
ποϋ γράφει εν t ον Κ Α Π Α  Ζ Ι τό χέρι 
χονχεβχι τρέχα γύρευε καί Νικολό χαρτέρει

Γην εβδομάδα μιά φορά ό «Σάεύρος» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
πέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς και μεϊ; μ’ έκείνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς. . . 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 κΓ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

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

Εκατό καί πέντε
πάμε μέ πουνέντε.

Τρεις τοΰ μηνός Ίούνη κι’ οί Σύμμαχοι αρχίζουν
τάς πόλεις μας γενναίως νά μάς τάς βομβαρδίζουν.

Νέος Όρφεύς στόν ’Άδη 
τούτέστι στό σκοτάδι.

Αχανές κα'ι έρημία 
τό Σκουλούδη περιβάλλει 
καί άκούεται γκρινιάρα 
κάθε γέρου ή φωνή 
«Αδειανά μπροστά Ταμεία 
δίπλα στέκουν Άγγλογάλλοι 
κι’ άπό πίσω μας τρομάρα 
κουβαλοΰν οί Γερμανοί».

Μέ τά μάτια σφαλισμένα 
κι’ ασταθής σέ κάθε βήμα 
προχωρεί μέσ’ στό σκοτάδι 
καί φωνάζει κουτουροϋ-

« Ώ  Νιουτράλιτη γιά σένα 
έ'χω πέσει βούβας θΰμα 
κι’ έ'ξω τ’ άτυχο καράβι 
τώχω ρίξει προ καιροϋ.»

Ώπλισμένος άντί λύρας 
μέ τορβά καί δοκανίκι 
προχωρεί μέσ’ στά ερέβη 
μέ ενδοιασμούς πολλούς 
καί παιγνίδι μαύρης μοίρας 
τήν καινούρια Ευρυδίκη 
στά βασίλεια γυρεύει 
τής τρελλής τής Καρκαλοΰς
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Ευρυδίκη, Ευρυδίκη 
προσφιλής μου Ούδετέρα 
’Έλα πίσω ή ψυχή μας 
σάν σέ ίδοΰμε νά χαρή 
ποΰ τής Σόφιας μαΰροι λΰκοι 
σέ σπαράξανε μιά μέρα 
γιά τή μέρα τήν κακή μας 
γιά τή μέρα τήν ψυχρή.

Μιά κα'ι μόνη εχει σκέψι 
Λροχωρώντας στά χαμένα 
Ή  Νιουτράλιτυ κα'ι πάλι 
άπό κάπου νά φανή 
μά σέ δποιο μέρος στρέψη 
βλέπει φάσκελ’ απλωμένα 
ποΰ μάς στέλλουν Άγγλογάλλοι 
ποΰ μάς στέλλουν Γερμανοί.

Κα'ι φωνάζει κα'ι γυρίζει 
ψηλαφώντας μέ τό χέρι 
Ευρυδίκη περιστέρα 
Ευρυδίκη κάντιο, γλύκα 
κι’ ή φωνή βαρειά μουγγρίζει 
τοΰ Κερβέρου τοΰ Λευτέρη 
«τήν κακή σου τήν ημέρα 
κα'ι τά μαΰρά σου τά σΰκα.»

Μιά άρσενικοθηλυκή 
συζήτησις πολιτική.

Π .— Ούρα! Νά ζήσης ντενεκέ! Νά ζήση καί τ’ άσκέρι 
Νά ζήσουν οί αιώνιοι τής αμαρτίας γέροι 
ποΰ στής ούδετερότητος βιοΰντες τ.’ αναγκαίο 
μάς έφεραν τό Βούλγαρο, στή Δράμα, στό Παγγαΐο.

Φ.— Βρέ μήν τά πέρνεις Περικλή τά πράμματα μέ φούρια 
Μέσ’ σέ μουλάρια σάν βρεθης καί δίπλα στά γαϊδούρια 
καί βάλης πόδι στό σανό ποΰ τρέχουν νά μασήσουν 
νά είσαι ύπερβέβαιος δτι θά σέ κλωτσήσουν.

Π.— Ούδετερότης έλεγες αφρίζοντας μέ λύσσα 
καί αλειμμένα έχοντας τά μάτια σου μέ πίσα 
άκολουθοΰσες σάν στραβός τόν κάθε Μαθουσάλα 
γιά νάμπωμε ανάποδα στό γάιδαρο καβάλα.

Ούδετερότης φώναζες καί σ ’ έπιανε μανία 
"Οσω καλό τοΰ Γένους μας ποθεί ή Γερμανία 

τόση νά είν, ή φτώχεια μας γιά δλα μας τά χρόνια 
καί νά τραβά διπλάσια σ’ άγγόνια καί ξαγγόνια.

Φ.— Μήν πέρνης φόρα Περικλή.
Π .— Βουβάσου στραβοκάνη

Φ.— Στά πίσω έχει δπως λέν τ' αχλάδι τό κοτσάνι 
καί όποιος κάθεται καλά καί πχιό καλά γυρεύει 
ό Σατανάς διάφορα κακά τοΰ μαγειρεύει.

"Αν αγριεύουν σήμερα οί φίλοι μας Βουλγάροι 
είναι γιατί διπλά ραβδιά εκείνοι έχουν πάρει 
καί πανηγύρι στό εξής σάν γίνεται μεγάλο 
θά βάζουν ένα άπό μπρός καί άπό πίσω τ’ άλλο.

Π.— Νά ζήσουν. Νά τούς χαίρεσαι τούς γέρω κρονολήρους 
ποϋ καί ζωής μάς έκαναν καί Μοίρας αποκλήρους 
κι’ ήταν γραφτό στά πράμματα νάρθοΰν οί βρυκολάκοι 
νά ίδοΰμε στ’ αγια χώματα Βουλγάρων μπαϊράκι.

Σύρε νά πάρης τά βιολιά καί γλέντησε κεφάλα.
'Ο κόσμος πανικόβλητος άφίνει τήν Καβάλλα 
καί νότες πάνε κΓ έρχονται τοΰ Γέρω-Στεφανή 
πρός δόξαν Μαθουσάλειον τοΰ κάθε κουνενή.

Φ.— Μην πέρνης τόν κατήφορο πώς πάντα συνειθίζεις
Τούς γέρους τούς κακόμοιρους δέν πρέπει νά τούς βρίζης 
ποΰ ποιός τό ξέρει πάνσοφοι μπορεί νά βγοΰν στό τέλος 
κΓ έτσι νά μείνης κεχηνώς καί σύ κι’ ό Βενιζέλος.

Φουρτούνα βλέπω άγρια πώς δέρνει τό καράβι 
μά πάντα δποιος βιάζεται μέσ’ στή ζωή σκοντάβει 
κΓ άπό την πείνα προτιμώ νά γίνω σάν σκυλλί 
ή μακαρίτη νά μέ ποΰν τοΰ χρόνου Φασουλή.

Π.— Νά ζήσης νά τά χαίρεσαι τ’ άμαρτωλά τά νειάτα 
Γουργουρητά μοΰ έρχονται κΓ άπό τήν Καλαμάτα 
ποΰ τών κατοίκων τ' άντερα στριφθήκαν σάν καρέλια 
κορτάροντα αδιάκοπα τών φούρνων τά καρβέλια.
Βάλε πανέρι, κάστανο, πανέρι λεφτοκάρι 
καί στό κορμί τους έμεινε μονάχα τό τομάρι.
Νά ζήση κάθε Στεφάνής καί κάθε Δημητρός 
ποΰ τό καρβέλι δυό δραχμές σέ κάνει νά τό τρως 
κΓ άν τύχη καί δέν βρίσκεται μήτε κΓ αύτό άκόμα 
χορταίνεις μέ τοΰ γείτονα ή τή δική σου βρώμα.

Σύρε νά πάρης τά βιολιά καί χόρευε καί πήδα.
"Αν γιά ψωμί τό μάτι μας έγίνηκε γαρίδα
κΓ άν σάν σταφίδα σούφρωσε κάθε τοΰ κόσμου μέλος
μά ή Ούδετερότης μας παρέμειν’ ώς τό τέλος
καί είπαν δλοι «Ισαλά στό Κράτος τό ουράνιον
ποΰ άπ’ τήν πείνα έλυωσε παντού ζητώντας δάνειον.»

Φ-— Βρέ Περικλή τά πράμματα νά μήν τά πιάνης έτσι 
Π .— Μή μ’ άντιτείνης ούτε γρΰ διαβόλου σκυλοπέτσι 

κι’ εσχάτως υποπτεύομαι δτι καί σύ θά πήρες 
άπό τό Μπέρνστοφ κάμποσες φρεσκοκομμένες λίρες.

Π.— Νά ζήση τό Γηροκομείο. 'Ο Γούναρης νά ζήση
καί τόν Πασάρωφ τώρα μπρός καί πίσω άς φιλήση 
πού πήρε τό Δεμίρ Ισάρ, δμως καί μεϊς σέ λίγο 
ύποχωροΰντες διαρκώς θά μπούμε στό Τσιρΐγο.

Φ.— ΚΓ άν μπήκαν στό Δεμίρ Ισάρ κΓ άν πήραν τό Δοξάτο 
δμως εμείς στά υστερνά καί τής Γραφής τό κάτω 
μέ νότα τό καθήκον μας τό κάναμε τσακπίνη 
ποΰ ντρέπομαι νά σοΰ τό πώ ποΰ τρύπωξε κΓ εκείνη.

Π .— Μούλτς άν νά δώση ό Θεός καθώς τό λέν οί Βλάχοι 
στήν πούλια τή σακάτικη ποΰ κακοχρονονάχη 
κΓ δπως μάς καταντήσανε καί τούτοι καί οί άλλοι 
τΰφλες νά έχουν Κεντρικοί καί μούντζες Άγγλογάλλοι.

Ζήτω οί Έθνικόφρονες! Νά ζήση τό Ντουβλέτι
χαρά τών ερμαφρόδιτων, καί κάθε Μωχαμέτη
ποΰ δέν τόν δέρνει Φασουλή ό πόνος ή ή πείνα
μέσ’ στήν καινούρια τή Σταμπούλ, τούτέστι τήν Αθήνα.

Φ.— Μήν παρατρέχης Περικλή καί γλώσσα βγάζεις τόση 
Έχουν, πώς λένε τά χαρτιά, οί φύλακες τή γνώσι 
καί εΐναι πιό καλλίτερα κι’ άν είσαι μπεχλιβάνης 
μήτε τό διάβολο νά ίδής μήτε σταυρό νά κάνης.

Τού Φασουλή σειρά 
σέ νέα τρομερά.

Ζήτω ή φίλη Άλβιών. ’Έλα νά σέ φιλήσω 
τό Ναυαρίνο σήμερα γιά πάντα νά ξοφλήσω 
καί στοΰ Ναυπλίου Περικλή τά καίοντα συντρίματα 
λυώνουνε πιά τ ’ άβάσταγα παληά τού Γένους κρίμματα.

Ζήτω ό λέων ό Τζών Μπούλ! ποΰ χάνει τή δορά 
κΓ ένα γαϊδούρι φαίνεται άκόμα μιά φορά 
Ζήτω ποΰ τού πολιτισμού φορώντας τό τομάρι 
προστάτης κι’ ελευθερωτής μπρός στους στραβούς ποζάρει

Άποκαλύψου, κουνενέ, καί κλίν’ εύθύς τό γόνυ 
στής φίλης Έγγλιτέρας σου τό άτιμο κανόνι 
ποΰ σέ συντρίμια τή φτωχή Πατρίδα μεταβάλλει 
Ζήτω οί φίλοι Σύμμαχοι. Ζήτω οί Άγγλογάλλοι.

Ζήτω ό Γκρέϋ ό πολύς κΓ ό ’Άσκούϊθ ό φίλος 
ζήτω τής εύγενοΰς Αντάτ ό λυσσασμένος σκύλλος 
πού τής φτωχής Πατρίδος μας έπλάκωσε τά στέρνα 
Ζήτω οί φιλελεύθεροι. Πάρε κρασί καί κέρνα.

Τρώγ’ ή φωτιά τό Ναύπλιον! Χτυπάτε Βρεττανοί.
Τό θάρρος σας στόν άοπλο λαό μας άς φανή 
Ρούφα τό αίμα μας καί σύ άκόμα μιά φορά 
πλήν έστι δίκης οφθαλμός δστις τά πάνθ’ όρά.

Πάνω σέ γυναικόπαιδα τής κανονιές σου ρίξε.
Σέ βρέφη τώρα ΰαινα βαθειά τά νύχια μπήξε
έσύ πού τήν ελευθερίά έβρώμισες τήν άγια
«Ά π ’ άκρη σ’ άκρη χαλασμός, πάρτε διάβολοι βάγια.»

Χτύπα γενναία Άλβιών καί στρέψε τά κανόνια 
στόν τόπο ποΰ έβούτηξες σέ μαύρη καταφρόνια 
Ρίξε συντρίμματα στή γή καί τά καλύβια κείνα 
Τίγρις ποΰ μάς σκελέτωσες μέ γδύμια καί μέ πείνα.

"Οση φωτιά τόν τόπο μας καί αίμα άν σκεπάση 
ή λύσσα σου καί ή ντροπή μ’ αύτά δέν θά περάση. 
Βομβάρδισ’ έκ τοΰ άσφαλοΰς. Δείξε πολέμου μένος 
μά μή θαρρής δτι μ’ αύτό θό ξαλειφθή τό γένος.
Δέν θά πεθάνη ή Ελλάς. Θά διπλομεγαλώση 
γιά νάρθ’ ή άγια ή στιγμή ποΰ θά σέ φασκελλώση. 
Βομβάρδισε. Μά μή θαρρής πώς θά τό κατορθώσης 
μέσ’ στό μεγάλο μακεληό σάν βώδια νά μάς χώσης 
Φρύαξε, κάψε, σκότωσε, άλλά μή λησμονής

« π ώ ς  " Ε λ λ η ν  γ ι ά  τ ά  μ ά τ ι α  σ ο υ  δ έ ν  θ ά
χ α θ ή κ α ν ε ί ς . »
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Τί νά συμβαίνη τάχατες μέσ’ στόν οργανισμό 
και ιιέ τό φόβο νοιώθομε στό σώμά μας σεισμό 
και συγκλονεΐται τό κορμί κα'ι άρχινά νά τρέμη 
οπως τό φυλλοκάλαμο ποΰ τό φυσοΰν άνέμοι;

’Όταν κανένας φοβηθή, τί άρά γε νά γίνεται 
κα'ι δυό τριών λογιών νερό άπ’ τό κορμί" μας χύνεται 
ού ιιήν άλλά καμμιά φορά μαζ'ι μέ τά ψιλά 
ιιποοεΐ ν’ άφήσης άθελα κα'ι χονδρικά πολλά;

Τάχα γιατί τό χρώμά σου ν’ άλλάζη παρευθύς 
νά μή μπορής στά πόδια σου σάν πρώτα νά σταθης 
κΓ ενώ δέν σ’ εχει άληθώς κανε'ις εχθρός προσβάλλει 
γιατί λιγούρα σοΰρχεται κα'ι σέ τσακώνει ζάλη;

Τάχα γιατί νά σοΰρχεται αύτή ή άηδία 
πότε ποδάγρα δηλαδή πότε ώκυποδία 
κΓ είτε στόν τόπο στέκεσαι ή πηλαλάς, καλπάζεις 
νά γίνεσαι ύφαίστειον κΓ άέρια νά βγάζης;

Αιώνια κείνη ή στιγμή στή μνήμη μου θά μενη 
σάν βδέλλα πάνω στό κορμ'ι άρρώστου κολλημένη 
πού μονονού άνέτρεψε τά σχέδια ποΰ είχα 
μά μοΰκοψε και τής Φιφής και τής προικός τό βήχα.

Φροΰ-φροΰ άκούεται φροΰ-φροΰ σέ λίγο στήν αύλή, 
τό σάλιο μέσ’ στό στόμα μου τό νοιώθω σάν χολή 
φρού φρού ό θρούς στό πλυσταρειό σιγά σιγά ζυγώνει 
και νοιώθω μέσ1 στής φλέβες μου τό αίμα νά παγώνη.

Ώς ή χελώνα κάποτε δταν φοβάται κάνει 
πού τό κεφάλι της δειλά άπ’ τό καβούκι βγάνει 
έτσι κι’ έγώ αλλοίμονο σιγά και γάλι γάλι 
απ’ τό μπουγαδοκόφινο προβάλλω τό κεφάλι.

Τού σπαθοφόρου παρευθύς άνοίγ’ ή άγκαλιά 
Πλατς πλάτς πλάτς πλούτς άκούονται δυό ήχηρά φιλιά 
και βλέπω ώ άπαίσιος στιγμή και τρομερά 
αντι τής δούλας νά φιλή τήν άπιστη κυρά.

Μήν τύχη ονειρεύομαι; Τρελλός μήν έ'χω γίνει;
KIvui λοιπόν ή φίλη μου, εΐν’ ή Φιφή έκείνη
και μαρτυς παρευρίσκομαι έγώ σ’ αύτή τήν κόφα
συμπαραστάτης τής ντροπής πού μοΰ σκαρών’ ή σκρόφα;

Το αίμα στό κεφάλι μου άρχίζει ν’ άνεβαίνη 
Κρύος ίδρώς άπ’ τού κορμιού τής τρΰπες δλες βγαίνει 
και βλέπω Φρίξον ήλιε κΓ ’Ανατολή και Δύσι 
?ως είχε περισσότερο εκείνος προχωρήσει.

“ άν τί έσείς θά κάνατε; Τί ήθελε σκεφθήτε 
αν τυχαινε στή θέσι μου έκείνη νά βρεθήτε 
Αποχήν κόφα ζωικά θά δίνατε σημεία 
ν« φάτε τεσσαράκοντα ώς λένε παρά μία;

Αν είχατε επάνω σας κουμποΰρι και μαχαίρι 
, “ ^ματώνατε ποτέ γιά φονικό τό χέρι 
Ί μ^πως θέλατε σκεφθή δπως έγώ έσκέφθηκα 
Με άλλους λόγους άρκετά ώς τώρα μασκαρεύθηκα;

, ^Υατε ποτέ έσεΐς «Πρέπει μ’ αυτόν νά μπλέξω» 
και βγαίνοντας γιά μιά στιγμή άπό τήν κόφα έ'ξω 
Μ*αμ μπουμ νά πάτε φυλακή, ίσως νά σκοτωθήτε 
1 >)θελε βαθύτερα στήν κόφα στριμωχθήτε;
*Α , -τυΧϊ) κα'ι τους έκοβα καταμεσής στή γλύκα 

« « ό  θά μοΰφερνε τόν έρωτα, τήν προίκα;
* τη στιγμή ποΰ άκουσα και είδα, δσα είδα 

Vtl° μέσα μου τού γέρου ή σταφίδα.

,Ράρι η προίκα. Πέταξε. Κα'ι πώς; Μέ ρεζιλίκι 
ροε Λοιπόν μέσ’ στοΰ μπαμπά εκείνο τό τσιφλίκι 

τ'~'_ °™ «τραβά τής κόρης του. τής γίδας, τ,ής σακάτας 
π,°ιας, δείξιας, τής τσιμπλούς, τής μαλλιαρής τής

(γάτας.

(άκολουθεί)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 1
Ή  παρελθούσα έβδομάς δέν υπήρξε τόσω γόνιμος 

είς σπουδαία γεγονότα. ’Εν τούτοις δέν έπέρασε καί έν-1 
τελώς στείρα.

Διάφοροι ομογενείς ειδικοί εις τά τής εξωτερικής 
πολιτικής έκαμαν βαρυσημάντους δηλώσεις είς τόν εγχώ
ριον ’Αμερικανικόν τΰπον περί τής μελλούσης πορείας 
τής Ελλάδος, πρό τών οποίων ό κόσμος έμεινε κεχηνώς 
(ή λέξις παράγεται άπό τό κέ καί χήνα) καί κ α τ ά
π λ υ τ ο ς.

’Επίσης είχαμε καί τήν τρομεράν δίκην τοΰ όδοντοϊα- 
τροΰ Γουέϊτ.

Ό  φιλαράκος λοιπόν αύτός, έπιστήμων δραστήριος 
βλέπων δτι ό κύκλος τής έ π ι σ τ  η μ ο ν ι ά ς  τ ο υ  
ήτο πολύ στενός περιωρισμένος δηλαδή είς τό νά βγάζη 
καί καθαρίζη μόνον τά δόντια τών πελατών του άπεφά- 
σισε νά τόν έπεκτείνη ξ ε κ α θ α ρ ί ζ ω ν  ολόκληρο 
τό σώϊ τής γυναίκας του, γιά νά φθάση μέχρι τών εκα
τομμυρίων τοΰ πεθεροΰ του.

Άφοΰ λοιπόν έφωδίασε τήν πεθερά του — ή όποια 
είρήσθω δέν ήτο καθόλου λιμαδόρα—  μ’ ένα εισιτήριο 
γιά τούς κόλπους τοΰ Αβραάμ τής έστειλε ΰστερ’ άπό 
λίγον καιρό γιά συντροφιά καί τόν πεθερό του.

Δυστυχώς— γι’ αύτόν έννοείται— δέν πρόφθασε νά 
φέρη είς πέρας τό φιλάνθρωπον έργον του. Συλληφθε'ις 
μετ άτήν δηλητηρίασιν τοΰ πεθεροΰ του άντημείφθη έ- 
παξίως τών πράξεών του καί μετά πολλών επαίνων πρό
κειται ν' άνέλθη είς τόν ηλεκτρικόν θρόνον.

Ό  μόνος ξένος ποΰ λυπήθηκε κατάκαρδα γιά τήν κα
ταδίκην ήτο ή πλατ-ονική του φίλη κ. Χόρτον μέ τήν 
οποίαν κάθε απομεσήμερο κλεισμένος σέ κάποιο δωμάτιο 
τοΰ Πλάζα Χοτέλ έσπούδαζε καθά κατέθεσαν κι’ οί δυό 
τους--μουσική και διάφορες γλώσσες, δπως πράγματι
άπεδείχθη πασιφανώ'ς άπό τά εύρεθέντα κεί μέσα. . . . 
νυχτικά του.

Ο σύζυγός της δμως έξοχώτατος (Λπο τό μετωπική 
έξοχή) κ. Χόρτον ή μάλλον Κουτόχορτον είναι άκρα- 
δάντως πεπεισμένος περί τού ήθικοΰ τής κυρίας του καί 
δέν έχει άδικον άφοΰ καθά ομολογεί ό ίδιος δέν βλέπει ό 
άνθρωπος καμμιά άπολύτως μεταβολή στή γυναΐκά του.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΜΙ ΦΑΛΑΚΡΟΝ, Ενταύθα.
Δέν μπορούμε νά σάς βεβαιώσωμε, άν μέ τό φάρμακο 

ποΰ λέτε, θά βγάλετε μαλλιά. Γιά νά βγοΰν μαλλιά δέν 
άπαιτείται μόνον φάρμακον, άλλά καί κεφάλι κα'ι μεΐς 
φοβούμεθα δτι γιά νά δίνετε τόσα λεπτά γιί μιά ούγγιά 
πικραγγουριάς δέν έχετε καθόλου κεφάλι.
Ψ Τολίντο.

Ω Φ Ε Λ ΙΜ Ο Ι Γ Ν Ω Σ Ε Ι Σ  

Γ Λ Ω Σ Σ Α .

Άπό δλα τά όργανα τοΰ σώματος κινητά καί άκίνητα 
τό σπουδαιότερο ρόλο στή ζωή τοΰ άνθρώπου παίζει ή 
γλώσσα είτε νέος είναι ό άνθρωπος είτε γέρως. ’Ιδίως 
δταν γηράση ό άνθρωπος καί αί δυνάμεις του πέφτουν 
δέν τοΰ άπομένει άλλο δπλον άπό τή γλώσσα.

Ή  γλώσσα είναι ένα κομμάτι κρέας λιγνό καί μακρου
λό κολλημένο άπό πίσω άπό τόν ούρανίσκο καί φθάνον 
έως τά δόντια- πολλές φορές δμως τήν βγάζομε καί έξω 
δταν πρόκειται νά τήν δείξωμε τού γιατροΰ γιά νά τήν 
έξετάση καί κανονίση άν πρέπει νά πάρωμε ρετσινόλαδο. 
’Επίσης δταν σαλειώνωμε τά φάκελλα, δταν γλείφωμε κλπ'

Ή  γλώσσα χάριν τής ύγείας της καί προς δυστυχίαν 
τών άλλων κάνει διαρκώς γυμναστικήν μέσα στόν κεφά
λι κό φούρνο (ιδίως ή γυναικεία γλώσσα) οπότε λέγομεν 
δτι ό άνθρωπος μιλεΐ άλλοτε γιά τόν εαυτό του, συνηθέ- 
στεοον δμως γιά τούς άλλους.

Ή  γλώσσα έδόθηκε σ’ δλους τούς άνθρώπους καί τήν 
μεταχειρίζονται οί μέν κουτοί γιά νά λένε δσα σκέπτον
ται, οί δέ έξυπνοι γιά νά κρύβουν έκεΐνα ποΰ αισθάνονται.

"Οταν άποφασίσης νά μεταχειρισθής τή γλώσσα ώς 
διερμηνεα τών σκέψεών σου άντίο Γλαρέντζα δέν θά 
προφθάνης νά τρως ξύλο.

Ή  γλώσσα έχει μεγάλη σχέσι μέ τό μυαλό καί πρέπει 
νά κουνιέται δταν κΓ έκεΐνο λειτουργεί. 'Όταν κινηθή 
αύτή καί τό μυαλό είναι σταματισμένο τότε τάς δυσαρέ- 
στους συνεπείας τάς ύφίστανται τά κόκκαλά μας, δ έστί 
μεθερμηνευόμενον ή γλώσσα κόκκαλα δέν έχει καί κόκ- 
καλα τσακίζει.

Ή  γλώσσα χρησιμεύει άφ’ ένός μέν ώς δργανον παρα
γωγής κουβέντας δηλαδή παραλαμβάνει τάς φωνάς καί 
τάς σερβίρει ώς λέξεις, άφ’ ετέρου δέ ώς φτιάρι ποΰ 
σπρώχνει τήν τροφή προς νότον δηλαδή προς τήν κοι
λιά διά τά περαιτέρω.

Οί άνθρωποι έ'χουν μιά μόνον γλώσσα οί "Ελληνες 
δμως έχουν περισσότερες. Τή μαλλιαρή, τή δημώδη, τήν 
καθαρεύουσα καί τήν τών προγόνων. Ό  Μιστριώτης άν 
καί μαλλιαρός άγαπά τήν τελευταίαν καί οί σημερινοί λό
γιοι τή μαλλιαρή.

Έάν οί άνδρες ήσαν στραβοί καί οί γυναίκες δέν εί
χαν γλώσσα ό κόσμος θά ήτο Παράδεισος.

φιον
Σοΰ έταξε ό πεθερός σου προίκα καί δέν σοΰ τήν δίδει;

Μήν στεφανωθής λοιπόν καί σύ τόν ...............  πεθερό.
Έν οχέσει μέ τήν έκδίκησιν εναντίον του ή γνώμη μας 

είνε νά τά φτιάσης μέ τήν πεθερά σου καί άντί τής κό
ρης νά παντρευθής έκείνην. ’Έ ! Πώς σοΰ φαίνεται;

ΣΤΡΑΒ Ο Π ΟΔΑΡΟΝ, Σπρίνγκφηλντ.
Οί κάλοι φίλε μου γιατρεύονται μόνον μέ έγχείρησι 

στά δάχτυλα. Δοκίμασε καί άν πετύχης σύστησε το καί 
σ’ έκείνους ποΰ υποφέρουν άπό κεφαλόπονο.

ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΝ, Νιούαρκ.
’Έχεις χρέη; Μή στενοχωρήται καθόλου. Ό  μόνος 

τρόπος νά μή σ’ ενοχλούν οί πιστωταί σου είναι νά τούς 
έπισκέπτεσαι συχνά καί νά τούς γυρεύης κι’ άλλα. 

"Οσον αφορά γιά τό Σάτυρο ποΰ δέν τόν λαμβάεις

τακτικά σέ βεβαιώ πώς δέν χάνεις πλέον τίποτε. "Ο,τι 
ήταν νά χάσης δηλ. $2. ταχείς. . . . χαμένα.

ΔΑΡΒΙΝ ΙΣΤΗΝ , Κολόμβους.
Πότε φάνηκε στή γή ό άνθρωπος δέν είναι έξηκρι- 

βωμένον. Οί άστρονόμοι λέγουν δτι οί πρώτοι άνθρωποι 
ήσαν δπως καί τά ζώα. Έμεΐς άν καί δέν βλέπομε σήμε
ρα άνθρώπους μέ ούρές τούς πιστεύομεν.
ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΝ, Ενταύθα.

Λύνει συχνά ή μύτη σου; Νά τήν δέσης φίλε μου άν 
είναι μεγάλη. Ά ν  δέν μπορής δμως νά κάνης αύτό τότε 
ό πατήρ τής ’Ιατρικής Άρταξέρξης ό μακρόχειρ γράφει 
τά έξης γι’ αύτή τήν άρρώστεια είς τό περίφημον σύγ- 
γραιιά του «Νόσοι καί άηδΐες τών έξεχόντων μελών».

Έπαρε δύο κομμάτια άπό ζωικόν υλικόν τό όποιον συλ- 
λαιιβάνουσιν άηδώς διά τής τσιμπίδος άνά τάς άγυιάς 
και τάς ρύμας έν Έλλάδι διάφοροι προς χρήσιν τών βυρ
σοδεψείων (ταμπάκικα) τρΐψον αύτά είς κόνιν, άνάμι- 
ξον είς ποτήριον πλήρες ελαίου' κανθαρίδος καί γαργά- 
ρισον.

Π ρόσκλησις ........... τυπικώς
στούς φίλους γενικώς.

Εξήντα εκατό κΓ έννηά άπαριθμώ ήμέρας 
άπ’ τόν καιρό ποΰ άθελα έγίνηκα πατέρας 
κΓ ενώ τό δώρο τ’ άδωρο περίμεν' άγοριάτικο 
εκείνο ήρθε— καθώς λέν στόν τόπο μου— σακάτικο.

Στήν έλευσί του έδειξα μιά στάσι θαυμασία.
Γό πήρα δπως ό ’Ιώβ κάθε δοκιμασία
καί είπα «Καί στήν κοπρηά άκόμα άν χωθώ
μοΰ πρέπει, άφοΰ μόνος μου πήγα νά σταυρωθώ.

Τώρα λοιπόν πρέπει κΓ έγώ σ’ αύτή έδώ τήν κόρη 
νά της φορτώσω θρήσκευμα στήν πλάτη μέ τό ζόρι 
καί θέλοντας μή θέλοντας, άρέσει δέν άρέσει 
’Ορθοδοξίας σήμερα χιτώνα θά φορέση.

Γρεΐς ’Ιουνίου καί οχτώ ώρα Σαββατοβράδυ 
έλάτε νά γουστάρετε σάν τήν άλείβουν λάδι 
ποϋ μπλούμ θά κάνη στό νερό κΓ άμέσως θά γενή 
μιά εύσεβής, Ορθόδοξος κι’ έκείνη Χριστιανή.
Ταΰτα καί υπογράφομε ν. Έγώ ό Κάπα Ζήτα 
η σύζυγος κι’ ή κόρη μου Τασή καί Μαργαρίτα.

Νέα Ύόρκη 3 Ιουνίου 1916.

"Οπως συνήθως λένε Κόντες ποτέ δέν γίνεσαι 
αν στοΰ Χαραλαμπίδη δπως έγώ δέν ντύνεσαι.
Τρέξε νά παραγγείλης τά ροΰχα σου σ ’ εκείνον 
για να σε κάνη κοΰκλα, λιμοκοντόρον φίνον.

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK

Μιά στήλη πού δέν θάβγη νά ξέρετε ποτέ 
καί θά καταχωρούνται οί . . . .  πυροβοληταί.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ή διεύθυνσις τοΰ Παναγιώτη Μάγειρα 
νύν πωλητού τοΰ Έθνικοΰ Κήρυκος είς τό Χόπ Γουέλ 
Βιρτζίνια καί τέως τού Σατύρου, ό όποιος άφοΰ μάς έκα- 
νονιοβολησε με ένα κανόνι τών 16 καί 20 έκαμε φίρμα 
την United News Co., δ έστί μεθερμηνευόμενον 'Ηνω
μένη Σουφροποιητική Εταιρία.

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Έ δρα έν Βοστώνη.

1 8 5  D e v o n s h i r e  S t .

SUITE 608— 613
Φέρομεν είς γνώσιν τών μετόχων καί τών ενδιαφερο

μένων δτι ή Εταιρία ήρχισε τάς εργασίας της είς τό 
νέον έργοστάσιον της έν HUDSON, MASS..

Μέ τήν έναρξιν αύτήν τών εργασιών, καί τήν έπικει- 
μενην μεταφοράν τής έδρας είς HUDSON, ή Εταιρία 
εισέρχεται είς νέον στάδιον ακμής καί επιτυχίας.

Ή  έκμετάλλευσις τών έφευρέσεών μας καί τών προ
νομίων ευρεσιτεχνίας ήρχισεν. Αί εγκαταστάσεις τών 
μηχανημάτων μας εις τό νέον έργοστάσιον έκτελοΰνται 
πυρετωδώς.

"Οσοι δέν ήγόρασαν μετοχάς τής Εταιρίας, άς έπω- 
φεληθοΰν τής ευκαιρίας διότι ή άξια αύτών θά αύξηθή 
πολύ συντόμως.

Μεθ’ ύπολήψεως
VASIL STEAM SYSTEMS CO.
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Τί είσαι; Μ ετανάστης και πάς γιά τήν Π ατρ ίδα ;
Μά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ έφημερίδα.
Π ολλά Ξενοδοχεία νά φ ά ς καί νά ύπνωσης 
μά σάν σοΰ φέρουν μπίλι θά χιλιομετανοιώσης.
Ξενοδοχεϊον ύπνου καί φαγητοΰ έπίσης 
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 ανδρικά είδη, Στέφανα Γάμων, Βαπτιστικα; 
'Υπάρχει Ελληνικό Κατάστημα. Μήν ξεχνάτε δταν αγο
ράζετε δτι δσω περισσότερο λοΰσο καί νοίκι εχει ενα 
μαγαζί, τόσω άκριβώτερα πληρώνει ο πελάτης.

* ★ *
Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Mvyv εχης πιά σκοτούρα,
Τ0ς 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 δεν θα ζησης 
γιατί δέν πάς τή φάτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θ εός  νά συχώρεση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεϊον Κωνσταντίνος ό IB  
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

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

ΓΙοτέ άρρώστεια οΰτε 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, τους γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονη καί πρέπει νά  πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλε, δεν θα σε σφαξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αυτό δεν αμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο ΔΟ Ν Τ Ο ΙΑ Τ ΙΈ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

. * »
’ Αν 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 τό  ψιλά στη ζήσι δεν προκοβεις 
καί τό ξουράφι ϊχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ ’ ώμορφια πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SHOP

ANGELO D ’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

‘ tt φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δεν εχης χρήμα 
Λέν ήμπορεΐς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»

©λον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μητε δεκα.
\άδια, έληές, τΐ’ριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοΐς τά  φέρνει.

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

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ ^Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός  ̂σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
NEW  Y O R K  CITY

Κ A I 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

Οί Ποΰλο Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
καί κάμαν εργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο 
ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κι’ εΰγε θά πής στούς 'Έλληνας. Χίλιες φορές χαλάλι. 
Γι’ αύτό αν είσαι θεριακλής καί σύ καθώς εμένα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

POULO BROS AND NEPHEW
202— 204 Canal St. New York.

352 PEARL STREET,

Έάν σπανό δέν σ’ εκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν εχης γένεια καί μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
αν βρίσκεσαι στή Νασουα κι’ αναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθης συμφέρει.
Μή λησμονής κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει καί συχαίνεσαι τήν πιό ώραία δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙΚΑΚΑΒΑΚΗ 
140'/2 WEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η.

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

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μούτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, αγνή σάν τήν Παρθένα, 
πού τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
Mathew Bros. 359 W . 54th St. New York.

* ★ *
Λάδι ξανθά Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοϋ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι' έληαίς άπό τό Βόλο
ιής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  Οά τά βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Δωμάτια εύάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκο σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel ύπό Διεύθυνσιν τώ\ Ρίγκα— Πολυμερή 
μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

Στό βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεϊ νά πάθης κι’ άπό τό κεραμίδι 
άφοΰ φωτιά  καί σπίτια καί μαγαζειά τά καίει 
αύτός ποΰ εχει γνώσι μέσα του ετσι λέει.
« Σ ’ ο,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.

Μ. Ν Ι Κ Α Σ  
’ Ιατρός

175 Lexington Ave., NEW YORK
★ ★ ★

Α . Α Λ Ε Ξ Ι Ο Υ  
’ Ιατρός

152 E. 22nd St., NEW YORK
★ ★ ★

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK
* ★ *

Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φ τερωτά  
ποΰ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελοΰνε 
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 
τοΰ δέν χαλούν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν ’Αρβανίτη Νϊ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν εχη

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 
εκείνα ποΰ καπνίζουν οί θεριακλήδες δλοι.
Bena— Omiroli 97— 99 Water Street, Ν. Υ.

Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ’ ενα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
8 ά  πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW YORK.

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
βοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη ’Εκείνη 
ιιόλις 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, ILL.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς αρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ταμίας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ ΚΟΛΜΑΝ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σας 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW YORK
Telephone. Bryant 4 160  and 4175  

* ★ *
Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τού Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and Janies Street New York.

Θέλεις νά έχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στού Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος πώς δέν θά μετανοιώσης.

Th. FOTIADIS 266 W . 39th St. NEW YORK
* * *

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W. 44 ST. NEW YORK.

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
” Αν μ’ έ'να πόδι εύρεθής ειτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έ'ρθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

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

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
“ Αν 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 : « ’Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  (Μ

(ψωνίσ®*
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y·

* * *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ νΑλεξ άς σπεύση νά τά πάρη 
πριν γιαουντής κανένας βρεϋή 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 II*· 

" 1 450 W. 5th Ave. Cleveland 0- 
* * *

"Οπως 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’ ώς πρόγραμμά μας εχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ υ μ I * 
ποΰ θά είπή ’Α ν ά π α υ σ ι γιά σάς κι’ Ο ι κ ο ν ο μ ά 11 
COUCOULIS &  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 ό'λα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα 

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  καί δέν εχομε π ο λ λ 
? ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό i f 1" 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


