
v 0 L. 3, No 114 SATYROS

Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
χαί to ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αΰτός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

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

Είκοσι καί τρεις Σεπτέμβρη μέ δροσιές καί πρωτοβρόχια 
καί τοΰ Καλογεροπούλου τοΰ κύρ Νικολή τά βρόχια

"Άν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς. . .  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 .

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

Δεκατέσσαρα τοΰ φύλλου αριθμός μέ εκατό
κι’ δποιον βλέπω συνετάξω τώ Βρακά; τόν ερωτώ.

Ζητούν νά τοΰ φορέσουν πολέμου πανταλόνι 
κι’ αύτόν τόν πιάνει τρόμος καί διαρκώς κολώνει

Γιά τά γεγονότα λένε 
χωρατεύουν κι’ δμως κλαΐνε

Φ.— Φλαφλούχτην, φλίχ την Περικλή.
Π .— Κακή ψυχρή σου μέρα.

Τί γλώσσα τώρα μοΰ μιλεΐς;
Φ.— Γερμανικά βρέ λέρα. 

κι’ οί Γερμανοί μάς αγαπούν.
Π .— Ξέρω, σάν τήν πανώλη. 

ποΰ θάθελαν νά μάς ίδοΰν νά στραβωθούμε δλοι 
Φ.— Γιατί μωρέ σάν έ'λειπα τό γύρισες τό φύλλο;
Π .— Γερμανικά μήν ξαναπης καί σέ χορταίνω ξύλο 

Άπό τοΰ ’Εθνικού έδώ τοΰ Κήρυκος τό λάδι 
ρίχνοντας μέσ’ στό λύχνο μου έβγήκ’ άπ’ τό σκοτάδι 
καί τόσω φώς απλώνεται τριγύρω μου έσχάτως 
ποΰ βλέπω κράτη εκατό στής Καρκαλοΰς τό Κράτος. 

Φ.— Βρέ Περικλή τί έπαθες; ’Επρόδωκες τό κόμμα;
Π .— Μήτε κουβέντα μή μοΰ πης καί σφάλισε τό στόμα.

Είμαι κι’ έγώ στό κομητέ έκ τών φιλελευθέρων 
καί υπό μάλλης έγγραφα δπως ό Μΐχος φέρων 
συλλαλητήρια τρανά. διοργανώ δώ πέρα 
καί Βρακικός βαφτίσθηκα πέρ μάρεα, πέρ τέρα
’Εκείνος είναι Φασουλή, ό εκλεκτός τής Μοίρας 
κι’ ώς τώρα αν δέν έ'γ ινε καί πάλιν ό Σωτήρας 
γι’ αύτό μή σεκλετίζεσαι, μήτε καί νά σέ μέλλει 
καί γάλι γάλι γίνεται ή άγουρίδ αμέλι.
"Οσω ό φίλος Γερμανός κι’ ό Βούλγαρος άν χαίρη 
θάρθη καιρός ποΰ τό τυρί δ Βλάχος θά τό φέρη 
κι’ δλος ό κόσμος έκπληκτος, χάσκων θά στέκη βλάκα 
εμπρός είς τή θαυματουργό τού Λευτεράκη βράκα.

Φ.— "Οπως ή φλάσκα μολογά θαρρώ καί σύ έφέτο
στής προπαγάνδας έμπλεξες τά δίχτυα Περικλέτο
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και μόλις μπρός σου γυάλισε ή αγγλική στερλίνα 
διπλό καρβέλι νόμισες πώς είν’ ή καβαλίνα.

Π .— ΚΓ άν ήμουνα θεόστραβος ώς τώρα και κουφός 
μά τώρα βλέπω γύρω μου τ’ άληθινό τό φώς 
Φώτα δώ, λαμπάδες κει συχνά, πυκνά κι’ άνάρια 
κι’ άκόμα κι’ ή κολοφωτιές μοΰ φαίνονται φανάρια.

Φ.— Βρέ Περικλή;
Π .— Τοΰ Βούλγαρου ιδέ τήν πατατράκα 

"Αθελα τούτη μ’ έσπρωξε στοΰ Κρητικού τη βράκα 
κα! φώναξα σάν τής Γραφής, τόν πάλαι Συμεώνα 
«Νΰν άπολύεις φάσκελλα πολλά εις τόν α!ώνα».
’Απ’ τή στιγμή ποΰ τ, άγιο μας τό χώμα στραπόδι 
έπάτησε κα! μόλυνε τοΰ Βούλγαρου τό πόδι 
κι’ είδα Βουλγάρους, Γερμανούς νά μάς περιγελούνε 
είπα·

Φ.— Τί;
Π .— Στάσου νά σοΰ πώ στ’ αΰτί. Πώς μάς πουλοΰνε.

Φ.—  Τό Βασιληά άποκαλεΐς προδότη τσαρλατάνο;
Π .— ’Εκείνον στό κεφάλι μου κι’ ακόμα παραπάνω.

Κανείς πατέρας τοΰ παιδιοΰ κακό ποτέ δέν θέλει.
’Άλλ’ εΐναι ’κείνοι ποΰ κρυφά πικρά τοΰ ρίχνουν βέλη 
ποΰ πατριώτες ψ ι λ ι κ ο ί έπρόβαλαν κι’ εκείνοι 
κρύβοντας δολοφονικό μαχαίρι σέ μυρσίνη.
’Εμείς ποΰ αίμα χύσαμε μαζύ Του μιά φορά 
ξέρομε πόσω τήν κοινή Πατρίδα λαχταρά 
κα! μιά φορά άν σύ πονής κα! δυό έγώ άν λυώνω 
χίλιες φορές βαθύτερα νοιώθει Αυτός τόν πόνο 
Ποτέ ’Εκείνος κΓ ή Πατρις δυό πράγματα δέν ήσαν 
Ο'ι θρΰλλοι της τόν γέννησαν, αΰτοί τόν γαλουχήσαν 
γιά τοΰτο κα! τόν είδαμε ένσαρκωμενον ’Άρη 
τό Βασιληά τό νικητή, τόν άσπρο καβαλάρη.
Έχει κοινή μαζύ μέ μάς κι’ ό Βασιληάς τή Μοΐρα 
Διαμάντια είν’ ή δόξα μας γιά κείνου τήν πορφύρα 
κι’ οποίος τόν Κωσταντΐνο μας προδότη τόν θαρρεί 
μέ τό μαχαίρι στήν καρδιά τοΰ έθνους μας βαρεΐ.
Κανείς προδότη μή τόν πή τό Βασιληά τόν ’Άρη 
ποΰ δάφνης τόν στεφάνωσε άμάραντο κλωνάρι 
’Άνθρωπος εΐναι άνθρωπος μονάχα Φασουλή, 
ποΰ ζήτησε νερό νά πιή κα! τοΰδωκαν χολή.
’Άνθρωπος εΐναι, άνθρωπος κΓ εκείνος μέ μυαλό 
ποΰ τής Πατρίδος ήθελε κα! θέλει τό καλό 
’Άλλοι κρυφά τρικλοποδιά τοΰ βάλαν στήν Αθήνα 
ποΰ σάν θ ’ ανέβουν έν καιρφ πάνω στήν γκηλοτίνα 
τό παληοκολοκΰθί τους ποΰχουν στούς ώμους πάνω 
θά τό ζητήσω τής νυκτός δοχείο νά τό κάνω.

Φ.— ’Άφησε τάς συζητήσεις γιά τ’ άνεύθυνο τό Στέμα
κι’ έ'λα λέγε μου νά μάθω καμμι’ άλήθεια, κάνα ψέμμα.
Τά πολι τικά πώς πήγαν οί πολέμοι κα! ή πείνες 
άπ’ τήν εποχή ποΰ λείπω έξοχή κι’ έγώ δυό μήνες;
Σάν τί είπε στούς Συμμάχους ό Ζαΐμης, Περικλέτο;
Σάν τό Γούναρη κι’ έκείνος κρύβει δίκοπο στιλέτο; 
πήραν τό Βερντέν οί Πρώσσοι. τή Χιλή κα! τήν Αλάσκα

Π .— "Ολ’ αύτά τή Στραβομάρα τή Σβερκιέν ψυχρή τους φλάσκα 
φθάσαν πίσω στή φευγάλα κι’ είναι τώρα στήν Καζίκα 
δίπλα στόν κακόν Καιρό τους κα! στά Μαύρα τους τά Σΰκα.

Φ.— Περικλέτο χωρατεύεις. ’'Ελα πές μου τά καινούρια 
είχαν έκεΐ κάτω άλλα νέα πάλι νταβατούρια;

Π .— Άπό ποΰ νά πρωταρχίσω κα! νά τελειώσω ποΰ; 
παραμύθια θά νομίσης πώς σοΰ λέω τοΰ Παποΰ. 
κι’ άν πιστέψης σάν έμενα σεαυτόν θ ’ άνασκελλώσης 
κα! τ’ άφιονιασμένο Κράτος θά τό χιλιοφασκελλώσης.
Άπό ποΰ νά πρωταρχίσω, κακομοίρη Φασουλή.
Νά σοΰ πώ γιά τή φεσάτη, γιά τής κλάρας τή Βουλή, 
ή γιά τούς έπαναστάτας ποΰ μάς φέραν μαΰροι χρόνοι 
κι’ άδελφός τόν αδελφόν του στήν Πατρίδα μας σκοτώνει; 
Πόσα δέν γενήκαν πόσα στή διακοπή μας τούτη 
Μιά κυτάζαμε τά μάρκα, μιά μάς μύριζε μπαροΰτη 
δύο μέσα, μία έ'ξω, δύο νιούτραλ, τρεις έν δράσει 
κα! στή ζύμωσι έπάνω κα! σ’ αύτή έδώ τή βράσι 
ποΰ έκρίνετο ή τύχη τής Γραικιάς μαντάμ Άγκός 
μίλησε καί ό Ζαΐμης, ό μεγάλος ό μουγκός.

> -Τί μοϋ λές;
Π ν ό  δε ,άτων θαΰμα καί μεγάλο πανηγΰρι

Κεχηνώς τό γείτονά του ό καθένας παρετήρει 
κΓ ένας ρώταγε τόν άλλο μέσα στήν Αθήνα ούτως.
«Μίλησε μωρέ άλήθεια, ό Πρωθυπουργός δ μούτος;» 
Πόσες μίλησε κουβέντες έψιθύριζαν τά πλήθη 
κι’ άλλοι μία άπαντοϋσαν δηλαδή πώς παρητήθη 
κΓ ένας Φασουλή ποΰ κάτι υποτίθεται πώς ξέρει 
πώς μπερδεύτηκε μάς είπε άπ’ τή βράκα τοΰ Λευτέρη.
Πόσα δέν γενήκαν πόσα στή διακοπή έσχάτως 
Μ’ άποβάσεις στήν Αθήνα έδοξάσθηκε τό Κράτος 
κι’ ούρα φώναζαν κάμποσοι μετά λύσσης κα! χαράς 
τό Σαράβαλο τό Κράτος, ή καινούρια Ζανταράς.

Πόσα δέν γενήκαν πόσα, Φασουλή αυτόν τόν μήνα 
Έχορτάσαμ’ άπό φτώχεια, άπό γδύμια, άπό πείνα, 
κι’ δλα κείνα τά κανόνια πούταν στή γραμμή βαλμένα 
μάς τά πήραν οί Βσυλγάροι Μπάρμπα δόσε μου καί μένα. 
Πάν τά δπλα, τά κανόνια παλαιών Βουλγαροκτόνων.
'Ό λ ’ άλλάζουνε μαγκούφη, είς τό πέρασμα τών χρόνων, 
κα! σέ δσους έγγυήσεις λένε γράφουν στά κιάτια 
δρσε λέω χίλιες μοϋντζες1, στά θεόστραβά σας μάτια.
Πόσα δέν γενήκαν πόσα, Φασουλή Χονδροκεφάλα 
στό μακάριο τό ’Έθνος βαρυσήμαντα μεγάλα.
Ό  Βαρώνος Σέγκ άπήλθε μετά δόξης καί τιμής 
πριν καμμιά στραβοδεκάρα τοΰ βουτήξωμε καί μεϊς 
καί τήν ώρα ποϋ τόν βάζαν άρον άρον μέσ’ στή βάρκα 
πικροκλαΐγαν πατριώτες, τήν Πατρίδα καί τά μάρκα.

Φ.—  Μωρέ πάει κι’ ό Βαρώνος πούχε προπαγάνδα κάνει 
καί χατήρί του χιλιάδες τόνοι χύθηκε μελάνι;

Π .— Σάν σκυλλί μέσα στό δρόμο κάποια μέρα κουτομόγια 
ή τσιμπίδα δπως λένε τόν έτσάκωσε τοΰ μπόγια 
κι’ είπαν δημοσιογράφοι κι’ άλλοι μπράβοι μετά πόνου 
Σύ ποϋ πέταξες στά ύψη, χαΐρε μάρκο τοΰ Βαρώνου.
Πόσα δέν γενήκαν πόσα στό διάστημα τό λίγο 
Σοΰ μιλώ καί τής καρδιάς μου τή φωνή στά στήθη πνίγω 
ποΰ μάς πήραν τήν Καββάλα καί τάς Σέρρας κΓ άλλα μέρη 
γιά χατήρι, τοΰ Κουμπάρου, γιά χατήρι τοΰ Λευτέρη.

Φ.— Πές μου ποιός άπ’ δλους φταίει κΓ έ'χομ’ έτσι καταντήσει;
Π .— ’Όμπυο καί χολή καί αίμα δποιος έφταιξε νά φτύση 

Σέ άτέλειωτο σκοτάδι περπατώ σάν τό στραβό 
δρόμο βλέπω πάντα μπρός μου μά δέν ξέρω πού τραβώ. 
Σάν σηκώσουν τήν αυλαία κι’ άντικρύσω τή σκηνή 
τότε ποιός προδότης εΐνε είτε βλάκας θά φανή 
κΓ είτε λέγεται Μεσσίας ή τόν λέν έπιτελή 
άπ’ τή μιά στήν άλλη τρΰπα θά τοΰ βάλωμε σουβλί.

Φ.— Μ’ άπελπίζεις καί θά πάω νά γεινώ παρόλ Χαντζής
Π .— Τώσκασε μοΰ λέν κουμποΰρι καί ό πάλαι Καζαντζής 

Πουταν φίλος προσφιλής 
τοΰ Βαρώνου προ μηνών 
εΐ ώά νησών φιλείς 
πόσον μάλλον τά χηνών.

Φ —Σάν πεθάνω μέσ’ στό δρόμο κουνενέ άπό συνάχι 
χίλιες τύφλες καί πανούκλα κι’ ή χλέρα τότε νάχη 
Δέν τόν βρίσκεις δπως θέλεις πάντα τόν καιρό μπροστά σου 
κι’ δπως λέγ’ ή παροιμία, «τώρα σ’ ηΰρα, τώρα στάσου».

Π . Πόσα πράμματα δέν γίναν μέσ’ σ’ αυτήν τήν έποχή, 
ποΰ βαθειά πολύ πληγώσαν τής φυλής μας τήν ψυχή 
καί μιά τάβλεπα άνάγκη, κα! μιά πάλι τερατώδη
κι’ έλεγα ή είμαι βλάκας, ή ό άλλος κόσμος βώδι.

Φ.— "Οπως δλα σου τά χρόνια κα! προπέρισυ κα! φέτο
Στενοκεφαλιά σέ δέρνει δπως βλέπω, Περικλέτο
ποΰ ξεχνάς τήν παροιμία γιά τό χοίρο, φαρφαρά 
πώς τά έχει— μέ συμπάθειο— άπό πίσω στήν ούρά.

Π .—  Πόσα δέν γενήκαν πόσα Φασουλή, αύτόν τόν μήνα 
'Υπουργεία νέα ήλθον καί άπήλθον στήν Αθήνα 
κι’ υπουργούς καί κυβερνήτας τούς άλλάζουν κάτω ’κεΐ 
δπως τό— μέ συγχωρεΐτε—  άπό μέσα μο βρακί.
Γιά φωστήρ προβάλλει κάθε φαρφαρώνος κα! κουτός. 
Έδιχάσθησαν πολΐται, έδιχάσθη κΓ ό στρατός, 
πού τόν είδα γιά τό πείσμα καί χωρίς νά πολεμή 
νά πουλάη στήν Καββάλα, τής Πατρίδος τήν τιμή.
Κλάψε τό Στρατό ποΰ γαύρος άλλοτε στά ίδια μέρη 
άκολούθαγε τή Δόξα μέ τό Μάνλιχερ στό χέρι 
πούχε στρώσει τ’ άγιο χώμα μέ τής δάφνης τά κλαριά 
καί στό διάβα του σκορπούσε γιά τού ςδούλους λευτεριά. 
Κλάψε τό στρατό ποϋ τώρα σκύβει δουλικό κεφάλι 
τό Στρατό ποϋ ελευθέρους στή σκλαβιά τούς ρίχνει πάλι 
κι’ άρματα ποϋ τά τιμήσαν τό Κιλκίς κι’ ή Κρέσνα ’κείνη 
δίχως μύτη νά ματώση, στόν εχθρό τά παραδίνει,
Κλάψιε τό Στρατό τό δόληο πουχει τώρα παραλύσει 
ποϋ πολιτικό σαράκι μάς τόν έχει ξευτελίσει 
καί τήν πρώτη του πορφύρα τοΰ τήν έκανε κουρέλια 
νά τόν βλέπουν οί εχθροί μας νά ξηραίνωνται στά γελοία.

Πάει Τσουμαγιά, Πετρίτσι
Φ.-— Ποιός τά πήρε;
Π .— Οί Βουλγάροι 

Νάτο! Κύταξε! Τά φάσμα είν’ αύτό τού Βελισσάρη 
πού ξεσχίζει μέ τά νύχια τής πληγιές μ’ άπελπισιά 
πουχει πάρει γιά τό χώμα ποϋ χαρίζ’ ή προδοσιά.
Κύτα κόσμο κουρελιάρη. Κύτα ρειπωμενα μερη 
Νά γυναίκες κΓ άνδρες φεύγουν μπρός στοΰ Τούρκου τό

μαχαίρι
καί τοΰ Κρούμου δες ’κεΐ πέρα τήν κατάρατη γεννηά 
ποϋ μέ λύσσα κυνηγάει τήν άφράτη παρθενιά.

Φ.— Περικλή θαρρώ πώς τρέχεις στόν κατήφορο πολύ
Π.— Νοιώθω τήν καρδιά κομμάτια μέσ’ στά στήθη, Φασουλή 

κΓ επειδή δέν έχω τώρα ποΰ άλλοΰ νά ξεθυμάνω 
τ’ άλατιοΰ καθώς συνήθως κασιδιάρη θά σέ κάνω.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένουJ 
Τήν πήρα τήν άπόφασι. Θά φύγω γιά τά ξένα. 

ρόδα μπροστά στό δρόμο μου έκύταζα σπαρμένα 
. ξΐεγα, «πριν περάσουνε τό μάξιμουμ δυό χρόνια 

fa γύριζα μέ καραβιές χρυσά ναπολεόνια.» 
w. α(ηες τής σκέψεις τό λοιπόν τά έφερε ή σφαίρα 
ιυχοδιώκτης νά βρεθώ μέσ’ στή Βλαχιά μιά μέρα,
• |να ζακέ, φωκόλ, μονόκλ, ποΰ μέ κυτάζαν δλοι 

χα'ι φράγκα μόνον τέσσαρα θαρρώ στό πορτοφόλι.
Λεπτά δέν είχα, μά γι’ αύτό καθόλου δέν φοβήθηκα.
Έγώ πώς κάθε άνθρωπος γιά κάτι έγεννήθηκα 
Χ1’ είνε τό κάτι μου αύτό είς δλα μου τά χρόνια 
νδμαι χορτάτος διαρκώς κι’ όπένταρος αίώνια.

Προτού γι’ αύτή τήν ξενητειά, άπ’ τήν ’Αθήνα φύγω 
τόν εαυτό μου φώναξα νά κουβεντιάσω λίγο.
«Βοεσΰ, τοΰ είπα, κουνενέ έκεΐ ποΰ τώρα τρέχεις 
γιά πές μου τί εφόδια γι’ αύτό τό δρόμο έ'χεις;
Εκείνος χαμογέλασε καί μοΰπε μή σέ μέλλει 
Ξέρω καλά τόν Πλάτωνα καί τόν ’Αριστοτέλη.
Τί τηνικάδε καί νή Δί δταν τούς πώ τσακπίνη 
βόηθα Χριστέ καί Παναγιά τί εχει πιά νά γίνη.
Ξέοω καί τό Θεόκριτο καί τό Λουκιανό.
Μποοώ τήν πούλια νά τούς βρώ ψηλά στόν ούρανό. 
κι' άν μέσ’ σέ νομισματικά καί σέ σταθμά μέ βάνουν 
μπορώ νά πώ οχτώ δραχμές έξήντα μάρκα κάνουν.
Τρία κοιλόγραμμα θαρρώ πώς κάνουν δυό καντάρια 
πώς τά γεννήματα πωλοΰν μ’ οργιές καί μέ ποδάρια 
καί πιστοχρέωσις θά ποΰν συναλλαγής τά χείριστα 
μέ άλλους λόγους δανεικά /καθώς τό λέν κι’ άγύριστα.
Έάν δέν εχω γώ λεπτά, αρκεί πού έχουν άλλοι 
Μέσ’ στό δικό μου πορτμονέ θά έ'ρθουν γάλι, γάλι 
κι, έγώ ποΰ ξέρω συγγραφείς άκόμα καί Λατίνους 
Μ τούς θαμπώσω στή στιγμή δλους τούς βλάκας ’κείνους.

Τί θέλεις; κάποιος έμπορος— ποΰ πήγα—  μέ ρωτά.
Νά κάνω λέω σάν καί σέ ώς έ'μπορος λεπτά.
Πάρε με. Είμαι τίμιος τοΰ είπα μετά πόνου
καί σκέφθηκα. Υπάλληλο θά σ’ έ'χω πιά τοΰ χρόνου.
Τοΰρτσεν μπιλίορσουν; ρωτά καί Ρουμανέστι στί;
Κές κέ βου’ ντίτ-ζέ βούζ άν πρί; τοΰ λέώ Γαλλιστί 
Βλάχικα, λέει Τούρκικα, ξέρεις μωρέ έσύ;
Ξέρω πεντέξη Γαλλικά. Πούφ! Κάνε τα τουρσί.
Φίρ αλά ντράκουλουϊ σέ φί καί θά σέ φάη φίδι 
ποΰ μούρθες μέ τόν Π λ ά τ α ν ο καί μέ τό Χουκιβίδη 
-έρεις ογδόντα μπάνιτσες δταν παραλαμβάνης 
έπάνω στήν άπόδειξι σαράντα νά τής βγάνης» 
ιερείς άποθηκάριος σάν μπής στήν άποθηκη 
να δώσης γιά περίσσευμα δώδεκα χρόνων νοίκι;
~:·0<» Αισχύλο, "Ομηρο καί Εύρυπίδη λέω.
Από καρδιά κακόμοιρε, μοΰ άπαντά, σέ κλαίω 
Μά γράφω καί ποιήματα, γράφω κι’ εφημερίδα.
V '  / ~ Λ f tώ|γουρα τότε θά γενή τό μάτι σου γαρίδα.
Ενα έκτόλιτρο φακή σάν πόσο νά ζυγίζη;

Και λέω. Τ ’ εΐν’ έκτόλιτρο; Μιά τρύπα πού σφυρίζει 
ο̂υ «π«ντ«· με δάχτυλα ώς είδος καραμούντζες 

που γίνονται στά μάτια σου ενα ζευγάρι μούντζες. 
Λοιπόν; Λυπούμαι μ’ άπαντά τήν τρυφερή σου νειότη 
°μως νά πας άφεντικό νά βρής τό Μυστριώτη 

υπαλλήλους δέν μπορώ αγόρι μου νά κάνω 
αν9ρώπους ποΰ δέν νοιώθουνε νά κλέβουν τό Μουκάνο. 
”'αι τωρα, Μπάρμπα, πού πεινώ κι’ είμαι χωρίς δουλειά;

ένα τούβλο γιόκα μου καί τρίψε τήν κοιλιά.
*αρε καί τό Λ ο υ κ ά ν ι κ ο  καί. τόν Ά ρ ω σ τ ο μ έ λ η  
1 στρίψε τους στά χέρια σου κ’ ίσως γενούν καρβέλι, 
όθε πρωί αγόρι μου άμέσως σάν ξυπνίσης 
; προτάσεις μάζεψε καί σχήματοτ κι’ έγκλήσεις 

*αρε καί τά γερούντια, πάρε καί τά Σουπίνα 
ά̂λε τα κατάπλασμα νά σοΰ περάσ’ ή πείνα.

( ’Ακολουθεί)

Α Π Ο  ΟΛΑ ΓΙΑ.... ΜΕΡΙΚΟΥΣ 
"Υστερ’ από δύο σχεδόν μηνών διακοπή έκδίδομε καί 

πάλιν τόν «Σάτυρον» γιά νά διασκεδάζη ό κόσμος 
μ’ αύτόν καί δχι δπως μάς συκοφαντοΰν κάμποσοι, γιά 
νά διασκεδάζωμε έμεΐς μέ τά ψιλά πού μάς δίδει δ 
ό κόσμος, ή μάλλον ποΰ τού πέρνομε τοΰ κόσμου, γιατί 
(άν δέν πάμε νά τού τά πάρωμε ποτέ δέν θά μάς τά στεί
λη). Τί θέλετε τί γυρεύετε. Είνε αδυναμία τοΰ Ρωμηοΰ 
σέ τρία πράμματα νά μή στέλλη λεπτά, άν δέν τοΰ γυ
ρέψουν. Στήν Κοινότητα, στό Σύλλογο καί στό...«Σά- 
τυρο» Τώρα άπό τό πρώτο καί τό δεύτερο ζήτημα μπο
ρεί καί νά γλυτώση κάποτε, δχι δμως μέ συγχωρήτε καί 
άπό τ ότρίτο δηλαδή τού Σατύρου.

Κατά τό διάστημα αύτό τής διακοπής έ'λαβον χώραν 
τόσα σημαντικά γεγονότα πού μήτε ή λίμα τού νουνοΰ 
τοΰ παιδιοΰ μου καί τής πεθεράς μου μαζί δέν θά ήτο 
άοκετή νά τ’ άναφέρη. ,

’Έγεινε πρώτα πρώτα μιά σπουδαία επιτροπή Φιλελευ
θέρων, τής οποίας δπως μάς έπληροφόρησαν ό κυρι- 
ώτερος σκοπός είνε νά φροντίση μέ κάθε τρόπο νά μπή 
ή 'Ελλάς στόν πόλεμο, γιά νά έκπληρώση τό προς τήν 
Πατρίδα καθήκον της σΐέλ^ουσα.... τούς άλλους νά 
σκοτωθούν.

Τελευταίως δμως είδαμε μέ σπαραγμό δλων τών έν
τερων τής κοιλίας μας, δτι μέσ’ στήν επιτροπή αύτή δέν 
φιγουράρουν πλέον μερικοί μεσαι-ονικοί ίππόται καί τι
τλούχοι. Αίφνης ποΰ ό Μαρκήσιος Τιτάν τής Τσουβα- 
λίας, πού ό Πρίγκηψ τής άνθοκωλίας, Νικολής, πού ό 
Μπαρώνος 'Υ ποκράτης, ποΰ ό Μουσοτραφής Δοξολου- 
λουδής; Ποΰ ό χρυσός καί ή σοφία καί ή έπιστήμη καί 
ή ποίησις; Πάντα κόνις, πάντα τέφρα, πάντα ..κλωτσιά

γλώσσες δηλαδή ό κόσμος δχι έμεΐς λένε δτι ή αύτοΰ 
έξοχότης δ 'Ιδρυτής τοΰ ’Εθνικού Κήρυκος έζήτησεν 
άπό τήν επιτροπήν τών Φιλελευθέρων χάρις είς τάς 
γνώσεις του, τήν εύψυΐαν του, τάς ύπηρεσίας του προς 
τήν Πατρίδα κατά τούς τελευταίους πολέμους, προς τήν 
άνθρωπότητα καί έν γένει προς δλην τήν π α μ φ ή λ ι ον, 
έζήτησε νά τόν κάμουν πρόεδρον. Πολύ σωστά. Ποιός 
άλλος ζάβαλι είνε δώ μέσα στή Ν. Ύόρκη καλλίτερος 
άπ’ αύτόν; Είδες τό λέει καί τό τραγούδι. Ποιός άσίκης 
σάν καί μένα στό παζάρι περπατεΐ. Ή  έπιτροπή δμως 
ποΰ δέν νοιώθει νά έκτιμήση έτσι δ ι α κ ε κ ρ υ μ μ έ ν α  
μέλη τής παροικίας μας τοΰ άπήντησε πώς ή Π ροεδρική 
καρέκλα είναι πολύ φαρδειά καί ό νικολός του— μέ τό 
συμπάθειο—είναι μαθές σάν τού μακαρίτη τοΰ Συγγρού 
πολύ στενός. Γ  ι’ αύτόν λοιπόν τόν λόγον μολονότι, καθώς 
μάς γράφεις, πρόκειται περί σοβαρών έθνικών ζητημά
των δέν έγραψε τίποτε ώς τώρα ό ’Εθνικός μας Κήρυξ. 
Μή χολοσκάνης δά καί σύ. Δέν θά είναι πιά κάθε μέρα 
κάθε μέρα άπό τό πρωΐ ώς τό βράδυ δική μας ή έφη- 
μερίδα θέλω νά πώ τών 'Ελλήνων τής ’Αμερικής. ’Ά 
φησε μιά φορά στής τόσες νάναι καί τοΰ Γουώλ Στρήϊτ. 
Μπά σέ καλό σου!
Δ. ΥΨΗΛΟΝ, ΣΙΚΑΓΟ Ν.

Γιατί διακόπτω κάθε χρόνο τό Σάτυρο δυό μήνες τό 
καλοκαίρι; Γιατί είμαι χαζός. Νά γι’ αύτό. Πληρόνομαι 
γιά έ'να χρόνο, καί στέλλω φύλλο δέκα μήνες, αντί σάν 
έ'ξυπνος νά πληρώνωμαι γιά οκτώ μήνες καί νά στέλλω 
ένάμισυ χρόνο. "Οσον άφορά γιά τή συνδρομή μή ρω
τάς πόσα είνε γιά ένα χρόνο. Ή  συνδρομή τοΰ Σατύ
ρου πηγαίνει μέ τά λαχανικά. Δηλαδή πατάτες καί πα
τάτες ένας χρόνος, ντομάτες καί ντομάτες άλλος χρό-

Άνά τάς άγυιάς καί τάς ρύμας τοΰ Μάδισον κυκλοφο- νο;> άγγύρια καί άγγούρια άλλος χρόνος καί ούτω καθ’
ροΰν τώρα πολλαί φήμαι γιά τήν άποχώρησιν αύτήν τών 
Μεγιστάνων τών οποίων οΐ πρόγονοι ανέρχονται (ξυ-

έξής. Οί Συνδρομηταί τοΰ Σατύρου δέν ξέρουν ούτε 
πόσα λεπτά θά δώσουν ουτε πόσα φύλλα θά πάρουν

πόλυτοι) μέχρι Γιανιού τοΰ Φυσερού, τοΰ μετωνομα-1 μ σ̂α σ· |να χρόν0 ’Εντούτοις στείλέ μας δύο τάλληρα
σθέντος Στραβοκόλη.

Αί φήμαι αύταί φέρουν ώς χολωθέντας μερικούς γα-1
καί θά σοΰ στείλωμε άμέσως μίαν άπόδειξι ποΰ αξίζει 
τά λεπτά ποΰ θά δώσης ώστε άν τύχη καί δέν λάβης

λαζοαίματους Εύπατρίδας, διότι παρηγκωνίσθησαν, μο-; φύλλο ν -χΐ]ς τούλάχιστον νά ... λαβαίνης. 
λονότι αί περγαμηναί τής εύγενείας των χρονολογούνται | λ/τττοιτ>λ a ηs \ ~ τ» ί ' ν' λ \ ' τ/·τ > Ψΐ. 111. ΙνΙΙΙίΐίΦΑΛυαπο της Βασιλείας Σακουλέ του Μεγάλου και Κλεοπα-
τοας τής Παλαβής Ό  Βαρσαδάκης γυρεύει γιά τήν ύπόληψί του ώς άπο-

Συμβούλια έπί συμβουλίων, προτάσεις έπί προτάσεων, j  ζημκοσι άπο το Βλαστό 3.900.000 δραμμές εις χρυσόν, 
ΐνα λύσουν— δχι δυστυχώς τόν άφαλό στό ξύλο τών πα-  ̂ου? ορούς τής πληρωμής δεν τους ςέρομε. Μπορεί να 
τριδοκαπήλων, άλλά τό προμηθοφόρον ζήτημα τοΰ προ- τΠ? θέλη και δλες μπρός, μπορεί δμως και της μισές 
έδρου τής επιτροπής. Εύτυχώς ήν’Επιντροπή, καθ’ α Ι'προστα και της άλλες μισές πίσω. 
πληροφορούμεθα, τούς έδωκε νά κ α τ α λ ά β ο υ ν
δχι προεδρικούς καί άντιπροεδρικούς θώκους, άλλά τί 
έστί βερύκοκο.

Κατά τάς φήμας αύτάς άλλοι λένε δτι στό άποχωρη-

II ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 
Ή  σκηνή παριστά τό ιδιαίτερον γραφεΐον τοΰ κ. Βε- 

νιζέλου Γύρω στούς τοίχους διάφοροι φωτογραφίαι
τήριον αύτό— νά μάς συγχωρήτε γιά τή φράσι· στήν j προσφύγων καί μή ποΰ τρώνε τής σόλες άπό τά τσα- 
περίστασι αύτή δηλαδή τών άποχωρησάντων είνε ή κα- ρούχια τους συμβολίζουν τής καλωσύνες ποΰ οφείλονται
ταλληλοτέρα έ'κφρασις— τό σύνθημα τό έ'δωκε ή παραγ- στοϋς Συμμάχους. Ό  κ. Βενιζέλος κρατεί στό ένα του
κώνισις τής άξίας τού νεωτέρου Μεσίου τοΰ 'Ελληνισμού χέρι ένα καλέμι δώρον τού κ. Γούναρη καί στό άλλο μία
τής Αμερικής, διά τήν θέσιν τοΰ προέδρου ή μεγαλοφυ- 
ΐα τοΰ όποιου διετυμπανίσθη καί έξακολουθεΐ άνά τά τέσ
σαρα σημεία τοΰ όρίζοντος έκ μέρους άλλων πνευμάτων 
—δικαίων τετελειωμένων γιά λόγους ποΰ π α ρ ά- γ λεί- 
φ ο ν τ α ι.

Άλλοι πάλι λένε δτι ένας δ ι-ά σ η μ ο ς ποιητής, 
τέως π ρ ό ξ  ε ν ο ς  πολλών σκανδάλων ί π π ο τ ι κ ών καί 
σ κ η ν ώ ν,τρέφων μικρόν ύπογένειον καί μεγάλην ιδέαν 
φαγών τό ξ ύ λ ο ν τής γνώσεως πρό τίνος καί κ α τ α- 
δ ή ξ α ς τούς άνθρώπους τοΰ νόμου ώς άσοφους, κ α κ ά  
δοκιμάσας δέν κατώρθωσε νά προσφέρη καί προς τούς 
φίλους του δσα έφαντάζετο. Διό θυμωθείς άπεχώρησε 
καί δι’ άλλης οδού πορευθείς είς τό εσωτερικόν είπε καί 
έλάλησε δτι ούκ έχει θ έ σ ι ν ,  ΐνα καί πάλιν έν καιρφ 
ομοίως π ρ ο ξ ε ν ί σ η ,  προς μεγάλην χαράν τών 
διαφόρων προμηθευτών π α λ ο υ κ ί ω ν  τοΰ Κράτους.

Πολλαί, πάρα πολλαί αί φήμαι δσα καί τά έπαγγέλ- 
ματα τού Γραμματέως τής έν λόγφ επιτροπής, ό όποιος 
καθώς πληροφορούμεθα έσχάτως βαρεθείς τή ζωή καί
τής δόξε ς άπεφάσισε νά αύτοκτονήση διά τής μεθόδου γραμμα Βενιζελικόν.

φωτογραφία του γιά δώρον. Εισέρχεται ό κ. Δαμβέργης.
— Καλή μέρα ’Εξοχώτατε.
— Πολύ άσχημη ήμέρα κ. Δαμβέργη.
— Π ώς; Μήπως οί Σύμμαχοι έπέτρεψαν στήν Κυ- 

βέρνησι νά κάνη δ,τι τής άρέσει καί δχι δ,τι συμφέρει 
στούς Συμμάχους;

— 'Ο Ζαΐμης υπέβαλε παραίτησιν. Περιττόν έννο- 
εΐται νά σοΰ πώ δτι τήν παραίτησι τήν ύπέβαλεν έγγρά- 
φως, άφοΰ ξέρεις δτι αύτός, ποτέ του δέν μιλεΐ.

— Θαυμάσια! Τώρα βεβαίως θά άναλάβης καί πάλιν 
τά ήνία.

—-’Όχι φίλε μου.Τά ύ ν ί α θά τά στείλω σέ μερικά 
ζ ε υ γ ά ρ ι α  φίλων μου στήν Αμερική.

— Απροπό. ’Εδιαβάσατε τήν έφημερίδα τών 'Ελλήνων 
τής Αμερικής;

—  Ποιά άπ’ δλες; Έκεΐ κάτω δλες αί εφημερίδες είνε 
τών 'Ελλήνων τής Αμερικής, έκτος τοϋ Σατύρου, δ 
όποιος δέν ξέρομε άκόμα είς ποιον ανήκει.

— ’Εννοώ κ. Πρόεδρε τήν έφημερίδα ποϋ έχει προ

τού .... Ήσαΐα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
Β. Κ. Μ Π Ο ΣΤΟ Ν  

Μάλιστα άγαπητέ. Είνε δλα αληθή. 'Υπάρχει άκόμα 
ή μόνιμος ενταύθα έπιτροπή τών Φιλελευθέρων τής ό
ποιας τακτικός μέν Πρόεδρος είνε ό κ. Δαγκλής, έπίτι- 
μος δέ ό κ. Βενιζέλος. Τώρα γιατί ή έφημερίς τών δυ
στυχισμένων 'Ελλήνων της Αμερικής ( ’Εθνικός Κήρυξ) 
δέν θέλει νά δημοσιεύση ούτε τήν έκλογήν τών προέ
δρων ούτε τό καταστατικόν ούτε τά τηλεγραφήματα τοϋ
Βενιζέλου καί Δαγκλή ούτε ενα σωρό άλλα σχετικά πράγ
ματα, αύτό ήμεΐς δέν τό ξέρομε. ’Εν τούτοις ή κακές ’ τοΰ 'Ελληνισμού τής Αμερικής.)

— Δηλαδή νά κάνη άντιβενιζελικούς. “ Ω αύτή εϊνε 
μακρυά καί δέν μπορώ νά τήν διαβάσω. Θά γράψω δμως 
νά τήν δ ι α β ά σ η κανένας παπάς.

— Γράφετε αύτή τή στιγμή κανένα άρθρον κατά της 
ύφηλίου κ. Πρόεδρε;

— "Οχι δέν γράφω. Υπογράφω μιά φωτογραφία μσυ 
τήν όποιαν θά στείλω στήν Αμερική ώς φιλικήν άνά- 
μηνσιν» προς τόν ιδιοκτήτην τής έφημερίδος ό π α ρ α- 
δ α ρ μ έ ν ο ς  καί επιφυλάσσομαι έν καιρφ τφ δέοντι νά 
τοϋ δώσω καί τό παράσημον τής περικνημΐδος.

— Κατάλαβα, δηλαδή τής... κλωτσιάς.
( Π ίπτει ή αύλαία καί τό προσωπεΐον τοϋ Σωτηρος
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Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου καί χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 
δίχως ταΰτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθης 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic  παρευθύς.

M E L E T I ’S  H A I R  T O N I C  
506 L I B  A R T Y  S T R E E T

P I T T S B U R G H , P A .
* * *

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

N E A I ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
*  *  *

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Μν)ν εχης; πιά σκοτούρα,
Τ0ς πέρνει δλες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  
Μ «  ο ύ ρ α ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμφ’ ς  τ ά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α  ς κα'ι Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α  ς Τιμή είν’ ενα.

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

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

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεϊον Κ ωνσταντίνος ό I B '
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

•41 6th A ve ., NEW  Y O R K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλΐ).

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
"Εχεις τά δόντια σου γερά; Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσα) 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’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στην εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

» ¥ *
"Α ν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
8ν λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί "Αδωνι τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αΰτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
χαI τό ξουράφι έχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε ΝτΙ Ρίντι Άγγελή 
Κουρείο κατακάθαρο κα'ι μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATH EN S BARBER SH OP

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

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
β*ν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγεϊς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
β" δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοίς μετρητοϊς τά φέρνει.
LKKAS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  S T . Ν. Υ .

·**
Δέν εί -ι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Νικολοΰλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν την παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έά· λοιπόν γιά θεριακλής δπως εγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
3 52  PE A R L STREET, NEW  Y O R K  CITY

Έάν σπανό δέν σ’ εκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν εχης γένεια καί μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
άν βρίσκεσαι στη Νάσουα κι’ άναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθής συμφέρει.
Μή λησμονής κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι την πιό ώραία δψι.

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

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

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

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

Ο'ι 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 στούς 'Έλληνας. Χίλιες φορές χαλάλι.
Γι’ αύτό άν είσαι θεριακλής καί σύ καθώς εμένα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

POULO BROS AND NEPHEW 1 
202— 204 Canal St. New York.

* * *

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μη σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, αγνή σάν την Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75° ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A TTH E W S BROS,, 874  9th A ve ., New Y ork  City 

*  ★  *

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison S t NEW YORK

• * *

Δωμάτια ευάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σδν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ Ανάκτορο τοΰ Πέτερχωφ λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel ύπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

* * *

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

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

HELLENIC FURNISHING CO.
Ν. ΑΛΕΞΑΤΟΣ καί Π . ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ 

Θέλεις νά πάρης έπιπλα νά έπιπλώσης σπίτι 
Μή πας καί πέσης ·βά 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 αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί περνεις 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 φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ 6 ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
'Ο  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί είσπράττει 
ποδναι 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 δς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς δς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δς 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 Φελαχος 
τά σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρόλη 
έκείνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ. 

* * *
Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντοΰρι, 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’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης.
PAN AG IO TIS TS1M1S ISO W . 28th St. NEW  YORK.

***
Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
$ούχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“A t θέλης νά συγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
•τούς Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ςούχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στού
Τούς Μαγείρους σας στοΰ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ 
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ

ΚΟΛΜ..
κολμ ανΊ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ

Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ
Τούς Ταμίας σας στοΰ
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τό, 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις εΐναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σά; 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλϊ^ 
τά ναΰλα επ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW Υ θ «
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4 175  

* ★ *
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’ άπορήοης; 
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.* ··

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

ohn Marakas Rookery Bldg. Room  817 Chicago, II

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Αν 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 ΰ ρ ο

(ψωνίΛ*·
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery N. *·

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ “Ά λ εξ δς σπεύση νά τά πάρη 
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι άγόρια ζηλεμένα 
κι’ όποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago ® 

” 1450 W . 5 th Ave. Cleveland G
* Hr *

"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 προτού νά μάς γνωρίσης 
κι’ ώ ς πρόγραμμά μας εχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ « I* 1 
ποΰ θά είπή Ά  ν ά π α υ σ  ι γιά σάς κι’ Ο I κ ο ν ο μ I 
COU COU LIS &  L A Z A R A K O S  9  A lbany St. Ν. *

* * *
GREEK— ITALIAN IMPORTING CO 

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

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  καί δέν εχομε π ο λ 
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο 'Ελληνικό καί ’Ιταλικό ό.'ί* 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.

*


