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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρυς» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμ>|θΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός με μάς καί μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.

Αν θέλη ίίμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς 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 Ύόρ·κη εδρα μας Σατύρου 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.

Μηνός τοΰ Μάη είνε είκοσι καί επτά
καί κείνοι ποϋ χρωστοΰνε νά στείλουν τά λεπτά. % Τέσσερα καί εκατό 

ποΰ συμβαίνει τό καί τό.

'Ο Δάσκαλος Γουΐλσον ό πρώτος καπετάνος 
καί ή τριχειά ποϋ στέλλει ό φίλος Μεξικάνος.

Καντόρνα μπεχλιβάνη 
καινούργιο^όξης χάνι.

Άπό κρότων οβίδων βουίζει 
τοΰ Ισόντζο ή κάθε κοιλάς 
καί καινούριος προβάλλει μπελάς 
ποϋ Φρατέλων τά πίσω κουρδίζει.

Προς τή Ρώμη στρατός κατεβαίνει 
άπ’ οδόν έλικώδη λοξήν 
καί μέ ήχον τρουμπέτας όξύν 
τή Θοδώρα σημαίνει.

Καί τραβούν σάν στραβοί προς τή Ρώμη 
ποΰ χοντρά μακαρόνια κυτούν 
καί φτερά Βερσαλιέρων πετοΰν 
καί γεμίζουν παλάσκες οί δρόμοι.

Προ τών άλλων προβαίνει καβάλα 
τοΰ αμάχου εκείνου σωροΰ 
ό Καντόρνα τραβών κουτουροϋ 
σέ σπλεντίτα καινούργια φευγάλα.

Ποΰ τραβάς, τοΰ φωνοΰν μίο κάρο 
καί στήν πλάτη τά πόδι’ άκουμποΰν; 
Κι’ άπαντά. Στή Βιέννη θά μποΰν 
τά φουσάτα χωρίς ενα σμπάρο.

Άλλ’ έδώ τής Κιθάρας έρίφη 
δέν θά εϋρης χορδές κι’ έν ροπή 
θά σοΰ φύγουν τοιαΰτες μέ πΐ 
μόλις δής τών νεμίκων τά ξίφη.



-2 SATYROE

Δέν θά εϋρης Λατέρνες κα'ι βιόλες 
και λαλούμενα άλλα πολλά 
άλλά μόνον κανόνια καλά 
κα'ι διμούτσουνες νέες πιστόλες.

Τό στιλέτο πετάει στό τέλος 
κα'ι στά πόδια φτεροΰγες κολλά 
καί μαζί του ωχρός πηλαλά 
εβριμπάντι σπλεντίτος Φρατέλος.

Βερσαλιέρων μαγκνίφικη νειότη 
φεύγει, φεύγει δέν μένει στιγμή 
κι’ άντηχοϋνε δδόντων βρυγμο'ι 
κι’ άλτροι νέοι μυρόεντες κρότοι.

Βίβα, βίβα σπλεντίτ’ άλιάτα 
γκλοριόσα τρανή κα'ι λοιπά 
τοΰ πολέμου άχνίζων λαπά 
τής παλάβρας γεναία σακάτα.

Ό  Περικλής τό Φασουλή τό φίλο υπνωτίζει 
τόν έρωτά διάφορα κι’ έν τέλει τόν ξυλίζει.

Π .— Θά σέ κοιμήσω Φασουλή.
Φ.— Τάχεις θαρρώ χαμένα 

Μήν τύχη σάν τή κόρη μου μέ πέρασες κα'ι μένα;
Αύτά τ’ άστεΐα ποΰ μοΰ λές μέ τό σφουγγάρι σβΰστα 
κι’ έγώ κοιμούμαι μοναχά δταν μ’ άφήσ’ ή νίστα.

Π .— Θά σ’ ύπνωτήσω Φασουλή και κύταμε στά μάτια.
Φ.— Μή Περικλέτο. Πρόσταξε κα'ι γίνομαι κομμάτια.

Μή μοΰ άνοιξης άθελα μέ τό στανειό τά χείλη 
νά γίνω στά γηράματα κα'ι τών σκυλλιών ρεζίλι.
Λυπήσου με γιατ'ι σ’ αύτή τή βρώμικη τή ζήσι 
έχω κι’ έγώ σάν άνθρωπος πολλάκις άμαρτήσει.

Π .— Δέν θά ρωτήσω τί έσύ στόν κόσμο έχεις κάνει 
Κάπου γιά τοΰτο θά δεχθής άκάνθινο στεφάνι 
καί άν σέ άλλους έκανες βρωμοδουλειές χαμάλη 
συμφώνως τώ «ο σύ μισείς» θά σοΰ τής κάνουν άλλοι.

Έγώ δικά σου μυστικά νά μάθω δέν ζητώ 
προς τό Ντουβλέτι μοναχά άδιάκοπα κυτώ 
κι’ άνησυχών τά μέγιστα γιά τήν πλειάδα ’κείνη 
θά σ’ έρωτήσω νά μοΰ πής τί πρόκειται νά γίνη.

Εμπρός στά μάτια κύταμε.
Φ.— Βρέ Περικλή λυπήσου.

Π .— Σέ διατάσσω Φασουλή. Αυτοστιγμεί κοιμήσου
'Έν, δύο, τρία, αλέ, πάς. Τά βλέφαρά σου κλειστά.

Φ.— Νομίζω άκατάσχετη πώς μέ τσακώνει νύστα
Μωρέ μήν τύχη πάντοτε θά μείνω κοιμισμένος;
Θεούλη μου. Λυπήσουμε καί είμαι παντρεμένος.

Π .—  Πέρνα τούς λόγγους, τά βουνά, τή θάλασσα, τόν κάμπο 
καί τρέξε σάν τόν κάβουρα.

Φ.— Βρέ ποΰ μέ στέλλεις νάμπω;
Π .-νΤρέξε νά βρής τό γέρικο τής Καρκαλοΰς Ντουβλέτι 

καί πές του χαιρετίσματα καί πές πολλά τά έτη 
ό πρώτος γέρως νάρχεταί σπουδαία νά δηλώνη 
δεύτερος γέρως άναιρών τόν πρώτο νά μπαλώνη 
ό τρίτος γιά τό δεύτερο νά λέη άρες μάρες 
άντί νά βγάζη μακρυές καί πρώτης βουβαμάρες 
γιά νά γλεντούνε δηλαδή οί δύστιχοι κομμάτι 
πότε δικό σου βγάζοντες πότε δικό μου μάτι.
Ποΰ είσαι τώρα Φασουλή;

Φ.— Ούτε κι’ έγώ δέν ξέρω 
Τοΰ Έθνικοΰ Γηροκομειοΰ κυτώ τόν κάθε Γέρω 
κι’ ένφ έγώ άσπάζομαι τά άσπρα τους τά γένεια 
αυτοί γιά τοΰ Ενωτικού μου λένε τά έγκαίνια 
καί γύρω τους ξυπόλυτος κοσμάκης κάνει χάζι 
καί ζήτω ό ένωτικός ζήτω κι’ ή πείνα κράζει.

Π .— Τί βλέπεις;
Φ.— Δόσε μου σπαθί

Π .— Τί τρέχει Φασουλή
Φ.— Μάς έβγαλαν οί Βούλγαροι άπό τό Κριτζαλή 

μά ό Πασάρωφ κάτι τι στόν πρώτο Γέρω λέει 
ό γέρως σάν εύαίσθητος βουρκώνεται καί κλαίει 
καί γίνοντ’ δλα ζάχαρι καί γίνοντ’ δλα μέλι 
καί μπαινοβγαίνει ό λαγώς στής Παπαδιάς τ’ άμπέλι.
Τί κόσμος ποΰ μαζεύτηκε καί τί άναμπαμποΰλα.

Π .— Μήπως στών φούρνων τά ψωμιά άρχίνησαν ρεμούλα;
φ.— Μεγάλον βλέπω Περικλή άναβρασμό καί κίνησι 

Κάποιος κλητήρας έδωκε στό Λευτεράκη μήνυσι 
κι’ είπε κι’ εκείνος σπίτι του κι’ είπε καί παρά πέρα 
«Διάλε τσ’ άπομεινάρες σας δντας σάς βάλω χέρα.»
Τον;" ’Ιταλούς Αύστριακοί χτυποΰνε στήν Αύλώνα

Π .— Δυό γάιδαροι έμάλωναν σέ ξένον άχυρώνα.
φ.— Οί Ρώσσοι χώθηκαν καλά στή Μεσοποταμία.
Π .— Βρέ πές μου βλέπεις χρήματα στοΰ Κράτους τά Ταμεία; 

Οί Τούρκοι καί οί Βούλγαροι κι’ οί φίλοι μας οί Ρώσσοι 
εύχήσου ό Πανάγαθος Θεούλης μας νά δώση

μιά νά πηγαίνουν προς τά μπρός μία στά πίσω πάλι 
γιά νά μή μείνη άσπαστο ούτε γερό κεφάλι.

Στό Κεντρικό άπώμεινε καμμιά στραβοδεκάρα;
Φ·— Τρικιτιτράκ. Στάσου νά μπώ. Εύρήκα κάποια διάρα 

Φρίκη!
Π .— Τί τρέχει Φασουλή;

Φ.— Μέ ψυχική οδύνη 
παρατηρώ πώς κάλπικη εύρέθηκε κι’ έκείνη 
κι’ άναφωνοΰν μαινόμενα τά πλήθη έκ χαράς 
«ό Στεφάνής, τό Κεντρικό κι’ ό κάλπικος παράς.»

Βλέπω σακκιά, σωρό σακκιά στό δρόμο στοιβαγμένα
ποΰ κεραμίδια τάχουνε καί τούβλα γεμισμένα
καί έπιστράτων μόλις δοΰν καμμία φαμελιά
«πάρτε— τής λένε— μερικά νά τριβής τήν κοιλιά
κι’ άν δέν χορτάσης καί μ’ αύτά μήν τρέξης στό παχνί
μά κόψε ένα κούτσουρο καί κάνε το γιαχνί.»

Τί συμφορά!
Π .— Τό μάτι σου σάν τί κακό κυτάζει;

Φ·— Γής Μαδιάμ τόν τόπο μας τόν κάνει τό χαλάζι 
’Αχόρταγα άπλώνονται θεομηνίας βρόχια 
καί μέσα στήν ξυπολυσιά, τή γδύμια καί τή φτώχει 
κι’ ό Ούρανός ενώθηκε μέ τούς Συμμάχους φέτο 
γιά νά μάς κάνη φάσματα τής πείνας Περικλέτο.

Πάνε ή ώμορφες έληές, τά πράσινα τ’ άμπέλια 
Κάθε σταγών φυγάδευσε καί δυό διπλά καρβέλια 
καί γιά Π ροφήτη θά μέ πής καί ίσως παντογνώστη 
σάν δής νά κλείση αύριο κι’ ό φούρνος τ ’ ’Αναγνώστη.
Παντού φωτιά, καί κεραυνοί. Χαλάζι καί πλημμύρα 
Μάς κυνηγά άδιάκοπα άκόμα καί ή Μοίρα 
πού πλημμυρεϊ ό ’Αξιός μέ τή θεομηνία 
καί κάνει λίμνη Περικλή καί τή Μακεδονία.

Βάλτο κυτώ τό Κολινδρό. Θάλασσα είν’ ή Βέρροια 
Σκάφες πηγαίνουν κι’ έρχονται— πώς πάν έδώ τά φέρια—  
δμως τό Σιδηρόδρομο ζητωκραυγάζουν ούλοι 
άν καί μάς πήρ’ ό διάβολος— έξκιούζμη— τόν Παπούλη.

Π .— Τί σέ πικραίνει τάχατες τών ξένων ή πληγή;
Κεί κάτω μήτε σπιθαμή σύ δέν ορίζεις γή 
κι’ δ,τ’ οί γονείς σου έκαναν μέσ’ στή ζωή χαμάλη 
άπό μιά τρύπα τάβαλες καί βγήκαν άπ’ τήν άλλη.

Φ.— Αυτά ποΰ λές πώς μάσησα ποΰ σάν χοντρό μοΰ τώκοψες 
μάθε πώς γίνηκαν μυαλό.

Π.— ’Αλήθεια βλέπω πρόκοψες 
κι’ έ'γεινε τό στομάχι σου μεγάλο Μοναστήρι 
νά κατοικούνε ή έληές καί τό τουλουμοτύρι.

Λέγε τί βλέπεις Φασουλή;
Φ.— Φαρμακερά ποτήρια 

πηδούνε μέσα στά κελλιά καί μέσ’ στά Μοναστήρια.

Νύν άπεσούα τεμπελιά. Έ ρρι τά ράσα έρρι.
Δόκιμοι κλαΐνε καί θρηνούν βαρβάτοι καλογέροι 
ποΰ τά στραβά της άνοιξε ή Καρκαλοΰ τά μάτια 
καί πέρνει τών τεμπέληδων έκείνων τά κομμάτια, 
ποΰ μοναχοί— συχώραμε Θεούλη μου— καλούνται 
καί δμως λίγοι μ ο ν α χ ο ί  μέ συγχωρής κοιμούνται.

Έφυγα τώρα τά παληά λιμέρια χαιρετώ 
καί προσφιλή μου πρόσωπα κυτών χειροκροτώ.
Π .— Ποΰ είσαι;

Φ.— Δώ στοΰ Γκάρντεν Πόιλμ τό ώμορφο τό Χώλ 
καί βλέπω τήν παράστασι γιά τό Σχοληό. Δάτς όλ.

Τί καλλιτέχνις ή Μαρί ή Βοϊτσίδου ποίίναι 
Γελώντα πλήθη γύρω μου τρελλά χειροκροτούνε 
καί λέω κόρη σάν αύτή καλή, χρυσή, γλυκειά 
πώς διάβολο κατώρθωσε καί γίνηκε κακιά;

Α μ ’ ή ’Ανδρέου Περικλή πού τήν Άνθοΰλα κάνει;
Αύτή κι’ έξ έπαγγέλματος άρτίστα κάτω βάνει 
καί ή Μαυρίδου φυσικά τελείως υποκρίνεται 
ποΰ στό άκροατήριο νίλ’ άπό γέλοια γίνεται.
Τά μέρη τους τά παίζουνε περίφημα έν γένει 
Κανείς παρόλ στόν πισινό τοΰ άλλουνοΰ δέν μένει 
Τό Βοϊτσίδη Περικλή κυτάζω τόν Άντώνη 
ποΰ-ρ-ΐσως μόνον στή σκηνή— τό νοίκι δέν πληρώνει.
Τρέλλα. Έρασιτεχνικώς στή θέσι του τελείως.
Νάτος ό Μέξης! Δηλαδή ένας γαμπρός γελοίας, 
ποΰ παίζει τόσω ώμορφα κι’ έκείνος τό δικό του 
ποΰ δλοι λέν. Μωρέ παιδιά μπά κι’ είναι φυσικό του;
Μαζί μέ δλους άληθώς καί δ Βραχάκης κείνος 
τέλειος είναι φοιτητής Φιλολογίας, φίνος, 
καί δταν είπαν— αντρενοΰ— γιά παραμάνα κάτι 
^φωτιά τό ένα πέταξε καί τ ’ άλλο του τό μάτι.
Π .— Άφοΰ καί πάλι άρχισες νά κρίνης κάθε φίλο 
στάσου νά φάς καί μιά φορά υπνωτισμένος ξύλο.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Έτσι λοιπόν περνούσαμε ωραία τόν καιρό μας. 
Βλεπόμεθα στά ξύπνα μας, αλλά και στ’ όνειρό μας 
και τόση πίστι άληθώς στόν έρωτά της είχα 
ποΰ τή ζωή μου κρέμαγα ώς λέν άπό τήν τρίχα.

’Αλλάζουν πλήν τά πράμματα- Ιδίως στήν ’Αθήνα 
θαρρείς καί είν’ άσπρόρρουχα μουρντάρικα κι’ εκείνα 
καί αΐρων τά παπούτσια σου στά χέρια πέρνεις δρόμο 
μουντζώνων κάθε άγραφο ή καί γραμμένο νόμο.

Σάς είπα γιά τό πλυσταρειό νομίζω παρά πάνω.
Λοιπόν εκείνο μ’ έ'κανε τό Φασουλή νά κάνω
ποΰ μπαίνων μέσα άνθρωπος μιά νύχτα βγήκα τράγος
καί παρ’ ολίγον νά γενώ σάς βεβαιώ Ίάγος.

Τό ώρολόγι δώδεκα τοΰ Σέν Ζερμέν χτυπά 
— σάν στά μυθιστορήματα— σκοτάδι καί λοιπά 
όπόταν στό ταμπάρο του ιππότης τυλιγμένος 
εύρίσκετο στοΰ πλυσταριού τήν κόφα ζαρωμένος.

’Ακούονται πατήματα βαρειά. Ποιός νάναι άρα; 
.Οσεβαλιέ— τούτέστι ’γώ— αισθάνεται λαχτάρα 
καί χώνεται καί χώνεται στήν κόφα πιό βαθύτερα 
καί προτιμά στό σπίτι του νά βρίσκονταν καλλίτερα.

Δέν είναι τοΰτα θηλυκοί καί τής Φιφής πατήματα.
Σέ λίγο μέσ’ στό πλησταριό άκούονται τά βήματα 
κι’ ενα σπαθάτο Γολιάθ παρατηρώ νά μπαίνη 
πούχε μουστάκια μακρυά κι’ ενα σφηνάτο γένι.

Τί πράμμα τάχα σκέπτομαι στό πλυσταρειό θά κάνη; 
’Ιδέες χίλιες δυό κακές ό νοΰς μου μέσα βάνει 
Ροΰχα νά κλέψν) άπλυτα βεβαίως θά γυρεύη 
καί μοναχά γιά τή Φιφή πώς ήρθε δέν πιστεύει.

Τί είδους λέω άρά γε ζητά έδώ ρεμοΰλα;
Μωρέ μήν τύχη τής Φιφής αύτή ή παληοδοΰλα 
γιά εραστή τόν κάλεσε τόν κύριο σπαθάτο 
καί ίδώ σέ λίγο πράμματα καί γίνω άνω κάτω;

Καί τώρα; ’Ά ν  τό χέρι του στήν κόφ’ αύτή άπλώσΐ] 
κι’ άντί γι άροΰχα άπλυτα εμένα μέ τσακώση;
Ά ν  κουνηθώ καί τό σπαθί τραβήξη άπ’ τή θήκη 
καί πάθω μέ τό σούβλισμα μαζί καί ρεζιλίκι;

Ά ν  δπως είναι βέβαιον ό φίλος μοΰ τής βρέξη 
κι’ ό άστυφύλαξ τής γωνηάς άπ’ τής φωνές μου τρέξη 
κι’ άπ’ τό γιακά τραβώντας με μέ πάει φυλακή 
στόν Αστυνόμο τί θά πώ πώς γύρευα έκεΐ;

Μπορώ νά πώ γιά τή Φιφή τήν άγια, τήν άγνή;
Λύκος έγώ σάν τί νά πώ γιά τ’ άκακο τ’ άρνί 
ποΰ θά πεθάντ] στή στιγμή έάν τή ρεζιλέψω;
Τί μένει τότε νά τοΰ πώ; Π ώς μπήκα γιά νά κλέψω.

Επήρα τήν άπόφασι εύθύς κα ίπαραχρήμα.
Γιά τήν άγάπη τής Φιφής, καί τοΰ μπαμπά τό χρήμα 
καί νά πεθάνω προτιμώ, νά μπώ καί μέσ’ στή χάψι 
παρά αύτός ό "Αγγελος ενα λεπτό νά κλάψη.

«Κύρ’ Αστυνόμε— θά τοΰ πώ— έγώ ποΰ μέ κυτάς 
•̂ -κι’ αύτό ποΰ λέω μή θαρρής πώς είνε χωρατάς— 
απο μικρός ύπόφερα άπό ημικρανία 
ποΰ στά στερνά μέ γύρισε σ έ  άπλυτομανία.

Ποτέ δέν έκλεψα λεπτά ή ροΰχα παστρικά 
γλυτώνω μόνον μερικούς άπό τά πλυστικά 
και μέσ’ σέ κάθε πλυσταρειό διά νυκτός τρυπώνων 
περνώ καμπόσ’ άσπρόρρουχα τών κάτω άκρω μόνον

Αύτα έσκέφθηκα θά πώ. Κι’ έκείνος τί θά κάνη;
Στή φυλακή λίγον καιρό βεβαίως θά μέ βάντ)
μα̂  ή Φιφή ποΰ μ’ άγαπά θά τώχη καύχημά της
που μπήκα γώ, γιά νά μή ’βγή πώς λένε τ’ δνομά της.
ΪΤ-ι > .

,αγ λοιπόν ό Διάβολος άνάποδα τό φέρη 
ν·ΐ ο σπαθοφόρος πάνω μου άρχίση βάζων χέρι 
«Κόψε με μπάρμπα θά τοΰ πώ αν σοΰ βαστά ή καρδιά 
Ha γιά χατήρι τής Φιφής μή βγάλης τσιμουδιά.»

Τό γύρισα έδώ έκεΐ, τό σκέφθηκα. Κι’ έντέλει 
είπα μονάχος μέσα μου. ’Ά ς  γίνη δ,τι θέλει 
κι’ ένα φοβόμουν μοναχά· μήν τύχη φτερνισθώ 
καί μέσ’ στή φάκα υστέρα σάν ποντικός πιασθώ.

Τίκι τιτάκα ή καρδιά χτυπούσε σά ρωλόϊ 
καί βλέπων τό γιγάντιο τοΰ σπαθοφόρου μπόι 
τέτοιο στή μέση έ'ννοιωσα άλήθεια ριπιτίδι. 
ώστε ή μπουγαδόκοφα έγίνηκε μουσκίδι.

(άκολουθεϊ)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ό  ύπέρ το ΰΣχολείου χορός τής παρελθούσης έβδο- 
μάδος έ σ τ έ φ θ η υπό μεγάλης επιτυχίας, ένεκα ποΰ 
έ σ τ ί φ θ η άνηλεώς τό βαλάντιον τών προσελθόντων.

Αί είσ-πράξεις (δέν ξέρομε πόσες) βεβαίως θά πήγαν 
ωραία, άφοΰ παραλήδές φίλοι συνειθισμένοι νά φεύγουν 
μ’ ώτομομπίλ ολίγου δεϊν νά πάνε σπίτι τους πεζή έλλείψει 
καραφερίων.

Αί χαριτωμένοι τής ’Επιτροπής Κυρίαι καί Δεσποινί
δες έξεπολιόρκησαν τό πορτοφολικά φρούρια τοΰ 
άσχήμου φύλου καί σένέλαβον αιχμαλώτους τούς ύπερα- 
σπιστάς των τούς όποιους θά παραδώσουν ΐνα γίνουν 
βορά τών τροφίμων τοΰ Σχολείου.

’Έφοδοι διαρκείς έπί έφόδων καί ήκούσθησαν τάς με
ταμεσονυκτίους ώρας οί εξής χαριτωμένοι διάλογοι.

— Κύριε Κολοκυθοκορφά ορίστε ένα λουλούδι καί . . .  
άπό μένα.

— Εύχαριστώ Μαντάμ. Προτιμώ. . . .  μιά έληά.
— Νά σάς δώσω κ. Στραβοσουγιά μιά Έλληνοαμερι- 

κανική σημαία;
— Εύχαριστώ πολύ χαριτωμένη δεσοινίς. Είμαι ξέρετε 

έναντίον τών...............μικτών γάμων.
—  Π άρτε ένα κουτί τσιγάρα κ. Σαρδανάπαλε.
— Λυπούμαι πολύ εύγενεστάτη κυρία. Δέν καπνίζω 

παρά μόνον ..................  άμάκα.
Έν τούτοις μ’ δλο τ ό  γ δ ύ σ ι μ ο  έκ.μέρους τών 

Κυριών ό κόσμος έ'φυγε κατενθουσιασμένος· ήκούσθη
σαν μάλιστα καί μερικοί τραγουδοΰντες τό «άπ’ τά κόκ- 
καλα βγαλμένη κλπ.»

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΔΟΝΤΙΑ

Τί εΐναι τά δόντια;
Τά δόντια είναι κάτι κοκάλινα— μέ συγχωρήτε παλού

κια ποΰ σχηματίζουν τό στοματικό φράχτη. Ό  άνθρω
πος έ'χει στό στόμα δύο οδοντοστοιχίας. Μίαν άπό πάνω 
καί μίαν άπό κάτω. "Οταν περάσουν δμως κάμποσα χρό
νια καί ό άνθρωπος άρχίση νά γηράσκη, τότε τά δόντια 
πέφτουν άπό λίγα καί έ'τσι βλέπει κανείς άλλους μέν άν- 
θρώπους νά μήν έχουν τά άπό πάνω τους δόντια καί άλ
λους τά άπό κάτω ή καί άν τάχουν θά εΐναι σχεδόν άχρη
στα γιατί καταντούν κούφια.

Τά δόντια έ'γειναν γιά πολλούς λόγους.
Πρώτον γιά φοβέρα. Τοΰ έτριξα λένε τό δόντια. Ή  

άκοΰτε δύο πρόσωπα αίφνης νά κουβεντιάζουν δτε τό 
ένα λέει γιά κάποιο τρίτο. Δέν θά τόν τσακώσω μωρέ; 
Θά τόν φάω μέ τά δόντια κλπ.

Δεύτερον. Γιά τούς μετανάστας, τά χρυσά δόντια τών 
οποίων άλλοτε έθάμπωναν τά μάτια τών άπλοϊκών πεθε
ρών, δόντια τά όποΐα είς τούς περισσοτέρους ήσαν άλ- 
λοίμονον ή μόνη κληρονομιά τών άπογόνων των

καί τρίτον γιά νά μασούν (δσοι έχουν δόντια) καί άπό 
τούς έχοντας δσοι έχουν μάσημα) ώς έπίσης καί γιά νά 
δαγκώνωμε μαντζουράνα στό κατώϊ.

Τά δόντια δπως καί αί γυναίκες έχουν καί αύτά τά 
νεΰρά τους καί δταν σκανδαλισθή τό μάτι τότε τά νεΰρα 
έρεθίζονται έξ ού καί ό πονόδοντος, τόν όποιον δπως 
δλοι ξέρετε βέβαια θεραπεύει μόνον τό βούλωμα.

’Ά ν  καί τά δόντια είπαμε πώς έ'γειναν γιά πολλούς 
λόγους, έν τούτοις μερικοί νομίζουν δτι χρειάζονται μό
νον γιά νά μασούν δι’ δ καί τά μεταχειρίζονται μόνον 
στό φαΐ. Δηλαδή τά βγάζουν άπό τήν τσέπη τους, τά το
ποθετούν στό στόμα τους καί κάνουν τή δουλειά τους. Οί 
άνθρωποι δμως αύτοι διατρέχουν ένα σοβαρόν κίνδυνον. 
Μ’ αύτό τό μπάσε— βγάλε υπάρχει φόβος νά τά καταπι
ούν καί τότε γεννάται τό φοβερό έρώτημα. Τί θά κάμουν 
δταν έν καιρώ τά βροΰν; Θά μεταχειρισθοΰν τά ίδια πάλι 
ή θ ’ άγοράσουν καινούρια;

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΒΟΥΔΙΣΤΗΝ, Σάν Φραντσΐσκον.
Τί θά γίνης μετά θάνατον; Αύτό θά ήτο εύκολο νά σοΰ 
τό πούμε άν σέ γνωρίζαμε προσωπικώς. Έμεΐς φίλε μου 
πιστεύομε στή Μετεμψύχωσι. Ξέρομε συνεπώς ανθρώ
πους ποΰ μετά θάνατον θά γίνουν μέ συγχωρεΐς— γαϊ
δούρια, γυναίκες ποΰ θά μεταμορφωθούν σέ γάτες παν- 
τρεμμένους ποΰ θά μετεμψυχωθοΰν σέ βόδια, άνυπάν- 
δρους ποΰ θά ξαναζήσουν μέσα σέ σκύλλινα τομάρια καί 
ούτω καθεξής. Πές μας λοιπόν τί σ’ άρέσει σ’ αύτή τή 
ζωή καί θά σοΰ άπαντήσωμε πόσα ποδάρια θάχης στή 
μελλουσα.

ΠΑΛΗΟΚΑΦΕΝΕΝ, Μιλγουώκην.
Ό  Νώε δέν έβαλε στήν Κιβωτό άπό τά είδη ποΰ μάς 

ρωτάτε καί τοΰτο διότι ό Κατακλυσμός εγεινε τόν χει
μώνα. Φαίνεται δτι αύτά έγειναν αργότερα δπως αίφνης 
μερικά ζωΐφια ποΰ έγειναν τήν εποχή ποΰ φάνηκαν καί 
ο ί .................."Ελληνες.

\ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ, Μπόστον.
Σκοπεύεις νά παντρευθης μιά Άερίστρα; Γιά τό όνο

μα δλων τών άγίων τής Κολάσεως μήν τό κάνης καί 
θάχης τήν κατάρα τής Πατρίδος γιά τήν οποίαν κό
βονται τελευταίως ώς έπί τό πλεΐστον οί κουραμπιέδες τοΰ 

παρελθόντος καί δλων τών μελλουσών γεννεών. ’Ακού
σε δώ τί νά κάνης άν βλέπης δηλαδή πώς δέν μπορής νά 
κάνης μόνος σου. Κλείσε τά μάτια σου— άν τώρα τάχης 
άνοιχτά— καί πιάσε μία όμοφυλή σου. ’Ά ν  έχης φίλους 
τό καλλίτερο εΐναι νά βάλης εκείνους νά σοΰ διαλέξουν 
σύμφωνα μέ τό γούστο καί τήν κρίσι τή δική τους τή 
γυναίκα μέ τήν οποίαν θά περάσης τή ζωή σου σύ. Τώρα 
άν τύχη οί φίλοι αυτοί νάναι άνύπαντροι άκόμα πιό καλά 
γιά ’κείνους— συγγνώμην γιά σένα ήθελα νά πώ— Τί θέ
λεις, τί γυρεύιες. Ή  παροιμία λέει «παπούτσι άπ’ τόν τό
πο σου κι’ άς είν’— μέ συγχωρής— κ αί.. . . μπαλωμένο.»

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Τί συμβαίνει Άργύρη ρωτά άμέσως ό Κωσταντής 
τόν έν έξάψει εύρισκόμενον Άργύρη.

— Ούρ πάρτιμ νά φηύγου άπού δοΰ νά μέσα π’ μί χα- 
ρουπαλέβ’ν σάν κ’ είν’ Χαρχαγγέλ.

— Ούρ τί σ’ κάν’ άδιρφούλημ’ άναφωνεΐ κλαυθμηρί- 
ζων ό Γιάννης.

— Ούρ σταθήτ’ νά σάς μουλουήσου ούλ’ς τσ’ ντρου- 
πές μ’ πώπαθ’ Γιά. Ίρχέτ’ δώ λγάκ’ ουώρα μιά π’ αύ- 
τούν’ς τσ’ καρακάξ,» μί τσ’ άσπρ’ σκούφχις στοΰ κιφάλτσ 
σάν κί τοΰ μάϊρα τ’ άφέντ’ τ’ Πιτσάλ κί μλιέει. Τί μλιέει; 
Μηδές νουγάου, μηδές καταλαβαίνου. Μ’δείχν’ μόν’ ίένα 
γυαλί ψ’λό κί μακρουλό π’ κρατάει στού έρμου τοΰ χέρτ’ς 
κί μί γυρίζ’ τά μπρούμτα πάν’ στοΰ κριβάτ’ κί μ’ σκών’ 
τού πκάμι’σου ψ’λά κάτ’ τμπλάτ. Ούρ’ τί θά μ’ κάν’ τά- 
χατ’ς εΐπα μαναχός μ’. Αβδέλις θά μ’ κουλήσ’ γιά θά 
μ’ ρίξ’ πουτήρια; Σί λ’γάκ’ άνουγάου πώς μαθές μ’ κάν’ 
κάτ’ κί μί γαργαλέβ’ μί τού σπάθειου άπ’ πίσου χαμπλά 
κάτ’ τ’ νουρίτσα. Φρίχκα. Ούρ στάσ’ νά ίδοΰ αύτούν’ 
είν’ μαναχήτ’ς γιά κι’ άλλους κανιένας; Μιά γυρουβουλιά 
κί βρίσκουμ’ τ’ άνάσκ’λα. "Ήταν αύτούν’ π’ κράταγ’ στού 
χέρτ’ς κειό τοΰ γυαλί κί κατακόκιν’ παπαρούνα.

— Ούρ τί χαλέβ’ς νά κάν’ς τσ’ λιέου, σκρόφα τ’ κι- 
ρατά; Ούρ’ τ ’ εΐμι γώ βζανιάρκου π’δί νά μ’ βάλ’ς σα- 
πούν’ μί λάδ’ γιά λάστιχα, γιά τ’ άπού τούτου, γιά τ’ 
άπού κείνου; Μ’λεΐ τού ζώ; ’Άλλου τόσου κι’ αύτούν’. 
Στέκιτ’ μόν’ κί μί χτάει στά μάτια σάν τοΰ βώϊ κί στιρνά 
σκάζ’ στά γέλοια κί κακαριέτι σά ντ’ κότα στ’ φουλιά. 
Λιέει. κάτ’ σ’ τσ’ άλλ’ δώ μέσα κί νάς μαζεύουντ’ ούλ’ εΐ- 
σουκόμ’ κ’ εΐσουκόμσις κί γυρέβν’ νά μ’ τού βάν’ μί τοΰ 
ζόρ τοΰ γυαλύτς’ μί τοΰ σμπάθειου άπού πίσου.

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Δίδετε πάντοτε στά εύεργετικά ιδρύματα· ιδίως οί 
φτωχοί. Έχομεν άμεσον συμφέρον νά ύπάρχουν, γιατί 
άσφαλώς μιά μέρα θά μάς χρειασθοΰν.

"Οταν ίδήτε φωτιά στό διπλανό σας σπίτι ειδοποιήστε 
άμέσως τούς πυροσβέστας, έκτός άν έ'χετε τό σπίτι σας 
άσφαλισμένο περισσότερα παρ’ δσα άξίζει.

Μή πάτε ποτέ σέ χορό χωρίς λουλούδι στήν κομβιο- 
δόχη. Κοντά στ’ άλλα σας έξοδα δώστε καί γι’ αύτό μιά 
δεκάρα, γιατί μόνον έτσι μπορεί νά γλυτώσετε ένα τάλ
ληρο καί περισσοτέρους πειρασμούς.

Ό  πλούσιος λογαριάζει πώς θά κερδίση άπό τή ράχη 
τού φτωχού, ό φτωχός πώς θά ώφεληθη άπό τόν πλούσιο 
καί ό σοσιαλιστής πώς θά γελάση καί τούς δύο.

Ο πλούσιος τρέχει πρός τήν ευτυχία με τό αυτοκί
νητο· ό φτωχός πεζός καί ξυπόλυτος, τή φθάνει δμως 
μόνον ό τεμπέλης.

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα έν Βοστώνη.
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Γνωρίζομεν έκ πείρας δτι ό επικερδέστερος τρόπος νά 

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

V A S I L  S T E A M  S Y S T E M S  C O . 
Έπιχείρησις ή όποία στηρίζεται δχι μόνον είς τήν Ικα
νότητα τών διευθυντών καί είς τήν ύποστήριξιν τών με
τόχων, άλλά καί είς δεκάδα ολοκλήρων εφευρέσεων αί 
όποΐαι έχουσι λάβη προνόμιον ευρεσιτεχνίας άπό τήν 
ομοσπονδιακήν κυβέρνησιν.

Μία ευκαιρία διανοίγεται προ τών Ελλήνων τής Αμε
ρικής. Νά άγοράσωσι μετοχάς τής Εταιρίας V ASIL 
STEAM SYSTEMS CO. τώρα δπου ή τιμή των είνε 
μόνον δύο δολλ. διότι αύτη θά ύψωθή αίφνηδίως είς 5 
εύθύς ώς ή Εταιρία έγκατασθή είς τό νεωστί άγορασθέν 
ύπ’ αύτής μεγαλοπρεπές έργοστάσιον έν HUDSON, 
MASS, δπου θά γίνη ή έ'ναρξις τών παραγγελιών τάς 
όποιας λαμβάνει ή Εταιρία καί ή έκμετάλλευσις τών 
έφευρέσεων καί τών προνομίων αύτής. Τό έργοστάσιον 
ήγοράσθη· ή έγκατάστασις τών μηχανημάτων έν αύτώ 
άρχεται· σείς τί περιμένετε; Έπωφεληθήτε τής ευκαι
ρίας.

Ζητήσατε πληροφορίας είς τά γραφεία μας.
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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 πάς γιά τήν Π ατρ ίδα ;
Μ ά ψάχνη ς γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά  Ξενοδοχεία νά φ άς και νά ύπνώσης 
μά σρν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον ΰπνου κα'ι φαγητού 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 YORKΐ ΐ »

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

Θέλετε ανδρικά είδη· Στέφανα Γόμων, Βαπτιστικά; 
'Υπάρχει Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν αγο
ράζετε δτι δσω περισσότερο λοΰσο καί νοίκι εχει ενα 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης.

* ★ *
Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Μνιν εχης πιά σκοτούρα, 
τ0ς 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 ν  ρ  α  ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμςί’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς και Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ενα.

B o o ra s  B ros. 5 B attery  P la ce  N E W  Y O R K
* ** *

Ά φ οΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πάς τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φ ω τογραφίες νά βγάλης όπως πρέπει 
καί όταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής 6λέπ*ι 
νά λέη. «Κ ύταξε τον! Λεβέντης μέ τά  οδλά του _ 
θβός νά  συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφεϊον Κ ωνσταντίνος 6 I B '
Δ . Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω Σ Τ Α  

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

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
’Έχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονη καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δεν θα σε σφαξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δεν άμφιβαλλω 
καί κράτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

» * »
"Α ν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
ιΐν 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 έχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε ΝτΙ 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 έχης χρήμα 
βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οδτε βήμα.
Είναι πολλοί ε’ισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ βλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ όλα τό Κ ατάστημα το’ις μετρητοϊς τά  φέρνει.

L iiK 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 καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PEARL STREET, NEW YO R K  CITY

Έάν σπανό δΐτν σ’ έ'κανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν έ'χης γένεια καί μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
αν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ αναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθης συμφέρει.
Μή λησμονής κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει καί συχαίνεσαι τήν πιό ώραία δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ 
140'/2 W EST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η. 

* t  *

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έ'ξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα αδελφούς ας γράψη ή ας πάει 
άν θέλγι νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.

Οί Ποΰλο Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
καί κά'μαν εργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο 
ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κι’ εΰγε θά πής στούς 'Έλληνας. Χίλιες φορές χαλάλι. 
Γι’ αυτό άν είσαι θεριακλής καί σύ καθώς έμενα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

POULO BROS AND NEPHEW 
202— 204 Canal St. New York.

72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμενα. 
Ελληνική κολώνια, άγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
Mathew Bros. 359 W. 54th St. New York.

* ★ *
Λάδι ξανθό Άϊδινιού καί λάδι Κ αλαμάτας
■τοΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλια ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
ιής Ά χ α ϊα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α 6 α ζ  ο ύ λ α θά τά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
R a va zu la  B ros. 3 M a d iso n  St. N E W  Y O R K

Δωμάτια εύάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ Α νάκτορο τού Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργον! H o te l τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
H o te l ύπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.

A th e n s  H o te l, 3 0  East, 4 2 n d  St., N E W  Y O R K .

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

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

Μ. Ν Ι Κ Α Σ  
’ Ιατρός

175 Lexington Ave., NEW YORK
★ ★ ★

Α.  Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
’Ιατρός

152 E. 22nd St., NEW YORK
★ ★ ★

K.

136 E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
με λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ο Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 

πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galano3 20 Pearl St. New York

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

Οτι κι’ αν είσαι ‘Έλλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρόλη 
έκεϊνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες όλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ.

* ★ ·
Π ές μου ποιό παίζεις όργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
6ιολι, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ένα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αυτόν γιά όργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AGIOTIS TSIMIS ISO W. 28th St. NEW YORK

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
βούχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
ιιόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
οούχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PA P A G E O R G E  B R O S.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς αρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς ’Αρχισερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ταμίας σας . στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ ΚΟΛΜΑΝ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σάς 
προμηθεύση τόν κατάλληλον ύπάλληλον.

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

CHAS. Β. COLEMAN · 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW  YOR K
Telephone. Bryant 4 160  and 4175 

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

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bawary and James Street New York.

Θέλεις νά έχης 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 S t NEW YORK
* * *

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν 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 αν έρθη μέρα 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
Έ άν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

ohn Marakas Rookery Bldg. Room 8 1 7 Chicago, 111.

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

(ψωνίσω».
Ν. Υ.M icrou ts icos  B ros. C o . 61 N ew  B o w e ry

Γνιοστοποιοΰμεν δτι είς τά έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων εΓδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ’Ά λ ε ξ  άς σπεύση νά τά  πάρη ·
τρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ ε ξ . είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ όποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

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

* * *
Οπως σέ κάθε έξοδο καί όταν ταξειδεύης 

δταν γνωρίζεις πώς καί πού λιγώτερα ξοδεύεις 
’Ά ν  θέλης στό ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσης 
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μας 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 I κ ο ν ο μ ί α. 
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ.

***
GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.

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

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ΐ α ν  καί δέν έχομε π ο λ λ ά  
έ ξ οι δ α. Λάδι εγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


