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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μεΐς μ’ έκεϊνον χάζι.

Άν'θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη.
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς. . . 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 τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κι’ έμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

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

"Ενδεκα Μάρτη 
μηνός τοΰ γδάρτη

’Αριθμός τοΰ φύλλου έννενήντα τρία 
Καθαροβδομάδα μέ χιονιές καί κρύα.

Φρόμ δί Χουάϊτ Χάουζ ό αετός προβάλλει 

και παστουμάρε λέει τά σουμπμαρίν και πάλι ;

Ό  Περικλής ό φαρφαράς 
κι’ ό Φασουλής ό φουκαράς.

Π .— ’Απόκρεψες βρέ Φασουλή.

Φ.— ’Απόκρεψα κι’ έγώ 
Δυό τρεις πατάτες ή μαντάμ έγώ μισό αυγό 
κι’ αν έ'τρωγε κι’ ή κόρη μου καϋμένε Περικλέτο 
θ’ άρχίζαμ’ άπ’ τήν Κυριακή Σαρακοστή έφέτο.

Απόκρεψα. Μά ένεκα ή φτώχεια ποΰ μάς δέρνει 
(ένεκα ποΰ ό πόλεμος τά τρόφιμα μάς πέρνει)
σήμερα συλλογίζομαι τί νά νηστέψω πρώτα 
γιατ’ είναι άκριβώτερα τό οσπρι’ άπ’ τήν κότα.

Γλυκοκυτάζω τής έληές, θέλω τουρσιά νά πάρω 
τής γλώσσες στά μπακάλικα τόν ταραμά κορτάρω

μά σάν μοΰ ποΰνε τήν τιμή γίνομαι σκεπτικός 
καί βρίσκω προτιμώτερο νά μείνω νηστικός 
ή μέ τό ζόρι νά γενώ άντιθρησκευτικός.

Π .— 'Ώστε νηστεία δηλαδή έφέτο δέν θά κάνης;
Σκέψου πώς θάρθη μιά στιγμή μαγκούφη νά πεθάνης
κι’ όσα κοψίδια έφαγες δταν νηστεύαν άλλοι 
τόσες φορές ό Σατανάς στή σοΰβλα θά σέ βάλη.

Φ.— Ξέρω καϋμένε Περικλή πώς είναι αμαρτία 
μά δταν ή σακοΰλά μου δέν κάνει απαρτία

καί λείπουνε οί βουλευταί τούτέστι τά ψιλά 
δ,τι συμφέρει πιό πολύ στά μέσα μου κυλά.
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Καλ’ είναι ή νηστήσιμη θρησκευτική έντέλεια 
μά τό φασόλι κι’ ή φακή σάν γίναν πολυτέλεια 
θέλοντας και μή θέλοντας στή φτήνεια έντρυφάς 
καί δίχως νασαι άθρησκος αρτύσιμα θά φςίς.

Μάς ήρθε κι’ ή Σαρακοστή ποΰ σάν κα'ι πέρσυ μπαίνει 
μέ γή βαμμένη σ’ αίματα κα'ι μαυροφορεμένη 
μά μείς μέ τή νιουτράλιτυ κάνομε τό βαρύ 
δλω και περιμένοντας τσαντήλα μέ τυρί.

Μάς ήρθε ή Σαρακοστή με τά λαχανικά 
μέ τοΰ Βερντούν και τοΰ Ντομόν καινούρια φονικά 
μέ ναύλους δυσθεώρητους στίμποτ καί γιά τραμπάκουλα 
καί μέ γλυκό κορτάρισμα γιά τά άλευροσάκκουλα.

Καλώς τη τή Σαρακοστή τή σκορδοστολισμένη 
ποΰ μέ σαλάτες έ'ρχεται καί φόρους φορτωμένη 
καί στόν αιώνα τόν χρυσοΰν τής πείνας ποΰ μάς δέρνει 
φόρους γιά κάθε νηστικό καί ξυπολιάρη σέρνει.

Καλώς τη τή Σαρακοστή τήν καθαροβδομάδα
ποΰ χαοϊτσερς κουβαλά, άλλά καί φασουλάδα
γιά νά σκορπίζουν στό Βερντοΰν άλλά καί δώ βρέ βώδι
εκρηκτικά άέρια κι’ αέρια δυσώδη.

Καλώς τη τή Σαρακοστή την καθαρή Δευτέρα 
κι’ αν δέν χαλάσαμε καί μείς τά Κούλουμα δώ πέρα 
είναι γιατί δέν είχαμε σάν στήν ’Αθήνα Φάληρο 
μά μήτε καί στήν τσέπη μας ενα περίσσιο τάλληρο.

Καλώς την τής σαρακοστής τήν κρεμυδάτη νίλα
κι’ άν γαϊτανάκι έ'λειψε εφέτος καί γκαμήλα
δμως γκαμήλες έκαναν κεί κάτω τούς άπορους
μέ τοΰ Σκουλούδη τούς σοφούς τούς καρβελείους φόρους.

Καλώς τη τή Σαρακοστή ποΰ μέσα στό Σενάτ 
έφώναξαν στόν Πρόεδρο. ’Αφέντη μου σπολάτ 
καί γιά τή νίκη τοΰσφιξαν τόσες φορές τά χέρια 
δσα θά φά’ ή θάλασσα δικά μας κωλομέρια.

_  · . .  -
(Πίνουν καί γλεντούνε 
καί τά συζητούνε.)

Φ.—  Τόκα.
Π .— ’Εβίβα Φασουλή καί κλασικέ τεμπέλη

Φ.— Τοΰ Περικλεούς ό χρυσοΰς αιώνας ανατέλλει
Τρέχει τό χρήμα σάν νερό κει κάτω σάν ποτάμι 
καί τόσω καζαντήσανε βρέ Περικλέτο βλάμη 
ποΰ δέν μπορείς μέ τό κερί ψάχνων νά βρής απόρους 
γι’ αύτό καί ή Κυβέρνησις καινούριους βάζει φόρους.

Π .— Λοιπόν στής Κυβερνήσεως ας πιοΰμε τήν ύγειά 
Θεός νά τήν πολυχρονί) καί σέ καλή μεριά 
νά πέση στή σακοΰλά μας δπως τό καλιακοΰδι 
καί νά μακρύνη τρεις όργυιές τά γένεια τοΰ Σκουλούδη.

Φ.— Κανείς κεί κάτω δέν πεινά δπως πεινούσαν πρώτα.
Τώρα περνοΰνε Περικλή δλω ζωή καί κότα 
πετροβολιοΰνται μέ χρυσά λεπτά ’Αμερικάνικα 
καί τά σκυλλιά τους δένουνε άκόμα μέ λουκάνικα.

Ά π ’ δσους φέτος Περικλή δέν φόρεσαν παλάσκα 
είτε κεί κάτω βρίσκονται έδώ ή στήν Αλάσκα 
οποίον δέν τόν χρειάσθηκαν καί τοΰπανε νά κάτση 
ευγνωμοσύνης ένεκεν θά τοΰ βουτούν χαράτσι.

Π .— Στάσου νά πιώ άκόμα μιά κι’ δσα ακούω τώρα 
θαρρώ πώς μάς ζυγώνουνε προς τήν μοιραία ώρα 
εκείνη ποΰ σάν τό Σαμψών θά ποΰμ’ είς κάθε σκύλλον 
κατά διαβόλου τό κορμί μετά τών άλλων φίλων.

Φ.— Βάλε νά πιοΰμε Περικλή. Π ώ πώ καί τί θά γίνη

Κανείς άφορολόγητος κεί κάτω δέν θά μείνη 
Μέ τή σταφίδα άπ’ τή μιά άλλά καί μέ τούς φόρους 
τό πανταλόνι θά χαθη άπ’ τάς σταφιδοφόρους
κι’ δπως ό πάλαι ό Άδάμ ποΰ έ'φαγε τά μήλα 
μέ τής συκιάς θά ντύνωνται τά πράσινα τά φύλλα .

Γέμισε τό ποτήρι μου βρέ Περικλή κενέφι 
καί τώρα ποΰμαστε καλά θέλω νά κάνω κέφι.
’Εμείς μέ δλους παίζομε κοντσίνα καί σκαμπίλι 
καί πιο πολύ μέ τόν ’Αγά είμαστε πρώτοι φίλοι
γι’ αύτό καί ό Δικέφαλος τανάει τής φτεροΰγες 
καί χαιρετάει φεύγοντας τής Πόλις μας τής ροΰγες.

Π .— ’Έφυγε ό Δικέφαλος άπό τόν Πατριάρχη;
Φ.—  Πάεΐ τοΰ δόληου γένους μας νά βρή τόν πολεμάρχη 

καί νά τοΰ πη «Μεσ’ τής σκλαβιάς τά ματωμένα χρόνια 
Σένα περίμενα νά βγώ άπό τήν καταφρόνια 
Εσένα τής Άγιάς Σόφιάς αναζητούν οί θόλοι· 
καβάλησε τό άτι σου καί φθάνουν οί Χαχόλοι.»

Ώχοΰ καί καψουλάθηκα! Βάλε νά πιώ γενναία 
νά χαιρετήσω τή Βουλή τής Καρκαλοΰς τή νέα 
κι’ ένα στεφάνι τρικολέ πικραγγουριάς νά πλέξω 
γι’ αύτή ποΰ μάς έχώρισε είς μέσα καί είς έξω 
κι’ ακούσε κάθε έ'ξω ζών εσχάτως τήν καμπάνα του 
τώνα παιδί καλό παιδί τάλλο παρντόν τή μάνα του.

Π .— Γνώμη άν θές πολιτική νάχης καί σύ ζευζέκη
νά πάς νά φάς συσσίτιο’ μήν τρώς δώ πέρα στέκι 
κι’ άφοΰ σέ ξέρω κουραμπιέ καί τσαρλατάνο πρώτης 
μεσ’ στά συλλαλητήρια προβάλλεις πατριώτης.

Σάν ή Πατρίδα σέ καλεί αύτή ή φουκαριάρα 
καί σέν’ αμέσως κουρελή σέ πιάνει κουφαμάρα 
σάν συλλογιέσαι τή μαντάμ άλλά καί τό παιδί σου 
κακή σου μέρα καί ψυχρή καί τήν άναποδή σου.

Φ.—-Βάλε νά πιοΰμε Φασουλή νά ίδώ ποιός θά μεθυση

Π .— Νά ζήση ή Κυβέρνησις.
Φ.— ΚΓ ό Γούναρης νά ζήση 

ποΰ στή Βουλή πλειοψηφεί μά κυβερνούνε άλλοι 
καί στής άκρίβειας τόν καιρό οί φίλοι Άγγλο-Γάλλοι 
κατηγορούν τό Στεφάνή τόν λένε άρουραίο 
ποΰχει τά γένεια πιθαμές καί τόν παρά μακράΐο

’Εβίβα.

Π.-—Γειά σου Φασουλή

Φ.— Γειά καί χαρά τσακπίνη 
Νά ζήσουν κΓ οί Φρατέλοι μας οί φίλοι Ταρταρίνοι 
ποΰ αιχμαλώτους έπιασαν πέντε νομίζω πάλι 
κι’ ήσαν εφτά άόματοι κι’ έξη χωρίς κεφάλι.

Π .— Στήν Τραπεζοΰντα εφθασαν άπ’ έ'ξω οί Χαχόλοι.

Φ.— Δικά μας είναι τά Νησιά, Άρβανιτειά κι’ ή Πόλι 
τής Σμύρνης καί τοΰ Αϊβαλιοΰ κυτώ τό βρακοζόνι 
τρέξε καί πές το Περικλή τοΰ Παπα-Μακαρώνη.
Φέρε νά πιώ καί πήραμε τήν οικουμένη δλη 
χωρίς καυγά νά κάνωμε, χωρίς νά πέση βόλι

Π .— Σ ’ αύτό τόν άσχημο καιρό, στήν Γρεοτραμουντάνα 
ποΰ κλαί’ ή μάνα τό παιδί καί τό παιδί τή μάνα 
κι’ οί Πορτογάλλοι θά πιασθοΰν μεσ’ στό χορό μαγκούφη 
νά παίξουν μέ τοΰ Κάϊζερ τή σκούφια κλοτσοσκούφι.

Φ.—  Γέμισε τό ποτήρι μου κρασί νά τό ρουφήξω
καί τρέξε φέρε τόν Έμβέρ δώ πέρα νά τόν πνίξω 
Φέρε Σαλάντρα, Μπούριαν, φέρε με στήν Αύλώνα 
ποΰ δυό γαϊδάροι μάλωναν σέ ξένη άχυρώνα.

Π .— Μήν παραπέρνης Φασουλή καί ό Έμβέρ ό φίλος 
ψώφησε λέν— μέ συγχωρείς— έπέθανε σά σκύλος 
καί γιά τόν τόσο διωγμό τοΰ γένους μας σακάτη 
θά πάω νά βρώ τόν τάφό του γιά νά τοΰ κάνω κάτι.

Φ.— Φέρτον νά πιώ τό αίμά του.
Π .— ’Έχεις θαρρώ μεθύσει 

”'Οσω τό γένος μας κι’ αύτός αν έχη κυνηγήσει 
μεσ’ στό παληοτομάρι του έδέχθηκε μιά σφαίρα 
καί γαίαν έχοι έλαφράν ήτοι κακή του ’μέρα.

Φ.— Φέρε νά πιώ καί γίνηκε τό μάτι μου γαρίδα
Τώρα ποΰ βλέπω Περικλή άνθοΰσαν τήν Πατρίδα 
βάλε κρασί καί δώσέ μου νά πιώ καί νά μεθύσω 
κι’ δλους τούς υπευθύνους της νά δαχτυλοστολίσω

Π .— "Ολα τραβούνε Φασουλή τό δρόμο τό μοιραίο 
Σάν τόν περιπλανώμενο εκείνο τόν Εβραίο 
τό ίδιο καταντήσαμε άναζητοΰντες μοίρα 
χάρις είς τόν περίφημο τοΰ ’Έθνους μας Σωτήρα.

Φ.— Φέρε νά πιώ καί ό Σερέϊγ διαταγές μοιράζει 
στή Σαλονίκη Περικλή κανείς μή μάς πειράζει 
καί μείς εύγνώμονες γι’ αύτό θάμεθα πιά γιά πάντα 
κΓ ίσως καί νά τοΰ στήσωμε άκόμα κι’ άνδριάντα

Φέρε. Αμάν Δασκάλισα σχόλασε τήν Ελένη 
γιατ’ είναι Ψυχοσάββατο καί ή ψυχή μου βγαίνει.
Φέρε νά πιώ καί φάνηκε τής Φράντζας τό ποδάρι.

Π .— ’Ό ρσε λοιπόν σάν μέθυσες κατραπακιές σαλιάρη.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τά ένστικτα! Τί εΐν’ αυτά ποΰ μέσα μας φυτρώνουν 
και μάς πληγώνουν τήν καρδιά μά και τήν βαλσαμώνουν; 
Π όί)εν αυτή ή δύναμις ποΰ μ’ δλη μου την κρίσι 
έχω κι’ έγώ πολλές φορές γαϊδούρι καταντήσει;

Ποΰ βρίσκονται τά ένστικτα έκεΐνα τά σκασμένα 
ποΰ διαρκώς μάς σπρώχνουνε στά πράμματα τά ξένα 
κι’ δ,τι συνήθως τό μυαλό μάς τό απαγορεύει 
τό μέσα μας τό ένστικτον φιρί φιρ'ι γυρεύει ;

Ή  φύσις πού μάς έπλασε γιατί μάς έχει δώσει 
τήν "Υδρ’ αύτή ποΰ τήν καρδιά μάς έχει περιζώσει 
καί τή στιγμή ποΰ συναντά ή σκέψις μου τόν πόθο 
δυό αντιθέτους μέσα μου κι’ έγώ ανθρώπους νοιώθω;

Άφοΰ ή Φύσις μουβαλε μυαλό μεσ’ στό κεφάλι 
τί μοΰδωκε τά ένστικτα άπ’ τή μεριά τήν άλλη 
κι’ έν φ φροντίζω στή ζωή σάν άνθρωπος νά ζώ 
χωρίς νά νοιώθω κάποτε μέ καταντούνε ζώ.

Ποιός φταίει τώρα άρά γε; ’Εγώ ό Μπερτολδΐνος 
ποΰ κλείνω έναν άνθρωπο ποΰχει στό βάθος κτήνος 
ή δποιος μέ κουβάλησε άρώτηγα στή ζήσι 
ποΰ μέσα χίλιων δυό λογιών διαβόλους μοΰχει κλείσει;

Ποιός λόγος τάχα έκανε τή Σκέψι τή Μεγάλη 
κράμμα Κακοΰ και Άγαθοΰ στόν Κόσμο νά μέ βγάλη 
καί μοΰδωκε τά ένστικτα νά μέ χιλιοπαιδεύουν 
νά μέ πειράζουν διαρκώς καί νά μέ γαργαλεύουν;

Ή  Φύσις ποΰ τ’ άνόργανα τά περιφρονημένα 
τά έχει δλα γύρω μου τελειοποιημένα 
τάχα γιατί τόν άνθρωπο τόν έκαν’ άτελή 
δσω κι’ άν τοΰδωκε μυαλό κα'ι γλώσσα νά μιλή;

Γιά λόγο ποιο μοΰ τάβαλε τά ένστικτα και μένα 
ποΰ μέσα μου αδιάκοπα τά νοιώθω πεινασμένα 
και μ’ δλη μου τή θέλησι τή γνώσι κα'ι τά γράμματα 
νοιώθω νά λιχουδεύομαι τοΰ γείτονα τά πράμματα;

Αύτή ή Φύσις ή σοφή ποΰ μ’ έφερε στήν πλάσι 
γιατί μέ δίχως ένστικτα δέν μ’ έχει τάχα φτιάσει 
κι’ έτσι με γνώσι περισσή κι’ αισθήματα ευθύτερα 
νά τά περνώ κι’ έγώ καλά, άλλά και σεις καλλίτερα;

Λένε πώς ή έξέλιξις τόν άνθρωπο θά κάνη 
ώστε τής τελειότητος νά βάλη τό στεφάνι.
Μπορεί ή Παντοδύναμος καί τοΰτο νά τό δώση 
μά σάν ψωφήση ό μαΰρός μου χορτάρι μή φυτρώση.

Τώρα ποΰ ζώ κι’ εύρίσκομαι κι’ αισθάνομαι καί νοιώθω 
ήθελα κάθε εύγενή νά έχω μόνο πόθο 
κι’ δταν ξοφλήσω πιά κι’ έγώ μέ τή ζωή μιά μέρα 
νά πάγ] στόν αγύριστο ό Κόσμος καί πιο πέρα.

Μά κύταξε τί φοβερές βλακείες μαγειρεύω
Στή Φύσι, στό μυστήριο τό αίτιον γυρεύω
κι’ άφοΰ έπλάσθην άτελής κι’ έγώ σ’ αύτή τή σφαίρα
ζητώ νά βρω τό τέλειον και τήν κακή μου ’μέρα.

(Ακολουθεί)
* * *  *

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

— Πρ'ιν πλακωθήτε άπό τό αύτοκίνητον φρόνιμον 
είναι νά δώσετε προσοχή στόν αριθμό του.

* t  *

— Τήν όμπρέλλα νά τήν φυλάτε πάντοτε στήν κρεβ· 
βατοκάμαρά σας. Ποτέ μή τήν άφήνετε στήν είσοδο, 
ιδίως δταν περιμένετε έπισκέπτας, γιατ'ι πιθανόν κανείς 
απ’ αυτούς νά τήν άναγνωρίση.

* ί  *

—- Ό  εύκολώτερος καί πρακτικώτερος τρόπος νά άξα- 
φανίσετε τής τρΰπες άπό τής κάλτσες σας είναι ό εξής: 
Πέρνετε ένα ψαλίδι κοφτερό, κόβετε τής τρΰπες στρογ
γυλά κα'ι   τής πετάτε.

* $ *

Τό καλλίτερο φάρμακο ν’ άποφύγετε τής λαδιές 
που γίνονται στά ροΰχά σας είναι νά φοράτε, δταν τρώτε

πόδια.

* ί  *

— Γιά νά εΐσθε έξασφαλισμένος άπό τά δυστυχήματα 
τοΰ γκαζιοΰ, βάλτε στό σπήτί σας ηλεκτρικό. Τώρα ή 
άλήθεια είναι δτι τό ήλεκτρικό είναι άκριβώτερο, άλλ’ 
άμα συνειθίσετε κα'ι κοιμάσθε ένωρ'ις πριν νυκτώση καί 
ξυπνάτε άμα βγή ό ήλιος, θά σάς κοστίζη φτυνώτερα 
κι’ άπό τό γκάζι.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 

Κ. ΓΥΡΟΛΟΓΟΝ, Μπόστον.

Θέλεις δουλειά; Λυπούμεθα πολύ, ποϋ δέν μποροΰμε 
νά σέ οικονομήσαμε. ’Εμείς κάνομε δλες μας τής δου
λειές μόνοι μας, χωρίς βοη^ο§ς. Νά είχαμε τουλάχιστον 
Έργοδοτικόν Γραφεϊον. Άλλά ΛΡΙΙΟΙ ΟΣ. Τελευταίως 
είδαμε δτι ή Άτλαντίς άνοίγει ένα τέτοιο Γ ραφείο, άλλά 
γυρεύει προσόντα καί δίνει ώρισμένες δουλειές. Σοΰ 
συνιστώμεν νά προαλειφθης. . . . μέ κείνες τής δουλειές.

*  *  ★

Ζί ΤΟΥΛΑΝ, Στάμφορτ.

Τί έξαγωγικό δασμό πληρώνουν τά τομάρια; Προς 
χάριν σου ρωτήσαμε στήν Εταιρία καί μάθαμε δτι πλη
ρώνουν άναλόγως τής θέσεως άφοΰ άλλα έξάγονται πρώ
τη καί άλλα τρίτη θέσι, ώστε έχετο ύπ’ δψει σου άν 
πρόκειται νά ταξειδέψης.

* ★ ★

Α. ΝΑΛΑΤΟΝ, Ένταΰθα.__________

Τά Μπόϋ Σκάουτ δέν έχουν πλέον Αρχηγό, άφ’ δτου 
έφυγε ό κ. Σιώρης 'Υποστράτηγος τών Γαριβαλδινών. 
Ή  Παν. Ένωσις δμως πρόκειται νά διορίση— ίσως καί 
νά διώρισε— ώς Αρχηγόν των κάποιον υπάλληλο τοΰ 
Κέντρου, ό όποιος έχει τόσας γυμναστικάς γνώσεις, 
δσας εμείς Κινέζικες.

*  $  *
·■*■'· · ,-ββτκ

Ή  Έλλ. Λέσχη σάς πληροφορΰμεν δτι διέκοψε προς 
τό παρόν τάς διαλέξεις διότι άσχολεΐται εις τήν έξεύ- 
ρεσιν σοφής διαλέκτου. ’Εξωδίκως πληροφορούμεθα δτι 
κάποιος φίλος Άσκληπιάδης πρόκειται νά όμιλήση περί 
. . . . . . . . . . .  «καρδίας καί κοκορετσιού».

* ★ * ★

Φϊ. ΛΑΡΑΚΟΝ, Ά γ. Φραγκίσκον.
Τί νά κάμετε ποΰ μάς βρίζει ό ’Αμερικανικός Τΰπος 

ΰστερ’ · άπό τούς τελευταίους άθλους τοΰ προκομμένου 
μας; Νά σάς ποΰμε Λοιπόν. ’Επειδή δέν υπάρχει τρόπος 
νά τρίψετε τά μοΰτρα τοΰ υπευθύνου, νά πάτε νά τρίψετε 
τή μύτη σας μ έτή μύτη τοΰ Κινέζου Προξένου τής 
πόλεώς σας— κατά τό Κινέζικο έθιμο— καί νά τοΰ πήτε. 
Έξοχώτατε Τσίν, Τσάν, Τσόν. ’Επειδή αύτός ό Βούδας 
ό δικός μας τά έθαλάσωσε, παρακάλεσε τό Βούδα το δικό 
σου νά μάς γλυτώση άπό τά διάφορα βούδια ποΰ μάς 
στέλλονται σϊ. ο. ντί νά οργώσουν τήν πλάτη μας;

* * ★

Μί. ΝΟΤΑΥΡΟΝ. Μπίρμινχαμ.
 V f  V*

Ό  Τρωικός πόλεμος άρχισε τήν εποχή ποΰ άνεκα- 
λύφθη ή ξύλινη ή σέσουλα καί τελείωσε δταν οί άνθρω
ποι περιπατοΰσαν μέ ξυλοπόδαρα. Εις τόν πόλεμο αυτόν 
έλαβον μέρος καί αί δώδεκα φυλαί τοΰ Ισραήλ εκτός τής 
φυλής τοΰ ’Ιούδα άπό τήν οποίαν κατάγεται ’Ιούδας ό 
Ίσκαριώτης ό όποιος έδολοφόνησε τόν Πρόεδρο τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας Μουτσοχίτο. Ά ν  καί οί Κινέζοι 
ήσαν πολυαριθμότεροι άπό τούς 'Ισπανούς, έν τούτοις 
μόλις καί μετά βίας κατώρθωσαν νά νικήσουν τούς 
Οΰνους συλλαβόντες αιχμάλωτον τόν βασιλέα των Οίδί- 
ποδα υίόν τοΰ Σωκράτους καί τής Μπουμπουλίνας. Άφοΰ 
λοιπόν κατέστρεψαν τήν Τροίαν ή οποία εύρίσκεται στά 
παράλια τής ’Ελβετίας έπέστρεψαν έν χορδαΐς καί όργά- 
νοις εις τήν Περσίαν κι’ έζησαν αύτοί καλά καί μεΐς 
καλλίτερα.

* * ★

ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ, Τορόντο.
Κάνετε πολύ καλά καί μάς ρωτάτε, γιατί καθώς θά 

έχετε καταλάβει βέβαια, έμεΐς δίνομε τής πιο σοφές καί 
μέ κΰρος άπαλ'τήσεις άπό κάθε άλλο ’Ελεύθερον Βήμα. 
Λοιπόν άπό τάς λεπτομερείας ποΰ μάς γράφετε καταλα
βαίνομε πώς όποιαδήποτε κι’ άν πάρετε άπό τής δυό, 
ΰστερ’ άπό λίγον καιρό θά μάς ξαναζητήσετε τή γνώμη 
μας γιά τήν ίδια δουλειά. Γι’ αύτό λοιπόν σάς συμβου- 
λεύομεν νά πάρετε κείνη μέ τά W A γιά νά σάς μείνη 
τούλάχ ιστόν ό μπαμπακόσπορος, δταν θά πετάξη ύηλά.

Ό  Μεντζικώφ τό είπε κοντά είς δλα τ’ άλλα 
«Θέλεις καί σύ νά ζήσης ώσάν τό Μαθουσάλα; 
Πάντα νά τρως γιαούρτι μέ γάλ’ άπό Κατσίκα» 
Πάρε λοιπόν άντρέσα καί γράψε στό Νασίκα. 
NASIKAS

180 CHESTINUT ST. 
MANCHESTER, Ν. Η.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Σ ’ ένα διαμέρισμα τοΰ Χένρι Στρήϊτ ό Κωσταντής 
είχε νοικιασμένο ένα επιπλωμένο δωμάτιο μέσα στό όποι
ον κουβάλησε τό βράδυ τούς πατριώτες του. Έ να κρεβ- 
βάτι μέ έπίχρυσα πόδια, κάποιος καναπές παλαιοντολο
γικός μιά καρέκλα, ένα τραπέζι καί μερικές ζωγραφιές 
κρεμασμένες στόν τοίχο άποτελοΰσαν δλο τό διάκοσμο 
τοΰ δωματίου ’μπρός στόν όποιον έμειναν χάσκοντες οί 
Καρπενησιώται.

— Καλομοίρ’ς σύ, άνεφώνησεν μέ θαυμασμό ό Γιάν
νης μόλις μπήκαν μέσα— άπ’ κμάσ’ πάν’ σέ μάλαματένιου 
κριβάττ.........

— Κί μί στιβαζμένου μαλλί στούν πάτου, συνεπλήρωσε 
ψάχνων τό στρώμμα ό Στάθης. Δ ’κός εΐν’ τού διμάτιου 
Κουσταντή γιά πληρών’ς νοΐκ’.

— Αύτό δώ έχει νοίκι 80 δραχμές τό μήνα εΐπεν ό 
Κωσταντής μέ στόμφο.

— Μανοΰλαμ’ ! Φουτιά κί κάρβ’ν άναμμένα ξεφώνησε 
ό Γιάννης. Ούρ άθιόφουβ’ πλερών,ς δυό στρέμματα 
χουράφ τσ’ Ξηρουσβάλις κάθι μήνα; Κουνουμία. Κου
σταντή, κουνουμία.

Σέ λίγο έπερναν θέσι κι’ οί τρεις των. Οί μέν νεοφερ- 
μένοι στόν καναπέ, ό δέ Κωνσταντής στό τραπέζι κοντά 
δπου άρχισε νά έτοιμάζη τό φωνόγραφο εις τό όποιον 
έβαλε μιά 'Ελληνική πλάκα. «Τά δυό σου μάτια τά 
γλαρά.»

Μόλις δμως βγήκαν οί πρώτες νότες κι’ οί Καρπενη- 
σιώτες πετάχθηκαν επάνω τρομαγμένοι καί κίτρινοι.

— Ούρ’ τ’ εΐν’ αύτούνου άνεφώνησε σταυροκοπούμε- 
νος ό Γιάννης; Ποιός τραγ’δάει δοΰ μέσα;

— 'Ο Φωνογράφος Γιάννη είπε γελών ό Κωνσταντής. 
Νά αύτό έδώ.

— Ούρ’ τούτ’ τού κ’τί; Τί μσυλουγάς; Αύτούν’ εΐν’ 
άνθρουπ’νή κ’βέντα, δέν εΐν’ άπό π’θάρ’ .

— Αύτό τραγουδάει μοναχό του έπανέλαβε ό Κων
σταντής. Νά! Γυρίζει δπως βλέπετε ή πλάκα πέφτει 
πάνω της αύτή ή βελόνα καί βγάζει τή φωνή.

— Ούρ ποιανού τά λιές αύτούνα Κουσταντή; Δέ μί 
σιριτέβ’ς μένα, έκαμε ό Γιάννης συνελθών τώρα άπ 
τήν πρώτην έκπληξιν καί πλησιάζων τόν φωνογράφον. 
Ούρ’ ποΰ τούν έχ’ς κρυμμένουν αύτούν’ δώ άπ’ τραγδάει;

Έσήκωσε τό τραπεζομάντιλο, έκύταξε άπό κάτω έφερε 
γύρω τό τραπέζι, πήγε στόν τοίχο, άλλά τίποτε. Τό 
φωνόγραφο έξηκολούθει νά τραγουδά τό Δήμω. Ό  
Γιάννης άρχισε νά τά χάνη τώρα πιά. Ό  νοΰς του πήγε 
στής μαγγανείες ποΰ άκουγε στό χωριό καί άρχισε νά 
τρέμη.

— Ούρ’ συνεργία τ’ δξ άπού δώ είν’ τούτη. Στάθ’ 
κάν τού Σταυρόσ’ κί πές τά πατήρημάς.

(Ακολουθεί)

Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Τ Η Σ  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ  

Ο Π Ω Σ ΤΟΥΣ ΕΙΔΑ

υπό
ΜΑΡΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟ Π ΟΥΛΟΥ— ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Βαθεΐα Φιλοσοφική μελέτη περί Μεταναστεύσεως.
Δέν πρέπει νά μείνη κανείς δστις νά μή άναγνώση 

τό θαυμάσιον αύτό βιβλίον, τόν καθρέπτην τοΰ 'Ελλη
νισμού τής Αμερικής.

Τιμάται χρυσόδετον Δολλ. 3.

Άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.
Γ ράψατε:

Μ. ECONOMIDY 

GALVESTON, TEXAS

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 ’ΑμερικανΙς Διδασκάλισσα σπουδάσασα έπί 
Ιδετίαν καί δυναμένη νά άποδώση τήν ακριβή έξήγησιν είς τήν 
Ελληνικήν καί τήν γνήσιον ’ Αμερικανικήν προφοράν.

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

'Ω σαύτω ς διδάσκονται "Α λγεβρα  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 ΰαχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
“ Ετσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλω νά σπο»8άση.



ΘΑΤΥΗΟΣ

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 πάς γιά τήν Π ατρ ίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ έφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ ας κα'ι νά ύπνώσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης. 
Ξενοδοχείον ύπνου καί φαγητοΰ επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητήσης. 
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

ELLENIC FURNISHING Co.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
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 Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

...
j Ό  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δω  πέρα 

καί δέν τόν ηυρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
| Λοιπόν αύτός μέ φώ ναξε καί μοΰπε «Φασουλή 
j στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’Ανατολή
j μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 

691 6th AVENUE NEW  Y OR K, j £χω κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»

Θέλετε ανδρικά είδη, Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικά; Γ ο λ ° ι OT0V Μπού0“ «κί’ άνθρωπος ποΰ ζή γιά καλωσύνη
Υπάρχει Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν ά γ ο - ! - ™ ν  έχομ^ δλοι μας ̂ Τ τ ρ ρ υ  ρ . Τ γ γ  n f w  YOR K  
ράζετε δτι δσω. περισσότερο λοΰσο κα'ι νοίκι έχει ενα! BO O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW  O
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης. I * * *

* + * | Δωμάτια  ευάερα, ευήλια μεγάλα
ί λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 

Ν ά  ταξειδεύσης πρόκειται; Μ.,ν έχης πια σκοτοΰρα, χαθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη
τής πέρνει δλες ’πάνω του τό «Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  πο0 ντρέπεταί ό άδαής κα1 τρέμει μέσα νδμπΐ)
Μ π ο ύ ρ α ς  σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμά’ 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 πάς τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τρέξε φω τογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαί όταν τά παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ούλά του 
θεός νά συχώρεση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφειον Κωνσταντίνος 6 IB '
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

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

κι’ ένώ έσΰ τ ’ Α νάκτορο τοΰ Π έτερχω φ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α  ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 

j μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

) Σ τό  βίο άφοΰ στέκεις κάτω  άπ’ τό λεπίδι 
j καί ήμπορεϊ 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 άξια  έχει ασφάλεια θά κάνω 
J νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

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

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, Άσκληπιάδης πρώτης 
ποΰ διακρίν’ έμβρίθεια καί πείρα καί νεότης.
Γιατρός ποΐ 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 ήμπορεϊ τά  νύχια νά σέ σώση.

Κ. Logothetis, 256 W. 44th St.

Μ.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
’ Ιατρός

NEW YORK

Ά ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
&ν λίγο τό ξυράφι σου στά 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 τά ξουράφι έχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γ ιά  ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Άγγελή 
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 

6έν ή μπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
α* βλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.

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

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

' Ο,τι κι’ δν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
πουκάμισα καί σώ — Pardon—  μανδύλια ή βαλίτσες 

τά  ειδη τ ’ ανδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
ά^σενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
·βπ)ΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων 
ν όο  σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λεωφόρον».
Είναι γνω στός πασίγνωστος ά 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. 
φοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν θέλης νά συγκινηθή κί’ ή ασπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτούς Π  απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 

ρούχα νά  κάνης ώ μορφα 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; Ξενοδοχείον πρώτης.
Ό  Φώσκολος τό κυβερνά σπουδαίος πατριώτης 
κι’ ό Λοιλοιδάκης σύντροφος ποΰναι Μαρμαρινός 
κι’ υπηρεσίες χίλιες δυό κάνει τοΰ καθενός.
Ξενοδοχείον φαγητοΰ κα'ι ΰπνου δπως πρέπει 
ποΰ δλω προς τήν θάλασσα και προς τόν ήλιο βλέπει, 
μέ μπάνιο, μέ σκεπάσματα καινούργια, καθαρά 
και δπερ σπουδαιότερον λίγον ζητοΰν παρά.

7 W ASHINGTON STREET, NEW ΥΟΡΚ.

NEW YORK. 152  Ε· 22nd St->

K.

★ ★ ★

Α.  Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
’ Ιατρός

NEW YORK

136 E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Α τμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξίιδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Yerk

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

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

* .*  *

"Α ν τάφερε ή Μ οίρα υπάλληλος 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 
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 YO R K

* *  *
Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι δνειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ αν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
Ό τ α ν  τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τό δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα  σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης 

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

79 5th AVENUE NEW  YO R K .

Π ές  μου ποιο παίζεις δργανο; 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.
0 ά  πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TSIMIS 150 W . 28th St. NEW YORK.

Ποιο προϊόν Ελληνικό κι’ Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζ'ι χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό κα'ι γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε ευθύς στους άδελφοϋς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά και τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής πουναι παιδιά τζεμάλι 
και παραλήδές έμποροι κι, είσαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

Θέλεις νά έχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος πώς δέν ΰά μετανοιώσης.

Th. FOTIADIS 266 W . 39th St. NEW YORK

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, Hotel, έν γένει μήν 
έπιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασφ α- 
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 άξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπΑ 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κατα
στηματάρχης ήμπορεϊ ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπει
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε ύπαλλήλους έντιμους καί έργατικούς μέ πείραν; 
Ά ποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφείον 

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

“ Οπως 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 φίνον.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK
*  ★  *

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

Σκέπτεσθε νά πάρετε αυτοκίνητο και θέλετε νά μάθετε 
νά τό όδηγήτε; ’Ελάτε νά σάς διδάξομεν. Θέλετε νά γίνετ 
σωφέρ; Σάς δίδομεν μαθήματα. Θέλετε νά πάρετε δίπλω
μα όδηγοΰ; Εΐμεθα πρόθυμοι νά σάς μάθωμεν τόν μηχα
νισμόν. Σχολή άνοικτή ήμέραν καί νύκτα κα'ι τάς Κυρι- 
ακάς.

*  *  *

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλάκωση 
"Α ν μ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έ'ρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
’Εάν 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 αν 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 έ ς : « Ά π ’ 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 είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων ειδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ’Ά λ ε ξ  άς σαεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεΟή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111.
”1450 W. 5 th Ave. Cleveland O.

* *  *
Τηλέφωνον Bryant 9427

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

'Ή  Α Θ Η Ν Α ”

’ Ελ. Λάμπρου καί Κ . Γρηγορόπουλος

3 0 4  W est 41st Street New Y ork, Ν. Y.
*  ★  *

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά 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 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 S t  Ν. Υ.

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

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

Δοκιμάσατε μας.


