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Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αυτός μέ μάς καί μεις μ’ εκείνον χάζι.

* Ά ν  θέλη δμως 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 Ύόρκη έδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
καί τοϋ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

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

Μηνός τοΰ Μάη έξη 
Αμάν Χριστέ κι’ άς φέξη.

Ό  Αριθμός τοΰ φύλλου εΐν’ εκατό καί ένα
Ποϋ λέν γι’ άγαλματάκια δαχτυλοποιημένα

'ΓΗΣ ΑΟΥΖΙΤΑΝΙΑΣ Η ΜΝΗΜΗ ΛΕΝ ΑΙΩΝΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΑΦΡΑΤΗ Μ Π ΥΡΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΥΝΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Τά δυό ξετσίπωτα μας όντα 
τά λέν μέ τρόπο κι’ άπόσπόντα

Μέ τρόπο τά λένε 
Γελοϋνε καί κλαΐνε

Φ. ’Ακούεις κρότους Περικλή;
Π. Νοιώθω νηστείας χνώτα.

Φ. Σεισμοί τη γή ταράζουνε, κροτούνε βαρελότα
κι’ άντιλαλοϋν βραχνές φωνές στους κάμπους καί στους δρόμους 
Βάρδα φουρνέλο κι’ ό ’Ετιέν χαλά σιδηροδρόμους

Ό  Μαθουσάλας γύρω του ματιές στηλώνει γαΰρες 
Μίνες εδώ, φουρνέλα κεί, τρανές φωτιές καί λαΰρες
Συντρίμμια πέφτουνε στή γή γεφύρια καί καμάρες 
καί ά'ρες μάρες Περικλή κι’ ώραΐες κουκουνάρες.

Συνδέσμους βλέπω γαλονιών, λαμποκοπούντα ξίφη 
κρυφά άντιδυναστικών γοργοσαλεύουν στίφη.
“ Ομως δέν βλέπω στό Γουδί τά άθλα τά παληά 
καί μοναχά μυρίζομαι ώραΐα σκορδαλιά.

Μάτι’ άντικρύζω άγρια καί μάτια θολωμένα, 
αυτιά κυτώ γαϊδουρινά στους τοίχους κολλημένα 
φρουροί φυλάνε άγρυπνα κάθε τρανό τσοπάνη 
φοβάτ’ ό Γιάννης τό θεριό καί τό θεριό τό Γιάννη.

Πέφτουν τά κάστρα τής Όργυιάς, τής ’Άρτας τά γεφύρια 
Στό διάβα του σωριάζονται κελιά καί μοναστήρια 
καί στό εξής τετράπαχοι βαρβάτοι κολογέροι 
δέν θάχουν πλέον πώς καί ποΰ νά τρίβουν τό πιπέρι.
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Βαρδάτε κι’’ ό έρίγδουπος δ Ζευς πέρνα καί βρέμεται 
Τρέμετε γή καί ούραλ'ός καί Συμμαχίες τρέμετε 
κι’ αν νεύση μόνον μιά φορά Κράτη μακράν καί δμορα 
γής Μαδιάμ θ άγίνετε καί Σόδωμα καί Γόμορα.

Βάρδα φωνάζει καί κανείς μήν τύχη καί τολμήση 
τόν άρσενικοθήλυκο τό δρόμο νά μοΰ κλείση.
Πρώτος τραβώ κι’ ακολουθούν οί γέροι μου μινΐστροι 
τοΰ ’Έθνους δλοι σέρνοντας τό σάπιο τό καπίστρι.

Π . Κάτι άκανανόητο θαρρώ στό βάθος κρύβεις
Σάν τό Μεσσία, Φασουλή, τόν Κρητικό τά στρίβεις 
ποΰ μιά δέν θέλει τήν Άρχή σ’ ενα νησί πετιέται 
καί δυό γιά νάμπη μέσα ΐης χιλιομαλλιοτραβιέται.

Μιά είσαι φίλος τής σοφής πλειάδος τών γερόντων 
κλεινών τ’ αυτιά σου στούς κλαυθμούς καί θρήνους τών

(πεινώντων)
καί μία εναντίον των μαγκούφη ξεσπαθώνεις 
καί γένεια πού τά φίλησες τά διπλοφασκελώνεις.

Αίνιγμα είναι άλυτο ό τρόπος ποΰ μιλεΐς 
Μία προβάλλεις Χριστιανός μιά γίνεσαι Άλής 
κι’ ώς έθνικόφρων βουλευτής μέ τό λιλά τό φέσι 
γιά τής Πατρίδος τό καλό ξεσχίζεσαι μπαμπέση.

Άπό τά χίλια κόμματα πούχει ή δόλια χώρα
εντός κι’ εκτός άπ’ τήν Άρχή, σέ ποιό πιστεύεις τώρα;
Πές μου έσύ ποΰ πάντοτε φιλοσοφείς βαθύτερα
σαν άλλοι ζοΰν μέ γυλιό καλά κι’ εμείς καλλίτερα;

Ζωής ήρέμου γέννημα ήσυχου βίου θρέμμα 
Τί είσαι; Φιλελεύθερος ζητών νά χύσης αίμα 
ή έθνικόφρων δηλαδή πηγαίνων λάο- λάο 
γκρεμμίσου πήτ’ άπ’ τό ταψί καί πέσε νά σέ φάω;

Πές μου ποιός θέλεις νά κρατή τού τιμωνιοΰ τό διάκι; 
Θέλεις τό Γέρω- Στεφάνή, θέλεις τό Αευτεράκη 
ναναι πώς ήταν κι’ άλλοτε στής καρκαλοΰς τής πλάτες 
καί πίσω του οί Σύμμαχοι νά γίνωντ’ αγωγιάτες;

Θέλεις γαϊδούρι νά γενής, νά σέ'χουν φορτωμένο 
καί τό ποτάμι νά περνάς ποΰναι κατεβασμένο 
καί νά μή ξέρης τά σακκιά ποΰ σούχουν στό σαμάρι 
άν γεμισμένα τάχουνε μ’ αλάτι ή σφουγγάρι;

Φ. Κι’ έγώ δέν ξέρω Περικλή άληθινά ποιόν θέλω 
Θέλω τό Γέρω- Στεφάνή, τό νέο Βενιζέλο 
Θέλω τόν ’Ί ξ  καί τόν Ίγγρέκ, τόν τάδε καί τόν δείνα 
κι’ έ'να δέν θέλω σήμερα. Τό αίμα καί τήν πείνα.

Δέν ήρθ’ άκόμα ό καιρός νά μπούμε στόν καυγά 
Κλώσσα μ’ άρέσει νά γινώ καί νά κλωσσώ αυγά 
κι’ δταν οί άλλοι λύώνουνε νά λέμε κλοΰ κλοΰ κλοΰ 
δσω νά ’ρθη γυρεύοντας ή κάθε Γιαβουκλοΰ.·

Μήν τόν κυτάζεις σήμερα περίλυπος τό χάρτη 
Μπαμπάκοβούλωσε τ’ αΰτιά στόν Κρητικό άντάρτη 
κι’ αυτοί οί γέροι ' Έ λ λ η ν ε ς  πού τήν ευθύνη φέρουν 
δσω κι’ άν έξεκούτιαναν άκόμα κάτι ξέρουν.

Π .—  Μυστηριώδες ΰφος
καί πάλι έχεις πάρει 
Έσχάτως ένας γρίφος 
έγίνηκες μουρντάρη 
κι’ άφοΰ σάν τράγος στάνης 
μονάχος περπατεϊς
ή τό σπιούνο κάνεις ή θά συνομωτής.

Γιά νά χαθούν ο ίοιστροι 
οί έθνικοί οί τόσοι 
τοΰ Μπέρνστοφ τό αγκίστρι 
σ’ έχει θαρρώ τσακώσει 
κάποιο γενναίο τσέκι 
ή τσέπη σου θά κλείνη 
•καί δεύτερος ζευζέκι 
’Ιούδας έχεις γίνει.
Γιά νά μή δίνης τώρα 
έναν παρά σακάτη 
πώς τά περνά ή χώρα 
ή μακαριωτάτη 
αυτό θά πη γιά μένα 
κρυφό χορό σάν σέρνης 
σοΰ πάει τρία κι’ ένα 
κι’ έγεινες πόσα πέρνεις.

Φ.—  Μήτε τόν Μπέρνστοφ είδα
μήτε ψιλά τοΰ πήρα 
'Όταν μοΰ ποΰν Πατρίδα 
κλωτσοπατώ τή λίρα 
κι’ αίσθημα μίο κάρο 
τόσα κρατώ καντάρια 
ποΰ δέν τά σέρνει κάρο 
μήτ’ εκατό μουλάρια.

"Αν κατηφές πώς είπες 
τό μοΰτρό μου κυτάζεις 
δέν είν’ άπό τής λύπες 
καί μήν άναστενάζης.
Ά π ’ τήν Αθήνα κάτι 
στό τελωνείο στέκει 
ξεβράκωτο κομμάτι 
ποΰ περιμένει τσέκι.

Είν’ ό γυμνός ποΰ έχω 
μες στή βαλίτσα χώσει 
κι’ ένώ γιά κείνον τρέχω 
ϊσως νά μοΰ κρυώση 
καί κόψιμο τόν πιάση 
διάρροια καί πούντες 
κι’ έτσι δουλειές μοΰ φτιάση 
μέ λερωμένες φούντες.

Τί τέχνη έχει θεία 
τ ό δ α χ τ υ λ ο φ ε ρ μ έ ν ο .

Π .—  Μιλεΐς σάν τήν Πυθία
καί δέν καταλαβαίνω

Φ.—  Τέσσερα κολοκύθια
• τά δυό σαπίσανε

τάχατες νάν’ άλήθεια 
πώς τό πουλήσανε;
Φέρε τής καραμοΰτζες 
σαντούρι καί κλαρίνο 
καί δώσε χίλιες μούντζες 
σ’ εκείνο τόν Έλγΐνο. ·
Σάν τό θαλασσοπούλι 
πετά ό Κωσταντΐνος 
καί γύρω λένε ούλοι

«Ποΰν’ ό Ερμής εκείνος 
ποΰ ό Μιζέ νά κλείσουν 
κόμ’ έμιγκράν τόν πάνε 
κι’ άντί νά τόν ταΐσουν 
τό δόλιο θά τόν φάνε;»

Π .—  Ή  φτώχια πούχεις φέτο
σ’ έβλαψε Φασουλή.

Φ.—  Κουρδίζω Περικλέτο
τής νύχτας τό βιολί 
κι’ όπως ό Χόντζας κλαίω 
πλήν παίζω κι’ ένα κόρο 
κι’ άν δέν άκοΰς σοΰ λέω 
πώς θ’ άκουσθή τουμόρω.

Π οιός ξέρει ποιά σκαπάνη 
στό φώς νά τώχη βγάλη 
’Ίσως τσαπί τσοπάνη 
μπορεί κι’ οί Άγγλογάλλοι. 
κι’ ή Μοίρα στραβοκάνη 
γράφει στό κούτελό του 
νά ίδοΰν κι’ Άμερικάνοι

—  Παρντόν- τόν αφαλό του. 
Κανένας δέν τά ξέρει ι 
τής Μοίρας τά γραμμένα

Ποιός ξέρει άν καί μένα 
ή Μοίρα δέν τά φέρη 
σάν μοΰ κλειστοΰν τά μάτια 
νά ρθοΰν νά μέ συλήσουν 
κι’ δλα μου τά κομμάτια 
νά τά μοσχοπουλήσουν!.

Σέ δημοσιογράφους 
ιδίως τσαρλατάνο 
μήν πιστυθής τούς τάφους 
Γιά τοΰτο σάν πεθάνω 
κάλλι’ ώχω νά μέ φάνε 
ή γάτες καί οί σκύλλοι 
παρά νά μέ κυτάνε 
νά γίνωμαι ρεζίλι.

’Άλυωτος σάν θά μείνω άπό τά κρίμματά μου 
νά κάψης σοΰ άφίν ωδλα τά κρέατά μου 
γι’ άγαλμα μή μέ πάρουν καί βγώ στά τρυφερίτσια 
κι, έρθοΰν καί μέ κορτάρουν γυναίκες καί κορίτσια.

’Ά ν  μέσ’ σ’ αύτή τή ζήσι δπως καθείς τό ξέρει 
τήν έχω συνηθίσει τήν πείνα χασομέρη 
μά δλα μου τό κώλα μεσ’ στά σκουτιά τά βάζω 
καί δσα πρέπει δλα έπιμελώς σκεπάζω.

Αύτά έδώ τά λίγα γυρεύει ή ψυχή μου 
καί μόνον σύ κολλίγα άπ’ τό νεκρό κορμί μου 
δτι έπιθυμήσης κι’ άρέσεις πιό πολύ 
μπορείς νά τό κράτησης νά κάνης χαϊμαλί.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

φιφή τήν έλεγαν Φιφή. Τι ώμορφιά, τι γλύκα 
κα'ι δπερ σπουδαιότερον μέ θαυμασία προίκα 
ποΰ ζοΰσα είς τοΰ έρωτος αύτοΰ τά δύο χρόνια 
μέσ’ σέ βροχή φανταστική άπό ναπολεόνια.

Τήν άγαποΰσα άρά γε αληθινά, πώς πρέπει 
ή μήπως τοΰ πατέρα τηςφερμάριζα τήν τσέπη;
Άπαγε σκέψις βλάσφημος! Τή λάτρευα τρελλά 
μά πάντως έν συνδυασμφ... μ’ εκείνα τά ψιλά.

Μή τάχα είναι έγκλημα, μή τάχα είναι κρΐμμα 
δταν ζητης νά παντρευθής μιά ματμαζέλ μέ χρήμα;
Έάν γεννήθηκες φτωχός ποιοΰ νόμου τάχα γράμμα 
σ’ άπαγορεύει τό καλό τοΰ γείτονά σου πράμμα;

"Οταν κανείς προικοθηρή μαζί μέ τό φουστάνι 
πρόστυχη πράξι δέν θαρρώ δτι μέ τοΰτο κάνει.
Κι’ δποιος μπορεί μέ παντρειά μαζί κα'ι νά πλουτίση 
θέλει χιλιοφασκέλλωμα, άν τύχη τήν κλωτσήση—

Να!! Προικοθήρας ήμουνα κα'ι τό διακηρύττω 
ΙΙλοΰτος γιά μέ κα'ι παντρειά τό ϊδιο πράμμα ήτο 
γι’ αύτό καί πριν στοΰ έ'ρωτος τής ξόβεργες πιασθώ 
άπ’ τόν παρά έφρόντιζα νά έξασφαλισθώ.

Ξέρετε σείς πιό πίστευα τής εξυπνάδες φόρτε;
Νά βουτηχθης μέσ’ στόν παρά τόν ξένο μέ τό κόρτε 
κι’ ένώ σοΰ λείπει σήμερα ίσως κι’ δ επιούσιος 
νά κοιμηθής άπένταρος καί νά ξυπνήσης πλούσιος.

Άφοΰ σέ τούτη τή ζω ήάδιάκοπα παλαίβομε 
καί μέ. γελάς καί σέ γελώ κι’ ένας τόν άλλον κλέβομε 
μέ τάς άρχάς του πέστε μου ποιός τό θαρρεί άσύμφωνο 
ποΰ γάμο δέν τόν ένοιωθα μέ δίχως προικοσύμφωνο;

Άφοΰ στό βίο μιά φορά θά παντρευτώ καί μόνο 
γιατί νά έρχωνται στιγμές νά χιλιομετανοιώνω 
δταν ή μέν σακούλα μου τυχαίνει νάναι άδεια 
ό δέ ψωμάς ζητεί λεπτά κι’ δχι φιλιά καί χάδια;

Πές μου άν είσ’ ε’ιλικρινής. Τί ή καρδιά σου θέλει; 
Δουλεύων σάν τόν είλωτα νά βγάζης τό καρβέλι 
ή νά φιλής μιά κοπελιά καί κάθε της φιλάκι 
νά γίνεται στήν τσέπη σου ώραΐο ταλλαράκι;

Τοΰ πλουτισμού καλλίτερος ποιός είναι τάχα τρόπος; 
Κάθε φτωχοΰ τόν ίδρωτα νά κλέβης άπανθρώπως 
νά δίνης ξύκικο τυρί καί νοθεμένο λάδι 
ή μ’ έ'να γλυκοφίλημα καί κάθε είδους χάδι;

Γιατί νά μέ κατηγορούν πώς ήμουν προικοθήρας; 
Ervof-vor σάν δέν ήμουνα— ώς λέν τινές — τής Μοίρας 
σκέφθηκα κι’ είπα« Στή ζωή παράδες γιά νά κάμω 
εμπόριο καλλίτερο δέν είναι άπ’ τό Γάμο.»

Αφ’ ού δέν ξέρω στό σακκί τοΰ Γάμου τό δεμένο 
χέλι ή φίδι μέσα του άν βρίσκεται κλεισμένο 
δεν είναι πιό καλλίτερα τό χέρι ν’ άρματώσω 
παρά γυμνό σάν τό στραβό νά πάω νά τό χώσω;

Τσιμπά τ φίδι, μά γλυστρά επίσης καί τό χέλι.
Η χούφτα κάποιο άλειμμα νά τό κρατήση θέλει 

κι άν παντρεφθης καί στή ζωή λείψη αύτό τό άλειμμα 
με δί/ίος χέλι μιά βραδυά θά ευρης τό κατάλυμα.

Μά ίσως κάποιος άπό σάς μπορεί νά μέ ρωτήση 
« Εάν αύτά ποΰ κοπανάς τά κράτησες στή ζήσι 
πάσα εκατομμύρια δολλάρια καί λίρες 
απ τήν Κυρία Φασουλή τήν Καναδέζα πήρες;»

'< Λοον Λ Γιϊικκ ενωόις lin iidivti δνο δντων 
"  * nuoc ιιον «ίτεοήΟηκε τον γάμον τών τ:ρο<$όντων 

Φικίονλης κι’  ή Φ««5ονλη—  Θά τον εϊ—ώ — κοντέ 
■ ιιελα οί τοντιι τη ίωίι δέν udav δνο τ:οτέ.»

(Ακολουθεί)

SATYRΟΣ

ΤΗΣ ΕΒΛΟΜΑΔΟΣ
Κατά τήν μακαρίτισσαν εβδομάδα πολλά σπουδαία 

γεγονότα άτοπα πήραν τόπο—  κατά τό έλαβον χώραν.
Οι ’Άγγλοι ποΰ ήσαν πολιορκημένοι στήν Κουτέ—  

λαμάρα σάν τούς έτσίτωσεν ή πείνα είπαν μέσα τους 
άρα μάρα καί ψυχρά καί παρεδόθησαν στους Τούρκους. 
Ό  Σκουλούδης δέν διεμαρτυρήθη αύτή τή φορά.

Επίσης οί Σύμμαχοι τελευταίως πήραν πολύ άέρα— 
δέν ξέρομε άν τόν κρατούν άκόμη—  μέ τό ζήτημα τής 
μεταφοράς τών Σέρβων μέσω Έλληνικοΰ έδάφους γι’ 
αύτό ό Σκουλούδης τούς ήπίλησε δτι πριν τά τινάξη άπό 
τήν άθχή θά τινάξη τούς σιδηροδρόμους στόν άέρα 
άναφωνών δπως ό Σαμψών τής Γραφής: «Άποθανέτω 
ή ψυχή μου μετά τών άλλων ρίλων»

Κατά τάς τελευταίας πληροφορίας ποΰ έχομεν, ή πείνα 
καί ή δυστυχία έχει φθάσει σέ τέτοιο σημείο στήν 
Ελλάδα ώστε άρχισαν νά μπαίνουν στήν Αμερική καί 
μετανάσται γυμνοί—  δ έστί μεθερμηνευόμενον άγάλ- 
ματα—

Τό σπουδαιότερον δμως εθνικόν γεγονός τής έβδο- 
μάδος ήτο ή τής περασμένης Κυριακής διάλεξις, έκ 
μέρους τοΰ διακεκριμένου δικηγόρου, Συμβολαιογράφου 
λογίου, ποιητοΰ, δημοσιογράφου κοινωνιολόγου, συγ- 
γραφέως I Μαρίας 'ωλένης καί τών τέκνων, πάππων πρός 
πάππων, γονέων πρός γονέων) κ. Μιχ. Θεοδωροπούλου.

Ό  εύφραδής ρήτωρ ώμίλησε (πρός τούς άλλους εν
νοείται) εναντίον τής μεταναστεύσεως».

Ή  συρροή τοΰ πλήθους ήτο τόση ώστε ήναγκάσθη- 
σαν ν’ άνοίξουν τά παράθυρα τοΰ Αναγνωστηρίου γιά 
νά παρακολουθήσουν μερικοί τήν διάλεξιν σκαρφα
λωμένοι στόν τοίχο καί κρεμασμένοι άπ’ έξω άπό τά 
παράθυρα σάν σταφύλια στήν κληματαριά.

Εις τ άχρονικά τών διαλέξεων έν τούτοις γιά πρώτη 
φορά άναφέρεται τόση συρροή ιδίως ώραίου φύλου καί 
πολύ δικαίως δεδομένου δτι ό άγαπητός διαλεξάμενος 
είναι τό άνφάν γατέ.

Έπί τοΰ βήματος δέν παρετηρήθη δπως είς τό Νιού 
αρκ κανάτα, άλλά μόνον ποτήριον κι’ έτσι ό ρήτωρ ήπιε 
τό νερό μέν, προσέφερε δέ κα ίείς τό άκροατήριον τάς 
διαλέξεώς του τό πικρόν ποτήριον.

Τόν ρήτορα, ό όποιος τελευταίως έχει φάει τή δόξα 
δχι μέ τό κουτάλι, άλλά μέ τόν κουβά καί τόν όποιον έ- 
στεφάνωσαν κλάρες ολόκληρες δάφνης, τό άκροατήριον 
τόν συνεχάρη κατενθουσιασμένον ποΰ έτελείωσε,.... τό
σον γρήγορα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΝ, Ρ Α Π ΙΝ Τ Σ
’Έτριψε, λές, ό Δάσκαλος τά μούτρα τοΰ παιδιού σου 

στόν πίνακα; Αύτό έπρεπε νά σ’ εύχαριστήση γιατί ό 
Δάσκαλος φαίνεται δτι ξέρει τή δουλειά του. Γιά τοΰτο 
οί Αρχαίοι έλεγον «Δάσκαλος μέν, δέ καί... -αιδοτοίήικ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ Ν ΤΕΤΡΟ.Ι Τ.—
Αυτό μή σέ έμποδίζη καθόλου. Τό δτι είχε κι’ άλλους 

φίλους ή λεγάμενη πριν άπό σένα δέν σημαίνει τίποτε. 
Εκείνο ποΰ βαρύνει πολΰ είναι νά κάμη φίλους ....ΰστερ’ 
άπό σένα.

ΤΙΜΙΟΝ Μ Π ΟΣΤΟΝ .
Σέ υποπτεύεται τ’ άφεντικό σου δτι τόν κλέβεις; Φρόν 

τισε νά μή σέ τσακώση έπ’ αύτοφώρω καί υπομονή. Δέν 
θά περάση πολύς καιρός καί τά πράμματα θ ’ άντιστρα- 
φοΰν. 'Όπως καταλαβαίνομε άπό τό γράμμα σου θά γί
νη τ’ άφεντικό σου υπάλληλος καί θά τόν υποπτεύεσαι 
σύ.

ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΝ ΦΛΩΡΙΔΑ.
Δέν θέλει νά σέ άναγνωρίση ό σύντροφός σου επειδή 

δέν κάνατε χαρτιά; Ή  διαφορά σας είναι εύκολο νά 
λυθή. Χωρίζετε. ’Έτσι αύτός μέν κρατεί τό μαγαζί, σέ 
σάς δέ δίνει τόν.... άέρα.

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ.
Σοΰ κάνει τό βαρύ ή φίλη σου; Κάνε πώς δέν τό πή

ρες χαμπάρι. Φρόντισε έν ταύτώ δμως νά περιποιήσαι 
τή φιληνάδα της. Είναι ό μόνος τρόπος άφ’ ου κάνει 
τό βαρύ ήμάλλον τή βαρειά νά έλ-άφρόση.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

(Ό  «Σάτυρος» άκολουθών πιστώς τό πρόγραμ
μά του— νά φωτίζη δηλαδή τούς άναγνώστας του—  
καθιερώνει άπό σήμερον καινούρια στήλη επιστη
μονική ώφελίμων γνώσεων καί άρχίζει άπό τήν 
Ανθρωπολογίαν.)

Τί είναι ό άνθρωπος; Ό  άνθρωπος είναι ένα ζφον 
μέ δύο πόδια καί δύο μόνον χέρια εντν^ώς γιατί φαντά- 
ζεσθε τί μπορούσε νά γίνη στόν καυγά κα ιστό κλέψιμο 
άν είχε περισσότερα. Είναι λοιπόν ένα ζώον, τό όποιον 
δταν μέν σκέπτεται λέει συνήθως τά αντίθετα έκείνων 
τά οποία σκέπτεται, δταν δέ δέν σκέπτεται κάμνει ακρι
βώς έκείνα ποΰ θά έσκέπτετο. Ό  άνθρωπος έχει φωνήν 
καί όμιλε! δηλαδή οί περισσότεροι δέν διαφέρουν κατά 
τίποτε άπό τούς φωνογράφους, δεδομένου δτι μιλούν 
δταν δέν πρέπει καί γιά δτι δέν έχουν ιδέαν. ’Εντούτοις 
δλοι οί άνθρωποι έχουν γνώσεις καί ελάχιστοι γνώΛ. 

Άπό τί συνίσταται ό άνθρωπος; Έδώ οί θεολόγοι δια-
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φωνοΰν. ’Άλλοι μέν πιστεύουν δτι ό άνθρωπος άποτελεΐ- 
ται. άπό σώμα τό όποιον πιάνεται μέ τά χέρια ή μέ τά 
δίχτυα καί άπό ψυχήν ποΰ βλέπουν μόνον οί έρωτευμε- 
νοι καί ή οποία δταν ό άνθρωπος πεθάνη φεύγει άπό 
τήν τρύπα τή στοματική. ’Άλλοι δτι άποτελεΐται καί άπό 
πνεύμα. Ημείς παραδεχόμεθα τό τρίτο μόνον γιά δλους 
τούς άνδρας καί πολύ σπανίως γιά γυναίκας.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τό σώμα άποτελεΐται άπό διάφορα δργανα, τ άόποΐα 

ό άνθρωπος χρησιμοποιεί άλλοτε μέν γιά τήν άνάγκη 
του καί άλλοτε κατ’ άνάγκην γιά άλλους. Άπό τά δργανα 
αύτά άλλα μέν είναι έσωτερικά άλλα δέ εξωτερικά, Με
ρικά δμως κινητά γίνονται καί τά δύο π.χ. ήγλώσσα.

ΚΕΦΑΛΙ
Τό σπουδαιότερον μέρος τοΰ σώματος είναι τό κεφάλι 

άπό τό όποιον κρεμιώνται οί ώμοι καί τό λοιπόν σώμα, 
εύρίσκεται δηλαδή στήν κορυφή τοΰ σώματος, δταν ό 
άνθρωπος περιπατεΐ ή εΐναι δρθιος, στή ρίζα δέ δταν τά 
πόδια είναι τόν άνήφορο π.χ. δταν πέφτει ή δταν βουτά.

Τό κεφάλι είναι τό ποιό εύφορο μέρος τού σώματος 
Σ ’ αύτό φυτρώνουν τά περισσότερα μαλλιά, ή σκέψις 
καί κάτι άλλο άκόμα σέ μερικούς παντρεμμένους (ό Θεός 
νά φυλάη). Τό συνηθέστερο σχήμα ποΰ έχει τό κεφάλι 
είναι ή ελλειψοειδές σάν αυγό (κλούβιο) ή στρογγυλό 
σάν (νεροκολόκυθο). Τετραγωνικό κεφάλι έχουν μόνον 
οί χαλβατζήδες.

Τό κεφάλι εΐναι άθροισμα διαφόρων οργάνων, τά 
όποΐα ή φύσις μάς έδωκε πρός δυστυχίαν μας δπως θά 
ίδήτε.

Καί τώρα άς έξετάσωμεν ένα έκαστον δργανον χω
ριστά τί είναι καί ποιός ό προορισμός του.

ΜΑΛΛΙΑ
Τί είναι τά μαλλιά; Τά μαλλιά είναι σάν νά λέμε τό 

γρασίδι τοΰ κεφαλικοΰ χωραφιού κα ίτά όποΐα δσω μα
κραίνουν τόσω πιό πολύ άδυνατίζουν τό χωράφι, έξ ού 
καί ή παροιμία «μακρυά μαλλιά καί λίγη γνώσι.» ’Έχουν 
δμως προορισμό τά μαλλιά; Καί βέβαια. ’Άλλοι μέν 
λέγουν δτι έγειναν γιά νά μάς τά κουρεύουν οί μπαρμπέ- 
ρηδες καί άλλοι γιά νά μάς τά ξερριζώνουν ή γυναίκες. 
Εμείς πιστεύομε κα ίτά δύο.

ΜΑΤΙΑ
Τί είναι τά μάτια; Τά μάτια εΐναι δυό στρογγυλά 

πράμματα σάν κρομυδάκια ποΰ βάζουν στό στιφάδο, τά 
όποιο κινιοΰνται μοναχά τους δεξιά καί άριστερά χωρίς 
νά τ’ άγγίζη χέρι. Τά μάτια έγειναν γιά ν άβλέπωμε καί 
βλέποντας πολλές φορές νά βγάζωμε τά μάτια μας. Άπό 
τά μάτια πηγάζουν δύο πράμματα τά δάκρυα καί ή δυσ
τυχία τοΰ άνθρώπου. Έάν δέν είχαμε τά μάτια θά εΐ- 
μεθα  στραβοί. (Χειροκροτήματα.)

(Έπεται συνέχεια)

Ό  Κώστας ό Κοπίτας τοΰ Πίτσμπουργ· τό καμάρι 
κι’ή Κοΰλα τοΰ Σταθάτου ή ώμορφιά κι’ ή χάρι 
οί δυό του^ ζευγαράκι γενήκαν ταιριασμένο 
καί μ’ άνθη μυρωμένα τά στέφανά τους ραίνω.

Ξέρετεπώς έγειναν αί μεγάλαι περιουσίαι;
Α Π Ο  ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

Τό Μανχάτταν, τό Μπρόνξ ήσαν μιά φορά έξ ώρες 
μακρυά άπό τήν Νέαν Ύόρκην. Τώρα είναι δλα ή ίδια 
πόλις. Σήμερα κάθε πιθαμή γης άξίζει εκατοντάδες δολ
λάρια.

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

ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Α Π Ο  ΤΗΝ 
MANORVILE ESTATE INC'

857 B R O A D W A Y  Ν. Υ . CITY

MAN ORVILLE, L. I.
$50—  75 έκαστον ο’ικόπεδον 

ΑΠΟΤΑΘΗ ΤΕ:
HP. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ 4 GREENWICH ST. N.Y. 
C O LEM AN ’S RECTO R AGENCY 693 6th A V E  Ν. Y.

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
'Έδρα έν Βοστώνη.

1 8 5  D e v o n s h i r e  S t .
SUITE 608— 613 

Γνωρίζομεν έκ πείρας δτι ό επικερδέστερος τρόπος νά 
διάθεση τις χρήματα είνε νά τά διάθεση εις ασφαλείς 
μετοχικός Εταιρίας. ’ Αρά γε υπάρχει άσφαλεστέρα έπι- 
χείρησις άπό τήν τής Εταιρίας

VASIL STEAM'SYSTEMS CO. 
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 
όποΐαι εχουσι λάβη προνόμιον ευρεσιτεχνίας άπό τήν 
ομοσπονδιακήν κυβέρνησιν.

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



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 και πάς γιά τήν Π ατρ ίδα ;
Μά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ άς καί νά ύπνωσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον ΰπνου καί φαγητοΰ επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οίκονόμου 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, 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; Μν)ν εχης πιά σκοτούρα, 
τ8ς πέρνει ολες ’ 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 μάς τιμφ’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμη εΐν’ ενα.

Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
* *

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

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

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

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Άχαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ  α 6 α ζ  ο ύ λ α θά τά  βρής 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 ηυρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μοδπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν Α νατολή  
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
πώς εχιο κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος πβΰ ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον εχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BO O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW  YORK. 

*  *  *

Δωμάτια εύάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό αδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ενώ έσύ τ ’ Α νάκτορο τοΰ Π έτερχω φ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α  ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel ύπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμερή 
μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

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 εχει γνώσι μέσα του Ετσι λέει.
« Σ ’ δ,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.

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
’Έχεις τα δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά και δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τους γιατρο,ύς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή και πρέπει νά  πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δεν θά σέσφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αυτό δεν άμφιβάλλω 
κα'ι κράτς θά πάη στήν ευχή και θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο ΔΟ Ν Τ Ο ΊΆ Τ ΙΈ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

* ¥ .
Ά ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
δν λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί "Α δωνι τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σ*ίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλό στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι Εχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SHOP

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
Λέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
θ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τά  φέρνει.

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

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα κα'ι γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αυτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά κα'ι θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.

352  PEA RL STREET, NEW YO R K  CITY

M.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
’Ιατρός

NEW YORK

A . A  

152 E. 22nd St.,

Λ  Ε Ξ I
’Ιατρός
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136 E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Έάν σπανό δέν σ’ έκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν έ'χης γένεια κα'ι μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
άν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ άναζητεις μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθής συμφέρει.
Μή λησμονής κι’ ή πιο μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιο ωραία οψι.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ 
140Ζ2 WEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η. 

* ί  *

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρώς και λές τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
ε’ις τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη η άς πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Α τμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα  κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

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

Τοΰ Σ ίγγερ  ραπτομηχανάς μέ χέρι καί 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 Εχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν Εχη

742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

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

Ά ν  τάφερε ή Μοίρα ύπάλληλος νά ζήσης 
νά μή τό βάλης μέσα καί πάς ν ’ αύτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κι’ έκείνος θά σέ κόμη 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 NEW  YOR KAve.,

* * *
Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι ονειρον Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι ονειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ αν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Ο ταν 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 ποιό παίζεις οργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ Ενα οργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά οργανο τό χρήμα σου σάν δώσης. 
θ ά  πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW YORK.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Τούς Διευθυντάς σας 
Τούς Μαγείρους σας 
Τούς Ζαχαροπλάστας σας 
Τούς άρτοποιούς σας 
Τούς ’Αρχισέρβιτόρους σα 
Τούς Σερβιτόρους σας 
Τούς Κάουντερμεν σας 
Τού πωλητάς σας σόδας 
Τούς Ταμίας σας 
Τούς Σίλβερμέν σας 
Τούς Πάρτεντερ σας 
Τούς Πόρτερ σας 
Τούς Φάϊρμεν σας

Τούς Πιατάδες σας 
Τάς Καμαριέρας σας 
Τάς Σερβιτόρας σας
ΠΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σάς 
προμηθεύσω τόν κατάλληλον υπάλληλον.

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

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

694 6th AVENUE at 40th ST., NEW Y O R K  CITY
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175  

* * ★
Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στο μαγαζ'ι χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό και γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα'ι τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας κα'ι ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
κα'ι παραλήδες έμποροι κι, είσαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

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

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

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. N E W  Y O R K .
** * •

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

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

'Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης Επειτα 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 λές : « Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  θ Α

(■ψωνίσβ».
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y·

* * *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ’Ά λ εξ δς σπεύση νά τά πάρη
πριν ,γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάροι*ν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago IIL 

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

"Οπως σέ κάθε Εξοδο ααι δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης
κι’ ώς πρόγραμμά μας Εχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ υ μ ί *
ποΰ θά είπή Ά ν ά π α υ σ ι  γιά σάς κι’ Ο ί 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 y.oi 

συναγωνιζόμεθα τούς είσαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  και δέν έχομε π ο λ λ ά 
έ' ξ ο δ α. Λάδι εγγυημένο Ελληνικό και ’Ιταλικό άγνβ· 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


