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nov γράφει εν τοΰ Κ Α Π Α  Ζ Ι τό χέρι 
τοντέβτι τρέχα γύρευε xal Νιχολό χαρτέρει

Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμιού στήν τσέπη του θά μπαίνη: 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς και μείς μ’ εκείνον χάζι.

Ά ν  θέλ[] υμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μας δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς. . . 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 κΓ εμάς μάς συγκινεΐ ό πόνος.

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

Μάρτη δέκα καί οχτώ 
νέο "άζο τρανταχτό.

Τέσσερα κΓ έννενήτα ό Φασουλής τρυγά
κι’ ό Μπάρμπα Σάμ ζουνάρι απλώνει μέ καυγά.

Τό γένος του δέν φαίνεται. 'Ένα λοιπόν γομάρι 

ποΰ εχει πυροβολικό επάνω στό σαμάρι.

'Ο Περικλέτος δηλαδή Άρνέλλος άλλος νέος 
κι’ ό Φασουλής με τό χακ'ι εθελοντής γενναίος.

Φ.— Γειά σου χαράσου Περικλή καί τό μπερντέ σ’ αφήνω, 
τώρα ποΰ φεύγω κι’ ήρωας αθάνατος θά γίνω. 
Πολλοί τόν πλοΰτον μίσησαν άλλά κανείς τή δόξα 
ποΰ άποκτάται σήμερα μόνον σάν έχης λόξα.

Π.— Μωρέ τί ροΰχα είν’ αύτά ποΰ φόρεσες σαλιάρη;

Φ.— Τρέξε εύθύς στό μαχαλά νά βρής ενα γομάρι 
τήν πυροβολαρχία μου επάνω νά φορτώσω 
κι’ ήμερες δόξης έφθασαν τόν κόσμο νά θαμπώσω.

Π .— Θαρρώ πώς σοΰ λασκάρισε κακόμοιρε ή βίδα.

Φ.— Τώρα ποΰ μέ χρειάζεται ώς είδες ή Πατρίδα 
έγώ γιά τήν αγάπη της κα'ι τό μισθό ποΰ δίνει 
σπαθ'ι στή μέση έ'βαλα και σόλτζερ έ'χω γίνει.

Π.— Πάς στην Ελλάδα Φασουλή; ’Αλήθεια θά σέ χάσω;

Φ.—Άκρός δ'ι μπόρντερ άϊθίγκ τού μόρω θά περάσω 
έντ αϊ χόπ φρόμ δί γιακά τό Βίλλα νά τσακώσω 
γουιθ άκέρηα μάϊ νόζ και δίχως νά Ιδρώσω.

Π .— Στάσου νά πέσω καταγής καί νά σέ φασκελώσω 
ποΰ σάν άποκρηάτικη μοΰ φαίνεσαι γκαμήλα 
ιφ γιοΰ κονσίντερετ γιουρσέλφ φάϊτερ γκουερίλα.

Φ.— Ιτ γουϊλ μπή σαναβαγκάν φόρ μίστερ Βίλλα μπέντ 
μπικόζ, γιοΰ νόου, ουϊλ κάτς αλάϊβ χ'ιμ όρ ντέντ 
εντ λάϊκ ράτ γουΐλ μπή τράπτ γιούρ Μέξικαν μπαντίτ 
χού τού δι Κόντρυ μέϊξ τρόμπλ νάου έ λίτλ μπίτ.



2 . SATYROE

Π .— Ντον μπή έφρέντ καί πήγαινε ράδερ στήν καραβάνα 
μπικόζ γιοΰ πλάντ βασιλικό καί θάβγη μαντζουράνα. 
Τίμεο κάθε Ομπρεγκόν καί Στρατηγό Καράντζα 
καί κάθε δώρο τους μπορεί νά γίνη κακαράντζα.
Ξέρεις τί βλέπω Φασουλή;

Φ.— Τι βλέπεις Περικλέτο;
Π .— Τοΰ Κάϊζερ τό δάχτυλο έγώ κυτάζω φέτο 

εκείνο ξέρεις τό κουλό στόν πισινό τοΰ Βίλλα 
κι’ ’Αλλάχ μπελίορ τί μπορεί νά βγάλ’ αυτή ή νίλα.

Αύτό έδώ τ’ απέραντο καί πλούσιο τραπέζι 
όλγουϊς φλερτ δί Τζαπανίζ, κορτάρουν κι’ ο'ι Εγγλέζοι, 
κΓ άν τΰχη μέ τό Μεξικό ό Μπάρμπα Σάμ τά βάλει 
ό λΰκος ξέρεις χαίρεται μεσ’ στήν ανεμοζάλη.

Φ.— Βρέ τόν ’Αρνέλλο Περικλή μάς κάνεις τόν προφήτη
Π .— Έσύ δέν βλέπεις μακρυά. ’Έχεις μεγάλη μύτη 

καί επειδή συνδέεται μέ τό έγώ κι’ εκείνη 
σάν τή μικρύνουν κουνενέ κι’ εκείνο θά μικρύνη.

Φ.— Είναι καλά αύτά ποΰ λές ωραία καί ολράϊτ
άλλά δέν συλλογίζεσαι ποσώς τό χιούμαν ράϊτ;

Π .— Τά χιοΰμαν ράϊτς Φασουλή είναι ζωή καί κότα 
ποΰ κοπανά ό Δάσκαλος στήν κάθε μιά του νότα 
μά στό χωριό μοΰ έλεγε ό Δάσκαλος κοθώνι 
χουέν γιοΰ λάκ γιούρ νάϊφ δέν γιοΰ νέβερ ήτ πεπόνι.

"Οταν δέν έχεις σήμερα τή μέση σου οπλίσει 
ό γείτονας στό σβέρκο σου θάρθή νά καβαλίση 
καί θέλοντας μή θέλοντας θά τόν γυρνάς καβάλλα 
ένεκα ή Π ρεπάρεντνες τοΰ μπάρμπα Σάμ κεφάλα.

'Όταν μέ τοΰ πολιτισμού κανείς τής νότες παίζη 
χουλοΰ λιλΐ τσου τσοΰ μουτσοΰ θά ποΰν ο'ι Γιαπωνέζοι 
φοΰντο τούτέτσι άγκουρα στοΰ Πασιφίκ τήν κόστα 
καί τότε πλέον δσα φάς καί τά περίσια χώστα.

Φ.— Τρέξε νά βρής τό γάιδαρο καί θέλω νά φορτώσω
Π.— ’Έλα στό νοΰ σου Φασουλή γιατί θά σέ μουντζώσω.
Φ.— Πριν μιά βδομάδα Περικλή ολόκληρη περάση 

ή τιμωρός αποστολή νά ξέρης θά τόν πιάση 
καί σ’ δλους τούς πολιτικούς τούς κύκλους διαδόθηκε 
δτι άπό τό φόβο του ό Βίλλας πιά στραβώθηκε.
Δέν βλέπω πότε Περικλή νάρθ’ ή στιγμή εκείνη 
Τότε νά δής τί πατερντί ποΰχει καί δώ νά γίνη. 
δταν τόν φέρνουν δέσμιον γιού σί τόν τσαρλατάνον 
μέ όργανα καί μέ χορδές μ’ έπί άεροπλάνων.

’Ά ν  δέν τόν πιάσω ζωντανόν ή δέν Ιδώ τό πτώμά του 
έάν δέν νοιώση Περικλή ή μύτη μου τή βρώμα του 
δέν θά σφαλίσω μιά στιγμή τώνα καί τάλλο μάτι 
καί θά γυρίζω ψάχνοντας καθένα μονοπάτι.

“ Οπου κΓ άν πάη νά χωθή έγώ θά τόν βουτήξω
καί τό λαιμό του σάν πουλιοΰ θά τοΰ τόν στραμπουλήξω.
γιατί εκείνος ένεκα κοντά είς τ’ άλλα δλα
μήτε φωτιά δέν έπερναν προχθές τό πολυβόλα
καί τραγουδούσε κι’ έλεγε «έλα τή φράχτη φράχτη
κι’ δλα τά πολυβόλα σας τά γέμισα μέ στάχτη».

Έγώ τοΰ Βίλλα Περικλή θά βρω τά κατατάπια 
Γκό χέντ καί βάλετε φφωτιά στ’ άνύπαρκτα τά τόπια. 
Εμπρός νά βρής τό γάιδαρο άμέσως κασιδιάρη 
τήν πυροβολαρχία μας νά βάλω στό σαμάρι.

Π .— Βρέ Φασουλή
Φ.— Σέρ άπ. Γκοντέμ! Γιατί θά ξιφουλκήσω 

καί σάν τής λίμνης βάτραχο εύθύς θά σέ σουβλήσω.

Π^—Βρέ σύ δέν έχομε στρατό γιά πόλεμο φτιασμένο.
Σάν μάς ριχθή τό Μεξικό καθώς τό περιμένω;

Φ.— Έθελονταί δπως έγώ θά πάνε τού ένρόλ
’Όνλυ έ τζόκ ίς δί γουόρ, γκούτ τάϊμ γιές δατσόλ 
εντ νάου φόρ ινβέϊντιγκ τοΰ Μεξικού τήν κόντρυ 
δύο μηνών τούλάχιστον πήρα μαζί μου λόντρυ.

Π .— Μήν τό κουνήσης Φασουλή καί θά σοΰ βγή ξυνό

Φ.—  Προτού νά βγή ό ήλιος τού μόρου ξεκινώ
καί πριν φανή Αύγερινός καί πριν ή Πούλια σκάση 
εμείς τό μπόρντερ Περικλή θά τώχωμε περάσει 
κι’ ό Μεξικάνος στρατηγός Κουράδος Γκουζαλές 
δπου σταθμεύει κατ’ αύτάς ώς ξέρεις στό Χαλές 
μέ τήν εφοδιοπομπή θάρθή κι’ αύτός μαζύ 
κι’ άλλοι θά πάνε ράϊντιγκ καί μερικοί πεζοί.

Π .— ’Έλα στό νοΰ σου Φασουλή γιατί θά μετανοιώσης
Φ.— Τρέξε νά βρής τό γάιδαρο γιά νά μοΰ τόν φορτώστ]ς

μπέτ αϊντόν γουάντ τού μπή— έξκιούζμι— άς βαρβάτο 
καί δή στό δρόμο τίποτε καί μοΰ τά ρίξη κάτω.

Π .— Φωτιά ζυγώνει Φασουλή νομίζω καί δώ πέρα
κι’ ή κάθε μιά ποΰ γίνεται γιά τούς Συμμάχους σφαίρα 
θά μπή στής άποθήκες μας αντί νά ταξειδέψη 
καί κάθε γκάν Μεξικανούς θαρρώ θά σημαδέψη.

Φ.— Εμπρός χτυπά ή σάλπιγγα. Αμάν Χριστέ τί νίλα 
Ά π ’ άκρη σ’ άκρη χαλασμός νά πιάσωμε τό Βίλλα 
ποΰ δλα τά Γιουνάϊτετ τά πέρασε γιά έρμα 
καί στό Κολόμπους ρίχτηκε καί τάχει κάνει θέρμα.

Τρία πουλάκια κάθουνται στό Μεξικό κεί κάτω 
καί λέν γκούτ μπάϊ ντίαρ φρέντς, άντίο ντελπασάτο 
κι’ ό Βίλλας πέρα πέρασε στά κορφοβούνια πέρα 
προτού δί μπρέϊβ άρμυ κόμς καί ή καλή μας μέρα.
Στοΰ Μεξικού τά μάουντενς σάν γκότ θά σκαρφαλώσω 
κι’ άν δέ μέ πιάση ζωντανό έγώ θά τόν τσακώσω 
καί δέν φοβούμαι τίποτε κι’ άν ζωντανός πιασθώ 
γιατ’ έχω κάμποσο καιρό νά πάω νά ξουρισθώ.

Π .— Βάλε τό νοΰ σου Φασουλή μέσ’ στό ξερό κεφάλι

Φ.— Οΰρα! Θά γίνω Κάπιτεν πώς έχουν γίνει κι’ άλλοι 
κΓ έδώ δέν θέλουν τρέϊνιγκ μήτε Στρατώνας χρόνια 
Οΰρα καί πίσω θά μέ δής μέ πλάκα τά γαλόνια.

'Όταν ό κόσμος δέρνεται δεξιά ζερβά έφέτο 
κάποιον καί μείς νά δείρωμε συμφέρει Περικλέτο 
κι’ άν τό νερό δέν βάλωμε νά τρέξη μέσ’ στ’ αύλάκι 
μπορεί νά μάς τής βρέξουνε δπως τοΰ Βασαρδάκη.

Π .— Βρέ λείπει ή Παρασκευή

Φ.— ’Έχομε τή Δευτέρα 
κι’ έτσι καί κει θά φθάσωμε.

Π .— Κακή ψυχρή σου μέρα

Φ.— ’Ά ν  λείπουν τ’ άπαιτούμεΗ'α ποΰ θέλει ό καυγάς 
Αλλάχ βερσίν καί βερετζέκ ποΰ λέει ό Αγάς 
Οι Μεξικάνοι φίλοι μας, οί Γιαπωνέζοι φίλοι 
δλος ό κόσμος σήμερα γιά μάς κολλά καντΰλι 
νάναι πολλά τά χρόνια μας κι’ ή ’μέρες περισσές 
νά σφάζωνται καί μείς δουλειές νά κάνωμε χρυσές.

'Όπλα εμείς δέν θέλομε μά μήτε καί κανόνια
καί άν έρθοΰν ποτέ γιά μάς τέτοιου πολέμου χρόνια
τοΰ μπέϊζ μπολ αρπάζομε τά τόπια γιά οβίδες
καί τής μαγκούρες τής γνωστές ποΰ παίζουν γκόλφ ώς είδες

Μή μοΰ ζαλίζης Περικλή μαγκούφη τό κεφάλι 
Έμεϊς κανόνια κάνομε γιά νά σκοτώνοντ’ άλλοι 
εΐμεθα πλήν ούδέτεροι σάν πιάνωνται εκείνοι 
καί προ παντός λατρεύομε τή δόληα τήν Ειρήνη.
Στά χιοΰμαν ράϊτς Περικλή πρεσβεύομε καί μόνο 
καί άν κανόνια φτιάνωμε ολόκληρο τό χρόνο 
πάλι γι’ αύτά τό κάνομε νά ξέρης φουκαρά 
δνλυ φόρ δάτ μπέστ νότ ποτέ πώς λέν γιά τόν παρά.

Π .— Θά μετανοιώσης Φασουλή.

Φ.— Θά γίνω Κολονέλ 
’Έλα νά γίνης Κάπιτεν. Γκέλ Περικλέτο γκέλ 
ποΰ τής ζωής τό πρόβλημα θά λύσης μιά γιά πάντα 
μέσα σ’ ωραίο ρέτζιμεντ καί πιο καλή λοκάντα.

Π .— Κάθησε δώ. Μέσ’ στά βουνά δέν εΐμεθα νά τρέχωμε 
έντ ίφ τού φάϊτ γιού γουάντ κι’ έδώ καυγά θά έχωμε.

'Όταν Βασιλομήτωρα πής μιά γυναίκα στείρα 
ποΰ κάποτε άπέβαλε κι’ ήταν εσχάτως χήρα 
δλ’ οί γραμματιζούμενοι κι’ δλ’ οί σοφοί τοΰ κόσμου 
θά δής καλαμαραδικώς νά σοΰ ριχτούνε φώς μου .
Ά ν  σέ καλέσω γόνιμο καί Φασουλοπατέρα 
γι’ αύτό τό βρίσιμο μπορείς νά βρίζης κάθε μέρα 
καί ψάχνων στή Γραμματική περί Συνθετικών 
νά βρής πώς έπρεπε νά πώ Π ατροφασουλικόν.
'Όταν τραβάς φιρί φιρί γιά νά καυγαλαντίσης 
χίλια στραβά στό δρόμο σου μπορεί νά συνάντησης 
καί τή στιγμή ποΰ τούς στραβούς νά ξεστραβώσης πρέπει 
τότε μονάχα τό στραβό τό μάτι σου δέν βλέπει.

Φ.— Αγρόν έγώ ήγόρασα. Θά πάς γιά τό γομάρι;

Π .— ’Όρσε λοιπόν παληάνθρωπε τό σχετικό στηλιάρι.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

’Έτσι λοιπόν σιγά σιγά περνούσανε τά χρόνια 
κάποτε μέ τό διάβασμα συχνότερα κανόνια 
και κάθε Σαββατόβραδο έκάναμε καντάδες 
σ’ ενός 'Αγίου— ήμαρτον Θεέ μου— φιληνάδες.

’Αλήθεια! Δέστε τί κακός ό κόσμος είχε γίνει 
τότε ποΰ έμαθήτευα κι’ έκανα τόν τσακπίνη 
Καθένας τήν εύχούλά του έγύρευε νά πέρνη 
και άπό πίσω τοΰσερνε δσα ή σκούπα σέρνει.

Έάν Δεσπότης ή Παπάς ό φιλαράκος ήτο 
δέν ξέρω- μ’ άπ’ τής ώμορφες πολύ συνεκινεΐτο 
κι’ δσες φορές άγνάντευε άπ’ τήν ωραία Πύλη 
μάτια γλαρά τόν χαΐδευαν καί τοΰτρεμαν τά χείλη.

Τί ήτο; Πρωτοσύγγελος ή μή Έπιγονάτιος; 
έλέγετο Παχούμιος, ’Αμβρόσιος, ’Ιγνάτιος; 
δέν ένθυμοΰμαι νά σάς πώ σάς βεβαιώνω δμως 
πώς πρέπει νάτανε πολύ μεγάλος Οικονόμος.

Ράσα φορούσε και ραβδί μέ τό ζερβί κρατούσε 
-—γιατί μέ τ’ άλλο τό δεξί τά πλήθη ευλογούσε—  
δμως σ’ αύτόν ό Γαλλιστής δέν σήκωνε τή μύτη 
νά πή ίλ νέ φό πά βουάρ προς τό Γυναικωνίτη.

Μόνον σέ μένα τό φτωχό έκανε τόν τζουλέκα 
οσάκις γλυκοκύταζα κι’ έγώ καμμιά γυναίκα 
’Αφού τά ξέραν κι’ έλεγαν αύτά καί τά λοιπά 
βοϋβα γιατί τούς έπιανε στό ράσο τοΰ Παπά;

Ά ν  τοΰ Ύψίστου λειτουργός δέν ήτο δπως πρέπει, 
πώς στά στραβά τους έριχναν σάν ήσαν μπρός του σκέπη 
καί ταπεινοί έδιάβαιναν μπρός στήν Άγιωσύνη 
ποΰκλεινε μέσα φλογερό, άόρατο καμίνι;

Πώς ένας δέν εύρέθηκε άπό τόν κόσμο δλο 
ποΰ τώχαν τόσο σίγουρο σέ πόλι σάν τό Βώλο 
γιά νά τοΰ πή «Παπούλη μου άν σου άρέσ’ ή μέση 
δός μου τό καλυμαϋχί σου καί πάρέ μου τό φέσι;»

'Όταν θά βγή ένα κακό, καθένας τό πιστεύει 
κι’ αγνωμοσύνη έβλεπα παντοΰ νά βασιλεύη 
γιατί ένώ τά κρίμματα τούς τά έσυγχωροΰσε 
κάθε θνητός αμαρτωλός τόν έκακολογοΰσε.

Νάταν άλήθεια; Τό θαρρώ, άφοΰ τό λέγαν δλοι 
Διάκρισι φορέματος δέν κάνουν οι διάβολοι 
κι’ είτε σακάκι ή τσιουμπές τό κρέας σου σκεπάζει 
νά μή θαρρής ό Σατανάς πώς δέν θά σέ πειράζη.

Ποιός φταίει τώρα σκέπτομαι. 'Ο κόσμος ή εκείνος 
ποΰ νά σκοτώση μέσα του δέν θέλησε τό κτήνος;
Άφοΰ μέ τό δικαίωμα έπλάσθη ώς ο! άλλοι 
γιατί τοΰ λέν τό διάβολο νά βάλη στό μπουκάλι;

Νά τό σκοτώση! Μά γιατί νά τήν δολοφονήση 
τή μόνη τήν άλήθεια ποΰ τοΰδωκε ή Φύσι; 
κι’ άφοΰ τόν διαιωνισμόν ό πλάστης τοΰ γυρεύει 
πώς ή θρησκεία ή σερί τοΰ τόν άπαγορεύει;

Ά ν  δ,τι είναι φ υ σ ι κ ό ν  πρέπει ά λ ή θ ε ι α  ναναι 
πώς τότε τό άφύσικο γι’ αλήθεια τό περνάνε;
Πώς λογική θρησκευτική δεσμεύει κάθε κλίσι 
κι’ άπομακρύνει τά φτωχά τά δντα άπ’ τή Φύσι;

Τό ράσο φταίει άρά γε ποΰ τό καθήκον διώχνει 
χωρίς νά θέλη δηλαδή ή κείνος ποΰ τό σπρώχνει 
καί πέφτει μπλούμ στ’ αμάρτημα έκεΐνο ποΰ Εχθρεύεται 
ποΰ ό καθείς κατηγορεί κι, έν τούτοις λιχουδεύεται;

Αύτάς τάς σκέψεις μέσ’ στό νοΰ συνείθιζα νά βάζω 
γι’ αύτό καί τό τομάρι μου άπό μικρός σκεπάζω 
μ’ ένα σακάκι πάντοτε— έστω καί ξεβαμμένο—■ 
καί ράσο μήτ’ άποκρηά δέν έχω φορεμένο.

( Ακολουθεί)
* * *  *

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΥΜ ΒΟΥΛΑΙ *

"Οταν σάς πονή ή γλώσσα μήν πάτε στό γιατρό. Τό 
καλλίτερο φάρμακο είναι — ιδίως στή φάγουσα— νά τήν 
βάλετε νά σταθή πέντε λεπτά τής ώρας μέσα σέ μιά 
μυρμηγκότρυπα ή σέ σφηγκοφωληά.

’Ά ν  εΐσθε άδύνατος καί θέλετε νά παχύνετε μήν ξοδεύ- 
εσθε σέ μαντζούνια. Τίποτε δέν είναι πιο θρεπτικό άπό 
τά βαλανίδια καί τής πεπονόφλουδες.

’Ά ν  σάς δαγκάση σκυλλί ή άσφαλεστέρα θεραπεία 
είναι ή διά τής ομοιοπαθητικής. Δαγκάστε το καί σείς 
καί θά σάς περάση.

Ά ν  μουδιάζουν τά πόδια σας αύτό είναι άσφαλές 
σύμπτωμα πώς εΐσθε καρδιακός. ’Εν τοιαύτη περιπτώ- 
σει τό καλλίτερο φάρμακο είναι καταπλάσματα στήν 
κοιλιά άπό τσερίσι καί σακούλες μέ ψαρόκολα στά πόδια.

"Οταν σάς πονή ή μέση μή άνεβάζετε βάρη στόν 
ώμό σας γιατί μπορεί νά πάθετε στό κατέβασμα.

"Οταν εΐσθε βραχνιασμένος κάνετε γαργάρες μέ αυγά 
χτυπημένα στόν τοίχο. Ά ν  βρήτε φόλους προτιμάτέ τους.

Οι κάλοι δέν γιατρεύονται μέ τό κόψιμο. Τό κόψιμο 
μόνον γιατρεύεται μέ Λαύδανο. 01 κάλοι προέρχονται 
άπό τήν προστριβή τής κάλτσας έπάνω στό δάχτυλο καί 
στό παπούτσι. Γιά ν’ άποφύγετε λοιπόν τούς κάλους 
πρέπει νά φορήτε τής κάλτσες σας άπ’ έξω άπό τά 
................παπούτσια σας.

★ * ★

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

................................Σικάγο.
Τό εύκολώτερο πράγμα φίλε μου είναι νά δίνης συμ

βουλές. Πές στό μεγαλήτερο ηλίθιο πώς σοΰ συνέβη 
κάτι καί στή στιγμή θά σοΰ δώση τή γνώμη του. Π άρτε 
παράδειγμα άπό μάς.

"Οσον άφορά γιά τήν άλλη έρώτησίν σας δηλαδή γιά 
τό βαρύτερο πράγμα ρωτάτε τόν πρώτο γέρο ποΰ θά 
συναντήσετε νά σάς τό δείξη.

★ * *

I. ΚΟΥΜ ΠΟΥΡΑΝ, Μπόστον.
Γουργουρίζει ή κοιλιά σας; Μή χάνετε ούτε στιγμή. 

Τρέξτε στόν πρώτο χειροΰργο. Ασφαλώς θά έχετε 
κατά λάθος καταπιή κανένα................... ναργκελέ.

Δ. ΚΟΥΛΟΝ, Μιλγουώκη.
Δέν έπρεπε καθόλου ,φίλε μου, νά θυμώσετε μέ κείνον 

ποΰ σάς έβρισε, άλλά μέ τόν καφετζή ό όποιος άσφαλώς 
πρέπει νά βάζη στόν καφέ τών πελατών του. . . κριθάρι.

* ★ ★

Μι^ΝΕΡΒΑΝ, Πίτσβουργ.
Ξεχάσατε καί φάγατε τήν πρώτη μπουκιά άντί νά 

τή βάλετε κάτω άπό τό μαξιλάρι σας γιά νά ίδήτε στόν 
ύπνο τή Μοίρά σας; ’Ά ν  είχατε περισσότερο μυαλό δέν 
θά ήτο άνεπανόρθωτον.Τό πάθαμε καί μεΐς τό ίδιο κάποτε 
καί ξέρεις τί κάναμε; Άφοΰ δέν είχαμε πιά τήν μπουκιά 
νά τή βάλωμε κάτω άπό τό μαξιλάρι έβάλαμε τή νύχτα 
τό μαξιλάρι άπάνω άπό ..............τήν κοιλιά μας.

Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΝ, ’Ενταύθα.
Άφοΰ δέν βλέπετε νά περάσετε τήν κλωστή μέσα άπό 

τήν τρύπα τής βελόνας τότε δοκιμάστε νά περάσετε τήν 
τρΰπά τής βελόνας γύρω άπό τήν κλωστή. ’Ά ν  δέν τό 
καταφέρετε κι’ αύτό τότε φωνάξτε νά σάς τήν περάση 
ένας άλλος.

Έχτε δίκηο. Ό  παντρεμμένος δέν πρέπει νά γλυκο- 
κυτάζη τά κορίτσια. 'Η παντρεμμένες μόνον ήμποροΰν 
νά δέχωνται τά κοπλιμέντα τών άνυπάντρων καί τά ψα- 
ρευτικά άστεΐα τών παντρεμμένων.

*  *  ★

I Γ. t ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΝ, Νιούπορτ.^
; 'Ο Άρλ έκείνος μάς άφησε χρόνους. 'Ο κακομοίρης. 
I δπως είπε ό ποιητής. Τήν αύγή μέ τή δροσοΰλα έξεφύ- 
τρωσε κι’ εκείνος, τήν αύγή μέ τή δροσοΰλα πέθανε κι’ 
ό Αρλεκίνος. Μή στενοχωρήσθε δμως. Μονοπώλιον δέν 
θά γίνη ή σάτυρα. Μικρόν καί δψεσθε μικρόν καί . ,ούχ 

I όράτε πάλιν. Π ολλοί τά πλούτη έμίσησαν, άλλά τήν 
καλαμαραδικήν δόξαν ούδείς. ’Άλλοι έρχονται νά είσ- 
έλθουν εις τήν Βασιλείαν τοΰ μπεζαχτά τήν ήτοιμασμέ- 
νην τώ Χαντζηβασιλάκη καί τοΐς έργάταις αύτοΰ,

* $ *
Κ. ΝΤΖΑΡΑΒΗΡΑΝ, ’Όρεγον.

Δέν έχομε ’ιδέαν πώς μπορείτε νά πάτε στήν 'Ελλάδα 
διά ξηράς έπί τοΰ παρόντος. Κάποιος δμως ομογενής 
υποψήφιος τοΰ Δρομοκαϊτεΐου έμάθαμε δτι υπέβαλε στό 
Ούάσιγκτον γιά πατέντα τήν εξής γραμμήν.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τό τραίνο θ άφεύγη άπό τό Μάντισον στρήϊτ ένθα 
ό πατσάς καί τά λουκουματζίδικα καί θά σταματςί τό 
βράδυ στό Χώλστετ Στρήϊτ τοΰ Σικάγου γιά νά δια
σκεδάσουν λίγο οί έπιβάται μέ τόν Καραγκιόζη καί τά 
κιουτσέκια. Άπό κεί θά πέρνη δρόμο γιά τόν άγιο 
Φραγκίσκο δπου μή υπαρχόντων πλέον ώραίων κιουτσε- 
κιών οί έπιβάται θά πηγαίνουν νά θαυμάζουν τό βραβεΐον 
τής Καλλιφορνίας; έφημερίδος πολιτικής, κοινωνικής, 
φιλοσοφικής καί τών τελευταίων ειδήσεων τοϋ παρέλθό- 
τος αίώνος άπό κτίσεως κόσμου μέχρις Άδάμ γεννεαί

δέκα τέσσαρες. Έκεΐθεν άφοΰ περάσει τήν έρημο τής 
Σαχάρας θά κάμψη τόν ’Ιορδάνη ποταμόν καί θά σταθ- 
μεύση στή Λαπλάτα εύρισκομένην έπί τοΰ ’Ισημερινού 
καί βορείωςτοΰ Βερντέν καί διά τής Καλής ’Ελπίδος (τών 
Συμμάχων) θά καταλήξη στάς Αθήνας ένθα ούκ έστι 
τελίευταίως καρβέλι; άλλά πείνα άτελεύτητος ένεκα ό 
πόλεμος.

— Ούρ Κουσταντή γιά νά ζήϊς νά χαρής τά π’θιρικάς 
ποΰ τώχ’ς τού κρυφό; Ούλούρμ’ μαθές νά τραγδάη τοΰ 
κ’τί;

Ό  Κωνσταντής κατενθουσιασμένος άπό τήν έκπληξι 
τών συμπατριωτών του άλλαξε μιά μέ τήν άλλη διάφορες 
πλάκες γιά νά τούς πείση καί έφάνηκαν μέν πώς έπεί- 
σθησαν, έν τούτοις είς τό βάθος διετήρουν τήν άμφιβο- 
λίαν ή όποια άπό καιροΰ σέ καιρό έξεδηλοΰτο μέ τάς 
άναφωνήσεις.

— Ούρ’ νά μί κριμάσ’ν άπ’ τ’ γλώσσα δίν τού πστεύου. 
Κάτ’ πράμμα κρύβιτ’ στούν πάτου.

Μετά τό φωνογραφικό αύτό γλέντι τό όποιον κάθ£ 
άλλο ήτο παρά γλέντι γιά τούς δυό Καρπενησιώτες ό 
Κωνσταντής άφοΰ έστρωσε τό κρεββάτι τούς τό παρε- 
χώρησε νά κοιμηθούν καί αύτός έπεσε στόν καναπέ.

Τή νύχτα δμως ό Γιάννης ήσθάνθη τήν άνάγκην νά 
γνωρίση έκ τοΰ πλησίον τό μέρος ποΰ δέχεται δ,τι τρώμε 
υπό άλλην μορφήν καί άνασηκωθείς στό κρεββάτι έφώ- 
ναξε.

— Κουσταντή ούρ’ Κουσταντή, κ’μάσι;
— Τ ’ είναι Γιάννη;
— Ούρ’ σάμπους μί δακιόν’ κ’λιάμ. ’Έϊς καν’ άγγειό 

— μί τού σμάθειου— γιά τού χουντρόμ τοΰ νιρό;
'Ο Κωνσταντής έσηκώθη άπό τόν καναπέ καί τοΰ 

λέει.
— ’Έλα μαζί μου.
Έβγήκαν έξω στό διάδρομο καί άφοΰ τόν πήγε στό 

βάθος τού έδειξε ένα μικρό δωμάτιο ποΰ άμυδρώς τό 
φώτιζε τό γκάζι καί τοΰ είπε.

— Έδώ μέσα είναι. Πήγαινε, καί έφυγε.
'Ο Γιάννης έμπήκε μέσα έκλεισε τ ή ν  πόρτα καί 

παρετήρησε γύρω του προσπαθών νά ίδή τήν τρύπα γύρω 
άπό τήν οποίαν κατά τά πατροπαράδοτα έπρεπε νά τοπο
θέτηση τά πόδια του. Τοΰ κάκου δμως προσεπάθει νά 
μαντεύση ποΰ εύρίσκετο τό μέρος ποΰ τοΰ άναγκαιοΰσε.

Στή γωνιά ήτο ό νιπτήρας. 'Ο Γιάννης έσκέφθη. 
Αύτούνου γιά δώ εΐν’ γιά τού ψ’λό τοΰ νιρό. Ά μ ’ γιά 
τού χούντρό; Πίσσουμ’ σ ’ έχου Σατανά. Δίν πστεύου 
νάν’ κι’ γιά τό χουντρό. Γιατί πώς διάταν ’σκαρφαλών’ 
κιά ψ’λά.— Λές ν’ άνιβαίν’ άπάν’ κί νά κ’νιοΰν τά που- 
δάριατσ’ ;

Έστράφη καί είδε τό μπάνιο. Ά μ ’ αύτούν γοΰρνα 
δοΰ γιά τ’ είν’ πάλι; Ίέχ’ κ’δά μιά τρύπα μ’ εΐν’ μ’κρή. 
Ά ϊ  τουώρα τού κατάλαβα Τούτου γιά δώ— τό κάθισμα 
τό όποιον ήτο σκεπασμένο— εΐν’ γιά νά βάν’ τά πουδά- 
ρια τσ’ άπάν κί κείνου γιά στγουνιά (ό νιπτήρ) εΐν’ γιά 
τοΰ ψ’λό κί γιά τού χουντρό. Ξτιρνά άπουλάν τ’ βρύσ’ 
κί τ’ ξιπλιέν.

(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 ΣΑΡΑΝ ΤΟ Π ΟΥΛΟΥ— ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Β αθεΐα Φιλοσοφική μελέτη περί Μεταναστεύσεως.
Δέν πρέπει νά μείνη κανείς δστις νά μή αναγνώση 

τό θαυμάσιον αύτό βιβλίον, τόν καθρέπτην τοΰ Έλλη- 
νισμοΰ τής Αμερικής.

Τιμάται χρυσόδετον Δολλ. 3.
Άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Γ ράψατε:
Μ. ECONOMIDY GALVESTON, TEXAS

* ί *
Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LO W ELL MASS.

***

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 ΆμερικανΙς 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 ό.τοίσ προπαρασκευάζει δχι μόνον διά 
Hich School (Γυμνάσιον) άλλά καί δι’ ’Αμερικανικά έπιστη- 
μονικά καί έπαγγελματικά Σχολεία.

'Ω σαύτω 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 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. 
νΕτσι σκέπτομαι καί κόρη ποϋ άπόχτησα στήν πλάσι 
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλω νά απον&άση·



ΘΑΤΥΚΟΣ

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 ύπνώσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχείον υπνου 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.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

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

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ.|ν έχης πιά σκοτοΰρα, 
τής πέρνει δλες ’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 μας 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 πάς 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. «Ιίύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ούλά του 
θεός  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

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

| Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας 
| .τοΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
j λάδι άνθοΰ άπόοταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
j έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
! τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα 
j στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.. 
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Ό  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηίρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μούπε «Φασουλή 
στή Δύσι το>ρα πέταξε καί στήν ’Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
πώς έχω κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος ποΰ ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον έχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BO O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW YORK. 

* *  *
Δωμάτια ευάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ Α νάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργον! 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

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

Ό  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.
'Οταν έκείνος σέ ίδή καί φάρμακο σοΰ δώση 
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεϊ τά  νύχια νά σέ σώση.

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

j Σ τό  βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
| καί ήμπορεϊ νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
| άφοΰ φωτιά καί σπίτια καί μαγαζειά τά  καίει 
j αύτός ποΰ έχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
| « Σ ’ δ,τι άξία  έχει άσφάλεια ΰά κάνω 
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

Ά 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  ATH EN S 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 ούτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 

Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει.

LU K AS & 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 η καρφίτσες
πουκάμισα καί σώ — Pardon— μανδύλια ή βαλίτσες
»λα τά  είδη τ ’ ανδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες,
dl/σενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες
βεοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών εμπόρων
«(ίορ σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λ εωφόρον».
Είναι γνω στός 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.
*οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτούς Π  απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 

βοΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.
PA 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 και ΰπνου δπως πρέπει 
ποΰ δλω προς τήν θάλασσα κα'ι πρός τόν ήλιο βλέπει, 
μέ μπάνιο, μέ σκεπάσματα καινούργια, καθαρά 
κα'ι δπερ σπουδαιότερον λίγον ζητοΰν παρά.

7 W ASHINGTON STREET, NEW ΥΟΡΚ.

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

Μ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

175 Lexington Ave., NEW YORK
★ ★ ★

Α.  Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
’ Ιατρός

152 E. 22nd St., NEW YORK
★ ★ ★

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK
* * *

Α τμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα  κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελοΰνε 
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 
♦ * *

Τοΰ Σίγγερ 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 προτιμφ δταν ζημιά δέν εχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δ ς  προτιμςί δταν ζημιά δέν έχη

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 
έκεϊνα 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 πάς ν ’ αύτόκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κι’ έκεϊνος 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  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’ δν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Ο ταν τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τό δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα  σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης 

Σ ιγαρέττα  G REEK  DRP.AM 
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 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.
Θ ά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AGIOT1S TSIMIS 150 W . 28th St. NEW  Y O R K

Ποιύ προϊόν Ελληνικό κι’ Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό κα'ι γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε ειΜΚ>ς στους άδελφοϋς κυρίους Μοσχαχλάδη.
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσι^ς; 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδές έ'μποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

ΐ ΐ ϊ
Θέλεις νά έχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδου> εμένα;
Στοΰ 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 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  άπ4 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. 'Ο  σοφώτερος Κ ατα
στηματάρχης ήμπορεϊ ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπβ«- 
ραμένους ύπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

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

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

* **  *
"Ο πως συνήθως λένε Ινόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
δν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ροΰχα σου σ ’ έκεϊνον 
γιά νά σέ κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φϊνον.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK
*  *  *

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

Σκέπτεσθε νά πάρετε αυτοκίνητο καί θέλετε νά μά&ετε 
νά τό όδηγήτε; ’Ελάτε νά σάς διδάξομεν. Θέλετε νά γίνετ 
σωφέρ; Σάς δίδομεν μαθήματα. Θέλετε νά πάρετε διπλοί- 
μα όδηγοϋ; Εϊμεθα πρόθυμοι νά σάς μάθωμεν τόν μηχα
νισμόν. Σχολή άνοικτή ημέραν καί νύκτα καί τάς Κυρι- 
ακάς.

* · *

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη; 

j Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

ohn Marakas Rookery Bldg. Room 81 7 Chicago, I1L

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

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

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τά έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Π έππαν κι’ "Ά λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεϋή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ αν 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  

'Ή  Α Θ Η Ν Α ”

’ Ελ. Λάμπρου καί Κ . Γρηγορόπουλος 

3 04  W est 41 st 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 ταξεΐδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας εχομε 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 IMPORTING CO.

83 14th AVENUE, NEWARK, N. J.
"Εχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα καί 

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

Δοκιμάσατε μας.


