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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
καϊ τό ξερό κάθε Ρωμηού στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοοάζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς και μεϊς μ’ εκείνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως και κάνεις συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν και ’μεϊς. . . 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 'Υόρκη εδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
και τού Ρωμηού πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεΐ ό πόνος.

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

Εϊκοσι δύο τ’ Άπριλιοΰ μ’ Εκκλησιών θεμέλια 
και μερικά Σατυρικά δικά μας Εύαγγέλια.

Έννενήτα μέ έννέα 
και μιά νότα φεύγει νέα.

Τι στάϊλ θά κυτούσαμε ’Αμερικανικό 
άν Γερμανία ήτανε τό δόληο Μεξικό.

Ό  Φασουλής στό χέρι του κρατών μακρύ φραγγέλιον 
λέει τό κατά Σάτυρον τοΰ ’Έθνους Εύαγγέλιον.

Π .— Ειρήνη πάσι δ έστ'ι σέ δλη μας τή φάρα
φουρτούνα στά μπαντζάκια της γιά κάθε στραβομάρα. 
Τοΰ φθεγγομένου Φασουλή άκοΰσατε κα'ι πάλι 
τάς κεφαλάς σας κλίνοντες δσ’ εχετε κεφάλι.

Φ.— Εΐπε τοϊς Μαθηταϊς αύτοΰ ό Κρητικός Σωτήρας 
ό τάς συλλαλητηρικάς κρυφοκουρδίζων λύρας.
Νΰν έδοξάσθη δ Υίός ό ’Άναρχος τής Κρήτης

ΐνα θρηνήση τής Αρχής ό πολιός Πρεσβύτης 
και γάρ τό κόμμα τό έμόν έπ'ι Αρχήν κληθησεται 
οπότε πάς άντιφρονών κλάρα κυνηγηθήσεται.

Μικρόν τεκνία μεθ’ υμών έκτος Αρχής εϊμί. 
’Ήγγικεν οΰν ή ποθητή τοΰ κόμματος στιγμή

\

καθ’ ήν πρός τόν Πατέρα μου και πάλιν άνεβαίνω 
τοΰπίκλιν τό παλάτιον

και γέγονέ μου τήν στιγμήν αυτήν νά περιμένω 
γαρίδα τό όμάτιον.

Ζητήσατε με και καθώς φΐλοις Συμμάχοις είπα 
καμμιά δέν θά άφήσωσιν άσκάλευτή σας τρΰπα
δι’ δ κα'ι έωράκασιν ελεύθεροι και δοΰλοι 
ώσπερ διαμάντι δ έστ'ι κάθε σπυρ'ι φασούλι.

Καινήν τεκνία δίδωμι τοϊς πάσιν έντολήν.
Μόνον έν συναθροίσεσι γκρεμίσατε Βουλήν 
δπως άλλάξη ένδυμα ό φίλος Μανωληός 
και ώς φασϊ τήν βράκά του περιβληθή άλληώς.

I
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Έν τούτοις πάντες δψονται καί γνώσονται έξ ίσου 
δτι έστέ μοι μαθηταί τούτέστι τοΰ Θερίσου 
έάν τών συναθροίσεων περιβληθέντες πάλα 
μέ τό στανειό γκρεμίσατε αύτόν τόν Μαθουσάλα.

Λέγει αύτώ οδν Κλέαρχος ό τών ιδιαιτέρων 
ό δάμαλιν ώς πρόγευμα έν τώ στομάχω αίρων.
Πού ούν υπάγεις Κύριε; Κι’ εύθέως άπεκρίθη 
ό είς συλλαλητήρια ΰποκινών τά πλήθη.

"Οπου έγώ απέρχομαι δσω φαγάς κι’ άν είσαι 
ού δύνασαι κακόμοιρε έμοί άκολουθήσαι.
Ου μήν έλεύσει ύστερον καί σύ μαζί μέ άλλους 
καί καταλύσης μετ’ εμού καλοψημένους γάλους.

Μή ταρασσέσθω νύν υμών τεκνία ή καρδία 
Μετά φουρτούναν πάντοτε έπέρχεται εύδία.
Χαράς εύαγγελίζομαι καί πάλιν ευαγγέλια 
Κατρακυλούντα δψεσθε έξ ούρανών καρβέλια 
καί πληρωθώσιν άντερα καί στόμαχοι καινοί 
καί τοΰ Κουτρούλη δηλαδή ό γάμος θά γένη.

Έν τη οικία τοΰ πατρός Μοναί είσί πολλαί 
Έκεΐ ούκοΰν ρουφήξωμε καφέ καί ναργιλέ 
ού μήν καί Έθνικόφρονες δταν ’Αρχήν άφήσωσι 
πολλά ούκοΰν έντερικώς κι’ έκεΐνοι γουργουρίσωσι.

Σφήνα έπεί αισθάνονται οί Σύμμαχοι μεγάλην 
τόπον ύμΐν πορεύομαι νά ετοιμάσω πάλιν 
ΐνα γενούμ’ υπέρ αύτών καί μεΐς σκωλήκων βρώμα 
ώσπερ στραβοί έκ γεννετής καί πιο πολύ άκόμα.

Λέγει αύτώ ούν Ρακτιβάν. Διδάσκαλε κλείνε 
ΟΙδα πώς έπιβήτορας τρέφουν πολλαί Μοναί 
πλήν ποΰ υπάγεις σήμερον ούκ οΐδαμεν ποσώς 
φοβούμαι δέ πώς άπό μάς δέν θά σωθή μισός.

Καί άπαντά ό πεπτωκώς διδάσκαλος τοΰ κόμματός.
Ό  μή πιστεύων είς εμέ αύτός έστί αόμματος.
Ούδείς ίδεΐν κατώρθωσεν δ,τι έγώ έώρακα
ούκοΰν νά βγάλης τόν σκασμόν άλλ’ δμως καί τόν κόρακα.

Μόνη οδός έγώ είμί, ζωή καί ή αλήθεια.
’Ήγουν έγώ κολοκυθιά καί σείς τά κολοκύθια
γι’ αύτό καμμιά είς τό έξης νά μή σάς τρώη έννοια
κι’ ή πήτα ποΰ μάς καρτερεί θάναι κολοκυθένια.

Έγώ είμί ή άμπελος καί πρώτος 'Υπουργός 
πλήν ό Πατήρ μου εγεινε πολλάκις γεωργός 
καί τής άμπέλου δυό φορές ξερρίζωσε τά κλίματα 
ΐνα τών πάλαι προφητών έκπληρωθοΰν τά ρήματα 
«Έκείνψ άποτείνατε τιμήν καί πάντα αίνον 
"Ον τής άρχής έξέβαλον μετά πολλών επαίνων.»

Ταΰτα λελάληκα ύμΐν. Τάς κεφαλάς σας κείρατε 
καί προς συλλαλητήρια τά πλήθη έξεγείρατε 
δτι πολλοί τώ πνεύματι πτωχοί άκολουθήσωσιν 
καί τήν ζωήν ύπέρ ήμών καί τοΰ Μεσίου θύσωσιν.

Τής ανταρσίας φίλοι 
υψώστε φλάμπουρο 
έγώμαι τό σταφύλι 
καί σείς τό τσάμπουρο.

Ταΰτα έντέλλομαι ύμΐν, άπερ ποθώ καί μόνον 
Μέ τό ποδάρι τών θεσμών τρικλοποδιά στόν Θρόνον, 
καί γάρ έπί τής ράχεως ώς οΐδατε καί ξέρω 
τΰπον διπλοΰν βασιλικών υποδημάτων φέρω.

’Αμήν άμήν λέγω ύμΐν φίλοι συμμαχικοί 
δτι μισήσουσιν ύμάς οί Κυβερνητικοί 
δτι διώξουσιν ύμάς Γουναρικοί έν τέλει 
οί έχοντες τό δάκτυλο είς τής άρχής τό μέλι

ΐνα καί πάλιν πληρωθή κάποιας γραφής τό γράμμα 
«Έμίσησάν με δωρεάν καί δέν κατέχω πράμμα.

Λέγει ό Ρέπουλης. Ούκοΰν Κόνις τά πάντα, φρούδα 
δπως τά ψηφοθηρικά κάποιου Νομάρχου Γούδα 
’Αχάριστος ό μή είς σέ Διδάσκαλε άνήκων 
καί δσα άν έποίησες μηδέν είς τό πηλίκον.

Καί είπεν ό Διδάσκαλος ό μέγας παρευθύς 
Έκ δεξιών ώς Βαραβάς καί σύ θά σταυρωθής 
Πλήν δμως ώς έποίησες καί άλλη κάποια ’μέρα 
δταν εύρής καλλίτερα θά κόψης πάλι πέρα.
Πριν ό ’Αλέκτωρ τρεις φορές ό Αύλικός φώνησή 
θά πάρης τό σταμνάκι σου νά τρέξης σ’ άλλη βρύσι.

Έάν εμέ έδιωξαν κλωτσήσωσιν ύμάς.
Καλοψημένος τής ’Αρχής κρεμιέται λουκουμάς 
ώς φούντα άπό βουλευτών Έθνικοφρόνων φέσι 
κι’ ανοίξατε τό στόμα σας νά ίδούμε αν θά πέση.

Τούτους λελάληκα ύμΐν τούς ελευθέρους λόγους.
"Οτι ποιήσουσιν ύμάς καί άποσυναγώγους 
δ μεθερμηνευόμενον άπ’ τής Βουλής τή Χάβρα 
μέ τά συνεξαιρούμενα τήν αύρα, λαΰρα, σαύρα.

Πάς ό μισών τεκνία μου έμέ μισεί καί άλλους.
Μισεί τούς φίλους ’Ιταλούς, ίσως καί Πορτογάλλους 
Μισεί τούς Σέρβους πούχασαν κι’ εκείνοι τήν πατρίδα τους 
μισεί καί τούς ’Ιάπωνας, τή μακρυά κοτσίδα του.

Τούς ’Άγγλους τούς προστάτας μας, τούς άδελφούς μας
Ρώσσους

μισεί τούτέστι δωρεάν καλούς μας φίλους τόσους
ποΰ δ καθείς Ελληνικά μέρη κυτά νά πάρη
φίλους ποΰ μπρός των φάσκελλα νά έχουν οί Βουλγάροι.

ή ά ς  ό μισών έμέ μισεί τό πάτριον γκιβέτσι 
μισεί καί τό σπληνάντερο, μισεί τό κοκορέτσι 
τόν ταμπουρά έχθρεύεται, τή λύρα τά βιολιά 
περιφρονεΐ καί τό γιαχνί, κλωτσά τή σκορδαλιά 
καί δέν ύπάρχει Εθνικό ποΰ νά τό αγαπά 
καί δίχως ράσο νά φορη μάς παίζει τόν παπά.

Ταΰτα λαλήσας δ Σωτήρ μέ τής νυκτός τή δρόσο 
έξήλθε σύν τοΐς Μαθηταΐς περίπατο καμπόσο 
πέραν τών Κέδρων δηλαδή τοΰ Παυσίλυπου Κήπου 
κι’ ϊδών τόν αντιπρόσωπον τοΰ Ηνωμένου Τύπου 
ποΰ φρόμ δί γκάρντεν έτυχε καί πέρναγε άκρός 
παράπονα έξέφρασε κι’ έθρήνησε πικρώς.

Τό ξύλινο ζευγάρι πώχει τούς ήχους μάθει 
θρηνεί κι’ αύτό τοΰ κόσμου καί τά δικά του πάθη.

Φ-— Σήμερα μαύρος ούρανός καί πίσα καί σκοτάδι 
Σήμερα δυό ρεάλια ανέβηκε τό λάδι 
κι’ άλλαξε τό τροπάριο τοΰ παλαιοΰ καιρού 
καί γράφει πιά ή Σύνοψις «Κατάλυσις νεροΰ.»

Π .— Σήμερα μαύρος ούρανός, σκοτεινιασμένος λέμε
καί μέ τά πάθη τοΰ Χριστού καί τά δικά μας κλαΐμε 
ποΰ δέν ύπάρχει ταραμάς, δέν βρίσκονται κουκιά 
καί ξεφυτρώνουν μοναχά Βουργάρικα σακκιά.

f #
Φ.— Σήμερα μαύρος ούρανός καί σκορδοβόλα χνώτα 

Σάν ουλτιμάτουμ στείλαμε στόν Κάϊζερ μιά νότα 
κι’ έκείνη φεύγει πέρνοντας στό δρόμο κουτρουβάλες 
καί λέει: «Είμαι ούλτιμα πλήν περιμένω κι’ άλλες.»

Π .— Έγώ δέν έχω δριο μά ήλικία έχω
κι’ ένφ θαρρούν πώς στέκομαι έγώ έν τούτοις τρέχω 
Σάν τή Γοργήνα τήν παληά έ'χω κι’ έγώ τή χάρι 
άνθρωπος νάμαι ή μισή καί άπό πίσω ψάρι.

Φ.— Κάτι σάν ΐπποκένταυρος, κάτι σάν φράκ μέ φέσι 
μέ δίχως τέλος μιά Άρχή ποΰ βρίσκεται στή μέση 
κάτι πού σάν παρακαλη, φοβέρες δμως κάνει 
φοβάτ’ ό Γιάννης τό θερηό καί τό θερηό τό Γιάννη.

Π .— Σήμερα μαύρος ούρανός καί μέρα σκοτεινή
Μάς κυνηγούν οί Σύμμαχοι, μάς σπρώχνουν Γερμανοί 
κι’ οσάκις έ'ρθη δρεξις τοΰ καθενός μαγκούφη 
εύθύς βουτά τή σκούφια μας καί παίζει κλοτσοσκούφι.

Φ.— Σήμερα μαύρος ούρανός καί θαμπερά τ’ αστέρια 
Σήμερα έ'βαλαν βουλή βουλευτικά ξεφτέρια 
νά βάλουν φόρους μερικούς ώς καί στά καλαμάρια μας 
κι’ άφήνοντες τά κόκκαλα νά πάρουν τά τομάρια μας.

Π .— Σήμερα μαύρος ούρανός πού Χριστιανοί νηστεύουν 
Σήμερα δλον τόν ντουνιά οί Σέρβοι τόν γυρεύουν 
δπως καί μεΐς γυρεύομε Συμμαχικά ψιλώματα 
κι’ αύτοί μάς στέλλουν άντ’ αύτών ώραΐα φασκελώματα.

Φ.— Σήμερα μαύρος ούρανός· πενθεί ό κόσμος δλος 
Στήν Τραπεζούντα έ'φθασε ό φίλος μας Χαχόλος 
δμως εμείς τό στράτευμα κρατοΰμε στό ποδάρι 
ή κάθε μιά κωλοφωτιά μάς φαίνετε φανάρι 
καί στή Βουλή τήν άβουλο έμπρός ό Κόσμος χάσκει 
καί τή σοφία της υμνεί καί κάτι τέτοια φάσκει.

. «Σήμερα μαύρος ούρανός, μαύρος σάν καλιακοΰδα 
τώρα ποΰ βάσι ναυτική μάς έκαναν τή Σούδα 
τώρα πού δλοι μάς κλωτσούν κοινή καί κατά μόνας 
δρσε μέσ’ στό ρουθούνι σας καί νύν καί είς αιώνας.»
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Άφοΰ ή αμαρτία μας— ή ξομολογημένη— 
ποτέ στόν άμαρτήσαντα καθώς τό λέν δέν μένει 
γιά τοΰτο δλα θά τά πώ ενα κοντά στό άλλο 
κι’ δ,τι απόκρυφο κρατώ στή φόρα θά τό βγάλω.

Άφοΰ δέν ξέρω πιά στιγμή τά μάτια μου θά κλείσω 
γιά τή ζωή τή μέλλουσα γιατί νά μή φροντίσω 
δταν γιά τή συγχώρησι τό φάρμακο τό ξέρω 
χωρίς νά λΰσω τό πουγγί χωρίς νά υποφέρω ;

Άφοΰ μέσ’ στ’ αμαρτήματα σκοπεύω νά κυλιοΰμαι 
δέν είναι προτιμώτερο νά εξομολογούμαι 
νά δίνω δρόμο στά παληά κι’ ετσι μέ νέα μόνο 
τό μέσα τό γαϊδούρι μου νά τό ξαναφορτώνω;

Μπορεί κανένας άπό σάς νά μοΰ είπή «Βρέ χάχα 
αύτή ή μέλλουσα ζωή ποΰ λές υπάρχει τάχα;
Σοΰ μένει πλέον τίποτε σάν σοΰ γενη τό σώμα 
σκωλήκων βρώμα κΓ έν ταΰτώ όλων τών ζώντων βρώμα;

«Ξέρεις εκατομμύρια, χιλιάδες χρόνους πίσω 
ποιούς είχες γιά προγόνους σου νά πής άν σέ ρωτήσω; 
έ'ζησες ώς πρωτόπλασμα, σκουλίκι, σαλιγκάρι 
κΓ είσαι τής γης οργανικό, μαγκούφη, μανιτάρι.»

«Έζησες σάν τό βάτραχο σέ λίμνη καί σέ ξέρα 
σιγά σιγά σπονδυλωτό κατήντησες μιά μέρα 
κΓ άπ’ τής μαϊμούς σάν πέρασες μονάχα τη σειρά 
τήν πισινή σου έχασες τήν τριχωτή ούρά.»

Χιλιάδες κΓ άλλες σάν αυτές σοφίες κΓ άν μοΰ ψάλη 
πώς θά μοΰ στρίψη μή θαρρή μέ τοΰτες τό κεφάλι 
’Εγώ ζητώ τής συμβουλές μόνον νά κάνω χάζι 
καί κάνω πάντα στή ζωή δ,τι μοΰ κατεβάζει.

"Οταν άργά ή γρήγορα θά έρθη κάποια μέρα 
νά πάω στόν άγύριστο κΓ άκόμα παρά πέρα 
ποΰ κάθε κρέας τοΰ κορμιοΰ σάν τό κερί θά λυώση 
τάχα γιατί νά μή σκεφθώ σάν άνθρωπος μέ γνώσι;

Γιατί μή πώ μονάχος μου. Βρέ Φασουλή σακάτη 
λές δέν υπάρχει τίποτε μά αν ύπάρχη κάτι;
’Εάν μοΰ μείνη κάτι τι τί έ'χω νά κερδίσω 
άφοΰ δέν θάμαι στή ζωή γιά νά μετανοήσω;

Σάν θά μοΰ φαίνετ’ ονειρο δλ’ ή ζωή μου βλάκα 
τήν ώρα ποΰ θά ξεψυχώ καί θά κυτώ τήν πλάκα 
δέν είνε προτιμώτερο δπως έγώ νομίζω 
νάχω γλυκιές τής υστερνές στιγμές, άφοΰ ελπίζω;

"Οταν στή γή τόν ηθικό— τό θρήσκο ήτοι κανω 
αγάπη πιά αληθινή ή ευτυχία χάνω;
"Οταν μ’ άρέση τή χαρά τήν ξένη νά μήν κλέβω 
σέ κάθε μέλλουσα ζωή τί χάνω σάν πιστεύω;

Σάν θά τινάζω μιά φορά μέσ’ στή ζωή τά κώλα 
καί θά ψωφήσω δηλαδή δπως ψωφοΰνε δλα 
γιατί μήν πάω τάχατες στά σίγουρα στά φίνα 
κρατών καί πάποια πισινή πώς κάνω στήν κοντσίνα;

Καμμιά φορά δέν πείσθηκα στόν ένα και στον αλλο.
Άκούων δέν πιστεύω ’γώ, κυτάζων αμφιβαλλω
κΓ ή σκέψις μου μιά Δύναμι παντοΰ σάν βλέπει μπρός

τ̂ηςλέει. ’Ά ς  είμαι φίλος της παρά νά εΐμ’ εχθρός της.»

Πολλές φορές δοκίμασα κΓ άπό ψωμί νηστεία.
Εν τούτοις δπως πάντοτε ’γώ ελεγα αστεία 

γιατί ποτέ δέν έχασα σέ λύπες τόν καιρό μου 
θαρρών ώς ευτυχία μου ύψίστη τ’ άντερό μου.

Ξέρεις έσΰ τί εΐμεθα έμεΐς ποΰ τώρα ζοΰμε;
Κτίστες ποΰ σάν χαμάληδες στήν πλάτη κουβαλοΰμε 
λιθάρια άνεκτίμητα δλοι μικροί μεγάλοι 
νά κτίσωμε τό μέγαρο ποΰ θά καθίσουν άλλοι.

Τέτοιο λοιπόν προορισμό σάν έ'χωμε στήν πλάσι 
λέω πώς μόνον βλάξ μπορεί έδώ νά χολοσκάση 
καί σ’ ΰπνο τεντωνόμενος τά μάτια μου νά κλείσω 
δέν δίνω μήτε δβωλο άν θά ξαναξυπνήσω.

βΑΤΥΒΟ Σ

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν μέ πολλήν επισημότητα 
κατετέθη ό θεμέλιος λίθος τής έν Βροΰκλυν Έλλ. ’Εκκλη
σίας πρός μεγάλην χαράν τοΰ εργολάβου ποΰ θά πάρη 
λεπτά, τοΰ εφημερίου τοΰ οποίου θά αύξήση τό ποίμνιον 
καί ημών τών έπιδραμόντων κατά τής Μονής τοΰ ’Εφημ. 
κ. Στεφ. Μακαρώνη, ιδίως ήμών οϊτινες μή εύρόντες 
μακαρόνια διά τό έπίσημον τής ημέρας κατελύσαμεν 
οίνον καί έ'λαιον καί...............  όψάρια τηγανιού.

Είς τήν εορτήν παρέστη δλη ή άριστοκρατία τής 
Ν. Ύόρκης, τοΰ Μπροΰκλυν, τοΰ Κόνυ Άϊλαντ καί τών 
ΙΙεριχώρων.

Ό  ήμέτερος Διευθυντής περιβαλλόμενος  άπό
τό ένδυμά του (είδος σκιάχτρου μέσα σέ μποστάνι) μέ 
τήν ρεδιγκότα του ήγουν κρεμασμένην επάνω στό κορμι- 
κό του τηλεγραφόξυλο, ύπεδέχετο τους προσερχομένους 
μέ πολλάς υποκλίσεις καί ολίγον μειδίαμα.

’Επίσης ό διπτροφόρος καί Σ ν «(ίολαιόγρα όο<; κ. Μ. 
Θεοδωρόπουλος έξετέλει χρέη κο<ίιινταοο<; τοΰ άγαπητού 
φίλου κ. Μαυρογένη άπουσιάζοντος.

Είς τήν εορτήν παρέστη επίσης ένσκήψας έξ Αθηνών 
καί ό καλός άποκατεστημένος καί τά λοιπά καί τά λοιπά 
κ. Νίκος Μπούρας συναποκομίζων έκ τοΰ στρατιωτικού 
του βίου καί ολίγον μύστακα Αμερικανικόν. ’Εάν εκτός 
αΰτοΰ συμπαρέλαβε καί άλλο τίποτε άπ’ τή ζωή τοΰ Στρα-
τώνος αύτό ήμπορεί νά τό βεβαιώσουν μόνον ή
πλύστρα καί ό μπαρμπέρης του.

Πληροφορούμεθα έξωδίκως δτι ίδόντες τά εγκαίνια 
δλοι έν γένει οί έ'χοντες καί μή γένεια τής Μοίρας από
κληροι σκέπτονται νά γίνουν κληρικοί γιά νά γλυτώσουν 
άπό τής αμαρτίες τ ή ς  άμασίας.

Καθ’ δλην τήν λήξασαν εβδομάδα ό κόσμος έθρήνει 
τά πάθη τοΰ Σωτήρος καί οί δημοσιογράφοι τά δικά 
τους. ’Εξαιρούνται οί τοΰ «Κήρυκος» γιά ΐοΰς οποίους 
θρηνεί άλλος.

Ή  ’Εκκλησίες έκαμαν καλές δουλειές οί Παπάδες 
έπίσης καί μόνον οί ’Επίτροποι δέν ξέρομε τί δουλειές 
έκαμαν.

( ’Επειδή πολλοί φίλοι μάς ’ρωτούν πώς περνούμε στό 
ννξ όΐί ποΰ έχει τά Σαβατόβραδα ό Φασουλής παραθέτο- 
μεν κατωτέρω τόν Κανονισμό πού βρίσκεται κολλημένος 
στήν εξώπορτα.)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟΝ Ιον. Οί φίλοι είναι πάντοτε εύποόσδεκτοι 
δταν φέρνουν μαζί τους γλυκά γιά τήν Κυρία, δώρα γιά 
τή μικρά καί τσιγάρα γιά τόν Οικοδεσπότη.

ΑΡΘΡΟΝ 2ον. Οί προσερχόμενον οφείλουν νά ομι
λούν Κινέζικα καί ν’ άπαγγέλουν Σανσκριτικά (δπως καί 
στήν "Ενωσι τών Έλληνίδων Κυριών.)

ΑΡΘΡΟΝ 3ον. Απαγορεύεται αύστηρώς (διά ροπά
λου) ό ύποτραπέζιος Μακαρόνιος τηλέποδος.

ΑΡΘΡΟΝ 4ον. Απαγορεύεται έκ μέρους τών ξένων 
τό κάπνισμα (τών σιγαρέτων τοΰ οικοδεσπότου.)

ΑΡΘΡΟΝ δον. Απαγορεύεται είς αρσενικούς νά 
φιλούν τήν Δίδα Φασουλή καί γάρ ή έξις δεύτερα φύσις 
καί οποίος φι&άε» τ ή ν  κόρη του τήν έχει ολόκληρη.

ΑΡΘΡΟΝ 6ον. Οί έπισκέπται πρέπει νά είναι έντρι- 
βεΐς περί τά Κουζινικά ϊνα δταν ή οικοδέσποινα έ'χει 
άπαόκολίας τής κόρης της Πριγκηπίσσης τής Τσουβα- 
λίας, ό δέ Οικοδεσπότης μαδά ή δπερ συνειθέστερον 
μαδιέται στό πόκερ, πέρνουν τήν άγουσαν πρός τήν 
Κουζίναν καί τά συναφή διά τά κατά σφάς αυτούς.

ΑΡΘΡΟΝ 7ον. Απαγορεύεται τό νύσταγμα καί ό 
ΰπνος. ’Εξαιρείται φίλος λόγιος είς τόν όποιον καί μόνον 
επιτρέπεται νά συνέχιση τόν ΰπνον ποΰ αρχίζει στό 
τραίνο κ α ί ..................... δέν τελειώνει ποτέ.

ΑΡΘΡΟΝ 8ον. Οί κύριοι πρέπει νά προσέρχονται 
άν (ίΐΜΐι: καί ή κυρίες ντεκολέ. (Λάθη Τυπογραφικά.)

ΑΡΘΡΟΝ 9ον. Τόν χρόνον τής διακοπής τοΰ παιγνι
διού κανονίζει ό οικοδεσπότης ό όποιος άν μέν κερδίζη 
(ή μάλλον άν κερδίση καμμιά φορά) κόβει τό παιγνίδι, 
έάν δέ χάνη παίζει...............  βερεσέ.

ΑΡΘΡΟΝ ΙΟον. Οί έπισκέπται πρέπει νά φεύγουν 
άμα σβυσθοΰν τά φώτα (δηλαδή μετά τήν άνατολήν τοΰ 
ήλιου) κατενθουσιασμένοι γιά τά δώρα ποΰ έφεραν, τά 
λεπτά πού τούς έφυγαν, τόν ΰπνο ποΰ έχασαν καί εΰχα- 
ριστούντες έκ βάθους καρδίας τόν "Υψιστον ποΰ φεύ
γουν μέ σακάκι.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ, ’Ενταύθα.
Στήν ’Εθνική εορτή τής πόλεώς μας δέν ήρθα γιατί 

δέν τώξερα πώς θά γίνη. ’Εγώ δέν διαβάζω άλλη ’Εφη
μερίδα άπό τό Σάτυρο ποΰ είναι ή ’Εφημερίς τοΰ Έλλη- 
νισμοΰ τής Αμερικής καί ό Σάτυρος έξεδόθη κατόπιν 
εορτής. Έν τούτοις έμαθα δλα δσα δέν συνέβησαν μεν, 
έγράφησαν είς τήν Εφημερίδα δέ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ, καί ΗΝ) Φλώριδα.
Εύρίσκεσαι σ’ ίνόι<ιόίο<>ι·<ία κα-άόταιί» άπό τήν ηλικία 

μου; Άλλά τί νά τήν κάνης; ’Ά ν  είσαι θηλυκός σέ ειδο
ποιώ -οώτον πώς είμαι άσχημος καί δεύτερον παντρεμ- 
μένο/. Τήν αληθινή μου ηλικία μήτε κι’ έγώ δέν τήν
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ξέρω γιατί έχω σταματήσει κάπου προ πολλοΰ. "Ενα 
μονάχα σοΰ λέω πώς ήμουνα μεγαλήτερος (δηλ. στά 
χρόνια) άπό τό Χριστό τήν έποχή πού - . . . . .  σταυρώ
θηκα κι’ έγώ.

ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΝ, Μπόστον.
Άφοΰ τόσον έκτιμοΰσες τόν μπάρμπα βου πού πέθανε 

καί άντί ν’ άφήση τή γυναίκά του στοΰς δρόμους, άφησε 
σένα έξω άπ’ τήν κληρονομιά, ό μόνος τρόπος νά χωθής 
στήν περιουσία του είναι νά φροντΐσης νά τόν άντικα- 
ταστήσης σηκώνων δλα τά βάρη ποΰ σήκωνε στόν ώμό 
του δταν ζοΰσε ό μακαρίτης.

ΕΤΟΙΜ ΟΡΟΠΟΝ, Νιού Χέβν.
"Έχασες τό μυαλό σου; Αύτό είναι έντελώς αδύνατον. 

Ύποθέτομεν δτι μάς άστειεύεσαι. Κανείς δέν χάνει δ,τι 
δέν έχει καί τό μυαλό είνε τό μόνο πράμμα ποΰ σάν τό 
χάση κανείς εξακολουθεί νά νομίζη πώς τώχει άκόμα. 
Αύτό καί μόνον τό ν’ άναγνωρίζης δηλαδή πώς δέν έχεις 
μυαλό σημαίνει πώς είσαι γνωστικός. Έμεΐς διαρκώς 
άκοΰμε κλασικούς βλάκας νά διακηρύττουν στά τέσσερα 
σημεία τού όρίζοντος πώς είναι εξοχότητες καί σοφοί.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Τί πράμμα Κουσταντή είν’ αΰτούνους ού λιχτρι- 
σμός; Άγριάνθρουπους μαθές είν’ γιά σ ’κλί κί τούν έχ’ν 
διμένουν κί τούν άμουλάν κατά πάν τσ’ άνθρώπ’ τσ’ κα- 
τάδικ’ ;

Ό  Κωσταντής έβρέθηκε τώρα μπλεγμένος μέ τήν 
άφελή αύτή έρώτησι τοΰ Γιάννη. Δέν ήτο βέβαια εύκολο 
πράγμα νά τοΰ έξηγήση καί νά τοΰ δώση νά καταλάβη τί 
ήτο ό ηλεκτρισμός ποΰ μπορούσε νά σκοτώση στή στιγμή 
έναν άνθρωπο χωρίς ν άτοΰ σπάση τούλάχιστον τό κε
φάλι, χωρίς νά χυθη αίμα. Στάθηκε λοιπόν γιά λίγο σκε
πτικός προσπαθών νά βρή κάποιον ορισμό περί ήλεκτρι- 
σμού, έξυσε τό κεφάλι του καί έπί τέλους άρχισε νά τοΰ 
άναλύη ώς εξής τή δύναμι καί τάς ιδιότητας τού ηλε
κτρισμού.

Ό  λικτρισμός π’λές Γιάνν’— άρχισε έξηγών ό Κω
σταντής— ώς καθώς λέν τά βιβλία τά Μιρικάνικα π’ διά
βασα κί κατά πώς τούν ξηγάν κί στουματικώς είνι κάτ’ 
πράμμα π’ μηδέ τού βλέπ’ς μηδέ τ’ άκοΰς, μηδέ τοΰ 
πιάν’ τοΰ χέρ’σ.

—  Πίσουμ’ σέχου Σατανά σταυροκοπήθηκε ό Γιάννης.
— Αΰτούνους είν’ — έξηκολούθησε ό Κωνσταντής—  

χίλις φουρές χειρότ’ρους κΓ άπ’ τού τσιρίσ’ κΓ άπ’ τά 
ξιόβεργα κΓ άπό κάθ’ λουΐς πράμμα κουλ’τκό.

— Φτού ξουρκισμενους νάν’ μί τούν άπίγανου είπε κι’ 
έφτυσε μέσ1' στόν κόρφο του ό Στάθης.

— Ά κ ’μπάς πλές τού χέρ’σ πάν’τ κί δίχους νάχ’ χέρια 
σ’ άδράχ’ν’ κί σ’ άλπουτνάζ’ άπ’ καταΐς κί σί τραντάζ’ 
άπ’ μπήχν’ς μί τού σμπάθειου τσ’ φουνές άπ’ οΰλ’ς τσ’ 
μιριές τ’ κουρμιοΰ σ’.

Γιά έτσ’ μόν’ κί νά ζγώϊς τού χίρ’σ κουντάτ’ δίχους νά 
γλιέπ’ς πθινά φουτιά γιά κάρβν’ άναμμένα πιτάει κάτ’ 
σπίθις σάν κί χτυπάν τά πέταλα τ’ μλαριοΰ πάν’ στά 
κουτρόνια ψ’λά στού Ξηρουβοΰν’.

Ά μ ’ κείν’ δύναμ’ τ’ πάλε;
— Έ χ ’ δύναμ’ Κουσταντή πλιότιρ’ κι’ άπ’ τούν Κου- 

ταλιανό, κΓ άπ’ τούν Τόφαλου, κΓ άπ’ τοΰ βαρβάτου τ’ 
άλουγου.

— Ούρ’ τί μουλουγάς; Δύναμ’ π’ σέρν’ μαγιόνια, κάρ- 
ρα κί κάρα;

— Ίέχ’ σαμάρ’ Κουσταντή γιά ξισαμάρουτους είν; 
διέκοψε ό Στάθης.

— Ούρ’ ίένας αέρας είν’ τί σαμάρ’ μ’ λές κί σύ. Τούν 
έχ’ν κουλμένου πάν’ στά σιδηρά κί στά σύρματα. Ά μ ’ 
μόν’ αύτοΰνα;

— Τί άλλου Κουσταντή κάν’ ;
— Ά νάβ’ τοΰ σύρμα μή δίχους νά ντού καίει- κρίτς 

κάν’ς μιά κάνουλα στούν τοίχου μιά βουλά κί γλέπ’ς στ’ 
στιγμή κεί πουν’ σκουτάδ’ πίσα κί γέντι μέρα μισμερ’ 
κί φιγγουβουλάν τά γυαλιά σάν κί νάν’ πούλια κι’ άπου- 
σπιρίτ’ς.

( Ακολουθεί)

Τώρα ποΰ Πάσχα έρχεται κι’ άρνί ζητείς νά ψήσης 
μήν πάς— παρντόν— σάν τό στραβό καβάλα νά ψωνίσης. 
Αρνιά σφαγμένα τής στιγμής, τοΰ γάλακτος άρνάκι 
ποΰ τό τρυπά καί τό μικρό άκόμα δαχτυλάκι 
Άρνί άν θέλης νόστιμο καί τρυφερό νά ψήσης 
άπ’ τοΰ Κουμπούρη μοναχά νά πας νά τό ψουνίσης.
Ν. COUMBOURIS 54 JAMES ST. Ν. Υ. ΟϋΤΥ. 

***

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 ώρα ποΰ διαβαίνει κι’ ένα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά χρονάκια σάν νερό 
κα'ι δέν θαχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
■Έτσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα Οά τήν στείλω νά βχον&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; Μετανάστης καί πάί γιά τήν Ρ ^ ο /δ α ·
Μά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Πολλά Ξενοδοχεία νά φας καί νά ύπνωσης 
μά σάν σοΰ φέρόυν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχείον ΰπνου 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 Sireet 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 και νοίκι εχει ενα 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης.

* *  *

Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ.)ν έχης πιά σκοτούρα, 
τβς  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 Πατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή είν’ ενα.

NEW YORKBooras Bros. 5 Battery Place
* **· *

Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πας τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φ ω τογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  οίλά  του 
θ εό ς  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφειον Κωνσταντίνος ό I B '
Δ. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΛ 

«41  6th A ve., NEW YOR K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
’Έχεις τά δόντια σου γερά; ’'Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά και δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζης άπ, τους γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή και πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κΓ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αυτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν ευχή κα'ι θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο Δ Ο Ν Τ Ο ΙΆ Τ ΙΈ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ, ΔΙΙΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

’ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
fiv 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 ’ Αγγελή 
Κουρείο κατακάθαρο καί μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATH EN S BARBER SHOP

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

‘ Η φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
6έν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε 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 Κατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει.

LKKAS & D RIVA S 19-21 ROOSEVELT ST. Ν. Υ .

Ό ,τ ι  κι’ δν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
,ίουκάμισα καί σώ— Pardon— μανδύλια ή βαλίτσες 
3Χα τά ειδη τ ’ ανδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
«ιοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων 
ψόρ 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.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποϋ σοΰ θυμίζει τά μαλλια ξανύής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Ό  Γιάννης Μπούρας! Πέτε μου. Ποιός πάτησε δώ πέρα 
καί δέν τόν ηύρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μούπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώρα 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».
BOORAS CIGARETTES 5 BATTERY PLA C E  NEW YORK. 

*  *  *

Δωμάτια εύάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν να λάμπη 
ποϋ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσΰ τ ’ Ανάκτορο τοΰ Πέτερχωφ λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί Ά  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

***

Στό βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεϊ νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά καί σπίτια καί μαγαζειά τά καίει 
αύτός ποΰ έχει γνώσι μέσα του έτσι ^έει.
«Σ ’ δ,τι άξια έ'χει ασφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνα».

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

Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό και γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γ ράψε εύθύς στους άδελφοϋς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα'ι τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδές έ'μποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and Janies Street New York.

Θέλεις νά έχης ρούχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσατα οσω πέρνει καί καλοδουλεμένα;
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  άτΛ 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κ ατα
στηματάρχης ήμπορεϊ ν’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπ*»- 
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε ύπαλλήλους έντιμους καί έργατικούς μέ Λείο*» I 
Άποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφεϊον 

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

* ★ *  *

"Οπως συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
αν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ δέν ντύνεσαι.
Τρέξε νά παραγγείλης τά ροΰχα σου σ ’ εκείνον 
γιά νά σέ κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φΐνον.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK
M.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
’ Ιατρός

NEW YORK
★ ★ ★

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ

’ ΙοτοοΓ

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

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

* t  *

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό/γλυκά Ιγγυημένα 
ποΰ τρως κα'ι λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
εις τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Α . Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
Ίατοός

152 E. 22nd St., ~ NEW YORK
★ ★ ★

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

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

Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κΓ αγρια τή φιλοΰνε 
καί.παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναϋλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Yerk

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

"Οτι κι’ αν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρόλη 
έκείνα ποϋ 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’ αύτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κΓ 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 Α τβ ., NEW  YOR K

*  *  *

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον Ελληνικόν έν αλλοις 
καί δτι είναι δνειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Καβάλλας 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 Πατρίδα σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης 

Σιγαρέττα GREEK DREAM 
AN G LO -A M E R IC A N  TOBACCO COMPANY 

79 5th AVENUE NEW  YORK.

Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, 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.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AGIOT1S TSIMIS ISO W . 28th St. NEW  YORK.

ΓίΒζ’ .-Ο 
'256 W. 44 ST. NEW YORK.

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά  φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια άν έρθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες 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.
Ά ν  θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινατο 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  0 4

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

*  ★  *

Γνωστοποιούμε ν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάροι>ν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago IIL 

” 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

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

“Οπως 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 μας γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί  Π ρ ο θ υ μ ί β
ποϋ 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.

ϋϋϋ

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

’Έχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα και 
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 έγγυημένο 'Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


