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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρυ;» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμ^οΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μας καί μεϊς μ’ εκείνον χάζι.

Αν θέλη ίίμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο ΰά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεϊς. . . εράνους* 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 εδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
και τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

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

Μηνός Φλεβάρη είκοσι άλλά καί εξ ακόμη 
καί πρόσφυγας έγέμισαν τών ’Αθηνών οί δρόμοι.

’Αριθμός τοΰ φύλλου Ενενήντα ενα 
εά πολιτικά μας ανακατωμένα.

Ό  Πατισάχ μέ δλο του τό μπουνταλά μπουλοΰκι 

στό κεφαλίσιο κάθεται τοΰ Κάϊζερ παλοΰκι.

Ό  ΓΙερικλέτος. σέρνει τό χορό 
τραγοΰδι τραγουδώντας λιγερό.

Τοΰ Βασαρδάκη τιριτί 
τά αθλα τά καινούργια 
νά τραγουδήση ποιός μπορεί 
μέ βιόλες και σαντούρια; 
τσιριμπιμπίμ ταραμπουρλοΰ 
νά ζης καϋμένη Καρκαλοΰ.

Φέρτε κοντΰλι μυτερό 
φέρτε μου και μελάνι 
μέσ’ στής ακρίβειας τόν καιρό 
νά κάνω νά στεφάνι 
νά γράψω καί στόν Υπουργό 
μιά ντελικάτη νότα 
πώς τό πινόκλ τό καταργώ 
καί πιάνω τήν τριώτα.

Ποιος είδε ψύλλο στό βουνό 
σανίδια φορτωμένον 
ποιός είδε Κόνσουλα τρανόν 
στά μήϊτιγκς χωμένον 
ναχη καί μοΰσι τοριτί 
νά κάνη καί τόν ποιητή;

Ποιός είδε δέντρο κανελί
νάχη στή ρίζα άνθη ·
ποιός είδε καί τοΰ Ντερτιλή
τοΰ Ντόκτορος Κλεάνθη
τό μανιφέστο ωχ κουζούμ
ταμουτζουρούμ καί μπράμ καί μπρούμ;
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Μπροστά ό Φασουλής χορεύει 
καί σέρνει τό χορό καί χορατεύει. 

Πορτοκάλι ψάρευε 
ή κυρά Μαριόρα 
και χαρτιά παζάρευε 
ό Ντοκτέρ Μπονόρα 
τη μικρή κοντσίνα 
τό τρανό σφοντύλι 
ώχ αμάν Κατίνα 
πάει τό σκαμπίλι.

Κλείνουν καφενεδες 
μπρίκια τραγκανίζουν 
κλαΐνε ναργκελέδες 
τά μαρκούτσια τρίζουν 
κι’ ό Κλεάνθης τώρα 
νέο μάνι-μάνι 
ώχ αμάν Μαριόρα 
εβγαλε φιρμάνι.

Βασαρδάκης έ'φα 
βλάκα Περικλέτο 
κάτω πιά ή πρέφα 
τάβλι καί πικέτο 
καί στό Σάν Φραντσίσκο 
ό'λ’ οι καφετζήδες 
μόνον καραΐσκο 
γουΐλ πλέϊ ώς είδες.

Τί κακό μεγάλο 
ή κοντσίνα λέει 
Κλαίει ή Καβάλω 
καί ό Ρήγας κλαίει 
καί σ’ αύτό τό σάλο· 
τά χαρτιά χτυπιούνται 
ένα μέ τό άλλο 
καί μαλλιοτραβιοΰνται.
Σύ τοΰ λένε είσαι 
εσπερίδων μήλον 
προμήθειας ψήσε 
τηλεγραφοξύλων 
αμάν σύ ξεφτέρι 
κονσουλάτη βούλα 
τοΰ Πετράκη ταίρι 
σύ τά ξέρεις ούλα.

Μανιφέστα κλώθει 
ό Κλεάνθης πήχες 
πού καθένας νοιώθει 
σηκωμένες τρίχες 
καί δέν ξέρω ενα 
μόνον ’Αρλεκίνε 
αν πεζώς γραμμένα 
ή έμμέτρως είναι.

;·«*·· -

Ό  Φασουλής μέ τρίχινο τσουβάλι στό κεφάλι
τής ’Εθνικής Ίεριχούς κλαίει κι’ αύτός τό χάλι.

Π .— Βρέ σύ γιατί έτύλιξες τό κλούβιο σου κεφάλι
σάν τούς 'Εβραίους τής Γραφής μέ τούτο τό τσουβάλι 
καί σταυροπόδι κάθεσαι καί μουρμουράς εύήθη;

Φ.—  Τών πεπργαμενων μας δεινών κατανοών τά πλήθη 
τρέμω κι’ έγώ τή φοβερά ημέρα πού ζυγώνει 
σάν τής Γραφής τόν πλούσιο καί άδικο Τελώνη.

Π .— Θαρρώ ή βίδα σούστριψε δυστυχισμένε πάλι

Φ.—  Τώρα μέ τό Τριώδιο καί μέ τό Καρναβάλι 
ούτε γκαμήλα φαίνεται ούτε καί γαϊτανάκι 
καί μανιφέστα μοναχά κυτώ τοΰ Βασαρδάκη 
κι’ άλευρα ατελώνιστα τοΰ Πρωτοπαπαδάκη.

’Άνοιξε τό Τριώδιον φωνάζουν οί πιστοί 
δμως χωρίς αποκρηές θά μπή Σαρακοστή 
γιατ’ ένεκα ό πόλεμος κι’ ένεκα οί έν τέλει 
τό κρέας τό κυτάζομε μονάχα στό τσιγκέλι.
Οίμοι, βαβαί, ό άθλιος φωνάζω Περικλέτο. 
Φασουλικώς καί έθνικώς τί θά γενοΰμε φέτο 
Κιι αν φθάση ή Άποκρηά κι’ αν έ’ρθ’ ή Τσικνοπέφτη 
ό κόσμος πάλι στή φακή δπως καί πριν θά πέφτη 
κι’ άπό τήν καλοπέρασι δπου μάς εχει λάχει 
εγεινε λαχανόκηπος τό δόληο μας στομάχι.

Οϊμοι ! Πολλά πεπόνθαμεν αναφωνώ ό τάλας
κι’ αν ό καιρός τοΰ Μάνλιχερ δέν ερθη καί τής πάλας
ποΰ τήν ούδετερότητα νά γράψωμε στόν πάτο
φέξε μου καί ξεγλύστρησα κι’ αντίο ντελπασάτο*
Π.— Βρέ τά γυρίζεις Φασουλή;

Φ.Πότέ μου δέν τά γύρισα 
“Ομως μ’ αυτήν τήν ’Ερζερούμ θαρρώ μπαρούτι μύρισα 
Τώρα τά βλέπω σκοτινά δπου κι’ αν ρίξω βλέμμα 
Βαθύ κυτώ τό μπροστινό, τό άπό πίσω ρέμμα 
καί μόνον ώς καί άλλοτε μοΰ φαίνεται πώς είπα 
μέσα στή μέση βρίσκεται ή σωτηρία τρΰπα.

Οϊμοι φωνώ καί άντηχοΰν αλλοίμονο οί δρόμοι.
Οί φίλοι μα ςοί Σύμμαχοι κορτάρουν τήν Ίθώμη 
καί κόρτε δώ καί φλερτ’ εκεί, ποδάρι παραπέρα 
θαρρώ μάς πήρ’ ό διάβολος τόν κύριον πατέρα.

Π .— Αγάλι’ αγάλια μέ καιρό κι’ ή ώρα δέν έχάθη 
κι’ δπως μέ βότανα τής γής γιατρεύονται τά πάθη 
έτσι καί τήν Τευτονική πούχομε τώρα πούντα 
θά τήν γιατρέψη στόν καιρό τοΰ τσαρουχιού ή φούντα.
Έ χ ’ ό καιρός γυρίσματα κι’ ό μήνας εβδομάδες 
κι’ ώς δτου μπούμε μεϊς πολλούς θά θάψουν οί παπάδες 
κι’ άλλοι θά μείνουν άταφοι μά θά χορτάσουν δόξα 
βόηθα Χριστέ καί πλήθυνε τών δούλων σου τή λόξα.

Φ.— Οϊμοι παπαί καί έλελεΰ αναφωνώ στούς δρόμους 
Γυρεύουν τόν τηλέγραφο καί τούς σιδηροδρόμους 
κι’ δταν τούς πάρουν μέ καλό καί τούτους παπαγάλο 
θά μάς γυρέψουν σίγουρα παρντόν καί κάτι άλλο.

Π .— "Ο,τι ζητήσουν, Φασουλή, εμείς θά τούς τό δίνωμε 
αρκεί σέ τοΰτο τόν καυγά ούδέτεροι νά μείνωμε 
κι’ δπου ίδοΰμε στά στερνά πώς ή παλάντζα γύρη 
εκεί καί μεϊς γιά πλιάτσικο θά πάμε κακομοίρη.

Φ.—  Τώρα μέ τής Αποκρηές καί μέ τά Καρναβάλια 
δ Βασιληάς μέ τό Σαρέϊγ ξεδιάλυναν τά χάλια

Π .— Σάν τί νά είπαν άραγε σ’ αύτό τό ραντεβού;

Φ.—  Ό  Βασιληάς τόν ρώτησε. Μουσιοΰ κέ βουλεβοΰ;
Κι’ είπε καί κείνος. Νού βουλόν τό τάδε καί τό δείνα 
τόν Πειραιά, τό Ναύπλιο, τό Βώλο, τήν Αθήνα 
καί τόσω είχε πειστικά στό Βασιληά μιλήσει 
ποΰ τύδωκε μαζύ μ’ αύτά καί τό Γαϊδουρονήσι.

Οϊμοι φωνάζω Περικλή καί τά μαλλιά τραβώ 
Βλέπω τό ίσιο μά κυτώ καί κάθε τι στραβό 
καί τάχω χάσει κατ’ αύτάς μέσα σ’ αύτήν τή νίλα 
ποΰ δταν δώ ούζούν -άντάμ τόν πέρνω γιά γκαμήλα.
Οϊμοι καί τρις άλλοίμονον ώς προ ολίγου εΐρηκα 
Τήν Άτλαντίδα μελετώ διαβάζω καί τόν Κήρυκα 
καί εντρυφώ σέ άνοιχτά μά καί κλεισμένα γράμματα 
μέ τοΰ ’Εξάρχου συμβουλές καί τοΰ Π απά τά κλάμματα. 
Ποιός ξέρει ποΰ ό πόλεμος αύτός θά καταλήξη 
κι’ ό Γερμανός κι’ ό Σύμμαχος τήν ίδια έχουν σφίξι 
καί μόνον μεϊς αν βάλωμε τό δάχτυλο κι’ οί Βλάχοι 
τότε μπορεί ή σφίξι τους καλό φινάλε νάχη.
“Ολω κα ίκλαίω Περικλή τό εθνικό μας χάλι 
γιατί άν πόδι έ'βαλαν στήν Κέρκυρα οί άλλοι 
μά κι’ οί γενναίοι ’Ιταλοί* ποΰ δρέπουν κολοκύθες 
βγήκαν άπ’ τό Συμμαχικό κορμί σάν τής λεβίθες 
καί τού Ίσόντζο άφησαν μπατάλιες σπλεντίτες 
καί τριγυρνοΰν τήν Κέρκυρα

Π .— Βρέ τούς παληοκοπρίτες.

Φ.— Τών πεπραγμένων μοι δεινών κατανοών τή λέρα 
τρέμο} κι’ έγώ τήν τρομερά γιά τήν κοιλιά ημέρα1 
άλλ’ εις τό έ'λεος θαρρών τών προσφιλών Συμμάχων 
φωνάζω « ’Ελεήσατε τόν θρήνον τών στομάχων 
καί δώσατε τό δάνειον έκεϊνο τό θρυλλούμενον 
μ’ έχέγγυον τό κάθε τι εύκόλως έννοούμενον.

Οϊμοι ό ζήσας έν πολλαϊς στόν κόσμον άμαρτίαις 
Πολλές διαβάζω κατ’ αύτάς τοΰ Κράτους μεσιτείες 
καί βλέπων άνερχόμενον είς ύψη τό δολλάριον 
«Λυπήσου ύψιστε φωνώ τό Κράτος τό μακάριον 
ποΰ έπεσαν έπάνω του πραμματευτήδες οϊμοι 
δπως τά δρνηα πέφτουνε έπάνω στό ψωφήμι.

'Ως ό Τελώνης σήμερα χτυπώ κι’ έγώ τά στήθη 
καί βλέπων γύρω μου γυμνά καί πεινασμένα πλήθη 
κράζω, βαβαί, καί γρήγορα φωτιά μάς περιμένει 
κι’ ό κόμπος πλέον έ'φθασε στοΰ τσιμονιοΰ τό χτένι.

Π .— Μά πριν νά γίνουν Φασουλή τά πράμματα πώς τάπες 
σκύψε τό σβέρκο νά δεχθής γερωγκρινιάρη φάπες.
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Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
Γιατί τό δύστυχο λαό οί άλλοι τόν μισούνε
καί σάν λυσσάρικο σκυλλί παντού τόν κυνηγούνε
αυτόν ποΰ δπως ή Παληά Γραφή τό αναφέρει
σάν τό κανάτι πλάστηκε άπ’ τού Θεού τό χέρι;

*  *  *

Γιατί σάν ήμουνα μικρός καί στό χωριό μου ζοΰσα
τόν Άβραμίκο τό φτωχό μέ πέτρες κυνηγούσα
ποΰ φορτωμένος έ'περνε γραμμή τούς μαχαλάδες
γιά νά πουλήση «γυαλικά καλά καί μαστραπάδες;»' *" ★ ★ *
’Αλήθεια σάν μαθεύτηκε πώς πέθαν’ ό Άβράμ 
ελεγ’ ή Θειάμ’ ή Κατιρνιώ. Τί συνφουρά κυράμ’
Ψώφ’σι κί δέν άγόρασα τού γυάλινου λυχνάρ’,
άπ’ μ’ τώδιν’ τζάμπα ντίπ, κυράμ’ μόν’ μί δυό κ’λά κρι-

(θάρ\)
*  *  *

Έ  ψ ώ φ η σ ε δέν π έ θ α ν ε είπαν ό ’Αβραμΐκος
θαρρείς καί ήτο ό φτωχός σκυλλί, γαϊδούρι, λύκος
κι’ ώς μόνος επιτήδειος ήτο. «Τόν κακομοίρη
τουλάχιστον ας ψώφαγε μετά... τό πανηγύρι.»* ★ *
Σάν τί δέν είχε—  σκέπτομαι—  ό δύστυχος εκείνος
καί τού χωριού μου οί σοφοί τόν θεωρούσαν κτήνος
κι’ ό Πάρεδρος κι’ ό Δάσκαλος καί ό Παπάς άκόμα
τόν βλέπαν σάν άνθρωπινή, μέ συγχωρήτε, βρώμα;

★ *  *

Μέ φουστανέλλα ό Άβράμ δέν ντύθηκε καί φέσι.
Αύτός φορούσε άντεριά μ’ ενα λουρί στή μέση
κι’ είχε στό μούτρο τρίχινο τριγωνικό στολίδι
πού χτένι δέν τό άγγιξε μά ούτε καί ψαλλίδι.* ★ *
Σάν τί δέν είχε; Τί κουτός κι’ έγώ πού είμαι πάλι!
Δέν είχε δ,τι άρτιο οί Χριστιανοί οί άλλοι 
καί θάταν τέλειος γιά μάς άν τούλειπε τό χέρι 
παρά λιγάκι άπό κεϊ ποΰ ό καθένας ξέρει.

*  ★ *

Βρέ Μπενζαμήν— σταμάτησα καί ρώτησα μιά μέρα
ενα Εβραίο φίλο μου καί τού διαβόλου λέρα
γιά λέγεμου γιατί εμείς οί Χριστιανοί ζευζέκη
κάθε Εβραίο βάζουμε στή μπούκ’ άπ’ τό τουφέκι;* * *
Κι’ αύτός έχαμογέλασε καί μ’ είπε: «Μήν ξεχνάτε
πώς τοΰ Θεοΰ σας φουκαρά τό σώϊ κυνηγάτε
καί μέσ’ στήν άλλη τή ζωή γι’ αύτό θά υποφέρετε
γιατί νερό δέν γίνεται τό αίμα καθώς ξέρετε.

*  *  *

Γιατί μωρέ μπροστά σέ μάς τεντώνετε τό μπόϊ;
Καί σείς καί δλος ό ντουνιάς δικό μας είσθε σώϊ
κι’ άν ό Άβράμ δέν έ'σφαζε τή θεϊκή τή γίδα
στήν πλάσι δέν θά βρίσκουνταν μήτε κουτσή άρίδα.

★ *  *

Ό  Νώε άν δέν έκανε τήν Κιβωτό εκείνη
ούτ μικρά θά έ'βλεπες ούτε μεγάλα κτήνη
κι’ άν ό Βαβέλ τόν πύργο του δέν έπιανε νά κτίση
ούτε καί γλώσσα θάχατε δική σας αποκτήσει.* ★ *
Εβραίος ήτο ό Άδάμ καί ή κυρία Εύα 
γι’ αύτό δική μας κλίνετε μέσ’ στό κορμί σας φλέβα 
μά καί κάμποσοι μοιάζετε, δπως εσύ, στή γλύκα 
Εβραίοι δίχως αντεριά άπό τή Σαλονίκα.

★ ★ ★
'Όπως τό γράφει ή Παληά εκείνη Διαθήκη
ο τίτλος ό προγονικός μόνον σέ μάς ανήκει
καί σύ ποΰ κάνεις τό σοφό ώς Φασουλής τσακπίνης
μέσ’ στό μυαλό σου κύτταρα κάποιας Ρεβέκας κλείνεις. * * ★
Τώρα τό νοιοίθεις τό γιατί κανείς δέν μάς χονεΰει.
Τό παρελθόν καί τόν π α ρ ά  είς τό παρόν ζηλ εύει
ποΰ σ’ δποιο μέρος πέσωμε τό κάνομε Πατρίδα
κι’ είπα κι’ έγώ «Καλλίτερα νά έπεφτε... άκρίδα».

*  *  *

Αλλ’ δμως έχασα θαρρώ καί·πάλι τά νερά μου.
Λιμα μέ πιάνει κάποτε καθώς τήν πεθερά μου 
κι άντί νά πώ πώς έμαθα αύτά τά λίγα γράμματα 
απασχολώ τή γλώσσά μου μέ τόσα ξένα πράμματα.

* **  *
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Είς τό χορό πρέπει νά πηγαίνετε πάντοτε μέ φράκο 
και αν δέν έ'χετε γοβάκια (πόμπς) γιά οικονομία φο- 
ρειτε. . τής γαλότσες σας. Μόνον οί άπόμαχοι δημοσι
ογράφοι πηγαίνουν μέ πανταλόνι γκρί, γιά τό όποιον 
όμως ύστερα γίνεται στό σπίτι μ ε γ ά λ η  ...γκρίνια.

Οταν σάς καλέσουν είς μονομαχίαν πρέπει νά δε- 
Ζθήτε τήν πρόσκλησιν δσω δειλός καί ά νείσθε. 'Ορί
ζετε τους μάρτυράς σας οί οποίοι άν δέν συμφωνήσουν

μέ τούς μάρτυρας τοΰ άντιπάλου σας ν’ άφήσουν άδεια' "Οταν πλέον είχαν τελειώσει τήν καφφενειακή αύτή 
τά κουμπούρια τότε κάνετε τό εξής. Πηγαίνετε στόν; έπιθεώρησι, ό οδηγός τούς λέει:
τόπον τής μονομαχίας στέκεσθε έτοιμος στή θέσι σας! — ’Έ! Πατριώτες, τώρα πάμε πάλι στό ξενοδοχείο.

Δώ πέρα κατά τό Μάντισον δέν τόν ξέρουν. Ποιός ξέρ’ 
σέ ποιο μαχαλά παραδέρν’ δ πατριώτης σας ό παραδαρ
μένος.

Οί δυστυχισμένοι οί Καρπενησιώτες χωρίς νά άπαν- 
τήσουν πιά ούτε λέξιν τόν άκολούθησαν διευθυνόμενον 
προς τόν σταθμόν τής Έλεβέττας τοΰ Τσάδαμ Σκουέρ. 
Δέν είχαν δμως στρίψει καλά τό Πόρκ Ρώ καί ό Γι
άννης άνεπήδησε ρίξας μιά άγρία κραυγή χαράς ένφ 
συγχρόνως άρπαζεν άπό τό χέρι τόν οδηγόν.

— Άφέντ’ Άιληά Νάτους ούλουφάνιρους. Γιά κ’ πέ
ρα στ’ άγκουνάρ’ μπρός στού καρότσ’. Καί ταχύς ώς 
άστραπή ώρμησε προς τήν γωνίαν τοΰ Ρούσβελτ στ, 
δπου ενας τριακοντούτης περίπου ομογενής έ'σπρωχνε 
ένα χειροκίνητο καροτσάκι μέ φρούτα, δίπλα άπό τό πε
ζοδρόμιο, στρέφων άπό καιροΰ σέ καιρό τό κεφάλι του 
πίσω γιά νά ίδή άν τόν παρηκολούθει άκόμα τό κλομπ 
τοΰ Γολιάθ άστυφύλακος.

— Κ ου σταντήι· ·. ’ 0̂ > ’ Κουσταντή. Στάσ’ έ'βαλε μιά 
φωνή ό Γιάννης τρέχων προς τόν φεύγοντα πλανώδιον 
φρουτοπώλην.

Μετά μισό λεπτό ό Γιάννης παρακολουθούμενος καί 
άπό τό Στάθη τόν είχε φθάσει καί τόν άρπαζε άπό τή 
μέση προς μεγάλη νέκπληξιν καί τρόμον τού άτυχούς 
πλανοδίου, ό οποίος όρμεμφύτως έσκυψε τό κεφάλι ώσεί 
ζητών νά άποφύγη τά χάδια τού κλόμπ τοΰ άστυφύλα
κος, τά όποΐα συχνά οί δυστυχισμένοι αύτοί βιοπαλαι- 
σταί δοκιμάζουν.

—  Παστουμάρε Μίστερ, άϊ γκό χόμ λάκι δίς, ίσκιούζ 
μι, έφώναξε προτού άκόμι στρέψη πίσω του. Μόλις δ
μως άντίκρυσε τά μούτρα τών συγχωριανών του έ'μεινε 
κεραυνόπληκτος. "Ενα κύμα αίματος έχρωμάτισε τό ή- 
λιοκαμμένο μούτρο του καί στάθηκε βουβός.

— Ούρ’ Κουσταντή δέ μάς λουϊάζεις; Ούρ’ ’γώ κι’ 
ού Στάθ’ς ήμαστ. Δουόξα νάχ’ Μηγαλόχαρ’ σ’ ηύραμ’ 
οχ’ κι’ δέ εΐμασταν χαμέν’ άνθρώπ’. Στάσ’ νά τσ’ σπρώ
ξου λ’γάκ’ τσ’ πραμματιές. Ποΰ τσ’ πάς; στά χουριά;

Ό  Κωσταντής τούς έχαιρέτησε καί συλληφθείς έπ’ 
αύτοφόρω είς τήν έξάσκησιν τοΰ έπαγγέλματός του 
προσεπάθησε νά δικαιολογηθή λέγων δτι, κάποιος υπάλ
ληλός του δυσαρεστηθείς άφησε τδ καρότσι στό δρόμο 
καί δέν πήγε νά παραδώση τά φρούτα στά διάφορα 
σπίτια τών εκατομμυριούχων φίλων του.

— Ούρ’ μή χαλνάς ντ’ καρδιά σ’ Κουσταντή. Δείξιμ’ 
τού σπίτ’ κί τά πάου ’γώ.

Ό  Κωσταντής δμως άπέρριψε τήν προσφορά τους 
καί τούς είπε:

— ’Όχι. Δέν θέλω γώ νά βάλω τούς παληούς μου φί
λους καί πατριώτές μου σέ άγγάρεια. Πάμε νά τά πα
ραδώσω στήν άποθήκη κα ύστερα τά λέμε.

’Έστριψαν λοιπόν τ όΡούσβελτ στρήτ πάλιν έστβιλε 
τούς πατριώτές του νά τόν περιμένουν στό πλησιέστε- 
ρο καφφενείο καί σπρώχνων τό καρότσι διηυθύνθη σέ

κρατούντες άφόβως τό πιστόλι στό χέρι σας έως τή 
στιγμή πού ό έπί τής διεξαγωγής τής μονομοχίας θά j 
φωνάξη έ ν. Μέ τό δ ύ ο  δμως κάνετε άστραπιαίως 
μιά μεταβολή καί τό βάζετε. . . . στά πόδια. Νά είσθε βέ
βαιος δτι κανείς δέν θά σάς κυνηγήση.

"Οταν έρθουν έπισκέπται άμακατζήδες σπίτι 
σου καί διατρέχεις τόν κίνδυνον νά μείνης νηστικός ή 
καλή συμπεριφορά λέει πώς ένας ένας άπό τούς σπι
τικούς σου μέ τή σειρά πρέπει νά πηγαίνουν κατ’ ευ
θείαν στήν κουζίνα καί νά τήν τουλώνη μέ τρόπο. ’Έτσι 
οί έπισκέπται μή βλέποντες νά στήνεται τό τραπέζι θά 
θυμηθούν πώς έχουν νά κάμουν κάπου άλλοΰ έπίσκε- 
ψιν.

Έάν ό άέρας πάρη τό καπέλλο προπορευομένου κυ
ρίου ύποχρεοΰσθε νά σκύψετε καί νά τοΰ τό σηκώσετε 
μόνον άν πέση μπροστά στά πόδια σας. Έάν δμως πά
ρη τ όκαπέλλο κυρίας τότε πρέπει δσω καί άν είναι 
μακρυά νά τρέξετε νά τής τό πιάσετε. Ό  ανωτέρω κα
νών δέν τηρείται δταν τό καπέλλο πέση στά κεραμίδια 
ή μπερδευτή μέσα στά πόδια άλλης κυρ;ας.

Έάν ζητήσης νά χορέψης κυρίαν ή δεσποινίδα καί 
σοΰ άρνηθή ή καλή συμπεριφορά έπιβάλλει νά μή θυ- 
μώσης, άλλά νά τήν ρωτήσης μή τυχόν μυρίζουν τά 
χνώτά της. Ή  έρώτησις αύτη ώρισμένως πρέπει νά γί
νεται πάντοτε, εκτός μόνον δταν μυρίζει... ξύλο.

"Οταν χορεύης μέ κυρίαν πρέπει νά τής μιλής δι
αρκώς εκτός άν ό άντρας της είναι ζηλιάρης ή ή κυρία 
κωφή, οπότε τά χείλη σου είναι κολλημένα μέν δταν σέ 
κυττάζει ό σύζυγος τά κουνείς δέ μόνον δταν βλέπεις τήν 
κυρίαν.

*  ★  *

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
Δ. ΚΡΕΜΑΝΤΑΛΑΝ ΦΛΩΡΙΔΑ.

Ό  Αριστοτέλης δέν ήτο σοφός. Σοφοί είναι μόνον 
οί ντόπιοι δημοσιογράφοι, οί όποιοι μάς ρίχνουν τόσω 
φώς στά μάτια, ώστε κοντεύουν νά μάς στραβώσουν στό 
μυαλό. Ό  Αριστοτέλης λοιπόν ήτο μαθητής τοΰ Μεγά
λου Αλεξάνδρου καί πριν νά γίνη Πατριάρχης στό Τσι- 
ρίγο, έχρημάτισε γραμματοδιδάσκαλος σ’ ένα χωριότοΰ 
Καρπενησιού. "Οταν δμως ό διάσημος χημικός Καίρης 
άνεκάλυψε τόν κόπανον ποΰ στήν Πατρίδα συνήθως 
ή γυναίκες μεταχειρίζονται γιά τά ροΰχα καί οί άνδρες 
γιά τό γυναικείο τομάρι έπεδόθη καί αύτός μέ ζήλον είς 
τήν Χημείαν, μετά πολλών δέ ετών άναλύσεις καί συν
θέσεις κατώρθωσε νά έπιτύχη έπί τέλους τήν χημικήν 
ένωσιν τών οργανικών ούσιών άδραχτιού καί σφοντι- 
λιού, τά όποΐα ένούμενα άποτελούν τή ρόκα γύρω άπό 
τήν όποιαν τυλίγουν ή γυναίκες — μέ συγχωρήτε— τό 
μαλλί.
Α. ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ, ΣΙΤΥ Π Ο ΙΝ Τ .

Θέλεις νά μάθης χορό; Τό μόνο εύκολο. Φρόντισε νά 
συνδεθής φιλικώς μέ καμμιά Αμερικάνικη οικογένεια 
πού νάχη κορίτσια καί νά σοΰ δίδουν μαθήματα Αγγλι
κής. Μή γελάς ’Έτσι έκανα κι’ έγώ άλλοτε μέ μόνη τή 
διαφορά δτι έπήγαινα νά μάθω αγγλικά καί παραδό- 
ξως έμαθα χορό. Σοΰ φαίνεται παράδοξο; Έν τούτοις 
είναι δλη ή άλήθεια έπικαλοΰμαι τήν μαρτυρίαν πλεί- 
στων φίλων μου καί ιδιαιτέρως τοΰ Παπά Μακαρώνη 
πού μάς είδαν δώ κι’ ένα χρόνο νά χορεύωμε μαζί μέ 
τή Δασκάλα μου άκόμα καί Εβραίικο χορό. Τό χορό 
τού... Ήσαΐα.

κάποι αάποθήκη τού Τσσέρρυ στρήτ, δποί) τό άφισε
μονολογών:

— Διάβολε ! Νά πιστέψαν άραγε δτι τούς είπα ή θά 
γράψουν στό χωριό πώς πουλάω φρούτα στό δρόμο; 
Ά ς  πάω νά τους καλοπάρω, νά τούς γυρίσω δώ καί κεί 
καί βλέπουμε. Τούς πάω άπόψε στό σπίτι βάζω καί τό 
φωνόγραφο νά παίξη γιά νά τούς κάνη καλή έντύπωσι 
καί ταχιά τούς δίδω δρόμο γιά τό εσωτερικό στούς άλλους 
πατριώτες καί έτράβηξε προς τό καφφενείο νά τούς 
συνάντηση.

*  ★  *

Τό Ο καί θ ’ ό "Ομιλος ό τών Όλίγων ήτοιΦΙ..ΛΟΜΑΧΟΝ
Μάς ρωτάς γιά τό Σκουλούδη δταν κοιμάται ποΰ βά- «™ψε δίνει μπάλ μασκέ στοΰ Φασουλή τό σπίτι 

ζει τά γένεια του- άπ’ έξω ή άπό μέσα άπό τό πάπλω-1 ^
Πολύ δύσκολος φίλεμα. 1Jο/.υ ΟύσκοΛος φίλε μου ή άπάντησις. Πρώτον 

δέν ξέρομε άν ό Σκουλούδης έχει πλέον γένεια ύστερ’ 
άπό τό τράβηγμα ποΰ τούς έχει κάνει. Δεύτερον δέν εί
ναι έξηκριβωμένον άν κοιμάται. Τώρα άν πιστεύσωμε 

I τόν Βενιζελικόν τύπον, δέν κάνει τίποτε άλλο παρά νά 
| κ λ ε ί ν ε ι  τ ά  μ ά τ ι α  τ ο υ  δεξιά καί αριστερά 
καί νά κ ο ι μ ά τ α ι διαρκώς, ενώ άν δώσωμε πί- 
στι στάς Κυβερνητικάς εφημερίδας άφότου έ'γεινε Πρω
θυπουργός διαρκώς είναι έξυπνος. Τ όμόνον γιά τό 
όποιον μπορούμε νά βεβαιώσωμε είναι δτι έχει πάπλω
μα καί άν τρέξη στόν καυγά κι’ αύτός κατά τήν γνώμη 
μας δέν θά βρεθή στή θέση ποΰ βρέθηκε μιά φορά κι’ 
έναν καιρό ό Ν αστραδήν Χόντζας νά πή πώς δ καυ
γάς ήταν γιά.... τό π ά π λ ω μ α.
Β. ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΟΡΦΑΝ, Ενταύθα.

Μάς ρωτάτε τ ίπρέπει νά κάνετε δταν τύχη νά βρή- 
τε στό δρόμο κανένα πορτοφόλι ή καμμιά σακκοΰλα μέ 
παράδες. Τό καθήκον σάς επιβάλλει νά σκύψετε νά τήν 
πάρετε καί νά τήν βάλετε στόν κόρφο σας. Έπ’ ούδενί 
λόγω πρέπει νά τήν άνοίξετε στό δρόμο. “ Οχι βέβαια 
γιατί ό δικαιούχος μπορεί νά ΐδη τή σακοΰλά του στά 
χέρια σας, καί νά σάς τήν πάρη πίσω, άλλά διότι δέν 
είναι ορθόν νά βάζετε χέρι σέ ξένα πράμματα. Αμέ
σως τότε ή πρώτη σκέψις είναι νά διευθυνθήτε στόν 
πλησιέστερον άστυνομικό σταθμό καί νά τήν παραδώ
σετε. Τραβάτε λοιπόν πεζός, καί μόλις φθάσετε άπ’ 
έξω άπό τήν άστυνομία, άλλάζετε γνώμη κάνετε μετα
βολή, φωνάζετε ένα ταξικαμπ καί πηγαίνετε ολοτα
χώς διά τά περαιτέρω στό. ,σπίτις σας.

★ ★
Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο

Έβγήκαν άπ’ τό καφενείο τοΰ Ζερβάκου καί πήραν 
γραμμή τά Καφενεία τοΰ Μάντισον, ρωτώντες διαρ
κώς γιά τούν Κουσταντή τ’ παραδαρμεν’ υπό τά σκώμ
ματα τών θαμώνων τών καφφενείων.

Απόψε μάσκα ψ ε ύ τ ι κ η  στό μούτρο μου θά βάλω 
καί τή βαρέθηκα αύτή ποΰ έχω κάθε μέρα 
Γιές, Γκο τοΰ χέλ γιά μιά βραδυά κι’ άκόμα παραπέρα.
720 W est 181st Street, A par. 6. New York.

* ★ *
Ηρακλής Καραμεσίνης νειότη άνθοστολισμένη 
κι’ Ελισάβετ Γαβραζόγλου κοπελιά χαριτωμένη 
ζευγαράκι έχουν γίνει τελευταίως ταιριασμένο 
καί μέ λούλουδα δοοσάτα καί άρώματα τούς ραίνω.

* * *
Ό  Κεχαγιάς ό Σάββας ένα παιδί ζουμπούλι 
κι’ ή Θάλεια Πηλάλα τό μυρωμένο γιοΰλι 
σάν έφερε εσχάτως τό πλήρωμα ό χρόνος 
άλλάξαν δαχτυλίδι οί δυό τους άρραβώνος.

Μ Ε Γ Α Λ Η  Κ Α Ι Τ Ε Λ Ε ΙΑ  
Α Γ Γ Λ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η

568 7th Ave., NEW YORK 
JEAN TRICHA

Διπλωματούχος Άμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα έπί 
Ιδετίαν καί δυναμένη νά άποδώση τήν ακριβή έξήγησιν είς τήν 
Ελληνικήν καί τήν γνησίαν ’Αμερικανικήν προφοράν.

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

Ω σ α ύ τω ς  διδάσκονται “ Αλγεβρα 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 πετας 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά  χρονάκια σάν νερό 
καί δέν θάχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
” Ετσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
στό Σχολειό τής Μίσες Τζήχα θά τήν στείλω νά σπον&άση.
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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

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

Θέλετε ανδρικά είδη, Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικά; 
Υπάρχει 'Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν αγο
ράζετε δτι δσω περισσότερο λοΰσο καί νοίκι εχει ενα 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης.

* * *
Νά ταξειδεύσης πρόκειται: Μ Λ’ έχης πιά σκοτούρα, 
τής πέρνει όλες ’πάνω του τ ό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ί ο ν Μ π ο ύ ρ α »  
Μ π ο ύ ρ α  ς σημαίνει λεβεντιά τού μάς τιμά’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή εΐν’ ενα.

Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
* *★ *

Αφού χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πας τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
Θεός νά συχώρεση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφεϊον Κωνσταντίνος 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.

Aa6t ξανθό Άϊδινιοϋ καί λάδι Κ αλαμάτας 
j  ποΰ σοΰ ίΐιμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
j  λάδι άνθού απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
I έληαίς-καρί'ίΗ Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
! τής Ά χ α ΐα ; τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα 

στού Ρ α ί ι α ζ ο ό λ α  θά τά βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

ι
Ό  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 

I καί δέν ι ό ν  ηίρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώ ναξε καί μούπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’ Ανατολή 
μέ λίγα λόγιά σιόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 

I πώς έχο> κι’ εργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
; "Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος πεΰ ζή γιά καλωσύνη 
1 συμφέρον έχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».

BO O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW YORK. 
* ★ "

Δωμάτια εύάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κάτάλευκο σαν γ ά λ α ’ 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοοάν νά λάμπη 
πού ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κΓ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοϋ Π έτερχω φ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α 1 ’ Α θ ή ν α ι»
Hotel ύπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμερή 
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 εχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξία έχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

GEO. P. CASTRITSY, GENERAL AGENT.
501 W . 168th Street New Y ork.

Σύκα, τυριά, κονιάκ, κρασιά, λάδι άγνό, διαμάντι 
ποΰ άμφιβάλλεις σάν τό τρφ» καί λές. Μήν είναι κάντι; 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τι πράγμα είναι. τοΰ ,. j ; 
ποΰ νά τό φάη μοναχό μπορεί ν.ανείί σαν φρούτο;
“Ολα τά  ααρακοστιανά. Σαλώνιον ’ ληες καί λάδι 
θά τάβρης εις τούς άόελίΓούς μονάχα Μοσχαχλάδη.
Moscahladis Bros 44646 New Bowery Ν. Υ.

Η·**
Θέλεις νά έχης ρούχα εις τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοϋ 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
έπιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασφα- 
λίσητε προσωπικόν τ ί μ ι ο  ν, μ έ  π ε ί ρ α ν  καί φ  ί- 
λ ε ρ γ ο ν. Ή  έργασία αξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπΑ 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφ ώ τερος Κ ατα 
στηματάρχης ήμπορεί ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπει
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε υπαλλήλους έντιμους καί έργατικούς μέ πείραν; 
’ Αποτανϋήτε εις τό μόνον έργοδοτικόν Γραφεϊον 

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

* ★* *
i “Οπως συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
j αν στού Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι, 
j Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ρούχα σου σ ’ έκείνον 
j γιά νά σέ κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φϊνον.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, Άο>./.ηπιάδης πρώτης 
ποϋ διακρίν’ έμβρίθεια καί πείρα /.αί νεότης.
Γιατρός ποΰ μπρός π:>υ σάν σταιΙή καί σέ κυτάξη μόνο 
μέ μιά ματιά σέ βεβαιώ σου πέρνει κάθε πόνο.
Ό τ α ν  έκείνος σέ ίδή καί φάρμακο σοΰ δώση 
κι’ άπό τοϋ χάρου ήμπορεί τά νύχια νά σέ σοιση.

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

"Α ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
<ιν 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 έχετο 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 

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης 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.

.Λ άδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνειά δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει.

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

Μ.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
Ιατρός

NEW YORK

A. A

152 E. 22nd St.,

K.

★ ★ ★ 
Δ Ε Ξ Ι Ο Υ

’ Ιατρός

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

i Σκέπτεσθε νά πάρετε αυτοκίνητο κα'ι 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 ανοικτή ήμέραν κα'ι νύκτα καί τάς Κι

NEW YORK
★ ★ ★

Κ Α  Ρ Ο Υ  Σ  Ο Σ
Ιατρός

NEW YORK

Ό ,τ ι  κι’ αν άγοράσητε γραβάτες η καρφίτσες 
πουκάμισα καί σώ — Pardon—■ μανδύλια ή βαλίτσες 
δλα τά  εϊδη τ ’ άνδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
στοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων 
φ όρ  σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λεωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
μέ γούστου έμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.
467 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.

ι ,
Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
.ροΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μ πρός 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 πατριώτης 
κι’ ό Λοιλοιδάκης σύντροφος πουναι Μαρμαρινός 
κι’ υπηρεσίες χίλιες δυό κάνει τοΰ καθενός.
Ξενοδοχεϊον φαγητού κα'ι ΰπνου δπως πρέπει 
ποΰ δλω προς τήν θάλασσα κα'ι προς τόν ήλιο βλέπει, 
μέ μπάνιο,' μέ σκεπάσματα καινούργια, καθαρά 
και δπερ σπουδαιότερον λίγον ζητούν παρά.

7 W ASHINGTON STREET, NEW ΥΟΡΚ.

136 Ε. 17th St.,

’ Ατμόπλοια τής Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποϋ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαριοτά.
Βαπόρια ποϋ 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 ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Yerk

Τοϋ Σ ίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση 6ώδι 
άπό τόν ’Αρβανίτη Νϊ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πλήρωσης.
Γριακός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς ας πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γοαικός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν έχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

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

Ά ν  τάφερε ή Μοίρα υπάλληλος νά ζήσης 
νά μή τό βάλης μέσα καί πας 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 g en cy  659 6th A ve., NEW YOR K

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι ονειρον Ελληνικόν έν αλλοις 
καί δτι είναι ονειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας εξοχος, άλλα καί Ξάνθης προίτης 
κι’ δν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Οταν τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τό δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα  σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης 

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

79 5th AVENUE NEW YORK.

Π ές  μου ποιό παίζεις όργανο; 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 οργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά οργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά  μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TSIMIS 150 W . 28th St. NEW YORK.

Κυρι
άκός.

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δίόση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ σ*.ό δρόμο σέ πλακοιση 
” Αν μ ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί άν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν  Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

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

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

(ψωνίσω».
Microutsicos Bros. Co. 6 1 New Bowery Ν. Y.

* * *
Γνωστοποιοΰμεν δτι εις τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ’Ά λ ε ξ  άς σπεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρε»ή 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 111.
”1450 W. 5th Ave. Cleveland O.

* * *
Τηλέφωνον Bryant 9427

Ε Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν

" Η  Α Θ Η Ν Α ”

’ Ελ. Λάμπρου καί Κ. Γρηγορόπουλος

30 4  W est 41st Street New Y ork , Ν. Y.

I * ■* *
ι "Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης 

δταν γνωρίζεις πώς καί ποϋ λιγώτερα ξοδεύεις 
j Ά ν  θέλης στό ταξείδι σ >υ νά μή μετανοήσης 
ι μή βγάλης εισιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης
I κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί  Π ρ ο θ υ μ ί α  
] ποΰ θά είπή Ά  ν ά π α υ σ  ι γιά σάς κι’ Ο ι κ ο ν ο μ ί α .  

COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ.

***

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

’Έχομεν δλα τά 'Ελληνικά και ’Ιταλικά προϊόντα καί 
συναγωνιζόμεθα τούς είσαγωγεις τής Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  καί δέν έ'χομε π ο λ λ ά  
ε ξ ο δ α. Λάδι εγγυημένο Ελληνικό καί Ιταλικό άγνό. 
'Εληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


