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Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στην τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αΰτός μέ μάς κα! μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

Ά ν  θέλη δμως και κανε'ις συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν κα'ι ’μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του δ καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

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

Χίλια έννηακόσια με δέκα: καί επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν )λεπτά.

Παρά ενα είναι άριθμός τριάντα 
τ’ είχες Μπάρμπα Γιάννη κείνο πούχα πάντα.

Δέκα οχτώ Αύγουστου πέρνομε πάλι δρόμο 
κατά τά εΐωθότα μέ τόν μπερντέ σόν ώμο.
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Μέλος τοΰ Μπόρντ κι’ ό Φασουλής εφέδρους εξετάζει 
καί βρίσκει μερικούς γερούς κι’ όνφίτ κάμποσους βγάζει.

Φ.— Κομάν έντ τέλμι μόν σερί χουάτ γιούρ νόμπερ ίζ;
Π .— Θρί χόντρετ ντάλαρς έντ περχάπς φόρ χόντρετ

ίφ γιοΰ πλίζ. 
καί ζέρο ίν ιμέρτζενσι προσθέτω άλλο ενα 
γιατί τήν κόντρυ άγαπώ καλλίτερ’ άπό μένα.

Φ.— Ντίτ έβερ χόϊστ ένι φλάγκ άτ χόμ;
Π .— Οβ κόρς γιές σέρ. 

Φόρ δί αλάϊς άϊ άμ, φόρ άσυρ γουελφέρ 
κι’ έχω στό παραθύρι μου άπ’ έξω ζωγραφίσει 
κάθε σημαία Σύμμαχο ποΰ πολεμά στή Δύσι.

Φ.— Νάου μπικόζ έξάμινερ έντ Ντόκτορ άϊ άμ
οντρές γιουρσέλφ γιά δι>ό λεπτά νά κάνης τόν

Άδάμ
καί δώσε μου τά ροΰχά σου νά τά στηθοσκοπήσω 
μήπως άρρώστεια πάνω σου καμμία συναντήσω.

Γιούρ σούς ώς βλέπω Ντίαρ προύβ καμαρωτό τό
πόδι

τό πανταλόνι μιά κοιλιά ποΰ καταλύει βώδι

μά ήχους τό σακάκι σου μεταλλικούς αφήνει 
δπερ δηλοί ή τσέπη σου υπερτροφία κλείνει.

Π .— Εντ νάου Ν τάκτορ;
Φ.— Στή στιγμή έγχείρησι νά κάνης, 

γιατί άλληώς στόν πόλεμο θά πας καί θά πεθάν^ς

Δέν είναι ή έγχείρισις σπουδαία κι’ έφοβήθης 
δσω κι’ αν εΐν’ αύτός έδώ ό δγκος κακοήθης 
ίζ φάρ μπιχάϊντ σέ όργυιές καί μέτρα καί ποδάρια 
άπό τούς δγκους μερικών ποΰ ζοΰν στά καλαμάρια.

"Οταν τόν έχης πάνω σου αύτόν έδώ τόν δγκο 
θά πάς ν’ άκούσης σίγουρα τών ξεψυχούντων βόγκο 
καί θά τόν έχης μέν έκεΐ μά ήμπορεί καί πάλι 
νά τά τσιτώσης κάποτε καί νά τόν πνίξουν άλλοι.

Σ ’ ευχαριστεί τό πρόχωμα νά βγής στήν τρυφερί-
τσια;

Π .— Γιές άϊ λάΐκ βέρυ μότς γιατρέ μου τά κορίτσια
κι’ αν τής σαμπάνιας τό φελό έχουν ώς μόνον κρότον

πάρε χαρτί καί γράψέ με κι’ άπόστειλέ με πρώτον 
κι’ δποιος τόν πατριωτισμό τόν έχει στό κουτρίδι 
γίνεται πρώτος στοΰ φελοΰ τάφράτο τουφεκίδι.

Φ.— Δέν ντοΰ γιοΰ γκό τού δί γουώρ καί μέσ’ στής γής
τήν τρύπα;

Π .— Μί σίκ γιατρέ έξέμπσιον καί χωρατά σοΰ είπα. 
Έφρέντ γουώρ. Μί πρόχωμα νό λάΐκ νά πεθάνω 
Είπες θαρρώ έγχείρισι κάποια μπορώ νά κάνω 
κι’ άντί νά τρέχω στής Φραγκιάς τής ματωμένες

στράτες
ας μείνω δώ νά κυνηγώ ξανθές καί μαυρομάτες..

Φ.— Μέ τούτη τήν έγχείρισι έγγΰησι σοΰ δίνω
νά βγής πώς είσαι φθισικός, πώς έχεις τόν καρκίνο 
πώς τά νεφρά σου κόλλησαν τό Ινα μέ τό άλλο 
πώς έχεις στά πλεμόνια σου καί στήν καρδιά σου

κάλο
πώς τό παχύ σου τάντερο καί τά λεπτά σου τάλλα 
έπήδησαν καί βρίσκονται στή σπλήνά σου καβάλα
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Χάρις στό Λεύτερη, τώρα πειά ’κεί κάτου 
Ή  Πατρίς χορεύει μπάλο τοΰ Θανάτου.
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δτι μανία φοβερή σέ πιάνει κα! ξεσχίζεσαι 
πώς χάλασε ή σοΰφρά σου— παρντόν— κα'ι μαγα

ρίζεσαι
κΓ αν δέν τσ κρίνης γιά ντροπή σάν εΐσαι πιά ενή

λικος
μπορεί νά βγής κοντά σ’ αυτά κα'ι άρσενικοθήλυκος.

Π .— Κομάν. Άλλά μέ προσοχή γιατρέ νά μ’ εγχείρισες 
μή μέ τόν δγκο μου· μαζί τό πάκετ μπούκ χτυπήσης. 

Φ.— Εΐναι πολύ καλλίτερα κα'ι κείνο νά τό βγάλω 
γιαιτ'ι σέ λίγο δυνατόν νά κάνη δγκο άλλο 
καί τέτοιοι δγκοι δπως λέν σχεδόν οί ντόκτορς δλοι 
δέν κάνει νά μαζεύονται σ’ άρρωστου πορτοφόλι.

Κάθησε τώρα. Θά ρωτώ κα'ι σύ στάς ερωτήσεις 
εκείνο πού αισθάνεσαι θά λές ώς άπαντήσεις 
κα'ι ή διάγνωσις θά βγή στάς ερωταποκρίσεις 
κα'ι σύ καλά καθούμενα θά πέσης ν’ άρρωστήσης.

Τάχης κλειστά ή ανοιχτά στόν ΰπνο σου τά μάτια; 
Π .— Πότε κλειστά, πότε μισά σάν τό λαγώ στά βάτια. 
Φ.— Αύτό θά πή άλάθητα πώς δώ κα'ι τρεις βδομάδες 

άρχίνησαν νά γίνωντα,ι στά μάτια σου ζωχάδες.

ΓΙοϋ βάζεις τό κεφάλι σου δ ΰπνος σάν σέ πάρη 
πάνω ή κάτω δηλαδή άπό τό μαξιλάρι;

Π .—  Πάνω μά κάποτ’ έ'ρχεται έπάνω μου εκείνο 
Φ.— Αύτό θά πή ή τρίχες σου πώς έπιασαν καρκίνο 

κι’ άπ’ τό μαλλί τά νύχια σου θά προσβληθούν
έπίσης

αν μανικοΰρα κομιλφό δέν εΰρης νά τά ξύσης.

Σάν πολυφάς καί δέν μπορείς νά κάνης δύο πάσα 
μπορείς νά φάς λαπά, χυλό ή μιά τσανάκα πράσσα; 

Π .— Σάν άποφάω δρεξι δέν έχω απολύτως.
Φ.—-Τής Αριάδνης είν’ απτός γιά μένα νέος μΰτος

ποΰ μέσα στό Λαβύρινθο τοΰ στομαχιού σου μπήκα 
κι’ άρρώστεια τεμπελίτιδα παραδαρμένης βρήκα.

Σάν άνεβής άνήφορο φουσκώνεις;
Π .— Γιές φουσκώνω.

Φ.— Σέ κόβει ΐδρως;
Π .— Πάντοτε περίεργον ιδρώνω 

θαρρείς γιατρέ πώς μέ βουτοΰν μέσ’ σέ νεροΰ λε-
κάνι

καί κάποτε μέ συγχωρής καί σύγκαμα μέ πιάνει.

Φ.— 'Υδροπικία της οΰράς μιά νόσος ποΰ σπανίζει 
Αφήνεις κάτι τό πρωΐ ποΰ τρομερά μυρίζει;

Π .— Ώ  γιές γιατρέ. Κάθε πρωΐ άφήνω τέτοιο κάποιο. 
Φ.— Αύτό στομάχι φουκαρά σημαίνει εχεις σάπιο 

κΓ άν τούτη τήν έγχείρισι τήν είχες άναβάλει 
ένα πρωΐ καί τάντερα μπορούσε νά σοΰ βγάλη

"Οταν στό δρόμο περπατείς καμμιά φορά σκουν-
τάβεις;

Π .— ΤΩ γιές.
Φ.— Συμβαίνει κάποτε στραβοκυτών ν’ άνάβης;
Π .— Ώ  γιές γιατρέ. Είν’ άληθές άνάβω καί κορώνω 

καί τό παθαίνω θάουζαντς έντ θάουζαντς στό χρόνο 
Φ.— ΚΓ άλλη άρρώστεια τρομερή δυστυχισμένε εΰρον 

Ζ α χ α ρ ω τ ά  τών οφθαλμών κι’ I π π ο τ ισ μ ό ς
τών νεύρων

Κέντρα λακτίζεις στή ζωή νά ξέρης σάν τόν Π αΰλο 
καί γιά νά γιάνης φίλε μου πρέπει νά μπής σέ

σταΰλο.

Π .— "Ωστε γιατρέ θ ’ άπαλλαγώ;
Φ.— Νά σ’ άπαλλάξω πρέπει, 

καί λόγους έχεις άρκετούς άπαλλαγής στήν τσέπη. 
Δει δή τό φώς τό ιλαρόν έξ έκατοσταρίκων 
κΓ άνευ αύτοΰ οΰ δύνασαιι κοπροσκυλάν κατ’ οίκον.

Έάν συχαίνεσαι νά δής τό αίμα σάν ποτάμι
δεΰτε καί κατρακύλησον έν δεξιά παλάμη
καί γάρ ούκ έ'ξεστι Γραφής ρητόν νά λησμονη-

σωμεν.
έν τή παλάμη δηλαδή κΓ άπαλλαγή βοήσω,μεν.

Δεΰτε καί καιτρακύλησον άμεσως ή εμμέσως 
ϊνα βρεθής θεόστραβος κι’ απαλλαγής άμέσως 
Δεΰτε καί τά φωνήεντα σάν μαγεμένα χόρτα 
άπαλλαγής άνοίγουνε κάθε κλεισμένη πόρτα.

’Άλλος καί τών έξέμψιον κρατώ στό χέρι βοΰλες 
δεΰτε καί ξεδιπλώσετε σακούλια καί σακούλες.

Δεΰτε κΓ ό Παντοδύναμος μπροστά μου σάν γυα
λίση

τόν πιό γερό επίστρατο τόν βγάζει νάχη φθίσι.

Ούκοΰν έάν συχαίνεσαι ροήν νά βλέπης αίματος 
θ ’ άπαλλαγής έν πνεύματι μονάχα κομποδέματος 
κι’ δταν έγώ θά σοΰ πατώ εξαιρετέου βούλα 
κυλίση σο·ν κομπόδεμα έν τή έμή σακούλα 
κι’ ουτω έμά γενήσονται καθά φησί τά σά 
καί προξενίτες λόϊερς βουτήξουν τά μισά.

(Ταΰτα είπών ό Φασουλής άπλώνει τό ξεράδι του 
άπ’ τόν άπαλλασσόμενον νά πάρη τό μεράδι του 
μά στή στιγμή δ Μπάρμπα Σάμ τό χέρι του α

πλώνει
κΓ άπ’ τό γιακά στή φυλακή κλωτσώντας τόν στρι-

μώνει.)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς υπήρξε γιά μάς ομαλή— ή λέ
ξις δέν παράγεται δπως παραδέχονται μερικοί από τό 
ο καί μαλλί άλλ’ άπό τό ομ καί άλλοι καί άλλοίμονο σε 
μάς άν οί Σωτήρες τοΰ έδώ Ελληνισμού εξακολουθή
σουν τής τελευταίας έβδομάδος τήν άνακωχή. Ή  φα- 
γοΰρά τους εΐναι φ α γ ο ύ ρ α  δική μας ήγουν ή γάρ 
φαγομάρα τους καρβέλι δικό μας γίνεται.

Ή  ζωή μας κατά μεγάλην μοίραιν— γιά τήν κακή μας 
μοίρα έννοεΐται^έξαρτάται άπό τή γλώσσα τή δικη 
τους, ή δέ δική μας γλώσσα άσχολεΐται μέ τά καμώ
ματα τά δικά τους καί μόνον τοΰ Ντελάλη κάποτε η 
γλώσσα τροχίζεται πάνω σε κείνα ποΰ κάνομε μείς— μέ 
τό συμπάθειο χωρίς παρεξηγήσεις.

Ό  έκ τής χώρας τών Φαραώ καθικσλόγος— κατά τό 
ηθικολόγος— δέν άρπαξε νά βρίση κανένά φιλελεύθερον 
μή τσουβαλιόφιλον αύτήν τήν εβδομάδα μά οΰτε και 
εξαπέλυσε τούς μεγαλειώδεις κεραυνούς τή ςκαταρακτώ- 
δαυς σαχλογραφίας του έναντίον τών δωρητών τοΰ ερά
νου. Αί τρομεραί— ή μάλλον αί βρομεραί— άπειλαί απο
καλύψεων έ'μειναν στό χαρτί δπως καί αί διάφοροι δω- 
ρεαί τοΰ μπουρμπουλιθροειδούς' μεγάλου ευεργέτου τής 
Εθνικής σούφρας.

Τό μόνον συνεπώς γεγονός τής ληξάσης έβδομάδος 
τό όποιον πρέπει ν’ άναγραφή είς τάς δέλτους τής ιστο
ρίας τών χίλίων πληγών τοΰ Ελληνισμού τής Αμερι
κής εΐναι ή δεύτερα εθνική περί τής τσέπης συγγνώ
μην περιοδεία θέλαμε νά ποΰμε τοΰ Μπερντέ άνά τάς 
διαφόρους Έλληνικάς παροικίας τήν δποία έλπίζομεν νά 
διαφημήση ώς εξής καί πάλιν τό νταούλι— δηλαδή τό 
δργανον— τής Προμήθειας.
Δολλαρική Λίμνη 36 Αύγουστου.

( ’Έκτακτος άδιακρισία τής Έθνικής Πετσέτας.)
Ένέσκηψε κατ’ αύτάς ενταύθα πρός άγραν ψιλικών 

ένας λυσσασμένος καλαμαράς. "Αμα τή εμφανίσει του 
οί δίφοροι ομογενείς ώρμησίαν πρός τό ρέτζιστερ καί 
ώχυρώθησαν πίσω του κατοΰντες στά χέρια τους ενα 
δ ι, π λ ό, μέ τό όποιον frav «κοπάνισαν κ ion)«  σ ά
κ ου  λα.

Ό  πειναλέος καλαμαράς έτράπη άμέσως είς φυγήν 
συναποκομίζων τό έκσφενδονισθέν κατ’ αύτοΰ μ α σ η- 
τ ι , κόν δργανον διά τά περαιτέρω.

Π Ε ΡΟ Ν Ο ΣΠ Ο ΡΟ Σ
Γκρήκ Μάϊνς Αύγούστου 63.

Έπέρασε χθές άπό τά χρυσωρυχεΐά μας ό γνωστός 
ρυπαρογράφος εκδότης μιάς φυλλάδας— δχι τοΰ Ντε
λάλη— άλλά Σαντουρικής. Οί διάφοροι ομογενείς τόν 
ύπεδέχθησαν πως έπρεπε ήγουν μέ τόν παρά στό χέρι 
τους καί έξεδήλωσαν τήν περιφρόνησί τους άρνηθέντες 
νά γραφούν συνδρομηταί γιά ένα χρόνο μόνον. Ό  πλα 
νόδιος άγύρτης ώρισμένως θά έβγαζε δίσκο γιά νά φύγη 
άν οί ομογενείς τής Παροικίας μας δέν έβαζαν τσ χέρι 
στόν μπεζαχτά τους καί έτσι έβγαζαν εκείνοι καί έβαλε 
αυτός γιά νά βγούνε τά μάτια τά δικά σας.

Έν όνόματι τοΰ Ίεχαλβά ύψώσατε φωνήν καί βγάλτε 
τό σβέρκο σας.

ΣΚΥΛΟΛΟΓΟΣ

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο  Ν
Έκ τοΰ καπά Λουκάν(ικον).

Είπεν ό Κικιρίκης τοΐς άναγνώσταις αύτοΰ. ’Ιδού δ 
Μεσσίας έρχεται έν τώ μέσω τών λογχών καί μακάριος 
ό δούλος δς προμήθειες βουτήξει, ϊνα πληρωθή τό ρη
θέν «έβούτηξάν μου τόν παράν καί έπί τά καλαμάρια μου 
έβαλα κ λ ή ρ ο ν καί κλήρος έγένετό μσι τσιμπούρι έπί

σβέρκον καί τσάμικος ταμπάκοοοος.
Άμήν, άμήν λέγω ύμίν, δτι Μεσσίας οΰ παρεγένετο 

καταλΰσαι τούς Νόμους ή τούς κοπρίτες άλλά πληρώ- 
σαι στομάχους φίλων πειναλέων, διό καί καθαριστής 
γέγονε τέως υπαλλήλους καθαρίζων άπό άνω έως κάτω 
ώσπερ Μαρτώ ή καί όνυχοξΰστρα ήν Πάρις ό Πανό 
νέαν πεποίηκεν Ελένην τοΰ Μενε-λάου, λάου λάουουου.

Ταΰτα λελάληκα ύμίν δτι βουλήν έκάλεσα τήν άβου- 
λον ινα β ο υ λ ώ σ η  τά νώτα τοΰ Σεράϊγ ού μήν καί 
άλλας πολλάς Συμμαχικός όπάς καί Σύμμαχοι βουλώ- 
σωσι δανείω τήν οπήν τοΰ στόματος ήμών καθά Προ
φήτης Στραβακουμ προεφήτευσε λέγων: «Άλλήλων τάς 
τρύπας βουλώσαιτεεεεεεε».

Άμήν άμήν λέγω ήμΐν δτι ήλθε καί πάλιν εν λόγχη 
δ Μεσσίας ϊνα κρίνη φίλους καί έχθρούς, ζώντας καί 
νηστικούς καί χιλιοπεινασμένους καί είσελεύσονται οί τάς 
άνταιρσίας ποιήσαντες είς ανάστασιν μασήματτος οί δέ τόν 
ύπνον των ταράξαντες είς σκότος φυλακής ϊνα πληρωθή 
τό ρηθέν ύπό τοΰ Φασουλή λέγοντος «Χάσου, κουρεύου 
δυστυχισμένη Καρκαλού, ή γάρ λόξα Μεσαίου έπί σέ άνέ- 
τειλε, Τράβατα νΰν στραβοποΰλι λαέ, σύ δέ Σωτήρ στρί- 
μωνε τούς άλλους έως νά έρθ’ ή ώραι σουουουουου.

Ταΰτα λελάληκα ύμίν ινα μή λυπήσθε καθώς καί οί 
λοιποί οί μή έχοντες κοινκοΰτσι γνώσι καί γάρ Μεσσίας 
τήν εαυτού ψυχήν θύσεται ύπέρ τών Συμμάχων έως άν 
πάντες γίνωμεν μαλλιά κουβάρια καιί περάσωμεν περι
κνημίδας ήγουν τής Κλωτσιάς άποστείλη τώ ’Ιδρυτή ή
μών καί Πρέσβυν ποιήσεται αύτόν είς χώραν καλουμέ- 
νην Τάμ-Τούμ ώς ή Γραφή διδάσκει λέγουσα: «Σκό
τωνε παλαιβούς, πλήρωνε τζερεμέδες, βάζει γάρ κι’ ή 
κοσκινού τόν άντρα της μέ τοΰς πραμματευτάδεεεεεες.

Χαίρετε καί άγαλλιάσθε καί βγάλτε τό σκασμό. ’Έρ
χεται ούν ή ώρα δτι πάντες φορτώσωμεν δμως βαπόρια 
ούκ έρχονται ούδέ είναι καιράβια; στο γυαλό ούδέ π α ν ι ά  
απλωμένα έκτος άπό τά δείγματα τ’ Αμερικάνικα, τού 
τραπεζιού τοΰ 'Ιδρυτοΰσϋούοΰ. Άμήν άμήν λέγω ύμίν 
μή άποκαρδιωθήτε δτι ού φορτώνουσιν έδώ μερικοί Ντε- 
λάλικοι ούδέ έκφορτώνουσιν έκεΐ Φελλαχικοί καί γάρ 
λαός τρέφεται έν πνεύματι Λευτέρη καί κεραμίδι κρα
τεί κοιλιακό στό χέρι έως άν άνω κάτω ό 'Εωσφόρος 
φέρη τή σκούφια τοΰ Λευτέρηηηηηη.

Θαρρήτε καί έλπίζετε έπί Μεσσίαν ώσπερ Κικιρίκης 
έλπίζει έν αύτφ έν πνεύματι τσουβαλικώ καί Πελοπο- 
γνωσίωωωφ. Μακάριοι γάρ οί έν στιγμαΐς μπάμ, μπούμ 
τσουβαλιοΰμ προμηθειο '̂αι, Κυβεονησούμ τε σουφρωσούμ 
καί Πατριδούμ φασκελουσούούσύούούμμμ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΘΗΡΑΝ. ΠΕΝΣΑΚΟΛΑΝ.
Τί νά κάμης ποΰ σ’ άφησε ή γυναίκα σου; Νά τό 

βάλης στής έφημερίδες γιά νά γλυτώσης άπ’ τά νύ
χια της κάποιον άλλον Χριστιανό. Κοντά σ’ αΰτό δμα>ς 
μήν παραλείπης νά κάνης καί δοξολογίες στόν 'Ύψιστο 
μήπως τή στραβώση καί ξαναγυρίση σπίτι σου. Θέ
λεις λοιπόν νά σοΰ ποΰμε τή γνώμη μας; Είσαι έν τή 
δυστυχία σου ευτυχής. Μή λησμονής φίλε μου δτι ύ
πάρχουν ένα σωρό άλλοι σύζυγοι τών οποίων αί γυναί
κες δέν τούς α φ ή ν ο υ ν  μέν, κ ρ α τ ο ύ ν  άλλους δέ.

ΠΕΝΗΝΤΑΡΗΝ ΕΞΗΝΤΑΒΟΥΛΩΝΗΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ

Ποιός εΐναι ό μεγαλείτερος εχθρός τών γηρατειών; 
Ή  νεότης άγαπητέ. "Οταν δέν ξέρης πώς υπάρχει 
σφουγγάτο δέν σ’ ενδιαφέρει ή γεΰσίς του. 'Όταν τό 
δοκίμασες δμως μιά φορά καί τώρα σοΰχουν πέσει τά 
δόντια φαντάζεσαι πιά τί τρέξιμο θά κάνουν τά σάλια 
σου δταν βλέπης νά τό ροκανίζουν άλλοι.

ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ.
Πόσα στοιχίζει τό μήνα ένα ώτομομπίλ; Αύτό φίλε 

μου έξαρτάται δχι τόσον άπό σένα δσον άπό τής φιλη- 
νάδες ποΰ θάχης. Έμεΐς ξέρομε ένα φίλο, ό όποιος δέν 
έτόλμησε ν’ άγοράση ώτομομπίλ γιατί υπήρχε φόβος 
ότι στό χρόνο μπορούσε νά τοΰ στοιχίση.. .  μιά σκούνα.

ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΝ ΣΙΚΑΓΟΝ.
Τί άπαιτεΐται γιά νά γίνης Σατυρικός; *Η μύτη 

καλή γιά ν’ άνακαλύπτης μιά βρώμα έκεΐ ποΰ οί άλλοι 
μυρίζονται λεβάντα ή πλάτες γερές γιά ν’ άντέχης στό 
ξΰλο ποΰ θά τρώς. Πάντως δμως ρώτησε καί τόν ιδιο
κτήτην τοΰ Κοπάνου καί άπό δ,τι σοΰ πή κάνε τό άνά- 
ποδο.
ΘΡΗΣΚΟΛΗΠΤΟΝ ΥΠ ΟΚΡΙΤΗ Ν , Ν. Όρλεάνην.

Τί δόγμα εΐναι ό Μορμονισμός; Λιγάκι δύσκολο νά 
σοΰ τό πούμε ξάστερα. Έν τούτοις δμως μιά καί μάς
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ρώτησες θά φροντίσα>με νά σοΰ δώσωμε νά τό καταλά- 
βτίς έν παραβολή.

Φαντάσσυ λοιπόν άγαπητέ γιά μιά στιγμή δτι είσαι 
κότα καί εχεις μιά φωληά εις τήν όποιαν πηγαίνεις κι’ 
όφήνεις τ’ αυγά σου— μέ τό συμπάθειο.— Στήν ίδια 
όμως τή φωληά μπορεί νά πάη καί άλλη ξένη κότα καί 
πάπια καί χήνα καί πετρόκοτα καί όποιοδήπατε άλλο εί
δος τοΰ ζωϊκοΰ βασιλείου τών αΰγοπαραγωγών καί ν’ 
«φήσουν μέσα στή φωληά τή δική σου τ’ αυγά τά δι
κά τους. "Οταν ερθη ΰστερα ό καιρός νά κλωσσησης, 
κάθεσαι ώμορφα, ώμορφα καί κλωσσάς μαζί με τά δι
κά σου αυγά καί τά ξένα καί βγάζεις τά διάφορα που
λιά χωρίς νά παραξενεύεσαι καθόλου πώς ένώ είσαι κότα 
Εβγαλες χηνόπουλα ή παπιά καί έ'τσι ζής εσύ καλά καί 
ή άλλες κότες ποΰ σέ βοήθησαν άκόμη καλλίτερα. Κα
τάλαβες τώρα ποΰ εΐναι κρυμμένο τό μυστικό;

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Π ΙΛΟ Π Ο ΙΕΙΟ Ν  «Ο ΑΚΕΦΑΛΟΣ»

Κ α π ε λ ώ ν ο μ ε  τόν πλέον δυστροπώτερον πελάτην 
μας καί σ ι δ ε ρ ώ ν ο μ ε  γιακάδες.

Μετρούμε κεφάλια καί κόβαμε σκούφιες .
Υλικά φ υ σ ι κ ά  καί έργασία μέ τά χ έ ρ ι α .  

Δοκιμάστε καί θά Ιδήτε τό Νοσοκομείο 
Κήπος. . .  Δ α ρ μ ώ ν ο ς .

Υ Π ΟΔΗΜΑΤΟ Π ΟΙΕΙΟΝ «ΤΑ ΔΟΚΑΝΙΚΙΑ»
Κάτω οί κάλοι. Τά παπούτσια μας εΐναι φτιασμένα 

άπό τομάρια γνήσια Γερμανικά καί ’Αγγλικά.
Ή  διάρκειά των εΐναι αιωνία δταν δέν τά φορήτε 

καί ή σόλες των δέν θά φ α γ ω θ ο ΰ ν  ποτέ έκτος άν 
πάτε τώρα στήν 'Ελλάδα ή μετ’ ολίγους μήνας στήν 
Αγγλία.

Στεΐλτέ μας τόν αριθμό τής μύτης σας αν εΐσθε άν- 
δρας καί ελάτε νά σάς πάρωμε μέτρο αν εΐσθε κυρία. 
Μόνον αί δεσποινίδες πρέπει νά πάρουν τ ά μ έ τ ρ α  
τ ο υ ς  πριν νάρθουν.

Γωνία όδών Γάμπας καί Φτέρνας.

Π Ρ ΟΜΗΑΕΥΤΙΚ Ο Ν ΓΡΑΦΕΙΟΝ «Ο Π ΗΛΟ Π Ο- 
ΓΝ Η ΣΙΟ Σ ΒΟΥΤΗΧΤΗΣ»

Π ρομηθεύομεν παλούκια γιά τό 'Ελληνικόν Δημόσιον 
ίσια καί στραβά άπό τό φημισμένο δάσος «Τά μάτια τοΰ 
Κικιρίκη». Επίσης άρβύλες με πάτους— μέ τό συμπά- 
θειο— άπό χαρτί καιί κάρβουνα άπό της παγκοσμίου φή
μης μίνες «Τό φυσερό τών προγόνων».

Δώστε μας παραγγελία καί θά φροντίσωμε νά σάς 
γδύσωμε.

Στοά Σουφροποιήσεως.

Σ Τ ΙΓ Μ Α Ι... ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Καί σκέπτομαι μονάχος μέ τό μυαλό μου τώρα 
τάχα γιαιτί μάς έ'χει κολλήσει δλους ψώρα 
καιί τρέχει ό καθένας έξώλης καί προώλης 
νά στριμο^χθή σάν βλάκας μέσ’ στάς μεγάλας πόλεις.

Γιατί καί γώ πώς άλλοι φιλόλογοι μαργιόλοι 
αναζητούν μιά ζήσι σέ θορυβώδη πόλι 
νά λυώνη άπ’ τή ζέστη τσ λίγο μου τό ξύγκι 
κι’ άντί γιά σπίτι νάχω μιά τρύπαι σαν μυρμήγκι;

Π φύσις άφοΰ μ’ έ'χει ώς ξέρετε γεννήσει 
γιατί τή δόληα μάνα τήν έχω παρατήσει 
κι’ άφήνω τόν αέρα, τή λευτεριά άφίνω 
καί τρέχω δοΰλος Νόμων άφύσικων νά γίνω;

Σαν εΐναι μιλιούνια λεΰγες βουνά καί δάση 
τόν άνθρωπο τό βλάκα σαν τί τόν εχει πιάσει 
καί τή ζωή στήν πόλι, στήν ξέρα τήν γυρεύει 
ποΰ σπίτια ενα τ’ άλλο παρντόν καβαλικεύει;

’Αντί έδώ ν’ ακούω κάθε πρωί τ’ άηδόνι 
τής θάλασσας ή αυρα άντί νά μέ μυρώνη 
καί στό θροΰ-θροΰ τοΰ δάσους γλυκά ν’ άνατριχιάζω 
γιατί σάν κότα τρέχω στήν πόλι καί κσυρνάζω;

Άντί ν’ άπολαμβάνω τής φύσεως τά κάλλη 
γιατί στής πόλις τρέχω τή μούρλια καί τή ζάλη 
νό μή μπορώ ν’ άνοίξω τό δόληο μου πλεμόνι 
καί νά ρουφά μονάχαι δέκα καντάρια σκόνη;

’Έτσι μονολογώντας σκυφτός σάν τήν γκαμήλα 
μέσα στό δάσος πέρα έκύταξα μιά βίλλα, 
καί τή σκιά της εΐδαι χαϊδευτικά νά πέφτη 
στής ασημένιας λίμνης τόν νερουλό καθρέφτη .

’Εκεί θά τρέξω είπα λίγη ζωή νά νοιώσω 
Στής λίμνης τά χορτάρια θά πάω νά ξαπλώσω 
καί στά νερά της μέσα τά πόδια μου θά λούω 
βατράχους τραγουδώντας τσ κρέκεκέξ ν’ άκαύω.

Έτράβηξα καί πήγα μέ χίλιες δυό έλπίδες 
Στής σιδερένιες φθάνω τής πόρτας τής κιγκλίδες 
ποϋ τής γλυκοφιλοΰσαν ταπέτα άπό χόρτα 
κι’ άγκάλιαζε κατάσπρη καί μαρμαρένια πόρτα,

Πλησίασα μά μόλις τό πόδι μέσα βάζω 
κάποια φωνή άκούω στό βάθος καί τρομάζω 
«Π ώς τόλμησες τή Βίλλα καί πάτησες κανάγια 
γιά νά μοϋ μαιγαρίσης τά χώματά της τ’ άγια;

Ποιόν ρώτησες, γιά πές μου, μωρέ διαβόλου βώδι 
ποϋ βάζης μέσ’ στή Βίλλα τό βρωμερό σου πόδι 
καί βέβηλο κυτάζω νά προσηλώνης μάτι 
στής Φύσεως τά κάλλη τριγύρω σου, σακάτη;

Μεταβολή καί πίσω άμέσως νά γυρίσης 
Δική μου εΐναι τούτη ή ώμορφη ή Φύσις 
πού σ’ ερημιά, σέ ξέρα μπορώ νά μ ε τ α τ ρ έ ψ ω  
μά σύ νά τήν κ υ τ ά ξ η ς δέν θά σοΰ έπιτρέψω.»

’Εστράφηκα καί εΐδαι άπ’ έ'ξω άπ’ τό δρόμο 
νά περπατή μέ πάσο, άργά, άργά τό Ν ό μ ο  
καί τώνά του τό χέρι τό δεξιό του είδα 
δεμένο στό ποδάρι μέ κάποιία άλυσσίδα.

("Επεται συνέχεια)

HOW  HISTORY REPEATS ITSELF
(Continued from the last issue.)

“ We conquered Dost Mohammed and dethron
ed him. He made a bold and brilliant, sometimes 
even a splendid resistance. W e took Ghuznee by 
blowing up one of its gates with bags of gunpower, 
and thus admitting the rush of a storming party. 
It was defended by one o f the sons of Dost Moham
med, who became our prisoner. W e took Jellal- 
bad, which was defended by Akbar Khan, another 
o f Dost Mohammed's sons whose name came after
ward to have a hateful sound in all English ears. 
As we approached Cabul, Dost Mohammed aban
doned his capital and fled with a few hosremen 
across the Indus. Shah entered Cabul accompanied 
by the British officers. It was to have been a 
triumphial entry. The hearts of those who be
lieved in his cause must have sunk within them 
when they saw how the shah was received by the 
people who, Lord Auckland was assured, were so 
devoted to him. The city received him insullen 
silence. Few of its people condesecnded even to 
turn out to see him as he passed. The vast major
ity stayed away and disdained even to look at him. 
One would have thought that the least observant 
eye must have seen that his throne could not last 
a moment longer than the time during which the 
strength of Britain was willing to support it. The 
British army, however, withdrew, leaving, only a 
contingent of some eight thousands men besides 
the shah’s own hirelings, to maintain him for 
the present. Sir W. Macnaghten seems to have 
relly believed that the Work was done, and that 
Shah Soojah was as safe on his throne as Qween 
Victoria. He was destined to be very soon and 
very cruelly undeceived.

“ Dost Mohammed made more than one effort 
to regain his place. He invaded the combined 
forces of the shah and their English ally in more 
than one battle. .On November 2, 1840, he won 
the admiration of the English themselves by the 
brilliant stand he made against them. With his

Afghan horse he drove our cavalry before him, and 
forced them, to seek the shelter of the British guns. 
The native troopers would not stand against him; 
they fled and left their English officers, who vainly 
tried to rally them. In this battle of Purandurrah 
victory might no unreasonably have been the battle. 
No tongues have praised him louder than those 
of English historians. But Dost Mohammed had 
the wisdon of a statesman as well as the genius of 
a soldier. He knew well that he could not hold 
cut against the strength of England. A  savage of 
semibarbarous chieftain is easily puffed up by seem
ing triumph over a great power, and is led to his 
destruction by the vain hope that he can hold out 
against it to the last. Dost Mohammed had no 
such ignorant and idle notion. Perhaps he knew 
well enough too that time was wholy on his side; 
that he had only to wait and see the sovereign of 
Shah Soojah tumble into pieces. The evening after 
his brilliant exploit in the field Dost Mohammed 
rode quietly up to the quarters of Sir W. Mac
naghten’s utter amazement announced himself as 
Dost Mohammed tendered to the envoy the sword 
that had flashed so splendidly across the field of 
the previous day’s fight and surrendered across 
with all honor; and a few days afterward he was 
sent to India, where a residence and a revenue were 
assignd to him.

“ But the withdrawal of Dost Mohammed from 
the scene did nothing to sesecure the reign of the 
ufrotunate Shah Soojah. The shah was hated on 
his own account. .He was regarded as a traitor 
who had sold his country to the foreigners. In
surrections began to be chronic. They were going 
on in the very midst of Cabul itself. Sir W. Mac
naghten was warned of danger, but seemed to take 
no heed. Some fatal blindness appears to have 
suddenly fallen on the eyes of our people in Cabul. 
On November 2, 1841, an insurrection broke out. 
Sir Alexander Burnes lived in the city itself, Sir W. 
Macnaghten and the military commander, Major- 
General Elphinstone, were in cantonments at some 
little distance. The insurection might have been 
put down in the first instance with hardly the need 
even of Napolean’s famous “ whiff and grapeshot” . 
But it was allowed to grow up without attempt at 
control. Sir Rlexander Burnes could not be got 
to believe that it was anything serious even when 

ί a fanatical and furious mob were besieging his own 
house. The fanatics were especially bitter against 
Burnes, because they believed that he had been 
quilty of treachery. They accused him of having 
pretended to be the friend o f Dost Mohammed, 
deceived him, and brought the English into the 
country. How entirely innocent of this charge 
Burnes was we all now know; but it would be idle 
to deny that there was much in the external 
aspects of events to excuse such a suspicion in the 
mind of an infuriated Afghan. To the last Burnes 
refused to believe that he was in danger. He had 
always been a friend to the Afghans. It was his 
misfortune, and the heavy fault o f his superiors, 
that he had been made to appear as an enemy of 
the Afghans.

(T o  be continued.)

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
« 0  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 χρωμάτων, Tags δι’ 
Άνθοπώλας, Show cards, Μπιλοφέρια, Χαρτί 
καί Φάκελλα, Μπίλια, ’Εγκυκλίους γραφομη

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

ΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πέντε μηχανικά πιεστήρια καί στοίχειοθετική μηχανή. 

Γ  ράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟΣ» είς το Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «’ΕΡΜΗΣ».
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Κ A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
είς τάς σκέψεις σας ε’ις τάς ιδέας σας εις τά εργα σας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ

Πανηγυρίσατε "Ελληνες “Εμποροι, Καίΐαστηματάρ- 
χαι, 'Υπάλληλοι κα'ι Έργάται τό μέγα γεγονός τής ίδρύ- 
σεως τοϋ Πρώτου ’Ανεξαρτήτου Διεθνούς ’Εμπορικού 
Οίκου κα'ι Παγκοσμίου Πρακιτορείου Πληροφοριών

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

ή πρόοδός σας. Προσέξατε! ! ! 40 ο)ο κέρδη προσφέ, 
ρομεν είς δσους συνεργάζονται μεθ’ ημών. Παντοΰ 
δπου ύπάρχει "Ελλην πρέπει νά ζητήση τόν Άγγελια- 
φόρον, στέλλεται δωρεάν. Γράφετε την διεύθυνσιν μό- 
νον Άγλιστί

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π Ο ΥΡΑΣ

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

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
ΜΑν 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: «Ά π ’ τούς Μικρούτσικους τους Μπρόδερς θά ψωνίσω»

Microutsicos Bros.. 61 New Bowery, New York.

Τά πάντα είναι πιθανά, θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλακώσω 
Ά ν  μ’ Ενα πόδι εΰρεθής «ϊτε μέ δίχως χέρι 
καί ίχεις οίκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ1 στή ζωή σου δύστυχ* τέτοια δν Ερθη μίφ«
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζβτν Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

John Marak··, Rookery Bldg. Room 817, C hic»f«, IU.

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

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

Άριθ. Τηλεφώνου Murray Hill 607.

Μ Ε Γ Α  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ϊ Ο Ν  
. ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΜΗΛΙΩΝΗ

’Έλαια, τυριά καί δλα τά άποικιαικά έν γένει άποκλει- 
στικώς παρ’ ημών είσαγόμενα. Π ο ι ότ η ς καί ε ύ θ ή
ν ε ι α είναι ή βάσις τών έργασιών μας. Έπισκεφθήτέ 
μας. Γράψατέ μας καί δέν θά μετανοήσετε.

MAKRIS &  MILIONES 
28 Madison St., New York.

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 νούς σου βάλλει 
κι’ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοϋ προκαταβάλλη.
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver S t NEW YORK.

Ξενοδοχείον ΰπνου ποϋ καί φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποϋ λάμπει σέ νοικοκυρωσννη 
νερά ζεστά καί κρϋα, φώς, ήλιο καί αέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί μέ την ημέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχείον πρώτης 
ό Παπανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

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

*· * ·

Ποιό προϊόν 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 τοϋ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS .
New Bowery and Jamet Street New York.

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

Τήν εταιρίαν μας δέν θαυμάζουν καί συστήνουν μό- 
ίνον οί ειδικοί καί έπιστήμονες, άλλά καί Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως έκ- 
φράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι έφευρέσεις μας 
είς ολίγα έτη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά την 
πόλιν Hudson δπου έχομεν τά έργα μας.

Ή  εταιρεία μας δέν πωλεΐ μετοχάς μέ τήν έλπίδα μό
νον τού μέλλοντος, άλλά κατασκευάζει ήδη καί έγκαθιστά 
τό θερμαντικά της συστήματα εις σοβαράς εταιρείας.

Στείλατε τάς παραγγελίας σας άμέσως. Γράψατε ά
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th S t, NEW YORK
***

llieitp κανείς δέν θά βέ πή π«ς δέν θά πή κβΐ μέν*.
*οϋχ· έάν έπάνα> μα; δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά βυγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντνμέν· σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
ντους II απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
φοί'χα νά κάν^ς Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ELLENIC FURNISHING Co.
0*1 6 th AVENUE HEW vORJt-

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδ ρικών «ίδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά ίσώρ- 
ρουχα, τής έχοχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Ό βωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής οπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνςίς.

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

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

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
9 Ι ΐ ΐ ρ ί ς

256 W. 44 ST.  NEW YORK.

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η  
<ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα Άμβ^-

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε καί ένα κομμάτι τής ζωής σας, 
θά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς έλπίδας, 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τοϋ 1911— 1912 $1.50 

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

'Όλοι όμού 5.00 
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
Δέν' ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει. 
LEKAS & DR1VAS 19-21 Roosevelt S t . 'Ν. Υ.

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

I 7 5 Lexington, Ave. New Υ ork.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

G AGAUS A  ECONOMOU 
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρβύεις είδη άνδρικά t in  χολ γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθ* ηλικία;
Θέλίΐς χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδβς, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάββς;
Στοΰ ΟΙκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη ποϋ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
vwn’ Iχσυν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλβντβ 
ποϋ σάν τό βλέπεις «τεκεσαι καί λές μωρ’ τ’ clvc» τοθν·: 

• * «
ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
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

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποϋ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοϋ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό to Βόλο
τής Άχαΐας τά ύγρά τά μυρωμένα ’κείνα
σίτου Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής καί πάμφθηνα καί
r*r 7pTT φίνα.
R A V A ZU L A  BROS. 3 Madison St., NEW YORK


