
χοϋ γράφει £ν χου 
χούχέβχι χρέχα γύρευε xal Νιχολό χαρχέρει

'Γην εβδομάδα 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 και μείς μ’ έκεΐνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
και τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινει ό πόνος.

’Αριθμός τοΰ φύλλου εκατόν επτά
κι, δ χρωστών άς στείλει μερικά λεπτά.

Ά ν  θέλη όμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μας δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς. . . 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 .

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

Δεκαεπτά τραβούμε τού μήνα τού Ίούνη
ποΰ πιά μάς παραμπήκαν οί ’Άγγλοι στό ρουθούνι.

Σ η μ ε ρ ι ν ή  α λ ή θ ε ι α  
ω ς  ε ί δ ο ς  π α ρ α μ ύ θ ι α .

Φ.-

Π.

Φ.-

Ά π 1. ΐσΰ Στεφάνή τό γένι 
Π ερικλέτο μου βερέμη 
άσπρη τρίχα τυλιγμένη 
στοΰ Κουβέρνου τήν ανέμη 
δός της κλώτσο νά γυρίση 
άπό δώ ως εκεί πέρα 
παραμύθι ν" άρχινήση 
τσ’ αφεντιάς σου Καλησπέρα.

Τ ’ είν’" αύτά ποΰ λές εύήθη 
κάπως άλλοιγωρικά;

'Ένα φίνο παραμύθι 
άπό τά παλαιικά.

I I -

Μιά φορά κι’ έναν καιρό 
στά παληά τά χρόνια ’κείνα 
πού σπανοί ενα σωρό 
πλημμύριζαν τήν Αθήνα 
κι’ ήταν πάντ’ άποκρηά 
ένας γέρως, λαοπλάνο, 
είχε γένεια μακρυά 
τρεις όργυιές καί παραπάνω.

Βρέ τό γέρω τό γενάτο! 
’Έλα πές μου παρακάτω.
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Μάγδης ήτανε, Φακίρης 
μέσ’ στή χώρα τών Μακάρων 
Μέγας έγεινε Βεζύρης 
καποια μέρα άρον άρον 
δεξιά ζερβά σκορπούσε 
τά μονόλεπτα τής διάρες 
καί τό Κράτος κυβερνούσε 
μιά χαρά καί δυό τρομάρες.

Ή ταν καί τοΰ Βασιληά 
φίλος σταυροφορεμένος 
κι’ άν δέν φόραγε γυαλιά 
κι’ άν δέν ήταν ξουρισμένος 
σάν τής Κίρκης δμως κάποιο 
μαγικό ραβδί κρατούσε 
κι’ έκανε γερό τό σάπιο 
κι’ δλο σάπια προτιμούσε.

Βρέ τό Γερωπισπιρϊκο!
Πώς τόν λέγαν κουνενή;

Τά έν Δήμω μή έν οϊκφ 
Δέν τόν λέγαν Στεφάνή.

Στ’ ό'νομά του Άγγλογάλλοι 
Γερμανότουρκοι Βουλγάροι 
κάθε δύναμις μεγάλη 
έτρεμε καθώς τό ψάρι 
κι’ ή ύφήλιος έν γένει 
ήτο τότε τί χαρά 
άπ’ τά γένεια του δεμένη 
Περικλέτο φαρφαρά.

Κόσμος βίσαλα χορτάτος 
έτρεχε νά προσκύνηση 
κι’ άκουγότανε τό Κράτος 
σέ ’Ανατολή καί Δύσι 
καί μαζί του κι’ ή μαγκούρα

, τού Βεζύρη γερωξούρα.

Μέσ, στά χρόνια τότ’ εκείνα 
στή θεόστραβη τή χώρα 
κάποιο χρόνο, κάποιον μήνα 
πείνα έπεσε καί ψώρα 
πούδιωξε ψωμί, παράδες 
κι’ είχε κάνει τό λαό 
σάν τής ψώφηες άγελάδες 
τής έφτά τού Φαραώ.

Κόσμος τότε μέ βιολιά, 
μέ σαντούρια, μέ κλαρίνα 
μέ μιά δύστυχη κοιλιά 
στεγνωμένη άπ’ τήν πείνα 
τρέχαν κι’ έλεγαν «Λιλί, 
καί μαμά Σαβαχθανί 
πείνα έχομε πολλή 
ΜπάρμπαΓ έρω— Στεφάνή.»

Καί ό γέρως στραβοκάνη 
τ’ είχα γιά τήν πείνα κάνει

Γιά τήν κάθε μιά άσθένεια 
τώνα χέρι τοΰ Μαγδή 
έπιανε γερά τά γένεια 
καί τό άλλο τό ραβδί 
καί γινότανε τό θάμα 
παραχρήμα κι’ έν τώ ά'μα.

Τί μυστήρια καί κείνα 
άκατάληπτα τεμπέλη.
’’Αγγιζε τήν καβαλίνα 
καί γινότανε καρβέλι 
"Οσα πράμματα κυτοΰσε 
όλοτρόγυρα ξερά 
τό ραβδί του άκουμπούσε 
καί τά έκανε χλωρά.

Σάν τόν πάλαι Μωϋσή 
άπ’ τά βράχια τά ξερά 
βρύσι έκανε χρυσή 
καί παράδες μέ ούρά 
καί κατά τό παραμύθι 
δέν άπώμεινε μιά χήρα 
πούχε ένα κολοκύθι 
καί νά μήν τό κάνη λίρα.

Βρέ τό γέρω τό μπουρνάζο 
μού τά λές κι’ άνατριχιάζω. 
Τότε είχε Περικλέτο 
σέ ’Ανατολή καί Δύσι 
δπως γίνεται καί φέτο

δλος ό ντουνιάς μεθύσει 
αΐμα έπινε ρομπόλα 
γκάζι ρούφαγε συχνά 
καί τρεφόταν μέ φραντζόλα 
καί τζιέρι’ άνθρωπινά.

Ό  Βεζύρης τότε δμως 
μέσ’ σέ κείνη τήν άντάρα 
ποΰ βασίλευε δ τρόμος 
καί δέν φαίνονταν δεκάρα 
είπε σ’ δλους τούς Λωλούς 
«φάτε πόλεις, δάση, χώμα 
δ έστί τής Καρκαλούς 
τό σκουλικιασμένο σώμα.»

Μ’ δλη πλήν αύτή τή μπόρα 
τοΰ Βεζύρη τό ματσούκι 
έ μεγάλωσε τή χώρα 
μέ τό μουνταλά μπουλούκι 
κι’ έτσι είπε ίσαλά 
καί ό τάδε καί ό δείνας 
κι’ δλοι ζήσανε καλά 
καί ψωφήσανε τής πείνας.

Σ π ο υ δ α ί α  ε π ι γ ρ ά μ μ α τ α  
π ο ύ ν  ά λ η θ ώ ς  γ ι ά  κ λ ά μ μ α τ α .

Φ.— Νέα σπουδαία, Περικλή, τρομακτικά σοΰ φέρνω
Π.— Δέν δίνω μήτε όβολο γιά κάθε σου Κουβέρνο

κι’ είτε τόν λένε Στεφάνή ή τόν καλούν Σωτήρα 
δπως μάς έκατήντησαν κακή ψυχρή τους Μοίρα.

Φ.— Δέν είν’ καράβια στό γυαλό δέν είν’ πανι’ απλωμένα 
Στά πόρτα τά Συμμαχικά μάς τά κρατούν δεμένα 
μετά μεγάλης Περικλή ρεμούλας καί τιμής 
καί φούντο κάνουν άγκουρα πώς κάναμε καί μέίς.

’Αποκλεισμό μάς έκαναν.
Π .—  Πολύ καλά μάς κάνουν.

Θέλω τής-πείνας δλοι τους κεί κάτω νά πεθάνουν.
Κανένα δέν θά λυπηθώ, κανένα δέν θά κλάψω
καί τέτοια επιγράμματα στούς τάφους των θά γράψω.

« ’Ενθάδε κείται, ξένε μου, ένας Ρωμηός κηφήνας 
πού χάρις στό Μεσσία μας έπέθανε τής πείνας 
’Ενθάδε κεΐνται μερικοί ξυπνότεροι Φελλάχων 
ποΰ ένεκα ή άπειρος αγάπη τών Συμμάχων 
άνάψαν σάν θεόστραβοι τήν πυρκαϊά τοΰ Αίμου 
καί βγάλανε τά μάτια τους καί πήγαν κατ’ άνεμου.

«Αύτή έδώ, διαβάτη μου, ή παγωμένη πλάκα 
σκεπάζει έν’ άόματο ποΰ λάτρευε τή βράκα 
καί τή στιγμή ποΰ τ’ άνοιξαν τά μάτια του οί χρόνοι 
ξεψύχησε άμάσητος καί δίχως πανταλόνι.

« ’Ενθάδε τοΰ Σωτήρος μας κοιμάται κάποιος εΐλως 
πολλά μοχθήσας στή ζωή, τής ’Εγγλιτέρας φίλος 
ποΰ ψώφησε φωνάζοντας οΰρα ή Έγγλιτέρα 
τήν τύφλα μέσ’ στά μάτια σου καί τήν κακή μου μέρα.»

« ’Ενθάδε κεΐνται, ξένε μου, σπουδαίοι πατριώτες 
ποΰ ένα χρόνο έφεδροι δούλεψαν στρατιώτες 
κι’ ύπέρμετρον έπέδειξαν πρός τό καζάνι ζήλον 
γενναίως μαχεσάμενοι κατά ανεμομύλων.

«Δίπλα έδώ στό Στεφάνή, διαβάτη αναλέτη, 
κοιμάται ό Όσμάν Άλής μαζί μέ τό Μεμετη 
ποΰ στή ζωή έμάσησαν τοΰ κόσμου τά τσιφλίκια 
μά χάρις στούς Συμμάχους μας τούς τρώνε τά σκολίκια.

« ’Ενθάδε αναπαύονται τοΰ Στεφάνή κοπελιά 
ποΰ τών βαρώνων Σέγκιδων κατέλυσαν καρβέλια 
καί κατεβρόχθησαν αύτά καί μάσησαν έκεΐνα 
μά στά στερνά τά τσίτωσαν καί κείνοι άπό πείνα.

«Κοιμήσου ΰπνον νήδυμον στοΰ τάφου τήν άγκάλη 
σύ ποΰχες πόδια πάντοτε άλλά ποτέ κεφάλι 
ποΰ ’φημερίδων έσπαζες τά τζάμια στό θυμό σου 
κι’ δλο προδότες έβλεπες, θεόστραβε, έμπρός σου.

« ’Ενθάδε αναπαύονται, ξένε, Ρωμηοί πολλοί, 
ποΰ τό Μεγάλο Βασιληά τόν πότισαν χολή 
πούλεγε «ού γάρ οίδασι, δτι ούκ έχουν γνώσι» 
άντί ν’ άνοιξη δάχτυλα καί νά μάς φασκελώση.

’Ενθάδε κεΐνται οί Ρωμηοί δλων τών Στεφανήδων 
δλων τών Λευτεράκιδων καί τών εφημερίδων 
ποΰ ζώντες τό ζουνάρι τους άπλώναν γιά καυγά 
άντί νά κάτσουν φρόνιμα καί νά κλωσσοΰν αύγά.

Φ.— Τά γύρισες;
Π .—  Πολιτικό πάντα γυρίζω φύλλο 

κι’ ένα μονάχα δέν ξεχνώ γιά νά σοΰ ρίχνω ξύλο.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μ’ αυτόν τόν τρόπον έληξε κα! τής Φιφής ό έρως. 
Σήμερα κάποιος πλούσιος— μοΰ λέν— τήν εχει γέρως 
και μ'δλα τοΰ συζύγου της τ’ άβάσταγα γεράματα 
εκείνη νέα χαίρεται μέσ’ στή ζωή της πράμματα.

Δέν μπόρεσα ολόκληρες βραδειές νά κοιμηθώ 
σκεπτόμενος άδιάκοπα νά τήν εκδικηθώ 
καί τέλος είπα «Εύρηκα—- άνάθεμα τήν ώρα—  
κα! στόν μπερντέ έχώθηκα αυτόν ποΰ είμαι τώρα.

Τά γιατροσόφια έσχισα εύθΰς σάν τό χαζό 
κι’ έκδίκησι γυρεύοντας σάν τάλογο τό ζώ 
άφήκα ξελασκάριστη τή βωδική μου βίδα. 
κ’ ιδιοκτήτης πρόβαλα κΓ έγώ σ’ έφημερίδα.

Όλη μου τή σατυρική τή δόξα τή μεγάλη 
ποΰ τρώγω καθώς βλέπετε κΓ έδώ μέ τό κουτάλι 
τή χρεωστώ στόν έρωτα, στό πλυσταρειό έκεΐνο 
ποΰ ποιητής σατυρικός μ’ έσκούντηξε νά γίνω

Τό έφαντάζετο κανείς προ τοΰ νά σάς τό πώ 
πώς έπειδ ήσυνέβηκε μιά κόρη ν’ άγαπώ 
και έπειδή έγίνηκα περίλαμπρο φανάρι 
νά ξεφυτρώσω ποιητής καθώς τό μανιτάρι;

Τό φαντασθήκατε ποτέ προτοΰ έγώ τό γράψω
πώς έπειδή συνέβηκε έξ έρωτος νά κλάψω
εύθυς μεταμορφώθηκα κα! πέταξα ψηλά
κυτών τ’ άστέρΓ άπό κοντά κΓ άλάργα τά . . ψ ι λ ά ;

Δές πώς τά φέρνει στή ζωή ήΜοΐρα ή σκληρά 
Έκεΐ ποΰ έλεγα γιατρός νά γίνω μιά φορά 
ν’ άκούω βόγγους, στεναγμούς κα! κάθε είδους ήχους 
μοΰ τ’ άναποδογύρισε κα! γράφω τώρα στίχους.

Μέσ’ στή ζω ήζητήματα άσήμαντα καθόλου 
μπορεί νά γίνουν άφορμ ήνά πας κατά διαβόλου 
Είναι στιγμές ποΰ κα! καλό άν κάνης ή άν πής 
νά μετανοιώσης ήμπορεϊ κα! νά χιλιοντραπής 
κΓ ό Σατανάς άνάποδα πολλές φορές τά φέρνει 
ποΰ θέλοντας μή θέλοντας στά νύχια του σέ πέρνει.

Ποτέ δέν ξέρεις στή ζωή τ! έχεις νά τραβήξης 
Αίφνης, τυχαίως μιά στιγμή μπορείς νά ξεροβήξης 
κΓ έκείνος ό ξερόβηχας νά παρεξηγηθή 
κα! μέσ’ σέ κάποια έ'ρωτας σφοδρός νά γεννηθή 
ή ό τυχών ώς πρόκλησι τό βήχα νά τόν πάρη 
καί νά σοΰ δώση φοβερό κα! τής χρονιάς στηλιάρι.

Ποτέ σέ τούτη τή ζωή μήν πής τά ξέρεις δλα 
'Ένα κομμάτι μπακλαβά μπορεί νά γίνη φόλα 
καί μες στόν δρόμο σάν σκυλλί τεντώνεις τήν άρίδα 
γιά νά σέ πιάση υστέρα τοΰ μπόγια ή τσιμπίδα.

"Οποιος σέ τούτη τή ζωή γυναίκα άγαπήση 
ποτέ δέν ξέρει ποΰ καί τί μπορεί νά καταντήση.
Νέον ό έ'ρως πάντοτε άνοίγει μπρός μας δρόμο 
ποΰ καταλήγει στή ζωή, μά καί στή λαιμητόμο.

Σάν άγαπήσης ήμπορεϊ στιγμές νά βασιλέψης 
μά καί τήν ευτυχία σου γιά πάντα νά ληστέψης 
κι δτι θαρρούσες φουκαρά γιά νέκταρ κι’ άμβροσία 
το βλέπεις κι’ είναι περιττή — μέ συγχωρής ουσία.

Δεν ξέρεις τί στόν έρωτα φτωχέ σέ περιμένει 
Κάτι ή μοΐρα πάντοτε στόν άργαληό υφαίνει 
μ άν είναι χρυσοΰφαντο ή τρίχινο πανί 
στερνά καί πίσω, δπως λέν κάμποσοι, θά φανή.

Μπορεί νά γίνουν δυστυχείς μέ μιά ματιά καί μόνο 
ενα χαμόγελο μπορεί ν’ άρπάξη ένα θρόνο 
και στή ζωή πολλές φορές τό καταντά ή σφαίρα 
να λέν στήν καλημέρα σου κακή ψυχρή σου μέρα.

(άκολουθεΐ)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  λήξασα έβδομάς δέν έσημείωσε κανένα άξιον λόγου 
γεγονός έκτός άπό τήν άφιξιν τής φίλης λογίας κας Μα 
ρίκας Οίκονομίδου.

Ή  νεαρά συγγραφεύς, ή όποία, έχει κάνει μιά θαύμα 
σία άληθώς μελέτη περί τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμερικής 
καταλύει εις τό άριστοκρατικώτατον ξενοδοχείον Νίκερ 
μπόκερ, άπό τό όποιον θά φύγη μετά ένα μήνα γιά νά
άκολουθήση στό Πανεπιστήμιον τής Βοστώνης .....
Οικονομικά.

Τήν άφιξίν της έθρήνησαν ένθουσιωδώς δχι μόνον 
οί φίλοι άλλά καί άγνωστοι θυσιάσαντες τόν μόσχον . . . 
τοΰ βαλαντίου των, πολλά σακκάκια κουμπομένα γιά δλους 
τούς πειναλέους καλαμαράδες έξεκουμπώθηκαν αυτομά
τως ιδών δέ τά γενόμενα Φασουλής ό Άπενταρίτης 
έφώνησε.
«’Ή  τό κοκκαλάκι τής νυχτερίδας έχει ή ό κόσμος εΐναι 
άπο— λωλός».

'Όπως είπαμε ή έβδομάς δέν έγέννησε μέν πολλά 
σπουδαία γεγονότα, εγκυμονεί δμως.

Καθά πληροφορούμεθα αΰριον Κυριακήν πρόκειται 
νά συγκροτηθή συλλαλητήριον κατά τό όποιον ό γνωστός 
δισυπόστατος φίλος διαδηλωτής δικηγόρος έν Ελλάδι 
καί Συμβολαιογράφος έν Νέα Ύόρκη κος Μιχαήλ Θεο- 
δωρόπουλος θά ξεφωνήση τ ό ν  Πανηγυρικόν, (ή λέξις 
παράγεται άπό τά πανηγύρια). Έπί τή εύκαιρεία ταύτη 
οί μέλλοντες νά παραστοΰν είδοποιήθησαν δτι πρέπει νά 
φοροΰν τής γοΰνές των, τής όποιες στό τέλος θά τινάξουν 
άφοΰ δέν μπορούν νά τινάξουν έξω άπό τήν άρχή τόν 
Γούναρη.

Είς τήν αίθουσαν ύπ’ άριθμόν (δέν φροντίσαμε νά τόν 
μάθωμε) δπου θά λάβη χώραν τό βαρυσήμαντον αυτό 
γεγονότο δέν θά επιτροπή νά μποΰν β α σ ι λ ι κ ό  ί—  
μολονότι έκεΐ εΐναι ή θέσις το>ν .

Μετά τούς λόγους, τούς οποίους θά ξεφωνήσουν συνα
μεταξύ των δλοι εκείνοι ποΰ έθυσίασαν τά υπάρχοντά 
τους καί τά λοιπά χρόνια ολόκληρα άπό έφευρέσεως τής 
ξυλίνης σέσουλας μέχρι βασιλείας τοΰ Σακουλέ γεννεαί 
δεκατέσσαρες, θά συνταχθή ένα ψήφισμα δι’ άναστάσεως 
τών χ η ρ ώ ν  (εκείνων δηλαδή ποΰ θ’ άφήσουν δσοι 
σκοτοθοΰν έκεΐ κάτω) καί τό όποιον δέν θά λέη μέν 
τίποτε θά γράφη δμως πάνω κάτω κάτι τέτοια.

«Έμεΐς οί 'Έλληνες τής Ν. Ύόρκης ποΰ τρώμε στέκια 
δταν σείς τρώτε τής σόλες άπό τά τσαρούχια σας, συνελ 
θόντες σήμερα ποΰ είναι Κυριακή καί δέν έχομε τίποτε 
άλλο καλλίτερο νά κάμωμε, είς π ά ν δ ε ι ν ο ν συνα- 
λητήριον ψηφίζομεν όμοφώνως— άφοΰ δλοι έχομε φωνή 
— τά εξής:

) Ευχαριστούμε θερμώς τήν ’Αγγλία ποΰ σάν θαλασ- 
σοκράτειρα ποΰ εΐναι γυρεύει νά συντρίψη τό Γερμανικό 
μιλιταρισμό, τήν άγαπητή ’Αγγλία ποΰ χάρις στό πολι.. 
τισμό καί στό δίκηο μας στέγνωσε τής πείνας, τή φιλάν
θρωπον ’Αγγλία ποΰ μέ τόν άποκλεισμό στέλνει στόν 
άλλον κόσμο κάθε μέρα χιλιάδες άθώα βρέφη τώνέχθρών 
της.
Β ')  Μένομεν εύγνώμονες μέχρι συντελείας τοΰ αίώνος 
καί φιραλατούμπα πρός τήν άγαπητήν ’Ιταλίαν γιά δσα 
νησιά μάς πήρε καί γιά τά άλλα ποΰ σκοπεύουν νά τής 
δώσουν δηλαδή ’Ήπειρο, ’Αλβανία καί λοιπά δλα μέρη 
κατοικούμενα άπό Ναπολιτάνους καί Καλαβρέζους.
Γ '. ) Φιλούμε ταπεινά τά κράσπεδα τοΰ ίματίου τής 
Αγίας Ρωσσίας καί παρακαλοΰμε δλας τούς άγιους τής 
Κολάσεως μέρα νύκτα νά σπάση τά μούτρα τοΰ Τούρκου 
καί νά πάρη τήν Πόλι, είς τήν όποιαν άνέκαθεν έβασί 
λευσαν οί Χεζικώφ Κατουρόφσκη, Κουραδιέφ καί λοιποί 
Σλαΰοι Αύτοκράτορες. "Οπως καί τή Μ. ’Ασία δπου 
τόσα εκατομμύρια Κοζάκοι στενάζουν κάτω άπό τόν 
ζυγόν τών 'Ελλήνων.
Δ '.)  Γιά τή Γαλλία δέν λέμε τίποτε, γιατί αύτή θά τό 
καταλάβη άργότερα μονάχη της, στή .... μοιρασιά, 
καί Ε '.) Εκτελεστήν τών άνωτέρω διορίζομεν τόν 
Σωτήρα τοΰ έθνους (ή λέξις παράγεται άπό τό σώνω) ό 
όποιος παρακαλεΐται νά διαβιβάση τόν τύπον τών δα., 
κτύλων μας πρός δλους τούς άντιθέτους καί νά φροντίση 
δσον τάχιστα γι άτό τελευταίο ποΰ μένει νά κάνη άκόμη, 
δηλαδή γιά εμφύλιο σπαραγμό.

Ή  ε π ι τ ρ ο π ή
Κολοβελόνης, Σαλαμέντρας, Παπατρέχας, Καρπουζό- 
φλουδος, Παρτσινέβελος καί άλλοι ών ούκ έστιν άριθμός.

Υ. Γ. Αύτή τή στιγμή πληροφορούμεθα πώς τό συλ- 
λαλητήριον άνεβλήθη γιά τήν άλλη Κυριακή μέχρις δτου 
βρουν διαδηλωτάς καί έως νά συντάξουν τούς λόγους.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΥΕΛΟΣ

Εισερχόμεθα σήμερον είς τό σπουδαιότερον κεφάλαιον 
τής ζωολογίας τοΰ άνθρώπου δηλαδή είς τό περί μυελού 
τοΰ έγκεφάλου—  διότι υπάρχει καί μυελός τών οστών τό 
κοινώς λεγόμενον μεδούλι.—

Τί είναι λοιπόν ό μυελός ή τό μυαλό;
Τό μυαλό εΐναι ένα πράμμα ποΰ ένώ υπάρχει συνήθως 

δέν φαίνεται καθόλου, είναι κάτι δμοιο πρός τή σκούφια 
τοΰ̂  κασιδη τοΰ παραμυθιού. Γιά νά φανή πρέπει νά τό 
βγάλης έξω. Θά πήτε δμως πώς πολλοί άνθρωποι φαί
νονται χ,ωρίς νά δείχνουν μυαλό αύτοί φ α ί ν ο ν τ α ι  
μόνον μέ μυαλό, δέν είναι δμως.

Τό μυαλό εΐναι μιά φαιά ούσία δπως λένε οί γιατροί

] γεμάτη νεύρα κλεισμένη μέσα στήν κοκκάλινη κεφαλική 
5 κολοκύθα, άπό τήν όποιαν προέρχονται δλες ή εξυπνάδες 
καί συνηθέστερον δλες ή βλακείες δσες λέμε, δσες μάς 
λέν οί άλλοι καί έκεΐνες ποΰ γράφονται τελευταίως μέ 
φιλοσοφικό τουπέ περί μικτών γάμων.

Αύτή τή φαιά ουσία άν καί τήν έχουν μέσα τους δλοι οί 
άνθρωποι, έντούτοις δμως δέν μπορείς νά πής δτι καί 
δλοι οί άνθρωποι έχουν μυαλό.

Τά μυαλά δχι μόνον δλου τοΰ κόσμου δέν εΐναι τά ίδια 
άλλ’ ούτε καί ένας άνθρωπος δέν έχει τό ίδιο μυαλό διαρ
κώς χάρις στή σοφία τής φύσεως γιατί φαντάζεσθε πιά 
τί άλληλοφάγωμα θά γινόταν μεταξύ μας άν δλος ό 
κόσμος είχε τά ίδια γούστα ιδίας στό ζήτημα τής παν
τρειάς.

Τό βάρος τοΰ μυαλού είναι ώς έπί τό πλεΐστον άντιστρό 
φως άνάλογον τοΰ βάρους τής σακκούλας. Γνωρίζομεν 
άνθρώπους ποΰ διακρίνονται έπ ίβλακεία καί δμως εΐναι 
φορτωμένοι χρυσάφι, δπως ξέρομε καί άλλους ποΰ είναι 
φορτωμένοι γνώσι καί περπατούν άδέκαροι συνήθως.

"Οταν πής σ’ έναν άνθρωπο πώς δέν έχει μυαλό καί 
θυμώση αύτό σημαίνει πώς έχεις δίκηο, δταν δμως δέν 
θυμώση τότε θά πή πώς έσύ χρωστάς τής Μιχαλοΰς.

Τό μυαλό άν καί δέν πουλιέται έντούτοις δμως 99 0)0 
άπό κείνους ποΰ έχουν μέν παράδες δέν έχουν δμως 
κουκούτσι μυαλό έρχονται συχνά νά πουλήσουν σοφίες 
στούς φτωχούς.

Τή μεγαλητέρα σχέσι τό μυαλό τήν έχει μέ τά πόδια 
καί τή λιγώτερη μέ τήν καρδιά. Γι’ αύτό καί ή δημώδης 
παροιμία λέει «δποιου δέν κόβει τό μυαλό πονοΰν τά 
πόδια.» καί «δποιος έχει μυαλό δέν βάζει τήν καρδιά του 
στό παζάρι.»

"Οσοι δέν βλέπουν πιό πέρα άπό τή μύτη τους εΐναι 
ή άμυαλοι ή μεθυσμένοι. Τοΰ κανόνος αύτοΰ εξαιρούνται 
δσοι έχουν μεγάλη μύτη.

( ’Ακολουθεί)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
ΑΝ ΙΣΟ ΡΩ Π Ο Ν  ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ ΣΑΤΥΡΟΥ.

Ά ν  μάς ρωτούσατε πριν νά παντρευθοΰμε θά σάς 
λέγαμε πώς ό Σατανάς πειράζει τούς παντρεμμενους μόνο. 
Τώρα δμως σύμφωνα μέ τό ρητόν «τά καλά καί συμφέ 
ροντα» σάς άπαντοΰμε δτι πειράζει τούς άνυπάνδρους καί 
ιδιαιτέρως τούς καλογήρους.

Γιά περισσότερός πληροφορίας σάς παραπέμπομεν νά 
διαβάσετε τήν Δεκα— ήμερον τοΰ Βοκακίου γιά νά ίδήτε 
πώς έτιμώρησε ό Καλόγηρος τόν Σατανά πο ΰτόν έπεί 
ραζε πρός μεγάλην εύχαρίστησιν τής φίλης του Καλο— 
γρηάς.

Επίσης ό Σατανάς δέν πειράζει τήν γυναίκα. Τουναν 
τίον μάλιστα ή γυναίκα πειράζει τό Σατανά, ό όποιος 
φοβάται δύο πράμματα μονάχα, τό λιβάνι καί τό φουστάνι 
γι’ αύτό καί δταν μεταμορφώνεται δέν γίνεται ποτέ άνδρας 
άλλά γυναίκα, ή όποία στής ημέρες μας άντί νά μπή 
δπως στούς άσκητικούς χρόνους μέσα στό κολοκύθι κάνει 
τό άνάποδο.

ΚΗΡΥΚΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ (Η ΜΥΣΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΚΗΡΥΚΟΣ)

Ό  άνδρας άγαπητέ εΐναι πάντοτε τίμιος δταν δέν έχει 
εύκαιρίαν καί ή γυναίκα δέν παραστρατίζει ποτέ δταν δέν 
ύπάρχουν άνδρες. Μέ άλλα λόγια καί οί δύο εΐναι τόσον 
τίμιοι δσον έξαρτάται ....άπό τούς άλλους.

Στοΰ Γεωργοπούλου Γεώργου τό ταιριαστό ζευγάρι 
στή λεβεντιά, στή νηότη, στήν ώμορφιά, στή χάρι.

Καλώς τον τόν Αυγερινό, π’ άγκάλιασε τήν πούλια 
Τριαντάφυλλα κι’ έγώ σκορπώ στό πέρασμά σας, γιούλια 
κΓ ή Μοΐρα εύχομαι γιά σάς στόν άργαληό νά ’φαίνη 
κάποια ζωή ολόχαρη διαμαντοστολισμένη.

Νάν’ ή ζωή σας ζάχαρι, νάν’ ή ζωή σας μέλι 
"Ο,τι καλό γυρέψετε τοΰ Πλάστη νά τό στέλλη 
καί μέσ’ στήν άνηφορική, τή μακρυά σας στράτα 
ποτέ νά μή πατήσετε σ’ άγκάθια και σέ βάτα.

Δαφνόκλαρα νά στρώνωνται στό δρόμο σας αιώνια 
κι’ δσω διαβαίνουν οί καιροί κι’ δσω περνούν τά χρόνια 
τόσω καί ή άγάπη σας ή άγια νά θεριώνη 
γιά νά κρατήση κάτασπρη σάν τ’ "Ολυμπου τό χιόνι..

VASIL STEAM SYSTEMS CO. f
"Εδρα έν Βοστώνη.

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

Φέρομεν είς γνώσιν τών μετόχων καί τών ένδιαφερσ- 
μένων δτι ή Εταιρία ήρχισε τάς έργασίας της είς τό 
νέον έργοστάσιον της έν HUDSON' MASS..

Μέ τήν έναρξιν αυτήν τών εργασιών, καί τήν έπικει- 
μένην μεταφοράν τής έδρας είς HUDSON, ή Εταιρία 
εισέρχεται είς νέον στάδιον άκμής κα! έπιτυχίας.

Ή  έκμετάλλευσις τών έφευρέσεών μας κα! τών προ
νομίων ευρεσιτεχνίας ήρχισεν. Αί έγκαταστάσεις τών 
μηχανημάτων μας εις τό νέον έργοστάσιον έκτελοΰνται 
πυρετωδώς.

'Όσοι δέν ήγόρασαν μετοχάς τής Εταιρίας, δς έπω- 
φεληθούν τής ευκαιρίας διότι ή αξία αυτών θά αύξηθή 
είς τάς 5 ’Ιουλίου.

Μεθ’ ύπολήψεως
VASIL STEAM SYSTEMS CO.



SATYROZ

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

Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τή; μορφής σου καί χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 
δίχως ταΰτα φουκαρά 
κι' άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 

.τό Hair T on ic παρευΟύς.
MELETI’S HAIR TONIC 
506 LIBARTY STREET

PITTSBURGH, PA.
***

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

Θέλετε άνδρικά είδη, Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικά; 
Υπάρχει Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν αγο
ράζετε δτι δσω περισσότερο λοΰσο και νοίκι εχει ενα 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει δ πελάτης.

* * *
Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ.|ν εχης πιά σκοτούρα, 
τής πέρνει δλες ’πάνω του το «Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ύ ρ α »  
Μ π ο ύ ρ α ς  σημαίνει λεβεντιά ποϋ μάς τιμφ’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή εΐν’  ένα.

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

Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν ϋα  ζήσης 
γιατί δέν πάς τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε  φ ω τογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαΐ δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη· «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θ ε ό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

641 6th A ve ., NEW  YO R K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφία! μία μεγάλη.

| Οί Ποΰλο Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
ί  καί κάμαν εργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο 
| ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κι’ εΰγε Οά πής στους “Ελληνας. Χίλιες φορές χαλάλι. 
Γι’ αυτό άν είσαι θεριακλής καί σύ καθώς εμένα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

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

Έάν σπανό δέν σ ’ έκανε ή Μοΐρα νά γυρίζης 
σάν έχης γένεια καί μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
άν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ άναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθής συμφέρει.
Μή λησμονής κι’ ή πιο μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει καί συχαίνεσαι τήν πιό ωραία δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙΚΑΚΑΒΑΚΗ
140 Ζ2 WEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η.

* t *
Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
εις τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεϊ μονάχη.
’Έχεις τά δόντια σου γερά; “Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝ ΤΟ ΤΑΤΡΕΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

“ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
δν λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνω 
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 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 
βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ ' δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοΐς 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 καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-AR A Β I AN COFFEE CO.
35 2  PEA RL STREET, NEW  Y O R K  CITY

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, άγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 

! άπό τούς Άδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
Mathew Bros. 359 W . 54th St. New York.

* ★ ·
Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
.τοϋ 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 ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Δ ωμάτια  εύάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σάν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχω φ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α  ί Ά  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’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεί 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 άξια  εχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

GEO. P. CASTRITSY, GENERAL AGENT.
501 W . 168th Street New Y ork.
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Μ. Ν  I  Κ  Α  Σ
’ Ιατρός N £W  YORK175  Lexington A v e ., ^ ^

A . Α  Λ  E  S  X Ο  V
’Ιατρός YORK

152  E. 22n d  St., + ^ ^

K.

136 E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατρός

NEW YORK

’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα  κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κϋμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοϋσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ 6 ταξειδιώτης ναϋλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Y*rk 
♦ * *

Τοΰ Σ ίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης Μ-ώ χαρά ή καί νά τής πλήρωσης.
Γριακός Γραικό α ς προτιμςί δταν ζημιά δέν εχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμςί δταν ζημιά δέν έχη

742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

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

* ★ *
Π ές μου ποιό παίζεις οργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντοΰρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ένα οργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά οργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θ ά πτής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IO TIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW  YORK.

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά  πή καί μένα.
#οϋχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣ'ΓΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Τούς Διευθυντάς σας 
Τούς Μαγείρους σας 
Τούς Ζαχαροπλάστας σας 
Τούς άρτοποιούς σας 
Τούς ’Αρχισερβιτόρους σας στοΰ 
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 κατασκευαστάς παγα>τών στοΰ 
Τούς πιλοκαθαρι,στάς σας 
Τούς Πιατάδες σας 
Τάς Καμαριέρας σας 
Τάς Σερβιτόρας σας 
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

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

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε J 
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

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

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

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York. J

Θέλεις νά έ'χης 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
’ Ιατρόο

256 W . 4 4  S T . N E W  Y O R K .
*  *  *

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση
Ά ν  μ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη; I
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν ερθη μέρα
Ούαί &ν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

ohn Marakas Rookery Bldg. Room  8 1 7 Chicago, III. I

'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 λές: «Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ϋ ρ ο  ·  έ

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

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ’Ά λ εξ άς σπεύση νά τά πάρη
πριν γιαουντής κανένας CofOf] καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι άγόρια ζηλεμένα 11
κι’ δποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111. I 

·’ 1 450 W. 5th Ave. Cleveland Ο. I 
*  *  *

"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 εισιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης 
κι’ ώ ς πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ υ μ I * 
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.

***
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 είσαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ’ ε ύ θ ε ι α ν καί δέν έχομε π ο λ λ ά  
έ' ξ ο δ α. Λάδι εγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. ] 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


