
Ποΰ ό Ζαμπσύνης γράφει
κι’ έ'γεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

Τώρα κ’ οί Γάλλοι κι’ ό Τζών Μπούλ σ’ ένοιώσανε Λεύτερη 
καί τ’ άπλυτά σου γρήγορα θά πάρης είς τό χέρι.

Ο Φασουλής, μέ τρόμο αφάνταστο καί φρίκη 
μιλεΐ στον Περικλέτο περί τοΰ Βερενίκη.

I I .— Κ άτι σέ βλέπω σκεπτικό. Τί τρέχει μπεχλιβάνη;
Φ.— Ό  Βερενίκης έφθαοε, ό Βερενίκης φθάνει.

νά χάψη κόσμο χάμ καί χοΰμ κουτό καί τετραπέρατο 
κι’ έλα νά μποΰμε στοΰ βωδιοΰ μέ συγχωρής

τό κέρατο.

Στά τσιροπούλια έστειλαν γιά Πρόξενο τόν γΰπα 
Τρέξε μαγκούφη, Περικλή, άμέσως νάβρης τρΰπα 
νά κρύψης τό κεφάλι σου σάν τη Στρουθογκαμήλα 
κι’ ό Βερενίκης έ'φθασε γιά νά μας κάνη νίλα.
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Τρέμε Μπερντέ ποΰ πλούτισες καί δμως ζής μέ
λόπια.

Ό  Βερενίκης έ'φθασε βάλτε φωτιά στά τόπια. 
Φρίξατε δσοι έ'χετε Νομοταγούς κονκάρδα 
Ο Βερενίκης πρόβαλε. 'Υπομονή καί βάρδα.

Πωπώ καί τί θά γίνωιιε καί τί μάς περιμένει! 
Τώρα σιγοΰρο θάβγωμε πισωμουτζουρωμένοι

κΓ ό Βερενίκης έ'φθασε, Εγγλέζικη μουστάρδα j 
γιά νά μάς κάψη δλους μας. Ό  Βερενίκης βάρδα!

Ό  Βερενίκης έ'φθασε ό ΙΙρόσεδρος. Άβίζο 
Σαλάμ μαλίκ, χουλούμ μουλούμ καί άνταλαγκαβίζο. 
νά καθοίρίση τουταφέ καί τί) δική μας γυάρδα.
Ό  Βερενίκης έ'φθασε, βάρδα σουρτούκη βάρδα.

Ινρα-κρά φωνάζει ό ΓΙαπάς, κρά κρά ό Κικιρίκης. 
Δέν κλαΐτε χώρες καί χωριά περνά ό Βερενίκης 
Βάρδα φουρνέλο κΓ έ'φθασε ό Νέρων μέ τήν κάμαν 
νερό πώς λέν οί Θεσσαλοί τούτέστι καί καϋκάμαν.

Ό  Βερενίκης έ'φθασε μέ πρόγραμμα σωτήριον 
Βάρδα καί μπρός μας σήμερα περνά τό Μεγαθήριον 
πουχει σπαθί τοΰ Νέρωνος κι’ άσπίδα Καλλιγούλα 
γαλάζια πείνα τοΰ γυαλοΰ καί τοΰ Λευτέρη βοΰλα.

Τροχοί, κρεμάλες στήνονται καί σουθληρά παλούκια 
Νομοταγείς στής τρύπες σας. Άβίζο στά καβούκια

κι’ ό Βερενίκης, σίλ βοΰ πλέ, δώ πέρα άριβάρει 
ποΰ θά μάς κάνη, ίφ γιοΰ πλήζ, τόν άνεμο κουβάρι.

Ό  Βερενίκης έ'φθασε μάς διαλαλοΰν Αρλούμπες 
Παραμερίστε δλοι σιας καί κάντε κωλοτοΰμπες. 
Στέναξον γή καί ουρανέ, πάσα πνοή καί κτίσι 
κι’ αυτός ώς είδος λουκουμά θά μάς καταβροχθίση.

Ό  Βερενίκης έ'φθασε απ' τών μουμιών τή χώρα. 
Αμάν κουζούμ, αμάν γιαβρούμ καί τί θά γίνη τώρα 
Έγώ γιά χάψι βρίσκομαι καί σΰ γιά εξορία 
κΓ ό Βερενίκης έ'ρχεται άπό τήν Καισαρεία.

'Ο Βερενίκης έ'φθασε, ό Βερενίκης φθάνει 
Χτύπα τά τεντζερέδια μας, τή ξύστρα, τό τηγάνι. 
Ταμουντζουρούμ, ταμοΐΎτζουρσύμ, μπράμ, ιιπρούμ

καί τί θά γένη
κι’ έχασα τή γυναΐκά μου μέ μιά τριχειά δεμένη.

Ό  Βερενίκης έ'φθασε. Βαρδάτε νά περάση 
Τό λέν οί κοΰκοι στά βουνά, σκαντζόχοιροι στά δάση

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Αριθμός τριάντα πέντε ποΰ ό Κικιρίκης χαίρων 
αλληλούια φωνάζει έν τώ μέσω μας ό Νέρων.

Λ) SATURDAY SEPTEMBER 29 1917.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τσ φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη j
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκεΐνον χάζι. i

Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Είκοσι έννηά Σεπτέμβρη κΓ ή Έξαρχική ή κλίτσα
τόν και νούργιομας τόνΠρέσβυ τόντραβά στά τρυφερίτσα 4
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το μολογά κι’ ένας παπάς σοφός ’Ιησουίτης 
ποΰ τόν πληγώνει κάποτε κι’ ό γυιός της ’Αφροδίτης.

Εϊς προσοχήν 'Ελληνισμέ βοά ό Κικιρίκης 
μά πέσε και μέ τήν κοιλιά περνά ό Βερενίκης.
Ο Βερενίκης έ’φθασε ποΰ στέλλει- ό Λευτέρης 

Ό  Βερενίκης πλάκωσε ό νέος μπουρλοτιέρης.

Τώρα ποΰ κάτι γλείψαμε άπό τήν Προπαγάντα 
ό Βερενίκης έ'φθασε, Βάστα καρδιά νταγιάντα 
Άβίζο, βάρδα φώναξε ό Κήρυκας τεμπέλη 
κι’ ευθύς τρεμούλα επιασε τ’ άδύναιτά μου μέλη.

Ό  Βερενίκης έφθαίσε ό φίλος τοΰ Λευτέρη.
Βαστά στό χέρι του χαρτί και κοφτερό μαχαίρι. 
Κάνετε τόπο στό θεριό βοά ό Κικιρίκης 
βαβαί, παπαι καί έλελεΰ περνά ό Βερενίκης.

Ό  Βερενίκης έ'φθασε καινούργιος Νέρων φίνος 
άναβοά τοΰ Τσουβαλιοΰ ό πρώτος Μανδαιρίνος 

κι’ αντεροβγάλτης θά γένη Περίκλεις στραβοκάνη 
ποΰ μ’ άντερα Νομοταγών σπλινάντερα θά κάνη.

Ό  Βερενίκης έ'φθασε πόντος έν μέσω πόντων 
παντού κλαυθμός κα'ι όδυρμός, παντοΰ βρυγμός

όδόντων
κι’ άντ'ι Μπαμπούλα στά μωρά παιδάκια Περικλέτο 
ό Βερενίκης έ'φθασε μάνες θά λέν έφέτο.

Ό  Βερενίκης έ'φθασε. Τρέξε Λουλοΰ, Κατίνα. 
Κομάν Τασή Βερενική θά πή κι’ ή Φασουλίνα 
κι’ άπό τό φόβο τό μωρό τό βλέπω νά παθαίνε,ται 
ποΰ κέλ μαλέρ αυτοστιγμεί μέ συγχωρής υγραίνεται.

"Ολοι μας τώρα Περικλή θά γίνωμε ψοχρίμια 
’Αναστενάζουν τά τζαμιά, τρέμουν τά καλντιρίμια 
ό άνθρωπος τοΰ αίματος διαβαίνει καί τής φρίκης. | 
Βάρδα φουρνέλο κα'ι περνά ό Νέρων Βερενίκης.

Δύο κεφάλια ξύλινα σάν τής Πετσέτας σάπια 
γιά τά κλεμμένα σήμερα μιλούνε τά κιτάπια.

Π .— Πές μου μήν είδες, Φασουλή, τά έ'γγραφα έκεΐνα 
ποΰ πέταξαν σάν τήν ψητή τοΰ Ναστραδίν τή χήνα 
κι’ ένας Παπάς τά κυνηγά σ’ ’Ανατολή κα'ι Δύσι 
γιά νά τά βρή μέ συγχωρής και νά τά ψηλαφίση;

Πές μου μήν είδες τάχατες βρέ Φασουλή κασίδη 
τό σώμα τοΰ έγκλήματος σάν τόν Κωνσταντινίδη 
ποΰ τώπιασε στό χέρι του τό τρομερό τό σώμα 
καί κάτι τοΰ άπώμεινε ποΰ τό κρατεί άκόμα;

Μήν τύχη τάχατες κρατείς κοντά στής άλλες γνώσεις 
τής Προπαγάνδας τής γνωστής σπουδαίες

σημειώσεις
νά τρέξω δώ νά τρέξω κεί νά τής φωτοτυπήσω 
μά καί Κωνσταιντινιδικώς νά σοΰ τής, ψηλαφίσω;

Π ές μου μήν είδες τάχατες τά δόλια τά κιτάπια 
ποΰ βγήκαν άπ, τοΰ Κήρυκος τά κούτελα τά σάπια 
καί στήν Πρεσβεία τρύπωσαν καί φέραν τόσες λύπες 
εχθές προχθές σάν πέταξαν άπ’ τής κλειδαροτρΰπες;

Μήν τύχη τό ψηλάφισες καί σή μωρέ κασίδη 
τό σώμα τοΰ έγκλήματος σάν τόν Κωνσταντινίδη 
καί τήν αρχή του κύταξες άλλ’ δμως καί τό τέλος 
κι’ έπιασες μέ τά δάχτυλα κάθε κρυμμένο μέλος;

Μήν έ'βαλες καμμιά φορά μετά τών άλλων φίλων 
σάν τό Θωμά τό δάχτυλο στόν μαρκοφόρον ήλον 
ποΰ στήν Πρεσβεία άνοιξε μά καί σέ μάς πληγές 
καθά φησι τοΰ Κήρυκος ό κλασικός γεγές;

Φ.— ’Εχθές προχθές ποΰ διάβαινα στό δρόμο
περπατώντας

τάντίκρυσα ποΰ πήγαιναν κΓ αύτά κατρακυλώντας 
καί τά ρωτώ ποΰ τρέχετε ; καί μ’ άπαντοΰνε: πάμε 
κάτι ψωμιά διπλάρικα ένός παπά νά φάμε.

’Εχθές προχθές έπέρασα άπ’ τούς Κικιρικήδες 
καί μέσ’ σέ μάτια διάβασα καμπόσα σάν γαρίδες 
πώς γιά/ νά βροΰν τά έγγραφα εκείνα τά χαμένα 
νά ψηλαφίσουν έ'πρεπε μέ συγχωρεΐς καί μένα.

Γιά τά κλεμμένα έγγραφα καί γιά παραμυθία 
τοΰ Κικιρίκη ρώτησα τή ρασική πυθία

κΓ άπήντησε Τσουβάλια άρπάξεως, ξεσχίσεως 
καί τά κρυφά φανήσονται διά τής ψηλαφίσεως.

’Εχθές προχθές ποΰ διάβαινε περίφροντις στό δρόμο 
τά είδα καί φτερούγιζαν δεξιά ζερβά μέ τρόμο 
κΓ είπα γυρίστε έγγραφα στό φωτεινό δερβίση 
ν' άπλώση τό ξεράδι ταυ καί νά σάς ψηλαφίση!

Γιά ποΰ τραβάτε έγγραφα; Γιά πέτε μου ν’ άκούσω; 
Μήπως ψηλαφιστήκατε και σείς άπό τό Ροΰσο; 
καί μ’ άπαντοΰν συμβολικώς, βρέ Περικλέτο βλάκα 
’Ακόμα δέν τόν είδαμε, τόν πιάσαμε στή φάκα.

Καινούργια νίλα κατ’ αΰτάς 'Εξαρχική ξημέρωσε 
Ό  έκ τής Λέρου Πρεσβευτής περιφανώς τά λέρωσε 
κΓ άν δέν πιστεύης ήμπορείς τόν ίδιο νά ρωτήοης 
καί έν άρνήσει στά στερνά ίσως τόν ψηλαφίσης.

Μ’ αύτά τά δόλια έ'γγραφα έγίνηκαν Θωμάδες 
6λ’ οί γεγέδες Γραμματείς, δλ’ οί τυφλοψωμάδες 
κΓ άπλώσαν κΓ έψηλάφισαν κοπανιστόν άέρα 
τήν τύφλα μέσ’ στά μάτια τους καί τήν καλή τους

μέρα.

Μέ τά χαμένα έγγραφα τής Προπαγάνδας κείνα 
έβγάλαν άπ’ τήν τρύπα του τό Ροΰσο στήν μπερλίνα 
κι’ ηνραν δουλειά οί ’Εθνικοί Πετσετικοί μαριόλοι 
νά ψηλαφούν καθημερνή καί πιό πολύ τή σκόλη.

Γιά κείνα κεΐ τά έγγραφα βρέ Περικλή σείζη 
ό γείτονας τό γείτονα κρυφά τόν ψηλαφίζει 
κι’ άπ’ τόν καϋμό του Γραμματείς θά πάρουνε τής

στράτες
νά ψηλαφίζουν δώ καί κεΐ στό δρόμο τοΰς διαβάτες.

Ό  ψηλαφών καί γενική θαρρώ τοΰ ψηλαφώντος 
Γερός κι’ ό Ροΰσιος φάνηκεν ώς διπλωμάτης πόντος 
σέ ψηλαφώ, μέ ψηλαφείς μάς ψηλαφούν οί άλλοι 
τρία σακκιά κουτόχορτο στ’ άχοΰρι τοΰ Ντελάλη.

II.— Γι’ αύτή σου τήν ξετσιπωσιά κόπιασε μπρός
καί πίσω

νά σέ χουφτώσω μέ γροθιές καί νά σέ ψηλαφίσω.

Α Π Ο  ΤΑΣ Π ΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣ 

CANTON, OHIO.

To Canton είναι ή πατρίδα τοΰ McKinley καί πάνω 
ψηλά στόν τεχνητό λόφο ποΰ έστησε μιά μέρα κοινός 
έρανος τοΰ ’Αμερικανικού λαοΰ, βρίσκεται σήμερα το 
θολωτό κατάλευκο σπιτάκι ποΰ κλείνει μέσα του τό μπαλ
σαμωμένο κορμί τοΰ δολοφονηθέντος Προέδρου.

Τό Canton πρό τριετίας μόλις άριθμοΰσε 500 "Ελ
ληνας, έκ τών οποίων τά 9)10 ήσαν μετανάστα έκ τής 
πολαιάς 'Ελλάδος ποΰ ώνειρεύθηκαν μιά μέρα τή χώρα 
τσΰ Κολόμβου άλλη τοΰ Μοντεχρήστου νήσο, μέ άμυθή- 
τους θησαυρούς ποΰ τούς περίμεναν νά' κολυμπήσουν 
μέσα των γιά ν’ άναπολοΰν δμως σήμερον σάν δλοι μας 
ένα κομμάτι άπό τόν καταγάλανο εκείνον ουρανό ποΰ 
φοβερίζει έκεΐ κάτω ή λόγχη τοΰ Νέου Πεισιστράτου.

Τόσοι ήσαιν πρό τριετίας οί "Ελληνες σ’ αΰτή τήν 
παροικία,. Άπό τοΰ 1914 δμως τό μεταναστευτικό ρεΰμα 
τής Μικράς Άσίας άνέβασε τόν αριθμό σέ 4000 χιλιάδες 
ίσως καί περισσοτέρους μέ πλειονότητα Βενιζελικήν καί 
πολΰ δικαίως σύμφωνα μέ τό γνωστόν ρητόν « ’Ή  δ λ ο ι  
ν ά  π ε θ  ά ν ε τ ε  ή δ λ ο ι  ν ά  σ ω θ ο ΰ μ ε».

Αλήθεια δέν. είναιι άπορίας άξιον γιά μάς πώς έκ τοΰ 
έν Αμερική υποδούλου 'Ελληνισμού τά 95 έπί τοΐς 100 
εΐναι ύπέρ τοΰ Βενιζέλου καί τής πολιτικής τής τυφλο
μύγας δπως τήν ήθελε δηλαδή ό νέος Σολομών χωρίς 
κανένα δρον καί μέ κλειστά τά μάτια.

Άπό μιά διαπραγμάτευσι, άπό συζήτησι ώρισμένων 
καί θετικών, άπό απαιτήσεις άνταλλαγμάτων δ υ ν α - 
τ ώ ν καί δχι π ρ ο β λη μ α τ ι κ ώ ν δέν περιμένει βέ
βαια, κανείς πολύ μίγάλα πράγματα υ π ο θ ε τ ι κ ά ,  
άλλά στενά καί περιοορισμένα ποΰ μπορεί μέν νά γίνουν 
καί πιό πολλά, άλλά μπορεί καί νά μή γίνη τίποτε χωρίς 
κανείς νά χάση αιύτά ποΰ έ'χει σήμερα. Άπό τήν άνευ 
δμως δρων είσοδον σίτο σφαγείο μπορεί μέν νά κατα
στροφή δχι μονάχα ή 'Ελλάς, άλλά γενικώς ή 'Ε λ λ η- 
ν ι κ. ή ’Ε λ ε υ θ ε ρ ί α ,  άλλά μπορεί καί πάλι νά 
γλυκοχαράξη τής Λευτεριάς Αύγή καί γιά τούς σκλα
βωμένους είς τό Μικρασιατικό, τό χρυσωμένο χάος ποΰ 
μάς σερβίρισε ό Λευτεράκης άλλοτε στέκει άχώνευτο α
κόμα μέσα στά περισσότερα Ανατολίτικα στομάχια. Στό

ίόλωμα τής Σμύρνης καί τής περιοχής τσίμπησε μόνον 
ή Μικρασιατική μαρίδα καί σέρνεται σήμερα γαντζω
μένη σφιχτά πάνω στό σουβλερό άγκίστρι τοΰ Κρητικού 
ψαρά.

Δέν φαντάζομαι βέβαια πώς οί Μικρασιάται ποΰ εΐναι 
Βενιζελικοί δέν άγαποΰνε τήν ’Ελλάδα. Θεός φυλάξοι 
τέτοια σκέψις. Τήν άγαποΰν. Μά πιό έπάνω άπ’ την 
άγάπη γιά ένα τόπο ποΰ δέν τόν είδανε ποτέ τους, τόπο 
μέ τόν όποιον δέν τούς δένουν σάν κιαί μάς οί διαμαντέ- 
νιοι κρίκοι τών παιδικών τους άναμνήσεων, χώμα ποΰ δέν 
κρατεί έπάνω του τά πιό τους προσφιλή, στέκεται ή λα
τρεία καί φτερουγά ό πόθος γιά τήν ά τ ο μ ι κ ή 
λ ε υ τ ε ρ ι ά .

Ά ν  τούς προτείνουν αΰριο οί νικηταί ’Ελλάδα σκλα
βωμένη, άλλά Μικρά Άσία λεύτερη λέτε πώς θά ψηφί
σουν τήν καταδίκη τή δική τους καί τή δική μας λευτε
ριά; Ά ς  άπαιντήσουν μόνοι στόν έαυτό τους σέ τοΰτο 
τό έ ρώτημα.

Νά γιατί άπ’ τούς Μικρασιάτας 95 τοΐς ο)ο είναι Βε- 
νιζελικοί. Άπό έναν πόλεμο χωρίς δρους ευνοϊκούς γιά 
μάς άπό στρατηγικής άπόψεως πόλεμο ποΰ θά έρριψο- 
κινδύνευε τή ζωή τής "Αγιας μας Πατρίδας, τήν ΰπαρ- 
ςι αύτή τής Μεγάλης ’Ελλάδος ποΰ τή δημιουργήσαμε 
έμεΐς έδώ και πέντε χρόνια μέ υλικές θυσίες καί μέ αίμα 
άπό ένα τέτοιον πόλεμο εμείς προτιμούσαμε καιροφυ- 
λακτική πολιτική, πόλεμο μέ έγγυήσεις γιά τήν αίσια 
έκβασί του. Δέν έχει δμως τήν ίδια γνώμη ό κ. Διευθυν
τής τής Κοπανικής σαχλαμάρας ποΰ ήτανε χωμένος σέ 
κ ά π ο ι ο  μ α γ ε ρ ε ι ό  έφορμών πάνω σητά τζιερά- 
κια δταν έμεΐς γυρίζαμε μέ τό μάνλιχερ στό χέρι τά 
σκλαβωμένα Μακεδονικά καί ’Ηπειρωτικά βουνά καί οί 
διάφοροι κ ο υ ρ α μ π ι έ δ ε ς  συνεργάταί του έν 
άηδία διαφωνούν μαζύ μας. Έγειναν τώρα βλέπετε 
έκ  τ ο ΰ  α σ φ α λ ο ύ ς  πολεμοχαρείς καί αίμοβό- 
ροι. "Ολοι οί άνανδροι, οί άπάτριδες καί οί φυγόστρατοι 
χαμάληδες τής πένας ξεσχίζονται σήμερα γιά τό μεγα
λείο τής 'Ελληνικής Πατρίδος καί μέ τό δίκηο τους, 
άφοΰ ό 'Ελληνισμός τής Αμερικής άνέχεται μέ ’Ιώβειο 
υπομονή καιί εξακολουθεί νά ταΐζη δλους τοΰς τεμπέλη·- 
δες, τούς φαύλους καί τούς ήλιθίους ποΰ τεντώνονται 
μπροστά του μέ άξιώσεις φιλολογικάς, ποιητικός καί ό 
Θεός νά τούς λυπηθή. Ν ά γιατί καί ό π υ η τ ή ς κ. 
Πλάτων ή μάλλον Πλάτανος Παπάζογλου Διδάκτωρ 
τής κολοκυθένιας Φιλολογίας τσΰ Πανεπιστημίου τών 
Κ α λ α μ ι ώ ν  τής Σμύρνης είναι μεγάλος πατριώτης 
τώρα τουφεκίζων δχι βέβαια Βουλγάρους, άλλά τη σακ- 
κοΰλα τοΰ απλοϊκού κ. 'Ιδρυτοΰ.

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

"Οταν είσαι παντρεμμένος σέ συμφέρει νά κλείσης 
πολλές φορές τ’ αυτιά σου, άλλά ποτέ τά μάτια σου.

Ο άσφαλέστερος τρόπος γιά νά πλουτίσης είναι νά 
λησμονήσης πώς είσαι άνθρωπος, Κλείσε δλον τόν κόσμο 
στό έγώ σου καί ώρισμένως έκέρδισες τήν τύφλα μέσ’ 
στά μάτια σου.

"Οταν ό άνθρωπος πλουτίζη τότε οί φίλοι του λιγο
στεύουν καί οί έχθροί του αυξάνουν. Άπόδειξις αΰτοΰ 
είναι δτι έμεΐς ποΰ δένι είχαμε κανένα έχθρό άποχτήσαμε 
μόλις άρχισαν νά νομίζουν δτι πλουτίσαμε άπό την Π ρο- 
παγάνδα τής Στραβομάρας των.

Ό  άνθρωπος πρέπει νά μετρά καί δταν τόν δέρνουν 
άκόμα. Μόνη έξαίρεσις είναι δταν βρή λεπτά στό δρόμο 
όπότε πρέπει νά τά βάλη άμέτρητα στήν τσέπη του γιατί 
αν τόν προφθάση μετρώντα έκείνος ποΰ τάχασε ΐσο>ς νά 
μή προφθάνη νά μετρά.

"Οταν είσαι ανύπαντρος είναι π;ολύ φυσικόν νά κυτά- 
ζης πιό πολύ τήν κόρη ποΰ σ’ άρέσει καί δταν παντρευθης 
εΐναι φρόνιμο νά κ υ τ ά ζ η ς περισσότερο τούς φίλους 
ποΰ δέν σ’ άρέσουν.

ΜΙΑ ΕΠ ΙΣΤΟΛΗ

Έλάβομεν τήν κάτωθι έπιστολήν είς τά Γραφεΐά μας 
ήν καί δημοσιεύμομεν άσχολίαστον.

ΤΩ ΑΓΑΙΙΗΤΩ «ΣΑΤΥΡΩ»
Οί "Ελληνες τής Αμερικής μετ’ ένδιαφέροντος πΜ- 

ίρακολουθοΰσι τάς διερευνητικός έργασίας τοΰ πολυφί
λητου διπλωμάτου Σπύρου τάς άοκουμένας διά τής 
μεθόδου τής άναψηλαφίσεως.

Άφοΰ ό άγαπητός Σπυράκης ύπό φιλοπατρίδων ώ-
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j 0 ύ μ ε  ν ο ς ε λ α τ η ρ ί ω ν  προέβη είς την 
η λ ά φ ι σ ι ν τών εγγράφων τής πρεσβείας είς ήν 

ήΐΛίστευτικώς υπηρετεί διατί σπεύδει νά άποφανθή πρίν 
ι'ι<?χηματίση γνώμην ο ρ θ ή ν  ψ η λ α φ ί ζ ω ν  καί 
(lj νομοταγ ικά τ ο ι α ϋ τ α ; Διότι τ ό τ ε  καί 
t(jr£ μόνον θά δυνηθή νά σχηματίση ο ρ θ ή ν  γνώμην 
-foi τοΰ ό ρ θ ο ΰ ή μή τής ά ν ο ρ θ ώ σ ε ω ς .

ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ

Π ΡΟ Σ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ

Είναι γνωστόν δτι ό άνθρωπος τρώει άπ’ τή δουλειά. 
Τοΰ κανόνος αΰτοΰ εξαιρούνται εκείνοι ποΰ τρων τά 
βουβάλια ποΰ δούλεψαν άλλοι καί οί Φιλελεύθεροι Προ- 
μηθεπαί τής Νέας 'Υόρκης οί όποιοι τρώγονται σήμερα 
γιά νά δουλεψουν αΰριο.

Τρώγει λοιπόν ό άνθρωπος άπ’ τή δουλειά, άλλά μόνον 
όταν δουλεύει σάν άνθρωπος καί δχι σάν τό άλογο στό 
βυντριβάνι, οπότε τά πράγματα αντιστρέφονται, καί τότε 
άντί νά τρώη αύτός άπό τή δουλειά τρο')ει ή δουλειά αΰ- 
rov καί άπομένουν πίσω τοιι άλλοι γιά νά μήν έχουν τί 
νά φάνε κατά τό «ή πολλή δουλειά τρώει τό άφέΛη.»

Κάτι τέτοιο κοντεύουμε νά πάθωμε φέτος έμεΐς καθόις 
λένε οί γιατροί, οί οποίοι άνεκάλυψαν δτι δουλέψαμε πολύ 
/ωρίς δμως νά βροΰν καί πόσο κ λ η ρ ω θ ή κ α μ ε .  
Αΰτό ή μάλλον τή βρωμιά αύτή τήν άνεκά(γ)λυψε ό 
Εθνικός Κήρυξ δστις μάς έπλούτισε ιιέ τά εκατομμύρια 
τοΰ Ζωραμή ή μάλλον τοΰ Ψωραμή χάρις στής 600.000 
δολλάρια πάνω στής όποιες έπέσαμε δπως καί οί διάφο
ροι πατριώτες τής φυλλάδας στή σακούλα τοΰ Ιδρυτοΰ.

Καθώς ξέρουν οί άναγνώσται τοΰ Σατύρου κάθε κα
λοκαίρι έκάναμε 1— 2 μήνας διακοπή. ’Εφέτος δμως 
δέν διεκόψαμε γιατί βλέπετε ή II ροπαγάνδα τής Σαχλα
μάρας μόλις σκεφθήκαμε τό περασμένο καλοκαίρι νά 
χάνωμε δπως συνήθως διακοπή νάσου καί παρουσιάζεται 
μ: ενα μάτσο συχνάτσες στά χέρια καί φωνάζει: ’'Αλτ! 
Φασουλή;
• — Ο ύ ρ ή σ τ ε Κυρία, άπαντά στήν εύζωνίκή διά
λεκτο ό Φασουλής βγάζων τό καπέλλο του.

— Αύτές τής συχνάτσες ποΰ βλέπει ό Παπάς τής έ'χω 
γιά σένα καί άν δέν διακόψης θά σοΰ τής δίνω σέ κάθε 
εκδοσι π έ ν τ ε  μπρός καιί δ έ κ α  πίσω καί έπειδή 
είσαι γκαλάντ μπορείς ν ά ν ο ι ξ η ς  τ ά  δ ά χ τ υ λ α 
καί νά μοιράσης καί σέ άλλους.

Ό  Φουκαράς ό Φασουλής λοιπόν μόλις άντίκρυσε τά 
■τ έ ν τ ε μπροστά στά μάτια του τόσο έχάρη ώστε 
αμέσως ά λ λ α ξ ε  μαζί μέ τή γνώμη καί τ’ ά π ό 
Μ έ,σ α ρ ο ΰ χ ά  τ ο υ .

-—Γεννηθήτω τό θέλημά σου Κυρία είπε. Δέν θά 
διακόψω, άλλά θά κοπώ γιατί καθώς ξέρεις έ'χω μεγάλη 
ανάγκη ποΰ θά φέρη σέ κάμποσους άλλους άνάγκη καί 
λόψιμο.

’Έτσι λοιπόν δέν διεκόψαμε. Οί γιατροί δμως σήμερα 
λένε δτι έκάναμε πολύ άσχημα γιατί μή διακόψαντες έπί 
*να τουλάχιστον μήνα τήν έκδοσιν έφθάσαμε σέ σημείο 
ποΰ υπάρχει φόβος νά διακόψωμε ώρισμένως τό σβέρκο 
Μας γιά πάντα.

— Τί νά κάνωμε λοιπόν; ρωτήσαμε τούς γιατρούς.
— Τουναντίον. Νά μή κάνετε τίποτε μάς είπαν. Ύπ

αρχουν άρκετοί δημοσιογράφοι ποΰ μπορούν νά κάνουν
• · .μέ τρία βώδια δυό ζευγάρια. Νά κοιμάσθε δλη τή 
ήμέρα άν μπορήτε, νά μή σκέπτεσθε καθόλου καί νά 
τρώτε γενναίως. ’Εννοείται δτι άμέσως έκάναμε μιά 
αΐτησι στόν κ. Ίδρί'τήν δπως μάς παραχώρηση τήν θε- 
«ιν τοΰ Αρχισυντάκτου. “ Εως δτου δμως πάρωμεν άπάν- 
τησιν διακόπτομεν έπί ενα μήνα τήν έκδοσιν τοΰ Σατύρου 
)'ΐατί πιό πολύ άπό τούς συνδρομητάς καί άναγνώστας 
μας ένδιαφέρει ό υποφαινόμενος μας—

Κ. Ζαμπούνης.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Ο Τ Α Ν  ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

’Εμένα ποΰ μέ φέρνεις πώς βλέπω στά ούράνια 
δέν έκανα ποτέ μοτ καμμιά μακρομετάνοια 
γονάτιζα μονάχα έπάνω cAo κρεββάτι 
δταν κρυολογούσα καί μ’ έτριβαν στή πλάτη.

Σαρακοστή καυμία δέν κράτησα νηστεία 
Παρασκευή, Τετάρτη, τά νόμιζα αστεία 
κι’ άν νά υπνώσω μ’ είδες μέ άδειανό στομάχι 
ήτο γιατί δέν είχα ποΰ κακοχρονονάχη.

Καθώς καλά γνωρίζεις σ’ αύτή τή βρώμια ζήσι 
έμπορικώς δέν είχα ποτέ κοσμάκη γδύσει 
καί τό παλτό σουφρώνο>ν κάθε χαζού ζευζέκη 
ώς χάρι νά τοΰ δίνω δυο ρούπια γιά γελέκι.

Μυστήρια δέν είχα ο ’ αύτή τή ζήσι κάνει 
Λέν βάφτισα ποτέ μου, δέν άλλαξα στεφάνι 
μήτε παπάς κανένας μέ είχε εύλογήσει 
πλήν τοΰ Κηρικικείου άπ’ τό Γαϊδουρονήσι.

Στό χέρι μου Δεσπότης δέν είχε χέρι θέσει 
τήν κάθε άμαρτία νά μοΰ τήν συγχωρέση 
κι’ ένός ’Εξάρχου μόνον τήν ευλογία είχα 
ποΰ νά μέ πιάση κόλπο μοΰ ήρθε παρά τρίχα.

Μέσ’ στή ζωή ποΰ τόσους έγνώρισα άγύρτας 
σερβίριζα δεόντως άχρείσυς πενοσύρτας 
καί ό Μπερντές τών δύο τών διαρκώς γελώντων 
ήτο γιά κόσμο φαύλο ό λάκκος τών λεόντων.

Ύών περασμένων χρόνων άναδιφών τό βάθος 
άν βρής ελεημοσύνη θά είναι κατά λάθος 
κι’ δσα καλά στούς άλλους ποΰ έχω καμωμένα 
τά έκαμα μονάχα γ ι α τ ί  ά ρ ε σ α ν  μ έ ν α .

("Επεται συνέχεια)

VENIZELOS SCARED OF GREEK 
MOBILIZATION

It has been leported by the Greek Legation in 
the Washington Post of the 22 inst. that a force of 
300,000 Greek troops will soon join the Allied Ar
mies. W e can hardly believe that the recently ap
pointed Venizelist Minister at Washington, Mr. 
George Roussos, would have started his diplom
atic career by communicating to the American 
people statements without foundation like the 
Greek mobilization. It is really pitiful for the tact
less diplomat to hasten to advertise his country’s 
military preparations to the American people be
fore having even handed his credentials to the 
Washington Authorities.

It is a well known fact in this country, however, 
that Mr. Venizelos, the tyrant of Greece, although 
he ascended his dictatorial throne three months ago, 
he never dreamed of mobilizing so far.

The" Entente Allies are beginning to realize to 
what extent they have been duped by Mr. Veni- 
ielos’ tempting promise which he has largely adver- 

! tised through his agents abroad.
The Greeks at home and abroad are convinced 

that the Greek traitor, Eleftherios Venizelos, will 
not dare to call the recruits to arms not even in a 
year’s time.

Every tyrant is scared of the oppressed people 
who is trying to keep them unarmed and enslaved 
to him —  The Greeks, it is true, are only waiting 
to be called to join the colors in order to fight for 
their independence. Their first step to that end 
would then be to make a clean sweep of the Ve- 
nizelist pest. Venizelos and his agents will be im
mediately removed from Greece with bag and 
baggage.

On the other hand the Entente Allies begin to 
realize that the Greek people would never fight 
their cause under the Venizelos tyranny. The Greeks 
o f today are not inspired by the same enthusiasm 
with which they fought both Bankan Wars.

They were then led by the noblest and most gal-

i lant General, rheir King Constantine. They knew 
I that what they were fighting for, was purely and 
! simply the cause o f the delivrance of their enslaved 
j  brethren from the Turkish and Bulgarian rules, 
i The Greek general staff made complete pre- 
i parations for every emergency in the carrying out 
\ of the National Campaign effectively. War mater
ial and provisions were supplied in abundance. The 
Greek nation was in fact united to one noble cause 
with unparalleled personal denial for the self- 
sacrifice for their beloved Fatherland. The national 
victory and the complete crushing of the enemies 
of Greece was the sole patriotic plight of every 
Greek who could carry arms.

Greece today on the other hand is divided and 
partly conqueied by both the belligerent groups of 
the European War. The Greeks besides are star
ving to death. The long existing blockade which 
should hardly be treated as raised even today has 
rendered the Greek people more sceptical for its 
participation in the European conflict. The Greeks 
are today disarmed and oppressed. The worse of 
all is that they are calumniated to the Entente A l
lies as pro-Germans by their oppressor, the Greek 
dictator Venizelos.

The same man Venizelos is trying at the same 
time to convince the Greeks that all the evils are 
brought on them by King Constantine. While he 
managed to gain a small minority in his favor, how
ever, the Greeks as a whole, at home and abroad, 
remained faithful and loyal to their King.

Venizelos, however, ^succeeded by calumniating 
systematically King Constantine and the Greek 
nation to dethrone him through his intrigue and the 
assistance of the foreign bayonet.

Under these circumstances the Greeks of today 
wonder if they should fight to drive the Bulgarians 
out of Greek Thrace before the Italians have with
drawn from Epirus.

Venizelos being scared of the armed Greeks de
clares daily a martial law in almost every Greek 
district. He has upset the Greek administration 
and judiciary he is removing all the loyal officials 
and replacing them by his agents of the type of the 
newly appointed minister at Washington, No won
der, therefore, why Mr. George Roussos, a true 
servant of the Venizelos system, should publish mis
leading reports as above.

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ’ άν σταματήση
είν’ άρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση
κι’ δσα λεπτά κι’ άν έ'καμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι
’Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ αν σοΰ ταράζω
δυσκοιλιότης συνεχώς αν τύχη σέ πειράζη
άναιμικός άν έ'γεινες καί έχεις καρδοχτΰπι
άν έχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη
γιάτό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλέ μου αυτοστιγμεί νά γρά-

vne
πρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθη καιρός νά κλά-

ΨϊΚ·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό άριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «ΈΡΜΗΣ».

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Chicago, 111. πωλείται είς 
τό κατάστημα τών κ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ 715 
So. Halsted St. καί είς τό Π αντοπωλεΐσν Γ. ΣΤΑΥ
ΡΟ Π ΟΥΛΟΥ 222 North Dearbornt Street.
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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

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
είς τάς σκέψεις σας είς τάς ιδέας σας είς τά εργα σας.

II ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ

Πανηγυρίσατε “Ελληνες "Εμποροι, Κπταστηματάρ- 
χαι, 'Υπάλληλοι καί Έργάται τό μέγα γεγονός τής ίδρύ- 
σεως τοϋ Πρώτου ’Ανεξαρτήτου Διεθνούς Εμπορικού 
Οίκου, καί Παγκοσμίου Πρακτορείου Πληροφοριών

καί Παραγγελιών ύπό τόν τίτλον INTERNATIONAL 
IMPORTING BUREAU. Τά Κεντρικά Γραφεία τής 
Εταιρείας έγκατεστάθησαν είς τό Παγκοσμίου φήμης 
W ALL STREET είς τό Κέντρον τών Μεγαλειτέρων 
1 ραπεζών τού Κόσμου καί πλησίον τού Χρηματιστη
ρίου Νέας Ύόρκης. Άπό σήμερον δύνασθε έλευθέρως 
νά ζητήσητε πληροφορίας καί 'Οδηγίας διά πάν Εμ
πορικόν καί Οικονομικόν ζήτημά σας. Ό  Μόνος Ανε
ξάρτητος Οίκος έν Αμερική, τό μυστικόν του θά είναι

Λαδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας 
πού σού θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
λάδι άνθού απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
τής Άχαΐας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα 
στού Ρ α β α ζ ο υ λ α  θά τά βρής καί πάιιφθηνα

φίνα.
R A V A ZU LA  BROS. 3 Madison St., NEW YORK

μό.

ή πρόοδός σας. Π ροσέξατε!!! 40 ο)ο κέρδη 
ρομεν είς δσους συνεργάζονται μεθ’ ήμών. Παν,! 
δπου υπάρχει "Ελλην πρέπει νά ζητήση τόν Ά γ γ ^  
φόρον, στέλλεται δωρεάν. Γράφετε τήν διεύθυνσιν 
νον Άγλιστί

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π ΟΥΡΑΣ

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
«Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ »

Τό Μεγαλείτερον καί Τελειότερον έν Αμερική.
Ν. 1. ΧΑΤΖΗΒΑΣ1ΛΑΚΗ.

Βιβλία, Λεξικά, Περιοδικά κλπ.-—Καταστατικά, Απο
δείξεις, Σφραγίδες, Διπλώμαιτα καί Κομβία διά Συλ

λόγους.— Lables διαφόρων χρωμάτων, Tags δΓ 
Άνθοπώλας, Show cards, Μπιλοφέρια, Χαρτί 
καί Φάκελλα, Μπίλια, Εγκυκλίους γραφομη

χανής κλπ.-— Προσκλητήρια Γάμων. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΣ ΚΑΙ Π ΟΛΥ

ΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πέντε μηχανικά πιεστήρια καί στοιχειοθετική μηχανή. 

Γ ράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

49 Madison St., New York, Ν. Y.
Τηλέφωνον: Orchard 8741

Ελληνικά καί Τουρκικά &v βέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάβε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σϋκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
κ(χί στό κρε66άτι ήσυχος νά πέφτης κάβε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό βέλης νά πάρης πίσω
νά λές: « ’ Απ’ τούς Μικρούτσικους τούς Μπρόδερς βά ψωνίσω»

Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Γίνεται μέτοχοι είς τήν μεγαλειτέραν Ελληνικήν βιο
μηχανικήν εταιρείαν έν Αμερική. Αγοράσατε μετοχάς 
τής εταιρείας Vasil Steam Systems Co. τώρα διότι 
σΰριον θά τιμώνται υπερβολικά. Τιμή μετοχών 5 δολλά
ρια έκάστη.

Τήν εταιρίαν μας δέν θαυμάζουν καί συστήνουν μό- 
ΐ νον οί ειδικοί καί έπιστήμσνες, άλλά καί Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως εκ
φράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
είς ολίγα έτη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 
πόλιν Hudson δπου εχομεν τά εργα μας.

Ή  εταιρεία μας δέν πωλεί μετοχάς με τήν έλπίδα μό
νον τού μέλλοντος, άλλά κατασκευάζει ήδη καί έγκαθιστά 
τά θερμαντικά της συστήματα είς σοβαράς εταιρείας.

Στείλατε τάς παραγγελίας σας άμέσως. Γράψατε ά
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

Τά «άντβ etvei πιθανά. Ηεος νά μή τί δαιβγ) 
μά £ν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο <*έ πλακβκηι 
*Αν μ’ ίνα πόδι εύρεβής είτ* μέ δίχως χέρι 
κ«ί Ιχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοιβ &ν ίρθη μέφ«
Οΰαί δν είσαι σύζυγος καί άν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν βέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεβάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John M trtlu i, Rookery Bldg. Room 8X7, Ckiw | » , ML

Ν. Π. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
’Ι α τ ρ ό ς .

14 East 38th St., NEW YORK
ΤΩραι έπισκέψεως 9— 11 π. μ. 5— 8 μ. μ. 
Κυριακάς 9— 12 π. μ.

Άριθ. Τηλεφώνου Murray Hill 607.

Πρώτης τυριά Ελληνικά καί φέτα καί κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδερακος φέρει.
Είδος .παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές καί λάδια καί λοιπά δσα ό νούς σου βάλλει 
κΓ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τού προκαταβάλλη. 
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Ξενοδοχείον ύπνου πού καί φαί σού δίνει 
δωμάτιο πού λάμπει σέ νοικοκυρωούνη 
νερά ζεστά καί κρύα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί μέ τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχείον πρώτης 
ό Παπανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

H O T E L  K A L I T H E A  
35 Gilbert St., Bridgeport, Conn.,

• ··

Ποιό προϊόν Έλλτυ’ΐκόν κΓ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης,
Π ρώτης τυριά τού Π αρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ είσαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Jame* Street New York.

136 E. 17th St.,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Μί«τε« κανείς δέν βά «έ πή πώς δέν t i  n j χ ά  μίν«_ 
fofc-/® έάν έπάνω μας δέν δή κβλορβμμένα.
“Αν βέλης νά βυγχινηβή κι’ ή Ασπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές μ ’ είσαι φιγουρίνι 
«τούς Π Β*αγε·φγίου Μπρός νά τρέχχς τκτηοά 
*βϋχ« νά κάνις Αμορφ· xal καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
(>QQ Blut UUad CHICAGO,

ELLENIC FURNISHING Co.
ee l 6th AVENUE NEW »ORK-

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ1
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th  Avenue.

Δέν είναι μόσχος ί] Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Όβωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
χαφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρβένο, 
fi ’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής οπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί βά μέ συχωρν$ς.

GREEK-ARABIAN COFFEE
352 Pearl Street, New York, City.

*  *  *

’Ατμόπλοια τής Έβνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αΰλακώνουν τ ’ άλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή βάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμα της καί τήν περιγελούνε 
μέ λούσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
'Ο  Γαλανός γι’ αυτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  

m  w . u  st .  n e w Yoauc.

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η  
«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα Άμ**.

/.ανικής ύποθέσεα*ς. Μέσα . στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕ^ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε καί ενα κομμάτι τής ζωής ^  
θά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς έλπίδας 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τού 1911— 1912 $1.50

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

"Ολοι όμού 5.00 
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

'Η φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα, 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

Π . Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ  Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39 th 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

1 75 Lexington, Ave. New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS A  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, N. H·
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λβμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδβς; 
Στού Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν π ροπής μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ ιΐναι 

*  *  *

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
π ι λ ο κ α θ α ρ ι ς τ η ρ ι ω ν  

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π ΛΟ ΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS &  ALEX COMPANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W. Lake St. 
CHICAGO, ILL 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ


