
>ό . 1-24. SATYROS SATURDAY, NOVEMBER 25, 1916.

Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμι ού στήν τσέπη του θά μπαίνη 
ιιέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη νέλΓ αύτός μέ μάς και μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
κα'ι τοϋ Ρωμηοΰ πολύ κι’ εμάς μάς συγκινεί ό πόνος.

Είκοσι πέντε μηνός Νοέμβρη δλα μας πρίμα δπως ποτέ
κι’ άκοντες τώρα κα'ι μέ τό ζόρι περνούν ποδάρι κι’ οι Πρεσβευταί.

— .V θέλΐ) όμως κα'ι κανείς σι·νδορμητης νά γείνι;
Λι·ό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά i:«»c δίνη,
κι ,}γτ<ο" πή κάμνοιμεν κα'ι 'uric. . . έοάνοίΚ δπ<»:: ο λ λ <ι ι
τήν σννδοοπή 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.

Είκοσι -ιέσιαερ’ αριθμός και εκατό προσέτι 
μέ Σόδο,ιμα καί Γόμωρα τό δόληο μας Ντουβλέτι.

Συμμαχικής εύνοιας καινούριες εκδηλώσεις
πουναι χ ε ι ρ ο π ο δ ά ρ ω ς  γιά νά τούς φασκελλώσης.

’Από σπόντα λίγα λίγα 
ό κολλίγος στον κολλίγα.

Π.-—Σέ βλέπω μελαγχολικό καί σκεπτικό πολύ
Μήν τύχη και καζάντησες μαγκούφη Φασουλή;
Μήπως τής δίκης τά ψιλά σοΰ πλήρωσ’ ό Τατάνης 
κΓ άφήνων τώρα τόν μπερντέ προμήθειες θά κάνης; 

Φ.—  Μήτε στήν τσέπη μου ψιλά, μήτε σέ Πάγγα έχω. 
Τούς ξένους τοίχους δσο ζώ παρντόν θά καταβρέχω 
κι’ δπως σέ κάθε Φασουλή ανήκει κα προσήκει 
ποτέ στήν πρώτη τοΰ μηνός δέν θά πληρώνω νοίκι. 

Π .— Τότε τί τρέχει κουνενή καί μοΰτρα έχεις τόσα;
Φ.— Θά σοΰ τό πώ σάν έτυχε μεγάλη νάχω γλώσσα.

Τήν νύχτα σάν μ’ άνησυχή στό σπήτ’ ή Δεσποσύνη 
δπως καί οι προστάται μας οι Σύμμαχοι εκείνοι

μιά ούδετέρα ώρισα τής Φασουλίνας ζώνη 
κΓ έκαμα κοίτη Περικλή έσχάτως τό σαλόνι.

Π .— Τί πράμμα είναι τάχατες μωρέ τρελοπαντιέρα 
αύτή ή ζώνη ποΰ παντοΰ τή λένε ούδετέρα;

Φ.— Κράτος έδώ, Κράτος έκεΐ κΐ’ ή ζώνη μέσ’ στή μέση 
τάξε κερί Μεσιέ Φουρνιέ νά γκρεμιστη νά πέση 
ν’ άστράψη έπειτα μέ μιάς τ’ αντάρτικο μαχαίρι 
γιά ν’ ανεμίση Περικλή ή βράκα τοΰ Λευτέρη.

Π!— Οί Σύμμαχοι μάς γλύτωσαν άπ’ τό μαχαίρι πάλι.
Φ.— Ευγνωμοσύνη μέσα μοα) νοιώθω γι’ αυτούς μεγάλη·



2 ΣΑΤΥΡΟΣ

ποΰ χάρις στής εισαγωγής τοΰς Δρακοντείους νόμους 
δλους κεί κάτω τοΰς Γραικούς τούς κάμαν οικονόμους 
και τώρα κι’ αρκετόν καιρόν δπως στά φύλλα είδες 
σάν τόν Άγιάννη τρέφονται μέ μπρόκολα κι’ ακρίδες.

Τί θαυμασία εποχή γιά τήν Πατρίδα τούτη!
’Άλλοι κρατούν έληάς κλαρ'ι, άλλοι ροφούν μπαρούτι 
γι’ αύτό και στό μακάριο τό Κράτος νίλα γίνεται 
μπάτε σκυλλιά ν’ άλέσετε κι’ αλεστικά μή δίνετε.

Τού ΙΙερικλέους ό χρυσούς α’ιώνας άνατέλλει. 
Σπουδαίο τελεσίγραφο ό Ντέ Φουρνιέ μάς στέλλει 
κι’ δσα κανόνια έ'μειναν γερά κι’ άμεταχείριστα 
μάς τά γυρεύει δανεικά καθώς τό λέν κι’ αγύριστα.

Τί χρόνια έχομ’ άληθώς ευτυχισμένα φέτο.
Διπλόν αίσθάνομ’ οργασμόν εντός μου Περικλέτο. 
"Ενα νά πάν στόν πόλεμον δσοι κεί κάτω ζούνε 
κΓ ή δλοι νά γλυτώσωμε ή δλοι νά χαθούνε.

κΓ άλλον τή μέρα σχέδια μαχών νά καταστρώνω 
καί βράδυ μέ τή Φασουλή άτ χόμ νά ζαχαρώνω.
Στής δόξης φέτο φθάσαμε ώς λέν τόν κολοφώνα 
Μεσιέ Φουρνιέ τό σπήτί μας τό έ'καμ’ αχυρώνα

δμως γι’ αύτό δέν έχομε κακό νά ποΰμε λόγον 
καί ό Σωτήρ γεννήθηκε στή φάτνη τών άλογων.
Τί μακαρία εποχή αύτή πού τώρα ζούμε.
Π αντού βιολιών κοιλιακών τής δοξαριές άκοΰμε

πλήν κΓ αγενείους φοιτητάς πολέμου πιάνει μένος 
νά λευτερώσουν μέ φωνές τό δύστυχο τό γένος 
καί λέν τής Νεαπόλεως δλα τανφάν γκατέ 
Άλόν ζανφάν ντελά Πατρί άλόν πρός τό Γκαιτέ.

Μετά μελέτην Περικλή πολύ ενδελεχή 
είδα πώς ζούμε σ’ εποχή τά μάλα ευτυχή 
καθ’ ήν Συμβούλια πολλά τό Στέμμα συγκαλεϊ 
καί τέτοια ό Κουμπάρος μας ό Μάρτυρας λαλεΐ.

«Πικρά ποτήρια πολλά κατέβασα ώς τώρα 
κΓ έμίσησάν με δωρεάν έδώ καί παρά πέρα 
δμως φοβούμαι μή μ’ αύτή τήν τελευταία μπόρα 
τούς στείλω στόν αγύριστο καί μάνα καί πατέρα.

Ζητούνε ολοφάνερα καυγά μέ τό κερί.
Άπό τά δάχτυλα πετοΰν στό γόνα, στό μηρί
κΓ δταν τούς δίνω τό μηρί γυρεύουν τό κεφάλι
καί δέν τούς βρίσκω στό σακκί μήτε καί στό τσουβάλι.

Ό  κόμπος βλέπω έφθασε στό χτένι πλέον φέτο.
Μάτην ούδετερότητος έπεδειξάμην ζήλον
καί ή ψυχή μου ίσως πή κι’ έμοΰ άποθανέτω
δπως έκείνη ιού Σαμψών μετά τών αλλοφύλων.

Στό κάθε πράμμα πού ζητούν καί φέρνουν άπό σπόντα 
πίσω τους βλέπω νά γελά ή Κρητική Τζοκόντα 
αλλ’ δμως ράμματ’ αρκετά κρατώ κι’ έγώ στό χέρι 
γιά νά μπαλώσω κάποτε τή γούνα τού Λευτέρη.
Μπέρδε καί μπέρδε καί μπερδέ Λευτέρη μπεχλιβάνη 
καί ή άχλάδα πίσω της τό έ'χει τό κοτσάνι.»

Π .— Β ρέ Φασουλή οί έφεδροι τά έχουν θαλασσώσει.
Φ.— Διάλε τσ’ άπομεινάρες τους σταλιά δέν έ'χουν γνώσι.

Τί γνώμη στά πολιτικά μπορεί νά έχουν κείνοι 
έάν καί πότε πόλεμος θά γίνη ή ειρήνη ;
Ξέρεις ή λέξις έφεδρος σάν τι θά πή γιά μένα;

Π .— Δέν ξέρω.
Φ.— Νά μοΰ ξεραθής. Τομάρια πουλημένα.

Οί έ'φεδροι κι’ άπένταροι ή καί μέ μιλλιούνια 
σάν τά Χριστουγεννιάτικα είναι κουτέ γουρούνια 
ποΰ πρόσφυγες κι’ αδήλωτοι τόν πόλεμον σάν κάνουν 
πρέπει ντουγρού στό μακεληό νά τρέξσυν νά πεθάνουν.

Γιατί μωρέ μπερδεύονται μέ τάς διαδηλώσεις 
καί τής ούδετερότητος μάς κάνουν έκδηλώσεις;
"Οταν Σαίόνοφ, Άσκουΐθ, Γκρέϋ καί τόσοι άλλοι 
Ρώσσοι, ’Εγγλέζοι, ’Ιταλοί καί Τζαπανήζ καί Γάλλοι 
τό μακεληό συμφέρον μας μάς λένε κάθε τόσο 
έ'χω καί τοΰς έφεδρους σου ποΰ κάνουν τόν καμπόσο 
καί άνθρωποι ξυπόλυτοι ποΰ κόβουν τώρα λόρδα 
μέ τούς μεγαλειτέρους των πάν κα φυτεύουν σκόρδα.

Τί χρόνια τοΰτα ευτυχή καί παραπάνω κάτι.
Μέσ’ στοΰ Συγγροΰ τες φυλακές ατριμώνονται σπαθάτοι 
δμως ή χάρις τοΰ Φουρνιέ άνοίγει κάθε θύρα 
γιά τής Π ατρίδος τό καλό, γιά τήν κακή μας Μοίρα 
καί γείτονας τό γείτονα στρέφων ρωτά έν τάχει- 
«Μωρέ μήν τύχη τάχατες καί γίναμε Φελλάχοι;»
Καί άπαντά ό γείτονας τραβώντας τό μαλλί του 
Λαγός πιπέρι έτριβε κακό στήν κεφαλή του.

Π .— Άφοΰ μωρέ κατ’ δνομα υπάρχει μόνον Κράτος 
γιατί ό κάθε τρομερός κι’ αιμοδιψής σπαθάτος 
μήν άφεθή ελεύθερος κι’ αΰτός νά κάνη κάτι 
σ’ έν’ άπ’ τά χίλια έκατόν ογδόντα πέντε Κράτη;
Έκεΐ ορίζει ό Φουρνιέ ό Μέγας Πατριώτης
κΓ ο Λάμπρος είναι Υπουργός δσο κΓ έγώ Δεσπότης.

Φ.— Παρόλ δέν ξέρω Περικλή στό νοΰ μου τί νά βάλω.
Έ γώ πολύ ευγνωμονώ καθένα Άγγλογάλλο 
ποΰ πίεσι δέν έκαμαν στόν τόπον μας καμμία 
ποΰ καβαλίνες γέμισαν τοΰ Κράτους τά Ταμεία 
καί είπαν. Δεΰτε, φάγετε μέσα στήν τόση πείνα.
Αΰτη έστί Συμμαχική κι’ άφράτη καβαλίνα
κι’ εύγνωμονοΰντες έκραξαν κάμποσοι μετά πόνου.
Δός μας άκόμα μερικές νά φάμε καί τοΰ χρόνου.*

Τί χρόνια δόξης καί τιμής αυτά ποΰ τώρα ζοΰμε.
Στραβοί μέ τό Συμμαχικό μπαστούνι περπατούμε 
κα γύρω μας φεγγοβολούν άπό χιλιάδες μέρη 
ή λαμπερές κωλοφωτιές τού προσφιλούς Λευτέρη.

Τί μακαρία εποχή! Χόρτασ’ ό κόσμος σκούδα, 
κι’ άν τούς Ρουμάνους έφαγε μέ τρόπο ή άρκοΰδα 
δμως ό Λευτεράκης μας πίνει στή Σαλονίκη

καί χαιρετίζει αν φρανσέ κάθε Συμμάχων νίκη· 
φοβόμουν καί φοβέριζα κΓ έτριζα τή μασέλα 
άπό τήν πόλι έ'ρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα.

Τί μακαρία εποχή καί δώ καί στήν ’Αθήνα 
ογδόντα σέντζια έφθασαν τ’ αυγά μέ τήν ντουζίνα.
Π ετοΰν τά τρόφιμα πετοΰν καί πριν περάσει μήνας 
ίσως μάς βροΰν κάνα πρωί ψώφηους καί μάς τής πκίνας 
μά ένεκα κι’ οί Τεύτονες πού πήραν τήν Κραΐόβα 
μήν τό θαρρής άπίθανο έδώ νά πέση λώβα.

Τί χρόνια κλέους Περικλή κι’ αύτά γιά τήν Πατρίδα. 
Χιλιάδες μάτια γίνονται γιά τό ψωμί γαρίδα 
διιως ό Λευτεράκης μας γλεντά στή Σαλονίκη 
γιά κάθε μία Σέρβική καί τών Συμμάχων νίκη.
Τό Μοναστήρι έπεσε, πήραν τό Μοναστήρι 
άμάν καί πέστε τή Σμυρνιά πουταν στό παραθύρι.

Τί είναι τούτα άληθώς τά χρόνια τά ζαμάνια.
Στό Κολινδρό τών ανταρτών αστράφτουν γιαταγάνια 
καί πάνω στοΰ Παυσίλυπου αντιλαλεί τή ράχη 
«Ελευθερίά καθώς αύτή τύφλες καί μούντζες νάχη».

Τί μακαρία έποχή καί έδώ μά καί κεί πέρα.
Οί Γάλλοι τήν κατέλαβον τή δόληα ούδετέρα
καί κάθε Κράτος Γραικικό καί κάθε Φεουδάτο
σάν δέν γυρίσης νά μέ δής βουλιάω καί πάω στόν πάτο.

Τί μακαρία έποχή κι’ αύτή έπί Συμμάχων.
’Έδωκαν πήραν έβγαλαν τά μάτια πιά τών Βλάχων 
καί βάΐ ντέ μίνε Νέμτσεΐ τούς κυνηγούν τσακπίνη 
πλήν ό Λευτέρης στήν ύγειά τής κάθε νίκης πίνει 
πίνουν κι’ οί Φιλελεύθεροι μέ τήν αράδα ούλοι, 
καί πανηγύρι γίνεται κι’ ό γάμος τοΰ Κουτρούλη.

Π .— Έσύ πού ξέρεις τά πολλά κΓ ό νοΰς σου κατεβάζει 
τό κάθε τελεσίγραφο σάν πόσες μούντζες βγάζει;

Φ.— "Οσοι Πρσβευτοκεντρικοί κι’ δσ’ ή ακολουθία 
τόση κρατούν οί Σύμμαχοι μυαλοκολοκυθία 
κι’ άφοΰ ώς βλέπεις δέν μπορούν νά δείρουν τό γομάρι 
στόν πισινό του στέκονται καί δέρνουν τό σαμάρι.

Π .— Θά διώξουν καί τούς IIρεσβευτάς βρέ Φασουλή στ’ αλήθεια;

Φ.— Είχα Ούάν κολοκύθι ά μέ δύο κολοκύθια
και μοΰλεγαν γιατί μωρέ νά κάνη δύο μόνο;
κα'ι απαντούσα θ ’ αύξηθοΰν μοΰ φαίνεται στό χρόνο.

Π .— Βρέ Φασουλή παραληρείς;

Φ.—  Παραληρώ αλήθεια, 
δμως αν τύχη Περικλή αύτά τά κολοκύθια 
τά ψάξης φιλοσοφικά καί πιό πολύ βαθύτρα 
θά δής πώς έζησαν καλά καί μεΐς πολύ καλλίτερα.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Ή  αυτοβιογραφία μου.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Τί είναι ό εγωισμός ποΰ λέμε έ'χομ’ δλοι 
Καυκάσιοι και Κίτρινοι και Μαύροι καί Μογγόλοι;
Τί είν’ αύτό ποΰ λέν έ γ ώ  ποΰ τώχει κάθε ράτσα 
μά μπρός του σάν απλώνεται πολλάκ,ις ή συχνάτσα 
σάν τό σκουλήκι σέρνεται, σάν τή μαΐμοΰ διπλώνεται, 
κουφαίνεται, βουβαίνεται και κάποτε στραβώνεται;

Τί είναι τοΰτο τό έ γ ώ  πουχει κυρά και δοΰλα 
ποΰ τό μαγεύει ή καρδιά, άλλ’ δμως κι’ ή σακκοΰλα 
κι’ ένώ μοΰ λές δέν δέχεσαι στή μύτη σου κουνούπι 
κι’ έχεις μακρύ έγωΐσμό δυό πήχες κι’ ενα ρούπι 
γ.ά νά μΐι λείψη κάποτε τό δόλιο τό καρβέλι 
αφήνεις τό σακάκι του και γίνεται κουρέλι;

Τί είναι ό έγωΐσμός βρέ άνθρωπε κοθωνι
ποΰ νοιώθεις κα! φουσκώνεσαι και σύ σάν τό παγώνι
καί λές μέ στόμφο πάντοτε. Ξέρεις ποιός είμαι ’γώ;
Τί είσαι γιά τό γίγαντα τή φύσι; ’Έ ν ’ αύγό
ποΰ σ’ ένα της μικρόβιο αν τύχη καί κσυτρήσης
θά σπάσης και τριγύρω σου τούς άλλους θά βρωμήσης.

Πάνω σέ τί στηρίζεσαι καί λές πώς είσαι κάτι 
Π α ρ ά σ ι τ ο  τής Φύσεως καί τής ζωής σακάτη;
Πές μου σέ ποιά άξία σου μπορείς νά στηριχθής 
έσύ ποΰ μέσα στή ζωή γιά νά συντηρηθής 
έπάνω σέ οργανικά κι’ άνόργανα θ’ άπλώσης 
καί τόν περίδρομο θά φφς άλλοιώς θά τά τσιτώσης;

Πές μου, μωρέ, αν ναυαγός βρεθης μέσ’ στό γιαλό 
αξίζεις περισσότερο έσύ άπ’ τό φελό;
Σύ ποΰ γιά τόν έγωΐσμό γαυγίζεις σάν τό σκύλλο 
γιατί σανίδ’ άναζητείς, ένα κομμάτι ξύλο;
Γιατί νά σώσης δέν μπορείς έσύ τό παλληκάρι 
μέ τή δική σου δύναμι τό βρώμιο σου τομάρι;

Γιατί φαντάζεσαι ή λές στόν άλλον κόσμο γύρω 
Ξέρετε σείς ποιός είμ’ έγώ; Τό ξέρω καί σ’ οίκτείρω. 
Είσαι σοφός; Τό λογικό τοΰ τώδωκε ή Φύσις 
•άλληώς θά ήσο σάν εμέ καί σύ κουτός έπίσης 
καί άρες μάρες θάλεγες ού μήν καί κουκουνάρες 
γιά νά βουτάς ομογενών αναγνωστών δεκάρες.

Θέσι καλή κοινωνική μήν έχης καταλάβει;
Γι’ αύτό άν μύτη σήκωσες είσαι τυφλοκουτάβι 
κι’ δπως ό πλούτος έκαμε τήν κάθε μία χώρα 
στή θέσι του δέν βρίσκεται κανένα πράμμα τώρα 
γι’ αύτό μιλλιονάριοι ώς βλέπεις ’δώ έκεΐ 
ξεχειμωνιάζουν στό Πάλμ Μπήτς άντί στή φυλακή.

’Ά ν  άπό κάτι πειό πολύ έχεις καί σύ μιά δόσι 
γιατί τόσο κακάρισμα κι’ ή μύτη σου ή τόση;
Τίποτε σύ δέν έδωκες στόν εαυτό σου μόνος.
Ή  Φύσις σοΰ τά χάρισε, τό γύρισμα, ό χρόνος 
στό δρόμο σου κουτότεροι εύρέθηκαν οί άλλοι 
κι’ έ χ ε ι ς  γιατί τρικλοποδιές στούς άλλους έχεις βάλλει.

Ξέρεις τί είναι τό έ γ ώ ; Μάνα γιά τό γινάτι 
ποΰ βγάζει σάν τό ’γγίξουνε τοΰ γείτονα τό μάτι 
ποΰ σάν μαγνήτης στά ψηλά τή μύτη μας τραβά 
κι’ ένώ θαρροΰμε βλέπομε, τραβούμε στά στραβά.

Αίσθημα είναι ταπεινό ποΰ στούς παληους τούς χρόνους 
κληρονομιά τό πήραμε άπ’ τούς ζωοπρογόνους 
γιά τοΰτο κι’ έκδηλώνεται οχι πολύ άνάρια 
μέ τής κλωτσιές ποΰ δίνομε καί μεϊς σάν τά μουλάρια.

Αίσθημα ποΰ στά στήθεια μου οσάκις τώχω νοιώσει 
τό χτύπησα αλύπητα κεφάλι μή σηκώση 
γιατί μ’ άρέσει ά ν θ ρ ω π ο ς  μέσ’ στή ζωή νά ζώ 
κι’ δχι νά λέω άνθρωπος καί νά μέ βλέπουν ζώ.

{ ’Ακολουθεί.)

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Σκηνή  άχαρακτήριστος.

(Ή  σκηνή παριστά τήν Κυβέρνησιν τών ’Αθηνών 
συνεδριάζουσαν γιά ασφάλεια μέσα στή σπηλιά τοΰ 
Σοίκράτους. ’Επάνω σ’ ένα τραπέζι μέ τρία πόδια, δσοι 
καί οί Σωτήρες τής Θεσσαλονίκης, εύρίσκεται σωρός έγ- 
γράφων, δ ια μ α ρ τ υ ρ ί α ι τής ’Αθηναϊκής Κυβερ- 
νήσεως πρός τάς έμπολέμους Δυνάμεις, είς μ α ρ τ υ 
ρ ί α ν  άθάνατον τοΰ μ α ρ τ υ ρ ί ο υ  τοΰ Ελληνικού 
Λαού, τοΰ όποιου άπαθής μ ά ρ τ υ ς παρίσταται ό 
Μ ά ρ τ η ς  τής ’Επαναστατικής Σαρακοστής.)

Εισέρχεται κάτι μεταξύ άνθρώπου καί σκιάς άπό τήν 
κλειδαρότρυπα.
Λάμπρος.— Τί είσαι σύ;
Τό Φάσμα.—  Μιά φορά κύρ Πρόεδρε προτοΰ ένδιαφερ- 

θοΰν γιά τό καλό μου οί Σύμμαχοι ήμην άνθρωπος, 
σήμερα δμως έχο) γίνει άπό τήν πείνα πετσί καί 
κόκκαλο.

Υπουργός.—  Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Είσαι φαίνεται 
μισθοδοτούμενος ή μάλλον μ ή μισθοδοτούμενος 
τοΰ Δημοσίου Ταμείου.

Λάμπρος.—  Καί τί γυρεύεις έδώ πέρα;
Φάσμα.—  Νά μέ καταδικάσετε είς θάνατον, γιατί τώχω 

ντροπή κ. Πρόεδρε νά πεθάνω τής πείνας. 
Λάμπρος.—  ’Αδύνατον, φίλε μου. Γι’ αύτό νά πας στό 

Φουρνιέ. Είναι ό μόνος α ρ μ ό δ ι ο ς  καί άριστος 
γείτων. ( ’Ανοίγει ή πόρτα καί μπαίνει μέσα ό Φουρ
νιέ, άκολουθούμενος άπό τούς άρθρογράφους τοΰ 
Βενιζελικοΰ τύπου. 'Ο Λάμπρος σηκώνεται αμέσως 
άπό τήν θέσι του καί ψάχνει τό κορμί του.)

Φουρνιέ.—  Τί ψάχνεις νά 6ρfjς έκεΐ πέρα, μόν σέρ; 
Λάμπρος.—  Θέλω νά σάς χαιρετήσω καί ψάχνω νά βρώ 

τό κεφάλι μου, τό όποιον δέν ξέρω ποΰ τώχω αύτές 
τές ήμέρες.

Φουρνιέ.—  Σέ νέ φά ριέν. Μήν άνησυχής καί δέν σοΰ 
χρειάζεται, έφ’ δσον τήν Ελλάδα τήν κυβερνώ έγώ. 

Άρθρογρ.—  'Ο Θεός νά κόβη χρόνια άπό τούς Άντι- 
βενιζελικούς καί νά σάς δίνη μέρες, άφέντη μου. 
( ’Ακούονται έξω φωναί άγριαι: Ψωμί, ψωμί, πει
νούμε.)

Φουρνιέ.—  (προχωρών πρός τήν πόρτα) Κέ σ’ κιλιά; 
Άρθρογρ.— Σκυλλιά λυσσασμένα, άφέντη μου. Μήν 

τούς πιστεύετε. Είναι πληρωμένοι καί φωνάζουν. 
Φουρνιέ.—  Νά φάτε τής σόλες άπό τά παπούτσια σας. 
’Όχλος.—  Δέν έχομε πειά παπούτσια. Περπατούμε 

ξυπόλυτοι.
Φουρνιέ.—  Φάτε τά πόδια σας.
Άρθρογρ.—  Ή  πατρίς θά σάς εύγνωμονη, έξοχώτατε. 
’Όχλος.—  Δέν έχομε πόδια. Μάς κόπηκαν άπό τήν 

πείνα.
Φουρνιέ.— Φάτε τά ροΰχά σας.
Άρθρογρ.—  Εύγε, προστάτα τοΰ Ελληνισμού.
’Όχλος.—  Δέν υπάρχουν ροΰχα έπάνω μας. Είμεθα σάν 

τ’ άγάλματα τοΰ Μουσείου. Τά ροΰχα μάς τά πήρε 
ό μπακάλης γιά εκατό δράμια ζάχαρι.

Φουρνιέ.—  Λοιπόν τότε φάτε τό διάβολο.
’Όχλος.—  Εΐναι στή Σαλονίκη.

(Ό  Φουρνιέ κλείνει τήν πόρτα καί τό 'Υπουργικόν 
Συμβούλων τό στόμα του. Οί μόνοι ποϋ έξακολου- 
θοΰν νά φωνάζουν γιά νά φ ά ν ε  είναι ό λαός καί 
οί άρθρογράφοι τοΰ Βενιζελικοΰ τύπου.)

Φουρνιέ.-—Λοιπόν κ. Πάρεδρε.
Λάμπρος.—  Πρόεδρος θέλετε νά πήτε, Έξοχώτατε. 
Φουρνιέ.—  IIροδρος είμ’ έγώ. Σύ είσαι Π ά ρ ε δ ρ ο ς  

ή μάλλον Π ά ρ ε ρ γ ο ς .
Άρθρογρ. Ό  Θεός νά σάς πολυχρονάη, άφέντη μου. 
Φουρνιέ.—  Λοιπόν εντός 48 ώρών θά μοΰ παραδώσητε 

δλα τά κανόνια, τά δπλα καί τά πολεμοφόδια. Θ’ 
άποσύρετε τό στρατό άπό τή Θεσσαλία, γιά νά στρα
τολογήσουν οί άντάρτες μέ τό ζόρι καί θά διώξετε 
τούς Πρέσβεις τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών. 

Λάμπρος.—  Μόνον αύτά τά λίγα;
Φουρνιέ.—  (σκεπτόμενος) Δηλαδή έπί τοΰ παρόντος. 

Τήν έρχομένην έβδομάδα θά δώσω ένα χορόν είς 
τόν όποιον θά φέρετε δλας τάς κυρίας καί δεσποι
νίδας Αθηνών καί ’Επαρχιών καί τότε βλέπομε τί 
άλλο άκόμα θά σάς ζητήσω.

’ Λάμπρος.—  Είς τούς ορισμούς σας, Έξοχώτατε. 
Φουρνιέ.—  (φεύγων) Μή λησμονήσετε νά φέρετε έπίσης 

και δλα τά άιιούστακα παιδιά.
(Π  ίπτει ή αχ>λαία καί τό προσωπιείον τών ελευθε
ρωτών Άγγλογάλλοίν καί δλων τών πατριωτών τυ
φλοψωμάδων. )

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΜΙ-ΧΑΛΕΝ ΕΝΤΑΥΘΑ

Ή  πολιτική τής «Άτλαντίδος» νομίζομεν δτι εΐναι ή 
πολιτική τοΰ Αρχισυντάκτου τοΰ Έθν. Κήρυκος καί ή 
τοΰ Κήρυκος, πολιτική τοΰ Π ρ ο μ η θ έ ω ς .

Π ΡΟ ΛΗ Π ΤΙΚ Ο Ν  Μ Π ΟΣΤΟΝ .

Τά όνειρα τών κοιμωμενων είτε τά πιστεύεις είτε 
δχι εΐναι άκίνδυνα. Τά όνειρα τών έ ξ υ π ν ω ν  νά 
φοβάσαι γιατί αύτά μόνον μπορεί νά σέ αποκοιμίσουν 
γιά νά ξυπνήσης δταν θά εΐναι πλέον πολύ αργά.

ΟΣΦΡΑΝΤΙΚΟΝ ΣΙΚΑΓΟΝ.

Δέν έχει δίκηο ό φίλος σας. Ό  αέρας είναι άοσυος. 
Τώρα υπάρχει καί άέρας ποΰ έχει κάποια μυρωδιά 
εκείνος δμως δέν έρχεται έκ τών έξω, έκείνος βγαίνει 
έξω.

ΓΥΝΑΙΚΟΘΗΡΑΝ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ.

Πολύ εύχαρίστως νά σοΰ βρούμε γυναίκα. Σή
μερα είναι δπως τή θέλεις. Τώρα τί θά γίνη στό μέλ
λον δέν έγγυώμεθα. Δέν σ’ αρέσει βλέπεις καί σένα 
ευλογημένε σέκοντ χάντ οπότε μπορούσαμε νά είμεθα 
βέβαιοι. Έν τούτοις γράψέ μας πότε έρχεσαι γιά νά 
τήν είδοποιήσωμε ν’ ά λ λ ά ξ η άπό μέσα.

Θέλεις νά βάλης ροΰχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στούς Εβραίους κι’ είς κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ροΰχα παίζει· ρόλο κι’ ή μπουτουνιερ’ άκόμα 
δχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα. 
Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 
άν δέν τόν έ'χ’ ή Φύσις γεννήση καλλιτέχνη· 
γι’ αύτό άν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τούς δανδήδες ντύνει.

Goutas & Co. 499 6th Ave. New York.

Ειδοποιείται δ Ζαχαρίας Ζαχαρδς είς Ντετρόΐτ νά μήν 
κ α ν ο ν ί σ η  (ή λέξις παράγεται άπό τό κανόνι) τόν 
γνωστό λογαριασμό, γιατί θά μάς λυπήση μέν, θά τοΰ 
στοιχίση δέ. Τών φρονίμων ολίγα.

Σ. Ν. Δ1ΛΜΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Chicago, 111.
Masonic Temple Suite 1115

Έργασθείς είδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Παρισίων 
Άγιου Λουδοβίκου, Νίκερ καί Κώχ. 

Μικροβιολογικόν έργαστήριον «PARIS»
ΤΩραι έπισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείου

10— 12 π. μ. Mosonie Temple Suite 1115
2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας. 
τΩραι έπισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre Bldg. 
καί Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη καί 479 Broadway
Παρασκευή 9— 12 Π. Μ. Gary, Ind.

DOLLAR SAVING BANK 
Youngstown, O.

Σάν είσαι άνθρωπος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
μπορεί άρρά)στειας κάποτε βαρειάς νά πέσης θύμα. 
Μπορεί νά. χάσης τή δουλειά ποΰ έχεις μιά ήμερα 
γιατ’ έχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.
Δί Μπάνκ ακάουντ σήμερα είν’ ό πιστός μας φίλος. 
Πάνω σου χρήμα μήν κρατής, μά μήτε καί στό σπίτι 
γιατί μπορεί καί φίλο σου νά κάνης λωποδύτη.
Νάτη ή Ντάλαρ Σέΐβινγκ. Τρέξε ν’ άνοιξης σχέσεις 
μέ άσφαλείς στό χρήμά σου κι’ εντόκους καταθέσεις. 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέΐβινγκ, στό Χρήστο Άνταράκη 
πούναι στή γνώσι γέροντας καί στή μορφή παιδάκι.

(Foreighn Department.)

L. L' CAHILL & CO.
The V alue W ine Store

48  LOCUST ST., H AVERH ILL, MASS.

Θέλεις ποτά 'Ελληνικά καί Γαλλικά καί άλλα 
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; 
Ά ν  τύχη κι’ εΐσ’ άδύνατος σ’ αρέσει νά παχύνης; 

ί Μπύρα Καχίλ αντ Κόμπανυ άγαπητέ νά πίνης.
Κονιάκ Καμπά, τοΰ Μεταξά καί Βαρβαρέσου πρώτης 
Ελληνικών καί Γαλλικών κρασιών σουπέρμπ ποιότης 
δλα τά έχουν εύθυνά. Ίδιοκτήται Γάλλοι 
πούχουν τό Ράλλη Μάνετζερ ένα παιδί τζιμάλι.
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Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου κα! χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κι’ αν δέν θέλης νά τά χάσης 
και νά μεταμεληθής 
τοΰ 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 ε’ιδών. 

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

Τιμά! ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμοΰ.
*  *  *

NVt ταξειδεύσης πρόκειται; Μ.|ν εχης πιά σκοτούρα, 
rflc 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 μάς τιμά’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  κα'ι Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς Τιμή είν’ ενα. 
Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK

* t  *
Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π  α ν τ ο π ω λ ε ι ο ν ό  « Ε ρ μ ή ς »  ποΰ είνε νά ρωτήσης 
"Οτι ό νοΰς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς κα'ι ρίγανη κα'ι 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

* * *  *
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 
Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 

δι’ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.
Προθυμία, ειλικρίνεια καί τιμαί άσυναγώνιστοι.

33 OLIVER STREET, NEW YORK.

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
“Εχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης.
’Εάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη
μήν τρέμης κΓ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αΰτό δέν άμφιβάλλω
και 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

*  *  *

Ό π ω ς  σέ κάδε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποϋ λιγώτερα ξοδεύεις
"Α ν θέλης στό ταξειδι σου νά μή μετανόησες
μή βγάλης είσιτήριο προτού νά μας γνωρίσης
κι’ ώ ς  πρόγραμμά μας έχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο ♦ ν μ ( c
ποΰ θ ά  είπή Ά  ν ά  π α  υ σ  ι γιά σ ά ς  κι’ Ο ί κ ο ν ο μ ί β .
COUCOULIS &. L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ

Ά ν  μονός σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
άν λίγ > τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνω 
ilia  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 ζήσι δέν προκόβεις 
mil τό ξουράφι εχετο τούς κάλους σου νά κόδης.
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 έχης χρήμα 
βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 

ίλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια δσω  πέρνει 
γιβτ’ δλα τ4 Κ ατάστημα τοίς μιτρητοϊς τά  φέρνει.
LKKAS & D RIVA S 1»-*1 KOOSEVELT ST. Ν. Υ.

··■*

Δέν εΐναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν την παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

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

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη ανδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη ευθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
πού σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τούτο; 

• * ·
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

Έ δρα 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 γνώοιν τών ένδιαφερομένων δτι #ή Ε 

ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τφ ιδιακτήτω έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
Έχομεν ήδη ’-.ατασκευάση τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλησιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τούτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σωυεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
στασις δπως άγοράσΐ| μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά εΐναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρός πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή εΐναι 
πέντε δολλάρια δΓ έκάστην μετοχήν.

Γ ράψατέ μας είς τά Κεντρικά Γ  ραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ΰπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό 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 δν έρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’ Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ook ery  Bldg. R oom  817 , C h icago, Dl.

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, αγνή 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 re ., New Y ork  City

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά ?χει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έ'ξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς ας γράψη ή δς πάει 
δν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

OIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOW ELL MASS.

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 
ούτε θά εύρης πιό φθηνά μήτε ώς τώρα βρήκες.
Τό χρήμά σου στό αΐμά 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., NEW YORK

* * *
’Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
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 St New Y*rk 
* * *

Μίντερ χάνεις δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μέν*.
*οδχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κΓ ή ασπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
•τούς Π αχαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
9θΰχ· νΑ χάνης ύμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL.
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στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
ν στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ

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

Phone 764X 205 2nd St., Canton. O.
Θέλεις νά φτιάσης ρούχο σέ ύφασμ’ Αγγλικό 
γερό, καλοραμμένο καί καλλιτεχνικό;
Γράψε ή τηλεφώνα στή φίρμα τήν έπάνου 
κι’ έκείνη θά σού στείλη τόν Παπαϊωάννου 
τόν καλλιτέχνη ράπτη, τόν κόπτη Παρισιάνο 
πού μπρός του κάθε ράπτη θά τόν ίδής γιά νάνο. 
Τρέξε καί αν ντιφέκτιβ τά ροΰχα βρής μιά στάλα 
έσύ εύθύς τάφήνεις κι’ αύτοι σοΰ φτειάνουν άλλα.

Γιά δλο τό Ohio St. Άπό $25 καί άνω.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας 
Τούς Μαγείρους σας 
Τούς Ζαχαροπλάστας σας
Τούς άρτοποιούς σας ___
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ 
Τούς Σερβιτόρους σας 
Τούς Κάουντερμεν σας 
Τού πωλητάς σας σόδας 
Τούς Ταμίας σας 
Τούς Σίλβερμέν σας 
Τούς Πάρτεντερ σας 
Τούς Πόρτερ σας
Τούς Φάϊρμεν σας ___
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας ~
Τούς Πιατάδες σας 
Τάς Καμαριέρας σας
Τάς Σερβιτόρας σας ___
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 4 175

* ★ *
Ποιό προϊόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζεμάλι 
καί παραλήδες έ'μποροι 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
πού σοΰ θυμίζει τά μαλλια ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Αχαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  Βάτά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison 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 ’ ο,τι άξια έχει άσφάλεια θά κάνω
νά μή βρεθώ στό δρόμο κι’ άπό ταμπλά πεθάνω.

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

***
'Ελληνικά καί Τουρκικά fiv θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
"Αν θέλης σύκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί ’ ς τό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θελης νά πάρης πίσω,
νά λές : <’ Απ’ τόν Μι κ .  ρ ο ύ τ σ ι κ ο  τ ό  Σ π ΰ ρ β  # r

(>|κ»ν(σ»>
Microutsicos Bros. Co. 61 New Bowery Ν. V

* * *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής & θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ "Αλεξ δς απεύση 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 Π1

■’ 1 450 W. 5th Ave. Cleveland O 
* *  *

GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.
83 14th AVENUE, NEWARK, Ν. .T 

“Εχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα 
συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς της Ν. Ύόρκης ΛιΛτ> 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ϊ α ν  καί δέν ?χοιιε ι β )  ) ί 
? ξ ο δ α. Λάδι έγγνημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγ*4 
Έληές, τυριά, κτλ. Δοκιμάσατέ uac.


