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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’ αΰτός μέ μάς καί μείς μ’ εκείνον χάζι.

*Αν θέλη όμως 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 'Υόρκη έδρα μας Σατύρου χρόνος τρίτος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κΓ εμάς μάς συγκινει ό πόνος.

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

’Ενενήντα φύλλου αριθμός κι’ οχτώ 
καί σπουδαίας δίκης κάζο τρανταχτό.

’Απρίλη δέκα πέντε. Τινάζονται γεφύρια 
τραναί συνωμοσίαι καί τόσα πανηγύρια.

“  m ove on  ! ! !  ”
T w e n ty  F iv e  T h o u sa n d  (e le v e n th  h ou r sm ells )
G o d  b less  W ilso n , B rayan  an d  e v e r y b o d y  else

Ό  Φασουλής τον Περικλή τραβάει 
κα'ι στή γιορτή τήν ’Εθνική τόν πάει.

Π .—  Σάν τί θά γείνη Φασουλή έδώ ποΰ τώρα πάμε; 
Φαΐ μάς έχουν άρά γε νά κάτσωμε νά φάμε:
ή λόγους μόνον φλογερούς θ’ άκούσω κα'ι μηλιόνια 
μέ ’Εθνικούς συναγερμούς κα'ι τόση καταφρόνια;

Σάν τί σκοπεύεις Φασουλή νά κάνωμε δώ πέρα 
ποΰ πήρες τέτοιο σύνοφρυ επίσημον αέρα
καί τά φτερά τής μύτης σου πηγαίνουν πάνω κάτω 
μέ συγχωρείς σάν τ’ άλογο εκείνο τό βαρβάτο;

Μέσα σέ τούτη τή γιορτή μέσα στή φέστα κείνη 
ποΰ πατριώτες Φασουλή διοργανώνουν φίνοι-
σάν τί γυρεύομε εμείς ο'ι δυό ο'ι κουραμπιέδες 
ποΰ συζητούμε μοναχά μέσα στοΰς καφενέδες;

Συνδρομητή θά γράψωμε έδώ κανένα πάλι 
καί τό διπλό του πέρνοντας νά πάμε στόν μπακάλη, 
γιά νά ψωνίσωμε μ’ αύτό γιά τών Βαϊών σαρδέλλες 
ή μοναχά θ ’ άκούσωμε καινούριες παπαρδέλλες;

’Εσύ ποΰ μόνον τόν παρά σάν υλιστής κυτάζεις 
σέ τέτοια μέρη Φασουλή τί θέλεις καί συχνάζεις; 
Σάν ξέρω πώς σέ συγκινει μονάχα τό καρβέλι 
μέ τών προγόνων τής σκιές τί μπλέκεσαι τεμπέλη;

Τί είσαι σΰ ποΰ τριγυρνάς έδώ κι’ έκει τό χάλι σου 
μ’ αύτό τό έκ λαχανικών στεφάνι στό κεφάλι σου; 
Είσαι κανείς επίσημος πώς είνε άλλοι τόσοι 
ρήτορες ήγουν εΰφραδεϊς καί μέ καντάρια γνώσι;
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Τί θέλεις στή συνάθροισι αύτή έδώ και μπαίνεις;
Μέ τών προγόνων φουκαρά τής δάφνες δέν χορταίνεις 
κι’ αν τύχη τόν περίδρομο δέν βάλης στό στομάχι 
θά γίν’ ή δόληα φάτσα σου σάν κακοχρονονάχη.

Ηοιός είσαι ποΰ μπερδεύεσαι μέ κάθε Πατριώτη; 
Μπορείς στό πλήθος νά μιλάς κι’ εκείνο νά ύπνώττη 
και νά γλυκονειρεύεται. «Χτυπάτε παλληκάρια 
άπ’ άκρη σ’ άκρη χαλασμός. Πετάτε μαξιλάρια;»

Τί σέρνεις στή συνάθροισι τ’ άδύνατό σου πάσο;
Είσαι Τενόρος Φασουλή· μπορείς νά κάνης μπάσο
κα'ι μέσ’ στό κόρο τών «Μουσών» ποΰ τ’ άπαρτίζουν φίλοι
τό Χαραλάμπη νά μάς πής, είτε τόν Άϊβασίλη;

Πές μου σάν τί άναζητεϊς βρέ Φασουλή τσαχπίνη 
κι’ ήρθες έδώ ποΰ αίσθημα καθείς καντάρια χύνει, 
ποΰ πλημμυρίζει εθνικό ηλεκτρισμό ή σάλα 
κΓ έπί Πηγάσων φέρονται συνάδελφοι καβάλλα;

Μπορείς καί σύ τουλάχιστον γκαργκάσα νά χτυπάς 
κοντά μέ τούς οφίσιαλ προς στή σκηνή νά πάς 
κι’ είτε σταθείς στά πόδια σου ή στρογγυλοκαθήσης 
άπό τήν ξεν’ ύπόληψι λιγάκι νά κολλήσης;

«Π άς στό σκοληό κΓ έχεις καί σύ μητέρα, κουφαηδόνι, 
γιά ν’ «παγγείλης ποίημα καί νά σέ καμαρώνη;
Δάσκαλος είσαι γιά νά πής στά μαθητούδια δλα 
νά τραγουδήσουν λαμινόρ καί τνορεμί φασόλα;

Γιατί γυρεύεις στή σκηνή μέρος καί σύ νά πάρης;
Μήν έχης τάχα πραμματειές γιά νά τής ρεκλαμάρης 
καί επισήμου Φασουλή σέ βλέπω ύφος φέροντα 
μέ άλλους λόγους τά καλά κοιλιακά συμφέροντα;

Σνμφέρο ποιό τό βήμά σου στή σάλα τούτη φέρει;
Θέλεις πώς είσαι νά φανής καί σύ μέ τό Λευτέρη· 
άλλά καί μέ τό Βασιληά καί τοΰ Γκαλήπ τή φέσα 
καί πάντα διάνα νά χτυπάς καί νάσαι πάντα μέσα;

Σάν στό Μεσσία, κουνενέ, τοΰ ’Έθνους δέν πιστεύης 
μέσα σ’ αύτό τό Τέμενος γιά πές μου τί γυρεύεις;
Γιά ποιό σκοπό ή μούρη σου δώ πέρα τριγυρνά 
σάν δέν δουλεύης δηλαδή Θεώ καί -Μαμωνά.

Πάμε τήν ώρα Φασουλή άλλοΰ νά τήν σκότώσωμε 
προτού οί πανηγυρικοί εκφωνηθούν κι’ ίδρώσωμε 
καί τών ματιών μου τούς κρουνούς μπορώ κΓ έγώ ν’ άνοίξω 
κι, δλο τόν κόσμο ποΰ κυτάς τριγύρω νά τόν πνίξω.

Φ.— ’Έλα κοντά μου Περικλή φορών τό στέφανό σου 
Π.-—Βρέ μέ σκουντά ό πισινός

Φ.— Σκούντα τόν μπροστινό σου. 
καί μέσ’ σέ τούτη τή ζωή δπως τό ξέρεις ζοΰμε 
οποίος στό διάβα βρίσκεται μπροστά νά τόν σκουντούμε. 

Π .— Ούτε βελόνι Φασουλή ή σάλα πιά δέν βάζει.
Κόσμος πολύς μαζεύτηκε.

Φ.— ΤΗρθαν νά κάνουν χάζι.
Κάπου θά πάς τήν ώρα σου τό βράδυ νά σκοτώσης 
δταν δέν πρόκειται παρά γιά τοΰτο νά πληρώσης 
κι’ άν τύχη δώ ποΰ μπήκαμε εισόδου πέφταν φόροι 
έγώ δέν θάχα αίσθημα ν’ άξίζη ούτε κόρι.

Π.— Γιά ποΰ τραβούμε Φασουλή;
Φ.·— Στό στέϊτζ θά ζυγώσω 

τών πεθαμένων ζωγραφιές κΓ έγώ νά στεφανώσω, 
καί νά τούς πώ προτού έσύ προτού κΓ έγώ ψοφήσω 
τή γή ποΰ μάς λευθέρωσαν ϊσως μάς πάρουν πίσω.

Τό ξύλινο ζευγάρι προς τή σκηνή ζυγώνει 
κΓ ό Φασουλής εικόνας προγόνων στεφανώνει.

Κρατώντας ζαρζαβατικών στά χέρια μου στεφάνια 
προσπίπτω ’μπρός σου Γέροντα κΓ έγώ μέ περηφάνια 
γιατί στής δόξης φθάσαμε ώς λέν τόν κολοφώνα 
κΓ έ'γεινε κάθε σπίτι μας Συμμάχων άχυρώνα.

Πώς μέ κυτάς άκίνητος; Πού τρέχ’ ο λογισμός σου;
Σάν τή θηλειά αύτή έδώ ποΰ βλέπω στό λαιμό σου 
καί στό δικό μας γλυστερό παρατηρώ σχοινί 
ποΰ τό περνούνε Γέροντα φίλοι καί Χριστιανοί.

Τά φτερωτά σου όνειρα κΓ ή κάθε μιά έλπίδα 
δλες των έζωντάνεψαν στήν ποθητή Πατρίδα 
κΓ άν λίγο μάς μακρύνουνε τό χρόνο τόν κλεινό 
κάθε Ρωμηός καί άγαλμα θά γίνη ζωντανό.

Γιαοΰρτ’ ή δόξα'έ'γεινε Δεσπότη άσπρομάλλη 
ποΰ δλοι φέτος οί Ρωμηοί τήν τρών μέ τό κουτάλι 
κΓ άφοΰ σάν τούς Άρμένηδες ό Πατισάχ μάς σφάζει 
νηά π ε ν τ α δ ά χ τ υ λ ο ς  αυγή γιά τή Φυλή χαράζει.

Κάθε ημέρα ποΰ φωτά, κάθε καινούρια μέρα
καί άπό μία προκοπή διαβάζω ’γιά κεΐ πέρα
γι’ αύτό καί Σύ μεσ’ σέ κλεινή δόξης σάν ζούμε σφαίρα
τά δάχτυλά σου άνοιξε κΓ εύλογα μας Πατέρα.

Εμπρός σου πιά περήφανος κλίνω κΓ έγώ τό γόνυ 
Γέρω Στρατάρχη τοΰ Μωρηά Γέρω-Κολοκοτρώνη 

κι’ άπ’ τό στεφάνι πού φορώ 
σ’ αύτό τόν ένδοξο καιρό 

ποΰ τό φορούν ελεύθεροι καί τό ζηλεύουν δούλοι 
δρσ’ ένα φύλλο άπ’ αύτό τό τρυφερό μαρούλι.
Δέν μπόρεσα καλλίτερο νά βρώ γιά νά σοΰ φέρω 
ή δάφνες πού έφύτεψες έξηραθήκαν Γέρω 
καί άπό τοΰτο τό χλωρό στεφάνι ποΰ βαστώ 
ρίχνω καί μέσ’ στόν τέντζερε σάν κάνωμε βραστό.

Καραϊσκάκη ’Αρχηγέ καί πρώτε Καπετάνε 
έκεΐ πού σύ πολέμησες νηές δόξες περπατάνε 
κΓ ό τόπος ποΰ έφύτρωσε ή δάφνη κι’ ή μυρσίνη 
τώρα μπαχτσές έγίνηκε ποΰ ζαρζαβάτια κλείνει.
Ξύπνα νά δής τήν κάθε μιά Ελληνική γωνιά.
Ξένη ή Κρήτη, οί Κορφοί, Νησιά, Κεφαληνιά 
κΓ άπάμειν’— ή ψυχοΰλά σου άς μοΰ τό συγχωρήσει— 
μόνον τό Χεζολήθαρο καί τό Γαϊδουρονήσι.

Ξύπνησε Μάρκο Μπότσαρη καί μιά ματιά σου ρίξε 
σέ τοΰτο τό στεφάνι μου καί τρόμαξε καί φρΐξε 
καί δός μου χίλια φάσκελλα κι’ έγώ εύθύς θ’ άπλώσω 
σ’ δλους τούς άπογόνους σου νά τούς τά μεταδώσω.

Τί μέ κυτάζεις Μπότσαρη; Πές ή καρδιά τί θέλει;
Στό σπίτι πού γεννήθηκες θά μπούνε οί Φρατέλλοι 
κΓ έμεΐς εύθύς θά γράψωμε στή δοξασμένη νότα 
«άλλοΰ τά κακαρίσματα κΓ άλλοΰ γεννά ή κότα.»

Εμπρός ’Ανδροΰτσο κύτταξε τό χλοερό στεφάνι 
Τρίψαλα πέφτει μπρός σ’ αύτόκάθε Γραβιάς τό Χάνι 
καί άπό Χάνια πλήθυνε τό έθνος δπως είδες 
ποΰ δλοι μας κοντεύομε νά γίνωμε Χαντζήδες.

Πολύ προκόψαμε πολύ αύτόν έδώ τό χρόνο.
Κάθε στραβό ποΰ κάνομε τό ρίχνομε στό Θρόνο 
κΓ ό Θρόνος στό Συμβούλιο κΓ αύτό τά ρίχνει πάλι 
πάνω στόν δχλο τό στραβό, στόν δχλο τό χαμάλη.

_  #
Μιαουλη ήρθα καί σέ σέ μπροστά νά γονατίσω.
Θέλεις καί σύ ένα δαυκί χλωρό νά σοΰ χαρίσω;
Μόνον αύτά τής δόξης μας άπώμειναν στολίδια, 
καμπόσα άμελέτητα καί μερικά γρασίδια.
Περήφανο τό βλέμμα σου σέ μένα στιλωσέτο 
Στεφανωμένος έρχομαι νά σέ τιμήσω φέτο 
καί μεϊς καράβια κάναμε καί θωρηκτά καινούρια 
πού βρίσκονται στό Ναύσταθμο δεμένα σά γαϊδούρια.
Κανάρη σύ ποΰ έκαψες τής Τούρκικες αρμάδες 
ξύπνα νά δής τριγύρω σου ζακέδες καί βελάδες 
κΓ αύτό τό Κράτος πούκανες μ’ εκείνα τά μπουρλότα 
μεϊς τό διαβολοστέλνομε μέ κάθε μιά μας νότα
Μπρός στή δική μας χλώμιασε,κάθε δική σου δόξα.
Μιά βίδα κΓ ένας άνθρωπος, ένα κορμί καί λόξα. 
κι’ άν δέν πιστεύης Πρόγονε, δποιον κΓ άν θέλης ρώτα 
νά δής πώς σέ περάσαμε ποδάρια στά μπουρλότα.
Διάκε τί τάχα μέ κυτάς παραπονιάρης τόσω;
ΤΗρθα καί φέτος εύλαβώς γι άνά σέ στεφανώσω 
κΓ δπως εσένα στό σουβλί οί Τούρκοι σ’ είχαν βάλει 
τά ίδια καί χειρότερα μάς κάν’ οί Άγγλο-Γάλλοι.
"Αν μι άφορά μαρτύρησες έσύ στήν ’Αλαμάνα 
’μεϊς μαρτυρούμε διαρκώς γιά ’κείνο ’κεΐ τό Μάνα 
καί δπως οί Συμμαχικές ή σχέσεις κάτω πάνε 
φοβούμαι πώς άργότερα τό κρέας τους θά φάνε.
Μπρός στή σεπτή εικόνα σου ώ πρωτομάρτυ Ρήγα 
προτού σοΰ βάλω στέφανο θέλω νά ψάλλω λίγα. . 
κΓ έτσι νά μάθης ύστερα άπ’ τής σκλαβιάς τά έτη 
σέ τί σημείο έφθασε καί δόξα τό Ντουβλέτι.
Λύρα κΓ έγώ στά χέρια μου κάθε ’βδομάδα πέρνω 
πλήν δπως σύ ελευθερίάς σπόρο έγώ δέν σπέρνω 
Γραικοί δέν βρίσκονται στραβοί έδώ νά τούς φωτίσω 
καί στέλνω μόνον φάσκελλα ποΰ μοΰ τά στέλνουν πίσω.
Σ ’ αύτό τόν τόπο Ρήγα μου ποΰ μ’ έριξε ή Μοίρα 
κάθε Γραικός ποΰ συναντώ κρατεί καί μία λύρα 
καί τραγουδούνε παίζοντας καί δώ καί παρά πέρα 
καθώς μάς καταντήσανε κακή ψυχρή τους μέρα.

Ά π ’ τόν καιρό ποΰ φύτρωσε εκείνος σου ό σπόρος 
στέγνωσε τό τομάρι μας κάθε Κουβέρνου φόρος 
καί δυό καλά πού είδαμε καί μεϊς προπέρσινα 
τά βγάζουν άπ’ τή μύτη μας εφέτος πιά ξινά.
Πώς πάνε οί άπόγονοι καμμιά μήν έχης έννοια.
Στού Μαθουσάλα δλοι μας δεθήκαμε τά γένεια 
κα ίπρίν Αλέκτωρ, Ρήγα μου, ό Κρητικός φωνήση 
ή θά μάς βγάλη σαλαμέτ ή θά μάς ζεματίση.

(Μεθ’ δ ή κάθε μιά εϊκών πολύ συνεκινήθη 
καί μ’ άνοιχτά τά δάχτυλα ηύλόγησε τά πλήθη.)
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Νάμαι λοιπόν και φοιτητής, μέ γάντια, μέ σκληρό 
κολλάρο σάν τόν Κοραή πανύψηλο φορώ 
καί μιά γραβάτα στό λαιμό ολόγυρα φλοτάρει 
ποΰ γιά τσμπέρα ήμπορεί κανένας νά τήν πάρη.

"Οπως σάς είπα ώμορφιά δέν χρεωστώ στή Φύσι 
— κατά καθρέφτην δηλαδή μέ είχε αδικήσει—  
καί επειδή καπέλλωμα φοβούμουν μή δεχθώ 
άν τύχη πούδρα έβαζα ή άν φτιασιδοθώ. 
ζητούσα τ’ αντιστάθμισμα νά φέρω μέ τό λοΰσο 
καί φιγουρίνι ντύνουμαν κι’ έγώ σάν τόν Καροΰσο.

’Ά ν  ψωμοτύρι έτρωγα κρυφά πολλάκις σπίτι μου 
δμως γυαλιά ολόχρυσα έφόραγα στή μύτη μου 
κΓ άν τρεις δεκάρες βρόνταγαν στήν τσέπη μου καί μόνο 
νά μή θαρρήτε πώς γι’ αύτό είχα ποτέ μου πόνο.
Καφέ μ’ εκείνες πήγαινα στό Σύνταγμα νά πάρω 
καί μέ αέρα παραλή τής τσούπρες νά κορτάρω.
Τί άγια ήταν, τί σοφή έκείν’ ή' Μάνα πουχα.
Τούν άνθρουπου— μ’ άρμήνευε— τώρα τούν κάν’ τά ροΰχα 
Χίλις σπουδές κί γράμματα ντυμένα μί κουρέλια 
κάνει, πιδάκιμ’ τούν κουσμάκ’ κί λύνιτι στά γέλοια.
Κϊτ’ άπουχτήϊς μέσ’ στούν ντουνιά ή δχ’ καλούδια μύρια 
νά ξέρ’ς πιδάκιμ’ πώς δέν έχ’ ή κ’λιά μας παραθύρια 
Κάθητ’ αγνάντια στού ψουμί ή θ ’κής ματιά κί μόν’ 
μά σάν δέν έχ’ς γιά νά ντυθης σί βλέπνι κί γειτόν’.
Μήν κάν’ς, πιδάκιμ’ τού φτουχό κί σάν δέν έ'χ’ς μέσ’

(ντσέπ’
Σά σί θαρρούν άπένταρου κανένας δέ σί βλέπ’ .
Νάσε ντυμένους, τίμιους, σφιχτό νά έχ’ς τοΰ χέρ’
κι’ ή Μοίρις τότε τί καλά στή δ’λειάσ’ άπ’ θά σ’τά φέρ’.
Νάσι, πιδίμ, πιρήφανους κί καταδιχτικός
νά φάς μί τούν καλλίτιρους κί νά σ ’ κουθής νηστ’κός
δμους κί τ’ θέϊς νά ντή κρατης σ’ άύτνούς πού ψ’λά σί

(κ’τάν
γιατί άν ΐσια κι’ ίσια γέν’ς στερνά δέ σί τιμάν.
"Ολες σχεδόν τής φύλαξα τής συμβουλές εκείνες 
κΓ άν συμφορές μέ βρήκανε μέσ’ στή ζωή καί πείνες 
είναι γιατ’ έρωτα ποτέ δέν μπόρεσα νά δείξω 
στό χρήμα καί τό χέρι μου λιγάκι νά τό σφίξω.

Έγεινα πλέον φοιτητής καί σκέφθηκα εντός μου. 
«Ή  Μοίρα πιά τετέλεσται χαμογελά εμπρός μου 
καί στό Καφέ Βυζάντιον θά ξεσκολλήσω φέτο 
μπιλιάρδο, πρέφα καί μπεζίκ καί τάβλι καί πικέτο.
Λαχτάρα πιά μαθήματος στό μέλλον δέν θά έχω 
Τώρα σέ κάθε καμπαρέ ελεύθερα θά τρέχω.
Στό διάβολο τά σχήματα καί τά Συντακτικά 
καί τοΰ Μανέα ζήτωσαν τ’ άφράτα θηλυκά.
Τά χέρι’ απλώνει τό Γκαιτέ ποΰ κλείνει τόσο μέλι 
χαμογελά τό Μέτζ ψηλά, μέ κράζει ή Κυψέλη 
μέ σέρνει κΓ ό 'Υπόγειος Παράδεισος εκείνος 
πού κατεβαίνεις άνθρωπος γιά νά σέ κάνη κτήνος.»
’Εν τούτοις δέν παρέλειψα βιβλία ν’άγοράσω 
δχι γιατί φοβόμουνα καιρό σπουδής μή χάσω 
άλλά γιατί σκεπτόμουνα τό χρήμα ποΰ θά δώσω 
στό δύστυχο πατέρα μου διπλό νά τό φορτώσω.
Βιβλία πήρα συνεπώς επιστημονικά 
(μέ άλλους λόγους δργανα και μέσα φονικά) 
ποΰ τή σοφία θάχιναν σ’ ευφάνταστο κεφάλι 
μά καί στήν άδεια τσέπη μου παρά μέ τό τσουβάλι.
"Ετσι μέ τά βιβλία μου καί τά λοιπά έν τάξει 
χωρίς τά τόσα όνειρα κανείς νά μοΰ ταράξη 
οδός Κλεισόβης κάθισα κΓ έν μια βραδειά καί μόνη 
έκεϊ τό ποώτο έσκασα φοιτητικό κανόνι.

( ’Ακολουθεί)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Μέ πολλήν επισημότητα έορτάσθη στό Νιούαρκ ή 

Εθνική μας εορτή. Κατ’ αυτήν π α ρ έ σ τ η σ α ν  
στή σκηνή καί διάφοροι ομογενείς καλώς άποκατεστη- 
μένοι Νεοϋορκέζοι προσκεκλημένοι καί μή, μεταξύ τών 
όποιων καί ό ήμέτερος................. Διευθυντής ! ! !

Τους υ ψ η λ ο ύ ς  ξένους (μερικοί φοροΰσαν τσι
μινιέρες) ΰπεδέχθη στό Σιδηρ. Σταθμό Νιούαρκ δ 
Πρόεδρος τής διοργανωτικής ’Επιτροπής κ. Κιτσόπου- 
λος καί δΓ αύτοκινήτων τούς μετέφερε (παρ’ ολίγον νά 
γράψωμε εις τάς φυλακάς τοΰ Παλ. Στρατώνος) στό 
Χώλ.

"Αμα τη είσόδω των είς τήν Αίθουσαν ή Φιλαρμονική 
τής Νέας Ύόρκης υπό τόν κ. Πελτέκην προς τιμήν των 
άνέκρουσε τό θούριον «Δέ ματάχα ίδή».

Μετά ταΰτα ή συνοδεία κατέλαβε θέσιν περίοπτον έπί 
τής σκηνής ϊνα παρατηρή αύτή μέν τό πλήθος, έκείνο 
δέ τά κόκκινα παπούτσια μερικών καί τά σταχτιά των 
ροΰχα.

Μετά τήν δοξολογίαν καί τόν λόγον τοΰ νέου εφημε
ρίου τοΰ Νιούαρκ— δέν ξέρομε άν είναι κανονικός ή 
ά κ α ν ό ν ι σ τ ο  ς— ό λόγιος φίλος κ. Μ. Θεόδωρό- 
πουλος ό όποιος είναι δικηγόρος έν Έλλάδι καί συμβολαι
ογράφος έν Ν. 'Υόρκη έ ξ ε φ ώ ν η σ ε  (τόν πανη
γυρικόν τής ήμέρας) καταναλώσας τρία τέταρτα τής 
ώρας καί μιά κανάτα νερό χωρίς δμως μ’ αύτό νά σβέση 
τή δίψα τοΰ πατριωτισμού. "Οταν ό ρήτωρ μας έτελεί- 
ωσε οί παριστάμενοι τόν συνέχαρησαν εύχηθέντες άπό 
καρδίας καί τού χρόνου δηλαδή νά μή τόν ξανακούσουν 
 λ’ωρίτερα.

’Επίσης ό Πρόεδρος τής 'Ενώσεως κ. Σ. Δαδάκης 
μέ λίγα αυτοσχέδια, άλλά βαρυσήμαντα λόγια άνέπτυξε 
τά έκ τής ενώσεως άγαθά συγκινήσας τό άκροατήριον 
καί ιδία τούς άνυπάνδρους μέχρι δακρύων. Εμείς πού 
δέν είχαμε μαντΰλι σκουπισθήκαμε μέ τό μανίκι μας, δέν 
πιστεύομε δμως νά μάς είδε κανείς γιατί τό άκροατήριον 
έκρέματο άπό τό...............ζακέ κάποιου φίλου.

Διάφοροι λόγιοι καί λόγιαι, κυρίαι καί κύριοι μαθη- 
ταί καί μαθήτριαι άπήγγειλαν ώραία πατριωτικά ποιή
ματα πρός ζώντας καί μεταστάντας συγκινήσαντα πολύ 
τούς ύποστάντας.

’Επίσης καί είς τήν πόλιν μας ή εορτή επέτυχε θαυ
μάσια. Πλήθος λαοΰ ά π ε ι ρ ο ν  κ α  τ έ κ λ υ σ ε  
τό ’Άμστερνταμ ’Όπερα Χάουζ.

Λέγεται δτι κατά τήν διάρκειαν τών πατριωτικών 
λόγων οί πλείστοι μετεφέρθησαν είς άλλας σφαίρας ήγουν
 έκοιμήθησαν, διό καί ή Μανδολινάτα έπαιξε τόν
«Πεντοζάλη» καί ή χορωδία υπό τόν κ. Μασελίου έψαλε 
διάφορα ώραία 'Ελληνικά κομμάτια (δηλαδή μουσικά 
καί δχι εκείνα ποΰ ήσαν σέ μερικά θεωρεία).

Ή  λογία ποιήτρια κ. Μαρ. Πίπιζα άπήγγειλε τό 
«Λιποτάκτη» ό όποιος παραδόξως κατεχειροκροτήθη, ό 
κ. Θεοδωρόπουλος τό «Μισεμό» μισέψας άπό τή σκηνή 
πριν τελειώση καλά καλά. ’Εν γένει οί παρευρεθέντες 
έμίσεψαν μέ τάς καλλιτέρας εντυπώσεις ψαλλοντες έν 
χορώ τό «Σάν σ’ άρέση Μπάρμπα-Λάμπρο».

STATEM ENT OF THE OW NERSHIP, M ANAGEM ENT ETC. 
REQUIRED BY THE A C T  OF CONGRESS OF AU GU ST 

24, 1912
of Satyros published Weekly at New York, Ν. Y. for April

1st 1916.
STATE OF NEW YORK. COUNTY OF NEW YORK.
Before me, a Notary Public in and for the State and 

county afosesaid, personally appeared Constantine Zam- 
bounis who, having been duly sworn according to law, 
deposes and says that he is the Publiser of the “ Satyros”  
and that the following is, to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ownership, management etc., 
of the aforesaid publication for the date shown in the above 
caption, required by the Act of August 24, 1912, embodied 
in section 443, Postal Laws and Regulations, to wit: 1. 
That the names and addresses of the publisher, editor, 
managing editor, and business managers are: Publisher 
Constantine Zambounis 720 W. 181st St., Ν. Y. Editor 
Constantine Zambounis, 720 W. 181st St., Ν. Y. Managing 
Editor Constantine Zambounis, 720 W. 181st St. Ν. Y. 
Busines Manager Vasel Despopoulos 260 W. 39th St. Ν. Y. 
2. That the owner is Vasel Despopoulos 261 W. 181th St. 
N.Y. 3. That the known bordholders, mortgagees, and other 
security holders owniing or holding 1 per cent or more of 
total amount of bonds, mortgages, or other securities are: 
None.

Constantine Zambounis

Sworn to and subscribed before me this 7th day of April 
1916. Michael Theodoropoulos (My commission expires 
March 30th 1917.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Δ. ΠΑΡΑΔΑΡΜΕΝΟΝ, Πίτσμπουργκ.
Ή  δίκη Βλαστοΰ-Τατάνη εξακολουθεί άκόμη. Ποιός 

άπό τούς δύο δμως είνε ευχαριστημένος έως τώρα δέν 
ξέρομε. Έν τούτοις μπορούμε νά σέ διαβεβαιώσωμε δτι 
ό διερμηνεύς των είνε κατενθουσιασμένος παρακαλών 
δλους τούς Αγίους νύχτα καί μέρα νά μήν τελειώση 
ποτέ αύτή ή δίκη, άφοΰ τραβά 20 δολλάρια τήν ημέρά, 
ϊνα πληρωθή ουτω τό ρηθέν «ό γάρ θάνατός σου ζωή 
μου».
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ, Ενταύθα.

Τό έθνικόφρων είνε σύνθετον κατά μέν τό Βενιζελικό 
Λεξικό άπό τούς Εθνικούς καί Φρύνη, κατά δέ τό Κυβερ
νητικό άπό τό Εθνικός καί φρένες καί κατά τό δικό μας 
από τό Εθνικός καί φρένα (δηλ. έκείνα τά φρένα ποΰ
χουν στά βαγόνια γιά νά τά σταματούν.
Γ. ΑΛΛΟΙΘΩΡΟΝ, Σικάγο.

Αύτό ποΰ μάς· ρωτάς είναι άλήθεια. Οί Κινέζοι έτσι 
χαιρετοΰνται. Δηλαδή χουφτώνει ό ένας τή μύτη τοΰ 
φίλου του. Τώρα άν ό άνώτερος ή ό κατώτερος τήν πρω- 
τοχουφτώνει τοΰ άλλου, αν τοΰ τήν τραβά καί τά λοιπά 
δέν εΐμεθα είς θέσιν νά σέ πληροφορήσωμε. Έν πάσει 
περιπτώσει φαίνεται πώς οί μύτες των δέν παθαίνουν 
ποτέ καταρροή, έκτος άν οί Κινέζοι φορούν διαρκώς 
γάντια. Τό ίδιο συμβαίνει καί στής κυρίες. ΚΓ εκείνες 
άλληλοχουφτώ νο νται.
ΠΑΡΔΑΛΟΝ, Νιούπορτ, Ν. Η.

Τό δτι ό ανεψιός σου δέν έχει ρίξει ώς τώρα κανόνι 
δέν θά πή πώς είσαι ασφαλισμένος. Πάντοτε κάποιος θά 
είνε πρώτος καί μπορεί ν’ άρχίση άπό σένα. ’Άλλως τε 
τό λέει καί τό θρησκευτικόν ρητόν. «Άπό θ ε ί ο υ  
άρξασθε.»
ΒΟΥΤΗΧΤΗΝ, Φλώριδα.

Τή φίλη σου μή τήν συνειθίσης νά τής πηγαίνης 
γλυκά στό σπίτι. Νά τής άγοράζης μόνον δταν τή βγά- 
ζης έξω. Ά ν  τής τά δώσης στό σπίτι χάνεις μιά ευκαι
ρία νά βγή μαζί σου περίπατο.

"Οσον άφορά τό καταλληλότερο μέρος είς τό οποίον 
νά πηγαίνετε ποΰ νάναι μέν κόσμος, νά μή σάς βλέπη 
δμως, αύτό είναι ό Κινηματογράφος. Εκεί δλοι κυτάζουν 
τό πανί καί κανένας τό διπλανό του. Βάλέ της δμως τό 
φόβο πρός τήν πυρκαϊά είς τρόπον ώστε νά κάθεσθε 
πάντα στά τελευταία καθίσματα ένθα ούκ έστι φώς, 
άλλά σκοτάδι, πίσσα καί ρεμούλα ατελεύτητος.

ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Οί ρεμματισμοί είναι άρρώστεια πολύ κολλητική ιδίως 

οί άνδρικοί. ΓΓ αύτό ή κυρίες πρέπει νά μήν κάθωνται 
κοντά στους άνδρας γιατί μπορεί νά κολλήσουν.

’Ά ν  ή δρασίς σας έξασθενή καί είσθε άνύπαντρος 
μήν τό κρύβετε- τούναντίον διακηρύξατέ το. Είναι τό 
κυριώτερον προσόν νά καλοπαντρευθητε. Ή  μυωπία δέν 
θεραπεύεται δμως οΰτε μέ τά γυαλιά ποΰ βάζετε σεις 
οΰτε καί μέ κείνα ποΰ σάς βάζουν οί άλλοι, παρά μόνον 
μέ στάχτη.

Γιά νά μή σάς πιάνει ή θάλασσα πρέπει νά κρατήτε 
πάντοτε δρθιο τό στομάχι καί διπλαρωμένα τ’ άντερά 
σας. Ό  έμετός προέρχεται άπό τή σπλήνα. ΓΓ αύτό και 
οί Αρχαίοι έλεγον «ού παντός πλεΐν είς Κόρινθον.»

’Ά ν  υποφέρετε άπό άδυναμία νά τρώτε δλω παστά 
τηγανιτά. Τά παστά είναι ή θρεπτικωτέρα τροφή άπό 
δλες έξ οΰ καί ό Αρχιμήδης είπε- «Δός μου π α σ τ ώ 
καί τή γάν κινήσω.»

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Σκέφ’θα μαθές νά σκουθοΰ γιά τώρ’ άπάν’ κί νά 
πάου σι’ ’κειόν τούν κουλουκθουκέφαλ’ τούν Μιρικάνου 
νά τ’ κλουριάσου τ’ άντιρα στοΰ λιμό. Δέν ίέχ’ς κάνα 
βουλιφτή, κάναν Δικηόρου, κάναν Πάριδρου δ’κός νά 
μί πιρασπιστή νά μποΰ μέσα καναδγιό χρόνια μόν;

— Ούρ’ παλαβώθηκες Γιάνν’ ; Πετάχθηκε ό Στάθης 
έντρομος.

— Δι μπαλαβοώθκ’ άκουόμα μόν’ θαρροΰ πώς κί θά 
παλαβουώσου άπ’ τσ’ πόν’. Νά! τραντανίζετ’ τού κιφάλ’μ 
κί κάν’ μέσα θαρροΰ σάν κί τοΰ κλούβΓ αυγό- κλοΰ, κλοΰ.. 
κλοΰ. Ούρ μί θανάτιψ’ ού θιουκιρατάς.

— Άκουσε δώ Γιάννη. ’Άρχισε ό Κωνσταντής. Έδώ 
στήν Αμερική δέν περνούν τέτοιοι παλληκαρισμοί. "Αμα 
σκοτώσης άνθρωπο δέ γλυτώνεις είσαι χαμένος.

— Σ τ’ γκαομανιόλα θά μί πάν Κουσταντή;
— ’Όχι.
— Ά μ ’ ποΰ; Στ’ γκριμάλα κάλιους;
— Θά σέ βάλουν στήν καρέκλα.
— Νά μί κάν, τί πράμμα στ’ γκαρέκλα Κουσταντή;
-—Νά σέ σκοτώσουν.
— Μί τού μπαλτά;

-Β ρέ ποιό μπαλτά. Μέ τόν ήλεκτρισμό. Νά ’κεί πού 
σέ βάνουν καί κάθεσαι άπάνου στήν πολυθρόνα κρίτς 
άμουλάν’ κατά πάν’σ τούν ήλικτρισμό κί σί σκουτών’ στ’ 
στιγμή. Δέ προυφτέν’ς νά πής μήτε νερό κακουμοίρ’

(Ακολουθεί)

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεϊ μονάχη. 
[Έχεις τά δόντια σου γερά; Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσω 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 ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν αμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΆ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW 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 ώ ρα  ποΰ διαβαίνει κι’ ένα τάλληρο πετάς 
Μήν ξεχνάς δτι κυλούνε τά  χρονάκια σάν νερό 
καί δέν Οαχτις πάντα πρίμο στή ζωή σου τον καιρό.
” Ετσι σκέπτομαι καί κόρη ποΰ άπόχτησα στήν πλάσι
στό Σχολειό τής Μίσες Τρίχα θά τήν στείλιο νά αποβδάσβ.
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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 κα'ι πας γιά τήν Π ατρίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ άς καί νά ύπνώσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον υπνου καί φαγητοΰ 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***

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

Θέλετε άνδρικά 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.

*  ★  *

Ν ά 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 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’ 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 δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξε τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θ εός  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.>

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφέίον 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, Άσκληπιάδης πρώτης 
ποΰ διακρίν’ έμβρίθεια καί πείρα 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 δώση 
κι’ άπό τοΰ χάρου ήμπορεί τά  νύχια νά σέ σώση.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάΐας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοΰ Ρ α 6 α ζ  ο ύ λ α θά τά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Ό  Γιάννης Μπούρας! Π έτε μου. Π οιός πάτησε δώ  πέρα 
καί δέν τόν ηίρε φίλο του, προστάτη του, πατέρα;
Λοιπόν αύτός μέ φώναξε καί μουπε «Φασουλή 
στή Δύσι τώ ρα  πέταξε καί στήν Α νατολή 
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 έχομ’ δλοι μας μιλιονέρ νά γίνη».
BO O RAS CIGARETTES 5 BATTERY PLACE NEW  YORK. 

*  *  *

Δωμάτια ευάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σάν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό αδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ Α νάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό. λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel υπό 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 ποΰ έχει γνώσι μέσα του έ'τσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξια έχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

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

K. Logothetis, 256 W. 44th St. NEW YORK.

M.

175 Lexington Ave.,

N I K A
’ Ιατρός

NEW YORK

152 E. 22nd St.,

Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ
’ Ιατρός

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’ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά ψιλά 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.
·Υ·Ϋ*

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 

όέν ήμπορεΐς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς 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 τά Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τά  φέρνει.

L E K A S & D R IV A S  19-21 B O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.
* * «

Ό ,τ ι  κι’ άν άγοράσητε γραβάτες ή καρφίτσες 
«ουκάμισα καί σώ — Pardon—  μανδύλια ή βαλίτσες 
ίλα τά εϊδη τ ’ άνδρικά, κούκους, παλτά, ζακέτες, 
άρσενικές καί θηλυκές κάλτσες καί καλτσοδέτες 
σίοΰ Μιτυλήνη τρέξατε τοΰ πρώτου τών έμπορων 
νόρ  σέβεν θρί τό νούμερο στήν «"Εκτην Λ εωφόρον».
Είναι γνωστός πασίγνωστος ώ ς  βέρος πατριώτης 
μέ γούστου έμπορεύματα καί ποιοτήτων πρώτης.
467 Sixth Ave. Athens Furnishing Co.

136 E. 17th St.

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατρός

NEW YORK

Α τμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
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’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νϊ 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 ά ς 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 Όμιρόλη 
έκείνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ.

Ά 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 ύπάλληλο-άφέντη 
δ,τι δουλειά ζητήσης αύτός γιά σέ θά τρέξη 
κι’ άπό τή στενοχώρια εύθύς θά σέ ξεμπλέξη.

’Εάν σπανό δέν σ’ εκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν εχης γένεια και μαλλιά ποΰ σιούρ Μ  τά ξυρίζης 
άν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ άναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθης συμφέρει.
Μή λησμονάς κι’ ή πιο μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιο ωραία δψι.

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

* $ *
Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρως και λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
ε’ις τούς Γυφτέα άδελφούς ας γράψη ή δς πάει 
άν θέλη ναναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Ποιό προϊόν 'Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό και γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στους αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα'ι τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσοΰ νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
κα'ι παραλήδες έ'μποροι κι, είσαγωγείς μεγάλοι. '

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

Θέλεις νά έχης ροΰχα είς 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, 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 αξίζει π ε ρ ι σ ό τ ε ρ ο ν  άπό 
τό Κεφάλαιον γιατί αύτή τό σχηματίζει. Ό  σοφώ τερος Κ α τ«- ' 
στηματάρχης ήμπορεί ν ’ άποτύχη καί μ ό ν ο ν  μέ πεπει^ 
ραμένους υπαλλήλους προκόπτει μία έπιχείρησις.

Θέλετε υπαλλήλους έντιμους καί εργατικούς μέ πείραν; 
Ά ποτανθήτε είς τό μόνον έργοδοτικόν Γραφεϊον 

C O LE M A N ’ S R E C T O R  AGEN 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
* *  *

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

Σκέπτεσθε νά πάρετε αύτοκίνητο κα'ι 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 ήμέραν καί νύκτα καί τάς Κυρι- 
ακάς.

***

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έ'ρθη 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 1 7 Chicago, 111.

Ελληνικά καί Τουρκικά δν 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 ές : « Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  θ ά

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

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ ’Ά λ ε ξ  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 τι+ιημένα.

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 Ι Ο Ν  

" Η  Α Θ Η Ν Α ”

’Ελ. Λάμπρου καί Κ. Γρηγορόπουλος
Linardos A gen cy  659 6th A ve., NEW YORK

Γκρήκ Ντρήμ τούτέστι ονειρον Ελληνικόν έν αλλοις 
καί δτι είναι ονειρον γι’ αύτό μήν άμφιβάλης.
Καπνός Κ αβάλλας έξοχος, 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  CO M PAN Y 

79 5th AVENUE NEW  YORK.

Π ές  μου ποιό παίζεις οργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ενα οργανο δοκίμασε καί 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 1ΚΟ W . 28th St. NEW YORK.

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

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
"Α ν  θέλης στό ταξείδι 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
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 IM PORTING 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 ύ θ ε ΐ α ν  καί δέν εχομε π ο λ λ ά  
έ ξ ο δ α .  Λάδι εγγυημένο 'Ελληνικό καί ’Ιταλικό ά γ ν ό . 
'Εληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


