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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 γέλΓ αυτός μέ μάς καί μείς μ’ εκείνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ 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 εδρΐ4 μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολΰ κΓ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

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

Ήμέρα είν’ όγδόη μηνός ου μήν Απρίλη 
ποΰ μέ τήν κρίσι τούτη θά βγοΰμε μέ μαντΰλι.’

Αριθμός ενενήντα κΓ επτά 
κΓ οί χρεώσται νά στείλουν λεπτά.

’Όνειρα πάνε φροΰδα 
σάν φάνηκ’ ή άρκοϋδα.

Ό  Φασουλής φορώντας λαχανικών στεφάνι 
τόν πάνσοφο και μάντι στόν Περικλέτο κάνει.

Π .— Τί στεφάνι είναι τοΰτο Φασουλή ποΰ έχεις βάλει;

Φ.— Νέας δόξης ήρθαν μέρες και στολίζων τό κεφάλι 
μέ στεφάνια άπό φρέσκα τρυφερά καί ζαρζαβάτια 
προς τούς τάφους τών ηρώων στρέφω σήμερα τά μάτια.

Τοΰ Μαρτιοΰ Είκοσι πέντε είναι σήμερα ευήθη 
Μιά ήμέρα σάν καί τούτη ή φυλή μας άνεστήθη 
μά σάν επαψε ή δάφνη στήν Πατρίδα νά φυτρώνη 
ό καθένας με σαλάτες τήν κορφή του στεφανώνει.

Δέν υπάρχουν πλέον δάφνες ή μυρσίνες οΰτε γιούλια 
Άπό λάχανα στεφάνια βλέπεις μόνον καί μαρούλια 
κΓ άπό μέσ’ άπό τά φύλλα τά πλατειά κυτάς αγγούρια 
ποΰ τά βλέπουν καί γκαρίζουν μέ συμπάθειο γαϊδούρια.

Μέσ’ σέ κάθε κήπο μπήκα, στό βουνό καί στό λαγκάδι 
πλήν δέν βρήκα οΰτε μία δάφνη φέτος γιά σημάδι 
κι’ δπου ρώτησα γιά δάφνες μ’ άπαντούσαν «Φασουλή 
τής έκάναμε στεφάνια γιά τή νέα τή Βουλή».

’Έλα τώρα νά σοΰ πλέξω Περικλή ενα στεφάνι 
μέ κρεμμύδια καί μέ σκόρδα, μέ δαυκί καί μέ ραπάνι 
κΓ έτσι πιά στεφανωμένοι μέ τής εποχής στεφάνια 
στή γιορτή καί μείς νά πάμε μ’ εθνική υπερηφάνεια.

Μέσ’ σ’ αυτό τ’ αρματωμένο τής Ευρώπης τό μπαλέτο 
μόνο μείς στεφανωμένοι τριγυρνοΰμε Περικλέτο 
ποΰ καθένας μάς ζηλεύει καί σάν μπέμπη τοΰ Σχολειοΰ 
Μπάρμπα δός μου λέει καί μένα ενα φύλλο μαρουλιοΰ;
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Μέσ’ στά χρόνια ποΰ ή δόξα Περικλή μάς πλημμυρίζει 
ποΰ τήν ’Άρτα ό Λευθέρης μέ τό Χέραλδ φοβερίζει 
μά κΓ ό Κήρυξ ό δικός μας κλιάγκα-κλιοΰγκα κομπανιάρει 
ελα πάμε νά φορέσης τό στεφάνι γιά τόν Ά ρη .

Π .— Ποΰ νάβρω γώ λαχανικό πλατύφυλλο δροσάτο 
ενα στεφάνι νάπλεκα νά τώριχνα στόν πάτο 
τής γαλανής τής θάλασσας ποΰ σουμπμαρ'ιν τή σχίζουν 
καί άοπλα συμμαχικά καράβια τορπιλίζουν.

νίχτ νάχτην βίχτην σουμπμαρ'ιν 
κακήν μερίχτιν καί ψυχρήν.

Φ.— Μέσ’ στό μήνα τών εφόδων ποΰ παιζογελά ή νίκη 
στόν καιρό ποΰ βομβαρδίζουν Γερμανοί τή Σαλονίκη 
τώρα ποΰ άρθογραφίας ό Κρητίκας εχει οίστρο 
ελα βάλε τό στεφάνι γιά νά πάμε στό Μινϊστρο 
νά μάς πή γιά τήν Άσία καί γιά τ’ άλλα σκλάβα μέρη 
ποΰ μάς τάδιναν μονάχα γιά τά μάτια τοΰ Λεύτερη.
’Έλα πάμε νά φορέσης τό στεφάνι Περικλέτο 
ποΰ ήμέρες νέας δόξης μάς προώρισαν έφέτυ 
κι’ αν επίσημος κανένας μέσ’ στό πλήθος σέ ζυγώση 
προφυλάξου κακομοίρη καί μπορεί νά τό δαγκώση.
Τοΰτα είναι χρόνια δόξης, χρόνια κλέους καί χαράς
ποΰ πλημμύρισε τούς δρόμους τών Τευτόνων ό παράς
κι’ ένα μόνον μ’ εχει φέτο μά κατάκαρδα λυπήσει
ποΰ τόν Σένκ δέν ήταν τρόπος κΓ ό μπερντές μας νά τσιμπήση.
Τοΰτα είναι Περικλέτο χρόνια δόξης, χρόνια κάλλους
ποΰ τόν Κάϊζερ πονοΰμε, συμπαθοΰμε καί τοΰς Γάλλους
κι’ δλψ πάμε λάου λάου δώ εκεί καί κοΰτσι, κοΰτσι
μέ τά δυό μας πόδια πάντα μέσα στώνα μας παποΰτσι.
Ποια χρόνια δοξασμένα μάς έφύλαγε ή Μοίρα 
Περικλή Παραδαρμένε.

Π .— Τό μυαλό σου καί μιά λύρα 
καί ό κόπανος εκείνος τοΰ γναφέως δηλαδή 
ή κακή ψυχρή σου μέρα μά καί ή άναποδή.

Φ.— Τοΰτα είναι χρόνια δόξης κι’ δχι κείνα τά παληά
ώς κΓ ό Δάνεφ καί ό Τόντσεφ τώρα μάς πετοΰν φιλιά 
κι’ αν κυτοΰν τή Σαλονίκη σάν μελάτο λουκουμά 
τούς μινίστρους ό Πασάρωφ πλήν γεραίρει καί τιμά 

καί φωνάζει στόν καθένα 
καί σέ σένα καί σέ μένα 
μάγια μοΰχεις καμωμένα 
καί τρελλαίνομαι γιά σένα.

Τοΰτα είναι χρόνια δόξης ποΰ τό νοΰ μπορεί νά χάσης.
Ό  Σκουλούδης κάθε μέρα δλω κάνει παραστάσεις 
ποΰ γιαγνίς δλντοΰ τοΰ λέει ό καθείς ποΰ μάς ληστεύει 
κΓ ό Μινίστρος Μαθουσάλας τή γενειάδα του χαϊδεύει.

Τοΰτα είναι χρόνια δόξης ποΰ κοιλιών άκοΰς γουργουρ 
ποΰ εφόδους κάνουν τόσες Γερμανοί στό Μαλαγγούρ 
κι’ έ'χουν σπάσει καί τών Γάλων μά καί τή δική τους μούρη 
κι’ έχει γίνει μέ συμπάθειο— τουταφέ Κακό Άγγοΰρι.

Τοΰτα είναι χρόνια δόξης ποΰ μάς πλάκωσαν γοργά 
ποΰ προς πόλεμον άκόμα καί ό ’Όγκλ ό Σάμ όργά 

καί ή κάθε μία σφαίρα 
ποΰ στό Μέξικο σφυρίζει 
κΓ έναν ήρωα δώ πέρα 
γαλονά μάς ξεφουρνίζει.

έντ γιοΰ χίαρ έβρυ πλέϊς δπου άν σταθης τριγύρω 
δίς ίς Βίλλα Φούστον, Πέρσιγκ δάτ δί χίρο, δίς δί χίρο. 
Τώρ’ αρχίζομε νά ζοΰμε μέσ’ σέ χρόνους δοξασμένους 
Τώρα θά'χωμε εμμίσθους Γ ενικούς κι’ έδώ Π ροξένους 
θάναι είδος ή Γραικία Παραδείσου Επιγείου 
δίχως βρίσιμο καί γκρίνιας, δίχως κόπρο τοΰ Αύγείου 
κΓ ό Θεός νά μάς φυλάξη μέσα στήν ανεμοζάλη 
μήν ίδοΰμε τοΰ Μπεμπέκου τό μονό τό ματογυάλι.

Τοΰτα είναι χρόνια δόξης ώς κυτώ καί ώσπερ δέρκω
Π .— Μαντζουράνα στό κατώϊ νά σέ δάγκωνα στό σβέρκο.

Μιά τά λές καθώς μ’ αρέσουν καί τήν άλλη μοΰ τά στρίβεις. 
Μέσ’ στό κλούβιο σου κεφάλι κάτι φαίνεται πώς κρύβεις, 
κάτι ποΰναι τό βλαστάρι άπό δένδρο ρεζιμιό 
καί κρυφό καθώς εκείνα ποΰχει τό Γηροκομείο.

Φ.— "Ιδιος είμαι Περικλέτο. Δέν αλλάζω γέρως τώρα.
Τά κρυφά μου γιά τούς φίλους τάχω πάντοτε στή φόρα 
κι’ απαντώ σάν μέ ρωτοΰνε άπό ποΰ καί ποΰ καί πόσα 
άπ’ τά γένεια προς τή βράκα Βασιληάς μέ τετρακόσια.

’ JL
Τοΰτα είναι χρόνια δόξης καί αγώνων εΰκλεών 
Μ’ ακροάσεις τά περνοΰμε τοΰ Σαρέϊγ καί τοΰ Μαών 
ποΰ μέ τρόπο μάς τό λέν καί ντιρέκτ καί άπό σπόντα 
κι’ άπαντοΰμε τό δί ντόρ τοΰ κουφοΰ άράδα βρόντα.

Τοΰτα είναι δοξασμένα 
κι’ δχι κείνα τά παληά 
Τώρα ποΰχουν περασμένη 
στό λαιμό μας τή θηλειά

κΓ ίσια μία μάς τή σφίγγουν 
κι’ ίσια μιά μάς τή λασκάρουν 
μιά στιγμή μάς αγριεύουν 
καί τήν άλλη μάς κορτάρουν, 
γιά μπαρμπέρης ό καθένας 
τών μπελίτζερεντ προβάλλει 
ποΰ ζητά νά μάθη τέχνη 
στοΰ κασίδη τό κεφάλι.
Τοΰτα είναι κακομοίρη 
χρόνια δόξης χρόνια κλέους 
Ό  χρυσούς α’ιών ό νέος 
τοΰ Κρητικά Περικλεούς 
είναι τοΰτος ποΰχει φέτος 
εις τό σβέρκο μας κολλήσει 
καί στό δόληο μας στομάχι 
πείνας θρόνο έχει στήσει.
Μήν κυτάς Εΐκοσιένα.
Δεκατρία μήν κυτάζεις
Δεκατέσσαρα καί τζάνουμ
δεκαέξη νά φωνάζης. . ,
Κι’ ίσως πάμε καί πιό πέρα
μέ τό μαΰρο Καβαλάρη
γιά νά νοιώσης στεγνωμένο
στό κορμί σου τό τομάρι.
Τοΰτα είναι χρόνια δόξης 
Περικλέτο φαρφαρά 
ποΰχουν περικεφαλαία 
δμως σέρνουν καί ουρά 
Ά χ  άμάν άμάν Ειρήνη 
γκέλ σεβντίμ κουζοΰμ γιατί 
πριν καί δώ γενοΰμε δλοι 
κακομοίρη σκελετοί.
Μπρός σ’ αυτά τά περασμένα 
κιτρινίσανε μαγκούφη 
πιό κλυκύτερ’ άπ’ τ ’ αηδόνια 
κελλαδοΰνε πιά οΐ μποΰφοι. 
κι’ αν εμένα δέν πιστεύης 
μαρτυρούνε ή οβίδες 
καί τοΰ Φράντζ ή φαβορίτες 
καί τοΰ Κάϊζερ ή βίδες.
Μέσ’ άφθάστου κάλλους χρόνια 
Περικλέτο ζοΰμε δλοι.
Κι’ αν άπό τό κανονίδι 
τρέμουνε τής γής οί πόλοι 
ό δικός μας δμως βλάκα 
-—δστις γράφεται μέ κάπα—  
δέν κλονίσθη γιατί τοΰχουν 
οί Αλάϊς βάλει τάπα.
Τοΰτο είναι μεγαλεΐον 
ήγουν ήτοι χ ε ι μ α ρ ρ ώ δ ε ς  
Μπρός σ’ αύτό τό περασμένο 
πίσα, φαίνεται ζοφώδες 
δσοι έδρασαν σ’ έκείνο 
σήμερα περνοΰν γιά νάνοι 
καί ξηραίνεται ή δάφνη 
μπρός σέ τοΰτο τό στεφάνι.
Θάψε κάθε περασμένο 
στήν ψυχή σου, κουνενή 
τούτη είναι μόνη δόξα 
λαμπερή, αληθινή 
κΓ αν γιά κείνο σέ ρωτοΰνε 
«παστουμάρε νά τούς λές 
περασμένα μεγαλεία 
καί δηγώντάς τα νά κλάϊς».
Τοΰτα είναι χρόνια δόξης 
ποΰ έσχάτως στό Παρίσι 
μέ τόν Κόντε τόν Καντόρνα 
καί ό Ζόφρ έχει μιλήσει 
έ μόν ζενεράλ τοΰ είπε 
ζέ βού φελισίτ έν τέλει 
ποΰ θά πή κακοχρονάχουν 
οί μπραβίσιμοι Φρατέλοι. 
κι’ είπε γκράτσια κι’ εκείνος 
καί σκουζάτε με ώς τόσω 
ποΰ μπατάλια σπλεντίτα 
πάω άλλη μιά νά δώσω 
κΓ αντιέ τοΰ είπαν τότε 
καί προσθέσαν μέ τό νοΰ 
«Γκό τού χέλ καί σύ καί δλη 
ή σαχλο-Μακαρονοΰ».

Στή γιορτή νά πάμε έλα καί οί δυό στεφανωμένοι
ποΰ έπίσημοι θά είναι χίλιοι δύο συναγμένοι
Γραμματείς καί Φαρισαίοι μ’ έννοεΐς καί τά λοιπά
ποΰ άλληλεγγύως παίζουν μεταξύ των τόν Παπά.

('Ο Φασουλής κι’ ό Περικλής στό ’Άμστερνταμ τραθοϋνε
καί τά έκεϊ γενόμενα μεθαύριο θά ποΰνε).
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Σκόρπισε τό μαθητικό τώνειρο τό θαυμάσιο 
καί τή στιγμή ποΰ έ'περνα χαρτί άπ’ τό Γυμνάσιο 
χωρ'ις νά βλέπω άνοιγε μπρός μου άβύσσου χάσμα 
μ’ δλω εκείνο τό έννηά και μ’ δλο του τό κλάσμα.

«Θά γίνω πλέον φοιτητής,» σκέφθηκα. Τί χαρά 
Νέες ελπίδες καί στό νοΰ νέα κολλών φτερά 
επέταξα χαρούμενα μετά καμπόσα χρόνια 
καί Κόμητας καί Πρίγκηπας είδα παιδιά κι’ άγγόνια.

Δέν βρέθηκ’ ενας Βασιληάς πούχε βαρει’ άρρωστήσει 
χωρίς νά στείλη γιά γιατρό εμένα νά ζητήση 
Μονάρχαι, Αύτοκράτορες μένα καλοΰσαν δλοι.
Ώ ς κι’ ό Σουλτάνος ό Χαμίτ μέ φώναξε στήν Πόλι 
κι’ ώς πληρωμή τοΰ ζήτησα μοΰ φαίνεται πριν φΰγω 
νά μείνω στό χαρέμι του νά ξαποστάσω λίγο.

Π αράδες έ'περνα σωρό καί τίτλους μέ τσουβάλι. 
’Ανακαλύψεις έκανα τή μιά μετά τήν άλλη.
Φθίσις, καρκίνος, σκλήρωσις γιά μένα ήσαν νοΰλα 
άφοΰ νεκρή άνάστησα θαρρώ Βασιλοποΰλα 
γυναίκα μου τήν έκανα καί μετά έ'νο χρόνο 
ό Πεθερός έπέθανε καί . . . ,κάθησα στό Θρόνο! !

’Έφθασα μέχρι Βασιληά λοιπόν άν άγαπάτε 
Μονάρχου, Αύτοκράτορος κι’ άν θέλετε γελάτε 
μά γώ καί τώρα τάθελα τά ίδια τά φτερά 
πουσαν καί κείνα ψεύτικα πώς είναι κι’ ή χαρά.

Είτε κοιμώμουν ή ξυπνός έγώ έζοΰσα μόνο 
έπάνω σέ δαφνόκλαρα καί σέ παρά ν’ άπλώνω 
κι’ έ'βλεπα πάντα μιά ζωή μπροστά μου τρυφηλή 
κι’ ένα δέν είδα μοναχά ποτέ. Τό Φασουλή.

’Ανάθεμά τη τή στιγμή, τό χρόνο τόν κακό 
ποΰ έρριξε στό δρόμο μου τό μαΰρο θηλυκό 
καί μ’ έκανε στή σάτυρα νά χύσω τή χολή 
κι’ άντί γιατρό μέ βλέπετε δώ πέρα Φασουλή.

Κακό δέν έκανα ποτέ σ ’ αύτό τό καλιακοΰδι 
κι’ δπως τό λέει βρέ παιδιά εκείνο τό τραγοΰδι 
τήν άγαποΰσα δηλαδή γλυκά κι’ έμπιστεμένα 
μέ κείν’ ή άφιλότιμη κοροΐδευε μέ μένα.

“Έτσι συμβαίνει κάποτε. Μέσα σ’ αύτή τή ζήσι 
κάποιος έκεΐ ποΰ περπατεΐς μπορεί νά σέ σκουντήση 
καί πέφτεις κι’ άν δπως έγώ κάνης καί σύ τό μάγγα 
σά χαλασμένη γίνονται τά μοΰτρά σου παράγγα.

Ποτέ μή βάλετε ποτέ μέσ’ στή ζωή σας πείσμα.
Ά ν  τή γιαγιά μου άκουγα σήμερα θάχα κλύσμα 
ποΰ μούλεγε «Παιδάκι μ’ ζήϊς χρούνίϊς νά ξέρ’ς τοΰ

(γ ’νάτ’
πώς βγάζ’ τ’κουσμάκ’ κί τοΰ ζιρβί κί τοΰ διξί τοΰ μάτ’».

Τί νά τής κάνω. ’Ήμουνα κι’ έγώ παιδάκι μόνον. 
"Ενα άγόρι άπειρο οχτώ καί δέκα χρόνων 
καί μεγαλήτερη αύτή ποΰ μ’ έβαλε στά βρόχια 
γιά νά μέ δέρνη σήμερα κακομοιριά καί φτώχεια.

Ά ν  είχα τοΰτο τό μυαλό θάλεγα φτοΰ στό μπόϊ της 
θάδινα χίλια φάσκελλα σ’ εκείνη καί στό σώϊ της 
κι’ άν μέσ’ σέ λίμνη μέ χρυσό δέν έφθανα νά πλέω 
τουλάχιστον δέν θάβλεπαν τό γέλοιο, δταν κλαίω.

(Ακολουθεί)

ΓΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  λήξασα έβδομάς έσημείωσε πολλά α ξ ι ο μ α κ ά 
ρ ι σ τ α  γεγονότα. Τό σπουδαιότερον δμως άπ’ δλα 
γιά τήν Παροικία μας καί ι δ ι α ι τ έ ρ ω ς  γιά μάς 
ήτο ή διάλεξις τής φίλης λογίας κ. Μαρ. Πίπιζα— Κα- 
ρακάση τήν περασμένη Κυριακή.

Ή  διακεκριμμένη ποιήτρια είχεν ώς θέμα «τήν Έλλη- 
νιδα». Ώμίλησε πολλά γι’ αύτή περισσότερα δμως γιά 
τούς παληούς άφεντικούς της καί σημερινούς δούλους 
της.

Τό ώραίον φΰλλον έσπευσε νά γέμιση τό άναγνωστή- 
Qiov άπό πολύ νωρίς γιά ν’ άπολαύση τόν πανηγυρικόν 
του, τόν όποιον είναι ή άλήθεια μέ πολλή ποίησιν, χιού
μορ, γλαφυρότητα καί άρκετήν. διπλωματίαν τοΰ έπλεξε

ή συμπαθής ποιήτρια.
Από τή διάλεξι τής προσφιλούς λογίας έμάθαμε πολ

λά. Εκείνα δμως ποΰ ένδιαφέρσυν τό φύλλο μας— τό 
φΰ μέ δύο λάμδα—  είναι τά εξής.

'Ότι εις τούς άρχαίσυς χρόνους— εύτυχισμένοι οί αρ
σενικοί ποΰ ζοΰσαν τότε— ή γυναίκα ήτο δούλη τοΰ άν- 
δρός, ένώ σήμερα είναι καί δποια δέν είναι μπορεί νά 
γίνη   κυρία του.

Σ. Σ .— ’Ά ς  τά άκοΰνε ο ί  άνΰπαντροι.
'Ότι ή Εύα δέν βγήκε άπό τό κεφάλι του Άδάμ δπως ή 

Άθηνά άπό τοΰ Διός, άλλ’ άπό τά παΐδια του.
Σ. Σ.— Γι’ αύτό τό λόγο ίσως οί άρσενικοί άπόγονοι 

τού μπουνταλά προπάτορος μεταχειρίζονται συνήθως τό 
ξύλο τής γνώσεως γιά τά παΐδια της.

'Ότι τά άνδρόγυνα πρέπει νά είναι ίσης πνευματικής
άναπτύξεως γιά νά μήν κατορθώνουν ποτέ.............  νά
συνεννοούνται.

Σ. Σ.— Έδώ άντήχησαν σπαραξικάρδιοι στεναγμοί έκ 
μέρους τής πλειονότητος τοΰ ωραίου φύλλου.

'Ότι ό χωρικός είναι εύγενέστερος συνήθως άπό τούς 
άνθρώπους τών πόλεων προς τή γυναΐκά του μέ τήν 
οποίαν δουλεύει μέρα καί νύχτα, (οί χωρικοί δπως ξέρετε 
πηγοίνουν στό χωράφι άπό τή νύχτα). Μοιράζεται μαζί 
της τή χαρά τρώει μαζί της τό μαΰρο τό ψωμί.

Σ. Σ.— καί τήν άφήνει νά τρώη μονάχη της τό.........
ξύλο ποΰ τής δίνει.

'Ό τι έπ’ ούδενί λόγω πρέπει νά περνούν οί άνδρες 
άλλόφυλες γυναίκες.

Σ. Σ. Πικρά δάκρυα μετανοίας έκύλισαν άπό τά 
μάτια μερικών άρσενικών Μαγδαληνών. Πληροφορού- 
μεθα δτι έν άπό τά άπο— λωλά αύτά πρόβατα σκέπτεται 
νά χωρίση τώρα τό τρυφερόν του διπλάσιον.

'Ό τι ή γυναίκα είναι ένας ’Άγγελος άν καί δέν εχη 
φτερά— δπως ή καρακάξα— δίχως νύχια σουβλερά—  
καθώς ή γάτα— μέ λεπτό τομάρι— δπως ή σαπουνόφου
σκα— μέ τρυφερή καρδιά— δπως ή άγγινάρα— μέ μάτια 
ποΰ μαγνητίζουν— δπως ή Αλεπού τά κοκορόπουλα στό 
κοτέτσι— καί χύνουν δάκρυα— δπως ή φώκεια δταν ξα
πλώνεται στήν άμμο μέ εύγενή αισθήματα— δπως τά 
Συμμαχικά— χωρίς κανένα κ α κ ό έλάττωμα, άλλά 
μέ πολλά κ α λ ά  προτερήματα ών ούκ έστι τέλος (καί 
τφ Θεώ δόξα) καί έν τούτοις ημείς οί άνδρες οί κακεν
τρεχείς, οί τύρανοι, οί πανάθλιοι, οί ελεεινοί, οί άλιτη- 
ριοι, οί μοχθηροί, οί χαμερπείς, οί ούτιδανοί, οί άγενεΐς, 
οί άσυναίσθητοι, οί χαζοί, οί ξετραχηλισμένοι δέν θέλομε 
ν’ άναγνωρίσωμε άκόμα τήν άξίαν της, τή δύναμί της 
ποΰ τήν έχει έκεΐ ποΰ τήν είχε καί ό Σαμψών.

’Άλλο σοβαρόν γεγονός ήτο ή υπό τών Γερμανών κα- 
τάληψις τοΰ Κακοΰ Αγγουριού. (Mai— Angour). Έν 
τούτοις νεώτερον τηλεγράφημα Γαλλικής πηγής άναφέ- 
ρει, δτι τοΰτο έγλύστρησε καί πάλιν άπό τά χέρια τών 
Γερμανών καί πήγε πίσω στους Γάλλους.

’Επίσης τά Γερμανικά άεροπλάνα άπεφάσισαν νά 
συντελέσουν καί αύτά στήν ύποτίμησι τών τροφίμων στήν 
Ελλάδα λιγοστεύοντα τόν πληθυσμό μέ τής βόμβες των. 
Ό  Σκουλούδης πρόκειται νά κάνη συνεπεία τούτου παρα
στάσεις. ΙΙληροφορύομεθα δτι αί έν λόγφ παραστάσεις 
θά είναι τό διδακτικώτατον δράμα. «Άλλοι πού δέν έχει 
νύχια νά ξυστή» καί ή σπαρτατιστή κωμωδία. «Δεύτε 
τελευταΐον άσπασμόν».

Ή  τιμωρός άποστολή έδωκε τήν πρώτη μάχη^μέ τό 
Βίλλα. Έσκοτώθησαν 50 θαρρούμε Μεξικανοί, έλαβω- 
θηκαν διπλάσιοι άλλοι καί άπό τήν άποστολή δέν έπαθε 
κανείς, εκτός άπό μερικούς άεροπόρους ποΰ έπαθαν οσω 
νά τούς βρούνε τών παθών τους τόν τάραχον. Εννοείται 
δτι τό Βίλλα δέν τόν έπιασαν άκόμη καί σ’ αύτό φταίει 
ό ίδιος ό Βίλλας ποΰ διαρκώς ό άφιλότιμος φεύγει άντί 
νά σταθή νά τόν τσακώσουν. Πληροφορούμεθα δτι φεύ
γει γιατί δέν άγαπά καθόλου τήν πολυτέλεια δηλ. την 
ήλεκτρική πολυθρόνα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΤΙΛΟΠΟΛΕΜΟΝ, Ένταΰθα.
Ποιός άπ’ τούς εμπολέμους θά κερδήση δέν ξέρομε- 

εϊμεθα δμως βέβαιοι τί έχασαν έκεΐνοι πού σκοτώθηκαν 
καί οί άλλοι ποΰ θά τούς άκολουθήσουν. Πολλοί πουχουν 
μυαλό καντάρια λένε πώς θά κερδίσουν οί Σύμμαχοι, 
άλλο ι σοφοί έπίσης πώς θά βγοΰν κερδισμένοι οί Τευ- 
τονες· εμείς ποΰ δέν έχομε ούτε τό ένα ούτε τό άλλο λέμε 
πώς θά χάσουν καί οί δυό καί μόνος κερδισμένος θα 
β γ ή έκείνος ποΰ δέν θά μ π ή.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΝ, Μάντσεστερ.
Ά ν  έχη ή δχι χρήματα ό άνθρωπος ποΰ μάς ^ρωτάς 

δέν εϊμεθα είς θέσιν νά σέ πληροφορησωμεν και ανάστα 
παληά τά χρόνια δέν κρύβονταν ό παράς, σήμερα ομως 
κρύβονται (δηλ. μπαίνουν μέσα) πολλοί απο κείνους ποΰ
κάνουν καί φαίνεται ό παράς ό  ξένος.
Δ. Κ., Σίτυ Πόϊντ. _ _ (

Δέν πρέπει νά παραπονήσθε κατά τοΰ Εθνικού Κηρυ- 
κος ποΰ δέν έλυσε τήν άπορίαν σας, γιατί τι να σοΰ 
κάνη ό μάστορας, δταν δέν ξέρη τέχνη

Λοιπόν ό Έρωτόκριτος δέν ήτο πρόσωπον, άλλα ιδι- 
ότης. Έρωτόκριτοι υπάρχουν καί σήμερα δπως και Ά - 
ρετοΰσες μέ μόνη τή διαφορά δτι στά χρόνια τοΰ Κρη
τικού Ποιητού ό Έρωτόκριτος κρατούσε ασπίδα και 
δόρυ, ένώ τώρα κρατεί κοντιλοφόρο καί χαρτί _και ενώ 
τότε έπρεπε νά χύση αίμα γιά τήν κατάκτησι τής Άρε- 
τοΰσας τώρα δσω αίμα κι’ άν χύση δέν πιάνεται (δηλ. 
ή Άρετοΰσα) παρά μόνον άν χύση ψιλώματα.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ, Πόρτλαντ.
Ή  άξία τών δώρων τής μνηστής σου έξαρτάται άπό

τούς σκοπούς πού έχετε ή μάλλον άπό τόν καιρό πού θά 
μείνετε άρραβωνιασμένοι. ’Ά ν  σκοπεύης νά τά χαλάσης 
γλήγορα μαζί της άγόρασέ της χρυσαφικά άπό ’κείνα 
ποΰ κρατούνε τό γυάλισμά τους μόνον μιά ’βδομάδα. 
'Όπως κι’ άν έχη τήν άξίαν τους θά τήν πάρης πίσω.

ΣΑΡΔΑΝ ΑΠ ΑΛΟ Ν , Σικάγον.
Δέν γνωρίζομε άν στήν πόλι σας ύπάρχη άκόμη ό πα- 

ληός Σύλλογος «Τσαρούχι» ξέρομε δμως δτι υπάρχουν 
πολλά τσαρούχια πού έγειναν λουστρίνια. Ό  Πρόεδρος 
του μ α σ ά  μόνον άπό κείνους ποΰ δέν μπορούν νά 
μ α σ ή σ ο υ ν  καί άν βρεθής σέ Λαβύρινθο έχει τό 
μέσον νά σέ βγάλη άπό μέσα δπως ή Αριάδνη τόν Θη
σέα. Ό  άγαπητός φίλος καί συνάδελφος κ. Σανίδας μάς 
είπε δτι ό έν λόγω Πρόεδρος μάς έχει φ ί λ ο υ ς
εμείς δμως δέν τό πιστεύομε άν δέν τό  απόδειξη
έμπράκτως.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Σ  ΚΑΤΕΡΓΑΡΙΚΕΣ
Μήν πληρώνετε ποτέ εις μετρητά, άλλά μέ τσέκια. Τά 

μετρητά μόλις άλλάξουν κύριο παύουν πιά νάναι δικά 
σας, ένώ τό τσέκ μπαίνει μέν σέ ξένη τσέπη, άλλ’ ό παράς 
έξακολουθεϊ άκόμα νά μέν η στή δική σας. Τά μετρητά 
δσω δρομεύς κι’ άν είσθε δέν μπορείτε νά τά φθάσετε 
μόλις σάς άφήσουν, ένώ τό τσέκ τό τσακώνετε άν είσθε 
άκόμα καί παράλυτος.

Μή λέτε ποτέ στή γυναΐκά σας πώς πάνε ή δουλειές 
σας. Είτε καλά τής πήτε πώς πάνε είτε άσχημα 
πάντα ζημιωμένος θά βγήτε. ’Ά ν  μέν χάνετε χρήματα 
θά σάς θεωρήση ώς άνίκανον, άν δέ κερδίζετε ώρισμέ- 
νως θά ζητήση περισσότερα φουστανοκάπελλα.

Έάν έχετε παράδες κάντε τό φτωχό καί δταν είσθε 
άπένταρος προποιηθήτε τόν παραλή. Σπανίως θά βρήτε 
φίλους νά σάς δανείσουν, δταν ξέρουν πώς μΐΐοροΰν νά 
μή τά πάρουν πίσω ποτέ, πάντοτε δμως βρίσκονται άν
θρωποι πού θά σάς δανείσουν εύχαρίστως 20 τάλληρα 
δταν έχουν ύπ’ δψει τους ύστερ’ άπό λίγες μέρες νά σάς 
βάλουν στό χέρι 100.

'Όταν ένας άνδρας σάς λέη ψέμματα πριν τά χάψετε 
σκεφθήτε νά βρήτε τί σάς συμφέρει καλλίτερα. Νά τά 
πιστέψήτε ή δχι. 'Όταν δμως ό ψευδόμενος είναι κυρία 
μή δοκιμάσητε ποτέ νά τήν αποδείξετε δτι ψεύδεται τή 
στιγμή ποΰ σάς τά λέει. Πάντοτε σείς θά βγήτε χαμέ
νος. Κατά 99 ο)ο τό συμφέρον τοΰ" άνδρός είναι νά 
φαίνεται πώς πιστεύει τά γυναικεία ψέμματα.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου ί

Καθ’ δλη τή νύχτα ό Γιάννης δέν έκλεισε καθόλου 
μάτι σέ ύπνο. Άπό· τή μιά μεριά δ πόνος άπό της γροθιές 
ποΰ έφαγε κι’ άπό τήν άλλ ή ντροπή δτι τόν έδειραν δέν 
τόν άφηνε νά ήσυχάση καί άπό καιρού σέ καιρό μονολο
γούσε φυσών σάν φώκεια πάνω στό κρεββάτι.

— ’Ά ϊ ούρ ξουρζμέν’ τ’ κιρατά κί νά σί βάνου μιά 
βουλά στά ν’χάκιαμ’. Σάν κί δέ στοΰ γδάρου τού του- 
μάρ’σ σάντ’ παληόϊδα νά ξιψ’χή σου Ούβριγιός κί νά 
μί φάν τά καλιακούδια κί τά σ’κλιά.

— Ούρ’ θά μ’ λώσης; έγόγγυζε ό Στάθης. Π ’ μάς 
ίέκαν’ς ντίπ κατά ντίπ τσ’ μπουμπής; ’Ά ϊ  κατά διόλ’ 
κ’μήσ’ δοΰ γιά.

Ό  Γιάννης δμως τού κάκου έφερνε γύρω έπάνω στό 
στρώμμα. Θαρρούσε πώς ήτανε πεσμένος πάνω σέ άγκά- 
θια πού τού τρυποΰσαν τό κορμί. Δέν μπορούσε νά 
ήσυχάση. Γιά μιά στιγμή άνασηκώνεται στό κρεββάτι 
καί άποτεινόμενος στόν Κωσταντή τόν ρωτά.

— Κουσταντή, ούρ Κουσταντή.
— Τί τρέχει Γιάννη, άπαντά εκείνος.
—-Ούρ’ δέ μ’λιές. ’Έχ’ς κουμπάρου κάνα βουλιφτή 

δοΰ μέσα στ’ μπσυλιτεία;
— Γιατί μέ ρωτάς Γιάννη;
— Ούρ’ ξέρ’ς τί σκέφκα;
— Τί; *

(Ακολουθεί)

Ποτέ άρρώστεια ούτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
’Έχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά'γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μην τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝ ΤΟΤΆΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET N E W  YORK

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

’ Αγγλικά έάν δέν ξέρης καί στής Τρίχα δέν φοιτάς 
κάθε ώρα ποΰ διαβαίνει κι’ ?να τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλοΰνε τά χρονάκια σάν νερό 
καί δέν θδχης πάντα πρίμο στή ζωή σου τόν καιρό.
"Ετσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
σιό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν σιείλω νά ακΜ&άιημ



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 ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά  Ξενοδοχεία νά φάς καί νά ύπνωσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον ΰπνου 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

j Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας 
j .τοϋ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 

λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
τή- Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα 
στοϋ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα. 
R a va zu la  B ros. 3 M a d iso n  St. N E W  Y O R K

ELLENIC FURNISHING Co.
6th AVENUE NEW Y OR K.

Ό  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηυρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μούπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν ’ Ανατολή 
μέ λίγα λόγια στόν ντουνιά νά διαλαλήσης σκέτα 

691 6th AVENUE INfcW ϊ υ κ κ .  ι |χω M' έργοστάσιο καί κάνω σιγαρέτα»
Θέλετε άνδρικά είδη, Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικά; " ° λϋι σ ^ Μ π ο ύ ρ α  «κι’ άνθρωπος ποΰ ζή γιά καλωσύνη 

'Υπάρχει 'Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν άγο- εχομ ολοι μας μιλιονέρ να γινη».
ράζετε δτι δσω περισσότερο λοΰσο και νοίκι εχει ενα; 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ό πελάτης. ι

* . ,  ! Δωμάτια ευάερα, ευήλια μεγάλα
: λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σάν γάλα 

Ν α ταξειδεύσης πρόκειται; Μ.|ν εχης πιά σκοτούρα,  ̂ I καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
της πέρνει όλες πάνω του το «Π  ρ α κ τ ο ρ ε ΐ ο ν Μ π ο ΰ ρ α» . ^ ~  ντρ£πεται  ̂ αδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
Μ π ο ύ ρ α ς  σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμφ ς τά  ςένα  ̂ τ » Ά νάκΧ0ρ0 χοΰ Π έτερχωφ  λές είναι
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Πατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή εΐν’ ενα. ,g -  περίργον. H o te l τό λέγουν «U i Ά  θ ή ν α ι» 
B o o r a s  B ros. 5 B attery  P la ce  N E W  Y O R K  H o te l ύπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη

* ** *

BO O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW YORK. 
*  *  »

Ά φ ο ΰ  χιλιάδες, χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πας τή φάτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  οΰλά του 
θ εό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

641 6th A v e .t NEW  YOR K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Ό  Λογοθέτης ό Κ ωστής, Άσκληπιάδης πρώτης 
χσν διακρίν’ έμβρίθεια καί πεϊρα καί νεότης.
Γιατρός ποδ μπρός σου σάν σταθή καί σέ κυτάξη μόνο 
μέ μιά ματιά σέ βεβαιώ σοΰ πέρνει κάθε πόνο.
Ό τ α ν  έκείνος σέ ίδή καί φάρμακο σοΰ δο>ση 
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεί τά  νύχια νά σέ σώση.
Κ. L o g o th e tis , 2 5 6  W . 4 4 th  St. N E W  Y O R K .

» * *
"Α ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
δν λίγο τό ξυράφι σου στά μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοϋ Μπαρμπέρη τά ψιλό στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι έχετο 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 6th Ave., Ν. Y.
***

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 

βέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
d  δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.

Αάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια οσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τά  φέρνει.

LK K A S & D R IV A S  19-2J R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.
·**

Ό ,τ ι  κι’ fiv άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
><ουκάμισα καί σώ — P a r d o n —  μανδύλια ή βαλίτσες 
Ιλβ  τά  είδη τ ’ άνδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
ίρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
•τοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοϋ πρώτου τών έμπορων 
ψόρ σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λεωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
μί γούστου έμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.
4 6 7  S ixth  A v e .  A th e n s  F urn ish ing C o .

μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.

A th e n s  H o te l, 3 0  East, 4 2 n d  St., N E W  Y O R K

Σ τό βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεί νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοϋ φωτιά  καί σπίτια και μαγαζειά τά  καίει 
αύτός ποΰ έχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ ο,τι άξια  έχει ασφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

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

M.

175 Lexington Ave.,

A.

New York.

Ν Ι Κ Α Σ
’ Ιατρός

NEW YORK
★ ★ ★

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
Ίατοός

152 E. 22nd St., '  NEW YORK
★ ★ ★

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St. NEW YORK

Ατμόπλοια τής 
ποΰ αύλακώνουν

Έάν σπανό δέν σ’ έκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν εχης γένεια κα'ι μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
αν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ αναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξύρισες συμφέρει.
Μή λησμονάς κι’ ή πιο μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιό ωραία δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙΚΑΚΑΒΑΚΗ 
1401/2 WEST PEARL STREET NASHUA, Ν . Η .

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρως κα'ι λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους κάί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα αδελφούς ας γράψη ή ας πάει 
αν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.

’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
τ, άλμύρά νερά καμαρωτά.

Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A .  G a la n o s  2 0  P earl S t  N ew  Y e r k

Τοΰ Σ ίγγερ  ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νϊ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς α ς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη
74 2  S. H a lsted  St. C H I C A G O  ILL.

"Οτι κι’ αν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’Εγγλέζος, Βλάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Όμιρόλη 
έκεϊνα 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 πας ν ’ αύτοκτονήσης 
πήγαινε στό Λινάρδο στό Σάμη τό Λεβέντη 
κι’ έκείνος θά σέ κάμη ΰπάλληλο-άφέντη 
δ,τι δουλειά ζητήσης αΰτός γιά σέ θά τρέξη 
κι’ άπό τή στενοχώρια εύθύς θά  σέ ξεμπλέξη.
Linardos A gen cy  659  6th

Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζ'ι χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό κα'ι γκαραντΐ, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά και τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας κα'ι ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζεμάλι 
κα'ι παραλήδες έμποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

Θέλεις νά έχης ροΰχα 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

Μήν άνοίξητε ποτέ Lunch, Restaurant, Hotel, έν γένβι μ^ν 
έπιχειρήσετε 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  t- 
λ ε ρ γ ο ν .  Ή  έργασία άξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  ά*Ι 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώτερος Κ ατα
στηματάρχης ήμπορεί ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ xtxtt- 
ραμένους υπαλλήλους προκύπτει μία έπιχείρησις.

θέλετε υπαλλήλους έντιμους καί εργατικούς μέ πεϊρβ»; 
Ά ποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφείον 

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 φίνον.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK
*  ★  *

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

Σκέπτεσθε νά πάρετε αύτοκίνητο και θέλετε νά μά&ετε 
νά τό όδηγήτε; ’Ελάτε νά σάς διδάξομεν. Θέλετε νά γίνετ 
σωφέρ; Σάς δίδομεν μαθήματα. Θέλετε νά πάρετε δίπλω
μα όδηγοΰ; Εΐμεθα πρόθυμοι νά σάς μάθωμεν τόν μηχα
νισμόν. Σχολή ανοικτή ήμέραν και νύκτα και τάς Κυρι- 
ακάς. ***

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ ’ ενα πόδι εύρεθής εϊτε 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 Τ ζών Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

NEW  YO R K

72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

A ve.,
* ★ *

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι ονειρον Ελληνικόν έν άλλοις 
καί δτι είναι ονειρον γι’ αύτά μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, άλλά καί Ξάνθης πρώτης 
κι’ άν δέν καπνίζης άπ’ αύτά δέν είσαι πατριώτης.
"Ο ταν τά χρήμα σ ’ "Ελληνα τά δίνεις μή ξεχάνεις 
πώς στήν Π ατρίδα  σου καλό χωρίς νά ξέρης κάνης 

Σ ιγαρέττα  G R E E K  D R E A M  · 
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 όργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντοΰρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ένα οργανο δοκίμασε κα'ι παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά οργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IO TIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW  YORK.

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

'Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζας 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 λές: «Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ϋ ρ ο  θ Α

ί ψωνίσ®».
Microutsicos Bros. Co. 6 1 New Bowery Ν. Y.

* *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ‘Ά λεξ ας σπεύση νά τά πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ εξ. 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.

* *  *

Τηλέφωνον Bryant 9427

Ε Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε. I O N

’ Ή  ΑΘΗΝΑ”

Έ λ. Λάμπρου καί Κ. Γρηγορόπουλος

30 4  W est 41st Street New Y ork, Ν. Y.
* * *

"Οπως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξείδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης
κι’ ώς πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο θ υ μ I «
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 και 

συναγωνιζόμεθα τούς είσαγωγείς τής Ν. Ύόρκης 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.


