
Ποϋ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρυσάφι.
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’Ά ν  θέλη δμως κα'ι κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μας δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν και ’μεΐς εράνους δπως α λ λ Ο ι 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α  β ά λ υ.

Χίλια έννηακόσια με δέκα κα'ι επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν σίτραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Αριθμόν τριάντα μέ επτά μετροΰμε 
και ζυγίζομ’ δλα κείνα ποΰ θά ποΰμε

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς κα'ι μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ κα! τό Λευτέρη μας σάν τ! τόν περιμένει.

Νοέμβρη δέκα καί επτά 
και περιμένομε λεπτά.

Κα Φ.— Τά ε μαθές άντρούλη μου τά νέα τά μαντάτα; 
Φ.— Στά τέσσερα έζΰγωσε τό μποΰσελ ή πατάτα

κα'ι χάρις είς της σπέκουλας τής χρυσοφόρες
βδέλλες

χαθήκαν κα'ι τής ζάχαρης ή άσπρες καραμέλλες. 
Κα Φ.-—Μή μοΰ μιλεΐς γιά ζάχαρες, πατάτες κα'ι καρβέλι 

Τοΰ Περικλέους ό χρυσοΰς αιώνας ανατέλλει 
κι’ ή λΰσις κάθε διεθνούς προβλήματος, μπελά 
στό μέλλον θά προέρχεται άπό τό φραμπαλά.

’Ερρέτωσαν τοΰ μαγειριού τηγάνια κα'ι
τεντζέρια.

ποΰ κάναν μαυροκόκινα τά κάτασπρά μου χέρια 
κι’ ένφ τριγύρω μ’ έκραζαν χίλιων λογιών

ν Πατρίδες
έγώ κλειστή στό μαγειριό τηγάνιζα μαρίδες.

Φ.— Γυναίκα μήν τρελλάθηκες κι’ ή βίδα σούχει
στρίψει;

Κα Φ.— Τό άχαρι τό φΰλό σας στό φΰλό μας θά σκύψη 
Ξένα ζητήματα έμεΐς θά λύνωμε κα'ι ντόπια 
κΓ άφοΰ τήν ψήφο πήραμε βάλτε φωτιά στά τόπια 

Φ— Γυναίκα. . . .

Δι φρήντομ έντ δ! άναρχι πηγαίνουν χέρι χέρι 
καί τί θά εβγη στά στερνά μόνον θεός τό ξέρει

Στό Φασουλή ή Φασουλή 
γιά χειραφέτησι μιλεΐ

Κα Φ.— Τώρα πούγεινα ίση καί παραπάνω
σ' ένα παπούτσι καί τά δυό τά πόδια θά σού βάνω 
κι’ δσες φορές τηγάνισα θά πφς νά τηγανίσης 
καί τήν Τασή μας γρήγορα νά τρέξης νά

σκουπίσης.

Φ.— Κατήφορο μοΰ φαίλ'εται μαντάμ πολύ πώς πήρες 
καί βιάζεσαι πώς βιάζονται — μέ συγχωρεΐς —

η χήρες.
Κα Φ.— "Οσον καιρό στό σπίτι μας βρισκόμεθα

κλεισμένες
γνώσεων γνώσεις άδικα έπήγαιναν χαμένες 
κι’ άν τύχη δέν προώδευσε πολύ ό κόσμος, γκεκα, 
είναι γιατί δέν έδινε τήν ι|τηφο στή γυναίκα.

Λυχνάρια μάς θαρρούσατε: γκαζιοΰ τσιμπλιάρες
λάμπες

Τό πνεΰμά μας νομίζατε πώς τώχαμε στής γάμπες 
καί ζοΰσαν σκλάβα καί μυαλό καί εξυπνάδα τόση 
στά μακρυά μας τά μαλλιά δπως μάς λέν

κάμποσοι.

Φ.— Γυναίκα τό κεφάλι σου έγέμισε αέρα.
Κα Φ.— Χειραφετίσεως κι’ έγώ έσήκωσα παντιέρα

κι’ άφοΰ τής) ψήφου δύναμι στό χέρι μου έπήρα 
δέν δίνω ένα όβολό κι’ άν γείνω ζωντοχήρα.

’Ερρέτω πιά σφουγγάρισμα, μαγείρεμα καί πλΰσι 
Τώρα ποΰ ψήφο πήραμε κι’ έχομε γίνει ίσοι 
έγώ θά μπώ μεσ’ στό μπερντέ καί σύ στό μαγειριό 
νά συνειθισης Φασουλή κι’ άπό νοικοκυριό.

Τώροζ ποΰ ίσοι γίναμε κι’ έχομε ψήφο πάρει 
μυαλό μεσ’ στό Κουβέρνο μας θά μπή μέ τό

καντάρι
κι’ αίμα θά χύσουν στής στεγνές τής Πολιτείας

φλέβας
ή τσακιστές άπόγονοι τής 11 αμπονηρου Εύας·

Φ.— Γυναίκα δέν μοΰ φαίνεται καλό πώς πήρες δρόμο 
Αύτή τήν ι|ημρο ποΰ κρατείς τήν θεωρώ με τρόμο 
κι’ δν σάν σε χέρια δέν γενή μωροΰ παιδιού

ξουράφι
δμως θά στείλη πάμπολλες άνύπαντρες στό ράφι.
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Κια Φ.— Άφοΰ ή χειραφέτησις κάθε καρδιά σκληρύνει 
σάν τό δικό σας Φασουλή τό φϋλό μας άς γίνει 
καί γιά τά μέλλον τό μακρύ αύτή ή ψήφος κλείνει 
τής παντρειάς κατάργησι κα'ι κοινοκτημοσύνη.

Φ.— Γυναίκα είσαι παλαβή στόν κύβο.
Κα Φ.—  Σέ οίκτείρω 

καί σένα κα'ι τό φΰλό σου.
Φ.— Γυναίκα θά σέ δείρω 

Κα Φ.'— ’Έφυγαν κείνοι οί καιροί πούταν ό άνδρας
μπόσης

Σ ’ δποια μεριά έπάνω μιου άν σήμερα άπλώσης 
αύτόν έκεΐ τόν τέντζερε διαβόλου σγαναρέλο 
σοΰ τόν φορώ αυτοστιγμεί στήν κούτρα γιά

καπέλλο.

Τήν ψήφο συλλογίζεσαι καί σέ τσακώνει τρόμος 
Ξέρεις μιά μέρα- πώς μπορεί νά γίνω αστυνόμος 
Μίσες ού ιμήν Άτόρνεϋ καί Μίσες Υπουργίνα 
άντί νά είμαι μοναχά σάν τά>ρα Φασουλίνα.

φ.—  Πλ'ιζ έ'λα Μίσες Φασουλή σάν πρίν στά
συγκαλά σου 

καί μή γυρεύης μέ τά δυό τά χέρια τόν 
μπελά σου.
-Ά ν  Προεδρίνα δέν γενώ πρέπει νά σβύσ’

ή πλάσι
Γυναίκα πρέπει ό Παπάς ναρθεΐ νά σέ διαβάση.

Κα Φ, 

Φ.- 

Κα Φ. -Τ ί χρόνια θάναι ευτυχή άληθινά εκείνα 
ποΰ μεσ’ στό ισιπίτι τό Λευκό θά είμαι Προεδρίνα 
καί πρώτη Λέντυ όφ δί λάντ θά μέ καλοΰν εμένα 
κα'ι πρώτο Λέντο Φάσκελλο θά σέ φωνάζουν σένα.

Φ.— Τί χρόνια διπλοφάσκελλαι θάναι αλήθεια κείνα 
ποΰ θάρχωνται σ’ άκρόασι στή Μίσες Προεδρίνα 
κι’ αύτή άπ’ τό Γ  ραφείο της στή σάλα θά

προβαίνη
σάν ψάρι πρός τηγάνισμα φρεσκοαλευρωμένη

Τί μιακαρία εποχή σέ κάθε Διπλωμάτη 
νά λέη γιούρ Σεκρέταρυ πώς είσαι Wro κρεββάτι 
γιατ’ ή κοιλιά σάν τό μυαλό πήρε κι’ αύτή άέρα 
καί μαζευθήκαν ή μαμές γιά νά τά βγάλουν πέρ,α.

Κα Φ.-—Τι μακαρία εποχή αύτή ποΰ άνατέλλει
Τώρα καί μείς θάπλώνωμε μέσα στοΰ γκράφτ

τό μέλι
κι’ άν δέν φορέσωμε χακί μέ χρόνια καί μέ

μήνες
όμως τών Στρατιωτικών θά γίνωμι’ ύπαυργίνες.

Βαρέθηκα τό πλύσιμο τών πιάτων, τό βελόνι- 
Σέ πέννα τώρα μοναχά τό χέρι μου θ ’ άπλώνη 
γιατί ζωή ανοίγεται καινούρια πιά εμπρός μου 

• .κι’ είναι ή ψήφος Φασουλή ό νέος ό Θεός μου.

Φ.— Γυναίκα τό παράκανες κι’ αρχίζω νά θυμώνω. 
Κα Φ.— Καρφάκι δέν μοΰ καίγεται διαβόλου φαμφαρώνο 

Χάρις στή ψήφο κι’ άδικο άν έχω δίκηο θαΰρω 
κι’ δπιοιους δέν πιάνει θέλγητρο, τούς συγκινει

τό μαΰρο.I
Γιά κύταξε τ’ αφάνταστα γυρίσματα τής Μοίρας. 
Στής εκλογές τοΰ μέλλοντος θά γίνης θεσιθήρας 
καί είτε μπώ στό Τάμανυ ή Ρεπουμπλικανίσω 
έχω διπλά τά θέλγητρα γιά νά σέ διορίσω.

Φ.— ’Άκου καί μέ τό Φασουλή κυρία Κάπα Ζήτα 
Γυναίκα κάτσε σπίτι σου καί τής δουλειές σου

κύττα
καί κάθε πράμμα τρώγεται σάν είναι στόν

καιρό του.
Κα Φ.·—Λαγός πιπέρι έτριβε κακό γιά τό ξερό του.

Τήν ψήφο σάν μάς δώσατε οί άνδρες σείς μονάχοι 
φωτιά μεσ’ στό νοικοκυριό καί κακοχρονονάχη.

Π ώ, πώ, τί μέλλον δράσεως μ’ άνοίγεται δώ
πέρα

Μέσα στόν Οίκο τό Λευκό σιούρλι θά μπώ μιά
μέρα

καί πρώτη Λέντη όφ δί Λάντ θά είμαι τότε χάχα 
καί τέγκος σύ καλαμαράς καί Φασουλής μονάχα. 
Γυναίκα δές τό σπίτι σου καί τό παιδί σου μόνο.

θά μπώ σέ καταγώγια, σέ κάθε μία τρύπα 
καί θάρθω τά χαράματα άπ’ τό μεθύσι σκνίπα.

Τήν ψήφο τήν έπήραμε. Πώ, πώ καί τί θά γίνη 
Πόλεμο μείς θά κάνωμε, θά κλείσοομε ειρήνη 
καί κάθε κλάδος θά δεθή καί κάθε μία θέσι 
άπ’ τήν κορδέλλα ποΰ ποτέ φορούσαμε στή μέση.

Φ.— Γυναίκα σέ παρακαλώ τή γλώσσα νά μαζέψης 
Κα Φ.— Είς τό εξής στό μαγειριό θά μπής νά μαγειρέψης 

κι’ άφ:ΰ οί δυό έφέραμε τήν κόρη μας ώς
ξέρεις

δέν θάμαι γώ ό δουλευτής καί σύ ό χασομέρης.

Διά τής ψήφου γίναμε ίσιοι οί δύο έν ΐσιοις 
Γιά τής Τασούλας τής φασκιές άμέσως νά

φροντίσης
κι’ άν τύχη ή διάρροια δέν τήν άπαρατήση 
πάρε σαπούνι καί νερό καί κάθισε στήν πλΰσι.

Τήν ψήφο τήν έπήραμε. Στό ,μήϊτίγκ μας τρέχω 
Άπόϊντμεντ στής δώδεκαι μέ ψηφοφόρες έχω 
καί ψηφοφόρους μερικούς μαζύ μ’ αυτές θά

πάρω
γιατί σκοπεύω τεχνικά μαζύ τους νά κορτάρω.

(Ταΰτα ή Μίσες Φασουλή στό Φασουλή είπούσία
κάνει νά φύγη δμως μιά σαρανταποδα^ροΰσα:
βγαίνει εμπρός στό διάβα της καί τέτοιον τρόμο πέρνει
ποΰ παρευθύς λιπόθυμη στήν άγκαλιά του γέρνει
καί νέες πάλι. έκραξαν Καπιτωλίου χήνες
κι’ άμέσως σκότος έγινε καί πέσαν ή κουρτίνες·)

φ. 

Κα Φ — Βλάκα σοΰ λέω δέν μπορώ καρβέλια νά ζυμώνω 
Δέν είμποιρώ δέν δύναμαι έχω μαλλιάσει δλη 
μέ τό τηγάνι διαρκώς καθημερνή καί σκόλη.

Θά πάρω τό καπέλλο μου νά πάω νά βολτάρω 
κι’ ίσοι άφοΰ γινήκαμε γιά γούστο θά φλερτάρω

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Η περασμένη έβδομάς έσημείωσε πολλά καί σοβαρά 

γεγονότα άπό κείνα ποΰ εννοούνται μέν δέν λέγονται 
δμως μά μήτε καί γράφονται, εκτός έάν κανείς άποφα- 
σίση «κόσμο ν’ άκούη καί κόσμο1 νά μή βλέπη.»

Έμεΐς δμως πού εΐμεθα. συνειθυσμένοι ν’ ά κ ο ΰ μ ε 
π ο λ λ ά  χωρίς δυστυχώς νά β λ έ π ω μ ε τίποτε θ ’ 
άναφέρωμε μερικά άπό κείνα ποΰ συνέβησαν τελευταίως 
καί τά όποια συνεκίνησαν τόσον πολύ δλους τούς μεγάλους 
κύκλους π:ΰ κάνουν οί ομογενείς δημοσιογράφοι άπό 
τίνος σύμφωνα μέ τή γνωστή παροιμία «τριγύρω-γύρω 
νάρχεται. καί μέσα νά μή μπαίνη.»

Τήν περασμένη εβδομάδα λοιπόν διάφορα ποδάρια 
άλείφτηκαν σαπούνι χάρις στό ντράϊβ-γιά νά όμιλήσωμε 
λίγο στραιτιωτικώς— ποΰ έγεινε στό σαλόνι μας τό 
Σάββατο βράδυ.

Οί φίλοι— μερικοί ίσως νά ήσαν καί εχθροί ποιός τό 
ξέρει— έπέπεσαν άκράτητοι καί κατέλαβον διάφορα ση
μεία τού σαλονιού τρέψαντες είς φυγήν τά μακαρόνι α 
τής τραπεζαρίας μας τά όποια έζήτησαν καταφύγιον είς 
τό άϊς μπόξ δίπλα στήν Εγγλέζικη μουστάρδα καί στό 
ζαμπόν.

Οί επιδρομείς καί κατ’ άλλους" προσκεκλημένοι έφαγαν 
καί διεσκέδασαν άρκετά, δέν ξέρομε δμως άν έκέρδισαν 
τίποτε ή δχι, γιατί πολλές φορές μιά έλειά στοιχίζει ένα 
τουλούμι λ ά δ ί , έκτος έάν τό λάδι είναι άπό κείνο ποΰ 
άγοράζωμε πρός 4δολλάρια τό γαλόνι, οπότε ασφαλώς βέν 
θά είναι λάδι, άλλά ένα λάδι καί έννειά βαιιβακόλαδο.

Τό ντράϊβ αΰτό έμεΐς τό περιμέναμε καί τοΰτο γιατί 
τό ίδιο πράμμα είχε γίνει πριν καί σέ κείνους καί δπως 
λέει ή παροιμία «κάνεις, πάθεις κοιλιά μή σέ πονέσει» 
εκτός άν είσαι κυρία οπότε μπορεί νά πάθη ή κοιλιά σου 
χωρίς νά έχη κάμει ποτέ προτήτερα. . .

Οι έπισκέπται έμειναν καθώς λέγουν κατενθουσιασμέ- 
νοι. Ο ένθοιισιασμός άλλως τε είναι φυσικός, έκτος έάν 
τόν άναφέρει ό Εθνικός Κήρυξ οπότε θά είναι δχι φυ
σικός, άλλά φ θ ι σ ι κ ό ς.

Παραθέτομεν κατωτέρω τόν Φασουλικόν μας Δεκ- 
-άλογον ό όποιος έκρέματο άντί τοϋ . . . .  σπιτονοικοκύρη.

1) Πενθεράς παρούσης πάσα άλλη άρχή παυσάτω.
2) Εορτάζει ό σπιτονοικοκύρης· μή παραλείπετε νά 

συλληπηθήτε τή γυνάϊκά του.
3) Οί άνύπαντροι οφείλουν νά περιποιούνται τό ώραΐ- 

ον φύλον καί οί παντρεμμένοι νά μην. . . .  κοιμούνται.
4) Επιτρεπεται τό πόκερ δπως καί στό χαρτοπαίγνιο 

(δηλ. μέ. . .βιδάνιο).

5) Ή  περιποίησις φτωχική· τσάι καί βούτημα (κέικ) ·
6) Ά ν  πεινάτε μήν ντρέπεσθε νά μάς τό πήτε. Ευχα

ρίστως θά σάς δώσωμεν νά φάτε. . .τά νύχια σας.
7) Μήν κυτάζετε νά βρήτε τί πράμμα (άψυχο) λείπει 
άπό τό σπίτι μας, έκτος άν σκοπεύετε νά μάς τό κάνετε 
δώρο. . . .

8) Έάν ή συντροφιά μας κλείνει κανένα ποΰ δέν σάς 
άρέσει νά μάς τό πήτε καί θά κάνωμε δ,τι πρέπει γιά 
νά. τήν άπαλλάξωμε. . . .άπό τήν παρουσίαν σας.

9) Μιλήτε ελεύθερα. Ή  εύγένεια έπιβάλλει νά σάς 
σχολιάσομε δταν θά έχετε φύγει.

10) Απαγορεύεται νά βρίζετε τό Βασιληά ή νά έπαι- 
νήτε τό Βενιζέλο γιατί παραδόξως άπόψε έγίναμε... 
ουδέτεροι.

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ
Ά ν  είσαι δημοσιογράφος μή γράφης ποτέ δ,τι πι

στεύεις σύ, άλλ’ δ,τι άρέσει στούς άλλους. Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον καί σύ δέν θά πεθάνης άπό άσιτία καί oi 
απόγονοί σου θά κληρονομήσουν τά χρέη σου.

"Οταν είσαι φτωχός πρέπει νά κάνης καλωσύνες γιά 
ν' άποχτήσης φίλους· ό πλούσιος δμως δέν είναι ά ν α γ- 
κ α ΐ ο ν. Αύτός άρκεΐ νά μήν κάνη κακά καί θά τοΰ 
γίνουν φίλοι έθελονταί δλοι εκείνοι ποΰ τόν περιποιούνται 
σήμερα έλπίζοντες στήν αύριον.

Μή λές «Καλημέρα» δταν ό καιρός είναι άσχημος. Κα
ι! όλου άπίθανον νά σ ’ άπαντήσουν πώς είσαι στραβός.

Ό  πειρασμός σήμερα δέν μπαίνει στό κολοκύθι. Τού- 
ναντίον πολλά κ ο λ ο κ ύ θ ι  α μάς βάζουν σέ πειρασμό.

’Ά ν  είσαι παντρεμμένος κοί σέ πειράζουν τά κορί
τσια— δπως τό κάνουν σέ μάς—  νά κάνης τόν κουτό. 
Είναι έλλειψις στοιχειώδους άβρότητος νά ύπενθυμίζης 
καθ’ οίονδήποτε τρόπον σ' ενα άλθρωπον εκείνο πού τοΰ 
λείπει·

Ό  έξυπνος σκέπτεται τί θά φάη σήμερα, ό κουτός τί 
θά μαγειρέψη γιά αύριο· καί ό Γραικός τί ί)άφήαΙη κλη
ρονομιά στ’ άγγόνια του.

Φρόντισε νά σέ στενοχωρήση ή βεργέτα άπό τή δεύ
τερη ήμέρα τού γάμου γιά νά γλυτώσης έν καιρώ. Είναι 
πολύ δύσκολο δταν τήν βγάζης τό πρωΐ πρίν μπής στόν 
υπόγειο γιά νά θυμάσαι τό βράδυ νά τήν ξαναφορής 
προτού νά μπής στό| σπίτι σου.

"Οταν γυρνάς στό σπίτι σου στήν ώρα ποΰ γίνεται τό 
μεγάλο στρίμωγμα στόν υπόγειο πρόσεχε νά μήν είσαι 
ξεκουμπωμένος. Υπάρχει κίνδυνος νά πάθη ή σακσΰλά 
σου.

ΑΙΝΙΓΜΑ

Τ ήν έχεις καί νεκρός καί ζών σέ δλο τόν καιρό σου 
τή σέρνεις πότε πίσω σου δμως συνήθως μπρός σου 
Στέκει σέ κάθε λαϊκό, σέ κληρικό σ’ ιμάμη 
τήν φτιάνουν πέντε δάχτυλα μαζί μέ τήν παλάμη 
κι’ ένώ οί ξένοι τή θαρρούν ώς δείγμα χαζομάρας 
συμβολισμόν γιά "Ελληνα σημαίνει στραβωμάρας.

(Εις τούς λύτας θά σταλή ώς δώρον τά αποτύπωμα 
τοΰ αινίγματος πάνω σέ εκλεκτό χάρτη (στράτσο) ή 
θά δοθη έκ τοΰ φυσικού άν παρουσιοοσθοΰν στά γραφεΐά 
μας. Έάν κανείς δέν τοΰ αρέσει τό δώρον παρακαλεΐται 
νά μή μάς τό έπιστρέψη, άλλά νά τό διαβιβάση σέ κάποιο 
φίλο (τό φΐ μέ ΰψηλο καί δύο λά) είς ένδειξιν τής ά μ υ - 
ρ ί σ τ ο υ έκτιμήσεώς μας γιά τό πνεύμα ποΰ τοΰ 
λείπει.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Δ. ΞΙΝΟΓΑΛΑΝό ΣΙΚΑΓΟΝ.
Π ώς θά τελειώση ό πόλεμος; αύτό εΐναι εύκολον νά 

τό καταλάβης- Γή τοΰ Πυρός θά προσάρτηση τό μηρί 
τής Σουηδίας, ή ΝοΙρβηγία θά κάνη προτεκτοράτο στά 
καποΰλιαι τής Παταγωνίας, ή Σουηδία καί ή 'Ισπανία 
θά μοιράσουν τά έντόσθια της ’Ελβετίας κι’ έτσι θά 
ζήσουν αυτοί καλά καί μείς καλλίτερα. Μά θά μάς πήτε 
άφ’ ού ή ’Άλφα καί ή Βήτα δέν είναι Γ ε λ ά δ α  πώς 
θά γίνη αύτό τόι θαύμα νά μοιράζεται χωρίς νά πολεμά;
Εχετε δίκηο πώς έχομε καί μείς δίκηο ποΰ εΐμεθα τώρα 

τήζ άρχής τοΰ «Μήτε τό διάβολο νά δής μήτε τό σταυρό 
σου νά κάνης».

ΣΕΜΝΟΤΥΦΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.
Συμφωνούμε’ πληρέστατα μαζί σας. Ά φ ’ δτου αί 

ημερήσιοι εφημερίδες μας έσταμάτησαν νά βρίζωνται 
δχι μόνον δέν εΐναι πλέον ένδιαφέρουσαι άλλά καί επι
ζήμιοι. Έλπίζομεν εντούτοις δτι οι άρμόδιοι κατανοοΰν- 
τες (απ’ τήν κυκλοφορία τους) τή ζημία ποΰ προσγί- 
νεται στόν Ελληνισμό τής Αμερικής— τούτέστι στή 
σακσυλατοίυς— θα φροντίσουν έν καιρώ νά μάς φωτί
σουν βγάζοντες δηλαδή τά μάτια μας.

ΤΟΥΡΤΟΥΡΙΖΟΝ, ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ.
Κρυιόνεις πρίν νά μπή γερός χειμώνας; Τί νά σού 

κάνωμε. Δέν εΐμεθα ευτυχώς σέ θέσι νά σέ βοηθήσοιμε
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γιατί είναι ή φύσις σου τέτοια. Οί αρχαίοι φίλε μου 
καθώς ξέρεις ελεγον «Φύσιν μεταβαλεΐν ο ύ ρ ά δ ι ο ν. 
Βάλε κάπα.
ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ, SAN FRANCISCO.

Ποιός είναι ό πλουσιώτερος ομογενής στήν πόλι μας; 
Δύσκολο πράμμα μάς γυρεύις άφοϋ ποτέ δέν ήρθαμε 
σ έκαμμιά συνάφεια μέ τής σακκοΰλες τών πλουσίων. 
Έν τούτοις ή γνώμη μας εΐναι δτι αν κρίνος άπό τάς 
είς χρήμα ’Αγγλιστί (real money) διδομένας έθνικάς 
δωρεάς είναι ό Δ. Θεοφιλάτος, άν λογαριάσης δμως τάς 
εις μπουρμπουλήθρας τοιαύτας τότε είναι ό κ. Π. Τα» 
τάνης.

ΠΕΝΙΕΣ Α Π Ο  ΤΑΣ Π ΑΡΟ ΙΚ ΙΑΣ AKRON, Ον

Τά Akron δέν είναι μεγάλη πόλις- έ'χει δμως πολλούς 
"Ελληνας τούς οποίους εμάζεψε. . . . τό καουτσούκ και 
διήρεσε τό πολίτικο· φρόνημα:· Στό Akron υπάρχουν 
δύο Σύνδεσμοι, οί οποίοι λειτουργούν, δηλαδή τρώγονται 
ή μάλλον υπάρχουν δύο Σύνδεσμοι έκ τών οποίων ό ένας 
θά φάη τόν άλλον αν δέν προψθάσουν έννοεΐται. οί Φι
λελεύθεροι νά φαγωθούν συναμεταξύ των και έκεΐ δπως 
συνήθως συμβαίνει στάς άλλας παροικίας.

Ό  Σύνδεσμος τών Νομοταγών ό όποιος άποτελεΐται 
από βιοπαλαιστάς καί έργάτας κατά μεγάλην μοίραν εΐνε 
κατά πολύ υπέρτερος εις μέλη τοΰ Συνδέσμου τών Φιλε
λευθέρων μέ μόνο μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α δτι δέν αριθμεί 
έξοιχότητας. Αίφνης δέν έχει αύτός ώς Πρόεδρον καθώς 
ό τών Φιλελευθέρων ένα μεγάλον ομογενή ποϋ μιλεΐ τόσο 
καλά Ελληνικά δσο έγώ Κινέζικα, ποϋ εύηργέτησεν δχι 
μόνον τήν Πατρίδα του άλλά τήν ανθρωπότητα ολόκλη
ρον, γιατί μιά φορά κι’ αύτός στή ζωή του έγγυήθηκε 
γιά κάποιον κατεργάρη ό όποιος έθεώρησε φρόνιμον νά 
κόψη πέρα και ταυτοχρόνως μέ τήν φευγάλα αύτού επέ
ταξαν πρός τό Δημόσιον ταιμεΐον τά 300 τάλληρα τής 
έγγυήσεως τοΰ μεγάλου πατριώτου ποϋ πουλεΐ, διά μέν 
τής σέσουλες γλυκά στους ’Αμερικανούς, διά τής εΐκόνος 
δέ τοΰ Μεισσίου ποΰ έχει στήν προθήκη του φουσκωμένα 
άντερα— συγγνώμην πατριωτισμό ήθελα νά πώ.

Ή  ψυχή δμως τοΰ Συνδέσμου τών Φιλελευθέρων δέν 
εΐναι ό Πρόεδρος άλλά κάποιος άλλος επίσημος ό όποιος 
άν κα'ι δέν φορεΐ σήμερα ράσα έν τούτοις ήτο άλλοτε κα
λόγηρος. Καθώς έ'βγαλε τά ράσα λέγεται δτι μετενόησε 
και άντ ίνά πάη νά κρεμασθή σάν τον ’Ιούδα ήκολούθησε 
τό κόμμα τοΰ Μεσσίου γιά νά σώση δχι τήν ψυχή άλλά 
τό κορμί του τό όποιον συντηρεί άπό τά πιάτα κάποιου 
ξενοδοχείου, στό μαγειριό τοΰ όποιου γράφει κάποτε και 
στίχους δπως έγραφε.

«στό σπίτι
τής κυρίας Μεσαρίτη 
δύο μάτια κα'ι μιά μύτη 

μέ κασίδα μέ μπιοψύτη 
κι’ έτσι άφησε τή σκήτη 

ό Καλόγηρος μας ήτοι.»

Έάν δμως ό Σύνδεσμος τών Νομοταγών αριθμεί τά 
9 110 τοΰ Ελληνικού πληθυσμού τοϋ Akron είς άνθρώ
πους αυτό δέν σημαίνει πώς ό Σύνδεσμος τών Φιλελευ
θέρων δέν μπορεί νά παρουσιάση τά 9)10 τών υπογρα
φών. . τοΰ ΐδίου πληθυσμού και άπορεΐ κανείς πώς 
εως σήμερα δέν μ α γ α ρ ί σ τ η κ α ν  — μέ τί.’ συμ- 
πάθειοι— μέσα στάς στήλας τής Εθνικής Πετσέτας καί 
αύτά άκόμη τά ονόματα τοϋ Προεδρείου τών Νομοτα
γών ώς Φιλελεύθεροι.

Στό Akron ζή καί ό κ. Κινής. Μικρός τό δέμας. 
Ζακχαίος στό άνάστημα μά στην καρδιά Τιτάν καί 
στό φρόνημα Γίγας. Ό  Νομοταγισμός εΐνε περήφανος 
γιά της υπηρεσίες του.

ΣΤΙΓΜΑΙ  ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

" Ο τ α ν  έ π έ θ α ν α

—· (Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’Αγγέλους στά κρεββάτια των κυτώ πολλούς αντάμα 
με νυχτικά αλά Έγγλέ, κάμποσους μέ πατζάμα 
κι’ ήσαν δυό τρεις ξεσκέπαστοι ώς κάτω στήν αρίδα 
έγώ έντούτοις μοναχά τά γόνατά τους είδα

Τί σκέπτεσαι περίεργος κυτάζων τά κρεββάτια; 
ό άγγελός μου μέ ρωτά κα! μέ κυτά στά μάτια 
Νά μή θαρρής σέ τεμπελιάς πώς είσαι τάχα τόπους 
έδώ δουλεύουν πιό πολλο! κι’ άπ’ τούς φποχούς άνθρώ

πους

Παράξενο μοϋ φάνηκε έμένα τού τεμπέλη 
πώς νά δουλεύουν σάν κα'ι μάς μποροΰσαν οί Άγγελοι 
κι’ είπα τί κάνουν; κι’ άπαντά Γιαζίκ σ’ αυτό τό μπόι 
Βρέ ό καθένας τοΰ Θεού μεσεντζερ είναι μπόϊ

Αυτοί αρπάζουν τής ψυχές αυτών πού θά πεθάνουν 
αυτοί τόν ψάλτη τοΰ Θεοΰ τόν καλανάρχο κάνουν 
κα'ι γύρω γύρω στέκονται στό θρόνο τοΰτο ούλοι 
μέ άρπα, βιόλα, φλάουτο κα! γκάϊδα κα'ι νταοΰλι.

Αυτοί χαρές σ’ ανθρώπινα ριζώνουν φιλλοκάρδια 
στών εύσεβών χριστιανών τά σπίτια στέκουν βάρδια 
κι’ έτσι άρρώστιαι και κακό δέν ήμπορεϊ νά μπή 
παρά τραγοΰδι κα! κρασί γιαροΰμπι γιαρσυμπί.

Μά επειδή περίεργος είσαι καθώς κυτάζω 
κα'ι έξηγήσεις διαρκώς νά δίνω δέν άδειάζω 
γι’ αυτό τόν Φιλελεύθερο τό πνεΰμά «ου θά κάνη 
ήγουν εμπρός στά μάτια σου θά πέση τυφλοπάνι

Είπε κι, άμέσως έννοιωσα έμπρός μου κάποια σκέπη 
τό μάτι μου άρχίνησ'ε τριγύρω νά μή βλέπη 
καί άγγελοι έχάθηκαν μέ πόδια πούχαν κάλους 
κι’ άκουα μόνο: ρόχασμα κα! κάτι βρόντους άλλους.

Έμπρός μοΰ λέει Φασουλή είς τά φτερά μου πάνω 
Ποΰ πάμε; Γιά τό δεύτερο μοΰ λέει τσαρλατάνο 
έξη θά πάμε στους εφτά έντούτοις θά σταθης 
καί κεΐ ξεστραβωνόμενος σάν δλους θά κριθής

Στή λέξι κρίσις έ'γεινε τό σώμά μου μιά βρύσι 
πού έκανε τόν ’Άγγελο εύθύς νά (.ιέ ρωτήση 
Μιά τρύπα βγάζει τό νερό αυτό μωρέ χαλέ; 
καί είπα δχι μόνον μιά· τό βγάζουν πιό πολλαί.

("Επεται συνέχεια.)

THE ITALIAN REVERSE

W e are making a special appeal to the Greeks 
in America to look upon the Italian disaster as a 
mere incident of the present world war which will 
have no weight on its final issue.

The Greeks more than any other people in the 
world are in a position to know the Italian character.

The Italians, the descendant» of the Roman war
riors, are brave soldiers and imbued with the pa
triotism which is characteristic to the Latin races.

It is in their nature, indeed, that they should get 
disheartened as soon as a reverse happened.

This sentiment, however, this pessimism is calm
ing down immediately after it makes its appearance 
and no doubt the Italians will face the new situa
tion with bravery and such composure which thf 
Italians gain out of their military disasters every 
time that they experience any such failure as at 
present.

W e do not agree with those who underestimate 
the Italian military value and we must not be forget
ful of the fact that the Italians held their frontier 
intact against the Germans and Austrians for the 
past 30 months, and it is only due to the Russian 
disorder that the Germans have been able to con
centrate a tenfold stronger force and succeeded in 
piercing the Italian Lines.

We are sure, therefore, that the Greeks in Am e
rica will not be discouraged with the Italian reverses, 
but they shall receive with composure this unfor
tunate incident of the present war·

The Greeks in America have joined the Ameri
can army and they mean to fight with the cha
racteristic Greek enthusiasm for the Star spangled 
banner, paying no attention to any disaster that 
might have occurred at the other side. It is 
the American honor that every American of Greek 
descent cares for and his enthusiasm for America’s 
noble cause and for the love of the lofty principles 
of the rights and liberties of the nations,great and 
small, expressed by our beloved President, W ood

row Wilson. This is the noble cause for which those 
brave soldiers mean to fight.

Whatever the issue of the Italian Campaign may 
be it will have no effect in the .hearts o f the Am e
ricans of Greek descent.

American-Greeks are numbering 500.000, out 
of these 45,000 Greeks have already joined the 
colors and there are prospects of a further 75.000 
enlisting shortly.

During the Balkan wars 50.000 Greeks left their 
adopted country and had joined the Greek forces 
which have beaten both, Turkey and Bulgaria. They 
are well disciplined, tested under the fire of the 
Balkan wars and they don’ t know what a reverse 
means.

It is true that there are two political parties in 
Greece at present which have split the country and 
plunged it in the existing anarchy.

Venizelos, however, the leader of the party 
which is in power is contemplating, mobilizing and 
he reckons that he could be ready by next spring 
to join the allied forces and offer a great help 
indeed.

Considering that the Greeks are the native 
element of the eastern war front, we firmly believe 
that brilliant war records will he scored by Greece 
when her armies will take an active part in it.

It would be advisable, however, that the Italian 
forces which have been occupying Epirus some 
months ago, should be withdrawn and forwardec 
immediately to the Italian front·

They will be no doubt more useful there, where 
a crisis is created by the terrible Austro-German 
attack than remain idle in the Greek land of Epirus.

In his speech delivered by David Lloyd George 
yesterday at a luncheon given by Premier Painleve 
in his honor at Paris, he advocated in very strong 
and emphatic words the necessity of carrying the 
war in the future on a united front.

In order to achieve this, he further declared that 
all timidities and susceptibilities should be removed.

W e may add that greed too, should be prevented
creating dissensions between the allies.
It is, indeed, ill conceived greed which caused 

the landing of Italian forces firstly at Valona for 
Red Cross reasons and ultimately for the occupation 
of Northern Epirus by a considerable Italian force.

This Campaign has been carrid contrary to 
General Cadorna’s advise that every Italian soldier 
should be kept at home to defend the Italian 
frontier.

The position of Greece being disarmed by the 
Entente before the Italian campaign of Epirus took 
effect became very critical, indeed.

To see a Greek district of the importance of 
Epirus which the Greek bayonet liberated from the 
Turks, to see our Greek brethren pass from the 
Turkish rule to the Italian as if they were a simple 
property, has been most disheartening to the whole 
Greek race.

It would be a great relief indeed to every Greek 
patriot to-day to hear that the Italians are freeing 
Epirus to Greece.

This happy event will1 no doubt rouse the 
characteristic Greek enthusiasm which is so wonder
fully useful to force the hereditary enemies of 
Greece, the Turks and the Bulgarians, out of the 
glorious Macedonian territory.

KISS ME CIGARETTE CO. INC.
“ Kiss me” . Δέν εΐναι μάγουλα σέ ώμορφη Π|αρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασιμένα.
“ Kis me”  τοΰτέστι φίλαιμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν εΐναι θηλυκά· άλλ’ εΐναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εύγευστος κα! της 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ άν δέν είσαι1 θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης.
352 Donner A ve.............................MONESSEN, PA.

Θέλεις βιβλία νά χάρης, νά λυπηθης, νά φρίξης; 
θέλεις στό φώς τ’ άληθινό τά μάτια σου νάνοίξης 
άπό Τολστόϊ κα! Ούγκώ, Πολέμη, Παλαμά 
ώς τό μικρό τραγουδιστή κα! ώς τή Χαλιμά;
Είς τοϋ Κομπέρου γράψατε ή σύρτε νά τά βρήτε 
γιατ! άλληώς σάς βεβαιώ θά μεταμεληθητε.
G. KAMBEROS, 36 Ν. Howard St., Akron, Ohio.

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» εις τό Chicago, 111. πωλείται είς 
τό κατάστημα τών κ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ 715 
So. Halsted St. κα! ε!ς τό Παντοπωλεΐον Γ. ΣΤΑΥ
ΡΟ Π ΟΥΛΟΥ 222 North Dearbornt Street.
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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

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ Α Ρ Π Α ”

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 
άρμυρόφλεμμια (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν, 
εξανθήματα, σκαισίματα δέρματος, πιτυρίδα καί πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό- 
νιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τοϋ προ
σώπου-

Μαλακώνει τό πρόσωπο καί γυαλίζει τό δέρμα.
Τΐ)μή 25 σέντς, 50 σέντς καί 1.00 δολλάριον.

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ ίδιου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπό αγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς καί φύλλα δένδρων.

'Ενδυναμώνει τσυς αδυνάτους καί τοΰς αναιμικούς. 
Θεραπεύει την δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ώραΐο πρόσωπο καί 
κόκκινα μάγουλα.

Τιμή $2.50
Γράψατε Ν. ZARPAS, 45 7th St., Monessen, Pa·

VENIZELOS BRAND
Εΐναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν Ελληνι
κήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν αγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποϋ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία καί είσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε γιατί τσ μέν λάδι είναι ά ο σ μ ο ,  δ υ ο  φ ο ρ έ  ς 
δ ι ϋ λ ι σ μ έ ν ο ,  ά γ ν ό ,  ε χ ε ι  χ ρ ώ μ α  
σ ά ν  κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, οί δέ συσκευασταί του ζη- 
τοϋν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Π ρώ- 
της τάξεως λάδι καί τιμή φθηνή.

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

Τό Μεγαλείτερσν καί Τελειότερον έν ’Αμερική.
Ν. I. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΚΗ.

Βιβλία, Λεξικά, Περιοδικά κλπ.— Καταστατικά, ’Απο
δείξεις. Σφραγίδες, Διπλώματα καί Κομβία διά Συλ

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

χανής κλπ.— Προσκλητήρια Γάμων. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΣ ΚΑΙ Π Ο ΛΥ

ΧΡΩΜ ΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πέντε μηχανικά πιεστήρια καί στοιχειοθετική μηχανή. 

Γράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζΐΐς επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
“ Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κά#ε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: « ’Απ’ τούς Μικροΰτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»

Microutsicos Bros-. 61 New Bowery, New York.

Τά πάντα είναι πιθανά, θίός »ά μή τό ίά σ γ  
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλαχοίκη)
”Αν μ’ ϊνα πόδι Εύρεθής είτε μέ δίχβς χέρι 
καί ίχιις οίκογένϊΐα καρβέλι ποιΑς θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοιο δν Ιρθη μέβ«
Ούαί & ν  είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά χάνος.

JcUn M traku, Rookery BIdg. Room 817, Ckie&go, 111.

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

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ΰγειά νά μήν παραμέλησης.
’Απ’ τοΰ κορμιοΰ τή μηχανή μιά ρόδ’ αν σταματήση
είν’ άρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση
κΓ δσα λεπτά κι’ άν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε·νά τά γλεντήσουν άλλοι
’Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ άν σοΰ ταράζΐ}
δυσκοιλιότης συνεχώς αν τύχη σέ πειράζη
αναιμικός άν έ'γεινες καί έ'χεις καρδοχτΰπι
αν έχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπτ)
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  - φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-

Ψης
πριν ή άρρώστεια πάρει μπρός κΓ έρθή καιρός νά κλά-

ΨΤ)ζ·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

ELLENIC FURNISHING Co.
S»1 6tk AVENUE NEW TORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—· δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής έπσχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμοί.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοϋ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ”Οθωνος, καφές τοϋ Νικολούλια 
χαφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής οπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

*  *  *

’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποϋ αύλακώνουν τ ’ αλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμα της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κατι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

256 W . 44 ST.

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  
’ iM f*

NEW YORK.

Λάδι ξαν&ό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοϋ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Άχαίας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής καί πάμφθηνα καί

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

*0 «ΣΑΤΥΡΟΣ» είς τό Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «ΈΡΜΗΣ».

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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

Paco BIdg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W. Lake St. 
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

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

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

κανικής ύχοθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕ^ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε καί ένα κομμάτι τής ζωής σας, 
θά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τοΰς 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 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

Π . Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39th Street New York

Ώ ραι έπισκεψεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ. μ.
Τάς Κυριακάς 11— 12.

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ
’Ιατρός

I 75 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 λαμπδθβς;
Στοΰ Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
όλα τά είδη ποϋ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλσϋτο 
ποϋ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τβϋνο;

Ξενοδοχεϊον υπνου ποΰ καί φαί σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυρωσ'ύνη 
νερά ζεστά καί κρΰα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί μέ τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχεϊον πρώτης 
ό Παπανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

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

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.

Ποιό προϊόν Έλλυηκόν κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοϋ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εΰθΰς στοΰς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Janies Street New York.

136 E. 17th St.,

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατρός

NEW YORK
***

Kiere* xevtlj itv *ά ok ηή Λ«ς «έν *4  ir| καί ρέν*.
*ο6χ« έάν έπάνω μβς βέν δή χ*λο*·μμέν«.
“Αν ·έλΒί νά ·υγχινη*β κι’ ή δσπλ«γχνη Έ κ«ν^  
μίλις ντβμένβ σέ U f  λές χΓ είσαα φιγουρίνι 
•τούς Π axaytmfyiev Μπςός νά τρέχης jmtctmi 
?ονχα νά χάνις Αμ·ρφ« xm. χβλλιτίχνιχά.

P A P A U K O R G I B R O S .
600 Blue laUad CHICAGO. ILL


