
[oh. 3 No. 109 8ΑΤΥΚΟΣ SATURDAY JULY 1, 1916

Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρυς» ίίά 6γαίνΐ| 
καί τό ξερό κάθε Ρωμυ,οΰ στήν τσέπη του θά μπαίνΐ| 
μέ πέντε σέντσι α μοναχά τό φύλλο ν' άγοοάζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς καί μεϊς μ’ εκείνον χάζι.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνιι 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίντ], 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεϊς. . . 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 εδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

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

Αριθμός τοΰ φύλλου εκατόν έννηά 
κΓ ή Βουλή άδειάζει τώρα τή γωνιά

Πρώτη ’Ιουλίου ποΰναι ν’ άπορήσης 
μέ τών Άγγλογάλλων τές τρανές αιτήσεις.

Συζήτησις Πολιτική 
και άπό δώ και άπό κεΐ

Π .— Τί γίνονται τά μέτωπα τά τρία τοΰ πολέμου;
Ποιοι πάνε κατά ’Ισραήλ και ποιοι κατ’ ανέμου;

φ.— ’Εμένα.δέ μοΰ καίγεται καρφί τι κάνουν άλλοι 
Πάνω σέ κείνο τό Βερντέν άν πολεμούνε Γάλλοι 
τό Βώ άν πέρνουν, τό Ντουμόν κα'ι πάλι τους τό πέρνουν 
αυτά σιτάρι φουκαρά στούς νηστικούς δέν φέρνουν 
Έγώ κυτάζω τη Βουλή, ποΰ θέλοντας και μή 
την έστειλε στήν έξοχή τοΰ κόσμου τό ψωμί.

Π.-—Βρέ διελΰθη ή Βουλή αύτή καθώς κΓ ή άλλη;
Φ.— Κατά τό άρθρον δηλαδή Ν Ι Ζ ή τ α  Π ι χαμάλη 

τοΰ Γ ραικικοΰ συντάγματος, δταν θά πέση πείνα 
κΓ δσες φορές οί Σύμμαχοι πίσω τους νοιώθουν σφήνα 
ό Βασιληάς μας τή Βουλή πρέπει νά διαλύση 
καί στην ούρά τοΰ Άσκουϊθ νά πάη νά κόλληση.

Κατά τό άρθρον X έ καί Φά πιό παρακάτω πάλι 
οσάκις μάς χρειάζονται οί ’Άγγλοι καί οί Γάλλοι 
κάθε Κυβέρνησις εύθύς νά παραιτήται πρέπει 
καί τό ξερό τους χώνοντας οί Σύμμαχοι στήν τσέπη 
θά μάς πετοΰνε δανεικές δυό τρεις στραβοδεκάρες 
άφοΰ μάς δέρνουν διαρκώς τύφλες καί στραβομάρες.

Τό άρθρον πάλι Τ ύ καί Φλά καί σ ο ΰ  καί μ οΰ  καί σ’ δ λ ο υς
οσάκις μέ συμμαχικούς μάς περιζώνουν στόλους
κάθε Βουλή Ελληνική αύτοστιγμεί προστάζει
νά πέρνί) τή διάλυσι γιά γοΰστό τους γιά χάζι
νέες νά γίνουν εκλογές μετά καιρόν έν τέλει
γιά νάρχωνται νά κυβερνούν οί Ρώσσοι κι’ οί Φρατέλλοι.

Ό  χιφενέϊτ ποΰ θά πήΤζέρμαν Άμερικάνος 
βάζει σόν υποψήφιο τού Κάϊζερ τό κράνος
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Μέσα σ’ αύτό τό Σύνταγμα άρθρο δέν είναι ενα 
ν’ άναγνωριζη Βασιληα κα υπουργό κανένα 
Δυνάμεις δώ, Δυνάμεις κεί, Δυνάμεις πάρα πέρα 
κα'ι τόν κακό σου τόν καιρό καί τήν ψυχρή τους μέρα 
Σέ κείνες χρέη έχομε καί πουθενά άλλου 
έκτος εκείνου τοΰ γνωστού στή θειά τή Μιχαλοΰ.

"Ολα τά άρθρα, Περικλή, ποΰ κλείνονται κεί μέσα 
γιά Μιαούλη δέν μιλοΰν οΰτε Κανάρη φέσα 
Γιά Ναυαρίνο μόνον λέν γιά τάς Δυνάμεις όλα 
νά τρώμε ότι μάς πετοΰν άκόμα καί τή φόλα 
κι’ εύγνώμονες στό πείσμα τους κΓ εύγνώμονες στήν τύχη 
δικό μας δέν ορίζομε άκόμα οΰτε νΰχι.

"Ολα τά άρθρα γενικώς στό ζήτημα εκείνο 
λένε πώς χρήμα δανεικό άν θέλης νά σοΰ δίνω 
νά σοΰ περάσω θά σταθής ένα χαλκά στή μύτη σου 
μέρα καί νύχτ’ άρώτηγα θά μπαίνω μέσ’ στό σπίτι σου. 
θά κάνω κάθε χρέος σου έπάλ'ω στό κρεββάτι 
καί σύ θά πας στό μαχαλά γιά ν’ άγοράσης κάτι.

Τέτοια τό Σύνταγμα αύτό γράφει καί χίλια άλλα 
Ό  Σύμμαχος στό σβέρκο μας νά βρίσκεται καβάλλα 
νάναι τό σπίτι μας γι’ αΰτόν σάν θέλει άχυρώνα 
Ζουλοΰ καί Μπεντουΐνικη ή κάθε μας Κορώνα, 
κι’ όταν νομίζη άπιστιές κανείς τοΰ ετοιμάζει 
όπου τ’ άρέσει δάχτυλο νά έρχεται νά βάζη.

Π.— "Ωστε δέν έχεις νά μοΰ πής καινούρια τοΰ πολέμου;
Φ-— Μ’ άνησυχεΐ τό μπλέξιμο αύτό έδώ τοΰ Αίμου
Π. — Σηκώθη ό άποκλεισμός;

Φ.—  "Ομως ή πείνα μένει.
Μένουν οι Φιλελεύθεροι κατενθουσιασμένοι
κι’ όποιος κι’ άν έρθη γιά νά ίδή ό τόπος μας ψωμί
θά τό πληρώση Περικλή, μέ τομαριοΰ τιμή.

Π .— Δει δή χρημάτων Φασουλή κα ίδίχως τούς Συμμάχους 
πληρώσειν οΰ δυνάμεθα τούς άδειανοΰς στομάχους 
Σύμμαχοι δώ εμείς εκεί κι’ ή πείνα μέσ’ στή μέση 
τάξε μαχαίρι καί σπαθί νά γκρεμισθή νά πέση 
γιατί άλληώς γουργουρητά θά νοιώθης κάθε μέρα 
καί δέν μποροΰμε δυστυχώς νά ζήσωμε μ’ άέρα.

Σαρώνουν τούς Αυστριακούς όπως καί πριν οί Ρώσσοι;
Φ.— Ξέρω έμεΐς ποΰ είχαμε ενός κόκόρου γνώσι

κάθε φαντάρο στείλαμε νά πάη γιά τό σπίτι του 
χωρίς νά ρίξη τουφεκιά, χωρίς νά λύσ’ ή μύτη του.

II.— Δέν θά μοΰ πής βρέ Φασουλή πολεμικά σάν πρώτα;
Φ.— Μή μέ σκοτίζης ϊφ γιοΰ πλήζ. Δέν ξέρω οΰτε γιότα. 

είχα μέ τήν πολιτική άσχοληθη τών γέρων 
καί τώρα τή διάλυσι πολύ βαρέως φέρων 
νά πάω κάτω σκέπτομαι, άν έ'ως τότε ζήσω 
τό Χουσειν μεμέτ ’Αλή κα ίπάλι νά ψηφίσω.

Π .— ’Αδύνατο νά φαντασθης πόσο πολύ κι’ έγώ 
Τή μακαρίτισσα βουλή καϋμένε νοσταλγώ 
ποΰ τό θαμμένο ξέθαψε έφέτος μπεϊλίκι 
καί λίγο φέσι είδαμε καί μπίρ παρτσά σαρίκι.

Θεός σχωρέστη Φασουλή, λέω καί γώ μέ πόνον 
τών τριτσιμπίδων τή Βουλή καί τών Έθνικοφρόνων 
ποΰκανε στής ήμέραις της σταμπούλ καί τήν ’Αθήνα 
καί τρόμος τήν δυνάστεψε καί τών γονέων πείνα.

Θεός σχωρέστη ποΰτανε γεμάτη γλύκα μέλι 
ποΰ στούς Βουλγάρους χάρισε εκείνο τό Ρουπέλι 
ποΰ στών Συμμάχων κάθισε πώς ξέρις τό στομάχι 
κΓ ένα ματσούκι έγεινε γιά τή δική της ράχη.

Φ.— Πολύ μεγάλη σήμερα γιά κείνη νοιώθω λύπη 
ποΰ τή ζωή της πέρασε μ’ αιώνιο καρδιοχτύπι, 
κΓ ένα πρωΐ οί φίλοι μας οί ’’Αγγλοι καί οί Γ  άλλοι 
τή φουκαροΰ τήν κρέμασαν κατηφοροκεφάλι.
Ίλί Ιλί έφώναξε «κακό ποΰ μ’ έχει εΰρει» 
κΓ εύθύς καρβέλια έβρεξε ό Ουρανός κΓ άλεΰρι

Π άει ή δύστυχη Βουλή, πάνε κι’ ή άπαρτίες 
καί είτε έζησε πώς λέν ή μή έν άμαρτίαις.
Είθε ό άναμάρτητος Θεός νά συγχωρέση
τό μαλακό τοΰ Δημητροΰ καί τοΰ ’Αγά τό φέσι;
γιατί δέν ήτανε καλό κακόμοιρε μικρό
ποΰ τόν καφέ τους έμαθαν νά τόν ρουφοΰν πικρό.

Π .— Θεός σχωρέση τή Βουλή έκείνη τή Μαργιόλα 
ποΰ οΰτε μιά δέν έκανε ποτέ της καραμπόλα. 
ποΰ μάς κυβέρνησε καλά κι’ αΰτή ή φουκαροΰ 
ποΰ μιά τραβοΰσε στά στραβά καί μιά στά κουτουροΰ. 
κΓ όσες φορές στή θάλασσα μάς έπιασε φουρτοΰνα 
γιά τό νησί τραβούσαμε κι’ άράζαμε στήν Τοΰνα.

Ο Περικλής κι’ ό Φασουλής 
θρηνοΰν τήν πτώσι τής Βουλής.

Κλαΐν χωριά θρηνούνε χώρες 
καί καθένα Βιλαέτι 
Τί καινούριες πάλι μπόρες 
πάει τ’ άμοιρο Ντουβλέτι 
ταρνανά καί ταρνανί 
Μπάρμπα γέρω Στεφάνή

Ώ χ  άλλοίμονον κΓ άλλοι 
πάν τά νειάτα πάν τά κάλλη 
τοΰ Μεχμέτ καί τού Άλ ή 
δέν ξαναγυρίζουν πάλι 
γιά νά ίδούμε μιά φορά 
κι’ Υπουργό καλαμαρά.

Πάει πάει ή Βουλή 
μέ τούς τόσους της φωστήρες 
τώρα νέοι Φασουλή 
θά μάς έρθουνε Σωτήρες 
καί θά δής άνωρθωιιένα 
όλα τά κατεβασμένα.

"Οπως όλα στόν ντουνιά 
έγινε κι’ αΰτή ψωφήμι 
κι’ άλλη ήρθε τώρα νηά 
ή Κυβέρνησις Ζαΐμη 
τραλαλά καί τραλαλού 
φουκαριάρα Καρκαλοΰ.

Πέντε πό μωρ πέντε πό 
πέντε ποντικοί βαρβάτοι 
νά τό πώ νά μήν τό πώ 
μάς έκάθησαν στήν πλάτη 
καί μάς βάλαν κοΰτσι κοΰτσι 
πόδια δυό σ ’ ένα παπούτσι.

Φ.—  Πωπώπώ καί τ’ είν’ αύτά 
πού μάς βρήκαν πάλι τώρα 
μήτε ψίλλος δέν πετά 
στή Φελλάχικη τή χώρα 
άν ό ’Έλιοτ δέν τό ξέρη 
Περικλέτο ντιλμπεντέρη.

Τ ’ είναι τούτο τ’ είν’ αΰτό 
ποΰ ό Σύμμαχος γυρεύει 
μιά μάς θέλει μέ στρατό 
μιά διάλυσι γυρεύει 
μ’ άλλους λόγους κουρελή 
καί σπανούς καί μέ μαλλί

Μιά ό γκράς μας τούς φοβίζει 
μιά μάς βάζουν γυλιό 
παλαμήδα σοΰ μυρίζει 
ντέϊ μέ ντέϊ νά φας κοληό 
κι’ έτσι γίναμε πώς είδες 
τών Συμμάχων Φασουλήδες.

Νέες άλλες εκλογές 
θάχωμε σέ λίγο πάλι 
καί ό πρώτος ό Γεγές 
σάν τού στρίψη τό κεφάλι 
άρον θά σοΰ πή στόν ώμο 
τήν κουβέρτα σου καί δρόμο

Π άψαν τώρα κουνενή 
τά παληά τά νταβατούρια 
μιά Βουλή έγκυμονεϊ 
ή πατρίδα μας καινούρια 
καί ό Αύγουστος θά γράψη 
τίνος μάνα θενά κλάψη.

Τώρα τούς θεσμούς ρωλόϊ 
καί τό Σύνταγμά μας δέρκω 
μαντζουράνα στό κατώι 
νά σέ δάγκανα στό σβέρκο 
κι’ όλοι λένε μασαλά 
κι’ άλλα σάν αύτά πολλά,
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Πιπίτσα κόρη ζάχαρι, χαλβάς μπισκότο, μέλι 
μπρός της δέν πιάναν χαρτωσιά άκόμα οί άγγέλοι 
κΓ άγάπη τόση μέσα της γιά μένα είχε πιάσει 
ποΰ τό μυαλό της κάποτε φοβόμουν μήπως χάση

Σ ’ δλη μου τήν άνύπανδρη μωρέ παιδιά τή ζήσι 
μ’ εκείνη πιό καλλίτερα άπ’ δλες τάχα ψήσει 
καί θά πήγαιναν κατ’ ευχήν, τά πράμματα μας ούλα 
άν ό παληάνθρωπος έγώ δέν βούταγα τή... δοΰλα.

Άρνί ποτέ δέ γίνεται πώς λένε τό γουρούνι 
Άφοΰ μανοΰρι μουδωναν ’γώ ζήλεψα σαπούνι 
κΓ ή δοΰλα σέ γαργάλημα στιγμής γιά νά μέ φέρη 
έπήρα τά παπούτσια μου άπ’ τήν κυρά στό χέρι.

Τί φοβερό έγωϊσμό ποΰχουν κι’ αυτές ή Εΰες 
Μιά αίμα θέλουν, μιά νερό τό αΐμά σου στής φλέβες. 
κΓ ένφ σάν είσαι δίπλα τους, σέ θέλουν βραστερό 
ζητούν άλλοΰ τό αΐμά σου νά γίνεται νερό.

'Όταν τό έπεισόδιο συλλογισθώ έκεΐνο 
Τοΰρκος, μοΰ, φαίνεται φονηάς, σάς βεβαιώ νά γίνω 
ποΰ νά μοΰ φτιάση γύρεψε, πριν γίνωμε ζευγάρι 
άπ’ τήν παληοκορδέλα της τοΰ γούστου χαλινάρι.

Τοΰ Έλληνος ό τράχηλος ζυγόν δέν υποφέρει.
'Όλω μ’ αγάπες εζησα δπως καθείς τό ξέρει 
καί τήν καρδιά μου ήθελα σέ σάλους νά τήν βάνω 
μά δχι μονοπώλιον ποτέ μου νά τήν κάνω.

”Ελα νά συζητήσωμί αύτό ποΰ μο ΰσυνέβη 
δταν κανένας μιά κυρά ερωτικά χαϊδεύη 
κΓ έχει μιά δοΰλα ή κυρά ποΰ είναι σάν φυστίκι 
γιατί δέν κάνει κι’ άπ’ τής δυό νά πέρνη μεζιλίκι;

'Όσα φιλιά χαϊδέμματα κι’ άν έδινα στή δοΰλα 
δμως γεμάτη πάντοτε κρατούσα τή σακκοΰλα 
καί τίποτε δέν έχανε* έκείνη ή κυρία 
ποΰ ρεζιλίκι μοΰκανε κα ίπρώτης φασαρία.

Ψυχή δέν είχε άρά γε κι’ ή φουκαροΰ ή δοΰλα;
Γιατί δικά της ή Κυρά τάθελε τάχα οΰλα 
κΓ έγιν’ άνεμοστρόβιλος καί μούπε τά καί τά 
ποΰ τήν Κατίνα φίλησα δήθεν στά χωρατά;

Σάν έ'βλεπα πώς ή φτωχή μέ είχε άγαπήσει 
νά τήν άφήσω έπρεπε λοιπόν ν’ αύτοκτονήση;
’Εγώ νομίζω ψυχικό τρανό πώς είχε γίνει, 
δσες φορές πασπάτευα στό μαγειριό κΓ έκείνη.

Μία τή δοΰλα φίλαγα, μά τήν κυρία δέκα 
κι’ άφοΰ ποτέ δέν θάπερνα τή δοΰλα γιά γυναίκα 
ό Σατανάς στά νύχια του γιατί τήν είχε πάρει 
καί παρ’ ολίγο νάτρωγα στό μαγειριό στηλιάρι;

Οσάκις κείνη τή στιγμή τοΰ μαγειριού θυμοΰμαι 
ανατριχίλες μούρχονται κι’ άρχίζω νά φοβούμαι 
Άγρια μπρός μου βρίσκεται νομίζω ξεμαλλιάρα 
μέ σηκωμένη στό δεξί τό χέρι της κουτάλα.

Είθε ποτέ σέ χριστιανό ή μοίρα μήν τό δώση 
οάν μένα μέσ’ στό μαγειριό κυρά νά τόν τσακωση 
καί ψιθυρίσουν κι’ αύτουνοΰ σάν τά δικά μου χείλη 
«Κάλλιο νά φά ωκάμποσες ή νά γενώ ρεζιλι».

Θεούλη μου, σάν τί θυμός ποΰ ήτανε· κι’ εκείνος!
«Φτοΰ νά χαθής παληάνθρωπε, γαϊδούρι βώδι κτήνος» 
ποΰ στά σκουπίδια βρίσκουσαν και για καλό σε πήρα 
ξεγανωμένε ντενεκέ καί παληοδουλοθήρα

Πιπίτσα, φώς μου, χωρατά τής λέω τώχω κάνει.
—τάσου νά πάρω μασκαρά μοΰ λέει το τηγάνι 
ομως κι’ ή δοΰλα βλέπουσα πού είχε τοτε μπλεξει 
αρπάζει τό σκουπόξυλο κι’ όρμά νά μοΰ τής βρέξη.

(ακολουθεί)

SA ΓΥΚΟΣ

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Γό σπουδαιότερον γεγονός τής περασμένης έβδομά- 
δος ητο ή συγκρότησις τού Συλλαλητηρίου τ ώ ν  μ ε- 
Λ ώ ν τ ή ς Έ  π ι τ ρ ο π ής πρός διαμαρτυρίαν κλπ.κλπ.

Τό συλλαλητήριον εγεινε είς τό Τέρας (άποφώλιον) 
Γκάρντεν ένεκα ή βροχή, καί ένεκα μερικοί δέν έίχαν 
ποΰ νά πάνε γιά καλλίτερα.

Μεταξύ τών πρωταγωνιστησάντων είδαμε καί ονόμα
τα μερικών τούς οποίους έ'συρε ή μυρωδιά τοΰ ψωφιμιοΰ 
— άνάγνωθι εκλογές— ένεκα ή προξενικές θέσεις καί 
διάφορες άλλες κΓ έ'τσι ό πατριωτισμός πήρε λάβα ξε- 
χείλησε άπό τά κουτρίδιά τους κι’ έ'γεινε σκόνη γιά τά 
μάτια τών άλλων, τούς όποιους έσυραν ώς πρόβατα έπί 
σφαγήν.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ συλλαλητηρίου ό Πρόεδρος 
τής έπιτροπής κ. Δηλαδή (οίον) ό γαρμματεύς καί Μάρ 
της άπ’ τή Σαρακοστή (Θεοδωρόπουλος) ό Βουτηχτής 
τής Πανελληνίου συγκολήσεως (Δαρλάκος) καί έν γέ
νι δλα τά μέλη μεταξύ τών οποίων διάφοροι βαθυγνώ- 
μονες καί ότρηροί — αύτό έδώ πρέπει νά είναι τυπογρα
φικόν λάθος άντί (ώ τερελλοί)— έξεφώνησαν βαρυση- 
μάντους λόγους οί οποίοι έτηλεγραφήθησαν άμέσως είς 
δλας τάς Εύρώπας.

Τήν έπομένην τοΰ Συλλαλητηρίου μερικοί άπό τούς 
άνελθόντας έπί τής σκηνής (δέν πρόκειται περί υπο
κριτών) άνεχώρησαν γιά τήν Ελλάδα, φέροντες μαζί 
των καί πιστοποιητικόν τών πρός τό κόμμα ύπηρεσιών 
τήν περιγραφήν συλλαλητηρίου ϊς  τόν Κήρυκα 
διά τάπεραιτέρω, μερικοί δέ ετοιμάζονται νά πάνε κάτω 
μετά τάς έκλογάς.

Οί συσκεφθέντες, (δηλαδή τά μέλη τής έπιτροπής) 
συνέταξαν τό ψήφισμα ποΰ είχαμε καταχωρήσει είς τό 
προπερασμένο φύλλο μας, τό όποιον έγένετο δεκτόν 
έν χορδαΐς καί όργάνοις καί έτηλεγραφήθη δαπάναιςτών 
ένδιαφερομένων είς τάς αύλάς δλας τών Μεγάλων Δυ
νάμεων, Άσωμάτων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί πάντων 
τών άγιων έλεήσαι καί σώσαι ό Μεγαλοδύναμος τούς 
δούλους του.— Αλληλούια!!

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΜΥΑΛΟ

"Οσω περισσότερο μυαλό έχει ένας άνθρωπος τόσω 
ποιό πολλά πράμματα γράφει. Έξεροΰνται οί δημοσιο
γράφοι καί ποιηταί οί όποιοι μολονότι συνήθως είναι 
χωρίς μυαλό έντούτοις γράφουν τά περισσότερα άρθρα 
καί ποιήματα.

Άπό τό μυαλό προέρχονται δλα τά καλά δπως καί 
δλα τά κακά δσα κάνομε μεϊς καί κείνα ποΰ μάς κάνουν 
άλλοι.

Τό μυαλό εΐναι καθώς καί τό ρωλόϊ. Λειτουργεί καλά 
άλλων πηγαίνει μπρόζ, άλλων πίσω καί άλλων είναι στά- 
ματισμένο. "Οταν ό άνθρωπος πάθη ιδίως τό τελευταίο 
τότε «χτυπά τό κεφάλι του στόν τοίχο» αύτό δμως δέν 
θά τό πάθουν μερικοί άπό τούς δράσαντας στό προ
χθεσινό συλλαλητήριο. ’Εκείνοι άντί νά χτυπήσουν 
τό κεφάλι τους, θά χτυπήσουν ερχομένου τοΰ Βενιζέλου 
κάποια δημοσία θέσι. ι

"Οσω μυαλά κΓ άν έ'χη ένας άνθρωπος δταν ζή με
ταξύ παλαβών θεωρείται γιά ήλίθιος. Στήν Αμερική 
δμως συμβαίνει τό άνάποδο· έδώ ό Ελληνικός Τύπος 
μπορεί νά μάς παρουσίαση ώς σοφούς εκείνους ποΰ δέν 
νοιώθουν νά μοιράσουν δυό γαϊδουριών άχυρο.

"Οσω μυαλό κι’ άν έ'χη ίΚ'ας άνθρωπος ντυμένος στά 
κουρέλια δταν πάη νά χωθή σέ μιά συνάθροισι ηλιθίων 
ποΰ φορούνε γούνες, θά βγή έξω μέ τής κλωτσιές.

Ά ν  θέλης νά καταλάβης έναν άνθρωπο πόσο μυαλό 
έχει ρώτησέ τον γιατί ζή καί άν σοΰ πή γιά τήν τάδε 
ή τήν δείνα άπόλαυσι νά είσαι βέβαιος δτι δέν έχει μυ
αλό κουκούτσι.

(Ακολουθεί)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
ΥΠΝΩΤΙΣΜ ΕΝΟΝ, ΝΤΙΤΡΟΤ Τ.

“Εχασες τόν ύπνο σου; Δέν άξίζει δά τόν κόπον νά 
στενοχωρήσαι ’Ά ν  θυμάσαι ποΰ σουπεσε ψάξε καί θά 
τόν βρής. Βάλτο στής έφημερίδες, βγάλε ντελάλη—  
παρ’ ολίγο νά πούμε τόν κόρακα—  καί οποίος τόν βρήκε 
θά σοΰ τόν φέρη. Ό  ύπνος είναι τόσω πολύς ποΰ δέν 
έχει καμμιά άξία. ’Έτσι ν’ άπλώσης τά χέρια σου καί 
θά πιάσης ένα μάτσο ανθρώπους ποΰ κοιμούνται δρθιοι.
ΦΙΛΟΝ, ΣΙΚΑΓΟ Ν

Ό  Φασουλής άγαπητέ, βρίσκεται έπί τοΰ παρόντος 
στή έξοχή δχι δυστυχώς δπως άλλοτε παρά- θερίζων 
άλλά παρά -ξοδεύων γιά πολλούς καί διαφόρους λόγους

1 υγείας τε καί σακκύλας. Πρώτον γιατί ρουφά άέρα—- 
καθαρόν εννοείται— ,δεύτερον γιατί τό νοίκι είναι φθη- 
νώτερο άπ’ τήν πόλι, , τρίτον γιατί βρίσκεται δλη τήν 
ήμέρα μέ τό κουστούμι τοΰ μπάνιου κΓ έτσι γλυτώνει 
τά ροΰχα, τά κολλάρα, τά σιδερωτικά αύτών καί παρε
πόμενα, καί τέταρτον δπερ καί σπουδαιότερον ξαπλώνε
ται στήν άμμο καί κάνει καλλιτεχνικές μελέτες στούς 
άλλους ή μάλλον στής άλλες πού κολυμβοΰν άπέναντί 
του καί, καί καί ών ούκ έστιν άριθμός φάτε μάτια ψά
ρια καί κοιλιά περίδρομο.

ΗΘΙΚΟΛΟΓΟΝ, TAP Π ΟΝ Σ Π ΡΙΝΓΚ.
Ά ν · ή γυναίκα τοΰ φίλου σου άπατά τόν άνδρα της 

αύτό δέν εΐναι δουλειά δική σου. Άπό τά τρία πρόσωπα 
ποΰ ένδιαφέρονται γι’ αύτή τή δουλειά δηλ.τό φίλο σου 
τό φίλο της καί τήν κυρία, άν θέλης ν’ άνακατωθής 
πρέπει νά πιάσης τό τρίτο καί νά προσπαθήσης νά τό 
βάλη» στό δρόμο ποΰ πρέπει.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό  Κωσταντής άφοΰ ρώτησε τής νοσοκόμες καί τό 

γιατρό καί έμαθε περί τίνος έπρόκειτο έζύγωσε στό 
κρεββάτι τοΰ Άργύρι καί προσεπάθει νά τόν πείση δτι 
τό θερμόμετρο πού έζήτησαν νά τοΰ βάλουν στό στό
μα δέν ήτο τό ίδιο έκεΐνο μέ τό όποιον τόν είχαν θερμο
μετρήσει στό άπηυθυσμένον.

— Ούρ, τί μουλουγάς Κουσταντή; ’Άρχισε καί πά
λι κόκκινος άπ’ τό θυμό ό Άργύρης. Μπάς κί μί θαρ
ρείς ντίπ κατά ντίπ ζουντόβουλ’ ; Ούρ’ δέν τού γνουρίζ’ 
τόσου γιά ίένα πράμμα στ’νό κί μακρουλό κί κρύου; 
"Ο σ’ κί’ άν πής δέ μ’ τού στρίφ’τς τού καραμπατσίμ. 
Ή ταν τού γίδιου κι’ άπαράλλαχτου. Κί τ’ άπο ύκάτ’ 
τσ’ γραφής τί τοΰ Σατανά χαλεΰν’ μί τοΰτ’γιά τά σουλ- 
νάρια; Πέτ’σ’ ούρ’ τά ζουντανά τ’ κυρατά νά μ’ βάν’ 
ίένα μπλάστρ’, νά μ’ κουλήσν’ κάτ’ χαμλά σ’ νουρίτσα 
κάμπουσα πουτήρια διπλά, νά φέρν’ μιά γρηά νά μί γ ’- 
τέψ, νά μ’ ψάξ’ τούν άφαλό μπας κί μ’ ξιστρίφκη, νά 
μοΰ σκώσ’ τά πάκιαμ’ ψ’λά μί τού μαντύλ’ νά μ’ βράσ’ 
χαμουμήλ’ κ ίκυδουνουκούκτσα νά ρ’φήξου’ νά μ’ φκι- 
άσ’ν ίέναν καφέ πικρόν δίχους ζάχαρ’, νά μ’ τρίψ’ν τσ’ 
κ’λιές κί τού σβέρκου, νά μ’ ξουραφίσ’ν τσ’ φλέβες, νά 
μ’ βγάν’ καμ’σή τσανάκα σκουτουμένου αίμα κί σά δέ 
γένου καλά άς δοκμάσ’ν’ νά μέ πουτήσ’ν κί τού μόσχου 
γιά νά δώσου γιά νά πάρου. ’Ά ϊ  ’Ά ϊ κί τσ’ τούν μλήρ, 
ού διάουλους τού γουνηό μί τσ’ τσιμπίδιτσ’ κί μί τά 
σουλνάριά τ’ς. Ποΰσι καϋμέν’ θειά Τράνταφλιά νά μί 
ξουρκίσ’ ψύχα μί τοΰ τηγάν’ κί μί τοΰ σκόρδου, νά μί 
τρίψ’ λ’γάκ’ κί νά πιταχτοΰ ταχιά πουρνό πουρνό σάν 
τού περδίκ’.

— Δέν έχεις δίκηο, έκανε ό Κωσταντής. Δώ μέσα 
είναι οί πγιό καλλίτερ’ γιατροί ποΰν’ στό ντουνά. Δώ 
μόν’ κί πιθαμένου δέν άνασταίν’ !

— ’Ά ϊ κατά διόλ’ νά πάν’ κί θά μί πιθάν’ μί τά για- 
τρουσόφιατ’». Σάν κί δέ μ’ άφήν’ νά φηύγου πές νά μή 
ζ ’γώσ’ καμμιά π’ αυτές τσ’ καρακάξες δοΰ νά στού 
στρώμα μ’ γιατί θά ντ’ νί δακώσου στού σβέρκου σάν 
κί τού γιναριάτ’ κου γάτου.

(Άκολουθεΐ)

Χαραλαμπίδης Θοδωρής λεβέντης, παλληκάρι 
κΓ Άθηνά Ώρολογοΰ τής Σάμου τό καμάρι 
δροσιά ό νηός κι’ ή κοπελιά άνθοστεμένος κλώνος 
τό δαχτυλίδι άλλαξαν μαζί τοΰ άρραβώνος.

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα έν HUDSON, MASS.

Telephone, Hudson 56
Φέρομεν ε’ις γνώσιν τών μετόχων καί τών ένδιαφερο

μένων δτι ή έδρα τής Εταιρίας μετεφέρθη είς Hudson, 
j Massfi δπου εύρίσκεται καί τό έργοστάσιον αύτής.
I Ή  έκμετάλλευσις τών έφευρέσεων καί προνομίων εύ- 
j ρεσιτεχνίας ήρχισε. Τό έργοστάσιον μας εύρίσκεται ή
δη έν κινήσει.

"Οσοι δέν ήγόρασαν μετοχάς τής 'Εταιρίας, καί έ- 
κεΐνοι οί μέτοχοι οί όποιοι δύνανται άς έπωφεληθοΰν 

I τής ευκαιρίας διότι ή άξία αύτών ώρισμένως θά ύψωθή 
κατά τήν συνεδρίαν τών συμβούλων γενησομένην είς 
τάς 5 ’Ιουλίου.

Μεθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON, MASS.



S A T Y R O l

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 
τής 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 Tonic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
506 LIB ARTY STREET

PITTSBURGH, PA.
***

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YO R K .

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

* *  *

Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ,|\· εχης πιά σκοτούρα, 
τβς πέρνει δλες ’πάνω του τό «Π  ρ α κ τ ο ρ ε ί ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  
Μ π ο ύ ρ α ς  σημαίνει λεβεντιά ποϋ 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 ϋ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν ί'ά  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 ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θεός νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

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

01 II ον.:) Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
και κάμαν έργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο 
ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κι’ εύγε ί)ά πής στους “Ελληνας. Χίλιες φορές χαλάλι. 
Γι’ αύτό άν είσαι θεριακλής κα'ι σύ καθώς εμένα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

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

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεϊ μονάχη.
"Εχεις τά δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά και δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν Όά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή κα'ι πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
και κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝΤΟ Ι ΑΤΡΕΙΟΝ ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 W EST 37 STREET NEW YORK

» *  .

’ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
δν λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά 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  ATH EN S BARBER SHOP

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.
***

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχη; χρήμα 
β έν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τους «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Αάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει.

LkiKAS & 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 "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

Έάν 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 λησμονάς κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιό ώραία οψι.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ
140/z 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 έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς ας γράψη ή άς πάει 
αν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνΐ] 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 ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
Mathew Bros. 359 W. 54th St. New York.

* 11
Λάδι ξανθά Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
τυύ σοΰ θυμίζει τά μαλλια ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μΐ'ροβόλό,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Άχαΐας τά κρασιά τά μιρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  Οά 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 
-τοΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ Α νάκτορο τοϋ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
αέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

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

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

HELLENIC FURNISHING CO.
Ν. ΑΛΕΞΑΤΟΣ καί II. ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ 

Θέλεις νά πάρης έπιπλα νά έπιπλώσης σπίτι 
Μή πάς καί πέσης σά στραβός στοΰ Γιαουντή τή μύτη 
Κρεββάτια στόφες καί γουδιά μά καί στεφανοθήκες 
ούτε θά εύρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου, τό αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί πέρνεις έπιπλα ίν κάς, άλλά καί δόσεις.
527 Market Street, Lowell, Mass.

★ ★ ★
Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  

Ιατρός
136 Ε. 17th St., NEW YORK

*  *  *

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

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Yerk

Τοΰ Σ ίγγερ  ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χ'αλοΰν σέ βεβαιώ κι’ δν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πλήρωσής.
Γριακός Γραικό άς προτιμά δταν ζημιά δέν εχη 
άλληώς άς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δ ς  προτιμά δταν ζημιά δέν έχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

"Οτι κι’ δν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Β λάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα 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 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.
#οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροϋχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PA PA 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 στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς ’Αρχισερβιτόρους 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:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

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

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

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bawary and James Street New York.

Θέλεις νά έχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά 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.  44 ST. NEW YORK.

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες 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 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 : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ϋ ρ ο  θ Α

(ψωνίσα»».
Ν. Υ.Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery

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
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111.

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

"Οπως 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 προτοΰ νά μάς γνωρίσης
κι’ ώς πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο θ υ μ ί β
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.

GREEK— ITALIAN IMPORTING 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 ι α ν  καί δέν έχομε π ο λ λ ά  
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημενο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατε μας.


