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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
χαί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στην τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αΰτός μέ μας καί μεΐς μ' εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

Τέσσαρες Νοέμβρη. 'Όλα πάνε φίνα 
μέ επαναστάσεις καί μεγάλη πείνα.

- ί ν  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείντι
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη.
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς. . . εράνους δπως ά λ λ ο ι
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η.

Χίλια έννηακόσιακόσια μά καί δέκα εξη 
μεσ’ σαΰτή τή μπόρα κάτι θά μάς τρέξη.

'Εκατόν είκοσι ενα
φάε σύ καί δός καί μένα.

Μία βρώμα μιά λεβάντα 
τ’ είχες Γιάννη τ’ είχα πάντα

Φ.— Έσύ ποΰ ξέρεις τά πολλά κι’ έχεις ξερό κεφάλι
κάθε χαλκάς ποΰ μάς περνοΰν στή μύτ’ οί ’Αγγλογάλλοι 
πόσες ντουζίνες φάσκελλα μποροΰν νά γίνουν χάχα 
γιά κείνη τήν ’Ισότητα ποΰ πολεμούνε τάχα;
Σαντί θά πή δικαίωμα λαών κι’ έλευθερία 
καί τί αΰτοδιοίκησις βρέ Περικλή Παρία;

Π .— Μέσ’ στή ζωή δικαίωμα ηλίθιε σημαίνει
νά σέ βουτώ άπ’ τό γιακά δταν μοΰ κατεβαίνη
καί σύ νά σκύβης στή στιγμή, άφοΰ σέ καταφέρνω.
κι’ έγώ ν’ αρχίζω φάπ καί φούπ γενναίως νά σέ δέρνω.

Φ.— Κι’ έλευθερία τών λαών πάλι σάν τί θά πή;
Π .— Νάχης έσύ οικόπεδο νά χτίσης τό. γιαπί

καί μόλις μπης ναρθώ έγώ μέ τής γροθιάς τό Νόμο 
νά σέ πετάξω πύξ καί λάξ ξεβράκωτο στό δρόμο.

Φ.— Καί ή αΰτοδιοίκησις τοΰ ’’Αλφα καί τοΰ Βήτα;
Π .— Τής Φασουλίνας παρεξάμπλ σάν πής νά φτιάση πήτα 

μέ δίχως διατύπωσι κι’ ευγένεια πολλή 
νά μπώ στή μέση καί νά πώ. Κυρία Φασουλή 
Ό  Φασουλής στών γαϊδουριών νά πάη τό παχνί 
καί μεΐς ο'ι δυό θά κάτσωμε νά φτιάσωιιε γιαχνί
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Φ.—  Ποιός σούβαλε τους ορισμούς αύτούς μεσ’ στό κεφάλι;
Π .— Οι φίλοι σου οί Σύμμαχοι κι’ οί προσφιλείς μου Γάλλοι.

Βενέζ ισί. Βοΰ κονεσέ λα λιμπερτέ κοθώνι;
Γουέλ. Αύτή μάς έκανε μέ δίχως πανταλόνι
και κυνηγούν στήν Καρκαλού λέ χαρικό μέ άλματα
άπό τήν πείνα σάν σκιές κι’ άπό τή γδύμι’ άγάλματα.
Βίβ λέ Φρανσέ έ λέζ Άγγλε. Τραγιάσκα οί Ρουμάνοι. 
Ουρά κι’ οί Ροΰσκοι Γοσποντίν, βίβα κι’ οί Ίταλιάνοι 
έ βού σαβέ οζουρντουί λέζ Αλιέ σελμάν 
μάς κάνουν καί φωνάζομε γιά τό ψωμί άμάν.
Βίβ λ’ Αγγλετέρ. Κυρίαρχος τρανή τών θαλασσών 
κι’ αν φθάνη τό γουργούρισμα είς τήν διαπασών, 
δικά μας είναι τ’ άντερα, δικές μας κι’ ή κοιλιές 
ποϋ δέν μπορούνε μέσα τους νά ρίξουν μήτ’ έληές.
Κομπιέν ζ’ αντόρ λέζ Αλιέ, κομπιέν καί τό Λευτέρη 
ζέ βούζ ασιούρ πώς μοναχά ένας Θεός τό ξέρει 
ποΰ στό έξης έσκέφθηκα σπουδαίως κουνενέ 
νά γίνω στό επώνυμο Μεσιέ λέ Ζαμπουνέ 
άλλά καί σένα Φασουλιέ έ βότρ φιγιέτ Λουλοΰ 
χάρις ποΰ τόσο άγαποΰν τή δόληα Καρκαλοΰ.
Βίβ λέζ Αγγλέ έ λέ Φρανσέ πουμεθα πρώτοι φίλοι 
ήγουν τούτέστι δηλαδή Ντελάλης καί μαντΰλι 
ποΰ λόγου ένεκεν φασί Πατριδοτσουβαλάτου 
έπήρε τό προνόμιον τοΰ Π ανιερωτάτου.
Βίβ λέζ Αγγλέ, ού μήν άλλά έ λέ Φρανσέ έπίσης 
ποΰ μάς άναγνωρίζουνε μέ δύο Κυβερνήσεις 
κι’ έ'χουν τή μία άπό ’μπρός καί πίσω τους τήν άλλη 
κι’ είναι νευρόσπαστο ή μιά καί δίχως νοΰ ή άλλη.

Φ.— Βρέ δέν θαρρείς πώς έ'χομε κακά μέ τούτους μπλέξει
ποΰ τρέχουν ποιός από τούς τρεις νά μάς τής πρωτοβρέξη 
σάν γίναν νοικοκύρηδες στό έ'ρημο τό βιό 
καί μάς τό κάναν σόδωμα καί κεραμιδαρειό;

Π .— Κι’ άν έ'βαλαν στό σπίτι μας γενναίως ποδαριέν 
κόμ νόζ αμί Φρανσέ τουζούρ λέ ντί. Σέ νέ φά ριέν.
Σέ σόν ώς λένε λέζ ανφάν γκατέ λέζ αλιέ
γι’ αύτό καί είναι συγγνωστοί γιά κάθε μ α σ ε λ ι έ.
Σέ μόν αμί λά κομπανί ποΰχομε φέτος κάμει 
βάζοντες μεΐς τό σβέρκο μας κι’ εκείνοι τήν παλάμη 
καί μέ τήν κάθε καρπαζιά τής φίλης Άλλιάνς 
μιά λέμε ούρα ’Αλβυών καί μία βίβ λά Φράνς.
Βίβ λέ Φρανσέ οί φίλοι μας. Ούρα καί οί ’Εγγλέζοι 
ποΰ εύγενώς μάς προσκαλοΰν στό πλούσιο τραπέζι 
καί θά μάς κάνουν τήν τιμή δταν μαζί τους πάμε 
κάθε παχύ κωλάντερο μέ τό παρντόν νά φάμε.
Βίβ, Φασουλή, λέζ Αλιέ, βίβ τοΰ Λευτέρ’ ή χώρα 
ποΰ καί τά υποβρύχια τήν κυνηγούνε τώρα 
γιατ’ έ'γειν’ ερμαφρόδιτος Γοργώνα μέ παντιέρα 
κι’ εΐν’ ή μισή εμπόλεμος κι’ ή άλλη ούδετέρα.

Χορεύει τό ζευγάρι καί γλυκοτραγουδεΐ 
σέ λ α  φ α σ ό λ ι  νότα μιά σιταριού ώδή.

Π .— Μά τήν πείνα, μά τόν ’Άρη 
πουναι κείνο τό σιτάρι

διακονάρη Φασουλή;
Ποΰναι τά τσουβάλια κείνα 
ποΰ θά έπαυαν τήν πείνα 
Φασουλή Μεμέτ-’Αλή;

Φ.— Τό σιτάρι, τό κριθάρι, 
τό καπίστρι, τό σαμάρι 
Περικλέτο φαρφαρά 
μάς τό πήραν οί Βουργάροι 
πλήν άν φάγαν τό γομάρι 
μάς άφήκαν τήν ουρά.

Π.·— Ποΰ νά είναι τό σιτάρι 
ποΰχε τό Κουβέρνο πάρει 
άπ’ τόν κάθε ζευγουλά;

Φ.— Τό σιτάρι πάει πάει
οί Βουργάροι τώχουν φάει 
τραλαλό καί τραλαλά.

Π .— Τί νά έχη τάχα γίνει 
Φασουλή παληοτσακπίνη 
ό Θεσσαλικός σανός;

Φ.— Τό σανό μας Περικλέτο 
μάς τόν έχει φάει φέτο 
άουρ ντίαρ Γερμανός.
Τό κριθάρι, ντοΰρι, ντοΰρι 
τό σανό καί τό γαϊδοΰρι 
μάς τά πήραν οί Βουργάροι 
μέζ αβέκ πλεζίρ μεγάλη 
δπως λένε καί οί Γάλλοι 
μάς χαρίσαν τό σαμάρι.
Τό σιτάρι πάει, πάει 
πίσω τώρα δέν γυρνάει, 
ώ θεκέλ, φαρές, μανί 
μ’ άλλους λόγους χαΐρε χώρα 
πούχεις Κυβερνήτας τώρα 
γιά παλούκι, γιά σχοινί.
Κι’ άν μάς πήραν τό σιτάρι 
Περικλέτο οί Βουργάροι 
μή θαρρείς θά τό κρατήσουν 
μέσ’ στά μέρη μας γυρνάνε 
καί ’κεί πέρ’ άφοΰ τό φάνε 
σ’ άλλο σχήμα θά τ’ άφήσουν.
Μέ τή φτώχεια μέ τόν ’Άρη 
πάει πάει τό σιτάρι 
καί ή κάθε φαμεληά 
τώρα κάθεται καί τρίβει 
Περικλή μέ κεραμίδι 
τή μαγκοΰφα τήν κοιλιά.
Μέ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
μέ δαυκιά καί παραπούλια 
καί τοΰ ’Άργους σκόρδα πρώτης 
δεΰτε πλέξίυμεν στεφάνι 
στό κεφάλι νά τό βάνη 
κάθε Λάμπρος πατριώτης.
Δεύτε καί φασκελλώσωμεν άλλήλους έν χαρά

Π.-—Δεΰτε καί δεξου μιά σβερκιά γενναία φαρφαρά.

"Ενα δάκρυ θαλλερό 
στοΰ Φραγκούδη τή σωρό

Δίπλα άπό τό φέρετρο, τό άνθοστολισμένο 
ποΰ στρατιώτη έκλεισε τοΰ ’Έθνους τιμημένο 
βωβός κι’ έγώ μ’ εύλάβεια καί πόνο γονατίζω 
κι’ ένα σκοπό στή λύρα μου, λυπητερό τονίζω.
«Ανάθεμα στόν άσπλαχνο, τό χάρο τόν προδότη 
ποΰ σάν όχηά έδάγκασε κρυφά τό στρατιώτη 
καί μιά καρδιά ποΰ πόθησε τής μάχης τό λιμάνι 
αύτός τήν κατεδίκασε στό δρόμο νά πεθάνη.
Ανάθεμα στή Μοίρα του τή χιλιοφαρμακεύτρα 
ποΰ φάνηκε στόν τίμιο τό στρατιώτη ψεύτρα ' 
κι’ δταν εκείνος άπλωνε σέ δάφνες νηές τό χέρι 
αυτή μέ δολοφονικό τόν χτύπαγε μαχαίρι.
Ανάθεμα στήν άσπλαχνη, περιγελάστρα Μοίρα 
πού διάπλατη τοΰ άνοιξε κοινού θανάτου θύρα 
καί τήν ψυχή τοΰ στέρησε άπ’ τή χαρά τή μόνη 
«νά πέση γιά τήν άγια μας Πατρίδα στό κανόνι».
Πόσες φορές κυτάζοντας τόν Όλυμπιονίκη 
δέν τόν φαντάσθηκα κι’ έγώ καλπάζοντα στή Νίκη. 
Πόσες φορές στά μάτια του ζωγραφιστά δέν είδα 
τόν πόνο καί τόν έρωτα γιά τή φτωχή Πατρίδα.
Καί τώρα πού απλώνεται, άψυχος πιά έμπρός μου 
στήν άμοιρη Πατρίδα μας πετά ό λογισμός μου. 
καί στρέφοντας στό φέρετρο μοιρολογώ καί λέω. 
«Άπό τό φίλο ποιό πολύ τό στρατιώτη κλαίω.»
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Ή  αυτοβιογραφία μου.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.)

Τί έλεγα; Θαρρώ τ ι μ ή  άνέφεραν τά χείλη 
κι’ έξαίφνης κατρακύλησα κα'ι κόλλησα στήν υ λ η 
Τί νά συμβαίνη άραγε καί μόλις πής τιμή 
βαοοεΐς πώς βλέπεις δίπλα σου αμέσως τό ψωμί;
Μή τήν τιμή ό λογισμός τήν βλέπει κα'ι την θέλει 
δεμένη στ’ άρμα αρα γε ποΰ σέρνει τό καρβέλι;
Μήν είναι τάχα σχετικές ποΰ περπατοΰν μαζύ 
καί δέν τής βλέπουν στή ζωή μονάχα ο! χαζοί;

Τ ι μ ή  καίΰ λ η! ’Αγκαλιά νά περπατοΰν μπορεί 
αίαν τριγύρω ό καϋμός κι’ δ πόνος πλημμυρή 
κι’ ή ΰλη συσσωρεύεται καί διασκορπιέται τζάμπα 
γιά νά στολίση μοναχά κάθε τιμής τή γάμπα;

Περνούν λοιπόν μέσ’ στή ζωή ή δυό τους χέρι χέρι 
χλωμά κυτώντας πρόσωπα, ματοβαμμένα μέρη. 
κι’ ή μιά τήν όίλλη απαλά φιλεΐ καί τή χαϊδεύει 
δταν τό δάκρυ γύρω τους κΓ ή φτώχεια βασιλεύη;

Ή ύλη τρέμει τήν τιμή καί ή τιμή τήν ΰλη 
Δαγκάνονται μέσ’ στή ζωή καί τρώγονται σάν σκύλλοι 
πι’ έκεΐ ποΰ μιά άπό τής δυό τό πόδι της στηρίξη 
ουτε ματιά δέν ήμπορεϊ ή άλλη πιά νά ρίξη.

Είν’ ή τιμή άσύλληπτη» αιθέρια, ντελικάτη 
ποΰ δέν μπορεί νά φορτωθη πάνω σέ ΰλης πλάτη 
λουλούδι πού σέ έδαφος άπό χρυσό δέν θάλλει 
κι’ δπου ή μιά σωριάζεται, σκοτώνεται ή άλλη.

"Ασπρη, αραχνοΰφαντη έχ’ ή τιμή χλαμύδα 
ποτέ μου χρυσοκέντητη στόν κόσμο δέν τήν είδα 
γιατί τής ΰλης πάνω της τό βάρος δταν πέφτη 
τρέχει καί φεύγει σάν σκυλλί ποΰ τοΰχουν βάλει νέφτι.

Τιμή θά πή καθήκοντα στόν κόσμο η ν ω μ έ ν α :  
καί σ’ δλους δσοι μέ θαρρούν γιά τίμιο καί μένα 
τούς λέω: είμαι τίμιος αλήθεια κι’ εύτυχώς 
μόνον γιατί γεννήθηκα καί ζώ στή γή φτωχός.

“Ολων τών καθηκόντων μας είν’ ή συνισταμένη 
κι’ άν ένα μόνον παραβής έπάνω σου δέν μένει 
δμως καί τότε τίμιος νάσαι καί σύ μπορεί 
μόνον γιατί ό κάθε βλάξ γιά τέτοιον σέ θαρρεί.

Δέν μένει ασυγκίνητη στό δάκρυ ή Τιμή 
καί βρίσκουν χάδι μητρικό κοντά της οι καϋμοί 
Είν’ ή Τιμή εύσπλαγχνικής αλληλεγγύης κόρη 
ποΰ πάνω στό τομάρι μας δέν στέκει μέ τό ζόρι.

Τιμή σημαίνει βόηθημα, θά πή δικαιοσύνη
Δέν βγάζει μάτια ή τιμή, μήτε καί σπήτια κλείνει,
κι’ άν ματοβρέξη ςγιά παρά τής γής μιά σπιθαμή,
°οοε μέσ’ στά στραβάδια σου πουχεις σταλιά τιμή.

Τιμή δέν εΐναι θάνατος» εΐναι ζωή καί μόνη 
^τό σκοτωμό σκοτώνεται ή δόληα δέν σκοτώνει 
*Γ έντερων άν γουργουρητά άκοΰς καί δέν προσέχης 
Χακή οου μέρα καί ψ̂ υχρή μέ τήν τιμή ποΰ έχεις.

Μά τέτοιοι είναι στή ζωή οι άνθρωποι οί πλεΐστοι 
®εό δέν έχουν τήν τιμή, έχουν τήν ΰλη Πίστι 
‘'!ι άτιμα χέρια βρώμικα, φιλοϋνε καί χαϊδεύουν 
Ύ1ατί τούς δίνουνε ψωμί τήν ώρα ποΰ τούς κλέβουν.

"Έτσι περνούνε δλα τους οί άνθρωποι τά χρόνια 
Υελωντας μόνο μιά στιγμή καί κλαίοντας αιώνια 
Vl«Ti τό ψεμμα ε στήσε τό θρόνο του στά χείλη 

προσκυνούνε μιά τιμή ανύπαρκτη στήν ΰλη.

Δυστυχισμένε άνθρωπε, καί στό μυαλό σακάτη.
Μέ πυθου βλέμμα μήν κυτάς τής ΰλης τό παλάτι 
και κάθε κεραμίδι του καί πέτρα φουκαρά 
Εΐν«ι μαχαίρι ποϋσφαξε τήν ξένη τή χαρά.

( ’Ακολουθεί)

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Υ Π Ο ΑΗΜ AT Ο Π ΟIΕIΟ Ν «Ο ΞΥΠ ΟΛΥΤΟΣ»

Μεταχειριζόμεθα τομάρια ’Αγγλικά, Ρωσσικά καί 
Ρουμανικά, κ α τ ε ρ γ α σ μ έ ν α  άπό τή Γερμα
νία. Περνούμε σ’ δ λ ε ς  (τής σαχλαμάρες) δλον 
τόν κόσμο καί ράβομε φόλες ποΰ δέν τής διακρίνουν 
μήτε στραβοί. Δέν κάνομε δουλειά δπως λέν κοινώς Β α- 
σ ι λ ι κ ή καί τοΰτο γιατί κάνομε τήν δουλειά μας 
δπως συμφέρει.

'Υποστηρίξατε μας γιατί αρχίσαμε καί πέρνομε τόν 
κατήφορο.

'Οδός Κήρυκος, Γωνία Προμηθειών καί υποψηφίου 
Π ροξένου.

ΕΜ Π Ο Ρ Ο Ρ Ρ ΑΦΕΙΟ Ν «Ο ΓΔΥΜΝΟΣ»
Κόβομε καί ράβομε καλλίτερα καί άπό τό Λεκό άκό

μα. Είμεθα στό ψαλίδι τέλειοι δπως καί οί ντόπιοι δημο
σιογράφοι.

Κάνομε τήν πρόβα στήν προθεσμία καί παραδίνομε 
τά· ρούχα δταν τελειώσουν (αύτά καί οί πελάται μας). 
Πέρνομε τήν προκαταβολή εις χρήμα καί δίνομε γιά 
ασφάλεια άπόδειξι εις χαρτί. 'Υφάσματα στερεά. Μέ μιά 
φορεσιά μπορείτε νά περάσετε δλη σας τή ζωή, άρκεΐ 
νά τήν ....μπαλώνετε ταχτικά.

Φέϊκερς μπίλντιγκ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΚΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΟ-ΛΟΓΙΚΗ (!) 
ΞΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τηλεγραφήματα άνευ σύρματος, καί άνταποκρίσεις 
άπό τά άλλα φύλλα.

Άναγνώσατε δλοι τήν Κυριακή «τή φυλλάδα τού Ξυ- 
λοσχίστου»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Π ο λ ι τ ι κ ά — «Καταρρακτώδη άρθρα», «Θέλοντας 
Λευτέρης, μή θέλοντας ό κόσμος φόρα λαέ χαμάλη τό 
γυλιό στήν πλάτη», «Τά τομάρια τών έπαναστατών και 
τά σιτάρια τού Γουώλ Στρήιτ...», «Περί μαντυλιου και 
δέν συμμαζεύεται... πεντάρα».
Ή  θ ι κ ά.— «Ή  Πατρίς καί τό βούτημα», «Ή  πολιτική 
καί ή στραβομάρα», τά καλά  καί συμφέροντα».
Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ά. «'Ο παπουτσομένος γάτος» «Ό  
Ναστραβός Χόντζας», «Ό  Μεσίας Παπαρδέλας». 
' Ι σ τ ο ρ ι κ ά .  «Τό γινάτι βγάζει μάτι», «Π ρός άγραν 
παρασήμου», «Ή  Πατρίς καί τά μηχανικά τσουβάλια», 
Λίαν πρεσεχώς «ή Κουτρουβάλα, ή Δημοπρασία, και το 
Ξεπούλημα».
Oil κ ο ν ο μ ι κ ά. «Χάλια καί χαλιά Γ  ραφείων», 
«'Ο Πατριωτισμός καί ό κάλπικος παράς», «Κόψιμο μι
σθών καί κόψιμο κοιλιάς.
Π α τ  ρ ι ω τ  ι κ ά. «Φάε σύ καί δός καί μένα», «’Εμ
πρός γιά προμήθειας», «ΤΩ λιγερή καί κεραυνωδης πέν- 
να», «Μαύρη μέρα καί σκουτ’νή».
Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ  ά.— «Η γέννησις τοΰ Μεσίου καί τά 
πενταδάχτυλα δώρα τών Μάγων», «'Ο εξωφρενικός ανα
βαλλόμενος», «Το; 3ε γιά λεκάνη»’ «Ή  ψυχή καί τά 
νύχια τοΰ Σατανά».
Μ α θ η μ α τ ι κ α.—  « Ό  φαύλος κύκλος καί ό τε
τραγωνισμός τοΰ άκεφάλου σώματος», «Μέ τρία βωδια 
δυό ζευγάρια», «Τρεις τριάντα ένεννήντα καί πενήντα 
εκατό», «Τρεις τό γΰρο καί ή υποτείνουσα»’ «Πρόσθε- 
σις (ψηλών), «Άφαίρεσις (μυαλού), «πολλαπλασιασμός 
(αναγκών) καί «διαίρεσις (τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμε
ρικής.)
Φ υ σ ι κ ά.—  Πρίσματα (στά μάτια σήμερα), καί φ α- 
κ ή (στήν κοιλιά άργότερα), «Συγκοινωνοΰντα αγγεία 
(νύχτας καί μέρας).
Ά σ τ ρ ο ν ο μ ι κ  ά.— «Ν εφελώματα καί καπελλώ- 
ματα», «αιθέρια ΰψη καί σαπουνόφουσκες», « .0  ’ Αρης 
καί τό τομ— άρη μας», «Τό κενόν καί τό νοήμον κοινόν».

δρομήν είς τό δάσος τοΰ Γείτονος. Είς τό μενού υπάρ
χουν μόνον όβελίαι άμνοί. Θά χορευθοΰν διάφοροι χο
ροί έκτός τού Ήσαΐα, θά σερβιρισθοΰν φρουΐ κλασέ καί 
άναψηστικά διάφορα.

Κατά τήν διάρκειαν τού γεύματος ή λαμπρά μουσική 
«ό εωσφόρος σύζυγος» θά ,παιανίζη τό θαυμάσιο κομμά
τι «έμπάτε σκύλλοι αλέστε».

’Απόψε Σάββατον, θά δοθη τσάϊ είς τής εύγενούς 
Δεσποίνης Σαρδέλά, με διαφόρων ειδών βουτήματα.

Μουσική μέ εκλεκτά... κ ο μ μ ά τ ι α .

Κ ΥΡΙΑ(ΣΑ)Κ ΑΤΙΚ Ο Ν  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Έκ τοϋ κατά Λουκά— νικον Ευαγγελίου. Πρόσ

κομμα.
Τώ καιρώ έκείνω κόκκινον φορών σκοϋφον ύπεράνω 

τοΰ ώμου ό Λευτέρης, έξήλθεν είς άνταρσίαν είς χω- 
χωρίον καλούμενον Θεσσαλονίκη, δ έστί σφαγείου τό
πος, καί συναντήσας τόν ό'χλον έστη έν τώ μέσω αύτών 
καί έδίδασκεν αύτούς λέγωω.ω.ω.ω.ων.

’Εγώ είμί ή άλήθεια, υμείς τά κολοκύθια, δι’ δ καί 
ή πήτα ής έγευσάμεθα διά τής έπαναστάσεως κολοκυ- 
θένια ή η.η.η.η.ην. Πάς ό πιστεύων έμοί ζήσεται είς 
άχυρώνας αχυρώνων μέχρις ού άποθανεΐ τής πείνας ή 
ώσπερ άμνός έπί σφαγήν άχθή ΐνα πληρωθη τό ρη- 
θέν υπό τού προφήτου ’Ίσα (μία κι’ άλλη μία) λέγον- 
τος «δποιος πηδά πολλά παλούκια γίνεται όβελία.α.α.ας 
’Αμήν άμήν λέγω ύμΐν δτι ήγγικεν ή ώρα ΐνα δοξασθη 
ό υιός τοΰ Θερίσου, ήγουν ΐνα θερίση δ,τι έ'σπειρε καί 
ή σπείρα ήγουν ή ήρα νά ξεκαθαρισθή άπό τό σιτάρι 
με τόν άρη καί άρες μάρες κουκουνάρες πατριωτών προ
μηθευτών δεκάρε.ε.ε.ε.ες

Ήρώτησεν ούν αυτόν τότε ό ήγαπημένος τών μαθη
τών Μανώλης ό ’Αρβανίτης, ήγουν έκ Κρανιδίου καί 
εΐπεν αύτφωωωωωακοώ

’Έρδε, Δάσκαλε μπερδέ, τράβα τώρα τό μπερντέ ΐνα 
άρχήν αιώνιον κληρονομήσωμεεεεεν. Καί άπεκρίθη αύ- 
τώ ό Δάσκαλος Λευτέρης- ’Αμάν, αμάν σεβντίμ άμάν δτι 
πίσω έχει ή άχλάδα τό κοτσάνι καί τό γουρούνι μέ συμ- 
πάθειοοοοοοο.

Τοιαΰτα πολλά γούν φάσκων καί άντιφάσκων έδίδα- 
σκε τόν δχλον, δστις έστη κεχηνώς— ώσπερ χήνες—  καί 
πολλοί προσέπεσον αύτψ λέγοντεεεεες.

Διδάσκαλε, τί ποιήσωμεν ΐνα κατά τριήμερον τούλάχι- 
στον μασήσωμεν; καί γάρ έθέρισεν ημάς ή πείνα καί 
στόμαχοι είς έγχορδα δργανα μετεποιήθησεν, δ έστί 
κοινώς λεγόμενα σαντούρια πολλά γουργουρίζοντες. Καί 
εΐπεν αύτοΐς ό Διδάσκαλος: «Πωλήσατε τά υπάρχοντά 
σας καί δένοντες τά μάτια σας, άκολουθεΐτέ με ,νά παί
ξομε τήν τυφλομυΐγα. Οί δέ εΐπον αύτώ- Κύριε, ούκ 
έχομεν υπάρχοντα καί γάρ είς τήν 'Ελλάδα σήμερον δέν 
γνωρίζει ό σκύλλος τόν. άφέντη, ούδέ μαντύλι άπέμει- 
νεν ήμΐν, ούδέ βρακί, μάς συγχωρήτε, ούδέ μεντζεσό- 
λααααα. Τότε ούν θυμωθείς άπήρε τούς οφθαλμούς αυ
τού, καί έβόησε φωνήν μεγάλην «Δανεισθήτε τό τοΰ Κή- 
ρυκοοοοοοοοοοςςςςςςςς.

Γιάννης Κανελλής· λεβέντης μέ μυαλό μά καί μέ γρόσι 
κι’ ’Αγλαΐα Σαρηγιάννη μέ μορφιά, σπουδή καί γνώσι 
έγινήκαν ζευγαράκι δπως πρέπει ταιριασμένο 
καί μέ λούλουδα δροσάτα καί άγνες ευχές τούς ραίνω. 
Στή ζωή εύτυχισμένους νά περάσουν χίλιους χρόνους 
καί νά ίδοΰν παιδιά, έγγόνια καί έγγόνων άπογόνους.

Κωστής Καραδαγλίδης Ιένα παιδί τζιμάλι 
κΓ ή Κούλα ’Αρμενάκη μέ γνώσεις καί μέ κάλλη 
μέσ' στής ζωής τό δρόμο χειροπιαστά πηγαίνουν 
κι’ οί φίλοι μέ λουλούδια καί μυρωδιές τούς ραίνουν.

ΜΙΚΡΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Γράφουν ήμΐν άπό τήν ’Αδιαφορίαν τής Πενσιλ-βανι 

δτι ή αύτόσε 'Ελληνική Κοινότης «τό άλληλοφάγωμα» 
είχε προχθές τάς άρχαιρεσίας τοΰ κ υ ν ω τ ι κ ο ΰ της 
Συμβουλίου.

Πρόεδρος έξελέγη ό καλώς άποκατεστημένος ’Ιωάν
νης Παρδαλός, ’Αντιπρόεδρος ό Δημήτριος Χονδροκέ- 
φαλος, Γραμματεύς ό Κωνσταντής Κλιοτσοσκούφης καί 
Ταμίας ό Πέτρος Φαταούλας.

Τήν προσεχή Κυριακήν ό λαμπρός Σύλλογος τών α
γάμων «ό . ’Ε π ι β ή τ ω ρ» πρόκειται νά κάμη έκ-

Άδύνατον νάσαι 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;
Εΐναι τά δόντια στολισμός μά καί ύγειά έπίσης 
γι’ αύτό τό Ράγκο τό Ντεντίστ τρέξε ν’ άναζητήσης. 

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

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

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

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



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

JA δίχως τοΰτα φουκαρά
κι’ “ ν ^ ν  ^λτ)ς νά τά χάσης 
και νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
χδ Hair T on ic  παρευθΰς.

MELETI’S HAIR TONIC 
506 LIBERTY STREET

PITTSBURGH, PA.

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

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμοΰ.
*  *  *

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Μν)ν εχης πιά σκοτούρα,
■*ίς πέρνει δλες ’πάνω του τό « Π  ρ α κ τ ο ρ ε ί ο ν Μ π ο ϋ ρ α »  
I I  *  ο ύ ρ α ς 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 είν’ Ενα.

B o o r a s  B ros. 5 B a ttery  P la ce  N E W  Y O R K
* t  *

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

SKOULAREKES 
3 0 0 a  W e st, 4 0  St., N ew  Y o r k  C ity

* ** *
’ Αφού χιλιάδες χρόνια στόν κόσμο δέν θά ζήσης 
γιατί δέν πας τή φ άτσα  νά τήν διαιώνισης;
Τ ρέξε φ ω τογραφίες νά βγάλης δπως πρέπει 
καί δταν τό παιδί σου, τ ’ αγγονι σου τής βλεπει 
Υά λέη. «Κ ύταξέ τον! Λεβέντης μέ τά  ούλα του 
θιός  νά συχωρέση τήν αγια τήν ψυχούλα του.»

Καλλιτεχνικόν Φωτογραφεϊον Κωνσταντίνος 6 IB  
Δ. Μ Α Κ Ρ Υ Κ Ω ΣΤ Α  

•41 6th A ve., NEW Y O R K
S Δολλάρια 12 φωτογραφίαι μία μεγάλη.

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
"Εχεις τα δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατροΰς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
’Εάν τό δόντι σου πονη καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αΰτό δεν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν ευχή καί 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 
fiv λίγο τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αΰτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τού Μπαρμπέρη τά  ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
χαΐ τό ξουράφι Ρχετο τοΰς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε ΝτΙ Ρίντι Ά γ γ ελ ή  
Κουρείο κατακάθαρο καί μ’ ώμορφιά πολλή.

R O Y A L  ATH EN S BARBER SHOP

ANGELO D’ RIDDE 645 6th Ave., Ν. Y.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
Λέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγεϊς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει. 
LKKAS & D R IV A S  19-21 ViOOSEVELT ST. Ν. Υ.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνςίς.

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

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
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 ας γράψη ή άς πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη^

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Κ A I 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 V A S I L  S T E A M  S Y S T E M S  C O ., φέ

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

’Επί τή εΰκαιφρία ταύτη εύρίσκεται είς τήν εύχάρι- 
στον θέσιν νά ύπομνήση είς τό κοινόν τάς προόδους 
αύτής αϊτινες καταφαίνονται άπό τήν άγοράν τοΰ μεγα
λοπρεπούς αΰτής άτμοηλεκτροκινήτου έργοστασίου, τήν 
έναρξιν τών εργασιών της καί τήν μεταφοράν τής έ
δρας της έν H U D S O N  M A S S .

'Η 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’ έκείνους 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 ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A T TH E W S BROS., 87 4  9th A ve ., New Y ork  City

Δωμάτια ευάερα, εύήλια μεγάλα 
λουτρά, κλινοσκεπάσματα κατάλευκα σάν 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 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 έ'πιπλα 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 στό αίμά σου συμφέρει νά τό δώσης 
καί πέρνεις έπιπλα ίν κάς, άλλ’ δμως καί μέ δόσεις.
527 Market Street, Lowell, Maes.

★ ★ ★
Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  

Ιατρός
136 Ε. 17th St., NEW YORK

* * *
Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνο ι ν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τί) θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό 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 Yerk
*  *  *

Π ές μου ποιό παίζεις δργανο; Κιθαρα, μαντολίνο 
βιολί, σαντούρι, φλάουτο, άρμόνικα, κλαρίνο;
Τότε λοπόν τί στέκεσαι’ Εύθύς στοΰ Τ σ ί μ η  τ ρ έ ξ ε  
άγόρασ’ ένα δργανο δοκίμασε καί παίξε.
Μόνον σ’ αύτόν γιά δργανο τό χρήμα σου σάν δώσης. 
θ ά  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 δσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτούς Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
βοΰχα νά χάν^ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL.

SATYROS

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧAI 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ 
Τοΰς άρτοποιούς σας στοΰ
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ
Τούς Σερβιτόρους σας στοϋ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ
Τοΰς Ταμίας σας στοΰ
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τοΰς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ

ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τί)ν 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σας 
προμηθεΰση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλες 
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 

1 στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
1 'ράψε εΰθΰς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θκλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μονόν σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New York.

***
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 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.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

* ★ »
Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τά δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, Rookery Bldg. Room 817, Chicago, 111·

'Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζας έπειτα κάθε νέκρςν καί Ιώντα.
Ά ν  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 ό  ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ ο  * *

(ψωνίοο»·
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. Y·

* * *
I νωστοποιοΰμεν δτι είς τά 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’ όποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago H 

” 1450 W. 5th Ave. Cleveland 0. 
* * *

"Οπως σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης 
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις 
Ά ν  θέλης στό ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσης 
μή βγάλης εισιτήριο προτού 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 ® ·  
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. *

* * *
GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.

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

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. 'Υόρκης διί· 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ί α ν  καί δέν έχομε π  ο λ λ * 
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο 'Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγ*·· 
'Εληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


