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Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά δγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ χέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς και μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

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

Μηνός Όκτώβρη είκοσι οχτώ 
μέ ανταρσίας κάζο τρανταχτό.

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

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

Δέκα άλλά καί εκατό ό αριθμός τών φύλλων 
μέ τρομερά δαγκάματα φιλοσυμμάχων σκύλλων.
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'Ο Φασουλής αντάρτης μέ μάνλιχερ στήιν πλάτη 
μιλεΐ τοΰ 11 ερικλέτου τού βλάκα καί σακάτη.

Π .— Τ’ είναι αύτό τό μάνλιχερ καί ή στολή c >υ τούτη;
Φ.—  Παληά μας τέχνη κόσκινα. Μοΰ μύρισε «παρούτη 

καί κράζω ’μπρός στόν πόλεμο μαζί μέ >ν Κρητικά 
καί εν σβερκιαΐς Συμμαχικαΐς κι’ έν ερημώσει νίκα.

’Έτσι τά φέραν οί καιροί μαγκούφη Περικλέτο. 
Πατρίδες δυό διάφορες μάς ξεφυτρώσαν φέτο 
μιά τοΰ Λευτέρη ποΰ κρατεί μαχαίρι μακελάρη 
καί άλλη μιά τοΰ Βασιληά πώχει έληάς κλωνάρι.

’Αντάρτης είμαι Περικλή μαζί μέ τό Λευτέρη 
Μέσ’ στήν Πατρίδα τής έληάς βυθίζω τό μαχαίρι 
καί βγάζων τά τζιέρια της έσχάτως στρβαοκάνη 
τά ρίχνω μέσα στής χολής, στοΰ μίσους τό τηγάνι.

"Οσο κι’ αν είμαι Περικλή κι’ έγώ άπ’ τούς κουμπάρους 
μά τήν Πατρίδα τής έληάς μισώ σάν τούς Βουλγάρους 
κι’ όποιος βρεθή στό δρόμο μου νά πή θά σ ’ έμποδίσω 
Διαλέ τσ’ άπομεινάρες του κι’ αν δέν τόν καταλύσω.



.2 ΣΑΤΥΡΟΣ

'Αντάρτης είμαι. Κύτταξε. Μοΰ θόλωσε τό βλέμμα.
Θέλω μέ σάρκας νά τραφώ, νά ποτισθώ μέ αίμα
κι’ όποιος βοεθή εμπόδιο σέ μέ ή στους Συμμάχους
θά τόν σουβλίσω στή στιγμή κι’ αυτόν σάν τους βατράχους.

Μέ τουφέκι αντάρτου στήν πλάτη 
καί μέ λόγχη σέ χέρι θρασύ 
τοΰ Λευτέρη φωνάζω «Σπολλάτη, 
πού τόν ’ Αρη μάς φέρνεις καί σύ.»

Μέ αντάρτου στήν πλάτη τουφέκι 
καί μέ πείνα ώϊμέ περισσή 
κράζω τώρα σέ κάθε ζευζέκη:
Δές τά χάλια τού ’Έθνους καί σύ.

Μέ αντάρτου τουφέκι στό χέρι 
— Τί ζωή Περικλέτο χρυσή—  
οπαδός τοΰ Μεσσία Λευτέρη 
τούς Συμμάχους φυλάττω τις εΐ;

Κάθε Νόμο σωριάζοντας κάτω 
στοΰ Αιγαίου τό κάθε Νησί 
τήν Πατρίδα σκοπός τήν φυλάττω 
καί σέ δλους φωνάζω τις εΐ;

Μ’ αν τό Στέμμα διαβή, μπεχλιβάνη,
— τό Σταυρό αχ καί ποιός τόν μισεΐ—  
σύρε ρώτα γι’ αύτό τόν Τατάνη 
τότε μόνον δέν κράζω τις εΐ.

Ώ ς μέγας πατριώτης ό Φασουλής πέρνα 
καί δώ έκεΐ τό δίσκο τών ανταρτών γυρνά.

Φ.— Ό  Θεός τά ζωντανά σου Περικλή νά συχωρέση 
πριν αύτή ή ανταρσία στήν Ελλάδα προχωρέση 
ρίξε κάτι μέσ’ στό δίσκο καί μ’ αύτό τό λίγο κάτι 
εχει ό Θεός καί κάποιον συγγενή θά ίδής σακάτη.

Τώρα ποΰ καί οί Φραντζέζοι έ'για λέσα έ'για μόλα 
μάς σκοτώνουν σάν τούς σκύλλους μέ τά μυδραλλιοβόλα 
ρίξε κάτι μεσ’ στό δίσκο νά τούς στείλωμε μπαρούτι 
ν’ άρχινήση τό λεπίδι καί νά λείψ’ ή ράτσα τούτη 
γιά νά βγή μέ λίγα χρόνια— μέ τήν κατοχή ποιός παίζει—  
ή καινούρια πού θ’ άψήσουν οί ίππόται οί Φραντζέζοι.

Ρίξε κάτι τι στό δίσκο καί τό κάτι τι μιά μέρα 
θά τό κάνουν οί αντάρτες ή φυσίγγιο ή σφαίρα 
νά σού στείλη σ ’ άλλον κόσμον κάποιον άπ’ τή φαμελιά 
ποΰ δέν θέλει τό Λευτέρη, ποΰ πονεΐ τό Βασιληά.

Στοΰ εράνου τό μαντήλι ρίξε Περικλέτο κάτι 
ποΰ μπορεί τόν αδελφό σου νά τόν κάνη μ’ ενα μάτι 
καί καθένα ταλλαράκι ποΰ στόν έρανο θ’ άνήκη 
κάποιον φίλο σου θά κάνη στή ζωή μέ δοκανίκι.

Ρίξε κάτι Περιπλέτο. Ρίξε δ,τι προαιρείσαι.
"Οπως πάντοτε καί φέτο κουραμπιές τρανός σάν είσαι
στείλε κάτι ν’ ακονίσουν έκεΐ κάτω τό λεπίδι
πού μ’ αύτό θά ίδής νά σφάξη κάθε μπάρμπας τ’ άνιψίδι.
Ρίξε λίρα, ρίξε ντάλαρ, ρίξε κόρι, δ,τι θέλεις 
καί μ’ αύτό σχοινί κολλίγα καί μ’ αύτό σαπούνι στέλλεις 
νά κρεμάσουν τά παιδιά σου μέσ’ στ’ αντάρτικα τά μέρη, 
σάν δέν σκύψουν τό κεφάλι μπρός στή βράκα τοΰ Λευτέρη.
Ρίξε κάτι μεσ’ στό δίσκο τού εράνου τού Ντελάλη 
καί ποιός ξέρει ενα κόρι πόσα άντερα θά βγάλη!
Ποιός τό ξέρει κάθε σέντζι μιά ήμερα αν δέν γίνη 
γιά τόν τάφο τής Π ατρίδος κι’ ένα φτιάρι, μιά άξίνη.
’Έλα ρίξε, Περικλέτο, κάτι τι μέσ’ στό μαντήλι 
πού μέ τ’ δνομα τό άγιο τής Π ατρίδος μας στά χείλη 
τό γυρνώ μέσ’ στά σοκάκια, τό μαντήλι τής γρηάς 
σάν δισάκι διακονάρας, σάν γκαμήλ’ άποκρηάς.
Ρίξε κάτι μεσ’ στό δίσκο τού Ντελάλη Περικλέτο 
κι’ ή άντάρτισα Πατρίδα τά παιδιά της κράζει φέτο 
γιά νά μπήξουν μέσ’ στήν άλλη τήν Πατρίδα τό μαχαίρι 
γιά χατήρι τού Κουμπάρου, γιά χατήρι τοΰ Λευτέρη.
’Έλα ρίξε ένα κόρι, μέσ’ στό δίσκο τοΰ Ντελάλη 
καί θά ίδής τό ίδιο κόρι σέ λιγάκι νά προβάλη 
σάν προμήθεια άρβύλας, σάν προμήθεια χασέδων 
πρός μεγάλην εύθυμίαν και χαράν τών τενεκέδων.
Ρίξε κάτι μέσ’ στό δίσκο Περικλέτο μου, γεγέ, 
κι’ άν σέ πούνε δπως πάντα ζαχαρένιον κουραμπιέ 
μή σέ μέλλη κι’ δταν άλλοι θά πουλούνε τό τομάρι 
σύ θά κάνης ταλλαράκια μέ καφέδες, μέ σιτάρι.
"Ελα ρίξε Περικλέτο στό μαντήλι μιά δεκάρα 
νά τήν κάνουν μπαλαρμάδες σάν άρχίσσυνε τή σμπάρα 
καί νά γίνη τό τομάρι τού γοννιοΰ μας κάποια μέρα 
σάν τό κόσκινο τών γύφτων, άπ’ το βολι, απ τη σφαίρα
Μή διστάζης. ’Έλα ρίξε Περικλέτο, κουφαηδόνι, 
κι’ δταν αύριο βροντήξη τό τουφέκι, τό κανόνι

γιά χατήρι τών ιδίων ποΰ γυρεύεις νά ξεκάνης 
σύ έδώ θά μείνης πάλι προμήθειας νά τούς κάνης 
καί κριθάρι θά τούς στέλλης καί σαμάρια καί πιστόλες 
καί περίφημες άρδύλες μέ χαρτένιες μεντζεσόλες.
’Έλα ρίξε μιά δεκάρα στού Ν τελάλη τό μαντήλι 
καί τό θέλουν Περικλέτο, δλ’ οί Σύμμαχοι οί φίλοι 
ποΰναι πιά μέ τό Λευτέρη πού τό φλάμπουρο σηκώνει 
δπως λέγ’ ή παροιμία πισινός καί πανταλόνι.
Ρίξε κάτι μέσ’ στό δίσκο τής άντάρτισσας Π ατρίδος 
καί ξανάζησαν τά χρόνια μακαρίτισσας Σανίδος.
’Έλα βόηθα τούς Σωτήρας τούς αύτοχειροτονήτους 
γιά νά βγάλουν δσον ούπω τό δεξί καί τό ζερδί τους 
καί νά κάνη ό πατέρας σέ λιγάκι σκυλλοπέτση 
άπό τάντερα τού γυιού του μυρωδάτο κοκορέτσι.
Ρίξε δ,τι προαιρείσαι. Άργυρο, χρυσό, γαζέτα 
νά χτυπήση στήν ’Αθήνα τών Συμμάχων ή τρουμπέτα 
τράμ τά τάμ κανείς στόν κόσμο πιό πολύ άπ’ τούς Συμμάχους 
δέν έπόνεσε ώς τώρα τούς καινούριους τούς Φελλάχους 
ποΰχουν Κράτος δίχως Νόμο κι’ Εξουσίας άνευ κύρους 
καί σέ λίγο θά τούς ’δούμε είς αιώνας αναπήρους.
Ρίξε μέσα στό μαντήλι ένα κόρι μπεχλιβάνη·
γιά χατήρι τού Ντελάλη πού τόν κήρυκα μάς κάνει
κι’ είν’ άντάρτης τοΰ Γραφείου σάν τό Σΐμο, τόν Κουτούπη
καί δέν κάνει πιά χασέδες, Περικλέτο, μήτε ρούπι.
Μή μοΰ φαίνεσαι τσιγγούνης. ’Έλα ρίξε ενα κόρι 
κι’ οί άντάρτες έδώ πέρα περιμένουν τό βαπόρι 
γιά νά πάνε Περικλέτο άν ωτό νά καμαρώσουν 
τά τσουβάλια ποΰ στό μώλο έ'χουν στείλει νά φορτώσουν. 
Ρίξε κάτι Περικλέτο μέσ’ στό δίσκο τού Ντελάλη 
κι’ ό Λευτέρης κατεβαίνει στήν Πατρίδα γάλι γάλι 
γιά ν’ άρπάξη μέ τό ζόρι τά παιδιά τού Βασιληά 
νά τά σύρη στών Συμμάχων τά φρικώδη μακελειά.

Φ
"Ελα βόηθα τής Π ατρίδος τό μεγάλο μακελάρη.
"Οταν δώσης ενα κόρι θά γλυτώσης τό τομάρι
καί στή βίδλο θά σέ γράψουν γιά μεγάλον πατριώτη
μέ τόν κάθε τών σπουδαίων Παπαρδέλα Δον Κιχώτη.
Μή μοΰ κάνης τόν τσιγγούνη κι’ έ'λα ρίξε δυό δεκάρες- 
γιά νά δούμε σέ "λιγάκι καί αντάρτικες λαχτάρες 
κι’ έ'τσι παύει τών Συμμάχων κάθε ζόρι, κάθε νάζι 
ό πατέρας τά παιδιά του σάν σφαχτά σάν ξεκοιλιάζη.
Τώρα πούβρε τούς Ρουμάνους συφορία καί λαχτάρα 
καί Σοδόμων καί Γομόρων έ'γεινε ή δόληα τσάρα 
δώσε κάτι στόν άγώνα κι’ ή Πατρίδα νά χωθή 
δπως λέει 6 καθένας φτού νά μή μοΰ βασκαθή.
Τόν άγώνα Περικλέτο έ'λα πιά νά ένισχύσης 
κι’ αφού αίμα δέν σκοπεύεις ώς συνήθως γιά νά χύσης 
έ'λα μέσ’ στό κορπορέσιον νά τρυπώξης κατεργάρη 
καί νά βάλης σύ τό κόρι κι’ οί άντάρτες τό τομάρι.
Μή μ’ άφήσης Περικλέτο με παράπονο νά φύγω.
Τώρα ποΰ καί τό στρατό μας θά τόν κλείση στό Τσιρΐγο 
ή Άντάντ ή φιληνάδα μοναχά γιατί τό θέλει 
πού τήν κάθε μας πορφύρα μάς τήν έκανε κουρέλι 
ρίξε κάτι γιά τά λίγα τής Π ατρίδος μας ξεφτέρια 
ν’ άγοράσωμε μπαρούτι καί τουφέκια καί μαχαίρια.
Τί τιμή στό παλληκάρι δπως είπε κι’ ό Τυρταίος 
ζήτω πή γιά τήν Πατρίδα πού δαγκάνουν τόσοι σκύλλοι 
καί πετάξη μιά συχνάτσα μέσ’ στό δίσκο, κουνενέ, 
καί τραβήξη γιά σκαμπίλι καί πινόκλ στόν καφενέ.
Τί τιμή στό παλληκάρι δπως είπε κι’ ό Τυρταίος 
ποΰ φαντάζεται κανόνι καί τό πιάνει τεταρταίος 
μά σέ δίσκο άνταρσίας τή σακκούλα του άνοίγει 
καί φωνάζει χίλια ζήτω κι’ δπου φύγει, φύγει, φύγει.
Τί τιμή στό παλληκάρι πού νά μή μοΰ βασκαθή 
δταν πρώτο μπρός στή στόφα τοΰ σπιτιού του τεντωθή 
κα πετάξη τρία κόρια στήν άντάρτισσα Πατρίδα 
καί άνάψη ένα πούρο καί ξαπλώση τήν άρίδα.
Τί τιμή στό παλληκάρι Περικλέτο φαρφαρά
δταν δώση στήν Πατρίδα ένα κάλπικον παρά
καί μέ στόμφο Δημοσθένους ξ έ ν ο υ ς  λόγους έκφωνηση
καί τραβήξη στό Γ  ραφείο ψ ι λ ι κ ό νά τουφεκιση.
Τί τιμή στό παλληκάρι, Περικλέτο, τής φακής 
δταν πρώτο μέσ’ στή μέση δυό μπυρών καί μιάς ρακής 
’μπρός είπή γιά τήν Πατρίδα τιριλίρι, τιριλίρι 
καί ρουφήξη ώς τόν πάτο δ,τι κλείνει τό ποτήρι.
Τί τιμή στό παληκάρι, μά τό Θέο, μπιρμπιρί 
δταν πρώτο τό ταμπούρλο τής Π ατρίδος μας βαρεΐ 
καί πολλά παρά-μιλώντας χίλια δυό παρά-λαλεΐ, 
νά κουρέψη προσπαθώντας τοΰ κασίδη τό μαλλί.

Π .— Μέ συγκίνησι ποΰ μοΰχει φθάσει μέχρι μεδουλιου 
μή ύπάρχοντος ώς ξέρεις χρυσοφόρου σακκουλίου 
άνυψώνω τό ξεράδι χωρατά αφού μάς τάπες 
καί στό σβέρκο σοΰ κολλάω ενος δεκάρικου φάπες.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ '
Ή  αυτοβιογραφία μου.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Μά πάλι απ’ τό θέμα μου παραστρατήσει έ'χω.
Έτσ’ είμαι γώ. Μέσ’ στή ζωή πάντα στά ΰψη τρέχω 
„αΙ βλέπω κάτω νά περνά ό κόσμος ό σακάτης 
jjoit μέ τά χέρια περπατεΐ, ό'πως ό σχοινοβάτης.

]{ιιτα ό κόσμος ό πολύς τής γυναικός τό σ ώ μ α  
κι’ εχων κλειστή τή μύτη του στή μέσα της τή βρώμα 
άιώ τής δ ύ ο  πέτσες της σάν βλάκας προτιμά 
έκείνη— συχωράτε με— τήν πέτσα ποΰ βρωμά.

Τέτοιον ή Φύσις μ’ έπλασε. Ή  τρώγω ή νηστεύω 
ιιέ τής φτεροΰγες τοΰ μυαλοϋ αιώνια ταξειδεύω 
και το φαμιλιοσάμαρο πούναι χολές γεμάτο 
αυτό άπ’ τ’ άστρα μοναχά μέ κατεβάζει κάτω.

’Εγώ δέν δίνω δβολο γιά τής ζωής τά βέλη 
και μόνον δταν τοΰ σπιτιού μοΰ λείψη τό καρβέλι 
τότε άπό τά ύψη μου κατρακυλώ στήν ύλη 
παρατηρών πολλές φορές τόν ουρανό σφοντύλι.

Ή ύλη! Τή συχαίνομαι δπως τόν 'Εωσφόρο 
ποΰ δέν σοΰ φέρνει στή ζωή δσο κι’ άν ζήσης κόρο 
και ζής μονάχα νά τήν τρώς σάν γίδι, σάν βουβάλι 
και τήν πετάς γιά νά τήν φάς σέ άλλο σχήμα πάλι.

Ή ύλη! Τήν συχαίνομαι σάν διάβολο τήν ύλη.
Ποτέ δέν εϊμεθα μαζί καλοί ο! δυό μας φίλοι 
κι’ αν τύχη τήν κυνήγησα στό πέρασμα τών χρόνων 
ανάθεμά την! Τώκαμα γιά τή γυναίκα μόνον.

Πολλές φορές σάν σκέπτομαι πώς είμαι άπό ’κείνη 
λέω. Γιατί ανώτερος αύτής δέν εχω γίνει 
κΓ άφ’ ου ή μέσα φύσις μου ώς άϋλος περνά 
αύτή ποΰ πιάνω στη .ζωή, γιατ'ι μέ κυβερνά;

Γιατί ή μέσα φύσις μου άν είναι άνωτέρα 
δέν ήμπορεϊ μέσ’ στή ζωή νά μείνη μήτε ’μέρα 
δταν ή έ'ξω φύσις μου καμμιά φορά θυμώση 
κι’ ενα ή περισσότερ’ άπ’ τά μέλη της νεκρώση;
Μέ φύσεις δύο στή ζωή ή Φύσις μ’ εχει βγάλει.
Τή μιά ποϋ πιάνω υ λ ι κ ή  και ν ο η τ ή  τήν άλλη 
κΓ ή μιά τής άλλης' διαρκώς στραβοκυτά τή μούρη 
καί άλληλοκλωτσίζ' αι σάν μούλες μέσ’ στ’ άχοΰρι.

Μπορείς λοιπόν, ώ άνθρωπε, έσύ νά μ’ άπαντήσης 
ποιά είναι ή άνώτερη άπό τής δυό μου φύσεις;
Ξέρεις έσύ δταν ψωφάς, ποιά χάνεται ποιά μένει 
κΓ ή άπό μέσα φύσις μου άπό ποιά τρύπα βγαίνει;

Μπορείς έσύ τό αίνιγμα αύτό νά μοΰ τό λύσης;
Zfj αρά γε ξεχωριστά ή κάθε μιά μας φύσις 
ή είναι άλληλένδετος κι’ ή φύσις μας ή μέσα 
δουλεύει σκλάβα πάντοτε στήν έ'ξω τή μπαμπέσα;

Ποιά άνωτέρα άπ’ τής δυό, βρέ άνθρωπε, θαρρείς; 
Έκείνη ποΰ φαντάζονται ή τούτη ποΰ θωρεΐς 
κι’ υπεύθυνος στάς πράξεις μας στό διάβα τών α’ιώνων 
ή μέσα είναι μπουνταλά ή ή άπ’ έ'ξω μόνον;

Ή  βρίσκεσαι σέ θωρηκτό ή βρίσκεσαι σέ βάρκα 
τό πνεύμά σου κακόμοιρε τό διαπλάττ’ ή σάρκα 
κΓ ή Φΰσις άν κανονική τή σάρκα δέν σοΰ δώση 
πνεύμα κοκόρου στό μυαλό δά ’δής νά ξεφυτρώση.

Μά σκέψεων κατήφορο έπήρα πάλιν άλλο 
κΓ έγώ ποΰ δέν μπορώ ψωμί καλά καλά νά βγάλω 
ποΰ φασουλάδα εξ φορές άπ’ τής επτά ρουφώ 
Υδρεύω κάθε παραλή νά κάνω τό σοφό.

Η ΰλη είναι πάντοτε άνώτερη, ή ύλη 
εκείνη καθιστά μουγκά και τών σοφών τά χείλη 
κΓ άναδεικνύει γιά σοφούς τό μπουνταλά μπουλούκι 
Ουρα σ’ αύτή κα'ι φέρετε τής Σκέψεως παλούκι.

Δεύτε και προσκυνήσωμεν, μωρέ παιδιά, τήν ύλη 
γιά ν’ άπο)ΐείνουν άλαλα καλαμαράδων χείλη.
Δεύτε και συγκλωτσίσωμεν τή νοητή τή Σκέψι 
πού με τήν πέννα έ'ρχεται τό βιό σας νά ληστέψη.

Σάν δήτε Σκέψεως χαρτιά και ξενικά και ντόπια 
άρπάχτε τά σκουπόξυλα, βάλτε φωτιά στά τόπια. 
Τής πέννας άνθρωπος θά πή χαζός ή τσαρλατάνος 
κι’ ή υλη εΐναι, βρέ παιδιά, ό πρώτος καπετάνος.

( ’Ακολουθεί.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
ΧΡΕΩΣΤΗΝ ΕΩΣ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ. ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ.

Σέ κυνηγούν οί δανεισταί σου; Διάβολε! ’Ακολού
θησε τό Νόμο τοΰ Μωϋσέως οφθαλμόν άντί οφθαλμού. 
Κυνήγησέ τους καί σύ. Τί φοβείσαι; Έμεΐς έχομε 
κολοσσιαία έ π ι χ ε ί ρ η σ ι καί μ’ δλα ταΰτα κανείς 
άπό τούς δανειστάς μας δέν τολμά νά βάλη χέρι στό 
μπερντέ.
ΔΑΝΕΙΣΤΗΝ ΛΝΥΠΟΘΗΚΟΝ. Ν Τ Η Τ Ρ Ο ΙΤ .

’Αφ’ ού ό φίλος σου εΐναι κακοπληρωτής καί φο
βείσαι μήπως χαθούν τά λεπτά σου νά κάνης δ,τι έχουν 
κάνει πολλοί φίλοι πιστωταί δικοί μας. Νά γράψης τό 
χρέος αύτό κάπου μέ λαδομπογιά γιά νά τό βροΰν καί 
τ’ άγγόνια σου.
ΦΑΤΑΟΥΛΑΝ. ΣΙΚΑΓΟΝ.

Τί τεχνητά δόντια νά προτιμήσης; Χρυσά φίλε μου. 
Θά σοΰ χρησιμεύσουν σέ κάθε σου άνάγκη. ’Ά ν  καμ- 
μιά φορά δέν εχεις νά μασήσης μπορείς νά τά βάλης 
ενέχυρο. ’Ά ν  πεθάνης άδέκαρος άντί νά σέ σηκώσουν 
μέ τό μαντΰλι, θά σέ σηκώσουν μέ τά δόντια σου. Έμεΐς 
λυπούμεθα ποΰ δέν μπορούμε νά βάλωμε καί μεϊς γιά 
νά τ’ άφήσωμε ώς μόνη κληρονομιά στούς άπογόνσυς 
μας.
ΥΙΊΟΓΥΝΑΙΚΩΘΕΝΤΑ. Μ ΠΟΣΤΟΝ

Ά φ ’ ού ή γυναΐκά σου έφθασε μέχρι τού σημείου 
νά έπιμένη τόσο πολύ γιά τό καπέλλο αύτό, δύο πράμ
ματα σοΰ μενουν νά κάνης. Ή  νά τής τό δώσης τό 
καπέλλο αύτό έκ φόβου μήπως τό άποχτήση μέσον άλ
λου ή νά πάρης έσύ τό καπέλλο σου. Ή  γυναίκα άπο- 
κτά δ,τι θέλει μέ τήν επιμονή.
ΠΑΠΑΦΙΓΚΟΝ. IIΙΤΣΜ Π ΟΥΡΓΚ.

Ό  Σάτυρος εΐναι μέν ή καθαυτό έφημερίς τών 
Ελλήνων τής Αμερικής, άλλά δέν γράφει κατά παραγ
γελίαν. Στήν παροικία σας υπάρχουν υπέρ καί κατά 
τοΰ ίερέως. Σείς φαίνεται άπό τό γράμμα σας πώς 
είσθε άπό τ ο ύ ς  κ ατά .Τ όν  παπά σας δέν τόν γνωρί
ζομε πολύ- θέλαμε δμως νά γνωρίζαμε σάς γιά νά τοΰ 
γράψωμε νά σάς εύλογήση με. . .  άνοιγμένα δάχτυλα.

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Κομμωτηριον «Ο ΑΡΕΙΜΑΝΙΟΣ ΜΥΣΤΑΞ» 
Βαφή τριχών έγγυημένη άπό πλεΐστα γεροντοπαλ- 

λήκαρα. Περούκες γιά σωφραζέτες καί κυρίες ποΰ 
άνήκουν είς Σωματεία πρός προφύλαξιν τών μαλλιών 
των. Αρώματα φυσικά καί διαρκείας μεγάλης. Κτέ
νισμα αλά Μπουγαδούρ, αλά Βουτώ ντέ Λαιμό κλπ. 
Έπίσης καθάρισμα νυχιών τών δακτύλων καί μασάζ. 
Τό τελευταΐον τό κάνομε δωρεάν, πολλές φορές δμως 
καί πληρώνομε.

Διασταύρωσις όδών Μεμετ Άλή καί Φατμές.

Π αντοπωλεΐον «ΑΝΑΚΑΤΕΜΜΕΝΟΣ 
Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ»

Λάδι άγνό. . . μπαμπακόλαδο. Τυρί φτιασμένο 
ά π ό ... Ελληνικά γίδια. Έληές άνθρωπινές καί δχι 
σκουληκιασμένες.

Προσοχή! Δέν προμηθευόμεθα τά πράγματά μας 
άπό έδώ, άλλά τά είσάγομεν κατ’ εύθεΐαν. Έργαζό- 
μεθα τοϊς μετρητοΐς καί δίδομεν είς τούς νέους πελά- 
τας μας πολύ λίγη προθεσμία ν ά .. .  μετανοήσουν.

Καλλίτερο πράγμα άπό τό δικό μας δέν θά βρήτε 
πουθενά. Δοκιμάστέ το καί βλαστημάτε... τήν ώρα 
καί τή στιγμή.
Ζαχαροπλαστείο ν «Η ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑ» 

Είς τό Εργοστάσιό μας εργάζονται μόνον κορίτσια 
γι’ αύτό καί τά γλυκά μας τά διακρίνει καθαριότης. 
Κάμνομεν δλων τών ειδών τούς χαλβάδες καί τά γλυ
κίσματα. Έπίσης γλυκά τριφτό, άμυγδαλάτο καί διά
φορα άλλα Χόμ μεϊντ (δηλαδή φτιασμένα, μέ τό χέρι.) 
Τά υλικά μας φυσικά καί τά γλυκά χωρίς ζαχάρωμα. 

Πλατεία ελευθερίας.

Πιλοποιεΐον «ΤΟ ΑΚΕΦΑΛΟΝ ΠΤΩΜΑ»
Γιά νά φορέσετε καλό καπέλλο δέν εΐναι άνάγκη νά 

έ'χετε κεφάλι, άλλ’ ούτε καί νά έ'ρθητε προσωπικώς.

00ό ί

Στείλατέ μας τά μέτρα τής σακκσύλας σας μόνον καί 
μεϊς θά φροντίσωμε νά σάς καπελλώσωμε καταλλήλως.

Ιναπέλλα φτιασμένα έπίτηδες γιά φαλακρούς καθώς 
καί γιά τούς πάσχοντας άπό κασίδα.

Τιμαί. . . κατακέφαλα. Στοά σβερκιάς.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Σκηνή ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς . . .  μηδέν.

(Ή  σκηνή παριστά τό υπουργικόν Συμβούλων, τό 
όποιον έ'χει έδραν τάς Αθήνας καί κυριαρχικά δικαιώ
ματα έπί τοΰ Κράτους τόσα, δσα είχε μιά φορά κι’ 
έναν καιρό στήν Κρήτη ό Σουλτάνος. Οί υπουργοί 
μόλις στέκονται. . .  σ τ ά  π ο δ ι ά  τ ο υ ς  καί ό Π ρω
θυπουργός κάθεται. . . σέ άναμμένα κάρβουνα. Συζη
τούν ένα υπόμνημα τοΰ Βίλλα καί δλων αί κεφαλαί εί
ναι έ ξ η μ μ έ ν α ι ,  έκτός τού Καυταντζόγλσυ ό όποιος 
ξεΐ τά νύχια του καί τοΰ Λάμπρου, ό όποιος ξύνει 
τό κεφάλι. . . τοΰ διπλανού του.)

Λ ά μ π ρ ο  ς.— Ή  κατάστασις κύριοι εΐναι πλέον ή 
ευχάριστος. Έν τούτοις πρέπει νά πάρωμεν άκόμη με
ρικά μέτρα.

Έ ν α ς  ύ π ο υ ρ γ ό ς.— Μέτρα; Τί λέτε κ. Π ρόε- 
δρε; Έγώ προτείνω νά πάρωμε καλλίτερα τά παπού
τσια μας πριν μάς τά δώσουν στό χέρι οί Άγγλο- 
Γ άλλοι.

Λ ά μ π ρ ο  ς.— Αύτοί δέν εΐναι συνειθισμένοι νά δί
νουν κ. υπουργέ. Αύτοί πέρουν μέρη δικά μας καί 
μάς δίνουν μόνον φάσκελλα· δηλαδή κατ’ αύτάς δ ί ν ο υ ν  
καί π έ ρ ν ο υ ν .

' Έ ν α ς  ύπ ο υ ρ γ ό ς.— Καί τάς Αθήνας ποΰ τάς 
έχουν καταλάβει;

Λ ά μ π ρ ο  ς.— Τάς Αθήνας κύριε τάς έ'χουν κ α- 
τ α λ ά β ε ι προ πολλού. ’Έβαλαν δέ π ό δ ι  επειδή έμεΐς 
τραβήξαμε χ έ ρ ι  δ έστί έ'χομε συνδεθη χ ε ρ ο π ό 
δ α ρ α .

’Έ ν α ς  υ π ο υ ρ γ ό ς . — Καλά. Καί τά Ταμεία 
τοΰ Κράτους ποΰ εΐναι κ ε ν ά  καί ό κόσμος ποΰ δέν 
πληρώνει;

Λ ά μ π ρ ο  ς.— Αύτό δέν σημαίνει τίποτε. Κενά εΐ
ναι καί τά κεφάλια σας έν τούτοις δμως ό κόσίμος 
π λ η ρ ώ ν ε ι  τής άμαρτίες του καί αί υποθέσεις τοΰ 
Κράτους πηγαίνουν εμπρός δπως καί αί καταλήψεις 
τών Συμμάχων.

’Ά λ λ ο ς  υ π ο υ ρ γ ό  ς.— Καί ή Ρουμανία κ. Π ρό- 
εδρε πώς βρίσκεται;

Λ ά μ π ρ ο  ς.— Αύτή τή στιγμή δέν ξέρω καλά 
καλά αν β ρ ί σ κ ε τ α ι  άκόμα Ρουμανία. Κατά τάς 
τελευταίας πληροφορίας τό Ρουμανικόν , μ έ τ ω π ο ν  
έσπασε άλλά τά κ έ ρ α τ α  υπάρχουν άκόμη στάς θέ
σεις των.

’Ά λ λ ο ς  ύ π ο υ ρ γ ό ς.— Καί τά Γαλλικά μυδραλ- 
λιοβόλα έσκότωσαν πολλούς κ. Πρόεδρ)ε;;

Λ ά μ π ρ ο  ς.— Έσκότωσαν μόνον εκείνους πού πέ- 
θαναν. Οί τραυματίαι δμως ζούν στό Νοσοκομειον καί 
οί ζωντανοί στά σπίτια τους άπό τά όποΐα σκέπτονται 
νά τούς βγάλουν έ'ξω οί Άγγλο-Γάλλοι γιά νά κατα
λύσουν μ έ σ α  τά άγήματα.

’Ά λ λ ο ς  ύ π ο υ ρ γ ό ς.— Ν ά καταλύσουν; Μά μή
πως έμεινε καί τίποτε, τό όποιον δέν κατέλυσαν;

Λ ά μ π ρ ο  ς.— Δέν εννοώ τάς Άρχάς.
" Α λ λ ο ς . υ π ο υ ρ γ ό  ς.— Τέτοιο πράγμα έμεΐς δέν 

είχαμε ποτέ. Μόνον άρχάς δέν είχαμε. "Αλλως τε 
δπως ξέρετε κ. Πρόεδρε έν άρχή ήν ό Βενιζέλος καί 
τό τ έ λ ο ς  τό πληρώνει ό Ελληνικός λαός καί μεϊς, 
οί όποιοι βρισκόμεθα τώρα σ τ ό ...  τέλος:

( Π ίπτει ή αύλαία υπό τούς ήχους τής τρουμπέτας 
τών Συμμαχικών αγημάτων τής κατοχής καί μαζί μ’ 
αύτήν καί πυρά όμαδόν μυδραλλίοβόλων ύπό τάς ζη- 
τωκραυγάς τής Π ατρίδος... του Σίμου.) . .I  ̂ I  ̂ VOX tÔV ψ

 .:·■*,· ii abb/
Αδύνατον νάσαι γερός ή μέ γερό στομάχί 
δταν καί μιά τό δόντι σου μονάχα τρύπα θάχη.
Μπορεί άλεΰρι προκοπής κανείς νά περιμένη 
άν τύχη ή μυλόπετρά καί είνε χαλασμένη;
Είναι τά δόντια στολισμός μά καί ύγειά έπίσης
γι’ αύτό τό Ράγκο τό Ντεντίστ τρέξε ν’ άναζητήσης.

j3n ώγ3 BANGOS 
Association Bldg. (room  7) LOWELL, MASS.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 
δι’ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.

Π ροθυμίά, ειλικρίνεια καί τιμαί ασυναγώνιστοι.
33 OLIVER STREET, NEW YORK.



SATYROS

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’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
κα'ι νά μεταμεληθής 
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 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.

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

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

Τιμαϊ ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμοΰ.
* ★ *

Μά ταξειδεύσης πρόκειται; Μν]ν εχηζ πιά σκοτούρα,
πέρνει ολες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  

Μ η ο ύ ρ α  ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μας τιμά’ ς τά  ξένα 
Μ «  ο ύ ρ α ς καί 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
* t  *

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π  α ν τ ο  π ω λ ε ϊ ο ν ό «Ε ρ μ ή ς» ποΰ είνε νά ρωτήσης 
"Οτι ό νοΰς σου φαντασθη παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς κα! ρίγανη καί ξΰδι τής Πατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πρίν νάμπη.

SKOULAREKES 
3 0 0 a  W est, 4 0  St., N e w  Y o r k  City

♦ * *  *
Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πάς τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε  φωτογραφίες νά βγαλης οπως πρεπει 
xal όταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλεπει 
νά λέη- «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλα του 
θ ίό ς  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχούλα του·>

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφείον Κωνσταντίνος 
Δ . Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

•41 6th Α τβ ., NEW  YO R K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

6 I B '

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
“Εχεις τά δόντια σου γερά; ’'Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονη καί πρέπει να πεταξη  ̂
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφαξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αΰτό δεν αμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βαλη άλλο.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

• *  *
“ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
4ν λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
tv’ αύτό ξουράφι μή κρατής Υ<·ά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
«α ί τό ξουράφι έχετο τοΰς κάλους σου νά κόβΐΐς.
Γιά  ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ* ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SH OP

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ  νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγεϊς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 

δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια οσω  πέρνει 
γιατ’ όλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει.
LH 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 ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Έ δρα έν HOUDSON, MASS.

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

ρει είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή τιμή τών μετο
χών αύτής ηύξήθη άπό 2 δολλ. εις 5.

Έπί τή εΰκαιφρία ταύτη εύρίσκεται είς τήν εύχάρι- 
στον θέσιν νά ύπομνήση είς τό κοινόν τάς προόδους 
αύτής αίτινες καταφαίνονται άπό τήν αγοράν τοΰ μεγα
λοπρεπούς αύτής άτμοηλεκτροκινήτου εργοστασίου, τήν 
έναρξιν τών έργασιών 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 αί μετοχαί της.

'Υπάρχει μεγάλη εύκαιρία δι’ έκείνους οί οποίοι θέ
λουν νά έπωφεληθώσιν αΰτής, καί άγοράσωσι μετοχάς, 
διότι δέν είναι άπίθανον νά παύση ή 'Εταιρία πωλοΰσα 
μετοχάς εντός ολίγου χρόνου. Τότε ή εύκαιρία θά πα- 
ρέλθη άνεπιστρεπτεί.

Μθ’ ΰπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πρίν 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 A T TH E W S BROS., 87 4  9th A ve ., New Y ork  City

• * *

Δωμάτια  εύάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σάν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό αδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ Α νάκτορο τοΰ Π έτερχω φ  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

* * *

Σ τό  βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεί νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά  καί σπίτια καί μαγαζειά τά  καίει 
αύτός ποΰ εχει γνώσι μέσα του ετσι λέει.
« Σ ’ ο,τι άξία  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 πάς καί πέσης σά στραβός στοΰ Γιασυντή τη μύτη 
Κρεββάτια στόφες καί γουδιά μά καί στεφανοθήκες 
οΰτε θά εΰρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου στό αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί πέρνεις έπιπλα ίν κάς, άλλ’ δμως καί μέ δόσεις.
527 Market Street, Lowell, Mass.

★ ★ ★
Κ.

136 E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK
* *

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 άς γράψη ή άς πάει 
δν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

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

Ν. A. Galanos 20 Pearl SL New Y*rk
*  *  *

Π ές μου ποιό παίζεις όργανο; ϊνιθαρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ι  
άγόρασ ’ ενα όργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά όργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θ ά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TSIM1S ISO W . 28th St. NEW  YORK.

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
ίοδχα  έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
?οΰχα νά κάν^ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ I
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ KOAMAH I
Τούς αρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ I
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
ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε χί» 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά oil 
προμηθεύση τόν κατάλληλον ύπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλ 
τά ναΰλα έπ’ δνόματι:

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 Y0RX|
T elephone. 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 ευθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ απορήσ^Ι 
Μόνον σ ’ αύτούς ν’ άποτανθής 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 S T . N E W  Y O R K .· ·*

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας 
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα 
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
R a v a zu la  B ros. 3 M a d iso n  S t  N E W  YORKj

*  *  *

Τ ά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν ερθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
’ Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  Bldg. R oom  817 , Chicago, E|

* * *
'Ελληνικά καί Τουρκικά αν 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 : « Ά π ’ .τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  ♦

(ψωνία
M icrou ts icos  B ros. C o . 61 N ew  B o w e ry  Ν. Υ·|

* * *
Γνωστοποιοΰμεν οτι είς τό έξης ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ "Α λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη 
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι άγόρια ζηλεμένα 
κι’ όποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
P a p p a s an d  A le x  C o .,  183  N. A v e .  C h ica g o  HI 

” 1 4 5 0  W . 5th  A v e .  C leve la n d  0·| 
* *  *

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί όταν ταξειδεύης 
όταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις 
Ά ν  θέλης στό ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσπς 
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης 
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας εχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο θ υ μ ^ ‘ 1 
ποΰ θά είπή Ά  ν ά π α  υ σ ι γιά σάς κι’ Ο Ι κ ο ν ο μ Ι Μ  
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. * [

* * *
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 AVENUE, NEWARK, N. J. 
Έχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα 

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. 'Υόρκης δι»® 1 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ΰ θ ε ί α ν  καί δέν έχομε π ο λ λ* I 
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγι*| 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


