
Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» ί}ά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμιιοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ εκείνον χάζι.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς. . .  έράνους 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’ εμάς μάς συγκινει ό πόνος.

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

Είκοσι δυό Ιούλη 
κλαΐν καί θρηνούνε δοΰλοι.

Εκατό καί δώδεκα άριθμό μας έχομε
κι’ δπως καί προπέρσυ γιά παράδες τρέχομε.

Οί ξύλινοι τά λένε 
άντί νά πικροκλάίνε.

Π .— Τά έμαθες βρέ Φασουλή τών Γερμανών τά νέα;
Φ.— Τό καταλάβαν τό Βερντέν;

Π .— Τούς δέρνουνε γενναία. 
Πάει κι’ ή δεύτερη γραμμή. Ή  τρίτη εχει μείνει 
κι’ δταν σέ λίγο καθώς λέν τήν πάρουνε κι’ έκείνη 
τελείωσε ό πόλεμος ποΰ κράτησε δυό χρόνια.

Φ.— Λές νά φτινύνουν έπειτα, βρέ Περικλή, τά ψώνια;

Π .— Κόσμος χιλιάδες χάνεται κάθε στιγμή καί ώρα 
καί σύ γιά ψώνια μοΰ μιλής καί γιά άκρίβεια τώρα.

Φ.— Τριάντα σέντσια έ'φθασαν τό πάουντ τά παΐδια
καί νοιώθω μέσα μου κι’ έγώ νά μέ δαγκάνουν φίδια 
οσάκις άπ’ το χασαπληό. περνών μπροστά τεμπέλη 
έρωτα κάνω στά σφαχτά ποΰ βλέπω στό τσεγκέλι.

Κλαίω τής μάνες Περικλή δσες μαυροφορέσαν,
θρηνώ τούς νηούς ποΰ άκαιρα σέ κάθε μάχη πέσαν.
μ’ άν είχες εργοστάσιο καί έκανες κανόνια
θάλεγες είθε ό καυγάς αύτός νά πάη χρόνια
καί ένεκα ό πόλεμος ώς είδες Περικλέτο
μέσ’ στόν παρά βουτήχθηκαν κάμποσοι φίλοι φέτο.

Κλαίω τής Μάνες, Περικλή, τά ορφανά, τής χήρες, 
μ’ άν τύχη έκανα κι’ έγώ πώς κάνουν άλλοι λίρες 
ποιός ξέρει, ΐσως νάλεγα « Ό  ΰψιστος νά δώση 
τό μακελειό τ ’ άπέραντο ποτέ μήν τελειώση.

Μέσα σέ τούτη τή ζωή, βρέ Περικλή μπαμπέση, 
άφοΰ εύρέθηκες νά ζής έχεις καί σύ μιά θέσι. 
Πρόσεξε μήπως κοιμηθής καί σοΰ την πάρουν άλλοι 
γιατί στην πλάσι ποΰ κυτάς δέν θά ξανάρθης πάλι,
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κα! θά κερδίσης στή ζωή, γελάσης είτε κλάψης 
δ,τι δεξιά, δ,τι ζερβά, μπροστά κα'ι πίσω χάψης.

Π .— Πόσο τό πάουντ, Φασουλή, τά πέρνης τά πουλιά;
Φ.— Τριάντα πέντε.

Π .— Μάνα μου! άν είχα φαμεληά!
Φ.— "Ενεκα έτσι άκριβά σάν τάφερεί \fj τ̂φα|ίρα 

ενα καρδάρι σκορδαλιά θά κάνα> κάθε μέρα 
κα'ι θέλοντας μή θέλοντας ή μίσες Φασουλίνα 
μέ γκάλικ πιά θά τρέφεται μήν πάη άπό πείνα.

Π .— Αυτός έδώ ό πόλεμος μάς εχει σακατέψει.
Φ.—  Ποΰ νά τό πής, βρέ Περικλή, κα'ι ποιός νά σέ πιστέψη 

πώς ενεκα ό πόλεμος πώχει στή Δύσι γίνει 
κα'ι ή κοιλιά— μέ συγχωρής— έφάρδυνε κΓ έκείνη 
καί ένεκα ό πόλεμος δπως κα'ι σύ τό είδες 
σάν μοΰ πληρώνουν τό φαΐ τρώγω διπλές μερίδες.

Π.·—Ό  πόλεμος μάς έκανε πώς λένε τρία κΓ ένα.
Φ.— "Ολα μωρέ τά πράμματα μάς τάχει σηκωμένα

κα'ι ή εΙρήνη ζωντανούς, άν τύχη μάς προφθάση 
μόνον έκείνη μπάϊ έντ μπάϊ θά μάς τά κατεβάση.

Παντοΰ άκρίβεια και φωτιά. Άκόμη και τό ψαρι 
ένεκ’ αύτός ό πόλεμος πουλιέται γιά χαβιάρι, 
κα'ι γιά νά πάρης μιά όκά μαρίδες Περικλέτο 
μιά τοΰ Σατύρου συνδρομή πρέπει νά δώσης φετο.

Π .— Κακό μεγάλο, Φασουλή, μάς έχει φέτος εΰρει.
Φ.— Εις ύψη δυσθεώρητα άνέβηκε τ’ άλεΰρι

και τάδε φθέγγεται ψωμάς, κολλίγα μου χρυσέ.

«Στό μέλλον, μίστερ Φασουλή, δέν έχει βερεσέ 
και ενεκα ό πόλεμος ποϋχει νά πάη χρόνια) 
και ένεκα τών πελατών τά βροντερά κανόνια 
γι’ αύτό άποφασίζομε κι’ άπένταροι κι’ έν τέλει 
νά κατεβαίνουν τόν παρά πριν παρουν το καρβέλι.

Ακρίβεια και σέ >.ρέατα, άκρίβεια κα! στό ρίζι 
μεσ’ στήν Μαρκέτα τό σκυλλ! άφέντη δέν γνωρίζει 
κα'ι ενεκα ό πόλεμος κΓ ή σφαίρες, Περικλέτο, 
εξ σέντζια ή νικέλινη πεντάρα πάει φέτο.

Μ’ αυτόν έδώ τόν πίόλεμο δέν ξέρω τ! νά κάνω 
Ούτε νά ζήσω δέν μπορώ μά μήτε νά πεθάνω 
γιατ’ ένεκα τά φονικά ποΰ στήν Ευρώπη γίναν 
ώς κα! τά νεκροκρέββατα δώ πέρα άκριβύναν.

Παντοΰ ύψώσαν τής τιμές. Και έμποροι κι εργαται 
κα! γαλανές εργάτριες κι’ άφράτες μαυρομάτες 
κα'ι μόνο μείς κρατήσαμε τήν ίδια πάλι νότα 
κΓ ό κόσμος πέντε, Περικλή, μάς δίνει σάν κα! πρώτα.

Σ ’ αυτόν έδώ τόν πόλεμο βρέ Περικλετο τέρας, 
οφείλονται τ’ ανάποδα γυρίσματα τής σφαίρας 
ποΰ ένεκα ό πόλεμος παντρεύτηκα μιά μέρα 
ένεκα δέ ή παντρειά τώρα με λεν πατέρα 
κα'ι ή ακρίβεια ένεκα άντί νά μέ μαλώνης 
είν’ έγκαρδίως νά μέ κλαΐς κα'ι νά φασκελώνης.

Παντοΰ άκρίβεια κα! φωτιά. Τυριά, έληές και λαδια 
κα! ένεκα δ πόλεμος καρχαριών κοπάδια 
περνούν μεζέδες σ’ άνοιχτά κα'ι ποταμών στενά 
άπό άνθρώπων, Περικλή, έξκιούζ μι, πισινά.

Π .— Τ’ ήταν κα! τοΰτο τό κακό μ’ αύτούς τούς καρχαρίας!
Φ.— Τρόμος και φόβος, Περικλή, κατέχει τάς κυρίας 

κα! τώρα πιά στήν άμμουδιά στραβοκυτάζω τζάμπα 
νά ΐδω κουστούμια τοΰ μπάνιου ποΰ τορνεμένη γάμπα 
σέρναν στήν άμμο άφελώς μά κα'ι μέ περιφάνεια. 
Μπλούζες προβάλλουν τώρα πιά, καπέλλα κα! φουστάνια 
κι’ ό καρχαρίας ένεκα κΓ ή έξ αύτοΰ λαχτάρα 
βλέπω τριμμένα πράμματα ποϋ δέν αξίζουν διάρα.

Ένεκ’ αύτός ό πόλεμος μάς ήρθαν τόσα άλλα 
πού ό Μεσσίας άθελα έπήρε κουτρουβάλα 
πού έ'πεσαν προμηθευτα! στοΰ Κράτους τό ψωφήμι 
ποΰ υπουργεία είδαμε Σκουλούδη καί Ζαίμη 
κι’ ένεκα χίλια ένεκα ποϋ ήρθαν άπ’ τόν πόλεμο 
καθένα τέως κουραμπιέ κυτάζω φιλοπόλεμο 
καί λέω Ζήτω, κάποτε’ ό πόλεμος καλέ 
κι’ Ισιάζω τό μαρκούτσι μου γύρω στόν ναργιλέ.

"Ενεκ’ αύτός ό πόλεμος τά φάρμακα, κολίγα 
άπ’ δ,τι ήσαν γίνηκαν χίλιες φορές πιό λίγα 
Τώρα τό ρετσινόλαδο ποΰτρεχε πριν ποτάμι 
θαρρώ ογδόντα τάλληρα πώς τό πουλούν τό δράμι

γι’ αύτό δισκοιλιότητα καμμιά φορά σάν έχω 
ό μπακαλίκ γιά σαπούνι μέ συγχωρήτε τρέχω.

"Ενεκ’ αύτός ό πόλεμος έβαλ’ έσχάτως πλώρη 
τό Ντότσλαντ τό περίφημο κατά τή Βαλτιμώρη 

καί μέ τούς ’Άγγλους παίζει 
καί τραγουδούν ’Εγγλέζοι.

Κι’ άν είσαι σουμπμαρίνι 
σάν σέ βουτήξωμε 
άς γίνει δ,τι γίνει 
μεϊς θά σέ πνίξωμε

Κι’ άν είσαι κι’ άν δέν είσαι 
καράβ’ ειρηνικό 

άπ’ τό λιμάνι λύσε 
νά γίνη ξαφνικό 
κι’ άφοΰ αύτή ή πλώρη 
μάς έφερ’ άνω κάτω 
θά εϋρης μέ τό ζόρι 
τής θάλασσας τόν πάτο.

Καράβι σουμπμαρίνι 
πού διαρκώς βουτάς 
κι’ άν κάνης τό δελφίνι 
κι’ άν σάν πουλί πετάς 
σ’ άπόχη συρματένια 
θά μπης σάν τή γαρίδα 
νά μή σέ τρώη έννοια 
πότε θά δής πατρίδα.

Κάθε πληγή τού Φαραώ, τοΰ Κάϊζερ πεσχέσι 
στήν πλάσι τήν κακομοίρη εφέτος έχει πέσει 
καί ένεκα ό πόλεμος πού γίνεται κεΐ πέρα 
τού Σπρίγκφιλντ οί όμογ, ενεΐς τρώγονται κάθε μέρα.

Π .— Σάν πότε λές ό πόλεμος αύτός νά τελειώση;
Φ.— "Οταν θά μπούν κι’ δταν θά βγούν άπό τήν Πόλ’ οί Ρώσσοι. 

"Οταν δαμάλι Περικλή, μέσα στό αίμα πλέξη 
τότε σαμάρια στόν ντουνιά ό ουρανός θά βρέξη 
κι’ έτσι θά βλέπης γύρω σου σέ πόλι σέ χωριό 
γαϊδούρια καί μέ τέσσερα γαϊδούρια καί μέ δυό.

Μή μοΰ μιλής γιά πόλεμο καί γίνομ’ άνω κάτω 
"Ενεκ’ αύτός ό πόλεμος άκοΰμε καί τό Στράτο, 
πώς κείνος μάς λευθέρωσε τό κάθε μας νησί 
πώς ό Λευτέρης τούκλεψε τή δόξα τή μισή 
κι’ αποκαλύψεις χίλιες δυό ποΰ σέ τσακώνει τρέλλα 
άπό τήν Πόλι έρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα.

Μή μοΰ μιλής γιά φονικά καί αίματα σακάτη, 
τής Δεκελείας κάηκε τό δάσος, τό παλάτι 
γιατ’ ένεκα ό πόλεμος πού γίνεται στή Δύσι 
Δέν τό κατώρθωσε καμμιά άντλία νά τό σβύση,

Π.-—Τι κάνουν τάχα Φασουλή, οί φίλοι μας Φρατέλλοι;
Φ.— Κρεμιούνται στής Τριπόλεως τό Τούρκικο τσεγκέλι 

κι’ ένα κοπάδι πιάστηκαν Νεαπολιτανοί 
κΓ ένόμισα πώς έφαγα χαλβά καί ραβανί.

Π .— Θαρρώ ποτέ ό πόλεμος πώς δέν θά πάρη τέλος.
Φ.— "Οταν θά γίνουν έκλογές κΓ έρθη ό Βενιζέλος 

τότε θά ίδής τά γράμματα μανί, θεκέλ, φαρές.
Π .— Σάν τί σημαίνουν άραγε;

Φ.—  Τρεχάλες τρομερές.
Θά χάσ’ ή μάνα τό παιδί καί τό παιδί τή μάνα 
άντί φραντζόλας μαλακής θά φάμε κουραμάνα 
κι’ ενα φασόλι γιά νά βρής στή σοΰπά σου τσιφούτη 
μέσα στήν καραβάνα σου θά κάνης μακροβούτι.

Μή μοΰ μιλής γιά αίματα καί φονικά κασίδη
ένεκ’ αύτός ό πόλεμος θά κάνωμε ταξεΐδι.
κι’ δλους αύτούς ποΰ ξέρομε κι’ αύτούς ποΰ θά γνωρίσωμε
άπό μονά κΓ άπό διπλά μέ τρόπο θά τούς γδύσωμε.

Π .— Τί κάνουν στά Βαλκανικά οί φίλοι Άγγλογάλλοι;
Τ.—  Άρχισαν τήν έπίθεσι στή Σαλονίκη πάλι. 

μά ένεκα ό πόλεμος ποϋ γίνεται τσακπίνη 
κανένας τώρα δανεική δεκάρα δέν μάς δίνει.
Αύτός έδώ ό πόλεμος μάς εχει κάνει ντέφι 
ένεκα χθές ό πόλεμος μού χάλασε τό κέφι 
κι’ ένεκα τό κέφι μου ποϋ βρίσκομαι κακά

Π .— “Όρσε διαβόλου ντενεκέ τό σχετικό γιακά.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
"Εκλαψα, παρακάλεσα, είπα θ ’ αύτοκτονήσω 
Τσϋ κάκου! Τόν ήγούμενο δέν μπόρεσα νά πείσω 
φαίνεται ’κείνος έ'ψαχνε τά πράμματα βαθύτερα 
κι’ ήξερε τί συνέφερε γιά τή Μονή καλλίτερα.

Τίποτε δέν μ’ ωφέλησαν τής έκκλησιάς οί ήχοι 
ή τό «μακάριος άνήρ» οΰτε κα'ι τό ’χτωήχι 
μέ δλα τά κοντάκια ποΰψελνα μέ τή μύτη 
βυζαντινά σάν τόν γνωστό Χαντζή τό Μακαρίτη.

Τί άτυχία φοβερή. ’Ακόμα κα'ι μέ ράσο 
μόλις διενοήθηκα τή ζήσι νά περάσω 
ή μοίρα πρόφθασε και κεί, μέ πήρε στό κυνήγι 
κι’ έτσι καλογερίστικη ζωή δέν είδα λίγη.

Τάχα γιατί καλόγηρο δέν μ’ έκανε ώς τόσω;
Λυπήθηκε τά νηάτά μου μήν τύχη τά σκλαβώσω 
ή μήπως λόγος ήτανε άλλοΰ υπονοούμενος 
ήγουν μή γίνω κάποτε άντ'ι έκείνου ’γούμενος;

Τώρα ποΰ λόγος έπεσε στήν καλογηροσύνη 
χωρ'ις νά θέλω σκέπτομαι σάν τί είχε νά γίνη. 
στά Μοναστήρι’ άν έ'βαζε ή πολιτεία χέρι 
και μέσ’ σέ πόλεις και χωριά πεφταν οΐ καλογέροι!.

Τί πράμμα είν’ αΰτό ποΰ λεν ό κόσμος μοναστήρι;
01 πιό πολλοί πικρό ζωής, τό θεωρούν ποτήρι 
άλλά και καταφύγιον λεν μερικοί μαριόλοι 
έκείνων ποΰ δεν πρόκοψαν μέσ’ στή ζωή τους δλη.

Πολλο'ι τό λένε τής ζωής άκύμαντο λιμάνι 
ένθα βουτούν γιά τής ψυχής τ’ άθάνατο στεφάνι 
κι’ άλλοι — Θεέ συχώραμε—- Τεμπελοπεριβόλι 
σάν κείνο ποΰταν μιά φορά κι’ ενα καιρό στήν Πόλι.

Τί θά είπή Καλόγηρος; Ποιά ή δουλειά ποΰ κάνει 
άπ’ τή στιγμή ποΰ θά χρισθή ώς δτου νά πεθάνη;
Μέρα δουλεύει άραγε ή νύχτα πιό πολύ 
μεσ’ στό χωριό, στήν έκκλησιά ή μέσα στό κελλί;

"Ανθρωποι είναι υλικοί τό ’Άϋλον ύμνοΰντες 
ποΰ κάνουν καί αύτοι δουλειές καμμιά φορά μέ φούντες 
καί τό Θεό παρακαλοΰν νυχθημερόν αιώνια 
νά κόβη μέρες άπό μάς καί νά τούς δίδη χρόνια.

“Ανθρωποι είναι σάν καί μάς ποΰ ζοΰνε μέ νηστεία 
ποΰ κάνουν στά κρυφά κι’ αύτοι διάφορα αστεία 
ποΰ άκαθίστους ψέλνουνε, καταβασίες κι’ άλλα 
Κοί πάνε άλλοτε πεζοί καί άλλοτε καβάλα.

Μέσ’ στη ζωή μας άπειρα κακά θά είχαν γίνει 
έάν δέν έμεσίτευαν στό "Απειρον έκεΐνοι 
κι’ ώς έ'λεγε καί πίστευε ή δόλια μου κυροΰλα 
τοΰ κόσμου τά καλά σ’ αύτούς τά χρεωστοΰμε οΰλα.

Μέσ’ στά σπαρτά μας κάποτε σάν πεφτη ή άκρΐδα 
στό Μοναστήρι στρέφεται ή κάθε μας ελπίδα, 
κι’ άπό τόν περονόσπορο δπως καθείς τό ξέρει 
καλοθρεμμένοι πάντοτε μάς σώζουν καλογέροι.

’Εκείνοι τό Θεό ύμνοΰν κάθε πρωΐ καί βράδυ 
κι’ δσες οκάδες γίνεται στό Μοναστήρι λάδι 
καί δσα γιδοπρόβατα κι’ δσες τυριών τσαντίλες 
δλα τά τρφν, Θεούλη μου, τών "Αγιων ή καντύλες

Τί πρώτης αυταπάρνησι ποΰχουν κι’ οί καλογέροι!' 
Γιά τής ψυχές μας μοναχά γυρνούνε τόσα μέρη 
μέ "Αγιων μακαρίτιδων χρυσοντυμενες κάρες 
χωρίς γιά τοΰτο νά βουτούν φτωχού λαοΰ δεκάρες.

Γιά δλ’ αύτά δσες φορές παρατηρώ κελλί 
δρσε μεσ’ στό ρουθούνι σου, φωνάζω, Φασουλή 
ποΰ στό σκοτάδι τής ζωής γυρνάς τόσον καιρόν 
άντί νά ίδής μέσ’ στό κελλί τό φώς τό Ιλαρόν.

( ’Ακολουθεί)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  Μεξικο-Αμερικανική κρίσις εξακολουθεί. Ό  Κα- 
ράντζα μαζεύει στρατό, ό Γουΐλσων ετοιμάζει νέα σο
βαρή νότα καί ή εθνοφρουρά μας εύρίσκεται στά σύνο
ρα περιμένουσα μέρα μέ τήν ήμέρα τό Βίλλα νά έρθη 
νά πιασθή μονάχος του.

’Από τούς έθνοφρουρούς δμως, οι όποιοι δέν μπόρε
σαν νά χρησιμοποιήσουν τά νυχτικά ποΰ τούς έ'στειλαν 
φιλεύσπλαχνοι κυρίαι (γιατί κοιμούνται στήν άμμο) 
άπελύθησαν καί πρόκειται νά έπιστρέψουν κατ’ αύτάς 
σπίτι τους δσοι είχαν τό άτύχημα νά είναι παντρεμμένοι.

’Από τήν έπιστράτευσι αύτή ή οποία φαίνεται νά 
έχη τήν τύχην τής Ελληνικής μέχρι σήμερον δέν έ'κλα- 
ψε κανένας εκτός άπό τούς φουρναραίους καί τούς μα
νάβηδες τοΰ ’Έλ- II άσο, οι όποιοι κατά τήν διάβασιν 
διά τής πόλεώς των ενός Συντάγματος ’Εθνοφρουρών 
είδον οίμοι! τά καρβέλια τών φούρνων καί τά φρούτα 
τών σταντζών των σάν τή χήνα τοΰ Ναστρ'αδίν Χόντζα 
πετώντα καί λαμβάνοντα τήν άγουσαν πρός τά σακκί- 
δια τών άρειμανίων εθνοφρουρών άνευ  σέντζια.

Στάς άκτάς τής Νέας Ύόρκης καί τοΰ Νιοΰ Τζέρ- 
σεϋ έ'χουν πέσει τελευταίως κοπάδια ολόκληρα ή μάλλον 
σχολειά κατά τήν διάλεκτον τών ’Αμερικανών άπό καρ
χαρίας. Πολλοί άνθρωποι έ'παιξαν δυστυχώς τό μισό 
ρόλο τοΰ μακαρίτου ’Ιωνά φόβος δέ καί τρόμος κατέχει 
τούς παραθερίζοντας παρά θΐν άλός.

Ή  κόρη μου ή όποια καίτοι είναι επτά μηνών έν τού- 
τοις μιλεΐ δσες φορές θέλω γώ μ’ έρώτησε έπί τή εύ- 
καιρία αύτή προχθές:

—  Π ατέρα. Δέν φοβάσαι μήπως σέ. φάη ό καρχαρίας;
— ’Όχι, παιδί μου. Οί καρχαρίαι δέν τρώνε κόκκαλα. 

Τρών κρέας.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΣΤΟΜΑΧΙ

’Ά ν  καί τό στομάχι δλων τών άνθρώπων είναι φτι- 
ασμένο άπό τήν ίδια πάστα έν τούτοις δμως δλα τά 
στομάχια δέν χωνεύουν τά ίδια πράμματα.

Στό στομάχι δέν κάθεται μόνον ή τροφή, άλλά καί 
διάφορα άλλα πράγματα δλων τών γενών. Παραδείγμα
τος χάριν λέμε πώς ό τάδε μοΰ κάθεται στό στομάχι, ή 
τήν δείνα τήν έχω δώ νά στό στομάχι καί οΰτω κατιξής.

Τό στομάχι καθώς γνωρίζετε βεβαίως δλοι έχει πολύ 
μεγάλην δσω καί λεπτήν άποστολήν. Μέσα του γίνεται 
μία θαυμασία μεταμόρφωσις τής τροφής είς δύο έκ δι
αμέτρου άντιθέτους ούσίας— μέ συμπάθειο μέρος αύτής 
μεταβάλλεται είς αίμα καί μέρος δι’ άλλης εύχαρίστου 

ΐάπασχολήσεως άπορρίπτεται ώς ούσία άχρηστος μέν, 
φαινομενικώς, πραγματικώς δμως γιά νά τήν ξαναφάμε 
υπό μορφήν σαλάτας, κότας ψητής ή χοιριδίου τής Σού
βλας.

Τό στομάχι παρουσιάζει μοναδικόν παθολογικόν φαι- 
νόμενον άκατανόητον. Μέ άλλους λόγους δλοι γνωρίζο- 
μεν, οί μέν έκ πείρας, οί δέ έξ άκοής δτι έ'να δργανον 
τότε μόνον υποφέρει, δταν δέν είναι γερό. Τοΰ γενικού 
αυτού κανόνος έξαίρεσιν άποτελεΐ τό στομάχι, τά όποιον 
πολλές φορές σέ ώρισμένους άνθρώπους υποφέρει άν 
καί είναι άτσαλένιο έξωτερικεΰον τότε τούς πόνους μέ 
έντερικούς γουργουλισμούς.

Ή  μεγαλειτέρα μερίς τών άνθρώπων ένδιαφέρεται 
περισσότερον άπό δλα τά όργανα γιά τό στομάχι.

Δύο ειδών άνθρωποι δέν ένδιαφέρονται καθόλου ή 
έλάχιστα γι’ αύτό. Οί σοφοί καί οί φιλάργυροι. Καί οί 
μέν πρώτοι πεθαίνουν συνήθως άπό πείνα, οί δέ δεύτε
ροι άπό υπερτροφίαν τοΰ βαλαντίου μετ’ άναιμικής έπι- 
πλοκής τοΰ στομάχου.

( ’Ακολουθεί.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΝ, Μ Π ΟΣΤΟΝ .
Πόσα παίρνουν οί κασέρηδες στής Πάγγες καί στά 

διάφορα άλλα μεγάλα Γραφεία; Αύτό, άγαπητέ δέν

μπορούμε νά τό ξέρομε δχι μόνον μείς άλλ’ οΰτε καί 
κείνοι ποΰ τούς πληρώνουν άκόμα.

Εΐναι ταμίαι ποΰ περνούν μόνον τό μισθό τους, και 
άλλοι ποΰ περνούν μαζύ μέ τό μισθό τους καί κάτι τυ
χερά. Ύπάρχουν δμως καί μερικοί ποΰ έκτος τοΰ μισθού 
καί τών τυχερών περνούν στήν πλάτη τους ολόκληρη τήν 
κάσσα τοΰ άφεντικοΰ των μι άβραδυά καί κόβουν πέρα 
Οί τελευταίοι ξέρομε δτι περνούν πέντε έως δέκα χρόνια 
φυλακή.

ΖΩΟΦΙΛΟΝ, ΣΙΚΙΑΓΟΝ
Γιατί ή φύσις σοΰδωκε δύο ποδάρια; "Εχεις δίκηο 

φίλε μου ν’ άπορης γι’ αύτό. 'Ωρισμένως εχει κάμει 
λάθος καί σοΰδωκε δύο ποδάρια μόνον ένφ ώφειλε νά 
σοΰ δώστ] τέσσαρα.

ΦΥΣΙΟΔΙΦΗΝ, ΛΙΟΥΤ ΣΤΟΝ.
Γιατί οί άνθρωποι γενοΰν άνθρώπους καί δχι αύγά 

σάν τής κότες; Αύτό άγαπητέ δέν είναι άξιον άπορίας. 
Σοΰ φαίνεται πώς γεννούν άμέσως άνθρώπους άλλά δέν 
είναι έτσι. ’Ά ν  ψάξης λίγο βαθύτερα τό θέμα θά βρής 
δτι ή γέννησις τοΰ άνθρώπου δέν είναι έντελώς άσχε
τος μέ τά αύγά.

ΑΙΜΟΧΑΡΗ ΚΟΥΡΑΜ ΠΙΕΝ, ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙ-
[ΣΚΟΝ.

Ποιό εΐναι τό άποτέλεσμα τής τελευταίας έπιθέσεως 
τών Συμμάχων; Γι’ αύτό νά ρωτήσης κανένα στρατιω
τικόν κριτικόν. ’Ά ν  δμως σώνει καί καλά θέλης νά σχη
μάτισες γνώμη άπό 'Ελληνική εφημερίδα μολονότι έ- 
μείς δέν έχομε στρατιωτικός γνώσεις, έν τούτοις επει
δή πήγαμε στόν πόλεμο βαθμοφόροι (Δεκανείς) καί 
άπολυθήκαμε στρατιώτες, αύτό θά πή πώς κάποια άξια 
έ'χομε κα ίκάτι καταλαβαίνομε άπό στρατιωτικά άν δχι 
περισσότερα πάντως δμως ίσα μέ τούς άλλους έδώ 
"Ελληνας έφημεριδικούς κριτικούς.

Λοιπόν. "Αμα οί Ρώσσοι στό Μεσημβρινό μέτωπο 
καταλάβουν τή Νέα Γουινέα διά τής οροσειράς τής Σι
έρας Νεβάδας θά προχωρήσουν πρός τήν κοιλάδα τού 
Κλαυθμώνος καί διαβαίνοντες τόν Χεζορούφειον ποτα
μόν θά καταλάβουν τό τρίγωνον ποΰ σχηματίζει ή σιδη
ροδρομική γραμμή ή άγουσα πρός τήν Σαρανταποδα- 
()οΰσαν, τήν Σαλαμάντραν καί τό άκρωτήριον τής ώραί- 
ας Λόξας. Ό  Χέζεμπούργκ τότε θά άναγκασθή νά 
ύποχωρήση πρός τάς Ίμαλαΐας λίμνας διά τών στενών 
τής Κοβολάσπης καί οί γενναίοι Φρατέλλοι μέ τόν Τζε- 
νεραλίσιμον Κατούρνα (καί κάτι πάρα πάνω) θά υπερ
φαλαγγίσουν τήν μεσαίαν πτέρυγα τοΰ άριστεροΰ κέν
τρου τών Αυστριακών καί διά τής Σικελίας θά φθάσουν, 

' ντιριταμέντε είς τήν Λατέρναν, πρωτεύουσαν τοΰ Δου
κάτου τής Άναγουλαμέντε. Οί Γάλλοι θά καταλάβουν 
τόν σιδηρόδρομον τοΰ Βάρδα Μπένε γιά νά εμποδίσουν 
τήν μεταφοράν πυρομαχικών είς τό Βερντέν, ό δέ Ά γ- 
λικός στόλος παραβιάζων τά στενά τής Κρέσνας θά άγ- 
κυροβολήση είς τόν λιμένα τού Βερολίνου, δπου θά 
τοΰ γίνη μεγάλη υποδοχή ή μάλλον δπου θά γίνουν με
γάλες υποδοχές στούς ’Άγγλους κτλ. κτλ. Τώρα άν δέν 
σέ φωτίσαμε μείς κανείς δέν θά μπορέση άλλος.

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα έν HUDSON, MASS. 

Telephone, Hudson 56

Ή  Εταιρία V ASIL STEAM SYSTEMS CO, φέ
ρει είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή τιμή τών με
τοχών αύτής ηύξήθη άπό 2 δολλ. είς 5.

’Επί τη ευκαιρία ταύτη εύρίσκεται είς τήν εΰχάριστον 
θέσιν νά ύπομνήση είς τό κοινόν τάς προόδους αύτής αΐ- 
τινες καταφαίνονται άπό τήν άγοράν τοΰ μεγαλοπρε
πούς αύτής άτμοηλεκτροκινήτου Ιργοστασίου, τήν έ'ναρ- 
ξιν τών εργασιών της, καί την μεταφοράν της Εδρας 
της είς τά ευρύχωρα γραφεία τοΰ έργοστασίου της έν 
HUDSON, MASS.

Ή  ΰψωσις τών μετοχών είς 5 δολλ. καταδεικνύει τήν 
πρόοδον καί τήν μεγάλην πίστιν τής 'Εταιρίας διά τόν 
θρίαμβόν της, συνάμα δέ δεικνύει είς ποιον ΰψος θά 
φθάσουν αί μετοχαί της

Υπάρχει μεγάλη εύκαιρία δι’ έκείνους οί όποιοι θέ
λουν νά έπωφεληθώσιν αύτής, W i άγοράσωσι μετΌ- 
χάς, διότι δέν είνε άπίθανον νά παύση ή Εταιρία πω- 
λοΰσα μετοχάς έντός ολίγου χρόνου. Τότε ή ευκαι
ρία θά παρέλθη άνεπιστρεπτεί.

Μεθ’ ΰπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON, MASS.
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Κ Α Ι  Π Λ Ι Ι Ρ Ο 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

Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου καί χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 
δίχως ταΰτα φουκαρά 
κι’ αν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθης 
τοϋ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό H air T on ic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
506 LIBARTY STREET

PITTSBURGH, PA.
***

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YO R K .

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; Μ/|ν έχης πιά σκοτούρα, 
rfls πέρνει δλες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  
Μ ι ο ν ρ α ;  σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμφ’ ς τά  ξένα 
Μ κ ο ύ ρ α ς καί Π  ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή εΐν’ ΐνα.

Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
* **· *

Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πάς τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε  φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη· «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ουλά του 
θκός νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

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

ΰλο Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
ιαν εργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο

01 Ποΰλο
καί κάμαν , ------- „  _lt. „ rr..„  , _ 1;—
ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κι’ εύγε θά πής στούς "Ελληνας. Χίλιες φορές χαλάλι. 
Γι’ αύτό αν είσαι θεριακλής καί σύ καθώς εμένα 
τοΰ Ποΰλου κάπνιζε καπνά, τά μοσχομυρισμένα.

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

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θερμά.
Μή σάς πλανοΰν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
'Ελληνική κολώνια, αγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς Άδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.

■ 50<= καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A TTH E W S BROS., 874  9th A ve., 

* *  *
New Y ork  City

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
Έχεις τά δόντια σου γερά; Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
’Εάν 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.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 W EST 37 STREET NEW YORK

Ά ν  μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
fiv λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί "Ά δωνι 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 Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο κα'ι μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATH EN S BARBER SH OP

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

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
«Τ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τά  φέρνει.
LE K 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 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.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352  PEA RL STREET, NEW  YORK CITY

’Εάν 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 δψι.

ΑΔΕΛΦΟΙΚΑΚΑΒΑΚΗ 
140V2 WEST PEARL STREET NASHUA, Ν. Η. 

* t *
Λουκούμι 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 τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τή ϊ 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 εύάερα, ευήλια 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 ’ Α νάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργονί Hotel τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel υπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμερή 

I μέ πατριωτισμό πολύ 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 εχει γνώσι μέσα του έτσι λέει.
« Σ ’ δ,τι άξία εχει ασφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

GEO. P. CASTRITSY, GENERAL AGENT.
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 Γιασυντή τη 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.
527 Market Street, Lowell, Mass.

★ ★ ★
Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  

Ιατρός
136 Ε. 17th St., NEW YORK

*  ★  *

Α τμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
κα'ι 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. Galanos 20 Pearl S t New York
Τοϋ Σ ίγγερ  ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλοΰν σέ βεβαιώ κι’ δν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νϊ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πληρώσης.
Γριακός Γραικό &ς προτιμφ δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό άς προτιμά δταν ζημιά δέν εχη

742 S. Halsted St. CHICAGO ILL.
"Οτι κι’ άν είσαι "Ελλην, Γάλλος. ’Εγγλέζος, Β λάχος 
καί σάν έμέ καπνίζεις τούτέστι σάν Φελάχος 
τά  σιγαρέττα πέρνε τών Μπένα Ό μιρόλη 
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 ε ξ  ι 
άγόρασ ’ Ϊνα δργανο δοκίμασε κα'ι παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης. 
θ ά  π ή ; 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 Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτούς ΓΙαπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ςοϋχα νά χάνοί ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. 1LL.

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 ’Αρχισερδιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τού πωλητάς σας σόδας στού 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, Στέλλει* 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW  YORK
T elephone. Bryant 4 1 6 0  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 ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής πούναι 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;
Στοϋ 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 άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ ’ έ'να 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 στά δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

ohn Marakas Rookery Bldg. Room  81 7 Chicago, 111

Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζχις έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
Ά ν  θέλης σύκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
κα'ι ’ 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  ·  έ

(ψωνίσβ».
Ν. Υ.Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Π έππαν κι’ "Α λεξ 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. 5th Ave. Cleveland O. 

* * *
Ό π ω ς  σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις π ώ ς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξείδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης
κι’  ώ ς  πρόγραμμά μας εχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο θ  υ μ ί ·
ποΰ θά  είπη Ά  ν ά π α  υ σ  ι γιά σάς κι’ Ο Ι  x ο ν ο μ (
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9  A lbany St. Ν. Τ.

* * *
GREEK— ITALIAN IM PORTING CO.

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

συναγωνιζόμεθα τούς είσαγωγείς τής Ν. Ύορκης διόί» 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  καί δέν έχομε π ο λ λ i 
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο 'Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνύ· 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατε μας.


