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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’ εκείνον χάζι.

’ Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μας δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς. . . 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 Σατΰρου χρόνος τρίτος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

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

Πρώτη μηνός ’Απρίλη ποΰ απορούνε δλοι 
πώς εγεινε νά βρέξη σαμάρια μέσ’ στήν Πόλι.

"Εξη καί ενενήντα. Τινάζονται λαγούμια
κι’ έγγραφα τοΰ Κουβέρνου γίνονται πρίτς παρφούμια.
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Αέγ’ ή Ειρήνη ή φτωχή στό μακελλάρη τώρα 

«δταν χόρτασης άφησε κα'ι μένα λίγη κόρα.»

Σ υ ζ ή τ η σ ι ς  Φ α σ ο υ λ ι κ ή  
π ο λ ι τ ι κ ο π ο λ ε μ ι κ ή .

II.—  Πές μου τά νέα Φασουλή;
Φ.— Δέν ξέρω ουτε γιώτα.

Μιά βραχνιασμένη σαντουριού πάει στό Μπέρλιν νότα 
κι’ ίσως νά βρούνε καί γι’ αύτή άγραφο κάποιο νόμο 
λίγο ψωμί, μακρύ σχοινί καί πιο μεγάλο δρόμο.

Στοΰ κατακλυσμού τά χρόνια 
καί στού Βίλλα τό κυνήγι 
δταν πούδρα καί κολώνια 
με κουκουλοσπόρους σμίγει 
μέσ’ στούς χρόνους τής ρεμούλας 
τών αιμάτων τούς κλεινούς 
κι’ ό Λευτέρης ό μπαμπούλας 
εκτοξεύει κεραυνούς.
Συγκινούνται χασομέρη

δώ κι" έκεί κατά καθήκον 
μέ τού μπάρμπα τού Λευθέρη 
τάς δηλώσεις τών Ινηρύκων 
καί βελάζει δλ’ ή στάνη 
καί στά ξέν’ άκόμα μέρη 
κι’ έντρυφά μέσ’ στό μελάνι 
τοΰ Μπαμπούλα τού Λευθέρη.

Π .— Τής Έγγλιτέρας Φασουλή τί γίναν τά διώδια;
Φ.— Φύγαν κάμποσοι προβολείς μά μείναν τά καλώδια

"Οπου κι’ αν βρούνε Περικλή, ρόμπερ πέρ Ντιο Σάντο 
τό κατασχέτουν παρευθύς γιατ’ είναι κοντραμπάντο 
καί μήτε ίντζα καουτσούκ δέν θά ξαναπροβάλη 
γιά τά τακούνια κυριών, μήτε γιά σερβιτσάλι.
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Π .— Έσύ ποΰ ξέρεις τά πολλά κι’ ό νους σου κατεβάζει 
δταν ό Μπούλ αγήματα μέσ’ στή Χαλκίδα βγάζει 
κα'ι ψάχνουν μέσ’ στό Πλάτωμα κα'ι ψάχνουν στή Σουβάλα 
πόσες ντουζίνες φάσκελα μας κάνουνε κεφάλα;

Φ.— 'Όσες φορές έκλώτσισε στό Φρΐσκο ό Ντοτόρος
δσα σκουλίκια θάβγαζε τών κουκουλιών ό σπόρος
όσες κορδέλλες τρύπωξαν σ’ εκείνα τά μπαούλα 
δσες κλωτσιές έμάζεψε καί, τοΰρθε αναγούλα 
δσα βρεθήκαν πορδελί. παρφουμερί μπουκάλια 
τόσα θαρρώ Προξενικά μάς περισφίγγουν χάλια. 
Καινούρια επεισόδια, καινούργια νταβατούρια 
Τρόχα τό γιαταγάνι σου γέμισε τά κουμπούρια 
κι’ ένεκα ό Ντοτόρος μας, ή σούφρα, τά εκθέματα 
ίσως νά χύσης Περικλή καί δώ πού είσαι αίματα.
II ή γαινε τής παλάσ.κες σου αμέσως νά φορέσης
Τώρα μέ τήν ’Αμερική θά κόψωμε τής σχέσεις
κΓ ακούω ρήματα καιρού σπουδαίως επικαίρου 
«σουφροποιώ, σουφροποιεΐς εντός τοΰ Περιπτέρου». 
Όποιο θαΰμα έγεινε μεγάλο Περικλέτο. 
στοΰ Σάν Φραντζίσκου τό κλεινό τό Προξενείο φέτο 
Έκεΐ συμβόλαια παντός εργάτου ή εμπόρου 
χάρις στής Κίρκης τό ραβδί, στό μοΰσι τοΰ Ντοτόρου 
εύθύς ύφή μετέβαλαν καί σύστασι καί χρώματα 
ανθόνερα έγίνηκαν, μεταξωτά, αρώματα 
κι’ είπ’ ό Σερίφης έκπληκτος κΓ ό Πόλισμαν ό Λή 
«Πλίζ γκίβ μι ντάκτορ ποιητά λιγάκι πατσουλή;»
Ώ  πώς άλλαξαν οί καιροί. ’Αλλοίμονο καί οϊμοι.
Τώρα ούδέτερο κυτώ τού Τζέϊμς Στρήτ τόν Τζίμη 
πλήθος τυφλών φωτίζοντα ώς άθροισμά ήλιων 
ού μήν συνευωχούμενον μετά ’Επιτελείων 
καί πριν πεθάνης Περικλή στό δρόμο ή στήν ψάθα 
ϊσως νά δής Πρωθυπουργό τό φίλο μας τόν Τζάθα.

Π .— ΚΓ ό II άνκο Βίλλα νά πιασθή υπάρχουν λές ελπίδες.
Φ.— "Οσοι υπάρχουν αχινοί καί στρείδια καί γαρίδες 

τόσες τού στήνουν ξόβεργες στρατηγικές παγίδες 
• ποΰ μπαινοβγαίνει μέσα των γλυστρώντας σάν τό χέλι 
σάν τό λαγώ— μέ συγχωρεΐς στής Παπαδιάς τ’ αμπέλι.

Π .— ΚΓ άπ’ δλο τό κυνηγητό αύτό σάν τί θά εβγη;
Φ.— Μιά τόν στριμώνουν Περικλή καί δύο τούς ξεφεύγει 

Στό Κάσας Γκράντες βρίσκεται αλλά καί στή Σιέρρα 
ό Όμπρεγγόν στά έγγραφα τόν πιάνει κάθε μέρα 
παντού ιππείς τόν κυνηγούν, ’Αμέρικαν φαντάροι 
κΓ ούτ’ ένα αξεφλούδιστο δέν έμεινε ποδάρι.

Μέσα στά Μεξικανικά τά μέρη τά ξηρά 
δλω καί ξεπετσιάζονται ποδάρια τρυφερά 
καί χάρις στόν παληάνθρωπο Μεξικανό τό Βίλλα 
νοιώσαν εσχάτως τί θά πή φαντάρικη άρβύλα.

"Ολοι μας τώρα έχομε σπουδαίο καρδιοχτύπι.
Π.— Σ άν τί συμβαίνει Φασουλή;

Φ.— Κομουνικέσιον λείπει 
’Έρημος τόπος, πάμπολλες ή άνθρωποπαγΐδες 
μέ δίχως μέλι άγριο ιιά μήτε καί ακρίδες 
κΓ αν ό Καράντζα δπως λέν στό τέλος τά γυρίση 
ένας τοΰ άλλου σίγουρα τό κρέας θά μασίση.

Καλ’ είναι ή αποστολή τοΰ τάδε καί τοΰ δείνα 
ώραία καί τοΰ Μεξικού ή κάθε μία μίνα 
δμως φοβοΰμαι Περικλή— πολλάκις γάρ συμβαίνει—  
μήν πάμε ήγουν γιά μαλλί καί βγοΰμε κουρεμένοι.

ΙΙολλά έσχάτως έ'γειναν φρικτά καί τρομερά.
’Έστειλαν ένα πεθερό νά βρή τήν πεθερά 
κΓ οίίς ό Θεός συνέζευξε ώς λένε τά κιτάπια 
τούς ξεχωρίζει ό γαμπρός γιά τά ψιλά μέ χάπια.

II.— Θαρρώ καί σύ τής πεθεράς τής μαγειρεύεις κάτι.
Φ.— Νά μή μοΰ σεκλετίζεσαι παρακαλώ σακάτη

καί δέν τεντώνει γνώριζε ποτέ αύτή τά κώλα 
κι’ αν κατά λάθος καταπιή καμμιά φορά καί φόλα.

11 ολλά σπουδαία αληθώς έσχάτως έχουν γίνει 
Σκεφθήκαν οί Σιωνισταί νά πάν στήν Παλαιστίνη 
καί βάμους βάμους φώναξαν καί άνταλα καβίζο

Π .— Μή συνεχίζης Φασουλή αλλέως σέ ξυλίζω.

Μέσα σέ τούτη τή ζωή ποΰ βρίσκεσαι κεφάλα 
λύπη ποτέ δέν ένοιωσες άκόμα μήτε στάλα 
γι’ αύτό τό γένος ποΰ παντοΰ μέ λύσσα κυνηγούνε 
ποΰ κυβερνά ένώ θαρρούν δτι τό κυβερνούνε.
Τό γένος δπου έδρασε σπουδαίως στήν ύφήλιον 
ποΰ κάποτε σταμάτησε στόν ουρανό τόν ήλιον 
δπως ό Κήρυξ δηλαδή εξήγησε μιά μέρα 
κι’ έτσι κΓ εμάς έφώτισε καί άλλος παρά πέρα

Φ.— Πολλά γενήκαν καί πολλά γίνονται κάθε μέρα * 
οί προσφιλείς οί Σύμμαχοι μάς πήραν τόν αέρα

καί μείς αιώνια σκύβομε δταν ζητοΰν καυγάδες 
κι’ έκείνοι κεί ξανοίγονται καί μάς τραβοΰν γιακάδες 
κΓ έ'τσι πρνοΰμε μιά χαρά καί μ’ άγαθά μυρία 
ένεκα ό πολιτισμός καί ή έλευθερία.
Ή  Κρήτη έν άποκλεισμώ τηλεγραφούν κεί πέρα.
Βίβ Περικλή λά Ρεπουμπλίκ οΰρα κι’ ή Έγγλιτέρα 
Πεινοΰνε δύστυχα νησιά, άγκομαχά ή Κρήτη 
ζήτω ποΰ ήρθαν τά παληά τά χρόνια τοΰ Χαμίτη. 
Χρόνια κυτώ νά ξαναζούν τών Χριστιανομάχων 
Οΰρα καί ζήτω Περικλ ήτών προσφιλών Συμμάχων 
ποΰ μάς περνοΰνε στό λαιμό τό βρόχο νά μάς πνίξουν 
σάν δέν μπορούν στό μακεληό σάν γίδια νά μάς ρίξουν.

Π .— Τάχα γιατί στόν πόλεμο μωρέ παληοτσακπίνη 
δέν μπαίνομε στά ύστερνάδπως έμπήκαν κείνοι;
"Αν πολεμούν οί Σύμμαχοι καί γίνει δ,τι γίνει 
είναι γιά τήν ισότητα καί τή Δικαιοσύνη.
ΓΙέρισυ ξεστραβιόθηκε ό κάθε τυφλωμένος 
καί είδε τό κακόμοιρο τό δουλωμένο γένος 
κΓ είπε γιά σάς έγώ σπαθί στό χέρι μου θά πιάσω 
καί φέρτε τά τομάρια σας γιά νά τά κατεργάσω.
Έγώ στόν πόλεμο θά μπώ γιά σάς, γιά τά παλάτια σας 
Τραβάτε μπρός στό μακεληό νά βγάλετε τά μάτια σας 
καί άν σάς βάλουν δάχτυλο καί σάς σκουντούνε άλλοι 
σάς κάνομε καί βλέπετε καρβέλι μέ τό κυάλι.

Φ.— Τέτοια είπών έπένευσεν θαρρώ κΓ ό μίστερ Γκρέϋ 
καί δπως βλέπεις γείναμε σχεδόν ώς οί Εβραίοι 
ποΰχομε Κράτος σήμερα ποΰ τό ορίζουν άλλοι 
ή ’Αλβιών ή άγαθή κι’ οί εύγενεΐς οί Γάλλοι.

II.—  Μέσ’ στόν πέλεμο θά μπούμε
έπί τέλους Φασουλή;
Κυβερνούν ή κυβερνούμε 
μέ τή νέα τή Βουλή;
Ή  ’Αντάντ ύπάρχ’ ελπίδα 
νά τά στρίψη τώρα άρα 
πού τό μάτι μας γαρίδα 
έχει γίνει γιά δεκάρα 
κΓ έπ’ άδεια οί φαντάροι 
σπίτι πάν κατοσταριές 
νά χορτάσουν μέ χορτάρι 
καί μέ γλυστροκουμαριές;

Σάν αλλάξουν νά νερά μας 
θά μάς δώσουνε καρβέλια 
μή στριφθοΰνε τ’ άντερά μας 
καί γενοΰνε σάν καρέλια;
Σάν τί τάχα περιμένει 
τόση γέρικη νεότης 
κι’ ένώ στέκει ώπλισμένη 
τραγουδει Ούδετερότης 
κΓ δλφ λέει παρά πέρα 
τοΰ καιρού θ ’ άνοίξ’ ή γλύκα 
τήν καλή μας τήν ημέρα 
καί τά μαΰρά μας τά σΰκα;

Φ.—  "Οπιος πέρισυ καί φέτο
γιά πολέμους σάν μιλάς 
πάντα θάσαι Περικλέτο 
δπως βλέπω μπουνταλάς 
Μπρός βαθύ περνάει ρέμμα 
κΓ άπό πίσω μας ποτάμι 
δπου στρέψωμε τό βλέμμα 
μιά γρηά μέ τό καλάμι 
σιγοτραγουδά τόν "Αρη 
είς τόν ήχον τόν παληό 
καί μάς δίχνει μακελλάρη 
κι’ άντικρύζει μακεληό.

"Η τ’ αυγό στήν πέτρα πέση 
ή ή πέτρα στό αυγό 
τοΰ αύγοΰ θά λείψ’ ή θέσι 
πουμεθα έσύ κΓ έγώ 
κΓ ή βρεθούμε μέ τόν ένα 
ή τόν άλλον ταιριασμένοι 
στά στερνά άλλοι κΓ ώϊμένα 
πάντα θάβγωμε χαμένοι 
Ποΰ καί πώς κανείς δέν ξέρει 
Διγνωμιά κι’ άπελπισιά 
Μ’ άν ή Μοίρά μας τά φέρ η 
νά πιασθοΰν στή μοιρασιά 
τότε ξέρω νά διαλέξω 
καί θά δής ίπποτισμούς 
σάν μέ βάλουν νά ξεμπλέξω 
καλπακιοΰ λογαριασμούς.
Μήν άκοΰς τί λέν οί άλλοι 
Περικλέτο φαρφαρά 
καί θά πλέξη τό δαμάλι 
μέσ’ στό αΐμα μιά φορά.

Π.— Μά προτού κι’ έγώ στό αιμα τό άχνίζον τοΰτο πλέξω 
στάσου τώρα δπως πάντα κουρελή νά σοΰ τής βρέξω.
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Έτσι τά χρόνια πέρναγαν σιγά σιγά κι’ ωραία 
πότε μέ κάποια Χριστιανή πότε καμμιά Εβραία 
κι’ δσω κι’ άν ήμουνα παιδί κατάλαβα μιά μέρα 
δτι μπορούσαν νά μέ λέν άκόμα κα'ι πατέρα.

Είναι άλήθεια πώς χαρά δέν ενθυμούμαι τόση 
άν έχω μέσα στή ζωή άκόμα μία νοιώσει 
δπω ςαυτή ποΰ ένοιωσα δπου κα'ι σύ τήν είχες 
τοΰ μουστακιοΰ σάν χάϊδεβες κείνες τής πρώτες τρίχες,

Δες πώς τά φέρνουν οί καιροί στή γη νά καταντήσης! 
Νά περιμένης πώς καί πώς δυό τρίχες ν’ άποχτήσης 
κι’ ή Μοίρα νάρχεται στιγμή δώ πέρα νά τά φέρη 
νά πέφτουν θΰμα άδοξα στό χέρι τοΰ μπαρμπέρη!

Μάνα ποτέ δέν χαΐδεψε ώμορφο άγοράκι 
πώς χάϊδεψε τό χέρι μου εκείνο τό μουστάκι 
ποΰ πριν άκόμα ό καιρός νά στρίβεται τό φέρει 
μέ χίλια δυό κ ο σ μ η τ ι κ ά τό άλειβε τό χέρι.

Τί δύναμις άληθινά τοΰ μουστακιοΰ κι’ εκείνη!
Νέος Σαμψών ό τής Γραφής θαρρούσα^ είχα γίνει 
ποΰ δλη τήν Ύφήλιο μποροΰσα άν θελήσω 
μ’ ένα γαϊδουροκέφάλο νά καταθρυμματίσω.

Είναι άλήθεια πώς ποτέ δέν ήμουν άγγελοΰδι 
μά τή στιγμή ποΰ χάΐδεβα εκείνο κεΐ τό χνοΰδι 
κι’ έβλεπ’ αύτό τό μοΰτρό μου ποΰ μοιάζει σάν σαλάχι 
έλεγα «Κάθε Νάρκισος τύφλες καί μούτζες νάχη».

Σάν πόση περιποίησι δέν τούχα τότε κάνει!
Ή  κάθε τρίχα έσερνε θαρρούσα καί φουστάνι 
κι’ δλες ή κόρες πούβλεπα ένόμιζα σάν βέλος 
πώς θάρθουνε στής άκρες του νά κρεμασθοΰν στό τέλος.

Γιά τό χατήρί σας άγαπητέ ξεφυλλίσαμε δλα τά 
συγγράμματα, τά όποΐα πραγματεύονται περί τής 
γεννέσεως τού άνθρώπου. Ό  Μπερτόδουλος, ό Ναστρα- 
δίν Χόντζας, ό Σεβάχ Θαλασσινός καί δλη ή πλειάς 
τών διασήμων φυσιοδιφών δέν κάμουν ούτε λόγον γιά 
τήν άπορίαν σας, κανείς δέν μάς φωτίζει δηλαδή άν 
ό Άδάμ, άφοΰ δέν έγεννήθη άλλ’ έπλάσθη, είχε ή δχι. 
αφαλό. Σκοτεινό πολύ σκοτεινό άγαπητέ, τό μέρος αύτό 
τοΰ άφαλοΰ. Εϊμεθα λοιπόν άπηλπισμένοι τελείως καί 
στενοχωρηθήκαμε τόσω πολύ ώστε μάς ξεστρίφτηκε ό 
άφαλός. Εύτυχώς δμως γιά μάς καί γιά τήν άπορίαν 
σας παρατυχοΰσα μαμή πολύ εντριβής είς τά άφαλικά 
ώς έκ τής εργασίας της μάς τόν διώρθωσε καί μαθοΰσα 
τό αίτιον μάς έλυσε— δχι βέβαια τόν άφαλό άλλά τήν 
άπορία.

Ό  Άδάμ —  μάς είπε —  δέν είχε άληθώς άφαλό. 
Είχεν δμως ή Εύα ή μάλλον δεν είχεν δταν έπλάσθη, 
άπέκτησεν δμως βραδύτερον καί ιδού πώς.— Λίγες στιγ
μές πριν ή Εύα φάη τόν άπηγορευμένο καρπό ό Άδάμ 
γιά λόγους άγνωστους τήν έτρύπησε στήν κοιλιά κατά 
λάθος, καί έγιατρεύθηκε μέν ή Εύα τό σημάδι δμως 
έμεινε καί τό άνθρώπινο γένος κατ’ άνάγκην τό έκλη- 
ρονόμησε.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ

Μ ΙΊΟΣΤΩΝΑΙΟΝ.

Ό  διαπρεπής νομομαθής Γερμανός Βόν Κλώκ εύρί 
σκεται καθ’ άς έχομεν πληροφορίας στήν Πόλι συν 
τάσσιον τό νέον πολίτευμα ποΰ θά δοθή στούς Άρμε 
νίους εκείνους δηλαδή ποΰ θά γλυτώσουν άπό τό μα
χαίρι τών Βαζιβουζούκων. Μαζί του λέγεται δτι είναι 
καί κάποιος άντιπρόσωπος τής Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως ένδιαφερόμενος γιά τούς Μχκρασιάτας 'Έλληνας 
εκείνους ποΰ άπόμειναν στά Βουρλά άπό τόν τελευταίον 
βομβαρδισμόν τών φίλων μας ’Άγγλων. Άπό κεΐ θά 
πάη στήν Αθήνα νά συνεννοηθή μέ τόν Πρωτοπαπα
δάκη γιά τό σύστημα τής σουφροποιΤ|σεως τοΰ Δημο
σίου, διά τής μεθόδου τών άλεύρων καί άπό τήν Α 
θήνα στό Ούάσιγκτον ϊνα προλάβη σύγκρουσιν Ελλά
δος καί Αμερικής ένεκα ή ξυλοφόρτωσις τοΰ κ. Βασαρ
δάκη.

Μ ΠΩΣΤΩΝΑΙΟΝ.

Οί Νεράιδες φίλε μου δέν είναι φανταστικά πλά
σματα. Είναι πράμματα πού πιάνονται ή μάλλον ποΰ 
σέ πιάνουν καί τραβάς τό διάβολό σου έως δτου νά 
ξεκολλήσης συνήθως χωρίς νά είσαι καθόλου κολλη
μένος.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τά πράγμοίτα συνεβιβάσθησαν έπί τέλους. Ό  Αμε
ρικανός άπεχώρησε στό δωμάτιό του, ό Κωνσταντής 
άνέλαβε τό δυσάρεστον έργον νά εξάλειψη άπό τόν 
άπόπατον τά ίχνη τής διαβάσεως τοΰ Γιάννη φοβού
μενος τάς συνεπείας τής σπιτονοικοκυράς του, φοβεράς 
’Ιρλανδής, οί δέ συμπατριώταί του χώθηκαν μέσα στό 
δωμάτιο τοΰ Κωνσταντή μουρμουρίζοντες.

— Τί ίέκαν’ς ούρ’ χαντακουμέν; Μαγάρσης τ’ λ’κάν’ . 
’Άρχισε έπιπλήττων ό Στάθης τό Γιάννη ό όποιος δι
αρκώς έψαχνε τό κορμί του μουγγρίζων ύστερα άπό 
τή βροχή τών γρόνθων πού τοΰ κατέβασε ό Αμερικα
νός.

— Ούώχ τού Φραγκόσκλου. Ά ϊ  ούρ’ κί νάχα τού 
μαχαΐρ’ θά τ’ κλούριαζ’ τ’ άντ’ρα στοΰ λιμό. Ούώχ 
μ’ τάσπασ’ τά παϊδάκιαμ’. Ούρ’ κάμπουσα κριμμύδια 
Στάθ’. Πού νά βροΰμ’ κάμπ’σα κριμύδια κι’ άλάτ’ νά 
βάν’ πάν στά παΐδιαμ’ μπά κί γκαγκρινιάσ’ τού του- 
μάρ’μ κί μ’ φαρμακώσ’ τοΰ μιδοΰλ;

— ’Ά ϊ κατά διαόλ’ βγάν’ τού σκασμό κί ρημουκτάσ’ 
δοΰ γιά μή ’ρθούν στά ξτιρνά κί κουρουφυλάκ’ κί μάς 
τραβάν στ’ χάψ’ σάν τά τραϊά στοΰ μακελιό. Ούρ’ 
ρΐζίλ’ τούν ΐέκαμ’ς τοΰ σκουτνό τούν Κουσταντή.

"Υστερ’ άπό λίγο ήρθε καί ό Κωνσταντής τελειώσας 
τήν υπηρεσίαν πού είχεν άναλάβει οχι βέβαια χάριν 
τού Γιάννη, άλλ’ έκ φόβου προς τήν οικοδέσποιναν καί 
στρεφόμενος πρός τό Γιάννη.

—Ά μ ’ δέ ρωτούσες καϋμένε Γ ιάννη καί σύ πριν νά 
μέ μασκαρέψης;

— Ούρ’ τί νά ρ’τήσου; Γιά ίέβανα τ’ μύτημ’ μπρου- 
στά, πίσου, διξιά, ζιρβά σ, ούλ’ς τσ’ μιριές πθινά. Μηδές 
ήξερα γώ πώς δού νά έχ’ν τούν άναγκαίουν μαθές σάν 
κί τούν καλό τούν ούντά τ’ χουργιοΰ; Είπα νά μπού 
μεσ’ σί κείν’ τ’ γοΰρνα τ’ μαρμαρένια κί μιτάνιουσα 
πάλ’. Δέν μ’ ρχόνταν βουλ’κά. Κ’τάζου μπρουστά πίσου 
νά ιδού τίπ’τα. Ούλ’ κί τρυπίτσες τρυπίτσες καί στέρνα 
κί γούβα πθινά. Τί χάλιβ’ς νά ντά κάνου μί τού σμπά- 
θειου άπάν’μ γιά στ’ νκαρπέτα πούταν δίπλα στ’ μαρ
μαρένια τ ’γοΰρνα. Ούώχ τά παϊδάκιαμ’. Ά ϊ  κί νάχα 
τού μαχαΐρ’μ θά ντόκουβ’ τοΰ σβέρκου σάν κί καμμιά 
παληόϊδα ιού γλυκοκουλόκ’θου τ’ κιρατά.

— Βγόίλ’ τούν κόρκα κί λάϊασ’ τοώρα έγκρίνιαξε ό 
Στάθης κί ταχιά νά πάμ’ κατά διαόλ’ .

— Δέ μπάου πθινά σάν κί δέ ιδού τούν Άργύρ’. 
Πουρνό πουρνό θά ρουβουλήσου μί τούν Κουσταντή
στοΰ Σουκουμειον.

(Ακολουθεί)

Πλήν πώς άλλάζουν οί καιροί. *Ω τέμπορα! ώ μόρες! 
Σήμερα ξουρισμένο πιά μάς τό ζητούν ή κόρες 
κι’ ένώ ή Φύσις μαλλιαρό καθένα έχει βγάλει 
τριγύρω μας τ’ άμάλλιαστα δλοι ζηλευουν κάλλη.

Άφοΰ λοιπόν προορισμό δέν έκπληροΰν κανένα 
τότε γιατί τά έδωκε ή φύσις καί σέ μένα 
κι’ άφοΰ σέ βλέπουν ώμορφο σάν πάς νά ξουρισθής 
γιατί νά σέ συχαίνωνται σπανός άν γεννηθής;

'Οσάκις μούτρα γύρω μου κυτάζω ξουρισμένα 
δπως κυδώνια μερικά βρασμένα σουφρωμένα 
Άνθρωπε, λέω μέσα μου, άλλοίμονο κι’ άλλοι 
έφταιγε τό κεφάλι σου κι’ έκοψες τό μαλλί.

(Ακολουθεί)

ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

"Οταν έχετε λόγους νά πηγαίνετε συχνώτερα παρ’ 
δ,τι πρέπει σέ κάποιο σπίτι φοβεΐσθε δμως μήπως σάς 
πάρουν μυρωδιά, άφήστε νά σάς χαρακτηρίσουν^ ώς 
άφηρημένον. Σέ κάθε έπίσκεψί σας φροντίστε ν’ άφη- 
νετε πίσω τά ίχνη τής διαβάσεως σας. Ξεχνάτε πάντοτε 
στό σπίτι κάτι άπό τά πράγματά σας.

"Οταν ό καπνός σάς πειράζη στήν τσέπη μή λιγο
στεύετε τά σιγαρέττα πού καπνίζετε, άλλ’ εκείνα ποΰ 
άγοράζουν οί φίλοι σας. Ή  μέθοδος τοΰ Όλενδόρφου 
λέει δταν δέν φθάνει τό δικό σου μπορείς νά ζητήσης 
τό τοΰ γείτονος.

"Οταν δώσης συνέντευξιν είς μέρος ποΰ πρέπει νά 
πληρώσεις γιά νά περιμείνης τούς άλλους φρόντιζε 
πάντοτε νά μήν πηγαίνης πρώτος. Ή  Γραφή λέγει. Ό  
θελων πρώτος γενέσθαι έστω πάντων έσχατος.

Δέν σημαίνει τίποτε άν ή γυναίκα σας δέν σάς κυτά- 
ζη στά μάτια δταν είσθε στό σπίτι. Δυστυχία σας δμως 
δταν περνάτε μπρός άπό βιτρίνες καί δέν σάς κυτάζη 
μήτε τότε άλλά βλέπει τής βιτρίνες.

ΦΑΣΟΥΛΙΚΟΣ ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ.
1 ) Έγώ είμι Κύριος ό Θεός σου ούκ έσονταί σοι 

Θεοί έτεροι πλήν εμού τοΰ ......... παρά— δαρμένου.
2 1 Ού ποιήσεις σεαυτόν εϊδωλον μηδέ μέ πούδρα 

μηδέ μέ φτιασίδι, μηδέ είς καθρέφτην γερόν μηδέ είς
............... ραγισμένον ούδέ παντός ομοίωμα δσα έν τή
Εθνική Τραπέζι) καί είς τής τσέπες τών πιστών καί 
γάρ είσελεύσει μέσα καί κυτάζεις τούς άλλους έξω καθό 
παραχαράκτης ή κιβδηλοποιός.

3 I Ού λήψει τό ονομα Κυρίου τού Θεού σοι», άλλά 
γλείψει μόνον χάριν αύτοΰ ποδιές ί δ ρ ώ μ έ ν ε ς και 
γάρ ούκ έπί ματαίψ, άλλ’ έπί μασήσειν ποιήσει τοΰτο.

4) Μνήσθητι τήν ημέραν τοΰ Σαββάτου υπάλληλοι 
σημφινοί καί χθεσινοί άφέντηδες καί γάρ ημέρα πλη
ρωμής έστί άγιάζειν αύτήν καί μακαρίζειν— μέ γά—  
τόν δίδοντα. 'Έξ ημέρας— έργά— άνάγνωθι τά ζώά μου 
αργά— καί ποιήσεις πάντα τά έργα σου καί δλες τής 
δουλειές σου τή δέ έβδομη άπασκολήσης σεαυτόν τή 
φίλη σου.

5) Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου ΐνα εύ 
σοι γένηται κάθε των ψίλωμα ζώντων ή μετά θάνατον 
καί ΐνα μακροχρόνιος γείνη ώσπερ ό κόρακας δηλαδή 
ΐνα βγάλης τόν κόρακα.

Ού φονεύσεις μηδέ ζωΰφιον άκόμη ξένον μηδέ 
Ελληνικόν, άλλά φιλήσης αύτά ώς σεαυτόν καί γάρ έκ 
σεαυτοΰ καί τών πλησίον σου έστίν.

7) Ού μοιχεύσεις ούδέ είς τά μύχια τής καρδίας 
σου. Πάς γάρ μοιχός επικατάρατος, προσφιλής δμως 
Μιχος ιδίως ταΐς κυρίαις· άκίνδυνον γάρ αύτόν θεω- 
ροΰσιν ως κάποτε ύπνώττοντα οί κοιμισμένοι.

81 Ού κλέψεις ούδέ κινητά ούδέ άκίνητα, ούδέ αί- 
ωρούμενα ούδέ τήν καρδίαν τής γειτόνισσάς σου ούδέ 
τής γαλότσες τού φίλου σου ούδέ τήν όμπρέλλα τού 
πελάτου σου.

9 1 Ού ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου 
μαρτυρίαν ψευδή είμή μόνον υπέρ εμού καί χάριν εμού.

10 ) Ούκ επιθυμήσεις δσα τφ π λ η σ ί ο ν  σ ο υ  
έστίν ά?.λά τ ώ  μ α κ ρ ύ τ ε ρ ο ν.

Ποτέ άρρώστεια ούτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
’Έχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μην τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο Δ Ο Ν Τ Ο ΙΆ Τ ΙΈ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 W EST 37 STREET NEW YORK

Άκάντεμυ όβ μιούζικ καί θίασος «Αισχύλος» 
τού Αποστόλου Κούκου πούναι καλός μας φίλος 
στό Λόουελ θά δώση ωραίας παραστάσεις 
καί πήγαινε νά κλάψης καί τρέξε νά γελάσης.

Θέλεις νά πάρης έπιπλα νά επίπλωσης σπίτι;
Μή πάς καί πέσης σάν στραβός στοΰ Γιαουντή τή μύτη. 
Κρεββάτια, στόφες καί γουδιά, μά καί στεφανοθήκες 
ούτε θά ευρης πιό φθηνά μήτε κι’ ώς τώρα βρήκες 
Τό χρήμά σου στό αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί πέρνεις έπιπλα ίν κάς άλλ’ δμως καί μέ δόσεις.

Ν. ΛΛΕΞΛΚΟΣ καί Π. ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ

Έάν σπανό δέν σ’ έκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν έχης γένεια καί μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
άν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ άναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθής συμφέρει.
Μή λησμονής κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μούτρο κόψι 
σέ κάνει καί συχαίνεσαι τήν πιό ώραία δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ 
140|/2 AYEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η. 

* t *

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
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.

27 MARKET STREET

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

’ 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 
j καί δέν ϋάχν,ς πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό, 
i "Ετσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι 

LOA\ ELL, MASS. στό Σχολειό τής Μ ίσες Τρίχα 6ά τήν στείλω νά βπου&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 την Π ατρ ίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ ας καί νά ΰπνώσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά  χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον υπνου καί φαγητοΰ επίσης 
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

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας 
j ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
| λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 

έληαίς-καρύδι Σάλω 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  6ρής καί Μ αυροδάφνη φίνα. - 
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

I '

συμφέρον εχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BOORAS CIGARETTES 5 BATTERY PLA C E  NEW YORK.

Ό  Γιάννης Μπούρας! Πέτε μου. Ποιός πάτησε δώ πέρα 
καί δέν τόν ηύρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αΰτός μέ φώναξε καί μουπε «Φασουλή

ELLENIC FURNISHING Co. στή Λύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’Ανατολή
με λιγα λόγια στον ντουνιά να οιαΛαλησης σκέτα

691 6th AVENUE NEW YORK. πώς έχω κι’ εργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
Θέλετε ανδρικά είδη, Στέφανοι Γάμων,_ Βαπηστικά; "ο λ ° ι OT0V Μπούρα «κι’ άνθρωπος πΘϋ ζή γιά καλωσύνη 

Υπάρχει 'Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν άγο-! 
ράζετε δτι δσω περισσότερο λοΰσο καί νοίκι εχει ενα j
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης. : *

* *. * ; Δωμάτια εύάερα, ευήλια μεγάλα
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 

Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Μν,ν έχης πια σκοτοΰρα, | καθαριότης στό ζενί0 μέ ρεστ0(,άν νά λάμ.τΤ1
τής πέρνει δλες ’ πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ί ο ν Μ π ο υ ρ α »  ντρέπετοα ό ά8αής κα1 Χρέμει μέσα νδμπτ1 
Μ π ο ύ ρ α ς  σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμςί ς τα  ξενα I , ^  igj> χ, >Ανάκχορο το ί Π έτερχωφ  λές είναι
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμη εΐν ενα. ,g .  περ(ργον, H o t e j τό λέγουν <α χ >Α θ ή ν α

B o o ra s  B ros. 5 B a ttery  P la ce  N E W  Y O R K  H o te l ΰπό Διεύθυνσι-ν τών Ρίγκα— Πολυμέρη
* **■ *

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 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά οΰλά του 
θεός νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεΐον Κωνσταντίνος ό 1 Β '
Δ . Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

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

μέ πατριωτισμό πολΰ 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 

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

G E O . Ρ ! C A S T R I T S Y , G E N E R A L  A G E N T .
501 W . 168th Street New Y ork.

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 ήμπορεί τά  νύχια νά σέ σώση.
Κ. Logothetis, 256 W. 44th St. NEW YORK.

Ά ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
δν λίγο τά 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 ξοι ράφι 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  ATH EN S BARBER SHOP

ANGELO D ’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 

6έν ήμπορείς 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 Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τά  φέρνει.

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

Μ.

175 Lexington Ave.,

A.  A

152 E. 22nd St.

Ν Ι Κ Α Σ  
’ Ιατρός

★

Ξ I 0  Υ

NEW YORK

Λ Ε Ε Ι  
’Ιατρός

NEW YORK

Ό ,τ ι  κι’ δν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες
πουκάμισα καί σώ — Pardon—  μανδύλια η βαλίτσες
βλα τά  είδη τ ’ άνδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες,
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες
σςοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων
νόρ 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.
#οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στους Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα 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.
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 ΣΑΡΑ Ν ΤΟ Π Ο ΥΛΟ Υ — ΟΙΚΟΝ 9 ΜΙΔΟΥ 
Β αθεΐα 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

★ ★ ★

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 Ε. 17th St., NEW YORK
*  *  *

’ Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελοΰνε 
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

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

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

* *  -
Ά ν  τδφερε 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 ΰπάλληλο-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 YOR K

*  *  *

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι ονειρον Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι ονειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ δν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Οταν τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τό δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα  σου καλό χωρίς νά ξέρης 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 οργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντοΰρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοϋ 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 Y O R K

Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στους αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

ϋ ϊ »
Θέλεις νά έχης ροϋχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος π ώ ς 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  άπΑ 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κ ατα 
στηματάρχης ήμπορεί ν’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπει
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε υπαλλήλους έντιμους καί έργατικούς μέ πείραν; 
’ Αποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφείον 

COLEMAN’ S RECTOR AGENCY
693 6th A V E .................................................................... NEW YORK.

* ★ *  *
“Οπως συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
δν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ροΰχα σου σ ’ έκεΐνον 
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 αύτοκίνητο καί θέλετε νά μάθετε 
νά τό όδηγήτε; ’Ελάτε νά σάς διδάξομεν. Θέλετε νά γίνετ 
σωφέρ; Σάς δίδομεν μαθήματα. Θέλετε νά πάρετε δίπλω
μα οδηγού; Εΐμεθα πρόθυμοι νά σάς μάθωμεν τόν μηχα
νισμόν. Σχολή ανοικτή ημέραν καί νύκτα καί τας Κυρι- 
ακάς.

*  *  *

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν μ ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

oh n  M arak as R o o k e r y  B ld g . R o o m  81 7 C h ica g o , 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 ές : « ’Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  θ ά

(ψωνίσω».
M icro u ts ico s  B ros. C o . 61 N ew  B o w e ry  Ν. Y .

*  *  *

Γνωστοποιοϋμεν δτι είς τό εξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ "Α λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
P a p p a s  an d  A le x  C o .,  183  N. A v e .  C h ic a g o  111.

” 1 4 5 0  W . 5th  A v e .  C le v e la n d  O . 
* *  *

Τηλέφωνον Bryant 9427

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

" Η  Α Θ Η Ν Α ”

’ Ελ. Λάμπρου κάί Κ . Γρηγορόπουλος 

304  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 προτοΰ 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 ί 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.

Έχομεν 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. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατε μας.


