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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρυ;» ί)ά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηού στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν' άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς καί μεϊς μ’ εκείνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεϊς. . . έράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του δ καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

Νέα Ύόρκη έδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
καί τού Ρωμηού πολύ κΓ εμάς μάς συγκινεϊ ό πόνος.

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

Δέκα εκατόν καί ένα. Σουμπμαρίν μάς γειτονεύουν 
καί στό Σπρίγκφιλδ ή φαγούρες δσω πάν καί άγριεύουν

’Ιουλίου δεκαπέντε 
πρίμα πάμε μέ ποννέντε.

Και επειδή δ πετεινός μας τσίμπισε τήν κότα 
στάσου νά γράψω μιά γερή ογδόντα κόλλες νότα.

Ό  Βλάκας κι’ ό Γεγές 
μιλοΰν γιά εκλογές

Π — Θά γίνουν τάχα εκλογές καινούργιες πάλι φέτο;
Φ— Μοΰ φαίνεται πώς πρόκειται νά γίνουν Περικλέτο.

"Οσες φορές πολιτικής φουρτούνα μάς τσακώνει 
κάποιον τσοπάνη στή στιγμή καθίζουν στό τιμόνι 
κα'ι βγαίνει στά θαλασσινά κι’ έκείνος τροφερίτσα 
κι’ έτσι τό διάκι μας κρατεί δπως κρατεί τήν κλίτσα.
"Οσες φορές ή θάλασσα εφέτος αγριέψει 
κάποιος τσοπάνης ναυτικός στήν πρύμη θά κονέψη 
καί τό καράβι κυβερνά νά βάλη στό λιμάνι 
δπου μπαρούτης άγριος σορόκος δέν τό πιάνει.

Π — ΤΙ μακαρία Φασουλή κι’ ευτυχισμένη χώρα, 
Καπεταναίους χίλιους δυό βρίσκεις σέ κάθε ώρα 
κα'ι τό Μεσσία μοναχά δέν θέλει μήτε μούτσο 
μήτε στά ξάρτια ν’ άνεβή μήτε νά Ιδή σκαρμούτσο.

Μάϊνα καί πάλι τά πανιά, τό φλόκο καί τή σκότα 
δρσε μεσ’ στό ρουθούνι σου χρυσή ζωή καί κότα.

Τώρα ποΰ ξεκουμπίσθηκαν οί φίλοι σου οί γέροι 
γιατί μωρέ δέν φέρνουνε καί πάλι τό Λευτέρη 
πού παίζει κάθε Σύμμαχο στά δάκτυλά του πάνω 
άμέ τσέ κάθε Ζερμανό θωρεϊ τον σάν τό νάνο;

Φ— Νέες θά γίνουν εκλογές τόν Αύγουστο καί πάλι 
κΓ άν τό Μεσσία, Περικλή, ή κάλπη ξαναβγάλη 
κατά τό άρθρον δ ρ σ ε  π έ μεσ’ στό δεξί σου μάτι 
βάλε τά καλαμάρια σου καί τό μπερντέ στήν πλάτη, 
καί πάμε νά γλεντίσωμε είς τό Ρουπέλι πάλι 
πούταν δικό μας μιά φορά καί τώχουν τώρα άλλοι.

Π — ’Εκλογές θά γίνουν!
Τί χαρές μεγάλες!



SATYKOX

Πάλι περνοδίνουν 
τών Σωτήρων σάλες 
Γειά χαρά κουμπάρα 
Βρέ καλώς τον. Πέρνα. 
Φέρε δώ τσιγάρα 
Κατερίνα κέρνα.

’Εκλογές και πάλι!
Τί χαρές κα'ι γέλοια 
Ό  φτωχός θά βγάλη 
μερικά καρβέλια 
γύρω θά στυλώση 
βλέμμα πάλι γαϋρο 
κα'ι θά ποϋν κάμποσοι 
τόν παρά και μαΰρο.

’Εκλογές καινούργιες 
μέ κανένα μήνα.
Τί μεγάλες φούριες 

πάλι στήν ’Αθήνα 
Παν μέ μιά ελπίδα 

δλοι οι μαριόλοι 
καί γιά τήν Πατρίδα 
πετσοκόβουντ’ δλοι.

Φ— ’Εκλογή! Ποιός ξέρει 
Περικλή αλήτη 
ποίον θά μας φέρη 

τώρα Κυβερνήτη 
Ποιόν γερό θά δοϋμε 

νά μάς φέρη ποΰντο 
κι’ ή στερηά θά δοΰμε 

ή θά πάμε φοϋντο.

Τί ευτυχισμένη 
κι’ ή δική μας χώρα! 
’Εκλογές προσμένει 
μεσ’ σ’ αύτή τήν μπόρα 
καί μ’ έληάς κλωνάρι 
κι’ άγκυρα ελπίδας 

βλέπω ν’ άριβάρη 
κάθε τριτσιμπίδας.

’Εκλογές Γενάρη 
εκλογές ’Ιούλη 
εκλογές Φλεβάρη 
μέ τό μεροδούλι 
Μέσα στήν ’Αθήνα 
κάτι τι θά τρέχη 
κι’ αν δέν εχη πείνα 
εκλογές θά έχη.

Ή  Πατρίδα τούτη 
Περικλή δερβίση 
μόλις τό μπαρούτι 
λίγο τής μυρίση 

τό στρατό συνάζει 
στή γραμμή κι’ έκείνη 
κι’ αλτ εύθύς φωνάζει 
καί τής κάλπες στήνει.

Π —  Μεσ’ στή ζέστη τούτη 
μεσ’ σ’ αύτά τά θάλπη 
κάτω τό μπαρούτι 
ζήτω πιά ή κάλπη 
κι’ έ'ξω κάθε έννοια 
σάν τά φέρν’ ή τύχη 
τά τενεκεδένια 

να ν’ ή κάλπες τείχη.

Τό λέει κάβε γνώοι 
κάθε Κουτο-Μαντεΐο 
πώς κείνη θά μάς σώση 
όρεβουάρ κι’ αντίο.
Κάθε χρησμός μας ήτο 
κάλπες γουναρικές 
ζήτω ή κάλπη, ζήτω 
ζήτω κι’ ό ντενεκές.

Φ.—-Τί μακαρία χώρα 
κι’ έκείνη έκεΐ κάτω.
Μέ Κέντρα τόσα τώρα 

αντίο ντελπασάτο 
’Εβίβα, σκυλλοπέτση, 
κίντα λά μίο κάντο 
κουάτρο πάντα Γκρέτσοι 
μά τσίνκουε κομάντο.

"Ολα μάς πάνε πρίμα 
πριν εκλογές νά γίνουν 
Παράδες τρέχουν χΰμςι 
καί δανεικά μάς δίνουν 
κι’ αν τύχη συμφορά μας 
Λευτέρη δέν ιδοΰνε 
τά δόλεια τ’ άντερά μας 
καί πάλι θά στριφτούνε.

Γιά κείνον τό Λευτέρη 
γιά τούτο τό δελφίνι 

ένας θεός τό ξέρει 
τί πατερντί θά γίνη 
κι’ αύτός βρέ Περικλέτο 
γιά ίσα καί γιά λέσα 
ή θά μάς σώση φέτο 
ή θά μάς χώση μέσα.

Τοπικά καί ξένα 
ανακατεμένα

Π — Είδες τό Ντότσλαντ Φασουλή τό σουμπμαρίν;
Φ—- Τό είδα 

Μεσ’ στό βαθύ σκοτάδι τους, παρηγοριάς άκτίδα
Μέ δσα Ντότσλαντ σουμπμαρίν κι’ άν φέρουν άνω κάτω 

τής νερουλής τής θάλασσας τόν νερουλό τόν πάτο 
φλ άφλούχτιν νίξτην ποΰ Οά πή οί Γερμανοί οί φίλοι 
ζυγώνεν φάγεν Φασουλή τής λάμπας τό φυτΐλι 
Π .—  Πού έ'φθασε βρέ Φασουλή κι’ αύτή ήέπιστήμη! 

στά χρόνια ποΰ μάς κυβερνά ή βοΰβα τοΰ Ζαΐμη 
ήταν γραφτό τά μάτια μας νά ίδοΰν κι’ αύτό τό θάμμα 
ένα στενό καί μακρουλό, μέ τό συμπάθειο πράμμα 
ποΰ μία βγαίνει στόν άφρό, μία στόν πάτο φθάνει 
καί μπερδεβέλες χίλιες δυό καθώς μοΰ λένε κάνει.

Φ.—  Λές νά τό πιάσουν Φασουλή, τά δίχτυα πού τοΰ στήνουν;
Π .—  Βρέ τί σέ μέλλει καί ρωτάς οί ξένοι τί θά γίνουν;

έδώ ή κόντρυ πόλεμο τοΰ Μεξικού θά κάνη 
Φ.— Φοβάτ’ ό Γιάννης τό θεριό καί τό θεριό τό Γιάννη.

Μήν τό πιστεύεις πώς μπορεί νά γίνη πατατράκα 
κι’ ένας στρατός δέν πολεμά χωρίς πουτίγκα βλάκα 
Γιατί νά γίνη βρέ κουτέ καινούρια πάλι νίλα 
γιά ένα παληοτόμαρο, γιά τό χαμάλη Βίλλα;

Π .—  Βρέ σύ ξεχνάς πώς σφάχτηκαν τόσοι ’Αμερικάνοι;
κι’ έπιδρομές ένα σωρό στόν τόπο έ'χει κάνει;

Φ. — "Αν μέσ’ στήν κόντρυ κάποτε οί άνθρωποί του μπαίνουν 
καί πέντε δέκα σίτιζενς στό διάβα των πεθαίνουν 
δέν είναι λόγος, πόλεμος, νά γίνη καί δώ πέρα 

Π .—  Γιατί;
Φ.—- ’Ά ν  δέν τούς έ'σφαζαν θά πέθαιναν μιά μέρα.

Π .—  Καί τά χωριά ποΰ έκαψαν καί λαφυραγωγήσαν;
Τ.— Γυμνοί πώς ξέρειζ Περικλή, καί πεινασμένοι ήσαν,

Γυμνό ςσάν είμαι γώ, καί σύ λουσαρισμένος τρέχεις 
διάλ τσ’ αποθαμένες σου, δταν γροθιά δέν έ'χης.

Γουάτσφουλ γουέτιγκ ό Δάσκαλος κράζει 
Γουάτσφουλ, ό Βίλλας, γενναίως μάς σφάζει 
γουάτσφουλ, ό ’Άλφα, γουάτσφουλ ό Βήτα 
γιά τοΰτο αίώνια πατούμε στήν πήτα.

Γουάτσφουλ βαρδάτε! Πωπώ τί θά γίνη 
Ό  Δάσκαλος βλέπει τριγύρω ειρήνη 
Ξανάζησαν πάλι ή μέρες ή πρώτες 
καινούριος Σκουλούδης γουάτσφουλ μέ νότες.

Συχαίνομε άρμις, μπαρούτια, κανόνια 
γουάτσφουλ περνούνε, ή μέρες, τά χρόνια 
καί κάποτε' βάζω στό ξίφος τό χέρι 
γουάτσφουλ γουέτιγκ, γουάτσφουλ καρτέρι.

Μπαντάζια καί αίμα νά βλέπω δέν θέλω 
Γουάτσφουλ, μέ λούζει Καράντζα μαστέλλο,
Μά γώ τό στρατό μου στό πόδι συνάζω 
καί πάλι γουάτσφουλ, γουέτιγκ φωνάζω

Γουάτσφουλ μέ πάσα θυσία ειρήνη
κι’ άν μπάτσους μοΰ δίνουν καί τούτοι καί κείνοι
άμέσως μιά νότα σκαρώνω μεγάλη
καί γράφω γουάτσφουλ, γουέτιγκ καί πάλι.

Γουάτσφουλ σέ τούτους, γουάτσφουλ στούς άλλους 
καί Τζέρμαν, καί ’Ίγγλις καί Ούγγρους καί Γάλλους 
Γουάτσφουλ άκόμα καί Βίλλα Καράντζα 
έξ ου τό φινάλε παρντόν κακαράνχζα

Γουάτσφουλ μέ χέρια αίώνια δεμένα 
γουάτσφουλ σέ σένα, γουάτσφουλ σέ μένα 
’Εγώμαι ό μέγας γουάτσφουλ τσακπίνης 
γουάτσφουλ γουέτιγκ σβερκιά τής ειρήνης.

Π .— Γι’ αύτά (ίου τά λόγια, τά φίνα τά λίγα 
ορίστε γενναία κλωτσία κολλίγα.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

Τελείωσε! Καλόγηρος έσκέφθηκα θά γίνω 
Άφοΰ φαρμάκια στή ζωή κάθε καί λίγο πίνω 
δέν είναι προτιμώτερο τέτοια ζωή ν’ άφήσω 
καί τήν ιρυχή τουλάχιστον ό δόλιος νά κερδίσω;

'Όταν στά ράσα τυλιχθώ, δταν καλογερέψω 
κάθε μου σκέψι στήν ψυχή αυτοστιγμεί θά στρέψω 
κι’ άντί μέ κόπους δπως πριν ή προσευχή μονάχη 
καρβελική παρηγοριά θά φέρνη στό στομάχι

Άπό τοΰ κόσμου μακρυά, τό ψέμμα, τήν άπάτη 
Στό μέλλον πάνω σέ κελιοΰ κατάσκληρο κρεββάτι 
δλα τά μέλη τοΰ κορμιοΰ θά τρέξω ν’ άναπάψω 
καί αίνους, καί κοντάκια θρησκευτικά νά γράψω.

Πεντάρα μέσα στή ζωή ποτέ μου δέν θά πιάσω 
άν δέ δουλέψω σάν σκυλλί, δταν δέν κοπιάσω 
δμως έκεΐ μέ προσευχές λίγον καιρόν άν ζήσω 
γίδια, γουρούνια, πρόβατα, κάμποσα θ ’ άποκτήσω

Στό Μοναστήρι, θά κλεισθώ, στό τεμπελολιμάνι 
ποΰ τή φελοΰκά μου ποτέ φουρτοΰνα δέν θά πιάνη. 
κΓ έν εύσεβεία ζών πολλή μ’ άκρίδες καί χορτάρι 
ϊσως νά γίνω κι’ άγιος νά μπώ στό καλεντάρι

Στό Μοναστήρι, ήτανε γραφτό νά καταντήσω 
μέ ράσα τό κορμάκι μου γιά πάντα νά τό ντύσω 
κι’ δπως καί άλλοι χίλιοι δυό βαρβάτοι καλογέροι 
καί μέ τόν κώ, καί μέ τή μΰ νά τρίβω τό πιπέρι.

Τελείωσε! Καλόγηρος έσκέφθηκα θά γένω 
Μόνος θά ψήνω τό ψωμί, τά ροΰχά μου θ άπλένω 
κΓ άφοΰ ποτέ δέν έ'πιασα στό χέρι μου βελόνι, 
κουμπάρας χρεία μοναχά έστί νά μέ μπαλώνη.

Τά πάθη, τά αισθήματα τά κοσμικά θ’ άφήσω.
Σάν ερημίτης άσκητής, παληοΰ καιρού θά ζήσω 
κΓ άν μέ πειράξη στό έξης καμμιά κυρά λεβίθα 
κάποια θ ’ άπλώσω γύρω μου νά εΰρω κολοκύθα.

Ά ν  τύχη κΓ είναι ζωντανός καλά νά έ'χη χίλια 
6 Γερμανός, ηγούμενος μέσ’ στή μονή τά «Ήλια» 
αύτός, ποΰ τοΰ προσέπεσα μέ μάτια δακρυσμενα 
καί είπα «'Άγιε κάνε με Καλόγηρο καί μένα;»

Βάλε με ύποταχτικό σ’ εν’ άπ’ τούς καλογήρους 
νά βόσκω τά κατσίκια του, τά βώδια του, τούς χοίρους 
νά κάνω δλες τής δουλειές, τό ενα καί τό άλλο 
καί μόνον άπ’ τήν κόφα του καρύδια νά μή βγάλω.

Έσύ, ποΰ άγιος εζησες, δπως τό ξέρομ’ δλοι 
καί στής Γαλτσάδες τό χωριό, καί στή δική μας πόλι 
λυπήσου με, ποΰ διαρκώς πονώ καί υποφέρω 
καί τί γυρεύω στή ζωή, μήτε καί ’γώ δέν ξέρω.

Καί κείνος μοΰπε γελαστά, «πάρε γοργά ποδάρι.
Τί νά σέ κάνω στό κελί έσένα, γαργαλιάρη; 
ποΰ σάν Ιδης τής κοπελλιές νά σταυροπροσκυνοΰνε 
πάλι φωτιές τά μάτια σου, θ ’ αρχίσουν νά πετοΰνε;»

Είναι ώς είδος μυθικά ο! καλογέροι δντα, 
μέ φυσικά κΓ έπίκτητα, διάφορα προσόντα 
γι’ αύτό και μόνον πάντοτε λένε κι’ έδώ καί κεΐ 
πώς είναι σίδερο βαρειά ή καλογερική.

Πές μου έσύ ποΰ μοΰ ζητείς καλόγηρος νά γίνης 
Μπορείς ν’ άντέχης στής ματιέ ςκάθε σκληρής εκείνης 
τά · μάτια πάντα χαμηλά νά τάχης τσαρλατάνο 
κι’ ένώ στά πόδια τήν κυτάς, νά βλέπης παραπάνω;

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

Ό  οισοφάγος είναι λέξις πεποιημένη ή μάλλον λέ
ξις τής όποιας ή σημασία φανερώνει τήν εργασίαν ποΰ 
κάνει τό δργανον. Εισοφάγος θά π ή τό πράμμα ποΰ 
τρώγει άπό μέσα (γιατί υπάρχουν καί πράμματα ποΰ 
τρώγουν άπ’ έ'ξω.

Ό  οισοφάγος είναι καθώς καί τό λαρύγγι φτιασμέ- 
νος άπό τήν ίδια πάστα "Ενα πράμμα μακρουλό, 
τραγανό καί μέσ’ στή μέση τρΰπα, προσφέρει δέ σο
βαρά υπηρεσία στόν άνθρωπο ή μάλλον σέ ώρισμένους 
ανθρώπους γιατί μερικών ό οισοφάγος είναι μπορεί νά 
πή κανείς δργανον πολυτελείας.

"Οπως τό λαρύγγι χρησιμεύει εις τό νά δέχεται ό 
άνθρωπος τόν άέρα μέσα του έτσι καί ό οισοφάγος έ- 
γεινε γιά νά πέρνη τό στομάχι τήν τροφή,—  δταν έν- 
νοεΐται ή τσέπη έ'χει παράδες. Ή  μόνη διαφορά με
ταξύ τών δύο αύτών ουσιωδών οργάνων εΐναι δτι ένώ 
τό λαρύγγι βγάζει πάλι έξω μεταποιημένο μέρος άπό 
κείνο ποΰ μπάζει μέσα, άπό τόν οισοφάγο εύτυχώς δ,τι 
μπή δέν επιτρέπεται νά βγή πλέον έξω υπό άλλην μορ
φήν άπό τόν ίδιο δρόμο, άλλά μόνον άπό τόν άντίθετον, 
μέ τό συμπάθειο.

ΣΤΟΜΑΧΙ
Τί είναι τό στομάχι ;
Τό στομάχι εΐναι ένα δργανο μέσα στήν κοιλιά, τό 

σχήμα τοΰ όποιου μοιάζει σάν τσαροΰχι καί χρησιμεύει 
είς τό νά πέρνη μέσα του δ,τι τοΰ κατεβάζει ό οισοφά
γος.

Ή  έργασία ποΰ κάνει τό στομάχι εΐναι πολύ σπου
δαία. Χωρίς αύτό δλα τά δργανα έξασθενίζουν, νε
κρώνονται, γιατί αύτό εΐναι ένα είδος σίτας ποϋ διώ
χνει μέν τ’ άλεΰρι γιά τήν τροφή τοΰ άνθρώπου, κρατεί 
δέ τά πίτουρα γιά τής κότες καί τά γουρούνια, τά όποΐα 
εννοείται πάλι τρώνε, μέ συγχωρήτε, οί άνθρωποι.

ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ
’Ά ν  είσαι φτωχός μή σέ άνησυχή τί θά σοΰ συμβή 

μετά τόν θάνατον, άλλά έως τό θάνατο. "Οτιδήποτε 
κι’ άν γίνη— ΰστερ’ άπό τόν ψόφο— πάντοτε καλλίτερο 
θά εΐναι άπό τή φτώχεια.

’Ά ν  ή γυναΐκά σου έ'γεινε περισσότερον διαχυτική 
άπέναντί σου χωρίς νά τής δώσης έσύ άφορμή, άνοιξε 
τά μάτιά σου. Τήν ώρα ποΰ σέ χαϊδεύει, άπλωσε τό 
χέρι καί ψάξε τό κεφάλι σου.

Υπάρχουν δύο ε’ιδών φίλοι. ’Εκείνοι ποΰ φθά!- 
νουν στήν άγάπη μας χρησιμοποιοΰντες γιά γεφύρι 
δ,τι καλό δ ι κ ό  τ ο υ ς - καί οι άλλοι ποΰ φροντίζουν 
νά φθάσουν στά καλά τά δ ι κ ά μ α ς  περνώντες πά
νω άπό τή φιλία τή δική μας.

Ή  γυναίκα είναι σάν τό άλεΰρι. "Οταν τήν κακο
μεταχειρίζεσαι εΐναι τό ίδιο σάν νά κοσκινίζης άλεΰρι 
στήν σίτα. "Ο,τι φίνο, θά βγή άπό τής τρύπες γιά νά 
σοΰ μείνη μόνον τό πίτουρο.

Άπό τά παιδιά ποΰ δέν άγαποΰν ώς μεγάλοι τούς 
γονείς των, 99 τοϊς 100 εΐναι άνθρωποι ποΰ έτρωγαν 
ώς παιδιά ξΰλο, δχι γιατί έκαμαν κάτι ποΰ έβλαπτε αύ
τά, άλλά τούς γονείς των.

Ά ν  βλέπης στόν ΰπνο σου όνειρα τρομακτικά μήν 
τρέχης νά βρής τήν έξήγησι στόν ονειροκρίτη, άλλά 
στό μαγειριό. "Ο,τι τραβφ τό κεφάλι τά χρεωστεΐ 
δλα στή περιφέρεια τής κοιλιάς.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.

Κολύμπι μπορείς νά μάθης καί μέ τής κολοκύθες, 
άλλ’ άντί νά βάλης τής κολοκύθες γύρω στή μέση σου 
εΐναι πιό καλλίτερο νά τής δέσης στά πόδια σου. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον κρατούν δλο τό κορμί σου στόν άφρό. 
Έν τούτοις, γιά καλό κα ίγιά κακό, άν άποφασίσης νά 
άκολουθήσης τή συμβουλή μας νά μή δοκιμάσης, μήτε 
δταν είσαι μόνος σου, μήτε σέ βαθειά νερά.

Ά ν  τυχόν είσαι χοντρός (στό κορμί) δέν έχεις ά- 
νάγκην άπό κολοκύθες. Οί χοντροί στέκονται στήν επι
φάνεια δπως τά βαρέλια, ή σημαδούρες ,καί ό Νίκος 
ό Μποΰρας. Άπό τόν τρόπο ποΰ μάς γράφεις δμως κα
ταλαβαίνομε δτι δέν σοΰ χρειάζονται κολοκύθες, γιατί 
μερικών άνθρώπων τά κεφάλια κρατούν τό κορμί στόν 
άφρό.
ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΝ, TAP Π ΟΝ.

Π ώς νά άρχΐσης γιά νά τά φτιάσης μέ τό κορίτσι; 
Νά σέ συμβουλέψομε. Έμεΐς γι’ αύτό κρατούμε έλεύ- 
θερο βήμα— ή μάλλον γι’ αύτό κρατοΰμε φανάρι— γιά 
νά φωτίζωμε τούς φίλους καί μάλιστα χωρίς πληρωμή 
πράμμα ποΰ δέν είναι σωστό.

Λοιπόν, άν καί πέρασαν πολλά χρόνια άπό τόν καιρό 
ποΰ κάναμε καί μεϊς έρωτα ,έν τούτοις τή συνταγή 
τήν έχομε φυλάξει γιά τά γηράματά μας. Ό  Διάβολος 
έχει πολλά ποδάρια. Ποιός ξέρει τί μπορεί νά μάς τύχη 
μπροστά μας. Λοιπόν, άκουσε.

Πρώτα, πρώτα πρέπει νά στείλης τού κοριτσιού μιά 
ή δυό ντουζίνες χαλκομανίες. ’Έπειτα μόλις τήν συναν- 
τήσης νά τής γνέψης τόν άσο μέ τό ζερβί τό μάτι καί 
επειδή αύτό εΐναι λιγάκι δύσκολο μπορείς νά κλείσης τό 
ζερβί σου τό μάτι μέ τό δεξί σου τό χέρι. Ά ν  δής καί 
δέν σέ καταλαβαίνει τότε τά κλείνεις καί τά δύο γιά 
νά καταλάβη σέ τί σημείο βρίσκεσαι.
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΝ, ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ

Άπό τή ζέστη άγαπητέ δέν γλυτώνεις παρά μόνον 
διά τής ομοιοπαθητικής. Ή  ζέστη θέλει ζέστη. ’Ά ν  ή 
τσέπη σου εΐναι ζεστή μπορείς νά βρής δροσιά, άν δμως 
εΐναι παγωμένη τότε δλες ή μέρες σου θά εΐναι κακές 
καί ψυχρές, μέ τό συμπάθειο
ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΝ, ΤΟΡΟΝΤΟ.

Άφοΰ δέν σέ είδε κανείς τήν ώρα ποΰ ό τέως φίλος 
σου σέ έδερνε καί σύ τής έτρωγες, καί άν τόν καταγ- 
γείλης δέν θά τοΰ κάνης τίποτε. Δέν άρκεΐ νά φάς 
ξΰλο μονάχα. Πρέπει νασαι καί τυχερός νά σέ ’ιδοΰν 
καί άλλορ τήν ώρα ποΰ σέ συγυρίζει γιά νά μπορής νά 
βρής τό δίκηο σου. Άφοΰ δμως θέλεις σώνει καί καλά 
νά τόν τιμωρήσης ό μόνος τρόπος νά τό κάτορθώσης 
εΐναι νά πας νά σέ ξαναδείρη ενώπιον μαρτύρων.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ

Πόσων χρόνων είμαι; Δέν θά σοΰ τό πώ, γιατί φο
βούμαι μήπως γίνη πόλεμος. Τήν ηλικία μου θά τήν κα
νονίση ή έπιστράτευσις. Κατά τά φαινόμενα δμως δέν

ΣΤΟ ΣΟΚΟΜΕΙΟ 
Ό  Κώστας αφ’ ού ύπεσχέθη στόν Άργύρη δτι θά 

μιλήση στούς γιατρούς καί τής Νοσοκόμες νά τοΰ κά
μουν διάφορα γιατρικά δπως αύτός τά ήθελε καί άφ’ 
ού τού συνέστησε υπομονή γιά μερικές ήμερες έπήρε 
καί τούς άλλους καί άποχαιρετήσας τόν Άργύρη μέ 
τήν ύπόσχεσιν νά έπιστρέψουν τήν έπομένην ημέραν να 
τόν έπισκεφθοΰν καί πάλιν έφυγε.

Ξαπλωμένος τώρα πάνω στό κρεββάτι του ό Άργύ- 
ρης έρέμβαζε κα'ι άπό καιρού εις καιρόν έμονολόγει.

— Ποιός ξέρ’ σάν κέ τί νά μώχ’ γράψ’ ή Μοίραμ’ 
πάν’ δώ στού καραμπατσίμ’ . Μπουρεΐ κί νά ψουφου- 
λουήσου δοΰ γιά μέσα χώρ’ς πλιματ’κό κί χώρ’ς κοι- 
νουνιά- γιά νά μέ τραβάν στιρνά στούς δλλουν κόσμου 
οί δξ’ άπού δώ μή τά τσιγγέλια κί νά μ’ σουβλάν τού 
κουρμί μ’ μι τά πιρούνια. Ούώχ μουρ’ κί δέν έ'καμ’ 
μήτ’ κί τ’ διαθήκη μ’ νά μή μαλών’ ταχιά τ’ άδέρφιαμ’

ΰα με παρη καμμια,. ήλικία.

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Έ δρα έν HUDSON, MASS. 

Telephone, Hudson 56
Ή  Εταιρία V ASIL STEAM SYSTEMS CO, φέ

ρει ε’ις γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή τιμή τών με
τοχών αύτής ηύξήθη άπό 2 δολλ. είς 5.

Έπί τή εύκαιρία ταύτη εύρίσκεται είς τήν εύχάριστον 
θέσιν νά ύπομνήση εις τό κοινόν τάς προόδους αύτής αΐ- 
τινες καταφαίνονται άπό τήν άγοράν τοΰ μεγαλοπρε
πούς αύτής άτμοηλεκτροκινήτου εργοστασίου, τήν έ'ναρ- 
ξιν τών εργασιών γης, καί τήν μεταφοράν της έδρας 
της εις τά εύρύχωρα γραφεία τοΰ έργοστασίου της έν 
HUDSON, MASS.

Ή  ϋψωσις τών μετοχών είς 5 δολλ. καταδεικνύει τήν 
πρόοδον καί τήν μεγάλην πίστιν τής Εταιρίας διά τόν 
θρίαμβόν της, συνάμα δέ δεικνύει είς ποιον υψος θά 
φθάσουν α! μετοχαί της

'Υπάρχει μεγάλη εύκαιρία δι’ έκείνους ο! όποιοι θέ
λουν νά έπωφεληθώσιν αύτής, ν.αί άγοράσωσι μεΐο- 
χάς, διότι δέν εΐνε άπίθανον νά παύση ή Εταιρία πω- 
λοϋσα μετοχάς εντός όλίγου χρόνου. Τότε ή εύκαι
ρία θά παρέλθη άνεπιστρεπτεί.

Μεθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON, MASS.
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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

ί!
Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου καί χαρά

J., Κουρεμένο μοιάζεις γίδι
δίχως ταΰτα φουκαρά 

Vfev κι’ αν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
506 LIB ARTY STREET 

PITTSBURGH, PA.

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ειδών. 

'Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* *  *

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ̂ |ν εχης πιά σκοτούρα, 
τ8ς 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 τιμφ’ 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 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 
χαί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξε τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θ *ός  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

Καλλιτεχνικόν Φ ωτογραφέίον Κωνσταντίνος 6 I B '
Δ . Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

•41 6th A ve ., NEW YOR K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

ΓΙοτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατει μονάχη.
"Εχεις τά δόντια σου γερά; Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΛΟΝΤΟΤΆΤΡΕΙΟΝ ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 W EST 37 STREET NEW YORK

» * ♦
’ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί ΰά γίνη 
®ν λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δω νι τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
xal τό ξουράφι εχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Άγγελή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATHENS BARBER SHOP

ANGELO D’ RIDDE 645 6 th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
ίέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
«* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοίς μετρητοίς τά φέρνει.
LEKAS & D R IV A S 19-21 RO OSEVELT ST. Ν. Υ .

·* ·

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τού "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν την παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352  PEARL STREET, NEW  Y O R K  CITY

Έάν σπανό δέν σ’ έ'κανε ή Μοΐρα νά γυρίζης 
σάν εχης γένεια καί μαλλιά ποΰ σιούρ θά τά ξυρίζης 
αν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ αναζητείς μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθής συμφέρει.
Μή λησμονάς κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιό ώραΐα οψι.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΚΑΒΑΚΗ 
140/ι WEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η. 

* t *
Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά Ιγγυημένα 
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 άδελφούς ας γράψη ή ας πάει 
αν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

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

POULO BROS AND NEPHEW 
2 0 2 — 2 0 4  C an a l St. N ew  Y o rk .

* * *

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποϋ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν 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.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M ATTH EW S BROS., 874  9th A ve., New Y ork City j 

* ★ ·
Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χαίας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
R a va zu la  B ros. 3 M a d iso n  St. N E W  Y O R K

Δωμάτια ευάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σαν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Πέτερχωφ λές είναι 
έδώ περίργον! H o te l τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
H o te l ΰπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Π ολυμέρη 
μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιό βαρύ κεμέρι.
A th e n s  H o te l, 3 0  East, 4 2 n d  St., N E W  Y O R K

* * ·

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 εχει γνώσι μέσα του έ'τσι λέει.
«Σ ’ δ,τι άξία εχει ασφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

G E O . P . C A S T R I T S Y , G E N E R A L  A G E N T .
501 W . 168th Street New York.

HELLENIC FURNISHING CO.
Ν . ΑΛΕΞΑΤΟΣ καί Π. ΚΟΥΡΕΜΠΗΣ 

Θέλεις νά πάρης έπιπλα νά έπιπλώσης σπίτι 
Μή πας καί πέσης σά στραβός στοΰ Γιαουντή τή μύτη 
Κρεββάτια στόφες καί γουδιά μά καί στεφανοθήκες 
ούτε θά εύρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου, τό αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί πέρνεις έπιπλα ίν κάς, άλλά καί δόσεις.
5 2 7  M a rk et Street, L o w e ll, M ass.

★ ★ ★
Κ.  Κ Α 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 κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ 6 ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A .  G a la n o s  2 0  P earl St. New Yerk
Τοϋ Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ δν 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 ϊχη 
άλληώς δς πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό δς προτιμςΐ δταν ζημιά δέν έχη
74 2  S. H a lsted  St. C H I C A G O  ILL.
"Οτι κι’ δν 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.

*  ★  *

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

***
Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
*οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
«τούς Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά κάν^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
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς ’Αρχισερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στού ( 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 σάς 
προμηθεύση τόν κατάλληλον ύπάλληλον.

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

C H A S . Β. C O L E M A N  
C O L E M A N ’S  R E C T O R  A G E N C Y

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

*  *  *

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

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

θέλεις νά  εχης ροΰχα είς τό κορμί ραμμένα 
λουσάτα δσω  πέρνει καί καλοδουλεμένα;
Στοΰ Φωτιάδη τρέξε παραγγελιά νά δώσης 
καί νάσαι πεπισμένος π ώ ς δέν θ ά  μετανοιώσης.

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

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 S T . N E W  Y O R K .
• * ·

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Ά ν μ ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
και έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ" στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ιρθη μέρα 
Ούαί άν 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 I 7 Chicago, IIL

'Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
Ά 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 : « 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’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα. 

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

* *  *

"Ο πως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποϋ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά 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 ■
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  »  A lbany S t  Ν. Υ.

***
G R E E K — I T A L I A N  I M P O R T I N G  C O .

83 14th ΑΛ'ΈΝϋΕ, NEWARK, N. J. 
"Εχομεν δλα τά Ελληνικά καί Ιταλικά προϊόντα καί 

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

Δοκιμάσατε μας.


