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τριάντα τοΰ Σεπτέμβρη ποΰ μαλλιβράσι γίνεται 
μπάτε σκυλλιά κΓ αλέστε κι’ αλεστικά μη δίνετε

■ν>ν)

Στ’ άστεΐα συζητοΰνε τά δυό γερά κεφάλια 
άντ'ι νά φασκελλώσουν τοΰ τόπου μας τά χάλια.

Φ.— ’Έμαθες τα Περικλέτο;

Π .— ’Έμαθά τα Φασουλή 
πώς πηγαίνομε κα'ι φέτο 
τρις χειρότερα πολύ.

Φ.— Έμαθες επαναστάσεις, 
καταλύσεις, προκηρύξεις 
πουν, άλήθεια νά τά χάσης 
κα'ι ολόκληρος νά φρίξης;

Π .— Έμαθα τής κλίκας νίκας
κα'ι τών πρώτων έν τοϊς πρώτοις 
’Έφυγε καί ό Κρητίκας 
Έψυγε κι’ ό Κουντουριώτης

ή Πατρίδα άν δέν σφάλλω 
περπατει μέ δοκανίκι 
καί Κουβέρνο κάνει άλλο 
μ’ εδρα του τή Σαλονίκη. 
Λόγια πήγανε στά κούφια 
κι’ ό Λευτέρης προχωρεί 
Κόκκινη καί πάλι σκούφια 
στό κεφάλι του φορεΐ. 
καί ή Μοΐρα θά τό φέρη 
νά τόν δοΰμε μυγοχάφτη, 
ή Σωτήρα τό Λευτέρη 
ή τοΰ έθνους νεκροθάφτη.

Μέ χαμόγελο στά χείλη 
σαγηνεύει τώρα πάλι

οο στομάχι 
τρύπα
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εν’ αντάρτικο μαντΰλι 
εχει δέσει στό κεφάλι 
καί πηγαίνει τρίκι τράκα 
Περικλέτο Τριτσιμπίδα 
ή γαλάζια του ή Βράκα 
ποΰ θά σώση τήν Πατρίδα.

Δές! τά φλάμπουρ’ άνεμίζουν 
κάθε μιάς αντάρτας Νήσου 
κΓ εύφροσύνως χαιρετίζουν 
τόν ’Αντάρτη τοΰ Θερίσου 
ποΰ τήν μπάλα σέρνει πάλι 
καί πρός δράσιν έξορμά 
γιά νά κόψη τό κεφάλι 
καθ’ έπιτελοΰς μπουρμά.

Τί φρικώδες τοΰτο κάζο 
τί μεγάλο ξαφνικό 
ενα δεύτερο κυτάζω 
τήν Πατρίδα Μεξικό 
ποΰ τό αίμα και τό δάκρυ 
τ ί'ιποτίζει κουφαηδόνι 
κΓ άναρχί’ άπ’ άκρη σ’ άκρη 
τά κεφάλια της σηκώνει 
Δές τής "Υδρας τής Λερναίας 
τ’ άναρρίθμητα κεφάλια 
κι’ άποθαύμασε τής νέας 
ξεχαρβαλωσιάς τά χάλια 
ποΰ τό πείσμα καί ή κλίκα 
θά τής στήσουν μακεληά 
χίλια ουρα τοΰ Κρητίκα 
χίλια καί τοΰ Βασιληά.

Π .— Ροδοδάκτυλος Αΰγοΰλα 
έβγα φώτισε τή γή 
φώτισε τή Λευτεροΰλα 
μήν άνοιξη νηά πληγή 
καί άλληλοφαγοθοΰμε 
καί γελάσουν οί Διάβολοι 
χωρισμένοι σάν βρεθούμε 
καί στό θρόνο καί στό βόλι.

Φ.— Τρέξε φέρε τά σαντούρια 
τά κλαρίνα τά βιολιά 
Στήν πατρίδα μας καινούρια 
ξημερώνει Πασχαλιά 
καί άνθρώπινα κοράκια 
λέν στής νύχτας τή σιγή 
«Ματοπλήμμυρες αυλάκια 
άς ποτίσουνε τή γή.
Κύτα! Λάμπει έκεΐ πέρα 
άνταρσίας γιαταγάνι 
ή χασάπικη μαχαίρα 
περιβάλλεται στεφάνι 
κι’ άπ’ τήν Κρήτη ώς τό Τζάντε 
μ’ ενα κίνημα φριχτό 
’'Αλλος διαλαλοΰν άβάντε 
τής Πατρίδος τό σφαχτό.
Ούρα 11 ερικλή, στήν κλώσσα 
στά γενναία τά ξεφτέρια 
ποΰ πουλοΰνε δσα κΓ δσα 
τής Πατρίδος τά τζιέρια 
’Άκου διαλαλοΰν κεΐ κάτω 
’Ίσα άλλος πατριώτη.
’Ώ χ! τό μοσχομυρωδάτο 
τής Πατρίδος μας σηκότι.
Ουρ« τό γινάτ’ ή γκρίνια!
Νά κομμάτι διαλεχτό.
’Ίφ ! καί τώβαλα στή φτήνεια 
τής Πατρίδος τό σφαχτό. 
’Άλλος! Ποιός θά πάρη άλλος 
τό κεφάλι, τό ποδάρι 
τό ζητά ό ’Αγγλογάλλος 
τό ζηλεύουν κ’ οί Βουλγάροι. 
Άλλος ποιός θά πάρη άλλος 
τά παΐδια καί τήν πλάτη 
οΰρα τής φωτιάς ό μπάλος 
ζήτω πλέον τό γινάτι 
τό καράβι άρμενίζει 
μέ σορόκο μέ μπονέντη 
καί ό σκύλος δέν γνωρίζει 
στήν 'Ελλάδα τόν άφέντη.

Π .— Τήν ψυχή μου τήν πιέζεις 
μέ τ’ άστεΐά σου κανάγια 
μέ τοΰ ’Έθνους μας μήν παίζεις 
τά μυστήρια τά άγια 
καί τ’ αυτιά μου τόση ώρα 
μιας φωνής κτυποΰνε ήχοι

«Κρίνεται σ’ αυτήν τήν μπόρα 
τής Πατρίδος μας ή τύχη»

Ξέρεις; Μπήκαν στήν Καββάλα 
οί Βουλγαρικοί στρατοί.

Φ.— Καί σάν μπήκανε, κεφάλα 
ό χορός καλιά κρατεί.

’Ά σε τούτους τούς μπελάδες 
άφες ήσυχο τό Στέμμα 
Δέν μ’ άρέσουν οί καυγάδες 
καί συχαίνομαι τό αίμα.

Γιά τόν κόσμο μή σέ μέλλη 
μή σέ νοιάζη καί πολύ 
Άφοΰ γλύτωσες τ’ άμπέλι 
Τί σοΰ σκάζει ή χολή;

Π .— Βλέπω σ’ έμποδίζ’ ή μύτη 
καί δέν βλέπεις Φασουλή.
Βρέ μάς άρπαξαν τό σπήτι.

Φ.— Μάς άφήσαν τήν αυλή
καί μπροστά σ’ αύτή κουτάβι 
ποΰ σοΰ δίνει παραποΰλι 
μοΰντζες νάχη τό καράβι 
καί οί λεύθεροι κι’ οί δοΰλοι,

Π .—  Πάει μάς τό πήραν φέτο 
τό θρεφτάρι μας μοσχάρι 

Φ.— Δέν πειράζει Περικλέτο
θά μάς δώσουν τό τομάρι 
νι’ άν τό κρέας φάνε δλον 
έν καιρφ μετά τιμής 
τό ζουμί τών Π ρ ω τ ο κ ώ λ ω ν  
θά ρουφήξωμε καί μεϊς.

Άπό τόν ΰπνο τό βαθύ ό Φασουλής ξαφνιάζεται 
κι’ άρχίζει νά παραληρή κι’ Ουλάνους όνειριάζεται.

Τ ’ άλογο, τρέξε, τ’άλογο καί μ’έ'πιασαν Ούλάννοι! 
πάρε τουφέκι καί σπαθί, πιστόλι, γιαταγάνι 
κι’ άλογο φέρε άλογο σάν τόν Όμέρ Βρυώνη 
καί τό Βασίλειο πουλώ γιά ενα πανταλόνι!

Θεούλη μου, τί μακρυές ποΰ έ'χουν σακαράκες!
Στριμμένες βλέπω άγριες κατάξανθες μουστάκες 
ποΰ νά περάσουνε μποροΰν πώς λένε έκεΐ κάτω 
κΓ άπ’ τοΰ σκυλιοΰ μου τοΰ Φιντέλ— μέ συγχωρεΐς—  τόν πάτο.

Ουλάνοι! Νάτοι έ'ρχονται περήφανοι καί γαΰροι 
Πολλή μαυρίλα πλάκωσε σάν καλιακούδα μαύρη 
φουσάτα τρέχουν άγρια γιά νά μοΰ πιουν τό αίμα 
καί τρέμει γή καί ουρανός Κυβέρνησις κα ίΣτέμμα.

Ό  φόν Μακένσεν ερχετο*, ό Φίχτην, Βούχτην Χάφτην 
άλογο φέρε νά διαβώ πηδώντας κάθε φράχτην 
γιατί άπό τό φόβο μου καί δίχως νά τό θέλω 
θαρρώ τό πανταλόνι μου πώς μπήκε σέ μαστέλλο.

Ουλάνοι! Παναγία μου μανοΰλες ποΰ θά κλάψουν!
Χάμ, χούμ, μποροΰν συντάγματα μέ μιά βουκιά νά χάψουν 
κι’ άπό τήν τρύπ’ αχώνευτα νά ξαναβγοΰν τήν άλλη. 
καί πάλι νά τά πιάσουνε καί νά τά φάνε πάλι

Τ ’άλογο φέρε, τάλογο κι’ Ουλάνοι μέ πλακώνουν 
Ίδέ τους στό Βαλκανικό τό μέτωπο ζυγώνουν 
καί χρεμετίζουν τάλογα καί πλήθη πεινασμένα 
τούς λένε «δός μου μιά σβουνιά άπ’ τάλογο καί μένα» 
Τ ’άλλογο φέρε, τάλογο κι’ Ουλάνοι άριβάρουν 
ποΰ σάν μέ πιάσουν ζωντανό άμέσως θά μέ γδάρουν, 
κι’ άπ’ τό πετσί μου ίίστερα θά κάνουνε λουριά 
καί σύ πώς είναι θά θαρρής σακκοΰλες μέ φλουριά.

Τ ’ άλογο φέρε μου προτοΰ νά σβύσω 
καί πάν χαμένα έ'ρημα νηάτα 
τ’ άλογο, τάλογο νά καβαλλήσω 
κΓ Ουλάνων πλάκωσαν τρανά φουσάτα.

I Πάνω μου χύμηξαν Ουλάνοι ντοΰροι
ι καπνός, άντάρα, φωτιά καί λαΰρα
j άλογο δός μου ,σκυλλί, γαϊδοΰρι
, κι’ δλα τά βλέπω κακά καί μαΰρα.

Ουλάνοι έ'ρχονται. Πώπώ τί νίλα
Μ’ αίμα τόν κόσμον στό διάβα πνίγουν
’Άλογο φέρε μου, βώδι, γκαμήλα
θέλω νά φύγω προτοΰ... μοΰ φύγουν
(Ταΰτα είπών συνέρχεται· μά κάτι έμυρίσθηκε
καί ψάχνων άνεκάλυψε παρντόν, πώς μαγαρίσθηκε.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Η ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένουJ 
"Οταν—  μοΰ λεγαν στό Σχολειό— γράμματα τόσα μάθης 
δπου κι’ αν ζήσης δέν μπορείς ποτέ νά κακοπάθης 
καί γύρω σου, δπου περνάς δλοι θά λένε Νά τον. 
και θά χάσκουν σάν τούς μιλης περί διά γραμμάτων.

Ά ν  σέ μοιράνουν στή ζωή εγγράμματο ή Μοίρες 
θά τρέχουν πάντα πίσω σου σάν παλαβές ή λίρες 
κι’ δλα τά μικροπράμματα δσα ή φούχτα πιάνει 
διπλά, μεγάλα, τρίδιπλα ή γνώσις θά τά κάνη.

0 ’ ανταμειφθοΰν οί κόποι σου καί τής σπουδής ό ζήλος 
Είναι ι[>ωμί ό "Ομηρος, παράδες ό Αισχύλος 
καί μόνον μέ ιαμβικούς καί μέ τροχαίους στίχους 
θ’ άκούσης μέσα στή ζωή τούς λ ι ρ ι κ ο ύς τούς ήχους.»

Τέτοια καί άλλα άκουγα άπ’ τούς δασκάλους ’κείνους 
πού μ’ έπρηξαν μέ συγγραφείς δικούς μας καί Λατίνους 
κι’ ένώ περνούσα γιά σοφός στόν τόπο μου μιά μέρα 
βρέθηκα τυφλοκούταβο σάν πήγα παραπέρα.

’Έτσι λοιπόν χωρίς ψωμί μά συγγραφείς γεμάτος 
'μπρός σ’ έμπορο αγράμματο πούταν χιλιοχορτάτος 
έστάθηκα παρακαλών γιά νά μοΰ πή τό «έλα» 
κι’ έβγαλα τό καπέλο μου νά μή βραχή όμπρέλλα.

Τοΰ εμπορίου πρακτική καμμιά δέν είχα γνώσι 
καί μ’ δλα μου τά γράμματα καί τή σπουδή τήν τόση 
άν ένα γράμμα μούλεγε νά γράψω, ποιός τό ξέρει 
θάγραφα ίσως έ.ξελάνς καί στό μαγαζινιέρη.

Σάν πόσα επαγγέλματα κι’ έκεΐ δέν έχω κάνει 
Έπιασα μπρίκι καφετζή καί μάγειρα τηγάνι 
ποΰ μέσα του τηγάνιζα τζιέρια καί μαρίδες 
άπό τήν πείνα μή γενούν τά μάτια μου γαρίδες.

Πόσων τεχνών ό άνεμος κι’ έκει δέν μ’ έχει πάρει!
Μέ είδαν ξύλα νά πουλώ, μέ είδαν καρβουνιάρη
μά καί στούς χρόνους τοΰ λιμοΰ εκείνους τούς μεγάλους
έκανα καί τό δάσκαλο γιά νά στραβώσω κι’ άλλους.

Σάν πόσες τέχνες, Ντόμνουλε, δέν άλλαξα κει πέρα, 
προτού ώ ςσιταρέμπορος ξημερωθώ μιά μέρα 
καί κοιμηθώ κάποια βραδειά γιά νά ξυπνήσω πάλι 
δπως καί πριν μή έχων πού νά γύρω τό κεφάλι.

Πόσες δέν πέρασα κι’ έκεΐ είν’ ή αλήθεια νίλες!
Πόσες δέν είχα— πλήν ποτέ περί κακίας—  φίλες 
πού ντράγκα μέ φωνάζανε καί πούϊουλε Κωστίκα 
κι’ ήταν οκάδες ζάχαρι, κι’ ήταν καντάρια γλύκα.

"Οταν θυμούμαι κάποτε εκείνες τής κυρίες, 
τής νηότης τήν τρελλή ζωή, τής λιροαβαρίες 
μέσα μου λέω- Φασουλή. Κακή ψυχρή σου φλάσκα . 
Ά χ ! πούναι ’κείνοι οί καιροί! Ρουμάνια τραϊάσκα!

ΓΙ ολύ ώς έμπορο στερνά μέ πρόκοψε ή Μοίρα.
Λ έ ϊ ή τσέπη γέμισε, ναπολεόνια, λίρα
κι’ ήμουν κι’ έγώ έπίλεκτον τής Παροικίας μέλος
πλήν άναυλος μπαρκάρισα κι’ άδέκαρος στό τέλος.

Λοιπόν νά μήν πολυλογώ γιά τά προπαρελθόντα 
καί μέσα σας μοΰ βρίζετε κάθε νεκρόν καί ζώντα 
θά σάς τά πώ νά μάθετε. Πώς τώσκασα κουμποΰρι, 
πώς ό μαγκούφης έρωτας μοΰ κόλλησε τσιμπούρι 
στό σβέρκο μου, στήν πλάτη μου σέ δλα μου τά βάθη 
καί μ’ έκανε καί έχασα τ’ αύγά μέ τό καλάθι.

Τώχει λοιπόν ή φύσι σου στόν κόσμο νά προκόψης 
Τοΰ γουρουνιού καθώς τό λέν τή μύτη κι’ άν τοΰ κόψης 
αύτό θά κάνη γοΰ, γοΰ, γοΰ κι’ έγώ σάν γιαβουκλοΰ 
κι’ έκεΐ σάν ηύρα θηλυκά άρχισα κλοΰ, κλοΰ, κλοΰ,

Η φύσις γιά τόν άνθρωπο δσω περνοΰν οί χρόνοι 
σάν τ’ άπό μέσα γίνεται —έξκιούζμι— πανταλόνι 
ποΰ πριν επάνω στό κορμί νά τό φορέσης πλένεσαι 
μά σάν τό βγάλης τό κυτάς καί τό χιλιοσυχαίνεσαι.

( ’Ακολουθεί)

Α Π Ο  ΟΛΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ
Άλλαλλάξατε έκ χαράς ...τυπογράφοι καί σκηρτίσατε 

έξ εύφροσύνης... άναγνωστών σακκούλες. .Η ενταύθα 
έπιτροπή τών Φιλελευθέρων θά έκδοση προσεχώς έφη
μερίδα,ή οποία κατά τό π α ρ ά-δ η γ μ α τών άλλων ίσως 
χαρισθή κι’ αύτή στόν Ελληνισμόν τής ’Αμερικής. Ελ
ληνισμέ τής ’Αμερικής λοιπόν χαΐρε:..βάθος άμέτρητον. 
Καί έπειδή ό λόγος περί εφημερίδων θυμηθήκαμε πώς 
άρχισαν καί πάλιν κατ’ αύτάς ή δημοσιογραφικές φ α- 
-γ ο μ ά ρ ε ς.

Στέλλει λοιπόν ή μιά στήν άλλη C. O.D. μήνυμα—  
άνάγνωθι δύο σέντς τά όποια εννοείται πληρώνει ό Ιδι
οκτήτης τής έφημερίδος δηλ. ό Ελληνισμός τής ’Αμερι
κής— καί ρωτά:

— Κολυμπητικώς τζάνουμ πήγαν στήν ’Αθήνα κείνες 
ή 2.000 τάλληρα τών έπιστράτων; Μπά καί τής έχαψε 
κανένας καρχαρίας σάν τόν μακαρίτη τόν ’Ιωνά Εμπρός 
λογαριασμό γιατί θά σάς ά π ο δ ή ξω... μαντζουράνα 
στό κατώι.

Καί άπαντά C. Ο. D. ή άλλη.
— Έμεΐς ποΰ κ ά ν α  μ ε καί φτιάσαμε καί δήξαμε 

άπ’ τόν "Αγιο Φανούριο κι’ ώς τή φανερωμένη, ’Αβραάμ 
έγέννησε τόν ’Αβεσαλώμ γενεές εξήντα τρεις άπό τήν 
πόρτα σου περνώ παπαρούνά μου.

Τότε λοιπόν ή άλλη στέλλει τό εξής τηλεγράφημα είς 
τόν Μητροκολίτην.

—  Πέπλσς χαυς-τυρίου ταξύδια δολλαρίων. Άνεί.ή- 
φθησαν; Μαρκ-ονίσατε.

Έξ(ω)αρχος.,»
Καί απαντούν εκείνοι.

— ’Αποστολή κ-αρχάριος Λάθος δά(κτ)ύλικόν. Προσε
χές φίλον έν τάξει.

Διά παπαδικήν έπι(ν)τροπήν
Π α χ ο ύ μ ι ο ς

Ό  «Σάτυρος» θά παρακολουθήση καθ’ δλας αύτοΰ 
τάς φάσεις, τό πατριωτικόν τοΰτο θέμα καί δταν βγοΰν 
τά αποτελέσματα θά προβή είς τήν έκδοσιν τών κάτωθι 
βιβλίων.
Α. «Περί έξωπετάξεως τών δολλαρίων σας, σ χ έ σ ε ω ς 
τών ένδιαφερομένων Γενικού Άρχοντος καί δέν συμμα
ζεύεται,»

Β .' «Δύο χιλιάδες.... δολλάρια υπό τήν θάλασσαν.»
('Υπό ’Ιουλίου ...Π έ ρ ν)

Γ '. «Τά ταξείδια τοΰ Άραγώ καί ’Αρασύ» (ύπό Μΐ 
Κυκλοφορία.)
καί Δ '. «Βγάλε τή σκούφια σου καί χτύπαμε» (ύπό Πά- 
-Λουκίου.)

Τώ αίτοΰντι άποστέλλονται δωρεάν μαζύ μέ τήν .... 
Π ε ν τ α δ ά χ τ υ λ ο ν ! .

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
ΡΩΜΗ. ( α υ θ η μ ε ρ ό ν )

Κέρατα ήμετέρας παρατάξεως συνεκρούσθησαν προς 
τά τοΰ έχθροΰ. Έπιτεθέντες διά τής διόδου τών Καζανί- 
ων έκυριεύσαμεν ό'ρη Μακαρόνια. Εύκοιλιότης έπεσεν 
έπι τελεία... (λέξις δυσανάγνωστος ύπίοθέτομν καί.... 
παύλα.
ΒΙΕΝΝΗ (Α ύ θη μ ε ρ ό ν)

Βομβαρδισμός εφεδρικών θέσεων ’Ιταλών εξακολου
θεί. Εχθρός υποχωρεί διαρκώς ά λ-α λ λ ά ζ ω ν Παν
ταλόνια. ’Αποστείλατε ενισχύσεις πλείστ(ρ)ας. 
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Γάλ?Λΐ έ ξ ε  κ έ ν ω σ α ν  έ σ ω τ  ερι κ ό ν Λοιμωτ- 
τοντες έπιτιθέμεθα αγρίως.
Π Α ΡΙΣΙΟ Ι

Γερμανοί βοιιβαρδίζουν μέ ά έ ρ ι α Σομ Οντορ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
(Πέντε φάσκελλα ή λέξις) 

ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΟΡΦΑΝ, Μ ΠΟΣΤΟΝ
Ό  Ιναποδίστριας, φίλε μου δέν έκαμε ποτε κυβερνή

της τής Ελλάδος.
Ό  Καποδίστριας, καθώς άναφέρει ό διάσημος φυσι

οδίφης τής ’Αρχαιότητος Κλεάνθηθ (δχι ό Βαρσαδακησϊ 
πρώτος έπεννόησε τόν άργαληόν, φονικήν παγίδα εις 
τήν όποιαν δ Σοφός Σολομών συνελαβε την Αριαδνην 
μέ τόν γνωστόν ....μίτον.

Ό  πατέρας του ήτο Σαμαράς καί ή μητέρα του αδρα- 
χτοποιός, έγεννήθη δέ έπί τής βασιλείας τοΰ Μ ε ρ α- 
κ λ ή.

Από μικρός ήσθάνετο μεγάλην κλίσιν προς τήν 
Γ α ν ω τ ι κ ή ν  έπιστήμην, ή οποία τόν ώθησεν είς 
τήν άνακάλυψιν τοΰ σφοντυλιού, μέ τό όποιον πλέκουν 
στό χωριό σου τά τσαρούχια, τό λαναρι πού ξένουν 
ή γυναίκες — μέ συγχωρήτε— τό μαλλί, τό μαγκανοπή
γαδο καί πολά άλλα τέτοια καί χειρότερα.

’Έζησε μέχρις δτσυ πέθανε άπό συγκοπήν τοΰ 
ιερού όστοΰ γιατί δέν έξελέγη πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου 
τΰν Φίλε-Λευτέρων.

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝ ΘΡΩΠ ΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προπροηγουμένου)
ΚΑΡΔΙΑ

Τί είναι καρδιά τοΰ άνθρώπου;
Γι’ αυτήν έχουν γραφή ών ούκ έστιν άριθμός.

Οί ποιηταί λοιπόν τήν άποκαλούν «Σύμπαν» οί ’Αθη
ναίοι δημοσιογράφοι «Μάρκα» οί ντόπιοι δημοσιογράφοι 
Ελληνισμόν τής ’Αμερικής ή Νοήμον Κοινόν» οί γιατροί 
«Κρέας διαστελλόμενον» καί οί φιλόσοφοι— δταν γηρά- 
σουν— «Νοσογόνον εστίαν.»

Έμεΐς ποΰ έ ν σ κ ή ψ α μ ε  ιδιαιτέρως άλλοτε—  
προτού δηλαδή ύπογυναικοθοΰμε—  στή μελέτη τοΰ ζη
τήματος αύτοΰ έχομεν τήν ιδέαν δτι είναι ένα πράμμα 
χειρότερο καί άπό τό μουλάρι, άφοΰ σέ κ λ ω τ σά καί 
τή στιγμή πού σέ χαϊδεύουν άκόμα.

Εις τό παγκοσμίου φήμης σύγγραμμά μας «Καρδία 
ύπό... άγγινάραν» πραγματευόμείΗχ έν έκτάσει τά κατ’ 
αυτήν ύπό τά εξής κεφάλαια:
— Ή  κλωτσιές τής καρδιάς καί ή κλωτσιές τών.,.συζύγω'· 
— 'Η χορδή της καί οί έρωτευμένοι γιά δέσιμο.
—Τά σκιριήματά της καί ό χορός τοΰ Ήσαΐα.
— Ό  ίπποτισμός καί τά παιδιά ποΰ σέ καβαλλικεύουν. 
— Τά κυρίως χαρακτηριστικά καί αί άχαρακτήριστοι κυ- 

ρίαι.
— Ελαφρά φιλήματα καί φίλοι ποΰ σέ ελαφρύνουν άπό 

τά συζυγικά βάρη.
— Έπίθεσις κατά μέτωπον καί διάφορα άλλα κ α κ ά  

τά όποια δέ νμπορεΐ κανείς νά πάρη μ υ ρ ω δ ι ά  
έγκαίρως.
Επειδή δμως έμεΐς εϊμθα δπως λένε είς κατάστασιν 

πολύ έ ν δ ι α φ έ ρ ο υ σ α ν  γιά τούς ά ν α γ ν ώ σ τ α ς  
ώς έκ τούτου θά άντιγράψωμν έδώ μερικάς θαυμασίας 
περικοπάς άπό τό μεγάλο περί-όπής βιβλίον μας αύτό, 
τό όποιον διαβάζεται άπλήστως άπό δλους τούς...στραβούς 
τής ύφηλίου.

( ’Ακολουθεί)

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

Telephone, Houdson 56
Ή  Εταιρία V A SIL  STEAM SYSTEMS CO., φέ

ρει είς γνώσιν τών ένδιαφερομέλ'ων δτι ή τιμή τών μετο
χών αύτής ηύξήθη άπό 2 δολλ. είς 5.

Έπί τή εύκαιφρία ταύτη εύρίσκεται είς τήν εύχάρι- 
στον θέσιν νά υπόμνηση είς τό κοινόν τάς προόδους 
αύτής αϊτινες καταφαίνονται άπό τήν άγοράν τού μεγα
λοπρεπούς αύτής άτμοηλεκτροκινήτου έργοστασίου, τήν 
έναοξιν τών έργασιών της καί τήν μεταφοράν τής έ
δρας της έν HUDSON MASS.

Ή  ϋψωσις τών μετοχών είς 5 δολλάρια καταδεικνύει 
τήν πρόοδον καί τήν μεγάλην πίστιν τής Εταιρίας διά 
τόν θρίαμβόν της, συνάμα δέ δεικνύει είς ποιον ύψος 
θά φθάσουν αί μετοχαί της.

'Υπάρχει μεγάλη εύκαιρία δι’ έκείνους οί όποιοι θέ
λουν νά έπωφεληθώσιν αύτής, καί άγοράσωσι μετοχάς, 
διότι δέν είναι άπίθανον νά παύση ή Εταιρία πωλούσα 
μετοχάς έντός ολίγου χρόνου. Τότε ή εύκαιρία θά πα- 
ρέλθη άνεπιστρεπτεί.

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Εϊδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π  α ν το π ω λ ε ΐ ο ν ό « Ε ρ μ ή ς »  πού είνε νά ρώτησες 
"Οτι ό νούς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς καί ρίγανη καί ξύδι τής Π ατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα έκλεκτή, σέ μαγαζί πού λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πριν νάμπη.

SKOULAREKES 
300a West, 40 St., New York City

’Αδύνατον νάσαι γερός ή μέ γερό στομάχι 
δταν καί μιά τό δόντι σου μονάχα τρύπα θάχη.
Μπορεί αλεύρι προκοπής κανείς νά περιμενη 
άν τύχη ή μυλόπετρα καί είνε χαλασμένη;
Είναι τά δόντια στολισμός μά καί ύγειά επίσης 
γι’ αύτό τό Ράγκο τό Ντεντίστ τρέξε ν’ άναζητήσης. 

RANGOS
Association Bldg. (room  7) LOWELL, MASS.
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Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου και χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 
δίχως ταΰτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
και νά μεταμεληθης 
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

PITTSBURGH, PA.
* * *

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVEN U E NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* * *

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; εχης πιά σκοτούρα,
τήζ πέρνει δλες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ϊ ο ν Μ π ο ΰ ρ α »  
Η 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’ ϊνα.

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 
xal δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ούλά του 
θ εό ς  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

•41 6th A re ., NEW  YOR K
J Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
"Εχεις τά δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά και δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν 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 αμφιβάλλω 
και κράτς θά πάη στήν εΰχή κα'ι θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

» * ·
"Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
Αν 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 ψιλά στή ζή<π δέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι εχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι Άγγελή 
Κουρείο κατακάθαρο καί μ’ ώμορφιά πολλή.

ROYAL ATHENS BARBER SHOP

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
β* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Αάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοίς μετρητοϊς τά φέρνει.
LKKAS & D RIVA S 19-21 ROOSEVELT ST. Ν. Υ.

··*
Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί 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 περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

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

Έάν σπανό δέν σ’ έκανε ή Μοίρα νά γυρίζης 
σάν ε^ης γένεια και μαλλιά ποΰ σιοΰρ θά τά ξυρίζης 
αν βρίσκεσαι στή Νάσουα κι’ ά'ναζητε'ις μπαρμπέρη 
στοΰ Κακαβάκη μοναχά νά ξυρισθής συμφέρει.
Μή λησμονής κι’ ή πιό μικρή πάνω στό μοΰτρο κόψι 
σέ κάνει και συχαίνεσαι τήν πιό ώραία δψι.

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

* t  *
Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποΰ τρώς και λές τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους κα! Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νδναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

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

01 Ποΰλο Μπρός τόν άνηψιό συντρόφεψαν τόν άλλο 
και κάμαν εργοστάσιο πρώτης γραμμής μεγάλο 
ποΰ σάν τό δής περήφανα σηκώνεις τό κεφάλι 
κι’ εΰγε θά πής στούς 'Έλληνας. Χίλιες φορές χαλάλι. 
Γι’ αύτό άν είσαι θεριακλής καί σύ καθώς έμένα 
τοΰ Π ούλου 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 πολΰς καιρός περάση θερμά.
Μή σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, αγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τη μυρίζεις και θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς Άδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75c ή φυάλη ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. 
M A TTH E W S BROS., 87 4  9th A ve., New Y ork  City 

* ★ ·
Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μύροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω 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 εύάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σάν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό άδαής καί τρέμει μέσα ναμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’Ανάκτορο τοΰ Π έτερχωφ  λές είναι 
έδώ  περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel ύπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμερή 
μέ πατριωτισμό πολύ καί πχιο βαρύ κεμέρι.
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 ’ ο,τι άξία  έχει άσφαλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

GEO. P. CASTRITSY, GENERAL AGENT.
501 W . 168th Street New Y ork.

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 
οΰτε θά εΰρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου, τό αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί περνεις έπιπλα ίν κάς, άλλά καί δόσεις.
527 Market Street, Lowell, Mass.

★ ★ ★
Κ.

136 E. 17th St.,

Κ A  Ρ Ο Υ  Σ  Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK
* ★

Α τμόπλοια 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 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Y*rk
Τοΰ Σίγγερ ραπτομηχανάς μέ χέρι καί μέ πόδι 
ποΰ δέν χαλούν σέ βεβαιώ κι’ αν τής κλωτσήση βώδι 
άπό τόν Α ρβανίτη  Νϊ μέ μηνιαίας δόσεις 
μπορείς νά πάρης μιά χαρά ή καί νά τής πλήρωσής.
Γριακός Γραικό α ς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη 
άλληώς δ ς  πάη νά πνιγή έάν σέ ξένους τρέχει.
Γραικός Γραικό &ς προτιμά δταν ζημιά δέν έχη
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— 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’ ενα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης. 
PAN AGIOTIS TSIMIS ISO W . 28th St. NEW YORK.

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
ίοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
«τούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
βοΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ταμίας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τους 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 εΐναι 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 YORK
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

* * *
Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
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’ αΰτοΰς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδες έ'μποροι 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 παραγγελία 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.
j

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ ένα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά  φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί αν 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, 111.

'Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίξιις έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Α ν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί ’ ς τά 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  ·  Α

(ψοινίσηι».
Ν. Υ.M icrou ts icos  B ros. C o . 61 N ew  B o w e ry

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  δ ς  σπεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεϋή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’, δποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago III.
” 1 450 W. 5th Ave. Cleveland O. 

*  *  *

"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 ί ο
ποΰ θά είπή Ά  ν ά  π α  υ σ  ι γιά σ ά ς  κι’ Ο  I 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 εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης 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 έγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγνέ. 
Έληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατε μας.


