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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάχυρο;» θά βγαίνη 
χα'ι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στην τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοοάζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς κα! μεϊς μ’ έκεΐνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
κα! τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κΓ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

Όκτώβρη είκοσι κι’ άκόμη μία 
πείνα μεγάλη, άδεια ταμεία

-^νν ϋελη υμως καί κάνεις συνδορμητής νά γείνρ 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν κα! ’μεϊς. . . εράνους δπως ά λ λ ο ι  
την συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

Χίλια έννηακόσιακόσια μά κα! δέκα εξη 
μεσ’ σαύτή τή μπόρα κάτι θά μάς τρέξη.

Εκατό κΓ εννέα. Π άρτε τά σαντούρια 
συλλαλητηρίων μάς τσακώνει φούρια.

Τό νέον Ευαγγελίαν 
κΓ 'Ελληνικόν Φραγγέλιον.

Π .— 'Κλάδος οίίσης πύξ καί λάξ 
έν τή Συμμάχων τάξει 
εντός, έκτός καί έναλλάξ 
ποιός θά τήν πρωτοσφάξη

’Επί τής καταλύσειος 
πασών ’Αρχών άκύρων, 
τής μινιστροποιήσεως 
γερόντων άναπήρων.

Έν κολυμβήθρα Σιλωάμ 
χωλών βαφτιζομένων 
κι’ άντάμ ού μήν καί μπαμπαντάμ 
σοφών καθισταμένων.

’Ανατολής καί Δύσεως 
παραδιδούσης κώλα 
άρπάξεως, ξεσχίσεως 
κι’ οποίος τά χάψη δλα.

•'Λ),
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Προς ανταρσίαν τρέχοντος 
τοϋ Κρητικού Λευτέρη 
κι’ έν Σαλονίκη έ'χοντος 
τό Μάνλιχερ στό χέρι
Έπί τής Κυβερνήσεως 
τής φιλοσυμμαχούσης 
και έν ήμέραις κρίσιεως 
τό έθνος διαιρούσης.
ΕΙς εποχήν καιρού παληού 
κι’ δτε καιρός επέστη 
πρωθυπουργοϋντος Μανωληού 
τού Ρέπουλη τούτέστι
τού άπειλούντος ούρανόν 
και θάλασσαν κι’ αέρα 
οί Σύμμαχοι μετά φανών 
μά κα'ι φωνών μιά μέρα 
έβαλαν πόδι Φασουλή, 
κα'ι μέσα στήν ’Αθήνα 
ένθα ή γκρίνια ή πολλή 
καί ή μεγάλη πείνα.
Συμμαχικά αγήματα 
είς φιλικόν ένθύμιον 
έκαμαν καταλύματα 
μέσ’ στό Π ανεπιστήμιον. 
καί βίβ έφώναξαν λά Φράνς 
ενα σωρό γεγέδες 
κι’ έκαναν χίλιες ρεβεράνς 
κι’ ο'ι γκαζοντενεκέδες.

Φ.— ’Έτσι τόίφεραν οι χρόνοι 
κι’ δ καθένας των βουβάλι 
γιά μπαρμπέρης ξεφυτρώνει 
στού κασίδη τό κεφάλι.
Τώρα πρόσφυγες κοπάδια 
νηστικοί κυτούνε τ’άστρα 
ξαρματώνονται καράβια 
ξαρματώνονται τά κάστρα 
Στό λαιμό μας οί Ταρτούφοι 
έχουν βάλει τό λεπίδι 
κι’ δλοι παίζουν κλωτσοσκούφι 
μέ τη σκούφια τού κασίδη.
Καί οί "Αγγλοι καί οί Γάλλοι 
καί οί Σέρβοι κι’ οί Χαχόλοι 
σφάζονται γιά μάς χαμάλη 
τό καλό μας θέλουν δλοι.
Καί μάς έσμιξαν οί χρόνοι 
μέ Φρατέλους στραβοκάνη 
ουνα πόρτσα μακαρόνι 
άπ’ τό ίδιο τό καζάνι.
Μή σέ νοιάζει Περικλέτο 
καί μή δίνης δυό δεκάρες 
κι’ δλα πάνε πρίμα φέτο 
δυό χαρές καί τρεις τρομάρες.

Τού Φασουλή τού βλάκα καί γελοίου
περικοπή ψιλο— Ευαγγελίου.
Φ.— Είς χρόνους παρελθόντος 

κι’ είς εποχήν τρομάρας 
πού έβλεπες πεινώντας 
άνευ στραβοδεκάρας.
Τής χώρας τών Μακάρων 
χιλιοπιεζομένης 
κι, άνάρχου άρον, άρον 
μιά μέρα γενσμένης
Τού κάθε Δον Κιχώτου 
αγρίως έπελθόντος 
καί Τσιριμώκου πρά>του 
τήν Κρήτην κυβερνώντος.
Τοΰ χρόνου προϊόντος 
έν ταΐς άρχαϊς χειμώνος 
Μελά επίσης δντος 
τής Σάμου ήγεμόνος.
Σημείων καί τεράτων 
επί τής γης φανέντων 
καί ποντικών βαρβάτων 
εις Κεντρικόν ταφέντων.
Συνάθροισις μεγάλη 
έγένετο μιά μέρα 
ποΰ λόγους είχαν βγάλει 
σπουδαίους καί δώ πέρα 
κι’ είπαν στούς άλλους «’Ίτε 
άντάρτηδες μαριόλοι

κι’ ή δλοι νά χαθήτε 
ή νά σωθούμε δλοι».
Ό  κάθε μπεχλιβάνης 
άρρητον είπε ρήμα 
κι’ ό ένδοξος Τατάνης 
άνήλθ’ έπί τό βήμα 
μονονουχί δακρύων 
μήπως τόν πάρουν πρέφα 
καί προ πολλών κηρίων 
τοιάδε ήγουν έ'φα.
«Τέσσαρες περδικούλες 
οί δυό πετάξανε 
προμηθευτών σακκούλες 
αναστενάξανε.
Εμπρός καλοί μου φίλοι 
μ’ άντάρτου φλάμπουρο 
σείς είσθε τό σταφύλι 
κι’ έγώ τό τσάμπουρο.
Σέ λόγχες καί τουφέκια 
δέν θά γλυστρήσωμε 
έμεΐς έδώ μέ στέκια 
θά πολεμήσωμε 
καί κούτσι, λούτσι, μούτσι 
θά κάνωμε δουλίτσες 
μπάμ μπουμ έ'να παπούτσι 
φυσέκι ή κοιλίτσες.
Έδώ καθείς θά μείνη
καί δίπλα στό Λευτέρη
έγώμαι τό πιπίνι
δποος καθείς τό ξέρει.
καί κλού-κλού χασέδες
καί τσάκα τ!<Λ)ύκα νίλες
τιριμπιμπίμ καφέδες
καί ντουμπουρντούμ άρβύλες.
’Εμπρός καί μεΐς δώ πέρα 
ώ γραικικό λεφοϋσι 
μ’ άντάρτικη παντιέρα 
άς κάνωμε γιουρούσι.
Ούρα γιά τούς Συμμάχους 
καί φλιάκα φλιούκα μπούκες 
πληρώσωμεν στομάχους 
σακκούλες καί μαούνες.
Βίβα οί Άγγλογάλλοι 
Ζήτω καί τοΰ Λευτέρη 
καί στήν ανεμοζάλη 
ό λύκος πάντα χαίρει.
Χρόνια πολλά. Τραβάτε 
τώρα νά πάτε σπίτι.
Γκό άν καί μήν ξεχνάτε 
πώς κάνω τό μεσίτη».
Ού μήν επίσης τότε 
εύθύς καί παρά χρήμα 
καί άλλοι πατριώται 
κατέλαβον τό βήμα. 
σοφοί τών νέων χρόνων 

■ Βίσμαρκ καί Μετερνΐχος 
καί δέν ήκούσθη μόνον 
ό προσφιλής ό Μΐχος.
Κι’ είπαν πολλά κι’ εκείνοι, 
γιά τή φτωχή Πατρίδα 
— μάτι μας έ'χει γίνει 
προξενική γαρίδα—  
κι’ είπαν πολλά μέ σπόντα 
καί ντρίτα στό λεφούσι 
καί άστραφτε κι’ έβρόντα 
τού Ντόκτορος τό μούσι.
ΤΩ τών μεγαληγόρων 
ποιόν νά πρωτοθαυμάσης 
πατριωτών ρητόρων 
ξηροκαμπίας πάσης.
Έκεΐ τό πνεύμα έστη 
μέ κάτι καραβάνες 
καί ή Πατρίς παρέστη 
μέ τρεις σκορδοπλεξάνες 
καί δέσασα της άκρες 
καί παίζουσα τό ντέφι 
ρητορικές φαλάκρες 
έπιχαρίτως στέφει, 
κι’ έ'τρεξαν τά ξεφτέρια 
σέ δρόμους καί σοκάκια 
«Κύλησαν τά ντεντζέρια 
καί βρήκαν τά καπάκια»

Π .— Γιά τών εύαγγελίων της μόδες σου τής νέες 
ό'ρσε γεροσακάτη κατραπακιές γενναίες.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Ή  αυτοβιογραφία μου.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.)

"Οπως σάς έλεγα, λοιπόν, τέτοια ή κόρη ήτο. 
Μιλούσε, όπως δλες των, γελοϋσε, έκινεΐτο 
καί τόσον έρωτα βαθύ πάνω σέ κείνη είχα 
ηοϋ τό μυαλό μου γλύτωσα αλήθεια παρά τρίχα.

Ήτο— πώς λέν οι ποιηταί— αύτή τό πάν γιά μένα 
κΓ άφοϋ τά μάτια τοϋ μυαλοϋ τά είχα σφαλισμένα 
ξυπνός ονειρευόμουνα μιά πλάσιι ξένη, άλλη 
ώς τή στιγμή ποϋ χτύπησα στόν τοίχο τό κεφάλι.

Δέν έγεννήθη στό χωριό- γεννήθηκε στήν πόλι 
γιά τοΰτο ήτο ανοιχτός μπαχτσές κα'ι περιβόλι 
έξυπνη, τετραπέρατη καί παραπάνω κάτι 
άφ’ ού τό ενα μοϋβγαλει καί τάλλο μου τό μάτι.

Πόσο δέν τήν άγάπησα κι’ αυτή τήν κατεργάρα! 
θαδινα γιά χατήρί της καί τή στερνή μου διάρα, 
θάνέβαινα χαρούμενος ώς καί στήν γκιλοτίνα 
κΓ αν τώθελε θά έπεφτα νά πέθαιν’ άπό πείνα.

"Ομως κι’ αϋτή τρελλαίνουνταν γιά μένα είν’ άλήθεια! 
Λές καί μουλάρι έκλεινε— πώς μουλεγε— στά στήθεια 
ενοιωθε κάτι νά κλωτσά οσάκις μ’ ενθυμείτο 
κι’ υπέθετε ή Π ά ν α γ ν η  καρδοΰλα της πώς ήτο.

Σάν πόσο δέν μ’ άγάπησε κι’ αυτή ή κακομοίρα 
ώς τή στιγμή ποΰ ψ ι λ ι κ ώ ς μ’ έγύμνωσεν ή Μοΐρα 
κΓ είδε τά ελαττώματα ποϋ είχα τά θανάσιμα 
ήτοι καλός ό έρωτας, μά ποιό καλό τ ό . . . μάσημα!

Καρδιά της πάντα μ’ έλεγε: μοΰ έσφιγγε τό χέρι 
καί άναβε καί κόρωνε καί γίνονταν πιπέρι 
μά γώ τά μάτια στύλωνα σάν τό βουβάλι χάμου 
κι’ άντί εκείνης κύτταζα τά πόδια τά δικά μου.

Καρδιά της, δταν μ’ , έλεγε,, τής έλαμπε τό μάτι 
καί μέ τό νοΰ μου έλεγα. Κάτι γυρεύει, κάτι- 
κι’ αν μετανοιώσω σήμερα κι’ δσον καιρό θά ζώ 
είναι γιατί έφάνηκα χειρότερ’ άπό ζώ.

Νυχτιές, ολόκληρες νυχτιές μαζί μ’ έκείνη μίλησα.
Έν- τούτοις δέν τή χαΐδεψα, μήτε καί την έφίλησα 
γιατ’ έγκλημα τό νόμιζε θανάσιμο έκείνη 
καί σάν κανάτι ψήνουμαν σέ κανατά καμίνι.

Μή, μουλεγε, καρδοΰλά μου έπάνω μου έγγίσης. 
θυμώνει ό Θεούλης μας, αν τύχη μέ φιλήσης 
κι’ άφ’ ού ποτέ ένα κακό δέν έρχεται μονάχο 
δοίναι λαβεΐν μέ φάρμακα δέν μοϋ αρέσει νάχω.

Τί θέλετε! Μοΰ φαίνεται έδώ πώς ήτο ράϊτ.
’Αρχίζεις μέ τό φίλημα, μά υστέρα γκούτ νάϊτ
ενός κακοΰ αληθινά μυρία άλλα έπονται
γιά τά όποΐα μοναχά οι σκύλλοι μας δέν ντρέπονται.

Μά στάσου! Τ ’ είναι πιό κακό; Κορμί νά παραδώσης 
η την ψυχή, τή σκέψι σου σέ άλλον νά τή δώσης 
καί νάχης δυό νά σέ τραβοΰν σ’ ένα καυγά μεγαλον 
τόν ένα πάνω στήν ψυχή καί στό κορμί τόν άλλον;

Αύτή ή σκέψις στήν Τιμή μέ παρασύρει πάλι!
’ Αν τώρα γέρνη ϋπανδρος σ’ άλλου άνδρός άγκάλη 
ϊα’ ό λογισμός της φτερουγών άναζητεΐ έμένα 
ε ν̂«ι τιμία τάχατες καί στήν ψυχή Παρθένα;

Τί νά τήν κάμω τήν Τιμή έγώ τής γυναικός μου 
σ“ν είμαι δ ε ύ τ ε ρ η γι’ αϋτή μορφή εντός τοϋ κόσμου; 
Τι μ’ ώφελεΐ τό σώμά της σ ’ έμενα κι’ άν άνήκη 
Ηόνον γιατί τό συντηρώ, λές τώχω μέ τό νοίκι;

■̂άν τί Τιμή έπάνω της αύτή μπορεί νά εχη,
°ταν έμένα σάν κυτά, άλλοΰ ό νοϋς της τρέχη;
Τιμής ποΰ μέ συχαίνεται πλήν μέ φιλεΐ στό στόμα 
Το πουλημένο προτιμώ, τό ξεπεσμένο σώμα.

( ’Ακολουθεί.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΝ Π ΙΤΣΙΜ Π Ο ΥΡΓΓ.

Σάς έχει γίνει φόρτωμα κάποιος γνωστός λιμαδό
ρος καί δέν σάς άφήνει νά κάνετε τή δουλειά σας; 
Νά σάς δώσωμε τή συμβουλή μας ευχαρίστως καί δω
ρεάν καί δχι μέ χρεωστικό γραμμάτιο— δπα>ς κάνει κά
ποιος άλλος φίλος καί συνονόματος μας στήν πόλι σας. 
Λοιπόν. Μόλις έρθη στό μαγαζί σας ό άνυπόφορος 
αυτός λιμαδόρος νά τοΰ ζητήστε δανεικά καί νά είσθε 
βέβαιοι πώς δέν θά ξαναπατήση.
ΝΗΟΓΑΜ ΠΡΟΝ ΣΙΚ ΑΓΟ ν !

Μάς ρωτάς πόσα τάλληρα χρειάζονται τό μήνα γιά 
νά ζής καλά μέ τό σπίτι σου; Ή  έρώτησίς σου φίλε 
μου δέν είναι διατυπωμένη καθαρά. Μαζί μέ τό σπίτι 
έννοεΐς άρά γε καί τή γυναΐκά σου; ’Ά ν  έννοεΐς καί 
τή γυναΐκά ισίου άπαντοϋμε πώς γιά νά ζής καλά μ’ 
αύτή δέν απαιτείται ώρισμένο ποσό ταλλήρων στή σακ- 
κοϋλά σας, χρειάζεται μόνον άρκετό βάρος μυαλοϋ στά 
κεφάλια σας.
Μί ΑΠ Η ΛΠ ΙΣΜ ΕΝ ΟΝ  ΕΝΤΑΥΘΑ.

Ό  Καλλίτερος καί γλυκύτερος τρόπος ν’ αύτοκτο- 
νήσης άγαπητέ, εΐναι ή . · · παντρειά· όποιοδήποτε άλλο 
μέσον μπορεί καί ν’ άποτύχη· μ’ αϋτή πάς στά σίγουρα. 
Τώρα ή αλήθεια είναι πώς μέ τήν παντρειά σκοτώ
νεσαι βραδέως μέν, πλήν ασφαλώς.

Α Π Ο  ΤΟ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΆ
II αραθέτομεν κατωτέρω μερικάς άπό τάς νέας άγ- 

γελίας αί όποΐαι μάς έδόθησαν πρός δημοσίευσιν έκ 
μέρους τών θ υ μ ά τ ω ν  μ α ς  (δηλ. θέλομε νά ποϋμε 
συνδρομητών μας) κατά τήν καλοκαιρινήν περιοδείαν 
μας.

Καφενεΐον «Η ΑΕΙΘΑΛΗΣ ΤΕΛΙ Π ΕΛΙΑ»
Σερβίρομεν ε’ις τούς πελάτας μας τό καλλίτερο κρι

θάρι μαζί μέ τόν καφέ τής Μέκας. Μόλις πιήτε δυό 
καφέδες σάς έγγυώμεθα ν ά .. . γκαρίξετε.

Στοά Σακουλέ.
Ξενοδοχείον φαγητοΰ «Ο Κ Ο ΛΙΚΟΠ ΟΝ ΟΣ»
Κουζίνα Ε ύ ρ ω μ α ϊ κ ή .  Καθαριότης γιά φτύ

σιμο. Υλικά δ ο κ ι μ α σ μ έ ν α  καί άπό άλλους. Πε- 
ριποίησις ί π π ο τ ι κ ή. Τιμαί άνυπόφοροι.

'Οδός Νεκροταφείου.
Φερετροποιεΐον «Ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ».

Κατασκευάζομεν τής άναπαυτικωτερες κάσες γιά 
τους μακαρίτας. Μέχρι σήμερον κανείς άπό κείνους 
ποΰ τής δοκίμασαν δέν μάς παρεπονέθη.

Δίδομεν καλά ποσοστά στούς γιατρούς δταν μάς εί 
δοποιήσουν.

Ό δός Ευθυμίας.
Μεσιτικόν γραφεΐον γάμων «Ο ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΣ»

Διά τοϋ τελευταίως άφιχθέντος άτμοπλοίου ό «Τιν 
χοδιώκτης» τής εταιρίας «Δυστυχισμένη Λάϊν» παρελά- 
βομεν μεγάλα φορτία άπό γαμπρούς καί νύφες έν καλή 
καταστάσει. Ήμπορεΐτε νά δοκιμάσετε.

Γωνία Μετρητών καί Γαϊδουροπαζαριοϋ. 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ»

Ή  έργασία μας είναι νά ντύνωμε τούς πεθαμένους 
καί νά γ δ ύ ν ω μ ε τούς ζοοντανούς.

’Ιδιαίτεροι συμφωνίαι γιά χονδρικάς κηδείας μέ 
παπάδες καί προέδρους Κοινοτήτων.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Σκηνή..  . καί Σαπούνι.

(Ή  Σκηνή παριστά Γραφεΐον έπιπλωμένον μ ε ...  
διαφόρους άνθρώπους, οί όποιοι αφ’ ού έφαγαν Λ ο υ- 
κ ω λ ί ω ς συζητοΰν έπί τής πολιτικής κατα-στασεως, 
προτείνοντες διάφορα μέτρα δπως σώσουν τ ο . . .  το
μάρι τους. Ε’ις τό βάθος έπάνω φαίνεται μία παρέα. 
Ή  Θεσσαλονίκη, προχώματα, κανόνια, αίματα, στρατιώ- 
ται ξυπόλυτοι, χιόνια καί διάφορα άλλα πολεμοχαρή 
πράγματα, είς τά όποΐα δέν πέφτουν καθόλου ή ματιές 
τής κ ά τ ω-π α ρ έ α ς. ’Εν τφ μεταξύ ένας ώσεί έμ- 
πνευσθείς άναπηδά (πολλά παλούκια) και ομιλεΐ ως
έξης:) .

—  Κύριοι! ’Έχω μιά σοφή σκέψι.
—  Ο ύ ρ  α!— άναφίονοϋν οί άλλοι— Ευλογημένος ο 

έρχόμενος έν όνόματι.. .  ταλλήρων.
— Λοιπόν κύριοι! Έμεΐς καί άν γίνη πόλεμος δέν 

θά πάμε γιατί τό χέρι . τοϋ 'Έλληνας χωροφύλακος δέν 
φθάνει είς τό σβέρκο μας. ’ Επειτα οΐ πιο πολλοί απο 
μάς είναι γέροι ποΰ δέν έχουν παιδιά να πάν έκεΐνα, 
άλλοι είναι μέν νέοι, άλλά συχαίνονται τά αίματα καί 
άλλοι δέν εΐναι καθόλου γραμμένοι στα 'Ελληνικά χαρ
τιά. Οί τελευταίοι δέν έχουν καμμιά ύποχρέωσι νά 
πάνε. Αύτοί, πρέπει νά πάν νά σκοτωθούν οί ελεύθε
ροι "Ελληνες γιά νά τούς ελευθερώσουν.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
(Ζωηρά χειροκροτήματα ελλείψει λεμονόκουπας.)
— Κύριοι, πρέπει νά κάνωμε μιά δουλειά.
— Μέ φούντες;
— ’Όχι! Μέ φούντες καί μέ τσαρούχια θά ντα- 

ραβερισθοΰν εκείνοι ποΰ θά πάνε. Έμεΐς ποΰ θά μεί- 
νωμε δώ θά μπλεχθοΰμε μόνον σέ άρβυλα καί χακί.

— Μά δλοι μας κάνομε δουλειές καί καλές μάλιστα- 
’Έχομε; χορτάσει τάλληρα εφέτος.

— Ά π ’ αύτές τής δουλειές ποϋ έννοεΐς θά κάνωμε 
πολύ καλλίτερες άκόμα, άν κάνωμε τή δουλειά ποΰ θά 
σάς πώ.

('Όλη ή παρέα τεντώνει τ ’ αύτιά της.)
Κύριοι. Π ρέπει νά κάνωμε ένα σ υ λ λ α λ η τ ή 

ρ ι ο  ν υπέρ τής Έπαναστάσεως.
(Ή  παρέα κιτρινίζει καί μερικοί πηγαίνουν π ρός.. .  

νερό καί διάφορα άλλα μ υ ρ ι σ τ ι κ ά . )
Κύριοι. Μή φοβεΐσθε. Ή  Θεσσαλονίκη είναι τόσο 

μακρυά γιά μάς, δσο καί τ ά . . . δάχτυλά μου. Έμεΐς 
θά ψάλωμεν μόνον τό κοντάκιον— δχι τοΰ δπλου— άλλά 
τοϋ ωρολογίου. «Έπανάστασιν Μεισσίου θεασάμενοι».

Ή  Έπανάστασις, κύριοι, έχει άνάγκην από χέρια 
καί δχι άπό κεφάλια μεγάλα σάν τά δικά μας. ΓΓ αυτό 
τό λόγο λοιπόν καί γιά πολλούς άλλους ποΰ π α ρ α- 
γ λ ε ί φ ο ν τ α ι  θά φροντίσομε νά κάνωμε τούς άλ
λους έπαναστάτας. Έμεΐς βλέπετε έχομε δουλειές, κά
νομε παράδες καί δέν άδειάζομε νά πάμε άντάρτες μέ 
τόν μ ε γ α λ ή γ ο ρ ο ν ,  τόν δ α ι μ ό ν ι ο ν, τόν μ ε γ α
λ ε π ί β ο υ λ ο  ν, τόν π ε ρ ι ν ο ύ σ τ α τ ο ν ,  τόν μ ε γ α- 
λ ό ν ο α, τόν ά γ χ ι ν ο ύ σ τ ατ ο ν, τόν ο ξ ύ ν ο υ ν ,  τόν 
ν ε φ ε λ η γ ε ρ έ τ η ν ,  τόν κ α τ α ρ ρ α κ τ ο ε ι δ ή  πολι- 
τευτήν.

Εμπρός γράψετε τήν έκκλησι πρός τόν ξυπόλυτο 
λαό καί ή μέν Έφημερίς τοΰ Έλληνισμοϋ τής Αμερικής 
θά τήν άρθροποιήση, ό δέ 'Ελληνισμός θά τήν πλη
ρώση.

( Κάποιος βουτά τότε— δχι στήν τσέπη του— άλλά 
τήν πέννα στό καλαμάρι καί. . . παρα-ληρεΐ.)

Ελληνισμέ θεόστραβε!
Τί κάθεσαι, Δέν έμαθες πώς έχει γίνει έπανάστα- 

σις, παντοΰ δπου έχουν βαλμένίο πόδι οί Σύμμαχοι; 
Εμπρός γιά τή Θεσσαλονίκη ένθα τό κ έ ν τ ρ ο ν. Οί 
αγαπητοί φ ί λ ο ι  μ α ς οί Άγγλογάλλοι θά σάς δώ
σουν δλα τά μέσα νά βγάλετε άπ’ τή Μακεδονία τούς 
Βουλγάρους καί τά μάτια σας. Θά σάς ντύσουν μέ 
ρούχα σήμερον γιά νά σάς πάρουν τό τομάρι άργό- 
τερα, θά σάς οπλίσουν μέ τουφέκια νά σκοτώσετε Αύ- 
στρογερμαναύς, μέ κανόνια νά κάνετε σπαράλια τούς 
Τούρκους, μέ ξιφολόγχας νά ξεκοιλιάσετε Βουλγάρους 
μέσα σέ βουνά καί λαγκάδια, τά όποΐα έννοεΐται θά 
πάρουν ύστερα οί έ χ θ ρ ο ί τους οί Ρώσσοι καί οί ’Ι
ταλοί.

Έσύ Ελληνισμέ ξυπόλυτε θά δώσης τώρα στήν 
έπανάστασι τό παληοτομάρι σου, ποϋ άξίζει πολύ λι- 
γώτερο άπό μερικά τάλληρα πού θά στείλωμε έμεΐς οί 
σοφοί, οί πατριώτες οί αληθινοί, οί άνθρωποι οί χρή
σιμοι γιά τήν άνθρωπότητα.
'Ελληνισμέ σήμερον είσαι άπό κάθε άλλη φορά γιά τήν 
Πατρίδα ά ν α γ κ αΐ ο ς. Εμπρός συντάξου μέ τήν 
Έπανάστασι καί ό Θεός θά δώση νά περάσωμε στήν 
προκοπή τό. . . Μεξικό.

Ακμήν καί στραβομάρα είς αιώνας αιώνων.
( Π ίπτει ή αύλαία καί καταρράκτης σέ καμπόσα 

μάτια.)

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

RANGOS
Association Bldg. (room  7) LOWELL, MASS.

I. ΕΡΩΜΕΝΟΝ ΚΑΝΣΑΣ
Άφοϋ εύρίσκεσαι μεταξύ δύο πυρών, συ-ζύγωσε τό 

λιγώτερο φλογερόν. 'Έν άρχαΐον ρητόν λέει. «Δύο κακών 
προκειμένων ή μή  χ ή ρ α  βέλτιστον

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 
δι’ δλα τά μέρη τοϋ Κόσμου.

Προθυμία, ειλικρίνεια καί τιμαί άσυναγώνιστοι.
33 OLIVER STREET, NEW YORK.



4 . βΑ Τ Υ ϋΟ Σ

Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου κα! χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
κα! νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
to 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 E R T Y  S T R E E T  

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.

Τιμα! ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* * *

Μά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ<|ν εχης 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  π ο υ ρ  α  ς  σημαίνει λεβεντιά ποΰ μάς τιμά’ ς τά  ξένα 
Μ *  ο ύ ρ α ς καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ενα. ί

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

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π  α ν τ ο π ω λ ε ΐ ο ν  ό « Ε ρ μ ή ς »  ποΰ είνε νά ρωτήσης 
“ Οτι ό νοΰς σου φαντασθη παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς κα! ρίγανη κα! ξΰδι τής Πατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πρίν νάμπη.

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

* ★*· *
Ά φ ο ΰ  χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πάς τή φ ά τσα  νά τήν διαιωνίσης;
Τ ρέξε  φωτογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
χαΐ δταν τό παιδί σου, τ ’ άγγόνι σου τής βλέπει 
νά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  οΰλά του 
θ β ό ς  νά συχωρέση τήν άγια τήν ψυχοΰλά του.»

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

•41 6th Α τβ ., NEW  YOR K
3 Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
Έχεις τά δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τοΰς 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 αμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη όίλλο.
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 
δν λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο «αρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αΰτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
xol τό ξουράφι Εχετο τοΰς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε ΝτΙ Ρίντι Άγγελή 
Κουρείο κατακάθαρο καί μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATH EN S BARBER SH O P

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

'Η  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
Λ* ίλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης 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 ROOSEVELT ST. Ν. Υ.

·**

Δέν εΐναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως ίγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνςίς.

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

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
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 
άν θέλη νάναι 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

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

Telephone, Houdson 56
Ή  'Εταιρία VASIL STEAM SYSTEMS CO., φέ

ρει είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή τιμή τών μετο
χών αΰτής ηύξήθη άπό 2 δολλ. είς 5.

’Επί τή εΰκαιφρία ταύτη εύρίσκεται είς τήν εΰχάρι- 
στον θέσιν νά ύπομνήση είς τό κοινόν τάς προόδους 
αΰτής αΐτινες καταφαίνονται άπό τήν άγοράν τοΰ μεγα
λοπρεπούς αΰτής άτμοηλεκτροκινήτου εργοστασίου, την 
έ'ναρξιν τών εργασιών της καί την μεταφοράν τής έ
δρας της εν HUDSON MASS.

Ή  ΰψωσις τών μετοχών είς 5 δολλάρια 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’ εκείνους οί όποιοι θέ
λουν νά έπωφεληθώσιν αύτής, καί άγοράσωσι μετοχάς, 
διότι δέν είναι άπίθανον νά παύση ή 'Εταιρία πωλοΰσα 
μετοχάς εντός ολίγου χρόνου. Τότε ή εύκαιρία θά πα- 
ρέλθη άνεπιστρεπτεί.

Μθ’ ΰπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πρίν 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 Άδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75C ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών.
M A T TH E W S BROS., 874  9th A ve., New Y ork  City

• * *

Δωμάτια εύάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σδν γάλα 
καθαριότης στό ζενίθ μέ ρεστοράν νά λάμπη 
ποΰ ντρέπεται ό αδαής καί τρέμει μέσα νάμπη 
κι’ ένώ έσύ τ ’ ’ Ανάκτορο τοΰ Πέτερχωφ λές είναι 
έδώ περίργον! Hotel τό λέγουν «α ί Ά  θ ή ν α ι»
Hotel ύπό Διεύθυνσιν τών Ρίγκα— Πολυμέρη 
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 ετσι λέει.
«Σ ’ δ,τι άξία εχει άσφάλεια 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 Γιασυντή τη μύτη 
Κρεββάτια στόφες καί γουδιά μά καί στεφανοθήκες 
οΰτε θά εΰρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου στό αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί περνεις έπιπλα ίν κάς, άλλ’ δμως καί μέ δόσεις.
527 Market Street, Lowell, Mass.

★ ★ ★
Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  

Ιατρός
136 Ε. 17th St.,

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
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τοΰς Πόρτερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τοΰς Πιατάδες σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε 

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

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στι 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW Yi
T elephone. 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 εΰθυς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φφς καί ν’ άπορης 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδες έ'μποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New Yo

NEW YORK
★ *

Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
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. Galanos 20 Pearl S t New Y*rk 
* * *.

Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθαρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, αρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ * 
άγόρασ’ ενα ϊργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης.
Θά πής χαλάλι νά γινή καί δέν θά μετανοιώσης.
PAN AG IO TIS TS1M1S 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 άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
οτούς Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
νονχα νά κάνβς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.* ··

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα 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.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YC

* * »
Τά πάντα είναι πιθανά, θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
“ Αν μ’ Ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί Εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ερθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’ Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  Bldg. R oom  817 , Chicago,

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης Επειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι 
καί ’ ς τό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ, 
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω, 
νά λές: «Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ  π ΰ ρ ο

(•ψωνΙ

Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery N. 1̂
* ★ *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  δς σπεύση νά τά πάρη
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 

"1450  W . 5th Ave. Cleveland <
* * ·

"Οπως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης 
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις 
“ Αν θέλης στό ταξείδι σου νά μή μετανοήσης 
μή βγάλης είσιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης 
κι’ ώς πρόγραμμά μας Εχομε Τ ι μ ή  καί Π ρ ο θ υ I*
ποΰ θά είπή Ά  ν ά π α υ σ ι γιά σάς κι’ Ο Ι  x ο ν ο 
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Ί

***
GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.

83 14th AVENUE, NEWARK, N. J. I  
"Εχομεν δλα τά 'Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα ^  

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

Δοκιμάσατέ μας.


