέ δέν μάς τό δίνουν) δεύτερον

. **  » ! γιατί μάς λείπει ό ναύλος νά τό φορτώσωμε (ή Εταιρία
λέει έν τή παλάμη καί οΰτω φορτώσωμεν) καί τρίτον τό 

"Οταν πρόκιται νά έπισκεφθήτε φιλικήν οικογένειαν τρίτο είναι τό χειρότερο γιατί φοβούμεθα μή μάς τό 
φροντίζετε πάντοτε νά εΐσθε στό σπήτι της λίγα /-επτά. φάνε.
πριν αρχίσουν νά τρών. Ή  ευγένεια άπαιτεΐ άπό τόν ι * * *
οικοδεσπότη νά εύχαριστήται δταν τρών τό φαΐ του καί
ή λογική έπιβάλλει εις σάς νά οικονομήτε τόν εαυτόν σας. Π ΚΑΡΙΚΑΤΟΥΡΙΤΣΑΝ, Σικάγον.

* ★ * 1 / e ef"Οχι φίλε μου ή καρικατούρα δεν θεωρείται ύβρις. 
"Οταν εΐσθε άρραβωνιασμένος καί πηγαίνετε στό σπίτι j Όμιλεΐ μέν ό Νόμος εις τό περί ύβρεων περί συμβολικών 
τής μνηστής σας ή καλή συμπεριφορά απαιτεί ή μέν j  παραστάσεων, άλλά μεΐς δέν κάνομε παραστάσεις. Παρα-
μέλλουσα πεθερά σας ν’ άπασχολήται μέ τήν κουζίνα,: στάσεις κάνει διαρκώς μόνον ό Σκολούδης. Μή φοβάσθε

X r ·  « ι /MI u t iv i/ T - r v i  r t r j r  μ Λ  C '.fX l IW -rm  n C T C  C I r  Λ ί Γ ί ί ί Ί Π Λ Πσείς δέ καί ή μνηστή σας νά ένδιατρίβετε εις διάφορα 
άντικείμενα. Τοϋ κανόνος αυτού έξαίρεσιν έ'καμεν άλλοτε 
ή πεθερά μου ή οποία άπέτρεψε τά καθήκοντα καί τήν 
γυναίκα μου άπησχόλησε μέ τήν κουζίνα, εμένα δέ παρ’ 
ολίγον νά μοΰ ένδια-τ ρ ί ψ η τά μούτρα μέ τήν. ,μάπα.

λοιπόν νά στριμωχθήτε μέσα. Στείλτε μας τό έργον τής 
χειρός σας (μέ τό δεξί κάνετε ή μέ τό ζερβί;) καί μένετε 
ήσυχος. Ά ν  ήτο δπως σείς νομίζετε έμείς θά ειμεθα προ 
πολλού στό φρέσκο, άφοΰ δπως βλέπετε έχομε ένα σωρό 
προσωπικότητας καρικατουρήσει.

Οχι γιατ’ ήθελα παρά ή δόξα νά χορτάσω 
ή νά ποζάρω σάν μέ λέν καί μέν’ Άσκληπιάδη 
μά ιιόνον γιά άκρόασι, έπίκρουσι καί χάδι.

Γιατρός! Σάν πόσα όνειρα κΓ έγώ δέν είχα κάνει!
Μέ πόσες δέν έφόρεσα βαθύπλουτες στεφάνι
•— πούχα στό νοΰ μου δηλαδή στό μέλλον ν' άγαπήσω
ποίν στό Πανεπιστήμιο τό πόδι μου πατήσω.

*  *  *

Λιγάκι έλειψε γιατρός πού ήμουν νά πιστέψω 
Ά π ’ τό Σχολειό σάν τώσκαζα τραβούσα νά ψαρέψω 
καί στό γυαλό τήν πιτουνιά πετών τοΰ Μπαρμπαντώνη 
κρεβάτι μπρός μου έβλεπα, προσκέφαλο, σιντόνι.

"Οταν σάς παρουσιάζουν προς κυρίαν οφείλετε νά βγά
ζετε τόν πΐλόν σας καί νά τόν κρατήτε στό χέρι. 'Ο κανϊον 
αύτός δέν τηρείται δταν εΐσθε φαλακρός, ξεσκούφωτος ή 
προμηνύεται βροχή. . . .  ραβδισμών.

"Οταν έρχωνται φίλοι στό σπίτι σου καί τύχη νά εΐσθε 
ζηλότυπος μήν παρακολουθής τά βλέμματα, άλλά τά . . . 
πόδια 'τους. Ή  άγάπη δέν πιάνεται άπό τά μάτια. Ή  
άγάπη άρχίζει άπό τά μάτια καί πιάνονται άπό κάτω άπό 
τό τραπέζι μόνον τά ποδάρια τών ερωτευμένων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

"Οσα κορίτσια γνώριζα καί παραπάνω κάτι 
τά φανταζόμουν άρρωστα πεσμένα στό κρεββάτι 
κΓ έγώ σκυμμένος πάνω τους πώς τά στηθοσκοπούσα 
κι’ έβαζα τό θερμόμετρο καί τά θερμομετρούσα.

*  ★ *

Δέν ξέρω τώρα νά σάς πώ γιατρός κανείς σάν γίνη 
άν δπως πρώτα άνθρωπος καί πάλι δέν θά μείνη
μά δσους ρώτησα γιατρούς— ίσως καί νά καμώνωνται - ν π  w t v iw  ίγ
μοΰ είπαν 'μπρός στόν άρρωστο πώς τάχατες. . στραβώ-Ι *'■ —' ΠΟΛΥ ΙΟΝ,  Ενταύθα.

(νονται.
*  *  *

Νά εΐν’ άλήθεΓ αύτό ποΰ λέν ή μήπως μέ γελάνε;
Ποιός ξέρει! Άπό άνωθεν φώτισις ίσως νάναι 
καί τή στιγμή ποΰ τής ντροπής παραμερά ό φράχτης 
μπροστά στά μάτια τών γιατρών νά πέφτη καταρράχτης.
"Οπως κΓ άν έχη δηλαδή άν βλέπουν είτ" όχι 
άν μοναχά σφιγμομετροΰν ή ρίχνουν καί απόχη 
νά βεβαιώσω δέν μπορώ άπό δική μου πείρα 
άφοΰ δέν έ'γεινα γιατρός κατά κακή μου Μοίρα.

Λοιπόν σάν τί σάς έλεγα; ’Έ! Βλέπετε τί φέρνει 
ή παντ,ριά στόν άνθρωπο; Ό  νοΰς μου παραδέρνει 
καί μόλις γράψω δυό σειρές σάν τό χαζό ξεχάνω 
καί δέν θυμούμαι ουτε γρΰ τί είπα παραπάνω.

* * *

Γιά τούς γονείς μου έλεγα θαρρώ· γιά τή μανία 
ποΰχαν στόν κόσμο νά μέ ίδοΰν μέ έπΜίτημονία 
άν καί θά ήτο πιο καλά νά μ’ άφηναν στραβό 
παρά ποΰ μ’ έσπουδάσανε φουρτούνες νά τραβώ.

* *  *

Τί συζητήσεις έγειναν ένας Θεός τό ξέρει.
Μπαρμπάδες, θειάδες, ξάδερφοι, κουμπάροι, συμπεθέροι 
δλοι αύτοί ρωτήθηκαν— όχι έγώ πού κλίνω—  
μά τί στό σώϊ σύμφερνε καλλίτερα νά γίνω.

* ★ *
δάσκαλο ένας μ’ ήθελε, ό άλλος Αστυνόμο 
ένας ποΰ σπίτι έκτισε καί τώβγαλε στό δρόμο 
Μηχανικό μ’ έπρότεινε, "K u ooya  κάποιος πάλι 
κάμποσοι «ξιικιτικό καί \ί«οόίκιι άλλοι 

* + »
Η θειά Λινιώ πούχε τοΰ γιότσ’ καντυλανάφτ’ κί ψάλτ’ 

μούλεγε πάντα άπ’ τού νοΰσ’ τ’ γιατρού τν’ ιδέα βγάλτ’ 
Π απάς νά γέν’ς άρέ χαζέ, ν’ άρχώντ’ τού χέρ’ς νά σ’φλάν 
κι υψώματα κί προυσφουρές σακιά νά σ’ κουβαλάν.

Σάν έμεγάλωσα Σχολειό πήγ’ άντικρύ στό Βώλο 
—νά συνεχίσω δά κΓ έκεί τοΰ Δον Ζουάν τό ρόλο- 
και_ τή Ραχήλ αγάπησα τήν κόρη τοΰ Γιουδά 
που πίους πιά Λατινιστί ή δύστυχη πηδά.

*  *  *

Γί ώμορφα πού έζησα μεσ’ στήν Εβραϊκή!
Σάν πέρναγ’ άπ’ τό σπίτι της μούλεγε «βένα κί 
?pVa παλάβρα Κωνσταντή μιζιόζους κέ τί δίδα 
Εδραίϊκα σάν μ’ έμαθε ή φιληνάδα λίγα.

*  ★ *  *

Δέν ξέρω γιά τόν ’Ισραήλ πώς σκέπτοντ’ οί πολλοί 
ομως εγώ τή συμπαθώ τή δύστυχη φυλή 
και σκέπτομαι άν έλειπαν οί σταυρωτοί έκείνοι 
χωρίς Θεό οί άμοιροι θάχαμε τώρα μείνει.

(άκολουθεί I

Ή  Έλλ. Λέσχη τής πόλεώς μας έχει μέν ’Εφορευ
τικήν ’Επιτροπήν, ή οποία μεριμνά καί τυρβάζει, δπως 
ή Μάρθα τής Γραφής, περί πολλά, άλλά τά δικαιώματα 
της είναι δπως έκείνα ποΰ είχε μιά φορά κι’ έναν καιρό 
στήν Κρήτη, ό μακαρίτης ό Χαμήτ. "Οσον άφορά τάς 
ιδιαιτέρας προσωπικάς προσκλήσεις γιά τήν προχθεσινή 
διάλεξι είναι άληθές δτι .’ στάλησαν τοιαΰται υπογεγραμ
μένοι άπό τόν 'Εκατόγχειρα Πρόεδρον τής Ένώσεως 
καί τόν πολυτεχνίτην Γραμματέα τής υποθετικής ’Εφ.
Επιτροπής τής Λέσχης. Τό γιατί καί σείς δέν έλάβατε 
τέτοια πρόσκλησι δέν είναι δύσκολο νά τό καταλάβετε.
Φαίνεται πώς δέν άνήκετε καί σείς στή Σοσάϊτυ. Τόν 
χύδη όχλον, δηλαδή τόν ξυπόλυτον σάς έσάς καί τούς 
όμοιους σας, τόν θυμούνται ή μάλλον τόν θυμάται ό 
κυβερνών έκεί μέσα μόνον δταν πρόκειται γιά τήν άγραν 
κανενός δολλαρίου σκοποΰντος όχι βέβαια τήν πραγμάτω- 
σιν μιάς εύγενούς ιδέας, άλλά τήν <ίι·γκοάτη«ΐιν τών ενδια
φερομένων εις μίαν θέσιν, έκ τής οποίας πολλά τά ι';«λά μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης, 
άπορρέουσιν. Διάβολε! Οί έν τέλει— έσκέφθη ό σοφός καί .  .
αριστοκράτης Πρόεδρος τής Ένώσεως— δέν θά κατα
δεχθούν νά πάν στή διάλεξι άν δέν προσκληθούν ιδιαι
τέρως, άλλά μόνον διά τοΰ τύπου έτσι xyod-ctj î μαζί μέ 
δλον τόν άλλον χαμάλη λαό ποΰ δέν άνήκει στήν όοιιίτο- 
Kjtndi. ’Έτσι λοιπόν άγαπητέ καί τό Πανελλήνιον αύτό 
Κέντρον σάν νά μήν έφθαναν δλες ή άλλες γκρίνιες μας 
έρχεται μέ τήν πρώτη έμφάνισί του νά χωρίση γιά μιά 
φορά άκόμη τήν Παροικία μας εις Πατρικίους καί
Πληβίους— δ έστί μεθερμηνεύομενον χ ...............  άντρα
κι’ έλα μέσα.

Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε I Ο

— ’Έλα νά ρωτήσωμε μιά στιγμή δώ μέσα είπε ό 
οδηγός μόλις έφθασαν μπρός στό Καφενείο τοϋ Ζερ- 
βάκου.

Ό  Γιάννης πλησίασε μέ προσοχή τήν πόρτα καί μέσ’ 
άπό τά τζάμια προσπαθούσε νά ίδή τί γίνεται στό βάθος.

— Τί κάνεις έκεΐ ρωτά ό οδηγός.
— ’Έχ’ν’ τού νούτ’ς κί άγρουφυλάκ’ άπαντά μυστηρι- 

ωδώς ό Στάθης.
’Ά κ ’σις τίπ’τα ούρ Γιάνν’ ; ΙΙαΐζ’ν κουλτσίνα;
— Ούρ’ δέν άκούου τίπ’τα. Γλιέπ’ μ’νάχα κάτ’ κεί 

στούν πάτου ναργκιλέδ’ς. Ίλινκό πρέπ’ νάν’ τούτου γιά. 
’Ά ϊ νά χουθούμ’.

’Άνοιξαν τήν πόρτα καί μπήκαν μέσα τραβήξαντες 
προς τόν καφεντζή ό όποιος τή στιγμή έκείνη ξαπλωμένος 
Ανατολίτικα ρουφούσε μακαρίως τόν ναργηλέ του χαϊ- 
δεύων άπό καιρού σέ καιρό τό βελλοϋδο τοΰ μαρκουτσιού.

— Δέ μ’ λιές ούρ’ πατριώτ’ τούν ξέρ’ς τούν Κουνσταν- 
τή τ’ Παραδαρμέν’ ;

—  Παραδαρμένον; Τί παραδέρνεις μωρέ; Γιά πές μου 
τί δουλειά κάνει;

— Δ ’λειά; Μ’ δά ξέρου κΓ γώ; Νά εΐν’ άψλός σά ξι- 
σκουστήρ’ κί μαυριδιρός σά τσ’κάλι.

— Γένεια έχ’ μωρέ γένεια·
— Ούόχ’ εΐν’ ξουρσμένους.—
— ’Έ! Α! πάρα κάτ’ νά τόν βρής. Δώ μέσα έρχονται 

μόνον μουστακαλήδες σάν έμένα καί έστριψε άρειμανίως 
τό άγκιστροειδές μουστάκι τόυ.

(άκολουθεί I
* ★  *

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

Θέλετε ανδρικά είδη, Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικ,ί; 
Υπάρχει Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν αγο
ράζετε δτι δσω περισσότερο λοΰσο καί νοίκι έχει "να

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

ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΝ, Ενταύθα.
II λέξις παράσημον παράγεται άπό τό »ί·<ΐια«Ιτ«κόν 

παράς καί τήν προσωπικήν άντωνυμίαν ήμών. Δηλαδή 
ό παράς ήμών γίνεται παράσημον. Μερικοί πάλι τό 
παράγουν άπό τό παράς καί οιμοι τό όποιον σημαίνει 
άλλοίμονον στόν παρά (δταν είναι χωρίς παράσημο.) 
Άπό τόν τελευταίο καυγά τών ήμερησίω νέφημερίδων 
μας άποδεικνύεται δτι καί αί δυό παραγωγοί είναι 
σωσταί.

* *  *

ΜΙ ΓΙΡΟΞΕΝΗΤΗΝ, Χόπ Γουέλ.
Μάς ρωτάτε ποιός είναι ό σκοπός τού Γάμου καί άν 

ό έξ έρωτος γάμος είναι ό καλλίτερος. Αλήθεια τέτοια 
σκέψι δέν μάς ήρθε ποτέ στό νοϋ. Γιά μάς ό γάμος δέν 
έχει κανένα σκοπό. Σκοπούς έχουν μόνον εκείνοι πού 
παντρεύονται. "Οσον άφορά τό δεύτερον δλος ό κόσμος 
παντρεύεται άπό έρωτα. ’Άλλοι άπό έρωτα προς τά 
ψιλά, άλλοι προς τή γυναίκα, άλλοι προς τήν κοινωνική 
θέσι κτλ. Έκεΐνο γιά τό όποιον μπορής νά είσαι βέβαιος 
μετά τό γάμο σου είναι δτι άντί νά έχης σκοπούς θά 
γίνης ώρισμένως. . . .  σκοπός.

Σκέπτεσθε νά πάρετε αύτοκίνητο καί θέλετε νά μάθετε 
νά τό όδηγήτε; Ελάτε νά σάς διδάξομεν. Θέλετε νά γίνετε 
σωφέρ; Σάς δίδομεν μαθήματα. Θέλετε νά πάρετε δίπλο> 
μα οδηγού; Είμεθα πρόθυμοι νά σάς μάθωμεν τόν μηχα
νισμόν. Σχολή ανοικτή ημέραν καί νύκτα καί τάς Κυρι- 
αχάς.

Μ Ε Γ Α Λ Η  Κ Α Ι Τ Ε Λ Ε ΙΑ  

Λ Γ Γ Λ I Κ  Η  Σ Χ Ο Λ Η
568 7th Ave., NEW YORK 

JEAN TRICHA
\ι-'7.ωμ(ΐχούχυς ’ Αμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα έπί 

όετίαν καί δυναμένη νά άποδώση τήν ακριβή έξήγησιν εις τήν 
Κλληνικήν καί τήν γνησίαν ’ Αμερικανικήν προφοράν.

Ή  μόνη, τελείως κατηρτισμένη ’ Αγγλική Σχολή δι’ αρχαρίους 
<αί προκεχωρημένους, ή όποίσ προπαρασκευάζει δχι μόνον διά 
Hich School (Γυμνάσιον) άλλά καί δι’ ’ Αμερικανικά έπιστη- 
ιιηνικά καί επαγγελματικά Σχολεία.

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

The Jame Tricha English-Greek School
Αγγλικά έάν δέν SrcTic καί στής Τρίχα δέν φοιτάς 

κάβε ώρα  ποϋ διαβαίνει κι’ ενα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά χρονάκια σάν νερό 
καί δέν Οάχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
Έ τσι σκέπτομαι καί κόρη ποϋ άπόχτησα στήν πλαπι
ηί> Σχολειό τής Μίσες Τοίχα θά τήν στείλω νά στονδάση.



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

SA T Y R 02

ΕΛΛΑΣ» 
NEW YORK

Τί είσαι; Μ ετανάστης καί πας γιά τήν Π ατρίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ έφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ ας καί νά ύπνωσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον ύπνου καί φαγητοΰ επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ 
18 West Street

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

if ϊ ί
Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Mv|V έχης πιά σκοτούρα,
τής πέρνει δλες ’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 τιμζί’ ς τά  ξένα
Μ π ο ύ ρ α ς καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ενα.

Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης
γιατί δέν πας τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φ ω τογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαί οταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξε τον! Λεβέντης μέ τά  οίλά  του 
Θ εός νά συχώρεση τήν αγια τήν ψυχούλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεΐον Κωνσταντίνος ό I B '
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

641 6th A ve., NEW YORK
3 Δολλάρια 12 φο>τογραφίαι μία μεγάλη.

'Ο  Λογοθέτης ό Κ ωστής, Άσκληπιάδης 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.
Ό τ α ν  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 
" ν  λίγο τό ξυράφι σου στό μούτρο 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 έχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Ά γγελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SHOP 

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

' 11 φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα

δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
σ ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.

Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει
γιατ’ δλα τό Κατάστημα 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'. V.

Ό  τι κι’ δν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες
πουκάμισα καί σώ — P a r d o n —■ μανδύλια ή βαλίτσες
δλα τά είδη τ ’ άνδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες,
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες
στοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων
φόρ σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λ εωφόρον».
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.
ρούχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά

ρούχα νά κάνης ώ μορφα καί καλλιτεχνικά.
PA PA G E O R G E  B R O S .

600 Blue Island CHICAGO. ILI
* * *

To ξέρετε τό Πάνθεον; Ξενοδοχεϊον πρώτης.
Ό  Φώσκολος τό κυβέρνα σπουδαίος πατριώτης 
κΓ ό Λοιλοιδάκης σύντροφος ποΰναι Μαρμαρινός 
κι’ υπηρεσίες χίλιες δυό κάνει τοΰ καθενός.
Ξενοδοχεϊον φαγητοΰ και ΰπνου δπως πρέπει 
ποΰ δλω προς την θάλασσα και προς τόν ήλιο βλέπει, 
μέ μπάνιο, μέ σκεπάσματα καινούργια, καθαρά 
και δπερ σπουδαιότερον λίγον ζητοΰν παρά.

7 W ASHINGTON STREET. NEW ΥΟΡΚ.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ιού σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτιις,
,αδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μι ρ; βόλο,
ίληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
ι ής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
;τοΰ Ρ  α 6 α ζ  ο ύ λ α θά τά <>ρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Ο Γιάννης Μπούρας! ΙΙέτε μου. Π οιος πάτησε δώ  πέρα 
:αί δέν τόν ηΰρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;

Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μουπε «Φασουλή 
τιή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
τώ ς εχω κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
Ολοι στόν Μ πούρα «κι’ άνθρωπος πού ζή γιά καλο>σύνη 

ο; μφέρον εχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
C O CR AS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW  YORK. 

* *  ’
Λωμάτια ευάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σάν γάλα 
/.αθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
πού ντρέπεται ό αδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τού ΓΙέτερχωφ λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμερή 
ιιέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK.

Στό 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 έ’τσι λέει.
« Σ ’ δ,τι αξία  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 τρφ ς καί λές. Μήν είναι κάντι: 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τί πράγμα είναι τού».>; 
πού νά τό φάη μοναχό μπορεί κανείς σαν φρούτο;
"Ο λα τά  σαρακοστιανά, Σαλο>ν«>ν ’ ληες καί λάδι 
θά ταβρης είς τούς άδελιρούς μ,.νάχα Μοσχαχλάδη. 
Moscahladis Bros 4 4 6 4 6  N e w  Bowery Ν. Υ

Θέλεις νά έχης ρούχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα; 
ίτοΰ  Φωτιάδη 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 
I 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- 
\ 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. 'Ο  σοφώτερος 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; 
Αποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφείον 

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

Ό π ω ς συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
αν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ροΰχα σου σ ’ εκείνον 
γιά νά σέ κάνη κούκλα, λιμοκοντόρον φϊνον.

Μ.

175 Lexington Ave.,

A . A  

152 E. 22nd St.,

Ν Ι Κ Α Σ
’Ιατρός

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK

NEW YORK

A  Ε Ξ I Ο Y
’ Ιατρός 1

NEW YORK 
★ ★ ★

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατοός

136 E. 17th St.,
*  ★  *

Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
τού αύλακώνοΐ'ν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λούσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφ ι Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρο'ινει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνιο κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Υ ®-1

Τού Σ ίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
τού δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ δν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν ’ Αρβανίτη Νϊ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρο'ισης.
Πριακός Γραικό δς προτιμά οταν ζημιά δέν εχη 
άλληώς δς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν εχη

742 S. Halsted St. CHICAGO ILL

"Οτι κι’ αν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελαχος 
τά σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρόλη 
εκείνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ

Λουκούμι πρώτης Συριανό λουκούμι μυρωμένο 
τοΰ τρώ ς καί λές τί μάστορας τό έχει καμωμένο 
Τί Εύρωπαϊκά γλυκά, άλλά καί μπακλαβάδες 

αί κουραμπιέδες έξοχοι, σιρόπια καί χαλβάδες.
Ολα τά  είδη τών γλυκών δ,τι καθένας θέλει 
ά έ/ει αν πτίραγγελιά είς τόν Μ α ν ά ρ α στέλλει.

A. M ANARAS 305 Ε. 34th, St., NEW YORK

"Α 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 εύθύς θά σέ ξεμπλέξη.
Linardos A gen cy  659 6th A ve., NEW YORK

*  *  *

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

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  COM PAN Y 

79 5th AVENUE NEW YORK

Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνα 
>ιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο:
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στού Τ  σ ί μ η τ ρ έ ϊ  \ 
άγόρασ ’ ενα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμια σου σάν δώσης. 
β ά  πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης.

ι'ά πάντα εί>·αι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
;ά αν ποτέ ώτομομπίλ στο δρι ιιο σέ πλάκωση 
Ά ν  μ ’ "να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 

; :αί έχει; οικογένεια καροι/.ι πο;ός ίΐά φέρη;
NEW YORK i στι1 ^u" 1 α:" ’ δύστυχε τέτοια (ίν έρθη μέρα 

Ούαί αν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατίρα.
Εάν δέν ϋέλης συνεπώς στό δρόμο να πεθάνης 
ττόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

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

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα 
;ωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
Ά ν  βίλης σύκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι 
-αί ς τό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ, 
άν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω, 
ά λ ε ς : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ύ ρ ο  θ ά

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

Γνοιστοποιούμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
πιλβιιιτηρίων είδη καθαρισμ. ύ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  ΰς σ.τεύση νά τά  πάρΐ)
τρίν γιαουντής κανένας βρεβή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα
:Γ οποία δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνοι·ν τιμημένα.

Pappas rnd Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago III 
1450 W. 5th Ave. Cleveland O

Τηλέφωνον Bryant 942 7

Ε Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  K Ρ Ε Ο Π Q Λ Ε I Ο N 

" Η  Α Θ Η Ν Α ”

Έ λ . Λάμπρου καί Κ. Γρηγορόπουλος 

304  W est 41st Street New Y ork, Ν. Y.

ι Ό .τοίς σέ κάίΐε ΐξ· δ > καί ΰταν τα^Γ'δεύης 
I “ταν γνωρίζεις τ ώ ς καί πού )·■>·«>’ »· οα  ξοδεύεις 
I Αν θέλης στό τα£ε"δ> σ ι ·  - ύ ιι '· Ίετανούσης 
I ιιή βγάλης ?ίστ>'η· ■ -<>Γ νά γογ γνωοίσ·!:

κι ω ς  προγρπ··· 
\; τοΰ θά είτΰ

ί "O U C O U ?

or ί· με Τ  ι ιι καί ΓΤ ρ ο θ υ μ ί α
• -r α I’ η ι '· ι\ ον.ζ κι’ Ο i  κ ο ν ο μ ί α. 

'.A 7 A ,R \ v ;fS  °  AlVany Ss. Ν. Υ.

"•ANAGIOTIS TSIM1S 150 W . 28th St. NEW YORK

GliEEK— ITALIAN IMPORTING CO. 
s:> : ;·> ΑΝΈΝΓΕ, NEWARK, N. J.

Γχΐ);ιρν :;?α  τ ά  '^λλ ’ηνιχά καί Ιταλικά προϊόντα-καί 
σ ν ν α γ ω ν ιζό μ ε θ α  τοΰ;· εϊοαγιογεΐς τής Ν. Ύόρκης διότι 
τ ά  φ;ρνθ(ΐε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  κα'ι δέν εχομε π ο λ λ ά  
ε ξ ο t) α. Λ ίδι έ /γυημένο Ελληνικό κα'ι Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Λοκιιιάσατέ ιιας. ·


