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

Νέα Ύόρκη εδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
κα'ι τοΰ Ρωμηοΰ πολΰ κι’ εμάς μάς συγκινει ο πόνος.

Τρεις τοΰ Μάρτη και με κέφι διεξάγεται πολΰ
τοΰ 'Ομίλου τών ’ Ολίγων Μπαλμασκές στοΰ Φασουλή.

’Ά ν  θέλη δμως κα'ι κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς . . . έράνους δπως ά λ λ  ο ι
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ο λ ή .

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

Έννενηντα δυό κι’ οί σόλτζερς σάν σκουπίδια καταντούν 
μέ τάς νέας επιθέσεις στό Ντομόν καί στό Βερντοΰμ.

Ό  άρκουδιάρης Βασιληάς, τοΰ Βίλχε^μ τό κοπελι 

γκρήϊτινγκς μέ τό μΰτό του στή Σαλονίκη στέλλει.

(Ό  Περικλέτος ώς Βαλές ντυμένος αναγγέλλει 
τοΰ Ο καί Ο τά εΰγενή μασκαρεμένα μέλη 
κι’ ό βρακοφόρος Φασουλής μέ γαϊδουριοΰ κεφάλι 
τά υποδέχεται θερμώς καί μ’ άνοιχτή αγκάλη).

Π .— Ό  Πρίγκηψ Σαρδαναπαλιέν μετά τής Πριγκηπίσσης 
Τρέξε μαγκούφη Φασουλή νά τούς προϋπάντησης.

Φ.—  Μπιέν άρριβέ σερί άλτες. Καλώς τήν Πριγκηπέσσα. 
Άλλά γιατί κύρ Πρίγκηπα δέν έ'βαλες τή φέσα 
ποΰ φόραγ’ ό πατέρας σου καθώς μοΰ λέν οί φίλοι 
κι’ ήτο ψηλή δυό πιθαμές ώς είδος μισοκοΐλι; 
Παρακαλώ περάσετε- μά ή μαντάμ ας μείνη 
ή σχετική έξέτασις γιά δυό λεπτά νά γίνη.
Γιά σήκω τό φουστάνι σου κυρία Πριγκηπέσσα 
νά ίδώ φορείς μεταξωτά στό βάθος άπό μέσα;
Μή γίνεσαι σεμνότυφος καί μ’ άγριο τηράς 
δπως καί σύ είμαι κι’ έγώ απόψε μασκαράς.
Μή ντρέπεσαι. Τή γάμπα σου πιο πάνω λίγο δείχτη 
Κάλτσες μετάξι καί πλεχτές πώς πλέκουνε τό δίχτυ.

Πέρνα ποΰ είσαι ώμορφη μέ χάρι περισσή 
μά καί γαλαζοαίματη δπως έμεΐς καί σύ.

Π .— Ό  Κόμης καί ή Κόμησα Ξηροκαμπίας πάσης
ποΰ τήν κοιλιά σου σάν τούς δής βρέ Φασουλή θά πιάσης.

Φ.—  Μουσιού λέ Κόντ έ λά Κοντές χίλια κα^ώς ώρίσατε 
Στό γκαρντερόμπ γιά μιά στιγμή κεί κάτω προχωρήσατε 
Μέ πουρκουά μουσιού λέ Κόντ εκανες τέτοια τράκα 
καί τοΰ παποΰ σου Χριστιανέ δέν φόρεσες τή βράκα; 
Ποΰναι τό πασουμάκι σου εκείνο τό φαρδύ 
ποΰ τό φοροΰσες κάποτε σάν ήσουνα παιδί;
Κυρία Κόμησα παρντόν άλλά μή συγκινήσαι 
ίλφό βουάρ αν Κόμησα καί σύ στ’ αλήθεια είσαι 
Ξέρεις τό μόνο δηλαδή αύτό ποΰ ξεχωρίζει 
κάθε μεγάλο κι’ εΰγενή καί κατι λέν αξίζει
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δέν είναι τό ίντίριορ ποΰ κλείνει στήν ψυχή 
άλλά εκείνα ποΰ φορεί σέ κάθε έποχή.
Μήν ντρέπεσαι Μαντάμ Κοντές καί πιο κοντά μου ελά 
Φορείς καί σύ μεταξωτή μέ συγχωρεΐς δανδέλλα 
ή μέ ’Αμερικάνικο χασέ τά έχεις ’κείνα 
κι’ όχι αραχνοΰφαντα μεταξωτά καί φίνα;
Φίνο! ’Αμάν μεταξωτά ποΰ έχει κι’ ή Κοντέσσα 
κι’ άπ’ έξω μά καλλίτερα τής είναι τ’ άπό μέσα.
Σερί Κοντές γι’ αύτό έδώ μή σοΰ κακοφανή 
“Ετσι ταιριάζει πάντοτε στόν κάθε εύγενή 
τόν άλλοτε ξυπόλυτον καί νΰν ’Αριστοκράτη 
ποΰ τόν κοσμάκη τόν φτωχό κυτάζει μ’ ενα μάτι

Π.— Ό  Κύριος καί ή Μαντάμ Βαρώνου Ντέ Κρεμύδα 
Π ωπώ τί λοΰσο! Σάν αύτό ποτέ δέν ξανοεΐδα.

Φ. — Βαρώνε καλώς ώρισες μαζί μέ τή Βαρώνισα
Γιά σάς κι’ έγώ τή γλώσσα μου απόψε τήν ακόνισα 
στής σάλας μου τήν πιο καλή τή θέσι θά σάς βάλω 
καί τόν άναβ«λλόμενον Βαρώνε θά σοΰ ψάλω.
Τί χρυσοκέντητη στολή. Τί λιγερός ιππότης 
πούσαι καί σύ ΓΙ ριγκηπικής οίκογενείας πρώτης.
Μά τί καπέλλο είν’ αύτό ποΰ εχει καί φτερό;
Πώς δέν φορείς τό σκοΰφό σου μουσιού τό μαλλιαρό 
ποΰ στό χωριό σου φόραγες καί σύ εναν καιρό; 
Μαντάμ γιά έλα νά πεισθώ αν είσαι εύγενής 
καί μή ντροπιάζεσαι άφοΰ δέν θά μάς δη κανείς.
Στάσου νά ίδώ τοΰ ντεκολτέ φαίνοντ’ ή καραμέλες; 
Φορείς κορσέ ντρουά ντεβάν καί ροζ ή πίνκ κορδέλλες; 
Μπράβο! Καί σ ’ είσαι εύγενής καί σώϊ δπως πρέπει 
Τράβα γιατί ό άντρας σου νομίζω πώς μάς βλέπει 
καί τοΰ συζύγου ή ματιά τή σύζυγο σάν φθάνει 
πρέπ’ ή μαντάμ σάν τήν καλή καλογρηά νά κάνη

Π .— Βρέ σύ αύτή τή μυρουδιά δέν λένε πατσουλή;
Φ.— Κακή σου μέρα καί ψυχρή. Αύτ’ είναι σαρδελί 

Ξέρω καί τήν άγόραζα σάν ήμουνα παιδί 
άλλοτε άπ’ τόν τενεκέ μά κι’ άπό τό καδή.

Π.— Σόν Έξελάνς ό Κύριος Μαρκήσιος Γκιουβέτσι 
ποΰ τής καρδιές τών κοριτσιών τής κάνει κοκορέτσι

Φ.—  Ώ ς εύ παρέστης μόν Μαρκί μαζί μας γιά βαράϊτυ
άνφάν γ α τ έ κι’ έδώ κι’ έκεΐ κι’ εις κάθε μιά Σοσάϊτυ 
Πέρασε κι’ έ'δωκ’ ό Θεός έ'στω καί μιά φορά
νά σέ ίδοΰν τά μάτια μου καί σένα μασκαρά.

Π.— 'Ο Σεβαλιέ Ντέ Κολοκΰθ πολύχρωμος Ιππότης
τής Μούσας ή ένσάρκωσις άλλ’ δμως καί τής νειότης

Φ.—  Κομάν σαβά μόν Σεβαλιέ; Π ώς τά καλοπερνάς
σύ ποΰχεις τίτλους χίλιους δυό μά καί περγαμηνάς 
ποΰ ενα κάρο δέν μπορεί μέ μία νά τής πάρη 
μήτε μουλάρια δώδεκα ή δεκοχτώ γαϊδάροι;
Πέρνα καί είσαι εύγενής καί σύ ώς τοΰτοι ούλοι 
κι’ ’Ανατολίτη σίγουρα είχες καί σύ παπούλη.

Π .— 'Ο Υποκόμης Ρέ ’Αγκούρ μετά Μεγαλοσταύρσυ 
πάναι Ιππότης 'Ισπανός καί σβέρκο έχει ταύρου

Φ.— Καλώς τόν 'Υποκόμητα τό νέο Δόν Κιχώτη
ποΰ σάν αύτόν ή ξενητειά δέν είδε πατριώτη
ποΰ τή ζωή του έδωκε τόν κόσμο νά φωτίση 
καί πανταλόν ά σόν κολιέν δέν εχει αποκτήσει 
Πέρνα έσύ ποΰ συζητεϊς φόρ δί γουώρ ατρόμητα 
ποΰ Ιπποκόμος θάσουνα καί σ’ είπαν 'Υποκόμητα.
Πέρνα έσύ ποΰ ζήλεψες δόξα Κερίμ Ά γά 
κι’ ό σβέρκος σου μέ εκατό οκάδες δέν λιγά.

Π .— Τρέξε δώ πέρα Φασουλή εύθύς καί παραχρήμα 
καί μπαίνει τούτη τή στιγμή ό φίλδς Δούξ Ηλίμα.

Φ.— Ώ ς εύ παρέστης φίφτυ τοΰ. Πολύ καλή σου ώρα 
ποΰ είσαι λέων τοΰ συρμοΰ άλλά καί λέων τώρα 
ώ φίλε Δούξ Ντί Κουραμπιέ ποΰ ήρθες άπ’ τή Σπάρτη 
αύτή ή μάσκα ποΰ φορώ σέ σέν’ ανήκει- πάρτη 
ποΰ στήν παρέα πιο πολλά άπ’ δλους έχεις μέσα 
καί τσιμινιέρα φόρεσες αντί νά βάλης φέσα.

Π.— Κόμης Σκορδάς. Δούξ Πιπεργιές. Βαρώνος Μελιντζάνης 
κι’ ένα ή δυό ονόματα νομίζω έχουν Γιάννης

Φ.—  Ώ ς εύ παρέστητ’ εύγενείς μέσ’ στή χαρά τήν τόση 
ένας Κωστής δυό Γιάννηδες μισοΰ κοκόρου γνώσι.

Π .— Ό  Έξοχώτατος Πατάτ, ό Κόντες Σαχλαμάρα 
Ή  Δούκισα Ντέ Γανωτη, ή Κόμησ’ ’Αγγινάρα 
Ή Βαρονέσα Ρεβυθοΰ, ή Μίσες Τσιληβήθρα 
ή Ύποκόμησα Φακή, Πριγκήπισσα Μιτζήθρα.

Φ.—  Βρέ δέν προφθάνω. Πιο σιγά.
Π .— Τώρα καιρό δέν χάνουν 

κι’ άφησε τήν έξέτασι οί σύζυγοι νά κάνουν.
Τέτοιου Συλλόγου Ο καί Ο σάν είναι δλοι μέλη 
δέν ήμπορεί ηλίθιε ή νάν’ έκ τών έντέλει 
κι’ άριστοκράτες σάν εμάς θά είναι πέρα πέρα

Π .— Καί τόν κακό σου τόν καιρό καί τήν ψυχρή σου μέρα.

Π .— Ή  Δούκισσα Λά Κουρελή Φασουλοκελλαδίστρα 
τοΰ Καναδά Π ριγκήπισσα καί Κόμησσ’ Άερίστρα 
Βαρόνισα τοΰ Τσιμπιρλή, άλλά καί Μαρκησία.

Φ.—  Ποιός ξέρει πόση τούτη δώ ναχη περιουσία
ποΰ τίτλος δέν άπώμεινε ποΰ νά μή τόν κόλληση 
καί μπρός σ ’ αύτή ή κάθε μιά εύγένεια θά σβύση.
Δοΰλός σας ταπεινότατος Μαντάμ εύγενεστάτη 
ποΰχεις όκάδε-ς εκατό εύγένεια καί κάτι.
Πόσα εκατομμύρια Ιχεις έσΰ χρυσάφι
ποΰ καί στά ροΰχα ποΰ φορείς δέν έκανες νισάφι;
Μά νάσαι τάχα εύγενής; Γιά τοΰτο άμφιβάλλω 
έφ’ δσον δπως ό Θωμάς ίό χέρι μου δέν βάλω.
Στάσου μαντάμ τά χέρια μου έπάνω σου ν’ απλώσουν.
Δέν έχουν δόντια καί θαρρείς δτι θά σέ δαγκώσουν.
Ξέρεις; Δώ μέσα βρίσκονται δλο άριστοκράτες 
κι’ άν ντρέπεσαι τό ψάξιμο τού δί γουόλ της πλάτες.
Ωραία γάμπα. Μά θαρρώ πώς κι’ άλλοτε τήν είδα

Π .— Κάτι κυτώ τό μάτι σου κι’ έγίνηκε γαρίδα.
Φ."—Γνωστή δαντέλλα. Διάβολε! Θά μπώ σέ πειρασμό.
Π .— Νά σέ βοηθήσω Φασουλή;

Φ. — Νά βγάλης τό σκασμό.
Π .— Κάποια νομίζω μυρωδιά τήν &ρ’ αύτή σκορπίζεται
Φ.—  Φαίνεται πώς ή κόρη μου άρχίζει νά στολίζεται.

Κυρία μου- τή μάσκα σου γιά σήκωσε λιγάκι 
νά ίδώ τί είδους κρύβεται κεί κάτω προσωπάκι.

Π .— Θέλω κι’ έγώ έξέτασι στή Βλάχ’ αύτή ν’ άρχίσω
Φ.— Ή  Φασουλή! Μή Περικλή γιατί θά σέ σουβλήσω.

Κήπ αγουαίη άνύπαντρε διαβόλου σκυλλοπέτση 
γιατί σοΰ βγάζω τ’ άντερα καί κάνω κοκορέτσι.
Πέρνα καί σύ μέσ’ στήν κοινή άρχοντική μας τρΰπα 
καί δλα είσαν χωρατά αύτά ποΰ σ’ δλες είπα.

Π .— Αί Δεσποινίδες ’Ί ξ , Ίγγρέκ, Ά ρ ,  Ζέτ καί Ντοπλογιοΰ 
Κομάν καί ψάξε Φασουλή.

Φ.— Νό
Π .—  Παστουμάρε γιοΰ;

Γιατί άφήνεις καί περνοΰν άσκάλευτα αύτά;
Φ.—  Ποτέ σου μέ τήν παρθενιά μή κάνης χωρατά.

Νά σταματάς στά σύνορα. Ντόντ τζόμπ πιο παραπέρα 
γιατί σέ πέρν’ ό διάβολος κασιδιασμένε, λέρα.
Πρέπει νά στέκης σάν περνοΰν έμπρός σου κουκουβάγια 
δπως καί στά μυστήρια τά άχραντα, τά άγια 
καί δέν υπάρχει τίποτε γιά σένα ή γιά μένα 
πιο ιερό καί άγιο κι’ άγνό άπ’ τήν Παρθένα.

Ό  Φασουλής μέ λιγερή φωνή 
τούς μασκαράδες δλους προσφωνεί.

Τώρα ποΰ μασκαρεύεται ή πλάσις γύρω δλη 
δταν στό σβίδος προσκαλεί Φρατέλους ό Σοκόλη 
δταν συμβαίνουν ταραχές γιά μάσημα στήν .Πόλι 
γιατί νηστεύουν διαρκώς καθημερνή καί σκόλη 
σάν έχει στόν Τριβέλιαν ό Άσκουϊθ μιλήσει 
δτι ζυγώνει ό καιρός ποΰ θά τόν τριβελίση 
δταν εκατομμύρια τρών τζάμπα τά σκουλίκια 

δταν συμβαίνουν άπειρα βλακείας ρεζιλίκια 
ό Ραδοσλαύωφ κατ’ αύτάς σάν έχη ξηροβήξει 
κι’ είπε μεσ’ στή Σοβράνιε πώς θά μάς τή βουτήξη 
τή Σαλονίκη δηλαδή καί τάλλα μας χρειώδη 
κακή του μέρα καί ψυχρή τό Σλαβικό τό βώδι 
άκολουθών κι’ ό Σύλλογος τό Ο καί Ο ούκοΰν 
τοΰ παγκοσμίου δηλαδή ρεζιλικιού τόν ροΰν 
μασκαρεμένος σπίτι μου δίνει κι’ αύτός τό μπάλο του 
νά βγάλη δπως λέν κοινώς τό ένα καί τό άλλο του.
Λοιπόν καλώς ώρίσατε κύριοι καί κυράδες
ποΰ δυό φορές γενήκατε απόψε μασκαράδες
’Αλλά τί λέω; Μασκαράς κανείς δέν είναι τώρα
Μπορεί μουτσούνα νάχετε αύτήν έδώ τήν ώρα
δμως κανένας μασκαράς δέν είναι έν τιμή
Ρ ο ΰ χ α  δ έ ν  κ ά ν ο υ ν  μ α σ κ α ρ ά .  Τόν κάνει τό ψωμί,
τό αίσθημα κι’ άκολουθών τόν μέσα μου Ζαμπούνη
τά βρώμικά μου έ'ντσικτα, τό μέσα μου γουρούνι
τότε μονάχα μασκαράς καθώς τό λέμε θάμαι
Έν τούτοις δμως στή ζωή μέ μάσκα περπατάμε
Κι’ έγώ καθώς καί δλοι σας έδώ καί πάρα πέρα
αύτούς ποΰ συχαινόμεθα τούς λέμε καλημέρα
κι’ έν φ γιοΰ θίνκ χουίτς γουαίη μπορείς νά μοΰ τής βρέξης
τά χείλη σου μέ τρυφερές μέ βαυκαλίζουν λέξεις.
"Αμ’ ή Κυρίες; Μάϊ Γκάντ! ’Εκείνες είναι πάλι. 
’Αλληλοσυχαινόμεναι ή μιά φιλεί τήν άλλη.
Κυρίες μου! θ ά  σάς τό πώ κι’ άς γίνη δ,τι γίνη 
Σείς μάς περνάτε δλους μας εις τή μασκαρωσύνη. 
κι’ άν είμαι μία μασκαράς— σάν μέ στριμώξ’ ή πείνα—  
χίλιες φορές πιο μασκαροΰ είναι ή Φασουλίνα.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Τόν ξέρετε τόν ώμορφο, τόν ξακουσμένο Βώλο; _
ΤΙ κοΐμα! Τώρα χάλασαν μούπαν τόν πρώτο μώλό, 
ποΰ τόσους έκαμα κι’ έγώ τα βράδυα περίπατους  ̂
αΰρα ραυφών άπ’ τό γυαλο μα κι απ τους απόπατους.

Σ ’ εκείνο τό Γυμνάσιον. Στό Βώλο πήγα ήτοι 
ποΰ ήτανε μοΰ φαίνεται σέ κάποιας χήρας σπίτι.
'Ο Κουτσορόδης βιζαβί είχε τό τσαγκαράδικο 
καί μιά κυρία πάνω του μεγάλο μοδιστράδικο.

Ποιά άλλα είχε σύνορα σ’ ’Ανατολή καί Δύσι 
καιρός πολύς έπέρασε καί τάχω λησμονήσει  ̂
τοΰ Κουτσορόδη πλήν καλά θυμούμαι  ̂τή χωρίστρα 
καί πιο καλά τής κοπελιές ποΰ είχε ή Μοδίστρα.

Ποιός ξέρει! άραγε νά ζοΰν δλ’ οί καθηγηταί μου;
Στήν ξενητειά ποΰ τριγυρνώ δέν έμαθα ποτέ μου. 
Μπορεί νά ζοΰν μά σήμερα μπαστούνια πια θά έχουν 
καί στό ψιλό τους τό νερό τά πόδια τους θά βρέχουν.

Κεί οί γονείς μου τό λοιπόν μέ στείλανε γιά φώς 
νά μάθω γράμματα πολλά νά γίνω καί σοφός.
Μά ’γώ— πώς λέν πολλοί σ ο φ ο ί  ομογενείς δώ πέρα—  
νά γράφω σάχλες έ'μαθα καί λόγια στόν αέρα.

Τόν Μπάρμπα Γιώργη είχαμε νομίζω επιστάτη 
ποΰ ήτο πρώτης Κέρβερος— άν καί μέ ένα μάτι—  
μά σάν τοΰ κατρακύλαγες ένα μονό στά χέρια 
σ’ άφηνε στών καθηγητών νά ψάχνης τά δεφτέρια.

Συχώρια άν έπέθανε κι’ άν ζή καλή του ώρα 
ποΰ μέ τά λίγα τά ψιλά ποΰ έπερνε γιά δώρα 
λές κι’ ήτανε κι’ αύτός θεός δημιουργούσε Μοίρα 
πού διάπλατη μάς άνοιγε τής φυλακής τή θύρα.

Πώς τά θυμούμαι τά παληά, μαθητικά μου χρόνια 
μέ τά χρυσά τους όνειρα καί κείνα τ άκανόνια 
ποΰ ποσοστά ώς έμπορος έδώ άν είχα σκάσει 
θάχα στό χρήμα σήμερα τόν Κάρνεζι περάσει.

’Εφ’ δσον ήμουν μαθητής μιά μ’ έτρωγε μανία 
πότε ν’ άφήσω τοΰ σχολειοΰ εκείνα τά θρανία 
άν καί περνούσαν μιά χαρά επάνω τους ο ίχρόνοι 
χάρις είς τήν άντικρυνή Μοδίστρα Περσεφόνη.

«Μέζιλ νέ φό πά ρεγκαρντέ πάρ λά φενέτρ Ζαμπούνη 
κές κέ 6οΰ βουαγιέ λά μπά κι’ ανοίγεις τό ρουθούνι 
Φέτ ατανσιόν— ό Γαλλιστής μοΰ φώναζε Νταφάς 
πάρσκ άπρέ τοΰ ζε βούζ άσίρ δτι κλωτσιές θά φας.

Έν τούτοις είτε φώναζε είτε μέ παρετήρει 
σάν τό μαγνήτη μ’ έσερνε τώμορφο παραθύρι 
γιατί στό βάθος πρόβαλλαν κουκλίστικα κεφάλια 
πού κάναν καί καθηγητών νά κρυφοτρέχουν σάλια.

Τάχα γιατί ό κύριος Καθηγητής εκείνος 
νά δείχνω δέν έπέτρεπε πώς είχα λίγο κτήνος;
Τωκανε γιά τά γράμματα, γιά τής ψυχής τήν πάστρα 
ή μή γιατί— πώς έλεγαν—  τοΰ κάναμε χαλάστρα;

"Οποιος γηράσει πάντοτε γιατί απαγορεύει 
δ,τι κ’ εκείνου ή καρδιά ή γέρικη γυρεύει ;
Νά είνα ιτάχα συμβουλή πού τό μυαλό του νοιώθει 
ή μαύρη ζήλεια ποΰ γεννούν οί νεκρωμένοι πόθοι;

' Οσες κι’ άν δώσω συμβουλές τώρα ποΰ πιά γηράσκω 
μπροστά στό ώμορφο κι’ έγώ χωρίς νά θέλω χάσκω 
χι’ άν δέν τό λέν τά χείλη μου εκείνο δέν σημαίνει 
πώς τάχα ασυγκίνητο τό μέσα κτήνος μένει.

Ολοι τής φύσεως παιδιά τά ένστικτά της πήραμε 
μα οσοι μέσ’ στήν αγκαλιά τού Ήσαΐα γύραμε 
το χαλινάρι νοιώθομε στά ένστικτα νά μπαίνη 
απ τήν κορδέλα τή γνωστή καί λίγο ντροπιασμένη.

( ’Ακολουθεί)
• **  .

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

'Όταν βήχετε έν άπό τά δύο συμβαίνει. "Η έκρυολο- 
γήσατε ή είσθε έρωτευμένος. Μήν άνησυχήτε δμως. Τό 
φάρμακο είναι τό ίδιο. Π άρτε ρετσινόλαδό.

*  *  *

Ή  ζάλες έχουν πάντοτε άφορμήν τό στομάχι. "Οταν 
λοιπόν υποφέρετε άπό ζάλες πρέπει νά τρίβετε τήν 
κοιλιά σας μέ. . . · ·  μπαμπακόσπορο.

Ά ν  ή δουλειά σας άπαιτεί νά γυρίζετε ολη τήν 
ημέρα καί αίσθάνεσθε άδυναμία νά τρέχετε- νά παν- 
τρευθήτε. Ή  παντριά δπως καταλάβαμε μείς τουλά
χιστον είναι περισσότερον κινητική κι’ άπό τό νέφτι 
άκόμα.

*  *  ■*

’Π αϋπνία προέρχεται πάντοτε άπό υπερβολική κό- 
πιοσι τοΰ έγκεφάλου. Έάν λοιπόν υποφέρετε άπό άϋ- 
πνία μή σκέπτεσθε ποτέ μέ τό κεφάλι, Ό  Θεός σάς 
έδωκε καί πόδια.

*  ★ *

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ
Μήν κάμης φίλους έκτος έάν σκοπεύης νά τούς γυρεύ- 

ης δανεικά.
* * *

Μή ντεντώνης τά πόδια σου παρά μόνον έως εκεί 
ποΰ φθάνει τό τραπεζομάντιλο.

Μήν σκανδαλίζεσαι έκτος έάν θέλης νά βγάλης τά 
μάτια σου.

*  *  *

Μή δανείζης πρόχειρα παρά μόνον άν σκέπτεσαι νά 
τά δανεισθής διπλά κι’ άγύριστα.

* * *

Μήν κοιμάσαι στό κάρρο εκτός μόνον άν συνοδεύης 
άσχημον ή ενοχλητικήν κυρίαν.

* ★ *
Μήν βγάζης τό καπέ^λο σου εΐμή μόνον δταν φορής 

σκληρό καί πρόκειται νά φάς καρπαζιές.
*  *  *

Μή σέ μέλλει τι κάνει ό διπλανός σου εκτός αν είσαι 
παντρεμμενος. * * *

Μή φορτώνης τό στομάχι σου παρά μόνον δταν άδει- 
άζη ή τσέπη τοΰ φίλου σου.

*  *  *

Μήν υπόσχεσαι ποτέ εκτός άν κάνης έρωτα.
* * *

Μήν άνακατεύεσαι σ ’ επιχειρήσεις ποΰ δέν νοιώθης 
είμή μόνον ώς σύντροφος χωρίς κεφάλαια.

*  *  *

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
Ποιό είναι τό μεγαλήτερον προσόν στόν άνδρα; Νά 

σάς τό πούμε, άφοΰ ώς τώρα δέν τό καταλάβατε μόνος 
σας. ’Έχετε δίκηο δμως γιατί φαίνεται θά είσθε άνύ- 
πανδρος. Τό ίδιο πράμμα παθαίναμε καί μείς μιά φορά 
κι’ έναν καιρό. Λοιπόν τό καλλίτερο προσόν γιά τόν 
άνδρα είναι ή.... ά ν υ π α ν δ ρ ο σ ύ ν η .  'Όταν 
αΰριο ύ π ο γ υ ν α ι κ ω θ ή τ ε  κάθε φορά ποΰ 
θά βρίσκεσθε σέ συνάθροισι τότε θά καταλάβετε πώς 
σάς έλειψαν πιά ή τρίχες τοΰ Σαμψών.

ML ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.
Ό  θεϊκός χαλκός, φίλε μου, είναι άκριβός στήν άγορά. 

’Έχει 20 σέντσια τό πάουντ. Τό μόνο δμως μέρος ποΰ 
τόν πουλεί φθηνά— δηλαδή 10 σέντσια— είναι τό Ε 
λεύθερον βήμα τοΰ Κήρυκος. Σάς συμβουλεύομεν λοι
πόν νά άποτανθήτε εκεί νά κάνετε τή δουλειά σας.

Κ ΑΠ Α ΚΩΤΟΝ, Σακραμέντο.
"Οταν κανείς ξένος λέγει γιά σάς χί ίς αί Γκρήηκ 

καί στραβομουτσουνιάζει καθώς μάς γράφετε αύτό με- 
θερμηνευόμενον στή γλώσσά μας θά πή δτι δέν είσθε 
γάλος (δηλαδή άπό τούς γάλους ποΰ τρώμε ή μάλλον 
τρώγαμε μιά φορά,) γιατί τώρα έχουν 50 σέντσια 
το παουντ καί δχι άπό τούς Γ άλλους ποΰ τρώγονται 
με τους Γερμανούς.) Τώρα τό καλό είναι άμα σοΰ τό 
πή κανείς νά μή τ’ άκούσης. Ά ν  μπορής δμως νά τόν 
κάνης ν(1 στραβομουτσουνιάζη σ’ δλη του τή ζωή δταν 
σοΰ τό πή είναι άκόμη καλλίτερα.

Σ Π ΙΡΤΟΚΟΥΜ Π ΟΥΡΟ. ΣΙΚΑΓΟΝ.
Τόν «Σάτυρον», άγαπητέ, μπορείτε νά τόν προμηθεύ- 

εσθε στήν πόλι σας άπό τόν άντιπρόσωπόν μας τόν 
Μπουτσαραν. Δέν πιστεύω νά μή τόν γνωρίζετε, έ
κτος άν άλλαξε τώρα τελευταίως τό επώνυμό του καί 
πήρε κανένα άλλο πιό καλλίτερο. ’Ά ς  είναι, αύτό εί
ναι δική του δουλειά. ’Ά ν  δμως σάς έρχεται μακρυά 
το Χωλστεντ στρήητ τότε σάς συμβουλεύομε νά μάς 
στείλετε ένα διπλό καί νά σάς στέλνωμε τό «Σάτυρο» 
στό σπίτι σας (άν έχετε σπίτι γιατί μπορεί νά κοιμά- 
σθε στο καμπαναρηό) γιά τά λεπτά μή φοβάσθε. Ά ν  
τύχη και σπάσωμε  ̂ (Θεός νά φυλάη γιατί είμαστε παν- 
τρεμμένοι) σάς στέλνομε είς άντιστάθμισμα δλα τά παλη
ά μας φύλλα.

χρι σήμερον είς τό Μουσεϊον τής Κολοκυθοΰς. ’Ήκμα- 
σεν είς τήν προϊστορικήν ;ποχήν καί έπνίγη κατά λο- 
θος είς τόν Τάμεσσην τής Αφρικής συνοδεύων τά στρα
τεύματα τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου δταν έβάδιζαν έν- 
αντίον τοΰ Βασιλέως τών Περσών Πυθαγόρα. Ή  κη
δεία του έγένετο μεγαλοπρεπής καί τόν έπικήδειόν του 
έξεφώνησε φίλος λόγιος σκόρπίσας έπί τής σωροΰ του 
άνθη άπό τό άνθοπωλεΐΟν τής μακαρίτισσας φίρμας 
Φόρσης καί Σία κομμένα δμως άπό τόν. . . ’Εμετόν.

ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΝ; Μ ΠΡΟΥΚΛΥΝ.
Άφοΰ δπως ίσχυρίζεσθε ή Ασφαλιστική Εταιρεία 

σάς άδίκησε καί θελετε νά τήν έκδικηθήτε ένας μόνον 
τρόπος υπάρχει. Νά πάτε φίλε μου στήν ίδια εταιρεία 
νά άσφαλισθητε γιά εκατό χιλιάδες δολλάρια καί υ
στέρα νά.... πεθάνετε.

ΚΥΝΙΚΟΝ, ΜΠΡΟΝΞ.
Ό  λόγος γιά τόν όποιον έδεναν τήν έποχήν έκείνην 

τά σκυλλιά μέ τά λουκάνικα είναι δτι τό μεν σχοινί 
ήτανε ακριβό, τά δέ λουκάνικα έπουλοΰντο μέ τήν πηχυ! 
συνεπώς φθηνά. Τώρα δμως ποΰ τά σκυλιά είναι μπό
λικα καί τά λουκάνικα ακριβά, σκοτώνουν τά σκυλιά 
καί φτιάνουνε ....λουκάνικα. λ

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ό μασκαράς έκείνος ποΰ στόν 
προχθεσινή μπάλμασκέ τοΰ Όμίλου μας έσούφρωσε κατά 
λάθος τά κλειδιά τής πεθεράς μου νά μάς τά έπιστρέ- 
ψη, γιατί δεδομένου δτι μεταξύ αυτών είναι καί τά 
κλειδιά τοΰ θησαυροφυλακείου ςίτ είρημένης ό δυστυ
χής φάδερ ίν λώ κατά διαταγήν άνωτέραν (τής κυρί
ας του) άπό δρθρου βαθέως τώρα πιά μέχρι βαθυτέρας 
άκόμη νυκτός κάθεται μέσ’ στό σπίτι σάν τό Γερω-Νι- 
κόλα φυλάγων τόν άνοιχτό θησαυρό τής πεθεράς μου.

Οταν σάς πονή ή κοιλιά καί γουργουρίζουν τάντερά 
σας μην πίνετε πετρέλαιο. Είναι προτιμώτερο νά τρίβετε 
την κοιλιά σας μέ κεραμίδι είς έποχήν μάλιστα ποΰ 
τα κεραμίδια μάς φαίνονται καρβέλια.

ΝΙ. ΚΟΛΟΝ, Μ Π ΟΣΤΟΝ .
Ό  Δαρβΐνος δέν ήτο φυσιοδίφης άλλά Θεολόγος. 

Διάφορα συγγράμματά του ώς τό «Περί άνέμων καί 
υδάτων και «περι εκρηκτικών αερίων» γραμιιένα έπάνω 
εις περγαμενην άπο γαϊδουρινό τομάρι σώζονται μέ

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

"Υστερ’ άπό λίγη ώρα ό Κωσταντής άφοΰ έφρόντισε 
προηγουμένως νά πάη στο σπίτι του ν’ άλλάξη καί νά φο- 
ρέση τά γιορτιανά του, συναντούσε στό καφενείο τούς πα- 
τριώτας του καί άρχισε νά ρωτά γιά τούς δικούς του καί 
τά διάφορά νέα τοΰ χωριού.

Ό  Γιάννης διαχυτικώτατος τώρα πιά, άφοΰ έπλήρωσε 
έδιωξε τόν οδηγό άρχισε μία φλυαρία άκατάσχετη.

— Οΰλ, οί δ’κοί σ' Κουσταντή, πιέρα γιά πιέρα είν’ σά 
θέλ’ ού Θιός ούόχ’ κί καλλίτ’ρα. Ού πιθ’ρός ού Παπατρι- 
βέλας μιά στού χουράφ’ κί μιά στ’ ν άκκλησιά οΰλου κί 
μαζεύ’ λετρουϊές. Τά γουν’κά σ’ κ’δά παλέβν’ μί τοΰ ζι- 
βγάρ’. Ού Γιάν’ς τ’ Σακαφλιόρα σί χιρ’τάει. Προυσκυ- 
νήματα πουλλά κι’ άπ’ τού Δημήτρ’ τσ’ Παπαδιάς. Ού 
σκουτ’νός. Τ ’ ψώφ’σ’ τοΰ βόϊ ού μπαλιούρ’ς. Ή  σταυρου- 
νύφ’ ή Λιένκου τ’ μπαραμονή π’ φεύγαμ’ άπ’ τοΰ χουριό 
γένν’ ση στοΰ χουράφ’ τσ’ Σβάλης κι’ άφαλουκκόπ’κ’ μο
ναχή τς’ . Ού Νκουλός τσ’ Τρανταφλιάς άγόρασ’ τ’ 
μλάρ’ τσ’ Στάθν’νας κι ού Άντών’ς τ’ Καψουκόλ’ τού 
ζουντόβουλ’ μί τοΰ σ’μπάθειου τ’ Κουλουβελόν’. Ή  θχιά 
σ’ ή Στραβουλαίμινα ίέκαν σόγαμπρου τού γυιό τ’ Πάρι- 
δρ’ τ’ Μπαλουμέν’. Ά μ ’ πού νά στά μουλουΐσου ούλα.

— Έ ! Απόψε παιδιά θά φάμε μαζί, είπε ό Κωνσταν
τής, θά πάμε νά κοιμηθούμε στό σπίτι καί αΰριο πρώτα 
ό Θεός θά σάς πάω στό τραίνο καί σάς στέλλω στό εσωτε
ρικό πού δουλεύουν καί οί άλλοι πατριώτες γιατί έδώ δέν 
έχει εργοστάσια γιά δουλειά.

— ΚΓ ού έρμους ού Άργύρ’ς; έκαμε ό Γιάννης.
-—Ποιός Άργύρης; ρωτά ό Κωνσταντής.
Ό  Γιάννης τότε άρχισε διηγούμενος δλη τήν 'Οδύσ

σεια ποΰ έτράβηξαν άφ’ δτου έπάτησαν στή Νέα Ύόρ- 
κη. Τοΰ έδειξε τή διεύθυνσι τοΰ Νοσοκομείου καί ό 
Κωνσταντής άφοΰ τήν πήρε τούς ύπεσχέθη νά πάν την 
έπομένην μαζί νά τόν ίδοΰνε.

Αφοΰ λοιπόν έφαγαν μαζί δλοι τους μεσημέρι βράδυ 
δαπάναις τοΰ Κωνσταντή ποΰ προσεπάθη νά μή χάση 
τή φήμη ποΰ̂  είχε στό χωρηό ώς πλούσιος επιχειρημα
τίας καί άφοΰ έγύρισαν δεξιά καί άριστερά στό Ντάου 
Τάουν χαζεύοντας τό βράδυ έτράβηξαν στό σπίτι τοΰ 
Κωνσταντή γιά ύπνο δπου τούς άνέμενε ή έκπληξις 
τοΰ φωνογράφου τήν οποίαν είχε προετοιμάσει ό οίκο
δε σπ“ότης .

(Ακολουθεί)

Μ Ε Γ Α Λ Η  Κ Α Ι Τ Ε Λ Ε ΙΑ  
Α Γ Γ Λ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η

568 7th Ave., NEW YORK 
JEAN TRICHA

Διπλωματούχος Άμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα hd 
Ιδετίαν καί δυναμένη νά άποδώσχι τήν ακριβή έξήγησιν είς τή* 
Έλληνικην και την γνησίαν ’Αμερικανικήν προφοράν.

Ή  μόνη, τελείως κατηρτισμένη ’Αγγλική Σχολή δι’ άρχαρίου; 
καί προκεχωρημένους, ή όποια προπαρασκευάζει δχι μόνον διά 
Hich School (Γυμνάσιον) άλλά καί δι’ ’Αμερικανικά έπιστη- 
μονικά καί έπαγγελματικά Σχολεία.

Ωσαύτως διδάσκονται “Αλγεβρα καί Γεωμετρία διά τό 
Cooper Union. Σύστημα τέλειον, πρακτικώτατον.

The Jame Tricha English-Greek School 
’Αγγλικά έάν δέν ξέρης καί στής Τρίχα δέν φοιτάς 
κάθε ώρα πού διαβαίνει κι’ ενα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά χρονάκια σαν νερό 
καί δέν Μχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
Έ τσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα Λά τήν στείλω νά orom&ooq.
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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

. -ν.

'Γι' είσαι; Μ ετανάστης καί πάς γ ώ  τήν ΓΙ ατρίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ α ς και νά ύπνώσης 
μά σάν σοΰ-φέρουν μπίλι ΰά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχείον ύπνου καί φαγητού επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

Θέλετε ανδρικά είδη* Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικά;

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας ,,
που σοΰ θιμΐζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,,
λάδι άνθοΰ απόσταγμά καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρόδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοΰ Ρ α C α ζ  ο ύ λ α θά τά  βρης καί Μ αυροδάφνη φίνα»
Ravazula Bros. 3 .Madison St. NEW YORK

Ό  Γιάννης Μπούρας!· Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ , πέρα 
καί δέν τόν ηιίρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώ ναξε καί μοΰπε «Φασουλή
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε .καί στήν Α νατολή  .
μέ λίγα λόγια <π:όγ. ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα
πώς έ'χω κι- έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα» ,Λ ., .
Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος πού ζή γιά καλωσύνη 

I. συμφέρον έχομ’ δλοι μας μιλιανέρ νά γίνη».Υπάρχει Ελληνικό Κατάστημα.,Μήν ξεχνάτε δταν άγο ; n r  a r f t t f . s  n b a t t f r y  p l a c e  n e w  YORK
ράξετε δτι δσω περισσότερό Λοΰσο και νοίκι εχει tva j BOORAS C,GARETTES 5 ®A1TERY p 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης. ΐ *

Δοιμάτια εύάερα, ευήλια μεγάλα · · ..'· , 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη

« * * · -■· · ■
Νά ταξειδεύσης πρόκειται; M.fv εχη'ς πιά σκοτούρα, |
τής πέρνει δλες ’πάνω του τό «Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  
Μ π ο ύ ρ α ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μας τιμφ’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ενα.

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

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

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

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

ποΰ" ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπ,τν 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχ ω φ  λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί ’ Α θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
μέ πατριωτισμό .πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

*  *  ·

Σ τό βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ το λεπίδι 
καί ήμπορεϊ νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά καί σπίτια καί μαγαζειά τά  καίει 
αύτός ποΰ έχει γνώσι μέσα του έ'τσι λέει.
« Σ ’ δ,τι αξία εχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

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

'Ο  Λογοθέτης ό Κ ωστής, Άσκληπιάδης πρώτης 
ποΰ διακρίν’ έμβρίθεια καί πείρα καί νεότης.
Γιατρός ποδ μπρός σου σάν σταθή καί σέ κυτάξη μόνο 
μέ μιά ματιά σέ βεβαιώ σοΰ πέρνει κάθε πόνο.
'Ο ταν  έκείνος σέ ίδή καί φάρμακο σοΰ δώση 
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεϊ τά  νύχια νά σέ σώση.

Κ. Losothetis, 256 W. 44th St. NEW Y O R K .! 152  E‘ 22nd St·’

M.

A. A

Ά ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
αν 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 το 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 παρα μά σάν δέν έχης χρήμα 

βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Δέκα» 
σ ’ ολον 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.

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

Ό ,τ ι  κι’ δν άγοράσητε γραβάτες η καρφίτσες 
πουκάμισα καί σώ — Pardon—  μανδύλια η βαλίτσες 
έλα τά  εϊδη τ ’ άνδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
ασθενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
acoO Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων 
yog  σέβεν θρί τό νούμερο στήν «Έ κ τη ν  Λεωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
μέ γούστου εμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.

407 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.

Μίστερ κανείς δέν θά  σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
ροΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
ατούς Π  απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 

ρούχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.
PA P A G E O R G E  B R O S .

600 Blue Island CHICAGO,

Ν Ι Κ Α Σ  
’ Ιατρός

175 Lexington Ave., NEW YORK
★ ★ ★

A  E a  I 0  Y  
Ίατοός

NEW YORK
★ ★ ★

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

17th St., NEW YORK

K.

136 E.

’Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε .
μέ 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. Galanos 20 Pearl St. New York

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

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

ILL.

Τό ξέρετε τό Πάνθεον; Ξενοδοχείον πρώτης.
Ό  Φώσκολος τό κυβερνά σπουδαίος πατριώτης 
κι’ ό Λοιλοιδάκης σύντροφος πούναι Μαρμαρινος 
κι’ υπηρεσίες χίλιες δυό κάνει τοΰ κα-θενός. 
Ξενοδοχείον φαγητού και ΰπνου δπως πρέπει 
ποΰ δλω προς τήν θάλασσα και προς τόν ήλιο βλέπει, 
μέ μπάνιο, μέ σκεπάσματα καινούργια, καθαρά 
καί δπερ σπουδαιότερον λίγον ζητοΰν παρά.

7 W ASHINGTON STREET, NEW ΥΟΡΚ.

Ά ν  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 
ο,τι δουλειά ζητήσης αύτός γιά σέ θά τρέξη 
κι’ άπό τή στενοχώρια εύθύς θά  σέ ξεμπλέξη.
Linardos A gen cy  659 6th A ve., NEW  YORK

*  *  *

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον 'Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι ονειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ δν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Ο ταν τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τά δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα  σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης 

Σ ιγαρέττα  G REEK  D REAM  
A N G L O -A M E R IC A N  T O B A C C O  COM PAN Y 

79 5th AVENUE NEW  YORK.
ΫΫΫ

Π ές μου ποιο παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ενα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης. 
θ ά  πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά  μετανοιώσης. 
PAN AG IQTIS TSIMIS 150 W . 28th St. NEW  YORK.

Ποιό προϊόν 'Ελληνικό κι’. ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό κακγκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.
Θέλεις έληές τών Κάλαμων, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ «Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήπης; - 
Μόνον σ' αυτούς ν’ άποτάνθής πούναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.'

M 05H AH LADES BROTHERS
New Bawary ar.d James Street New York.

Θέλεις νά έχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νδσαι πεπισμένος πώς δέν ΰά μετανοιώσης.

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

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, Hotel, έν γένεν μήν 
έπιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασφα- 
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 αξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπλ 
τό Κεφάλαισν γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κ ατα 
στηματάρχης ήμπορεϊ ν’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπβ*- 
ραμένους υπαλλήλους προκύπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε υπαλλήλους έντιμους καί εργατικούς μέ πείραν;· 
Άποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφείον 

C O LE M A N ’ S R E C T O R  AGEN CY
ί 693 6th A V E .................................................................... NEW YORK.

* ★ *  *

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

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK
*  *  *

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

Σκέπτεσθε νά πάρετε αυτοκίνητο καί θέλετε νά μάθετε 
νά τό όδηγήτε; ’Ελάτε νά σάς διδάξομεν. Θέλετε νά γίνετε 
σωφέρ; Σάς δίδομεν μαθήματα. Θέλετε νά πάρετε δίπλω
μα όδηγοϋ; Είμεθα πρόθυμοι νά σάς μάθωμεν τόν μηχα
νισμόν. Σχολή άνοικτή ημέραν καί νύκτα καί τάς Κυρι- 
ακάς.

Τ ά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ* στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έ'ρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

ohn Marakas Rookery Bldg. Room 81 7 Chicago, 111.

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

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

* *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής δ θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ "Α λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111.
"1 450 W. 5th Ave. Cleveland O. 

*  ★  *

Τηλέφωνον Bryant 9427

Ε Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν  

'Ή  Α Θ Η Ν Α ”

’ Ελ. Λάμπρου καί Κ . Γρηγορόπουλος 

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

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξείδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ υ μ ί α
ποΰ θά είπή Ά ν ά π α υ σ ι  γιά σάς κι’ Ο ι κ ο ν ο μ ί α .
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ.

***
GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.

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

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

Δοκιμάσατέ μας.


