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Εκατό τοΰ φύλλου αριθμός καί δέκα
μπέϊς μπώλ στό ράφι, τένυς, γκόλφ, καί στέκα.

’Οχτώ τοΰ μήνα τοΰ ’Αλωνάρη 
ποΰ ό Κρητίκας πολλά παρλάρει.

Αέει ό κολασμένος. «Νικούμε πάλι Μπίλι;
Θαρρώ πώς θά μάς φάνε άρκοΰδες πιά καί σκύλλοι.»

Ο Φασουλής ώς πάντα μέ ε’ιρωνείας γλύκα 
στόν Περικλέτο λέει τά νέα τοΰ Κρητίκα

Φ.— Τά είπε ό Μεσσίας καί πάλι Περικλέτο
«Π άς τών Φιλελευθέρων όπίσω μου έλθέτω 
καί ώς έγώ κΓ έκείνος άν είς έμε άνήκη 
τοΰ Γκρέϋ άς φιλήση στό μέλλον τό μανίκι 
κΓ δπως τό εϊδατ’ δλοι ψημένα μου φυστίκια 
με δίχως τους Συμμάχους μάς έρχονται μανίκια.

Σήμερα ποΰ πρός χάριν τών προσφιλών Συμμάχων 
Κράτος έν Κράτει είναι τό Κράτος τών Φελλάχων 
δποιος σ’ έμε πιστεύει κυτάζει τήν άλήθεια 
κΓ ot άλλοι τρώνε βροΰβες, δαυκιά καί κολοκύθια.

Έγώμαι ή παλάντζα, σείς είσθε τά βαρίδια 
κΓ δσοι τοΰ «Ριζοσπάστου» έσπάσαν τά παίδια 
παρακαλώ τούς Γάλλους, τούς “Αγγλους, τούς Χαχόλους 
νά πιάσουν τους προδότας νά τούς κρεμάσουν δλους

κΓ επίγραμμα νά γράψουν πώς «ετσι θά ψωφήση 
δποιος στούς ’Αγγλογάλλους ν’ άντισταθή τολμήση, 
τοΰ πατριωτισμού του γερό μισθό θά πάρη 
λιντζάρισμα, κρεμάλα, μέσα στό Μπεξινάρι.»

Έδώ οί ξένοι μόνον μπορούν νά κάνουν νάζι,
Ή  κόντρυ εχει γίνει— συγγνώμην— σάν τό Γκάζι. 
κΓ δποιου τοΰ άνεβάση μπορεί νά ξεσπαθώση 
κι’ δσες βαστά καί θέλει μπρός πίσω νά μάς δώση.
Τάδε Μεσσίας λέγει καί πάλι στά κοπέλλια.
“Αν θέλετε ταΐνι, άν θέλετε καρβέλια 
ψηφίστε τόν Μεσσία, ψηφίστε τόν Σωτήρα 
γιατί άν ερθη άλλος κακή ψυχρή σας Μοίρα, 
καί τά χωριά μας δλα κΓ ή κλασική ’Αθήνα 
θά γίνουν νεκροπόλείς σκιών άπό τήν πείνα.
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Έγώμαι τό αμπέλι, σείς ραζακιά σταφύλια 
και στόν "Αγιο Φανοΰρι άνάψετε καντύλια 
γιά νά μέ φανέρωση άγαπημένοι φίλοι 
μή σάς φανή σέ λίγο ό ουρανός σφοντύλι.
Έγώμαι ό Προφήτης, ή θειά ή Αευτεροΰλα 
πού δσα θά συμβούνε έγώ τά ξέρω οΰλα.

'Αμήν άμήν ή ώρα έλήλυθεν έκείνη 
πού εκλογή καινούρια τόν Αύγουστο θά γίνη 
καί θάβγη έκ τής κάλπης ό Κρητικός ό Μίνως 
δπως ό μακαρίτης ό ’Ιωνάς εκείνος.

Έγώμαι ή καντύλα καί είσθε σεις τό λάδι
βάλτε μου τό φυτύλι νά διώξω τό σκοτάδι
Μεσσίας καί προφήτης καί ζωντανή Τζοκόντα
πού καί τούς Άγγλογάλλους τούς φέρνω άπο σπόντα
κι’ έ'τσι γιά μάς φροντίζουν δπως κυτάτε δλοι
γιά νά μάς δώσουν τώρα τή Σμύρνη καί τήν Πόλι.

Άμήν άμήν ή ώρα έλήλυθε καί πάλι 
Μέ ανοικτές άγκάλαις προσμένουν Άγγλογάλλοι 
νά ρίψωμε τόν κύβο μαζύ τους μιά ημέρα 
κΓ δπου τό βγάλη ή άκρη κΓ δπως τά φέρ’ ή σφαίρα 
Εμπρός σημαίν’ ή σάλπιγξ, κροτεί καί τό νταούλι 
κι’ ή θά γλυτώσω κι’ άλλους, ή θά γεννήτε δούλοι.

Τό είπα καί στό «Χρόνο» καί στή «Ματέν» έκείνη 
Μεγάλο μαλιβράσι μετ’ ού πολύ θά γίνη 
κι’ ώς ό Σαμψών τό πάλαι μέ γαϊδουριού κεφάλι 
τούς Νιουτροφιλισταίους θά κυνηγήσω πάλι.
Έγώμαι τό ντελίνι, έγώμαι τό καπλάνι 
Διάλε τσ’ άποθαμένους ποΰ τόν νταή μοΰ κάνει.

Άμήν άμήν κοντά μου συσπειρωθήτε οΰλοι. 
νά γίνη πανηγύρι κ Γ ό γάμος τού Κουτρούλη.
Τρίζουνε τά κατάρτια, τρίζουν κι’ οι παπαφίγκοι 
άγάντα κι’ άπ’ τή μΰγα έγώ θά βγάλω ξύγκι.
Πηγαί γιά μένα μόνον άνοίγουν χρυσοφόροι
Διάλε τά ζωντανά τους ποϋ θά μοΰ βγοΰν στήν πλώρη.

Αμερικανικά 
λιγάκι τραγικά.

, Π .—  Π ώς κχίτας τσακπίνη 
τούς Άμερικάνους; 
πόλεμος θά γίνη 
μέ τούς Μεξικάνους;

— Σίουήτ χάρτες κλαΐνε 
στήν καινούρια μπόρα 
καί γουάϊβς λένε 
«πώς θά κάνουν τώρα 
ποΰσαν οί καϋμένοι 
δπως ξέρουν δλοι 
καλομαθημένοι 
μέσ’ σέ κάθε πόλι;?

Τί κακό μεγάλο 
Περικλέτο τοΰτο.
Τοΰ πολέμου άλλο 
ωριμάζει φρούτο 
κι’ ακονίζουν τόσοι 
δόντια νά τό φάνε 
δσοι δίχως γνώσι 
γιά σοφοί περνάνε.

Ή  φωτιά ποϋ καίει 
Περικλή τή Δύσι 
γιά δώ πέρα πλέει 
νά μάς ζεματίση 
κι’ άν ή καραμούντζες 
μποϋν κι’ έδώ στή λίστα 
δώσε δέκα μούντζες 
κάθε Πασιφίστα.

Ρίξε γύρω βλέμμα.
01  πολιτισμένοι 
δλοι μέσ’ στό αίμα 
είναι βουτηγμένοι 
κι’ δταν τούτοι βγάζουν 
τάντερά τους είδες 
οί Ζουλοϋ δέν σφάζουν 
παρά μόνον γίδες.

Δώ κι’ έκεΐ άνάρια 
θάβρης τώρα Κόντρυ 
μέ παληοτομάρια 
ν άμήν είναι λόντρυ

ποϋ τά τρίβουν κείνοι 
ποϋ τά τρίβουν τούτοι 
κι’ έ'χουν ράκη γίνει 
τώρ’ άπ’ τό μπαρούτι.

Τ ίμεγάλη μπλόφα 
τοΰ Καράντζα πάλι.
Μοϋχει κάνει κόφα 
τώρα τό κεφάλι 
κι’ έν χακί τούς φέλο, i  
βλέπων κάθε μέρα 
μούντζω καί φασκέλλω 
λέω καί δώ πέρα.

Πάν χαμένοι κόποι 
χρόνων πέντε δέκα 
ορφανό τό τόπι 
ορφανή κι’ ή στέκα 
Ρέντ καί Τζάντες κλαΐνε 
γιά τό μπέϊς μπόλ 
Βίλλας τώρα λένε 
καί γουώρ. Δάτς όλ.

Τείν’ αύτή ή χώρα 
Περικλή σακάτη 
Μία ημέρα τώρα 
δέν σφαλίσαν μάτι 
στά βαγκών τούς χώσαν 
δυό θαρρώ ήμερες 
μπάνιο δέν τούς δώσαν 
καί γέμισαν λέρες.
Μέσ’ στά τρέντς νά μπούνε 
Πώς μπορούν γουρούνι 
δταν δέν λουσθοΰνε 
λίγο μέ σαπούνι;
Πώς θά έφορμήσουν 
μποΰμ καί τράγκα τρίγκα 
δταν δέν μασίσουν 
μιά σταλιά πουτίγκα;

Τί μεγάλη νίλα 
ποΰχει πάλι γίνει 
'Όλα μας τά φύλλα 
εΐναι στό καντίνι 
καί μάς ξεθεώσαν 
ντράγκα, τρούγκα, ντρίγκι 
ποΰ προχθές δέν δώσαν 
στό Στρατό πουτίγκα.

Οϋτ’ άρχή ή τέλος 
στήν άρμάτα τούτη \
Οί φτωχοί οί φέλως 
δέϊ σμελ μπαρούτι 
καί εντούτοις, σφήγκα, 
ή σταθούν ή τρέχουν 
ούτε μιά πουτίγκα 
στό φαϊ δέν έ'χουν.

Στρατιώτης νδσαι
νάχης τόσες μπόρες 
καί νά μήν κοιμάσαι 
δεκαεξη ώρες 
νά μήν έ'χης βρύσι 
γιά τό μακροβοΰτι 
πές μου στοκοφίσι 
εΐναι αρμυ τούτη;

Καί θυμοΰμαι χάχα 
τά παληά μας κείνα.
“Ό λα τότε τάχα 
καί περνοϋσα φίνα 
Φέρναν κουραμπιέδες 
σαπούνι χαλβάδες 
κι’ έδιναν καφέδες 
δυό καί τρεις κουβάδες.

Ό  Στρατός γιά γέλοια 
εΐναι σάν δέν δίνει 
δεκοχτώ κακτέλια 
μέ μπενεδικτίνη 
Ποιός σολντάτος πάει 
δταν δέν θά βρίσκη 
κάπου νά ρουφάη 
δέκα Σκάτς ούίσκυ;

Πούναι κεΐν’ οί χρόνοι 
Περικλή έρίφη 
"Ολοι οί εύζώνοι 
τρώγαν καταίφι 
οί πεζοί μπουρέκια 
τρώγαν κάθε μέρα 
κι’ ή κοιλιές φυσέκια, 
ήσαν πέρα πέρα.

Π .— Σάν μέ τρόπο πάλι κι’ άπό σπόντα τδπες 
Ό ρ σ ε  κατεργάρη δυό γενναίες φάπες.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

"Οση λαχτάρα πέρασα ποτέ μή τήν περάση 
μήτε' καράβι στό γυαλό μήτε πουλί στά δάση 
όπως τό λέει τό παληό δημοτικό τραγούδι 
’Αλλά καλά τήν έ'παθα γιατ’ ήμουν ενα βοΰδι.

Μέσα σ’ αύτό τό μαγειριό τι είδους πήρα τράκο. 
μήτε Παπά μολόγησα μά μήτε καί σέ διάκο 
κι’ άκόμα ώς τά σήμερα τά νεΰρά μου κλωτσούνε 
δσες φορές σκουπόξυλο τά μάτια μου κυτοΰνε.

Κάνεις ποτέ δέν έμαθε μά μήτε θά τό μάθη 
μέσα σ’ αύτό τό μαγειριό ό δόλιος τ’ είχα πάθει.
Άλλά καλά μοΰ τάφερε καί ή κυρά κι’ ή δούλα 
αφού βουτιά έγύρευα νά κάμω μέσ’ στά ούλα.

Κάποια ζημία σοβαρά έγίνηκε στή μύτη μου 
καί φεύγων άπ’ τό σπίτι τους, δσω νά πάω σπίτι μου 
άπό σκοτάδι σέ σκιά, τοίχο σέ τοίχο γύριζα 
κα'ι ντρέπομαι νά σάς τό πώ θαρρώ πώς κάπως., μύριζα.

Μόλις ή μία συμφορά περνούσε νάσου άλλη 
στά ξαφνικά κι’ ανέλπιστα μουρχόταν στό κεφάλι 
κα'ι τή στιγμή πού νόμιζα πώς είχα ποιό φοντάρει 
χωρ'ις νά νοιώθω έ'βλεπα πώς έ'περνα ποδάρι.

"Ημουν αλήθεια γρήγορος είς τήν νεότητά μου 
και άψε σβύσε έ'σπρωχνα δλα τά πράγματά μου 
καί σπρώξε σπρώξε τά'φερνα μέσα σέ τέτοια θέσι 
ποΰ μήτε τρίχα έ'τσι πιά μπορούσε νά χωρέση.

Παράπονο ελάχιστο δέν έ'χω άπ’ τήν Τύχη 
Μέσ’ στή ζωή μου ξύκικη κρατούσα πάντα πήχυ 
καί κάποια γιά νά κάθεται στή μύτη μου κουνούπι 
θά πή πώς άπ’ τό πράμμά μου έ'λειπε κάποιο ρούπι

Τότε λοιπόν έσκέφθηκα μονάχος μου καί είπα.
Βλέπω πώς κάνω διαρκώς μέσ’ στό νερό μιά τρύπα 
κι’ ένφ στ’ αυλάκι τό νερό τό βάζω, κάποιος φίλος 
τό στρίβει μέσ’ στά μάτια μου κι’ αλέθει ξένος μΰλος.

Στόν τόπο τοΰτο γρουσουζιά έ'χω θαρρώ μεγάλη 
νά ημερεύω τά πουλιά νά μοΰ τά πέρνουν άλλοι 
καί διαρκώς άρώτηγα, καί διαρκώς μή θέλων 
νά έ'χω μόνον παρελθόν κι’ ούτε μιά ώρα μέλλον.

Δέν μέ σηκώνει φαίνεται δ ερως στήν ’Αθήνα 
Φιφή, Πιπίτσα, Άθηνά, Λιλί, Νινί, Κατίνα 
δνομα δέν άπώμεινε κανένα θηλυκό 
πού νά μή μοΰ προσέφερε κλωτσιάς μερτικό.

Δέν είναι είπα, προκοπή. Ποτέ δέ θά πιτύχω, 
άν μέσ’ στήν τσέπη βροντερό κι’ έγώ δέν νοιώσω ήχο 
καί τό πουγγι ό Σάτυρος μοΰ τώχει άνω κάτω 
τρεις τό στομάχι αδειανό καί μιά βραδειά γεμάτο.

Μέσα σέ τούτη τή ζωή σκοντάβεις κάθε βήμα 
ον δέν φωτίζη φουκαρά τό δρόμο σου τό χρήμα 

αύτοί ποΰ λέν άπένταοος θά ράνω καί θά κάμω 
ξΰλο γερό χρειάζονται μ’ ενα τσουράπι άμμο.

Εχει μιά κόρη αίσθημα. Μά δταν εχη γνώσι 
δέν τρέχει στόν άπένταρο τό χρήμά της νά δώση 
και σάν εμένα μάλιστα πούκανα πάντα κρά 
σαν έβλεπα τριγύρω μου άφράτα τρυφερά.

Δέν είναι είπα προκοπή, μέσ’ στή ζωή μέ μένα 
ένόσω ζώ χιλόπητες θά τρώγω ολοένα, 
κα ιστό φινάλε — άντρενού— μέ χάϊδεψε κι’ ή γόβα. 
"Εκανα χίλιες δυό φορές μέ τήν άγάπη πρόβα

Κατά διαβόλου ό Μπερντές καί έπιστήμη πάσα 
Σέ μοναστήρι θά κλεισθώ θά τιλιχθώ στά ράσα 
σέ τοΰτο τόν παληόκοσμο χίλιες μουντζές νά δώσω 
καί μόνον τήν ψυχοΰλά μου άς τρέξω νά γλυτώσω.

( ’Ακολουθεί)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς ήτο έβδομάς συγκινήσεων, 
αγωνίας, κλαυθμών καί όδυρμών άπό γονέων καί άδελ- 
φών μέχρι σουήτχάρτς κτλ.

"Ολα πένθιμα τήν περασμένην εβδομάδα. Τά μπέϊς 
μπόλ άνεβηκαν στό ράφι, τά γκόλφ χωθήκαν στής γωνι
ές γιατί ή εθνοφρουρά έκλήθηκε στά δπλα, καί δλοι οί 
φέλος φύγαν γιά τό στρατόπεδο νά γυμνασθοΰν, έως 
δτου έτοιμασθη ... ό Καράντζα.

Ή  μετακίνησις τών στρατευμάτων γιά τά σύνορα 
έ'γεινε πολύ έλλειπής δσον άφορά τήν επιμελητείαν, κα
θώς γράφουν αί έφημερίδες. Φαντασθήτε δτι οί έθνο- 
φρουροί δέν έταξείδευσαν γιά τά σύνορα μέ πούλλμαν 
κάρς, άλλά σέ κοινά βαγόνια χωρίς κρεββάτια μέ 
σπρίγκς. Κατά τό διάστημα τού ταξειδίου είς τό Μεξι
κό, δέν έμαγείρεψαν καθόλου σούπα ή κόρν μπίφ καί 
τό φοβερώτερο άπό δλα είναι δτι τά καϋμένα τά παιδιά 
έ'μειναν τρεις ολόκληρες μέρες χωρίς νά πάρουν ούτε 
ενα μπάνιο καί γέμισε τό κορμί τους λέρα.

’Αλλά μήπως είναι μόνον αύτά τά φοβερά τους βά
σανα; Σάν νά μή έ'φθανε πού δέν τούς μαγείρεψαν στό 
ταξεΐδι, μόλις έ'φθασεν ό στρατός στό Ελ πάσο καί κατε- 
σκήνωσε, στό βραδυνδ συσίτιο δέν τούς έκαμαν ούτε. . .  
πουτίγκα. Φρίκη!.

Εύτυχισμένοι Εύζωνοι καί λοιποί Γραικοί τών δικών 
μας πολέμων. Δέν περνοΰσε ούτε μιά μέρα χωρίς νά 
φάνε τά τσαρούχιά τους καί νά τούς φαν . . .  ή πώς τής 
λένε. Τά καζάνι έδούλευε πίσω μέρα νύχτα γιά τήν έπι- 
μελιτεία καί τούς ήμιονηγούς καί στά προχώματα έμπρός 
περνούσαν ζωή καί . . . νηστεία μέ έπιτρεπομένης παρά 
μόνον τής καταλύσεως τών καλαμποκιών καί τής γαλέ-

~  ι  9τας του γείτονα.
Ό  πόλεμος έντούτοις μέ τό Μεξικό μέ δλας τός με

τακινήσεις τών σωμάτων δέν φαίνεται πιθανός. Πι
θανόν φαίνεται δτι κάποιος θά τούς καταφέρη νά τά 
συμβιβάσουν, άφοΰ άλλως τε καί τούς αιχμαλώτους ποΰ 
έ'πιασαν στή συμπλοκή έκείνη οί Μεξικανοί τούς παρέ- 
δωκαν τελευταίως σώους καί άβλαβεϊς μέν κατά τό σώμα 
άλλά ντυμένους μόνον μέ τ’ άπομέσα ροΰχά τους. Διά
βολε κάτι έ'πρεπε νά κρατήσουν χρήσιμο.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΛΑΡΥΓΞ—  ΕΙΣΟΦΑΓΟΣ

Τό λαρύγγι είναι ή τουλούμπα μέ άλλους λόγους ή 
αεραντλία τοΰ κορμιού μέσ’ άπό τήν όποιαν περνοΰν τά 
αέρια τής αναπνοής.

Τό λαρύγγι είναι μία ούσία τραγανή, ενα πράμμα στε
νό, καί μακρουλό μέ μιά τρύπα στή μέση καί τό όποιον 
δέν είναι ούτε νεΰρον ούτε κρέας, άλλ’ ούτε καί κόκκαλο.

Τό λαρΰγγι άρχίζει άπό τό γλωσσίδι (τοΰ ούρανί- 
σκου) καί φθάνει είς τά πλεμόνια τά όποια πρίζει μέ τόν 
αέρα ποΰ τούς βάζει μέσα δταν ό άνθρωπος άναπνέη 
καί τόν όποιον ξαναβγάζει πάλιν πίσω. Μέ άλλους λόγους 
ένόσω ό άνθρωπος ζή (καί ζένεται) τό λαρύγγι του 
δέν κάνει τίποτε άλλο παρά ενα διαρκές μπάσε βγάλε 
άέρος.

Τό λαρΰγγι δμως δέν τό έ'χει δώσει ή φύσις μονάχα 
γιά τήν άναπνοή. Τό λαρΰγγι τό χρησιμοποιεί ό άνθρω
πος καί γιά νά βγάζη τούς διαφόρους ήχους ή νά είπώ 
καλλίτερα τής διάφορες φωνές, γιατί ήχους βγάζει δ 
άνθρωπος άπό πολλές—  μέ συγγχωρήτε— μεριές.

Τό λαρΰγγι καθώς είπαμε είναι έ'νας σωλήνας μακρου
λός, ό όποιος δμως παραδόξως δέν είναι τό ίδιο καί στά 
δύο φύλα. Τής μέν γυναικός είναι λείο καί στιλπνό, τοΰ 
δέ άνδρός εχει είς τό μπροστινό μέρος κάτι μυτερό έξογ- 
κωμένο, τό όποιον κοινώς όνομάζομεν καρύδι, ή τό μήλο 
τοΰ Άδάμ.

Τώρα γιατί αύτή ή διαφορά στό λαρΰγγι μεταξύ τών 
δύο φύλλων; "Αλλοι λένε δτι τό έξόγκωμα έκεΐνο τοΰ 
άνδρός προήλθε άπό τόν άπηγορυμενον καρπό τόν ό
ποιον δέν πρόφθασε νά κατεβάση ό Άδάμ, άλλοι δέ δτι 
τόν έδάγκασε ή Εύα κάποτε κατά λάθος.

( Ακολουθεί)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΔϋΦΗΝ, ΠΕΝΣΑΚΟΛΑΝ.

Δέν είναι άλήθεια πώς οί άρχαΐοι "Ελληνες ήσαν 
περισσότερο πνευματικώς μορφωμένοι άπό τούς σημε
ρινούς καί άπόδειξις τούτου είναι δτι ένφ στήν άρχαι- 
ότητα ήσαν επτά σοφοί μονάχα στής ήμερες μαςδέν 
υπάρχει Ρωμηός ποΰ νά μή είναι σοφός.

ΜΙΣΟΓΥΝΗΝ (άπό τό μισός καί γυναίκα)ΚΛΗΒΕ- 
ΛΑΝΤ.

Άφοΰ ή γυναίκα σου άν καί δέν βλέπη πώς μόλιςτά φέρ 
I νεις βόλτα—  καθώς μάς γράφεις θέλει σώνει καί καλάνά 
τής κάνης λοΰσα, ώς μόνο φάρμακο σοΰ συνιστώμν αν
τί τών πραγμάτων τοΰ σπιτιού, ν’ άρχίσης νά φερνής 
βάλης στό δρόμο ποΰ πρέπει.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ, Π ΡΟΒΙΝ ΤΕΣ.

Δέν έ'χεις πεποίθησι αν ή κόρη ποΰ πρόκειται νά πά
ρης είναι ήθική ή δχι;. Λυπούμεθα ποΰ δέν μποροΰμε 
νά σέ συμβουλεψωμε τίνι τρόπφ πρέπει νά πεισθης. Ή  
γυναίκα φίλε μου πέρνεται καθώς λέει ή παροιμία γου
ρούνι στό σακκί, τά καρπούζια μόνον πουλοΰνται μέ τή 
βούλα.

(άκολουθεί)

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ

'Ο Κώστας έπλησίασε τό γιατρό καί τής νοσοκόμες 
καί άρχισε μέ τά σπασμένα Αγγλικά του προσπαθών 
νά δικαιολογήση τόν Άργύρη λέγων δτι ήτο ή πρώτη 
φορά ποΰ είχε εβγη έ'ξω άπό τό χωριδάκι του καί συνε
πώς δέν είχε ουτε ιδέαν κόσμου καί Νοσοκομείου.

— Είπέ τε του λέγει ό ιατρός πώς πρέπει νά μή φέρη 
καμμιά άντΐρρησι σέ δτι θά τοΰ κάνουν γιατί άλληώς θά 
τόν βάλω κάτω στό ύπόγειο στό κελί καί θά τόν ξυλίσω.

Ό  Κωστής προεχώρησε πάλι τότε προς τόν Άργύρι 
καί τοΰ άνεκοίνωσε τή διαταγή τού Γιατρού.

— Θά μί δείρ’ λιέει; ”Αΐ, Ά ϊ  τού γλυκουκουλόκ’θου 
τ’ κιρατά. Γιά ίέτσ’ κί νάπλώσ’ τού ξιρό τ’ άπάνιμ’ 
μόν’ θά ντ’ ρ’χτού μί τά δόντια νά ντ’ τοΰ φάου τοϋ 
καρΰδ’ τ’ κί νά ντ’ τού φάου ούόπους τρώει τοϋ σ’κλί μι 
τοΰ σ’μπάθειου τού κουλάντιρου στού χασαπλιό.

— Ούρ’ Άργύρ’ — έπνέβησαν καί οί άλλοι τότε—  
ούρ’ βγάν’ τού σκασμό καμπόϊς μέρις νά σ’ πιράσ’ν κά- 
ψις κί στερνά δότς πίντη φάσκιλλα στά γκαβά τ’ς τά 
μάτια κί κόφτ’ς πέρα.

— Ούρ’ Κουσταντή άνασηκώνεται λέγοντας ό δυστυ
χισμένος ό Άργύρης.

— Τί θέλεις Άργύρη;
— Ούρ’ δέν τσ’ λιές νά μ’ καν’ τίπ’τα γναίκια γιατρι

κά νά μ’ πιράσν’ κάψις; Λ ’γάκ’ ξύδ’ στού κιφάλ’ μ’ κανά 
δυό βίσαλα τσ’ πατοΰσις; Ούώχ θά μί πιθάν’ τά Φραγ- 
κόσ’κλα τ’ κιρατά δού μέσα κί θά πάου χαμένους ού 
σκοτ’νός κί μαύρους.

( ’Ακολουθεί)

Χαραλαμπίδης Θοδωρής λεβέντης, παλληκάρι 
κι’ Άθηνά Ώρολογοΰ τής Σάμου τό καμάρι 
δροσιά ό νηός κι’ ή κοπελιά άνθοστεμένος κλώνος 
τό δαχτυλίδι άλλαξαν μαζί τού άρραβώνος.

VASIL STEAM SYSTEMS CO. < 1
—  j

Έ δρα έν HUDSON, MASS. 

Telephone, Hudson 56

Φέρομεν είς γνώσιν τών μετόχων καί τών ένδιαφερο- 
μένων δτι ή έ'δρα τής Εταιρίας μετεφέρθη είς Hudson, 
Massfi δπου εύρίσκεται καί τό έργοστάσιον αύτής.

Ή  έκμετάλλευσις τών εφευρέσεων καί προνομίων ευ
ρεσιτεχνίας ήρχισε. Τό έργοστάσιον μας εύρίσκεται ή
δη έν κινήσει. I

"Οσοι δέν ήγόρασαν μετοχάς τής Εταιρίας, καί έ- 
κεϊνοι οί μέτοχοι οί όποιοι δύνανται άς έπωφεληθοϋν 
τής εύκαιρίας διότι ή αξία αύτών ώρισμένως θά ύψωθη 
κατά τήν συνεδρίαν τών συμβούλων γενησομένην είς 
τάς 5 ’Ιουλίου.

Μεθ’ ύπολήψεως 

VASIL STEAM SYSTEMS CO. 

HUDSON, MASS.



SATYROS

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

η

Τά μαλλιά εϊνε στολίδι 
τής μορφής σου και χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 
δίχως ταϋτα φουκαρά 
κΓ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
κα'ι νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic παρευθύς.

M E L E T I ’S  H A I R  T O N I C  
506 L I B  A R T Y  S T R E E T  

P I T T S B U R G H , P A .

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

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

* *  *

Ν ά ταξειδεύσης πρόκειται; Μν|ν εχης πιά σκοτούρα, 
τ$ς 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 μας 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 ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά  ζήσης 
γιατί δέν πας τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε  φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαΐ δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξε τον! Λεβέντης μέ τά  ούλά του 
θ ί ό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφειον Κ ωνσταντίνος 6 I B '
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

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

01 Ποΰλο Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
κα'ι κάμαν έργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο 
ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κΓ εΰγε θά πής στους “Ελληνας. Χίλιες φορές χαλάλι. 
ΓΓ αυτό άν είσαι θεριακλής καί σΰ καθώς έμένα 
τοΰ Π ούλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

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

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
"Εχεις τά δόντια σου γερά; Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά κα'ι δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τους γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
’Εάν τό δόντι σου πονή κα'ι πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αΰτό δέν άμφιβάλλω 
κα'ι κράτς θά πάη στήν ευχή κα'ι θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝΤΟ ΊΆ Τ Ρ Ε ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET NEW YORK

* * »
“ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
&ν λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μ ία 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 
χαΐ τό ξουράφι έχετο τους κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε ΝτΙ Ρίντι Ά γγελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SHOP

ANGELO D ’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.
***

"Η  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
βέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
β ' 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.

U CK AS & 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 κα'ι γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αΰτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνας.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
3 5 2  PEA RL STREET, NEW  Y O R K  CITY

Έάν σπανό δέν σ’ έκανε ή Μοΐρα νά γυρίζης 
σάν έχης γένεια καί μαλλιά ποΰ σιοΰρ θά τά ξυρίζης 
άν βρίσκεσαι στή Νάσουα κΓ άναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθης συμφέρει.
Μή λησμονάς κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιό ώραία δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ 
1401/2 W EST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η. 

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

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.

I Μή σάς πλανοΰν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, άγνή σάν τήν Παρθένα.

; ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
' άπό τούς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο. 
Mathew Bros. 359 W . 54th St. New York.

t . . :  * ■[ Λαδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας 
| ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 

j έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
τής Ά χαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα 
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα. 
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Δωμάτια ευάερα, ευήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’Ανάκτορο τοΰ Πέτερχωφ λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί ’ Α θ ή ν α ι»
Hotel ϋπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
μέ πατριωτισμό πολΰ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
Athens Hotel, 30 East, 42nd St., NEW YORK

* * *
Στό 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.
SOI W . 168th Street New Y ork.

HELLENIC FURNISHING CO.
Ν. ΑΛΕΞΑΤΟΣ καί Π. ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ 

Θέλεις νά πάρης έπιπλα νά έπιπλώσης σπίτι 
Μή πάς καί πέσης σά στραβός στοΰ Γιαουντή τη μύτη 
Κρεββάτια στόφες καί γουδιά μά καί στεφανοθήκες 
οΰτε θά εΰρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου, τό αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί πέρνεις έπιπλα ίν κάς, αλλά καί δόσεις.
52 7 Market Street, Lowell, Mass.

★ ★ ★
Κ. Κ A  Ρ Ο Υ  Σ  Ο Σ  

Ιατρός
136 Ε. 17th St., NEW YORK

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

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

Τοΰ Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλοΰν 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 άς προτιμά δταν ζημιά δέν εχη 
άλληώς δς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δς προτιμά δταν ζημιά δέν εχη
742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.

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

*  *  *

Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθάρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ’ ένα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AGIOT1S TSIMIS ISO W . 28th St. NEW  Y O R K

Μίοτερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
φοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κΓ είσαι φιγουρίνι 
•τούς Π αΛαγειοργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ςοϋχα νά χάν^ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ ι
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ 1 
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 j
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ 1
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις εΐναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σάς 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετ* I 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW  YORK
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175 

*  ★  *

Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε ευθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φφς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί 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
*  *  *

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ ItlTOOC

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 δν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
’ Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

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

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Α ν 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 έ ς : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ϋ ρ ο  ♦ 4

Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery 
*  *  *

(ψωνίσ·».
Ν. Υ.

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  άς σ«εύση νά τά  πάρη 
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι άγόρια ζηλεμένα 
κΓ δποια δουλειά κΓ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα. 

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago IlL 
” 1450 W. 5th Ave. Cleveland O. 

* * *
"Ο πως 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
κΓ ώ ς  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 Ι κ ο ν ο μ ί · ·
COUCOUL1S &  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 κοί 

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. 'Υόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  καί δέν έχομε π ο λ λ ά  
έ ξ ο δ α .  Λάδι εγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγ*4· 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατε μας.


