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nov γράφει ey rot? Κ Α Π Α  Z I tb χέρι 
χοντέατι τρέχα γύρευε Mai Νιχολό καρτερεί

Τήν έβδομάδα 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 ’μείς. . . 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 .

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

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

Πέντε μηνός Φλεβάρη καί στήν κλεινή τή χώρα 
καινούριοι Δόν Κιχώται συνωμοτούνε τώρα.

Όγδοήντα καί οχτώ 
νέο κάζο τρανταχτό.

Τ ον  Φεοδινάνδον π οώ τοξ ό μνταρος προβάλλει 

κ ι ’  άκολοι·βονν * ιόηιΐίκ οί π αλαβοί οί «λληι.

Ό πως συνήθως γενική 
συζήτησις πολιτική.

Π .— Τά είδες τά νεώτερα ποΰ γράφουνε τά φύλλα;

Φ.— Είδα άποκρηάτικη πώς γίνεται Γκαμήλα
ποΰ μέσ’ στό Μάντισον κι’ αυτή θά πάΐ] νά χορέψω
κι’ άπ’ τούς Μπακάληδες τουρσιά και σέντζια θά μαζέψη.

Π .— Μωρέ οί φίλοι Σύμμαχοι δέν είδες τώρα βώδι 
πώς πάνω στό Καραμπουρνοΰ βάλαν εσχάτως πόδι 
καί μέ τή γαλανόλευκη ή αΰρα τής θαλάσσης 
χαϊδεύει καί τήν τρίχρωμη μακαρονίας πάσης 
Πες μου σάν πώς σοΰ φαίνεται τό κάζο Φασουλή;

Φ.— Λέω πώς ή στρατηγική ανάγκη τό καλεί
'Οσάκις ή ανάγκη μου καί μένα μέ τσιτώσει

τό μέσα παντελόνι μου μή θέλων νά λερώση 
μέ τό παρντόν τά πόδια μου σάν λέλεκας άπλώνω 
καί δπου τύχει γρήγορα τραβώ καί ξεφουσκώνω 

Π.— Καί κάρβουνα κακόμοιρε ποΰ δέν υπάρχουν στάλα;

Φ.—  Πάλι ανάγκη τό καλεί στρατηγική κεφάλα
καί κάρβουνα άν άφιναν νά έχουν καί κεί πέρα
μπορεί νά τούς μουτζούρωναν μέ κείνα καμμιά μέρα

■
Π.— Καί τό σιτάρι ποΰ μ’ αύτό μόνον μπορείς νά ζήσης;

Φ.— Τήν ίδια τήν στρατηγική άνάγκη νά ρωτήσης 
Ό οθό έάν δέν στέκεται τά άδειο τό τσουβάλι

■■ν
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δμως γεμάτο δέν μπορείς νά τό λυγίσης πάλι 
και στό γνωστό τό λόγιο οί Σύμμαχοι πιστεύουν 
οτι αρκούδες νηστικές ποτέ τους δέν χορεύουν

Π .— Κι' ή Γερμανοβουλγαρική αεροπλάνων πτήσις;

Φ.—  Πάλι γιά τή Στρατηγική ανάγκη νά ρωτήσης
Άφοΰ μπροστά στό γίγαντα μ’ άφισ’ ή Μοίρα νάνο 
'ρήμα μέ κάπα Περικλή τ’ αεροπλάνο κάνω 
καί ρίχνω ρίχνω προς τόν μέν καί προς τόν δέ χταπόδι 
βόμβαις ποΰ κλείνουν μέσα των αέρια δυσώδη

Π .— Βρέ σύ τό φύλλο Περικλή τό γύρισες καί πάλι;

Φ.— Τά λέω διφορούμενα όπως τό κάνουν κι' άλλοι

Π .— "Ωστε δέν μετενόησες μωρέ Φρενοκομείο;

Τ.— Τά γηρατειά μ' αρέσουνε καί τό Γηροκομείο
μικρόν τών γέρων μοΰλεγαν δλα ν’ ακούω χάχα 
καί νά μή δίνω προσοχή στους βρόντους των μονάχα 
κι’ ό Μαθουσάλας σήμερα αν τύχαινε νά ζήση 
σ’ εκείνον ψήφο θάδινα νάρθή νά κυβερνήση 
καί θάστελνα τήν κόρη μου μέσα στή φτώχεια τούτη 
μαζύ νά τρώνε τό χυλό, νά τρών καί τ' αραρούτι

Ό  Φασουλής ή βίδα 

φορώντας προσωπίδα.

Π .—  Ποιός είσαι σύ ποΰ έρχεσαι μασκαρεμένος πάλι 
προτοΰ νά μπή Σαρακοστή καί ’ρθη τό Καρναβάλι; 
Άποκρηές δέν κάνουμε μέ μάσκες έδώ πέρα 
Έμεΐς αλλάζομε μορφές γιά γοΰστο κάθε μέρα

καί μόνο κάθε φουκαρά 
τιτλοφορούμε μασκαρά

’Ά ν  προσωπίδα έβαλες καί ήρθες γιά λουφέ 
ή πώς θά κάνης άν θαρρής κάποιο μ’ αύτό έφέ 
μέσα στούς αμασκάρευτους εμάς έδώ τούς άλλους 
βέβαιος νάσε πώς θά βρής ένα σωρό Δασκάλους

Σάν έχης μπρός καλαμαρά 
άπό τό νού νά βγάνης 

δτι θαρθής κύρ μασκαρά 
τό μάστορη νά κάνης

Αύτ’ είν’ ή μόνη μας δουλειά ποΰ κάνουμε δώ πέρα 
"Ενας τόν άλλον μασκαρά νά δείχνη κάθε μέρα 
καί γιά νά είναι φίλε μου τό θέαμα φτηνό 
δυο σέντζια μόνο είσοδο πληρώνει τό κοινό 
Μά ποιόν ζητείς ποΰ στόν μπερντέ έμπήκες μέ τό ζόρι;

Φ.-—’Εμπρός στό παρασύνθημα, αυτοστιγμεί προχώρει 
καί στήν Καμόρα σάν έμέ άν δέν άνήκης τέρας 
θά σέ περάσω διαμπάξ έν στόματι μαχαίρας 
Κύτταξε τοΰτο τό σπαθί καί τοΰτο τό κουμποΰρι 
πές μου τό παρασύνθημα στό σύνθημα «Αγγούρι»
Τί τρέμεις; Λέγε παρευθυς τό παρασύνθημά σου 
ή κάνε τώρα τό σταυρό, πές τά πατέρημά σου

Π .— Λυπήσου με. Τί έφταιξα ό δύστυχος; Γιά πέ μου; 
’Εγώ κακό δέν έκανα στό γείτονα ποτέ μου 
μά μήτε καί σέ έρανο δέν έ'δωκα κανένα 
κι’ άν κατά λάθος μ’ έγραψαν δέν θάχω πληρωμένα 
Λυπήσου τον τόν Περικλή τόν βλάκα καί γελοίο

Φ.—  Προγεγραμμένος φέρεσαι σέ τοΰτο τό βιβλίο 
κι’ ό κλήρος έπεσε σέ μέ νά ρθώ νά σέ κλαδέψφ

Π.— Μήπως ζητείς τόν Φασουλή; Γι’ αυτόν θά τό πιστέψφ 
έγώ μέσ’ στά πολιτικά δέν βγήκα τρυφερίτσα 
μήτε μέ λένε στρατηγό μήτε καί Γιαννακίτσα

Φ.— Νέα Καμόρα έγινε ώς θάμαθες έσχάτως
κάτω στό φιλελεύθερον τής Καρκαλοΰς τό Κράτος 
κι’ ό μή πιστεύων στό εξής στόν Μπαμπούλα Λευτέρη 
ενθϋς θά νοιώθη στό λαιμό κουμποΰρι καί μαχαίρι 
’Εμπρός τό παρασύνθημα ή πέσε νά πεθάνης 
καί προπαγάνδα μοΰγραψαν πολιτική πώς κάνεις 
ποΰ προσπαθείς τό φρόνημα τοΰ κόσμου νά κλονίσης 
στόν παλαιοκοματισμό ζητών νά τούς βάφτισης.

Σάν μοΰπεσε ό λώτος 
νά γίνω Δον Κιχώτης 
κατά τοΰ καθεστώτος 
σπουδαίος συνωμότης 
κι’ Αριστογείτων νέος 
προς αίματα οργών 
δολοφονώ γενναίως 
τόν κάθε Υπουργόν.

Τροχώ τ ήσακαράκα 
γεμίζω τό τρομπόνι 
κι’ είτε φοροΰνε βράκα 
ή έχουν πανταλόνι 
τό σύνθημα τούς ρίχνω 
αμέσως μεσ’ στή μούρη 
καί τό κουμποΰρι δείχνω 
καί τούς ρωτώ «Άγγοΰρι»

Καί άν κανείς δέν ξέρει 
τό παρασύνθημά του 
μέ τούτο τό μαχαίρι 
τοΰ βγάζω τ’ άντερά του 
σέ τούτη δώ τά βάνω 
τή σάκα σκυλλοπέτση 
καί σπίτι μου τά κάνω 
τό βράδι κοκορέτσι.

Καθένα τοΰ Λευτέρη 
αντίθετον κασίδη 
μέ τό ζερβί μου χέρι 
περνώ άπ’ τό λεπίδι 
καί ή δική σου τώρα 
σημαίνει λαοπλάνε 
ή τελευταία ώρα 
καί τό σταυρό σου κάνε.

Φ.— Μωρέ εσύ τοΰ Βασιληά δέν είσαι οπαδός 
καί τής ούδετερότητος σαληάρης άοιδός;
Δέν είσαι φιλοβούλγαρος καί φίλος τοΰ ’Εμβέρ
ποΰ βγαίνεις γιά τούς Τεύτονας τουζούρ ξιφίρ μπαλέρ;

Π .—  Φίλος ποτέ τοΰ Βασιληά δέν ήμουνα ώς τώρα 
γιατί αυτός κατέστρεψε τή δύστυχή μας χώρα.
’Ά ν άλλος ήτο μιά φορά θάμεθα στήν Άσία 
τήν Αφρική θά πέρναμε καί τήν Πολυνησία 
κι’ ενα σωρό άπέμειναν γλύκες ελπίδες φρούδες 
ποΰ στό Τάμ-Τούμ δέν φθάσαμε νά κάνωμε μαϊμούδες. 
’Ά ν  άλλος ήτο Βασιληάς γιά τό καλό τής χώρας 
ώς τή Λαπλάτα θάφθανε καί πέρ’ άπ’ τάς Άζόρας 
Τήν Κοΰβα θά κυρίευε κι’ αντί σιγάρων Μπούρα 
Αβάνας θά έκάπνιζα τά μυρωδάτα ποΰρα.

I
Ψέματα είναι ψέματα. ’Εγώ γιά τό Λευτέρη μου 

μπορώ νά βάλω στή φωτιά τό πόδι καί τό χέρι μου 
κι’ δπως οί παίδες οί επτά οί τής γραφής έκείνοι 
γιά τό χατήρί του νά μπώ σέ πύρινο καμίνι.
Καμμιά μή δίνης προσοχή σέ τούτους τούς Φελάχους 
Έγώμαι πΰρ καί θάνατος μαζί μέ τούς Συμμάχους 
ποΰ μόνον γιά χατήρί μας μέ γνώσι καί μέ νοΰ 
βάλαν ποδάρι μιά χορά καί στό Καραμπουρνοΰ.
Ξέρω κι’ έγώ άπ’ τό σχοληό ξέρω καί άπ’ τόν παπά 
δτι παιδεύει Κύριος αύτόν ποΰ άγαπα 
καί διαρκώς παρακαλώ νά μάς χιλιοπαιδεύουν 
γιατ’ έτσι περισσότερο ξέρω θά μάς λατρεύουν,
Έγώ γιά ’Άγγλους χάνομαι, γιά Ρώσσους πιά πεθαίνω 
καί γιά Φρατέλους ’Ιταλούς σχίζω τή γή καί μπαίνω.
Σ ’ δτ κι’ άν κάνουν πάντοτε έπικροτώ κι’ έγώ 
καί γιά χατήρί τους μπορώ νά πέσω νά πνιγώ.

Φ.—  Δέν είσαι σύ βασιλικός βρέ παληομαλαγάνα;

Π .—  Οΰτε καί δεντρολίβανο μήτε καί μαντζουράνα 
καί άν μυρίζω κάποτε αύτό συμβαίνει μόνο 
γιατί τήν κόρη μου κι’ έγώ καμμιά φορά φασκιώνω. 
Φίλος ποτέ τού Βασιληά δέν ήμουνα έγώ.
’Όχι γιατί δέν μέκανε καί μένα Υπουργό 
άλλά γιατί σέ πόλεμο δέν έρριξε τή χώρα 
στόν καφενέ θά κάθωμαι νά σχεδιάζω τώρα 
Φίλος ποτέ δέν ήμουνα σέ τέτοιον Βασιληά 
ποΰ στής Πατρίδος τό κορμί έπέρασε θηλειά
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καί στής ούδετερότητος τό ράφι μέσ’ στής μπόρες 
έπήγε κα'ι τήν πέταξε σάν τής γεροντοκόρες.
Φίλος ποτέ δέν έ'γεινα μά μήτε καί θά γίνω 
εγώ γυρεύω πόλεμο νά πέρνω και νά δίνω 
ούτε ουδετερότητα καμμία επιτρέπω 
ν’ ακούω θέλω αίματα, μά οχι νά τά βλέπω.

Φ.—  Προγεγραμμένο σ ’ έχουνε καί πέσε νά πεθάνης

Π .— Λυπήσου με, καί ψυχικό σέ βεβαιώ θά κάνης
ποΰχω γυναίκα καί παιδιά κι’ άγγόνια καί ξαγγόνια 
καί ζοΰμε μέσ’ σ’ ανάποδα δυστυχισμένα χρόνια 
’Εγώ δέν βγαίνω τακτικά σάν άλλους κάθε μέρα 
κι’ δλα τά λέω χωρατά.

Φ.—  Κακή ψυχρή σου μέρα 

Ό  Φασουλής αυτοστιγμεί τήν προσωπίδα βγάζει 
κι’ ό Περικλής ενα μακρύ σκουπόξυλο αρπάζει 
καί φέρνει γύρω στό μπερντέ τό ξύλινο ζευγάρι 
καί πέφτει δπως πάντοτε τό σχετικό στηλιάρι.

Σ Τ Ι Γ Μ Α Ι . . . : ____  Μ Ε Λ Α Γ Χ Ο Λ ΙΑ Σ

Μέσ’ στής φασκιές μέ τύλιξαν μουρνταρεμένον τότε 
κι’ έκανα πάνω μου κι’ εγώ — σχωράτε με άν τρώτε 
ώς δτου φίίάσω δηλαδή τριών χρονών αγόρι 
αύτά ποΰ βάζουν τά μωρά καί κάνουν μέ τ όζόρι.

*  *  *

"Υστερα ποΰ μεγάλωσα είς τό Σχολείο πήγα 
Στό μάθημα έτσάκωνα μέ τρόπο καμμιά μυΐγα 
ένα χαρτί τής έχωνα— δέν θά σάς πώ τη λέξι 
κι’ άμέσως τήν άπόλαγα στό Δάσκαλο νά τρέξη—

*  ★  *

Πολλές φορές συνέβαινε— άλλοίμονο κι άλλοι—  
νά πάη στό μΰτο τοΰ φτωχοΰ δασκάλου μου Βαλή 
ποΰ άπ’ τήν, έδρα πήδαγε, άπ’ τό μαλλί μ’ έτσάκωνε 
και τά πλευρά μου μέ μπουνιές άλύπητες μαλάκωνε.

* W *
Ό  Δάσκαλός μου ό Βαλής! Θεός νά τόν σχωρέση 
ποΰ φουστανέλλα φόραγε, ποδήματα καί φέσι 
Τί δάσκαλος! Στήν πρόσθεσι ημέρες έθυσίαζε 
νά μάς τή μάθη ώς εξής- δταν Λαμπρή πλησίαζε.

* *  *
Γιά πές μ’ νά ίδοΰ Καματιρέ; τήν πρόσθισ’για τήν 
Εΐκουσ’ μιλάτα κόκ’ν’ αύγά ταχιά τ’ Λαμπρή π’

κί δίκα πέντη τ, Κουκουλιού κί δυό φραντζόλις τ’ 
κι’ ένα απουκάλ’ κρασί τ’ Σκουτνού πόσα μάς κάνει

ξέρ’ς ; 
θά μ’ 
φέρ’ς 

Γ ούλα 
ούλα;

Γιά ίέλα δώ νά ’μπής Ζαμπούν’ ίσύ πού τσ’ μυίγις πιάν’ς 
κί τρέχ’ς στά δέντρα γιά φουλιές κί μπιρμπατιές μάς

κάν’ς
Μιά κότα δ’κής, μιά πάπια τ’ Κρίκ’ ένα καπόν’ τ, Πιφάν 
κί μιά τσαντίλα μί τυρί γιά βρές του τί μάς κάν;

*  ★  *

Μ’ άπό τό θέμα έφυγα. Σχωράτεέ με ξεχάνω 
ποΰ κατά λάθος τοΰ Βαλή βιογραφία κάνω. 
καί φίνκ’ άκούμα α μουρίτ, δπως τό λέν ο! Βλάχοι 
δσες ξυλιές μοΰ φόρτωσε τόσα συχώρια νάχη.

*  ★  *

Τί μορφονηό άληθινά ή φύσις μ’ είχε κάνει.
"Ολος ό κόσμος μ’ έφτυνε μικρόν μή μέ βασκάνη 

γιατ’ ήμουν τόσω μποϊλής θυμούμαι στό χωρειό 
ποΰ δλ’ οί συνομήλικοι μέ φώναζαν «κορηό».

Δέν ένθυμοΰμαι νά σάς πώ μικρός ποΰ είχα φόρτε 
ξέρω πώς ήμουν μοναχά θεότρελλος γιά κόρτε 
κι’ ό άφαλός μου έ'λυνε στών θηλυκών τήν δψι 
λές κι’ ή Μαμή μέ φραμπαλά μέ είχ, αφαλοκόψει,

*  *  *

Έπίδρασι επάνω μου σπουδαία εϊχ’ ό έρως 
Ακόμα τώρα δηλαδή ποΰ είμαι πλέον γέρως 

δταν κανέναν τρυφερό ίδώ κοντά μου κόμματο 
δέν κατορθώνω, βρέ παιδιά, νά κάνω τόν άόματο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
Γ. ΕΡΩΤΟΧΤΥΠ ΗΜΕΝΟΝ, ’Ενταύθα.

Μάς γράφεις πώς ή Σουΐτ χάρσου σέ άφησε καί έπιασε 
άλλον καί μάς ρωτάς τί νά κάνης. Σάς δίδομε τή συμ
βουλή μας ευχαρίστως. Διάβολε! ’Εμείς γι’ αύτό άνοιξα!ιε 
’Ελεύθερον Βήμα γιά ν’ άνοίξωμε τά μάτια τοΰ κόσμου.

Λοιπόν, αγαπητέ, ερωτευμένε, νά τής κάνης μάγια 
τής ώραίας αύτής Συλφίδος. Ξέρεις νά κάνης μάγια; 
”Αν δέν ξέρης, θά σοΰ δώσουμε τή συνταγή. Είναι ά- 
λάνθαστος σάν τόν Πάπα. Τήν κάναμε κι’ εμείς π ο λ- 
λ ά κ ι ς  φ ο ρ έ ς  καί μάς κυνηγούσαν μή ρωτάς πώς.

Λοιπόν γράψε. Πέρνεις μιά οκά νεροκολοκύθα, 
δύο ΐντζες άπίγανο, τέσσαρα ρούπια πικραγγουριά, Π'ά 
φούντα άπό τσαρούχι, ένα φτΰλι τής λάμπας, ένα νύχι 
τοΰ ποδαριού σου, τρείς τρίχες άπ’ τό κορμί σου, μία 
βδέλλα ζωντανή κΓ 8ν άχινό ψώφιο. "Ολα αύτά τά 
βάζεις μαζί σ’ ένα άγγειό—Ημέρας ή νύχτας δλω τό ίδιο 
κάνει— καί ρίχνεις μέσα 23 δράμμια ρετσινόλαδο, 3 
ούγγιές μάνα καί συναμική, μιά λίτρα αλάτι τής Έγγλι- 
τέρας κι’ ένα μπουκάλι Καραμπάνα. "Ολα αύτά τότε τά 
βάζεις στή φωτιά καί τ’ αφήνεις νά δράσουν καλά έως 
δτου γίνουν χυλός. ζΥστερ, άπό κανά δυό ζευγάρια ώρες 
τά κ α τ ε β ά ζ ε ι ς ,  τά ρίχνεις κάπου, τά ζεματίζεις 
μέ τσιρίσι, τ’ άλείβεις μέ κάμποση ψαρόκολλα καί κάθεσαι 
καί τά τρώς δλα πριν βγή ό ήλιος. Κατά τάς 9 ή ώρα τό 
πρωί μιά καί δυό τραβάς καί πηγαίνεις στό κορίτσι σου, 
τής προσφέρεις τά μισά άπό δσα έφαγες κι’ έκείνη νά 
είσαι βέβαιος δτι μόλις σέ πάρη. . μυρουδιά θά σέ κυ- 
νηγήση μέ τ ό ...........σκουπόξυλο.
Δ. ΚΡΗΤΙΚΟΝ BOSTON

Ρωτάτε γιατί οί Κρητικοί φορούν τής βράκες. Άπλού- 
στατα. Γιατί άν βγοΰν στό δρόμο μέ χωρίς βράκα ή 
Αστυνομία θά τούς βάλη. . . . μέσα.
Κ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ, ΛΟΟΥΕΛ.

Ό  Θουκιδίδης ήτο άποσπασματάρχης έπί τής Μεσοβα- 
σιλείας καί κυνηγούσε τούς ληστάς κα'ι τά κοκόρια τών 
χωρικών. Ό  διάσημος Ιστορικός τής εποχής εκείνης 
Σελαμαλίκης άναφέρει δτι άφοΰ συνέλαβε ζωντανόν τόν 
περιβόητον άρχιληστήν "Ομηρον προύβιβάσθηκε άπό τόν 
Αύτοκράτορα Τσιλιβήθραν είς ’Αρχιστράτηγον. Ένυμ- 
φεύθη τήν Κλεοπάτραν— ερωμένην τού Σακουλέ- καί 
έζησαν αύτοι καλά καί ’μείς άκόμα καλλίτερα.

*  *  *

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ όΟΟΟΟ,. . . .φάσκελα τοίς μετρη- 
τοΐς σ’ εκείνον ποΰ θ ’ άποδείξη πώς οί στίχοι μας δέν 
έχουν άλάτι. . . . τής ’Εγγλιτέρας. ΚΑΤΑΘΕΤΟΜΕΝ 
25000 λίρες (Κρητικές) στήν Πάγκα ’Εθνική Σαχλα
μάρα γιά νά τής πάρη αύτός ποΰ θ’ άποδείξη δτι δέν 
γράφομεν άηδίες.

’Επιτροπή άπαρτιζομένη άπό διαφόρους χ α σ ο μ έ 
ρ η δ ε ς  θά έξετάση τά πράγματά μας καί θ ’ άποφα-
σιση.

Ετσι λοιπόν. Στοΰ έρωτος τ’ ανθρώπινό κυνήγι 
ήμουν σπουδαίος κυνηγός πώς είναι ίσως λίγοι 
μ’ ό διάβολος μοΰ τάφερνε καί τοΰ Μανώλ’ ή σκούφια 
στά ύστερνά νά βρίσκωμαι πώς κυνηγώ στά κούφια.

* *  *

Σάν τόν καλό Κωνσταντζανό τό φίλο μου τό Σπΰρο 
λιχουδεμένος γύριζα στόν φαρμπαλά τριγύρω 
μά δέν εύρέθη θηλυκό μέ νάζι καί μέ σκέρτσο 
στοΰ έρωτος τήν τράπουλα νά μή μέ φέρη τέρτσο.

* *  *

Έν τούτοις δποια έρωτα μαζί μου είχε κάνει 
στό χρόνο— μ’ άλλον— έβαζε τού γάμου τό στεφάνι 
καί σάν μέ πήραν μυρωδιά πώς τέτοιο είχα γούρι 
στόν έρωτά μου έπεφταν ή κόρες μέ τή μούρη.

(άκολουθεϊ)
*  * · *

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μία μαγική τράπουλα χαρτιών φτιασμένη 
στό Σικάγο. Εκείνος ποΰ τό κόβει μ’ αύτή γίνεται Τρα
πεζίτης κι’ εκείνοι ποΰ ποντάρουν υπάλληλοι στό 
Ροτσάϊλδ.

Βάλτε νέφτι (τοέξατε)
Λΐεύθυνσίς Misses Κόπου Los (A n g e los .)

Μοναδική ευκαιρία γιά τούς σ τ ρ α β ο ύ ς .

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
—"Οταν είσθε σέ έπίσκεψι καί θέλετε νά πετάξετ - τό 

τσούηνγκωμ πού μασσάτε, : ινε άπρεπες νά τό πετάτε 
επάνω είς τό καρπέτο, ενώ μπορήτε νά τό κολλήσετε στή 
διπλανή σας.

— "Οταν είσθε καλεσμένος σέ γεύμα, ποτέ μή πέρνετε 
τής γαλόσες σας καί τήν όμπρέλλα σας μαζή σας εις τήν 
τραπεζαρία, άλλά νά τ’ άφίνετε είς τό Χ ώ λ .. μπορεί νά 
βρήτε κανουργότερη δταν θά φύγετε.

Έν συναναστροφή, έάν τυχόν τό τακούνι σας έλθη, 
κατά λάθος, είς άγρίαν επαφήν μέ τόν κάλον λεπτοκαμω
μένης κυρίας ή δεσποινίδος, μή λησμονήτε δτι οφείλετε, 
άφοΰ πρώτα περιμείνετε νά σάς ζητήση «συγγνώμην», 
νά τής ’πήτε «παρακαλώ, ελεύθερα». Κάτι τέτοιες λεπτο- 
μερείες ίσως σάς φαίνονται έπουσιώδεις, άλλά ό τέλειος 
τζέντλεμαν οφείλει νά τηρή καί τούς παραμικρούς κανό 
νας τής κ α θ ώ ς  π ρ έ π ε ι  συμπεριφοράς.

ΥΓΙΕΙ ΝΑ Π ΑΡΑΓΓΈΛΜΑΤΑ
—Έάν γλυστρίσετε είς τό πεζοδοομιον καί φορεϊτε 

γυαλιά, φροντίσετε νά πέσετε τ ’ άνάσκελλα άλλως είνε 
I φόβος νά σπάσετε τά γυαλιά σας.

— Πάντοτε, δταν πρόκειται νά φιλήσετε τήν μαγεί- 
I ρισσα, πρέπει πρώτα νά βεβαιώνεσθε δτι ή σύζυγός σας

δέν εύρίσκεται είς άπόστασιν βολής. . . .σκούπας, ή παν
τόφλας.

— Διά νά μή παθαίνετε κόψιμο άπό τό παγωτό τόν 
χειμώνα, είνε φρόνιμον νά ζεστένετε τό παγωτό είς τόν 
φούρνον έπί δέκα λεπτά πριν τό φάτε.

— "Οταν πρόκειται νά πιήτε δηλητήριον, φροντίστε 
νά έχετε πρόχειρον ένα «Σάτυρον».— "Ολοι οί γιατροί 
συνιστούν εμετικά είς τοιαύτας περιστάσεις.

Σ Τ Ο  Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου)
Ό  Καφεντζής ένας πενηντάρης Θεσσαλός καί άγαθός 

πολύ άνθρωπος συνεκινήθη άπό τήν άπλοϊκότη τά τους 
καί έσκέφθη δτι στήν κατάστασι ποΰ ήσαν, άν δέν κατώρ- 
θωσαν νά συναντήσουν κανένα πατριώτη τους ή θέσις 
των θά ήτο πολύ δύσκολος. ’Άρχισε λοιπόν νά τούς έρω
τά προσπαθών νά μάθη κάτι, άπό τό όποιον οδηγούμενος 
θά μπορούσε νά τούς βοηθήση.

— Δέν ξέρετε τούλάχιστον τούς ’ρωτά, τό δρόμο ποΰ 
έχει τό μαγαζί του ό πατριώτης σας αύτός;

Ό  Γιάννης έρριξε μιά ματιά άρκετά έκφραστική στό 
Στάθη καί άπήντησε σαρκαστικώς.

— Γι’ αύτούνου ρουώτα δοΰ γιά τούν παλ’καρά αύτού- 
νουν, τούν ξυπνό π’ μαγαρίσ’κη πάν’τ.

-Π ά νω  σέ ποιόν; Στό δρόμο γιά στόν πατριώτη 
σας ήρώτησε γελών.

—Ούρ’ σί ποιόν δρόμο; Στού φάσκηλου γιά κείνου τοΰ 
σκουτνό. ’Άει ούρ’ Στάθ’ ! Αύτούνου π’ μ’ έκαν’ς νά μήν 
τοΰ μουλοίς μηδέ τ’ Παπά μηδέ κί τ’ Διάκ’ άκουόμα 
χρόν’ χρουνκίς.

Ό  Στάθης δέν άπήντησε τίποτε σέ δλ’ αύτά. Ά π ’ τή 
στιγμή ποΰ ’ρώτησε ό Καφεντζής γιά τό δνομα τοΰ δρό
μου ποΰ ήτο ή Διεύθυνσις τοΰ Παραδαρμένου, αυτός 
άνεσκάλευε μέσα τό μυαλό του νά θυμηθη κάτι. "Υστερ’ 
άπό λίγο γυρίζει προς τόν Καφεντζή.

- Τού δρόμουτ λές. Δέν μπουροΰ νά τούν θ ’μηθού 
τούν δρμουν. Θαρρού κί μ’ τούν εΐπ’ δυό βουλές ή θειάτ' 
ή Γαρφ’λιά τ’ Στραβουκέφαλ’ άπ’ περπατάει φτουχιά 
κ’τσαίνουντας άπ’ τούν κιρό πώβγαλ’— μακρυά πού λό- 
γουσ’— τού καλάγκαθ’ στού μηρίτσ’ πίσου δώ γιά— κού
φιους τόπους π’τ’ άκούει—  τι’ τσ’ τώσπασ’ μί τού ίργα- 
λείουτ’ ού Κουμπουγιανίτης ού Μαλιβράϊς. Τού δρόμουτ’ 
Γιά! Γύρου τρουΐρου ΐρχέτ’ στοΰ έρμου τού μυαλόμ’ κί 
μέσα δέ μπαίν’. Μηδίς τούν λέν, μηδές τούν λέν, μαδίς 
κάτ’ σάν κι’ έτσ’.

— Τσ’ τρίχις τ' κιφαλιοΰσ’ νά μαδίϊς— έβρυχήθη ό 
Γιάννης— κι νά σ ’ ίϊδοΰ σάν καψαλσμέν’ κουότα «π’ πι- 
λατεύουμ’ δοΰ γιά τουώρα σάν τού Χριστό άπ’ τούν Άντί- 
χριστ’ στοΰ ρ’μάν’ κατά πώς τού λέν στ’ν άκλησιά.

—Μωρέ μήν είναι Μάδισον στρήτ είπε ό Καφεντζής. 
—’Ά μ ’ ξέρου κί γώ είπε ό Στάθη. Γιά νάχα δώ μπρου- 
στάμ τ’θειά ντ’ Γαρφ’λιά μπόργα νά σ’ ποΰ. Δέ θμάμ’ ού 
σκουτνός.

— Τόν αριθμό τούλάχιστον τόν θυμάσαι; ρωτά καί 
πάλιν ό Καφεντζής.— Δέν τόν είδες αύτόν γραμμένον 
πουθενά;

— Τούν είϊδα μηδά μπόργα νά ντούν διαβάσου; ΤΗταν 
γραμμένους κι’ αύτούνους Μηρικάνκα.

(έπεται συνέχεια.)
* * *

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 Άμερικανίς Διδασκάλισσα σπουδάσασα έπί 
Ιδετίαν καί 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 έπαγγελματικά Σχολεία.

'Ω σαύτω ς διδάσκονται ’Ά λ γ εβ ρ α  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 ρ α  ποΰ διαβαίνει κι’ ένα τάλληρο πετδς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά  χρονάκια σάν νερό 
καί δέν θάχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
’Έ τσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
πτό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλω νά βπο*Λάατ).



SATYROE

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

Τί είσαι; Μ ετανάστης καί πας γιά τήν Π ατρίδα ;
Μά ψάχνης V1®1 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

'Ελληνικό καθ’ έαυτό παντοπωλείον πρώτης 
ποϋ μέσα μόνον έκτακτος εΰρίσκεται ποιότης 
η δπως λένε μερικοί καί τοΰ πουλιοΰ τό γάλα 
Στρήίτ Γουέστ θά τό εύρής τούτέστι τοΰ Μ ατάλα 
Μ ’ δν θέλετε καί κάποτε γιά νά μετακομίσετε 
έχει έξπρέδες καί φθηνά μαζί θά  συμφωνήσετε.
John Matalas &  Sons 73 W est St. NEW YO R K  |

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; M.fv έχης πιά σκοτοΰρα,
τής πέρνει δλες ’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 μάς τιμά’ 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 οΰ  χιλιάδες χρόνια ortov κόσμο δέν θά ζήσης
γιατί δέν πας τή φ ά τσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φ ω τογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέχΐ- «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
Θεός νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

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

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, Άσκληπιάδης πρώτης 
ποΰ διακρίν’ έμβρίθεια κα'ι πείρα καί νεότης.
Γιατρός ποΰ μπρός σου σάν σταθή καί σέ κυτάξη μόνο 
μέ μιά ματιά σέ βεβαιώ σοΰ πέρνει κάθε πόνο.
"Οταν έκείνος σέ ίδη καί φάρμακο σοΰ δώση 
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεί τά  νύχια νά σέ σώση-
Κ. Logothetis, 256 W. 44th St. NEW YORK.

"Α ν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
δν 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 
και τό ξουράφι έχετο 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  ATHENS BARBER SHOP

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

Ή  φτινεια τρώει τον 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 μετρητοΐς τά  φέρνει.

LEK AS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.

Ό ,τ ι  κι’ άν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
πουκάμισα καί σώ — P a r d o n —  μανδύλια ή βαλίτσες 
δλα τά  είδη τ ’ ανδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
στοϋ Μιτυλήνη τρέξατε τοϋ πρώτου τών εμπόρων 
φόρ σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λεωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ -  βέρος πατριώτης 
μέ γούστου έμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.

467 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.
***

Μίατερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
ροΰχα έάν επάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 

ροΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.
PA P A G E O R G E  B R O S .

600 Blue Island CHICAGO, ILL.

To ξέρετε τό Πάνθεον; Ξενοδοχεϊον πρώτης.
Ό  Φώσκολος τό κυβερνά σπουδαίος πατριώτης 
κι’ ό Λοιλοιδάκης σύντροφος πουναι Μαρμαρινός 
κι’ υπηρεσίες χίλιες δυό κάνει τοϋ καθενός.
Ξενοδοχεϊον φαγητού και υπνου δπως πρέπει 
ποΰ δλω προς τήν -θάλασσα και πρός τόν ήλιο βλέπει, 
μέ μπάνιο, μέ σκεπάσματα καινούργια, καθαρά 
και δπερ σπουδαιότερον λίγον ζητούν παρά.

7 W ASHINGTON STREET, NEW ΥΟΡΚ.

Λάδι ξανθά Άίδινιοϋ καί λάδι Κ αλαμάτας
τοΰ σοϋ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοϋ άϋόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
ιής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοϋ Ρ α 6 α ζ  ο ύ λ α θά τά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Ο Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηδρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώ ναξε καί μουπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν Α νατολή  
ιιέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
"ώ ς  έχω κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος ποϋ ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον έχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BOORAS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW YORK. 

*  *  *

Δωμάτια εύάερα, εύήλια μεγάλα
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη
ποΰ ντρέπεται ό αδαής καί τρέμει μέσα νάμπη
κι’ ένώ έσύ τ ’ Α νάκτορο τοΰ Π έτερχ ω φ  λές είναι
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α  I 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 ποϋ έχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξία  έχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

STEPHEN CHRISTIDES GENERAL AGENT.
73 Maidn La St.. NEW YORK

M.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
’ Ιατρός

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
*  *  *

Α τμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
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 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 
ποΰ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ δν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νί μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό δ ς  προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
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’ άν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Ό μιρόλη 
εκείνα ποΰ 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 πάς ν’ αύτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κι’ έκείνος θά σέ κάμη ΰπάλληλο-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  YORK

*  *  *

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι δνειρον Ελληνικόν έν αλλοις 
καί δτι είναι ονειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ άν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
‘Ό τα ν  τό χρήμα σ ’ Έ λ λ η να  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  YORK.
***

Π ές  μου ποιό παίζεις οργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντοΰρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ενα οργανο δοκίμασε καί ποάξε.
Μόνον σ ’ αυτόν γιά όργανο τό χρήμα σου σάν δώσης. 
θ ά  πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης.

PANAGIOTIS TS1M1S 150 W . 28th St. NEW YORK

Σϋκα, τυριά, κονιάκ, κρασιά, λάδι άγνό, διαμάντι 
ποϋ άμφιβάλλεις σάν τό τρ φ ς  καί λές. Μήν είναι κάντι; 
μήν είναι τάχα βάλσαμο; τί πράγμα είναι τοϋ ..ο; 
ποΰ νά τό φάη μοναχό μπορεί κανείς σάν φροΰτο;
"Ο λα τά  σαρακοστιανά, Σ αλώνων ’ ληές καί λάδι 
θά τάβρης εις τούς αδελφούς μονάχα Μ οσχαχλάδη. 
Moscahladis Bros 44646 New Bowery Ν. Υ.

Θέλεις νά έχης ροΰχα εις τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.
Th. FOTIADIS 266 W . 39th S t NEW YORK

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, Hotel, ev γένει μήν 
επιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασφ β- 
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. Ή  έργασία αξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπΑ 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κ α τα 
στηματάρχης ήμπορεί ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν ■ μέ πεπει
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε υπαλλήλους έντιμους καί έργατικούς μέ πείραν; 
Ά ποτανθήτε εις τό μόνον έργοδοτικόν Γραφείον 

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

"Ο πως συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
δν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ  δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ροΰχα σου σ ’ έκείνον 
γιά νά σέ κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φίνον.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό λουκοΰμι μυρωμένο 
ποΰ τρώ ς καί λές τί μάστορας τό εχει καμωμένο 
Τί Εύρωπαϊκά γλυκά, άλλά καί μπακλαβάδες 
καί κουραμπιέδες έξοχοι, σιρόπια καί χαλβάδες.
"Ο λα τά είδη 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. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν μ ’ ένα πόδι εύρεθής είτε 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 δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

ohn Marakas Rookery Bldg. Room 8 1 7 Chicago, 111.

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
Ά ν  θέλης σϋκα 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  θ ά

(ψωνίσω».
Ν. Υ.Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery

Γνωστοποιοϋμεν δτι εις τό έξης ό θέλοιν
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ’Ά λ ε ξ  άς σπεύση νά τά  πάρη
πριν 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. 5 th Ave. Cleveland O.

’Ά ν  Σ ίγγερ ραπτομηχανή στό σπήτι σου δέν έχης 
κρατών στό χέρι τόν παρά παντοτεινά θά τρέχης 
κι’ αύτό νά ξέρης λέγεται στή γλώσσα  μας σπατάλη 
Μέ δόσεις ραπτομηχανάς τρέξε νά πάρης μία 
κι’ άριστη πάντων φίλε μου είν’ ή οίκονομία. 
δταν τά  ροΰχα τοΰ σπητιοΰ πά ςνά τά  ράψουν άλλοι.

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξεΐδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί  Π ρ ο θ υ μ ί α
ποϋ θά είπή Ά  ν ά π α  υ σ  ι γιά σάς κι’ Ο ί κ ο ν ο μ ί α .
COUCOUL1S &  L A Z A R A K O S  9 A lbany S t  Ν. Υ.

***

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

Έχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα καί 
συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ’ ε υ θ ε ί α ν  καί δέν έχομε" π ο λ λ ά  
ε ξ ο δ α. Λάδι εγγυημένο Ελληνικό και Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


