
π ον γράφει εν τοΰ Κ Α Π Α  Ζ Ι τό χέρι 
τοντέβτι τρέχα γύρευε χαι Νιχολό χαρτέρει

Την εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμυοΰ στήν τσέπη του θά μπαινη 
μέ πέντε σέντσι α μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός με μάς κα'ι μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.

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

Είκοσιπέντε μ’ εκατό καί χάρις στό Λευτέρη 
σάν τί Λά γίνη κάτω κεί ενας θεός ίο ξέρει

/ ·* .ν Οε/.η ιιμως και κανείς συνδορμητής νά γείνυ
Λΐ’ό μ ο vay ά δολλάρια τό χρόνο θά t:ac δίνη.

κΓ όπιο; μή κάμνωιιεν καί ’μεΐς. . . έράνου; <am; ά λ λ ο ι
τήν συνδρομή τον ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α 6 ά λ η.

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

Δύο μηνός Δεκέμβρη γέμισε το ποτήρι 
κι’ cl Σύμμαχοι θά βγούνε άπό τό παραθύρι

Λπό τά βάθη μιάς καρδιάς 'Ελληνικής ι έ πόνο 
στό Βασιληά τό Μάρτυρα, στοΰ Βασιληά τό Θρόνο.

Φθάνει ώς τόσω Βασιληά. Μή γέρνης τό κεφάλι! 
Στέμμα πού μάς τό λάμπρυναν δάφνες χιλιάδων χρόνων 
μήν τό κυλάς στήν κοπριά ποΰ ρίχνουν μπ:ρός σου Γάλλοι 
καί προτιμώ νά το Ιδώ συντρίμμια μέ τόν Θρόνον.

Θέλω μαζί Σου κΓ ή Πατρίς τήν Τδια τύχη νάχίΐ 
Μή βάλης γιά πορςούρα Σου τών ξένων αποφόρι 
καί δέν θά γείνουν, Βασιληά, οί "Ελληνες Φελλάχοι, 
τών "Αγγλων όργανα τυφλά, τών Ρώσσων μισθοφόροι.

Τί>! Ή  ΙΙατρίδα τήν καρδιά πώς μάς τήν μεταβάλλει 
Δέν είν’ οί Τούρκοι. Βασιληά, σέ τοΰτο τόν αιώνα 
ποΰ τό ιιαχαΐρι μάς χτυπούν στά στήθεια! Είν’ οί Γάλλοι 
ποΰ τά κανόνια τους γυρνούν κατά τόν Παρθενώνα.

Μή σκύβης μπρός στήν άτιμη τών ξένων καταφρόνια 
ποΰ δούλο θέλουν τό κορμί καί τήν ψυχή μας σκλάβα. 
Πρόταξε στήθεια διάπλατα άντρίκια στά κανόνια 
κι' άπ’ άκρη σ’ άκρη χαλασμός καί σίδηρο καί λάβα.
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Μήν τούς φοβάσαι. Χτύπα τους. Τό ’Έθνος δέν πεθαίνει 
δσο τό χώμα του βαθειά με αίμα κΓ αν ποτίση.
Χάνεται μέσα στού καιρού τή λησμονιά κα'ι σβένει 
σκλάβα μονάχα τήν ψυχή δταν τήν καταντήση.

Μήν τό δεχθης τών κανονιών τό ρεζιλίκι ΟΧΙ 
πού στήν Πατρίδα σπαραγμό αδελφικό θά φέρη 
κι’ άντί πατέρας τό παιδί νά σχίζη μέ τή λόχη 
σήκω βαρύ στούς σταυρωτάς τό στιβαρό Σου χέρι.

Φθάνει Μεγάλε Βασιληά. Μή σκύβης πειά κεφάλι.
Κοντά Σου στέκομ' δλοι μας νά χτυπηθούν εκείνοι 
ποΰ μάσκα ελευθερωτών στά μούτρα έ'χουν βάλει 
καί κρύβουν δολοφονικό μαχαίρι σέ μυρσίνη.

Τήν άσπιλο πορφύρα Σου πού τήν κυτά τό γένος 
μέ μιά λαχτάρα μυστική σέ ράκη μή τήν σχΐσης. 
Δεύτερος γίνου Βασιληάς και σύ Μαρμαρωμένος 

αιώνια μέσα στήν ψυχή τοϋ ’Έθνους μας νά ζήσης.

Πώς κάποκ; μέρα έπεσε τό λεοντοτομάρι 

καί στόν ντουνιά έφάνηκε περίφημο γομάρι.

II.—  Τί καινούργια έχεις πάλι;
Φ.- -  Μαύρα νέα μπεχλιβάνη.

Ο Φουρνέ μάς έχει βάλει 
τό ακάνθινο στεφάνι 
μά πώς λένε τά κιτάπια 
τοΰ Κουμπάρου τού Μεγάλου 
τά πικρά θά πέσουν χάπια 
στό στομάχι κάθε Γάλλου.

Βού σαβέ Φουρνέ; ’Αφρίζει 
και κυτών τόν Παρθενώνα 
κάθε σπήτι φοβερίζει 
καί καθέναν άχυρώνα 
καί τρεφόμενος μ’ ελπίδας 
στούς αγώνας τούς υστάτους 
θά γεμίση μέ οβίδας 
Αθηναίων αποπάτους.

’Έλα βάρα μου τό ντέφι 
γιά κάμποση ποικιλία.
Ζήτω φώναξε τ’ άδρέφι 
γιά τή φίλη μας Γαλλία 
ποΰ τεντώνει γαύρο μπόι 
δπως βλέπεις κι’ δπως δέρκω 
μαντζουράνα οτό κατώι 
νά σέ δάγκανα στό σβέρκο.

Τί κακό καί τί φαρμάκι 
άλλο Περικλέτο βλάκα.
Κλάψε τό Μοναστηράκι 
τό Ψυρή μας καί τήν Πλάκα 
κΓ ό Φουρνέ προστάζει ρίχτα 
τά τρανά τά κάστρα κείνα 
ποΰ περνούσαμε τή νύχτα 
μέ πατσά καί μέ ρετσίνα.

Στών εκπλήξεων τά χρόνια 
σέ Μεσ«; Φουρνέ κί ντί.
Φέρε κείνα τά κανόνια 
ζέ βού πρί κύρ Κωσταντή 
κΓ ό Κουμπάρος απαντάει 
Περικλέτο παλαβέ 
σί βότρ κιούρ μόνσερ βαστάει 
σέτ α βού. Μολών Ααβέ.

Δός μου άρπα, δός μου λύρα 
γιά νά ψάλω τούς Συμμάχους 
ποϋ γιά τήν κακή μας μοίρα 
μάς περάσαν γιά Φελλάχους 
κι’ είπαν δλ’ ο'ι νέοι Βροϋτοι 
ιιέ βιολιά καί μέ σαντούρια 
ζόο, ζουρνά άς μποΰν καί τούτοι 
ν’ άλωνίσουνε παληούρια.

Βίβ λά Φράνς λοιπόν τσακπίνη 
• ή τερίμπλ φι/ελεύθερα 

ποϋ άδιάκοπα γιά κείνη 
μοΰ μιλούσες κάθε μέρα 
δμως τώοα θά γκρεμίση 
λέει κάθε μιά κολώνα 
τής Πατρίδος σάν δέν λύση 
έξκιουζέ τή βρακοζώνα.

Σέ Μεσιέ Φουρνέ κεΐ πέρα 
ποΰ έσήκωσε τή μύτη 
καί σάν τρύπο,ξε μιά μέρα 
στϋς Πατρίδος μας τό σπήτι 
άπό μάς πειό πατριώτης 
κράζει στή διαπασών.
Σέ μουά οικοδεσπότης 
έ λεζότρ βσυζέτ κουσόν.

Βίβ λά Φράνς λοιπόν μαγκούφη 
Φ(όναξε εύοί εύάν 
Ζήτω δλοι οί Ταρτούφοι 
μέ τό φίλο μας Μπριάν 
ποΰ μάς λέει τί συμφέρει 
γιατί δλα τά κατέχει 
κΓ έχει φίλο τό Λευτέρη 
κΓ ό Λευτέρης κείνον έχει.

Π .— Φασουλή θά πέσουν σμπάρα άπ’ τούς Γάλλους νά τό ξέρης.
Φ.— Δέν μέ μέλλει μήτε διάρα. Νά μάς ζήση ό Λευτέρης 

πούναι Φρίτζιο μεγάλος καί μορφές συχνά αλλάζει 
καί τόν βλέπει κάθε Γάλλος καί Εγγλέζος καί τρομάζει.

Τά τουφέκια, τά κανόνια μάς γυρεύουν Περικλέτο.
Μά γι’ αύττ τήν καταφρόνια ποΰ μάς έσυραν έφέτο 
ή ψυχή μο< τήν ’Αθήνα βλέπει σ’ αίμα βουτημένη 
καί κυτά μιά γκιλοτίνα ποΰ γενναίους περιμένει.

Π .— Φασουλή έπήρες φόρα
καί μάς κάνεις τόν προφήτη

Φ.— "Οπως πάντοτε καί τώρα 
βλέπω πέρ’ άπό τή μύτη 
καί κυττάω κάθε Γάλλο 
ποΰ μάς λέει τί συμφέρει 
ιιέ τό φίνο παπαγάλο 
τ') Μεσία τό Λευτέρη.

II.— ’ Έλα πές μου στραβοκάνη 
σύ ποΰ ξέρεις τούτο, κείνο.
Πώς τά πάνε οί Ρουμάνοι;
Μπήκαν μέσ’ στό Βερολίνο;

Φ.— Τζώστ γουέΐτ καί στό μήνα 
θά τό δούνε φαρφαρά 
δπως είδε την ’Αθήνα 
κΓ ό Έσάτ κάποια φορά.

Π .— Νέα ποιά για κείνους είναι πούσαν μπράβοι καί σοφοί;
Φ.— Αουλιό καί βάί ντε μίνε φίρ αλντράκουλουΐ σέ φί

καί θά δοΰμ’ αύτό τό χρόνο καί τήν τσάρα Ρουμανεάσκα 
νάχη στέμιια δίχως θρόνο.

Ιί.— Τήν κακή ψυχρή σου φλάσκα.

Είπες άλλά, τά τρομερά τοΰ τόπου δέν τά ξέρεις.
Φ. - Τόν ίσιο δρόμο τάχατες μήν ηύρε ό Λευτέρης;
Π .— "Οπως σέ Μ,οϋσή καιρούς νύχτα τά πλήθη έ'ξαλλα 

κάναν σταυρούς αιματηρούς καί χίλια κουραφέξαλα 
έτσι καί τώρα γίνεται κεΐ κάτο) κάθε μέρα 
ποΰ πάουντς στάχτη γίνεται στά μάτια μας δώ πέρα.

Φ. Ποιος σοΰ τάπε τούτα δώ βρέ Περικλή κανάγια;
II.— Τό λέν οί κούκοι στά βουνά κΓ ή πέρδικες στά πλάγια 

τό λένε ’Α μ ε ρ ό λ η π τ ο ι  Σαλονικεΐς έν τέλει 
κΓ δσοι βουτούνε δάχτυλο οέ προπαγάνδας μέλι.

Πωπώ τί είχε νά γενή τώρα ιΓ αύτούς τούς σάλους 
Ίλι Λαμά Σαβαχθανί 8ά σφάζαν άντιπάλους 
Μεσιέ Φουρνέ πλήν τσίτωσε κάθε φρικτό ’Απάχη 
κΓ έτσι τόν κόσμο γλύτωσε ποΰ καλοχρονονάχη

Φ.— Είη ή δόξα τοϋ Φουρνέ καί νΰν καί είς αιώνας
σ’ δλους τούς άποπάτους μας κ.Γ δλους τούς άχυρώνας.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Ή  αυτοβιογραφία μου.
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Λαέ ή δίψα τοΰ χρυοοΰ; Αύτή τί είναι άρα;
Υνάίίπια ποΰ «κέφθηκε τά χρήματα, κα τάρα.
\νάθεμα ποΰ τάβγαλε κι’ δταν τά φέρνω σκούρα 

5ΐεονών άπ' τό σαράφικο τοΰ Νικολή τοΰ Μπούρα 
Hi ο. ’Εσύ μάς κυβερνάς μωρέ στραβέ παρά 
xai κάνεις τούτον ευτυχή κα'ι κείνον φουκαρά.

Τό χρήμα! Μίλησα θαρρώ καί άλλοτε γιά κείνο.
Λοιπόν αν έκ κ λ η ρ ο μ ι  άις μιλιονάρης γίνω 
9α πώ. ’Ελάτε πάρτε τα τοΰ Σατανά τά βίώχια.
Μακράν διαβόλου σύνεργα και προτιμώ τν ντώχεια 
ιατί οσάκις δέν μπορώ τόν άρρωστο νά γ άνω 

τοΰ λέω, Είμαι πάμφτωχος μωρέ, τί νά σοΰ κάνω;

"Οοε; φορές νειρεύ-θηκα πώς έκαμα παράδ-.ς, 
ανατριχίλες μ’ έπιασαν στόν ΰπνο καί κρυά^Γ:·
Φαντάσου με γιά μιά στιγμή νά έχω δ,τι θέλο 
ν ά  μή φορώ γ;ά τρεις χρονιές τό ίδιο τό χα.ιέλλο 
καί πρίν ό μήνάς μου νά βγή έγώ νά κόβ',) τΐί'κι 
π:)ΰ νάναι γκούντ οτόν ’Έΐτζεντ τό γέρω τό ζενζέκι;

Φαντάσου κάθε κόλακας μπροστά μου νά Η·γά 
οίπ ένας πλέο\ δανειστής νά μή μέ κυνηγά.
Ν ά  μήν κυτώ τριγύρω μου ή μόνον ύποκλΛ-νις, 
νά λείψουν ή σημερινές χιλιάδες συγκινήσεις 
ποΰ μοΰ στολίζουν τή ζωή μέ τόση ποικιλία!
Είναι ζ(»ή τότε αύτή; Εΐναι ζωή γελοία!

Σήμερα ποΰ δέν κουδουνώ στής τσέπες μου ιταμά 
ο ά ν  άπό μένα πειό φτωχό ίδώ καί φουκαοά 
μή έχων μέσ’ στή φούχτά του ψιλά νά το\ μετ/ήοω 
μέ λόγια πάντα προσπαθώ νά τόν παρηγορήσω 
καί λόγια αφειδώς μπορώ τριγύρω νά μοιράσω 
ποΰ δέκα κόσμους σάν τής γης νά τοΰς χιλιοχορτάσω

Χρήμα τής τσέπες μου έγώ δέν θέλω νά βαρύνη
ποΰ σέ δεσμεύει στή ζωή'ποΰ τήν καρδιά σκληρύνει
καί πρέπει νάσαι ήροας, μά νάχης καί μυαλό
για νά βοηίΐήσης τώμορφο, τό δίκηο, τό καλώ
'/ιατί άν τύχη δέν κυτάς ή μοναχά τή γοΰλά σου *
Ε|ηντα δυό φορές εσέ κα! χίλιες στή σακκοΰλά σου

%
Θναι άπ’ τ’ αμαρτήματα καί κείνο τά θανάσιμα 
Υΐ αύτό δέν θέλω χρήματα νά εχω. Θέλω μάσημα.
Εγώ τή φτώχεια τροτιιιώ άπ’ τόν παρά στή ζήση 

τι θέλετε! δπως κανείς στόν κόσμο συνηθίση— 
εχει γιά μέν’ αγιάτρευτη άρρώστεια καταντήσει 

°αν τόν καρκίνο — μακριά ’πό λόγου σας—  τή φθίσι.

Οπως τό είπε κι’ ό Χρυτός σέ κάθε κατεργάρη 
«τα* θά γίνης πλούσιος γίνεσαι παλαμάρι 
πον να περάσης δέ ν(ΐπορεΐς στόν πισινό βελόνας 
0 Μθερμηνευόμενον θά πή πώς εις αιώνας 

βασιλεία ούρανών μ’ αιώνιο περιβόλι 
Ενθα Άβράμ ναι ’ ίακώβ κι’ οί γιαουντήδες δλοι

*οντάσου νάχω χρήματα σαή Πάγγ’ άκουμπησμένα 
και δανεικά κι’ αγύριστα νά μοΰ ζητούν καί μένα! 
φαντάσου νά μ’ ανησυχούν μέ μπίζινες χιλιάδες 
°1 -τειο πολλοί αδέκαροι κι’ οί λίγοι ιιέ παοάδες!θ '  / Λ , V«  νο σερι. ’Απ’ τό πρωΐ καί έως νά νυχτώση 
'«χω νά κάνω μ’ αριθμούς Θεός νά μή τό δώση.

^“ντάσου νάχω χρήματα είς τό έξης κι’ έγώ 
^[ΐομπίλ καί μοτορμπότ ή καί θαλαμηγό 

1 εν τούτοις μελαγχολικός νά είμαι κάθε τόσο 
σκέπτομαι πώς κάποτε θάρθή νά τά τσιτώσω 

L. . σωριάσουν μάρμαρα πάνω στό δόλιο σώμα 
να τό κάνουν πειό βαρύ τοΰ τάφου μου τό χώμα!

Μακράν μου χρήματα σωρό καί χρήματα περίσσια.
Εγώ γυρεύω νάρχωμαι στή ζήση ίσια κι’ ίσια 

κι’ άρρώστεια κάποτε καμμιά £άν μ’ εύρη μεγάλη. 
’Αλλό; ’Αλλό! Ις δίς μο^έ Δημοτικό Σπητάλι;
Γιές σέρ! Γουέλ μιά άμπουλανς παρακαλώ πολύ 
νά πάρη έναν άρρωστο φτωχό. Τό Φασουλή.

Ά ν  εχης χρήματα πολλά θαρρείς πώς ώφελείσαι;
Κάτι μπορεί νά λαχταράς κι’ δμως νά τό στερήσαι! 
Αίφνης σάν έχης χρήματα, άμάξια καί παλάτια 
καί σέ κντοΰν δυό γαλανά είτε δυό μαύρα μάτια, 
φοβάσαι τά ξεράδια σου ν’ άπλώσης στή χαρά. 
καί λές. ’Εμέ γλυκοκυτοΰν αύτά ή τόν παρά;

Μέσ’ στή ζωή σου ήμπορεί φτώχειάς γυναίκας στήθεια 
δταν στά μάτια σέ κυτοΰν νά πάλλωνται στ’ άλήθεια 
!>μως τό φάσαα τοΰ παρά θά ξεπετιέται μπρός σου 
καί τέτοιες σκάψεις άθελα θά κάνη τό μυολό σου.
«Είν’ έρως ή ύπόκρισις τοΰ έ'ρωτος μονάχα;
Πρός οτήν καρδιά μου στρέφεται ή στον παρά μου τάχα;

Ο κόσμος σοΰ χαμογελά.. Μά σ’ άγαποΰνε τάχα 
Γ] μή σέ τριγυρίζουνε γιά τά ψιλά μονάχα 
καί τό μυαλό σου διαρκώς νά βασανίζης πρέπει 
ποιός σέρνεται άπ’ τήν ψυχή καί ποιός άπό τήν τσέπη; 
Έ! Γκό τοΰ χέλ μέ τόν παρά καί προτιμώ τήν πείνα 
μ’ έκτίμησι στό Φασουλή άπό τή Φασουλίνα.

( ’Ακολουθεί.)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Τήν πάρελ,θοΰσα Κυριακή τό Τμήμα τών Έλληνίδων 

Κυριών τής Παν. Ενώσεως διωργάνωσεν ώραίαν εορ
τήν ύπέο δ λ ω ν ή μ ώ ν ή δπως λέγουν οί άλλοι υπέρ 
τών άπόρων.

Τήν εορτήν διέκρινε μία μεγάλη Πΐ-κοιλία. Νούμερα 
πολλά, μεταξύ τών όποιων μόνον ένα μ η δ ε ν ι κ ό , τό 
'ποιον καί κατεχειροκροτήθη γιά τό τουπέ του ν’ άνέβη 
στή σκηνή, ένώ ήτο γιά τό  σ χ ο ι ν ί .

Ή  έκτέλεσις τοΰ προγράμματος £ν γενικαϊς γραμμαίς 
π?λύ επιτυχής.

Θ'σεις ύπήρχον γιά δλους έκτος έκείνων ποΰ ήρθαν 
αργά καί τών μή εύνοουμένων δημοσιογράφων, δι’ δ 
ήκούσθη καί ό έξης διάλογος.

—Γ ιατί εκείνοι στέκονται δρθιοι;
Γιατί έχουν πόδια μέν, τούς λείπει κεφάλι δέ,

- —Καί τό δημοσιογράφο έκεΐνον γιατί τόν έ'βαλαν 
πάνω οτή στόφα;

—Γ ιατί φαίνεται πώς ή κυρίες τόν έχουν γιά ψ ή σ ι - 
μ ο , μολονότι καθώς τόν βλέπεις δέν τ ρ ώ γ ε τ α ι .

Αί εισπράξεις πρέπει νά ήσαν καλαί γιατί κόσμος 
παρευρέθη πολύς καί διαλεχτός, υποθέτομε δέ δτι οί ά
ποροι δέν θά είναι κι’ αυτοί δ ι α λ ε γ μ έ ν ο ι .

Τό τέλος τής εορτής έπεσφράγισε ό λόγος τοΰ Προ
έδρου τής Παν. Ενώσεως κ. Καρούσου ό όποιος θαΰμα 
θαυμάτων η ύ χ α ρ> ί σ τ η σ ε ν δλους {'-αί έν τούτοις 
δυσηρέστησε μερικούς, είς τρόπον ώσίτε, άλλοι μέν έφυ- 
γον χάππι, άλλοι δέ έφαγον χάπι.

Στήν έρχομένη συναυλία περιμένομε νά ίδοΰμε τά 
εξής ποΰ δέν είδαμε στήν περασμένη.

1 .) "Ενα τυπωμένο πρόγραμμα αξίας 2 δολλαρίων 
γιά νά λείψη ή σπαραξικάρδιος έκείνη είσήγησις περί 
τών σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν  τών διαφόρων μουσικών τεμα- 
χίων.

2.) Τρεις τούλάχιστον σειράς καθισμάτων προορισμέ
νων άπονλειστικώς γιά τάς κυρίας.

3.) Μερικούς τών ερασιτεχνών περισσότερον μελετη
μένους.

4.) Άφοΰ ή νύχτα τοΰ Σαββάτου έχει 64 ώρες καί ή 
ι ι^ρα τής Κυριακής άλλες 88 ή Σ κ η ν ο π η γ ί α νά μή 
νίνεται τζάνουμ μιά ώρα μετά τήν ώρισμένη γιά τήν 
;'ναρξι τής συναυλίας καί

5.) Έάν ύπάρχουν και τότεέπί τής υποδοχής Κυρίαι 
και Δεσποινίδες φρονοΰιιεν δτι δέν θά ταίς ήτο ταπεινό- 
τικόν άν έ 6 λ ε π α ν δλες τής θηλυκές ποΰ μπαίνουν 
ιιέσα, άδιαφόρως τοΰ τί εΐναι κατά τήν άντίληψίν τον, 
δηλαδή άν είναι γ υ ν α ί κ ε ς  ή Κ υ ρ ί ε ς  καί νά 
Φροντίζουν γιά θέσεις γιατί άλλος δέν νομίζομεν πώς 
έχουν καμμιά θ έ σ ι .

Μέ πολλή ύπόληψι καί νά μάς σΐυγχωρήτε, γιατί 
δποιος αληθινά πονεί, φωνάζει

Ο ΦΑΣΟΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Τό περασμένο Σάββατο μέσα σέ άσφυκτική κοσμο- 

πλήιιμυρα διαλεχτών προσκεκλημένων έ'γειναν οί γάμοι
~ λογίου καί άγαπητοϋ μσς φίλου κ. Μιχ. Θεοδωρο- 

πούλου μετά τής αληθινά μορφωμένης Αεσποινίδος Καλ
λιόπης Άντύπα.

Ό  γαμπρός γνωστός γιά τά πατριωτικά του αισθή
ματα δέν ^λησμόνησε τό αίσθημα μήτε καί κατά τήν 
τέλεσιν τοΰ μυστηρίου γι' αύτό συμφώνιος πρός τά 
πατροπαράδοτα έκαμάρωνε σάν καί τά λοιπά.

Τό προσφιλές ζεύγος τών νεόνυμφων έδέχθη έκ μέρους 
τών πολυπληθών φίλων πάμπαλλα δώρα, πράγμα ποΰ 
έγέννησε είς τόν γράφοντα τήν 'Ελληνική (κατεργάρι- 
κη) σκέψι πώς δέν θά ήτο άσχημο νά πάρη διαζύγιο 
άπό τό τρυφερό του δ ι π λ ά σ ι ο καί μετά έ’να μήνα νά 
τό ξαναπαντρευθή.

Μετά τόν χορόν τοΰ Ήσαΐα — τόν όποιον έχόρεψαν 
βεβαίως μόνον οί νεόνυμφοι—  έπηκολιούθησαν καί διά
φοροι άλλοι 'Ελληνικοί καί Εύρωπαΐκοί χοροί κατά τούς 
οποίους πολλοί έγλύ^τρησαν. . . στήν κουζίνα καί έπεσαν 
μέ τά δόντια πάνω στά τσίκενς τά ι|ιημένα καί έπληρώθη 
οϋτω τό ρηθέν υπό προφήτου Φασουλή προ ημερών 
εϊπόντος «Ελάτε γνωστικοί καί τά λοιπά καί τά λοιπά»..

Τό κρασί τοΰ  λιμανιού ή δπως τό λέν οί άλ.λοι
Λ ό ρ τ γ ο υ ά ί ν έρρευσεν άφθονον διά τών συγκοι- 
νονούνιων άγγείων εις τούς στομάχους τών προσκεκλη
μένων καί μόλις περί τήν <!ην πρωινήν έφθασε στά πόδια 
των, οπότε παραλαβόντες εαυτούς έν καταστάσίει ε υ θ υ 
μ ί α ς  άπήλθον οίκαδε τραγουδοΰντες τό νέο τραγούδι. 
Στής ακρίβειας τόν καιρό καί γιά νάρθη ντρΐτα στίχος 
ραλαρί καί τραλαρό κουτσουρεύτηκε κι’ ό Μίχος 

ν:' δλοι ψέλναν σ’ έναν ήχο τραλαρί καί τραλαρά 
τί τήν εκαμες βρέ Μΐχο τήν παληά σου τήν ούρά;

Στούς νεονύμφους εύχεται ό «Σάτυρος» τά άγαθά τοΰ 
Ιώβ  μετά τήν δοκιμασίαν δμως.

Θέλεις νά βάλης ρούχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μην τρέχης στούς 'Εβραίους κΓ είς κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κΓ ή μπουτουνιέρ’ άκόμα 
δχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα. 
Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 
άν δεν τόν έχ’ ή Φύσις γεννήση καλλιτέχνη- 
γι αύτό άν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τούς δανδήδες ντύνει.

Goutas & Co. 4 9 9  6th Ave. New York.

Σ. Ν. ΔΙΛΜ ΙΙΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite 1115 Chicago, 111.
Έργασθεις είδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Παρισίων 

Αγίου Λουδοβίκου, Νΐκερ καί Κώχ. 
Μικροβιολογικόν έργαστήριον «PARIS»

Ωραι έπισκέψεον Διεύθυνσις Γραφείου
— 12 π. μ. Mosonie Temple Suite 1115

2— 4, 6 — 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π ΑΙΙΑ Η Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
Ώ ραι επισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre Bldg. 
καί Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη καί 479 Broadway
Παρασκευή 9— 12 Π. Μ. Gary, Ind.

DOLLAR SAVING BANK 
Youngstown, O.

Σαν είσαι άνθρωπος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
μπορεί άρρώστειας κάποτε βαρειάς νά πέσης θύμα. 
Μπορεί νά χάσης τή δουλειά πού έχεις μιά ήμέρα 
γιατ’ έχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.
Δί Μπάνκ ακάουντ σήμερα είν’ ό πιστός μας φίλος. 
Πάνω σου χρήμα μήν κρατής, μά μήτε καί στό σπίτι 
γιατί μπορεί καί φίλο σου νά κάνης λωποδύτη.
Νάτη η Ντάλαρ Σέϊβινγκ. Τρέξε ν’ άνοιξης σχέσεις 
μέ ασφαλείς στό χρήμά σου κι’ εντόκους καταθέσεις. 
Ίρέςε στην Νταλαρ Σέϊβινγκ, στό Χρήστο Άνταράκη 
ποΰναι στή γνώσι γέροντας καί στή μορφή παιδάκι. 

(Foreighn Department.)

Ε. L ' CAHILL & CO.
The V alue W ine Store 

48  LOCUST ST., H AVERH ILL, MASS.

Θέλεις ποτά Ελληνικά καί Γαλλικά καί άλλα 
πού βάζων στό ποτήρι σου νά μήν άφήνης στάλα; 
Θέλεις νά πιής κονιάκ παληού, άγνοΰ ολίγες δόσεις 
καί δύναμι στά νεύρά σου καί στό κορμί νά νοιώσης; 
"Αν τύχη κΓ εΐσ’ άδύνατος σ ’ αρέσει νά παχύνης; 
Μπύρα Καχίλ αντ Κόμπανυ άγαπητέ νά πίνης.
Κονιάκ Ιναμπά, τοΰ Μεταξά καί Βαρβαρέσου πρώτης 
'Ελληνικών καί Γαλλικών κρασιών σουπέρμπ ποιότης 
δλα τά έχουν ε\>θυνά. Ίδιοκτήται Γάλλοι 
ποΰχουν τό Ράλλη Μάνετζερ ένα παιδί τζιμάλι.



4 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 καί χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κΓ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
κα'ι νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
to Hair Tonic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
506 LIBERTY STREET

PITTSBURGH, PA.

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ε’ιδών. 

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

Τιμα'ι ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
*  *  *

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Μν]ν εχης πιά σκοτούρα, 
τβς πέρνει δλες ’ πάνω του τό «Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ύ ρ α »  
Μ π ο ύ ρ α ς  σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμά’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή εΐν’ ενα.
Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK

*  *  *

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π  α ν το 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'ι ρίγανη και ξϋδι τής Π ατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποϋ λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πριν ναμπη.

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

* **  »
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ
Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 

δΓ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.
Προθυμία, ειλικρίνεια καί τιμαί ασυναγώνιστοι.

33 OLIVER STREET, NEW YORK.

Ποτέ άορώστεια ουτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
’Έχεις τά"δόντια σου γερά; “Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δεν τά διορθώσης
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης.
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη
μήν τρέμης κΓ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξ»|.
Θά τό να'ρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω
καί κοάτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝ ΤΟΤΆΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕ Λ.. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET NEW YORK

*  *  *

"Ο πως σέ κάθε έξοδο και δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξεΐδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς πρόγραμμά μας εχομε Τ ι μ ή  καί II ρ ο 4 » μ ί «
ποΰ θά είπή Ά  ν ά π α υ σ  ι γιά σάς κΓ Ο ί κ ο ν ο μ ί α
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ

"Α ν μονος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
&ν λίγν τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι εχετο τοΰς κάλονς σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι ’ Αγγελή 
Κουρείο κατακάθαρο καί μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SHOP 
ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δεν εχης χρήμα
6έν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα»
σ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτί δέκα.
\άδι«, έληές, τυριά, κονιάκ μ·. φθήνεια δσω  πέον>'
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μ πρητοις τά  φέρνει.
LKKAS & D R IV A S 19-21 1'tOOSEVELT ST. Ν. Υ.

**·*

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοϋ “ Οθωνος, καφές τοϋ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα 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

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποϋ 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 ας γράψη ή ας πάει 
δν θέλη νδναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο;

* * *
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

"Εδρα εν HOUDSON, MASS.
Telephone, Houdson 56

’Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,  !
Φέρομεν εις γνώσιν τών ένδιαφερομένο^ν δτι ή Ε 

ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών εφευρέσεων 
της έν τώ ϊδιοκτήτω έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
Έχόμεν ήδη ’-.ατασκευάση τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής, τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψΐ] τήν πώλησιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεώροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή
σουμε ν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
σ-τασις δπως άγοράση μετοχάς τής Εταιρίας, διότι β ρ ά
δυτε ρ ον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί προ. πώλησιν. Ή  παροΰσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

Γ ράψατέ μας είς τά Κεντρικά Γ ραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Γά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακοιση 
"Α ν μ ’ ενα πόδι εύρεθής είχε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έρθη 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  BIdg. R oom  817 , C h icago, 111.

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 ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. 
M A T TH E W S BROS., 87 4  9th A ve., New Y ork  City

HELLENIC FURNISHING CO.
Ν. ΑΛΕΞΑΤΟΣ καί Π. ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ 

Θέλεις νά πάρης έ'πιπλα νά έπιπλώοης σπίτι 
Μή πάς καί πέσης σά στραβός στοΰ Γιαουντή τή μύτη 
Κρεββάτια στόφες καί γουδιά μά καί στεφανοθήκες 
ούτε θά εϋρης 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.
52 7 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 
τοΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποϋ τή θάλασσα  κΓ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
,τούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Yerk 
***

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
βοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κΓ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
ιιόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 
<?οΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL

L O W E R  &  W A T E R S  
Tailors.

P h o n e  7 6 4 X  2 0 5  2 n d  St., C anton . 0
Θέλεις νά φτιάσης ρούχο σέ ϋφασμ’ ’Αγγλικό· 
γερό, καλοραμμένο καί καλλιτεχνικό;
Γ ράψε ή τηλεφώνα στή φίρμα τήν έπάνου 
κι’ έκείνη θά σοΰ στείλη τόν Παπαϊωάννου 
τόν καλλιτέχνη ράπτη, τόν κόπτη Παρισιάνο 
ποΰ μπρός του κάθε ράπτη θά τόν ίδής γιά νάνο. \ 
Τρέξε καί αν ντιφέκτιβ τά ροΰχα βρής μιά στάλα 1 
έσύ» εύθύς τάφήνεις κι’ αύτοί σοΰ φτειάνουν άλλα.

Γιά δλο τΰ, O h io  St. Άπό $ 2 5  καί άνω.

ΕΛΛΗN F S  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΊΗ Σ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Τούς Διευθυντάς σας στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ , ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τού πωλητάς σας σόδας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ταμίας σας σίοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πάρτεντερ σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Φάϊρμεν σας στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στού ΚΟΛΜΑΝ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Π ιατάδες σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά one 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλες 
τά ναΰλα επ’ 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 YORK
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175 

*  ★  *

Ποιό προϊόν Ελληνικό κΓ ’Ιταλικό επίσης 
στο μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τού Παρνασσοϋ νά φας καί ν’ άπορήση: 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι \ 
καί παραλήδες έμποροι 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 . w N E W  Y O R K .

* » *

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ιού σοΰ θυμίζει τά μαλλια ξανθής γαλανομάνας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μμροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κΓ έληαίς άπό τό Βόλο
ιής ’Αχαϊας τά  κρασιά τά μυρωμένα ’ κείνα
ποΰ Ρ α 6 α ζ  ο ό λ α Οά τά βρης καί Μαυροδάφνη φίνα.
R a vazu la  B ros. 3 M a d iso n  St. N E W  YORK

* * ·
Σ τό  βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεί νά πάθης κΓ 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 κΓ άπό ταμπλα πεθάνω.

G E O . P . C A S T R I T S Y , G E N E R A L  A G E N T .
501 W . 168th Street New York.

Ελληνικά καί Τουρκικά αν ίΚ:λ ης προϊόντα 
/ω ρ ίς  νά βοίζιις έπειτα κάθε νεκρςν και Ιώντα.
"Αν θέλης ονκα και τυριά κσ! ραφινάτο λάδι
/.αί ’ ς τό κρε66άτι ήσυχος νά πκφτης κάθε βράδυ,
εάν τό χρήμα που διπλό θέλης νά πάρης πίσω,
νά λές : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο \» τ σ ι κ ο τ ό Σ π 0 ρ ο · Λ

ί •ψοινίίΚΗ»
M icrou tsicos  B ros. C o . 6 1 N ew  B o w e ry  N. ^

* * *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμού καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ “ Α λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη 
■τρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Πέππας καί Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα 
κι’ δποια 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  I® 

•Ί 4 5 0  W . 5th A v e .  C leve la n d  0  
*  *  *

C R E E K — T T A L T A N  I M P O R T I N G  C O . 
83 14th A V E N F E . N E W A R K .^  N . J .

“Εχομεν δλα τά Ελληνικά καί Ιταλικά προΐόντο 
(τυναγωνιίόμεθα τούς εισαγωγείς τή: Ν. Ύόρκης 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ΐ α ν  καί δέν εχομε π ο λ 
έ ξ ο δ α .  Λάδι εγγυημένο Ελληνικό καί Ιταλικό ny*» 
Έληές, τυριά, κτλ. Δοκιμάσατέ μ^·


