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

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

Νοέμβρη δέκα καί οκτώ παντού κυτώ ζιζάνια 
άλλά καί πατριωτικά μάς ξεφυτρώνουν δάνεια.

■“  νν χ>ηλτ] δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς. . .  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 .

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

'Εκατόν είκοσι τρία 
καί μάς επιασαν τά κρύα.

L W H EN  G R E E K  M EETS G R E E K

To νέο στάϊλ δηλαδή πώς θά τόν χαιρ«τήση 
ενας Γραικός τόν 'Έλληνα δταν τόν συναντήστ|

ΚΓ οί δύο τηλεγραφικώς 
καί κάπως κρυπτογραφικώς.

Νέαν Ύόρκην. Φασουλήν, ηλίθιον στόν κύβο

Φιφτήν, φορτήν άπό χαρά χέρια μου τώρα τρίβο).
Νάϊν τουέντι άνοιξε σακκοΰλά σου Τιτάνειον 
Σέβεντι τού θρί χόνόρετ φόρ γιά τό καινούργειο δάνειον 
ποΰ 'Έλληνες ’Αμερικής δφείλουσι καλύψωσι, 

ΐνα πολλά Σαλονικεΐς Βουλγαρομάχοι γλείψωσι.
Ούάν, τού, θρί. Τά μάτια μας πολλά θά ίδοΰν εφέτος

Σέ χαιρετώ μ’ ύπόληψι. ’Αντάρτης Περικλέτος.

Τζέντλεμαν, βλάκα Περικλήν. Χωρώ Θεσσαλονίκη 
Δώδεκα, ένδεκα έννηά γιούρ τέλεγκραμ ίζ φρίκη.
Έφτά οχτώ σακκοΰλά μας λόγια παχειά μεγάλα 
’’Αλλα μεγάλης δηλαδή Παρασκευής τό γάλα.
Τέν θάσυζαντς παντού κλαυθμός καί φρίκη καί τρομάρα 
γιά μετοχάς ούκ εχομεν ούτε στραβή δεκάρα 
φαγώσιμα ανέρχονται είς ύψη κάθε μερα 
κΓ έντός ολίγου χάψωμεν καβουρντιστόν άερα.

Τού φίφτυ, σίξτυ αίσθημα δπερ μάς κατατρύχει 
νάϊν τουέλβ δέν εγεινε άκόμα μία πήχυ
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καί ρούπια υπολείπονται τουέντι θρί καμπόσα 
κι’ δλος ό παρτιοοτισμός μας κόλλησε στή γλώσσα 
εφτά καί πέντε είκοσι καί τέσσερα καί νοΰλα 

ποΰ κατελθεϊν οί· βούλεται σημαίνει στή σακκοΰλα

Ούάν πλάς φάϊβ τέν α '/έντ μπιχάΐντ δύο φάΐβς 
μπέτερ δάν πατριωτισμός άρ μόνεϋ έντ λάϊβς 
όχτώ και τρία κι’ είκοσι μας πέρασαν γιά βρΰσι 
τ'Ίς Πολυξένης τά μαλλιά φούρνος νά μήν καπνίση. 
Ταΰτα καί μένω Φασουλής καί μήν ξεχνάς ξεφτέρι 
έπί χρημάτων μετοχών κα'ι σύ νά βάλης χέρι.

Νέαν Ύόρκην Φασουλήν τρία καί πέντε εξη

Ζωή καί κύττα τά περνώ αμάν Χριστέ κι’ άς φέξη.
Σέβεντι τού σέβεντι θρί τί κάνει ή κυρία
Έδώ χειμώνας πλάκωσε καί άρχισαν τά κρύα.
Τρία οχτώ σέ χαιρετά Λευτέρης ταπεινά 

έπήραμε Βουλγάρικα χθες βράδυ Γρεβαινά 
Φίφτιν έντ σίξτιν ναϊντίν καί αιχμαλώτους πιάσαμε 
Βασιλικούς Βουλγάρικους κάμποσους ξεκοιλιάσαμε 

κι’ είπε ό Λευτεράκης μάς χτυπούν δυό καραβάνες 
«βασιλικούς έφύτεψα κΓ έβγήκαν ματζουράνες»

Τουέντι του τουέντι θρί είμαστε παλληκάρια 
Ελληνικά στρατεύματα θά χώσωμε στ’ αμπάρια 
φάϊβ έντ τέν πλάς φόρτυ τού μετά τοΰ Βασιληά 
μέσ’ στό Τσιρίγο δηλαδή κΓ είς τόν Καβομαλλιά 
καί οΰτω πΰρ καί σίδηρος τή χώρα έρημώση 
’Αμήν καί τοΰ Λευτέρη μας ή χάρι νά τό δώση. 

Ταΰτα καί χαιρετίσματα στόν Παντελή τό Σιώρη 
ποΰ ’Άγγλοι τόν κατέσχεσαν μιά μέρ’ άπ’ τό βαπόρι 
αισίως πλήν άφίκετο μοΰ λέν μέ τήν «Πατρίδα» 
κΓ έτσι τά κωλομέρια του δέν έφαγ’ ή μαρίδα.

Θεσσαλονίκην, ΓΙερικλήν αντάρτην αίμαβόρον 
ποϋ τούς Βουλγάρους Αθηνών θά φάη κατά κόρον.

Ούάν τού θρί σίξ φάϊβ φόρ Γουΐλσον πάλι βγήκε 
φίλος μου Χιούζ ανέλπιστα τσουβάλι μέσα μπήκε 
Φάϊβ φορτίν καί στόν παληό ποΰ ήξερες ζακέ 
οί φίλοι μοΰ έκρέμασαν ώραΐον ντενεκέ 
ποΰ κάπου τόν έφύλαξα κΓ ό χρόνος θά τά φέρη 
νά τόν κρεμάσω πίσω σου πρός χάριν τοΰ Λευτέρη. 
Ταΰτα καί μένων Φασουλής δπως καθείς μέ ξέρη 
φιλώ τά φυσεκλίκια σου καθώς καί τοϋ Λευτέρη.

Νέαν Ύόρκην Φασουλήν τοΰ Κάϊζερ κοπέλι. 
Κουάτρο ντοΰε διαρκώς μάς κλέβουν οί Φρατέλλοι. 
Βέντετσι τράντα τσίνκουε δέν ξέρω τί θά γίνω 
Λευτέρης τηλεγράφησε καί πάλι στό Λονδίνο 

παρασπονδίας τρομεράς τοΰ Λάμπρου τοΰ έρίφη 
έν τούτοις είπε κράτησε τών ανταρτών τά ξίφη 
καί τοΰτο πάλι τώκαμε νά τό γνωρίζης μόνον 
γιά νά μή βλάψη Φασουλή τόν προσφιλή του Θρόνον.

’Οκτώ έννέα δώδεκα τριάντα καί ογδόντα 
'Ο φίλος μας ό Άσκουϊθ μάς τάπε άπό σπόντα 
πώς στήν ειρήνη προσπαθεί τό χέρι του ν’ άπλώση 
αρκεί στό τέλος ό Α γάς τά τέλη νά πληρώση 
πέντε εφτά τριάντα δυό κΓ είπε ό Έμβέρ χταπόδι 
έκεΐ ποΰ μάς χρωστούσανε μάς πήραν καί τό βώδι.

Έννηά καί πέντε είκοσι καί δέκα τράντα οΰνα 
Οί Σύμμαχοι τοΰ Λάμπρου σου τινάζουνε τή γοϋνα 
φάϊβ έλέβεν σέβεν φόρ καί λέει μετά πόνου 
χτυπάτέ την αλύπητα μακάρι καί τοΰ χρόνου 
κΓ δπως ή φλάσκα μολογά τούτέστι τά κανόνια 
καί φέτος θαμ’ ουδέτερος καί μετά δέκα χρόνια.

Εξήντα δύο ένδεκα σαράλ'τα. Είμαι φάϊν 
Μέσ’ στό ΙΙιτέστι έφθασε ό γέρω Φαλκενχάΐν 
καί πόδι πέρνουν διαρκώς οί Βλάχοι συμπεθέροι 
καί στέλλουν χαιρετίσματα στό φίλο μου Λευτέρη 
κι’ ό κολοσσός ποΰ άφριζε κάποτε στήν Όντέσα 
σήμερα άντρα κάμε τα καί τρέξε νάρθης μέσα.

Σέβεντι φόρτι σίξτι τού. Τό κίνημα απλώνει 
γίνεται δπως έλεγαν ένα καιρό κορδόνι 
νάϊν έλέβεν στό λαιμό τοΰ ’Έθνους μας τυλίγεται 

φάϊβ έντ τέν ό Βούλγαρος κΓ ό κάθε Τοΰρκος πνίγεται 
καί ή τριάς ή πάνσοφος κρατούσα τό σχοινί 
γράφει στους τοίχους γράμματα, Θεκέλ, Φαρές, Μανί 
δπερ θα πή στή γλώσσά μας εμπρός Βουλγαρομάχοι 
νά δ ρέψω με δ,τ’ άφησαν άτρύγητο οί Βλάχοι.
Ταϋτα κσί μένω Περικλής αντάρτης τοΰ Λευτέρη 
ποϋ σέ φιλώ αχόρταγα σέ χίλια δύο μέρη.

Πέντε καί πέντε είκοσι καί τέσσερα δεκάξη 
σημαία παρεδόθηκε στό Σύνταγμα έν τάξει 
πού χέρια κρινοδάχτυλα τήν έχουνε κεντίσει 
κι’ ευχήθηκα τή λευτεριά σέ σκλάβους νά σκορπίση 
Τρία έννηά οκτώ έφτά μά πάλι ποιός τό ξέρει 
μπορεί άκόμα καί σκλαβιά σέ λεύθερους νά φέρη 
κΓ δπως μάς καταντήσανε καί “Ελληνες καί ξένοι 
Θεός φυλάξοι ήμπορεί καί σάβανο νά γένη.

Δέκα καί τέσσερα καί δυό πήγε κι’ ύ Ρόκ στό Βασιληά 
κι’ είπε γιά τό καμπαναρειο ποΰ άλλοι λένε μακελλειά 
κι’ είπε γιατί κύρ Κωσταντή δέν μπαίνεις κι’ έχεις λύπίες; 
κΓ είπε καί Κείνος γιά τ’ αντί ποϋχει κουάτρο τρύπες.

Δυο τρία δα>όεκα θαρρώ μιλήσαν γιά τό άτι 
γιά τοΰ θανάτου τό χορό σάν πώς θά γίνη κάτι 
καί συνεζήτησαν πολλά πολιτικά βαθύτερα 
καί πέρασαν αυτοί καλά άλλά καί μεΐς καλλίτερα.
Ταϋτα πρός ώρας Φασουλή καί II ρικλέτος μένω 
ποϋμαι δυσκοίλιος πολύ καί στή βδομάδα βγαίνω.

Οί παρόντες πανταχοΰ - 
κάτι λέν κΓ αυτοί μέ χοΰ.

Π .— Τά είδες τά Ρουμανικά;
Φ.-—Τήν είδα τή λαχτάρα.

Φωτηά περνά καί σίδηρος άπό τή δόληα τσάρα
ή Ντόμπροζα έγίνηκε Βουργάρικο κομμάτι
ύ Φερδινάνδος έβγαλε τό ένα τους τό μάτι
δμως έμεΐς καθό σοφοί καί μέ μυαλό μεγάλο
καθένα λιβανίζομε προστάτη Άγγλογάλλο
καί λέμ’ ελάτε σπίτι μας σώϊ καλό νά πιάσωμε
καί κόφτε μας καί σφαχτέ μας μπαρμπάδες μου ν’ άγιάσωμε

'Γάμαθα τά Ρουμανικά κΓ άν τίποτε δέν λέω 
μά τήν Κωστάντζα σήμερα τοΰ παρελθόντος κλαίω.

Π .— Βρέ τί σέ μέλλει Φασουλή άν τή Κωστάντζα κάψαν; 
’Άνθρωποι ξένοι πέθαναν καί ξένοι θά τους κλάψαν.
Φ.— Ξέρεις Κωνστάντζα τί θά πή;

Π.— Δέν ξέρω.
Φ.— Ξεραμάρα.

Φίλους σημαίνει προσφιλείς κι’ άγάπες μέ τήν κλάρα. 
Έκεΐ, μωρέ, μ’ αγάπησε κάποια ψευτοκουμπάρα 
κΓ δταν αύτή τσακίσματα μοΰ έκανε μυρία 
περ· τιμής άρχίναγα νά κάνω θεωρία 
ώς δτου άπελπίσθηκε, βρέ Περικλή, φακίρη 
καί παρ’ ολίγο έβγαζε τή γόβα νά μέ δείρη.

Έκεί τή νειότη έζησα τήν πρώτη, τήν καλή ·
προτοϋ ή πείνα δηλαδή μέ κάνει Φασουλή 
καί πέρασα καθώς τό λέν χρυσή ζωή καί νειάτα 
σέ κάθε κάσα Βλάχικη μά καί σέ κάθε στράτα.

Π .— Τήν βομβαρδίσαν Φασουλϋ οί φίλοι τους Χαχόλοι.
Φ.— Ξέρω. Τρεις μέρες έτροογε ή πυρκαϊά τήν πόλι

κι’ άπό τή λύσσα τήν πολλή μή βλέποντες μπροστά τους 
ίσως καί τούς δημοτικούς γκρέμισαν αποπάτους 
καί τώρα δταν κόψιμο κανένα θά τόν πιάνη 
δέν θάχη μέρος σάν καί πριν νά τρέχη νά τά κάνη.

Ποιός ξέρει ή Κωστάντζα μας σέ ποιά νά είναι χάλια! 
Πώς νάν’ ή στράτα Μίρτσεα κι’ ή στράτα ή Μαγκάλια 
τής πιάτσας τά περίφημα πατισερί εκείνα 
τί νάγειν’ ό ’Οβίδιος κι’ ή Ποΰμπλικα γκραντίνα 
ποΰ δπως ίσως τώρα λέν ή γλώσσες ή κακές 
μέ Βλάχες κόρτε έκανα ,'λλά καί μέ Γραικές.

Ποιός ξέρει. ’Ίσιος έπεσε συντρίμματα κι’ έκεΐνο 
τοΰ Μπουλεβάρντ τό ώμορφο λουσάτο της Καζίνο 
ποΰ τόσα μέοα του ποτέ οτήθεια γυμνά καί ράχες 
καμάρωνα χορεύοντας τής συμπεθέρες Βλάχες 
καί κάθε ντόμνας έλεγα κΓ είς κάθε ντομνισόρα 
Βίνο Ντραγκοϋτσα σέ ντανσάμ βαρόγκ πουτσίν μιά χόρα;

Ποιός ξέρει τί νά γίνωνται τοϋ Μπουλεβάρντ οί πάγγοι 
ποΰ κάποτε σάν μ’ έφερε τής' φτώχειας ή ανάγκη 
ξενύχτησα επάνω τους παρατηρών τ’ αστέρια 
καί διπλομουντζωνόμενος μέ πόδια καί μέ χέρια.
Οί πάγγοι! IIάν πού πάνω τους κι’ έγώ κάποια φορά 
τρεμουλιαστά ψιθύριζα λογάκια τρυφερά 
σέ μιά σκληρή ποΰ μαλακη έγίνηκε μιά μέρα 
καί μοΰβαλε τρικλοποδιά κΓ έχω μπερντέ δώ πέρα.

Π .— Λοιπόν σκοπεύεις, Φασουλή, νά κλαΐς πολύ άκόμα;
Φ.— Δέν μοΰ στοιχίζουν χρήματα τά μάτια καί τό στόμα 

γιά τοΰτο άφες με καί σύ καμμιά φορά νά κλαίω 
καί κάποτε τ άνάποδα ποΰχω στό νοΰ νά λέω.

Π .— Λοιπόν άφ’ οΰ υποκριτής έχεις έσχάτως γίνει
δρσε δυό τρεις άνιίποδες στό μοΰτρό σου τσακπίνη.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ
Ή  αυτοβιογραφία μου.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Τι ε^εγ«; ΓΙοΰ έμεινα; Κάτι σας είπα, κάτι.
Τοΐ' 6ίοι· ιιου άνέφερα κάποιο θιχρρώ κομμάτι 
«οδταν δικό μου μιά φορά κΓ ΐσως δικό σας φέτο,
Λιώνος σμυρτιάς ποΰ έκρυβε στά φύλλα του στιλέτο.
Χϊλήν δπως πάντα στή ζωή μέ τούς κακούς συμβαίνει 
,ίήγε 'Ί Τ-ίλη γιά μαλλί και βγήκε κουρεμμένη.

"0η συνέβηκε σέ μέ μπορεί καθείς νά πάθη 
Άφ' ής ό κόσμος έγεινε τόν κυβερνούν τά πάθη 
• γκχ νά είμαι ακριβής τόν κυβερνά ή Λ ό ξ α ·
Τό μίσος, ό εγωισμός, τά χρήματα, ή δόξα 
η εν« σωρό αισθήματα σάν τοΰτα ταπεινά 
joy μόνον ανισόρροπος εγκέφαλος γεννά.

Θέλεις νά έξετάσωμε αΰτά τά πάθη ποΰπα
γώνάίδής, ώ άνθρωπε, πώς είσαι γιά τή σκούπα;
Θέλεις νά ίδής πώς όταν ζής γιά κείνα νά δουλεύης
fab τήν ευτυχία σου χωρίς νά νοιώθης κλέβεις
χι' έχεις γιά κέρδος μπουνταλά όσο νά μπής στήν κάσκα
τήν τύφλα μέσ’ στά μάτια σου καί τήν ψυχρή σου φλάσκα;

•
Ό τ ι  κΓ «ν είσαι' Λάζαρος ή ταλαντούχος Κροΐσος 

ί «ν εχης άρρωστο μυαλό κάποιο θά νοιώθη» μίσος.
Αΰτό θαρρείς πώς σ ’ ώφελεΐ, δτι καλό σού κάνει;
Φαομάκι χύνει μέσα σου, χολή μέ τό καζάνι
καί στοΰ άνθρώπου πού μισείς τήν κάθε μιά χαρά
χίλια δαγκάματα όχηάς θά νοιώθης, φουκαρά.

Τό μίσος, άνθρωπε φτωχέ, θεόστραβο σέ κάνει 
χι' ένφ στά μάτια σου μπροστά δέν έχεις τυφλοπάνι 
μπορεί καταμεσήμερο — γι’ αύτό μήν έκπλαγής—  
νά πέσης στόν άπόπατο, έξκιούζ μι, νά πνιγής.
Είναι τό μίσος στήν καρδιά, φωτιά μέσ’ σέ μπαρούτι 
ποΰ σού τό κάνη τό μυαλό κατάπλασμα, κουρκούτι.

vAc πούμε ζής καί ζαίνεσαι καί είσαι δυστυχής 
[ίίταν μισης καί σέ κυττοΰν εκείνοι πού μισείς 
'/,ίλιες φορές πιό δυστυχή σέ κάνει τούτ’ ή σκέψι 

Γ/ι’ αύτό σάς λέω κΓ ό καθείς κουτός ας μέ πιστέψη 
I·®»;.προτιμώ γουργούρισμα συχνό μέσ’ στήν κοιλιά 
ιαοά νά νοιώθω στήν ι|ηιχή καί μίσους μιά σταλιά

[Μ’ είπε μιά μέρα άπροπό ό φίλος μου ό Βήτα 
*Wi χτυπάς, βρέ Φασουλή, στόν Σάτυρο τόν Π ήτα;
Αΰτό θά πή πώς τόν μισείς βαρών τήν καραμοΰντζα. 

είπα μ’ ευγένεια πολλή: δρσε καί σύ μιά μούντζα 
τα έν οίκω μοναχά έν Δήμω μή ζαγάρι 

■“ ν ποέπει άπλυτα κοινά νά μένουν μέσ’ στ’ αμπάρι 
Ρ&ο στή φόρα τ’ άπλυτα, στό φώς καί στό παζάρι 
Ί®αν παλούκια φαίνονται ή μοιάζουν σάν σιτάρι.

ξέοιο μέσα στή ζωή σάν πώς τά καταφέρνω 
Μ ν,αθε πράμμα διαρκώς στά χωρατά τό πέρνω 

λέω· Μούκανε κακό εκείνος εκεί πέρα;
“*01 καλά στό σπίτι του, κακή ψυχρή του μέρα.
•Μτεΐο καί τό σοβο.ρό όπόταν έ'χουν βάθος 

,*ν<" τό ίδιο, ΙΙώς σερί; Μήν τύχη κΓ έχω λάθος;
I owov euv τούς στίχους μου ώς χωρατά τούς κρίνετε 
I °Tf τραβάτε πιό καλά βωϊδοκοιλιες νά ξύνετε.

δέν ξέρεις τή στιγμή, τήν ώρα ποΰ ψωφας 
Ff11' Μωρέ, μέσ’ στόν ντουνιά φαρμάκια νά ρουφάς 

αΦού τά χείλη για φιλιά σούδωκ’ ή Φύσις χάχα, 
τά χρησιμοποιείς γιά φτύσιμο μονάχα; 

αν°> σαν είσαι, τί κρατείς μέσα στά χέρια χτένια, 
να'/τενίζης, μπουνταλά, τοΰ ξένου κόσμου γένεια;

Γ?ταν μΐσίις, είσαι κακός· καί ό κακός σάν πέφτη,
■  «Κίς αύτούς πουναι κοντά εΰθύς νά βάζουν νέφτι 
ι κυγονν λεΰγες μακρυά καί λένε άπό σπόντα 
ΕΓ^°τήν πόρτα τού κουφού δσο κΓ άν θέλης βρόντα.
I* ,ο0ϊίς, μαγκούφη άνθρωπε, μονάχα ν’ αγαπάς

Ij; 5 » ί *»εξ επαγγελιιατος πο)ς κάνει ο παπας

Τό κάτοί κάτω τής γραφής αφού έσένα βλάφτεις, 
γιατί τής ευτυχίας σου νά είσαι νεκροί) άπτ η ς ;
Σφίξε σέ τούτο τόν ντουνιά μ’ άγάπης μόνο κρίκους 
αρσενικούς καί θηλυκούς κΓ άρσενικοθηλύκους. 
Άκόμα καί τοΰ κόρακα τά χρόνια έάν ζήσης 
πάλι θά έρθη μιά στιγμή πού πρέπει νά ψοφήσης 
κΓ ή εΐμεθα μονογενείς τής Φύσεως ή νόθοι 
πάντως κορμί δέν θάχωμε γλύκες τής γής νά νοιώθη.

( ’Ακολουθεί.)

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Κ A11Ν ΟIIΩΛΕIΟ Ν ΤΟ «ΦΟΥΓΑΡΟ»

Τί καπνό φουμάρτε: Τής Μέκκας ή τής Κεϋλάνης; ’Έχο
με καπνό άπό πλατανόφυλλα μέ γεΰσιν πρώτης ποιότητος 
ελεεινήν, καπνό άπό φύλλα καλαμποκιάς καί διάφορα άλλα 
χόρτα. Αν προτιμάτε κουτόχορτο άπό τό όποιον καπνίζει 
ό Συντάκτης τού Σατύρου γράψατέ μας νά σάς στείλωμε 
ένα τσουβάλι.

(Στοά Βερεσέ.)

Οχι ή Γαλλική. Έκείνη ποΰ σκοπεύετε 

Λάθος έχετε. Έγώ δέν είχα ποτέ

Α ν τ α 
νά κάνετε σεις.

Β ε ν ι ζ έ λ ο ς.- 
μου κανένα σκοπό. Πάντοτε τραβούσα στά κσυτουροΰ 
κΓ δπου τό βγάλ’ ί; άκρη. Ή  Δημοκρατία ποτέ δέν 
μοΰ άρεσε. Έγώ ήμουν πάντοτε μέ τήν οχλοκρατία γιατί 
πιστεύω είς τό δόγμα. «Μακάριοι οί κρατούντες. . . στόν 
ώμο τό κεφάλι τους».

Ά ν τ α π .-—Καί μέ ποιό πολίτευμα κυβερνάται έπί 
τού παρόντος ή Ελλάς έξοχώτατε;

Β ε ν ι ζ έ λ ο ς.—  Μέ τό Βρακικόν πολίτευμα. Δη
λαδή περνεις μιά ούγγιά Μοναρχίας δυό δράμια Συν
τάγματος, μισό πάουντ Δημοκρατίας, τριάντα Καντά
ρια άναρχίας τ’ ανακατεύεις δλα καλά μέσα στή Με
σόγειο μέ τήν κουτάλα τού Φουρνιέ καί σερβίρεις κα
τακέφαλα τόν Ελληνικό λαό.

Ά ν τ α π . —  Θαυμάσιο πολίτευμα έξοχώτατε.
Β ε ν ι ζ έ λ ο ς.—  >; με ιδιών). Είναι δική μου ξέ-ρετε 

ή έφεύρεσις.
Ά  ν τ α π.— Τά συγχαρητήριά μου. Είσθε άληθινή 

μεγαλοφυΐα, μπρός σ ’ αύτή μούντζες νάχη ή εφεύρε
ι σις τοΰ Δήμα περί άεροπλάνων.

(Εισέρχεται ό Μαρκαντωνάκης κρατών τήν κοιλιά

—Κύριε Πρόεδρε ώρα γιά

ΜΕΓΑ ΒIΒ ΛΙΟ Π Ω ΑΕΙ Ο Ν 
«Ο ΣΤΡΑ Β Ο Σ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ»

ΓΙέςτε μας τί έργα διαβάζετε καί θά σάς ποΰμε άν είσθε 
ή δχι γιά δ ι ά β α σ μ α .  ’Έχομε μυθιστορήματα νά τρα- του μέ τά δυό του χέρια), 
βάτε τά μαλλιά σας, δράματα νά σκάζετε στά γελοία καί ί Μ α ρ κ α ν τ ω ν ά κ η 
κωμο)δίες νά κλαΐτε μερόνυχτα. . φαΐ.

’Ιδού μερικά άπό τά νέα μας βιβλία: j Ά ν τ α π . —  Έξοχώτατε? δύο λέξεις. 'Ο στρατηγός
« Ό  στραβός άναγνώοτης καί ό αόμματος δημοσιογράφος» ; Ροκέ τί σκοπόν έχει στή Θεσσαλονίκη; 
«Έγκτ^κλοπαίδεια Λουκάνικα» | Β ε ν ι ζ έ λ ο ς.—  Θαρρώ τόν ίδιο ποΰ είχ̂ Ι καί ό
«Τά φουσκωμένα άντερα» Κίτσενερ δταν πήγε στήν Καλλίπολι.
:Ή ώραία Καφεπώλις καί τά χειρόκτια ΰπ’ άριθ. 13» | Ά ν τ α π . —  Λοιπόν θά τά μ α ζ έ ψ ο υ ν ;
:'Η Α. Μεγαλειότης τό Χρήμα καί ή Βουτιά» Β ε ν ι ζ έ λ ο ς.— Μά ή θά τά μαζέψουν ή θά τοΰς
'Η Λ. Ύψηλότης ή λόξα καί ή δόξα» . .  μαζέψουν, γιατί στό Βαλκανικό είναι δπως βλέπετε δλο

Είς τό προσεχές φύλλον νεώτερα. Σπεύσατ πρίν έ ξ α ν- περι-μαζέματα.
τ λ η θ ο ΰ μ ε καί τά πάρουν άλλοι μισοτιμής.

Πλατεία Κικιρίκι

ΧΡΩΜΑΤΟ Π ΩΛΕΙΟΝ 
«ΤΟ ΜΟΥΤΡΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ»

Έχομε δλα τά χρώματα έκτός τής ντροπής. Βαφή γιά 
χείλη καί μάγουλα κυριών καί μουστάκια άνυπάνδρων. 
Ή  βαφή μ π έ μ π ι ς  σ ά ν  ζ έ ν  βάφη δτι είδους μαλ
λιά. Βαφή γιά αύγά χωρίς νά μεταχειρίζεσθε αέρα. 
Στείλτέ μας μόνον Γ» σέντς είς γραμματόσημα καί θά 
σάς ταχυδρομήσωμε άμέσως έπί συστάσει... 20 φά- 
σκελλα.

’Ίνφαντς Νέτσιουραλ Μπίλντιγκ.

Πίπτει ή αΰλαία ένφ μακρόθεν άκούεται ή φωνή 
Σίμου θρηνιοδοΰντος «Αντίο μαζοΰμα»).

Αριστοτέλης Μάμαλης λεβέντης παλληκάρι 
κι’ ή Ζιώγα ή Παρασκευή ποΰχει μορφιές καί χάρ: 
ζευγαρωθήκαν κατ’ οιΰτάς μέ γέλοια μέ τραγούδια 
καί μ’ ευωδιές τούς έρραναν οί φίλοι καί λουλούδια· 
κΓ ήτο κουμπάρος φίλος μας ό Γιάννης Οικονόμου 
ποΰ τοΰ εΰχόμεθα κ.Γ αυτού στεφάνωμα τοΰ χρόνου.

L O W E R  & W A T E R S  
Tailors.

Phone 764X . 205 2nd St., Canton. O.
j Θέλεις νά φτιάσης ρούχο σέ ΰφασμ’ ΑγγλικόΗ ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

, , „  . , ,, , I γερο, καλοοαμμενο καί καλλιτεχνικό;(Ή  σκηνή παριστα το εν Θεσσαλονίκη ιδιαίτερον * * , , , , Λ ,
1 1  '  · , , ι  ραψε ή τηλέφωνα στη φιομα τήν επανου

Τρέξε καί αν ντιφέκτιβ τά ρούχα βρής μιά στάλα 
έσύ εύθύς τάφήνεις κΓ αύτοι σοΰ φτειάνουν άλλα. 

Γιά δλο τό Ohio St. Άπό $25 καί άνω.

DOLLAR SAVING BANK 
Youngstown, Ο.

( I ) οαφειον του Σωτηρος, ο οποίος σκυμμένος επάνω ι , , , _ ΤΙ, , . , , - 5 β 1 κι εκείνη θα σου στειλη τον ΓΙαπαιωαννουσ ένα Ελληνικόν στοατιωτικον χάρτην μελετά επιδρο- , 1 , , ΓΤJ , ,, - , , Λ α - τον καλλιτέχνη ράπτη, τον κοπτη ΙΙαοισιανοιιήν κατα της ποωτευουσης της Βουλγαρίας... Αθη- , , ,* , , .
■ ' , ' c , , ~ >ιτ ' π01’ ιιποος του καθε οαπτη θα τον ιδης για νανο.ναι. Εισερχεται ο αντιπρόσωπός του Ηνωμένου Αμε- _ ιιτ, , , ___η„-_ < ί
ρικανικοΰ Τύπου )

Ά  ν τ α π. Έξοχώτατε. ’Έρχομαι νά ζητήσω γιά 
τόν Αμερικανικόν Τύπον τήν γνώμην σας έπί τής έπα- 
ναστάσεως. >

Β ε ν ι ζ έ λ ο ς. Τή γνώμη μου; Άλλ’ έγώ κύριε 
είμαι α μ ε ρ ό λ η π τ ο  ς, δλα δέ δσα μάς συμφέρουν 
τά τηλεγραφώ στήν Αμερικήν άπ’ ευθείας. Έμεΐς έχομε Σάν είσαι άνθρωπος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
δική μας έφημρίδα έκεΐ κάτω. Τήν έφημερίδα τοΰ Έλ- μπορεί άρρώστειας κάποτε βαρειάς νά πέσης θΰμα. 
ληνισμοΰ τής Αμερικής. Έπειτα γιατί δέν ζητούν αί Μπορεί νά χάσης τή δουλειά ποΰ έχεις μιά ήμέρα 
έφημερίδες σας τήν βαρύνουσαν (!) γνώμην τοΰ Διευ- γιατ’ έχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
θυντοΰ τής έν λόγω έφημερίδος; ί κα'1 τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.

Ά ν τ α π .— Μπά; Έχει έκείνος τέτοιο πράμμα; Δί Μπάνκ ακάουντ σήμερα είν’ ό πιστός μας φίλος.
! Β ε ν ι ζ έ λ ο ς . —  Είσαι κουτός φίλε μου. Πάνω σου χρήμα μήν κρατής, μά μήτε καί στό σπίτι
I Ά ν τ α π .—  Τό πιστεύω άφ’ οΰ ό Διευθυντής της γιατί μπορεί καί φίλο σου νά κάνης λωποδύτη,
είναι έ'ξυπνος. ί Νάτη ή Ντάλαρ Σέϊβινγκ. Τρέξε ν’ άνοιξης σχέσεις

Β ε ν ι ζ έ λ ο ς. Άκούς έκεΐ άν έχη γνώμη τό κα- μέ άσφαλεΐς στό χρήμά σου κΓ έντοκους καταθέσεις, 
πλάνι μας! Μά σήμερα Χριστιανέ μου στήν Αμερική Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέϊβινγκ, στό Χρήστο Άνταράκη 
γνώμη γιά τήν έπανόστασι δέν έχουν παρά μόνον οί ποΰναι στή γνώσι γέροντας καί στή μορφή παιδάκι, 
οπωσδήποτε άπαλλαγεντες, οί γέροι, οί άδήλωτοι και ι (Foreighn Department.)
ιδίως οί κουραμπιέδες. | ----------

Ά  ν τ α π.—· Καί περιμένετε πολλούς άπό τήν Άμε- 1 L. L ' CAHILL & CO.
οική γιά τήν έθνοκτόνον στρατιάν έξοχώτατε; The Value Wine Store

48  LOCU ST ST.,Β ε ν ι ζ έ λ ο ς.— Έμεΐς περιμένομε πάρα πολλούς, 
άλλά εκείνοι δέν σκοπεύουν νά έλθουν. Άλλά δχι. Λη- Θέλεις πί>τ« Ελληνικά καί Γαλλικά καί άλλα 
σμόνησα. Θα έλθουν 40.000 τάς οποίας έδήλωσεν ό κ.
Τατάνης.

Ά  ν τ α π.—  Δηλαδή 45001 μαζί μ’ αΰτόν.
Β ε ν ι ζ έ λ ο ς . —  Ά  μπά. Αύτόν βγάλτον έ'ξω γιατί Ά ν  τύχη κΓ είσ’ αδύνατος σ’ αρέσει νά παχύνης; 

μέχρις ώρας δέν έχει συνειθίσει τήν Πατρίδα μέ τέ- Μπύρα Καχίλ αντ Κόμπανυ άγαπητέ νά πίνης.

H AVERH ILL, MASS.
Θέλεις πρτά Ελληνικά καί Γαλλικι 

1 ποΰ βάζων στό ποτήρι σου νά μήν άφήνης στάλα; 
Θέλεις νά πιής κονιάκ παληοΰ, άγνοΰ ολίγες δόσεις
καί δύναμι στά νεΰρά σου καί στό κορμί νά νοιώσης;

τοια χωρατα.
Ά ν τ α π .—  Καί ή Δημοκρατία έξοχώτατε; 
Β ε ν ι ζ έ λ ο ς . —  Ποια; ή Γαλλική; Αΰτή έχει έπε- 

κτείνει τή δικαιοδοσία της μέχρι Καβομαλιά.

Κονιάκ Καμπά, τοΰ Μεταξά καί Βαρβαρέσου πρώτης 
Ελληνικών καί Γαλλικών κρασιών σουπέρμπ ποιότης 
δλα τά έχουν εΰθυνά. Ίδιοκτήται Γάλλοι 
ποΰχουν τό Ρ άλλη Μάνετζερ έ'να παιδί τζιμάλι.



SATYROS

t o i l

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

A ll δίχως τοϋτα φουκαρά
κι’ “ ν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοϋ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
506 LIBERTY STREET

PITTSBURGH, PA.
* * *

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
*  ★  *

ΜΑ ταξειδεΰσης πρόκειται; Μ ,|ν Ιχης πιά σκοτούρα, 
νβς πέρνει δλες ’πάνω του τό <Π ρ α κ τ ο ρ ε ΐ ο ν Μ π ο ΰ ρ α >  
Μ κ ο ύ ρ α ς σημαίνει λεβεντιά ποΰ μας τιμά’ ς τά ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Πατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή είν’ ?να.

Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
* t  *

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π  α ν το π ω λ ε I ο ν ό « Ε ρ μ ή ς »  πού εΐνε νά ρωτήσης 
“ Οτι ό νούς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς και ρίγανη και ξύδι τής Πατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει 
πού Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πριν νάμπη.

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

* **  *

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 
δΓ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.

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

Ποτέ άρρώστεια ούτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
“Εχεις τά δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κΓ 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.
ΟΑΟΝΤΟΤΑΤΡΕΙΟΝ ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 AVEST 37 STREET NEW YORK

» *  «
“ Αν μόνος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά  γίνη 
S.v λίγυ τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνω 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γι’ αυτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
χαί τό ξουράφι εχετο τους 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  ATHENS BARBER SHOP

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

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
<έν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης οδτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τους «Δρίβα-Αέκα»
■β* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μϊ φθήνεια δσω  πέρνει 
-γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοϊς μετρητοϊς τά  φέρνει.
LK K AS & 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 τοΰ “ Οθωνος, καφές τοϋ Νικολσύλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν την παρθένο, 
γι’ αυτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποΰ τρως καί λές τί μάστορας τά Ιχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφοϋς ας γράψη ή δς πάει 
&ν 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

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. Η.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γτιναικεια 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα’ γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στού Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έ'χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
πού σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο; 

*  *  *

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

Telephone, Houdson 56
’Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,

Φέρομεν εις γνώσιν τών ένδιαφερομένων δτι ή 'Ε
ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τώ ίδιοκτήτω έργοστασίω έν Hudson Mass. 
'Έχομεν ηδη κατασκευάση τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έ'χομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ί Ιδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη την πο'Λησιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τούτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σοιιιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλότερα πε>ρί- 
στασις δπως άγοράσΐ) μετοχάς τής 'Εταιρίας, διότι Βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρός πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή εΐναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

Γράψατε μας είς τά Κεντρικά Γραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μούτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, άγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A T TH E W S BROS., 87 4  9th A ve ., New Y ork  City

Στό βίο άφοΰ στέκεις κάτω άπ’ τό λεπίδι 
καί ήμπορεϊ 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 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 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, Mass.

★ ★ ★
Κ.

136 E. 17th St.,

Κ A  Ρ Ο Υ  Σ  Ο Σ  
ιατρός

NEW YORK

’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερωτά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κΓ άγρια τή φιλοΰνε 
και 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 είσπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Y*rk 
* * *

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
#οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά συγκινηθή κΓ ή δσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π  απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
?οΰχα νά χάνος ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς ’Αρχισερβιτόρους 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
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 I
Τάς Σερβιτόρας σας στού ΚΟΛΜΑΝ I
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε t(J 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος πού γνωρίζει νά σά; 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλ  ̂
τά ναϋλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW  YOW|
Telephone. Bryant 4 160  and 4175

Ποιό προϊόν 'Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσ® 
Μόνον σ ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδές έ'μποροι κι, εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS
New Bawary and James Street New YorkJ

ϋ ϊ ϊ

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 γαλανόμάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνο.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YORK|

* * *
Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
'Α ν  μ’ ενα πόδι εΰρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οίκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέρα 
Ούαΐ 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, R ookery  Bldg. R oom  817, Chicago, H|

* * *
'Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα 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 : « ’ Απ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο τ ό Σ  π ύ ρ ο ·

(ψωνίΛΙ
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery N. *(

* ★ *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  δς σηεύση νά τά πάρη 
πριν 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 A v e . C leveland 
*  *  *

Ό π ω ς σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξεΐδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης είσιτήριο προτοΰ νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας ϊχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο  θ  υ μ 1
ποΰ θά είπή Ά ν ά π α υ σ ι  γιά σάς κι’ Ol x o v o M*
COUCOUL1S &  L A Z A R A K O S  9 A lbany S t

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

83 14th A V E N U E , N E W A R K , N . J . 
"Εχομεν δλα τά 'Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα 

συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκηζ Jrj 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ΰ θ ε ι α ν  καί δέν Ιχομε π ο 
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο 'Ελληνικό καί ’Ιταλικό ίη  
'Εληές, τυριά, κτλ.

Δοκιμάσατέ μας.


