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Τήν εβδομάδα μιά φορά τσ φύλλο μας θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
με πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αυτός μέ μάς κα'ι μεϊς μ’ έκεΐνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ και τό Λευτέρη μας σάν τι τόν περιμένει.

Είκοσι καί τέσσαρες Νοεμβρίου έχομε 
κι’ δπως ξέρουν δλοι γιά καρβέλι τρέχαμε.

Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεϊς έράνους δπως άλλοι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α 6 ά λ |

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν ^acw

Αριθμός τριάντα δμως καί οχτώ 
κάζο τοΰ Λευτέρη νέο τρανταχτό.

Φ.— Θυμάσαι Περικλέτο τά χρόνια κείνα τώρα 
ποΰλεγες δ,τι φθάσεις 
γιά τάς επαναστάσεις 
καί κάθε μία χώρα;

Θυμάσαι τί σοφίες σέ λόγια τοΰ ανέμου 
αφρόντιστα πετοΰσες 
κι’ άέρα κοπανούσες 
καβουρντιστόν τοΰ Αίμου;

Θυμάσαι τι ωραία ποΰ τά περνούσαν τότε 
Νομοταγείς χαμάλη 
κι’ αντάρτες στό τσουβάλι 
καφεδοποαριώται;

Θυμάσαι τους Σωτήρας ποΰ τά πήγαιναν κόντρα 
προτοΰ προβάλλ’ ή χάψι 
καί πρίν νά μιξσκλάψη 
ή Λευτεροΰ στή Λόντρα;

Θυμάσαι τί ωραία περνούσαμε οί δυό μας 
πούταν ή κάθε κόντρυ. 
γιά τόν μπερντέ μας Λόντρυ 
καί πρόπερτυ καί βιό μας;

Τέσσεροί, είκοσι σχοινιά 
γιά τήν άρκοΰδα ποΰναι μιά.

Μιλοΰνε δπως πάντα κι’ έν τούτοις κάτι λείπει 
ενεκα ό Πολίσμαν καί πρώτης καρδιοχτύπι.

Τά νοσταλγείς τά χρόνια εκείνα κεΐ σακάτη 
ποΰ κρέμονταν σέ σένα 
καί στή δική μου πέννα 
οί Κοκινοσκουφάτοι;

Τοΰ παρελθόντος δράσις δπως έμέ σέ πιάνει 
μά έπειδή έσχάτως 
6 Νόμος ό βαρβάτος 
αρπάζεις τόν Τατάνη;

Π .—“Όλα στό νοΰ μου τάχω αύτά καί άλλα τόσα 
μά ή σταθώ ή τρέχω 
τ’ αύτιά κλεισμένα έχω 
καί δαγκαμένη γλώσσα

Τή γλώσσά μου άρρώστεια τήν εχει παραλύσει 
κι’ ούτε μιλιά δέν βγάνει 
σάν τί ό Αίμος κάνει 
κι’ ’Ανατολή καί Δύσι.

Τώρα κρατώ σπασμένο στό χέρι μου καλέμι 
πού κρυφαναστενάζω 
καί σάν Ευνούχος μοιάζω 
έξκιούζμι σέ χαρέμι.

Τί γίνεται τριγύρω δέν θέλω πιά ν’ ακούσω 
ξένων στό βρόντο λόγια 
καί σάχλες κομπολόγια 
καί “Ιγγλις άπ’ τό Ροΰσο.

Σάν Πολισμάνου μπρός μου ποτέ προβάλλει κράνος 
θαρρώ άκούω πάντα 
Νά άπ’ τήν προπαγάντα 
καί άλλος τσαρλατάνος.

Πιάστε τον πούχει πάρει μάρκα οχτώ σακούλες 
κι’ έχει βαλέδες έξη. 
μή στάξη καί μή βρέξη 
καί δυό ντουζίνες δούλες.

Π ώς μέ στριμώνουν μέσα θαρρώ καί στ’ όνειρό μου 
κι’ άπό τό φόβο πάντα 
μ’ αυτήν τήν προπαγάντα 
μοΰ φεύγει τό νερό μου.

Φ.— Γιατί πονώ τό ξέρεις, πλήν τρίγκι τρίγκι τράγκα 
ποΰ ένεκα ή φόλες 
θά πώ γιά τή Ντέ Σόλες 
τήν ώμορφη τή Μπλάνκα.
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Μ’ αυτή τήν ησυχία και μέ τή φτήνια τούτη 
δικάζεται κι’ ή Μπλάνκα 
ποΰ τρίγκι τρίγκι τράγκα 
φεγγοβολά τσιφούτη.

’Ά ν  μέ τή Φασουλίνα ντιβόρς στο μέλλον κάνω 
κα'ι τήν Τάσή γυρέψω 
καμμιά φορά νά κλέψω 
μπορεί καί νά πεθάνω.

Μπορεί κι’ ή Φασουλίνα γιά Μπλάνκα νά περάση 
κα'ι νάρθη μέ κουμποΰρι 
βρέ Περικλή γαϊδούρι 
κρυφά νά ,μιοιΰ τή βράση.

Φ.—  Πώς εγειναν κι’ ή Εύες αύτές έδώ τής μέρες! 
"Ενα πρωΐ σέ κλέβουν 
καί μιά νυχτιά φυτέβουν 
στή κόκα σου δυο· σφαίρες.

Μι’ αυτές τής φασαρίες τών διαφόρων Ούνων 
καί τή λοιπή κατάντια 
κλωτσούμε τά διαμάντια 
πρός χάριν τών κάρβουνων.

Θυμοημίαι τόν Ίούνη καί μούρχεται νά κλάψω 
καί νοσταλγώ τό Φρΐσκο 
ποΰ κάρβουνα δέν βρίσκω 
τή στόφα μου ν’ ανάψω.

Τώρα κι’ έγώ θυμούμαι καί σέ τό παλληκάρι 
ποΰ γιά νά κλείσης μάτι 
τή νύχτα στό κρεββάτι 
θά γίνεσαι κουβάρι.

Τά περασμένα δλα βάλε τα πιά στήν κώχη 
καί μή μιλής καθόλου 
μαγκούφη τοΰ διαβόλου 
μήν άπλωθή άπωχη.

Ξέχασε κάθε ζήλο, άφησε κάθε φούρια 
καί τόν αχμάκη κάνε 
καί σήμερα πετάνε 
άκόμη καί γαϊδούρια.

Π ετά καί τό μουλάρι, καθώς καί τό λελέκι. 
καί γιές νά λές είς δλα 
νά μή σοΰ δώσουν φόλα 
βρέ Περικλή ζευζέκι.

Π — Γι’ αυτές τής συμβουλές σου τής σαλιοζυμωμένες
δυό καρπαζιές ορίστε άπ’ τής σιυνειθισμένες.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη, έβδομάς είχε τέτοια γεγονότα γιά μάς 
ώστε αν δέν είχαμε σήμερα μυαλό μπορούσε νά εΐμεθα 
αΰριο στη φυλακή·

’Επειδή δμως ή φυλακή είναι καλή μόνον δταν πρό
κειται νά έκλέξη κανείς μεταξύ αυτής καί τής ηλεκτρι
κής καρέκλας γιά τοΰτο μάς βρίσκει καί τό Σάββατο τοιΰτο 
έκεΐ ποΰ μάς άφησε τό περασμένο καί μάς περιμένει τό 
ερχόμενο.

Μ’ δλα ταΰτα επειδή σέ μιά βδομάδα μέσα οι άνθρωποι 
δπως καί οί στρατοί έν καιρφ πολέμου δέν μπορούν νό 
στέκονται στό ίδιο μέρος πάντοτε άλλά θά τρέχουν ή 
γιατί τούς κυνηγούν ο! άλλοι ή γιατί αυτοί κυνηγούν άλ
λους γιά τοΰτο καί μείς έτρέξαμε πολύ καί αν δέν στα
θούμε έκεΐ ποΰ λογαριάζομε αύτό δέν θά είνε λάθος δικό 
μας, άλλ’ άδιακρισία έκείνων ποΰ μάς κυνηγούν.

'Οπωσδήποτε δμως καί αν εχη τό πράγμα έμεΐς άπ’ 
τό κυνήγι εΐμεθα μαθημένοι.

Σ ’ δλη μας τή ζιοή δέν υπήρξε καμμιά έπιχείρησι τήν 
οποίαν έκάναμε καί δέν αλείφτηκε ή φτέρνα μας σαποΰνι. 
"Ας εΐναι δμως καλά οί φίλοι πάντοτε μάς βοηθούσαν 
κι’ ετσι τά βγάζαμε πέρα πέρ μάρε καί πέρ τέρα δπως 
θά έλεγε ίσως ένας ’Ιταλός.

Τήν περασμένη εβδομάδα άρχισε καί ή δίκη τής Κας 
Μπλανκα Ντε Σόλες (δχι σόλες τών παπουτσιών άπό 
κείνες ποΰ δέν έχουν στήν 'Ελλάδα ή άν βρεθή κάνα ζευ
γάρι γυρεύουν γι’ αυτό δέκα στέμματα χωράφι.)

Ή  Κα Μπλάνκα ντε Σόλες εΐναι μία κυρία ή όποία 
καθώς ισχυρίζονται οί δικηγόροι της έτρελλάθηκε μιά 
βραδυά καί κεί ποΰ τραβούσε νά πάη νά πνιγή στό ποτάμι 
κατά λάθος πήγε στό σπίτι τοΰ άνδρός της καί τόν 
έσκότωσε.

Τό φταίξιμο δμως δέν είναι πάλι τής Κυρίας άλλά τοϋ 
άνδρός της γιατί καθώς ισχυρίζονται οί ίδιοι οί δικηγόροι 
το πιστόλι τής τό είχε δώση ό ίδιος ό μακαρίτης γιά νά

σκοτώση κανένα άλλον, ή κυρία δμως πάνω στήν τρέλλα 
της παραγνώρισε καί σκότωσε αύτόν. Τώρα δμως πού 
έκανε άρχή μπορεί άργότερα νά σκοτώση καί κανένα 
άλλον.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Ε υ κ ο λ ό π ι σ τ ο  ν— Σικάγον·
Αύτό ποΰ νομίζετε εΐναι* φυσικώς άδύνατον. Ό  Βλα

στός δέν άλλαξε φύλο, άλλ’ ούτε καί μπορεί νά τό κάνη. 
Ή  έφημερίς του ίσως νά τό κάνη άν θέληση.

Υ π ο ψ ή φ ι ο ν  Δ υ σ τ υ χ  ή— ’Ενταύθα.
Μάς ρωτάς άν πρέπη ή δχι νά πάρης τή δεσποινίδα 

αύτή ποΰ έχει τόσα κ α λ ά  προτερήματα καί κανένα 
κ α κ ό  ελάττωμα; Τί νά σοΰ ποΰμε, φίλε μου. Καλ
λίτερα θά έκανες άντί νά ρωτάς εμάς νά ρωτήσης τόν 
πεθερό τί προίκα τής δίνει. ’'Επειτα έσύ Χριστιανέ μου 
μάς γράφεις πώς είσαι μπρόκ (πώς τό λένε 'Ελληνικά; 
μάς διαφεύγει τή στιγμή αυτή ή λέξις) μπρόκ καί γυ
ρεύεις νά παντρευθης. Μπά σέ καλό σου. Χαρά στό 
κουράγιο σου. ’Εγώ άν ήμουνα στή θέσι σου φαντάζο
μαι πώς δέν θά μπορούσα μήτε νά περπατήσω άκόμα.

Έ θ ν ι κ ό φ ρ ο ν α  Π α λ α β ό  ν— ’Ενταύθα.
'Ο Πατριωτισμός έκείνων πού μίλησαν στό Συλλαλη- 

τήριον τών Μικρασιατών ήτο άντιστρόφως άνάλογος 
πρός τήν εμπράγματον γενναιοδωρίαν τους. Τί τά θέλεις 
άγαπητέ· Ή  γλώσσα μπορεί νά τσακίζη εύκολα τά 
κόκαλα, λύνει δμως πολύ δύσκολα τής πατριωτικές 
σακούλες.

’ Ε.θ ε λ ο ν τ ή ν Φ υ γ ό δ ι κ ο ν.—  'Γάμπαν.
Τί μάς ρωτάς γιά τά ξένα Κράτη ή πιό θά μεγαλώσυ 

καί πόσοι θά μικρύνη; Έ φ ’ δσον στόν κόσμο βασιλεύει 
| ειρήνη δπως τώρα ό χάρτης θά μείνη ό ίδιος. "Οταν 
όμως καμμιά φορά κηρυχθη ό Εύρωπαϊκός πόλεμος τό
τε τό μεγάλο τό ψάρι θό φάη τό μικρό δπως τρώμε τώ
ρα καί μείς τή γλώσσά μας.

Γ υ ν α ι κ ο θ ή ρ α ν— Μπώφαλο.
Λοιπόν μάλιοτα. Ή  γυναίκες δλου τοΰ Ν. Υ. State 

εΐς τό μέλλον δέν θά βγάζουν μόνον τά μαλλιά τους 
στόν καυγά, άλλά καί Βουλευτάς, Δημάρχους κλπ. ’Ε
πήραν βλέπεις τό δικαίωμα τής ψήφου καί έτσι στό μέλ
λον θά ψηφίζουν δπως καί οί άνδρες καί ζωντανές καί 
πεθαμένες.

Φ ι λ α ν α γ ν ώ σ τ η  ν—  Μπόστον.
Τί χρειάζονται αί έφημερίδες; Διάβολε! Γιά πολλούς 

λόγους. Πρώτον μαθαίνεις εφέτος τά νέα ποΰ εγειναν 
πέρισυ, δεύτερον μαθαίνεις έσύ δσα νέα συμφέρουν 
στούς άλλους, τρίτον τυλίγεις μέσα τά άπλυτά σου ρού
χα, τέταρτον κάνεις πώς τή διαβάζεις καί δέν βλέπεις 
τής κυρίες πού στέκονται όρθιες μπρός σου στόν υπό
γειο, πέμπτον τή χρησιμοποιείς δταν δέν έχης ψιλότερο 
χαρτί καί σέ πολλές άλλες δουλές έξ ίσου άναγκαΐες.

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΠΕΡΙ. .ΚΟΥΤΑΜΑΡΑΣ

Μή χαίρεσαι δταν ό κόσμος σέ θεωρεί γιά έξυπνον 
άνθρωπο. Εΐναι ει>κολώτερο νά εύδοκιμήσης σάν σέ 
νομίζουν κουτό.

"Οταν σέ πονούν τά πόδια σου, φρόντισε νά γιατρέψης 
τό κεφάλι σου.

"Οταν προσπαθούν νά σέ περάσουν γιά κουτό, μή 
δοκιμάζης νά τούς διάψευσης. Είναι ζημία δική σου 
ποΰ ενισχύει τήν ιδέα ποΰχουν γιά τό μυαλό σου.

Οί κουτοί δέν βγάζουν μόνον βλακείες άπ’ τό στόμα 
τους, άλλά καί έφημερίδες άπ’ τήν τσέπη τους.

Μέ τή γυναικεία χειραφέτησΊ οί βλάκες θά εΐναι οί 
πλέον περιζήτητοι σύζυγοι τοΰ μέλλοντος.

Οί βλάκες δέν θεωρούν άξιον προσοχής έναν έξυπνο 
όταν δέν μιλή γιά τή δουλειά τους, οί έξυπνοι δμως πάν
τοτε άκούουν μέ προσοχή κάθε βλάκα·

Έκεΐ ποΰ συναντώνται οί κουτοί άρχίζει ή δράσις τού 
έξυπνου.

Οί έξυπνοι λυπούνται γιά δσα οί κουτοί βλέπουν μέ 
άδιαφορία. Ή  διαφορά αυτή εΐναι τό μυστικόν τής προ
όδου τών ηλιθίων.

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΟΠ Ο ΡΩ Π Ω ΛΕΙΟ Ν  ««Η ΞΕΦΛΟΥΔΙΣΜΕΝΗ 
Μ Π ΑΝ ΑΝΑ

"Ολα τά φρούτα τής εποχής: ξερά καί φρέσκα τά πε
ρισσότερα; άπ’ τούς μπαξέδες μας. Δέν εΐναι άνάγκη νά 
τά κουβαλάτε μαζύ σας δταν ψουνίζετε. Τό μαγαζί μιας 
εΐναι σχεδόν πάντοτε άνοιίχτό. Περνάτε, τά βλέπετε, 
διαλέγετε δποια σάς άρέσουν, τραβάτε γιά τό σπίτι καί 
σάς έρχονται άπόι πίσω.

★ * *
ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 

«ΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ»
Θέλετε παντρειά; Ελάτε σέ μάς. ’Έχομε σ υ λ λ ο γ ή  

μεγάλη ένεκα τής έν Έλλάδι καταστάσεως. "Ολες ή 
ηλικίες εΐναι καλές δταν τής βάλωμε στό χέρι. "Ολα τά 
κορίτσια μας καλά καί προκομμένα.

II άρτε έναν πιλότο κι’ ελάτε νά μάς βρήτε.
★ * ★

ΕΛΑ. ΑΡΤΟΠ ΟΙΕΙΟΝ  Η ΠΡΠΝΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Κάτω οί άνεμόμυλοι καί τά βρονταρίδια. Μεγάλη 

έφεύρεσις πού θά φέρη σέ λίγο- έπανάστασι. Τά μηχα- 
νήματά μας δέν έχουν άνάγκη άπό σιτάρι γιά νά κάνουν 
ψωμί· Ρίχνομε βασίιλικούς μέσα καί βγάζομε καρβέλια.

Κοκινοσκούφης καί Σια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Ι ε ρ ε ί ς  νά μήν τούς ψάλλουν τόν άνάβαλλόμενον 

οί μισοί τουλάχιστον άπό τούς ένορίτας των.
Π α ρ ο ι κ ί ε ς  νά μήν έχουν γκρίνια γιά τόν Παπά.
Έ  κ κ λ η σ ί ε ς χωρίς εικόνας μέ αφιερώσεις πάνω 

κάτω τέτοιες: «Δωρεά Τζίμη Κολοκυθοκορφά έκ τοΰ 
χωρίου Περνοκόκι, τοϋ Δήμου Ξυπολυσιά τής 
επαρχίας Γουρνοτσάρουχο.»

Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ι  νά πιστεύουν «έ δσα γράφουν 
καί νά μήν άντιπροσΐοπεύουν τόν γνήσιο Ελληνισμό 
τής. .  · · σακούλας των.

Π ο ι η τ α ί στήν ’Αμερική ποΰ νά μή νομίζουν τόν 
εαυτό τους σάν τό Σολωμό, άλλά άξιον γιά κρεμάλα.

Γ ρ α ι κ ο ί  ποΰ νά μήν ξέρουν νά συμβουλεύσουν τούς 
άλλους σέ δουλειά άπό τήν όποιαν αυτοί δέν έχουν 
ιδέα.

Μ π α κ ά λ η δ ε ς  ποΰ νά μή ρίχνουν λ ά δ ι  στό 
μπαμπακόλαδο.

Κ α φ ε τ ζ ή δ ε ς  ποΰ νά μήν κατεβάζουν τά μούτρα 
δταν άρνηθής νά πιής σάν σέ κερνούν οί φίλοιι.

Κ υ ρ ί ε ς  ποΰ νά μήν ξεχνούν πόσων χρονών είναι.
Β ε ν ι ζ ε λ ι κ ο ί  πού δέν θά μάς κρεμούσαν τόν 

κατήφορο κεφάλι άν δέν ύπήρχον Πολισμάνοι.
Δ ε σ π ο ι ν ί δ ε ς  ποΰ νά μήν ζηλέψαν δταν άρρα- 

βωνιάστηκε ή φιληνάδα τους.
’Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ή ς  Ε τ α ι ρ ί α ς  πράκτωρ παν- 

τρεμμένος. καί χωρίς άσφάλεια νά μήν συλλογίζεται 
καί νά μήν πονη τή φαμίλια τή δική σσυ.

Ξ ε ν ο δ ό χ ο ς  πού νά μή συνιστά στούς πελάτας 
του το μεσημέρι τό φαΐ πού θά χαλάση άν μείνη 
γιά τό βράδυ.

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ !!!!

Μιά επιγραφή καθώς πρέπει σ ’ ένα μαγαζί μπορεί 
νά παίξη σπουδαίο ρόλο δχι στό κεφάλι τών διαβατών 
άλλά στήν επιτυχία τών έργασιών τοΰ μαγαζειοΰ.

Γι’ αύτό τό λόγο παραιθέτομεν κατωτέρω γιά τούς 
ομογενείς πού σκοπεύουν ν’ άνοίξουν καινούργιες μπί- 
ζινες μερικές έπιγραφές ή όποιες θά τούς έξα - σφαλί
σουν τό μαγαζί μόλις άνοίξουν.
Τχθυοπωλειον «ό Ζαΐμης».
Εμπορικόν Κατάστημα «ή Γδύμια».
’Αγγλική Σχολή «Πατσιου μάρε».
Ξενοδοχεϊον φαγητοΰ «ή Διάρροια.»
Ξενοδοχεϊον ύπνου «τό χαρέμι».
Παθολογική Κλινική «τό Σερβιτσάλι».
Νοσοκομεϊοιν «ό Μακαρίτης».
Μυροπωλείον «τό Άναγκαϊον».
Ζυθοπωλείον «ή σκνίπα»
Συμβολαιογραφεΐον «ό άφηρημένος».
Ζαχαροπλαστεΐον «ή Μυΐγα».
Κουρεΐον «ή Φαλάκρα τοϋ Κασίδη».
Εφοπλιστικόν Γραφεΐον «Τσουλής καί Παπακυριτσό- 

πουλος.»
Άνθοπωλείον «τά δύο κολοκύθια».
Καπνοπωλεΐον «Ή  ’Αμάκα τοΰ Π από».
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ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

(Συνεχεία έκ τοΰ προηγουμένου).

"Οπως στόν πρώτο φθάσαμε στό δεύτερο επίσης 
μί τίκι τάκ χτυπήματα, μέ έρωταποκρίσεις 
. J  μάς δέχθηκαν κομιλφό σέ κομιλφό ανθρώπους 
Χ,’ οχι καθώς στό Τέρας Γκάρτν μέ τούς αντιπροσώπους.

Περάσαμε τό δεύτερο κα! πάμε γιά τόν τρίτο 
"Οσο ψηλά τραβούσαμε τόσο πιό σκότος ήτο 
ιιοϋ σκέφθηκα τό Μπροντγουέϊ κα'ι κάθε μιά κοκότα 
δταν σέ λίγο στής οχτώ θά σβύνουνε τά φώτα.

Τόν τρίτο τόν περάσαμε- στόν τέταρτο ζυγώνω.
Κρύα, φωνάζω ’Άγγελε, γιατί μωρέ παγώνω; 
γιατ’ ένεκα ό πόλεμος λέει στή γή τεμπέλη 
οικονομούν τά κάρβουνα δώ πάνω οί Άγγελοι.

Τόν τέταρτο περάσαμε κατά τόν ίδιο τρόπο 
Στόν πέμπτο, έκτο κι’ έ'βδομο είχα περίσιο κόπο 
Ζυγώνεις βλέπεις στό σκοπό κι’ έ'χουν διατυπώσεις 
γιατί φοβοΰνται τό Θεό μήν τύχη μαχαιρώσης.

Έχεις— μοΰ λέν στόν έβδομο— κουιιποΰρι βρέ κοθώνι; 
Δέν έχο.) μήτε ξουραφδ, μήτε κολοκοτρώνη,
"Οπλα δέν μοϋ χρειάσθηκαν ποτέ στή γή έμενα 
γιατ’ είχα πιόι χειρότερα- τή γλώσσα κα'ι τήν πέννα.

Έχεις μαζί τή γλώσσά σου; γιά νά τήν ’δώ σαγάνι 
τι διάβολο μέ πέρασες; τοΰ λέγω γιά Τατάνη;
Μόνον αΰτός τή γλώσσά του σπίτι ξεχνά αιώνια 
μ’ έτσι ώς μόνη .σου δουλειά μεσ’ τή ζωή θά έχης

’Ανοίγω τά σαγόνια μου- μά μόλις μέ κυττάζει 
έ γούρλωσαν τά μάτια του καί σάν τρελλός φωνάζει 
Μωρέ τί γλώσσα εΐν’ αυτή; Γιά πες μου ποΰ τή βρήκες 
ποΰναι γεμάτη όχεντρες έπάνω της καί σφήκες;

Έζησες— τόν ρωτώ— στή γή; Δέν έχω, λέει, ζήσει 
Άκου λοιπόν μιά συμβουλή κι’ άν πάς θά σ ’ ώφελήση 
Τής γής χά δίποδα ποΰ τρών μιλούνε καί κινούνται 
κάλλιο νά σέ συχαίνονται παρά νά σέ λυπούνται.

Σάν ζής στή γή ακίνδυνος κι’ ό κόσμος σέ οίκτείρη 
μπορεί γιά ψύλου πήδημα καθένας νά σέ δείρη 
κι’ έτσι ή μόνη σου δουλειά μέσ’ τή ζωή θά έ'χης 
'■ νά τής, τρώς άδιάκοπα ή ξέσκουφος νά τρέχης.

Άπ’ τήν άγάπη, αν δέν ’δής ώφέλεια, δέν χάνεις 
Μ’ αν τύχη δέν σέ αγαπούν, συμφέρει νά δαγκάνης 
γιατί κανένα δέν θά δής στή γή νά δοκιμάση 

τό κεφάλι γιά σφυρί τό βράχο νά τόν σπάση.

Μεταμορφώνονται αυτές ή όχεντρες σέ. χέλια 
φαρμάκι βγάζουν κάποτε μά πιό πολύ καρβέλια 
>;ι ή σφήκες είναι μέλισσες ποϋ πέφτουν καί κεντρίζουν 
αυτούς ποΰ στής κυψέλης των τό μέλι πάν κι’ έγγίζουν.

^άν πιάνης μέ τά χέρια σου μεσ’ στή ζωή στερλίνες 
ν·1 έκεΐνες μεταβάλλονται παρντόν σέ καβαλίνες 
αλλοίμονο στά χάλια σου κακόμοιρε στά τόσα 
°ν δέν τήν έ'χης μακρυά μιά πιθαμή τή γλώσσα.

"Ιή λησμονής πώς στή ζωή τών ουρανών κοθώνι 
0ν μέ μαχαίρι εύρεθής τότε θά φάς πεπόνι 
Και νύχια σού χρειάζονται γιά ξύσιμο στή ζήσι 
γιατί άλλοι δν καρτερής ό κόσμος νά σέ ξύση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΙ

όσοι ξέρετε γράμματα περισσότερα άπό τόν Τατάνη.

Δέν είναι άνάγκη νά έχετε τελειώση τό Δημοτικό Σχο
λειό- άρκεΐ νά έχετε μυαλό μονάχα.

Άπό τήν εβδομάδα ποΰ θά μάς έρθη θάρχίσωμε δη- 
μοσιεύοντες τό πρωτότυπο διήγημά μας:

«II ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΥΛΩΝΟΥΣ»
ΕΤΟIΜ ΑΣΘΗΊΈ

Ή  ορθογραφία τής Μυλωνοΰς θά σηκώση τής τρίχες 
τού κορμιού σας σάν τά άρθρα τού κ. Καλλιμάχου.

Θά σάς συγκίνηση δποος τ’ άστεΐα τοΰ Κοπάνου.
Μπρός στής φιλοσοφίες της τύφλες καί μούντζες να- 

χη ό χρονογράφος, τής ’Εθνικής Πετσέτας.
Ή  γλώσσα τοΰ έργου μαλλιαρή μέν, άλλ’ όχι περισ

σότερο άπό τή μύτη ένός τέως Προξένου καί ήδη Κα- 
πετάν Φασαρία.

Διαβάστε νά γελάσετε γιατί είναι καί αστεία δπως τό 
Προεδρεϊον τής έν Νέα Ύόρκη Βενιζελικής Προπα
γάνδας.

Ή  ορθογραφία τής Μυλωνοΰς δέν είναι μυθιστόρημα 
ούτε καί πληρωμένα τηλεγραφήματα τού ’Εθνικού Κρά
χτη. Αύτό είναι έ'ργον έκ τοϋ φυσικού είς τό όποιον τόν 
πρωτοστατούντα ρόλον παίζει τό τσουβάλι δπως είς δλα 
τά έργα τών Μυλωνάδων καί τών προμηθευτών δημο
σιογράφων.

’Εμπρός δλοι ν’ άπολαύσετε τήν «’Ορθογραφία τής 
Μυλωνοΰς». 'Ωραιότερο έργο απ’ αΰτό δέν έχει γίνει 
ποτέ- τά «Συμβολικά φρούτα» μόνον τό πλησιάζουν.

Mr. VENIZELOS’ VISIT TO UNITED STATES 

NEXT SPRING

The recent London reports to the American press 
that Mr. Venizelos intends visiting next spring 
Washington have disappointed the Greeks all over 
the W orld as contradicting all previous reports of
imminent action of Greece on the Macedonian 
frontier.

The Greeks in America particularly are at a loss 
to understand Mr. Venizelos’ tactics with regard to 
the practical participation of Greece in this war 
against the German group.

Mr. Venizelos so far limited himselPto express 
confidence that Italy will not be defeated. On the 
contrary he declared himself hopeful to see that 
Italy will carry successful counterattacks against the 
Teutons, the invaders of the land of the descendants 
of the Roman warriors.

Italy, however, expected something more sub
stantial from an Ally like Greece, than idle senti
ment. One may just realize not only Italy’s position 
but the whole Allied concert’ s position towards 
Mr. Venizelos’ declaration regarding the particip
ation of Greece in their favor in the present war.

Mr. Venizelos excuses himself for the prolonga
tion of his inactivity with lack of ammunition and 
war material and money which should be immedia
tely dispatched to Greece by the Allies.

On the other hand the Allies’ intention is to send 
their war supplies as soon as they are satisfied that 
the Greek mobilization is taking a serious effect.

Greece, therefore, under Venizelos finds herself 
in a vicious circle, and drastic steps ought to be taken 
by Mr. Venizelos to raise the existing unbearable 
and disastrous deadlock. Mr. Venizelos’ decision 

: therefore to leave Greece and visit the Allies' 
headquarters and argue the respective Governments 
to supply him with the necessary war materials and 
finances, is somewhat excusable.

W e may, however, express our disappointment 
of his disregard as to his absence from Greece where 
he is very much wanted, indeed, at this present 
times.

Mr. Venizelos’ mission is not only to prepare 
Greece effectively to fight the enemies of Greece at 
the Macedonian frontier, but also pacify Greece, it
self, from internal trouble, which are becoming 
recently very acute.

The Athens reporter of the Times is giving full 
account o f the internal situation in Greece. It is 
fully expressed in his report that the Greek Royal
ists are gaining ground and they are taking advant
age of the Italian defeat to explain King Constan
tine’s position as the one that was calculated to 
serve Greece’s interests more effectively than Mr. 
Venizelos’ policy which they condemn as an utter 
failure.

Another reason for which Mr. Venizelos’ return 
to Greece becomes imperative is that the Germans 
are getting active on the Macedonian frontier and 
doubts have been expressed in the American press 
that Germany intends invading Greece. This menace 
is too grave, indeed, and leaves no room for 
comment.

It was a very deplorable step, indeed, for Veni
zelos to take in removing from the Greek Army 
those of the Officers who have resented the de- 
thronment of King Constantine. Most of them are 
recognized as European military authorities of great 
fame. They enjoy a great respect among the Greek 
reservists and one must never forget that the Re
servists will be those who will be called upon to 
defend the Greek territory once more. While it will 
arouse their sacred Greek enthusiasm when they 
are led by the same officers who commanded them 
in both glorious Balkan expeditions against the 
Turks and Bulgarians, they become, we fear, utterly 
unable to achieve such genuine deeds again if led 
by French Officers whom Mr. Venizelos is reported 
to have called to command the Greek troops in the 
intended new military campaign.

Apart from all the aforesaid reasons, we do not 
think necessary that Mr. Venizelos should visit the 
United States. Why should he run so much risk? 
His life will be imperilled in a voyage like this. It 
is true that the German submarines are not so active 
in this side of the Atlantic at present. Yet Mr. V e 
nizelos’ life is so much valuable for Greece and for 
the Entente and for the cause of the mankind in 
general.

It would not be wise to expose it to any danger 
which might be reasonably avoided.

Now that the spirit of military unity is prevailing 
among the Allies, now that Colonel House is in 
touch with the Allied Governments and with Mr. 
Venizelos at the other end, the question of the sup
ply of Greece with, food and arms could be easily 
settled among the respective parties in London.

Mr. Venizelos is not wanted at Washington to 
plead his case personally. He could do so just as 
well through Col. House in London.

The Greeks in America while they are very keen 
to see that Greece is assuming her proper military 
form for genuine campaign, remain loyal to the 
Star Spangled Banner under which they have en
thusiastically gathered themselves and are ready 
to fight for the noble cause of the United States.

KISS ME CIGARETTE CO. INC.

"Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμενα.
“ Kis me”  τούτέστι φιλάμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
όμως δεν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εύγευστος καί τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποϋ κι’ αν δεν είσαι’ θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης.
352 Donner A ve.............................MONESSEN, PA.

Θέλεις βιβλία νά χαρής, νά λυπηθής, νά φρίξης; 
θέλεις στό φώς τ’ αληθινό τά μάτια σου νάνοίξης 
άπό Τολστόϊ καί Οΰγκώ, Πολέμη, Π αλαμά 
ώς τό μικρό τραγουδιστή καί ώς τή Χαλιμά;
Είς τού Κομπέρου γράψατε ή σύρτε νά τά βρήτε 
γιατί άλληώς σάς βεβαιώ θά μεταμεληθήτε.
G. KAMBEROS, 36 Ν. Howard St., Akron, Ohio.

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Chicago, 111. πωλείται είς 
τό κατάστημα τών κ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ 715 
So. Halsted St. yxti είς τό Παντοπωλείον 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

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ Α Ρ Π Α ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 

άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα και πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αίμσρροΐδες, βήχα χρό- 
νιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυριά τοϋ προ
σώπου·

Μαλακώνει τό πρόσωπο κα'ι γυαλίζει τό δέρμα.
Τΐίμή 25 σέντς, 50 σέντς κα'ι 1.00 δολλάριον. 

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΛΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοϋ ίδιου εφευρέτου.

Μαντζοιΰνι κατασκευασμένο άπσ αγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς καί φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τοΰς αδυνάτους κα'ι τούς αναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν 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
Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν Ελληνι
κήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Π αντοπω
λεία καί είσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε γιατί τσ μέν λάδι είναι ά ο σ μ ο ,  δ ύ ο  φ ο ρ έ ς  
δ ι ϋ λ ι σ μ έ ν ο ,  ά γ ν ό ,  έ' 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
τοΰν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Π ρώ
της τάξεως λάδι καί τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO. 
688 W. Randolph St.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ 
Διευθυντής Ελληνικών καί ’Ιταλικών Προϊόντων.

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

Τό Μεγαλείτερον καί Τελειάτερον έν ’Αμερική.
Ν. I. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΚΗ.

Βιβλία, Λεξικά, Περιοδικά κλπ.— Καταστατικά, ’Απο
δείξεις, Σφραγίδες, Διπλώμαιτα καί Κομβία διά Συλ
λόγους.— Lables διαφόρων χρωμάτων, Tags δι’ 

’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 μηχαινικά πιεστήρια καί στοιχειοθετική μηχανή. 

Γράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
“ Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: « ’Απ’ τούς Μικρούτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros.. 61 New Bowery, New York.

ΤΑ ηάντα bKh mfarvi. Θεός μή τλ hm«n 
μ* tv χοτέ Ατομομχίλ στό δρόμο σέ χλβκ 
"Α ν  μ’ Ινα κό&ι ϊύρεθ-βς li lt  μέ δίχως χέρι 
καέ Ιχ*ις oUoytvita καρβέλι ποιός #ά φέρη;
Μέσ* στή ζωή σου δύστυχ* τέτοια Αν ϊρ·η μέ+a 
Ovwi δν ιΐσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’Ε4ν δέν θέλης σννιπώς στό δρόμο ύΑ πεθάνης
«τόν Τζβν Μαράκα χήγβανε ά σφάλει* ς νά χ«ντκ-
J.k> M t n k u , R»«k«ry BMg. IU .m  «1 7 , C k U ·* ·,

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά καί φέτα καί κασέρι 
καί κασκαβάλι Ιξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές καί λάδια καί λοιπά δσα δ νους σου βάλλει 
κι’ 6 παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ πρσκαταβάλλη. 
C. G. SLDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ΰγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιοΰ τή μηχανή μιά ρόδ’ αν σταματήση
είν’ άρκετή σιγά, σιγά στον τάφο νά σέ κλείση
κι’ δσα λεπτά κι’ αν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι
’Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ αν σοΰ ταράζτ/
δυσκοιλιότης συνεχώς αν τύχη σέ πειράζη
αναιμικός άν έ'γεινες καί έ'χεις καρδοχτΰπι
άν έ'χης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε ur/υ αυτοστιγμεί νά γρά-

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

Ψης·

ATHENIAN MANUFACTURING CO.
336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

ELLENIC FURNISHING Co.
M l  Ctk AVENUE NEW YO W L

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ϊΐδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά M tQ- 
βσυχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
Ε ΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
χαφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι' αυτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνςίς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρν^ς.

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

*  *  *

’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αΰλακώνουν τ ’ άλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμα της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κδτι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

U < W . U  ST

r . Α Ο Γ Ο Θ 1 Τ Η Ζ
’ Iaiftt

NEW YOWL

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Άχαΐας 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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟΣ» είς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό άριστοκρατικόν Ξενοδοχείον ό «'ΕΡΜΗΣ*.

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
Π ΙΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩ Ν 

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 ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς 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 τοϊς μετρητοίς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η  
«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα ’/

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩ1 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε καί ενα κομμάτι τής ζωής 
θά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς έλπί&̂ | 
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 19ΐ1— 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 Υ0̂ |

Π . Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39th Street New Yorl |

Ώ ρα ι 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 7 5 Lexington, Ave. New York
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

G AG ALB & ECONOMOU 
252 Cheetnut St, Manchester, Ν. H
Γυρτΰεις είδη άνδρικά sm  yuA γυναικ*ΐα 
γιά yjdAt γούστο καί τιμή, γιά κά#« ήλικία; 
θέλβις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδβς, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμχά&βς; 
Σ«βί Οικονόμου— Γάγαλη ίύθύς νά χά χφΜμνή** 
Λ α  «ά μβιϊ ζητιίς φθηνά νά τά φουν(«||ς 
γ'βτ’ Ιχσυν πράτης μαγαζί μέ «οικιλία, χ Μ μ  
m i *άν «6 ρλ*Λ«ς στκΜΕβαι kcA λές μω* ’ ν’ e lm  ι·#·;

Ξενοδοχείον ΰπνου ποΰ καί φαί σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυροσύνη 
νερά ζεστά καί κρΰα, 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.,

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
Ώ ραι έπισκέψεως 9—11 π. μ. 5— 8 μ. μ. 
Κυριακάς 9— 12 π. μ.

Άριθ. Τηλεφώνου Murray Hill 607.

Ποιό προϊόν 'Ελλυηκόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσηί, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορή·!#' 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι. 
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Jame* Street New Yo^

K.

13C E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW TO**
* · *

MUre* Mwclc λέν Μ  «έ xfi χ *ς  iiv  H  x f « 4  p**a- 
έ*ν in«ve μας 6έν Η  *·λο*«μμέγ«.

“Αν WXic r i  βνρανηΗ κι’ ή £σχλαγχνη ’EMfvq 
μίλις ττνμέν· ί»| U ;  » '  tlem  φ»γβυ*ίνι 
#*«*ς Π Μ ·γ «* ··ν ^ ν  Η χ ^ ς  yA τ#έχις .
* · * !«  v4 * ίτ ις  xoi m AIitixvuUl

PAPAGBORGE BROS. 
tM  BW. UUnd CHICAGO, ^


