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

’ Αν θέλη δμως καί 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 .

Νέα 'Υόρκη έδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολΰ κι’ έμάς μάς συγκινει ό πόνος.

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

Δώδεκα τοΰ Μάη ποΰ περνούν στής στράτες 
άνδρες καί γυναίκες σέ λογών παράτες.

'Εκατό καί δύο κι’ ό Καράντζα πάλι
σέ τρανούς μπελάδες τρέχει νά μάς βάλη.

Ή  Γερουσία λέγεται σέ ’μέρες μερικές 
είς τήν ούρά του θά δεθή ώς είδος τενεκές.

Τραγουδούν κι’ οί δυό τους μ’ ανοιχτή καρδιά 
τού Γέρω-Κουβέρνου τήν πρωτομαγιά.

Φ. Δρέψατε πάλιν ’Εθνικοί νοτοστεφείς ναρκίσσους
μέσ’ στής Φλωρίνης τούς φαιδρούς χαώδεις Παραδείσους
καί τούς Συμμάχους στέφοντες μέ δροσερά παλιούρια 
γλεντάτε τήν κατάληψι μέ βιόλες καί σαντούρια.

’Εμείς οί δίχως γυλιό καί δίχως καραβάνες 
στό Μάντισον μαζεύομε τής μακρουλές μπανάνες
καί έ'ρανο άνοίγομε διπλό αυτόν τόν χρόνον 
υπέρ Φιλελευθερικών κι’ υπέρ Έθνικοφρόνων.

Είν’ ή γιορτή «Ν ιουτράλιτυ» άπ’ δλες πιό μεγάλη
ποΰ μάς σκοτώνουν Γερμανοί, μάς δένουν ’Αγγλογάλλοι
είναι τών καταλήψεων τ’ ατέλειωτο Τριώδι
κι’ εκεί ποΰ μάς χρωστούσανε μάς πέρνουν καί τό βώδι.

’Ελάτε τήν ’Αντάντ Ρωμηοί νά τή χαρούμε τώρα 
καί φάσκελλα στά μάτια μας κομίζοντες γιά δώρα
σ’ δλους ας τά μοιράσουμε αύτούς ποΰ πολεμούνε 
προτού νά έ'λθη ό καιρός γιά νά μάς χρειασθοΰνε.

’Ελάτε τήν Κυβέρνησι τών γέρων νά ύμνήσωμε 
προτού κι’ έμεΐς ξυπόλυτοι καί νηστικοί γυρίσωμε
κι’ ελάτε νά γιορτάσωμε τό νέο ρεζιλίκι
ποΰ κάθε Μπέη Μουσταφά χαρίζει καί τσιφλίκι.

Οΐμοι. Γιά δλους τά αύτά προωρισθήκαν χρόνια 
Μία στιγμή άπένταροι, χωρίς παρά αιώνια
κα στό Ταμεΐον βλέποντες βαρβάτους ποντικούς 
απ’ τούς Συμμάχους θά ζητούν παράδες δανεικούς.



2 SATYROE

ΚΓ έγώ δανείστηκα ποτέ άπ’ τόν καθένα φίλο 
άλλ’ δμως φεΰ! Λησμόνησα πόσα ψιλά οφείλω 
γι’ αύτό λοιπόν φιλάνθρωπος κι’ έγώ σάν τό Χριστό 
σέ μερικούς τά χάρισα καί άλλων τά χρωστώ.

Μόνοι! Μά όχι και χωρίς άνάμνησι καμμία.
Μάς συντροφεύουν τ’ αδειανά τού Στεφάνή Ταμεία 
κι’ δλα τά γουργουρίσματα άπό φτωχών κοιλιές 
πού τώχουν πολυτέλεια νά φάν ψωμί κι’ έληές.

Μόνοι. Μά όχι καί χωρίς άνάμνησι καμμιά 
Θάχωμε τόσες έκκλησιές πού γίνηκαν Τζαμιά 
καί Χριστιανούς πού έσφαξαν οί Τούρκοι σάν τραγιά 
γιά τών Έθνικοφρόνων μας γερόντων τήν ύγειά.

Δέν είναι ή Κυβέρνησις αιώνια δέν είναι 
Μαραίνονται αί άνθηραι νιουτραλικαί μυρσίναι 
καί βλέπω γύρω γράμματα Μανί Θεκέλ Φαρές 
.άώς κουτρουβάλες θάχωμε τούτέστι τρομερές.

ΓΤ ρωτομαγιά μέ τρυφερά. Γιορτάζ’ ή φύσις δλη 
Γιορτάζουν κΓ οί Μεξικανοί οί φίλοι μας μαριόλοι 
πού μιά τά δόντια δείχνουνε, τό φίλο μιά μάς κάνουν 
χαμογελούν άπό μπροστά καί πίσω μάς δαγκάνουν.

Πρωτομαγιά! Καλώς τονε τό Μάη τό χρυσομάλλη 
ποΰ στολισμένος έ'ρχεται με νέες κάλπες πάλι 
καί κράζουν Φιλελεύθεροι στόν πρώτο τόν τσοπάνη 
«ζήτω καί τοΰ Λευτέρη μας μετά τοΰ Ιορδάνη.»

Ζήτω καί τοΰ Μεσσία μας φωνάζουν γέροι, νέοι 
Στερεωμένος πάντοτε λέν οί Μυτυληναϊοι 
πέφτουν ρουκέτες σάν βροχή σάν τό χαλάζι τράκες 
καί άγκαλιάζουν Κρητικές, Μυτηληναίες βράκες.
Πρωτομαγιά. Γιορτάζουνε παντού οί πατριώτες 
Μυτηληνοί τής σκούφιες των πετούν στούς Καββαλιώτες 
κι’ άλλοι τό λε\' ντιρεκτεμάν καί όίλλοι άπό σπόντα 
«έκ κάλπης άναστήθηκε ή ζωντανή Τζοκόντα.»
Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά. Ή  φύσις δλη χαίρει 
"Ενας στού άλλου τό λαιμό χώνει φαρδύ μαχαίρι 
κι’ δπως ή φλάσκα μολογά τοΰ Σκότ καί Όμπρεγκόν 
δί οντερστάτιγκ τ’ άγραφο νάου μοΰ λέν ίς γκόν 
οί Μεξικάνοι άρχισαν τροχίζοντες χαντζάρες 
κι’ άλλες καινούργιες φαίνεται πώς θάχωμε τρομάρες.
Πρωτομαγιά ποΰ ό Ντουνιάς σφάζεται σάν τό βώδι 
γι’ αύτό καί τή μιλίτσια σηκώσαμε στό πόδι 
καί λέμε «Δεύτε Μεξικό νά γίνης περιβόλι 
κι’ ή δλοι νά παιθάνετε ή νά σωθοΰμε δλοι.
Πρωτομαγιά μέ λούλουδα, Πρωτομαγιά μέ νότες 
πού τελευταίες γράφηκαν μά γίναν πάλι πρώτες 
μ’ άγάπης, φοβερίσμοητα, τά ίδια καί τά ίδια 
Θεέ μου βρέξε κάστανα καί χιόνισε καρύδια.
Πές μου έσύ πούχεις μυαλό πού γνώσι κατεβάζει 
οσάκις άουρ σίτιζενς κάθε Μπαντίτης σφάζει 
καί ό σοφός ό Δάσκαλος μάς τά κλωθογυρίζει 
πόσα καντάρια φάσκελλα τό ιντερβιού αξίζει; 
Πρωτομαγιά ποΰ γιορτινά ή φύσις δλη ντύνεται 
ποΰ μαλιβράσι γύρω μας — με συγχωρείτε γίνεται 
καί ό Πολίσμαν μέσ’ σ’ αύτό μπορεί οσάκις θέλει 
νά σέ σκοτώση καί νά Λας σάν τό σκυλλί στ’ άμπέλι.
Καρότσες πάν κΓ έρχώνται τραντάζονται ή στράτες 
άρσενικών κυτάζω καί θηλυκών παράτες 
κι’ ούρα γιά τήν πριπέριντνες δταν μοΰ λέν τεμπέλη 
θαρρώ πώς βλέπω δάχτυλα πασαλειμμένα μέλι.

Π .—  Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά. Ή  φύσις δλη θάλλει 
Μέ βήμα έ'ρχεται ταχύ ό Μάης μας καί πάλι 
ποΰ φέρνει άνθη χίλια δυό, μυρωδικά καινούργια 
άλλ’ δμως κΓ άμελέτητα ήτοι κοινώς άγγούρια.
Πρωτομαγιά μέ χλοερά καί δροσερά γρασίδια 
ποΰ χίλια δύο παίζονται έπάνω τους παιγνίδια. 
Πρωτομαγειά πού δάνειο οί Σύμμαχοι μάς φέρνουν 
καί μάς τό δείχνουν μιά φορά καί δέκα μάς τό πέρνουν.
Πρωτομαγιά δροσόλουστη. Γιορτή τοΰ κάθε κρίνου 
Πνίγηκ’ ή έπανάστασις έκείνη τοΰ Δουβλίνου 
Ηλιλαμά Σαβαχθανί πώς τάφερε ή σφαίρα!
Ή  πεθερά μου δηλαδή βρισκότανε δώ πέρα
καί μαρτυρίου χάθηκε στεφάνι άλλο ένα
κι’ έμεινε τό μαρτύριο τής λίμας της σε μένα.
Πρωτομαγιά μέ σέβεντη τό ξύκικο καρβέλι 
Πρωτομαγιά ποΰ έρχεται στόν Παναμά κΓ ή “Ελλη.
Ή  άλεποΰ στήν τρύπα της δέν χώραγε τσακπίνη 
μά κολοκύθια στήν ούρά κουβάλαγε κΓ έκείνη.

Πρωτομαγιά ποΰ τ’ ούρανοΰ τ’ άστέρια κιτρινίζουν 
καθώς τό λένε δηλαδή αυτοί ποΰ ποιητίζουν 
πού στό μπαχτσέ μέ τή δροσιά φυτρώνουν οί άπήγανοι 
καί κολοκύθια τρυφερά καμπόσα μέ τή ρίγανι.

Πρωτομαγιά χαρούμενη καινούργια ξημερώνει 
πηδούν τά ψάρια στά κλαριά καί κολυμπά τ’ αηδόνι 
καί τοΰ Σκουλούδη γίνονται τά γένεια πιό άσπρίτερα 
κι’ έτσι περνά αύτός καλά άλλά καί μείς καλλίτερα.
Πρωτομαγιά κΓ ή φίλης ή Φραγκο-Ιγγλιτέρα 

,στά ξαφνικά στή Φλώρινα έκόνεψε μιά μέρα 
καί ό Σκουλούδης έκανε μιά νότα καί μισή 
κΓ είπαν οί Γάλλοι νουβερόν κι’ οί ’Άγγλοι ουϊλσί.
Ντον μπή εφρέντ. Οί Σύμμαχοι τόν τόπο δέν θά φάνε 
πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά σας θαναι.
Ξέρομε τό συμφέρο μας καί τό δικό σας κάλλιστα 
καί πίσω θά τόν πάρετε καί λιπασμένον μάλιστα.
Πρωτομαγιά ποΰ κάτω κεί ζωή περνούνε άχαρη.
ΚΓ άν δέκα έ'φθασε δραχμές πενήντα δράμια ζάχαρι 
μά τόν καφέ τους ταχτικά τόν πίνουν κάθε χρόνο 
καί τό άλεΰρι τό πουλούν τά Φαρμακεία μόνο.
Πρωτομαγιά, Πρωτομαγιά ποΰ ό Απρίλης πάει 
Καλώς τό Μάη ποΰρχεται τό χρυσομάλλη Μάη 
ποΰ πριν καθώς οί άλλοι βγή κι’ αύτός άπ’ τή σειρά του 
ντόπια θ ’ άφήση δάνεια δεμένα στήν ούρά του.
Πρωτομαγιά δροσόλουστη καινούρια ξημερώνει 
Τήν Πέμπτη μπάλο τό Σχολειό καινούριο μάς σκαρώνει 
κι’ έρασιτέχναι φίλοι μας θ ’ άνέβουν στή σκηνή 
ίσως γιά χειροκρότημα, ίσως γιά τό σχοινί.

Φ.— Πρώτη ήμέρα τού Μαγιού καί πάλι ξημερώνει 
Νέον Σωκράτη έβγαλε έσχάτως ή Βοστώνη 
πού φώς σκορπίζει μάτια μου καί σάν τόν μελετήσης 
άπ’ τή λαμπράδα του μπ:ορείς στραβός νά καταντήσης.

Χουάτ φιλόζοφερ βαθύς— γράφει ό θ ε ί ο ς  «Κήρυκας» 
τοΰ Κήρυκος τόν Κήρυκα ώ Κήρυκα τί είρηκας!
Τί σοβαρός μελετητής λένε οί θείοι άλλοι 
ποΰχουν καντάρια δώδεκα μυαλό μέσ’ στό κεφάλι 
κι’ άντί στή γή δ ι κ α ί ω μ α  ποιό έ'χω νά μοΰ δείξουν 
αύτοι μοΰ παίζουν τό ζουρνά καί πάνε νά μέ πνίξουν.

’Εάν — διδάσκει—  κάποτε σοΰ μπή μέσ’ στό κεφάλι 
εκεί ποΰ βρίσκεσαι καλά καί σέ ζηλεύουν άλλοι 
έχων τήν πλάτη εύκαιρη κι’ άνάλαφρο τόν ώμο 
νά φορτωθής καθώς τό ζώ καί νά τραβήξης δρόμο 
νά γονατίσης φίλε μου σοΰ λέει σάν γκαμήλα 
νά σέ φορτώση ό τυχών ασβέστη, τούβλα, ξύλα.

"Αν σοΰ αρέσει άχυρα νά βάλης στό τσουβάλι 
γιά νά μασάς καμμιά φορά δπως μασοΰνε κι’ άλλοι 
αύτός σοΰ λέει. Τίποτε. Θά βάλης κεραμίδια.
Μά δέ μ’ άρέσουν. ’Έτρωγε κι’ ό Μπάρμπας σου τά ίδια 
’Έζησε κι’ ό Παπούλης σου μασώντας τέτοια τούβλα 
Καλά μ ά . . . .  Βγάλε τό σκασμό ή σέ περνώ στή σούβλα.

Βρέ άδερφέ γιά κύταξε. Είναι πολυψημένα
καί δέν θαρρώ άπ’ τή θωριά πώς κάνουν καί γιά μένα.
Τό γούστο, τό στομάχι μου, μουσιού, δέν τά σηκώνει. 
Σκασμός. Τό λέει ή Πατρίς, τάφοι, σκιές, προγονοί 
τό λένε καί τών βαρελιών άκόμα τ’ άποφάγια 
τό λέν οί κούκοι στά βουνά κΓ ή Πέρδικες στά πλάγια.»

Πατρίς δέν είναι δτι σύ τό θεωρείς καλό.
Πατρίς σημαίνει λογική, σημαίνει τό μυαλό 
γι’ αύτό καί άπατρις κανείς δέν βρέθηκε ώς τώρα 
άπ’ τήν πλειάδα τών σοφών σ’ αύτή ή άλλη χώρα.

Αύτός ποΰ έχει, Πανταζή, πέντε δραμιών μυαλό 
βρίσκει σέ κάθε μιά φυλή τό πράμμα τό καλό.
Είναι καλή ή Έλληνίς· μά. . . . είναι καί κακή
Είναι δεμένο φίλε μου ή παντρειά σακκί
ίτ ίς έ γκάμπλ έ λάτερι ώς λέν Αμερικάνικα
Πάει ό καιρός ποΰ έδεναν τούς σκύλλους μέ λουκάνικα.

Κ α μ μ ι ά ς  φ υ λ ή ς  π ρ ο ν ό μ ι ο ν  δ έ ν  ε ί ν  ή
( η θ ι κ ή

Τά ίδια νεύρα έχουνε ή Εΰες δώ καί ’κεί 
καί μόνον ή άνατροφή, ή λογική καί μόνη 
καθένα πόθο βρώμικο μέσ’ στήν καρδιά σκοτώνει.

"Οταν δέν βλέπης σήμερα μακρύτερ’ άπ’ τή μύτη σου 
οΰτε καί μ’ έναν ’Άγγελο δέν εύτυχεΐς στό σπίτι σου.

Στήν παντρεμμένη τή ζωή έννηά φορές στής δέκα 
σάν ή γυναίκα βγή κακή, δέν φταίει ή γυναίκα.
Δέν ξέρω ποιά τά χρόνια σου. Μ’ άν είσαι παλληκάρι 
προτού νά βάλης πάνω σου τοΰ γάμου τό σαμάρι 
μή βγής έπάνω στή σκηνή σάν τόν ερασιτέχνη.
Σύζυγος πάντα σήμαινε ή πιό μεγάλη τέχνη.
"Οταν γυναίκα δπως σύ ζητείς, ποδηγετήσης 
μπορείς καί τήν ΰφήλιο αύτή νά κυβέρνησης.

Τήν ευτυχία, τή χαρά τήν κάνεις μοναχός 
έκτος άν είσαι στό μυαλό— μέ συγχωρής— φτωχός.
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(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Αυτή ή σκέψις μ’ έτρωγε αΙώνια ή κρυφή 
Είναι σάν ’Άγγελος άγνή κι’ ωραία ή Φιφή 
μά άν ποτέ ό διάβολος τά φέρει κα'ι φτωχύνη 
κι’ ή προίκα πάει λέοντας; Τότε σάν τί θά γίνη;

Σάν ή σακοΰλα τοΰ Μπαμπά πριν παντρευθώ γένη 
σάν τή δική μου σήμερα πανί γουΐθ πανί 
πρέπει σ’ αύτόν τόν έ'ρωτα άκόμα νά πιστεύω 
καί σάν χαζός τής παντρειάς τό Γολγοθά ν’ άνέβω;

Τό λόγο ποΰ τής έ'δωσα νά τόν κρατήσω πρέπει 
δταν άδειάση αίσθητώς τοΰ πεθεροΰ ή τσέπη;
Είν’ ή άλήθεια πώς πολύ μ’ άρέσει ή Φιφίκα 
μ άγιά νά συζητήσωμε. Τί πράμμα εΐν’ ή προίκα;

Προϊξ είναι— ?νέει ό Κρασσάς— τό πράμμ’ αύτό ποΰ
(δίνεται

στόν άνδρα έκ τής γυναικός οσάκις γάμος γίνεται 
δπερ τά βάρη δπωσοΰν τοΰ γάμου ελαφρώνει 
ποΰ δσω ζή ό μπουνταλάς ό σύζυγος σηκώνει.

Ούκοΰν άφοΰ παντρεύεσθαι καί γίνεσθαι ζευγάρι 
σημαίνει είς τούς ώμους μας πολλά σηκώνειν βάρη 
πρώτον εστι τό προτιμάν τοΰ πεθεροΰ τήν προίκα 
καί δεύτερον τοΰ κοριτσιού τή χάρι καί τή γλύκα.

Μ’ άν ή Φιφή χωρίς έμέ δέν ήμπορεί νά ζήση;
Ά ν  σπίρτα ρίξη στό νερό, τά πιή κι’ αύτοκτονήση;
Ά ν  μέσα στόν άπόπατο μέ συγχωρείς-—κλεισθη 
κι’ άπ’ τό ταβάνι σάν σφαχτό μιά νύχτα κρεμασθή.

Ά ν  φίδι μεσ’ στόν κόρφο της σάν Κλεοπάτρα βάνη 
καί τής δαγκώσή τήν έληά καί ύστερα πεΐίάνη;
Ά ν  κατεβή στό Φάληρο καί στό γυαλό βουτήξη 
κι’ άπ’ τών λουτήρων.τό νερό τ’ άκάθαρτο ρουφήξη;

Τότε; Ποιός εΐν’ ό αίτιος; Έκείνη ή έγώ;
Αύτό τό συλλογίζομαι μονάδα καί ριγώ 
ή τρίχες μου σηκώνονται. Μά τής γραφής τό κάτω 
Γιά νά σκεφθώ καλλίτερα. Έκάναμε κοντράτο;

Τ’ είδε σέ μένα ή Φιφή; Τά ροΰχα τά γυαλιά μου. 
Είδε τά δαχτυλίδια μου, μά δχι τήν κοιλιά μου 
Ά ν  τύχη καί τήν έβλεπε έτσι πώς είναι άδεια 
τάχα θά μούδιδε φιλιά; Θάβλεπα πάλι χάδια;

Ποιός ξέρει άν δέν νόμισε— τά λοΰσά μου σάν βλέπη 
πώς δλω κατοστάρικα είναι γεμάτ’ ή τσέπη;
Μ’ αύτή τήν πόζα ποϋ κρατώ γιατί νά μή νομίζη 
πώς ό πατέρας μου χωριά δεκαοχτώ ορίζει;

Ποιος ξέρει — σάν δέν βάλαμε άκόμα δαχτυλίδι—  
έάν δέν παίζη κι’ ή Φιφί τό ίδιο τό παιγνίδι 
κι’ δταν μοΰ λέει- Ντίνό μου, άγάπη μου, καρδούλα μου 
δέν έχει τώνα μάτι της κι’ έκείνη στή σακοΰλά μου;

Ποιός ξέρει δταν πιο καλόν κανένα άνταμώση 
στά χέρια τά παπούτσια μου άν τύχη δέν μοΰ δώση 
κι’ έτσι πώς λέει τό ρητόν «άπλώνων στή φωληά 
αντί νά πιάσω τό πουλί πετύχω κουτσουλιά;

Αυτές ή σκεψες διαρκώς μέσ’ στό μυαλό μου γύριζαν 
καί έπειδή οί τρόποι της κάπως κακά μοΰ μύριζαν 
καί έπειδί μέσ’ στ άκακά δέν μάρεσε νά πέσω 
στοΰ έ'ρωτος έφηόντιζα τόν κόμπο νά τή δέσω.

Ισως μοΰ πήτε τραγικά πώς τάχα σάς τά λέω 
^ως μιά άγάπη παιδική θαμένη τώρα κλαίω 
°τι θυμούμαι τή Φιφή καί τήν πονώ στ’ άλήθεια 
και χίλια δύο δηλαδή άφράτα κολοκύθια.

Τίποτε φίλε άπ’ αύτά νά ξέρης δέν συμβαίνει 
Καμμιά έγώ δέν έ'κλαψα άγάπη πεθαμένη 
Υΐατι άλληώς πιστεΰτέ με σέ τοΰτο ποΰ σάς λέω 
έπρεπε σ’ δλη τή ζωή νυχθημερόν νά κλαίω 
κι αυτά τά λίγα τά μαλλιά ποΰ μωχ’ ή Φύσις δώσει 
πρ° χρόνων άπ’ τό τράβηγμα θά τάχα ξερριζώσει.

( ’Ακολουθεί)

ΥΓΙΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

Μήν τρώτε δταν πεινάτε, έκτος άν σάς κάνη άλλος τό 
τραπέζι.

Μήν κοιμάσθε μέ κλειστά μάτια είμή μόνον άν εΐσθε 
πανδρεμμένος.

Μή φορήτε ροΰχα ποΰ έμποδίζουν τό κορμί νά πέρνη 
άέρα- έκτος άν είνε δανεικά.

Μήν κάθεσθε σέ σπίτια ποΰ έ'χουν τής πόρτες στόν 
τοίχο παρά μόνον άν δέν πληρώνετε νοίκι.

Μήν ξενυχτάτε στό σπίτι σας, άλλά στά ξένα.

Μήν πίνετε ποτά έκτος άν έ'χουν μέσα άν οχι οινόπνευμα 
τούλάχιστον πετρέλαιο.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Ά ν  καί μάτια έ'χουν δλοι οί άνθρωποι (δταν δέν 
είνε βέβαια στραβοί) έν τούτοις δμως πολλοί δέν βλέπουν 
— ιδίως παντρεμμένοι— όπότε συμβαίνει τό άκατανόητον
θαΰμα νά μή βλέπουν αύτοί, δταν άλλοι βγάζουν
τά μάτια τους.

Μέ τά μάτια καί άπό τά μάτια πιάνονται πολλά πράμ
ματα· ιδίως ή άγάπη ή οποία δέν κατεβαίνει πιο κάτω 
άπό τήν καρδιά— άν πιστεύσωμε τό γνωστό τραγούδι—  | 
καί δέν βγαίνει άπό κεΐ μέσα παρά μόνον δταν άνοιξη 
κανείς τά μάτια του.

Τά μάτια άποτελοΰνται άπό διαφόρους χιτώνας· σάν 
νά λέμε σκέπες κρεατινές ή μιά πάνω στήν άλλη. Μερι
κοί άνθρωποι δμως έ'χουν ένα χιτώνα όλιγώτερον ή 
μάλλον ό χιτών αύτός δέν λείπει, άπλώς μόνον κατόπιν 
ώρισμένων γεγονότων άλλάσει θέσιν άπό τήν ντροπή 
του καί φεύγων άπό τά μάτια κολλάει κα ίάναπτύσσεται 
είς τό μέτωπον. 'Ο χιτών αύτός είναι ό υπό τής άνατο- 
μίας καλούμενος ■ · . .  .κ ε ρ α τ ο ε ι δ ή ς.

Τά μάτια πρωτοδέχονται δλας τάς έξωτερικάς έντυ- 
πώσεις, σχήματα, εικόνας καθώς καί φάσκελλα.

Μέ τά μάτια βλέπομε διάφορα πράμματα εύχάριστα 
καί δυσάρεστα, άποστρέφομε δέ αύτά πολλάκις μετά συ- 
χαμάρας άπό μερικά πράμματα είτε δικά μας είναι αύτά 
εΐτε ξένα, έκ συναδελφικού καθήκοντος προς άλλην γει
τονικήν αϊσθησιν. I

’Από τά μάτια τρέχει ένα υγρόν, τό οποίον μάς κάνει 
νά τρέχωμε καί νά μή φθάνωμε πολλές φορές. Τό υγρόν 
αύτό λέγετε δάκρυ, (ή λέξις παράγεται άπό τό δέ καί 
ά κ ρ ί ς γιατί έχει στό πορτοφόλι τήν ίδια έπίδρασι 
οποίαν στ’ άμπέλια καί στά σπαρτά ή άκρίδα.)

'Ο προορισμός τών ματιών καθώς αναπτύξαμε πιο 
πάνω είναι νά βλέπωμε δ,τι συμβαίνει γύρω μας καί 
ιδίως στά ξένα σπίτια ποτέ δμως μπροστά στή μύτη μας.

Τό μάτι παίζει στή ζωή τό σπουδαιότερο κομμάτι, 
ιδίως τά μάτια ποΰ π α ί ζ ο υ ν  δηλαδή τά κοινώς 
λεγόμενα κ ο μ μ ά τ ι α .

Τά μάτια είναι ή άρχή  τής στραβομάρας.

ΒΛΕΦΑΡΑ

Τί είναι τά βλέφαρα;
Τά βλέφαρα είναι οί μπερντέδες τών ματιών καί άλλοι 

μέν τά χρησιμοποιούν γιά νά προφυλάγουν τά μάτια τους 
δταν κοιμούνται, άλλοι δέ νά προφυλάγουν άλλους προσ
ποιούμενοι δτι κοιμούνται.

"Οταν σφαλίσουν τά βλέφαρα λέμε δτι έκλεισαν τά 
μάτια. Τότε ό άνθρωπος ή κοιμάται ή πεθαίνει. Έν 
τούτοις πολλοί άνθρωποι έ'χουν κλειστά τά μάτια τους 
χωρίς νά είναι πεθαμένοι καί άλλοι τά έ'χουν άνοικτά καί 
δμως κοιμούνται. ΟΙ τελευταίοι δέν ξυπνοΰν ποτέ ή δταν 
ξυπνήσουν είνε πλέον άργά.

(άκολουθεί)

ΚΥΝ— ΟΝΙΚΑ

Έπέδραμεν έκ Πενσακόλας προς άνεύρεσιν ύποζυγίου 
τοΰ βίου του ό μονογενής κ. Λεβίθας Σαραντοποδαρού- 
σας καί κατέλυσε ν είς τό εναέριον καί ηλιακόν Ξενοδο- 
χεϊον ή «'Ωραία Άγγινάρα.»

Μετά μεγάλης πομπής καί Ιεραρχικώς έξετελέσθη- 
σαν έν Πενσιλβάνη οί γάμοι τού άνηλεοΰς ήμών αύτών 
φίλου κ. Κωλοσούρτη μετά τής χαρ'ιτοβρέκτου καί προ
ηγμένης Δδος Κολοκυθιάς Ρεπανάκη, τό γένος Κοκκι- 
νοσκούφη. Τούς γαμήλιους στεφάνους περιέπλεξε περί | 
τάς κεφάλάς τών συζευομένων νυμφικών ό ακράδαντος 
έμπορος άχινών κ. Ξυπόλυτος.

Ό  άδιάκριτος συνεργάτης μας κ. Πανταχούσας συν- 
έλαβεν έκ τής κολυμβήθρας τοΰ ΰδατος τό εφταμηνίτικο 
θυγάτριον τοΰ καλώς έγκαταστάντος κ. Στραβομύτη 
άποκαλέσας αύτό Ελεεινήν. Τοϊς εύχόμεθα μή χειρότερα.

Κατόπιν όδυνιαίας κρεββατικής νόσου έξεπλήρωσε 
τό ζήν ένσκήψας είς τάς αιωνίους καί τυμπανιαίας Μο- 
νάς, ό τέως ένθερμος φίλος καί νΰν καί είς αιώνας μακα
ρίτης Άχοΰρης. Τήν άποφοράν του έπηκολούθησεν ολό
κληρος ή επικοινωνία μας σύν γυναιξί καί τέκνοις καί 
μέχρι τής τελευταίας του παρακαταθήκης. Λόγον έπι- 
τύμβιον προσέφερεν άσκαρδαμυκτεί προς τόν άήδιον 
μετανάστην ό ’Αρχιμανδρίτης Φιλά μου σος Βαρβάτος 
δακρυρροήσας τά πλήθη τών ζώντων ωτακουστών μέχρι 
διαρρήξεως τών οφθαλμών.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Έπί τέλους έξημέρωσε. Σηκώθηκαν, ντύθηκαν καί 
βγήκαν έξω στό δρόμο δλοι διευθυνθέντες σέ κάποιο 
γειτονικό Λόντς γιά νά κάμουν μπρέκφεστ δπως τούς 
είπε ό Κωσταντής.

— Ούρ τί ξουδεύησ’ Κουσταντή; λέει ό Γιάννης. 
Γιατί δέν έπερνς κάλλιου μιά λαγάνα καί λγάκ’ τουλου- 

Ιμουτΰρ’ σπίτ’ νά κάνουμ’ κουλατσιό; Σφίξτουν τού μπα- 
ρά στοΰ χέρ’ς κί κράτα σφιχτά τ’ σακοΰλασ’ έρμ’ γιά δέν 
ξέρ’ς τού στιρνόσ’.

Δέν πειράζει Γιάννη. Καί τώρα τί θέλετε νά κάνωμε; 
Θά φύγετε ή θέλετε νά ίδήτε τόν Άργύρ’ ;

— Θέλ’ κί ρώτ’μα μαθές; Στού Σουκουμείου Κουσταν- 
! τή. Ποιός ξέρ’ τί κί πώς νά ξημέρουσ’ ού σκουτνός ού 
’Αργύρ’ς· είπαν κι’ οι δυό μ’ ένα στόμα.

'0  Κωσταντής θέλων πχιά καί μή, χιλιοβλαστημών 
μέσα του τήν ώραν καί τή στιγμή ποΰ τόν άντάμωσαν, 
τούς πήρε καί τράβηξαν προς τόν Σταθμόν τοΰ Τσάθαμ 
Σκουέρ. ’Ανέβηκαν έπάνω, μπήκαν στήν έλεβέτα καί 
ϋστερ’ άπό μισή ώρα κατέβαιναν στούς 59 δρόμους 
τραβώντας γιά τό Ροΰσβελτ Χόσπιταλ.

'Ο Κωσταντής καθό Αγγλομαθής μόλις έ'φθασ*αν 
έμπήκε πρώτος καί ήκολούθησαν οί άλλοι. Προύχώρησε 
μέσα είς τόν διάδρομον προς τό Γραφείον καί άποκαλυ- 

^πτόμενος ρωτά κάποιον ύπάλληλον γιά τόν άσθενή συμ
πολίτην του Άργύρην έάν ήτο δυνατόν νά τόν ίδή.

Ό  άρμόδιος ύπάλληλος άφοΰ έψαξε σέ κάποιο βιβλίον 
τοΰ έδωκε τόν άριθμόν τοΰ θαλάμου καί τοΰ έ'δειξε τή 
σκάλα λέγων. «Δεύτερον πάτωμα.

Ό  Κωνσταντής παραλαβών καί τούς άλλους άνέβηκε 
τής σκάλες διευθυνόμενος προς τό ύποδειχθέν πάτωμα. 
Μόλις δμως έ'φθασεν έ'ξω άπό τόν θάλαμον είς τόν όποιον 
ένοσηλεύετο ό Λργύρης, ακόυσαν κάτι άγριες φωνές 
τρομακτικές μέσα.

Ή το ό Άργύρης.
— Ούρ’ δέντού βάζου σ’ λέου, σακαφλιόρα τ’ κιρατά 

νά μή μαγαρίΐς. Δόμ’ τά σκουτιάμ’ νά πάου στ’ διαόλ’ 
τ’ Μάνα κάλιους. Ούόχ τί έπαθ’ ούώχ’ ού μαύρους.

’Ακριβώς τήν ώρα αύτή έβαλαν τό πόδι τους μέσα 
στό θάλαμο καί οί πατριώτές του.

(άκολουθεί)

Ξέρετεπώς έγειναν αί μεγάλαι περιουσίαι;
Α Π Ο  ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

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

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

ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ Α Π Ο  ΤΗΝ 
MAN ORVILE ESTATE INC'

857 B R O A D W A Y  Ν. Y. CITY

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

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

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα έν Βοστώνη.

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

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

διαθέστ) τις χρήματα είνε νά τά διάθεση' είς άσφαλεϊς 
μετοχικάς Έταιρίας. Ά ρ ά  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 μέ
τοχων, αλλά 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 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 
οποίας 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 εύκαι- 
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 πας γιά τήν Π ατρίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά  Ξενοδοχεία νά φας καί νά ύπνώσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχείον δπνου καί φαγητοΰ 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 6 th AVENUE NEW YORK.

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

*  ★  *

Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ.|ν έχης πιά σκοτούρα, 
τ^ς πέρνει δλες ’πάνω τ ο υ τ ό « 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  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 άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαί όταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ούλά του 
θ εό ς  νά συχωρέση 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.

Ποτέ άρρώστεια ούτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
’Έχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερο στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά και δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τους γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή κα! πρέπει νά  πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλε, δεν θα σε σφαξη.
Θά τό νάρκωση μοναχά γι’ αυτό δεν άμφιβάλλω 
κα! κράτς θά πάη στήν ευχή κα! θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝΤΟ ΙΆΤΡΕΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

» + *
’ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
&ν 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 Ιχετο 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  ATH EN S BARBER SHOP

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
βέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
</ βλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
λάδια , έληές, τυριά, ’  κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοϊς 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 και γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολοΰλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά κα! θά μέ συχωρνας.

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

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

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

* X *
Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρως κα'ι λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες. 
ε!ς τούς Γυφτέα αδελφούς ας γράψη ή ας πάει 
αν θέλη νδναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποϋ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ϊα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κεϊνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φϊνα.
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 αυτός μέ φώ ναξε καί μοΰπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν Α νατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
πώς έχω κι’ εργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος π»ΰ ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον έχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
B O 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 ό άδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel ύπό 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’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεϊ νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά καί σπίτια καί μαγαζειά τά  καίει 
αυτός ποΰ έχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξία  έχει ασφάλεια 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
★ ★ ★

136 E. 17th St.,

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Α τμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
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
* * *

Τοΰ Σ ίγγερ  ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ  κι’ δν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό άς προτιμφ δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς άς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμφ δταν ζημιά δέν έχη

742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

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

*  ★  *

"Α 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 
δ,τι δουλειά ζητήσης αύτός γιά σέ θά τρέξη 
κι’ άπό τή στενοχώρια εύθύς θά σέ ξεμπλέξη.
Linardos A g en cy  659 6th A ve ., NEW  YOR K

*  ★  *

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.
"Ο ταν τό χρήμαι 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 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 ’ αυτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θ ά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW Y O R K

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 Άρχισερβιτόρους 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 υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε 
τά ναΰλα έπ’ 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
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175  

* ★ *
Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθης πούναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδές 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 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 δν 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 άν έρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’ Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζών Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

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

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν 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 : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  Φ Α

(ψωνί<Ν»>.
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y.

*  ★  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ "Α λεξ δ ς  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’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago 111.

” 1 450 W. 5 th Ave. Cleveland O. 
* ■» *

"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 προτοΰ νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο θ  υ μ ( «
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 S t  Ν. Υ.

***
G R E E K — ITALIAN IMPORTING CO.

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

συναγωνιζόμεθα τούς είσαγωγείς της Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ΐ α ν  καί δέν εχομε π ο λ λ ά  
έ' ξ ο δ α. Λάδι εγγυημένο 'Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. 
'Εληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


