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Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αυτός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

”Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεϊς. . . 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 τρίτος χρόνος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κι’ έμάς μάς συγκινεΐ ό πόνος.

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

'Εκατό καί έξη
κάτι θά μάς φέξη.

Δέκα τοΰ μηνός Ίούνη
ποΰ μάς μπαίνουν στό ρουθοΰνι.

n .-

Φ.-

Φ.-

Ό  Περικλής ό χάχας κι’ ό Φαόουλής ό βλάξ 
έπί τών γεγονότων μιλούνε εναλλάξ.

Ξέρεις τή χώρα τήν παληά 
τήν ένδοξο χαμάλη 
ποΰ τώρ’ άνθίζ’ ή κουτσουλιά 
κΓ ή πείνα μόνον θάλλει;

Τήν ξέρω.
Π .— Ξέρεις Φασουλή 
σαποΰν’, σχοινί, Ντουβλέτι 
τόν Έθνικόφρωνα ’Αλή 
καί κάθε Μωχαμέτη;

Συχνά άκούω μιά φωνή 
Γκελ καρντασίμ μπουρντά 
’Αμάν ’Εφέντημ Στεφάνή 
μπιζίμ ταραφιντά.

II —

Φ.-

Π.

Πήγες εκεί ποΰ τής μυτιές 
παίζουνε ποΰ κι’ άνάρια 
κι’ άνθρωπινές κωλοφωτιές 
περνοΰνε γιά φανάρια;

’Εκεί γεννήθηκα κΓ έγώ 
έναν καιρό στήν ψάθα 
κι’ άν δέν μέ κάναν Υπουργό 
μπορεί νά ίδώ τόν Τζάθα.

Ξέρεις τή χώρα ποΰ περνοΰν 
νά πάνε γιά Χαντζήδες 
ποΰ μιά χαρά τήν κυβερνοΰν 
οί δυό οΐ Στεφανήδες;
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Ξέρω.
Π .— Κι’ έκείνη τή Βουλή 
ποΰ παλαμήδα μΰρισε 
ποΰ πήγε ήγουν γιά μαλλί 
καί κουρεμένη γύρισε;

Γιές.
Π.-—Καί τή χώρα Φασουλή 
ποΰ δρώσι δλ’ οί γέροι 
κι’ δξος ποτίζουν μέ χολή 
τό Μπάρμπα τό Λεύτερη;

Γιές αϊ ντού.
Π .— Καί τή σερί 
τή Συμμαχία ήτοι 
ποΰ πότε κάνει τό βαρύ 
πότε σηκώνει μύτη;

Ξέρεις καί σύ τόν Κρητικό 
τήν κοπεληά, τή στράτα 
ποΰ έπνιξε τόν ποντικό 
ποΰ έ'φαγε τή γάτα 
ποΰ τούς Συμμάχους καί λοιπά 
έκάθησε στήν πλάτη μας 
παπαδοπούλα τοΰ παπά 
καί βγήκε τώνα μάτι μας;

Άμε καί σύ βρέ φαρφαρά 
γνωρίζεις κάποια χώρα 
ποΰ ή κοιλιά της ταμπουρά 
δυό χρόνια παίζει τώρα 
κι’ απλώνει ναβρη δανεικά 
τά δυό της τά ξεράδια 
γιά νάγοράση Κρητικά 
γιά τό Στρατό Κουράδια;

Ξέρεις έσύ ο, Φασουλής 
πώς τοΰ Στρατού ’Επιτελείς 
βάλαν έσχάτως μπέσα 
καί τό Μεσσία κέλ μαλέρ 
δλοι ζητούν ξιφίρ μπαλέρ 
νά τόν στριμώξουν μέσα;

Ξέρω κι’ έν τούτοις δέν μιλώ 
μονάχα κάποτε γελώ 
καί σκέπτομαι μονάχος 
«Τώρα ποΰ πάν φιρί φιρί 
■θά μάς τό φέρη τό τυρί 
δ σύμμαχος ό Βλάχος.»

Πές μου σαν βλέπης κουτεντέ 
στόν εθνικό μας τόν μπερντέ 
οΰτ’ άκρη οΰτε μέση 
δέν συλλογίζεσαι ευθύς 
μία φορά νά σκοτωθης 
καί δυό νά βάλης φέσι;

Έγώ δέν σκέπτομαι κουτέ 
περί τοΰ μέλλοντος-ποτέ 
κι’ ακολουθών τή μάμη 
λέω «Προτού ψοφήσωμεν 
ώ Σύμμαχοι βοήσωμεν 
έν Εθνική παλάμη.»

Δέν χορταίνουν τά φιλιά 
κι’ δπως ξέρεις φουκαρά 
χίλια άπιαστα πουλιά 
πέντε δέκα στόν παρά.

01 ξύλινοι μέ κέφι καί μέ χαρά περίσσια 
στής κόρης των γλεντούνε Τασούλας τά βαφτίσια.

Τ.— Παίξε σερί ντεμουαζέλ μιά πόλκα πηδηκτή.
Π .— Οΰρα! Νά ζήση Φασουλή κι’ ή κόρη ή μικτή 

μά ένεκα ή μάνα της καί τών σοφών ή γνώσι 
πολλούς γαμπρούς θά χάσωμε Γραικούς σάν μεγαλώση.

Φ.— Οΰρα! Νά ζήσ’ ή γόβα μας ή μορφοκαμωμένη
καί ας μήν είναι, Περικλή, έξκιούζμι μπαλωμένη 
γιατί σαν ζοΰσε έλεγε ή μάνα μου, σαλιάρη,
«"Αν ’πιθυμήσω νάν’ άρνί κι’ αν φάω νδναι ψάρι.»

Νά ζήσ’ ή νεοφώτιστος ή κόρη μας ή πρώτη
πού δέν θά πάρη στή ζωή σπουδαίο πατριώτη
γιά νά τόν έ'χη ά ν δ ρ α  τ η ς  άλλά μονάχα φ ί λ ο
κι’ έ'τσι νά τρώη κάποτε γιά νά ξυπνά καί ξύλο.

Τό άλλαλάζον τύμπανον γαργάλατο γερά.
Παίξε κι’ άπό τά κόκκαλα, μαμζέλ, τά Ιερά
γιατί διπλές στό σπίτι μας έπέσαν ή χαρές
κι’ άμέτρητες τό ’Έθνος μας πλακώνουν συμφορές.

Είθε νά ζήσης, Περικλή, κι’ ο'ι Σύμμαχοι νά ζήσουν. 
"Ολες τής Τρούμπας τής ’Αρχές νά πάν νά καταλύσουν 
καί σ’ δλο τό εισόδημα ποΰ ρίχνουν μέσ’ στό μώλο 
νά βάλουνε τή μύτη τους μαζί μέ τό κοντρόλο.

Ούρα! Νά ζοΰν ή κατοχές, νά ζοΰν ή καταλύσεις.
Νά χαίρεσαι τό Βούλγαρο, τούς Γερμανούς έπίσης 
κι’ δσες φορές ή φίλη μας ’Αντάντ τά φέρνει σκούρα 
νά ξεθυμαίνη στής στραβής Ελλάδος τήν καμπούρα.

Χτύπα καμπόσα θούρια, πολεμικά κομμάτια 
γιατ’ ή χαρές ή Εθνικές μάς πήραν άπ’ τά μάτια.
Ζήτω τών φίλων φίλων μας ο'ι προσφιλείς ο'ι φίλοι 
κι’ άν τό αδράχτι χάσαμε, μάς μένει τό σφοντύλι.

Νά ζοΰν οί μ’ άρνοτόμαρα μορφοντυμένοι λύκοι.
Δική τους είνε Περικλή καί ή Θεσσαλονίκη.
Χαλάλι κάθε πόλις μας. καί κάθε μας χωριό 
καί τοΰ χωριού μου— πάρντον μι— έκείνο τό ζοριό.

Δικό τους κάθε δάσος μας, λίμνη, βουνό καί πόλι.
Δικοί τους είν’ οί Ά γιοι μας, δικοί τους κι’ οί Διάβολοι. 
'Ό ,τι δέν έχει μέσα του ψυχή σ’ αυτούς ανήκει 
δμως συλήβδην δλ’ αύτά δέν κάνουνε τή Νίκη 
καί άν τόν κόμπο σπρώχνοντας τόν φθάσουνε στό χτένι 
φέξε μου καί ξεγλύστρησα σάν τί μπορεί νά γένη

Χτύπα κυρά νά σέ χαρώ πολεμικά στό πιάνο 
κι’ άκοΰστέ με κι’ έμέ παιδιά τό γέρωκαπετάνο 
ποΰ μέσ’ στή ζήσι άσπρισε— συγγνώμην—  τό μαλλί μου 
κι’ είδαν πολλά τά μάτια μου άλλοί σας καί άλλοι μου.

Γιά τό καλό μας ή Άντάτ τά κάνει τοΰτα δλα.
Κι’ αν λυώνη τό τακούνι μας κι’ δν φεύγη κάθε σόλα 
καί άν τής πείνας ρέβουμε κι’ άν μάς άρπάζη μέρη 
δάτς νόθιν ντίαρ. Ιτς ινόφ, κι’ αρέσει τό Λευτέρη 
ποΰ μιά αύγή μάς πρόσφερε καί τούτο τό ποτήρι 
σπίτι μας σάν τούς έμπασε άπό τό παραθύρι.

Παίξε, κυρά, ένα συρτό. Παίξε μας τό γιαροΰμπι.
Ούχοΰ καί βάλτου ρίγανη μέ συγχωρεϊς καί θρούμπι
γιατί ούδετερότητα εί φιλικήν φιλεϊς
κακή σου μέρα καί ψυχρή. Τής τρώς καί δέν μιλεΐς.

Ή  Δοϊράνη έ'φυγε. Δός μου νά πιώ μιά στάλα.
Αφήνουνε βωδάμαξα τή Δράμα τήν Καβάλλα 
κι’ ένώ έσχάτως ναυμαχούν μέ Γερμανούς Εγγλέζοι 
μυστήριον παράδοξον νικούνε οί Κινέζοι.

"Ολος ό κόσμος γίνεται μέ τοΰτο άνω κάτω 
Καράβια πάνε κι’ έρχονται στής θάλασσας τόν πάτο 
κι’ εύχομαι μπλούμ κι’ εύχομαι μπλίμ νά κάνουνε κι’ οΐ δυό 
γιατ’ έ'τσι μόνο θά σα»θή τό δύστυχο μας βιό.

Π .— Είς ένδειξιν συμμαχικού γιά τούς Εγγλέζους πένθους 
δέν κάνει νάσαι Φασουλή άπόψε τόσω ένθους 
κι’ ό Κίτσενερ ποΰ μίλησε καί μέ τό Βασιληά 
σέ κάποια τώρα βρίσκεται άμμοψαροφωληά.
Φ.— Θεός σχωρές τον, Περικλή, ποΰρθε καί στήν Αθήνα 
καί φεύγοντας μάς έ'στειλε τή γδύμια καί τήν πείνα 
ποΰ μάς έστραβοκύταξε κι’ αύτός Θεός σχωρές τον 
ό μακαρίτης δηλαδή καί δπως θέλεις πές τον.

"Ολοι πεθαίνουν κουνενέ. 'Ο τάδε καί ό δείνας.
Τσιτώσιν λέν λι-λίν κωλίν κι’ ό Πρόεδρος τής Κίνας 
Κράτς, κρούτς βαρειά έστέναξαν, γυαλιστερές ψαλλίδες 
καί σκέπασαν τόν τάφό του βουνοσειρές κοτσίδες.

Πεθαίνουνε οί στρατηγοί, πεθαίνουν οί όπλΐται 
πεθαίνουνε οί Βασιλείς καθώς καί οί πολιται 
καί μόνον σύ τά μάτια σου σάν κλείσης καί ψωφήσης 
ένώ θά ποΰν πώς πέθανες έσύ θά ξαναζήσης.

Πέρνει ό χάρος τό γερό, θερίζει τό στραβό 
Περνούν κι’ οί Αύστρογερμανοι τό φρούριον τό Βώ 
δμως κι’ οί Ρώσσοι χύνονται καί τούς Αύστριακούς 
τούς πιάνουν μέσ’ στή φάκα τους καθώς τούς ποντικούς.

"Ολοι πεθαίνουν. Πολεμούν καί άσημοι κι’ έν τέλει 
κι’ άν γκλοριό σες έπαψαν νά διαλαλούν Φρατέλοι 
αύτό σημαίνει Περικλή τόν τρέχοντα τόν μήνα 
πώς άσχημη μέ συγχωρεϊς, τούς έχουν βάλει σφήνα.

Μέσα σ’ αύτό τό πατιρντί, μέσα σ’ αύτή τή μπόρα 
καί προξενηές Πριγκηπικές κυκλοφορούνε τώρα 
κι’ ίσως ή Μοίρα, Περικλή, τής χήρας νά τά φέρη 
μ’ αύτούς έδώ νά γίνωμε στό μέλλον συμπεθέροι.
Βάρα κυρά μου τό λαγώ ποΰ μπήκε μέσ’ στ’ άμπέλι 
κι’ οί Βούλγαροι εχθές προχθές άν πήραν τό Ρουπέλι 
έχομε κι’ άλλα στή γραμμή δπως εκείνο κάστρα 
καί τύφλες μέσ’ στά μάτια μας σάν τ’ ουρανού τά άστρα 

Π .—‘Θαρρώ τό παραξύλωσες μέ τής ξετσιπωσιές
γιά τούτο δρσε δυό μπουνιές καί τέσσαρες κλωτσιές.

Φ.—

Φ.—

Φ.—

Π .—

Φ.—

Π .—
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μήπως ζητάτε άρά γε νά μάθετε τά ρέστα 
άπ’ τήν Ιστορική αυτή τοΰ πλυσταριοΰ της φέστα; 
Ξένα ή πέννα μυστικά ποτέ δέν θά προδώση 
και τά καινά μονάχος του καθείς άς συμπλήρωσή, 
άφοΰ συμπληρωσις καινών έγίνηκε κι’ έκεΐ 
μία τοΰ έ'ρωτος κΓ ή μιά . . . .  μπουγαδοκοφική.
Οΰτ’ ένα γιώτα πιό πολλά άπ’ δσα έ'χω πή.
Σέ τοΰτο τό ρεζίλεμα, σέ κείνη τήν ντροπή 
μπροστά στό άπειλητικό τοΰ σπαθοφόρου μπώϊ 
δ νοΰς μου ξεχαρβάλωτο έγίνηκε ρολόϊ 
κΓ έντός του στριφογύριζε μιά σκέψις τρομερή 
Φιφή, σπαθάτος, Κωνσταντής, φανάρι και κερί.

Δέν ξέρω πόσες πέρασαν κατηραμένες ώρες 
μέσα σέ κείνες τής φρικτές, τής ξορκισμένες μπόρες· 
πλήν εύρεθείς άργότερα στό δρόμο μοναχός 
και κατιδών τώ πνεύματι πώς ήμουνα φτωχός 
είπα. «Καλά μοΰ τώκαμε κα'ι πέρνω τώρα πόδι 
σάν ήμουν βλάκας κλασικός καί γιά τ’ άλέτρι βώδι.
’Εν δσω είμαι ζωντανός κι’ ώς δτου νά πεθάνω 
ποτέ μου, είπα, έ'ρωτα καινούριο δέν θά κάνω 
Γυναίκες! "Ολες σάς μισώ άπό τήν ώρα τούτη 
Δέν είσθε πιά γιά μέ φωτιά ουτε καί ’γώ μπαρούτι 
κι’ ήθελα νάμουν σήμερα δπως ό Νέρων τέρας 
νά σάς περάσω δλες σας έν στόματι μαχαίρας.
Θέλω— σάν με πληγώσατε μέσ’ στήν καρδιά βαθειά—  
Τουρκοεμάδας νάμουνα ν’ άνάψω μιά φωτιά 
καί ρίχνων πάνω δλες σας νά σάς σκαλίσω στάχτη 
νά μοΰβγη δλω τό κακό, νά χύσω δλο τάχτι 
ποΰ δσω ’κείνο τό κορμί άλήθεια δέν μ’ άνήκει 
έν τούτοις ένοιωσα βαθειά πολύ τό ρεζιλίκι.
Δώστέ μου σοΰβλες δώστέ μου καί άσχημες καί τάκους 
νά τής σουβλίσω διαμπάξ πώς κάνουν τους βατράχους 
”Ας ήμουν παντοδύναμος γιά μιά στιγμή μονάχα 
καί πιάνων κάθε θηλυκό πολίτισα ή βλάχα 
γραμματισμένη, έ'ξυπνη, κουτή, μικρή, μεγάλη 
νά τήν κρεμάσω στό δεντρί κατήφορο κεφάλι.
Σήμερα δλες τής μισώ τοΰ κόσμου τής γυναίκες 
Κατίνες, Ρόζες, Αίμιλί, Φατμέδες καί Ρεβέκες 
δλες τόν ίδιο έχουνε μέσ’ στήν καρδιά δυνάστη 
τόν Εωσφόρο δηλαδή— συχώρησέ με Πλάστη—  
γιά τοΰτο σάν τό θάνατο άγρίως τής μισώ 
κΓ δταν στό νοΰ μου έ'ρχονται άφρίζω καί λυσσώ.

Τέτοιες εκείνη τή βραδειά καί άλλες περισσές 
άφρίζοντα τά χείλη μου έτόξευαν βρισιές 
καί τό κεφάλι γέρνοντας έτράβηξα στό σπίτι μου 
άπό τή σαστιμάρα μου μή βλέποντας τή μύτη μου 
κΓ ένώ σταλιά δέν έβαλα στό στόμα μου πιοτί 
σάν τό έτοιμοθάνατο έτρίκλιζα γατί.
"Υπνο εκείνη τή βραδειά στιγμή δέν έχω πάρει. 
’Αφρίζοντας έδάγκωνα σιντόνι, μαξιλάρι 
κΓ έλεγα. « ’Ά χ  μωρέ Φιφή, μαλτέζικη κατσίκα.
Σένα πώς κλαίω μή θαρρείς. Έγώ θρηνώ τήν προίκα
ποΰ μόνον άν τήν έ'περνα διατετιμημένη
μποροΰσε τέτοια μιά ντροπή ν’ άφήσω σκεπασμένη.
Λετε νά είχα άδικο σ ’ αύτή έδώ τή σκέψι;
Κάθε ντροπή τ ό ψ ι λ ι κ ό μπορεί νά τήν γιατρέψη. 
κι άν ήξευρα πώς θάβαζα στό χέρι τό τσιφλίκι 
®ά ̂ ξέχναγα τοΰ πλυσταριοΰ καθένα ρεζιλίκι 
— οπως ξεχάσαν δηλαδή μέσ’ στή ζωή πολλοί—  
αφέντη τώρα νά μέ λέν καί δχι Φασουλή.

(άκολουθεΐ)

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

Haralambidis 33 Oliver St., NEW YORK
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'Ως γνωστόν ό ήμέτερος Διευθυντής, καθό άρσενικός-, 
έγέννησε πρό μηνών θυγάτριον, τό όποιον κατά τήν μαρ
τυρίαν τών ίδόντων δέν έκληρονόμησε τήν πατρικήν καλ
λονήν. Τής νεαράς λοιπόν ταύτης δεσποινίδος έωρτάσθη- 
σαν τό παρελθόν Σάββατον τά βαφτίσια μετά πολλής 
επισημότητος.

Τό πλήθος τών συγγενών καί φίλων κατέκλυσε τό Φα- 
σουλικόν μέγαρον, μετ’ αυτών δέ έπέδραμε καί ό Ιδιο
κτήτης δπως συλλάβη τό τ ρ έ χ ο ν ένοίκιον.

Τό κυ-λ υ κ ε ΐ ο ν  πλούσιον, ώς ή οικία τοΰ Λαζά
ρου τής Γραφής. Ηδύποτα καί άναψυκτικά, άνάμικτα 
μετά γλυκισμάτων, δπως καί ό γάμος τοΰ οικοδεσπότου. 
’Αμνός οβελίας έγαργάλισε τόν στόμαχον τών προσκε
κλημένων, οί όποιοι έν καιρφ τφ δέοντι έπέπεπσον κατ’ 
αύτοΰ καί τόν έξηφάνισαν άπό προσώπου. . . .  τοΰ τε- 
ψίου, πρός μεγάλην λ ύ π η ν  τοΰ ε ΰ γ ε ν ο ΰ ς  
Άμφιτρύ-ονος, ό οποίος ήλπιζε νά περάση μασών τάς 
σάρκας του —:δηλ. τάς σάρκας τοΰ άμνοΰ—  μιά εβδο
μάδα ολόκληρη. Τό μυστήριον έτέλεσεν ό Έφημ. τοΰ 
Μπροΰκλυν κ. Στ. Μακαρώνης.

'Ως άνάδοχος ‘παρέστη κατά λάθος ό αγαπητός ήμών 
φίλος, καλώς άποκατεστημένος κλπ. κλπ. κ. Άρχιτέλης 
Ρουσόπουλος καί ’Αγγλιστί λεγόμενος Τέλης Ρούζ, ό 
όποιος άσχολεΐται τελευταίως καί μέ στίχους, τούς οποί
ους άπαγγέλλει μ έ σ α  τ ο υ  έξ άβρότητος πρός τό 
άκροατήριον, ίνα μή εκείνο άκοΰον βγάλη έξω τά. . . . 
μέσα του.

Τό γλέντι είς βάροςτοΰ δυστυχούς οικοδεσπότου παρε- 
τάθη έν άδιαπτώτφ ν υ σ τ ί α (έκ τοΰ νυστάζω) μέ- 
χρις δρθρου βαθέος, μεθ’ δ οί προσκεκλημμένοι άπεχώ- 
ρησαν είς τά ίδια κατανυσταγμένοι ήκούσθησαν μάλιστα 
καί μερικοί ψάλλοντες. . . . τόν άναβαλλόμενον.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΙΣΡΑΗΛΙΤΗΝ, Σικάγον.
'Ο Άβεσαλώμ έγεννήθη καί έζησε φαλακρός. ΤΗτο 

υιός τοΰ Σολομώντος καί τής Μαρίας ’Αντωανέτας. Π αν- 
δρευθείς μετά θάνατον τοΰ πατρός του Γιδι-όνος έ
γέννησε τόν Προφητάνακτα Σαλαμαλίκ έξ ού προήλθον 
δλαι αί φυλαί τοΰ Σακουλέ.

Έβασίλευσε γεννεές δεκατέσσαρες καί άπέθανε προσ
βληθείς άπό υπεραιμίαν τών βρεγματικών οστών τών 
δακτύλων τοΰ δεξιοΰ ποδός.
ΑΣΘΕΝΗ, Ενταύθα.
“ (Επικίνδυνοι άσθένειαι ποΰ φέρνουν κεραυνοβόλον 
θάνατον είναι αί εξής.

Συμφόρησις τοΰ αίματος είς τόν άστράγαλον, δηλητη- 
ρίασις τών όδόντων, φλεγμονή τών ονύχων, διαλείπων 
πυρετός τών τριχών, κακοήθης δγκος τοΰ μυελοΰ τών 
φλεβών καί υπερτροφία τών κάλων τής καρδίας.
Δδα ΕΡΗΜΟΑΦΡΟΔΙΤΗΝ, Μπώφαλο.

Δέν είναι ό έρως στραβός ώραία— ύποθέτομεν τουλά
χιστον— δεσποινίς· οί άνθρωποι μόνον είνε δίχως μάτια. 
'Ο έρως είναι σάν τόν Πολύφημο μέ ένα μόνον μάτι 
πάνω δμως στήν κορφή καί γι’ αυτόν άκριβώς τό λόγο 
δποιος άγάπησε έναν άλλον ποΰ στεκότανε ψηλά πέτυ
χε επειδή δέν βρέθηκε στήν άνάγκη νά σκύψη ή νά 
σ υ ρ θ ή στή γή, ένθα ή κοπρηά καί διάφορα άλλα 
κακόηχα— σέ συγχωρείτε— υλικά.
ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ, Τέξας.

’Αγαπάς τήν κουνιάδα τοΰ άδελφοΰ σου; Αύτό δέν 
εΐναι καθόλου εκπληκτικόν. Ό  διάβολος λένε— καί βλέπω 
τώρα πώς έχουν δίκηο— κυνηγφ τό σώϊ. Ή  θρησκεία, 
φίλε μου, δπως θά ξέρης βέβαια δέν έπιτρέπει τό συνοι- 
κέσιον καί τοΰτο γιατί δέν λαμβάνει ύπ’ δψει της τό 
«Άφοΰ διψά ή αυλή μας γιά νερό». "Οσον άφορά έμάς 
άφοΰ ό γάμος εΐναι μικτός, δηλαδή άνακατεμένος στό 
σώϊ, σοΰ τόν επιτρέπομε. Έν τούτοις γιά καλό καί γιά 
κακό σέ συμβουλεύομεν νά ρωτήσης καί τόν Γεν. Έ ξαρ- 
χον ’Άρχοντα τής Μεγάλης τοΰ Χριστού Εκκλησίας κ. 
Σόλ. Βλαστόν.
ΚΗΡΥΚΙΚΟΝ, ’Ενταύθα.

Λάθος έχετε φίλε μου. Δέν είχαμε καθόλου προχθές 
τών Θεοφανείων. Ό  κ. Βλαστός μόνον . . . .  έβούτηξε 
τό σταυρό πρός μεγάλην σου βεβαίως λύπην καί δλων 
τών διαπρυσίων κηρύκων τοΰ πατριωτισμού τοΰ γλυκού 
νερού.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΑΥΤΙΑ.

Τ ’ αύτιά είναι δυό χωνιά ή μάλλον δυό τρύπες λαβυ- 
ρινθοειδείς μέσ’ στό κεφάλι ποΰ καταλήγουν έξωτερι- 
κώς σέ κρεάτινα τραγανά κρεατοχουνιά.

Άντιθέτως πρός τή γλώσσα ποΰ έχομε μόνον μία, ή 
φύσις αύτιά μάς έδωκε δύο. Αύτό τό εξηγούν άλλοι μέν 
δτι ή φύσις θέλησε νά μάς δείξη δτι πρέπει νά λέμε λίγα 
καί νάκοΰμε πολλά, άλλοι δέ πώς δσα δέν μάς συμφέρουν 
νά μπαίνουν άπό τή μιά τρΰπα καί νά βγαίνουν άπό τήν | 
άλλη δπως μπήκαν άμετάβλητα.

'Όπως συμβαίνει μέ τά μάτια ποΰ μπορεί δηλαδή ό 
άνθρωπος νά τάχη καί δμως νά μή βλέπη πιό πέρα άπ’ 
τή μύτη του τό ίδιο γίνεται καί μέ τά αύτιά. Μπορεί νά 
ταχη κανείς κι’ έν τούτοις νά μή άκούη τί τού σέρνουν 
οί άλλοι. Οί άνθρωποι ποΰ έχουν μέν αύτιά δέν άκοΰν 
δμως έν δλω ή έν μέρει. διαιρούνται είς δύο τάξεις.

Στούς έξ επαγγέλματος— θέλω νά πώ έκ φύσεως— κω
φούς καί τούς έρασιτέχνας. Οί πρώτοι είναι κάποτε εύτυ- 
χέστεροι ποΰ δέν άκοΰν τά έξ άμάξης, οί δεύτεροι πάν
τοτε γιατί τό τύμπανό τους δέν πέρνει χαμπάρι άπό δσα 
έχει ό κόσμος τούμπανο.

Τ ’ αύτιά άν καί δέν κουνιώνται, δπως συμβαίνει σέ 
δλα τά άλλα εξωτερικά δργανα τοΰ σώματος έν τούτοις 
δέν είναι καί έντελώς άναίσθητα. "Οταν ό άνθρωπος 
ντραπή ταύτιά κοκκινίζουν, χωρίς έννοείται αύτό καί νά 
σημαίνη δτι οί έχοντες κόκκινα αύτιά ντρέπονται.

Τ ’ αύτιά έ'γειναν γιά πολλούς λόγους έκτός έκείνων 
ποΰ είπαμε. Αίφνης μάς υποβοηθούν στόν έρωτα. Έάν 
δέν είχαμε αύτιά πώς θά μπορούσαμε νά λέμε κρυφά στ’ 
αύτί τοΰ κοριτσιού κι’ άντί νά κολλήσωμε τά χείλη μας 
στήν τρύπα τοΰ αύτιοΰ νά τ’ άκουμποΰμε κατά λάθος 
στά μάγουλο;

’Άλλος λόγος εΐναι γιά νά κρεμούν— οί Μαλτέζοι καί 
τό ώραίον φΰλον— δπως οί άγριοι στής μύτες των χαλ
κάδες καί διάφορα άλλα πολύτιμα πράμματα τών οποίων 
ή άξια άντανακλά στό . . .  . σαγόνι τοΰ συζύγου καί τά 
όποΐα κουνιούνται δεξιά κι’ άριστερά χωρίς δμως καί νά 
πέφτουν.

Τ ’ αύτιά τών άνδρών ήσαν πάντοτε καί έξακολουθοΰν 
άκόμα νά εΐνε καταφανή· ή κυρίες δμως τώρα τελευταίως 
τά σκεπάζουν μέ τά μαλλιά τους— συνήθως ξένα— συμ- 
περιλαβοΰσαι αύτά είς τά ολίγα οϊμοι! μέρη τοΰ σώμα
τος, τά όποΐα ή άνηλεής μόδα καί τό καλοκαίρι άφησε 
σκεπασμένα.

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Σκουτνέ Άργύρ’· έστέναξε κλαυθμηρώς ό Γιάννης. 
— Ξέρ’ς τί λιέου γώ προσέθεσε ό Στάθης.

— Τί έκαμαν δλοι μαζύ.
Νά ξέθτι πώς γιά νά γλυτώσν’ άπού δαύτουν θέλσαν 

νά τούν φαρμακώσν’ κί γιά νά μή βριθη στ’ νκλιάτ’ τοΰ 
φαρμάκ’ χαλιέψαν νά ντοΰ βάν’ μί τοΰ σμπάθιου άπ’ 
κάτ.

— Ούρ’ τί μουλουγάς; άπήντησε μέ θυμό ό Άργύρης. 
Ούρ κι’ άπ’ τσού δυό τσ’ τρύπ’ς. Καρτέρ’ δοΰ γιά ν’ 
άκούϊς τού στιρνό.

Τώμ’ π’λιέτι π’διά κί μαζόχκαν ούλ’ ούλουτρόϊρ’ σάν 
τά καλιακούδια στοΰ ψουφήμ’ νάσ’ μπέν μέσα κι’ ού μι- 
γάλους ού γιατρός. Σάν κί τούν σιβάσκ’ αύτούν. Θάρψα 
πώς είν’ καλός μόν’ κι’ ήταν ξουρσμένους κι’ αύτούνους 
σά χριστουγενιάτ’κου γροΰν’. Κάτ’ μί τά λόϊα, κάτ’ μί τά 
νουήματα, κάτ’ μί τά μάτια κατάλαβ’ πώς ιέπριπ’ νά 
σταθοΰ νά μ’ τοΰ βάν’ κιό τό έρμου τοΰ γυαλί. Μ’ στάς 
νά Ιδης στά πίσου τί σ’ κάν’ ού σκλόφραγκους. ’Ά ς  είν’ 
νά μήν τ’ μπαρατιντώνου τ’ κ’βέντα ίέπισ’ πάλ’ στοΰ 
κριβάτ’ έκλεια’ τά μάτια κι’ είπα άϊ κατά διάλ’ μιά κι 
δέν έχου τν’ έρμ’ τ’ μάναμ’ νά μ’ δώσ’ μάνα κί σιμινική 
γιά νά μ’ κουλήσ’ πουτήρια στούν άφαλό άς σταθοΰ νά 
ίδοΰμε τί θά γέν’. Σί λ’γάκ’ τοΰ βγαίν’ δξου τοΰ γυαλί κι 
στιρνά άπ’ τά μπρούμτα μί γυρνάει τ’ άνάσκ’λα. Τούν 
γλιέπου κί κρατάει κιό τού σχαμένου τοΰ πράμμα ,στά 
χέριατ’ κί μώρχιτ’ νά κάνου ιμιτό καί νά ξιρνουβουλήσου 
τά σκότιαμ’.

•—-Έ  ΰστιρ’ Άργύρ; ρωτά άνυπομόνως ό Γιάννης.
— Στιρνά; ’Ά ϊ  τ’ σαπουκλιά τ’ κιρατά κι νά ντούν 

είχα στού χουριό σάν κί δέν τώκουβ’ μύτ’ς κί φτιά νά 
μή μί νουματίζαν Άργύρ. Μιά κί δυό π’λές μ’ άνοίγ’ 
τού στόμα κί γυρεύ’ οί θιουταρνανάς νά μ’ τοΰ βάν’ μέσ’ 
στ’ γλώσσα;

Άνατνάχτκα σάν τ’ άλάφ.
— Μή κέ στούν πήρ’ ου διάουλους τούν παπλάκ’ τ’ 

λιέου.
(άκολουθεΐ)

Τά μαλλιά εΐνε στολίδι 
τής μορφής σου καί χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 
δίχως ταΰτα φουκαρά 
κΓ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair Tonic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
356 LIBERTY ST.

PITTSBURGH, PA.

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα 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 έργασίας της είς τό 
νέον έργοστάσιον της έν HUDSON, MASS..

Μέ τήν έναρξιν αύτήν τών εργασιών, καί τήν έπικει- 
μένην μεταφοράν τής έδρας είς HUDSON, ή Εταιρία 
εισέρχεται είς νέον στάδιον άκμής καί έπιτυχίας.

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

"Οσοι δέν ήγόρασαν μετοχάς τής Εταιρίας, άς έπω- 
φεληθοΰν τής ευκαιρίας διότι ή άξία αυτών θά αύξηθή 
είς τάς 5 ’Ιουλίου.

Μεθ’ ύπολήψεως
VASIL STEAM SYSTEMS CO.



SATYKOS

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

Τ ί είσαι; Μ ετανάστης καί πάς γιά τήν Π ατρ ίδα ;
Μ ά ψάχνης γιά ρεκλάμες παχειές σ ’ εφημερίδα.
Π ολλά  Ξενοδοχεία νά φ άς 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

ELLENIC FURNISHING Co.

01 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 στους "Ελληνας. Χίλιες φορές χαλάλι.
Γ Γ αύτό άν είσαι θεριακλής κα'ι σύ καθώς έμενα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

POULO BIIOS AND NEPHEAV 
202— 204 Canal St. New York.

691 6th AVENUE NEW YORK.

Θέλετε άνδρικά εϊδη> 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; Μ.|ν έχης πια σκοτούρα, 
της πέρνει δλες ’ πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ύ ρ α »  
Μ π ο ύ ρ α ς  σημαίνει λεβεντιά πού μάς τιμςί’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  καί II ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή εΐν’ ενα.

B o o ra s  B ros. 5 B attery  P la ce  N E W  Y O R K
* ** *

Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
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 εό ς  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.» _

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφέίον Κ ωνσταντίνος ο IB  
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο 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, 
ποΰ τη μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς Άδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
Mathew Bros. 359 W . 54th St. New York.

* ★ *
Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. 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 ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Π έτερχω φ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α  i Ά  θ ή ν α  ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ 
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ

641 6th A ve., NEW  YO R K  ί πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

* * *

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
’Έχεις to 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, καλε, δεν θά σε σφαξη.
Θά τό ναρκώση,μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς' θά πάη στήν εύχή και θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝ ΤΟΤΆΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 AYEST 37 STREET NEW YORK

Ά ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
&ν 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 ψιλό στή ζήσι δέν προκόβεις 
χαί τό ξουράφι εχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATH EN S BARBER SHOP

ANGELO D ’
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ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ

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 έτσι 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 Y ork.

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  A  Ρ Ο Υ  Σ  Ο Σ  
Ιατρός

RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
6έν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
θ' δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει.

L E K A S  & D R 1V A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.
***

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοϋ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.

352 PEARL STREET, NEW  Y O R K  CITY

136 E. 17th St., NEW YORK

Έάν σπανό δέν σ’ έκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν έχης γένεια καί μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
άν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ άναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθής συμφέρει.
Μή λησμονης κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιό ώραία οψι.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ
140^2 W EST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η.

* ί *
Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έ'ξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S l New York 
♦ * *

Τοΰ Σ ίγγερ  ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποϋ 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 α ς προτιμά δταν ζημιά δέν εχη 
άλληώς άς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό ας προτιμά δταν ζημιά δέν εχη

742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

"Οτι κι’ αν 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— Omi^oli 97— 99 Water Street, Ν. Υ.

Γούς Σερβιτόρους σας στου
Τούς Ινάουντερμεν σας στού
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ
Τούς Ταμίας σας στοΰ
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ
Τάς Καμαριέρας σας στού
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σάς 
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 YOR K
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175  

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

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

Θέλεις νά έχης ρούχα 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
* * *

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.* · *

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν  μ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

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

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.

Αν θέλης σύκα 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  ♦ 4

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

* * *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Π έππαν 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’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 111.

"1450 W. 5th Ave. Cleveland O.

Π ές μου ποιό παίζεις οργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοϋ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ ’ ενα οργανο δοκίμασε καί παϊξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά οργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AG IOTIS TS1MIS ISO W . 28th St. NEW  YORK.

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
ίοΰχα έάν επάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
ατούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά κάνης δμ ορφ α  καί καλλιτεχνικά.

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

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
"Α ν  θέλης στό ταξεϊδι 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 1 α
ποΰ θά είπή Ά  ν ά π α υ σ  ι γιά σάς κι’ Ο ί κ ο ν ο μ ί α .
COUCOUL1S &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ.

***
GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.

83 14th AVENUE, NEWARK, N. J.
“Εχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα καί 

συναγωνιζόμεθα τούς είσαγωγείς τής Ν. 'Υόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ι α ν  καί δέν έ'χομε π ο λ λ ά  
έ' ξ ο δ α. Λάδι εγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνό. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


