
α  ον γράφει εν τον Κ Α Π Α  Ζ Ι to χέρι 
τούτέστι τρέχα γύρευε xal Νικολό καρτερεί

Γην εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη ταυ θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μας κα'ι μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ και τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Είκοσεπτά Γεννάρη μέ κρύο κα'ι μέ χιόνι 
καί σχίσιμο σουρτούκων στήν κλασική Βοστώνη.

■ Λν θέλη δμως και κανε'ις συνδορμητής νά γείντ) 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν κα'ι ’μεΐς. . .  έράνους'δπως ά λ λ ο ι 
τήν συνδρομή του ό καθε'ις νά τήν π ρ ο κ α τ α δ ά λ η .

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα και επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Εκατόν τριάντα τρία ·>καί μοΰ λένε γύρω δλοι 
ποΰναι τζάνουμ οι φωστήρες, οί Μεσσίαι κΓ Άποστόλοι;

Κρατώντας τή φυλλάδα στώνα χέρι 
και στ’ άλλο τήν εικόνα τοΰ Λευτέρη 
Έβγήκαν οί Μεσοίαι μιά φορά 
γυρεύοντας ανθρώπους μέ παρά 

τραλαρά.
’Αφήσανε βουνά, λαγκάδια δάση 
καί τόπους έν στραβή έπαναστάσει 
καί τώρα πολιτείες περπατοΰν 
καί συζητούν τοΰ κάκου συζητούν 

κλουκουτοΰν.
Έπερασαν βουνά ποΰ είχαν χιόνι 
έφθάσαν καί ώς πέ ρα  στή Βοστώνη 
καί κάναν μιά διάλεξι καί κεΐ 
ποΰ πήγαν καί νυστάξαν μερικοί 

ρικικί.
Καί σκόρπισε αχτίδες τό φανάρι 
τοΰ τέως ΰπουργοΰ τοΰ Καφαντάρη 
καί είπαν στή Β οστών»] σάν κι’ άλλοΰ 
φτωχή καί κουρελιάρα Καρκαλοΰ 

τουμπουρλοΰ.
Καθήσαν σέ Χοτέλια, σέ παλάτια
π’ αν τάβλεπες θά γούρλωνες τά μάτια

Στά πόδια του σάν στέκη γερά ό θρόνος πάλι 
κομάν τού τράΐ νάου μέ κείνο τό τσουβάλι.

Ό  Φασουλής ό Βλάκας στόν Περικλή τό βσΰδι 
τοΰ Στραβογεώργη λέει τό νέο τ4 τραγούδι.

καί είπαν τραλαρί καί τραλαλά 
οί Σύμμαχοι φουρνίρουν τά φιλά 

ίσαλά.
Έπήγαν καί στό Βάσιγκτον ώϊμένα 
καί μίλησαν ’Εγγλέζικα σπασμένα 
καί τσάί τούς τρατάραν γιά τιμή 
καί κάτω κάνουν κρά γιά τό ψωμί 

μιμιμΐ.
Καί είπαν σαλιβόρ καί παστουμάρι 
καί είπ’ ή Αλιάνς στόν Καφαντάρη 
ντόντ μπί ασέΐμτ τραλαλί λαλά 
έντ τέλ μας άν σωθήκαν τά ψιλή 

στρογγυλά.
Έπήγαν καί στόν Πρόεδρο μιά μέρα 
καί ψούνισαν καβουρντιστόν άέρα 
ποΰ τώρα τόν αφήνουν δώ κι’ έκεΐ 
νά τόν ρουφούνε Βενιζελικοί 

μερικοί.
Καί τρέχουν καί γυρίζουν νύχτα μέρα 
Κρατώντας τοΰ Λευτέρη τήν παντιέρα 
καί λέν γιά πυροβόλα καί λοιπά 
καί παίζουνε καμπόσω τόν παπά 

παπαπά.

Καί τρέχουν καί γυρίζουν μέσ’ στούς δρόμους 
καί σκούζουν γιά Συντάγματα, γιά Νόμους 
κι’ ό κόσμος τούς ρωτάει τραλαλά 
ποΰ βρίσκονται μασήματος ψιλά 

μασαλά!
Κυτάζων καί ό Κόρακας, σαλιάρη, 
πώς ήγγικε νά πάρουνε ποδάρι 
τής γούνας των νά ράψη τής ραφές 
άρχίζει καί μαζεύ’ υπογραφές 

ώχ μαθές.
Καί γίνεται ό γάμος τοΰ Κουτρούλη 
καί χαίρουν οί ελεύθεροι κΓ οί δοΰλοι 
ποΰ ήρθαν τά γλυκόλαλα πουλιά 
νά γίνωμε κουβάρια καί μαλλιά 

σοΰτ μιλιά!
Καί τρών ή διαλέξεις πριότης στέκι 
καί γίνετ’ ή κοιλίτσα μας φυσέκι 
γιατ’ ηΰραμε τό μήνα τραλαρό 
ποΰ δίνει μάμ στούς ενδεκα γερό 

νά χαρώ.
Νά ζήση ή ’Αμέρικα νά ζήση 
έδώ καθείς θά τό ξερογλεντήση
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ή νειότη μας γοργά κατρακύλα 
κι’ ας κλαίει δπου δίνει τά ψιλά 

τραλαλά.
Ποιός είχε τέτοια τύχη άλλος φέτο 
άναύλως νά γυρίζη Περικλέτο, 
και δταν θά σωθή τό πατιρντί 
νά μείνη στη σακκοΰλα κ α τ ι ν τ 'ι 

γιά τ’ άντί.

Τοΰ Περικλή μινόρε 

<5 τέμπορα ώ μόρε.

Ω  αργυρά πανσέληνος μετρίασε τό φώς σου 
μά καί σέ νέφη μελανά διόλου αμαυρώσου 
κα'ι δέν μάς μέλλει στό έξης γιά ήλιο, γιά φεγγάρι 
έχομε τόν Ιφ-ηγητή μά κα'ι τόν Γκαφαντάρη 
ποΰ άπ’ τό φώς ποΰ σκόρπισαν δώ πέρα νέβερ μάϊντ 
κάθε Γραικός έκόντεψε νά καταντήση μπλάίντ.

ΤΩ αργυρά πανσέληνος κρύψου και σΰ στά νέφη 
κι’ έγώ ποΰ τώρα τραγουδώ έγώ ποΰ παίζω ντέφι 
βαφτίσθηκα στή γιαβουκλοΰ Σαλονικειά αλήθεια 
κα'ι είδα μιά κολοκυθιά μέ δύο κολοκύθια 
κι’ είπα γιατί νά έχη δυό; καί μ’ άπαντήσαν άλλοι 
στή Σαλονίκη τά κρατοΰν τά ρέστα ’Αγγλογάλλοι.

Ώ  αργυρά πανσέληνος τράβα στά ξεκουμπίδια 
καί μάς φωτίζουν σήμερα Σαλονικιά στολίδια.
Άμάν άμάν σεβντίμ άμάν παληά μου καραβάνα 
ποΰ νάβρω γώ βασιλικό, δροσάτη μαντζουράνα 
νά στεφανώσω τομπουρντούμ Κηρυκικές σακκοΰλες 
ποΰ κάνουν μέσα τους ντρίγκ ντρίγκ Συμμαχικές λι-

ροΰλες.

Σάν τί τό θέλει ό Γραικός τή νύχτα τό λυχνάρι 
δίπλα στόν ’Αραβαντινό καί μπρός στόν Καφαντάρη. 
Εκείνοι είναι φαεινή τής Σαλονίκης λάβα 
ποΰ κάθε μιά μάς φώτισαν παραδαρμένη γκλάβα 
κι’ είπαμε δλοι έν χορώ. Νά φώς αληθινό 
Σέ νότρ μεσιέ Καφανταρή έ ’Αραβαντινό.

Ώ  αργυρά πανσέληνος ποΰ πάς αργά σάν βάρκα 
μήν τύχη καί άγνάντεψες τά έ'ρημα τά μάρκα;
Σίξ, λένε, χόντρετ θάουζαντς κάμποσοι μοσχομάγγες 
Σίξ καί ξιρόξ σελήνη μου άρ όλσο καί ή Πάγγες 
’Έλα σελήνη φέξε μου νά τρέξω καί στής σίξ 
κι’ άπό τής σίξ κι’ άπό τής μπίξ κάτι κι.’ έγώ βουτήξ.

Βοήθα με σελήνη μου ποΰ φώς σκορπάς στή γή 
Νά περπατήσω φέξε μου γιά νάβρω τήν πηγή.
Σίξ, λένε, χόντρετ θάουζαντ. Πωπώ καί τί θά γίνη! 
Φέξε μου καί ξεγλίστρησα ώ άργυρά σελήνη 
τοΰ δρόμου μόνον σοΰ ζητώ τ’ ασήμαντο χατήρι 
κι’ άπό τήν πείνα σέ θαρρώ χλωρό κεφαλοτύρι.

1Ί οΰ είν’ ή Πάγγες δεΐξέ μου καί τρίγκι, τρούγκου,
τράγκα

άπό την κλειδαρότρυπα έγώ θά μπώ στήν Πάγκα.
Ώ  άργυρά πτνσέληνος ντέρ έρμον ντρόμον δείχτεν 
καί ζίχτην ζάχτην υστέρα βόν Φασουλή βουτήχτεν 
Σίξ χόντρετ μάρκων θάουζαντς φλά φλίχτην μπούχτην

βάχτην
σίξ χόντρετ πάουντ θάουζαντς Γραικών ντερ μάτιενI t

στάχτην.
° Ω άργυρά πανσέληνος σέ νέφη κρύψου μαΰρα 
νά μή σέ φάν τοΰ Κόρακος τ’ άρτίκωλα τά μαΰρα 
Μπουρντούμ, μπουρντίμ γιά π ο υ γ ρ α φ έ ς  χτυπά κι’

αύτός τό ντέφι. 
Γ’λυτώστέ μας καί πλάκωσαν μεγάλης μπόρας νέφη 
είϊσπλαγχνισθητε Χριστιανοί τοΰ Κολοσσού τά χάλια 
κι’ άδιακόπως ρίχνομε στής μηχανές τσουβάλια.
ΤΩ άργυρά πανσέληνος άφες αυτά τά μέρη 
καί σΰρε τζάνουμ φώτισε τόν Μπάρμπα τό Λευτέρη 
ποΰ πήρε καί τή Σκόπελο μέ τά Νησιά τά τόσα 
κι.’ ίσως νά πή μεθαύριο τοΰ Κυρατσώ στή Γλώσσα 
«Μπά πλιό τοΰ ’ξόμ μπαΐλντισαμ’ μ’ αύτό τοΰ ριμπιληό 
άς άνταρτέψουμ’ δά κι ’μείς καί ξαντιρίσκαμ’ πλιό».

Ώ  άργυρά πανσέληνος κρύψου κι’ άπ’ τή Βοστώνη 
ποΰ δέν άπώμεινε παλτό γερό καί πανταλόνι 
κι’ δλα παρτσάδια γίνηκαν έσχάτως καί κουρέλια 
σέ κείνη τή διάλεξι ποϋταν νά σκάς στά γέλοια.
Πές τους άλλοΰ διάλεξι τού ντού καλά καί σώνει 
νά σχίσουν κΓ άλλουνών βρακιά πώς σχίσαν στή

Βοστώνη.

ΣΑΤΥΙ’ϋΣ
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(Ό  Φασουλής ζηλέψας τήν Καζαμιακή δόξα τής έκ 
Θεσσαλονίκης προφητικής δυάδος καθιερώνει καί αύ
τός άπό τοΰδε στό Σάτυρο στήλην Καζαμίου άπό τήν 
οποίαν θά π ρ ο-φ υ τ ε ύ η τά μέλλοντα καλαγγούρια. 
Ώ ς σινεργάται τή; προφητικής στήλης γίνονται δεκτοί 
μόνον δσοι έχουν δώσει δείγματα προφητικής, μετά 
Χριστόν ίκανότητος.)

Πρώτον τέταρτον. Κατά τό τέταρτον τοΰτο ό καιρός 
θά είναι κακός καί ψυχρός ιδίως γιά διαλέξεις. Γερ
μανικόν υποβρύχιον μεταφέρει χρυσόν είς Ν. Ύόρκην, 
άπό τόν όποιον δέν παίρνει μερτικό μόνον ό ’Εθνικός 
Κόραξ γιατί αλλοίμονο περδικλωθείς στό ράσο πηγαί
νει αργά γιά τό βούτημα.

Δεύτερον τέταρτον. Μ’ δλον τόν έπικρατοΰντα παγε
τόν ό Ιδιοκτήτης μιάς κορακίστικης έφημερίδος προσ
βάλλεται άπό υδροφοβίαν. Οί περί αύτόν τοΰ ρίχνουν 
λιβάνι, αύτός ρίχνεται στά τσουβάλια καί αί έφημερί- 
δες του ρίχνονται σέ μέρη ποΰ δέν λέγονται, έξ οΰ καί 
μεγάλη συγκίνησις είς τά ένδιαφερόμενα μέλη. Δημο
σιογραφικός πόλεμος περί προπαγάνδας καί δέν συμ
μαζεύουν τή γλώσσά τους. Έκ Θεσσαλονίκης αγγέλλε
ται θάνατος έπισήμου ένεκα πολυφαγίας (δέν είναι ό 
Μαρκαντωνάκης.

Τρίτον τέταρτον. Κατά τό τέταρτον τοΰτο ή ημέρες 
αιθριάζουν καί δέν έρυθριάζουν, μόνον οί πληροΰντες 
τό άντερό τους μέ τά Συμμαχικά στρογγυλά καί όμι- 
λοΰντες περί Γερμανικής προπαγάνδας. Τό περιεχόμενον 
τοΰ επαναστατικού Ταμείου τής Θεσσαλονίκης εξαφα
νίζεται καί1 απομένουν μέσα του μόνον οί τΰποι τών δα
κτύλων τοΰ Σίμου. Γενναία δωρεά πολλών εκατομμυ
ρίων ύπέρ τοϋ επαναστατικού κινήματος γίνεται γνω
στή άμα τή άναγγελία τής όποιας οί έν ’Αμερική πε- 
ριοδεύοντες πατριώται σκέπτονται αμέσως περί επανό
δου είς Θεσσαλονίκην.

Τελευταΐον τέταρτον. Κατά τό τέταρτον τοΰτο ή χιο
νοθύελλα θά ήσυχάση δπως καί οί άποστα(λ)μένοι τής 
Βενιζελικής άποστολής άπό τά γλέντια. Σπουδαία γεγο
νότα λαμβάνουν χώραν είς τά διάφορα ’Αμερικανικά 
Ξελ'οδοχεϊα, δπως ομολογούν οί σερβιτόροι, τών οποίων 
τά παχύσαρκα τσέκια τών λογαριασμών εξοφλούνται 
λ ι ρ ι σ τ ί, έ'νεκα τά μαΰρα μάτια τών έθνοίΛοστόλων. 
Ό  Βασιλεύς ενός Κράτους έν εξ χιλιάδες Κράτεσι εκ
θρονίζεται άπό τάς υπολοίπους νήσους τής Πολυνη
σίας, τής Κιουμπερλάνδης καί τοΰ Λι-χου-λι-Μαλΐ. 'Ο 
νέος Βασιλεύς αποβιβάζεται είς θέσιν Γαϊδουρονήσι καί 
βαδίζει θριαμβευτικώς πρός τήν πρωτεύουσαν. Τρεις χι
λιάδες Ιταλικές λατέρνες καί άλλες τόσες κουϊντάρες 
προηγοΰνται τής μ π ο μ π ή ς παίζοντας τό «” Οϊ Λευ
τέρη, δϊ Μαρί κεφάλι ποΰ τό εχεις καί τοΰ φορείς καί 
σκούφια». Τιμητική φρουρά φρόμ δί χοίρος τής Μα- 
σάβας καί άπό Βέρσα-λέρες άκολουθεϊ ύπό βροχήν Μα- 
καρονίων.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΧΕΡΙΑ

Θέλετε νά πλουτίσετε χωρίς κόπο; Διαβάστε τόν ’Ε
θνικόν Κόρακα νά βρήτε τήν πηγή... πάσης άκαθαρ- 
σίας. Μή δουλεύετε! Φέτος μόνον οί κουτοί δουλεύουν. 
Έμεΐς οί έξυπνοι χάρις στήν προπαγάνδα κάνομε δπως 
βλέπετε, ταξείδια, καθήμεθα σέ πρώτης τάξεως ξενο
δοχεία καί άκσυμπώντας σάν τό Στραβογεώργη στό ρα
βδί μας χωριά καί πολιτείες περπατούμε καί διαρκώς 
στραβούς νά τούς φωτίσωμε ζητοΰμε.

’Έφθασαν, έφθασαν ύποβρυχιαμέντε. Τρία εκατομ
μύρια στρογγυλά φρεσκοκομμένα άπό τούς Γερμανούς 
καί προωρισμένα γιά τά στομάχια τών καλαμαράδων 
ποΰ θά τά φάν γιά νά γυρίσουν. . .τά στομάχια τους. 
'Έ ξ Μπάγγες Γερμανικές ή Νάσιοναλ Βουτών Μπάγκ, 
ή Κόρν Σουφρώνεν Μπάγκ, ή Δός καί μένα Μπάρμ
παν Μπάγκ, ή Στάχτ ντέρ μάτιαν Μπάγκ, ή Άντερο- 
γουργοΰρεν Μπάγκ καί ή Ντελάλη φόλα φάγεν Μπάγκ 
έχουν εντολή νά πληρώσουν δλους τούς Γραικούς ποΰ 
δέν κατώρθωσε νά στραβώση τό προμηθευτικόν Κορά- 
νιον καί οί απόστολοι τής Σαλομανίκας.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ό γνωρίζων τήν προέλευσιν τών 
εισοδημάτων τής περιοδευούσης Έπιντροπής πρός ά ν α- 
κ ω μ ω δ ί α ν  τών λειψάνων τοΰ μακαρία τή λήξει Βε- 
νιζελισμοΰ, νά μάς τήν άποστείλη, ϊνα δψόμεθα φώς καί 
γάρ ό οφθαλμός μας πρός λίραν στερλίναν γαρίδα έποι-
ήθη·

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άνά τάς Έλληνικάς Παροικίας Βε- 
νιζελικοί μέ τού Διογένους τό Γκα-φανάρι μέ τ ά κλπ. 
’Εργασία ευκοίλιος. Θά κάνουν διαλέξεις π ε ρ ί  άντερα 
φουσκωμένα ήγουν πατριωτισμός. Μισθός ίκανο-ποιη- 
τικός ύπό τής Άντάντ. Σπεύσατε πρίν ή έξαντληθή ή 
υπομονή τοΰ Ελληνισμού.

Π ΩΛΕΙΤΑΙ πρώτης τάξεως δημοσιογραφική έπιχεί- 
ρησις, τής όποιας τά κεφάλαια αύξάνουν στό χαρτί δσω 
έλαττοΰται ή κυκλοφορία της στήν άγορά. Ό  ιδιοκτή
της της άπο(γ)δυθείς είς τόν αγώνα, καθό Τιτάν Προ- 
μηθεύς καί πλουτίσας είς λιβανίσματα ιερατικά αποχω
ρεί είς τήν τρύπα του. Εύκαιρία κατάλληλος γιά δσους 
αγοράζουν παληά σίδερα καί χαρτί μέ τήν οκά.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Ή  αύτοβιογραφία μου.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.)

Είς τό μοιραΐον συνεπώς ύπέκυψα καί πάλι.
Σύντροφος τότε έγεινα μαζί με τό χαμάλη 
καί δός του κλέψε μπάνιτσες άπ’ τό φτωχό Μουκάνο 
γιά τόν αφέντη τό Γραικό περίσσευμα νά κάνω. 
ποΰταν υπόδειγμα τιμής πώς μολογούσαν δλοι 
άνθρωπος εύϋπόληπτος καί χαρακτήρ στήν πόλι 
ποΰ δέν έσκέφθηκε ποτέ δυό κάρρα σάν πληρώνη 
μέ ποιά μαγεία γίνονταν στό πούλημα βαγόνι.

"Ολοι τόν ύπελήπτοντο τό μπόση μου κεί πέρα.
Τώχαν τιμή τους νά τούς πή μονάχα καλημερα
κι’ έλεγαν δταν πέρναγε. Νά ενας μέ τιμή
ποΰχει δουλειές καί ό φτωχός κερδίζει τό ψωμί
κι’ έγώ τούς συνεπλήρωνα— μέ τό μυαλό μου δμως—
Κλέφτης αισχρός καί βρώμικος πού δέν τόν πιάνει Νόμος.
Μ’ αγάπαγε ό μπόσης μου ποΰ τοΰκλεβα τά κάρρα
δμως αλλοίμονο αύτού άν τοΰκλεβα δεκάρα.

Πολλές φορές σάς βεβαιώ έκαν’ αύτή τή σκέψι.
Δυό μισοκοίλια μοναχά άν ήθελα τού κλέψει 
τής φυλακής θά μ’ άνοιγε αυτοστιγμεί τή θύρα 
κΓ αύτός πού κόσμου έκλεβε μέ τό τσουβάλι λίρα 
κλέφτη θά μ’ έλεγε, αισχρό καί χίλια δύο άλλα 
—είπε πώς λέν ό γάιδαρος τόν πετεινό κεφάλα—  
ό κόσμος θά μ’ άπέφευγε σάν ψωριασμένο γίδι 
κι’ ό μπόσης τής Κοινότητος θά ήτο τό στολίδι.

Καί τώρα λέω. Εΐμεθα μωρέ σ’ αύτή τή ζήσι 
δλοι φτωχοί καί πλούσιοι μπροστά στό Νόμο ίσοι;
Άμ δέ! Ά π ’ τήν ανάποδη. Σέ κάθε κοινωνία 
τήν πιό σκληρή κι, άπάνθρωπη κυτάζω τυραννία.
Είναι τοΰ Πλούτου ή σκλαβιά, τής "Υλης ή τσιμπίδα 
ποΰ καί τό Νόμο σάν σκυλλί σέ χέρια Μπόγια είδα 
κΓ δσες φορές έφάνηκε ή λίρα στό μεϊντάνι 
μπροστά στοΰ Νόμου έ'πεσε τά μάτια τυφλοπάνι.

Ίσότης. Κολοκύθια μέ ρίγανη βρασμένα.
Μήτε καί μετά θάνατον δέν βρίσκεται γιά μένα.
Ά ς  ποΰμε δτι ψώφησα. Ό  Δήμος θά μ’ άρπάξη 
στοΰ Μπροΰκλυν σέ μι’ απλήρωτη γυνιά νά μέ πετάξη. 
"Ομως έσύ ό πλούσιος δταν θά τά πρυμνίσης 
μνημεΐον καλλιμάρμαρον στόν τάφο σου θά στήσης 
νάσαι καί τότε μακρυά άπ’ τών φτωχών τή χώρα 
λές πώς καί μετά θάνατον θά σού κολλούσαν ψώρα.

II ρεσβεύουν στήν ’Ισότητα καί ομιλούν γιά κείνη 
δσοι γεννήθηκαν στραβοί καί δσοι είναι κτήνη.
Ίσότης εΐναι καί γιά μέ άλλά ώς λέξι μόνο 
ποΰ δέν τήν βρίσκω πουθενά δταν ματιά στυλώνω.
Κι’ εγώ ποΰ πίστευ’ άλλοτε πώς ήμουν μ’ δλους ίσος 
έστω κΓ άν ήμουν Λάζαρος φτωχός κΓ ό άλλος Κροΐσος 
τώρα τής Μίσες Φασουλή τό δάσκαλο τής κάνω 
καί λέω ντίαρ μήν ξεχνάς πώς είμαι παραπάνω.

Ίσότης λένε μερικοί. Ίσότης καί καλά.
Πές μου σέ ποιό πολίτευμα τή βλέπεις μπουνταλά;
Σέ Νόμου ποιοΰ έφαρμογή ή κοινωνίας στρώμα;
Ή  Άνισότης κυβερνά καί τή φαμίλΓ άκόμα, 
κι’ έγώ ποΰ εΐχ’ αρσενικού λαχτάρα περισσή 
Στάπ λέω Μίσες Φασουλή, στήν κόρη μας Τασή.
Δέν θέλω δεύτερο παιδί μήν τύχη είν’ άγόρι 
καί τ’ αγαπήσω δυστυχώς περίσσι’ άπό τήν κόρη.

Γιά τήν ’Ισότητα μιλοΰν μόνον στραβοί καί βλάκες.
Τό λέν οί ξύλινοι σταυροί κι’ ή σκαλισμένες πλάκες 
τό λένε τά ώτομομπίλ γουΐθ δί μότορ μπότς 
τά λοΰσα καί τά μέγαρα, ή φάρμες καί τά γιότς
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' ueo’ σέ τούτη τή ζωή νό ίσοι κουνενέ 
|J χβΐ στήν άλλη τή ζωή π ολ λ α I ε ί σ ι μ ο ν α 'ι  
ί*ως ^ πε κι' ° Χριστός καί φρίττω καί ριγώ 

ε1σ«ι σύ ηγούμενος, καλόγηρος έγώ.

a δταν Φ ύ σ ι  ό ί νι σο  τό μάτι σου χαίδεύη 
ν  θέλεις τήν ’Ισότητα γιά σέ νά βασιλεύη;

01 Νόμοι της καί Νόμοι σου. Μέ ο,τι σέ πρ^άση 
μ’ εκείνο θά βρεθής νά μάχεσαι στή ζήσι.

Όλα τριγύρω άνισα, διάφορα, ποίκιλλα 
\Jfoa οτήν πλάσι γίνεται τοΰ Μάμαλη ή νίλα 
1 δταν αιώνιο πόλεμο κυτάζεις πέρα πέρα 

icv ζητείς 'Ισότητα καί τήν κακή σου μέρα.
( ’Ακολουθεί)

ΑΠ Ο ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Τ Ο  Δ Ο Λ Ω Μ Α

'0 φανατικός πατριώτης ποΰ προσέψερε τόσας σο
βαρός υπηρεσίας είς τούς Βαλκανικούς πολέμους μα- 
ζεύων δολλάρια μέ τήν εισαγωγήν εμπορευμάτων, οταν 
οί άλλοι έ'χυναν τό αίμά τους γιά τήν άγάπη τής Πα
τρίδας, ό φοβερός αυτός πατριώτης είχε φθάσει τώρα 
ίί; τό ζενίθ τοΰ πατριωτικού τον οίστρου. Άφοΰ έκαυ- 
τηρίασε δλα τά παλαιά κόμματα τής 'Ελλάδος έπί τής 
ποχής τών οποίων ήτο κομματάρχης δίνων στόν είρη- 
νοδίκη σημείωσι τών ονομάτων έκείνων ποΰ έπρεπε νά 
Ρωώση άφ’ ού ώμίλησε περιφρονητικώς γιά τόν 'Ελ
ληνικόν Στρατόν τής εποχής εκείνης άπό τόν όποιον 
εφρόντισε ν’ απαλλαγή, άφ’ ού έξεφράσθη ασεβώς γιά 
τήν 'Ελληνικήν Δυναστείαν εις τάς ένεργείας τής όποιας 
καί μόνης οφείλεται ή άπελευθέρωσις τοΰ χωριοΰ του 
έοτράφη τώρα λαύρως κατά τών Βασιλοφρόνων.

-—Γιά μένα κύριοι ποΰ ξέρω ποιά είναι τά καθήκοντά 
μου αξίζει πολύ περισσότερον ή Πατρίδα άπό τόν Βα- 
οιλέα. ’Όχι κύριοι. Δέν θά θυσιάσωμεν τά συμφέροντα 
τής Ελλάδος γιά τό χατήρι τοΰ Κάϊζερ. ’Εμπρός! Πρέ
πει νά σηκωθούμε όλοι νά ύπογράψωμε τήν αναφορά 
εκείνη ποΰ εχει ό Κήρυξ γιά ν’ άναγνωρίση ή ’Αμε
ρική τούς έδώ αντιπροσώπους τοΰ Βενιζέλου. Αύτό μό
νον θέλομε. Τίποτε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν .  Ό  Βασιλεύς 
επί τέλους ας ιιείνη πάλι Βασιλεύς.

Οί άκροαταί του τόν ήκουον σκεπτικοί, ταλαντευό
μενοι μεταξύ τής σκέψεως τοΰ ναι καί δχι καί μοΰ 
εφαίνοντο σάν ψάρια ποΰ έπερίμεναν μέ άνοιχτό τό στό- 
μα νά χάψουν τό δ ό λ ω μ α  ποΰ θά τούς τσάκωνε στό 
αντεθνικό καί ύπουλο άγκίστρι.

-—Δέν θέλετε είπατε τήν έκθρόνισιν; Αύτό είναι άλή- 
«εια κάπο ντόπερα. Μά σείς άκριβώς αύτό διακηρύξατε 
πρώτα πρώτα μέ τό στόμα τών ίδιων άντιπροσώπων σας, 
τους όποιους φροντίζετε τώρα ν’ αναγνώριση ή ’Αμερική. 
Αυοτυχισμένε! Ξέρετε τώρα σέ τί ζητούν νά σάς παρα- 
°υρουν οί άνθρωποι αύτοί; Γυρεύουν νά εξυπηρετήσουν 
διπλοΰν σκοπόν μέ τήν αναφορά έκείνη. Καί νά σοΰ 
Τ°ΰς πώ.

Ξέρουν πολύ καλά έκείνοι δτι μία χώρα ούδετέρα, μιά 
'/jooit σάν τήν ’Αμερική ποϋ περισσότερο άπό κάθε άλλη 
επιθυμεί τήν ειρήνη, δέν είναι ή χώρα ποϋ θ’ άναγνω- 
Υ'«Ι| τούς αντιπροσώπους ενός ανθρώπου ποΰ έπανεστά- 
Τησεν εναντίον τών Νόμων τής Π ατρίδος του καί κί- 
νιΙσε κάθε λίθο γιά νά σύρη τή χώρα του στό μεγάλο 
Μακελειό. Φαντάζεσαι λοιπόν έσύ πώς ό Πρόεδρος ό 
1 ουίλσον, ό Γουΐλσον ό σοφός καί μέγας ειρηνόφιλος 

δώση αύτός ό ίδιος μέ μιά τέτοια άναγνώρισί το\> 
Πολεμικά δπλα στά χέρια τοΰ έπαναστάτου γιά νά μα- 
ϊοκυλίση τήν Ελλάδα; ’Όχι βέβαια. Αύτό δέν θά γίνη

τ' , γιατί θά ήτο εναντίον τών εύγενών, τών ύι|>ηλών 
"ΟΧών ποϋ προχθές άκόμα έκήρυττε τόσω έπισήμως 
1ι'αα στή Γερουσία. ’Άλλοι είναι οί λόγοι οί κύριοι, οί 
Γ/Ίτεινοί, οί απόκρυφοι.

Οί άνθρωποι αύτοί άφοΰ άπέτυχαν στόν πρώτο σκοπό

ΣΑΤΥΡΟΣ

γιά τόν όποιον ήρθαν είδαν πώς έπρεπε νά φύγουν πάλι 
γιά κεί άπ’ δπου ήρθαν. Έσκέφθηκαν δμως καί είπαν. 
Καλά. Μά μέ τί μούτρα θά γυρίσωμε πίσω είς τήν 
Θεσσαλονίκη δταν έμεΐς οί ίδιοι πριν άκόμα φύγωμε 
άπό κεί κάτω διακηρύξαμε στά τέσσερα σημεία τού όρί- 
ζοντος δτι ό 'Ελληνισμός τής Αμερικής είναι έτοιμος, 
πώς στίκεται στά νύχια μόλις τού δώσωμε τό σύνθημα 
νά προσφέρη μαζί μέ τή σακκοΰλά του καί τή ζωή του 
γιά τό έπαναστατικό κίνημα; ’Ά ν  συνεπώς φύγωμε σάν 
βρεγμένες γάτες τί έντύπωσι θά κάνη τότε αύτό στά 
μέρη ποϋ κρατούμε κάτω άπό τή μύτη τής ξιφολόγχης; 
Έμεΐς αύριο θέλομε νά στρατολογήσωμε έκεΐ. Πώς θά 
ιτείσωμε τούς Συμμάχους δτι ό λαός θ έ λ ε ι  τόν πό- 
/.ί·μο, αφού άπό δώ άπό τό μ ό ν ο  μέρος άπό τό όποιον 
μπορεί ν' άποδειχθή δτι ευνοεί τό κίνημα δέν σηκώνεται 
κανείς νά μιλήση γιά μάς άποδεΐχνων μ’ αύτό δτι έ π ι- 
δ ο κ ι μ ά ζ ε ι  τήν στάσίν μας; Καταλαβαίνεις τώρα τί 
καταχθόνιο, τί ύπουλο σκοπό εχει ή άναφορά αύτή; Μέ 
τήν άναφορά αύτή γυρεύουν νά πάρουν στό χέρι τους 
ενα δπλο γιά νά σ τ ρ α τ ο λ ο γ ή σ ο υ ν  μέ τό 
ζ ό ρ ι, μέ τό χέρι τού χωροφύλακος, δλον τόν.δυστυχισμέ- 
νον εκείνον κόσμο ποΰ έ'τυχε νά ζή στά μέρη πού λάμπουν 
ή ξιφολόγχες τών Συμμάχων. Μέ τήν άναφορά αύτή δσω 
κΓ άν δέν τούς άναγνωρίση ή Αμερική θέλουν νά π ρ ο- 
μ η θ ε ύ σ ο υ ν  μιά πρόφασι γιά τούς Συμμάχους καί 
ενα δικαιολογητικό γιά τά μάτια ίών ούδετέρων Κρατών 
δταν αύριο σύρουν άπό τό γιακά τ’ άδέρφια μας, τούς 
συγγενείς μας στόν απαίσιο αύτό πόλεμο άπό τόν όποιον 
δλοι οί εμπόλεμοι θά βγοΰν συντετριμμένοι, αίμοστά- 
ζοντες.

’Έπειτα είναι άσχημο νομίζεις νά κάθεσαι στήν Α 
μερική πού έχεις τό κεφάλι σου ήσυχο καί στή θέσι του, 
δταν οί άλλοι στή Θεσσαλονίκη δέν ξέρουν τί θά γίνουν 
μέρα μέ τήν ήμέρα; Γιά δνομα τού Θεού, γιά δνομα 
τών δυστυχών έκείνων τούς όποιους θά δολοφονήσετε 
μέ τήν υπογραφή σας μήν τσιμπάτε στό μυρωμένο 
αύτό δόλωμα ποΰ θά στοιχίση τό αίμα τής δύστυχης 
Π ατρίδας.

Ό  φανατικός πατριώτης έμόρφασε τώρα, έστριφο- 
γύρισε επάνω στήν παρέκλα του καί σηκωθείς άπέδρα 
καί εξακολουθεί ένφ οί άλλοι ήρχισαν νά συζητούν σο- 
βαρώς τί έκρύβετο πίσω άπό τήν καταχθόνιο αύτή άνα
φορά.

ΕΜ Π ΡΟΣ ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Ή  αυλαία άληθώς κατέπεσε ν, άλλά μ ή χειροκρο- 
τήτε. Ή  έθνική τραγωδία δέν έτελείωσε- γίνεται μόνον 
μετασκευή σκηνής. Μή σπεύδητε είς τήν έξωτερίκευσιν 
τής ενόχου χαράς, σείς οί μετά χαιρεκάκου άγωνίας 
π α ρ «κολουθοΰντε ς τήν παράτασιν τοΰ αποκλεισμού, τάς 
στερήσεις τών οικείων μας, τόν χείριστον έξευτελισμόν 
καί τήν έσχάτην τών ταπεινώσεων τοΰ Γένους. Τό έ'ρ- 
γον τό άπαίσιον, τό όποιον έξύφανεν έπί τού φιλοδό- 
ξου ιστού της κακή Μοίρα, Ϊνα κατασπαράξη τά στήθη 
τής 'Ελληνικής Π ατρίδος, τό έθ-νοκτόνον έ'ργον, τό 
όποιον έδέσμευσε τάς χεΐρας τής Ελλάδος, καταστήσαν 
αύτήν άνίσχυρον ν’ άμυνθή, δταν ήθελε παραστη ανάγ
κη, ύπέρ βωμών καί εστιών, δέν συνετελέσθη είσέτι. 
Δέν συντελέσθη ουδέ είναι δυνατόν νά συντελεσθη έφ’ 
δσον δέν ώμίλησεν είσέτι ό Ελληνισμός τής ξένης ό 
άναπνέων τήν ζείδωρον τής ελευθερίας αύραν, ό άλη- 
θώς ελεύθερος Ελληνισμός τής Αμερικής καί ούχί ό 
έμπορευόμενος εκείνος ό ίδιοτελής, ό κύπτων δουλικώς 
τόν αυχένα ύπό τόν έπαχθή συμμαχικόν ζυγόν. Τοΰτο 
κατανοήσαντες καλώς οί άνθρωποι, οί διχάσαντες έπί 
καταστροφή ύψίστων εθνικών συμφερόντων τήν Ελλά
δα διά τής βίας τής ξενικής λόγχης καί ίδόντες σήμε- 
'•ρον εαυτούς άπογυμνοοθέντας τελείως άπέναντι τών Συμ
μάχων, τούς όποιους καταφώρως ήπάτησαν, έστράφησαν 
πρός τόν Ελληνισμόν τής Αμερικής, δπως μεταχειρι- 
σθώσιν αύτόν ώς δργανον τών ίδιοτελών συμφερόντων 
των. Έστράφησαν πρός τόν Ελληνισμόν τής Αμερικής 
ούχί βεβαίως άναμένοντες παρ’ αύτού υλικήν βοήθειαν, 
άπηυθύνθησαν ήδη πρός τόν βιοπαλαίοντα έν τή ξένη 
Ελληνισμόν έκλιπαροΰντες ούχί ένίσχυσιν διά πυκνώ- 
σεως τής άντεθνικής στρατιάς των, άλλά την δημιουρ
γίαν φαινομενικού θορύβου, πλαστής έν Αμερική Ελ
ληνικής έξεγέρσεως δπως έκ μ ε τ αλλευθώ σ ι ν αύτά άπέ- 
ναντι τών Συμμάχων, τών όποιων πρό πολλοΰ έξέλι- 
πεν ή πρός αύτούς εμπιστοσύνη. Καί άκούομεν άπό τι- 
νων ημερών τάς άπέλπιδας, υστερικάς κραυγάς τοϋ πα
τριωτισμού ανθρώπων ούδεμίαν σχέσιν έχόντων μέ τήν 
τιμήν τοΰ σφαγιαζομένου ’Έθνους καί παριστάμεθα 
μάρτυρες κωμικοτραγικών σκηνών, αίτινες καταρρί-
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πιουσι ιό  '“ ϊ^^νικόν δνομα έν τή ξένη καί βλέπομεν 
τάς τελεπίαιας «Τπασμωδικάς κινήσεις νού έκπνέοντος 
έν Αμερική Βενιζελισμού διατυμπανίζομε νας ώς θυέλ- 
λας καί καταρράκτας μόνων κοσμητικών έπιθέτων, α- 
τινα έναπέμειναν είς τούς σφαγιαστάς τής Εθνικής 
τιμής.

Τί έπιδιώκουσι λοιπόν οί άνθρωποι τού εθνικού δι
χασμού καί τού μίσους, οΐτινες διέπλευσαν τόν ωκεα
νόν όπως παρουσιάσωσι καί έν Αμερική πρό τών οφθαλ
μών τών ξένων βδελυράν καί άπαισίαν εικόνα, τήν ει
κόνα τοΰ Ελληνικού έθνους έν άδελφικφ σπαραγμώ.

Τί έπιζητούσιν οί διάφοροι πρωταθληταί τών νεκρών 
συλλαλητηρίων, έξ ών οί πλεΐστοι ο ύ δ ε μ ί α ν  έξε- 
πλήρωσαν τών ιερών πρός τήν Πατρίδα ύποχρεώσεων, 
οί εθνικοί ούτοι ήρωες, οί κοπτόμενοι σήμερον ύπέρ 
τής κινδυνευούσης Π ατρίδος;

Αποκαλυπτόμεθα εύλαβώς πρό τών άληθώς έθνομαρ- 
τύρων τής Θεσσαλονίκης, οΐτινες προτάσσουσι τά στήθη 
των κατά τών εχθρών τοΰ Γένους όρμώμενοι άπό τής 
άγνής καί εύγενούς Ιδέας τοϋ πρός τήν Πατρίδα κα
θήκοντος πλήν άποστρέφομεν μετ’ άηδίας τούς οφθαλ
μούς άντιπαρερχόμενοι πρό έκείνων, οΐτινες έκ χρημα
τικών υπολογισμών, έξ ίδιοτελών συμφερόντων όρμώμε- 
νοι, άπάτριδες ώς έπί τό πολύ αύτοί περιεβλήθησαν σή
μερον τήν πολεμικήν λεοντήν, έτοίμην νά καταπέση είς 
τήν άσθενεστέραν τοΰ Ά ρεω ς πνοήν, ΐν’ άναφανή έν 
δλη τή μεγαλοπρεπεία του τό ύπομονητικόν ζώον τοΰ 
Αίσωπείου μύθου. Άλλ’ ήπατήθησαν. Έπλανήθησαν 
πλάνην οίκτράν οί έκ Θεσσαλονίκης άπόατολοι μετά 
τών ένταΰθα πατρώνων των πιστεύσαντες δτι ό Ελλη
νισμός τής Αμερικής, ό λογικός, ό έχεφρονών θέλει 
τοΐς επιτρέψει έπί μακρόν νά όργιάζωσιν ένταΰθα είς 
βάρος τής εθνικής τιμής καί τής τύχης τής Π ατρί
δος. Ό  Ελληνισμός τής Αμερικής ό νομοταγής, ό πα
ρακολουθούν μετ’ αληθούς ψυχικής οδύνης τήν θλιβε- 
ράν εικόνα τής Π ατρίδος, ήτις έκτυλίσσεται έπί τής 
κινηματογραφικής ταινίας τής Θεσσαλονίκης δέν θά 
μείνη έπί πλέον βωβός θεατής. Ό  Ελληνισμός τής Α 
μερικής θά έξεγερθή έντός μικρού σύσσωμος ώς είς άν
θρωπος καθ’ άπασαν τήν αχανή Δημοκρατίαν καί θά 
έπέλθη ώς άκράτητος χείμαρρος ΐνα συμπαρασύρη είς 
τήν διάβασίν του τό σεσηπός καί σαθρόν οικοδόμημα 
τοΰ ψεύδους, τό όποιον ίδιοτελεΐς καί συμφεροντολόγοι 
άνωκοδόμησαν— Εμπρός διά τών Συνδέσμων.

*  *  *

Ό  Φίλιππος ό Πέπας! Καί ποιός δέν τόν γνωρίζει 
τό νέο, τό τζιμάλι ποΰ αρχοντιά μυρίζει.
Αύτός καί ή Τζωρτζέτα Διάμεση, παρθένα 
ποϋχει ψυχή καί σώμα σέ κάλλη ταιριασμένα 
Αύγερινός καί Πούλια δώσαν προχθές τό χέρι 
(καί θά γενούν σέ λίγο άγαπημένο ταίρι.

★ ★ ★
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΤΑΓΩΝ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 

«Η ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Καλούνται τά μέχρι τοϋδε έγγραφέντα μέλη τοΰ Συν

δέσμου Νομοταγών Νέας Ύόρκης καί τών περιχώρων 
αύτής είς Γενικήν συνέλευσιν τήν προσεχή Κυριακήν, 
"28 Ίανουαρίου καί ώραν 3 μ. μ. είς τήν αίθουσαν 
WEBSTER HALL, 127 EAST llT H  STREET.

Σκοπός τής συνελεύσεως ταύτης θά είναι ό καταρτι
σμός Διοικητικής Επιτροπής τοΰ Συνδέσμου καί συζή- 
τηο’ΐς καί έπικύρωσις τοϋ Καταστατικού καί τοΰ Κανο
νισμού.

Εννοείται οϊκοθεν δτι οί μή μέχρι τοΰδε έγγραφέν- 
τες καί έπιθυμούντες νά έγγραφώσι θά γίνωσι δεκτοί 
έάν προσέλθωσι πρό τής ένάρξεως τής έν λόγω συν
ελεύσεως.

Τό κρίσιμον τών περιστάσεων τής Π ατρίδος συνηγο
ρεί ύπέρ τής παρουσίας παντός νομοταγούς πολίτου, αί- 
σθανομένου δτι ή άξιοπρέπεια τοΰ Ελληνικού ’Έθνους 
θίγεατι διά τών ασεβών εκδηλώσεων εναντίον τοΰ λα
τρευτού Βασιλέως μας ένίών ονταρίων, άποβαλόντων 
τήν έθνικήν αύτών συνείδησιν.

Η Π ΡΟ ΣΩ ΡΙΝ Η  Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η  
*  *  *

Πές μου τί είσαι; σ ’ ερωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εϋα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
“Ο,τι κΓ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποϋ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια . 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τού ήλεκτρικοΰ, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοΰ Φαράκου. 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

'  228 W. 28ΤΗ ST.,
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Θέλεις νά βάλης ροΰχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μήλ' τρέχης στούς Εβραίους κΓ είς κάθε τσαρλατάνο, ί 

Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μπουτσυνιέρ’ άκόμα 
δχι τό μάκρος μόνον» ή τσέπη των, τό χρώμα.
’Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 
άν δέν τόν εχ’ ή Φύσις γέννηση καλλιτέχνη· 
γι' αύτό άν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Ι'ούτα ποΰ ταΰς δανδήδες ντύνει.

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

Σ. Ν. ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

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

'Αγίου Λουδοβίκου, Νίκερ καί Κώχ. 
Μικροβιολογικόν έργάστήριον «PARIS»

' Ωραι έπισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείοι
10— 12 π. μ. Mosonie Temple Suite 1115
2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π Α Π ΑΗ ΛΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός δΓ άνδρικάς άσθενείας.
* Ωραι έπισκέψεων Γραφεία

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

Τά μαλλιά εΐνε στολίδι 
τής μορφής σου και χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κΓ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθης 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA. 
m ***
ELLENIC FURNISHING Co.

691 6th AVENUE NEW YORK.
NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 
'Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά Ισώρ- 
ρουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* t *

Π Ρ ΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν είσιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 
δΓ δλα τά μέρη τοϋ Κόσμου.

Προθυμία, ειλικρίνεια καί τιμαί ασυναγώνιστοι.
33 OLIVER STREET, NEW YORK.

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

* * *
Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
ftr* ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης οδτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέχα» 
β’ ολον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα. 
λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια δσω πέρν*ι 
γιατ’ ολα τό Κατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει.
LKKAS & D R IV A S 19-21 ROOSEVELT ST. Ν. Υ.

Λέν είναι μόσχος ή Μαΐοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Νικολσύλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν την παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνας.

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

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

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη ανδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο;

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

Telephone, Houdson 56
Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,

Φέρομεν είς γνώοιν τών ένδιαφερομένων δτι ή Ε 
ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τφ Ιδιοκτήτη έργοστασίψ έν Hudson Mass. 
’Έχομεν ηδη παραδώσει την παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό Ιδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλι σιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωροΰιαεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σωμεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
στασις δπως άγοράση μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ ύψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρό. πώλησιν. Ή  παροΰσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

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

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.
*  *  *

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλάκωση 
Ά ν  μ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός ΰά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ερθη μέρα 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
Έ άν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  Bldg. R oom  817, C h icago, 111.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανοΰν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμΐνα. 
Ελληνική κολώνια, άγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A T TH E W S BROS., 8 74  9th A ye., New Y ork  City

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά έ^γγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους κα! Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα αδελφούς ας γράψη ή άς πάει 
δν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS RROS.
72 JEFFERSON ST. LOwELL MASS.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

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

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποϋ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YORK

***
Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  

Ιατρός
136 E. 17th St., NEW YORK

*  ★  *

’Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποϋ αΰλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κΓ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Y*rk 
***

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
#οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ At θέλης νά συγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά χάν^ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ καί ΠΕΤΡΟΥΤΖΙΣ 
Ν ε κ ρ ο π ο μ π ο ί .

300 A. W. 40th St., & 715 10th Ave New Υ0[, 
Tel. Bryant 4681, 5850.

Άνθρωπος σάν γεννήθηκες πάνω σ’ αύτίι τή σφα' 
έ'χε ύπ’ δψιν πώς καί σύ θά λειψής κάποια μέρα 
λαίμαργοι τή φαμήλια σου νεκροπομποί νά σβύσαυν 
Μά στάσου. Είναι λές σωστό δ τ α ν  τά μάηα κλείο̂ ι 
Γιά τό κακό τό φοβερό ποΰ άπ’ τό χάρο γίνεται 
θαρρείς πώς εΐναι έξυπνο ό ζωντανός νά γδύνεται· 
Λοιπόν άν— δ μή γένοιτο— κανένας σάς πεθάνη 
τήν πάνω φίρμα φώναξε κηδεία νά σάς κάν(\

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

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

★ ★ ★

DOLLAR SAVING BANK 
Youngstown, O.

Σάν είσαι άνθρωπος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
μπορεί άρρώστειας κάποτε βαρειάς νά πέσης θύμα. 
Μπορεί νά χάσης τή δουλειά ποΰ έχεις μιά ήμέρα 
γιατ’ έχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.
Δί Μπάνκ ακάουντ σήμερα είν’ ό πιστός μας φίλος. 
Πάνω σου χρήμα μήν κρατής, μά μήτε καί στό σπίτι| 
γιατί μπορεί καί φίλο σου νά κάνης λωποδύτη. 
Νάτη ή Ντάλαρ Σέΐβινγκ. Τρέξε ν’ άνοιξης σχέσει;I 
μέ άσφαλείς στό χρήμά σου κι’ έντοκους καταθέσεις,! 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέΐβινγκ, στό Χρήστο ’ΑνταράκηI 
πούναι στή γνώσι γέροντας καί στη μορφή παιδάκι. 

(Foreighn Department.)

L O W E R  &  W A T E R S  
Tailors.

Phone 764X 205 2nd St., Canton. 0.|
Θέλεις νά φτιάσης ροΰχο σέ ΰφασμ’ ’Αγγλικό 
γερό, καλοραμμένο καί καλλιτεχνικό;
Γράψε ή τηλεφώνα στή φίρμα τήν έπάνου 
κι’ έκείνη θά σοΰ στείλη τόν Παπαϊωάννου 
τόν καλλιτέχνη ράπτη, τόν κόπτη Π αρισιάνο 
ποΰ μπρός του κάθε ράπτη θά τόν ίδής γιά νάνο. 
Τρέξε καί αν ντιφέκτιβ τά ροΰχα βρής μιά στάλα 
έσύ εύθύς τάφήνεις κΓ αύτοί σοΰ φτειάνουν άλλα.

Γιά δλο τό Ohio St. ’Από $25 καί άνω.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς ’Αρχισερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ταμίας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ ΚΟΛΜΑΝ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε *4*1 

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

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλί* | 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY , ,

693 6th A V E . NEW YoR* |
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4 175  

* *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ "Αλεξ άς σπεύση νά τά πάρη 
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι αγόρια ζηλεμένα 
κι’ όποια δουλειά κι’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago -jj· 
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