
SATYROS SATURDAY, April 29th, 1916

Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στην τσέπη του θά μπαίνή 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αΰτός μέ μάς καί μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.

Νέα 'Υόρκη εδρα μας Σατΰρου χρόνος τρίτος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος

Είκοσεννηά ’Απρίλη. Κανούργια νταβατοΰρια 
νότες άπό μινίστρους άλλά κι’ άπό σαντούρια.

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

Χόντρετ τραβά ό αριθμός 
καί τοΰ Λευτέρη βρυχηθμός.

Σταυραετοΰ χατήρι καί νΰν καί είς αιώνα 
μπαλώνεται λιγάκι κι’ ή φουκαροΰ χελώνα.

Οί δυό κολλίγαι σάν χαζοί 
ψάλλουν ’Ανάστασι μαζί.

Φ.—- Χριστός ’Ανέστη πάλι
σάν πέρσυ Περικλέτο 
παράς μέ τό τσουβάλι 

• μάς πλημμυρίζει φέτο
καί δωρεαί άρχίζουν 
σάν τη βροχή νά πέφτουν 
καί ’ψίχουλα χαρίζουν 
δταν καρβέλια κλέφτουν.

Π .—  Χριστός ’Ανέστη δλοι
. οί Χριστιανοί φωνάζουν 
στή Σμύρνη καί στήν Πόλι 
σάν τά τραγιά μάς σφάζουν 
κι’ ό Μαθουσάλας στέλλει

μιά νότα μέ χαβά 
κι’ δλα τά κάνει μέλι 
καί σαπούνι χαλβά.

Φ.—- Σάν επεσ’ ό μαΐστρος
ό πρώτος ό Μινΐστρος 
καί πήρε πιά φρεσκάδα 
μέ τή γνωστή γεννάδα 
σέ τοΰτο τόν πουνέντε 
γκαλάν προβάλλει γκέκα 
καί δίνει μέ τά πέντε 
χαρίζει μέ τά δέκα.
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Ό  πρώτος έν τοΐς πρώτοις 
τών ίσων τό ξεφτέρι 
ή γηραιά νεότης 
ανοίγει τό κεμέρι 
κα'ι μαγεμένο γρόσι 
σκορπίζει στήν ’Αθήνα 
ποϋ οποίος τό τσακώνει 
τό νοιώθει καβαλίνα.
Γλέντια, χαρές και γέλοια 
Κολοκυθοΰ κα'ι Φάλληρα 
παντοΰ δίπλα καρβέλια 
κατρακυλούν κα'ι τάλληρα. 
κα'ι μέσα στά καντούνια 
μόλις κανε'ις φανη 
τοϋ ρίχνουν μιλιούνια 
τού Γέρω Στεφάνή.
Στού Νέου Μαθουσάλα 
τ’ ολόχρυσο κεμέρι 
κάθε φτωχός, κεφάλα 
απλώνει τώρα χέρι 
κα'ι κόσμος μιλιούνι 
πεινών παντού υμνεί 
τόν κλασικό τσιγκούνη 
τό Γέρω Στεφάνή.
Χριστός ’Ανέστη κράζουν 

τών ευσεβών τά στίφη 
καί τό Θεό δοξάζουν 
ματοβρεγμένα ξίφη 
κοσμάκη πριν έν τέλει 
κυτάζω νά πεινά 
και βλέπω στό τσεγκέλι 
σφαχτά άνθρωπινά.
Έκύλησε τήν πλάκα.
Νά φιληθούμε ελα 
κα'ι τώρα κάθε βράκα 
και κάθε φουστανέλλα 
υμνολογεί κηφήνα 
τών Γέρων τή χορεία 
λαού στραβού τήν πείνα 
καί τήν άπενταρία.
’Ανέστη δπως πάντα 
ό Κύριος κα'ι πάλι 
καί μέσα στή Λοκάντα 
τοϋ "Εθνους τή μεγάλη 
φέτος άκούω μόνον 
Συμμαχικά πεσχέσια 
καί τών ’Εθνικοφρόνων 
παρατηρώ τά φέσια.
Χριστός άνέστη λένε 
αγκαλιασμένοι δλοι 
κι’ άπό τόν πόνο κλαΐνε- 
πού δέν θά μπούν στήν Πόλι 
κι’ ό δόληος Γιακουβΐκος 
τόν Κωνσταντή φιλεϊ 
καί ό Γιουδάς κι’ ό Νϊκος 
κάθε Άρμέτ, Άλή.
Ούκ έ'στι Τούρκος τώρα 
καί Χριστιανός ούκ’ εστι 
"Ολα τά πέρνει μπόρα 
σάν πής Χριστός ’Ανέστη 
καί τούτη είνε στάνη 
πώς πρέπει άναλέτη 
ποϋχει καί Σουλεϊμάνη 
ποϋχει καί Μωχαμέτη.
’Ανέστη ώς συνήθως 
άναβοά καί φέτο 
τό ευλαβές τό πλήθος 
μαγκούφη Περικλέτο 
κι’ έγώ ευχές μοιράζω 
μέ δάχτυλ’ άνοιγμένα 
ποΰ στά σουβλιά κυτάζω 
βατράχια περασμένα.

Ψάλλει ό βλάκας κι’ ό κουνενές 
καταβασίες Π ασχαλινές.

Φ.— Ημέρα ’Αναστάσεως πολιτικής ήμέρα
*Ας λαμπρυνθώμεν έκ χαράς λίγο καί μεΐς δώ πέρα 
καί χάριν τόσων άδελφών έκεΐ μακράν πεινώντων 
τήν φαεινήν ύμνήσωμεν πλειάδα τών γερόντων.

Πάσχα Κυρίου καί τρανή Σαρακοστή τοΰ Γένους 
Μέσα σέ χίλιους νηστικούς κυτώ δυό χορτασμένους 
καί γάρ έκ γής προς ουρανόν ή πούλια τών έν τέλει 
ακόυσα διεβίβασε τής φτώχειας *τό καρβέλι.

Π .— Δεύτε τό πώμα πίωμεν τής γδύμνιας τό καινόν 
κι’ υμνήσει πάς ξυπόλυτος κι’ ύμ.ήσει πας πεινών 
τής αφθαρσίας τήν πηγήν δπερ έστί τούτέστι 
κάθε Ταμείο πουκλεισε μέ τό Χριστός Άνέστη.

Φ.— ’Επί τής θείας φυλακής καί μέσ’ άπό τό σπίτι 
ό δικηγόρος Άββακούμ ό Λευτεράκης ήτοι 
διαπρυσίως έκραξε «Τόν «Κήρυκα» βοηθήσετε 
Διάλε τσ’ άπομεινάρές σας έάν δέν μ’ άναστήσετε.»

Π .— ’Όρθρου βαθέος σήμερον όρθρίσωμεν καί πάλι 
καί γάρ πολλά έποίησαν καλά οί Άγγλο-Γάλλοι 
δικαιοσύνης ήλιος άνέτειλαν μιά ’μέρα 
κι’ άφήκαν βασιλεύσαντες στήν Κέρκυρα χολέρα.

Φ.— Κατήλθον εις Άθήναιον διάφοροι σαχλοί 
ΐνα τής Κυβερνήσεως καταργηθοΰν μοχλοί 
κι’ ό Παπαδάκης πιάστηκε μαζί μ£ -J, Γ υ·πάρ.) 
πού καί τούς δυό ό διάβολος, Μεσσία, θά τούς πάρη 
πλήν ώς έκ κήτους ’Ιωνάς σύ μέ τά πρώτα θάλπη 
άπ’ τή Μυτηλιναίϊκη λένε θά βγής τήν κάλπη.

Π .— Ό  έκ καμίνου φλογέράς Σέρβοις ποτέ ρυσάμενος 
ό Άγγλογάλλοις συμμαχών πλήν ούπω μαχεσάμενος 
πάσχει ώς άνθρωπος Ρωμηός τής ’Εξουσίας πόνον 
ό τών Συμμάχων πάντοτε ευλογητός καί μόνον .

Φ.— Λύτη ή ’μέρα ή κλητή, ή χιλοδιαβασμένη
καθ’ ήν Μεσσίας στή Βουλή Μυτηληναΐος μπαίνει 
τών εορτών ή εορτή γεμίστε τά ποτήρια 
καί γάρ πανήγυρις έστί καί γιά τά πανηγύρια.

Π .— Φωτίζου μιά, φωτίζου δυό καί μήν κυτάς αλλού 
παληά μου Ψωροκώσταινα καί νέα Καρκαλού 
Ή  κτίσις πάσα σήμερον άγάλλεται καί χαίρει 
καί γάρ ή δόξ’ άνέτειλε τοϋ Μπάμπουλα Λευτέρη 
μ’ δλο τό σέβας στήν Αυλή έκεΐνο τό προσήκον 
διά τών Αθηναϊκών κι’ ιθαγενών «Κηρύκων.»

Φ.— Μεγάλυνον ψυχή μου τών γέρων τή χορεία 
τά γένεια τοΰ Σκουλούδη καί τήν άδεκαρία.

Π .— Μεγάλυνον ψυχή μου Μεσσίαν τόν ταφέντα 
καί άκουσίως πάλαι Άρχής παραιτηθέντα.

Φ.— Σήμερον πάσα κτίσις άγάλλεται καί χαίρει 
δτι έπανελθόντα κυτάζει τό Λευτέρη.

Π .— Μεγάλυνον ψυχή μου τούς γέρω κοτσονάτους 
καί κάθε στραβομάρα τού μακαρίου Κράτους.

Φ.— Ό  “Αγγελος έβόα ψηλά άπ’ τό Παλάτι 
Γαρίδα έχει γίνει τοΰ Κρητικού τό μάτι 

Χαΐρε Μινΐστρε πρώτε, χαΐρε Γηροκομείο 
ποΰ δπου κι’ άν άπλώσης βρίσκεις κενό Ταμείο.
Άνοΐξτε τά στραβά σας γιατί καιρός επέστη 
κι’ άν τύχη ό Μεσσίας ώς τώρα δέν άνέστη 
μήπως μάς βρή φοβούμαι κανούρια άλλη μπόρα 
καί άναστή έκ κάλπης έφταμηνίτης τώρα.

Είδος έπαίνων 
Ψαλμοί τών Αίνων.

Φ.—  (Μεσσίας άναστήτω
έπέταξεν ή Μοίρα 
καί διασκορπισθήτω 
’Εθνικοφρόνων σπείρα.)

Πάσχα καινόν καί “Αγιον εφθασε πάλι φέτο 
ποΰ τούς σιδηροδρόμους μας κατέσχον Περικλέτο 
’Άμωμον Πάσχα μυστικόν φέρε μου τά σαντούρια 
κι’ οί Σύμμαχοι έπίταξι θά κάνουν στά γαϊδούρια.

Π .—  Ως ό καπνός έκλείπει
καί λυώνει τό κεράκι 
έτσι περνά κι’ ή λύπη 
άπό τό Λευτεράκη.)

Δεύτε οί Φιλελεύθεροι καί δώ καί παρά πέρα 
υψώσατε χαρούμενοι τήν κόκκινη παντιέρα 
κι’ είπατε. «Δέχου Καρκαλού άγάπης Ευαγγέλια 
έξ ουρανών κατέλθωσι Συμμαχικά καρβέλια, 
καί χρήμα είσελεύσεται άθρόον στό κεμέρι μας 
εύλογημέν’ οί Σύμμαχοι καί δοξα στο Λεύτερη μας.

φ.  (Μετά τιμών μεγάλων
πηγαίνουν λένε βάδην 
κι’ ένας κοντά στόν άλλον 
άμαρτωλοί στόν ’Άδην.)

Πάσχα τερπνόν άνέτειλε Πάσχα ζωή καί κότα 
μέ νέα τοΰ Γουίλσονος στη Γερμανία νοτα.
Πάσχα ποΰ οί ’Ιάπωνες ανοίγουν φασαρίες 
Πάσχα ποΰ μέ τό Μεξικό μάς βρήκαν ιστορίες 
Πάσχα έδώ Πάσχα έκεΐ Πάσχα τοΰ κόσμου δλου 
Πάσχα ποΰ πάμε δλοι μας γραμμή κατά διαβόλου.

Π .—

Φ.—
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720 W . 181st Street, New York, Ν. Y.
P u b lish e d  e v e ry  S a tu rd ay  b y

C. ZAMBOUNIS 
V . DESPOPOULOS, Prop. 

SUBSCRIPTIONS
U n ited  States o f  A m e r i c a . . . .  $ 2 .0 0  y ea r ly  
F o re ig n  C ou n tries  ............................$ 3 .0 0  y ea r ly

T e l. 9 8 4 8  St. N ick o la s

E n tered  at the N e w  Y o r k  G en era l P ost O ffice  
as S e c o n d  C lass M ail M atter.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τέτοια σαν βλέπω τή ζωή αύτή μέ λίγα λόγια 
κι’ αμαρτιών στό σβέρκο μου σάν σέρνω κομπολόγια 
ενα πρός ενα σκέφθηκα γιά νά τά πώ τοΰ κόσμου 
νά πάψουν πιά κρεμάμενα άδιάκοπα εμπρός μου.

Τότε ποΰ πιά μεγάλωσα κα'ι στή ζωή έμπήκα 
καί τους καυμούς της γεύθηκα καί κάθε μιά της γλύκα 
τότε καί τών κριμμάτων μου τ’ άμέτρητο μελίσσι 
επέταξε στήν πλάτη μου κολλώντας σάν τσερίσι

Όδός Κλεισόβας κάθισα σάν πήγα στήν ’Αθήνα 
Ζακυνθινή νοικοκυρά, μιά λιγερή Κατίνα 
τριάντα έσερνε σχεδόν Ίούνιδες στήν πλάτη 
κι’ ήτο άν όχι τάκαρος, πάντως καλό κομμάτι.

Λ.· -

”Αν είχα κάμαρη καλή κανείς μή μέ ρωτήση 
Σέ δλη ’κείνη τήν παληά φοιτητική μου ζήσι 
ενα προσόν τό μάτι μου μονάχα παρετήρει 
Νάχη τούτέστι πάντοτε στό δρόμο παραθΰρι.

Ό  Σατανάς παρόλ ντονέρ μέ είχε καβαλήκει 
ποΰ τό θαρρούσα έγκλημα σωστό νά δώσω νοίκι 
γι’ αυτό καί τό παράθυρο τοΰ δρόμου ήτο νόμος 
τής σωτηρίας άγκυρα καί τής φυγής ό δρόμος.

Θαρρώ στόν τρίτο τοΰ νοικιοΰ πώς περπατοΰσα μήνα 
κι’ είχα πληρώσει μοναχά καπάρο στήν Κατίνα 
γιά τοΰτο καί ή πόρτα μου άγρύπνως έφρουρεΐτο 
κι’ άκουγα πάντα τό πρωΐ. «Ντοτόρε πάς στό τρίτο.»

Νά μή σοΰ κακοφαίνεται. Ντοτόρε μου. Μ’ άνήκει 
καί γίνεται βαρύτερο δσω τραβά τό νοίκι.
Πρέπει γιαμά λογαριασμούς, Ντοτόρε, νά ξοφλήσω 
Κι’ έλεγα «Τρία γίνηκαν; Θά σοΰ τά έγχειρήσω».

Μέρες περάσαν μερικές στενόχωρες γιά μένα 
καί τά φανάρια μιά νυχτιά σάν κύταξα σβυσμένα 
τόν ιιπόγο μέ τά ροΰχά μου βάζω στήν άμασχάλη 
κι’ έτσι Π ΑΡΑΘΥΡΟΕΙΔΩΣ εδώθε πάν οί άλλοι.

Στό σπίτι τοΰτο ή τρελλή, ή παιδική μου νειοτη 
τήν άμαρτία έκανε— άνάθεμα— τήν πρώτη 
κι’ έτσι πιά δπου υστέρα έπήγα νά καθήσω 
άδύνατον νά έφευγα μέ δίχως ν’ άμαρτήσω.

"Οπου άν πήγα κι’ έκατσα.—ευτυχισμένοι χρόνοι—  
πάντοτε κάποιο θάπεφτε νυχτερινός κανόνι 
κι’ άπ’ τήν παληά μου τή ζωή αύτό ζηλεύω μόνο 
ποΰ τώρα θέλοντας καί μή τό νοίκι τό πληρωνω.

Νάμαι λοιπόν καί φοιτητής ποΰ καί μπαστούνι έ'χω 
σέ δλα τά θεάματα μέρα καί νύχτα τρέχω 
ιδίως στό ’Αρσάκειο μπροστά συχνά βολτάρω 
καί τά κορίτσια σάν καλό λαγωνικό φερμάρω.

’Ανάθεμά τη τή στιγμή, τήν ώρ’ άνάθεμά τη 
ποΰρριξε μέσ’ στό δρόμο μου τό θηλυκός διαβατή, 
τά χείλη ποΰ μ’ υπνώτισαν, χείλη ποΰ σάν τα φίλησα 
θαρρείς τουλούμι γίνηκα κι’ άμέσως κατρακύλησα.

Λέν θά σάς πώ τοΰ κάλλους της τόν πανηγυρικό 
Αύτή δέν ήταν άνθρωπος· ήτανε ξωτικό 
κι’ έ'φταιξα ποΰ προσκύνησα τ’ άφράτά της τά κάλη 
αντί σάν άγιος άσκητής νά τρέξω γιά μπουκάλι.

Αύτή δέν ήταν άνθρωπος. ’Ήτανε Σατανάς.
Την προσκυνούσα γιά Θεό μά ήτο Μαμωνάς 
κι ενώ όχηά έγίνετο καί βόας συσφιγκτήρ 
« Αγάπη μου» τής έλεγα άντί νά πώ «σικτίρ.»

Τί νά τής κάνω! Σάν παιδί ζοΰσα σ’ ονείρων χώρα 
Αν είχα τότε τό μυαλό αυτό ποΰ έχω τώρα 

θάβλεπε πόσω άξιζαν δλα μαζί τά τζάκια της 
οταν φουρτούνα έννοιωθε— συγνώμην— στά μπατζάκια

(της.
( ’Ακολουθεί)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ό  Σάτυρος έπιθυμών κι’ αύτός νά βοηθήση στήν 

οικονομική κατάστασι τής Πατρίδος άνοίγει έρανον
υπέρ τών άπορων τ ο ΰ  .............  Καλαμαραδικοΰ
Άγώνος.

Τά ονόματα τών εύγενών δωρητών άπό λόγους σ ο υ- 
φ ρ ο π ο ι ο σ ύ ν η  ς— κατά τό μετριοφροσύνης—  
δέν θά καταχωροΰνται στήν έφημερίδα μας, άλλά θά 
γράφωνται μέ λαδομπογιά πίσω άπό τήν πόρτα τοΰ Γ ρα
φείου μας, μνημεΐον αιώνιον τής κ α ρ δ ι α κ ή ς  των 
εύσπλαγχνίας.

’Επιτροπή άποτελουμένη άπό τούς πρωταγωνιστάς 
τοΰ θιάσου μας, τό προσωπικόν τών γραφείων μας, τούς 
Προέδρους τών Σωματείων, τά Συμβούλια τών Κοινο
τήτων, τούς προύχοντας τής πόλεως καί δλους έν γένει 
τούς καλώς άποκατεστημένους θά μοιράζη άδελφικά τά 
βοηθήματα πρός τούς άπορους έργάτας τής πένας, με- 
ταχειριζομένη γιά τόν ήμέτερον Διευθυντήν τάς Άριθ- 
μητικάς γνώσεις τοΰ 'Υδραίου εκείνου Καπετάνιου δηλ. 
τρεις τριάντα ένενήντα καί πενήντα εκατό.

’Επίσης εκτός τών χρημάτων δεχόμεθα καί άντικεί- 
μενα οικιακά καί σ ω μ α τ ι κ ά  οίον ξεθωριασμένα 
ρούχα, τσουβάλια τρύπια, παπούτσια δίχως σόλες, τσι
μινιέρες χρωματιστές, φουστάνια μέ πούφια, γούνες 
χωρίς μαλλί, κατσαρόλες —  συγγνώμην —  δίχως πάτο, 
πυρωστιές, σκάφες, γλάστρες μέ κοπριά, σκούπες γιά 
δλα τά δωμάτια, τενεκέδες τοΰ πετρελαίου, σχοινί καί 
σαπούνι καί διάφορα άλλα είδη πολυτελείας ώς καί 
έσώρρουχα πλυμμένα καί άπλυτα χωρίς νά τά βγάλωμε 
στή φόρα.

Μέ τά χρήματα, τά όποΐα θά μαζεύωνται θά συστή- 
σωμε οικονομικό σισσίτιο είς τό όποιον θά προσέρχων- 
ται καθ’ έκάστην δλοι οί έφεδροι καί λοιποί άπάμαχοι 
τοΰ π ε ν ι κ ο ΰ — ή λέξις ,δέν παράγεται άπό τό πένο
μαι— άγώνος κρατούντες στό χέρι τό άγγεΐο τους καί 
τών οικείων των μέσα είς τό όποιον θά βάζουν τή μερί
δα τους. "Οσοι έξ αυτών δμως έπιθυμοΰν νά πάρουν τό 
σισσίτιόν τους είς χρήμα θά μπαίνουν στό Γ  ραφείο και 
θά πληρώνωνται έ ν α— λ ά ξ καί έπί τά αυτά μερη.

Οί δωρηταί ώς άντάλλαγμα τής εύσπλαγχνίας των 
θά πάρουν τό παράσημον τής Π ε 'ν τ α δ α χ τ υ λ ο υ ,  
τό όποιον θά φέρουν ύπερηφάνως αιωνίως καί τ υ μ
π ά ν ι ά  ί ω ς μπροστά στά μάτια τους.

Ό  ’Έρανος θ’ άρχίση άπό τής έρχομένης εβδομάδος 
καί δέν θά τελειώση ποτέ, έκτός άν σκοντάψωμε σέ
κανένα πορτοφόλι ή ταξειδέψωμε για τας αιωνίους
Μονάς.

"Οταν ό έρανος φθάση στό κ α τ α κ ό ρ υ φ ο ν
τότε οί άποροι θ ’ άγοράσουν δλοι άπό μίαν εξοχικήν
έπαυλιν είς τήν ώραίαν παραθαλασσίαν εξοχήν «Γκό τού 
χέλ» ΐνα περάσουν έκεΐ τό υπόλοιπον τής ζωής των συγ- 
γράφοντες τά πάθη των καί τρίβοντες την κοιλίαν των 
μέ κεραμίδια ’Αμήν!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝ ΟΝ , Ενταύθα.

Λυπούμεθα πολύ ποΰ δέν μποροΰμε νά σέ πληροφορή- 
σωμε γιά ποιό λόγο οί ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί τό Πάσχα 
βάφουν τ’ αυγά τους· ξέρομε δμως γιατί βάφουν ή γυ
ναίκες τά μοΰτρά τους.

Ήρνήθη ό Παπάς νά σέ μεταλάβη; έκανε καλά άφοΰ 
δέν ’πήγες νά σ’ έξομολογήση. Φοβόσουν λές τόν κανόνα; 
Μά δτι κι’ άν σοΰβαζε θά τώκανες στό σπίτι σου έκτο- 
άν ήθελε νά σέ βάλη έκεΐ μπροστά του. Άλλως τε ποιός 
σ’ έβίαζε κυρία μου, νά πής τής άμαρτίες ποϋ επιβάλλουν 
κανόνα; ’Ά ς  έλεγες μόνον τής ελαφρές.

ΚΑΡΔΙΑΚΟΝ Μπόστον.
Ή  καρδιά βρίσκεται στό άριστερόν μέρος τοΰ θώρα- 

κος δπως λέν οί γιατροί καί στό βάθος τής σακούλας 
δπως λέμε μεϊς. "Οσω κι’ άν προσβληθη ό θώραξ καρ
διακός δέν γίνεσαι ποτέ- δυστυχία σου δμως άν πάθη ποτέ 
ή σακοΰλά σου.

ΑΝΩΝΥΜΟΝ, Πίτσμπουργγ.
Νά σέ συμβουλέψωμε τίνι τρόπω μπορεί νά γίνης 

πλούσιος. Διάβολε. Μόνον αύτό δέν ξέρομε. Ά ν  ξέραμε 
τέτοιο πράμμα θά τό κάναμε καί ’μεϊς κι’ έτσι άντί νά 
σοΰ δίναμε σήμερα συμβουλές θά σοΰ στέλναμε— μπαρ- 
ντόν θά στέλναμε ήθελα νά πώ— στή φιλολογία φάσκελ
λα χειροπόδαρα.

ΔΑΒΙΔ, Νιούαρκ.
Τό «Ματαιότης ματαιοτήτων» τό είπε ό μακαρίτης ό 

Σακουλές δταν τόν έκυνήγησαν άπ’ τή σπηλιά τοΰ 
Σωκράτους μαζί μέ τήν Κλεοπάτρα καί δχι ό ’Ιωάννης 
Χρυσόστομος δπως έγραψε προχθές ό «Κήρυξ», Τώρα 
ή ΙΙαλαιά Γραφή λέει δτι τό είπε ό Σολομών. Ψέμματα. 
Μή τήν πιστεύης, γιατί πώς μποροΰσε ποτέ νά τό πή 
ό Σολομών ποΰ ήτο Εβραίος καί δέν ήξευρε . . . . .  γρΰ 
Ελληνικά;

ΖΩΟΦΙΛΟΝ, Φλώριδα.
Τί είνε ό άνθρωπος; Άλλά ποιός άνθρωπος; Εκείνος 

πού φ ο ρ ο ύ μ ε  ή ό  άλλος ποΰ σ κ ε π ά ζ ο μ ε ;  
Ό  κρεάτινος άνθρωπος ή ό εσωτερικός; Γιά τόν πρώ
τον νά ρωτήσης ένα χημικόν γιά τόν άλλον νά σοΰ ποΰ- 
με. Αύτός είνε ή συνισταμένη τών ιδιοτήτων τοΰ ζωικού 
βασιλείου. Μέ άλλα λόγια άλλος πολύ καί άλλος λίγο

έχομε μέσα μας ένα νύχι λεωνταρτού, μιά ουρά τίγρεως, 
δυό τρίχες άλεποΰς, έν αυτί γαϊδουρινό, μιά μύτη γου
ρουνίσια, ένα κομμάτι σκυλίσιο κλπ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ___  ΚΑΤΕΡΓΑΡΙΚΕΣ
Μη λέτε άπ’ τά μυστικά σας παρά μόνον έκεΐνα ποΰ 

σάς συμφέρει νά γίνουν γνωστά.
"Οταν^ ψωνίζετε βερεσέ άπ’ τόν μπακάλη καί σκέ

πτεσθε νά τόν κανονοβολήσετε έν καιρώ κάνετε πάντοτε 
στην αγορα Εβραίικα παζάρια. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
τοΰ παρέχετε την εντυπιοσιν άνθρώπου πού σκοπεύει νά 
πληρώση.

"Οταν πρόκειται νά συνάψετε δάνειον μήν τό ζητήσε
τε̂  ποτέ από τό φίλο σας δταν είνε μοναχός του, άλλά 
πάντοτε δταν βρίσκεται μέ παρέα. Είναι εύκολο νά σάς 
πή σάς οτι δεν εχει, πολύ δύσκολο δμως γιά πολλούς 
λόγους νά τό πή σάν τόν άκούν καί άλλοι.

Οταν είσθε σόρτ στήν Πάγγα μήν πληρώνετε μέ 
τσέκ άλλη ’μέρα έκτός άπ’ τήν Παρασκευή. Έ τσι έχετε
ιδυο μερες καιρό κάποιον νά βουτήξετε νά τ ά .............
πληρώση.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Ουνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τού λ’πός Κουσταντή ίέτσ’ θά μί βάν’ ταχιά στ’ νκα- 
ρέκλα παν’ κι θ’ άμονλίσ’ν τού μαγκούφ’ αύφτούν’ τού 
λιχτρισμό νά μι σκουτώσ’ ;

( Μωρ θα σι καν μαύρουν ντίπ κατά ντίπ σά γυφτου- 
| κάρβ’νου. Δέ Μ  γυρέψ’ ούτε νιρό νά καταπιής.

— Α( κατά διαόλ’ μί τν’ Άμέρικασ’ κί μί τσ’ νόμ’ 
κι τσ’ δικαστάδις κι’ ούλ’ τσ’ ξουρ"μέν’. 0 ύρ’ νά σί 
δέρν τ σκουτουμοΰ κί νά μή μπουρής νά τούν ξικλιάϊς 
μί τού χαντζάρ’ σάν κί τ’ μπαμπακούλα τσ’ νιρουπου- 

ι ταμίας. Ουρ τούτην είν’ νόμ’ ; Νά δρσ’ μέσ’ στά γκα- 
Ιβατσ καί ό Γιάννης έκανε μιά άρκετά ένδεικτικήν Ελ
ληνικήν χειρονομίαν καί μέ τά δύο του χέρια.

;— Άκ.ουσι δώ Γιάννη είπε ό Κωσταντής. Κοιμήσου 
τώρα καί τό πρωί έτοιμασθήτε νά πάμε νά ίδοΰμε τόν 
Αργύρη στό Νοσοκομείο- καί έπειτα βγάζετε τά εισιτή
ρια γιά τόν Ά γ ιο  Φραγκίσκο.

* — πχι° Φραγκίσκου; Δέν πάου π’θινά σάν κί 
δέν γέν’ καλά ου έρμ’ς ού Άργύρ’ς. Σάν κί θαρρής 
Κουσταντή πώς σί βαρένουμ’ πάμ’ κί κιτιάζουμ’ σί κάνα 
χάν’. Δέν ίέχ’ δώ πέρα χάνια;

Ο Κωσταντής είδε τάς ελπίδας του τώρα νά διαψεύ- 
δωνται. Ό  Γιάννης δέν έννοοΰσε νά τό κουνήση χωρίς 
τόν Άργύρη καί τά πράγματα άρχισαν νά περιπλέκων- 
ται^’Εν τούτοις άπήντησε δτι δέν τόν έμελλε δσον καιρό 
κι’ uv εμεναν σπίτι του, μόνον ποΰ δέν θά μπορούσε νά 
τούς περιποιηθή γιατί θά ήτο πολύ άπησχολημένος μέ τό 
έμπόριό του.

(Ακολουθεί)

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Έ δρα έν Βοστώνη.
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Γνωρίζομεν έκ πείρας δτι ό έπικερδέστερος τρόπος νά 
διάθεση  ̂ τις χρήματα είνε νά τά διάθεση είς άσφαλεΐς 
μετοχικας 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 όποια στηρίζεται δχι μόνον είς τήν ικα
νότητα τών διευθυντών καί είς τήν ύποστήριξιν τών με
τόχων, άλλά καί είς δεκάδα ολοκλήρων εφευρέσεων αί 
όποϊαι έχουσι λάβη προνόμιον ευρεσιτεχνίας άπό τήν 
ομοσπονδιακήν κυβέρνησιν.

Μία ευκαιρία διανοίγεται προ τών Ελλήνων τής Αμε
ρικής. Νά άγοράσωσι μετοχάς τής Εταιρίας V A SIL  
STEAM SYSTEMS CO. τώρα δπου ή τιμή των είνε 
μόνον δύο δολλ. διότι άφοΰ έντός ενός έτους έδιπλασιά- 
σθη ή τιμή των πόσον περισσότερον δέν θά αύξηθή αΰτη 
τώρα όπότε ή Εταιρία ήγόρασε μεγαλοπρεπές έργο- 
στάσιον έν HUDSON, MASS. πρός έναρξιν τών πα
ραγγελιών τάς οποίας λαμβάνει ή Εταιρία; Ζητήσατε 
πληροφορίας είς τά γραφεϊά μας.

Τώρα πού Πάσχα έρχεται κι’ άρνί ζητείς νά ψήσης 
μήν πάς— παρντόν— σάν τό στραβό καβάλα νά ψωνίσης. 
Αρνιά σφαγμένα τής στιγμής, τοΰ γάλακτος αρνάκι 
ποΰ τό τρυπά καί τό μικρό άκόμα δαχτυλάκι 
Άρνί άν θέλης νόστιμο καί τρυφερό νά 'ψήσης 
άπ’ τοΰ Κουμπούρη μοναχά νά πάς νά τό ψουνίσης.
Ν. COFM BOUPJS 54 JAMES ST. Ν. Υ. Ci)TY. 

***

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

568 7th Ave., NEW YORK 
JEAN TRICHA

’ Αγγλικά έάν δέν ξέρης καί στής Τρίχα δέν φοιτάς
κάθε ώ ρα  ποϋ διαβαίνει κι’ ενα τάλληρο πετάς
Μήν ξεχνάς οτι κυλοΰνε τά χρονάκια σάν νερό
καί δέν θσ,χης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
νΕτσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλω νά βπο«&άση.



SATYROS

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 ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά  Ξενοδοχεία νά φ άς καί νά ύπνωσές 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον ύπνου καί φαγητοΰ επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

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

*  *  *

Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ.|ν έχης πιά σκοτοΰρα, 
τ8ς πέρνει ολες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ί ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  
Μ π ο ύ ρ α  ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμά’ 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 πάς τή φ ά τσα  ν ά τ ή ν  διαιώνισης;
Τ ρέξε  φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαΐ δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξε τον! Λεβέντης μέ τά  οΰλά του 
θ εό ς  νά συχώρεση τήν άγια τήν ψυχούλα του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφείον Κωνσταντίνος 
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

641 6tl> A ve ., NEW  YOR K
S Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Λάδι ξανθό ’Αϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

'Ο  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηίρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώ ναξε καί μούπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
πώς έχω κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος πβΰ ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον έχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BO O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLA C E  NEW  YORK. 

* * *
Δωμάτια  ευάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται 6 άδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α  ί ’ Α θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
μέ πατριωτισμό πολΰ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK.

ό I B ’

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

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

Ποιό προϊόν 'Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό κα'ι γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε ευθύς στους αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά και τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας κα'ι ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτοςνθ?ίς ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
κα'ι παραλήδες έ'μποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

Θέλεις νά έχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δοίσης 
καί νάσαι πεπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.

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

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, H otel, έν γένει ui|v 
έπιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασφ α- 
λίσητε προσωπικόν τ ί μ ι ο  ν, μ έ  π ε ί ρ α ν  καί φ  ί- 
λ ε ρ γ ο ν .  Ή  έργασία άξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  ά*4 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κ ατα 
στηματάρχης ήμπορεί ν’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ xtxet- 
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε υπαλλήλους εντίμους καί έργατικούς μέ πείρ«τ; 
’ Αποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφείον 

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

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

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
’Έχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά και δεν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή και πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέσφάξη.
Θά τό νάρκωση μοναχά γι’ αύτό δέν αμφιβάλλω 
και κράτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο Δ Ο Ν Τ Ο ΙΑ Τ ΙΈ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 W EST 37 STREET NEW YORK

"Α ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  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 τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλό στή ζήσι δέν προκόβεις 
χαΐ τό ξουράφι έχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SHOP

Μ.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
’Ιατρός

NEW YORK

Α . Α Λ Ε Ξ Ι Ο  
Ιατρός

152 E. 22nd St.,
★ ★ ★

NEW YORK

ANGELO D ’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
βέν ήμπορεΐς σέ βεβαιώ  νά κάνης ούτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
<f βλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοΐς τά  φέρνει.

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

Κ.

136 Ε. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK
*  *

K. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ

’  Iarooc

256 W.  44 ST. NEW YORK.

Ό ,τ ι  κι’ δν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
.«ουκάμισα καί σώ — Pardon—  μανδύλια ή βαλίτσες 
5λα τά  είδη τ ’ άνδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
«τοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων 
φόρ σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λεωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
μέ γούστου εμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.
467 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.

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

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ
1401/2 WEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η.

* $ *
Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λες τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έ'ξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα αδελφούς ας γράψη ή ας πάει 
αν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

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

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Yerk 
* * *

Τού Σ ίγγερ  ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
πού δέν χαλούν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν ’ Αρβανίτη Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό άς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς άς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δ ς  προτιμά δταν ζημιά δέν έχη

742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

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

* ★ *

” 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 
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 δνειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ δν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Οταν τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τό δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης 

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

79 5th AVENUE NEW  YORK.

Π ές  μου ποιά 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 ’ ένα 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 IO TIS TSIMIS ISO W . 28th 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 δν έρθη μέρα 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

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

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

(ψ ω νίσ»».
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y.

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ "Ά λεξ άς σπεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago 111.

” 1450 W. 5th Ave. Cleveland O.

Τηλέφωνον Bryant 9427
Ε Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν  

•Ή ΑΘΗΝΑ”
Έ λ. Λάμπρου καί Κ. Γρηγορόπουλος

30 4  W est 41st Street New Y ork , Ν. Y.
* * *

"Οπως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης είσιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ υ μ ί «
ποΰ θά είπή Ά  ν ά π α υ ο 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 S t  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 A V E N U E , N E W A R K , N . J .

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

Δοκιμάσατέ μας.


