
No. 18. ΑΙ SATURDAY, JUNE 2, 1917

Νέα Ύόρκη Ιδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνε» 
πώ πω καί τό Λευτέρη μας σότν τι τόν περιμένει.

Δύο μηνός Ίούνη έπήραμε τη στράτα 
κι’ εφθασε δέκα σέντζια τό πάσυν ή πατάτα.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα xai έπτά
ποΰ προπαγάνδες «αν στραβές μάς χόρταοβ* lamtL

Δέκα οκτώ ό αριθμός άνησυχία άλλη
ποϋ κινδυνεύουν τοΰ Σαράϊγ τά δόληα νώτα πάλι.

Πού 4 Ζαμπούνης γράφει 
*■’ εγειτ» Μόργχαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
xal τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά χάνη γέλι’ αυτός μέ μάς και μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.

Αν θέλ·β δμως και κανείς συνδορμητης νά γ*ένη|
δυο μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς Μνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν και ’μεΐς έράνβυς δπως t U o b  
τήν συνδρομή του ο καθείς νά τήν i f  ο χ α τ « Ι έ λ §

Τού ’Αητού μας μιά ωδή 
ή ψυχή μου τραγουδεΐ.

Γιορτάζεις! Τι νά σ’ ευχηθώ Μεγάλε μας Πατέρα 
ποϋ σέ ποτίζουνε χολή καί ξύδι κάθε μέρα;
Σάν τί νά ψάλω σήμερα στή φτωχική μου λύρα 
γιά τήν αραχνοΰφαντη τοϋ Ντίνου μας πορφύρα;
Μέσα στού πόνου της στιγμές, σ’ αύτά τά μαύρα χρόνια 
πού τήν Πατρίδα σ’ άτιμη τή σέρνουν καταφρόνια 
μόλΌ σέ Σένα. Βασιληά, εχομε καθ’ ελπίδα 
γιά τή Μητέρα τή φτωχή, γιά τή γλυκεία Πατρίδα.
Πολλές φορές τό γίγαντα τόν πίκραναν οί νάνοι 
κι’ αν σήμερα ακάνθινο σοΰ φόρεσαν στεφάνι 
μά σάν σημάνη ή σίτιγμή ή αγια ή μεγάλη 
κάθε αγκάθι θά γενη μιάς δόξας δάφνη πάλι.
Μήν κλαΐς Μεγάλε Βασιληά και στή γιορτή σου τώρα 
τήν πίστι, τής ελπίδες μας σοΰ στέλνομε γιά δώρα 
καί ή ψυχή μας στρέφεται σέ Σένα τώρα μόνο 
ποΰ συμβολίζεις Βασιληά τή Μάνα καί τό Θρόνο.
Δίπλα στό Θρόνο άγρυπνος φρουρός Σού παραστέκει 
τό κοφτερό μας τό σπαθί, τ’ ατίμητο τουφέκι, 
και στό δικό Σου σάλπισμα άντρειωμένα κάλλη 
δάφνες βουνά θά στρώσουνε στό διάβα μας καί πάλι.
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ΟΙ ξύλινοι μιλούνε 
καί χωρατά κεντούνε.

-Π ώ ς  πάνε τά πολεμικά τά νέα Φασουλή μου;
-Τά ίδιά Παντελάκη μου τά ίδια Παντελή μου 

δλω νικούν οί φίλοι μας οί Σύμμαχοι.
Π .—-Σπαλλάτη

καί δός μου πέ καί δρσε δέ καί παραπάνω κάτι.

- ’Ά ν  δέν πιστεύης Περικλή θά πή δέν εχης γνώσι. 
—Ανακωχή δέν μουλεγες πώς έκαμαν οί Ρώσσοι; 
-Κάτι σάν τήν ανακωχή καί κάτι σάν ειρήνη 

μ’ είπαν καί μένα κατ’ αύτάς πώς είχε τάχα γίνει 
μά προκειμένου δυό κακών τό πρόχωμα κι’ οί τάφοι 
κάθε Μουζίκος προτιμά δυό στρέμματα χωράφι.

Νικούν οί ’Άγγλοι διαρκώς νικούνε καί οί Φράγγοι 
Τούς Κεντρικούς καθώς μάς λέν τούς πήρανε

φαλάγγι
καί μέσ’ σέ τούτων τών νικών τήν τρομεράν πλημ

μύραν
κάτι θαρρώ κΓ οί ’Ιταλοί πώς φέτος ξαναπήραν.

—Τί κάνει ή Γκορίζια;
Φ.— Νέος γιά κείνη τράκος j 

Στήν Κορυτσά πλήν τσάμικος μάς εγειναν ταμπάκος ! 
καί χάρις στή διαίρεσι τού Μπάρμπα σου Λευτέρη ι 
κρατούν άντί μακαρονιού τώρα κι’ αύτοί μαχαίρι. |

Π .— Καί πέρα στά Βαλκάνια;
Φ.— Φωτιά οί Άγγλογάλλοι. 

Θαρρώ τά νώτα τοϋ Σαρράϊγ πώς άπειλοϋνται πάλι 
κι’ άδικα ήλπισα κι’ έγώ πώς θά γενοϋμε φίλοι 
χάρις σέ κείνο τό φελό ποΰ τοδχα τότε στείλει.

Τό λέν οί Θεσσαλονικεΐς κι’ ό Χρόνος στό Παρίσι 
ίλφό μουρίρ κάθε Γραικός πώς πρέπει νά ψωφήση 
κι’ άν άπ’ τήν πείνα βρώμησαν ένός λαού τά χνώτα 
σέ νέ φά ριέν γιά τοΰ Σαράϊγ μέ συγχωρείς

τά νώτα.

Φωτιά στή δόληα Καρκαλοΰ τήν πίσια, τήν κανκάϊγ 
Κίνδυνο τρέχουν Περικλή τά πίσω τού Σαράϊγ 
Ρουκέτες ρίξε, μάσκουλα, ζουρλές καί βαρελότα - 
μά βάρδα μπένε τοϋ Σαράϊγ τά τρυφερά τά νώτα.

Κλειστή γιά τήν Πατρίδα μας εισαγωγής ή πόρτα 
Δράμι ψωμί δέν βρίσκεται, σωθήκαν καί τά χόρτα 
κι’ άν δέν θά μείνη άνθρωπος γίδι, γαϊδούρι, κότα 
ομως θά ζήσουν τοϋ Σαράϊγ τά εύπαθή τά νώτα.

Ηχολογούν τή δυστυχιά δάση, βουνά καί λόγγοι 
ό τόπος μας άπέραντο προβάλλει Μεσολόγγι
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μ’ άπ’ της blockade Περικλή ού μη παρελθει
γιώτα

πρίν ή δεόντως σφαλισθοΰν μεσιέ Σαράϊγ τά νώτα.

Τώρα ποΰ δέρνει Περικλή τόν τόπο μας ή πείνα 
πού άγριεύει κι’ ή γνωστή κοτσιδοφόρος Κίνα 
ποΰ βάλθηκα έν συνδρομαίς Σατύρου νά πλουτίσω 

μάς απειλούνται τον Σαράϊγ, μέ συγχωρεϊς, τά πισω 
καί δέν μπορούν ν’ άσφαλισθούν ώς λένε κατεργάρη 
παρά μέ τό Θεσσαλικό κριθάρι καί σιτάρι.

Τής πείνας λυώνουν στό χωριό τής πείνας καί στήν
πόλι

μά κραταιοί τής λευτεριάς καί τών Συμμάχων
στόλοι

τή θάλασσά μας τήν κρατούν σφιχτοδετή σάν πρώτα 
χάρις στοΰ φίλου σου Σαράϊγ τοΰ νηόγαμπρου τά

νώτα.

Τώρα ποΰ έ'φθασε καί δώ τοΰ Χάρου τό τσεγκελι 
κι’ αντάρτες κοκκινόσκουφοι μάς πήραν καί τήν

"Ελλη
σάν φάντασμα απαίσιο καί Μέδουσας κεφάλι 
αύτά τά νώτα τοΰ Σαράϊγ προβάλλουν μπρός μας

πάλι.

Μή μέ ρωτάς βρέ Περικλή νά μή παραστρατήσω 
καί λόγο πώ καί γώ μακρύ γιά τοΰ Σαράϊγ τά πίσω 
ποΰ μπρός μας πάντα βρίσκονται καί δίχως νά

κινούνται
χίλιες φορές μ’ έπίθεσι στό μήνα απειλούνται.

Μέσα ο>’ αύτά τάφάνταστα γιά τήν Πατρίδα χάλια 
άνακαλύπτει διαρκώς ό Κήρυκας τσουβάλια 
γιά τοΰ Σαράϊγ τά ευτραφή δπως πιστεύω νώτα. 
καί κόβεται καί σχίζεται καί τώρα σάν καί πρώτα

Π.— ΚΓ ό φίλος μας υφηγητής βρέ Φασουλή τί κάνει; 
Φ.— ’Εκείνος λόγους διαρκώς Δημοκρατίας φτιάνει

ποΰ θά τους βγ(ίλτ) Περικλή μέ λαΰρα καί φωτιά 
δταν τά νώτα τοΰ Σαράϊγ δέν κινδυνεύουν πιά.

1
Τώρα ποΰ πήρε καθώς λέν στό τρικαντό πρωτεία 
τώρα ποΰ γιά Βαλκανική μιλοΰν Δημοκρατία 
τώρα ποΰ μ’ ηύχαρίστησαν Πρωθυπουργοί καί

μενα
προβάλλουν πάλιν τοΰ Σαράϊγ τά νώτα τά σκασμένα 
καί άσχολοΰνται υπουργοί καί στρατηγοί μεγάλοι 
γιά τ’ άπό κείνα τοΰ Σαράϊγ ποΰ κινδυνεύουν πάλι.

Μή μ’ έροπας γιά πόλεμο.
Π .— Έγώ θά σ’ έρωτήσω 

Φ.— Ό  νοΰς μου πάντα τοΰ Σαράϊγ ακολουθεί τά πίσω 
καί ψάχνω νάβρω γιατρικό γερό νά τοΰ κολλήσω 
γιά νά γλυτώσωμε καί μείς καί κείνα ν’ άσφαλίσω.

Π.·— Περί πολέμου θά μοΰ πής;
Φ.— Τί νά σοΰ πώ; Δέν ξέρω 

Μπρός μου κυτάζω τό Σαράϊγ τσ νηόπαντρο, τό
γέρω

καί λέω. Νά ποιός θάκανε καί μένα νά ψωφήσω 
γιά νά μήν πάθουν τίποτε τά προσφιλή του πίσω.

Δέν ξέρω τί έγίνηκε μήτε καί τί θά γίνη 
αδιαφορώ στόν πόλεμο καθώς καί στήν ειρήνη 
κι’ ενα μαγκούφη Περικλή μ’ ανησυχεί έμενα 
αύτοΰ τοΰ Γ  άλλου στρατηγοΰ τά νώτα τά σκασμένα 
ποΰ λέω πάντα μάϊ Γκάντ καί ποιητά τοϋ κόομοτι 
είθε τά νώτα τοΰ Σαράϊγ νά μή βρεθοΰν εμπρός

μου.
Π .— Σκέψις άφ’ οΰ κακόβουλος τή γλώσσά σου κινά 

δρσε εις τά κρεάτινα δικά σου πισινά.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τό σπουδαιότερον γεγονός τής παρελθούσης έβδομά- 
δος ήτο ή εθνική περιοδεία τοΰ μπερντέ. Ό  Φασουλής 
παραλαβών το τρυφερόν του δ ι π λ ά σ ι ο ν  καί τήν 
μικράν Π ριγκήπισσαν τής Τ σ ο υ β α λ ί α ς έξεστρά- 
τευσεν η μάλλον έπέδραμεν άνά τάς διαφόρους Έλληνι- 
κάς παροικίας, τάς οποίας κατοικοΰσιν οι πιστοί. Τό 
γεγονός έτηλεγραφήθη είς τοΰς διαφόρους Ιερείς, Προ
έδρους Κοινοτήτων καί Σωματείων καί λοιπούς ομογε
νείς καλώς καί μή άποκατεστημένους ώς έξής:

«Φασουλής περιοδεύει πρός άγραν ψιλικών. Κουμπω- 
θήτε ερμητικώς, έτοιμάζοντες πρός υποδοχήν. . . σκου
πόξυλα».

Καθ’ ας εχομεν πληροφορίας άπό τάς διαφόρους πα-

| ροικίας άπό τάς οποίας περνά τυγχάνει άντικείμενον j 
θερμοτάτης υποδοχής. Μάσκουλα πέφτουν καί καμπά
νες χτυποΰν καθ’ δλον τόν χρόνον, κατά τόν όποιον ή 
Α. Έξοχότης ό Φασουλής χ τ υ π ά . . .  τά διπλά τών συν
δρομητών του.

Αί διάφοροι Ελληνικοί παροικίαι εΐναι τόσω πολύ 
εύχαριστημέναι άπ στην ύ-ψ ι λ ή ν αύτήν έπίσκεψιν ώστε 
άπεφάσισαν νά τόν άνακηρύξουν επίτιμον αύτών μέλος 
γιά νά μή τούς έπισκεφθή πλέον δεδομένου δτι αί επι
σκέψεις πάντοτε πληρώνονται εκτός έκείνων ποΰ κάνουν 
οί "Ελληνες γιατροί στό σπίτι μας καί οί όποιοι καθώς 
γνωρίζετε άνταμείβονται δχι μέ λ ι ρ ι κ ο ύ ς ήχους, άλλά 
μέ λ υ ρ ι κ ο ύ ς  στίχους.

Ή  περιοδεία ήρχισε καί έξακολουθεΐ ύπό τούς αί- 
σιωτέρους οιωνούς, άφ’ ού δπως λέγει καί τό πατριω
τικόν άρχαΐον ρητόν «είς οιωνός άριστος άμύνεσθαι 
περί. . . πά(τ)ρεις». Οί συνδρομηταί γράφονται στό 
χαρτί δπως καί ο'ι Μεγάλοι Εύεργέται τών εθελοντικών 
Λόχων καί μόνον ό παράς λείπει δπως λείπει καί ή 
ντροπή άπσ μερικούς πατριώτ ας ποΰ ζητούν ν’ αλλάξουν 
τό Ελληνικό πολίτευμα, άντί ν’ αλλάξουν μέ συγχω
ρήτε τ’ άπά μέσα τους ροΰχα ποΰ έξακολουθοΰν άκόμα 
νά μυρίζουν άπό τό 1912 οπότε έδρασαν γενναίως στην 
τρΰπά τους.

ΑΣΤΕΡΟ-ΣΚΟΥΠΕΙΟΝ

Πρώτον τέταρτον.

Ό  καιρός πολύ ευμετάβλητος. Τό βαρόμετρον κατε
βαίνει ολοταχώς δπως καί ή κυκλοφορία μιάς έφημερί- 
δος, ή οποία τρώγει τσουβάλια γιά νά ζήση καί ζή γιά 
νά κάνη τόν κόσμο νά τρώγεται. Σπουδαία καταστροφή 
απειλείται καί πάλιν ενός μεγάλου στρατηγοΰ ό όποιος 
μπήκε στό Νοσοκομείο μέσα μιά μέρα μονός καί βγήκε 
έξω τούλάχιστον διπλός. Ή  απειλή αΰτη τής καταστρο-, 
φής συγκινει δλα τά Συμμαχικά ’Ανακτοβούλια τά οποία I 
κατόπιν είσηγήσεώς μας άποφασίζουν ν’ άποστείλουν 
ποός τόν κινδυνεύοντα στρατηγόν τόσα βουλώματα φε- 
λών δσα καί τά νώτα τών επισήμων τής έδρας του.

Δεύτερον τέταρτον.— Μεγάλοι τυφώνες στό West καί 
μεγαλείτεροι τ υ φ λ ώ ν ε ς  στή Θεσσαλονίκη οί όποιοι 
παρά-σύρουν άνθρώπους καί ζώα μικρά μετά μεγάλων. 
Συνεπεία τών φοβερών αύτών τυφώνων καί τυφλώνων 
σπίτια πέφτουν, παράδες πέφτουν, γροθιές πέφτουν, 
άνθρωποι σκοτώνονται, πατριώτες πληρώνονται καί ε- 

1 ρανοι διάφοροι άνοίγονται γιά νά κλείσουν τοΰ κόσμου 
τά μάτια δ έστί καυγάς γιά τό κλεΐσμα— μέ τό συμ- 
πάθειο.

Τρίτον τέταρτον.— Ό  καιρός καυστικός δπως καί αΐ 
περι(γ)λείψεις τών έκ Θεσσαλονίκης λόγων. Τό πρώ
τον τάγμα τών Ελλήνων τής Ν. 'Υόρκης, τά διαφημι- 
σθέν διά τής Άτλαντίδος σχ»μπληρωθέν καί έξαρτηθέν 
τελείως παραδίδεται είς τάς Άμερικανικάς άρχάς έν 
πομπή καί παρατάξει. Οί άνδρες δλοι κινούν μέ τό πα
ράστημά τους τόν θαυμασμόν τών ξένων καί τά γέλοια 
τά δικά μας καί μόνον άπ’ αύτούς δέν κινείται κανείς. 
Ό  Πρόεδρος τών Νομοταγών παραδίδει έπισήμως εις 
τό Τάγμα τήν σημαίαν του, ή όποία είναι χρωματισμού 
αορίστου καί φέρει ώς σύμβολον ζωγραφισμένα μερικά | 
φουσκωμένα άντερα καί κάτωθι τάς λέξεις «Πιάσε τ’ 
αύ»γό καί κούρεφτο καί πάρε τό μαλλί του». Οί ’Αμε
ρικανοί κατενθουσιάζονται άπσ την εμπράγματον αύτήν 
άπόδειξιν τής αγάπης μας πρός τήν Δημοκρατίαν καί 
μάς εύχαριστοΰν δακτυλικώς δ έστί διά φασκελλώματος.

Τελευτάϊον τέταρτον.— Ό  καιρός κρυώνει καί μαζί 
μ’ αύτόν καί μερικοί Φιλελεύθεροι οί όποιοι έπειδή δέν 
συνέφαγον μέ τήν Συμμαχικήν άποστολήν άρχισαν τώρα 
καί συντρώγονται αναμεταξύ των. Συνεπεία τής φα
γούρας αύτής μερικαί δωρεαί τοΰ Λόχου ό όποιος θά 
έγίνετο έάν υπήρχαν στρατιώτες, έπιστρέφονται εις τούς 
δωρητάς οί όποιοι εισέρχονται τοιουτοτρόπως είς τήν 
αθανασίαν κατά τό σύστημα τών 'Αγίων ’Αναργύρων 
ψάλλοντες τό:

«Δωρεάν έλάβετε τούτη καί τήν άλλη 
δωρεάς μάς δώσατε τώρα πίσω πάλα 
κΓ δταν ξανακάνετε στρατιές καινούριες 
θά σάς ξαναδώσωμε μέ τής ίδιες φούριες.

Δ 03 ρ ε ά ν θά πέρνετε, δ ω ρ ε ά ν  θά δίνετε 
ένα νταραβέρι φοβερό θά γίνεται 
καί θά λέν δώ πέρα καί στη Σαλονίκη 
Ασκουλσούν Έφέντη. Πέτρο Κικιρίκη.

Πατριώται εΐμεθα μά καί δωροδόταϊ 
Δωρεάν έλάβετε δωρεάν μας δώτε 
κι’ δταν θά φωνάξετε άλλα νειά ξεφτέρεια 
πάλι θά σάς δώσωμε μέ τά δυό μας χέρια.

Δωρεάν έλάβαμε μετρητήν είς τσέκι 
πάμε νά τήν κάνωμε τήν κοιλιά φυσέκι 
κι’ άλλης Διλοχίας σάν ίδοΰμε δράσκελλα 
τότε πιά χαλάλι τρεις χιλιάδες φάσκελλα.

Τοιαΰτα ψάλλοντες καί άλλα πιό χειρότερα δ έστί με
θερμηνεύομε νον τον άναβαλλόμενον οί λαβόντες πίσω 
τά ερανικά ψιλά των εύλογσΰντες κα'ι δοξάζοντες τήν 
ώρα καί τή στιγμή ποΰ έ'πιασαν τή γκρίνια καί μαζί 
μ αύτήν καί τάς δωρεάς ύπέρ τοΰ Λόχου, ό όποιος 
εγεινε στάχτη ή μάλλον έγεινε γιά νά ρίξη σέ μερικών 
τά μάτια στάχτη.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΣΤΡΑΒΟ ΣΟ ΥΓΙΑΝ  ΒΟΣΤΩΝΗΝ.•
Τί θά γείνω έάν κερδίση ό Βενιζέλος; Τούλάχιστον 

Μητροπολίτης. Λοιπόν άλλοι, φίλε μου, εΐναι κείνοι ποΰ 
θά γ ί ν ο υ ν δταν κερδίση τό κόμμα τους.Έγώ δποιος κι’ 
άν.κερδίση δέν θά βάλω λιγώτερα χρέη άπό δσα έχω J 
τώρα. Ά φ ’ ού έφέτος μέ δλα τά μάρκα ποΰ φαντάζε- · 
σΒε σείς, δέν επιασα δμως έγώ, δέν κατοίρθωσα νά ξε- ” 
χρεωθώ φαντάζεσαι πιά τί θά γίνη αργότερα δταν ή 
γκρίνια πάιμη καί μαζί μ’ αύτή καί τό ένδιαφέρον τών 
αναγνωστών. ’Ά ν  πρόκειται νά κερδίση ή Ελληνική 
Πατρίδα δταν ύπερισχύση ό Βενιζέλος είθε νά χάσω ... 
τά λόγια μου γιατί αύτά μονάχα έ'χω νά χάσω δταν 
κερδίση καί τόοα θά ώφεληί)ώ δταν θά χάση, άν έως 
τώραι δέν τάχη χαμένα.

ΚΥΝΟΝΙΟΛΟΓΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.

Τί πράγμα είναι ή γυναίκα; Μήπως ξέρω καί γώ; 
Έγώ έ'χω μιά γυναίκα τρία χρόνια σχεδόν τώρα καί 
κάθε μέρα βρίσκω πώς έχει καί κάτι ποΰ δέν τώξερα 
τήν προηγούμενη. Τί πράμμα1 έχουν κοινό δυό γυναίκες 
μπορώ νά σοΰ πώ άν μ’ έρωτησης κατά τί διαφέρουν · 
δμως δχι. "Οπωσδήποτε δμως καί άν έχη τό πράγμα 
άν έχης σκοπό νά παντρευθής καί μέ ρωτάς (ύπσ εχε
μύθειαν εννοείται καί πρόσεξε νά μήν τό μάθη ή γυ
ναίκα μου) σέ συμβουλεύω νά δοκιμάσης νά κρεμασθης 
κι’ άν άνθέςης στό σχοινί κλείσε τότε τά μάτια καί 
πάρε μιά γυναίκα καί υστέρα μέ ξαναρωτάς πώς μπο
ρείς... νά τήν χωρίσης.

ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΝ Σ ΙΚ Α Γ Ο Ν .Μ

Τί εμπόριο νά κάνης φέτο γιά νά πλουτίσης; Κοιλιές 
φίλε μου. Νά ξύνης κοιλιές καί νά φτιάνης φανάρια.
’Ά ν  δέν τήν ξέρης τή δουλειά έλα έδώ καί μείς θά σέ 
συστήσωμε νά πας κάπου νά σοΰ δείξουν τόν τρόπο. 
Κεφάλαια δέν χρειάζονται 'πολλά' νύχια μονάχα με(- 
γάλα.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΝΤΑ ΤΣΑΓΚΑΡΗΝ, TEXAS.

Ή  λέξις Σ ά τ υ ρ ο ς παράγεται άπό τό σ ά ν  καί 
τ υ ρ ό  ς.Έπειδή δέ τό ν ί πρό τών όδσντοφώνων απο
βάλλεται καθώς λέει ή Τ ρ ι γ ω ν ο μ ε τ ρ ί α ,  γίνεται 
Σάτυρος. Εΐναι λέξις σάν νά λέμε πεποιημένη άπσ τό 
ψ ω μ ο τ ύ ρ ι  μέ τό Οποίον γευματίζουν λουκουλείως οί 
"Ελληνες σατυρικοί ποιηταί καί λογογράφοι. Τώρα ύ
πάρχουν καί μερικοί δήθεν σατυρικοί ποιηταί οί όποιοι 
δέν τρώνε ψωμοτύρι, άλλά τ’ άπομεινάρια τών στεκιών 
ποΰ άφήνουν οί πελάται τών ξενοδοχείων ποΰ σερβίρουν, 
άλλ’ αύτοι δέν έχουν καί τόση μεγάλη άνάγκη γιά φαί 
γιατί συνήθιος τρώνε. . . ξΰλο.

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ό  καλός μου φίλος ό όποιος έχει καλή καρδιά καί 
εύγενή αισθήματα δέν μπορούσε παρά νά εΐναι καί φλο
γερός πατριώτης κοπτόμενος γιά τή Μακεδονία ποΰ βε- 
βηλώνει τό πόδι τοΰ Βουλγάρου, γιά τήν ’Ήπειρο ποΰ 
μολύνουν οί ’Ιταλοί καί γιά τούς αιχμαλώτους τοΰ Χα- 
τζοπούλσυ ποΰ καλλιεργούν Γερμανικές πατάτες. Ή  πα
τριωτική ψυχή του έξανίσταται σέ κάθε τηλεγράφημα 
τοΰ Κικιρίκη, ό όποιος μάς άναγγέλλει δλα τά τρομερά 
γεγονότα τοΰ έν Θεσσαλονίκη Σεβάχ Θαλασσινού ί}
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μάλλον Πισινού δεδομένου δτι τά πολύπαθη του νώτα 
άρχισαν και πάλιν νά φοβερίζωνται. τώρα μέ τήν έπι-5 
κειμένην Θεσσαλικήν εσοδείαν. 'Ο φίλος μου δέν θέλει 
Μοναρχίαν, δέν αγαπά τώρα πλέον τήν Βασιλείαν και 
έ'χει χορτάσει—δχι μέ τής μπριζόλες τής χοιρινές ποϋ 
έξαιρετικώς αγαπά— άλλά μέ τό συνταγματικόν πολί
τευμα.

— Δημοκρατία φίλε μου. Δημοκρατία καί άγιος ό 
Θεός. Ξύπνησε κακομοίρη, ξύπνησε. Οί Κινέζοι άκόμα 
έχουν σήμερα Δημοκρατία καί σύ μοΰ μιλεΐς στόν 21ον 
αιώνα γιά Βασιληά; Δημοκρατία θά κάνωμε νά γίνης 
καί σύ καί γώ καί τό παιδί σου Πρόεδρος.

— Ξέρεις καϋμένε τό δικό μου το παιδί δέν θά γείνη 
ποτέ Πρόεδρος γΓατί εΐναι καθώς λένε στό χωριό μου 

I .— μέ συγχωράς— σακάτικο.
— Δέν πειράζει. Ποιός τό ξέρει άν ό Φεμινισμός δέν 

προοδεψη μέ τή Δημοκρατία τόσω ποΰ νά γίνωνται 
Πρόεδροι κι’ ή γυναίκες. Στά τελευταία έπί τέλους άν 
δέν γίνη Πρόεδρος μπορεί νά γίνη The first Lady of 
the Land μπορεί κάλλιστα νά γίνη Προεδρίνα. Ίσό- 
της φίλε μου Ίσότης. Νά εϊμεθα δλοι ίσοι. Ό  πρώτος 
έσχατος καί ό έ'σχατος πρώτος.

—  Ό  Μέγας Ναπολέων δυστυχισμένε Ρωμηέ ήτο 
τόσω πορφυρογέννητος δσω είναι καί ό Βίλλας τοΰ 
Μεξικού σήμερα. Ή  Γαλλική Δημοκρατία δέν τήν ήμ- 
πόδισε νά γίνη αύτοκράτωρ καί νά πνίξη στό αίμα τή 
Γαλλία καί μαζί μ’ αύτή καί τόν κόσμον ολόκληρον 
δχι γιατί έβάρυνε τό κεφάλι του βασλικό στέμμα, άλλά 
γιατί έπίεζε το μυαλό του ί] φιλοδοξία. Δέν ήρειμώθη 
καί αίμορράγησε έπί δεκάδας ολοκλήρων έτών ή Γαλ
λία γιά ν’ άφήση πίσω της μιά νούλα διότι ή Γαλλική 
Δημοκρατία έφιλοδόξησε νά κατακτήση τόν κόσμον ολό
κληρον, άλλά διότι ό ισχνός καί βραχύσωμος λοχαγός 
τής Σχολής τοΰ 'Αγίου Κύρου ώνειρεύετο διαρκώς 
Αύτοκρατορικήν πορφύραν. Δέν πιστεύω πώς σήμερα 
άντί νά χτυπάς τό register τοΰ ξενοδοχείου σου θά κα
θόσουν σέ 'Υπυργικό θώκο, μήτε θάστελνες διακοινώ- 
σεις <ττάς Μεγάλας Δυνάμεις άντί νά γράφης μπιλοφέ- 
ρια άν ή 'Ελλάς ήτο Δημοκρατία καί δχι μέ Δυναστείαν 
Συνταγματικήν. Στήν κοινωνική του πρόοδο καί στήν 
ευημερία σοΰφερε τόσα έμπόδια ό δυστυχισμένος αύτός 
ό Βασιληάς έναντίον τοϋ όποιου ξεσπαθώνεις σήμερα, 
δσα καλά μοϋκανε μένα ό Μικάδος τής ’Ιαπωνίας. Δέν 
θέλεις Βασιληά μοΰ λές; Ώραΐα. Κι’ έγώ δέν θέλω βα- 
σιληά μά δέν μ’ αφήνει ή ψυχή μου νά δειχθώ αχά
ριστος καί κακός σ’ έναν άνθρωπο ποΰ πόνεσε γιά μένα, 
ποϋ αγάπησε τήν Πατρίδα μου πού εΐναι καί δική του, 
έναν άνθρωπον είς τόν όποιον οφείλει ή νέα 'Ελλάδα 
μας τή λευτεριά καί ή Μεγάλη 'Ελλάδα μας τή δόξα 
της. Θέλεις Δημοκρατία; Δημοκρατία έχει τώρα καί ή 
Κίνα, άλλά δέν έγεινε καλλίτερη άπ’ δ,τι ήτο δταν είχε 
αύτοκράτορας τούς Κίν-Κσύν-Τσίν καί Μπλίμ-μπλούμ- 
Μπλίμ καί δλη τη χωρεία τών διαφόρων κοτσιδοφόρων 
είς Τσίμ. 'Π Ιαπωνία είναι Μοναρχία αϊτό δμως δέν 
θά πή πώς οί ’Ιάπωνες είναι στραβοί, πώς στό έμπόριο 
δέν προοδεύουν καί πώς σέ λίγα χρόνια δέν θάχουν 
φθασει. τόσω μακρυά, δσω κοντά θά εΐναι τά πανταλόνια 
τών Συμμάχων σου τών Πορτογάλλων ποΰ άπ’ τόν 
καιρό ποϋ κάναν τή Δημοκρατία κοντεύουν νά φάν 
άπό την πείνα ένας τόν άλλον. Δημοκρατία έχομε καί 
δώ. Αύτό δμως δέν θά πή πώς σήμερα δέν βαρύνει τό 
σβέρκο μας ή χειροτέρα απολυταρχία πού ύπήρξέ ποτε, 
ή απολυταρχία της ύλης τών Τρώστ. Τί νά τήν κάμω 
εγώ τή Δημοκρατία αύτή ποϋ μοϋ μιλεΐ γιά ισότητα καί 
γιά δικαιοσύνη δταν τά τρόφιμα στήν ’Αγγλία είναι

στή μισή τιμή άπ’ δ,τι είναι στό Δημοκρατικόν αύτόν 
τόπον; Τόν Εύρωπαϊκόν πόλεμον δέν τόν έφεραν τά 
στέμματα, άλλά αί Κυβερνήσεις πού θά πή ό λαός καί 
ένας λαός ανήσυχος ποϋ ξεχειλίζει σέ ζωή δέν μπορεί 
παρά νά δημιουργήση ύπό οίονδήποτε πολίτευμα άφορ- 
μάς γιά νά ύποστή αφαιμάξεις. Ή  Δημοκρατουμένη 
άλλοτε Γαλλία ξεχείλιζε σέ ζωή, σέ σφρίγος καί έδη- 
μιούργησε τούς πολέμους εκείνους οί όποιοι έδωκαν 
τήν ευκαιρίαν ν’ άναφανη δ Ναπολέων γιά νά μεταβάλη 
τήν Δημοκρατίαν είς Αυτοκρατορίαν. Οί Δημοκρατικοί 
θεσμοί δέν ήμπόδισαν ένα κοινόν θνητόν ποϋ είχε μέσα 
του φιλοδοξία άπειρο νά έπωφεληθή τής ψυχολογικής 
καταστάσεως τού Γαλλικού λαοΰ καί νά χρισθή Αύτο- 
κράιωρ έπιέάλλων ιίς ζί,ν Δημοκρ^.τ^μένην μέχρι τη·:' 
έποχής εκείνης Γαλλίαν την άπαισιωτέραν Δικτατορίαν, j

’Εκείνο ποΰ κρατεί ένα λαόν στάσιμον, αύτό ποϋ έμ-1 
ποδίζει τήν κοινωνικήν του έξέλιξιν τήν εθνικήν του '■ 
άποκατάστασιν δέν εΐναι ή έλλειψις Δημοκρατίας, άλλ’ 
ή έλλειψις συνειδήσεως καί ενδιαφέροντος τών κυβερ- 
νώντων. Μπορεί κανείς νά συναντήση τήν εύρυτέραν 
έξάσκησιν τού δικαιώματος τής ελευθερίας τοΰ άτόμου 
ύπό τό Μοναρχικώτερον τών πολιτευμάτων δπως μπο
ρεί νά σταθή άναπολόγητος καί μή γνωρίζων τί νά σκε- 
φθή περί τής Δημοκρατίας εκείνης τής όποιας πολιται 
υποδύονται τόν Τουρκοεμάδαν γιά νά σύρουν έπάνω 
στη φωτιά άλλους πολίτας ύποθετικώς ίσους τής πολυ- 
θρυλλήτου Δημοκρατίας.

Δέν εΐναι τό πολίτευμα έκεΐνο πού καθιστά ένα λαόν 
άντάξιον τοΰ προορισμού καί τής αποστολής του, άλλ’ ή 
καλή, ή δικαία εφαρμογή τοϋ πολιτεύματος. Τόν άν
θρωπον, τόν οποίον, τό Συνταγματικόν Πολίτευμα δέν 
ημπόδισε νά διχάση τήν 'Ελλάδα καί νά δημιουργήση 
άλλο Κράτος εχθρικόν πρός τό ύπάρχον μή φαντασθής 
ποτέ δτι εΐναι δυνατόν νά έμποδίση είς τό μέλλον ή 
Δημοκρατία άπό τοϋ νά καταστή Δικτάτωρ. Δέν τήν 
έμίσει βέβαια τήν Γαλλίαν δ Μέγας Ναπολέων καί έπε- 
θυμει τό μεγαλεΐον καί τήν δόξαν της, αύτό δμως δέν 
σημαίνει δτι δέν τήν αίματοκύλησεν έπί έ’τη γιά τήν 
φιλοδοξία τήν άχόρταστο τή δική του. 'Όταν ή φιλο
δοξία συμπίπτει 'μέ τό συμφέρον έ'στω καί φαινομενικόν 
τής Π ατρίδος, κοινωνικοί διακρίσεις δέν λαμβάνονται 
ύπ’ δψιν. Τά κεφάλια εΐναι δλα ίσα δσω ψηλά κι’ άν 
στέκωνται. Ό  δρόμος πρός τη δόξα στρώνεται πάντοτε 
μέ πτώματα καί καοώζ ψάλλουν υτί| Λ,κρώυιμο άκ'ο- 
λουθία δπως ξέρεις, «Βασιλεύς ή στρατιώτης ή πλού
σιος ή πένης ή δίκαιος ή άμαρτωλός» εΐναι δλοι έ'να 
πράμμα. Κάθησε φίλε μου στό register, ψοΰνισε φρέ
σκο κρέας γιά τούς πελάτας σου καί άφησε τή Δημο
κρατία νά κοιμηθή έως την έποχή πού θά ξυπνήσης έσύ 
καί δλοι έκεΐνοι ποϋ κοιμούνται δπως έσύ.

THE GREEK BLOCKADE

The latest despatches from Athens do not give 
us any hope that the pitilus blockade imposed six 
months ago upon our unfortunate country is about 
to be lifted. Contrary to this certain bints given 
through the French Press and some unfounded fears 
relative to the Allied army in Salonika expressed 
by the representative of the English Press Mr. 
Price, strengthen our conviction that the blockade 
will be prolonged until the patience of the starv
ing Greek people being exhausted will lead them 
perhaps to some regretable step which will influ
ence perniciously their fate.

When long ago after the bloody scenes of the 
first of December last year the Allies imposed 
their sinister blockade which devastates the poor
country and owing to which the Greek nation is
in danger o f becoming degenerate, we foretold 
that the imposing of this blockade was not a meas
ure insuring protection to Sarray’s army by com 
pelling Greece to deliver to the Allies her guns
and ammunition but was turned against the Greek 
neutrality which is synonymous to the danasty only 
responsible for Greece’s attitude.

The blockade was imposed and exists until 
to-day contrary to any divine or human law against 
a whole nation, not as a military measure for the 
Allied army but as a measure of entortion against 
Greece by which only the Allies believed to draw 
her into the struggle against the very same 
principles for which the Allies so londly declare 
they are fighting.

The Greek people was and continue to be not 
against the entrance of their country into the World 
war on the side of the Allies but against the con
ditions under which Greece was invited to take part 
in a struggle the fruits of which others were un
justly to reap.

Why do they blame Greece for nonparticipa
tion? When the war broke out she was invited to 
join the Allies and shed her blood not to free her 
enslaved sons but to transfer their yoke.

The European Allied powers who pose as liber
ators of the small nations are they not the same 
v.ho want to on Greater Greece’ s flesh? Has
Russia ceased to covet the Greek Constantinople, 
Straits and part of Asia Minor? Has Italy given 
up the desire to possess the Greek Epirus, Agean 
Islands and a sphere of influence on Greek terri
tories? Has England conceded her silent claims 
connected with the most vital interests of Greece 
relative to certain Greek islands in the Mediter
ranean Sea?

Since the world exists no country was found in 
a more sinister dilemma. T o enter the war was 
equivalent to helping the Alies in dividing among 
themselves our fathers inheritance. To remain neu
tral in an attitude of watchful waiting she was con
demned to suffer as she suffers now but she hoped 
for more favorable days. W ho can blame her atti
tude?

America the noble democracy entered the world 
war for justice and liberty. But would Greece fight 
for justice and liberty helping those countries to 
attain their unlawful desires? This was the dilemma 
in which Greece was found and King Constantine’s 
country remains until to-day neutral thus provok
ing the Allies rage which is manifested in a pitiless 
and unjust blockade which decimates now the in
nocent population of the unfortunate country.

Δ Ω Ρ Ε Α Ν

Δίδομεν 1 ΒΙΒΛΙΟΝ  ΣΑΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑ
ΤΩΝ, 1 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑ Σ καί 100 
Ε Π ΙΣΚ Ε Π ΤΗ ΡΙΑ  είς τόν δίδοντα ήμΐν Τυπογρα
φικήν εργασίαν άνω τών ΔΕΚΑ Δολλαρίων.

Καλλιτεχνική καί ταχεία έκτέλεσις Τυπογραφικών ερ
γασιών πάσης φύσεως. Ειδικαί τιμαί διά Συλλόγυος καί 
κοινότητας. Ποικιλία ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ έκ καουτσούκ.

’Εάν δέν έχετε άνάγκην σήμερον κρατήσατε τήν. Δι- 
εύθυνσίν μας μέχρις δτου μάς χρειασθήτε. Τιμαί τε
λείως ΑΣΥΝΑΓΩΝ ΙΣΤΟΙ.

Γ ράψατε:

LEVANT TRADING CO. 
59 Pearl St., New York City.

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η

«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήμοκα ’Αμ·φι- 
κανικής vm>♦*σ*<*ς. Μέ#α σττ̂ ς «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» ·ά  βρητε καί ενα κομμάτι της ζωής ο«ς, 
θά ίδήτΕ μέσα ζωντανβμένους τούς πόθους, τάς έλπίλβς, 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ
Χρυσοδεμενος Τόμος τοϋ 1911— 1912 $1.50 

» » 1914— 1915 1.50
» » 1915— 1916 1.50

"Ολοι όμοϋ 5.00 
’Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St.. New York
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Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  Ο Λ Ω Ν  Τ Ω Ν  Α Γ ΙΩ Ν  έπί ξύλου. 
Ε Λ Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι περίφημου 'Αγιογράφου έξ 

'Αγίου "Ορους.
Ζητήσατε τιμάς 

LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St.

ΤΙ ΕΙΝ’ ΑΥΤΑ, ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ;
Νά! Στέφανα καλά κα'ι φθηνά! Μόνον 

ΣΤΟ Υ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ 
θαϋρης, είσαι σίγουρος.

EXARHOULAKOS 
33 Madison Street. New York City

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά κα'ι φέτα και κασέρι 
και κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στο Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
’Εληές και λάδια καί λοιπά δσα ό νοϋς σου βάλλει 
κΓ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη. 
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
Μέ τήν προτομήν τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ IB ' 

και τόν Δικέφαλον αετόν.
Είσαι καί σύ Νομοταγής αληθινός σάν μένα;
Τήν προτομή τοϋ Βασιληά νά βάλης στήν καδένα 
τοΰ Λυτρωτή ποϋ ό Θεός μάς εχει φέτος δώσει 
τή Μάν’ άπό τό μακελειό δυό χρόνια νά γλυτώση.

Έκ καθαροϋ χρυσοΰ 22 Καρατίων $8.50, καρ. 18 
$7.50, καρ. 14 $6.50.

Άποστέλλονται τη παραγγελία σας C .  Ο. Δ. 
Επίχρυσα 35c., τό όποιον άποστέλλεται ώς δείγμα. 
’Αλληλογραφία Ελληνιστί.
Γράψατε: John Angelich 107 Ν. Broadway.

ST. LOUIS MO.

THE AMERICAN SALVAGE COMPANY
115 B )W A Y  NEW  Y O R K  CITY 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5,000,000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ 
METOXAI 1.000.000 Π Ρ Ο Σ $ 5 ΕΚΑΣΤΗ

Ή  ανωτέρω έταιοία συνεστήθη κατόπιν της έφευρέ- 
σεως της νέας καταδυτικής μηχανής Sisson με τήν ο
ποίαν εΐναι δυνατόν νά έξερευνήσουν τους βυθούς τών 
θαλασσών είς βάθος 1000 ποδών. Είναι γνωστόν δτι 
εις τόν βυθόν τής θαλάσσης υπάρχουν στόλοι ολόκληροι 
βυθισμένων άτμοπλοίων αξίας δισεκατομμυρίων καί ό α
ριθμός τών πλοίων καί συνεπώς ή άξία τοΰ κολοσσιαίου 
αΰταΰ θησαυρού διαρκώς αυξάνεται μέ τόν άπηνή πό
λεμον ποΰ διεξάγουν έναντίον τοΰ έμπορικοϋ στόλου δλων 
τών Εθνών τά υποβρύχια.

Μή χάνετε τήν ευκαιρίαν. ’Αγοράσατε μετοχάς είναι 
ή άσφαλεστέρα καί έπικεοδεστέρα έπιχείρησις ,ή όποία 
έγεινέ ποτε. "Οταν άρχίση ή έκμετάλλευσις δέν θά 
είναι πλέον καιρός.

» · ·

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λαδι;
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης,
II ρώτης τυριά τοΰ Π αρνασσοΰ νά φας καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κΓ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

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

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
'Έδρα έν HUDSON, MASS.

Telephone, Houdson 56

Ή  μεγαλειτέρηΐ Ελληνική Βιομηχανική Εταιρία 
έν ’Αμερική.

’Έχομεν ανάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικοΰ μας χυτηρίου ΐνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς οποίας λαμβάνομεν. Διά τούτο 
έξακολουθοΰμεν τήν παιλησιν τών μετοχών. Έκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης ΐπολογίζομεν ετήσιον κέρδος
900.000 δολλ. Μετά ταΰτα ή τιμή τών μετοχών θά ύ- 
ψωθή ύπερβολικώς, ή δέν θά διατίθενται τοιαΰται πρός 
πώλησιν.

“Ηδη ήρχίσαμεν τήν κατασκευήν τής παραγγελίας 
καί άλλης μεγάλης εταιρίας, τής Hudson Worsted 
Co. καί πραγματευόμεθα τήν έγκατάστασιν τοΰ συστή
ματος μας είς πλειστα έργοστάσια τής πόλεώς μας.

Ή  σημερινή άξία τών μετοχών εΐναι πέντε δολλ. έ- 
κάστη. Έπωφελ.ηθήτε τής ευκαιρίας καί γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρας Ελληνικής Έταφίας έν ’Αμερική, 
διότι αϋριον θά εΐναι άργά. Ή  τιμή δέν θά εΐναι ή 
αύτή, ούδέ θά εΐναι δυνατόν εύκολα νά αγοράσητε με
τοχάς.

Γράψατε άνευ άναβολής είς τά γραφεία μας διά πε- 
ρισσοτέρας πληροφορίας.

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 Ε. 17th St., NEW YORK

Η ίπ ερ  κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
#οδχα έάν έπάνω μας δέν 6fj καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά συγκίνησή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτούς Π απαγεωργίου Μπρος νά τρέχης τακτικά 
?οΰχα νά χάν^ς Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

ELLENIC FURNISHING Co.
M l etk AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—- δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
!>ουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
Ε Π IΣ  ΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

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

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
3S2 PEARL STREET, NEW YORK CITY

*  ★  *

’ Ατμόπλοια τής ’ Ε ν ικ ή ς, δελφίνια φτερω τά  
ποΰ αΰλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κϋμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λοΰσο κα; νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αυτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα κοΐ παραπάνω κάτι.

Ν. A  Galanos 20 Pearl St. New York

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
Ιατρός

256 W. 44 ST. NEW YORK.
·* ·

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ αοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομά'.ας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Αχαΐας τό ΰγρά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής καί πάμφθηνα καί φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YORK

ΕΜ ΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
’Αδελφών Μουζακιώτου —  Mouzakiotis Bros.

715 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Υποκάμισα, έσώρρουχα κ. λ. π.
Διάφορα Ψιλικά.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ Π Ω ΛΕΙΟ Υ 
Λεξικά, Μέθοδοι, Μυθιστορήματα κ. λ. π. 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
Εφημερίδες καί περιοδικά Ελλάδος καί ’Αμερικής. 

ΧΑΡΤΟΠ ΩΛΕΙΟΝ  
Πλουσία συλλογή χάρτου καί πολυχρώμων εικόνων 

καί δελταρίων.
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΑΣ

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ  
Όδοντοϊατρός 

47 West 39th Street New York
*Ωραι έπισκέψεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ. μ.

Τάς Κυριακάς 11— 12.
Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ
’Ιατρός

>175 Lexington, Ave. New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ· μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνή<η$ς 
αλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψαυνίσ^ς 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
πον βάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοντο,

*  *  *

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS &  ALEX COMPANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO. 

167— 169 W. Lake St. 
CHICAGO, ILL.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

• * *
\

Γά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλακώση 
“Αν μ’ ίνα πόδι εΰρεθής είτ* μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια &ν Ερθη μέρα 
Ούαί &ν είσαι σύζυγος καί αν σί λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνη ς 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John M arakas, Rookery Bldg. Room 817, Chicago, 111.

* * *

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταντήματα έπιβκεφθήτ* τό» 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις εΐναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σάς 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήοατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετ* 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th AVE. NEW YORK
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

*  *  *

tl φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν Ρχης χρήμα 
5άν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης οδτε βήμα.
3ναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τους <Δρίβα-Αέκα» 
ί* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, εληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
Λ-ατ’ δλα τό Κατάστημα τοίς μετρητοίς τά φέρνει.
LKKAS & D R IV A S 19-21 RO OSEVELT ST. Ν. Τ.


