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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρυ;;» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίντ] 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί με'ις μ’ έκεΐνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ 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 Ύόρ-κη έδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κΓ έμας μάς συγκινει ό πόνος.

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

Μηνός τοΰ Μάη είκοσι ποΰ'δάνειο θά γίνη
καί σφόλοι πέφτουν ποΰ καί ποΰ γιί κείνη τήν Ειρήνη.

Χόντρετ έντ θρί ό άριθμός ποΰ σ’ δλα παμε μπρός
γιά τό Σχολειό παράστασις, γιά τό Σχολειό χορός.

Πριπέριντνες φωνάζει γκέλ 
κΓ ο Θοδωρής ό Κολονέλ

Ό  Φασουλής και πάλι 
έ'ριδες, χάλια, ψάλλει.

’Έριν, ώ Μοΰσα, άοιδε σπαθάτων και Λεύτερη 
ποΰ μοναχά ό 'Ύψιστος σάν τί θά βγάλη ξέρει 
κι’ ή κότα λέν σκαλίζοντας, σκαλίζοντας στ’ αγκάθια 
βγάζει μαζί μέ τά σπυριά καί τά δικά της μάτια.

’Έριν, ώ Μοΰσα, αοιδε διά τοΰ ταμπουρά 
Λεύτερη έ'ξω τής ’Αρχής, σπαθάτων μέ φτερά 
καί κλάψε Μοΰσα λιγερή αν θέλης καί τούς δυό 
ένας σαλεπιτζίδικο κι’ άλλος καμπαναριό.
’Άοιδε Μοΰσα. Τόνιζε τραγούδια στά καντίνια 
Ή  φτώχεια καί στόν έρωτα άκόμα έχει γκρίνια 
κι’ δσω πιό λίγο γίνεται κεί κάτω τό ψωμί 
τόσω πιό εΰκολώτερα προσβάλλετ’ τιμή.

’Άοιδε Μοΰσα, άοιδε τά χάλια ποΰ μάς δέρνυον 
δταν εχθροί καί φίλοι μας μέ τής κλωτσιές μάς περνούν

έμεΐς αντί ν’ άνοίξωμε πώς πρέπει τά στραβά μας 
ακολουθούμε μάτια μου τόν πρώτο τό χαβά μας
καί τ’ είσαι σύ καί τ’ είμαι γώ ζητούμε ολοένα 
άπ’ τή φωτιά νά βγάλωμε τά κάστανα τά ξένα.

’Άοιδε, Μοΰσα, ά'οιδε καί τούς Φρατέλους κείνους 
τούς γκραντιόζους διαρκώς, τούς μαχητάς τούς φίνους
πούχουν καί στό καπέλλο τους φτερά καθώς ή κότες 
καί βγάζουνε τό σβέρκο τους κΓ δλω μάς στέλλουν νότες.

’Άοιδε, Μοΰσα, άοιδε μαζί μέ τούς πολλούς 
καί τόν καινούργιο γείτονα τούς φίλους ’Ιταλούς
ποΰ πολεμούν άπ’ τόν παληόν καιρό τοΰ Ζωροάστρου 
πρός αλωσιν— μέ τό μπαρντόν— παντός Κουραδοκάστρου.
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Άοιδε, Μοΰσα, άοιδε τούς προσφιλείς Συμμάχους 
ποΰ μιά τούς βλέπεις πτώματα, μιά τούς κυτάζεις βράχους 
ποΰ κι’ δταν εΐν’ άδύνατοι κι’ δσες φορές παχαίνουν 

■ παντοτεινά στής Καρκαλοΰς τήν πλάτη ξεθυμαίνουν.

Τούς Άγγλογάλλους άοιδε και μέ τό παραπάνω 
ποΰ μέ τό ζόρι κόλλησαν στό σβέρκο μας επάνω 
κι’ άπ’ τήν άγάπη τήν πολλή ποΰ νοιώθουνε γιά μάς 
ζητούν νά ’δοΰν τό μάτι μας νά βγή σάν λουκουμάς.

’Άοιδε, Μοΰσα, άοιδε κα'ι τούς Αύστιακούς 
ποΰ θά μάς δώσουν λέγεται παράδες δανεικούς 
κι’ άν πάντα έχωμε κλειστό σάν τώρα τό στραβάδι > 
κάθε έληά θά πέρνεται μ’ ενα τουλοΰμι λάδι.
’Άοιδε, Μοΰσα, άοιδε τούς Άλιάτους δλους 
’Άοιδε καί τό Νικολή μαζί μέ τούς Χαχόλους 
ποΰ εφθασε στό Έρζικιών, καί στήν Τυφλίδα μόλωσε 
κι’ δπο̂ ς ή φλάσκα μολογά .'άλι συγγνώμην κόλωσε.
Τήν ’Ιρλανδία άοιδε τήν άλυσσοδεμένη 
πουχει ή φύλη Άλβιών αιματοκυλισμένη 
αύτή ποΰ τάχα λευτεριά θά δώση σ’ άλλα Κράτη 
Διδάσκαλος ποΰ δίδασκε καί νόμον δέν έκράτει.

’Άοιδε Μοΰσα τοΰ Βερδέν τή μάχη τήν Τιτάνειον 
άοιδε καί τής Κώσταινας τό χάρτινο τό δάνειον 
άλλ’ δμως τά τραγούδια σου τό πειό καλά, τά φίνα 
στό τέλος δλα’ φύλαχτα καί άοιδε τήν πείνα.

Στών εντέρων τήν πέτσινη ράχη 
περπατώντας ή πείνα μονάχη 
φουρναραίων καρβέλι’ άγναντεύει 
καί σκορπίζει τριγύρω γουργούρ 
καί καθένας κυτάζων ζηλεύει 
τό σανό ποΰ μασά τό γαϊδούρ.

Τά γεγονότα λέει τό ξύλινο ζευγάρι 
διά τοΰ τηλεφώνου ποΰ τώχουνε ταπάρει.

I I .— Αλό! Ις δίς Κολοκυθάς τουέντι, φόρτυ, φίφτυ;
Φ.— Γιές. Χού ίς δίς;

Π .— Ό  Περικλής.
Φ.— Άργιοΰ τσανακογλύφτη; 

Πλήζ ίφ γοΰ χέβ σόμ σίριους τού τέλμι Περικλέτο 
κόμ χόμ έντ ράϊτ δί γουέϊ μέσα στ’ αυτί μου πέτο.

Π .— Χουάτς δί μάτερ; Ντουγιοΰ φίλ ίν γιούρσελφ ένι φίαρς; 
Φ.— Έβρι γουάϊρ όφ δί φόν χέζ φίφτιν χόντρετ ίαρς 

καί τή στιγμή ποΰ σοΰ μιλώ τά βλέπω ενα ενα 
σάν σΰκ’ άποστολιάτικα στό σΰρμα κρεμασμένα.

Μπή κέϊρφουλ. Άφέρς όφ λόβ ντόν τόκ τού ένι Μις
Δί χόουλ κονβερσένιονς άρ γκόϊν θρού Πολίς
έντ ίν έν ίνσταντ άτ δί ντόρ όβ Μίσες δέϊ νάκ
τού μπή τρανσφόρμτ ίν φάϊν κίκς φόρ έβερ ίν γιούρ μπάκ.

Γιοΰρ σίκρετ μπίζινες ντόν τόκ φρήϊλι ένι μόρ
άς γιοΰ γουέρ άκόστομτ έντ λάϊκ γιοΰ ντίτ μπιφόρ
Νάου δί γκόστ οβ δί Πολίς εξίστς έβρι χουέρ
Ί τ  σπάϊς ας μπήϊν άτ χόμ ίτ φλάϊς ίν δί έρ.
έντ ίφ πέρ τσέντζ έ τέλεφον ίν γιούρ μπάθ ρούμ ίς φάουντ
ίτς πόσιμπλ δέν φόρ δί Πολίς τού χίαρ έβρυ σάουντ
καί άν ή άνακάλυψις τελειοποιηθή
μπορεί έξκιούζμη πράμματα νά ίδή νά συχαθή.\

Γιά συλλογίσου μιά στιγμή, βρέ Περικλή, τί κάζο!
Μόλις μοΰ έ'ρθη στό μυαλό α’ισθάνομαι νά βράζω 
ποΰ τόσες μίλησα φορές κι’ έγώ στή Φασουλίνα 
μπάϊ δί φόν γιά έ'ρωτα, δουλειές, παιγνίδια, πείνα 
καί τώρα τρέμω προ παντός μή γίνουν φανερά 
δσα κρυφά τής μίλησα καί γιά τήν πεθερά.

Μή μοΰ μ ίλής ’Εγγλέζικα μήτε κι’ Ελληνικά 
Κάθε κρυφό σου λέγετο στά Κορακίστικά 
κι’ ή νέα γλώσσα στό εξής μαγκούφη θά σκαρώσωμε 
ή πρέπει τό τηλέφωνο γιά πάντα νά μουντζώσωμε.

Ποιός ξέρει πόσες Περικλή φορές Πολίσμαν πόσοι
σέ κάθε συνδιάλεξι έχουν καί μάς ταπώσει
ποΰ θά είπή τό σύρμα τους μέ τό δικό μας ήνωσαν
καί θέλοντας μή θέλοντας— μέ συγχωρής— μάς σφήνωσαν.

Λέγε πλήν δμως τά κρυφά έν γένει ώς ε’ικός
νά μοΰ τά πής έ ς  Κ ό ρ α κ α ς  καί περιφραστικώς.

Π .— Κακάκια, πάκια, κουτσουτσοΰ. Καταλαβαίνεις τώρα;
Φ.— ’Ώ  Γιές. Τής παρελάσεως έσήμανε ή ώρα

Λέγε καί γράφω στό χαρτί γιά τούτη τήν παράτα 
Π .— Φό κόσμος φαμαζεύτηκε φαμήρμυγκας φαστράτα 

Πιτίκου πίτσι χαστραβοί φατρέχουν κοΰτσι κοΰτοι 
καί κάποιας μις μ’ έπάτησε στόν κάλο τό παπούτσι.

Φ·— Μ’ αύτό τόν τρόπο ποΰ μιλεΐς καϋμένε σεκλετίσθηκα 
Τά μυστικά σου μοναχά νά λές στά κορακίστικα

Π .— Κουκούλου, πούλου, χουχαχϊ. Πίσω καί μπρός δεντρί.
Φ.— Ώραΐα. Κάποια δηλαδή σέ στρίμωξε χοντρή

ποΰ σύ έκείνη έ'σπρωχνες καί σένα σπρώχναν ούλοι 
καί πανηγύρι εγεινε κι’ ό γάμος τοΰ Κουτρούλη.

Π .—  Περνοΰν υπάλληλοι, μαζί μέ πρώτης άφεντάδες.
Περνοΰν σακάκια κολορέ μέ μακρυές βελάδες 
καί χάϊ χάτ παρατηρώ ποΰχουν πολύ στιλπνότητα 
ώραΐα γιά κοτοφωληές καί γιά ευκοιλιότητα.

Νόρσες περνοΰν ολόλευκα ντυμένες. Φλίτς, Πλάτς, μπούκα 
Χάμ χούμ, χουχούλου οΰχουλου, φλαφλίτσι φλιάκα φλιούκα.

Φ.—:Νά καταλάβω δέν μπορώ αύτόν έδώ τόν γρίφο.
Π .— Δέν σοΰ μιλώ. Τά δάχτυλα τήν ώρα τούτη γλείφω 

δαγκώνω τό τομάρι μου, άφρό, Ιδρώτα βγάζω.
Φ.— Βρέ σύ νά μήν έλύσσαξες;

Π.— ’Όχι. Μά πλησιάζω.
Κράζουν κλοΰ κλοΰ τετράπαχες καί ντελικάτες κότες 
κοκορικό άρσενικές βγαίνουν τριγύρω νότες 
ουϊγουάντ πριπέριντνες εκείνες λένε πάλι 
καί γίνεται παρέλασις ώς είδος Καρναβάλι.

Σαπούνι, ρετσινόλαδο.
Φ.— Χουάτ ιζ μίνς αύτό;

Π .— "Οτι γιατρούς έν σώματι καί πνεύματι κυτώ 
ποΰ δέν θ ’ άξιζαν δπως λέν στήν παροιμία κόρι 
άν οί δασκάλοι έ'λειπαν ήγουν οί προφεσόροι.
Ού μήν άπέχει τοΰ γιατροΰ πάς φίλος ιατρός 
δσον νά είμαι νηστικός καί νά σέ ίδώ νά τρώς.

Άλλες κυρίες. Πλίτς, πλάτς, πλούτς.
Φ.— Τελείωνε χαμάλη.

Π .— Κυτάζω κοκαλιάρικα κι’ άφροπλασμένα κάλλη 
κι’ είπα τό ώμορφο κυτών καθώς τό λένε φΰλο 
«τάχα γιατί Θεούλη μου νά μή μέ κάνης ψύλλο;»

Λέντις Μαρσάλ παρατηρώ, καθώς καί Καπετάνισσες 
Φ.— Τής φαντασίας τά φτερά μοΰ φαίνεται πώς τάνυσες.
Π .— Είν’ ή άλήθεια Φασουλή. Λοχίαι, Δεκανείς

ποϋ στρατιώτης σοΰρχεται μπροστάτους νά γενής 
, έφ’ δπλου λόγχη στή στιγμή προς τόν εχθρό νά κάνης 

κι’ άς πάει τό παληάμπελο φωνάζων νά πεθάνης.

Λέντις περνοΰν μ’ όφίκια, μ’ ονόματα, μεγάλα 
δλες πεζή καμμιά σερί δέν φαίνεται καβάλα 
καί βλέπων κάποια μέ σπαθί; μ’ Αρχιστρατήγου πάσο 
φωνάζω «’Έλα κόψεμε, κυρία μου, ν’ άγιάσω».

Τί πνεϋμα φιλοπόλεμον τριγύρω συναντώ.
Κυρίες πίσω μέ σκουντούν, κυρίες μπρός σκουντώ 
καί μιά κουβέντ’ άκούεται «Πριπέριντνες» καί μόνο 
ποΰ μιά άπό τό στρίμωγμα καί μι’ άπ’ αύτή Ιδρώνω.

(Περνοΰν χτυπώντας μουσικές καί φλάμπουρα χρυσά 
άπ’ τά λεπτά ποΰ ξώδευαν νάχαμε τά μισά.) 
κι’ δσοι δουλειά δέν έχουνε στό πεζόδρόμι χάσκουν 
καί ουρά ή Πριπέριντνες ένας στόν άλλον φάσκουν.

Πριπέριντνες οί τοΰ Γουώλ φωνάζουν οί νοήμονες 
Πριπέριντνες οί έ'μποροι, ρέντι οί έπιστήμονες 
Πριπέριντνες ό φίλος μας εκείνος ό Ρό Τϊ 
Πριπέριντνες οί έ'ξυπνοι, πριπέριντνες κουτοί 
Πριπέριντνες ό Έντισον, κι’ ό Ροΰ ό Έλιχοΰ 
Π ριπέριντνες στά κέντι στόρ, στής μπάρες πανταχοΰ 
Πριπέριντνες άρτιμελεΐς, πριπέριντνες ραιβοί 
Πριπέριντνες άόμματοι, πριπέριντνες στραβοί 
Π ριπέριντνες οί φίλοι μας, πριπέριντνες και μεΐς 
Πριπέριντνες καί ή φασκιές τής κόρης σου τής Μις 
Πριπέριντνες οί Χριστιανοί, πριπέριντνες Εβραίοι 
Πριπέριντνες μπακάληδες καθώς καί φουρναραίοι. 
Πριπέριντνες στ’ άμπέλια μας, πριπέριντνες στά τζάκια σου 
Πριπέριντνες στό ύπνο μου, φουρτοΰνα στά μπαντζάκια σου. 
Πριπέριντνες ή καπελοΰ, πριπέριντνες μοδίστρα 
Πριπέριντνες στενόγραφερ, πριπέριντνες ή πλύστρα.. 
Πριπέριντνες στό σπίτι μου, πριπέριντνες στό σπίτι σου 
Πριπέριντνες ή πλάτη μου, πριπέριντνες στή μύτη σου. 
Πριπέριντνες οί πλούσιοι, πριπέριντνες φτωχοί 
Π ριπέριντνες ·ό κόπανος, τά τούβλα κι’ ή βροχή. 
Πριπέριντνες τό πόδι μου, πριπέριντνες τό νύχι 
Πριπέριντνες ό j άνθρωπος δταν κρυώση βήχει 
Πριπέριντνες ό σκύλλος μας, πριπέριντνες ή γάτα 
Πριπέριντνες στά μάτια σου. Τελείωσ’ ή παράτα.
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ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Έτσι λοιπόν περνούσανε οί μήνες καί οι χρόνοι 
Ό  έρωτας μέ τή Φιφή έπήγαινε κορδόνι 
κα'ι τόση νοιώθαμε φωτιά κι’ οί δυό μας μέσ’ στά στήθεια 
ποΰ πάνω μας μπορούσανε νά βράσουν κολοκύθια.

Άμ’ κείνα της τά γράμματα; Τί ΰψος και τί βάθος 
Τοσοΰτο τά πλυμμύριζε— Θεός φυλάξοι— πάθος· 
κα'ι τόσα είχαν σπάνια βαθειά 'Ελληνικά 
ποΰ δίπλα μου διαβάζοντας κρατοΰσα λεξικά!

’Αγάπη ήταν μιά φορά τρικούβερτη εκείνη 
ποϋ μ’ δλη τήν περίφημη λιμοκοντοροσύνη 
πολλές νυχτιές τά ροΰχα μου θυμοΰμαι πώς τά λέρωνα 
οσάκις γιά χατήρί της στό πλυσταριό ξημέρωνα.

Τό πλυσταριό. "Οσα σκουτιά κι’ αν είχε λερωμένα 
μά ήτο λίμνη τής χαράς, ήτο Έδέμ γιά μένα 
ποΰ άν μ’ έρώταγε κανείς τί στή ζωή μ’ αρέσει 
τό πλυσταριό στή λίστα μου θάχε τήν πρώτη θέσι.

Τί πράμματ’ άκατάληπτα κι’ αύτή ή Μοίρα γράφει. 
Κοντά στό μαυροκάζανο καί δίπλ’ άπό τή σκάφη 
τής πιό ευχάριστες στιγμές τοΰ βίου νά περνάς 
καί νάρχωνται στά πούπουλα στιγμές νά τής ξερνάς.

Ή ευτυχία— ακόυσα τόν ενα καί τόν ά'λλον—  
νά λέη δτι έγκειται στ’ ωραίο περιβάλλον.
’Εγώ λοιπόν διαφωνώ μ’ αυτή έδώ τή σκέψι 
κι’ οποίος άγάπησε ποτέ αύτός θά μέ πιστέψη.

Τό περιβάλλον φίλε μου πόσους παράδες κάνει 
δταν φορής στήν κούτρα σου άκάνθινο στεφάνι;
Τά έμψυχα, τά άψυχα, τά πτερωτά, τ ’ άπτέρωτα 
νά μή ί)αρρής πώς πάντοτε σέ βοηθούν στόν έρωτα.

Εΐναι στιγμές ποΰ γίνονται καί τ’ άσχημα ωραία.
Πολλές φορές έκάναμε μέ τή Φιφή παρέα
στήν Κηφησσιά, στό Φάληρο σέ περιβάλλον πρώτης
καί δμως ευτυχέστερος ήμουν στό πλυσταριό της.

Τί εϊμεθα μωρέ καί μεϊς ο! δημοσιογράφοι!
Νά άποθανατίσωμε μπορούμε καί τή σκάφη 
δπως σέ κάνη κι’ ό Ούγκώ νά χύσης τόσα κλάμματα 
τοΰ Βατερλώ διαβάζοντας τά συχαμένα πράμματα.

'Όταν μοΰ λέγαν πλυσταριό μ’ έπιαν’ άμέσως οίστρος 
πού νά φοβούμαι άρχισα μήν καταντήσω πλΰστρος 
κι’ ϊσως αύτό νά μ’ έκανε καί δλος ό καιρός μου 
περνά καθώς τό βλέπετε μέσ’ στ’ άπλυτα τού κόσμου.

Τόσω αύτό τό πλυσταρειό μέ είχε μαγνητίσει
ποοθελα δλη μου εκεί νά πέρναγα τή ζήσι
*ι ήταν γιά μένα θάνατος, ήτανε δυστυχία
νά τήν ιδώ στό Ζάππειο καί στήν δενδροστοιχΐα
και στήν πλατεία έπειτα καί λίγο παρακάτω
κι άν δέν γυρίσης νά μέ ίδής βουλιάω καί πάω στόν πάτο.

Ίσως νά είχα άδικο. "Ομως σάς βεβαιώνω 
πώς νά τ’ αλλάξω μπόραγα μ’ ένα χαρέμι μόνο.
Υ'ατ’ δπως ό Πιέρ Λοτί γράφει γιά τής Τουρκάλες 
ΗΟντά είς τής τοΰ πλυσταριού θάβρισκα χάρες κι’ άλλες.

Τό περιβάλλον ποΰ μπορεί γιά σένα νάναι ζάχαρη 
μπορεί σέ μένα άνοστο νά φαίνεται καί άχαρι 

δταν μοΰ λέν αύτό έδώ ή κείνο ’κεΐ καλό
6άζ

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Δύο ήσαν τά σπουδαιότερα γεγονότα τής παρελθούσης 
έβδομάδος. Ή  Κυριακάτικη διάλεξις τοΰ Σεβ. Γεν. 
Προξένου μας κυρίου Δ. Μπόταση καί ή γιά τήν 

πολεμική Παρασκευή παρέλασις τοΰ Σαββάτου.
Ό  θαλερός Πρεσβύτης, ό όποιος ποτέ δέν υπήρξε 

άκμαιότερος μάς κράτησε μιά ολόκληρη ώρα άδιάπτωτο 
τό ένδιαφέρον όμιλήσας περί «διπλωματίας καί διπλω
ματών» καί τελειώσας τή διάλεξι άληθώς διπλωματικώ- 
τατα.

’Από τόν πλούσιον κατάλογον τών διασήμων διπλωμα
τών του δμως δέν ήκούσαμεν άναφερόμενα τά ονόματα 
τοΰ μακαρίτου Καυταντζόγλου καί τού συναδέλφου έν 
μούση (τό σί μέ ήτα) Δόκτωρος Βασαρδάκη. Εΐς τήν 
άνω παρατήρησίν μου άπήντησεν ό άδιόρθωτος φίλος 
μου καλαμπουριστής.

— Αύτοί φίλε μου δέν είναι διπλωμάται, ά λ λ ά .........
διπλαόμματοι!

“ Οσον αφορά τήν παράτα, αΰτη ήτο παράτα συνει- 
θισμένα πολύ θεαματική— δηλ. πρός τό θεαθήναι— ιδίως 
τών γιατρών δτε καί ήκούσθη κάποιος άναφωνών.

— Οϊμοι! εί μή ύπήρχον διδάσκαλοι κλπ. Μέ λίγα
λόγια ή παρέλασις έπέτυχε πληρέστατα καί κατά γενικήν ζε,',οντοα >>

ώρα όμως νάσου καί ό "Αγγελος φθάνει, τραβάει έξω 
τήν ρομφαίαν του καί τούς πετά μαζί μέ τόν Άδάμ κλο
τσηδόν έξω άπό τόν Παράδεισον.

Τότε ό Θεός γιά νά τήν τιμωρήση σά φιλάρεσκος ποΰ 
ήτο καθό γυναίκα τήν άφησε μαύρη καί έτσι δσα παιδιά 
έμοιασαν αύτής γίνηκαν άράπικα καί δσα τοΰ Άδάμ 
λευκά.

'Υπάρχει δμως καί άλλη παράδοσις, πιθανωτέρα δτι 
ό Άδάμ έγεινε μαύρος δηλαδή μουντζουρώθηκε μόλις 
ή Εύα έφαγε τόν άπηγορευμένον καρπόν. Μέ άλλους 
λόγους ό Άδάμ σάν σύζυγος πού ήτο επαθε δτι παθαί
νουν καί στής ’μέρες μας κάμποσοι.

ΓΕΝΑΔΗΝ ΑΝΔΡΕΟΥ, Οντάριο Ιναναδάν.
Εύχαριστώ πολύ τούς ομογενείς τής Παροικίας σας 

οι οποίοι δείχνουν τόσον ένδιαφέρον γιά τόν Σάτυρον. 
Δέν έφανταζόμην δμως δτι τόσαι πόλεις μαλώνουν περί 
τής καταγωγής μου, δπως συναίβενε δηλαδή άλλοτε καί 
γιά τόν ’Όμηρον. Ποΰ γεννήθηκα δέν θυμούμαι. Φαί
νεται πώς κείνη τήν εποχή ήμουν βλάξ. Ή  παράδοσις 
δμως λέγει τά εξής γιά τή γέννησί μου δπως άναφέρει 
ό Στραβός (Στράβων) είς τάς άστρονομικάς μελέτας 
του «Περί έξωπετάξεως τών άστέρων καί δέν συμμα*

άναζήτησιν πρόκειται νά έπαναληφθή δταν άρχίσωμε 
κρίνιες καί μέ τούς Γιαπωνέζους. "Εως τότε δλοι μας

Ζαμπούνης ό γελοίος (δηλ. ποΰ έκανε τούς άλλους νά 
γελούν) έγεννήθη εις τήν 'Υ π α ι θ ρ ί α ν, πόλιν

ω γελών τά χέρια μου— παρντόν— στόν άφαλό.

Τό περιβάλλον τό καλό είναι αύτό ποΰ θέλεις.
Ισκιος παχύς μέ ξάπλωμα σάν γεννηθής τεμπέλης 

ί1, τΠ ζωή σου πέρασες τούς βάθρους* έκκενώνων 
θα συγκινη τή μύτη σου μιά μυρωδιά καί μόνον.

Τό περιβάλλον λές καλό δταν σέ σέν’ άρέση 
Χι ας είναι γιά τό διάβολο καθώς τό λέν πεσχέσι 
Οπόταν σύ ευχάριστης μιά σου ή δυό αισθήσεις 

μούντζες νά έχουν οί σοφοί τοΰ κόσμου θ’ άπαντήσης.

(Ακολουθεί)

θά κοιμούμεθα καλά και ό̂  σεβαστός Διδασκαλος τοΰ | κβιμενην μυρίους σταδίους μακράν τής Ή  λ ι θ ι δ τ η- 
Λευκοΰ Οίκου άκόμα καλλίτερα. τ ο ς καί παρασάγγας έκατοντακισχιλίας οϊμοι άπέχου-

------------------ j σαν τού Ψ ι λ ι κ ο ύ. ’Έζησεν οίκτείρων— άνάγνωθι
ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ σικτιρίζων— τήν εγκεφαλικήν μαλακίαν διαφόρων χρυ-

σοφόρων καί καυτηρι,άζων στιχηδόν (διά στίχων) τάς 
Μ ' 1 “  πληγάς τών επιτηδείων, δι’ δ καί άπέθανε πλουσιοπαρό-

Ή  μύτη (καί μερικών φίλων ό μύτος) εΐναι μία κρε-1 χως στήν ψάθα. 
άτινη προεξοχή κωνοειδούς σχήματος είς τό κέντρον τοΰ j  Τά έξοδα τής κηδείας του κατέβαλαν μερικοί φίλοι 
προσώπου. Είναι ένα βουνό σάν νά λέμε μέ δύο σήραγ- του λίαν εύχαρίστως διότι ήσαν τό τελευταίον δάγκωμα 
γας ποΰ παράγουν δταν ό άνθρωπος είναι κρυωμένος τοΰ βαλαντίου των καί τά παιδιά του κατά τήν φιλοσο- 
κάτι ισχυρούς κρότους, οί όποιοι καμμιά φορά άκούον- j φικήν συζήτησιν έγειναν Κινέζοι.
ται— μέ συγχωρήτε— διπλοί.

Ή  μύτη γιά νά μιλήσωμε καί λιγάκι γεωγραφικώς 
πηγάζει άπό τούς κανθούς τών οφθαλμών καί εκβάλλει 
(τό ύγρόντης) είς τό έπάνω χείλος ιδίως τόν χειμώνα.

Ή  μύτη ορίζεται πρός άνατολάς υπό τοΰ παραγωγι
κού μετώπου, πρός βορράν καί νότον υπό τών γ λ υ- 
π τ ι κ ώ ν παρειών καί πρός δυσμάς υπό τοΰ ά π υ- 
λ ώ τ ο υ στόματος.

Ή  μύτη έχει τό προσόν νά μυρίζη ή μάλλον νά μυρί
ζεται διάφορα πράμματα δικά μας καί ξένα. ’Επειδή 
δμως άπό τά πράμματα αύτά άλλα μυρίζουν καλά καί 
άλλα κακά, γι’ αύτό λέμε δτι ό άνθρωπος πρέπει νά προ- 
σέχη πολύ ποΰ χώνει τή μύτη του.

Ή  μύτη δέν άναπτύσσεται παραλλήλως πρός τά λοιπά 
δργανα τοΰ σώματος. "Ενας ψηλός αίφνης μπορεί νάχη 
μικρή μύτη κι’ ένας κοντός μεγάλη.

ΧΕΙΛΗ
Τί είναι τά χείλη;
Τά χείλη τοΰ στόματος εΐναι ή συμπληγάδες πέτρες 

σάν νά λέμε ή όποιες άνοιγοκλείνουν καί έν συνεργασία 
μέ τή γλώσσα προσφέρουν στόν άνθρωπο σοβαράς υπη
ρεσίας.

Τά χείλη μάς χρησιμεύουν νά μιλούμε καί ή ωραιότε
ρες λέξεις προφέρονται μόνον διά τής συνεργασίας των 
π. χ. μήτηρ, πατρίς καί πολλές άλλες.

"Οταν συλλάβωμε μιά ιδέα ή μιά μέση τά χείλη μπαί
νουν άμέσως είς ενέργειαν.

Τά χείλη τοΰ άνθρώπου παίζουν σπουδαίο μέρος στή 
ζωή τοΰ άνθρώπου καί στά γυναικεία μάγουλα, χείλη 
κλπ. "Οταν τά χείλη άκουμπήσουν πάνω σέ ξένα χείλη 
τούτο σημαίνει πώς τά πρόσωπα αύτά άγαπώνται. Τοΰ 
κανόνος αύτοΰ εξαιρούνται ή γυναίκες ή όποιες φιλι
ούνται μεταξύ των καί δταν άκόμα δέν χωνεύονται.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
ή λ έ ξ ι ς).( π έ ν τ ε  φ ά σ κ ε λ λ α  

ΒΟΣΤΏΝΑΙΟΝ.
Ή  αϊτησίς ήρθε πολύ άργά καί συνεπώς μαζί μέ τόν 

μύλον έχάσατε καί τήν ευκαιρίαν νά γίνετε ύποζύγιον. 
’Εν τούτοις, άφοΰ είσθε τόσω γερός δσω μάς γράφετε 
μήν άνυσυχήτε καί μόλις λήξη ό πόλεμος τραβάτε στήν 
Ευρώπη δπου θά είσθε περιζήτητος. ’Ά ν  βιάζεσθε μπο
ρούμε νά σάς χρησιμοποιήσουμε έδώ σέ κάποιο συντρι- 
βάνι.

ΤΣΑΚΜΑΚΟΠΕΤΡΑ, Ντετρόϊτ.
Ή  έρώτησίς σας μάς έκαμε νά κοπιάσωμε πολύ. Άνοί-

ΑΓΑΛΙΑΣΤΗΡΤΟΝ
Τόν χρυσού φαντόν ημών φίλον καί συνάδελφον έν 

μελανοδοχείφ κ. Ν. Μαυρογένην διελθόντα όλοψήφως 
είς τό άπέραντον άξίωμα τοΰ Προέδρου τοΰ κωμικοτρα
γικού Συλλόγου «ό Αίσκύλλος» συναγαλλόμεθα παραλ
λήλως έκ τού πυθμένος τών ένδομύχων τής καρδιακής 
μας χώρας, διαπυνθανόμενοι εύχετηρίως δπως λήξη τάς 
ήμέρας τής περιόδου προοδεύων είς τό ζενίθ τοΰ βάθους 
τό πλημελές καί άρτιγέννητον Σωματείον Αμήν.!

’Επίσης τόν άδαμαντοκόλλητον καί ψευδωνύμως φέ- 
ροντα διά τών έφημερίδων Π. Νουρδιάν καί άλλως Πε
τεινόν, συλλεγέντα είς τό μεγαλεπίβουλον άξίωμα τοΰ 
Γεν. Πενοσύρτου τού έμπροσθέν μας Σωματείου, συν- 
ευφραινόμεθα ψυχικώς καί φωτοβόλως ευχόμενοι δια- 
πρυσίως καί είς τά ύψη.

Αλληλούια.—

Ξέρετεπώς έγειναν αί μεγάλαι περιουσίαι;
Α Π Ο  ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Τό Μανχάτταν, τό Μπρόνξ ήσαν μιά φορά έξ ώρες 
μακρυά άπό τήν Νέαν 'Υόρκην. Τώρα εΐναι δλα ή ίδια 
πόλις. Σήμερα κάθε πιθαμή γής άξίζει εκατοντάδες δολ
λάρια.

Μή λογαριάζετε τάς άποστάσεις. Αί άποστάσεις στήν 
Αμερική δέν σημαίνει τίποτε. ’Έχουν έκμηδενισθή Ή  
συγκοινωνία τάς έξηυτέλησε.

ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Α Π Ο  ΤΗΝ 
MANORVILE ESTATE INC'

857 B R O A D W A Y  Ν. Y. CITY

MAN ORVILLE, L. I.
$50—  75 έκαστον οίκόπεδον 

ΑΠΟΤΑΘΗΤΕ:
HP. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ 4 GREENWICH ST. N.Y. 
CO LEM AN ’S RECTO R AGEN CY 693 6th A V E  Ν. Y.

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα έν Βοστώνη.

1 8 5  D e v o n s h i r e  S t .

SUITE 608— 613 
Γνωρίζομεν έκ πείρας δτι ό έπικερδέστερος τρόπος νά 

διαθέση τις χρήματα είνε νά τά διαθέση είς άσφαλείς 
μετοχικάς Εταιρίας. Ά ρ ά  γε υπάρχει άσφαλεστέρα έπι- 
χείρησις από τήν τής 'Εταιρίας

VASIL STEAM ' SYSTEMS CO.
ξαμε τή Σολομωνική τίποτε, ξεφυλλίζομε τό Σεβάχ | Έπιχείρησις ή όποία στηρίζεται δχι μόνον είς τήν ίκα- 
Θαλασσινό μηδέν, περνούμε πέρα πέρα τή Χαλιμά νόθιν, Ινότητα τών διευθυντών καί είς τήν ύποστήριξιν τών με- 
φυλλομετροΰμε τή φυλλάδα τοΰ Γαϊδάρου τοΰ κάκου. τόχων, άλλά καί είς δεκάδα ολοκλήρων εφευρέσεων αί
Εϊμεθα συνεπώς άπηλπισμένοι δτε μάς ήρθε στό μυαλό όποίαι έχουσι λάβη προνόμιον ευρεσιτεχνίας άπό τήν
τό φιλοσοφικό σύγγραμμα. «Ό  Π απουτσωμένος Γά- 1 ομοσπονδιακήν κυβέρνησιν.
τος». Άνοίγομε λοιπόν καί ιδού τί έγραφεν.—  I Μία εύκαιρία διανοίγεται προ τών Ελλήνων τής Άμε-

Ό  Άδάμ ήτο λευκός· ή Εύα δμως ή όποία καί αύτή ! ρικής. Νά άγοράσωσι μετοχάς τής Εταιρίας V A SIL  
ήτο λευκή λίγο πριν βγή άπό τόν Παράδεισον έμαύρισε |STEAM SYSTEMS CO. τώρα δπου ή τιμή των είνε 
καί ιδού πώς: ι μόνον δύο δολλ. διότι αΰτη θά ύψωθή αίφνηδίως είς 5

"Οταν οί προπάτορες γιά τής άμαρτίες τής δικές μου | εύθύς ώς ή Εταιρία έγκατασθή είς τό νεωστί άγορασθέν 
αύτή τή στιγμή έφαγαν τόν άπηγορευμένον καρπόν καί 
άκουσαν άιιέσως τή φοβερή φωνή τού Αγγέλου «’Έ ξω 
άπό τόν Παράδεισον» ή Εύα σάν πονηρή ποΰ ήτο σκέ- 
φθηκε άμέσως νά μουντζουρωθή γιά νά μή τήν γνωρίση 
ό άγγελος. Τρέχει λοιπόν άμέσως στόν τέντζερε ποΰ είχε 

] τήν ημέρα κείνη πάνω στή φωτιά καί μαγείρευε κολο
κύθια μέ τή ρίγανη, πέρνει μέ τά χέρια της μουντζούρα 
άπό πάνω του καί άλοίβει τό μούτρο της. Πάνω στήν

υπ αύτής μεγαλοπρεπές έργοστάσιον έν HUDSON, 
MASS, δποιΙ θά γίνη ή έναρξις τών παραγγελιών τάς 
οποίας λαμβάνει ή Εταιρία καί ή έκμετάλλευσις τών 
έφευρέσεων καί τών προνομίων αύτής. Τό έργοστάσιον 
ήγοράσθη· ή έγκατάστασις τών μηχανημάτων έν αύτφ 
αρχεται· σείς τί περιμένετε; Έπωφεληθητε τής ευκαι
ρίας·

Ζητήσατε πληροφορίας είς τά γραφεία μας.
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Τί είσαι; Μ ετανάστης καί πάς γιά τήν Π ατρ ίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία -νά φ ας κα'ι νά ύπνώσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον υπνου καί φαγητοΰ επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  οσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οικονόμου μ ονά /α  νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ · Μ: ΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

•ν- ·ν· *
ELLENIC FURNISHING Co.

691 6th AVENUE NEW YORK.

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

* * *
Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Mvyv έχης πιά σκοτοΰρα, 
τβ ς  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 υ ρ α ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μας τιμά’ ς τά  ξένα 
Μ π ο’ ύ ρ α ς κα'ι Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ενα.

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

Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζησης 
γιατί δέν πάς τή φάτσα  να τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης οπως πρέπει 
χαί όταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Ιίύταξέ τον! Λεβέντής μέ τά  οΐλά  του 
θ εό ς  νά συχώρεση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.» _ _

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεϊον Κωνσταντίνος ο IB  
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

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

***

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
’Έχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά" σάν χαλάσουν μιά φορά και δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τους γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονη και πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κΓ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό' ναρκώση μοναχά γι’ αυτό δεν αμφιβάλλω 
και κράτς θά πάη στήν εΰχή κα'ι θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟ Ν ΤΟ Ί ΑΤΙΈΙΟΝ  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 W E S T  37 S T R E E T  N E W  Y O R K

» * *
” Av μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θα 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 τού 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  ATHENS BARBER SHOP

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έ'χης χρήμα 
δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
o’ 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.

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

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα κα'ι γιοΰλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολοΰλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αυτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά και θά μέ συχωρνας.

G R E E K -A R A B I A N  C O F F E E  C O .

352 PEARL STREET, NEW YO R K  CITY

K A I 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

Αάδι ξανθό ’Αΐδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρΰδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τά Βόλο
τής ’Αχαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ΰ λ α  θά τά βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Ό  Γιάννης Μπούρας! Πέτε μου. Ποιός πάτησε δώ πέρα 
καί δέν τόν ηΰρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μοδπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώρα πέταξε καί στήν ’Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
πώς εχω κι’ εργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος πβΰ ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον εχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
B O 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 αδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Πέτερχωφ λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί ’Α θ ή ν α ι»
Hotel ύπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
μέ πατριωτισμό πολΰ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

Στό βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεί νά πάθρς κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά καί σπίτια καί μαγαζειά τά καίει 
αύτός ποΰ εχει γνώσι μέσα του ετσι λέει.
«Σ ’ δ,τι αξία εχει ασφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

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

M.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
’ Ιατρός

NEW YORK

στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
ν στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ

Έάν σπανό δέν σ’ έκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν έχης γένεια κα'ι μαλλιά ποΰ σιοΰρ θά τά ξυρίζης 
αν βρίσκεσαι στή Νάσουα κΓ αναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθης συμφέρει.
Μή λησμονής κΓ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιό ώραία δψι.

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

* t *
Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρώς κα'ι λές τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έ'ξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
ε’ις τούς Γυφτέα αδελφούς ας γράψη ή άς πάει 
αν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

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
* * *

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

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Yerk
* * *

Τού Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλούν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν ’ Αρβανίτη Νϊ 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 δς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

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

* * *
* Αν τάφερε ή Μοίρα υπάλληλος νά ζήσης 
νά μή τό βάλης μέσα καί πάς ν’ αύτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κι’ έκείνος θά σέ κάμη ύπάλληλο-άφέντη 
δ,τι δουλειά ζητήσης αύτός γιά σέ θά τρέξη 
κΓ άπό τή στενοχώρια εύθύς θά σέ ξεμπλέξη.
Linardos A gen cy  659 6th A ve., NEW YOR K

* ★ * ,
Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι δνειρον γι’ αύτό μήν άμφι βάλης.
Καπνός Καβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κΓ αν 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 
A N 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, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ’ ενα οργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αυτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW YORK.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας 
Τούς Μαγείρους σας 
Τούς Ζαχαροπλάστας σας 
Τούς άρτοποιούς σας 
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ 
Τούς Σερβιτόρους σας 
Τούς Κάουντερμεν σας 
Τού πωλητάς σας σόδας 
Τούς Ταμίας σας 
Τούς Σίλβερμέν σας 
Τούς Π άρτε ντε ρ σας 
Τούς Πόρτερ σας 
Τούς Φάϊρμεν σας 
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας 
Τούς Πιατάδες σας 
Τάς Καμαριέρας σας 
Τάς Σερβιτόρας σας
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σας 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε 
τά ναΰλα επ’ όνόματι:

C H A S . Β. C O L E M A N  
C O L E M A N ’ S  R E C T O R  A G E N C Y

694 6th AVENUE at 40th ST., NEW  YO R K  CITY
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175  

* ★ *
ΓΙοιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε ευθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
κα'ι παραλήδες έ'μποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

θέλεις νά εχης ρούχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί ·νάσαι πεπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.

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

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W. 44 ST. NEW YORK.* » *

Τά πάντα είναι πιθανά, θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Αν μ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια άν ερθη μέρα 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’ Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

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

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Αν 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 λές : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  θ ά

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

* ★ *
Γνωστοποιοΰμεν οτι είς τό έξης ό θέλων
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ’Ά λεξ άς σπεύση νά τά πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111.

”1450 W. 5 th Ave. Cleveland O. 
* * *

"Οπως σέ κάθε έξοδο και οταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
"Αν θέλης στό ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης
κι’ ώς πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ υ μ ί ο
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.

G R E E K — I T A L I A N  I M P O R T I N G  C O .
83 14th AVENUE, NEWARK, N. J. 

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

Δοκιμάσατε μας.


