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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκεϊνον χάζι.

Αν 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 .

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

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

Είκοσενηά Γεννάρη προμηθειών τά χείριστα 
καί χρήματα Συμμάχων γιά δανεικά κι’ αγύριστα.

’Αριθμός ογδόντα φύλλου καί επτά 
ποΰ μάς κυνηγούνε δλοι γιά λεπτά.
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Τέσσαρες μόνον μένουν λέει μέ τό μυαλό του 

ινόφ γιά νά τοΰ λύσουν τό σάπιον αφαλό του.

Ό  Περικλής ό ντερτιλής 
κι’ ό Χαρτομάντης Φασουλής.
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Π .— Στό χάρτη πάλι Φασουλή έστύλωσες τά μάτια;

Φ.—  Μή μοΰ τούς κύκλους τάραττε κα'ι σΰρε στά κομμάτια. 
Τά βλέπω ολοφάνερα καί φρίττει ό λογισμός μου 
τά γεγονότα σάν σκιές αναπηδούν εμπρός μου 
Ξανθειά ή μιά, μελαχροινή ή άλλη ποΰ μάς δένει 
ή τρίχα μου σηκώνεται στό τί μάς περιμένει.
Νάτο! Καλούπι Σλαβικό αντί γιά φουστανέλλα 
άπ’ τή Σερβία έρχομαι καί στους Κορφούς κανέλα.

Π .— Τί κάνεις;

Φ.—- Ρίχνω τά χαρτιά
Π .— Φτοΰ νά χαΟής χαμάλη.

Βρέ παντρεμμένος μέ παιδί μήν έμπλεξες μέ άλλη 
καί στά χαρτιά τής τράπουλας τά μέλλοντα ζητάς;

Φ.— Παρακαλώ τά λόγια σου στό βρόντο μή πετάς.
Στά γηρατεία έρωτα νά κάνω δέν τρελλάθηκα 
γιατ’ αν τό μάθ’ ή Φασουλή καί μέ χωρίσ^, χάθηκα.

Π .— Τό ξέρω πώς σέγνώρισε ’Ανατολή καί Δύσις
κι’ έπρεπε δώ γιά παντρειά νά έρθης νά κόλλησης. 
Τότε γιά ποιον τά χαρτιά τά έχεις μελετήσει;

Φ.— Τάχω γιά τήν ’Ανατολή, τά έχω γιά τή Δύσι
γιά τό Βορρηά, γιά τή Νοτηά κι’ δλη τήν οικουμένη

Π .— Είναι ή βίδα σου φτωχέ θαρρώ λασκαρισμένη 
κι’ ένψ δέν είσαι ’Ιταλός μήτε Ίσόντζο είδες 
πώς έ'γεινε, βρέ Φασουλή, καί σουστριψαν ή βίδες;

Φ.—  Νάτο τό τέσσαρα καρό καί δίπλα του οί άσοι

Π .— ’Έλα νά πάμε στόν Παπά ευχή νά σοΰ διαβάση.
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SATYROS

Ά π ’ τόν καιρό ποΰ έκανες φαμίλια κακομοίρη 
μέσα στής φτώχειας διαρκώς γλεντάς τό πανηγύρι 
κι’ δσω κι’ αν λένε όίϋλο τό πνεΰμά μας τά χείλη 
οΰτε μιά ώρα δέν μπορεί νά ζήση δίχως ύλη.

Φ.—  Ρήγας μέ Ρήγα έπεσαν μά Φάντης τούς χωρίζει

Π.— Τί διάβολο τό στόμα σου και πάλι μουρμουρίζει;

Φ.—  Σοΰ είπα. Ρίχνω τά χαρτιά.
Π .— Γιά ποιόν λοιπόν; Γιά σένα;

Φ.—  Γιά κείνους ποΰ ό πόλεμος θερίζει ένα ένα
και γιά τους άλλους ποΰ κρατοΰν άπ’ έξω τήν ουρά τους 
δμως αργά ή γρήγορα θάρθή καί ή σειρά τους.

Π .— Ποιος ξέρει τόν Πυρρίχιο πόσοι θά τόν χορέψουν

Φ.— "Οσοι θά νοιώσουν δρεξι τούς άλλους νά κουρέψουν, 
ευθύς στό ξένο τό μαλλί τό χέρι τους θ ’ απλώσουν 
κι’ ευτυχισμένοι τρεις φορές αυτοί ποΰ θά γλυτώσουν.

ΓΙ.— Ρίχνεις λοιπόν καί τά χαρτιά;
Φ.—  Καί δείχνω καί τή Μοίρα, 

κι’ αν άδεια στό παρελθόν ώς Νομικός δέν πήρα 
κρυφά στό λέω Περικλή σά φίλο μου πιστό 
σ’ εκείνη ποΰ μοΰ τάμαθε αυτό τό χρεωστώ.

Π .— Λοιπόν γιά πές μου τά χαρτιά βρέ Φασουλή τί λένε;

Φ.— ’Οχτώ καί Ντάμες. Κύταξε. Έδώ μανάδες κλαΐνε 
κι’ έκεΐ φαντάδες καί έννηά θλιμμένοι είναι δλοι 
ποΰ δύο φράγκα ή οκά πουλιέται τό φασόλι.
Δέν βλέπεις γράμματα έδώ;

Π .— Χαρτιά κυτάζω μόνο.

Φ.— Έγώ διαβάζω μέσα των τοΰ καθενός τόν πόνο.
Αύτός ό Ρήγας ποΰ θαρρείς είναι βωβός σάν τάφος 
θά δής νά γίνη ρήτορας καί δημοσιογράφος 
καί θ’ άπολύση κεραυνούς κατά παντός κεφάλα 
πιάνων τό πένα Περικλή καί παρατών τό πάλα.

Π .— Κύταξε Ντάμες στή γραμμή. Τί είναι κείνες πάλι 
ποΰχουν τής πλάτες Φασουλή γυρίσ’ ή μιά στήν άλλη;

Φ.—  Εκείνες συνεννόησι μιά μέρα είχαν κάνει
ή μιά στήν άλλη δανεικό νά δίνη τό φουστάνι,
Μά τώρ’ άφού τό κρέας των φοβώνται μή φανή 

κάνουν πώς μιξοκλάϊνε 
καί μιά στήν άλλη λένε 

έχει θαρρώ καλλίτερο κυρά ή διπλανή.
Αυτές σημαίνουν τήν ’Αντάτ. Τό δυό αυτό τό χάλι της 
καί κάθε μία προ παντός κυτάζει τό κεφάλι της 
δμως έφτάρια έχουνε πολύ σιμά της θέσεις 
ποΰ θά είπή μοιράζουνε τριγύρω υποσχέσεις 
καί φούρνους τάζουν μέ /ψωμιά, λαγούς μέ πετραχήλια 
κι’ δλω τού λέϊτ έρχονται κι’ δλω ζυγώνουν μίλια.

Π .— Καί οί Ρηγάδες δλοι δώ σάν τί σημαίνουν πάλι;

Φ.— Τούς Κεντρικούς. Τό τέσσερα ποΰχουν στά πόδια βάλει 
μάς δίχνει νεκροκρέββατο πώς έτοιμάζ’ ή Μοίρα 
γιά καθεμία ποΰ φοροΰν ’ματόβρεχτη πορφύρα.

Π .— Τά συναγμένα τά κακά ποΰχει κανείς καί ζή 
μέ τόν άφέντη τά βουτά ό Διάβολος μαζί.
Στέμματα θρυμματίζονται καί γίνονται ντιβάνι 
καί πηλαλοΰν ξυπόλυτοι Τσαρισκοι καί Σουλτάνοι.
’Άλλο;

Φ.—  Ό  χρόνος Περικλή πριν νάβγη θάρθη μέρα 
νά πάνε στόν αγύριστο κι’ άκόμα παραπέρα.

Π .—  Ποιος τώλπιζε βρέ Φασουλή Σταυρός καί τό φεγγάρι 
ν’ αδελφωθούν στό μακεληό καί νά γενοΰν ζευγάρι;

Φ.—  Μεσ’ στή ζωή σάν πνίγεσαι τό χέρι σου θ ’ άπλώσης 
νά πιάσης κάθε βρώμικο μονάχα νά γλυτώσης.
"Οταν κανείς σέ κυνηγά έσύ γιά νά σωθής 
μπορεί καί στόν απόπατο έξκιούζ μι νά χωθής 
καί μπρός στοΰ Χάρου τό σπαθί καί στής ζωής τά χρόνια 
ή βρώμα μεσ’ στή μύτη σου θά φαίνεται κολώνια.
Μή σοΰ χαλά ή συντροφιά έκείνη τό κεφάλι 
έναν καιρό τήν έκαναν κι’ οί φίλοι Άγγλο— Γ άλλοι.
Καί ή 'Ελλάς ποΰ άτιμο τή λέν οί σταυρωταί της 
μόνον έκείνη τό Σταυρό δέν πάτησε ποτέ της.
Βλέπεις τό πέντε;

Π .—  Τό κυτώ.
Φ1—  Είναι νοικοκυριό 

μά οί Φαντάδες χώθηκαν στό έρημο τό βιό 
καί πόνου είναι μήνυμα ό άσσος κακομοίρη 
ποΰ δέν μάς άφησαν γερό γεφΰρι γιά γεφΰρι.
Οΰρα γιά τήν Άλάϊανς, βίβ στήν Άντάτ μυρία 
καί μούντζες στόν πολιτισμό καί στήν έλευθερία.

Π .— Έάν ποτέ στρατηγική ανάγκη τό καλέση
μποροΰν νά πουν τοΰ Βασιληά Ά γά  νά βάλη φέσι.

κι’ ή κάθε μιά άνάγκη τους έάν αύξήση βλάκα 
άκόμα καί Νησιώτικη θά τοΰ φορέσουν βράκα.
Μόνον γιατί μάς άγαποΰν καί θέλουν τό καλό μας 
άπό τήν πείνα ξέστριψαν τό δόληο άφαλό μας 
καί χάρις στά αισθήματα τών προσφιλών Συμμάχων 
ακούεις γουργουρίσματα Ελληνικών στομάχων.
Γιά λέγε τώρα Φασουλή σάν τί κυτάζεις άλλο.

Φ.—  Τόν ’Άγγλο έχομε μπροστά καί πίσω μας τό Γάλλο, 
ποΰ έχουν πλήθος θωρηκτών, στρατεύματα, κανόνια, 
κι’ άκολουθοΰνε άρκετά κασόνια μακαρόνια.
Κύτα τό τρίο. Θάλασσα κι’ εμπόδιο τό έξη.

Π .— Βρέ Φασουλή δέν βρίσκεται κανείς νά μάς συντρέξη;

Φ.— "Οσω ή σφήνα πιο βαθειά μέ συγχωρεΐς τούς μπαίνει 
τόσω καθείς στή δύστυχη Ελλάδα ξεθυμαίνει 
καί τό σχοινί έτέντωσαν στής θάλασσές μας δλες 
ποΰ στά στερνά τών παπουτσιών θαρρώ θά φάμε σόλες.
Έδώ μεγάλη συμφορά προσμένει τούς Κορφιάτες 
θρηνεί ή χώρα Περικλή καί κλαΐνε οί Δουκάτες.

Π .— Γιατί;

Φ.—  Ό  Κόντες πέθανε. Θεός νά τόν σχωρέσΐ] 
κι’ άνάλαφρο σάν πούπουλο τό χώμα ποΰ θά πέση.

Π .— Ό  Θεοτόκης πέθανε;

Φ.—  Μάς άφησε κι’ έκεΐνος.
Πάει ό Κόντες τών Κορφών, ό τζέντλεμαν ό φίνος.
"Οσα εχθροί πολιτικοί κι’ άν τοΰψαλαν στή ζήσι 
δμως τό ’Έθνος σήμερα πικρά θά τόν θρηνήση 
γιατί κανείς τά μάτια του γιά πάντα σάν τά κλεΐ 
τότε πώς κάτι άξιζε τοΰ λένε Περικλή.

Π .— Σάν δνειρο οί άνθρωποι μεσ’ στή ζωή περνούνε 
κι’ αιώνας μόνον οί Λαοί, τά ’Έθνη μόνον ζούνε.
'Ο Θεοτόκης πέθανε. Ζήτω αυτοί ποΰ ζούνε 
καί νέοι Θεοτόκηδες καλλίτεροι θά βγούνε.
Τί έπαθες βρέ Φασουλή κι’ άρχίνησες νά τρέμης;

Φ.— Κι’ άλλος κυτάζω πέθανε. Ό  Άννινος ό Θέμις.

Π .— Θεός σχωρές τον Φασουλή τό δύστυχο τόν ’Άννινο 
ποΰταν τό πορτοφόλι του σάν τό δικό μας πάνινο, 
κι’ δσω κι’ αν γράφων σκόρπιζε, δεξιά, ζερβά τά γελοία 
πολλές φορές θά τοϋλειψαν καί κείνου τά καρβέλια.
Έκεΐ τί βλέπεις στό χαρτί μέ τόση προσοχή ; '

Φ.— Σχλήμαν μέ Κολοκούβαρον κυτώ μονομάχεΐ.
'Ως ξέρεις δώ γεννήθηκε ή γκρίνια τούτη πρώτα 
’ μ’ άλλοΰ τά κακαρίσματα κι’ άλλοΰ γεννά ή κότα.
Βλέπεις;

Π .— Δέν βλέπω τίποτε.

Φ.— Κακή ψυχρή σου μέρα.
Έδώ ποτόμι καί στερηά μεγάλη παραπέρα.
Νά ή συνάθροισις αυτή περνάει τό νερό 
μά φαίνεται πώς άσχημα τόν ηύρε τόν καιρό 
κι’ είτε βροντούσαν είτε μή Εγγλέζικα κανόνια 
κυτάζω πώς έβράχηκαν πολλών τά πανταλόνια.

ΙΊ.— Τόπος πολύ θαυματουργός θά είναι τούτος άρα.

Φ.—  Είναι ό Τίγρις Περικλή μέ τήν Κουτ’-ελ-Αμάρα.
Έδώ κι’ οί Τούρκοι προχωρούν κι’ οί ’Άγγλοι μπρός πηγαίνουν 
τής ώρας παραρτήματα γι’ αυτά δώ πέρα βγαίνουν

ποΰ μιά τή νίκη Περικλή τή δίνουν στόν Ά γά
μιά ή πανούργα Άλβιών λέν πώς τούς κυνηγά.
Καί μέ τά νέα έτσι ευχαριστούνται ούλοι 
καί πανηγύρι γίνεται καί γάμος τοΰ Κουτρούλη.
Βλέπεις πεντάρια;

Π .— Τά κυτώ μ’ εξάρια νάνταμώνουν

Φ.—  Αυτό σημαίνει ή Μαντάμ αυτές μάς φασκελώνουν 
ποΰ στό χορό τους σήμερα δέν θέλουμε νά μπούμε 
πριν τόν άναβαλλόμενον στή φοΰχτά μας νά Ιδούμε.
Βλέπεις τό Φάντε στή γωνηά πού κάπου κάπου ψάλλει 
μελαχροινός καί νόστιμος σάν γύφτικο τσουκάλι;

Π .—  Ποιος είναι;
Φ.—  Κάποιος φίλος μας ποΰ έχει γιατρευθή 

κι’ άπό τούς κλέφτες κατ’ αύτάς γενναίως κουρεφθή 
τής σκωληκοειδίτιδος ποΰ είχε υποφέρει 
τό πισινό του άντερο τοΰ τώδωκαν στό χέρι 
καί σοβαρά μπορεί νά πή άλλ’ δμως καί χαζά 
πώς τώρα τίποτε κοινό δέν έχει μέ τά ζά 
Δρόμος έδώ φαρδίς πλατύς καί παρα πάνω κάτι

Π .— Γιά πού πηγαίνει Φασουλή;
Φ.—- Θαρρώ γιά τή Βαγδάτη.
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μά κι’ άλλος κεΐ ανοίγεται αμάν κουζούμ γιαβρούμ 
περνά άπό τον Καύκασο τραβά στήν Έρζερούμ 
ποΰ νέ άπίορσουν ρωτούν καί απαντούν οί μπούφοι 
πώς πάνε μέ τής σκούφιες των νά παίξουν κλωτσοσκούφι. 
Τί βλέπω;

Π .— Τ ’ είναι Φασουλή;
Φ.—  Ευλογημένη ώρα

Νεράιδες πάνε σπίτι μου πεντάμορφες μέ δώρα.
Τί πράγματα Πριγκηπικά! μετάξο κεντημένα.

Π .— Ά μ  δέν πιστεύω νάρχωνται παληάνθρωπε γιά σένα. 
Φ.— Τ’ άγριολούλουδο φιλούν άλλα δροσάτα άνθη.

Νά τοΰ Λεωνιδόπουλου ή κόρη Μαριάνθη 
ποΰ μόλις τώρα τής ζωής τήν άνοιξι ζυγώνει 
καί σέ ψυχής ποιητικής τόν ίσκιο μεγαλώνει.
Νά ή Βρυώνη Περικλή είναι αυτή ή ντάμα 
πούρχεται μέ τής ώμορφες τής κόρες της άντάμα. 
Θλιμμένη είναι. 'Όλα της στά μαΰρα τάχει βάψει 
κι’ δ χάρος τό φιλόξενο τό σπίτι έ'χει κάψει.

Π .— Μή μοΰ θυμίζης Φασουλή, τό Σταύρο πούναι χώμα 
κι’ εγώ τό φίλο έ'κλαψα καί τόν θρηνώ ακόμα.
’Άλλο τί βλέπεις μέσα των βρέ Φασουλή τσαχπίνη; 

Φ.— "Ολα τά βλέπω Περικλή εκείνα πούχουν γίνει
άλλ’ δμως καί τά μέλλοντα νά σοΰ τό πώ μπορώ 

Π .— Ό ρ σ ε  λοιπόν στραβόξυλο στηλιάρωμα γερό.

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι . Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ ΙΑ Σ

Ξέρων πώς έγεννήθηκα θνητός κι’ έγώ στήν πλάσι 
καί δτι θάρθη μιά στιγμή ό κόσμος νά μέ χάση 
κι’ ό Μίχος ίσως χλιβερόν μοΰ βγάλει έπικήδειον
νά καταστήσω σκέφθηκα τή μνήμη μου άίδιον.

*  *  *

’Αφού έχώθηκα κι’ έγώ στόν κόσμον τόν δημόσιον 
χωρίς ν’ άφήσω ιερόν άσκάλευτον καί όσιον 
άφοΰ έμμέτρως καί πεζώς έδώ έφιλολόγησα 
δπερ σημαίνει δηλαδή πολλούς έφορολόγησα.

*  *  *

Ξέρων αφού φιλολογώνστόν κόσμο έχω ζήσει 
πώς θά βρεθή κάποιος ξυπνός νά μέ βιογραφήση 
δήθεν είς ένδειξιν τιμής γιά τή δική μου ζήσι 
μά πράγματι άλλους κουτούς γιά νά φορολογήση.

*  *  *

Γιά δλ’ αύτά φοβούμενος μή γράψη άρες μάρες 
καί πή πώς ήμουν έξυπνος μή γράψας κουταμάρες 
γιά τούτο άπεφάσισα προτοΰ τά μάτια κλείσω 
τόν εαυτόν μου μόνος μου νά τόν βιογραφήσω.

*  *  *

Έγώ λοιπόν ποΰ χώνομαι στοΰ κόσμου τό ρουθούνι 
καί άλλοι Ντίνο μέ καλούν κι’ άλλοι μέ λέν Ζαμπούνη 
σ’ ένα χωριό Εύβοϊκό μ’ είπαν τό φώς πώς είδα 
καί μέ τόν ’Αγαθόπουλον έχω κοινή Πατρίδα.

*  *  *

Ξέρει’ ό ’Αγαθόπουλος ποιο είχε παίξει μέρος 
καί τόν άποθανάτισε ό Γάλλος Μολιέρος.
’Έζησε βλάξ στό βίο του κι’ άπέθανε κουτός 
Ξηροχωρίτης ό άνήρ γάρ ήτανε κι’ αύτός.

* *  *
Μόλις λοιπόν γεννήθηκα στό κλάμμα τώχα βάλει 
{θαρρείς πώς τώξερα σάν τί θά μούρθει στό κεφάλι 
καί τή ζωή μέ κλάμματα σά βλάκας τήν έπήρα 
προβλέπων δήθεν τήν κακή καί τήν ψυχρή μου Μοίρα.

*  *  *

Είπα σάν βλάξ καί φαίνεται πώς ήμουνα ζωντόβολο 
γιατί άλληώς δέν θάδινα γιά τή ζωή διώβολο 
δπως τό κάνω σήμερα ποΰ τήν κυτώ άλλοία 
απ’ τήν καλή τήν δψι της τούτέστι τή γελοία.

*  *  *

Λοιπόν νά μή μακρυγορώ καί τό σοφό σάς κάνω 
ϊ̂ γώ πού δέν μπορώ ψωμί καλά καλά νά βγάνω 
στό θέμα έπανέρχομαι τραβών γιά τό προκείμενον 
νά πώ τί είδους ήμουνα στόν κόσμο υποκείμενον.

*  *  *

Πατέρα είχα δουλευτή. Ποτέ δέν πήρε θέσι.
Κι’ αύτός καθώς κι’ ή μάνα μου--Θεός νά τούς σχωρέση-
στά νειάτα τους θυμήθηκα δτι φορούσαν φέσι
κι’ έγώ τσαρούχια καί μακρύ ζουνάρι γιά τή μέση.

*  *  *

Ποιοΰ γένους έγεννήθηκα; Γιά τούτο έν τιμή 
να βεβαιώσ»! ήμπορεϊ ένόρκως ή μαμή 
μ’ άφοΰ ποτέ δέν φόρεσα στό βίο μου φουστάνι 

ιστεύω πώς άρσενικόν ή Φΰσις μ’ έχει κάνει.
ΣΟΦΑΙ ΣΥΜ ΒΟΥΛΑΙ

Αν είσθε ερωτευμένος μήν άποφασίσητε ποτέ νά 
αντρευθήτε πριν γίνετε εντελώς καλά. ’Ά ν  γιατρευθήτε 
:ετά τό γάμο ώρισμένως θ ’ άρρωστήση τότε ή γυναίκά 
ας ή όποια θά πεθάνη γιά σάς καί θά ζή . . · . . . .  γιά 

-άποιον άλλο.
Ά ν  είσθε μύωψ φορέσετε ένα ζευγάρι 

υαλιά, άν είσθε μύωψ καί παντρεμμένος τότε φορέστε 
_ύο τό ένα πάνω άπό τό άλλο.

*  ★  *

I ' Οσοι ροχάζετε, δταν κοιμάσθε, συμβαίνει διότι 
έϊσθε τ’ άνάσκελλα· δηλαδή έχετε τό στρώμα στήν πλά- 
*η σας καί στό στήθος τό πάπλωμα. Βάλτε λοιπόν δταν 
Κοιμάσθε άπό πάνω σας τό στρώμα καί άπό κάτω τό 
■άπλωμα καί θά γλυτώσητε.

ιδίως δσοι είσθε έρωτευμένοι. "Ολες ή σκόνες άπό τήν 
άντιπύρίνη έως τή στάχτη πού ρίχνουν στά μάτια τού 
κόσμου, είναι καρδιακές. Δέστε σφιχτά μ’ ένα σχοινί 
τό πόδι σας καί χτυπάτε γερά τό κεφάλι σας στόν τοίχο. 
'Ωρισμένως δέν θά σάς ξαναπιάση κεφαλόπονος.

*  ★  *

’Ά ν  ή κοιλιά σας φουσκώνει λίγο, λίγο ρωτάτε άμέσως 
τό γιατρό- άν δμως ή συνταγή του δέν σάς ώφελήση, 
τότε γιά καλό καί γιά κακό συμβουλευθήτε καί μιά μαμή. 

*  *  *

’Ά ν  έχετε ρευματισμούς πρέπει νά τρίβετε καλά τό 
σβέρκο σας μέ τά πόδια καί νά κοιμάσθε μέ τά παπού
τσια. Πολλοί γιατρεύθηκαν φοροΰντες ποδήματα στόν 
ύπνο καί περπατοΰντες ξυπόλυτοι.

κριβάτ’ κί πάου κατά διαόλ. Πάει στραμπλίσκη τού ζνί- 
χιμ άπ’ ντ’ προυσκιφαλάδα κι’ ούλ’ τνύχτα είχα βλιάξ’ 
μεσ’ στού μαλλί ποΰταν άπ’ κάτ’ άπ’ τού κουρμίμ.

— ’Άει πάμ’ τουώρα νά πιοΰμ’ καμμιά φουσκουμ’λιά 
στούν καφινέ.

Σέ λίγο καθισμένοι σ’ ένα τραπέζι κάτω στό Καφφε- 
νείο άρχισαν νά συζητοΰν πώς θά ήτο δυνατόν νά βροΰν 
τόν Παραδαρμένον καί δι’ αύτού νά πάνε στό Νοσοκο- 
μείον. 'Ο καφεντζής τούς ρώτησε καί πάλιν τί δουλειά 
έκανε ό πατριώτης των.

— Δ ’λειά; Μάνατ’ ή θειά ή Τριαντάφυλλου λέει πώς 
π’λεί τάχα ζαχαρ’κά, άλλ’ λέν πώς είν’ γυρουλόους. Ού 
Μπάρμπας τ’ ού Κουλουβιλόν’ς λέει πώς ούλου άγου- 
ράζ’ κί π’λεί κί βγάζ’ άπού πίσου μιλιούνια. Εστειλ’
πέρσ’ τ’ζουγραφιάτ’ στού χουριό κί εΐχε δαχλύδια κί 
καδένες κί κουλάρα γύρου άπ’ τού σβέρκουτ σά μιγάλους 

Ζητείτε άνθρωπος να λεη τήν άληθεια. Μάς ανθρώπους κι’ άψλό καπέλου σντ’ κουρφήτ’ σά μ’σουκίλ.
Λέν πώς έχ’ άπού κείνου πώς τού λέν άπ’ πλάει δίχους 
άλουγα κί λιπτά θησαυρό.

(άκολουθεί)

είπαν πώς ένας τέτοιος ζή κρυμμένος στό Σικάγο. 'Ηγε
μονική άμοιβή σέ κείνον πού θά τόν ξ ε σ κ ε π ά σ η  
καί γενναίο ξύλο στό Φιλαλήθη. 'Ο κ. Τριανταφύλλου 
άναλαμβάνει καί γιά τά δύο. ’Εμείς επίσης θά πάρωμε 
τήν προμήθειά μας, δχι δμως καί άπό τά δύο.

*  *

Οταν ή μύτη σας τρέχη, μήν τρέχετε γιά μαντήλι. Είνε 
οπατάλη να λερώνετε τά μαντύλια, δταν ό ράφτης σάς 
Ικοψε μανίκια. Ή  οικονομία λένε οί σοφοί είναι ή μεγί- 
?τη άρετή.

* ★ *
Οταν σάς πονή τό κεφάλι μήν πέρνετε ποτέ σκόνες,

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
Δ. ΚΕΦΤΕΔΑΝ, Σικάγον.

Ή  Κίρκη δέν είχε ραβδί. Ρώκα κρατούσε μόνο καί 
σ’ δποιον άκουμπούσε τό σφοντύλι της τόν μετεμόρφωνε 
σέ γουρούνι. Τό ίδιο πού γίνεται δηλαδή καί σήμερα.
Γ. ΓΑΛΑΤΑΝ, Μπίντζιπορτ.

Ό  Κολόμβος ήτο Αρβανίτης. Άπό μικρός ήσθάνετο 
μεγάλην κλίσιν προς τήν γλυπτικήν, τήν όποιαν έδιδάχθη 
καθώς άναφέρει ό διάσημος ιστορικός τής έποχής έκεί- 
νης Ναστραδίν Χότζας άπό τόν Σωκράτην. Τάς σπουδάς 
του τάς έτελειοποίησεν είς τό ’Οθωμανικόν Πανεπιστή- 
μιον. ’Έζησε αρκετά χρόνια καί άπέθανε άφήσας πολ
λούς άπογόνους είς διάφορα μέρη τής Τουρκίας καί 
Ελλάδος. ’Ά ν  καί στήν Αμερική μετηνάστευσαν άπό- 
γονοί του δέν τό ξέρομε.
Μ. ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΝ, ένταΰθα.

Θέλετε νά δανεισθήτε. Χούμ! Καί μείς γυρεύομε τό 
ίδιο πράγμα. Εμείς μάλιστα δίνομε καί περισσότερον 
τόκον, άφοΰ δέν έχομε σκοπό νά δώσωμε ούτε δεύτερο 
τόκο, άλλ’ ούτε καί πρώτο κεφάλαιον. ’Έπειτα εμείς 
έξασφαλίζομε τόν δανειστή μας. Τοΰ δίδομε έγγυητή 
τίμιον άνθρωπον πού βρίσκεται έπί τού παρόντος στή φυ
λακή επί κλοπή κατά λάθος καί τώ βάζουμε υποθήκη τήν 
έπιχείρησί μας. Τό καλλίτερο πού έχετε νά κάμετε είναι 
νά σάς συστήσωμε μιά Εφημερίδα γιά νά καταχωρήσετε 
μιά αγγελία πώς είσθε Τραπεζίτης καί ζητείτε έμπιστον 
ύπάλληλον έπί έγγυήσει. ’Έτσι μόνον μπορείτε νά βγά
λτε κάποιου απλοϊκού τούς Τ ρ α π ε ζ ί τ α ς .
Κ. ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ, Μπόστον.

Ή  λέξις Καλλιόπη είναι σύνθετος άπό τό καλή καί 
οπή τοΰ ρήματος όρώ δηλαδή βλέπει καλά. ’Άλλοι τήν 
παράγουν άπό τό κάλλος καί οπή. Γιά άκριβεστέρας 
πληροφορίας άποτανθήτε στό μακαρίτη τό Κόντο γιατί 
άπό τά Γραφείά μας κανένα δέν λένε Κόντο εμείς γρά
φομε μόνον τό κοντό καί τό μακρύ μας δπως λέει ό 
λόγος.

Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ή  νύχτα έπέρασε δλη κατά τόν τρόπο πού ώρισε ό 

Γιάννης. 'Όταν έκοιμάτο ό ένας ό άλλος έφύλαγε σκο
πός φροντίζων πάντοτε στόν παραμικρό θόρυβο νά 

ξυπνά τόν κοιμισμένο.
Τό πρωΐ μόλις άρχισε νά ξημερώνη ό Γιάννης ποΰ είχε 

σειρά ώς σκοπός έξύπνησε τό Στάθη.
— Σήκου Στάθ’ κί πήρ’ ’μέρα. Θαρρού κι’ ήλιους 

πάει μιά φκέντρα ψ’λά. ι
— Ούρ’ λάλ’σαν τά κουκόρια ,Γιάνν;
— Είν’ άψλό τοΰ σπίτ’ κί δέν άκούουντ’. ’Άει Σήκου 

νά ρουβουλήσ’μ κά τού παζάρ ν άρουτήσουμ’ γιά τούν 
Παραδαρμένου, νά μάς πάη στού Σουκουμείου νά ίδοΰμ’ 
τί κάν’ ού μαυροέρμ’ς ού Άργύρ’ς.

Ό  Στάθης σηκώθηκε καί ντυμένος έτσι δπως είχε 
κοιμηθή μέ τά παπούτσια πήδησε κάτω άπό τό κρεββάτι 
ξεροτανισθείς.

— Ούρ’ δέν έκλεισα μάτ’ τ’ νύχτα άπ’ τού φόβουμ’ 
μπάς κί κ’λύσου κί πάρου καμμιά τοΰμπα κάτ’ άπ’ τού

GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.
83 14th AVENUE, NEWARK, N. J.

#
’Έχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα καί 

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. 'Υόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  καί δέν έχομε π ο λ λ ά  
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.

Τό ξέρετε τό Πάνθεον; Ξενοδοχείον πρώτης.
Ό  Φώσκολος τό κυβερνά σπουδαίος πατριώτης 
κι’ ό Λοιλοιδάκης σύντροφος πούναι Μαρμαρινός 
κι’ ύπηρεσίες χίλιες δυο κάνει τού καθενός.
Ξενοδοχείον φαγητού καί ύπνου δπως πρέπει, 
ποΰ δλω προς τήν θάλασσα καί πρός τόν ήλιο βλέπει, 
μέ μπάνιο, μέ σκεπάσματα καινούργια, καθαρά 
καί δπερ σπουδαιότερον λίγον ζητούν παρά.

7 W ASHINGTON STREET, NEW ΥΟΡΚ.

Μ Ε Γ Α Λ Η  Κ Α Ι Τ Ε Λ Ε ΙΑ  

Α Γ Γ Λ Ι Κ Η  Σ Χ Ο Λ Η  
568 7th Ave., NEW YORK 

JEAN TRICHA

Διπλωματούχος ’ Αμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα έπί 
15ετίαν και δυναμένη νά άποδώση τήν ακριβή έξήγησιν είς τήν 
'Ελληνικήν καί τήν γνησίαν ’Αμερικανικήν προφοράν.

Ή  μόνη, τελείως κατηρτισμένη ’ Αγγλική Σχολή δι’ άρχαρίους 
καί προκεχωρημένους, ή οποία προπαρασκευάζει δχι μόνον διά 
Hich School (Γυμνάσιον) άλλά καί δι’ ’ Αμερικανικά έπιστη- 
μονικά καί επαγγελματικά Σχολεία.

'Ω σαύτω ς διδάσκονται "Α λγεβρα  καί Γεωμετρία διά τό 
Cooper Union. Σύστημα τέλειον, πρακτικώτατον.

The Jame Tricha English-Greek School 
’Αγγλικά έάν δέν ξέρης καί στής Τρίχα δέν φοιτάς 
κάθε ώ ρα  ποΰ διαβαίνει κι’ ένα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά  χρονάκια σάν νερό 
καί δέν θάχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό. 
νΕτσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι 
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλω νά σπονδάση.

Θέλεις Μαμή μέ φτερωτό, μέ πουπουλένιο χέρι 
ποΰ τή γυναίκα ξεγεννά χωρίς νά ύποφέρη;
Μαμή μέ δίπλωμ’ άριστα μέ γνώσι καί μέ γνώσεις 
ποΰ σάν τήν βάλης σπίτι σου νά μή τό μετανοιώσης 
Π ρώ τη ς Μαμή καί έν ταύτφ Κυρία μέ μυαλά 
γιά τήν Κυρία ρώτησε Κατίνα Γαβαλά.

Katina Gavala 252 W . 36th St.
Tel. 6511 Greeley.

NEW YORK

Π ές  μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντοΰρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ’ ενα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αυτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης. 
θ ά  πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά  μετανοιώσης. 
PAN AG IO TIS TSIMIS 150 W . 28th St. NEW  YOR K



4 SATYRΟΣ

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

NEW Y O R K

Τί είσαι; Μ ετανάστης κα'ι πας γιά τήν Π ατρ ίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά  Ξενοδοχεία νά φ ά ς καί νά ύπνωσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον υπνου καί φαγητού επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα νά ζητήσης.
' ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

***
Στήν πόρτα σου νεκρώσιμο νά ξέρης πώς κολλάς 
δν στή ζωή  σου δέν γλεντάς· αν τύχη δέν γελάς 
Είναι τό γέλοιο γιατρικό ποΰ τή ζωή  μακραίνει 
κι’ δποιος αδιάκοπα γελά, ποτέ του δέν πεθαίνει 
Σ έ  κάνει κάθε λύπη σου ό Σ ϋ λ λ α ς  νά ξεχάσης 
μέ Καραγκιόζη εξοχο κι’ αστείες παραστάσεις.

Κ Α Φ Φ Ε Ν Ε ΙΟ Ν  Π Α Ν Θ Ε Ο Ν  
313— 315 W. 37th St. 
Δ. Δημητρακόπουλος Γ. Ξαν&άκης. ι* * *

Ελληνικό καθ’ έαυτό παντοπωλείον πρώτης 
ποΰ μέσα μόνον έκτακτος εΰρίσκεται ποιότης 
fj δπως λένε μερικοί καί τοΰ πουλιού τό γάλα 
Στρήίτ Γουέστ θά τό εΰρής τούτέστι τοΰ Μ ατάλα 
Μ’ δ,ν θέλετε καί κάποτε γιά νά μετακομίσετε 
ϊχει έξπρέδες καί φθηνά μαζί θά  συμφωνήσετε.
John Matalas &  Sons 73 W est St.

***
Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Mvyv έχης πιά σκοτούρα,
τής πέρνει 5λες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ΐ ο ν Μ π ο ϋ ρ α »
Μ 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 εΐν’ ένα.

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 φ ω τογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θ εό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφείον Κ ωνσταντίνος ό I B '
Δ . Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω Σ Τ Α  

641 6th A re ., NEW  YOR K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, ’ Ασκληπιάδης πρώτης 
ποϋ διακρίν’ έμβρίθεια καί πείρα καί νεότης.
Γιατρός ποΰ μπρός σου σάν σταθή καί σέ κυτάξη μόνο 
μέ μιά ματιά σέ βεβαιώ σοϋ πέρνει κάθε πόνο.
"Ο ταν έκείνος σέ ίδή καί φάρμακο σοΰ δώση  
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεί τά  νύχια νά σέ σώση.

Κ. Logothetis, 256 W. 44th St. NEW YORK. 
* *  *

“ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
άν λίγο 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 έχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι ’ Αγγελή 
Κουρείο κ.ατακάθαρο 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 έχης χρήμα 

δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.

Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τά  φέρνει.
L E K A S & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST.

I Λάδι ξανθά ’Αϊδινιοϋ καί λάδι Κ αλαμάτας 
I ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
ι λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
τής Ά χ α ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα 
στού Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα. 
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Πρακτορεΐον Άραχταντζή 3 Greenwich St., Ν. Y.
Ο Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
/.αί δέν τόν ηύρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φ ώ ναξε καί μοΐπε «Φασουλή
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’ Ανατολή · |
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα
πώς έχω κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος ποΰ ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον έχομ’ ολοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BO O RAS CIGARETTES 5 B A T TE R Y  PLA C E  NEW  Y OR K.

* ★ ♦
Δωμάτια ευάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
roS ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα νδμπη 
κι’ ένώ εσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχω φ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α  ί ’ Α θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμερή 
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 ’ δ,τι αξία  εχει άσφάλεια θά  κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

STEPHEN CHRISTIDES GENERAL AGENT.
73 Maidn La St.. NEW  YOR K

Ν. Y .

Ό ,τ ι  κι’ fiv άγοράσητε γραβάτες η καρφίτσες 
πουκάμισα καί σώ — Pardon—  μανδύλια ή βαλίτσες 
όλα τά  είδη τ ’ άνδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
στοϋ Μιτυλήνη τρέξατε τοϋ πρώτου τών εμπόρων 
φόρ σέδεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λεωφόρον».
Είναι γνω στός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
μέ γούστου έμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.
467 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.

¥¥¥
Μίστερ κανείς δέν θά  σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
(οΰχα  έάν επάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδη λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στους Π απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 

ροΰχα νά κάνης ώ μορφα καί καλλιτεχνικό.
P A P A G E O R G E  B R O S .

600 Blue Island CHICAGO, ILL.

Μ. Ν Ι Κ Α Σ  
’ Ιατρός

175 Lexington Ave., NEW YORK
★ ★ ★

Α.  Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
’ Ιατρός

152 E. 22nd St., NEW YORK
★ ★ ★

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK
*  *  *

’Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοϋσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New York 
♦ * *

Τοΰ Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
-τοΰ δέν χαλούν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν ’ Αρβανίτη Νϊ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν Εχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν έχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

"Οτι κι’ αν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν εμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Ό μιρόλη 
έκεϊνα ποϋ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ.

* * *
"Α ν τάφερε ή Μοίρα υπάλληλος νά ζήσης 
νά μή τό βάλης μέσα καί πας ν’ αύτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κι’ έκείνος θά  σέ κάμη ύπάλληλο-άφέντη 
δ,τι δουλειά ζητήσης αύτός γιά σέ θά  τρέξη 
κι’ άπό τή στενοχώρια εύθύς θά  σέ ξεμπλέξη.
Linardos A gen cy  659  6th A ve., NEW YOR K

*  *  *

Γκρήκ Ν τρήμ τούτέστι ονειρον Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι ονειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας εξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ αν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Ο ταν τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τό δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρ ίδα  σου καλό χωρίς νά  ξέρης κάνης 

Σ ιγαρέττα  G REEK  D REAM  
A N G L O -A M E R IC A N  T O B A C C O  COM PAN Y 

79 5th AVENUE NEW  Y O R K

Ά ν  στήν 'Ε λλάδα  πρόκειται ποτέ νά έπιστρέψης 
άλλά καί όποσδήποτε άλλοΰ νά ταξειδέψης 
Είναι πολλοί οί Π ράκτορες μά ακούσε καί μένα 
συνήθως άντερα πουλούν μ’ άέρα  φουσκωμένα.
Ά ραχ ταντζή ς θά πή δουλειά, τιμή, εμπιστοσύνη 
κι’ εχει τόν Κιντο Μ άνετζερ μέ τόν Καραμεσίνη.
Σύκα, τυριά, κονιάκ, κρασιά, λάδι αγνό, διαμάντι 
ποΰ αμφιβάλλεις σάν τό τρ φ ς  καί λές. Μήν είναι κάντι; 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τί πράγμα είναι τοΰνο; 
ποΰ νά τό φάη μοναχό μπορεί κανείς σαν φρούτο;
'Ό λ α  τά  σαρακοστιανά, Σαλώ νων ’ ληές καί λάδι 
θά τάβρης εις τούς άδελίτούς μονάχα Μ οσχαχλάδη. 
Moscahladis Bros 44646 New Bowery Ν. Υ.

θέλεις Γαλατομπούρεκα καί τρίγωνα έρίφη; 
μπισκότα, τούρτες, μπακλαβά, γλυκά καί καταίφι 
τών μνημοσύνων κόλλυβα, γιορτών παραγγελιές;
Στοϋ Σαραντίδου— Ζιριμή νά δίνης τής δουλειές. 
Ζαχαροπλαστείον « Ή  ’ Ελπίς» 306 Ε. 34th St. Ν. Υ.

θέλεις νά έχης ρούχα εις τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοϋ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.
Th. FOTIADIS 266 W . 39th St. NEW YORK

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, H otel, έν γένει μήν 
έπιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασςρα- 
λίσητε προσωπικόν τ ί μ ι ο  ν, μ έ  π ε ί ρ α ν  καί φ  ί- 
λ ε ρ γ ο ν. 'Η  έργασία άξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπό 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. 'Ο  σοφώτερος Κ ατα 
στηματάρχης ήμπορεί ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπει
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

θέλετε ύπαλλήλους εντίμους καί έργατικούς μέ πείραν; 
’ Αποτανθήτε εις τό μόνον έργοδοτικόν Γραφεΐον 

C O LE M A N ’ S R E C T O R  AG E N C Y  
693 6th A V E .................................................................... NEW  YORK.

"Ο πως συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
άν στοϋ Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ρούχα σου σ ’ έκείνον 
γιά νά σέ κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φίνον.
Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK

Λουκούμι πρώτης Συριανό λουκούμι μυρωμένο 
ποΰ τρ ω ς  καί λές τί μάστορας τό έχει καμωμένο 
Τί Εύρωπαϊκά γλυκά, άλλά καί μπακλαβάδες 
καί κουραμπιέδες έξοχοι, σιρόπια καί χαλβάδες.
"Ο λα τά  εϊδη τών γλυκών δ,τι καθένας θέλει
τά  έχει άν παραγγελιά εις τόν Μ α ν ά ρ α στέλλει.
A. M AN ARAS 305 Ε. 34th, St., NEW YORK

*·*
Τ ά  πάντα είναι πιθανά, θ εό ς  νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ ενα πόδι εύρεθής ειτε 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.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζών Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

ohn Marakas Rookery Bldg. Room 8 1 7 Chicago, HI.

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα. 
Ά 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

Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery

π ΰ ρ ο θ ά  
(ψωνίσω».

Ν. Υ.

Κ Α Φ Φ Ε ΣΤ ΙΑ Τ Ο Ρ ΙΟ Ν  Τ Ο  Κ ΙΛ Κ ΙΣ  
Κατασκευάζομεν μ π ο γ ά τ σ α  Κ ων)π όλεω ς καί Κ  α- 

τ η μ έ ρ ι α  μέ αύγά συστήματος Σμύρνης καί διάφορα γλυ
κίσματα οίκιακής κατασκευής.

Δεχόμεθα παραγγελίας διά γάμους, βαπτίσεις κλπ.
Μ. Α Γ Γ Ε Λ ΙΔ Η Σ  418 3rd A ve. N E W  ΥΟΡΚ
δπου κυματίζει ή 'Ελληνική Σημαία.

Γνωστοποιούμεν δτι εις τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111.
"1450 W. 5th Ave. Cleveland O.

” Αν Σ ίγγερ  ραπτομηχανή στό σπήτι σου δέν έχης 
κρατών στό χέρι τόν παρά παντοτεινά θά τρέχης 
κι’ αύτό νά ξέρης λέγεται στή γλώ σσα  μας σπατάλη 
Μέ δόσεις ραπτομηχανάς τρέξε νά πάρης μία 
κι’ δριστη πάντων φίλε μου είν’ ή οικονομία, 
δταν τά  ροΰχα τοΰ σπητιοϋ πά ςνά τά  ράψουν άλλοι.
Κ. Α. Γ Κ ΙΖ ΙΩ Τ Η Σ  351 8th Ave. N E W  ΥΟΡΚ .

"Ο π ω ς σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποϋ λιγώτερα ξοδεύεις
"Α ν θέλης οτο ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ  ο θ  υ μ  ί α
ποΰ θά είπή Ά  ν ά  π α  υ σ  ι γιά σάς κι’ Ο Ι κ ο ν ο μ ί α .
CO U CO U LIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ.


