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Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά δγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηού στήν τσέπη του θά μπαίνη’ 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς καί μεϊς μ’ έκεΐνον χάζι.

Αν θέλη δμως κα! κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν κα! ’μεϊς. . . έράνους' 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 
κα! τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κΓ εμάς μάς συγκινεϊ ό πόνος.

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

’Ιούλη είκοσιενηά 
φέσια άδειάζουν τή γωνιά.

Εκατό καί δεκατρία· δρόμο πέρνει ό Φασουλής 
μέ σπαθάτων σωματεία καί διάλυσι Βουλής.

Περ'ι τής μαύρης λίστας μιλοϋν κι’ αυτοί πολύ 
πούχει εμπόρους μέσα μά και τό Φασουλή.

IX_—-’Έλαβες γράμμα Φασουλή, κανέν’ άπ’ τήν Πατρίδα; 
Φ. Ζυιμά.ίΛΑ .iCu-ε Λ«ίΙ /.αιρυί ποϋ γράμματα δέν είδα.

Στή μαύρη λίστα μ’ έχουνε και μένα καταγράψει 
κΓ ή Άλβιών σάν δέν μπορεί δώ ποΰμαι νά μέ χάψη 

κι’ άφοϋ δέν στέλνω άλευρα νά μοϋ τά κατασχέση 
ουτε πόστ κάρτ στό χέρι μου φροντίζει νά μήν πέση.

"Οσα μοΰ στέλνουν γράμματα κι’ έμέν’ άπό κεΐ κάτω 
χάνουν τό δρόμο και τραβούν στής θάλασσας τόν πάτο 
κι’ άν κατά λάθος κάποτε κανένα ξεγλιστρήση 
θά τώχει τό ψαλλίδι της και κείνο μαγαρίσει.

Π .—  ΚΓ ή φρίντομ τότε όφ δί σίς τί έ'χει τάχα γίνει;
Φ — Κάπου ή φίλη Άλβιών τήν κρέμασε κι’ έκείνη.

κΓ δσες φορές τής έ'ρχεται και στ’ άπ’ αύτό πηγαίνει 
μέ συγχωρής και τά λοιπά τή βλέπει κρεμασμένη.

Ώ ς καί ή φρίντομ όφ δί σίς βρέ Περικλή κεφάλα
ά π ο π α τ ή θ κ ε κι’ αύτή δπως και τόσα άλλα.
και χάρις στόν προφέσορα χάρις στής νότες κείνες
μεγάλωναν κι’ έπλήθυναν πολύ ή κωλοσφήνες
κΓ ό πισινός τοΰ Μπάρμπα Σάμ — συχώρα μου τήν φράσι-
πικρά ώς βλέπω κατ’ αύτάς τής εχει δοκιμάσει.

Ή  μέρτσαντ είσαι έ'ξυπνος, ή έμπορος μέ νύστα 
δταν σέ γράψουν Περικλή, μέσα στή μαύρη λίστα 
έσύ φορτώνεις άπ’ έδώ καί μέ τό νέο νόμο 
τά ξεφορτώνει ό Τζών Μπούλ μέ τό στανειό στό δρόμο, 
καί νότες γράφεις τότε σύ γι’ αύτό πού σέ'χει εϋρει 
κΓ αύτός σοΰ λέγι ούϊλσή, μά μοϋ μασά τ’ αλεύρι.

"Οταν στή λίστα φουκαρά, σέ γράψουνε τή μαύρη 
λαΰροι θά πέσουν πάνω σου οί Σύμμαχοι κα! γαϋροι
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και φορτωμένα άπ’ αύτά μέ συγχωρής άν πάνε 
τά καρτερούν μέ άνοιχτό τό στόμα νά τά φάνε.

"Οταν θελήση σήμερα δποια στιγμή σακάτη 
ή Άλβιών ή χριστιανή και ή τσιβιλιζάτη |
δέν φεύγει σιταρόσπορο άκόμα γιά τής κότες 
μέ δλες τοΰ προφέσορα τής προκομμένες νότες.

Νέος Χαμίτης Περικλή, στή Δύσι άνεφάνη 
ποΰ τόν κακόμοιρο ντουνιά τής πείνας θά πεθάνη. 
άν δέν συρθή στά πόδια του μπροστά σάν τό σκουλίκι 
γιά ν’ άσπασθής τής γούνας του τό κόκκινο μανίκι.

’Ή  είσαι Γεργανόφιλος ή μέ τούς ’Αλιάτους 
τώρα τά κάπλεγκραμ τραβούν στής θάλασσας τούς πάτους 
κι’ άν δέν πιστεύης στόν Καζή τό φίλο θά σέ στείλω 
ποΰ κέϊμπλ περιμένοντας έστέγνωσε σάν φύλλο.

Π .— Καλά τούς κάνουν Φασουλή. Τελείωσαν τά ψέμματα 
Γιατί μωρέ στούς Γερμανούς πωλοΰνε έμπορεύματα 
άφοΰ ό πόλεμος αύτός πώς ξέρεις έχει γίνει 
μόνον γιά τόν πολιτισμό καί τή Δικαιοσύνη;

Φ.— Ξέρω. 'Ο Ρώσσος, Περικλή, εκεί ποΰ θά πατήση 
πολιτισμό κοζάκικο τής βότκας θά σκορπίση 
κι’ είδε ό είκοστός αιών κι’ αΰτό τό ρεζιλίκι 
δαδούχοι τοΰ πολιτισμού νά γίνουν οί Μουζίκοι.

ΓΙ.— Μέσα στήν λίστα Φασουλή, άλήθεια σοΰχουν θέσι;
Φ. —"Οσους «Σατύρους» εστειλα τούς έχουν κατασχέσει 

καί κάτω κεί τί κάνομε κανείς δέν έχει μάθει 
έκτος άπό τής θάλασσας τά άπατα τά βάθη.

Μέ δσα κι’ άν μοΰ κάνουνε γώ πάντα θά γελώ 
εκείνους καί τή λίστα τους κανονιοβολώ, 
καί στό διπλό τής συνδρομής ώς ξέρεις χασομέρη 
δέν ήμπορεί εμπόλεμος κανείς νά βάλη χέρι.

Έγώ τοΰ κόσμου σάν καί πριν τοΰ πέρνω τήν πεντάρα 
γιά νά τους μείνη μοναχά ή διπλοστραβομάρα.

Χαμένα πάνε κι’ άν σκορπάς, διαμάντια μπρος στους χοίρους 
"Οσους καί άν κατέσχεσαν τοΰ Φασουλή «Σατύρους» 
μά ή καρδιά στά στήθεια του ή ίδια μένει βίδα 
γιά νά χτυπά δχι γι’ αύτούς άλλά γιά τήν Πατρίδα.

Τοΰ χέλ κάθε εμπόλεμος μέ δλη τήν αρμάδα 
"Οταν γυρεύη ν’ αύξηθή μασώντας τήν Ελλάδα.

Π .— ’Από τόν Μπέρνστοφ σίγουρα παράδες έχεις πάρει 
Φ.— Κακή σου μέρα καί ψυχρή διαόλου φαρφαλιάρη.

Αΰτό νά μήν τό ξαναπής κι’ οί πιστωταί μου τρέξουν 
κι’ άφοΰ δέν θάβρουν χρήματα μπορούν νά μοΰ τής βρέξουν.

Δέν είμαι φιλοσύμμαχος ή Γερμανός κοθώνι 
γιά ένα πράμμα γώ πονώ, γιά τήν Ελλάδα μόνη. 
κι’ άν πρόκειται νά μάς τά φ«ν τά κρέατά μας άλλοι 
κακοχρονάχουν Γερμανοί καί δλ’ οί ’Αγγλογάλλοι.

Π.Γιατί νά είσαι πάντοτε βρέ Φασουλή, τσακπίνης;
Γιατί καί σύ δέν τά γυρνάς συμμαχικός νά γίνης;
κι’ άπό τή λίστα τους νά βγής εΰθΰς παληοκηφήνα
κι’ οί «Σάτυροι» ποΰ στέλλονται νά φθάνουν στήν ’Αθήνα;

Σάν εΐναι τό συμφέρον σου μέ τούς Συμμάχους νασαι 
γιατί μωρέ τά τάλληρα ποΰ χάνεις δέν λυπάσαι;
Τί διάβολος σέ κόλλησε καί πείσμα τώχεις βάλει 
νά μή φωνάξης σάν κι’ εμέ Λεύτερης κι’ ’Αγγλογάλλοι;

Φ.— Σέ δσες λίστες Περικλή κι’ άν γράψουν τδνομά μου
νά μή θαρρούν θ’ αλλάξουνε μ’ αύτό τό φρόνημά μου 
καί πάνω είς τή λίστα τους μέ συγγχωρής θά χύνω 
μόλις ξυπνήσω τό ψιλό νερό μΰυ νά τή σβύνω.

Τών προσφιλών Συμμάχων σου καμάρωσε τήν δράσι 
ποΰχει μπροστά τους τοΰ Χαμίτ ή δόξα ώχριάσει 

Π .—  Π ώς θέλεις τόν πολιτισμό μωρέ νά τόν σκορπίσουν 
δταν τής πείνας μερικές χιλιάδες δέν ψωφήσουν;

Φ.—-Έάν θά πή πολιτισμός, προγγρές, δικαιοσύνη 
άπό τήν πείνα τάντερο καρέλι νά μοΰ γίνη, 
μέ δίχως γνώμη Φασουλή άν μέ ζητής δικό σου 
δρσε μέσ’ στό ρουθούνι σου μέσ’ στόν πολιτισμό σου.
Μέ τέτοιες σκέψεις Γερμανό καί Γάλλο καί Εγγλέζο 
τοΰ κάνω ρήματα είς ρώ καί ρήματα είς έ ζ ω.

Π .— Μοΰ φαίνεται πώς πέρασες πολΰ τά έσκαμμένα 
Φ.— Έγώ δέν δίνω ,Περικλή, πεντάρα γιά κανένα

κι’ δταν τό δίκηο στό λαιμό μέ πιάντ) νά μέ πνίξη 
δση κι’ άν νοιώθω μέσα μου καί γιά τό σέντζι σφίξι 
λέω τοΰ χέλ, καί Σύμμαχοι καί Γερμανοί νά πάνε 
δταν τά κωλομέρια μας γυρεύουν νά μάς φάνε.
Άπό τή λίστα κι’ άν σβυσθώ μ’ αΰτό δέν θ ’ άποφύγω 
δσες κλωτσιές παληάνθρωπε μοΰ δίνεις κάθε λίγο

κι’ άν τό Μεσσία δπως σύ κι’ έγώ τόν προσκυνήσω 
θά πνίγωμαι στόν ίδρωτα καί πάλι νά μασήσω.

Τί μοΰκαναν στή λίστα τους κι’ άν με'χουν περασμένο; 
δπως κα πριν άπένταρος μά ξένοιαστος θά μένω. 
θά τραγουδώ τόν πετεινό θά τραγουδώ τήν κλωσσα 
καί μέ τά χίλια φυλακή καί μέ τά πεντακόσσα 
κι’ άν βάλης καί τά κόκκινα χρυσή μου περιστέρα 
σάν πάπια χήνα περπατείς

Π .— Καί τήν κακή σου μέρα.

Οί σακατεμένοι χορεύουν καί πηδούν 
καί τή Νιραντζοΰλα γλυκοτραγουδούν.

Π.-—Κάτω στό γυαλό 
κάτω στό περιγυάλι 
λέν μέ τό καλό 
νά στήσουν κάλπες πάλι 
κάτω στό γυαλό κοντή 
άλλο νέο πατιρντί.

Κάτω Φασουλή 
στή μακαρία χώρα 
λένε τή Βουλή 
δτι τήν πήρε μπόρα 
τρυγητής κοντογιορτή 
νεραντζούλα φουντωτή.

Φ.— Κάτω τώρα κεί
στήν Καρκαλοΰ σακάτη 
Κλόμπς άμάν Κική 
άνοιξαν κι’ οί σπαθάτοι 
καί διαλέγουν τό Δαγκλή 
τίγκλι τήγκλι τιγκλιγκλί.

Π .— Σάν έχώθηκε
καί τό σπαθί στή μέση 
τώρα σώθηκε 
τό Κράτος μας μπαμπέση 
κι’ ετσι πάμε πιά καλά . 
ταμπουρλί καί ταμπούρλα.

Φ.— Σάν έζύγωσε
ό κόμπος πιά στό χτένι 
ωχ μ’ έλύγωσε 
ή γάμπα σου Ελένη 
κι’ οί σπαθάτοι ρικικί 
μπήκαν στήν πολιτική.

Καί σηκώσανε
τό σ ώ "καί 6 ρ ά καί κ ό τους
καί φουσκώσανε
καί κάναν τό δικό τους
καί γινήκανε κοντή
σάν κουρκάνοι φουντωτοί

Καί μάς δείξανε 
άμάν τόν αφαλό τους 
κι’ δλοι φρίξανε 
καί είπαν σέ καλό τους 
Νηά σαπίλα κουνενή 
μάς έπλάκωσε τρανή.

Τώρα κορδωτοί 
καί πάλι οί σπαθάτοι 
ώχ άμάν γιατί 
σάν τού Γενάρη γάτοι 
νιάου νιάου κί κί κί 
μπήκαν στήν πολιτική.

Π .— Πάλ’ή Καρκαλοΰ 
έγίνηκε ρεζίλι 
πάπια τοΰ γυαλοΰ 
καί ραζακί σταφύλι 
πές μου τάχα Φασουλή 
ΐντα εΐναι; κουζουλοί;

Φ.—  Πάει κιμπατζί
ή Καρκαλοΰ Μαριόρα 
μέ τό φερεντζέ 
μάς τη στόλισαν τώρα 
οί σπαθάτοι μας κοντή 
ταμπουρντά καί ταμπουρντί

Κι’ έ'φεξ’ ό γυαλός 
κι’ έ'φεξ ό κόσμος δλος 
κι’ εΐπ’ ενας τρελλός 
τής Καρκαλοΰς ό πόλος 
κι’ ήτανε τό κάπα Π ί 
πωπώ πώ καί τί ντροπή.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

Λέν είναι πιά γιά προκοπή έσκέφθηκα κΓ έγώ 
Ουτε ό κόσμος θά μέ Ιδή μιά μέρα υπουργό 
ουτε γιατρός κατώρθωσα ή νομικός νά γίνω 
ν,ι δλη τη ζήσι Κωσταντής μονάχα θ ’ άπομίνω.

’Αντίο τόσα όνειρα πούχα ό δόλιος κάνει 
"Ολα μοϋ τά διέλυσε εκείνο τό φουστάνι 
Τζάμπα τήν προίκα δώ κι’ έκεΐ σάν λαγωνίκα μύρισα 
έπήγα ήγουν γιά μαλλί κα'ι κουρεμένος γύρισα

Λέν είναι πιά γιά προκοπή σέ τούτη τήν ’Αθήνα 
καμμία Εϋα σοβαρά νά ξέρης δέν σέ βλέπει 
Μπορεί νά κάνη έρωτα νά πή δτι σέ πέρνει 
μά δταν στό προκείμενον ζυγώσης, σοϋ τήν φέρνει.

Δέν είνα ιπιά γιά προκοπή σέ τούτη τήν ’Αθήνα 
Τούς φραμπαλάδες κυνηγών θά πάω άπό πείνα 
και έπειδή ώς φαίνεται ρωτούν σ’ αύτόν τον τόπο 
ας πάμ’ άλλοΰ κι’ έκεΐ μπορεί νά βρούμε κάποιον τρόπο.

Τό σκέφθηκα, τό γύρισα στήν κάθε μιά του δψι 
και ηΰρα πώς ό έ'ρωτας δέν θά μ’ άλλάξη δψι. 
και θά τά βρίσκω πάντοτε τά πράμματα λειψά, 
γιατ'ι ώς λέν πρέπει νά β ρ έ. τόν κ ώ νά φάης ψ ά.

Θά φύγω είπα μέ τό νοϋ. Θά πάω πάρα πέρα 
Πρέπει μέ χρήμα νά βρεθώ γενναίο κάποια μέρα. 
και μέ τά μιλιούνια μου γυρίζων στήν Πατρίδα 
γιά νά πληρώσω κομιλφό τήν κάθε σουσουρίδα

"Οταν μιλιονάριος γενώ σάν τό Βαλιάνο
στάσου νά Ιδώ τό χρημά μου τί πρέπει νά τό κάνω;
Νά τό σκορπίζω δώ έκεΐ προτού νά Ιδώ τό χάρο 
η τή στιγμή ποΰ δέν μπορώ μαζύ μου νά τό πάρω;

"Οταν θά είμαι ζωντανός νά κάνω στά χωριά 
δρόμους κα'ι βρύσες κι’ έκκλησιές μά καί καμπαναριά 
ή μήπως είναι πιό καλά γιά μένα σάν πεθάνω 
μέ διαθήκη δωρεά στό έ'θνος νά τά κάνω;

Νά κάνω ΙΙάγγες γιά φτωχούς, γι’ άπένταρους ταμεία 
ή γιά πλουσίους μερικά καλά νοσοκομεία; 
ποΰ καί φτωχοί νά έ'ρχωνται κάμποσοι συστημένοι 
νά μπαίνουν μέσα ζωντανοί γιά νάβγουν πεθαμένοι;

"Οσω κΓ άν είμαι στή ζωή τσιγκούνης κι’ άναλέτης 
Μέγας θά άνακηρυχθώ τοΰ ’Έθνους εύεργέτης 
αν τά λεπτά ποΰ δέν μπορώ στόν τάφο νά τά κλείσω 
°’ Ιδρύματα διάφορα τοΰ ’Έθνους τά χαρίσω.

Μέσ’ στή ζωή κι’ άν ρούφηξα τής φτώχειας τόν Ιδρώτα 
κΓ άν νά βρωμήσουν έκαμα χίλιων άνθρώπων χνώτα 
οσω κι’ άν έδυστύχησαν γι’ αύτό τό χρήμα άλλοι 
Μέγας έγώ φιλάνθρωπος έν τούτοις θάμαι πάλι.

Άπ’ τά εκατομμύρια αύτά ποΰ θ ’ άποχτήσω 
ενόσφ είμαι ζωντανός λεπτό δο θά χαρίσω. 
κι’ δταν δέν ζώ καί άχρηστα γιά μένα πλέον θάναι 
τότε φτωχοί καί άρρωστοι άς έ'ρθουν νά τά φάνε.

Γιά νάχω βίλες καί ώτό, γιορτές νά δίνο, μπάλους 
πρέπει ν’ άφήσω νηστικούς φτωχούς άνθρώπουΓ άλλους 
πλήν δέν σημαίνει τίποτε , γιατί άφοΰ πεθάνω 
*αί κινητά κΓ ακίνητα σέ κείνους θά τά κάνω.

Εφ’ δσον ζώ θά σκέπτωμαι πώς νά σωριάσω χρήμα 
κι άν άλλου κόσμου σώματα στρώνω σέ κάθε βήμα 
Οταν χαρίσω άφτερ ντέθ εκείνα ποΰχω κλέψει 
0 *άθε βλάξ φιλάνθρωπος πώς ήμουν θά πιστέψη

Στήν Ιστορία θά γραφή άμέσως τδνομά μου 
θάν’ άπό σώϊ ένδοξο τ’ άγγόνια, τά παιδιά μου 
καί θά ξεχάσουν σάν περνούν χρυσή ζωή καί νηάτα 
πώς ό Παποΰς των έ'πλενε στό Μπράϊτον τά πιάτα.

(Άκολουθεΐ)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Άπελπιστικάς ειδήσεις μάς άναγγέλλουν κατ’ αύτάς 

τηλεγραφικώς di άνταποκριταί μας άπό τά διάφορα 
μέτωπα (δχι τών παντρεμμένων) άλλά τά πολεμικά.

Οί Ρώσσοι έξακολουθοΰν είς τό Ανατολικόν μέτωπον 
νά σπάζουν τά διάφορα κέρατα— μέ συγχωεΐτε—  τών 
Γερμανών, οί όποιοι ύποχωροΰν διαρκώς κανονικώς δη
λαδή άφήνουν άπό πίσω στούς Ρώσσους τά κανόνια τους.

Οί Γάλλοι επίσης κατέλαβον τό Μπούά ντέ Ντάμ, τό 
λέ μόρτ μαλάντ καί πολλές άλλες θέσεις στρατηγικές. Μέ 
τάς εφόδους αύτάς έκυρίευσαν πολλά κανόνια τών 42 
έκ τών οποίων μερικά, καθ’ ά μυριζόμεθα έζήτησαν τη
λεγραφικώς νά άγοράσουν μερικοί πωληταί τοΰ «Σατύ
ρου» ΐνα τά χρησιμοποιήσουν γιά τό... Μπερντέν τοΰ 
Φασουλή. Τούς είδοποιοΰμεν δτι θά ξεράσουν καρεκλο- 
πόδαρα.

Οί μόνοι ποΰ πηγαίνουν μιά χαρά είναι οί φίλοι μας 
οί έθνικόφρονες— λάθος ήθελα νά πώ οί Τούρκοι—  
στό μέτωπον τοΰ Καυκάσου. Αύτοί έκαμαν καθώς λέγει 
τό έπίσημον ά ν α κ ο ι ν ω θ έ  νμίαν μεγάλην κυκλωτι
κήν κίνησιν καί άν δέν πεθάνουν τής πείνας θά σύρουν 
τούς Ρώσσους ζωντανούς είς τήν Πόλι.

Ό  Πρόεδρος συντάσσει μιά νέα έντονο στή,ν Αγγλι
κή Κυβέρνησι διαμαρτυρία διά τά μαρτύρια τού Αμε
ρικανικού έμπορίου. Ή  νότα αύτή ποΰ άναφέρεται στή 
«μαύρη λίστα» θ ’ άφήση έποχήν δπως άφησε καί μάς 
στό έλεος τού Τζών Μπούλ ό τέως σεβαστός διδάσκαλος 
καί νΰν Πρόεδρος καί νοτογράφος.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 

ΣΤΟΜΑΧΙ
’Ά ν  καί δλοι οί άνθρωποι βάζουν τροφή μέσα είς 

τό στοΐμάχι τους, έν τούτοις δμως αύτό δέν θά πή καί 
πώς δλοι οί άνθρωποι τρώνε καλά. Οί περισσότεροι τρών 
— μέ τό συμπάθεια—  κακά. Έμεΐς εΐναι ή άλήθεια δτι 
δέν τρώμε μέν καλά άλλ’ ούτε καί κακά. Έμεΐς τρώμε 
στή μέση.

Τό στομάχι δέν δέχεται πάντοτε δτι τού ρίξης μέσα 
του, ιδίως τά στομάχια τών όψιπλούτων, τά όποΐα ώς 
διά μαγείας λεπτύνονται καί γίνονται εύαίσθητα μόλις 
φανή τό μποσιλίκι.

Τό στομάχι περισσότερο καί άπό τά άλλα άκόμη δρ
γανα τοΰ σώματος άγαπά τήν τσέπη. Γιά τούτο καί 
δταν έκείνη ύποφέρη τό δυστυχισμένο τό στομάχι ξε- 
σπά σέ γοερούς θρήνους οί όποιοι καμμιά φορά άντη- 
χοΰν σάν κρότοι κανονιών στό μπακάλικο καί στό φούρ
νο.

Τό στομάχι εχει μεγάλη σχέσι μέ τά δόντια. "Οταν 
τά δόντια καταστραφούν τό στομάχι δέν λειτουργεί κα
νονικά. Έν τούτοις πολλών άνθρώπων στομάχια δέν 
λειτουργούν καθόλου κανονικά μολονότι έχουν δόντια 
καρχαρίου.

"Οταν τό στομάχι μας είναι καμμιά φορά χαλασμέ
νο γιά νά τό διορθώσωμε τοΰ βάζομε μέσα μέ διαφό
ρους τρόπους ώρισμενα φάρμακα συνεπεία τών όποιων 
οί άσθενεΐς παθαίνουν άστείας έγκεφαλικάς παρακρού- 
σεις βεβαίως άφοΰ τούς άκοΰμε νά λένε δτι «βγαίνουν 
έ' ξ ω» ένώ κάθονται στό κρεββάτι τους ή δτι βγαίνουν 
(κύριε έλέησον) . . . .χέρια

"Οταν ό άνθρωπος φάγη βιαστικά, μαζύ μέ τό φαΐ 
καταπίνει καί άέρα, ό όποιος έπειδή άναγνωρίζει δτι 
μπήκε σέ μέρος ποΰ δέν έχει θέσιν, βγαίνει έξω πάλιν 
άλλοτε μέν πανηγυρικώς καί άλλοτε λαθραίως. Γιά τήν 
έξοδον αύτοΰ τοΰ άέρος άπαιτοΰνται δύο πράγματα, άνα- 
λόγως τού δρόμου πού πέρνει γιά νά βγή. ’Ή  ένα συγ
γνώμην μετά χειρονομίας ή μία ...ξετσιπωσιά. Μερικοί 
φίλοι μεταχειρίζονται καί τά δύο.

(Άκολουθεΐ.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Δ. ΛΕΦΤΟΔΕΙΧΤΗΝ, ΣΙΚΑΓΟΝ
Δέν υπάρχει καμμία έπιχείρησις ποΰ νά μή θέλη κάτι 

Ά ν  δέν θέλη κεφάλαιο, θά θέλη κεφάλι, φαρδύ, στομά
χι, άντοχή στό ξΰλο, γερά πόδια, καταρράχτη στά μάτια 
κεφάλι γιά καλλιέργημα, έπί τέλους κάτι έστω καί άν- 
τικλεΐδι.

ΕΡΩΤΑΚΙΑΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.
Σοΰ κάνει γινάτια ή φίλη σου; Μή χάνης ούτε λεπτό. 

Έπωφελήσου τής ευκαιρίας καί φιάστα μέ κείνη άπό 
τής φιλινάδες της ποΰ δέν χωνεύει πιό πολύ. Αύτή είναι 
ή μεγαλειτέρα έκδίκησις. Τό κάναμε καί μεϊς άλλοτε 
καί πιτύχαμε  κλωτσιά.

ΓΕΩΡΓΟΝ, Μ Π ΟΣΤΟΝ .
Τρία βώδια φίλε μου δέν γίνονται ποτέ δύο ζευγάρια. 

’Άνθρωποι υπάρχουν μόνον ποΰ μέ τρία βώδια κ ά 
ν ο υ ν  δύο ζευγάρια, δπως ύπάρχουν (ό Θεός νά μάς φυ- 
λάη) καί πολλά ζ ε υ γ ά ρ ι α  ποΰ κάνουν πολλά β ώ- 
δ ι α.
Α Π ΙΣΤΟ Ν , ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ.

Ό  Αίσωπος δέν έγραψε παραμύθια, καί μή σοΰ φαί
νεται άπίστευτον δτι κείνα τά χρόνια τά ζώα είχαν φωνή 
καί μιλούσαν. Έμεΐς τό πιστεύοίμε διότι κάθε μέρα βλέ
πομε γύρω μας ζώα ποΰ μιλούνε. Ή  μόνη διαφορά με
ταξύ εκείνης καί τής σημερινής έποχής είναι δτι τό
τε μέν τά ζώα είχαν φωνή, τώρα δέ φωνάζουν τά ζώα.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ, ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟ.
’Όχι φίλε μου. Ό  "Ομηρος ποΰ έφεΰρε καθώς εΐναι 

γνωστόν πρώτος τά λανάρια πού ξαίνουν τά μαλλιά, 
δέν εΐναι μυθικόν πρόσωπον Ό  διάσημος ιστορικός τής 
Άρχαιότητος Μονάντερος είς τό περίφημον σύγγραμ- 
μάτου «Φρίκη καί άηδία τών νεωτέρων σοφών» αναφέ
ρει δτι ό Όμηρος έγεννήθη καί ήκμασε στάς άρχάς 
τής πρώτης κουτοετηρίδος. Διετήρησεν έπί άρκετά χρό
νια στά Άμπατζίδικα καί είς τήν οδόν «Πίσωφυλής» 
τό μεγαλοπρεπές ξενοδοχείον «Ή  Εύκοιλιότης» είς τό 
όποιον κατέλυον πολλά καί διάφορα. Ό  "Ομηρος έκαμε 
πολλά συγγράμματα φιλοσοφικά, τά σπουδαιότερα δμως 
δλων είναι τό «άκόμα δέν τόν είδαμε» ό «τρυποκέφαλος» 
«τρεις στραβοί κι’ ένας άλλοίθωρο» καί ό «ραγισμένος 
καθρέφτης».Ό "Ομηρος θά ζούσε περισσότερα χρόνια 
άν δέν πέθαινε άπό έγκεφαλικάς.... αιμορροΐδας.

Ό  Φασουλής ειδοποιεί άλλά κι’ ό Περικλέτος 
πώς σκέπτονται ν’ άναπαυθοΰν λίγο κι’ αύτοί έφέτος 
καί τήν άρίδ’ άπλώνωντες σέ κάποια έξοχή 
νά κάνουν τό βακέσιον μέ κάπα καί μέ χΐ.
Ή  ζέστη σάν τούς έκαμαν κουρκούτι τό μυαλό 
θά πάνε νά μαζέψουνε άέρ’ άπ’ τό γυαλό. 
γιά τούτο οί σουμπσκράϊμπερ ποσώς μήν έκπλαγούνε 
Αύγουστο ή καί τρυγητή άν «Σάτυρο» δέν δούνε 
Έ φ ’ δσον ή παράλυσις κι’ ή ζέστη μάς σκοτώνει.
Ό  Φασουλής τόν Αύγουστο σκάζει κι’ αύτός κανόνι.

Αδύνατον νάσαι γερός ή μέ γερό στομάχι 
δταν καί μιά τό δόντι σου μονάχα τρύπα θάχη.
Μπορεί αλεύρι προκοπής κανείς νά περιμένη 
άν τύχη ή μυλόπετρα καί εΐναι χαλασμένη;
Είναι τά δόντια στολισμός μά καί ύγειά έπίσης 
τρέξε εις τούς γιουνά-τεντ Ντέντιστ ν’ άναζητήσης.

D . Z A H A R O S
U N I T E D  D E N T I S T S  613 8ΤΗ. A V E  N E W  Y O R K . 

***

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
'Έδρα έν HUDSON, MASS.

Telephone, Hudson 56

Ή  Εταιρία V ASIL STEAM SYSTEMS CO, φέ
ρει είς γνώσιν τών ένδιαφερομένων δτι ή τιμή τών με
τοχών αύτής ηύξήθη άπό 2 δολλ. είς 5.

Έπί τή εύκαιρία ταύτη εύρίσκεται εις τήν εύχάριστον 
θέσιν νά ύπομνήση είς τό κοινόν τάς προόδους αύτής αΐ- 
τινες καταφαίνονται άπό τήν άγοράν τού μεγαλοπρε
πούς αύτής άτμοηλεκτροκινήτου έργοστασίου, τήν έ'ναρ- 
ξιν τών εργασιών της, καί τήν μεταφοράν της έ'δρας 
της εις τά ευρύχωρα γραφεία τού έργοστασίου της έν 
H U D S O N , M A S S .

Ή  ύψωσις τών μετοχών είς 5 δολλ. καταδεικνύει τήν 
πρόοδον καί τήν μεγάλην πίστιν τής Εταιρίας διά τόν 
θρίαμβόν της, συνάμα δέ δεικνύει είς ποιον ΰψος θά 
φθάσουν αί μετοχαί της

Υπάρχει μεγάλη εύκαιρία δΓ έκείνους οί όποιοι θέ
λουν νά έπωφεληθώσιν αύτής, >καί άγοράσωσι μετο- 
χάς, διότι δέν είνε άπίθανον νά παύση ή Εταιρία πο>- 
λούσα μετοχάς έντός ολίγου χρόνου. Τότε ή εύκαι
ρία θά παρέλθη άνεπιστρεπτεί.

Μεθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON, MASS.



4 SATYROE

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 κα'ι χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 
δίχως ταΰτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
και νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
50G LIB ARTY STREET 

PITTSBURGH, PA.
***

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  Y OR K, j

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ε’ιδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμοΰ.
*  ★  *

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Mvyv εχης; πιά σκοτούρα, 
τβ ς  πέρνει δλες ,’πάνω του τό «Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  
Μ κ ο ύ ρ α  ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμφ’ ς τά  ξένα 
Η λ ο ύ ρ α ς κα'ι Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ϊνα.

B o o r a s  B ros. 5 B a ttery  P la ce  N E W  Y O R K
* ** *

Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πας τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαΐ δταν τό  παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Ιίύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θ ί ό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

M l  6th A ve ., NEW  YOR K
3 Δολλάρια 12 φοοτογραφίαι μία μεγάλη.

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
"Εχεις τά δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά κα'ι δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
’Εάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αΰτό δέν άμφιβάλλω 
κα'ι κράτς θά πάη στήν εΰχή κα'ι θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝΤΟ ΓΑΤΡΕΙΟΝ ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

*  *  *

“ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν. τί θά  γίνη 
Sv λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αΰτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα σ ΐό  σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
xol τό ξουράφι εχετο 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 
Λέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ  νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
& 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 AS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.

*·*

Δέν εΐναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αΰτό σκορπίζει τ ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά κα'ι θά μέ συχωρνφς.

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

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

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ 
1401/2 W EST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η. 

* ί  *
Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποΰ τρώς κα'ι λές τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έ'ξοχους κα! 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.

Οί Ποΰλο Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
καί κάμαν έργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο 
ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κι’ εΰγε θά πής στούς “Ελληνας. Χίλιες φορές χαλάλι.
Γι’ αΰτό άν είσαι θεριακλής καί σύ καθώς έμενα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

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

* * *

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 ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M ATTH EW S BROS., 874  9th A ve., New Y ork  City 

* ★ ·
Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαΐς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Αχαίας τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Δωμάτια εύάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σδν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό αδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίρ.γον! Hotel τό λέγουν «α ί ’Α 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 έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξία  έχει ασφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλα πεθάνιο.

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

HELLENIC FURNISHING CO.
Ν. ΑΛΕΞΑΤΟΣ καί Π. ΚΟΥΡΕΜ ΠΗΣ 

Θέλεις νά πάρης έπιπλα νά έπιπλώσης σπίτι 
Μή πφς καί πέσης σά στραβός στοΰ Γιαουντή τή μύτη 
Κρεββάτια στόφες καί γουδιά μά καί στεφανοθήκες 
οΰτε θά εΰρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου, τό αΐμά 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

* * *
’ Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φ τερωτά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ δ ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
'Ο  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Yerk
Τοΰ Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλούν σέ βεβαιώ κι’ άν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν ’ Αρβανίτη Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά  ή καί νά  τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό ας προτιμφ δταν ζημιά· δέν έχη 
άλληώς δς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δ ς  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 Ό μιρόλη 
έκείνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ. 

*  *  *

Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ  « 
άγόρασ ’ ενα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αυτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά  μετανοιώσης.
PAN AG IOTIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW  Y O R K

* * *
Μίστερ κανείς δέν θά σε πή πώς δέν θά πή καί μένα.
#οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
Λ ού ς Π  απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά χάνης ώ μορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
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 τον 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις εΐναι 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

693 6th A V E . NEW  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 φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής 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 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 αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν μ ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά  φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν 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, 1IL

Ελληνικά καί Τουρκικά fiv θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Α ν  θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί ’ ς τό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω,
νά λ έ ς : « ’Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  # 4

(ψωνίσο»».
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  δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago I1L 
” 1450 W. 5 th Ave. Cleveland O. 

* * *
"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
“ Αν θέλης στό ταξεΐδι 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 ( ·
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. Τ·

* * *
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 .
Εχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα καί
rfviiWii*niicAiv τ/vi'r ci«TnM/.wie7/« "w- Μ %.Α*ισυναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διόί* 

τά φέρνομε κ α τ ’ ε ΰ θ ε ϊ α ν  καί δέν εχομε π ο λ λ ά  
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό· 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατε μας.


