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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς και μεϊς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
και τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κΓ εμάς μάς συγκινεΐ ό πόνος.

Μηνός ’Οκτωβρίου επτά 
ποΰ δανείου ζητούμε λεπτά

’a v  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν και ’μεϊς. . . 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 .

Χίλια έννηακόσιακόσια μά κα'ι δέκα έξη 
μεσ’ σαύτή τή μπόρα κάτι θά μάς τρέξη.

Έπτά ό αριθμός καί εκατό
ποΰ λένε πώς θά γίνη τό καί τό.

τοΰ Βασιληά μας στέλνο} ενα γράμμα 
ποΰ τώχω βουτηγμένο μέσ’ στό κλάμμα.

Σήμερα πού καί έ'ξυπνοι καί βλάκες πατεντάτοι 
μάς λένε δσα θά συμβοΰν καί παραπάνω κάτι
τώρα ποΰ έπλημμύρισαν άπό μυαλό οί δρόμοι 
μή τήν κλωτσήσης, Βασιληά, καί τή δική μου γνώμη
κι’ είτε σ’ αρέσει είτε μή, ενα νά ξέρης μόνο 
δτι μιλώ τοΰ Βασιληά, γιατί πονώ τό θρόνο.

Είν’ ή αλήθεια Πρεσβευτής ποτέ δέν έχω κάνει 
πού νάχω πέννα κοφτερή ώς είδος γιαταγάνι
"Ολη ή θέσις, Βασιληά, πού στή ζωή μου πήρα 
ήτο σάν ήμουν φοιτητής, ποΰ μ’ έκαναν κλητήρα
κι’ ένφ κορτάρων γύριζα στούς δρόμους τής ’Αθήνας 
μά τό μισθό τόν έ'περνα προτού νά μπή ό μήνας.
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Σάν τί στά παρασκήνια συμβαίνουν δέν τά ξέρω 
Ά φ ’ δσα βλέπω μοναχά πονώ κα'ι υποφέρω,

γιατί τό χώμα ποΰ πατεϊ ποδάρι μολυσμένο 
τώχω κι’ έγώ έναν καιρό μέ αίμα ραντισμένο

και τη φαγούρα τοΰ κορμιού έκείνη την παληά 
άκόμα έως σήμερα τήν νοιώθω, Βασιληά.

Έμεΐς ποΰ ζοΰμε μακρυά δπως μάς λένε, λέμε 
Άκοΰμε δλο προδοσίες κα'ι φρίττομε κα'ι κλαΐμε

κι’ άν κάποτε θυμώνωμε, αύτό καθε'ις τό ξέρει 
πώς τού Ρωμηοΰ ό τράχηλος ζυγόν δέν ύποφέρει.

Έ τσ ’ είναι τούτη ή φυλή. Τήν πιάνει τό μπουρίνι 
κι’ αύτούς ποΰ τούς έσκότωσε άγάλματα τούς στήνει.

Μήν τήν κλωτσήσης, Βασιληά, αύτή τή γνώμη πούχω 
"Οσω στήν πλάτη κι’ άν φορώ ξεθωριασμένο ρούχο,

δμως στά στήθει’ άτίμητη κλείνω κι’ εγώ πορφύρα 
ποΰ άπό τούς προγόνους μου κληρονομιά τήν πηρα

Είν’ ή πορφύρα ή Πατρ'ις πού τήν καρδιά μου ντύνει 
κι’ άπ’ τή δική σου πιό πολύ αγαπημένη ’κείνη.

Συχώρησέ με Βασιληά, γιά τούτα πού μιλώ 
"Οπως Έσύ θέλω κι’ έγώ τοΰ τόπου τό καλό

κι’ έγώ δέν έχω στέμματα, έγώ δέν έχω θρόνο· 
μ’ ένα μπερντέ κατήντησα περιουσία μόνο

κι’ δπου ύπάρχουν "Ελληνες πηγαίνω κα'ι τόν στήνω 
και παραστάσεις, Βασιληά, γιά πέντε σέντζια δίνω.

Μάς λένε πώς γιά τό καλό πασχίζεις ολοένα 
γι’ αύτό κρατείς τά χέρια μας τόσο καιρό δεμένα.

Μά... δσω κι’ άν τήν αγαπάς τή δύστυχή μας χώρα 
έδώ ποΰ φθάσαμε κανείς δέν Σέ πιστεύει τώρα

Αμφιβολίας σήμερα σαράκι νοιώθω μέσα 
και λέω. «Μήπως έδωκε ό Βασιληάς μας μπέσα;»

Μήν τύχη Σοΰ κακοφανη πού ξάστερα τά λέω 
Τόν Κωσταντΐνο Βασιληά σάν άναφέρνω κλαίω

γιατί μαζύ του πόνεσα, άπό κοντά τόν είδα
γιαυτό καί ήτο Β α σ ι λ η ά ς  γιά μένα καί Π ατ ρ ί δ α

Μά τώρα; Τώρα, Βασιληά — τά μάτια μου δακρύζουν—  
τά νοιώθω μέσα μου σιγά, σιγά νά ξεχωρίζουν.

Κυτώ τόν Κωνσταντίνο μας, τόν άσπρον καββαλάρη 
πούχει στά χέρια σήμερα κάποιας έληάς κλωνάρι

καί στήν Πατρίδα στρέφομαι σάν τό παιδάκι κλαίω 
καί λόγια τέτοια μέσα μου χωρίς νά θέλω λέω

«Μπορεί νά βρούμε Βασιληά σέ κάθε χώρας κώχη, 
δμως Ελλάδα άλλη μιά, δμως Πατρίδα, ΟΧΙ».

Μή μοΰ θυμώσης Βασιληά, γιά τούτο καμμιά μέρα.
“Αν τή νομίζης μ η τ ρ υ ιά, ’γώ τή θαρρώ μ η τ έ ρ α

κι’ ένώ σέ Σένα άπειρες τιμές καί πλούτη δίνει, 
δμως γιά μέ ώκεανούς χαράς κι’ ελπίδων κλείνει

κι’ ό "Ελλην ποΰ στής φλέβες του "Ελληνος τρέχει αίμα 
μέ πιό πολύ δικαίωμα γεννιέται άπ’ τό Στέμμα
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Τή βλέπεις τή διαφορά, τήν τεραστία τούτη;
Έσύ πού είσαι Βασιληάς κι’ έχεις τιμές καί πλούτη

πού στέκεις πιό ψηλότερα καί άπό τόν καθένα 
είσαι γιά τήν Πατρίδα μας μακρύτερ’ άπό μένα

πούμαι νά ξέρης άσημος, φτωχός, μέ δίχως θρόνο, 
χωρίς παλάτια καί τιμές μέ τόν μπερντέ μου μόνο.

Γιατί με φόβο, Βασιληά κυτάς τή Σαλονίκη 
καί τό σπαθί σου δέν τολμάς νά σύρης άπ’ τή θήκη;

Γιατί δέν λές έμπρός παιδιά, στή Νίκη καί στή Δόξα 
νά ξεστριφθη ή βίδα μας, νά ξεστριφθη ή λόξα

νά τρέξωμε σάν άλλοτε καί είτε νά πεθάνωμε 
ή μέ Βουλγάρων άντερα σπληνάντερα νά κάνωμε;

’Έχω κι’ έγώ σάν άνθρωπος μιά γνώμη στό κεφάλι 
καί θά τήν πώ καθώς τή λέν τή γνώμη τους καί άλλοι

«Σάν ή Πατρίδα σπαρταρά στά χέρια μακελάρη, 
έληάς δέν στέκει νά κρατης στά χέρια σου κλωνάρι

Μαχαίρι πάρε, Βασιληά καί τούς έχθρούς της χτύπα». 
Νά! Τούτη εΐν’ ή γνώμη μου. Συχώραμε. Τήν είπα.

Στήν γκιλοτίνα, Βασιληά, έμενα κι’ άν μέ κόψουν 
μά τά παιδιά μου ήμποροΰν νά μείνουν, νά προκόψουν

καί γιά τή χώρα πούκοψε τόν ίδιο τους πατέρα 
νά χύσουνε χαρούμενα τό αΐμά τους μιά μέρα
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Τέτοια λοιπόν σάν ήτανε ή φύσις μου πλασμένη 
ή Μοίρα συμφορές κι’ έκεΐ στόν άργαλειό μοΰ ’φαίνει 
κι’ ενα πρωΐ έξύπνησα ερωτευμένος τόσω 
ποΰ νόμιζα πώς σήμερα, ταχιά θά παλαβώσω

Ή ταν γιά μένα καλλονή άφράτης μαυρομάτας 
μέ κάτι μάτια σάν έληές χοντρές της Καλαμάτας 
πουλεγες στάσου νά τά Ιδώ, νά μήν είπώ νισάφι 
κι’ άς πάη τό παληάμπελο μαζ'ι μέ τό χωράφι.

Μύτη λιγάκι μακρουλή (γιά ρούφημα ταμπάκου) 
κα'ι κλειστοφρύδα ήτανε, γεννήθηκε Σαββάτο 
κι’ ίσως αύτή μέ βάσκανε κα'ι πρόκοψα δώ κάτω.
Τό στόμα ήταν μέτριο, μοΰ φαίνεται, μικρό

Κάποτε τής τό στόλιζε χαμόγελο πικρό 
ποΰ ήταν δείγμα, έ'λεγε, άγάπης, πόθου, πόνου 
χρόνια πολλά, εύχαριστώ, έπίσης κα'ι τοΰ χρόνου 
Τά δόντια της! Ψυχοΰλά μου, τί δόντια μιά φορά

Μαργαριτάρια ήτανε βαλμένα στη σειρά
ποΰ τάβλεπα κα'ι έ'λεγα. Θεούλη μου, πριν φύγω
άς τάνοιωθα στό σβέρκο μου νά με δαγκώνουν λίγο.
Τά χείλη της κοράλλινα, σάν κόκκινο κεράσι

κι’ δσες φορές τά μάζευε γιά νά χαμσγελάση 
δυό τρεις χιλιάδες μέσα μου κλωτσούσαν πειρασμοί 
κα'ι πιάναν δλα γενικώς τά μέλη μου σπασμοί.
Τό πρόσωπό της στρογγυλό και σάν σιτάρι χρώμα

Κοντή στ’ ανάστημα, άλλά καλοθρεμμένο σώμα 
κι’ άν και πολλάκις έκαμα τό μάτι μου γαρίδα 
ορκίζομαι τό πόδι της, ποτέ μου δέν τό είδα.
Τό στήθος της, — μοϋ φαίνεται έδώ πώς θά τά μπλέξω,

στό ϋψος ποΰ σχημάτιζε τουλάχιστον άπ’ εξω 
σ’ έκανε άθελα νά πής άμάν ζωή καί νειάτα 
Βασίλω μ’ τά κουμπούρια σου μέ τί τάχεις γεμάτα. 
"Οποιο ό ήλιος έβλεπε άπ’ τό κορμ'ι κομμάτι

τό χάϊδευα άχόρταγα—  μά μόνον μέ τό μάτι—  
κι’ δσον καιρό τή γνώριζα γιά τήν κακή μου τύχη 
πάνω της δέν άκούμπησα μήτε μικρό μου νΰχι.
’Αμέ χαρίσματα; Σωρό. Κοντά σέ τέτοια κάλλη

είχε κα'ι γνώσεις περισσές. Ένάμισυ τσουβάλι 
δυόμισυ, τρία, τέσσαρα, κι’ έγώ δέν ξέρω πόσα 
και σάν γυναίκα, μακρυά είχε κι’ έκείνη γλώσσα.
Τί θρήσκα ποΰταν! Νήστευε σαρακοστή τό λάδι

μέ τό Θεό κουβέντιαζε πριν κοιμηθή τό βράδυ 
κα'ι τοϋλεγε. Θεούλη μου, άν μ’ άγαπάς πιστά 
στράβωσ’ αύτόν τόν Κωσταντή μιά ώρα πιό μπροστά. 
Και ό Θεός πού άγαπά τής καρακάξες δλες

μ’ έκανε κΓ έπαιξα εύθύς δυό φάλτσες καραμπόλες 
κα'ι καταρράκτης έπεσε πάνω στά δυό μου μάτια 
κΓ ένα πρωί στραβώθηκα καί πήγα στά κομμάτια. 
’Αλήθεια τό λησμόνησα. Μέσα στής τόσες χάρες

τριανταμία ήθελε νά παίζη μέ πεντάρες.
ποΰ διαρκώς καιγόμουνα—- σ’ αύτή καί στό χαρτί—
άναφωνών. Σέ σόν αβού καί ζέ σουΐ παρτί.
Ολες θαρρώ τής χάρες της τής είπα μία μία

'Ηταν ωραία στήν μορφή καί στό κ ο ρ μ ί  τιμία 
γιατί τιμές, ώς ξέρετε δλοι μικροί μεγάλοι, 
έχομε δυό. Μιά μέσα μας κι’ άπ’ έξω κάποια άλλη. 
Τιμές υπάρχουν πάντα δυό στ’ άνθρώπινο βουβάλι

Η μιά Ιδέα άσπιλος, βρώμικη δλ’ ή άλλη 
κι από τής δυό κάθε στραβός ώς ίερή θαρρεί 
αυτη ποϋ πιάνει κάποτε, έκείνη ποϋ φορεί.

( ’Ακολουθεί)

Α Π Ο  ΟΛΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ
Τήν περασμένην εβδομάδα μάς έ τ ε λ ε ί ω σ α ν  αί 

έργασίαι τής 8ης Γενικής Συνελεύσεως, τής Πανελλη
νίου Ένώσεως.

Άπό τά στενογραφημένα πρακτικά παραλαμβάνομεν 
τους λόγους τών δύο προέδρων, τοϋ μακαρίτου καί τού 
διαδόχου αύτοΰ.

Είπε λοιπόν ό μακαρίτης τάδε.
«Αγαπητά τής Ένώσεως μ έ λ ι .  Χαΐρε διά παντός.»

Ή  λέξις "Ενωσις σημαίνει κόλλησις. "Οθεν πρέπει δλοι 
μας νά κολλήσωμεν ένας μέ τόν άλλον εις αύτό τό Σώμα 
κάνοντες οϋτω τήν συγκόλλησιν, δ έστ'ι μεθερμηνευόμε- 
νον διάφορα μερεμέτια.

Κατά τήν προεδρείαν μου, Κύριοι έλειπε όλοσχερώς 
τό Π ν ε ΰ μ α...(έδώ υπάρχει λέξις δυσανάγνωστος) 
γιαύτό καί σήμερα πρώτην φοράν αισθάνομαι, δτι πνέει 
μεταξύ σας πνεύμα.... άνταρσίας.

Έν τούτοις τό Σωματεϊον έπρόκοψε πολύ. ’Ιδίως 
άφ’ δτου έ π ρ ό κ ο ψ ε  μερικούς ύπαλλήλους μεταξύ 
τών οποίων καί ένα έπιθε-ουρητήν δπου καί άν πήγε.

Μετά στιβαρας χειρός διεσχίσαμεν δλον τό ά π ό- 
σ τ η μ α , τ ό ό - π ΰ ο ν  διέρρευσε καί έλπίζομεν δτι 
τό Σωματεϊον θά π ά ρ η  δ ρ ό μ ο  έκτός έάν ό νέος 
Πρόεδρος τό... λ ο ξ ο β ρ ω μ ή σ η .

"Ολον τόν καιρόν μας καλόν ή κακόν, τόν διε-έσαμεν 
ΐνα φέρωμεν τό Σωματεϊον εις π ε ρ ι-ο π ή ν δυσθεώ- 
ρητον καί έ κ - π λ ή ξ ω μ ε ν  δλα τά μέλη, τά όποΐα 
έπί τέλους, καθώς βλέπομεν, σ υ ν ή λ θ ο ν .

Εύχόμενος έν- θ έ ρ μ η κάθε πέρσυ καί καλλίτερα σάς 
προσφωνώ ώς τσολιάς τό κ α λ ώ ς  ο ύ ρ ή σ α τ ε  
σεαυτούς καί πάντας ημάς.

Εις τό έπόμενον ό δ α κ ρ ύ β ρ ε χ τ ο ς  λόγος 
τοΰ νέου Προέδρου κ. Καρούσου καί ή συγκίνησις τών 
π α ρ-ό ν τ ω ν.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(Αίρομένης τής αύλαίας πάνω στήν όποιαν είναι 

ζωγραφισμένα μ ε τ α λ λ ε ί α  άπό τά όποΐα ή Πατρΐς 
θά κόψη μετάλια γιά τού κ. Καλογεροπούλου τήν τσέπη 
φαίνεται ή σκηνή παριστώσα τήν έν Ούασιγκτώνι Βουλ
γαρικήν Πρεσβείαν. Ό  κ. Παναρετώφ γράφει πρός 
δημοσίευσιν τά έπίσημα Βουλγαρικά ά ν α κ υ ν ω θ έ ν -  
τ α. Εισέρχεται ενας ρεπόρτερ τοϋ “ Sun” ) .

— Εΐναι άληθές έξοχώτατε δτι ή Ελλάς κηρύττει τόν 
πόλεμον κατά τής Βουλγαρίας;

— Ή  Ελλάς κηρύττει μόνον ούδετερότητα, ή όποία 
δ ’. α κ η ρ ύ τ τ ε ι  πνευματικήν πτώχευσιν. "Επειτα τί 
λόγους έχει εναντίον μας;
—  Μά ή σύλληψις τού Σώματος....
—  Μήν κυτάς τό σ ώ μ α φίλε μου- έσύ κύταζε τήν 
ιδέαν καί ή σύλληψις τής ιδέας έγινε στάς Αθήνας έκεΐ 
δηλαδή δπου τό πνεύμα.... λείπει.

— "Ωστε δέν θά πολεμήσετε με τήν Ελλάδα;
—Τί λέτε αδελφέ; Άστειεύεσθε; Άλλά γιατί νά πολε

μήσουμε, άφοΰ μπορούμε νάμεθα φίλοι καί νά τούς πιά- 
σωμε δλους αιχμαλώτους;

— Καλά καί ή Καββάλα;
— Καββάλα; Μά μήπως καί οί "Ελληνες δέν .... ψου- 

νίζουν καββάλα;
— Έπειτα Δράμα.
— ’Όχι δράμα. Αύτό δέν λέγεται δράμα. Ή  στάσις 

της είναι ιλαροτραγωδία.
— Έν τούτοις μοϋ φαίνεται δτι παραπήρε.
— Δέν παραπήρε καθόλου. Π α ρ α έ δ ω κ ε  μόνον 

κανόνια σέ μάς γι’ αύτό καί ζητεί άπό τους Συμμάχους 
τώρα νά ... π α ρ ά- π ά ρ η.

— "Ωστε δέν θά πολεμήσετε λοιπόν;
— Μά μεϊς Χριστιανέ μου διαρκώς πολεμούμε νά τά 

καταφέρωμε νά μήν πολεμήσωμε.
— Ό  Θεός νά σάς φωτίση έξοχώτατε.
— Αύτό δέν άρκεΐ. Πρέπει προ παντός νά πληθαίνη  

τήν Ελληνική στραβομάρα.
(Πίπτει ή αύλαία καί μετ’ αύτής καί ό κ. Καλογερό- 

πουλος ό όποιος είδαμε άπό τά φούμαρα τί καπνό φου
μάρει.)

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΘΡΩΠ ΟΥ 

ΚΑΡΔΙΑ 
(Συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου)

"Οπως σάς είπαμεν είς τό προηγούμενον φύλλον μας 
θα μεταφέρωμεν έδώ μερικάς περικοπάς άπό τό ά ξ ι ο- 
θ ρ ή ν η τ ο ν  βιβλίον μας «Καρδιά υπό., άγγινάραν»

τό όποιον εσχάτως έχει έξαντληθή δπως καί τά ταμεία 
τοϋ Κράτους.

Ή  καρδιά είναι δργανον (τοσούτω μάλλον καθότι έχει 
καί χορδάς) ήτοι εΐναι κάτι παρόμοιον πρός την άρπα, 
γι’ αύτό καί λένε.... άρπαξε νά φάς.

Ή  καρδιά είναι τό εύαισθητότερον μέρος τοϋ σώματος
έξ ού καί τούς καλούς μας φίλους τούς ονομάζομε.....
κ α ρ δ ι α κ ο ύ ς .

'Π  καρδιά γιά νά όμιλήσωμεν λιγάκι γεωγραφικώς—  
ορίζεται πρός άνατολάς άπό τό σηκότι, πρός δυσμάς άπό 
τή σπλήνα, πρός βορράν άπό τά γλυκάδια καί πρός νότον 
άπό τό τυφλόν έντερον άπό τά όποΐα καί δανείζεται κατά 
τάς περιστάσεις μαυρίλα, χολή, γλύκα, καί στραβομάρα.

"Οταν ή καρδιά ταράσσεται, συγκλονίζονται καί κι
νούνται μαζύ της καί δλα έν γένει τά άλλα μέλη τοΰ 
σώματος, έξ ού καί παράγεται ή λέξις... σ υ γ κ ί ν η- 
σ ι ς.

Ή  καρδιά είναι τό μόνον μέρος τοϋ σώματος πού τάζει 
φούρνους μέ καρβέλια, δπως λέει καί τό ψαλτήρι είς 
τόν ψαλμόν τοϋ προφητάνακτος Δ α υ λ ι ό  έ - τ ά ζ ω ν  
καρδίας καί νεφρούς.

Ή  καρδιά εΐναι ένα κομμάτι κρέας ζωντανό, (άφοϋ 
κινείται) τό όποιον άν καί δέν έχει μάτια, έν τούτοις 
γίνεται άφορμή πολλές φορές ν ά β γ ά ζ ω μ ε  τ ά  
μ ά τ ι α  μ α ς  κυνηγώντας τού κόσμου τά κ ο μ ά τ ι α. 
γι’ αύτό καί τό ρητόν σύρε., στά κομμάτια.

"Οταν κυβερνά ή καρδία τό κεφάλι συνήθως κούτρα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γιά τά Γραφεΐά μας. Δέν ά- 
παιτοϋνται γ ν ώ σ ε ι ς  ουτε καί γ ν ώ σ ι .

"Ο,τι χρειάζεται είναι πόδια γερά γιά τρέξιμο καί 
χέρια γιά δέσιμο (εφημερίδων).

Δέν μάς ένδιαφέρει άν δέν εΐναι τίμιος άρκεΐ νά μήν 
τρώη έφημερίδες, μελάνι, πέννες καί καλαμάρια (γυά
λινα).

Θά έργάζεται έφτά μέρες τήν εβδομάδα καί τής υπό
λοιπες θά αναπαύεται.... στό δρόμο.

Μισθός Ικανοποιητικός ώστε νά μή πεθάνη τής πείνας
πολύ άργά.

Θά πληρώνεται έβδομαδιαίως μ έ τ ρ α β η κ τ ι κ ή ν  
έπί τής Κλώτσ Πισινή Bank καί δταν θ’ άποφασίση νά 
φύγη δέν θά μπορή νά σύρη ... τά πόδια του.

Άπευθυνθήτε. «Σάτυρος Βουλομύτης» Μπίλδινγκ No. 
100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γαμπρός. Δέν πρέπει νά είναι άρχάριος 
Ή  ηλικία του δέν βαρύνει, τό βάρος τής τσέπης του 
ένδιαφέρει μόνον.

Π ροτιμώνται οί ήλίθιοι, οί παράλυτοι άπό ταμπλά καί 
οί .... φ α ν α ρ τ ζ ήδ ες.
Άποτανθήτε: Μισότριβην Όδός Έλλείψεως άριθ. 3

ΝΕΟΣ πεπειραμένος ζητεί σύζυγον. ’Έχει δπως λένε 
στήν πατρίδα τό δικό του, δέν εΐναι σπάταλος καί γνω
ρίζει νά οίκονομή σάν τό μηρμύγκι. Εργάζεται τή νύχτα 
κάνει καλή δουλειά καί άπολαμβάνει άρκετά.

Προτιμά χήραν ή κορίτσι προκομμένο.
Στείλατέ μας τής φωτογραφίες σας, ή καλλίτερα έλάτε 

νά σάς έξετάσωμεν κατ’ εύθεΐαν.

Αδύνατον νάσαι γερός ή με γερό στομάχι 
δταν καί μιά τό δόντι σου μονάχα τρύπα θάχη.
Μπορεί άλεΰρι προκοπής κανείς νά περιμένη 
άν τύχη ή μυλόπετρα καί εΐνε χαλασμένη;
Είναι τά δόντια στολισμός μά καί ύγειά έπίσης
γι’ αύτό τό Ράγκο τό Ντεντΐστ τρέξε ν’ άναζητήσης.

RANGOS
Association Bldg. (room  7) LOWELL, MASS.

I. ΕΡΩΜΕΝΟΝ ΚΑΝΣΑΣ
Άφοϋ εύρίσκεσαι μεταξύ δύο πυρών, συ-ζύγωσε τό 

λιγώτερο φλογερόν. "Εν άρχαΐον ρητόν λέει. «Δύο κακών 
προκειμένων ή μή  χ ή ρ α  βέλτιστον

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ
Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 

δι’ δλα τά μέρη τοϋ Κόσμου.
Προθυμία, ειλικρίνεια καί τιμαΐ άσυναγώνιστοι.

33 OLIVER STREET, NEW YORK.
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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 και χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κι’ αν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμελ/ηθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
to  H air T on ic  παρευθύς.

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

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
■Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμοΰ.
*  ★  *

Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Mv|V 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 »  
U  π ο ύ ρ α ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μας 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
* t *

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π  α ν το π ω λ ε I ο ν ό «Ε ρ μ ή ς» ποΰ είνε νά ρωτήσης 
'Ό τι ό νοΰς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς καί ρίγανη καί ξΰδι τής Πατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πριν νάμπη.

SKOULAREKES 
300a West, 40 St., New York City

* **· *
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 πρέπει 
χαί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής 6λέπ*ι 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θ εό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφεϊον Κωνσταντίνος 6 I B '
Δ . Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

M l  6th A ve., NEW  YOR K
S Δολλάρια 1.2 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
“Εχεις τά'δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διόρθωσης 
έν δσω ζής άπ, τους γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονη καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σεσφαξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αΰτό δέν αμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εΰχή 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 
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  ψιλό στή ζήσι δέν προκόβεις 
*αΙ 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 
βέν ή μπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
Λ* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Λ άδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ όλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει.
L E K A S  & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ .

***

Δέν εΐναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Εΐναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν την παρθένο, 
γι’ αΰτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής  ̂δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PEA RL STREET, N EW  YORK CITY

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

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

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

Telephone, Houdson 56
Ή  Εταιρία VASIL STEAM SYSTEMS CO., φέ

ρει είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή τιμή τών μετο
χών αυτής ηΰξήθη άπό 2 δολλ. είς 5.

Έπί τή εΰκαιφρία ταύτη εύρίσκεται είς τήν εΰχάρι- 
στον θέσιν νά ύπομνήση είς τό κοινόν τάς προόδους 
αύτής αϊτινες καταφαίνονται άπό τήν αγοράν τοΰ μεγα-! 
λοπρεποΰς αΰτής άτμοηλεκτροκινήτου έργοστασίου, τήν 
έ'ναρξιν τών εργασιών της καί τήν μεταφοράν τής έ
δρας της έν HUDSON MASS.

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

'Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία δι’ εκείνους οί όποιοι θέ
λουν νά έπωφεληθώσιν αΰτής, καί άγοράσωσι μετοχάς, 
διότι δέν είναι άπίθανον νά παύση ή Εταιρία πωλοΰσα 
μετοχάς έντός ολίγου χρόνου. Τότε ή εΰκαιρία θά πα- 
ρέλθη άνεπιστρεπτεί.

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

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.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A TTH E W S BROS., 874  9th A ve., New Y ork  City

f  * *

Δωμάτια εύάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σάν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά.λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Πέτερχωφ λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί ’ Α 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 
άφοΰ φωτιά καί σπίτια καί μαγαζειά τά καίει 
αύτός ποΰ εχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
«Σ ’ δ,τι άξία έχει ασφάλεια 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. ΚΟΥΡΕΜ ΠΗΣ 

Θέλεις νά πάρης έπιπλα νά έπιπλώσης σπίτι 
Μή πας καί πέσης σά στραβός στοΰ Γιασυντή τή μύτη 
Κρεββάτια στόφες καί γουδιά μά καί στεφανοθήκες 
οΰτε θά εΰρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου στό αΐμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί πέρνεις έπιπλα ίν κάς, άλλ’ δμως καί μέ 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 φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναϋλά 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 York
* *  *

Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθαρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντοΰρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λαπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ’ ενα ίργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης. 
θ ά  πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης.
PA N A G IO TIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW  YORK.

***
Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
φοϋχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ύ θέλης νά συγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
«ιούς Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
(οϋχα νά χάν^ς ώμορφα 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 αρτοποιούς σας στοΰ 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 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 ύπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε 
τά ναϋλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW  YOR K
Telephone. Bryant 4 160  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’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδες έ'μποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.*·*

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 ’Αχαΐας 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 St NEW YORK

* ★ »
Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Άν μ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έ'χεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ερθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  Bldg. R oom  817 , C hicago, 111.

***
Ελληνικά καί Τουρκικά άν 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  ♦ i

(ψωνίσ»».
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y.

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ "Αλεξ δς 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 I1L 

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

"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 είσιτήριο προτοΰ νά μδς 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 -
COUCOUL1S &  L A Z A R A K O S  9 A lbany S t  Ν. Τ.

***
GREEK— ITALIAN IM PORTING CO.

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

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διό* 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ΐ α ν  καί δέν εχομε π ο λ λ Α 
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνί· 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατε μας.


