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Ποΰ h Ζαμπούνης γράφει 
χ·’ Ιγεινε Μόργχαν Κάρνετζι χαί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
κα» τό £εοό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίν '̂
:<■£ πέντε σέντσι α ιιοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη
νά χάν{| γέλΓ αΰτός ιιέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.
Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τι τόν περιμένεν.

Αύγουστου τέσσαρες ζέστη πολλή 
ταξεϊδι δεύτερο τοΰ Φασουλή.

Αν θέλη δμως χαί χάνεις συνδορμητής να γείνχι
6υο μοναχά δολλάρια τό χρόνο θα μάς
χι’ δπως μή χάμνωμεν χαί ’μεΐς έράνους δ»ος Αλ λ ο ι
τήν συνδρομή του ό χαθείς νά τήν χ ρ ο χ α τ α 6 4 λ |

I , -    ΙΜ
Χίλια έννηαχόσια μέ δέχα χαί έχτά
ποΰ προπαγάνδες «άν στραβές μας χόρταβατ i£3ttd.

Είκοσι είναι καί εφτά ό άριθμός μας τοΰτος 
ποϋ νειότη πάλι σφάζεται καί χύνεται ό πλούτος.

’Έξαρχος.— Νά ξεφορτώσω, Δημητρό, στόν Κρητικό
τό γάλα;

Θεοφιλάτος.— Μεταβολή γιά τό Θεό καί μή τοΰ δώσης
στάλα.

Τοΰ Φασουλή τοΰ φαρφαρά 
καί χωρατά καί σοβαρά.

Π .—  Πές μου καινούρια Φασουλή 
γι’ ’Ανατολή καί Δύσι 
τί κάνει κείνη ή Βουλή 
ποϋ εχει. ξαναζήσει; 
πες γιά τοΰς ΰπερασπιστάς 
ιτοΰς φίλους Άναμίτας 
καί πόσους κόψαν δικαστάς 
καί Άρειοπαγίτας;

Φ.— Μή μέ ρωτάς πώς τά περνώ 
Θαρρείς καί μσϋχουν μάγια 
τούς φραμπαλάδες τριγυρνώ 
τήν κάθε μιά κανκάγια 
καί λέω σ’ οποίον συναντώ 
Γραικό κι’ Άμερικάνο 
έσ κέ βοΰ βί μαμζέλ Μαντώ 
ε σόν άμί τόν Πάνο;

Είδες τόν ’Αραβαντινό 
σπουδαΐον πατριώτη 
ό ζούρ ντ’ ουΐ Μεσσιέ Πανό 
μά πέρσυ Παναϊώτη 
πούρθε νά βάλη τρικαντό

μ ανταρτικα χτωιχια
κ’ ίλ ε βολέ μαμζέλ Μαντώ
ποΰ τοϋξυνε τά νύχια;

’Έπαψα πλέον χωρατά 
τώρα τραβώ στό Γαλατά 
τώρα τραβώ τό Γαλατά 
τόν Σόλωνα τόν πάνυ 
κι’ δπως οί Μύριοι κ’ έγώ 
Θάλοοττα λέω Θάλαττα 
μέ τό Λευτέρη Υπουργό 
μάς κόψαν καί τά Γάλατα.

Τώρα τό γάλα μπιρμπιρί 
εύγήκε μπουρμπουλήθρα 
καί θά τούς στείλω με τυρί 
γιαούρτι ή μυτζίθρα.

Χίλιοι μέ δέρνουνε καϋμοί 
βρέ Περικλή Καρδάση 
μ’ αν τών γωνιών μας τό ψωμί 
έχει κι’ αύτό μουχλιάσει 
μά λειτουργούνε οί Θεσμοί 
προς δόξαν τών Συμμάχων

και αντηχούν γουργουρισμοι 
Β ασ ιλικών στομάχων.

Καϋμοί μέ δέρνουν ψυχικοί 
καί γιά τής δυό πατρίδες 
ποΰ λιονταρίδες στό χακί 
προβάλλουν μέ λεπίδες 
καί βλέπω μπρός τους τήν τιμή 
καί χέρια ποΰχουν ντράφτ 
δμως κυττάζουν, καί ψωμί 
καί προμήθειας γκράφτ.

Π .— Είσαι στό λτράφτ βρέ Φασουλή ποΰ πήρανε ώς
τώρα;

Φ.— ’Έ ξω μ’ άφήκε Περικλή ή τριαντάρα μπόρα
πλήν ώς μιλεΐ ό Λόϊντ Τζώρτζ κι’ ό φίλος σου

Ριμπώ
μέσ’ στό χακί άργότερα μοΰ φαίνεται θά μπώ 
καί μέ τό ζόρι αγιασμό θά πιώ σάν τό γαϊδοΰρι 
άπό τό φιλοπόλεμο τοΰ Μπάρμπα Σάμ παγούρι;

Π .— Είσαι τριάντα Φασουλή;
Φ.:—Έπέρασα θαρρώ, 

μά θέρτι σίξ σταμάτησα γιά κάμποσον καιρό



MBIT TOOK, βΛΊΊΒΒ

κι’ αν πάρουν σαραντάρηδες μαγκούφη Περικλέτο 
νά ξέρης πώς πενήντα δυό χρονών θά είμαι φέτο.

"Εναν πατέρα μέ παιδ'ι δέν πρέπει νά τόν πάρη 
ποΰ διαρκώς στούς ώμους του πολλά σηκώνει βάρη 
Έσύ θά πάς στόν πόλεμο νά βγαζης τό σκασμό 
κι’ έγώ θά μείνω πίσω σου νά βγάζω πληθυσμό.

Τό ντράφτ θά πάρη μοναχά τόν κάθε έριγένη. 
Μάχες αιώνια εχομε έμεΐς οί παντρεμμένοι 
καί νύχτα μέρα έφοδο κάνω κι’ έγω τεμπέλη 
νά πάρω τά προχώματα ποΰ κρύβουν τό καρβέλι.

Νειότη θά πάρουν Περικλή μ’ αύτά τά ντράφτ τά
πρώτα

κι’ αν μερικοί απαλλαγούν κατά τά εΐωθοτα 
σέ μέσα μήν άποδοθή μήτε σέ χαρτσιλΐκι 
κάποιο θά εΐχαν μέσα τους ή έξω σακατλήκι 
ποΰ τοΰ γιατρού έξεταστοΰ τό μάτι μόνο βλέπει 
χωρίς νά μπή τοΰ ασθενούς τό χέρι μέσ’ στήν τσέπη

Νικών άναφτερώνονται Συμμαχικοί ελπίδες 
Χίλια βαπόρια θά γενοϋν καινούρια μέ σανίδες 
κι’ δπως στά χρόνια τά παληά έπί Θεμιστοκλή 
τείχη θά μάς γλυτώσουνε ξυλένια Περικλή.

Κύταξε πόσ’ ανέλπιστα βλέπομε τώρα πράμματο 
Νειότη κυτάζει σήμερα μέ ζήλεια τά γεράματα 
κι’ αϊτοί πού ζοΰσαν έως χΟές μέ τούς ρομαν

τισμούς
θάγόραζαν τά γηρατειά μέ τούς ρεμματισμοΰς 
κι’ ίσως νά λένε μερικοί ποΰ τό χακί τούς σφίγγει 
«Σάν τί νά κάνω βρέ παιδί νά πούπεφτε τό ξύγκι;»

Π .— "Ωστε λοιπόν τή γλύτωσες βρέ Φασουλή;
Φ.— Τή γλύτωσα.

Είν’ αληθές τά χρόνια μου δτι τά παρατσίτωσα 
κι’ εΐπα; κυτάζων τό ξανθό καιί τό μουντό τό γένος 
Κάτσε στ’ αύγά σου Φασουλή γιατ’ εΐσαι παντρε

μένος
κι’ ή Δεσποινίς ή Φασουλή καθώς καί ή κυρία 
σ’ έχουν πολύ άμφότεραι μέ τό συμπάθειο χρεία.

Π .— Ό  Νόμος λές στους ’Έλιενς τό χέρι του νά βάλη; 
Φ.— Ό  πόλεμος άπίθανα καί άλλα έχει βγάλει 

’Εγώ τό βλέπω δίκαιο νά πάνε καί οί ξένοι 
εκτός μονάχα Περικλή αν εΐναι παντρεμμένοι 
,ίΐ’ οί παντρεμμένοι έχουνε  ̂άξια πιό μεγάλη 
έστω κι’ αν έκαναν παιδιά γιά νά τά τρέφουν άλλοι.

ΓΙ.—  Τότε ποΰ είν’ ή λευτεριά ποΰ διαλαλοΰνε τόσω
σάν δέν μπορώ άπό τό ντράφτ μαγκούφη νά γλυ

τώσω;
Ποια ή φρίντομ σάν έδώ δέν είμπορώ νά μείνω 
κι’ δταν οί άλλοι σφάζονται μιλιονέρ νά γείνω;

’Εγώ δέν ξενητεύθηκα νάρθώ νά κάνω πόλεμο 
Δέν νοιώθω μέσα ένστικτο κανένα φιλοπόλεμο 
κι’ δσες φορές σέ ντράβαλα βρίσκεται κάθε Κράτος 
γίνομαι φιλοτάλαρος καί φιλοτσουβαλάτος.

Φ.— Έχεις γυναίκα καί παιδιά βρέ Περικλέτο ψώρα; 
Π .— Γι’ αΰτό ποτέ δέν σκέφθηκα καί μετανοιώνω τώρα 

ποΰ μιά γυναίκα θάπερναι μέ δλη τήν καρδιά 
έστω κι’ αν είχε θηλυκά τριάντα δυό παιδιά.

Άφοΰ δέν είμαι σίτιζεν σ’ αύτή έδώ τή χώρα 
γιατί μοΰ λές μέσ’ στό χακί πώς θά μέ ντύσουν

τώρα;
Φ.— "Οταν συμβή ή λευθεριά κι’ άγκομαχά νά σβύση 

κανείς γιά ξένο Περικλή δέν θά σ’ άναγνωρίση 
κι’ άν ναυαγός νά πνίγομαι στά κύματα βρεθώ 
δέν θά κυτάξω άπό ποΰ σέ πιάνω νά σωθώ.

Σάν κινδυνεύΐ| ή τιμή κι’ ή φρίντομ όβ δί σή 
έκόντας άκοντας θά πάς νά σκοτωθής καί σύ 
καί μοναχά ό διάβολος καί ό Θεός τό ξέρει 
ό σκοτωμός σου άν σκλαβιά χειρότερη δέν φέρη.

Βαπόρια φεύγουν Περικλή μι’ άνθρώπινα κριάρια 
ποΰ σκοτωμός τά καρτερεί, καί τά προσμένουν

ψάρια
γιατ’ άπ’ τή μάνα σήμερα καθώς κι’ άπ’ τόν πατέρα 
είναι πολυτιμότερη ή φίλη Έγγλιτέρα 
νά κυβερνά τά κύματα ώς θαλασσοκρατούσα 
ποΰ μούντζες νάχη μπρός σ’ αύτή γυναίκα κι’ Ά -

ρετοΰσα.

"Ολα πηγαίνουν Περικλή ώς σήμερα καλά 
Άδιάκοπα συμβούλια συνέρχονται πολλά 
μά κείνα ποΰ συσκέπτονται άπό βραδύς νά κάνουν 
μόλις προβάλη ή Αυγή αμέσως τά ξεχάνουν

έν τούτοις τά συμβούλια συνέρχονται χαμάλη 
καί τί θά κάνουν σκέπτονται τήν άλλη μέρα πάλι.

’Εάν πηγαίνη ή ζωή σάν τό σκυλλί στ’ άμπέλι 
σέ νέ φά ριέν γιά τό Ριμπώ καί γιά τό Μιχαέλη 
γιατί πολλοί έμίση&αν τή φτώχεια καί τή λόξα 
δμως κανένας τόν παρά καί πιό πολύ τήν Δόξα.

Π.— Βρέ ή Ελλάς στόν πόλεμο έμπήκε Φασουλή;
Φ.— Τήν πεθαμένη κάλεσε ό Κρητικός Βουλή

καί χειροκρότησαν πολλοί τό νέο τό Σωτήρα 
πού μπήκε πάλι στήν Άρχή άπό τήν παραθύρα 
καί τούπαν Καλώς ώρισες τού ’Έθνους ο'ι Πατέρες 
κι’ είπε Καλώς σάς εύρηκα άγαπημένες λέρες.

Τρέχει κυλώντας ό Σωτήρ στό δρόμο τόν κατάντη 
Στούς Κεντρικούς έπέταξε κατάμουτρα τό γάντι 
καί σ’ ενα μήνα ή Ελλάς τόν Κάϊζερ θά φάη 
οβ κόρς μαζί μέ τή Χιλή καί τήν Ούραγουάη 
κι’ αν τό Λευτέρη σήμερα κι’ ή Χαϊτή βοηθήση 
σέ μιά βδομάδα σίγουρα ό πόλεμος θά κλείση.

Τελείωσαν τά ψέμματα μέ τής έπαναστάσεις 
Σήμερα είναι πόλεμος· αρχίζει νέα δράσις 
κι’ ή Ναυκρατούσα Περικλή μιά κανονιά πετά 
οπότε μπλούμ στή θάλασσα τό σουπμαρίν βουτά 
καί φθάνει μακαρόνειος τίκ τάκ στόν Κικιρίκη 
καί άλλη μιά γιορτάζεται ύποβρυχία νίκη.

Λόγο σπουδαίο στή Βουλή καί πάλιν έξεφώνησε 
κι’ άν τήν Έλληνοσερβική Συνθήκη τή λησμόνησε 
έν τούτοις είπε πάνσοφα πολλά κατά Ντελάλη 
κι’ ή κακομοίρα ή Τιμή ηύρε μπελά καί πάλι 
γιατί πώς ξέρεις σιτή ζοή κανένα δέν γελάς 
άν γιά τιμή σάν τόν Παπά στούς άλλους δέν μιλάς.

Πόλεμο θάχομε καί ’μείς γερό μέ τό Λευτέρη 
ό Ρούσος λένε έρχεται στόν Γενικό Κασέρη 
καί πρίν τά πασαπόρτια του στό “Ασπρο Σπίτι

δώσει
γιά τήν Πατρίδα: κάτι τί καί τούτος θά χουφτώση 
μά έπειδή τό δάνειον θά δίδεται είς είδος 
θά δής τό Κικιρίκειον τά μάτι σάν γαρίδος.

ΤΩ κέλ μπονέρ! Ξιφίρ μπαλέρ μαζί μέ τούς Συμ
μάχους

κατά βαρβάρων οδηγεί Σωτήρ Βουλγαρομάχους 
κι’ άν Θράκης μήτε σπιθαμή δέν πήραν οί μαριόλοι 
πλήν ό Ρωμανός ζήτησε εχθές προχθές τήν Πόλι. 

Π .— Καί τί τού είπαν Φασουλή αί Κραταιαί Δυνάμεις; 
Φ.— Ά θ ω  κσυζσύμ υπομονή είπαν καί σΰ νά κάμης 

κι’ δταν τήν Πόλι πάρωμε νάρθήτε μ’ ένα πιάτο 
νά σάς τήν παραδώσωμε σάν σβίγγο, σάν σφουγ

γάτο.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη εβδομάδα είχε άρκετά σοβαρά γεγο
νότα Ικανά ν’ άναγραφοΰν είς τό Κεφάλαιον «Ή  'Ελ
ληνική Δημοσιογραφία καί τό Σκουπόξυλο» μέσα είς 
τήν πολυσέλιδον ιστορίαν, τήν όποιαν θά γράψη ό Ιστο
ρικός τοΰ μέλλοντος ύπό τόν τίτλον « Ό  Ελληνισμός τής 
Αμερικής δπως τόν κατήντησαν».

Ό  Γιαδεσιμώτατος Αρχισυντάκτης καββαλικεύσας 
τόν άχαμνόοντα Ντελάλην έξεστράτευσε ξιφήρης έναν
τίον τής στρούγκας τής ’Εξαρχίας, ή όποία περιέχει τά 
καρδάρια μέ τό γάλα τών παιδιών μας καί τό ψωμί τών 
γονηών μας— Θεός σχορές τους.—

Τί θά γίνη λοιπόν τό γάλα; έρωτά ό ’Εθνικός Ντε- 
λάλης, ό ιδρυτής τοΰ όποιου έχει άνακηρυχθή ένεκα ή 
γενναιοϋπόσχεσίς του— κατά τό γενναιοδορία— καί Μέ
γας Εθνικός Μπουρμπουλίθρας.

Τί θά τούς κάνετε τούς παραδες έρωτοΰν μαζί του 
καί οί διάφοροι άλλοι μεγάλοι πατριώται οί θυσιάσαν- 
τες καί τό τελευταίο φουσκωμένο άντερο τοΰ πατριωτι
σμού τον πάνο στό καλαμάρι τοΰ Ντελάλη, έρωτοτρο- 
ποΰντες μέ τή σακκοΰλα τοΰ φουκαρά τοΰ Ιδρυτοΰ.

Είς τάς άνοτέρο ερωτήσεις τό Γενικόν Γραφεϊον 
τοΰ Τύπου (τών δακτύλον) τής ’Εξαρχίας άπαντά μέ 
τό εξής άνακοινοθέν.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΑΟΜΑΤΩΝ 
’Επειδή ό Λευτέρης έχει δάχτυλα μακρύτερα άπσ τά 

δικά μας
’Επειδή οί περί τόν Λευτέρην έχουν κοιλιά άδηφάγο 

δπος καί τά πιεστήρια τοΰ Ντελάλη
Επειδή ό Σΐμος ετυχε νά είναι έπί τής π ε ρ ι χ ά- 

ψ ε ο  ς τών προσφύγον
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 

Κηρύττομεν τό γάλα τών παιδιών μας καί τό ψωμί

τών γονέον μας είς κατάστασιν έφάμιλλον πρός τά πε
ρίφημα νώτα τοΰ Σαράϊγ— ήγουν έπισφαλή— καί συνε
πώς δσοι άπό τούς δωρητάς έτυχε νά είναι πεθαμένοι 
ή έφυγον ή δέν θά λάβουν γνώσιν τής παρούσης προσ
καλούνται νά παρουσιασθοΰν είς τά Γραφεΐά μας γιά 
νά πάρουν πίσω τή δωρεά τους καί μπροστά τήν εύ-
χή μας·

"Οσα χρήματα μείνουν άζήτητα θά κατατεθούν είς 
τήν Νάσιοναλ Σουφρώσεν Μπάγκ μέχρις δτου άποφα- 
σίσουν οί έγγονοι τών παιδιών σας ποιός πρέπει νά τά 
φάη.

Άλλά καί άλλο έξ ίσου σπουδαΐον γεγονός έσημειώθη 
τήν περασμένην εβδομάδα· ήν δέ τούτο τό τέλος τοΰ 
πολυκρότου έκείνου άναγνώσματος τής Κοινότητος τοΰ 
Μπροΰκλυν τοΰ καταχωρισθέντος είς τάς στήλας τής 
Έθνικής Πετσέτας μέ τίτλους ώς οί εξής:

«Ό  Μακαρώνης καί τό κεφαλοτύρι τής Κοινότητος».
«Ό  ’Έρανος τοΰ Ντελάλη καί δέν συμμαζεύεται πεν

τάρα..»
«"Οπου ό Τσαμπούνης συναγελάζεται μέ τόν συγγρα

φέα τοΰ άναγνώσματος.»
«Οί γνήσιοι Φιλελεύθεροι Προμηθευταί καί οί άλλοι, 

μέ συγχωρήτε οί νόθοι.»
’Έτσι λοιπόν έπήλθε καί τό λ ι ρ α ΐ ο ν τέλος τοΰ άνα- 

γνώσματος άφτ]σαν λύσσαν άπαρηγόρητον εις τούς έν- 
διαφερομένους.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

('Η σκηνή παριστα αίθουσαν στολισμένην μέ ψηλά 
παλούκια. Ό  έξαρχος κάθεται έπί τοΰ θρόνου του δπως 
καί ό άγιος Συμεών ό Στυλίτης διακονούμενος ύπό τοΰ 
Φασουλή έν στολή Μεφιστοφελοΰς. Εισέρχεται ό Καλ
λιπόλεμος ό όποιος γονυπετών άσπάζεται δέν δεξιάν ώ
μοπλάτην τοΰ Έξάρχου, φέρων μετά σεβασμού τά δά
χτυλα στή μύτη του.)

Καλλ.— Ή  εΰλογία σου έπ’ έμέ καί τόν Κικιρίκην. 
"Αγιε τοΰ 'Ελληνισμού πρέσβευε ύπέρ ήμών τών άπο- 
λωλών.

(Ό  ’Έξαρχος εύλογεΐ αύτόν μέ άνοιγμένα δάχτυλα.)
’Έξαρχος.·— Φασουΐλή, Κέρασε τόν Γιαδεσψώίαfcov 

ένα κατοσταράκι ρετσινόλαδο.
Καλλ,— Οί Φιλελεύθεροι τής ’Αμερικής άγιε εύρί- 

σκονται κατ’ αΰτάς είς πολύ μεγάλην συγκίνησιν.
’Έξαρχος.— Τό πιστεύω τέκνον μου άφ’ ού τώρα δέν 

πρόκειται περί πατριωτικών συλλαλητηρίων, άλλά περί 
χακί καί δέν γλυτώνει κανένας.

Καλλ.— Κι’ αύτός εΐναι ένας λόγος. 'Υπάρχει δμως 
άλλος πολύ σοβαρώτερος.

’Έξαρχος.— Δέν άμφιβάλλω. Οί φιλελεύθεροι είναι 
πάντοτε σοβαροί, στιβαροί καί γνήσιοι. 'Ό ρα  καί στι- 
βαρόν Πηλοπογνήσιον.

Καλλ.— Ά γ ιε  Έξαρχε. Τί γίνεται παρακαλώ τό 
γάλα;

’Έξαρχος.— Τό γάλα τέκνον μου γίνεται ξυνόγαλο, 
τυρί, γιαούρτι καί διάφορα άλλα μυρωδικά πράμματα· 
δπως πραγματεύεται ή νεωτέρα μεγάλη Τυφλοκομία τοΰ 
διασήμου ξυνογαλά ’Εράνου τοΰ Έξαρχικοΰ.

Καλλ.— Ά γιε  Έξαρχε βλέπω δτι παίζετε μέ τάς 
λέξεις. .

’Έξαρχος.— (Στενάζον βαθέως). Τί νά κάμω τέκνον 
μου. Κατ’ άνάγκην παίζω μόνον μέ τάς λέξεις γιατί 
δυστυχώς έγήρασα πλέον.

Καλλ.— ’Εννοώ τό γάλα τών παιδιών μας "Αγιε ’Έ 
ξαρχε ;

,“Εξαρχος.—  (Τρίβων τά μάτια του μέ σκόρδο καί 
κλαίων μέ λυγμούς). Τά καϋμένα τά παιδιά μας. Ή  
καρδιά μου Γιαδεσιμώτατε φουσκώνει σάν τή σαμπάνια 
ποΰ ρουφούσες έσύ στό καμπαρέ, άναλύομαι σέ δάκρυα, 
δπως άνα-λύεται καί ή σακκοΰλα τού άφεντικού σου καί 
πνίγομαι δπως καί κείνος ό φουκαράς κάθε Σαββατο
βράδυ. Τί κάνει άλήθεια τ’ άφεντικό σου;

Καλλ.— Ξύνει κοιλιές καί κάνει φανάρια γιά τόν Ελ
ληνισμό τής Αμερικής γιατί τής προμήθειες τής πήραν 
άλλοι. Τό γάλα δμως τί γίνεται;

Φασουλής.—  (Εισερχόμενος καί κατών δύο κατοστά
ρια ρετσινόλαδο τά όποια προσφέρει είς ένα έκαστον.)

Έξαρχος.— Καί μένα Φασουλή μοΰφερες;
Φασ.— Είναι άνάγκη ν’ αΰτωθήτε άγιε άλληλεγγύως 

καί άδαιρέτως. Άπό τό γάλα μερικό έγεινε φουστάνια 
γιά ορφανά ντόπιο, καί παπούτσια γιά ξυπόλυτα Ελλη
νόπουλα.

Καλλ.— Ν αί;
Φασ.— Νέκρα καί κασίδα.
Καλλ.— Καί οί 5000 μπουρμπουλίθρες τοΰ αεριτζή

τοΰ Θεοφιλάτου;
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φ α σ . — Ά  αυτές τής πελεκά τώρα ό δωρητής.
Καλλ.— Νά τής κάνη τί;
φ α σ _— Νά τής κάνη παλούκια στά μάτια σας. Λοιπόν 

gv χάνετε τόση υπομονή όση ξετσιπωσιά σάς δέρνει τότε 
ήγ°°α θ’ ανοίξετε τά στραβά σας γιά νά ίδήτε ποΰ 

Αά πάνε οί 5000 κα'ι έτσι θά βουλω-θή γιά μυριοστή 
0ρά ό οχετός σας— δηλ. -θέλω νά πώ τό στόμα σας. 
Πίπτει ή αυλαία καί ή λεοντή τοΰ Γιαδεσιμωτάτου 

ί&ιως '/·αί στ(>ν Αισώπειο μΰθο.

Η Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η  Μ Α Σ  
Πάτερ ήμών ό έν Κιρικικοίς άγορασθήτω τό μάση- 

μά σου, έλθέτω ή μασελεία σου, γεννη&ήτο) τό φόρεμά 
οου ώς έν Καμπαρέ καί λοιπά. Τό άρθρον υμών τό 
χαί ανούσιον δός ήμΐν σήμερον καί άφες ήμΐν τά σαλια- 
«ίσιιατα υμών ώς καί ήμείς άφίεμεν τής μπαρτζολέτες 
ήμών καί μή είσενεγκης ήμάς εις λυσσασμόν, αλλά βρί- 
<ται ήμάς κατά καπνοΰ.

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΥΜ ΒΟΥΛΛΙ 
Τό κ ό ψ ι μ ο  δέν γιατρεύει τούς κάλους Καταπλά

σματα μέ νεροκολοκύθες dbt’ τό Ντελάλης Γκάρντεν έ- 
πάν(θ στήν κοιλιά καί κούφιες βεντούζες στής πατοΰσες 
ιών ποδαριών εΐναι τό καλλίτερο φάρμακο.

Ά ν  έχετε κρύωμα βγάλτε το ήσύχως καί ά θ ο ρ ύ
βο) ς. Κανείς δέν πρέπει νά πάρη μ υ ρ ω δ ι ά  πώς εί- 
σθε άρρωστος.

Στήν αδυναμία τών ουλών τό καλλίτερο φάρμακο εί
ναι ν ά .. .  δαγκώνετε τό σβέρκο τοϋ γείτονός σας.

Γιά τή δυσκοιλιότητα συνιστώμεν στάχτη στά μάτια 
έκτος; έάν ό πάσχων είναι στραβός όπότε διαβάζη τόν 
Εθνικόν Κήρυκα γιά νά βρή τό φώς του.

Ε Π Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  
Στοϋ Ντελάλη τή χάρτινη ράχη 
περπατώντας ή Σάχλα μονάχη 
προμήθειας κνττά μέ τά κυάλια 
καί στό χέρι βρεχτούρα κρατεί 
γινομεν’ άπό λίγα τσουβάλια 
πουχαν μείνει στόν κύρ Ιδρυτή.

ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΜΟ
Τσιουμπέ σκεπάζ’ ή πλάξ αυτή καί πενοσύρτη κάποιον 
ποδχε τόν έξω άνθρωπο μά καί τόν μέσα σάπιον 
πλήν στή ζωή ποζάριζε ώς ηθικός εργάτης 
° υβριστής τών ηθικών καί ήθικώς σακάτης.
-ΤΟΝ Π ΛΑ. ΠΑ.

Ενθάδε κείται φουκαράς, άλλ’ δμως μορφονηός 
Διευθυντής μέ Ντί καί Φΐ χωρατατζής Σμυρνιός 
ποϋγραφε τόσα τρομερά στό φύλλο του άστεΐα 
πού συνδρομή κι’ ένός μηνός έσήμαινε ληστεία 
Ζώντος πολλοί ξετσίπωτοι στήν οψι του κοκίνησαν 
θανόντος δέ συνδρομηταί κακόμοιροι έθρήνησαν.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
ΑΣΦΑΚΟΚΕΦΑΛΟΝ S. CAROLINA.

Εκάματε πολύ καλά νά μάς ρωτήσετε γιατί τό δικό 
(·αξ τό Βήμα είναι τό μόνον σοβαρό: Βήμα έ'χει καί 
 ̂ Ντελάλης άλλά έκεΐνο είναι γιά νά γελάς δταν δέν 

h r , δρεξι νά κλάψης.
Λοιπόν ό Βενιζέλος έχει μάτια· άλλά τί ωφελεί δταν 

ν01'? όρά καί νοΰς ακούει; Εΐναι αρτιμελής— δπως τού- 
'αχιβτον ομολογούν οί φίλοι του— καί δέν φορεΐ στά πό- 

τ°υ βράκα. ’Εκείνο πού θά φορέση αργότερα κατά 
‘*1 Υνώμη μας θά εΐναι σχοινί στό λαιμό.
♦ΙΛΟΤΙΜΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.

Τί πρέπει νά κάνης δταν σέ κερνούν; Νά πίνης φίλε 
°̂1’’ εκτός έάν τό πίνης καί σέ πίνει. Έμεΐς πίνομε δταν 

κερνούν, άλλά άποφεύγομε νά μάς κερ\Όϋν έκεΐνοι 
πίνουν καί τούτο γιατί δέν εϊμεθα τοϋ δόγματος 

,̂(ί μιά έληά ένα τουλούμι λάδι.
ΜΕΝΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ 

I Πώς τά πέρασα μέ τής ζέστες; Ώραΐα. Δέν τηΓ

κατάλαβα καθόλου φίλε μου. Κοιμήθηκα μέσα στό μπά
νιο— μέ τό συμπάθειο.— Ξέρεις δτι δταν τά πόδια εί
ναι δροσερά τό κορμί ολόκληρο είναι κρύο. Γιά τό λόγο 
Λοιπόν αύτό τυλίξαμε τήν ήμέρα τά ποδάρια μας μέ Ε 
θνικούς Κήρυκας καί μάς κρατούσαν δροσιά ή έξυπνά- 
δές του. "Οταν ή ζέστη προύχώρησε πήραμε καί μερι
κούς Κοπάνους κι’ έτσι δλην τήν ήμέρα ψωφήσαμε στό 
κρύο άπό τά χωρατά του.— Σάς συμβουλεύομε τό ίδιο. 
Εθνικόν Κήρυκα.’, Κόπανο καί στό Bath Room.
ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ

Ή  λέξις Έριννύς παράγεται άπό τό. . . Ε ρ ι έ ρ ι- 
ν ά κ ι μου , τό δέ τιμωρός άπό τό τι καί μωρός. Ή  
παληές Έριννύς είχαν στό κεφάλι τους φίδια ή και
νούριες δμως έχουν στό σαγόνι τους γένεια, τά όποια 
δηλαδή σαγάνια τους τιμωρούν ξεροκοκαλίζοντα τά 
τσουβάλια τού Ί  δ ρυτού.

A  NEARLY FORGOTTEN PAGE OF MODERN 
GREEK HISTORY 

D O N  P A C I F I C O  
(From Justin McCarthy’s History of our own times)

Chapter X IX  page 304.
L. A . Burt Publishers, New York.

Continued from the last issue.
However, if Mr. Finlay thought his interests were 

not properly considered by the Greek authorities, 
he had full recourse to the courts,, as is generally 
the case in civilized countries. But Mr. Finlay, in 
true Englishman, recognized no laws but those of 
his own country. He appealed, not to the Hellenic 
courts, but to diplomatic intervention— as if Greece 
were not a free state. It is significant o f the contempt 
of England for the constitution o f Greece (that 
constitution for which England to-day is so solic
itous) that Mr. Finlay immedately received the 
support of his home government in this effort to 
collect money by force, not by legal means. The 
British government, ever ready to supplant right 
by might, lumped the historian’ s claim with those 
highly imaginary ones of the Portugese Jew, and 
set blithely about collecting both at the point of the 
bayonet'.

For his own sake it is to be deplored that Mr. 
f  inlay consented to lower himself to Pacifico’s level 
in the matter of the collection of his claims, But 
it is even more to be deplored that the British 
government should have consented to humiliate a 
glorious but small nation. The ancient Greek 
philosophers and the Greek civilization failed, it 
seems, to teach the government of a supposedly 
civilized country any permanent lesson of fund
amental justice. Greek right was compelled to 
surrender to British might.

Yet the whole afiair was a blow to british prestige 
in Greece. The behavior o f the sailors of the 
British fleet sent to apply coercive measures to 
Greece was like that of the unspeakable agents of 
Compton Mackenzie, the head of the British secret 
police in Greece in our day, and was equally prej
udicial to British standing. In fact, so great and 
so general was the drunkeness of these sailors that 
the sober Greeks were profoundly shocked; and 
to-day there is an expression in Greek to describe 
the last stages of intoxication: “ Drunk as an
Englishman!”

it is by inspiring such events, under such circum
stances, that the historian Finlay wrote a black 
page of his own history. “ Whom the Gods would 
destroy they first make mad’ ’·

Surely British might was not exercised in order 
to preserve British prestige which was by no means 
endangered by the ill treatment that Don Pacifico 
might have experienced at the hands of a few 
Greeks inbued with undue anti-Jewish feelings.

The British government o f those times acted 
on the same lines on which the present day British 
ministries are behaving by humiliating Greece, 
under the cloak of “ protection” .

In fact, the characteristic policy o f Great Britain 
against the small nationalities particularly Greece 
has been uniform, ever since the Don Pacifico 
blunder.

Greece has been administered humiliation after 
humiliation at the hands of the British govern
ments, irrespective of the political party which was

in power whether Liberals or Torries. The Cri
mean War (1853-1856) in which King Otto of 
Greece refused to side with England and Turkey,, 
the hereditary foe of Greece, then allied to Great 
Britain, against Russia the real protector of Greece, 
is another striking illustration of British injustice.

Greece has been invaded by British troops and 
ill-treated and punished for the neutral policy she 
then insisted obstinately to maintain. This was 
not all.

King Otto like King Constantine had to give 
up his throne under British menace, of the loss of 
Greek liberty. Greece had to sacrifice her King 
in order to insure her safety.

W e shall deal with these historical facts extensive
ly in special articles, by quoting prominent British 
historians, to satisfy those of our readers who may 
throw some doubt, as to the accuracy of the above 
related British atrocities.

GREAT BRITAIN’S INCONSISTENCY
It is repoted in the Press to-day that Mr. Bal

four in his speech yesterday in reference to Great 
Britains war aims answered to Mr. Bryce and others 
in his capacity of foreign secretary that "Germany 
must work out her salvation. You do not mend 
matters by imposing a Constitution even if you 
have the power. Nations must take their scheme 
of liberty for themselves according to their own 
ideas and based on their history, character and 
hopes.”

The inconsistency of Mr. Balfour’s statesments 
is evident in Great Britain’s behavior recently a- 
gainst Greece. Greece was not powerful enough 
to resist Great Britains attrocity.

Great Britain in fact has broken in to the Greek 
shop as a burglar and ^tole the Thessaly crop 
out of the starving owner. She has robbed the 
Greek liberty and imposed in Greece her own agent, 
Eleftherios Venizelos bought by her at the expense 
of Greece. The truth of what has passed in Greece 
has been suppressed and kept from the world at 
large. It is only from occasional letters or the 
visits of acquaintances who have been able to es
cape from Greece with the truth of the hideous 
conditions which prevail there.

None of it can or does reach the Americans 
to whom the iGreeks look for justice and protec
tion. In Greece herself, the highest officials in 
justice, in religion in administration in army and 
navy officers they all have been dismissed.

The Greek ‘ army officers have been replaced 
by French under the cloak of reform of the troops 
of Greece. The Greeks are enrolled and led to 
the slaughter house. The country is pested by An- 
amites and Senegaleges who interfere with the 
Greek homes and in fact the Greek liberty has 
gone and the country is in a state of terror and 
chaos. ,

Yet Mr. Balfour, universally considered a gift
ed statesman of broad views and high political 
morals.

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΩΜ ΟΤΥΠ ΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
«Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ »

To Μεγαλείτερον καί Τελειότερον έν Αμερική.
Ν. I. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΚΗ.

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

λόγους.— Lables διαφόρων χρωμάτίον, Tags δι’
Άνθοπώλας, Show cards, Μπιλοφέρια, Χαρτί 
καί Φάκελλα, Μπίλια, Εγκυκλίους γραφομη

χανής κλπ.,— II ροσκλητήρια Γάμων. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΣ ΚΑΙ Π ΟΛΥ

ΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πέντε μηχανικά πιεστήρια καί στοιχειοθετικήι μηχανή.

Γ ράψοττε:
COSMOS PRINTING CO.

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

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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Chicago, 111. πωλείται είς 
τό κατάστημα τών κ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ 715 
So. Halsted St. καί είς τό Παντοπωλείον Γ. ΣΤΑΥ
ΡΟ Π ΟΥΛΟΥ 222 North Dearbornt Street.
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Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Ε Υ Ρ I Α
είς τάς σκέψεις σας είς τάς ιδέας σας εις τά εργα σας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ

Πανηγυρίσατε "Ελληνες ’Έμποροι., ΚαΙταστηματάρ- 
χαι, Υπάλληλοι και Έργάται τό μέγα γεγονός τής ίδρύ- 
σεως τοΰ Πρώτου Ανεξαρτήτου Διεθνούς Εμπορικού 
Οίκου και Παγκοσμίου Πρακτορείου Πληροφοριών

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

Ί(-

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

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π ΟΥΡΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ, ΒΑΠ ΤΙΣΤΙΚ Α  ΕΝΔΥ
ΜΑΤΑ, ΒΑΠ ΤΙΣΤΙΚ Α  ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΧΡΕΙΩΔΗ ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ Β Α Π ΤΙΣΕ ΙΣ ΘΑ 
ΤΑ ΕΥΡΕΤΕ ΕΥΘΗΝΑ ΜΟΝΟΝ

ΣΤΟ Υ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ
33 Madison St., New York.— Phone 1 1 40 Orchard.

Πρώτης τυριά Ελληνικά καί φέτα καί κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές 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.

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

Τήν εταιρίαν μας δέν θαυμάζουν καί συστήνουν μό
νον οί ειδικοί καί επιστήμονες, άλλά καί Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως έκ- 
q>ράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
ϊς ολίγα έτη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 

τόλιν Hudson δπου έχομεν τά έργα μας.
Ή  εταιρεία μας δέν πωλεί μετοχάς μέ τήν ελπίδα μό

νον τοΰ μέλλοντος, άλλά κατασκευάζει ήδη καί έγκαθιστά 
τα θερμαντικά της συστήματα εις σοβαράς εταιρείας.

Στείλατε τάς παραγγελίας σας αμέσως. Γ ράψατε ά- 
ηέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

i

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St,

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

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕ^ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε καί ένα κομμάτι τής ζωής σα- 
θά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς ελπίδα; 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τοΰ 1911— 1912 $1.50

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

'Όλοι όμοΰ 5.00
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

Λάδι ξανθό ΆΙδίΥΐοϊ' καί λάδι Καλαμάτας 
so# «ον θυμίζει τά μαλλια ξανθής γαλα-νομά\ας,
*.αώ* ανβ.ιυ 0.100ιαγμα χαι λαύι μυροδολυ, 
έληαΐς-καρΰδι σάλω να ς κι’ έληαίς άπό τδ Βόλο 
τής Ά χ α ΐα ς  τά  υγρά τά  μυριομένα 'κείνα 
στοϋ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά  βρής καί πάμφθηνα καί φίνα. 
Ravazula Bros: 3 Madieon St. NEW YORK

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
Μέ τήν προτομήν τοΰ Βασιλέως Κοτνσταντίνου τοΰ IB 

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

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

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

ST. LOUIS MO.

NEW YORK

Μίντερ κάνης δέν θά σ» πή αώς δέν θά πή καί μέν».
*·οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
*λν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
*τονς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
φονχα νά χίν|ς Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

Ξενοδοχείον ΰπνου ποΰ καί φαί σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυρωσννη 
νερά ζεστά καί κρΰα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί μέ τήν ήμερα 
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.,

ELLEN IC FURNISHING Co.
M l  (tk  AVENUE NEW  YO R K .

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδ ρικών «Ιδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
»ουχα, τής έποχή ς καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμοί.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί της Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άπστανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές ?μποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
Hew Bowery and Jamet Street New York.

Λέν είναι μόσχος ή ΜαΙού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας Λδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμαοε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

GREEK-ARAΒΙΑΝ COFFEE CO.
152 PEA RL STREET, NEW  T O R E  CTTT

« ★ *
’Ατμόπλοια τής ’Εθνιχής, δελφίνια φτεροτά 
ποΰ αΰλακώνβυν τ, άλμυρά νερά καμαρατά.
Βαπόρια πον τη θάλασσα m’ άγρια τή φιλονν* 
καί παίζουν μέ τδ κϋμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
» ’ δ ταξειδιώτης ναΰλά τον έλάχιστα πληρών*.
Ό  Γαλανδς γι’ αντά έδ& καί δίνη καί είσπράττα 
ποδναι κομμάτι μάλαμα κβί παραπάνα κάτι.

Ν. A. Galaao· 20 Pearl St Now York

Κ. Α Ο Γ Ο Θ Ϊ Τ Η Ϊ  
’ IaifK

l i t  W. 44 ST. NEW YCXBK.

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39th Street New York

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

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H

Γυρεύεις είδη άνδρικά sm  καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθ* ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδα;; 
Στον ΟΙκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμι^οίΚ 
δλβ τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψουνίβχΚ 
γνατ’ Ιχονν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοντο 
τον σάν τό βλέαβις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ «Ivm 

*  *  *

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π ΛΟ ΥΣΙΑΣ ΚΑ1 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS & ALEX COMPANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W. Lake St 
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ MA2

Ή  φτίνεια τφά« τόν παρά μά βάν δέν ίχτις χρήμα 
ttn  ήμαορείς αέ 6*6αιΛ νά κάν^ς οβτ* βήμα.
9ναι πολλοί (ίσαγαγιΐς μά βάν τούς «Δρί6α-Αέ*«» 
r' (λον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάδρυς μήτ* δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δβω πέρνα 
γιβτ' δλα τδ Κστποτημα ιοίς μ ηρητβΐς τά  φίψν»-
LX K A S α  D R IV A S  1111 R O O S E T B L T  ST. % *


