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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρυ;» θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά ιιπαίνη1 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αΰτός μέ μάς καί μείς μ’ εκείνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως 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 ο λ ή .

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

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

Εκατόν οκτώ ποΰ νέα άναγγέλλονται μεγάλα 
μ’ επεμβάσεις τών Συμμάχων καί Σκουλούδη κουτρουβάλα

Είκοσιτέσσαρες μηνός ποΰ θεριστή τόν λένε
κι’ Άμερικάνε£ άρχισαν μάνες κι’ έδώ νά κλαίνε.

ΟΙ ΓΕΓΕΔΕΣ ΩΣ ΚΑΙ Π ΡΩ ΤΑ 
ΣΥΖΗ ΤΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Φ.— Ταμαθές; Πάνε πρός χαράν πολλή σου χασομέρη 
ό Μαθουσάλας Στεφάνής κι’ δλ’ οι γενάτοι γέροι, 
ποΰ στήν Άρχή Συμμαχικά πικρά δεχθήκαν βέλη 
καί τους έκουτρουβάλησε τής φτώχειας τό καρβέλι.

Π .— ’Έπεσε; βάλέ μου νά πιώ καί φέρε τά σαντούρια 
Μαζί τους νότες φεύγουνε, καυγάδες, νταβατούρια 
φαρίνα θ’ άγοράζωμε, νά ρίχνωμε στ’ άμπάρια 
κι’ άντί παρά θά δίνωμε Ρωμέϊκα τομάρια.

Φ.— Τό υπουργείο έ'πεσέ), καββάλα νέο μπαίνει 
Ό  Λευτεράκης Περικλή έ'ξω καί πάλι μένει 
Πλήν προστασία στό εξής άπ’ τούς Συμμάχους θάχη 
Τό Κράτος τό μακάριον ποΰ κατοικούν Φβλλάχοι.

'Υπήκοος δέν θέλω πιά νά είμαι τέτοιος Κράτους 
ποΰ μέ τήν γκρίνια έφαγε τούς γερωκοτσανάτους 
ουτε Γραικός θά λέγωμαι- τέτοιο μοΰ μπήκε μίσος 
ποΰ θά γινώ Φασουλιέ, ή Φασουλόβσκη ίσως.

II.—  Ευλογημένη ή στιγμή τής κουτρουβάλας κι’ άγια.
Φ.—  "Έλα νά συζητήσωμε μωρέ παληοκανάγια 

ποΰ πάντα τήν Κυβέρνησι τήν θεωρούσες φίδι 
Γι άλέγΒ μου τί σούφαγε έσένα; τό γρασίδι;

'Ό σω  μπορούσαν φρόντιζαν κι’ εκείνοι γιά τό Κράτος 
κι’ άν νηστικός κατήντησε κι’ ό κόσμος ό χορτάτος 
κι’ άν έκείκάτω τρέφωνται μέ λάπαθα καί βλήτ α 
άπό τούς Άγγλογάλλους σου γι’ αύτό εύθύνας ζήτα.
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Π .— 'Όπως έσύ γιά φραμπαλά, γιά τό παληοφουστάνι 
'τόν εθνισμό σου πρόδωσες καί βγήκες άπ’ τή στάνι 
έτσι προδότες έ'γειναν κΓ οί Κυβερνηται γέροι.
Τώρα θά κάνουν έκλογάς νά φέρουν τό Λευτέρη 
ποΰ μόλις έ'ρθη στήν άρχή θά λείψ’ ή καταφρόνια 
καί θά πετροβολιούμαστε μέ τά ναπολεόνια.

Ά ν  κυβερνοΰσε σήμερα ό Γίγας στραβοκάνη 
σιτάρι θάστελναν φτυνό καί οί Άμερικάνοι 
τό κάθει τους εμπόρευμα θά περνάμε μέ τράμπα 
καί ίσως ίσως Φασουλή θά μάς τό δίναν τζάμπα.

Κάθε άκρίβεια ποΰπεσε κεΐ κάτω δπως ξέρεις 
είναι γιατί στά πράμματα δέν είναι ό Λεύτερης 
γι’ αύτό γαρίδα έγεινε γιά τό ψωμί τό μάτι 
καί τά φασόλια έφθασαν δύο δραχμές καί κάτι

Φ.—  Βρέ τό ψωμί άκρίβινε γιά δλους ’Αρλεκίνο;
Π .—  ’Ά ν  ό Μεσσίας ηρχετο θά φτύνηνε καί κείνο 

κι’ άπό τή σκόνη φαφλατά ποΰ πνίγει τήν Αθήνα 
αύτός μποροΰσε νάκανε άλεΰρι καί φαρίνα.

Στά μάτια τώρα τής Άντάντ θά είχαμε τιμή 
θά ήταν τό στομάχι μας γεμάτο μέ ψωμί. 
κι’ δλα τά γουργουρίσματα τό φετεινό τό χρόνο 
θά τάκαναν στόν καφενέ οί ναργελέδες μόνο.

Φ.·— ’Ά ν  έμπαινε στά πράμματα ό Λευτεράκης τώρα 
Αίμα, φωτιά καί σίδε|ρο θά ρήμαζε τή χώρα 
Πέτρα στήν πέτρα δρθια δέ θάχε άπομείνει 
καί Σόδωμα καί Γόμωρα ό τόπος θάχε γίνει.

Π .— Ά ν  ό Λευτέρης ήτανε στήν Καρκαλοΰ καβάλα 
αύτοστιγμή θ ’ αλλάζανε τά πράμαμτα κεφάλα 

καί μεραρχία μόνον μιά δπως τό ξέρουν δλοι 
ώς ποΰ νά πης πάτερ ήμών θά είχε μπή στήν Πόλι.

’Ά ν  μέ τά χέρια σταυρωτά τόσον καιρό δέν μέναμε 
άλλά μαζί μέ τήν Άντάντ στόν πόλεμο έμπαίναμε 
τής δόξας χάχα Φασουλή θά φθάναμε τό φόρτε 
καί ίσως ίσως κάναμε μέ Βιενέζες κόρτε.

Φ.— ’Ά ν  Κυβερνήτη είχαμε τόν μπάρμπα Λευτεράκη 
ποιός ξέρει τό κρανίο μου σέ ποιό θαταν χαντάκι 
κι’ άντί άπό τήν πένα μου νά βγαίνη τώρα στίχος 
λόγον έπιμνημόσυνον θά μούβγαζεν ό Μίχος.

Π . — Ά ν  γιά τής άμαρτίες μας δέν κυβερνούσαν γέροι 
καί τό τιμόνι κράταγε τό χέρι τοΰ Λευτέρη 
μέσ’ στήν Άσία σήμερα θά είμεθα βερέμη 
καί χωρατά θά κάναμε κλεισμένοι στό χαρέμι.

Φ.— Μή μοΰ μιλής βρέ Περικλή γιά τό Μεσσία λέξι 
κα ίμέ τούς Άγγλογάλλους μάς είχε έτσι μπλέξει 
ποϋ τό βορρηά ποΰ φύσιξε τόν γύρισε μπονέντη 
καί δέν γνωρίζει σήμερα ό σκύλλος τόν άφέντη

Βούλωσε πιά τό στόμα σου κακόμοιρε Κολλίγα 
κι’ ούτε κουβέντα μή μοΰ πης γι’αύτόν έδώ τό Γίγα 
ποΰ τούς Συμμάχους φώναξε μιά μέρα ντούρι ντούρι 
καί κόλλησαν στό σβέρκο μας καί γίνηκαν τσιμποΰρι.

Π .— Νά μή μοΰ πής σαράβαλο κακό γιά τό Μεσσία 
γιατί μέ τοΰτον είδαμε 'Ελλάδα διπλάσιά 
κι’ άν τύχη κατεβήκαμε μιά μέρ’ άπ’ τή Ροδόπη 
δμως χαμένοι εντελώς δέν πήγαν δλ’ οί κόποι.

’Εκείνος μάς άνώρθωσε στά χρόνια τά παληά 
εκείνος έκαθάρισε κάθεί σφηκοφωληά 

χωρίς αύτόν ή Καρκαλοΰ θά μύριζε σαπίλα 
καί σάν άποκρηάτικη θά γύριζε γκαμήλα.

«
Αύτός μυαλό μάς έβαλε πούμε^α παλαβοί, 
εκείνος φώς μάς έδωσε πού είμεθα στραβοί 
κι’ είπε στόν κάθε τό Ρωμηό, παράλυτο σακάτη 
«Τόν κράββατόν σου σήκωσε μουρλέ καί περιπάτει» 
καί δλοι τά κρεββάτια μας σηκώσαμε,1 ευθύς 
δπως καί ό Παράλυτος εκείνος τής Γραφής.

’Εκείνος έκανε στρατό, εκείνος κί βαπόρια 
εκείνος έπλημμύρησε τής τσέπε|ς μας μέ κόρια 
Κάθε καλό τό χρεωστεί ή δόλια Καρκαλοΰ 
σ’ αύτή τήν πάπια τοΰ γυαλοΰ ποΰ άγαπά άλλοΰ.

Αύτός άνθρώπους έκανε μιά μέρ’ άπό Φελλάχους 
κι’ άν τύχη δέν μάς έκανε μέ τήν Άντάντ Συμμάχους 
γιά τοΰτο φταίει μιά φορά πώς ξέρεις κάρο μίο 

κείνο τό μακαρίτικο τό γεροντοκομεΐϊο.

’Εκείνος έκανε τή γή, εκείνος καί τ ’ άστέρια 
εκείνος γιά φασκέλωμα μάς έλυσε τά -χέρια 

εκείνος τής πολιτικής ό Τειρεσίας μάντις 
δποϊς τό λέει ταχτικά κι’ ό φίλος μας Σαράντης.

εκείνος εΐναι ή άρχή έκείνος καί τό τέλος 
Γίγας, Μαμούθ, Άνορθα^τής, Κρητίκας Βενιζέλος.
’Εκείνος είδε ή’Αντάντ τί άξιζε τσακπίνη.

Φ.—  Ούτε κουβέντα μή μοΰ πης γιά τή γρουσούζα ’κείνη 
ποΰ τώρα Βούλγαρος γιά μάς καί Τούρκος έχει γίνει

Πές μου μωρέ σάν τί ζητοΰν τά ζωντανά έκείνα 
καί νά πεθάνουν βάλθηκαν τόν κόσμ’ άπό τήν πείνα;

Λέγε μέ ποιό δικαίωμα χώνουν κι’ αυτοί τήν μύτη 
σέ κάθε τρύπα άνοιχτή μέσ’ στό δικό μας σπίτι 
κΓ δπως τό λέγει τό ρητόν«έξκιούζμι» τό δημώδες 
άδύνατον ν’ άφήσωμε/ άέριον δυσώδες;

Π .— ’Εκείνοι γιά τό Σύνταγμα φροντίζουν φαρφαρά 
ποΰ τό έγγυηθήκανε ώς ξέρεις μιά φορά 
κΓ έχουν ώς ΐδεώδές των καί ή καρδιά τους πάλλει 
νά ίδουνε τήν 'Ελλάδα μας άκόμη πιό μεγάλη.

Φ.—- '"Οσες φορές τό Σύνταγμα κουρέλι είχε γίνει 
σέ ποιό άχοΰρι έτρωγαν καλαμποκιά εκείνοι;
Γιατί μωρέ οί φίλοι σου, οί εύγενεϊς Γαλάται
δέν είπαν τότε, βρέ Ρωμηοί, στόν ίσιο δρόμο μπάτε
μόνον έγύριζαν ματιές στά βουλεβάρτα γαύρες
κι’ έλεγαν «’Άστε τούς τρελλούς Γραικούς νά βγάλουν μαΰρες;»

Γιατί δέν τούυ καιγότανε καρφί στά πρώτα χρόνια 
δταν στή φτώχεια ζούσαμε καί μέσ’ στήν καταφρόνια 
καί τώρα λέν τό δίκαιο καί τόν πολιτισμό 
ποΰ θά μάς φέρουν τάχατες μέ τόν άποκλεισμό;

'Όταν μάς σφάζαν σάν άρνιά Αγάδες κασιδιάρη 
γιατί δέν ήταν σ’ α'ίματα βαμμένο τό φεγγάρι 
κΓ ό Κάϊζερ σάν πάτησε μονάχα κάτι κάλους 

κυτάζω τής ελευθερίάς προμάχους Άγγλογάλλους;

Σάν τί γυρεύουν άπό μάς; γιά πές μου έπί τέλους;
Γιατί νά πολεΐμήσωμε μωρέ γιά τούς Φρατέλους 
ποΰ σ’ Αλβανία καί νησιά μάς ρίξαν τήν άρπάγη 
διάλε τσ’ άπομινάρες τους οί μακαρονοφάγοι;
Γιατί τό παληοτόμαρο ποΰ ένα τώχω δλο 

νά μοΰ τό κάνουν κόσκινο γιά τόν παληοχαχόλο 
κι’ δταν γιά μένα κάνετε/ μνημόσυνο μιά σκόλη 
εκείνος νά κορδάρεται περήφανος στήν Πόλι;

Γιατί ν’ άφήσω τή φτωχή, τήν έ'ρμη Φασουλίνα 
νά δοκιμάση δσω ζή τή φτώχεια καί τήν πείνα 
καί νά τραβήξω σάν στραβός νά πάω νά πεθάνω 
χωρίς ενός παρά καλό στόν τόπο μου νά κάνω;

Γιατί μωρέ οί Γκέκηδες γυρεύουν μέ τό ζόρι 
νά γίνωμε σάν τά παληά τά χρόνια μισθοφόροι 
καί μέ τά νύχια σχίζοντας τά στήθεια μου κουτάβι, 
νά δώσω τά τζιέρια μου νά μοΰ τά φάν οί Σλαΰοι;

Τί μοΰ τούς ψάλλεις διαρκώς τούς φίλους σου Συμμάχους 
ποΰ φέτος ώς καί πέρυσι μάς πήραν γιά Φελλάχους 
κι’ άπ’ τό τραπέζι πουχανε οί πρόγονοί μας στρώσει 

γυρεύουν μόνον ψύχουλα καθείς των νά μάς δώση;

Δέν θέλω μήτε ’Ά ρη  
μήτε καί Βενιζέλο 
Ό ρίζω τό τομάρι 
τό κάνω δτι θέλω ι 
καί βλάξ δέν είμαι τόσω 

ποΰ σάν διψάς γιά δόξα 
μ’ αίμα νά σοΰ πληρώσω 
κάθε στριμμένη λόξα.
Τό Σατανά ώς ξέρεις 
μήτε νά τόν κυτάξω 
μήτε καί σάν Λευτέρης 
λαμπάδα νά τοΰ τάξω 
καί κάλλιο πέντε γκέκα 
νά τάχω μέσ’ στό χέρι 
ή νά μοΰ λένε δέκα 
καί στάσου καί καρτέρει.

Π .— Μή βιάζεσαι κι’ ό πετεινός πριν τρις φορές λαλήση 
ό Γίγας θαρθη Φασουλή καί θά μάς κυβερνήση.

Φ.—- Δέν θάρθη
Π .—  Θάρθη σίγουρα πρός λύπην τών άγάδων

μετά βαΐων αίματος καί μπαρουτίων κλάδων 
καί Ώ σα ν ά  θ ’ άναφωνή πληθύς Φιλελευθέρων 

ό αμαρτίας σήμερον γηροκομείου αίρων»
Φ.—· Δέν θάρθη.
Π .— Είμαι βέβαιος δτι θαρθή σαλιάρη

δπως αύτό ποΰ πρόκειιται τώρα νά φάς στιλιάρι.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Εφημερίδα έβγαλα καί γράφων άρες μάρες 
ιιε άλλους λόγους δηλαδή σπουδαίες κουταμάρες 
καυτηρίαζα πολίτικους μά προ παντός έκήίνη 
κι’ είδε ό κόσμος άγριο καί πρώτης μισογύνη

Λέν ήμπορεί νά φαντασθή άνθρωπινό κεφάλι 
τού φραμπαλά μέ τί χολή, καί τί τού έχω ψάλλει· 
δμως σέ λίγο βρέθηκα στό πρώτο πάλι στάδιον 
κα γάρ τόν έρωτότροπον μεταβαλεϊν ού ράδιον 

•
Δέν 8Ϊχ’ άκόμ’ άπ’ τή Φιφή καλά καλά ξεμπλέξει 
κι’ ένα πρωί κατάλαβα άλλου πώς είχα μπλέξει 
χωρίς νά νοιώσω μ’ έ'πιασε τοΰ έρωτος ήκλίτσα 
καί' ή Φιφή άλλάχθηκε καί γίνηκε Πιπίτσα!

"Οταν στόν κόσμο μιά ζωή τέτοια ή τέτοια ζήσης 
νά τήν άλλάξης δέν μπορείς δσω κι’ άν προσπαθήσης. 
Δευτέρα φύσις γίνεται ή έξις δέν σ’ άκούει 
καί πρώτα βγαίνει ή ψυχή καί ύστερα τό χοΰϊ.

Είναι κακό τό κάθε τι κανείς νά συνειθίση 
Πάθος ό έρως γίνεται καθώς καί τό μεθύσι 
ποΰ δλη ή ύφήλιος άκόμα κι’ άν τό πή 
έσύ θά πιής πετρέλαιο γιά νά γενής στουπί.

Ποτέ συνήθεια καμμιά πάθος νά μή σοΰ γίνη 
γιατ ίδέν ξέρεις φουκαρά σάν τί τό μέλλον κλείνει 
κι’ ώς τών άρχαίων έλεγε τό βλογημένο στόμα 
«Πάν μέτρον είναι άριστον καί ξύκικο άκόμα.

“Όποια συνήθεια κακή, καλή άν άποκτήσης 
δύσκολο είναι κάποτε γιά νά τήν ξεκολλήσης· 
μέ άλλους λόγους τίποτε βαθειά νά μήν κολλάς, 
άν θέλης νά μήν έρχεται στιγμή νά πηλαλάς.

Άπό μικρός στόν έ'ρωτα κατήφορο σάν πήρα 
ένόμιζα πώς μούφταιγε άδιάκοπα ή Μοίρα 
κι’ άπ’ τό Θεό τό μούσμουλο πώς ήτανε γραμμένο 
ένφ βρισκόταν πάντοτε στήν τσέπη μου κλεισμένο.

“Ετσι ό κόσμος σκέπτεται συνήθως μεσ’ στή ζήσι 
Όταν μουλάρι κάποτε συμβή νά σέ κλωτσήση 
θά πής πώς ήτανε γραφτό καί μιά κλωτσιά νά φάς 
κι’ δχι στόν κώ.. τοΰ μουλαριού τί γύρευες νά πάς.

"Οσα συμβαίνουν στή ζωή δλα γραφτά τά λένε 
Γιά κάθε μιά στραβοξυλειά πάντα οί άλλοι φταίνε 
κι’ δπως τό λένε οί φτωχοί στόν τόπο μου κι’ έν τέλει 
ή νύφη κάνει πάντοτε κάθε στραβό καρβέλι

"Οσες φορές έτύλιξα στό σβέρκο μου τό βρόχο, 
οσε>ς φορές λογάριασα χωρίς τόν ξενοδόχο 
οσες φορές κι’ άν έφταιξε τό κούφιο μου κεφάλι 
το φταίξιμο άδιάκοπα γιά μένα τώχαν άλλοι.

Εάν δέν έκανε αύτό λογάριαζα εκείνος 
—j-δπερ σημαίνει άν έγώ δέν ήμουν ένα κτήνος 
έαν ή τάδε' έπειτα δέν τσάκωνε τόν δείνα, 
δεν θά τραβούσα στή ζωή ξυπολυσιά καί πείνα.

Εκείνο ήταν άφοομή. Ά ν  δέν τ ’ αύτώναν άλλοι 
— 1Ά ν  πίτουρα δέν έκλεινα τούτέστι στό κεφάλι—  
άν στο Παρί δέν έβρεχε, δέν χιόνιζε στήν Πόλι, 
δεν θά μοΰ κάναν τήν κοιλιά μουσμουλοπε£>ιβόλι.

Μέ κάθε μιά ποΰ έτρωγα γενναία χυλοπήτα 
ευρισκα τά φταιξίματα στόν άλφα καί στόν βήτα 
κυταγα πάντα τοΰ ενός καί τ’ άλλουνοΰ τά βρόχια 
και μόνον ένα πάντοτε δέν έβλεπα, τή φτώχεια.

Τής στραβομάρας έχοντας στά μάτια καταρράχτη 
ποτε μου δέν έκύταζα τόν υλικό τό φράχτη 
που δίπλ’ άπό τό φυσερό τό γύφτικο άπλώνεται 
Χαι κάνει γι’ άριστοκρασί καί γϋφτο νά κορδώνεται.

(ακολουθεί)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τρομερά γεγονότα έξέσπασαν αύτην την εβδομάδά. 
)ί Αμερικανοί γυρεύουν σώνει και καλα να πιασουν [ 
όν Βίλα, ό Βίλας έπιασε τά βουνά, οι Μεξικάνοι πια- 
ουν καί στέλλουν νότες καί τό φινάλε είναι _οτι̂  άντι j 

ή άποστολή νά πιάση τόν Βίλα ίσως πιαστή με τόν ; 
Καράντζα. ’Εν τφ μεταξύ οί Μεξικανοί κινητοποιούν 
ται, ή Αμερικανική εθνοφρουρά καλείται στα όπλα 
σουϊτχάρτες κλαϊνε καί τό κουβερνο ξοδεύει 500,000 
δολλ. τήν ήμερα προ μεγάλην χαράν τής έπιμελι- 
τείας (ή λέξις παράγεται άπό τό μέλι.)

’Επίσης ό τηλέγραφος μάς άνήγγειλε την παραίτη- 
σιν τού ύπουργείου Σκουλούδη καί Σίας^ Ό  Βασιλεύς 
έκάλεσε τόν Ζά— οίμοι. Οί δημοσιογράφοι έσπευσαν 
νά άκούσουν τάς δηλώσεις έν σχέσει μέ τό πολιτικόν 
του πρόγραμμα δέν τό κατώρθωσαν δμως γιατί δεν 
είχαν μαζύ τους πάρει διερμηνέα άπ’ τή σχολή τών κω
φαλάλων.

Ή  παραίτησις τής πρώην Κυβερ^ήσεως ήλθεν ώς 
συνέπεια τών ταραχών έξ αιτίας του,[ψωμιού, τό ό̂
ποιον κυνηγούσε μέ τό ντουφέκι χάρις στήν άγάπη τών 
βεληγκέκιδων ποΰ μάς κάθισαν στό σβέρκο οί έλευθε- 
ρωταί.

Ή  νέα Κυβέρνησις θά σχηματισθή εκτός τοΰ Ζα- 
ΐμη και άπό τούς έθής καθ’ ας έχομεν πληροφορίας:

Τατα.......... ρούμπας
Καλλι  νύχτας
Βαρε . . . .  φούριας 
Θ εο .. · ·  τούμπης
Κακα.... ρούπης
Κ α ζ ........... αςμίας
Ρουσ οδίνης
Γριμα.........πέρνης

Ή  νέα Κυβέρνησις δπως συνήθως γίνεται — ύπεσχέ- 
θη στόν κόσμο φούρνους μέ καρβέλια, έως δτου ψη
θούν δμως, τούς είπε γιά καλό καί γιά κακό άς φροντί
σουν νά βροΰν καί άπό κανένα κεραμίδι, ϊνα πληρωθή 
τό ρηθέν «τό περιμέναμε άπό τούς Βουλγάρους καί τώ- 
βραμε από τά κεραμίδια—  άνάγνωθι Συμμάχους.

Οί Ρώσσοι πιέζουν τούς Αύστριακούς, οί Γεομανο'ι 
τούς Ρώσσους, οί Γάλλοι τούς Γερμανούς Οί "Ελληνες 
τά στομάχια τους, καί οί ’Ιταλοί κάνουν θαύματα φευ
γάλας. ’Εάν δέν έγίνετο ή ρωσσική προέλασις θά είχαν 
φθάσει μέχρι Σικελίας.

Στή Μακεδονία τά πράγματα είναι ήσυχα. Γερμα
νικά Ζέπελιν ξεμπερδεύουν μερικούς παραπανίσιους ρω- 
μηούς, Συμμαχικά άεροπλάνα βομβαρδίζουν κάμποσα 
κουτσοχώρια ελληνικά, γιά τά όποια ή Παροικία μας 
σκέπτεται νά διαμαρτυρηθή έντόνως.

SATYROS ______________

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 

ΜΥΑΛΟ

Τό μυαλό είναι καθώς είπαμε μιά φαιά ούσία ή μάλ
λον συγκεκριμμένως ένα άθροισμα διαφόρων φαιών βολ
βών, οί όποιοι στή γλώσσά μας λέγονται κοινώς βίδες.

Κάθε βολβός άπ’ αύτούς άντιπροσωπεύει μιά αΐσθη- 
σι ή ένα γούστο.

"Οταν λοιπόν κανενός άνθρώπου οποιοσδήποτε άπό 
αύτούς τούς βολβούς πάθη κάποια διατάραξι τότε λέμε 
πώς τού άνθρώπου αυτού τοΰ έ σ τ ρ ι ψ ε  ή βίδα ή 
δτι πρόκειται περί ψ υ χ ώ σ ε ω ς .

Ανθρώπους μέ στριμμένες βίδες ξέρομε πολλούς, δ
πως καί πολλοί γνωστοί καί φίλοι γνωρίζουν εμάς άπό 
τό στρίψιμο ώρισμενης βίδας.

Ή  βίδες, λένε οί ζωολόγοι— ξελασκάρουν άπό διαφό
ρους αιτίες. Άπό έρωτα, άπό λύπη, άπό φόβο καί άπό 
φτώχεια. Έμεΐς δέν πιστεύομε στό πρώτο καί στό τε
λευταίο, γιατί άν ήταν αύτό άληθινό έπρεπε νά μή 
μάς είχε μείνει ώς τώρα οΰτε μιά βίδα γερή.

Τό μυαλό λένε δτι έρχεται στόν άνθρωπο μέ την 
ήλικία, καί φεύγει πάλι μέ τήν ήλικία. Αύτό δμως δέν 
μάς φαίνεται νά εΐναι σωστό καί ώς άπόδειξιν φέρνομε 
τή σημερινή πολιτική κατάστασι τής Ελλάδος. Έκεΐ 
κάτω ώς καί τά μωρά άκόμα έχουν μυαλό καντάρια 
καί μόνον οί γέροι ποΰ κυβερνούν δέν έχουν κουκού
τσι.

Οί άνθρωποι ποΰ έχουν μυαλό λέγονται έξυπνοι, 
καί κείνοι πού δέν έχουν λέγονται κουτοί. Έν τούτοις 
μ’δλ’ αύτά έμεΐς νομίζομε δτι γιά νά τόν λένή έναν άν
θρωπο έθυπνο δέν εΐναι άπολύτως απαραίτητον νά έ
χη μυαλά, αλλά νά ζή μεταξύ άλλων ποΰ είναι περισσό
τερο κουτοί άπ’ αύτόν, δ έστί μεθ&ρμηνευόμενον στούς 
στραβούς ό μονόφθαλμος βασιλεύει.

'Ως άνθρωποι μέ μυαλό έπίσης αύτοθεωροΰνται -— 
οχι σπανιως δέ ύπάρχουν καί άρκετοί κουτοί ποΰ τούς 
πιστεύουν- μερικοί ποΰ κάνουνε τόν μυλωνά άφοΰ ηύ- 
ραν τό μύλο έτοιμο καί τό νερό στ’ αυλάκι. Αύτοι μπο
ρούν να περιφανεύωνται γιά τήν εξυπνάδα του; δσω 
μείς γιά τά πλούτη μας.

Π έπιστήμη έχει κάνει τελευταίως τέτοια πρόοδο 
πού μπορείς νά μετοήση τά μυαλά τοΰ κόσμού. Ή  έπι- 
στημη αυτή ονομάζεται κρανιοσκοπία. Οί κρανιοσκό- 
ποι εξετάζουν έξωτερικώς καί μπορούν νά βροΰν τί 
μυαλό έχεις,  ̂απαράλλακτα δηλαδή δπως κάνουν καί οί 
χασάπηδες οί όποιοι βρίσκουν πόσο βάρος έχει τό άρνί,
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μέ μόνη τή διαφορά δτι οί μέν χασάπηδες βάζουν τό 
χέρι τους καί πιάνουν πίσω τήν ούρά τοΰ άρνιοΰ, ένφ 
οί κρανιοσκόποι ψάχνουν τό κεφάλι.

Έάν οί άνθρωποι δέν είχαν μυαλό θά ζούσαν άσυγ- 
κρίτως καλλίτερα. Άπόδειξις τούτου δτι δλοι οί ηλίθιοι 
είναι ευχαριστημένοι άπό τήν έξυπνάδα τους καί δλοι 
οί τρελλοί τών φρενοκομείων είναι πλούσιοι μέ άξιώ- 
ματα.

(Ακολουθεί)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
ΠΑΝΔΑΗΜΟΝΑ

Τί σκοπόν έχι ή δημοσιογραφία; Έδώ στήν Άμε.- 
ρική, φίλε μου, δέν έχει κανένα σκοπό άπό κείνους βέ
βαια πού υποθέτεις σύ. Έδώ σκοπούς — άγριους συνή
θως — έχουν μόνον εκείνοι ποΰ τής βγάζουν, καί επειδή 
δπως ξέρεις ό σκοπός άγιάζει τά μέσα, γι’ αύτό συνή
θως οί διευθυνταί τών εφημερίδων μας άγιοι καί μή 
καταβάλουν δλα τά μέσα, γιά νά βάλουν ένας τόν άλλον 
 μέσα.

Τό φάγωμα τών έφημε^ίδων μας νά μή σ’ άνησυχή 
γιατί δσω ποιό πολύ τρώγονται συναμεταξύ των, τό
σω πιό λίγο σκέπτονται τό φάγωμα τό δικό μας.

Ή  μόνη έφημερίς ποΰ δέν τρώγεται καί δέν ζυγώ
νει σέ βρωμηές εΐναι ό «Σάτυρος» πρώτον γιατί είναι 
γυαλιστερός καί δεύτερον διότι έχει χαρτί χοντρό.

ΕΦΗΜΕΡΙΟΝ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

Τό άν είναι καλό ή κακό τό ψάρεμα φίλε μου αύτό 
έξαρτάται άπό τά ν ε ρ ά καί τό ε ΐ δ ο ς ποΰ ψα
ρεύεις. Έάν τά νερά είναι θολά 6 ’Ονειροκρίτης λέ
γει δτι προμηνύεται σκουπόξυλο, καί άν ρίχνης τό πε- 
ταχτάρι στά τρυφερά τού γείτονα προβιβασμός, άξίω- 
μα καί χορός ....τού Ήσαΐα.

ΑΠ Η ΛΠ ΙΣΜ ΕΝ ΟΝ

Βαρέθηκε,ς τή ζωή σου; Άλλαξέ την. Ή  ζωή είνε 
σάν τ’ άσπρόρρουχα. "Αμα δέν τ ’ άλλάζης ταχτικά 
πιάνεις — μέ συγχωρήτε— δπως καί στό στρατό. "Ο 
σον άφορά αύτοκίνητα σπίτια, κλπ. εύκολο πράμμα 
Κάνε παράδες καί δός μας τους νά σ’ άγοοάσωιιε άπ’ 
δλα.

ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ ΔΕΣΠ ΟΙΝ ΙΔΑ
Γιατί δέν πήρα Έλληνίδα γυναίκα; Άπλούστατα γιατ'ι 

πήρα ξένη, καί δώ ό νόμος βλέπετε δέν έπιτρέπει παρα
πάνω άπό μία. ’Ά ν  ίσχυε τό Μορμονικό δόγμα καί τό 
Τούρκικο δέν ήτο άπίθανον νά πάρω καί ένα ζευγάρι 
Ελληνίδες—  άν εννοείται διάφοροι λόγοι μοΰ τό έπέτρε 

πον— Τώρα γιατί έτόλμησα νά πάρω ξένη δέν έχω καμ- 
μιά άντίρρησι νά σάς ικανοποιήσω άπαντών.

Λοιπόν πρώτα πρώτα γιά μένα— ίσως επειδή δέν είμαι 
γιατρός—  δέν ύπάρχει καμμία διαφορά μεταξύ Έλληνί 
δος και ξένης φυσιολογικώς. ’Έπειτα ήθη καί έθιμα καί 
θρησκευτικά! δοξασίαι γιά τόν κόσμο ποΰ σκέπτεται μέ 
τό κεφάλι καί δχι μέ τά πόδια δέν ύπάρχουν. Γι’ αύτούς 
βαρύνει μόνον ό χαρακτήρ. "Οσον άφορά τή γλώσσα, 
έκείνη στόν έρωτα δέν κάνει δύο παράδες γίνεται ρεζίλι 
μπροστά στήν εύγλωττία—  άν επιτρέπεται ή φράσις —  
τών ματιών. Υπολείπεται τώρα ό Εθνισμός. Αύτόν 
βέβαια δπως τόν άντιλαμβάνεσθε σείς καί οί ομοφρονούν 
τες σάς τόν χαρίζω. Ποτέ νά μή τόν άποκτήσουν τά παι 
διά μου, τά όποια θάμαι πολύ εύχαριστημένος νά γίνουν 
φιλέλληνες σάν τόν Βύρωνα παρά "Ελληνες σάν τό 
Θανάση Βάγια.

Γί είσαι; Μετανάστης καί πας γιά τήν Π ατρίδα; ! ’ !
Μά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ’ εφημερίδα.
Πολλά Ξενοδοχεία νά φας καί νά ύπνωσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι βά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον ΰπνου καί φαγητοΰ έπίσης 
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

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Έ δρα έν Βοστώνη.

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

Φέρομεν εις γνώσιν τών μετόχων καί τών ενδιαφερο
μένων δτι ή Εταιρία ήρχισε τάς εργασίας της είς τό 
νέον έργοστάσιόν της έν HUDSON, MASS..

Μέ τήν έναρξιν αύτήν τών έργασιών, καί τήν έπικει- 
μένην μεταφοράν τής έδρας είς HUDSON, ή Εταιρία 
εισέρχεται είς νέον στάδιον άκμής καί έπιτυχίας.

Ή  έκμετάλλευσις τών έφευρέσεών μας καί τών προ
νομίων ευρεσιτεχνίας ήρχισεν. Αί έγκαταστάσεις τών 
μηχανημάτων μας είς τό νέον έργοστάσιον έκτελοΰνται 
πυρετωδώς.

"Οσοι δέν ήγόρασαν μετοχάς τής Εταιρίας, άς έπω- 
φεληθούν τής ευκαιρίας διότι ή άξια αυτών θά αύξηθή 
είς τάς 5 .’Ιουλίου.

Μεθ’ ύπολήψεως
VASIL STEAM SYSTEMS CO.



SATYRΟΣ

Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου κα'ι χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

)Α\ δίχως ταΰτα φουκαρά
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
και νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
t o  Hair T on ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
006 LIB ARTY STREET

PITTSBURGH, PA.
***

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVEN U E NEW  YORK.

Θέλετε άνδρικά 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; Μ ον εχης πιά σκοτούρα, 
τβ ς  πέρνει δλες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ΐ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  
11 π ο ύ ρ α ς σημαίνει λεβεντιά ποϋ μάς τιμά’ 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 θά ζήσης 
γιατί δέν πάς τή φάτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε  φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρεπει 
xal όταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
Θεός νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφέίον Κωνσταντίνος ό 
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

*41 6th A ve., NEW YOR K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

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

01 Ποΰλο Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
καί κάμαν εργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο 
ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κι’ εΰγε θά πής στους "Ελληνας. Χίλιες φορές χαλάλι. 
Γι’ αύτό άν είσαι θεριακλής καί σύ καθώς έμένα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

POULO BROS AND NEPHEW
202— 204 Canal St. New York.
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Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
“Εχεις τα δόντια σου γερά; Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
’Εάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλε, δεν θα σε σφαξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝ ΤΟΤΑΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 AVEST 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 σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
xal 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  ATH EN S 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»
<j* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Αάδια, 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.
***

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν την παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμενο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
35 2  PEARL 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 Κ αλαμάτας
■τοΰ σοϋ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοϋ άπόσταγμα 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

« · ·

Δωμάτια ευάερα, 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 έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α I Ά  θ ή ν α ι»
Hotel ΰπό 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 εχει γνώσι μέσα του έτσι 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.

Μ. Ν Ι Κ Α Σ  
Ίατρδς

175 Lexington Ave., NEW YORK
Vt ★ ★

Α. Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
’ Ιατρός

152 E. 22nd St., NEW YORK
★ ★ ★

K.

136 E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

’Εάν σπανό δέν σ ’ έκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν εχης 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 πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει καί συχαίνεσαι τήν πιό ώραία δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙΚΑΚΑΒΑΚΗ 
140γ ζ WEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η. 

* t  *
Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έ'ξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νδναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
*0 Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. 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  Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πλήρωσής.
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 έχη

742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

"Οτι κι’ άν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρόλη 
έκεϊνα ποϋ 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 στοϋ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ϊ  
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.

***
Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
$οϋχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
Λ ού ς  Π απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά κάν^ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς άρτοποιούς σας στού 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 στού ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
ΠΡΙΝ  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:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . n e w  YORK
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175 

*  ★  *

Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι, εισαγωγείς 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. NEW YORK.

Τ ά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλάκωση 
Ά ν  μ ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν ερθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί άν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  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, 111.

Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
Ά ν  θέλης σϋκα 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 ές : « Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ϋ ρ ο  # 4

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

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  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 πάρο\>ν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111.
”1450 W. 5 th Ave. Cleveland O. 

*  *  *

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποϋ λιγώτερα ξοδεύεις ,
Ά ν  θέλης στό ταξείδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο θ  υ μ I «
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 St. Ν. Υ.

***
GREEK— ITALIAN IM PORTING CO.

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

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

Δοκιμάσατέ μας.


