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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη
χαί τό ξερό κάθε Ρωμιού στήν τσέπη του θά μπαίνη · 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν' άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μεϊς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
καί τοΰ Ρωμηού πολύ κΓ εμάς μάς συγκινεΐ ό πόνος.

'Εκατόν εικοσεφτά ποΰ τό Βουκουρέστι πέφτει
καί οί κούσκροι πηλαλούν λές τούς έ'χουν βάλει νέφτι.

**-ν 0έ/.)| ομως καί κανείς συνδορμητής νά γείνρ 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μΰς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεις. . . εράνους δπως ά λ λ ο  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

Χίλια έννηακόσιακόσια μά καί δέκα έξη 
μεσ’ σαύτή τή μπόρα κά'τι θά μάς τρέξη.

Έννηα Δεκέμβρη, αλήθειες ψέμιιατα 
μέ τήν ’Αθήνα πνιγμένη σ’ αίματα.

Περιφρονών τό Θρόνο γιά χάρι τής Πατρίδας. 
«Μόλων λαβέ» τούς λέει καθώς δ Λεωνίδας.

Έν έξάψει καί ιιέ πόνο καί τό ξύλινο ζευγάρι 
όμιλεΐ γά τόν καινούριο, τόν προστάτη μακελλάρη.

Π .— Φασουλή καλά μού τάπες καί σέ δέχομαι γιά μάνπ 
Φ.— ’Απ’ τό δρόμο τού Λευτέρη, Περικλέτο, τόν κατάντη 

καταντιά καθώς εκείνη θά ξεφύτρωνε μιά μέρα 
άντί νότας νά μιλήση τό κανόνι καί ή σφαίρα 
κι’ άπ’ τά βάθη της καρδιάς σου πού τή Μάνα μας πονεΐ 
πές ανάθεμα, κατάρα καθενός δοξομανή.

Στάσου πάντοτε κολώνα δπως στέκομαι στό Στέμμα· 
δμως θρήνησε καί κλάψε τόσων άδερφιών τό αίμα 
ποϋ τού Ά στεως τούς δρόμους τώρ’ άκόμα τούς ποτίζει 
καί καρδιές εχθρών τού γένο\>ς βαλσαμώνει καί δροσιζει

καί δεχόμενος στα στηθεια ξένων κανονιές και σμπάρα 
γιά τόν κάθε νεκροθάφτη πές ανάθεμα, κατάρα.

Κλάψε τή Φτωχή Πατρίδα πού τά πάθη τήν σπαράζουν 
καί πατέρες τά παιδιά τους δίχως πόνο ξεκοιλιάζουν. 
Νά την. Κύτταξε! Γυρίζει μέσ’ στούς δρόμους ξεμαλλιάρα 
κΓ δταν κείνη ξεφωνίζει στούς φονιάδές της κατάρα 
χαμογέλοιο γώ κυττάζω βουτηγμένο στή χολή 
στά Τατάρικα τά χείλη κάθε Μεφιστοφελή.



2 ΣΑΤΥΡΟΣ

Π. — Στό λαιμό τονς Άγγλογάλλοι Φασουλή μας έχουν πάρει 
Φ.— Ό  καθείς νά σώση θέλει τό δικό του τό τομάρι 

μέ τήν κάθε μιά ποΰ νοιώθουν έξκιουζέ σφηνοκωλιά 
ξεθυμαίνουν στό Κουβέρνο, στό λαό. στό Βασιληά 
κι’ δταν καίγωνται τά γένεια τά δικά μας μίο κάρο 
μιά στιγμή μάς λέν σταθήτε γιά ν’ άνάψωμε τσιγάρο.

ΤΙ.— Και τό δίκαιο ποΰ είναι ποΰ τά ’Έθνη κυβερνά;
Φ.—-Γιάννης πίνει κα'ι ό Γάννης τό τοιιάρι του κερνά.

Κάθε δίκαιο καί νόμος κακομοίρη Περικλέτο 
σκράπ όβ πέΐπερ, κουρέλι μ’ άλλους λόγους γίνιαν φέτο 
κι’ δταν τύχη κι’ άμαρτήαη στό κορμί σου ό Κατής 
δπως λέγ’ ή παροιμία ποΰ θά τρέξης νά κριθής;

Κύτα ΓΙρικλή τοΰ πλήθους τή φρενίτιδα, τούς σάλους.
Δές έκεΐ μ’ έφ’ δπλου λόγχη ’Ιταλούς, Εγγλέζους, Γάλλους 
Νά! Ζυγώνουν και στό κλάμμα τής Πατρίδος μας ωμοί 
βέβηλο απλώνουν χέρι νά τής πάροι>ν τήν Τιμή 
μά φαντάσματ’ άπ’ τό χώμα, νέοι Δράκοντες φυτρώνουν 
κα'ι τά μνήματά μας τ’ άγια μέ κορμιά βεβήλων στρώνουν.

Νά! Βρυχώνται. Τής Γαλλίας είναι τοϋτα τά κανόνια 
ποϋ ζητοΰν νά επιβάλουν στήν Πατρίδα καταφρόνια 
Μά γιά δές κεΐ πέρα. Δίπλα στό Μεγάλο Βασιληά 
γέροι μέ τά καρυοφύλλια κα'ι μέ κάτασπρα μαλλιά 
στό βωμό τοΰ λένε πάνω τής Πατρίδος, τής Τιμής 
ήρθαμε τά γηρατειά μας νά προσφέρωμε κα'ι μεϊς.

Χτύπα τους βεβήλους χτύπα, λένε μ’ άγρια ματιά 
ποΰ τό σώμα τής Πατρίδος τό τρυποΰνε μέ καρφιά 
κα'ι γυρεύουν μέ τό ζόρι χρόνια τώρα και καιρό 
νά τήν βάλουν νά χορέψη τοΰ θανάτου τό χορό.
Στή φωνή τήν πονεμένη, Βασιληά μου, τής Τιμής 
πάν τά γηρατειά ιιάς φύγαν. Ξανανείσομε καί μεϊς.

’Άκου τά κανόνια άκου, Περικλέτο πώς μουγγρίζουν 
τό μνημεΐον Φιλοπάπου καί τήν Πνύκα βομβαρδίζουν.
Π ερικλή άκοΰς;

Π .— Τί είναι;
Φ.— Ά π ’ τους Ιερούς τούς βράχους 

μιά φωνή σάν τέτοια λέει σίτου Λευτέρη τους Συμμάχους.

Σείς ποϋ σχίζετε μ’ οβίδες καί μέ σφαίρες τόν άέρα 
καί εύγνώμονα ζητείτε τά παιδιά μας κάθε μέρα, 
σείς ποΰ πνίγετε στό αίμα τους δικούς μας απογόνους 
κάθε φώς σας τό χρωστάτε στούς δικούς των τους προγόνους, 
κι’ άγριοι θά ήσθ’ ώς τώρα, άν έμεΐς οί πεθαμένοι 
δέν κρατούσαμε τή δάδα ποΰ φωτίσθ’ ή οικουμένη.

Θά έζούσατε ώς τώρα σέ βουνά καί σε σπηλιές 
άν έμεΐς στά περασμένα στής ήμερες τής παληές 
στούς χειμάρρους τών βαρβάρων δέν προτείναμε τά στήθεια 
κι’ άπό μάς εχετε κλέψει τό Ώ  ρ α ΐο ν τήν Α λ ή θ ε ι α ,  
πλήν καινούριοι τώρα Βροΰτοι άνυψο>νετε τό χέρι 
καί χτυπάτε μέσ’ στά στήθεια τών παιδιών μας τό μαχαίρι.

Τούς θυμίζετε αιώνια τ’ άδωρο τό δώρο κείνο 
μόνο μιά στιγμή, τής τύχης τό γραμμένο, Ναυαρΐνο 
καί ξεχνάτε τί χρωστάτε, στούς δικούς μας τούς αιώνας 
μέ τοΰ πνεύματος έργάτας Σαλαμίνας, Μαραθώνας 
κι’ ετσι θαΰμα τών θαυμάτων καί' πικρά άγνωμοσύνη 
ό φ ε ι λ έ τ α  ι σείς ζητάτε άπ’ αύτούς ευγνωμοσύνη.

Τέτοια ή φωνή ποΰ βγαίνει άπ’ τούς τάφους τών προγόνων 
στούς ψευτοπροστάτας λέει μ’ άγανάκτησι καί πόνον 
ό Φουρνέ προστάζει δμως «Μήν ψηφάτε τά κοθώνια 
ξαρματώστε τούς Φελάχους άπό δπλα καί κανόνια» 
άπροόπτως ό Κουμπάρος πλήν τούς μπαίνει στά ρουθούνια 
καί μαζεύει γιά κανόνια δπως τόν κυτάς μπαστούνια.

Άκου σφύριγμ' άπό βόλια τοΰ θανάτου κελλαηδΐστρες!
Δές παράθυρα μεγάρων πουχουν γίνει πολεμίστρες 
καί τόν κάμπο καί τούς λόφους καί τά σπίτια καί τής ροΰγες 
τοϋ θανάτου πώς χαϊδεύουν μαΰρες πένθιμες φτε ροΰγες 
καί φονηάς καί σκοτωμένος καί τό στήθος κΓ ή λεπίδα 
δές σηκώνονται καί πέφτουν καί τά δυό γιά τήν Πατρίδα.

Π .— Μήν είδε τήν Αθήνα 
τό ιλαρό σου βλέμμα 

Φ.— Τήν είδα μέσ’ σέ πείνα 
την κύτταξα στό αίμα 
κι’ εντός τοΰ τόσου σάλου 
ροφώντας ναργελέ 
τή μύτη κάθε Γάλλου 
την είδα στό χαλέ.

Ξέρεις τόν Μπουλαχάνη 
τοΰ «’Άστρου» Περικλέτο;

Π .— Θαρρώ πώς έχει κάνει 
κι’ αύτός ψιλά έφέτο.

Φ.— Τύχη κι’ αύτόν μπαμπέσα 
τόν γύρισε κορώνα 
καί τώρα εΐναι μέσα ε
καί ίσως είς αιώνα.

Π .— Τί άλλα έχεις μάθει 
Φ.— Μέ δλους του τούς θώρακας 

. γερά τήν έχει πάθει 
κΓ ό στρατηγός ό Κόρακας 
ποΰ δλους μας έπόθει 
άντάρ.τες νά μάς γράψη 
γιά τοΰτο έπληρώθη 
μέ μπουντρουμιού χάψι

Άλλά κι’ ό κοτσανάτος 
ό Ζυμβρακάκης κείνος
πούχε έν Κράτει Κράτος «
κι’ ήταν αντάρτης φίνος
γιά ίσα καί γιά λέσα
τώρα μ’ αύτούς τούς σάλους
μπήκε καί κείνος μέσα
νά βλέπη έξω άλλους.

Κάθε τής φάβας ήρο>ς 
καί Συμμαχομηναϊος 
ό Άδωνις ό Κύρος ,

- ό άλειφθείς γενναως
καί κάθε μία ώρα 
κεντρίζων τόν Κυμπάρον 
κι’ αύτός στό φρέσκο τώρα 
έπήγε άρον, άρον.

Καί δημοσιογράφοι 
μέ νοΰ μά δίχως γνώσι 
ποΰ είχε τό χρυσάφι 
τήν πέννα τους χρυσώσει 
γιά νάβγουν άπ’ τό Νόμο 
καί σάχλες είχαν γράψει 
πήραν κι’ αύτοί τό δρόμο 

* ποΰ φθάνει μέσ’ στή χάψι.

Τί χρόνια εΐναι τοΰτα 
βρέ Περικλή, κανάγια 
βαροΰ,νε τά λαοΰτα 
πάρτε διάβολοι βάγια 
κι’ οί Άγγλοι σάν Έβραΐοι 
φωνάζουν συγκινοΰνται 
κΓ ό Άσκουΐθ κι’ ό Γκρέύ 
εσχάτως παραιτούνται.

Ούαί, βαβαί τών Βλάχων 
ποΰ γιά τήν Τσάρα κλαΐνε 
παπαί καί τών Συμμάχων 
ποΰ δλα πιά τούς φταίνε 
κι’ ή γκρίνια σάν τούς δέρνει 
έν δλφ καί έν μέρει 
ό Ζόφρ ό δόληος πέρνει 
τά άρβυλα στό χέρι.

Σάν ένα φουντουκάκι 
έχω φαρμάκι τώρα 
ποΰ μήτε τόν Μπενάκη 
δέν έσεβάσθ’ ή μπόρα 
καί ό Μαιρί έμπήκε 
μέ χέρια χρυσαφένια 
καί τώρα λέν έβγήκε 
χωρίς μαλλιά καί γένεια.

Γιά τόν Μπενάκη κλαίει κι’ ό Κήρυκας κεφάλα 
καί τοΰ Κουμπάρου λέει αύτά κοντά σέ άλλα.

— Έμεΐς καλέ μου Β ασι/ ηά όποΰ σέ καμαρώνομε
στά κατσαρά σου τά μαλλιά κι’ δλο μπηχτές σοΰ χώνομε 
Έμεΐς ποΰ σέ σφυρίξαμε πολλάκις άπό σπόντα 
καί άβανιές σοΰ ρίξαμε χίλιες φορές ογδόντα.
Έμεΐς οί σέ λατρεύοντες στούς κόσμους τών ονείρων 
οί άντιπροσωπεύοντες προμήθειες καί κλήρο ν 
σάν έβαλες στη φυλακή τόν ένδοξο Μπενάκη 
σοΰ λέμε τήν ύφήλιο πως πότισες φαρμάκι.

Μπενάκης ποΰ έγέρασε φιλόπατρις σέ ούλά του
κΓ ά τ ε λ ω ν ί σ τ ω ς  πέρασε σάν ήρθε τά μπαοΰλά του
ποΰ μόλις άριβοαισε μέσ’ στής κλεινές Άθήνες
σ’ δλον τόν κόσμο χάρισε χιλιάδες καβαλίνες,
ποϋ γενικώς σέ κτίρια φιλανθρωπίας τόσα
δώρισ’ εκατομμύρια χίλια θαρρώ διακόσα.
πού φώτα μάς μετέδωκε.

Π .— Βρέ νά χαθής μαγάρα 
κΓ ού'τε στραβή δέν ε'δωκε στό βίο του πεντάρα, 
κΓ άφοΰ έδώ γιά οπαδός ποζάρεις τοΰ Λευτέρη 
ορσε γενναίες τρεΐς κλωτσιές στά πίσω χασομέρη.
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Ή  αυτοβιογραφία μου

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).

λύτη ή δόξα ποΰ τή λές κΓ αισθάνεται λαχτάρα, 
αάν πώς νά την φαντάζεται ή δύστυχή σου κάρα;
Hi’ άφοϋ ή δόξες είναι δυό. Μιά πουχεις δσο ζήσης 
κι’ ή άλλη πού σ’ άκολουθεΐ— ώς λένε— σάν ψωφήσης 
γιά ποιά ένδιαφέρεσαι κα'ι πιό πολύ σ’ άρέσει 
ή ψώφια ή ή ζωντανή, βρέ άνθρωπε, μπαμπέση;

Λέει πώς ξέρετ’ δλοι σας κάποια άρχαία λόξα 
Πολλοί τόν πλοϋτο μίσησαν, δμως κανείς τή δόξα 
πού σέρνει πίσω κότινο, στεφάνι καί τιμή.
Λοιπόν σίτή δόξα ’γώ κυτώ μονάχα τό ι|>ωμί 
κι’ άν μοϋ προσφέρουν στή ζωή μιά δόξα μέ νηστεία 

τούς ε’ιπώ. «Χαλάλι σας μιά τέτοια δόξ’ αστεία.»

Τί είναι τάχατες αυτό ποΰ Δόξα τό καλούν 
« ’ανθρώπους κάνει νά θρηνούν κΓ άνθρώπους νά γελοΰν; 
Τ’ είναι ή δόξα ποΰ κάνεις γιά νά τήν άποκτήση 
πρέπει ντουνιάς ολόκληρος συνήθως νά θρηνήση 
άφ’ ού κΓ ή Ιστορίες μας γράφουν χρυσές σελίδες 
μόνον γι’ αύτούς ποΰ κράτησαν στό χέρι τους λεπίδες;

Τ’ είναι ή δόξα ποΰ καθείς επιζητεί καί θέλει 
—πάντοτε έν συνδυαισμώ ού μήν μέ τό καρβέλι— 
πού γιά ν’ άπλώσης πάνω της και γιά νά τήν τσακώσης 
χωρίς κανένα δισταγμό μπορείς νά ξερριζώσης 
τοϋ φίλου, τού πατέρα σου, τοΰ αδελφού σου τ’ άντερο 
γιά νά τό κάμης ύστερα γαρδούμπα καί σπληνάντερο;

Τ’ είναι ή δόξα ποΰ καθείς για νά τήν άποχτήση 
μπορεί σ ’ όμοιων του κορμιά έπάνω νά πατήση, 
νά στραβωθή σίτά δάκρυα, νά κοτ'φαθή στόν πόνο 
ν’ άφήνη δπου κι’ άν περνά φτώχεια καί γδύμια μόνο 
καί πάνω σέ συντρίμματα νά κλαίν γυναίκες στείρες 
καί νηόνυφες κι’ ανύπαντρες καί κακομοίρες χήρες;

Σάν τί νομίζεις άνθρωπε κουτέ πώς θά κερδίσης 
δλες τής δόξες τής ζωής άν τύχη κΓ απόχτησης; 
Μεταβολή στό βίο σου δέν θάρθη μήτε τρίχα.
Θ’ άρπάζης πάλι κρύωμα καταρροή καί βήχα 
κι’ δταν σέ πιάνη κόψιμο καί σενα σάν καί μένα 
δέν θά μπορείς νά άπ’ αύτό μέ τ' άπ’ αύτά δεμένα.

Γιατί μωρέ μέσ’ στή ζωή σού «τρίβεται ή λόξα 
κΓ εγκληματείς καί χάνεσαι γιά τή γελοία δόξα 
ποϋ άνθρωποι πιό άτελείς άκόμα άπό σένα 
μέσ’ στήν ψυχή σου ρίζωσαν σέ χρόνια περασμένα; 
δταν σ’ άρέση μοναχά τής κάθε δόξας νάζι · 
μούντζες καί τύφλες στά στραβά αυτού που σέ όοςαζει.1

Γιατί δέν λές πώς τό καλό μέσ’ στή ζωή τό κάνης 
γιατί τό ξέρεις πώς καί σύ μιά μέρα θά πεθάνης, 
κι’ άφοΰ εσέ μ’ έξαίρεσι σέ προ-κησεν ή Φύσις 
τ’ αδικημένα της παιδιά πώς πριπει νά βοηθήσης; 
Γιατί εύγνώμον’ απαιτείς αΙώνια, τόν καθένα 
όφ’ ού δέν τώκανες γι’ αυτόν, μα μοναχά γιά σενα;

’ Αν γιά τή δόξα μοναχά τό μάτι σου σφαλίσης 
χωρίς μ’ αύτό τό θάνατο κανένα νά βοηθήσης 
γιατί ό κόσμος ό στραβός μνημόσυνα σοΰ κάνει 
*Γ άπ’ τής χαράς του της στιγμές νά σέ θυμάται χάνει; 
’Αλλά κι’ αρλούμπες χίλιες δυό άκόμα κι’ άν σου ψάλη 
πές μου σέ τί σέ ωφελούν, βρέ άνθρωπε χαμάλη;

“Ολες ή δόξες άνθρωπε θεόστραβε καί βλάκα 
Εως τοϋ τάφου σταματούν τήν παγερή τήν πλάκα.
Τής γής εκείνα τά στραβά καί βρώμικα σκουλίκια 
στής δόξας δέν ξιπάζονται τά χρυσοδοκανίκια 
*Γ αχόρταγα έπάνω σου μά μέρα θ’ άριβάρουν 
άπό τά κωλομέρια σου μερίδιο νά πάρουν.

ΣΑΤΥΡΟΣ

Α Π Ο  ΟΛΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΟΥΣ
1 ό βράδυ τής περασμένης Δευτέρας έκπληκτοι μερι

κοί ποϋ διαβάζουν καί τόν Κήρυκα έβλεπαν πώς ΰστερ’ \ 
άπό λίγες ώρες θά έγίνετο Ιεροκρυφίως! στό Πάλμ 
Γκάρντεν ό ετήσιος χορός τής Κοινότητος «'Αγία 
Τριάς».

Συνεπώς χάρις στή μεγάλη αύτή ρεκλάμα τοΰ πάν 
εθνικόν καί μ’ έννοεΐς καί τά λοιπά ύποστηρΐζοντος 
Έθν. Κήρυκος κόσμος άπειρος έφρόντισε άπό νωρίς 
νά κατακλεισθή στό σπίτι του φράξας καί τής κλει
δαρότρυπες.

'Ο χορός άρχισε άπό ώρα 9 καί τελείωσε δταν οί 
προσελθόντες έφυγαν γιά νά συνεχίσουν σπίτι τους. . . 
τόν ύπνο.

’Εκ τών έν τέλει μέ θεωρία ποΰ έτίμησαν τά θ ε ω- 
ρ εΐ α διεκρίναμεν τόν Μαρκήσιον Καλβοκοκορέτσην τόν 
Κόμητα Τατάνωφ καί μερικούς άλλους εύγενεΐς τού 
μέλλοντος ίσως ποϋ φορούν γυαλιά γιά νά τά περνούν 
στά μάτια τού γείτονος.

Έν γένει ό χορός παρετάθη έν άδιαπτώτφ νεκρική 
εύθυμία μέχρι τών πρωινών ώρών, οπότε ό κόσμος άπήλ- 
θεν οίκαδε συντετριμμένος άπό εύχαρίστησι καί ψάλ- 
λων έν χορώ τό «Άμωμοι έν όδφ άλληλούΐα.»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ 
(Τά τηλεγραφήματά μας, γιά τά όποΐα π λ η ρ ώ -  

ν ό μ ε θ α έ'ρχονται κατ' εύθεΐαν άπ’ τό. . . στομάχι 
μας. Είναι γνήσια καί δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ 
τών άλλων Έλλ. εφημερίδων. Έμεΐς τά γράφομε γιά 
νά γελούν οί άναγνώσταί μας ένώ εκείνοι τά γράφουν 
γιά νά γελούν τούς άναγνώστας των.)

ΑΘΗΝΑΙ. (ώρες 14 π. μ.)— Άνδρέας Καθήκ ντέ 
Φουρνέ άπεβίβασεν ήρω(ν)ικώς πεζοναύτας καταλάβη 
βία κανόνια. ’Έφεδροι ήνάγκασαν φ ο υ ρ ν ι έ ς  πε
ζοναυτών.έπιβιβασθώσι στόλον έ ν β ί α .  Νεκροί άρ- 
κετοί Σύμμαχοι έσωτερικώς πασαλειμμένοι περισσό
τερον.

ΑΘΗΝΑΙ. (ώρες 36-μ. μ.)— Μάχη εξακολουθεί. 
’Ιταλοί πεζοναύται καταληφθέντες υπό ώ κ υ π ο δ ί α ς  
πολεμικής έ'πεσαν μέ τά μούτρα καί κατέλαβον έξ έφο
δοί) ’Α π ο  π ά  τ ο υ ς .

ΑΘΗΝΑΙ. (ώρες 46 π. μ.)— ’Ιταλοί καταλαβόντες 
’Αποπάτους άπωλέσθησαν α ύ τ α ν δ ρ ο ι .

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, (άωρος.)-— Βενιζέλος συνέχαρη 
Συμμάχους έπί γεναία νίκη. (Νίκη. Μά-νίκη μιά φορά) 
καί ηρωικήν σ τ ά σ ι ν  μυαλού των. Σύμμαχοι, θρυλεΐ- 
ται ετ’ιχαριστήσωσι Βενιζελον έντός ολίγου διά πολυτί
μους συμβουλάς καί σ ύ μ β ο λ ά  ς τ ο υ  σ υ μ β ο λ ι -  
κ ώ ς Ελληνιστί διά χειρονομίας.

ΑΘΗΝΑΙ. (ώρες 53 π. μ.)— ’Αγνοείται ή τύχη πολ
λών ’Άγγλων. 'Υποτίθεται απαγωγή. Έρευνώνται οί 
τοίχοι καί ή μάνδρες.

ΑΘΗΝΑΙ. (ώρς 56 μ. μ.) Μπενάκης έξελθών Δη
μαρχείου είσήλθε δεσμο>τήριον, ένθα Σ\»νταγματάρχης 
Κόρακας, δ έστί Μπενάκης έπήγε στόν.. . κόρακα.

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ. (ώρες αμέτρητες δσοι καί οί πεσόν- 
τες επιδρομείς.) Συμμαχικός στόλος βομβαρδίζει 'Έλ
ληνας έφεδρους. "Ελληνες έφεδροι βομβαρδίζουσι φ υ- 
σ ι κ ώ ς στόλον άπό μνημείου Φ ι λ ο π ά τ ο υ  (λάθος 
τυπογραφικόν άντί Φιλοπάππου). Αέρια άποπνικτικά.

ΑΘΗΝΑΙ. (ώρες νυχτερινές). Φιλε-Λευτέρη δημο
σιογράφοι έτραυματίσθησαν πόδας, έλλείψει κεφαλιού. 
Αστυνομία βουλώσασα μύτην της έβούτηξε Μπουλαχά- 
νην β ο υ τ ή ξ α ν τ α τσέπες προπαγάνδας. Ζυμβρακά- 
κης παραλαβών Ζυμ-βρακιά του (άπλυτα) ήλλαξε γρα
φεΐον προτιμήσας μπουντροΰμ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
ΚΙΡΜΕΝΤΙΟΝ, ΛΟΟΥΕΛ.

Πόση τετραγωνική έ'κτασι έ'χει ή Ρουμανία; Χμ! Δύ
σκολο πράμμα μάς γυρεύεις. Γι’ αύτό νά ρωτήσης τόν 
Μακέναεν καί τόν Φαλκενχάϋν, οί όποιοι άφ’ δτου οί 
συμπεθέροι μας βρεθήκαν στήν πολεμική ε κ σ τ α σ ι 
άρχισαν καί τούς κόβουν τήν έ κ τ α σ ι καί δσο οί Ρου
μάνοι πέρνουν π όδ ι, τόσο εκείνοι πέρνουν μ έ τ ρ α  
ή μάλλον λεύγες Ρουμανικές.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ Π Α Π Α Ν . ΜΙΛΓΟΥΩΚΗΝ

Τί θά κάνη ή Γερμανία τώρα ποΰ τής κήρυξε τόν 
πόλεμον ό Βενιζέλος; Ή  άλήθεια είναι πώς τήν έχουν 
πολύ άσχημα ή δυστιχιαμένες ή Γερμανίες. Λοιπόν;

Κατά τόν «Έθνιικόν Κήρυκα», ό όποιος είναι τό έν 
Άμερινή ήμιεπίσημον δργανον — δηλαδή τό νταούλι σάν 
νά λέιιε- -  τής γνωστής τ ρ ι α ν δ ρ ε ι α ς ,  ή Γερμα
νία θ’ Ίναγκασθή νά συνάψη χωριστήν ειρήνην μέ τόν 
Βενιζελον. Θά τοϋ δώση λοιπόν δλη τή Λαπλάτα, τή 
μισή Γουινέα, τό Τσίου-Τσίου-Τσάου, τό Κογκολή, τό 
Τσιμπερλή, τό Μπλοϋ-Φλΐ-Φλΐ, τήν ’Ίχλα-βίχλα-τσίχλα

καί δλα τά είς ύψλα μεταξύ τών όποιων καί μία μεγάλη 
τ ύ φ λ α .
ΒΟΥΑΙΆΡΟΦΡΟΝΑ ΕΝΤΑΥΘΑ.

Στόν άντάρτικον έρανον τού «Έθν. Κήρυκος» δέν 
έστάλησαν τά χρήματα τα όποΐα βλέπεις στό τ υπω-  
μ έ ν ο χαρτί μέ μαύρα γράμματα. ’Έχουν άπλώς δη- 
λ ω θ ~|. Είναι δηλαδή καθώς γράφουν αύτοί δ η λ ω 
μ έ ν α  ή μάλ/ιον καθώς λεμε εμείς δ ό λ ω μ α  τα εις 
τά όποΐα ευτυχώς δέν τ σ ί μ π η σ ε  τό λαυράκι τού 
Ελληνισμού τής ’Αμερικής.

'Γούτο είναι τρανή άπόδειξις δτι ή μεγάλη μερίς τοΰ 
έν ’Αμερική Ελληνισμού δέν συμμερίζεται τας αγριας 
ά δ ε λ φ ο κ τ ό ν ο υ ς  διαθέσεις τού έν Θεσσαλονίκη 
μεγαλόνοος κλπ. κλπ. ό όποιος είχε ro τουπέ όμιλών 
πρός τούς Μακεδόνας νά πή, δπως τό άνέγραψε δά μέ 
α ρ α ι ά  χτυπητά γράμματα ό «Έθν. Κήρυξ», δτι θά 
κάνη δτι νομίζει άνευ τών έν Έλλάδι καί έν άνάγκη 
έ ν α ν τ ί ο ν  α ύ τ ώ ν .  Δηλαδή θά μπήξη τή λόγχη, 
μέ τήν οποίαν τόν ώπλισαν οί Σύμμαχοι μέσα στά Έ  λ - 
λ η ν ι κ ά σ τ ή θ ε ι α .  Τώρα άν αύτό λέγεται πατριω
τισμός καί άναλαμπή μεγαλοφυΐας, τότε ήμεΐς είμεθα 
ηλίθιοι, άπάτριδες κα προδόται. Καί γιά νά τελειώνω με 
βλέπεις πειά, άφοϋ τό λέει καθαρά ό ίδιος ό περίφημος 
Σωτήρ, σέ τι θά χρησιμοποιηθούν τά χρήματα τού έρά- 
νου κα1 συνεπώς μόνον Β ο υ λ γ ά ρ ι κ η έφημερίς μπο
ρούσε ϋστερ’ άπ’ αύτή τή δήλοισι νάχη άνοιχτές άκόμα 
τής στήλές της σέ τέτοιον έρανον.
ΦΟΥΓΝΑΡΗΝ. ΣΙΚΑΓΟΝ.

ΤΙ λέξις Φουρνέ κατά τό έ τ ο ι μ ο λ ο γ ι κ ό ν λε
ξικόν τής Μαντάμ ντέ Πεινώ παράγεται άπό τόν Φούρ
νος  νά μήν καπνίση, ό όποιος έχει μεγάλη σχέσι μέ
τά καρβέλια, τά όποΐα έκεΐ κάτω δέν βλέπουν μέν, φαν
τάζονται δέ.

Εΐναι λέξις Γαλλική, τής οποίας μεγάλην χρήσιν Ι
κανέ τ τριανδρία τής Θεσσαλονίκης πρός τούς Συμμά
χους τάξασα πρός αύτούς Φουρνέ ντέ καρβέλια καί λα
γούς άβέκ ντέ πετραχήλια, Ϊνα πληρωθη τό ρηθέν υπό 
τοϋ προφήτου Β ε ν ι ζ ε κ ι ή λ  λέγοντος. «Έπήγα γιά 
μαλλί κΓ έβγήκα κουρεμένος.»

Η λέξις Φουρνέ, δπως καί τό Αρμένικο ντανσέ, 
ντανσέ φατιγκέ όλντοΰ, έ'γεινε σήμερα Φουρνέ, Φουρνέ 
μπουγιούκ μπελά όλντού, ελπίζομε δμως δπως ό Κουμπά
ρος θά πάρη δσον οϋπω στά χέρια του τό άνάλογο
φτιάρι, σύμφωνα μέ τό δημώδες ρητό «Κατά τό.......
(μέ σνγχωρεΐτε I καί τό φτιάρι».

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

Goutas & Co. 499 6th Ave. New York.
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Σ. Ν. ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite 1115 Chicago, 111.
Έργασθείς εϊδικώς 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. ΓΙΑΠ ΑΗΛΙΟΥ 
ΙΑΤΡΟΣ 

Ειδικός δι’ ανδρικάς άσθενείας.
ΤΩραι έπισκέψεων Γραφεία

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

L. L ' CAHTLL & CO.
T he V alue W ine Store 

48 LOCU ST 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, αγνού ολίγες δόσεις 
και δυναμι στα νεΰρά σου καί στό κορμί νά νοιώσης;
Αν τυχη κι’ είσ’ αδύνατος σ’ αρέσει νά παχύνης; 

Μπυρα Καχίλ αντ Κόμπανυ άγαπητέ νά πίνης.
Κονιακ Καμπά, τοΰ Μεταξά καί Βαρβαρέσου πρώτης 
Ελληνικών καί Γαλλικών κρασιών σουπέρμπ ποιότης 
δλα τα έ'χουν εύθυνά. Ίδιοκτήται Γάλλοι 
ποϋχουν τό Ράλλη Μάνετζερ ένα παιδί τζιμάλι.



SATYROS

Τά μαλ/.ιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου και χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δ.χως τοΰτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
και νά μεταμεληθής 
τοϋ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό H air T o n ic  παρευθύς.

M E L E T I ’S  H A I R  TONIC 
-.16 C A M E R A P H O N E  B L O G

PITTSBURGH, PA.
« ί »

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 έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* * *

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Μ<ιν εχης πιά σκοτούρα, 
ιβ ς  πέρνει δλες ’ πάνω του τό «Π  ρ α κ τ ο ρ ε ί ο ν Μ π ο ύ ρ α »  
Μ π ο ύ ρ α ς  σημαίνει λεβεντιά ποϋ μάς τιμφ'ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή εΐν’ ΐνα. 

Booras Bros. 5 Battery Place NEW YORK
*, * *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 φαντασθη παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς και ρίγανη κα! ξΰδι τής ΓΙ ατρίδος 
Π οιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κάνεις πρϊν νάμπη.

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

* **■ *
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 

ΙΏΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 
Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά και σιδηροδρομικά 

δι’ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.
Προθυμία, ειλικρίνεια κα'ι τιμα'ι άσυναγώνιστοι.

33 OLIVER STREET, NEW YORK.

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
“Εχεις τά δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά κα'ι δέν τά διορθώσης
έν δσφ ζής άπ, τοΰς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης.
Έάν τό δόντι σου πονή κα'ι πρέπει νά πετάξη
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω
και κράτς θά πάη στήν εύχή κα'ι θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο ΔΟΝ ΤΟΤΆΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕΑ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET NEW YORK

*  ★  *

Ό π ω ς  σέ κάδε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί ποΰ λιγώτερα ξοδεύεις
Ά ν  θέλης στό ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης είσιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κι’ ώ ς πρόγραμμά μας εχομε Τ ι μ ή  καί Π  ρ ο θ υ μ ί ο
ποΰ θά είπή Ά  ν ά π α υ σ ι γιά σάς κι’ Ο ί κ ο ν ο μ ί α .
COUCOULIS &  L A Z A R A K O S  9 A lbany St. Ν. Υ

"Άν μονος σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
4ν λίγ> τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γν’ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοϋ Μπαρμπέρη τά ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
χαί τό ξουράφι εχετο τούς κάλους σου νά κόβης.
Γιά ξύρισμά σου ζήτησε Ντί Ρίντι ’ Αγγελή 
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 
8έν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα» 
o’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Αάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια δσω πέρνει 
γϊατ’ όλα τό Κατάστημα τοίς μετρητοϊς τά φέρνει.
LK K AS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Κ. Υ .

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοϋ “ Οθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής  ̂δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά και θά μέ συχωρνςίς.

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

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποϋ τρώς κα'ι λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες _ 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς δς γράψη ή ας πάει 
αν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GTFTEAS BROS.
72 J E F F E R S O N  ST . LOWELL MASS.

Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ I Κ A 
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

GAGALIS & ECONOMOU
252 C estnut St., Manchester, Ν. Η.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο κα'ι τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ ΟΙκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο; 

* ★ «
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

'Έδρα έν HOUDSON, MASS.
Telephone, Houdson 56

’Α γ α π η τ ο ί  ό μ ο γ ε ν ε ί ς,
Φέρομεν είς γνώοιν τών ενδιαφερομένου δτι ή Ε 

ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τώ ϊδιοκτήτφ έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
'Έχομεν ήδη πατασκευάση τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έ'χομεν 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 πιόλησιν τών μετοχών ευθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σωιιεν τό κοινόν δτι τώρια είναι ή καταλληλότερα περί- 
σΐασις δπως άγοράση μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ ύψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρό. πώλησιν. Ή  παροΰσα τιμή είναι 
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.

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχοις χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ 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 Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  BIdg. R oom  817 , C h icago, III.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανοΰν 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

256 W . 44 ST.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

NEW YORK.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
αοΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομά'.ας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα ·
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

***
Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  

Ιατρός
136 E. 17th St., NEW YORK

*  *  *

Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερωτά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κΓ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl SL New Yerk

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
*οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κΓ ή δσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κΓ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 
9θΰχα νά χάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

Βιβλίο περισπούδαστο στήν Αγγλική γραμμένο 
σέ γλώσσα κελλαρύζουσα, πολυτελώς δεμένο 
^ξέδωκαν οί κύριοι Ξανθάκης— Σακελάρης 
καί στ;:ίλε δυό δολλάρια άμέσως νΰ τό πάρης.
Μέσ’ στο βιβλίο τους μιλεί ό Βενιζέλος μόνον 
«Π ώς ήθελε τό Σύνταγμα, τό Βαοι/.ηά, τό Θρόνον».

★ ★ ★
DOLLAR SAVING BANK 

Youngstown, Ο.
Σάν είσαι άνθρωπος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
μπορεί άρριόστειας κάποτε βαρειάς νά πέσης θΰμα. I 
Μπορεί νά χάσης τί) δοιιλειά ποΰ έχεις μιά ήμέρα 
γιατ’ έχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος,Ι 
Δι Μπάνκ ακάουντ σήμερα είν’ ό πιστός μας φίλος. [ 
Πάνω σου χρήμα μήν κρατής, μά μήτε καί στό ojJ 
γιατί μπορεί καί φίλο σου νά κάνης λωποδύτη.
Νάτη ή Ντάλαρ Σέϊβινγκ. Τρέξε ν’ άνοιξης σχέοι 
μέ ασφαλείς στό χρήμά σου κι’ έντοκους καταθέσΛ 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέϊβινγκ, στό Χρήστο ΆνταράΙ 
πούναι στή γνώσι γέροντας καί στή μορφή παιδάκι.I 

(F o r e ig h n  D e p a r tm e n t .)

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

P h o n e  7 6 4 X  2 0 5  2 n d  St., C anton. I
Θέλεις νά φτιάσης ρούχο σέ ϋφασμ’ Αγγλικό 
γερό, καλοραμμέλΌ καί καλλιτεχνικό;
Γράψε ή τηλεφώνα στή φίρμα τήν έπάνου 
κι’ έκείνη θά σοΰ στείλη τόν Π απαϊωάννου 
τόν καλλιτέχνη ράπτη, τόν κόπτη Παρισιάνο 
ποΰ μπρός του κάθε ράπτη θά τόν ίδής γιά νάνο. 
Τρέξε καί άν ντιφέκτιβ τά ροΰχα βρής μιά στάλα 
έσύ εύθύς τάφήνεις κι’ αύτοί σοΰ φτειάνουν άλλα.

Γιά δλο το O h io  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 Κάοι^ντερμεν 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 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλ 
τά ναΰλα επ’ όνόματι:

C H A S . Β . C O L E M A N  
C O L E M A N ’ S  R E C T O R  A G E N C Y

693 6th A V E . NEW YOU
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

'Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρςν 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 λ έ ς : « Ά π ’ τόν Μ ι κ ρ ό  ύ τ σ  ί κ ο τ ό  Σ π ύ ρ ο

(ψωνίο

M icro u ts ico s  Bros. C o  6 !  N e w  B o w e ry  N.
* * *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμοΰ καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ "Α λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη 
πριν γιαουντής κανένας βρεΟή καί τόν τουμπάρει 
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα 
κΓ δποια δουλειά κι’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

P a p p a s  an d  A le x  C o .,  183 N. A v e . C h ica g o  
"1450 W . 5 th A v e .  C le v e la n d  1 

*  *  *

G R E E K — I T 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. 

Έχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα 
συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. 'Υόρκης δι̂  
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ι α ν  καί δέν εχομε π ο λ 
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγνημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό ay 
Έληές, τυριά, κτλ. Δοκιμάσατέ μαζ·|

στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ

ιν στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
Στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ


