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Τήν έβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμιού στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς και μείς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας Σατυρου τρίτος χρόνος 
κα'ι τοΰ Ρωμηοΰ πολΰ κΓ εμάς μάς συγκινει ό πόνος.

Έκατον εϊκσσεπτά
κι’ οί χρεωστοΰντες. Τά λεπτά.

-“ .ν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείντ) 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς. . . έράνους δπως ά λ λ ο ι  
την συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

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

Δεκέμβρη δέκα εξη μ’ αφίξεις επισήμων 
ώς λέν κατά τό μάλλον κα'ι ήττον ή κα'ι ήμον.

Καθένας κι’ ενα δρόμο δπως κυτάς τραβά 
ποΰ πάει κεί ποΰ πάνε κόσμος χωρίς στραβά.

Μέσα στής νύχτας τή σιγή 
ύ Φασουλής μονολογεί.

Πολύς καιρός έπέρασε μά μέ τά πρώτα χιόνια 
καί σέ στιγμές ποΰ εθνική μάς δέρνει καταφρόνια 
Οΰρα! κΓ ό Κήρυξ έσυρε στή φόρα τό χαντζάρι 
σάν έλαβε τ’ αληθινό τό φως τοΰ Καφαντάρη.
"Ηξεις άφήξεις πέθανε καί προμήθειας πλάκα 
κάθε μιά σφήγκα σκέπασε καί λάκκο εχ ή φαβα.

Καλώς τά χειμωνιάτικα τά πετροχελιδονια
ποΰ τοΰ Λευτέρη τοΰ Βορρηά μάς κοί'ύαλοΰν τά χιονιά
κΓ ενα φανό ποΰ μέσα του παρατηρώ βαθειά
νά λάμπη φώς θαμβωτικό σαν την κωλοφωτιά.
Δεΰτε καί προσκυνησωμεν Σαλδνικιό φανώρι 
Δεΰτε καί λάβωμεν καί μεΐς τό φώς τον Καφαντάρη.

Δεΰτε καί στη σοφία των άς μεΝωμε μουγγοι, 
πλήν δμο>ς ξετυλίξωμεν τό δόληο μας πουγγι 
καί θά χτυποΰμ’ άργοτερα τη σαπια μας τη γκλαβα 
ί>οίϊλο σάν δοΰμε τό κορμί καί τήν ψυχή μας σκλαβα.

Δεΰτε καί προσικυνήσωμεν μέ γνώσι καί μέ νοΰ 
τό φώς τό πολυθρήνητον τοΰ Άραβαντινοΰ.

Καλώς τοΰς Καφα\αάρηδες τοΰς Άραβαντινοΰς 
ποΰ φώς σκόρπισαν σέ Γραικούς καί σ’ ’Αμερικανούς 
κΓ εύθΰς γινήκαμε σοφοί καί μείς οί φουκαράδες 
δπως εκείνοι τοΰ Χριστοΰ οί δώδεκα ψαράδες.
Δεΰτε καί λάβετε τό φώς τοΰ κάθε, Καφαντάρη 
φόρ όβ τοΰ ντέϊ μόνεϋ κΓ αυριανής τομάρι.

Καλώς τοΰ Λευτεράκη μας τά τρυφερά τεκνία 
τώρα ποΰ την ειρήνη πιά προτείν’ ή Γερμανία 
κι’ άν τήν δεχθούν ο'ι Σύμμαχοι. Χαΐρε τρανέ Λεντέρη 
θά βγή καί ή πατρίδα μας μ’ ενα κομμένο χέρι.
Δεΰτε λοιπόν προσπεσωμεν στό φώς καί στό φανάρι 
τοΰ κάθε Άραβαντινοΰ καί κάθε Καφαντάρη.

Καλώς τά χελιδόνια μας ποΰ τραγικά τά λένε 
κι’ άντί γιά τήν Πατρίδα μας τή δύστυχη νά κλαΐνε
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φωληά ληστών καί Μεξικό τή λέν στούς ξένους τώρα 
κι’ αν κάποιο έχει άπλυτο τό βγάζουνε στή φόρα.
Δεΰτε λοιπόν προσπέσωμεν καί μείς μέ την αράδα 
μπροστά στή διπλωματική, μή βασκαθή, δ\>άδα

Καλώς τά χελιδόνια μας πουρθαν κι’ αυτά μιά μέρα 
τό μίσος καί τό σπαραγμό νά φέρουν καί δώ πέρα.
Δεΰτε καί προσκυνήσωμεν τούς Λευτεραποστόλους 
ποΰ μάς έκαμαν τήν τιμή ατούς μετανάστας δλους 
νά σχίσουν τόση θάλασσα γιά ναρθουν νά μάς πούνε 
πώς δέν θά ήταν άσχημο νά πάμε νά σφαγούμε.

Δεύτε καί προσκυνήσωμεν τούς νέους Μετερνίχους 
Δεύτε στού νταουλίου των σκιρτήσωμεν τούς ήχους 
καί εύφρανθώμεν γενικώς όμόφρονες καί μή 
μέ τής φτωχής Πατρίδος μας τήν άσπιλο τιμή.
Δεΰτε τοΰ Άραβαντινοΰ τό φώς καθώς άς πάρη 
μέ τοΰ Λευτέρη τήν ευχή καί μέ τού Καφαντάρη.

Ό  Φασουλής μέ μάσκα τόν Περικλέτο πιάνει 
καί ώς ’Αμερικανός σΐΛ'έντευξι λαμβάνει.

Φ.— Γκούντ μόρνινγκ γιούρ έξέλανσι.
Π .— Γκούντ μόρνινγκ μίστερ βίδα. 

Ιίοιός είσαι πές μου ίφ γιού πλίζ.
Φ.— Είμαι σ ’ ’Εφημερίδα 

ποΰ θέλει μιά συνέντευξι φωτιστική νά πάρη 
δπως τοΰ Άραβαντινοΰ κι’ δπως τού Καφαντάρη.

Πές μου τί είν’ ό Βασιληάς αίττός ό στρατιώτης 
πού σάς ώδήγησε ποτέ στή δόξα;

Π .—Τί; Προδότης.
Φ.— Αύτός πού μέρες καί νυχτιές μαζί σας κακουχήθη 

αύτός ποΰ τόν έλάτρευσαν σάν είδωλο τά πλήθη 
ποΰ δοξασμένη πόθησε πώς είπε μιά φορά 
Ελλάδα σ’ δλους σεβαστή, Ελλάδα τρομερά, 
πές μ οί' έσύ ό Κουραμπιές πού είσαι πατριώτης 
τί είν' ό Κωνσταντίνος σας ό Βασιληάς;

II.—  Προδότης!
Φ.— Αύτόν ποΰ τό Βαλκανικό τραγούδι τό -παληό 

εφέτος δέν τραγούδησε νά μπή στό μακελειό 
νά θυσιάση άσκοπα τούς γέρους καί τή νειότη 
στ’ ανθρώπινό χασάπικο· πώς τόν θαρρείς;

I I . Π ροδότη.

Φ.— Αύτόν ποΰ είδ’ ό πόλεμος πώς θά κράτηση χρόνια
ναρθοΰν χειμώνες κΓ άνοιξες ναρθούν, νά λυώσουν χιόνια 
πού είδε τήν Πατρίδα σας πώς θά γεννή σΐυντρίμμια 
τήν κάθε λεβεντιά στή γή «ίτρωμμένη σάν ψωφίμια 
καί τήν 'Ελλάδα Βέλγιο, Σερβία δίχως νειότη 
πώς τόν θαρρείς τό Βασιληά αύτόν έδώ;

II.—  Π ροδότη.

Φ.— Αύτόν ποΰ δέν λογάριασε τό Στέμμα του, τό Θρόνο 
μά τής ψυχής του ακούσε τό ματωμένον πόνο, 
ποΰ είδε ταπεινωτικάς, μαρτυρικάς ήμέρας 
πού δέν έσκέφθηκε στιγμή πώς είναι καί πατέρας 
ποΰ δέν τόν τρόμαξαν προχθές τών κανονιών οί κρότοι 
μπρός στής Πατρίδας τή ζωή, πώς τόν θαρρείς;

Π .—  Προδότη.

Φ. -Λέγε μου σέ παρακαλώ σύ ό τά πρώτα φέρων
Μέ τής Πατρίδας σας κοινό δέν έχει τό συμφέρον 
ή ύ δικός σας Βασιληάς Μέγας μπορεί νά γίνη 
δταν ή δόληα καί φτωχή Πατρίδα σας μικρύνη;

ΓΙ.— Θαρρώ πολύ μ’ έσκότισες μ’ αύτό τό Συναξάρι 
Φαίνεται πώς δέν ακόυσες έσύ τόν Καφαντάρη 
ουτε τόν Άραβαντινό, τούς νέους μας φωστήρας 
ποΰ σί οντί μάς έστειλε τοΰ ’Έθνους ό Σωτήρας· 
μά μήτε κι’ ώς ό Κήρυκας μυρίζεσαι καρβέλια 
πού μελετών τά άρθρα του θά ξηραθης στά γέλοια.

Τί θέλεις τώρα; Λέγε μου.
Φ.— Τή γνώμη σου γυρεύω.

II .— Έγώ είς τό Σαλονικιό Μεισισία μας πιστεύω 
πούναι δ ών καί ό προών μέσα στή Σαλονίκη 
διό φιλώ τής γούνας του τ’ αντάρτικο μανίκι.
Προδότης είν’ ό Βασιληάς πώς δλοι οί Μονάρχαι 
προδότες είν’ οί Υπουργοί, προδότες οί Αύλάρχαι 
προδότες δσοι γύρω του, δσοι τόν αγαπούνε 
κι’ εκείνοι καί τά ροΰχά των άκόμα πού φορούνε.

Προδότες δσοι στάθηκαν δίπλα σ’ αύτόν σπαθάτοι 
προδότες ή κουβέρτα των μαζί μέ τό κρεββάτι 
προδότες καί τών σκουπιδιών οί παληοντενεκέδες 
τό πλυσταρειό, τό μαγειριό μ’ δλους τούς τεντζερέδες 
προδότης ό απόπατος, προδότρια κΓ ή τρύπα 
— μέ συγχωρεϊς γιά τήν τιμή ποΰ σούκανα καί είπα—

11 ροδότης είν’ ό θρόνος του, προδοτικό τό Στέμμα 
ή μύτη, τά μουστάκια του, το μάτι του, τό βλέμμα.

Κι’ αύτός καί κάθε δηλαδή βασιλικό του μέλος 
προδότης είναι καί Σωτήρ μό'Όν ό Βενιζέλος 
καί αποπνέει δύσοσμο τής προδοσίας ά'ρωμα 
κι’ ή σκοΰπά του ποΰ μερικοί έδώ τή λένε σάρωμα.

"Οποιος δέν έχει φίλε μου τήν γνώμη τοΰ Μεσσία 
προδότης είναι σκευωρών έσχάτη προδοσία.
Καί Στρατηγοί καί Βασιληάς καί στέμματα καί θρόνοι 
καί μέσα τους ή έξω τους έξκιονζ ιιι πανταλόνι 
αν ψηλαφήσης θά τό βρής μέ δυσπιστίας χρώμα 
καί προδοσίας τρομερός νάχη καί κείνο βρώμα.

Γιές σέρ! Ώ ς λέν έδώ τΐ'ές τ ή ν  σ ή μ ε ρ ο ν  ήμερα 
ή προδοσία ή στυγνή απλώθηκε κεί πέρα 
κΓ έπιασε κάθε. λογική στά δίχτυα της τά μαύρα 
μέ τά συνεξ αίρουμε να τήν αύρα, λαύρα, σαύρα, 
καί μείναν έξω μερικοί έν οίς καί ό Λεύτερης 
ματάκια μου ξυνόροϊδο καί τά λοιπά τά ξέρεις.

Παντού φυτρώνουν προδοσιές καθώς τά μανιτάρια 
Ή  αλεπού, κωλοφωτιές, φανάρια, κρεμαστάρια 
κι’ ώς είπε καί ή νέηλυς σοφή Διπλωματία 
δέν θέλει, βλέπεις Βασιληά, θέλει Δημοκρατία 
καί έπειδή τ’ αγόρι μας Δημοκρατία θέλει 
ας πάη κατά ’Ισραήλ καί οχλος καί έν τέλει.

Ή  προδοσία κυβερνά καί βασ Ιευει κείνη 
Μάρκα έδώ, μάρκα εκεί ή Γερμανία δίνει 
καί άν δέν θέλης πόλεμο, καθό καλαμαράς 
σίγουρα μέσ’ στήν τσέπη σου έ χώθηκε παράς 
κι’ αρχίζω κι’ υποπτεύομαι τό Φασουλή καί πάλι 
τή μύτη του στή Φάδερλαντ ότι τήν έχει βάλλει.
(Ό  Φασουλής τή μάσκα άπό τό μούτρο βγάζει 
καί στέκεται γιά φάϊτ κι’ αγρίως τόν κυττάζει.)

Φ.— Τ’ εΐναι αύτά ποΰ ψάλλειις βρέ Περικλή, μπαμπέση; 
II.— Έσύ; Λοιπόν δέν έχει ό Βασιληάς σου θέσι.
Φ.—  Ποιός τώπε;
Π .— Φτοΰ! Δέν πήρες παληοκανάγια πρέφα;

Λοιπόν ό Πυθαγόρας ό Καφαντάρης έφα 
καί ή πλειάς ή άλλη πατριωτών έν τέλει 
πού ό Σωτήρ δώ πέρα γιά τή μαζούμα οτέλλει.

Τό λέει τ’ άηδονάκι καί κάθε καναρίνι 
Σέ μιά, σέ δυό βδομάδες έκθρονισμός ί̂ ά γίνη.
Έπί αεροπλάνου ή δόληα Βασίλεια
θ’ άναληφθή, μαγκούφη, σάν τόν ΐΐροφήτ’ Ήλία
ή γούνά της θά πέση δπως καθείς τό ξέρει
στό νέο Έλισσαΐο τόν τρομερό Λεύτερη
καί θά χτυπούν σάν τώρα νταούλια και ζουρνάδες
δλ’ οί απεσταλμένοι κι’ δλ’ οί προμηθευταδες.

Τί πράμματα θά γείναυν σέ κείνη τήν Αθήνα 
σέ μιά σέ δυό βδομάδες, ψυχή μου Καρολίνα!
Ό  κάθε Καφαντάρης τό Θρόνο θά γκρεμίση 
ενός Προέδρου θώκο καινούριο θά μάς στήση 
κΓ δλοι άμάν θά λέμε σινιόρο Καφαντάρη 
κουζούμ, γιαβρούμ Έφέντημ, ποιός εχει τέτοια χάρι.

Τώρα πού συνετρίβη κι’ ή Ρουμανία κείνη 
έκθρονισμός νά ξέρης τού Βαοιληά θά γίνη 
νά πληρωθη τό μόνο δπα>ς καθένας ξέρει 
τρομαχτικό χατήρι τοΰ Μπάρμπα τοΰ Λευτέρη 
καί τότε Καπετάνος θά πάη κ.Γ ό Τ αχανής 
χρόνα πολλά, νά ζήσης, ευχαριστώ, τί κάνεις.

Τό λένε οί προφήτες οί Θεσσσλονικεΐς
τό λένε τά κιτάπια τής Σολωμονικής
άλλά κι’ ό Καζαμίας τώχει κι’ αύτός φωνάξει.
Σέ μιά, σέ δυό βδομάδες, πολίτευμα θ’ άλλάξη 
κι’ ό Βασιληάς 3’ ά λ λ ά ξ η  σέ φώς καί σέ σκοτάδι 
γιατί θαρρώ πώς πέφτει νάνα. Σαόβατοδράδυ.

Π ώ IIώ  καί τί θά γίνη κι’ ϊ'χα, καταρροή.
"Ενα Σαββατοβράδυ, μιά Κυριακή πρωΐ 
ό Βασιληάς θά φύγη σέ μιά, σέ δυό βδομάδες 
καί τή Μανιώ μάς κλέψαν πεντέξη μασκαράδες. 
Φέρτε μου τά σα\·τούρια, φέρτε μοι τά λαγούτα 
άμάν σέ μιά βδομάδα, σεβντίμ καί τ' εΐναι τοΰτα.

Τό λέει τό ξεφτέρι καί κάθε μας δελφίνι 
Σέ μιά σέ δυό βδομάδες έκθρονισμός θά ;ίνη 
καί τοΰ σφαγείου τότε μάς περιμέν’ ή μπόρα 
άμάν άμάν Δασκάλα σχόλασε τή Μαριόρα 
κι’ είναι Σαββατοβράδυ καί ή· «]υχή μου βγαίνει 
Π ώ πώ σέ μιά βδομάδα καί τί μάς περιμένει!

Φ.— Τότε λοιπόν νά ξέρης δτι θά σ’ εκθρονίσω 
Π .— “ Ορσε κι’ έγώ γενναίο>ς νά σέ χειροτονήσω.

( Ό  Περικλής τόν τενεκέ τών σκουπιδιών αρπάζει 
καί στό φτωχό τό Φασουλή τόν συχνοκατεβάζει 
καί λήγει κΓ ό έκθρονισμός ό Περικληδικός 
δπως θά λήξη έν καιρώ καί ό Βασιλικός.)
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Ή  αυτοβιογραφία μου

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου).

Φτωχός κανείς σάν πανδρευθη κντάτε τι παθαίνει.
Μέσ’ σέ σειρά συλλογισμών α’ιώνια μπαινοβγαίνει. 
Μόνον μέ φτώχεια στή ζωή τή μνήμη τή νεκρώνεις 
κΓ αρχίζεις μιά διήγησι καί άλλη τελειώνεις 
δπως καί λόγοι μερικών μέσ' στό χαρτί γραμμένοι 
άπ’ τόν "Αγιο Φανούριο κΓ ώς τή Φανερωμένη.

Τί έ'λεγα; Ποΰ στάθηκα; Δέν ένθυμοΰμαι λέξι.
Ή  παντρειά και τά λοιπά σέ δίχτυα μ’ εχει μπλέξει 
κΓ δσο άν είμαι στής ζωής τή μάχη παλληκάρι 
ιιέσα στά δίχτυα δέρνομαι καί σπαρταρώ σαν ψάρι 
μά δανεικό μόλις σκεφθώ πώς τό τομάρι πήρα 
τό ρίχνω στό ξεφάντωμα μέ τήν πιστή μου λύρα.

Ποΰ στάθηκα τό βίο μου έξιστορών ό)ς τώρα;
Γιά τών Ρουμούνων έλεγα μοΰ φαίνεται τή χώρα 
ποΰ γίγαντα τήν άφησα καί τήν κτιτάζω νάνο 
χάρις στόν πολεμοχαρή Πρωθυπουργό Μπρατιάνο, 
πούναι τρανός παλληκαράς κι’ αυτός σάν τό Λευτέρη 
γι’ αύτό και πέρνουν διαρκώς ποδάρ’ οί συμπεθέροι.

Τί τόπος είναι τοΰ γλεντιοΰ. Εύοί, μωρέ, Εύάν! 
στής νύχτας κείνη τή ζωή μέ τά καφέ σαντάν 
ποΰ κάθε βράδυ πήγαινα κΓ έγώ νά πάρω πρέζα 
θαρρείς καί μ’ αφαλόκοψε άντί μαιιής σαντέζα. 
Περνούν μέ γλέντια, μέ χαρές, μέ γελοία ’κεΐ τά νειάτα 
μέ κάθε Βλάχα γαλανή καί Βλάχα μαυρομάτα.

Τής λ'ειότης είναι μέ άνθους στρωτό τό μονοπάτι 
ποΰ τό περνάς καί σάν σέ δοΰν τά γηρατειά σακάτη 
καί άπ’ άρρώστειες χίλιες δυό γκρινιάζεις σάν τή γάτα 
γλέντισα, λές, τουλάχιστον τά τρυφερά μου νειάτα 
τραγιάσκα κείνη ή τρελλή, παραλυμένη ζήσι 
κάμποσα χρόνια κι’ υστέρα φούρνος νά μή καπνίση.

Τό Βουκουρέστι! Ξέρετε τί πόλις εΐναι κείνη; 
έχει μαγνήτες μέσα της καί σέ τραβά, σέ γδύνει.
Νέος μπορεί παράλυτος έκεΐ νά καταντήση 
γέρως σέ μέρες τρεις μπορεί τά κώλά του ν’ άφήση 
μ’ άπό τούς ντόπιους τίποτε κανένας δέν παθαίνει 
γιατί στής δύσκολες δουλειές τούς βοηθούν κΓ οί ξένοι,

Στό Βουκουρέστι! Τί τρελλές νυχτιές ποΰ έ'χω ζήσει! 
Τό λένε κι’ είναι αληθώς ’Ανατολής Παρίσι 
"Αγιος αν είσαι δέν μπορείς στιγμή έκεΐ νά ζήσ*ης 
Μέ χέρι, μάτι, γλώσσα, νοϋ μά πάντως θ ’ αμαρτήσης 
καί θά είπής κυτάζοντας κουκλίτσες ζωντανές 
Ά ς  πάη τό παληάμπελο κι’ ό παληοκαφενές.

Τί τύχη ποΰ τήν είχανε εκείνοι οί Ούλάνοι 
ποΰ τώρα μέσα του γυρνούν περήφανα τά κράνη. 
"Οπα>ς αύτοί κατάκτησι., άν πρόκειται νά κάνω 
χίλιες φορές άπόφασι τό πέρνω νά πεθάνω 
καί πούπουλο θά φαίνεται ό γυλιός στήν πλάτη 
στήν Κάλεα Βικτόριεϊ κΓ είς κάθε μονοπάτι.

Η Κάλεα Βικτόριεϊ. Τής Νίκης Λεωφόρος!
Πόσες φορές μέσ’ σ ’ ελκυθρο, σ’ αμάξι, πεζοπόρος 
φορών εκείνα τά χρι*σά τοΰ πάλαι ματογυάλια 
δέν έ'νοιωσα σάν τοϋ σκυλλιοϋ νά μοϋ κυλοϋν τά σάλια 
σάν κύταζα τό ζωντανό ποΰ σπαρταρούσε κρέας 
κάθε Ρουμάνας κομιλφό καί Τσέχας καί Εβραίας!

Τό Βουκουρέστι έπεσε! Πλήν τούτο τί σημαίνει;
Ά φ ’ ού μετά τό θάνατο τό χοϋ πώς λένε βγαίνει 
τρελλή χαρά θά κυβερνά τή λίτλ τη Βαβί’λωνά 
καί τά κοτρίδια θά κυτοϋν οί Γρμανοί, τό γόνα 
κάθε άβροϋ Μουσέρικου, Μουκάνικου άνθοϋ 
καί φυλακήν, ώ πειρασμέ, τώ στόματί μου θοΰ.

(Άκολουθεΐ.)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

1ΆΛΛΟΦΡΟΝΑ ΕΝΤΑΥΘΑ.
Λυπούμεθα καιρίως γιά τά έκτροπα πού γίναν στάς ί 

Αθήνας, δυστυχώς δμως στάς επαναστάσεις δέν είναι! 
εΰκολον νά χαλιναγωγηθώ ό όχλος. Τώρα δσον άφορά ! 
τόν « ’Εθνικόν Κήρυκα» ό όποιος άπό κομματική έμπά- 
θεια έφθασε μέχρι τού σημείου νά ύβρίση ολόκληρον 
τό ’Έθνος γιατί δύο— τρία κτήνη πού δέν λείπουν ποτέ 
άπό τέτοιες περιστάσεις, έκακοποίησαν τόν Μπενάκη, 
στόν «Κήρυκα» ποΰ τόσο μάς λιβανίζει τήν εύγένεια 
τής Γαλλικής ψυχής καί τόν ίπποτισμό της πές του νά 
αήν ξεχνά, δτι αύτοί οί ίδιοι Γάλλοι άλλοτε σάν εύρέ- 
θηκαν σέ ά σ υ γ κ ρ ί τ ω ς λιγώτερο δι>σάρεστες και; 
ταπεινωτικές στιγμές άπ’ τή δική μας, έσυραν μέσ j 
στούς δρόμους άπ’ τά μαλλιά καί άνέβασαν πάνω στή 
λαιμητόμο μ ιά  γ υ ν α ί κ α .  Τή Βασίλισσα Μαρία 
Άντωα-νέτα.

ΑΝΗΣΥΧΟΝ ΛΟΟΥΕΛ.
Ποιός θά νικήση; Ή  γνώμη μας είναι πώς άπ’ αύτό 

rov πόλεμο οί νικηταί θά βγούνε ήττημένοι καί κερδι
σμένοι θά βγοΰν ΐ'.όνον otfoi δέν θ ά  μ πο ύ ν .  Μέ 
άλλα λόγια θά γίνη καί έδώ δ,τι συμβαίνει καί στό 
χαρτοπαίγνιο. Θά κερδίση έκείνος πού πέρνει τό βιδά
νιο.

ΣΟΥΦ ΡΟΠΟΙΟΝ  ΣΙΚΑΓΟΝ.
’Άρχισε τ’ άφεντικό σου νά σέ υποπτεύεται πώς 

τόν κλέβεις; Γρήγορα, μή χάνης μήτε στιγμή. Ζήτησέ 
του αϋξησι μισθοϋ. Είναι τό μόνον μέσον νά νομίση 
πώς πέρνει ςμόνον εκείνα ποϋ σοΰ δίνει αύτός.

ΕΤΟΙΜΟΚΛΩΤΣΗΝ ΣΥΖΥΓΟΝ, ΤΕΞΑΣ.
Γιά νά ζήσης καλά μέ τή γυναΐκά σου δέν είναι 

άπολύτως απαραίτητον νά είσαι καλός. Χρειάζεται νά 
είσαι μόνον ό κατάλληλος σύζυγος τής γυναικός ποΰ 
διάλεξες. Είναι γυναίκες ποΰ θέλουν ά ν θ ρ ώ π ο υ  ς, 
άλλες ποϋ άρέσουν ά ν δ ρ α ς  καί ή περισσότερες ά ρ ο- 
τ ρ ι ώ ν τ α.

ΔΑΝΕΙΚΟΝ ΒΟΥΤΗΧΤΗΝ, ΜΙΛΓΟΥΩΚΗΝ.
Δυστυχώς παράδες δέν έχομε. Έπειδή δμως είχαμε 

πάλτοτε τήν άρχή μας νά μοιράζαμε μέ τούς άλλους 
φτωχούς τό ψωμί μας, πολύ ευχαρίστως θά σάς στεί- 
λωμε τά 500 δολλάρια όχι είς δάνειον, άλλά χάρισμα, 
άν μας προμηθεύατε κανένα νά μάς δανείση. . . 1000. 
Μή σάς έκπλήττη ή γενναιοδωρία μας. Οί "Αγιοι ποΰ 
μάς προστατεύουν καί τούς όποιους γιορτάζομε σ ’ δλη 
μας τή ζωή είπαν: «Δωρεάν έλάβετε δωρεάν δότε».

ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.
’Άσχημα τόν συνείθισες τό σπιτονοικοκύρη σου πλη- 

ρώνων στήν πρώτη. Νά τό κάνης σάν εμάς στής δε
καπέντε τοΰ μηνός. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δταν στό 
τέλος τού χρόνου μετακόμισης άλλοΰ, θά κατορθώσης 
ώστε ό χρόνος νά σούρθη 10 μήνες μόνο. Τώρα άν μπο- 
ρής νά μετακομίζης κάθε εξαμηνία ή καί συχνώτερα 
άκόμα τόσο τό κοιλλίτερο γιά τή σακκούλα τή δική 
σου. . . καί τόσο τό χειρότερο γιά τό τσέκ μπούκ τών 
σπιτονοικοκυραίων σου.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
II ρώτη καί. . . τελευταία ΰποθέτομεν.

(Ή  σκηνή παριστά τήν αίθουσαν τής Ναυαρχίδος 
τοΰ Συμμαχικού στόλου στό Φάληρο. Οί Πρεσβευταί 
τής Άντάντ συνεδριάζουν υπό τήν προεδρίαν τοΰ 
Φουρνέ’ ή δπως θά λέγαμε άν ήτο υποψήφιος σ ’ Ελ
ληνικές έκλογές τοΰ Φούρναρη.)

Φ ο υ ρ ν έ .— Κύριοι Πρεσβευταί. "Οπως είδατε οί 
'Έλληνες άντί νά μάς δ ώ σ ο υ ν  τά κανόνια τους, π ή
ρ α ν  μρικά τομάρια δικά μας ή μάλλον έγώ πήρα πι- 

1 κρά π ε ί ρ α ,  γιατί τά τομάρια τών δυστυχισμένων θυ
μάτων τά πήραμε μέν πάλι έμεΐς γιά νά τ’ άφήσωμεν 
δμιος γιά πάντα σ’ αίιτούς.

Ί  τ α λ ό ς.—  Π ρέπει νά καταλάβωμεν άμέσως τάς 
Αθήνας.

Γ ά λ λ ο  ς.— Καί τί δύναμιν έ'χετε. δ ι α θ έ σ ι μ ο ν  
| (άνάγνωθι μέ χΐ) κ. συνάδελφε;

’Ι τ α λ ό  ς.— Μίαν μ η ρ α ρ χ ί α ν Βερσαλιέρων, ώ- 
πλισμένων όπισθογεμώς και μέ ιματισμόν τέλειον.

’Ά  γ γ λ ο ς.-—Δέν άρκεΐ. Χρειάζονται καί άπό 2 
ντουζίνες σώβρακα στόν καθένα. Οί δικοί μας είχαν 
1 1 ι2 καί δέν τούς έφθασαν. Έγώ προτείνω νά τους 
άποκλείαωμε. . .

Ρ ώ σ σ ο ς.— Αδύνατον. Μήνας τώρα προσπαθώ έγώ 
νά τούς άποκλείσω. . . τά μάτια, αύτοί δμως εννοούν νά 

j τάχουν διαρκώς ανοιχτά. έκτός ολίγων ποϋ πήγαν στή 
| Θεσσαλονίκη ένθα καί είναι αποκλεισμένοι.

Ά γ γ λ ο ς . — Γκοντέμ! Νά τούς αποκλείσωμε έμπο- 
ρικώς.

Ι τ α λ ό ς  (τρέμων).--Π έρ ντίο Σάντο. Αύτό δέν 
μάς συμφέρει καθόλου γιατί τοτε ωρισμενως θά σφαλί
σουν τά μάτια τους γιά νά πέσουν επάνω μας σαν 
στραβοί.

Φ ο υ ρ ν έ .— Σέ φινί. 'Έν άπό τά δύο θά γίνη. ’Ή  
θά πεθάνουν τής πείνας ή θά σκοτωθούν μαζί μας ή 
μάλλον προτήτερα άπό μάς ακριβώς δηλαδή δπως γί
νεται ώς τώρα με τούς Σέρβους.

Σ  έ ρ β ο ς (κάμνων τό σημεΐον τοΰ σταυρού).— Δόξα 
νάχη ό Κάϊζρ! 'Υπάρχουν λοιπόν άκόμα Σέρβοι ζων
τανοί ,

Φ ο ιι ρ ν έ.—  Όχι βέβαια πολλοί. Μήν άνησυχεΐτε δ
μως καί πριν άκόμα τελειώση ό πόλεμος Λεν θά ΰπάρχη 
στή ζωή κανείς άπ’ τούς σημερινούς έκτός εκείνων ποΰ 
έδημιούργησεν ή καταστροφή τής Πατρίδος σας. ’Έ 
πειτα θά έκθρονίσωμε τόν Βασιλέα.

("Ενας μούτσος τοϋ καραβιού άπ’ έξω).— Μέ τί 
τρόπο Μεσιέ ντέ Φ-ορνέ; (ό μούτσος άποσύρεται τρα- 
γουδών τό ίτς έ λόγγ λόγγ γουαίϊ τού ντιπορτέσιον.)

Φ ο υ ρ ν έ  (ξύνων τό άνω άκρον τού σώματός του 
δηλαδή τό σβέρκο του).— Σαπριστί. Αύτό δέν τό σκέ
φθηκα !

Ο ί Π ρ ε σ β ε υ τ α ί  (μαζί δλοι1.— II ολλά πράγ
ματα δέν σκεφθήκαμε γι’ αύτό καί είμεθα τώρα σ κ ε 
π τ ι κ ο ί .  Π αρακάτω.

Φ ο υ ρ ν έ.— Θά κάνωμε τήν Ελλάδα Δημοκρατία μέ 
II ρόεδρο τό Βενιζέλο.

Ο ί Π ρ ε σ β ε υ τ α ί . — Δέν δέχεται.
Φ ο υ ρ ν έ.— Θά τον παρακαλέσωμε. “Έπειτα θά τήν 

κάνωμε δπως τήν θέλει αύτός δηλαδή κληρονομική. 
Καταλαβαίνετε. Πατέρας τζάνουμ εΐναι, κι’ αύτός, παι
διά έχει. Θά όεχθή. ’Έπειτα θά τήν βάλωμε στό σφα
γείο καί. . .

'Ο Φ α σ ο υ λ ή ς  (άπό τής εμπρόσθιας θύρας τής 
αιθούσης ώς άπό κλειδαρότρυπας θεόςϊ .— Έγώ λέω καλ
λίτερα νά βγάλετε τόν κόρακα τώρα γιά νά μή βγάλετε 
άργότερα τά μάτια σας.

" Ολ ο ι  μα ζ ί .  -  Πιάστέ τον.
(Ό  φασουλής σκορπίζων 'Ελληνικές χειρονομίες εξ

αφανίζεται άφήνων διά τής οπίσθιας θι ρας τά ίχνη τής 
διαβάσεώς του.)

Θέλεις νά βάλης ρούχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στούς Εβραίους κι’ είς κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ρονχα 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’ αυτό άν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρης τό Γούτα πού τούς δανδήδες ντύνει. 

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

Σ. Ν. ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite 1115 Chicago, 111.
Έργασθείς είδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Παρισίων 

Αγίου 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.
Ώ ρα ι έπισκέψεων Γραφεία

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

L. L ' CAHILL & CO.
T h e V alue W ine Store 

48  LOCUST ST., H AVERH ILL, MASS.
Θέλεις ποτά Ελληνικά καί Γαλλικά καί άλλα 
ποΰ βάζων στο ποτήρι σου νά μήν άφήνης στάλα; 
Θέλεις νά πιής κονιακ παληοϋ, άγνού ολίγες δόσεις 
καί δύναμι στα νεϋρά σου καί στό κορμί νά νοιώσης; 
Λν τυχη κι εΐσ αδύνατος σ’ αρέσει νά παχύνης; 

Μπυρα Καχιλ αντ Κόμπανυ άγαπητέ νά πίνης.
Κονιακ Καμπά, τοϋ Μεταξά καί Βαρβαρέσου πρώτης 
Ελληνικών και Γαλλικών κρασιών σουπέρμπ ποιότης 

ολα τα έχουν εύθυνά. Ίδιοκτηται Γάλλοι 
πούχουν το Ραλλη Μάνετζερ ενα παιδί τζιμάλι.
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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

Βιβλίο περισπούδαστο στην ’Αγγλική γραμμένο 
σε γλώσσα κελλαρύζουσα, πολυτελές δεμένο 
έξέδωκαν οί κύριοι Ξανθάκης— Σακελάρης 
καί στι ΐλε δυό δολλ.άρια άμέσως να τό πάρης.
Μέσ1’ στο βιβλίο τους μιλεΐ ό Βενιζέλος μόνον 
«Π ώς ήθελε τό Σύνταγμα, τό Ραοι/.ηά, τό Θρόνον». 

SAK ELLARIO S— Χ Α Ν Τ Η Α Κ Υ ,
56 W est 30th Street, New Y ork  City.

* * *  »
Τά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου καί χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δίχως τοϋτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν' άγοράσης 
τό Hair T on ic  παρευθύς.

MELETI’S ΗΛΙΕ TONIC 
416 CAMERAPHONE BL/DG

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 εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* *  *

Νά ταξειδεύσης πρόκειται; Μν|ν εχης πιά σκοτούρα, 
τ(1ς 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 ποΰ μάς τιμφ’ ς τά  ξένα 
Μ π ο ύ ρ α ς  καί Π ατριωτισμός. Μ π ο ύ ρ α ς  Τιμή εΐν’ Ινα.

Booras Bros. 5 Battery Place NEW  Y O R K
* t *

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ

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

Προθυμία, ε’ιλικρίνεια καί τιμαί ασυναγώνιστοι.
33 O LIV E R  STREET, NEW  Y O R K .

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
Έχεις τα δόντια σου γερά; “Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης
έν δσω ζής άπ, τοΰς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης.
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δεν θά σέ σφάξη.
Θά τό' ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δεν άμφιβάλλω
καί κράτς θά πάγ\ στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝ ΤΟΤΑΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET NEW YORK

* ★ *
Ό π ω ς  σέ κάθε έξοδο καί δταν ταξειδεύης
δταν γνωρίζεις πώς καί πού λιγώτερα ξοδεύεις
"Α ν θέλης στό ταξεϊδι σου νά μή μετανοήσης
μή βγάλης εισιτήριο προτού νά μάς γνωρίσης
κΓ ώ ς  τρόγραμμά 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 κΓ 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

Ά ν  μονός σου ξυρίζεσαι σκέψου σάν τί θά γίνη 
&ν λίγ> τό ξυράφι σου στό μοΰτρο παρεκκλίνη 
Μία κοψιά καί Ά δ ω ν ι  τόν δείχνει γιά Θερσίτη 
γΓ αύτό ξουράφι μή κρατής γιά ξύρισμα στό σπίτι.
Μέ τοΰ Μπαρμπέρη τά  ψιλά στή ζήσι δέν προκόβεις 
καί τό ξουράφι εχετο τοΰς 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 
6έν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δ^ίβα-Λέκα» 
σ ' δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτ? δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μ } φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοί ς τά  φέρνει.
LKKAS & D R IV A S 19-21 ROOSEVELT ST. Ν. Υ.

**·*·

Λέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοΰ  Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έαν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα  ̂
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ ,τ ι  είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες^ 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
ε’ις τούς Γυφτέα άδελφούς άς γράψη ή δς πάει 
δν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GTFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί 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 ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έ'χουν προκης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ 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 είς γνώοιν τών ενδιαφερομένων δτι ή Ε 
ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τώ ίδιοκτήτιυ έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
Έχομεν ήδη κατασκευάση τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί εχομε ν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής των προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλησιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σωμεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλότερα περί- 
στασις δπως άγοράσ») μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πριν πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

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

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

H U D S O N  M A S S .

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλάκωση 
"Α ν μ ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έ'χεις 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 Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  BIdg. R oom  817 , C h icago, 111.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο 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., 874  9th A ve., New Y ork  City

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρόο

256 W . 44 ST. ' NEW YORK.
* * *

Λάδι ξανθά Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
τοΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομά'.ας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Α χαίας 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 φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κΓ άγρια τή φιλοΰνε 
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 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Yerk
ϊ **

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 άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π  απαγεωργίου Μ πρός νά τρέχης τακτικά 
βοϋχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π  α ν τ ο π ω λ ε ί ο ν  ό « Ε ρ μ ή ς »  ποΰ είνε νά ρωτήσης 
"Οτι ό νούς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς καί ρίγανη καί ξΰδι τής ΓΙ ατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πριν νάμπη.

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

★ ★ ★
DOLLAR SAVING BANK 

Youngstown, O.
Σάν είσαι άνθρο^πος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
μπορεί άρρώστειας κάποτε βαρείας νά πέσης θΰμα. 
Μπορεί νά χάσης τή δουλειά ποΰ εχεις μιά ήμέρα 
γιατ’ έχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.
Δί Μπάνκ ακάουντ σήμερα εΐν’ ό πιστός μας φίλος.
Π άνω σου χρήμα μήν κρατής, μά μήτε καί στό σπίτι 
γιατί μπορεί καί φίλο σου νά κάνης λωποδύτη.
Νάτη ή Ντάλαρ Σέϊβινγκ. Τρέξε ν’ άνοιξης σχέσεις 
μέ άσφαλείς στό χρήμά σου κι’ έντοκους καταθέσεις. 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέϊβινγκ, στό Χρήστο Άνταράκη 
πούναι στή γνώσι γέροντας καί στή μορφή παιδάκι. 

(Foreighn Department.)

στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ 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 ΰφασμ’ ’Αγγλικό 
γερό, καλοραμμένο καί καλλιτεχνικό;
Γ ράψε ή τηλέφωνα στή φίρμα τήν έπάνου 
κι’ έκείνη θά σοΰ στείλη τόν Π απαϊωάννου 
τόν καλλιτέχλ'η ράπτη, τόν κόπτη Παρισιάνο 
ποΰ μπρός του κάθε ράπτη θά τόν Ιδής γιά νάνο. 
Τρέξε καί αν ντιφέκτιβ τά ροΰχα βρής μιά στάλα 
έσύ εύθύς τάφήνεις κι’ αυτοί σοΰ φτειάνουν άλλα.

Γιά δλο το Ohio St. Άπό $25 καί άνω.
***

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας 
Τούς Μαγείρους σας 
Τούς Ζαχαροπλάστας σας 

j Τούς άρτοποιούς σας 
j Τούς Άρχισερβιτόρους σο 

Τούς Σερβιτόρους σας 
I Τούς Ινάουντερμεν σας 

Τού πωλητάς σας σόδας 
Τούς Ταμίας σας 
Τούς Σίλβερμέν σας 
Τούς Πάρτεντερ σας 
Τούς Πόρτερ σας 
Τούς Φάϊρμεν σας 
Τούς κατασκευαστάς παγωι 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας 
Τούς Πιατάδες σας 
Τάς Καμαριέρας σας 
Τάς Σερβιτόρας σας
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

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

Γ ράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε 
τά ναΰλα έπ’ 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  Y O R K
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

'Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βςήζης έπειτα κάθε νεκρςν καί Ιώντα.
Ά ν  θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί ’ ς τό κρεββάτι ήσυχος νά πίφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάριις πίσω,
νά λ ές : « Α π ’ τόν Μ ι κ ρ ο ύ τ σ ι κ ο τ ό  Σ π ΰ ρ ο  ft Α

(ψωνίσω»..
M icro u ts ico s  B ros. C o . 61 N e w  B o w e r y  Ν. Y .

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τά έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κΓ Ά λ ε ξ  ά ς σπεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ αν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago 111.
"1450 W. 5th Ave. Cleveland O. 

*  *  *

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 AVENUE, NEWARK, N. J. 

“Έχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα καί 
συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ’ ε ύ θ ε I α ν κα! δέν εχομε π ο λ λ ά  
έ ξ ο δ α .  Λάδι εγγυημένο Ελληνικό καί Ιταλικό άγνί. 
Έληές, τυριά, κτλ. Δοκιμάσατε μας.


