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Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρυς» 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’ έκεΤνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μας δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς. . . εράνους' δπως ά λ λ ο ι
την συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

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

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

Μάρτη είκοσιπέντε 
μέ τόν καιρό πουνέντε.

Έννενήντα μά καί πέντε αριθμός τοΰ φύλλου ήδη 
ποΰ διάλεξι γιά φθίσι ό γιατρός Καροΰσος δίδει.

Ό  πάντα επιθετικός κα'ι θέρη και χειμώνας 

■υποχωρεί στρατηγικώς καθ’ δλους τους κανόνας.

Ό  σκεπτικός ό Φασουλής 
κι’ ό Περικλής ό σεβνταλής.

Π Τί καϋμός σέ βρήκε πάλι 
κι’ έχεις κάτω τό κεφάλι 
Φασουλή παραπονιάρη;
Ποιά καινούργια σ’ ηΰρε νίλα; 
Μή φοβήθηκες τό Βίλα 
τόν μπαντίτη καβαλάρη;

Πόνος ποιός σέ βασανίζει 
και τό πνεΰμά σου σκοτίζει 
και κυτάς στά κουτουροϋ;
Μή τυχόν καί δέν κοιμάσαι 
τούς βακίλους σάν θυμάσαι 
τοΰ Καρούσου τοΰ γιατροΰ;

Π ώς ή γλώσσα σου σκοντάβει 
και δέν κόβει κα'ι δέν ράβει 
Τί συμβαίνει τάχα τί;
Μή καί σένα κακομοίρη 
κατά λάθος σ’ έχουν δείρει 
ποΰ σ’ άκοΰσαν ποιητή;

Φ.~ Αέν μέ μέλλει τό σκοτάδι 
δέν μέ μέλλ’ ή φυλακή 
μόνον τρέμω γιά τό λάδι 
τό φασοΰλι τ»'] φακή 
ποΰ άπόχτησαν κι’ εκείνα 
σάν τό μύρμηγκα φτερά 
καί πετάξαν καί τήν πείνα 
θά μάς στείλουν φουκαρά.
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Χρόνια ήρθαν Περικλέτο 
ενα πέρσυ άλλο φέτο 
ποΰ μας βγάλαν στήν μπερλίνα 
κι’ αν μας έ'ρθη κι’ ενα άλλο 
τότε πιά κακό μεγάλο 
θά ψωφήσωμε στήν πείνα.

Κάθε μέρα κι’ ενα πένι 
τό κασέρι ανεβαίνει 
χάρις κι’ ένεκα στόν Ά ρ η  
και μοΰ φαίνεται τεμπέλη 
τό τυρί μέσ’ στό βαρέλι 
μαΰρο Ρούσικο χαβιάρι.

Αντίο ελαιόλαδο 
σέ βλέπω και δακρύζω 
Τώρα μέ βαμβακόλαδο 
μαρίδες τηγανίζω 
κι’ άπ’ δλα πιά τά ζωντανά 
δπως κα'ι σύ θά είδες 
γιά μας άπώμειναν φθηνά 
ή μΰγες κι’ ή μαρίδες.

Τό ελαιόλαδο κι’ ή ληές 
στά σύννεφα πετοΰνε 
αναστενάζουν ή κοιλιές 
τρομακτικά βογγοΰνε 
κι’ είσαι γεννηά τοΰ βασιληά 
εφέτος κακομοίρη 
δταν μπορείς νά φάς έληά 
είτε κεφαλοτύρι.

Ά π ’ τήν ακρίβεια τήν πολλή 
— συχώρα μου τά χείλη 
σβυστό αφήνω Περικλή 
τοΰ “Αγιου τό καντΰλι 
κα'ι έτσι χάρις στάς τιμάς 
στό λάδι π’ ανεβαίνει 
πάσχουνε πιά μαζ'ι μ’ εμάς 
κι’ οι δόληοι πεθαμένοι.

"Οταν τό λάδι Φασουλή 
σοΰ λείψη τί θά γίνης;
Βαβαί, παπαί κα'ι τρις άλλοι 
άλάδωτος θά μείνης 
κα'ι ποιό καλά νά ξεφυσας 
αμάσητος τό βράδυ 
παρά νά ζής καί νά μασάς 
φασούλια δίχως λάδι.

'Όμως μή σκάζης τή χολή 
καί σοΰ στριφθοΰν ή βίδες 
Σάν τόν Άγιάννη Φασουλή 
θά ζήσωμε μ’ ακρίδες 
καί κόλι φλάουερ μπορεί 
•—κακόηχος ή φράσις—  
δταν τό φέρουν οί καιροί 
νά φας καί νά χόρτασης.

Μή συλλογιέσαι Φασουλή 
γιά τήν κοιλιά σου μόνο 
Μένουν αμάσητοι πολλοί 
τό φετεινό τό χρόνο 
"Οσον ό Κάρνεζη παρά 
κι’ ό ΦρΤσκος τραγουδίστρες 
τάντερα τόσων φουκαρά 
γινήκαν κουβαρίστρες.

Δέν θέλω φτώχειες νά μοΰ λές 
καί πείνα καί τρομάρες 
ποΰ σάν γυναίκα χήρα κλάϊς 
γιά πενταροδεκάρες.
Άθλους είπε πολεμικούς 
καί πάψε τά μουρλά.
Πόσους ξεμπέρδεψαν Γραικούς 
οί ’Άγγλοι στά Βουρλά;

Τί γίνεται στό δυτικό 
τό μέτωπο κολλίγα;
Οί Γερμανοί στό Ρωσσικ· 
προύχώρησαν στή Ρήγα; 
Πόσους Εβραίους σφάξανε 
οί Χριστιανοί Κοζάκοι 
κι’ ύστερα τούς πετάξανε 
σαν σκούπιδα στ’ αύλάκι;

"Οπου τό μάτι ρίξω 
ολόγυρα έφέτο 
κάτι θά ίδώ νά φρίξ»

καϋμένε Π ε ρ ικλέτο.
Παντού κυτάζω γδύμια 
άγριεμμένο βλέμμα 
καί μέσ’ άπό συντρίμμια 
ποτάμια τρέχουν αίμα.

Σέ κάθε ξένη χώρα 
ό τρόμος βασιλεύει.
Μά μέ τό Βίλλα τώρα 
κι’ ή κόντρυ άγριεύει 
γιά τοΰτο μεσ’ στό δρόμο 
κανείς σάν μέ ζυγώσει 
παραμερώ μέ τρόμο 
μήν τύχη μέ δαγκώση.

Μέσ’ στού μακελιοΰ τά χρόνια 
ποΰ βροντούνε τά κανόνια 
ταμπουρντούμ καί ταμπουρντούν 
καί ομογενείς κάμποσοι 
τραπεζίτες ποΰχουν γνώσι 
παίζουν τάχα τό Βερντούν.

Τώρα ποΰ μακελειά τρανά 
στήνουν παντού ή Μοίρες 
καί κάνουν τόσα ορφανά 
δυστυχισμένες χήρες 
κι’ οί Μεξικάνοι πιάνονται 
καί νέ’ αρχίζει νίλα 
κι’ αεροπλάνα χάνονται 
ποΰ κυνηγούν τό Βίλλα.

Π .—  Έγώ φοβούμαι βρέ παιδί
γι’ αύτόν τό νέο τράκο 
θαρρώ πώς έχει δηλαδή 
ή φάβα κάποιο λάκο. 
καί ποιό έδώ καί πιο έκεΐ 
λιγάκι παρά πέρα 
κάτι ή Μεξικανική 
μας μαγειρεύει λέρα.

Φ —  Γι’ αύτό ποσώς μή νοιάζεσαι
μά νά προετοιμάζεσαι 
καί προκειμένων δυό κακών 
Γουΐλσονα Κουμπάρον 
γκάντ μπλές, είπέ στό Μεξικόν 
κι’ έμπρός κατά Βουλγάρων.

Ιλ έτ άλέ καί ό Σερβίκ 
Μοστενιτέρ Παρίσι 
κι’ ό Μπρεζιντάν ντέ Ρεπουμπλίκ 
γιά νά τόν χαιρετήση 
ά σόν άλτές προύχώρησε 
αβέκ ντέ γκράς καί γλύκα 
καί τοΰπε καλώς ώρισε 
κι’ αύτός καλώς σ’ εύρήκα.

Μέ τάς έφόδους τοΰ μηνός 
καί τοΰ Βερντούν τό φόρτε 
’Ιωακείμ ό Γερμανός 
δέν ξέχασε τό κόρτε 
καί πήγε λίγο νά χαρή 
άφ’ δτου έπληγώθηκε 
καί κάποια τώρα Βαυαρή 
Πρινσέσα στεφανώθηκε.

Καινούργιες πάλι κατ’ αύτάς 
καλούνται ήλικίες.
Γιατί μέ άγριοκυτάς;

Γιατί μοΰ λές βλακείες.
"Οποιον ή Κόντρυ τόν καλεΐ 
γιά νά τραβήξη χέρι 
άγκυρα βρίσκει Φασουλή 
τόν Κρητικό Λευθέρη.

Σοΰ τώπα δυό σοΰ τώπα τρεις 
καί σΰ καλά τό ξέρεις 
δτι αντί νά πής Πατρίς 
πρέπει νά λές Λευθέρης.
Χωρίς αύτόν άν μείνωμε 
καιροί σάρθοΰν μοιραίοι 
τότε καί μεΐς θά γίνω με 
πώς γίναν οί Εβραίοι.
Πατρίς κι’ αύτός ταύτόσημον 
βούλα καί τό χαρτόσημον 
κι’ ώς λέν κοινώς κοθώνι 
μηρί καί πανταλόνι.

Φ.— Βρέ σν τά  γύρισες καί σύ;
Π .— Αιώνια τά γυρίζω 

&κος καί σένα πάντοτε στό τέλος σέ ξυλίζω.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ά π ’ τό Σχολειό ποΰ πήγαινα τί τάχα εχω μάθει 
εκεί ποΰ νίλες τράβαγα καί τοΰ Χριστού τά πάθη; 
Καθώς άποδεικνύεται καί μέ τό παραπάνω 
τόν Καραγκιώζη έμαθα μεσ’ στή ζωή νά κάνω.

Άπό τά συνημίτονα καί τάς υποτείνουσας
τά μονοκοτυλήδονα καί τάς φυλλορρούσας
άπό τής γλώσσες τής νεκρές ποΰ τόσω μ’ είχαν ψήσει
τίποτε δέν άπόμεινε στή σημερνή μου ζήσι.

Τά συν καί πλήν, τά τρίγωνα, ο'ι κόλουροι οί κώνοι 
φύγαν κι’ αυτά πώς πέρασαν κι’ οί πιο καλοί μου χρόνοι 
καί μέ τσακώνουν μοναχά τώρα σπασμοί καί ζάλη 
δσες φορές νειρεύομαι πώς μαθητεύω πάλι.

Μοΰ ήρεσκαν τά γράμματα; Έάν σάς πώ νομίζω 
ψέμμα θά είναι φοβερό καί δέν τό εκστομίζω.
Ώ ς μέσον μόνον τάθελα νάνέβω δπως κΓ άλλοι 
νά πιάσω τ’ άφιλότιμο εκείνο σερβιτσιάλι.

Μέ δίχως γράμματα κανείς σάν έχη ο,τι θέλει 
οίίτε αλφαβητάριο δέν πιάνει τοΰ Σκορδέλη 
ΚΓ έγώ γιά τήν κοινωνική τά ήθελα τή θέσι 
νάχω σκληρό κι’ δχι ψηλό σάν τό μπαμπά μου φέσι.

Κανείς δέν μέ συμβούλεψε τήν εποχή εκείνη 
πώς τό μυαλό μας ή σπουδή καλλιεργεί, λεπτύνει 
Έγώ μονάχα έβλεπα πώς πρέπει νά σπουδάσω 
γιατ’ έτσι μόνον τό σφιγμό τών κοριτσιών θά πιάσω.

Τά μάθαινα τά γράμματα; Τά μάθαιν’ άπό πίκα 
δχι πώς κάποια εΰρισκα μέσα σέ κείνα γλύκα 
άλλά γιατί δέν ήθελα κανείς νά μέ πειράξη 
καί νά μοΰ πή πώς διετή μ’ εΰρε στήν ίδια τάξι.

Συνείδησι καθήκοντος οΰτε σταλιά δέν είχα.
Μόνον άπ’ τοΰ έγωϊσμού κρεμιόμουνα τήν τρίχα 
γιατί έάν δέν μ’ ήρεσκε σιντόνι καί κρεββάτι 
βώδι θά ήμουν σήμερα καί παραπάνου κάτι'

Μά μή κανένας Δάσκαλος μ’ είχε γι’ αυτό φωτίσει;
Αυτοί φρόντιζαν πάντα ποιός νά μέ πρωτοξυλίση 
πλήν ευχαρίστως έτρωγαν στά σχολικά μου χρόνια 
τής δύστυχης μανούλας μου τετράπαχα καπόνια.

Κάθε σπουδή μου τή χρωστώ στό είναι μου, στή Φύσι. 
Γιά νάχη κλείσει μέσα μου τοΰ φραμπαλά τήν κλίσι 
μόνον αύτό στά γράμματα δέν μ’ έκανε τεμπέλη 
γιά νά μοΰ βγαίνη ό Θεός ώς νάβγη τό καρβέλι.

Γιά νά μ’ αρέσουν δηλαδή τά ώμορφα τά μάτια 
τά σκολιά καί δύσβατα έπήρα μονοπάτια 
μά ένεκα ό φραμπαλάς δπως θά δήτε πάλι 
έπεσα στή σατυρική τοΰ Φασουλή αγκάλη.

(Ακολουθεί)

ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

'Όταν γίνεται διάλεξις μήν πάτε ποτέ καί πιάσετε 
θεσι στά μπροστινά καθίσματα. Έκεΐ μαζεύονται συν- 
ήθως οί πολύ έξυπνοι σχολιασταί. Συνεπώς καθ’ δλην 
τήν διάλεξιν θά στενοχωρήσθε γιατί πότε θά σάς ένο- 
χλή σχολιάζων ό μπροστινός σας καί πότε ό πισινός σας.

’Ά ν  έ'χετε περισσευούμενα χρήματα μήν τά καταθέ- 
τητε ποτέ σ’ Ελληνική Τράπεζα. Φέρτετα νά σάς τά 
φυλάξωμε έμεϊς. Τούλάχιστον θά σάς δώσωμε μεγα- 
λήτερο τόκο.

Μή μεταχειρίζεσθε τή λέξι σ κ ό λ η άντί γιορτή. 
Γίνεται πολύ κακόηχος ή λέξις πολλές φορές. Φαντα- 
σθήτε τί μπορεί νά συμβή δταν ρωτήσετε ιδίως καμμιά 
κυρία άν κρατή ή δχι τή  σκόλη της.

’Ά ν  τά λεπτά ποΰ βγάζετε δέν σάς άρκοΰν γιά νά 
ζήσετε δπως θέλετε μήν κάνετε οικονομία. Τούναντίον 
ξανοιχθήτε στά έξοδα. Είναι ό μόνος τρόπος νά βάλετε 
κάποιον στό χέρι.

"Οταν καταλάβετε πώς ή γυναΐκά σας πρόκειται 
νά ύποβάλη αίτησιν περί αγοράς ιματισμού της είκοσι 
ρεαλίων αίφνης, φροντίσατε νάχετε καί σεις άνάγκην 
οπό άλλα τόσα. Είναι ό μόνος τρόπος νά κατεβάσετε 
τήν άπαίτησί της στή μέση.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  έκπνεύσασα έβδομάς δέν υπήρξε στείρα, δπως 
ή μακαρίτισσα Ελισάβετ τής Ρουμανίας είς γεγονότα 
άφορώντα τόν Ελληνισμόν.

Ό  μακαρόνιος τηλέγραφος μάς άνήγγειλε τήν προ- 
σάρτησιν τής Βορείου ’Ηπείρου. Ό  Σαλάντρα δμως 
(ή λέξις είναι σύνθετος άπό τό σαλός-άντρας) έδωκε 
διαταγήν νά εξακολουθήσουν τά ’Ιταλικά στρατεύματα 
τής σπλεντίτες καί γκαραντιόζες μπατάλιες καί νά πι- 
άσουν άκόμα 5 αιχμαλώτους στήν Κοριτζιά (τζιά;)

Επίσης άπό τόν 'Άγιον Φραγκίσκον μανθάνομεν 
πολύ λυπηρά πράγματα. Ό  άγαπητός συνάδελφος έν 
Μούση — καί δχι μοΰσι—  ποΰ τελευταίως έκαμε τόν 
έ ρ ί φ η έχειροτονήθη δυστυχώς άπό κάποιον 
σ ε ρ ί φ η .  Ζητήσατε τό μ π α ο ύ λ ο .

Τό σπουδαιότερον δμως γεγονός έ'λαβε χώραν είς 
τήν Παροικίαν μας.

Ό  συμπαθής ιατρός καί ά σ π ο ν δ ο ς  ημών 
φίλος κ. Καροΰσος έδιάλεξε τήν περασμένη Κυριακή
καί έ'δωκε ώραία διάλεξι γιά ............... άπαίσιο θέμα.
'Ωμίλησε περί φυματιώσεως. -

Τό άναγνωστήριον ήτο -γεμάτο άπό εκατοντάδες 
κόσμο καθ’ ημάς καί εκατομμύρια βακίλλους κατά τόν 
επιστήμονα. Εύτυχώς φιλήματα δέν άντηλλάγησαν πα
ρά μόνον μεταξύ δύο ύγιών (ύποθέτομεν) δεσποινίδων.

Κατά τήν διάλεξιν έξαιρετικώς παρετηρήθη μεγάλη 
συρροή ώραίου φύλλου συνεπεία τής όποιας ήκούσθη 
ό εξής διάλογος Αγγλιστί.

—Ντού γιοΰ σή χοάτ δί μπάτσιλους ίς ντούινγκ;
—Νό. Ά ϊ  σή χουάτ ις ντούιγκ δί . . .  ,μπάτσηλορ! !! 

Ή  διάλεξις άρχισε κατά τά πατροπαράδοτα μία
ώρα άργότερα άπό τήν ώρισθ^σαν προς μεγάλην 

εύχαρίστησιν τοΰ Καφεντζή καί δσων δέν έπλήρωσαν 
τούς καφφέδες των.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής διαλέξεως έπεκράτησε 
πολλή τάξις στό άκροατήριον, μεγάλη δμως αταξία 
στόν κινηματογράφον. Λέγεται δτι ό ηλεκτρικός προ- 
βολεύς άνήκει στό Κέντρον.

Στό τέλος τής διαλέξεως δι’ ολίγων λέξεων ό δια- 
λεγόμενος μάς παρουσίασε πάνω στό πανί τοΰ μ ο υ ν- 
τ ζ ο υ ρ ο γ ρ ά φ ο υ  — άνάγνωθι κινηματογρά 
φου— τό Σύμβολον τής πίστεως τής κατά τής φυμα
τιώσεως έκστρατείας είς τό όποιον καί ώρκίσθημεν ώς 
εξής:

ΟΡΚΙΖΟΜΕΘΑ
Νά μή φτύνωμε στό πάτωμα, στά έ'πιπλα ή στό δρόμο 

παρά" μόνον στό μαντΰλι καί στό πτυελοδοχείο.
Σημ. Σατ.— Ά ν  συμβή νά μή έ'χωμε κανέν άπό το 

δύο τότε κατ’ άνάγκην θά φτύνωμε στά μούτρα τοΰ 
διπλανού μας.

Νά μή δουλεύομε παρά πολύ γιατί ή πολλή δουλειά 
τρώει τά πλεμόνια.

Σημ. Σατ.— Τοΰ άρθρου αυτού εξαιρούνται οί παν- 
τρεμμένοι ώς έχοντες πολλά βάρη.

Νά μή κοιμούμεθα μέ τά παράθυρα κλειστά.
(Έδώ ήκούσθησαν μερικαί άντιρρήσεις έκ μέρους 

μερικών οικογενειαρχών ποΰ κάθονται στά υπόγεια, ι
Νά μή άφήνωμε τά παιδιά μας νά παίζουν κάτω στό 

πάτωμα.
Σημ. Σατ.— Οί πλούσιοι θά τούς κάνουν έλεβέτες 

καί μείς οί φτωχοί θά τά κρεμούμε άπό τό. . . .ταβάνι.
Νά κυτάζωμε δσον τό δυνατόν περισσότερο τόν ήλιο.

Σημ. Σατ.— Άπόδειξις δτι κανείς τεμπέλης δέν 
πέθανε φθισικός.

Νά μή φιλούμε στά χείλη καί έν γένει σέ μέρη έκ- 
τεθειμένα.

Σημ. Σατ.— Εξαιρείται ό γυναικείος σβέρκος τόν 
όποιον σκεπάζει τό μαλλί τής γούνας.

Νά μή μεταχειριζόμεθα ούτε νά πιάνωμε άκόμα στό 
χέρι μας τά πράμματα τοΰ φθισικοΰ.

Σημ. Σατ.— Εξαιρούνται τά λεπτά του καί τά πο
λύτιμα άντικείμενά του.

Νά μήν κοιμούμεθα πολλοί στό ίδιο δωμάτιο.
Σημ. Σατ.— Έκτος άν πάμε στρατιώτες ή μάς πάνε 

στό Αστυνομικό μπουδροΰμι.
Ν ’ άποφεύγωμε τό σκοτάδι.
(Σ ’ αύτό τό άρτίκολο ώρκίσθησαν μόνον μερικοί 

παντρεμμένοι ύποκριταί καί κανένας άνύπαντρος.)
Νά είσπνέωμε καθαρό αέρα.
(Ούρανομήκη ζήτω έκ μέρους τών  δημοσιο

γράφων.)
ΚΓ έτσι χάρις στή διάλεξι μπορούμε νά λέμε καί μείς 

στό μέλλον δτι άκούσαμε δυό ολόκληρες ώρες τζάμπα 
   τόν Καροΰσο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
Ν ΕΟ ΥΌ ΡΚ ΕΖΟ Ν .

Ό  "Ομιλός μας "Ομικρον “ Ομικρον δέν έχει δυό 
δπως μάς λέτε μηδενικά, άλλά πολλά. Είς τήν έννοιαν 
τών δύο Ο προσεγγίσατε μέ μόνην τήν διαφοράν δτι 
δέν σημαίνει 'Όμιλος ’Όνων, άλλ’ 'Όμιλος ’Ονηλατών. 
Έν τούτοις κάποια πάντως σχέσις υπάρχει μεταξύ με- 

I λών καί τής έξηγήσεως ποΰ δώσατε. Αίφνης στάς 
συγκεντρώσεις τών ομίλων πάντως άπαιτεΐται δνειος 
ύπομονή γιά ν’ άκούση κανείς τά σατυρικά τοΰ Ζαμ- 
πούνη, τά λυρικά τού Κλώθ, τούς λόγους τοΰ διακεκριμ- 
μενου δικηγόρου καί Συμβολαιογράφου Θεοδωροπού- 
λου, τή λίμα τοΰ Ρουσοπούλου, τά λυρικά τοΰ Λεωνιδο- 
πούλου καί ών ούκ έστιν άριθμός Ο μ ι κ ρ ο ν  μι
κρών μετά μεγάλων.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ό  Γιάννης έπείσθη πλέον δτι ηύρε τό ζητούμενον 
καί μανταλώσας τήν πόρτα έπάτησε στό σκαμνί καί 
έτοποθετήθη άφελώς έπάνω στό νιπτήρα στηρίξας τής 
πλάτες του στόν τοίχο.

— Ούρ’ γιά δώ είν’ άνάπαψ’. Οΰτ’ κί νά κουψουμι- 
σιάζισ’ ούτ’ κί νά σ’ κόβουντ’ τά πουδάριας. Κουμπάς 
στούν τοίχου, κ’νείς τά μαγκούφιασ’ τά πουδάρια κί 
κάν’ς τ’ δ’λειάσ’ τραγδώντας ντ’ παπαδιά.

'Όταν έτελείωσε έδοκίμασε στρίβων τήν κάνουλα νά 
χύση τό νερό, άλλά τού κάκου. Νερό δέν υπήρχε.

— Τουώρα; Άρχισε μονολογών. Τί νά κάνου; 'Ό ,τ 
γείν’ άς γίν’. Τού πουρνό θάοθ’ νιρό κί τού διουρθών’ 
άλλ’.

Προυχώρησε στήν πόρτα καί μόλις τήν άνοιξε άντί- 
κρυσε κάποιον άλλον πού ήρχετο νά μπή μέσα.

— Ούρ’ πατριώτ’ — τοΰ λέγει—  ξέρ’ς πώς ίερχιέτ, τού 
νιρό στ’ ντρύπα;

— Χάστου μάρε γιοΰ. Νό ΐγγλις; τοΰ άπήντησε 
έκείνος.

— Ούρ’ ποιός είν’ γουμάρ’. ’Ά ϊ κατά διαόλ’ νά μή 
στούν πάρ’ ού διάουλ’ς τούν παπ’λάκ φραγκόσκλου τ’ 
κιρατά. Καί άπεμακρύνθη ύβρίζων.

Δέν είχε φθάσει δμως στήν πόρτα τοΰ δωματίου τοΰ 
Κωνσταντή καί άπό πίσω του τρέχων ό Αμερικανός 
τόν έφθασε καί τόν άρπαξε άπό τό γιακά.

— Κομάν γιού σαναμπαμπίτς· καί μέ στιβαρό χέρι τόν 
έ'συρε προς τόν διάδρομον.

Ό  Γιάννης έτινάχθη μιά καί άποσπασθείς άπό τά 
χέρια του έσήκωσε τή γροθιά τήν όποιαν κατέφερε στόν 
άντίπαλό του. Ό  Αμερικανός δμως άπέφυγε τό κτύπημα 
έπιτηδείως καί συνειθισμένος στό φάϊτ άρχισε νά δίνη 
άλλεπάληλα χτυπήματα στό δυστυχισμένο τό Γιάννη ό 
όποιος στό τέλος έβαλε τής φωνές.

— Τρέξ’ Κουσταντή κί μή σκότουσ’ ού θιουτούμπ’ς. 
Βοήθ’ Άργύρ’.

Άπό τό θόρυβο καί τής φωνές ό Κωσταντής καί ό 
Άργύρης έτρεξαν άμέσως έξω καθ’ ήν στιγμήν ό Γιάν
νης ήτο έτοιμος νά λιποθυμήση άπό τό ξύλο.

— Ούρ’ φέρμ’ τού μαχαίρ’ νά τ’ κόψ’ τού λαρύγγ’ τ' 
ξουρζμέν. Ούώχ κί μ’ τά σακάτιφ’ «ά σουθκά.

Ό  Κωνσταντής έπεμβάς καί μιλήσας Αγγλιστί κα
θησύχασε τόν Αμερικανόν ό όποιος έν όλίγοις έξήγησε 
τούς λόγους γιά τούς όποιους ήναγκάσθη νά προβή στό 
ξυλοκόπημα τοΰ άρειμανίου Γιάννη.

— Τί έκαμες μωρέ άθεόφοβε Γιάννη;
— Ούρ’ τί έκαμ’. τίπ’τα. Ποΰ τούν είϊδα γώ κί ποΰ 

τούν νειρεύκα τούν ξουρσμένουν τούτουν γιά; Ούρ’ τώμ’ 
κί τέλειουσ’ τ’ δλειάμ’ πλάλ’ση κί μ’ έπιασ’ άπ’ τού ζνύχ’ 
σάν κήταν γιναριάτκους γάτους ού θιουταρνανάς; "Άϊ 
άϊ σαν κί δέ στοΰ βράσου τοΰ στάρ’σ σαπουκλιά νά μή 
μί λέν Γιάνν’

(Ακολουθεί)

Θέλεις νά πάρης έπιπλα νά έπιπλώσης σπίτι;
Μ ή πας καί πέσης σάν στραβός στοΰ Γιαουντή τή μύτη. 
Κρεββάτια, στόφες καί γουδιά, μά καί στεφανοθήκες 
ουτε θά εΰρης πιο φθηνά μήτε κΓ ώς τώρα βρήκες 
Τό χρήμά σου στό αΐμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί πέρνεις έπιπλα ίν κάς άλλ’ δμως καί μέ δόσεις.

Ν. ΑΛΕΗΑΚΟΣ καί II. ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ
27 MARKET STREET LOW ELL, MASS.

Άκάντεμυ όβ μιούζικ καί θίασος «Αισχύλος» 
τού Αποστόλου Κούκου ποΰναι καλός μας φίλος 
στό Λόουελ θά δώση ώραίας παραστάσεις 
καί πήγαινε νά κλάψης καί τρέξε νά γελάσης.

Έάν σπανό δέν σ’ έ'κανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν έχης γένεια καί μαλλιά πού σιούρ θά τά ξυρίζης 
άν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ άναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθής συμφέρει.
Μή λησμονής κΓ ή πιο μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει καί συχαίνεσαι τήν πιο ώραία δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ
140 Ά  WEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η.

* $ *
Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
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 αδελφούς άς γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GTFTEAS BROS.
72  JEFFERSON ST. LO W ELL MASS.

* * *

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

Α γγλικ ά  έάν δέν ξέρης καί στής Τρίχα δέν φοιτάς 
κάθε ώ ρα  ποΰ διαβαίνει κι’ ενα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά χρονάκια σάν νερό 
καί δέν θδχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
"Ετσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ ήπόγτησα στήν πλάαι
στό Σχολειό τής Μίσες Τοίχα θά τήν στείλιο νά οπουδάση.



SATYROS

Χί είσαι; Μ ετανάστης καί πάς γιά τήν Π ατρίδα ;
Μά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ άς και νά ύπνώσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι ΰά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχείον ΰπνου καί φαγητοΰ επίσης 
μέ ευκολίες τ ζ ά μ π α  δσες πολλές ζητήσης.
Βεντίκου— Οικονόμου μονάχα νά ζητήσης.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ»
18 West Street NEW YORK

* * *
ELLENIC FURNISHING Co.

691 6th AVENUE NEW Y OR K.

Θέλετε ανδρικά είδη. Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικά; 
Υπάρχει Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν άγο- 
ράζετε δτι δσω περισσότερο λοΰσο κα'ι νοίκι εχει ενα 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης.

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Mvyv έχης πιά σκοτοΰρα, 
τής πέρνει δλες ’ πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ 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 είν’ ενα.

Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
* * *  *

Ά φ οΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πάς τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί όταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  οΰλάτου 
θ εός  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφειον Κωνσταντίνος ό I B '
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

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

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, ’Ασκληπιάδης πρώτης 
ποΰ διακρίν’ έμβρίθεια καί πείρα καί νεότης.
Γιατρός ποο μπρός σου σάν σταθή καί σέ κυτάξη μόνο 
μέ μιά ματιά σέ βεβαιώ σοΰ πέρνει κάθε πόνο.
'Ο τα ν  εκείνος σέ ίδή καί φάρμακο σοΰ δώση

/  * \  * y \  f  1γχ* άπό τοΰ χάρου ημπορεΐ τα  νύχια να σε σωση.

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

Ά 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’ αυτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλό στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι εχετο τους 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 6 th Ave., Ν. Y.
* * *

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 

6έν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
o’  δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.

Δάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει.

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

Ό ,τ ι  κι’ δν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
«ουκάμισα καί σώ— Pardon—- μανδύλια ή βαλίτσες 
δλα τά είδη τ ’ ανδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άι^σενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
θ£θΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων 
ν ορ  σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λεωφόρον».
Είναι γνωστός 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. 
φοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

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

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φϊνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Ό  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηΐρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μοΰπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 
πώς έ'χω κι’ έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
"Ολοι στόν Μπούρα «κι’ άνθρωπος ποΰ ζή γιά καλωσύνη 
συμφέρον εχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BOORAS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW  YORK. 

*  ★  *

Δωμάτια ευάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σδν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
,τοΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
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— 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 ή μπορεί νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά καί σπίτια καί μαγαζειά τά  καίει 
αύτός ποΰ έχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι αξία  εχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

GEO. P. CASTRITSY, GENERAL AGENT.
501 W . 168th Street New York.

M.

175 Lexington Ave.,

Ν Ι Κ Α Σ
’ Ιατρός

NEW YORK

A . A  

152 E. 22nd St.,

Λ  Ε Ξ I
’Ιατρός

0  Y

NEW YORK

K.

136 E. 17th St.,

★ ★ ★

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Α τμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερωτά  
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά 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 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

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

Τοΰ Σ ίγγερ  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  προτιμςί δταν ζημιά δέν εχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμςί δταν ζημιά δέν έχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

"Οτι κι’ δν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’ Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν εμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρόλη 
εκείνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, ’ Ν. Υ.

ILL.

Ποτέ άρρώστεια ούτε μιά δέν περπατεϊ μονάχη.
"Εχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά κα’ι δέν τά διόρθωσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό νάρκωση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
κα'ι κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝΤΟ ΓΑΤΡΕΙΟΝ ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 W EST 37 STREET NEW YORK

Ά ν  ταφερε 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 δνειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας 6ξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ δν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Ο ταν τό χρήμα σ ’ "Ελληνα τό δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα  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 ποιο παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ένα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά  μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TSIMIS 150 W . 28th St. NEW YORK.

Ποιο προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδές έ'μποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bawary and James Street New York.

Θέλεις νά έχης ροΰχά είς 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 St. NEW YORK
ϋ ϋ ϋ

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, Hotel, έν γένει μήν
επιχειρήσετε καμμιά έργασία, έάν προηγουμένως δέν έξασφα- 
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 άξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπΑ 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κ ατα
στηματάρχης ήμπορεϊ ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπει
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε ύπαλλήλους έντιμους καί έργατικούς μέ πείραν; 
Ά ποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφεϊον 

CO 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 
αν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ δέν ντύνεσαι.
Τ ρέξε νά παραγγείλης τά  ροΰχα σου σ ’ έκείνον 
γιά νά σέ κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φΐνον.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK
*  *  *

IMPERIAL AUTOMOBILE SCHOL.
9 East 52nd Street New York.

Σκέπτεσθε νά πάρετε αύτοκίνητο καί θέλετε νά μάθετε 
νά τό όδηγήτε; Ελάτε νά σάς διδάξομεν. Θέλετε νά γίνετ 
σωφέρ; Σάς δίδομεν μαθήματα. Θέλετε νά πάρετε δίπλω
μα όδηγοΰ; Εϊμεθα πρόθυμοι νά σάς μάθωμεν τόν μηχα
νισμόν. Σχολή άνοικτή ημέραν καί νύκτα καί τάς Κυρι
άκός. *·*

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν 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 δν έρθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

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

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Α ν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί ’ ς τό κρεββάΏ ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω,
νά λ ές : « Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  θ ά

(■ψωνίσα».
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y.

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό βέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ “ Α λεξ δ ς  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’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111.
-  1 450 W. 5th Ave. Cleveland O. 

* *  *
Τηλέφωνον Bryant 9427

Ε Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν  

•Ή Α Θ Η Ν Α ”

’Ελ. Λάμπρου καί Κ . Γρηγορόπουλος

304  W est 41st Street New Y ork, Ν. Y.

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
“ Αν θέλης στό 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 ί κ ο ν ο μ ί α .
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ.

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

Έχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα καί 
συναγωνιζόμεθα τούς είσαγωγείς 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 εγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


