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Τριάντα είναι αριθμός ό κόσμος δλος φλέγεται 
κΓ ή Σαλονίκη άγνωστον γιατί καί πόθεν καίγεται

Είκοσι μά καί πέντε μηνός τοΰ τρυγητή, 
μέ καρεκλοξυλάτο στεφάνη λυτρωτή.

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

ΛΙ SATURDAY AUGUST 25 1917.

Ποΰ ο Ζαμπουνης γράφει 
κΓ έ'γεινε Μόργκαν Κάρνετζι^καί πλέει στό χρυσάφι

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

’Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ο λ ή .

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

Π .— Σάν τί τά θέλεις Φασουλή αύτά έδώ τά ξΰλα;
Φ.— Φέρε μου ρόδα τών ανθών καί τής μηλιάς τά μήλα 

μέ τά καρεκλοπόδαρα έτοΰτα νά τά μπλέξω 
κι’ ενα στεφάνι Περικλή τοΰ Λυτρωτοΰ νά πλέξω.

Π .— Ποΰ νάβρω καρεκλόξυλα είτε καί μαντζουράνες 
Φ.— Φέρε μου μπρίκια τοΰ καφέ καί τρύπιες καραβάνες 

νά κάνω ενα στέφανο πλεγμένο μ’ άλυσσίδες 
μέ δυο τραπεζοπόδαρα καί τρεις σκορδοπλεξίδες.

Σ ’ αύτά τά χρόνια πουρθαμε βρέ Περικλή τσοπάνι 
χωρίς τραπεζοπόδαρα δέν γίνεται στεφάνι 
καί χάρις στούς Συμμάχους μας εχω πολλές έλπίδες 
νά βάλουμε στά στέφανα καί σαμαριών παΐδες

Σύρε νά φέρης τά βιολιά νά φέρης τά σαντούρια 
κ Γ ελα νά ψάλωμε μαζύ τά χρόνια τά καινούρια 
ποΰ τά καρεκλοπόδαρα στή μακαρία χώρα 
κάθε μιά δάφνη καί λωτό έξευτελίσαν τώρα

Γειά σου Λευτέρη μου κλεινέ, αηδόνι καναρίνι 
π’ άκόμη καί τό Βασιληά τόν σέρνεις σάν μαρτίνι.

Καί τά ξύλινα τά δντα 
συζητούνε άπό σπόντα.

Στέφανον τοΰ προσέφεραν τοΰ Λυτρωτοΰ έσχάτως 
πούταν ώραΐος δροσερός καί καρεκλοξυλάτος 
ποΰ τόν καρεκλοξύλισε ή γκλάβα τοΰ Καζούλη 
κι’ έ'γεινε νίλα τρομερή κι’ ό γάμος τοΰ Κουτρούλη.

Δεΰτε, μαγκούφη, στέφανον ποιήσωμεν κι’ ημείς 
φόρου λατρείας ένεκεν κι’ είς έ'νδειξιν τιμής 
καί καρεκλοξυλίζοντες τά άνθη ώς είκός 
τραπεζοποδαρίσωμεν αύτόν Καζουλικώς.

’Έλα μαζύ νά ψάλωμε εκείνο τό στεφάνι 
ποΰχουν ώς λέν τοΰ Λυτρωτοΰ οί Αθηναίοι κάνει 
πού μέ τά καρεκλόξυλα τόν δέσαν μερακλήδες 
καί παραλειψαν μοναχά τής σιαμαροπαΐδες.

Ψάλλε καί σύ μέ τό χαβά καί μέ τό μεροδούλι· 
τό καρεκλποδάρισμα τοΰ τρομεροΰ Καζούλη, 
κι’ ώς σΰμβολόν σου στό εξής πολιτικόν νά πάρης 
έν τούτφ νίκα δηλαδή έν καρεκλοποδάροις.

Ζήτω τά καρεκλόξυλα πούχουν οί καφενέδες 
καί τό μαρκούτσι κι’ δ λουλάς ζήτω οί ναργελέδες 
καί τό καιρεκλοπόδαρο θάρθη καιρός σακάτη 
νά χρειασθή γιά μερικών Κιρικικών τήν πλάτη.

Στέφανα πάνε Περικλή στών Αθηνών τήν πόλι 
ώς δείγματα υποταγής πρός τόν Σωτήρα δλοι 
κΓ άναφωνοΰντες ώσανά καί βρά καί βρά μέ ζήλον 
πάλλουν τραπεζοπόδαρα μετά καρεκλοξίλων.

“Οπως σίτά χρόνια τά παληά βρέ Περικλή μαζέτα 
έγΐνηκε παράσημο μιά ντάμας καλτσοδέτα 
ετσι καί πλάτες κάποτε θά δής κάμποσων φίλων 
παρασημοφορούμενες διά καρεκλοξύλων.

Σΰμβο?.ον τώρα ιερόν τοΰ κόμματος θά γίνη 
κάθε καρεκλοπόδαρο βρέ Περικλή τσακπίνη 
κΓ δταν μέ καρεκλόξυλο κάποιον σοΰ ποΰν βαρώ 
θά πή πώς ώμοπλατικώς παρασημοφορώ.
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Τώρα παντού ελεύθεροι κα'ι τών Συμμάχων δούλοι 
ζήτω τό καρεκλόξυλο φωνάζουν τοϋ Καζούλη 
ποϋ έν αΰτώ θ’ άναστηθή τό δουλεμένο Γένος 
γιά νά γελάση καθώς λέν ό π ά π α  π ι π ρ α μ -

μ έ ν ο ς .

Ψάλλε καί σύ βρέ Περικλή, μά τί νά πρωτοψάλτη 
Τώρα σπουδαίες συμβουλές μάς δίνει κι’ ό Ντελάλης 
ποϋ στό ήλιοβασίλεμμα φοβάται μή μάς πιάσουν 
καί μέ τή ροδοδάκτυλο αύγοΰλα μάς κρεμάσουν.

Ψάλλε πού πάντα μάς μηνά τά ίδια καί τά ίδια 
πώς τόν έπήρε ό καϋμός γιά μάς άπ’ τά κουτρίδια 
μήπως μπερντέδες μερικοί βασιλικών σφαλίσουν 
καί καλυμαύχια υστέρα δέν θάχουν ποιον νά βρί

σουν.

Ψάλλε εις ήχον πλάγιον μέ γλύκα καί μέ χού 
έκεΐνον τόν περίφημον τόν Ρούτ τόν ’Ελιχού 
ποϋ έσυχαίνετο πολύ τόν πόλεμον ώς νέος 
μά τώρα στά γεράματα έγίνηκε γενναίος.

Ψάλλε τό Ρούτ τόν ’Ελιχού, προστάτη τοϋ Π -ιιτά 
πού κεραυνούς δεκάρικους πλήν φλογερούς σκορπά 
κι’ άν ήτανε στό χέρι του ώς καί στόν Κικιρίκη 
θδχε τά κωλομέρια μου μασσήση τό σκουλίκι.

Ψάλλε καί σύ δπως έγώ βρέ Περικλή ψωρίτη 
τά νέα νομοσχέδια εκείνα τού Πολίτη 
πού τούς Π ροξένους έκαμαν εμμίσθους κάποια1 μέρα 
καί χάσκοντες απώμειναν μνηστήρες καί δώ πέρα.

Τή σωτηρία σήμερα ψάλλε καί σύ τού Γένους 
ποΰ πληρωμένους θάχωμεν είς τό έξής Προξένους 
καί πατριώτες μερικοί γιά ίσα καί γιά μόλα 
φάγαν μέ τούς διορισμούς φαρμακεμένη φόλα

Ψάλλε είς ήχον πλάγιον βρέ Περικλή δερβίση 
τοΰ ’Εθνικοϋ μας Κόρακος κάθε Κρομμυδονήσι 
όπόθεν εκπορεύεται πληροφορία πάσα 
καί καταλήγει στοΰ Παπά τά μακρυά τά ράσα

Π .— Έγώ δέν ψάλλω τόν Παπά μήτε τόν Κικιρίκη 
Σήμερα κλαίω καί θρηνώ τη δόλεια Σαλονίκη 
ποϋ χάρις στό Λευτέρη μας τόν Κρητικό τσακπίνη 
δπως τ’ άρχαΐα Σόδωμα έγίνηκε κι’ έκείνη.

Φ.— Πάρε τήν νταραβίρα σου κι’ έλα τή φράχτη φρά
χτη·

Π .— Τή Σαλονίκη ή φωτιά τήν έχει κάνει στάχτη 
καί πριν αλέκτωρ τρις φορές κιρικικί φώνηση 

κάποιον καινούριο έ'ρανο θά μάς δημιουργήση.

Φ.— Στό σβέρκο του ό τρομερός Σωτήρ τήν έ'χει πάρει. 
Π .—  Πάνε τά Τούρκικα τσαρσιά, πάει τό Μπεξινάρι 

καί τά κορίτσια ποϋτυχε στά νειάτα νά γνωρίσης 
θά περπατούν ξυπόλυτα ,μιέσ’ στό Βαρδάρ επίσης.

Μέ φερετζέ χανούμισσες, Γραικιές Έβραιοπούλες 
ξυπόλυτες καί άστεγες γυρίζουν τώρα οδλες 

πλήν μ’ έ'να στόμα τραγουδοϋν άκόμα καί οι γέροι 
τόν καρεκλοποδάρικον τόν ΰμνον τού Λευτέρη.

Φ.— ’Έλα τραγούδα τή Σμυρνιά ποϋταν στό παραθύρι. 
Π.·—τΦωτιά έπίσης έφαγε μοϋ λέν τό Μοναστήρι

πέφταν ή μπόμπες σάν βροχή ποϋ ρίξαν οί Βουλ-
γάροι

κι’ οί άναμΐτες πήραμε κανονικώς ποδάρι.

Έγώ δέν ψάλλω Φασουλή. Έγώ μονάχα κλαίω 
Κυττώ τοΰ Γένους τήν τρανή κακομοιριά καί λέω 
«ποιός ξέρει ποιά μέ τή φωτιά μάς περιμένει φέστα 
γιατ’ ήθελές τα δπως λέν στή Χιό κι’ έ'παθές τα».

Έγώ δέν ψάλλω Φασουλή μά μήτε καί σφυρίζω 
τοΰ ΒασΙιληά τά έγγραφα κυττώντας μουρμουρίζω 
καί λέω «θά γλυτώναμε τή θέσι τή δεινή 
μ’ έ'να Του λόγο μοναχά καί μιά όργυιά σχοινί».

Έγώ δέν ψάλλω Φασουλή. Τώρα θρηνώ μονάχα. 
Ποιός ξέρει τί νά γίνεται ή συμπεθέρα Βλάχα· 

πούπε τραγιάσκα φράτσιϊ ατσέλα ντέ πέ μοϋντε 
κι’ ’Αλλάχ μπιλίορ σήμερα ποΰ οί φτωχοί κοιμοϋν-

ται.

Ό  Κικιρίκης κι’ ό Παπάς τονίζουν διθυράμβους 
έγώ πετώ έδώ έκεΐ δπως κυττάς ίαμβους 

ποϋ είναι δπως έλεγαν οί πρόγονοι χωλοί 
καί κλείνουν μέσα κάποτε κι’ αστείο καί χολή.

θά νικήσουν, δταν συντρίβουν οί Γερμανοί. Έάν δμως 
κύριοι συμβή νά μή νικήσουν οί Γερμανοί ̂ δπως έλπίζο- 
μεν, τότε πάλιν οί Σύμμαχοι θά εΐναι νικηταί καί ή Ελ
λάς θά ώφεληθΓ] πολύ περισσότερα άπό ’κείνα πού θάχα-

, , , , , , , νε άν δέν ένίκων οί Σύμμαχοι.Κλείνω φαρμακι στήν καροια και στήν ψυχη μου
λάβα ΟΙ Υ Π Ο Υ ΡΓΟ Ι.— Ζήτω ό Μεσσίας ποϋ θά σώση τό

γιά τήν Πατρίδα ποϋγεινε τών ’Αγγλογάλλων Γένος.
σκλάβα ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. —  Ώρισμένως κύριοι τό γένος θά

καί γιά νά πιάσουν μιά φορά τό Λευτεράκη οΙσ(τροι σ ω θ ή καί δέν θά μείνη μήτε ποδάρι ά κατορθώσω νά
Συμμαχικό έπέρασε στή μούρη μας καπίστρι. j τ() έπιστρατεύσω άφ’ ού οί Σύμμαχοι έχουν άνάγκην.

Σφάζεται κόσμος καί ντουνιάς καί σκούζει σάν τή j ΕΝΑΣ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ.— ’Ανάγκη καί κόψιμο κύριε
χήνα Πρόεδρεί

Τόν πόλεμο έκήρυξε τών Κεντρικών κι’ ή Κίνα 
κι’ είπε Τσίν Τσίν κλοΰ κλοΰ, λιλϊ πού στή δική μας

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.— Άφεριμ! Κόψιμο. ’Ακριβώς γι’ αύ
τό κι’ έγώ έ'κοψα δλους τούς άντιθέτους γιά νά προκόψω

θά πή βαπόρια Κεντρικά σουφρώσωμεν καμπόσα.

Τή λόξα σήμερα κυττώ τής οικουμένης πάσης 
καί έμβαθύνας κατ’ αΰτάς στού Πάπα τές προτά

σεις
είπα πώς έρχεται καιρός καί βλέπω τήν Ειρήνη 
όπόταν πιά εμπόλεμος γερός κανείς δέν μείνη.

’Στό δρόμο τής συνήντησα βρέ Φασουλή μιά μέρα 
καί ρώτησα τί θέλετε κυρίες μου δώ πέρα; 
καί ’κείνες μοΰ άπήντησαν. Κακό ποϋχωμε πάθει 
οί Σύμμαχοι μάς έχουνε καί μάς γιά τό καλάθι,

Αύτά μού είπαν Φασουλή καί ή προτάσεις ’κείνες 
κι’ δπως στό Καπιτώλιο, τό παλαιό ή χήνες 
εΐπαν κλοΰ κλοΰ κρά κρά κλϊ κλΐ καί πέταξαν καί

πάλι
καί στοϋ 'Αγίου τράβηξαν τή γέρικη άγκάλη.

γλώσσα ν̂νοε τ̂αι άρ/ότερα προφθάσω νά τό κόψω λάσπη γιά

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  λήξασα έβδομάς δέν ήτο σάν τό κεφάλι τών δια
φόρων σοφών τής Εθνικής Πετσέτας. Τουναντίον έγέν- 
νησε πολλά γεγονότα τά όποια συνελαβεν έν κρανίω ό Σ ω  
τήρ ϊνα συλλάβωσιν έ ν γ α στ ρ ί οί διάφοροι τού 
κόμματός του νηστικοί.

'Ο Κόραξ τής Προμήθειας ό όποιος καθά ισχυρίζεται 
έχει τηλεγραφήματα, τά όποία π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι  
μάς άνήγγειλεν δτι έψηφΐσθη τό Νομοσχέδιον περί εμμί
σθων προξένων έν ’Αμερική ΐνα μπαλωθούν δηλονότι με
ρικοί.

Καί τώρα τί θά γίνη ό κ. Δηδοιλή— 'Ελληνιστί οΐον—  
Καθηγητής τής Διεθνούς μέ περικεφαλαία ποΰ είχε τό 
προξενεΐον Νέας Ύόρκης δπως καί τάς αποδείξεις καιτά 
τοΰ Χίμπεν ήγουν στήν τσέπη του; Τί θά γίνουν τώρα οί 
αξιότιμοι ομογενείς κ. κ. Πεινασμένος, Ξυπόλυτος, Νη
στικός, Γουρνοτσάρουχος, ’Αμάσητος καί δλη έκείνη ή 
χορεία τών διαφόρων υποψηφίων τιρίκαντοφόρων είς τούς 
οποίους έμοίραζε δπως καί οί άγιοι ’Ανάργυροι Προξε
νικός θέσεις, ό κ α λ λ ι κ έ λ α δ ο ς  π τ η ν ό ς  καί 
τελευταίως άπαγωγεύς τής ώραίας ό ν υ χ ο ξ ύ- 
σ τ ρ α ς  ;

Έμεΐς ιρρονοΰμεν δτι άφοΰ δέν έ'γειναν Πρόξε
νοι θά γίνουν. . .  άντιβενιζελικοί σύμφωνα μέ τό ρητόν 
ή «Προξένημα μοΰ δίνεις ή τό κόμμα μου άλλάζω» καί 
μόνον τό πανταλόνι τους δέν θ ’ αλλάξουν δεδομένου δτι 
έπερίμεναν νά βάλουν καινούργια μόνον δταν έ'περναν 
οί κακόμοιροι θέσι γιά νά θέσουν κι’ αύτοί τίποτε ψιλά 
κατά μέρος. Οί διάφοροι νεοδιορισθέντες υπάλληλοι 
οί όποιοι θά πληρώσουν τάς πέντε Προξενικάς θέσεις 
άν δέν τάς έ π λ ή ρ ο ί σ α ν  θά τάς π λ η ρ ώ σ ο υ ν  
σέ λίγο πολύ άκριβά—  άν εννοείται άξίζη τό τομάρι 
τους—  ϊνα πληρωθη τό ρηθέν «Διορίζω καί πληρώνω 
κι, δ,τι βρέξη άς κατεβάσει— άν δέν είναι κατεβασμε- 
νος.

νά μή μοΰ κόψουν τά ξϋλα.
ΑΛΛΟΣ Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Σ.— Καί ή Βόρειος ’Ήπειρος; 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.— Τά σύνορά της τά έκανόνισα. Σή

μερον ή Βόρειος ’Ήπειρος έχει πρός Νότον τήν Νότιον 
Ηπειρον καί θά τήν καταλάβωμεν μόλις τήν εκκενώσουν 

οί ’Ιταλοί καί άν δέν γίνη ’Αλβανία.
ΟΙ Υ Π Ο Υ ΡΓΟ Ι.— Ζήτω ό σοφός Σολωμός.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.·— Σοφός δέν είμαι γώ, εΐσθε άνόητοι 

μόνον εσείς γιατί καθώς γνωρίζετε στούς στραβούς βα
σιλεύει ό μονόφθαλμος καίτοι έγώ δπως φαίνεται θά 
β α σ ι λ έ ψ ω  δταν ό Ελληνικός λαός άνοιξη τά μάτια 
του.

Υ Π Ο Υ ΡΓΟ Ι.— Καί ή Ελλάς πότε θά νικηθη;
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.— Δέν θά νικηθη γιατί τότε θά πέσωμε 

μεΐς γιά νά σηκα>θοΰν οί άλλοι καί νά πέσουν έπάνω μας 
γιά νά μήν ξανασηκωθώ πιά.
ί Πίπτει ή αυλαία γιά νά σηκωθή έντός ολίγου ό Ελλη
νικός λαός-).

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΥΜΟΥΛΑΙ

Μήν κόβετε τά μαλλιά μήτε τά γένεια σας μέ τό ψαλ- 
λίδι είναι ανθυγιεινό. Τά μαλλιά καθώς καί τά γένειοβ 
κόβονται καλλίτερα μέ το πριόνι καί γιά ξύρισμα συ- 
νιστοϋν τό στουρνάρι δλοι οί διάσημοι παλαβοί.

"Ενα κουτάλι τού "γλυκού από μπροστά άπ’ τό φαΐ καί 
ένα κουτάλι τής σούπας άπό πίσω εΐναι γιά τής ζωχά- 
δες τό καλλίτερο φάρμακο.

Έάν ή δρασίς σας εξ ασθενή καί δέν βλέπετε καλά, 
μή φροντίζετε νά βάλετε γυαλιά. Παντρευθήτε καί θ’ 
άναλάβουν άλλοι.

Ή  παράλυσις δέν είναι καθώς νομίζεται άσθένεια 
αγιάτρευτος. Έμεΐς τήν θεραπεύομεν έντός τριών τό 
πολύ ημερών άρκεΐ μόνον ό παραλυτικός νά κάνη μέ τά 
πόδια του .. .  μακρυνούς περιπάτους.

"Αν έχετε ρεμματισμούς πρέπει νά κρατήτε τά πό
δια σας ζεστά καί τοΰτο τό κατορθώνετε μόνον δταν 
φορήτε τής κάλτσες άπ’ έ'ξω άπ’ τά παπούτσια καί αλ
λάξετε τή θέσι τών δύο πανταλονιών σας. Δοκιμάστε 
καί άμέσως θά ίδήτε άν δχι τήν ύγειά σας, άσφαλώς 
δμως τό Φρενοκομεΐον.

Ή  λύσσα θεραπεύεται σήμερον διά τής ομοιοπαθη
τικής. Ά ν  σάς δαγκάση λοιπόν σκυλλί λυσσασμένο μήν 
πάτε στό λυσσιατρεΐον άλλά περάστε άπό τούς 26 δρό
μους νά δαγκάσετε τόν. . .  Αρχισυντάκτη τοΰ Ν τ ε- 
λάλη καί θά θεραπευθήτε.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 

ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ....ΠΑΛΟΥΚΙ

(Ή  σκηνή παριστά τήν αίθουσαν τοΰ Ύπουργικοΰ 
Συμβουλίου έν συνεδριάσει. Ό  Πρόεδρος τής Συμμα
χικής Κυβερνήσεως ανακοινώνει είς τά μέλη τοΰ Φελα- 
χικοϋ Συμβουλίου τήν έκ τών έξω πολιτικήν του ή όποία 
γιά τοΰτο έκλήθη καί εξωτερική. Άναδιφίζει διάφορα έγ
γραφα, καί λέγει δσα τόν συμφέρουν ένφ οί διάφοροι 
'Υπουργοί άνοΐγουν τ’ αυτιά τους γιατί τά μάτια τους 
εΐνοοι κλεισμένα.)

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΪΟΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 

Η ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΥΚΟΙΛΙΟΤΗΣ 
ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ, ΠΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ.

Κρέατα ζωντανά, λαχανικά κοπρισμένα, ψάρια φρέ
σκα στήν οΰρά, πρώτα υλικά φερμένα άπό τήν πατρίδα 
καί βαφτισμένα έδώ.

Περιποίησις νά φρίξετε καί νά σηκωθή ή τρίχα σας.
Δοκιμάστε καί θά μείνετε....τρεις εβδομάδες τούλά

χιστον στό Νοσοκομείο.
Διασταύρωσις οδών Αναγούλας καί τών Γονέων.

είναι

ΜΕΣΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ «Ο  Α Ν ΥΠ ΑΝ ΔΡΟ Σ 
ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ»

Κάνομε συνοικέσια γνωρίζσντες έν άνάγκη καί άν- 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.— Ή  πολιτική μας κύριοι πρέπει νά τρόγυνα. Διά τοΰ έσχάτως καταπλεύσαντος είς τόν λι- 
αι με τους —υμμαχους, γιατί οι Σύμμαχοι ασφαλώς I με (ώ) να μας ατμοπλοίου «Παποϋτσι Μπαλωι<ένο» ε*
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μήτε κα'ι μέ τό χέρι. μά μήτε μέ το μάτι 
γιατί έγώ ό Νόμος τοΰ κάνω τόν προστάτη».

Τά νεΰρά μου τεντώσαν σάν κόρδες σέ σαντούρι 
έγίνηκα μουλάρι, έγίνηκα γαϊδούρι, 
κΓ δσο αν είμαι μαΰρος μά τότε θυμωμένος 
κοκκίνησα ποΰ ήμουν σάν αστακός βρασμένος.

«Έσύ μωρέ χαρίζεις τοΰ Πλάστου μου τή Φύσι
κα'ι δμως λές πώς δλοι είναι στόν κόσμο ίσοι;
σύ κάθε κακοήθη αλήθεια προστατεύεις
κι’ άπ’ τό φτωχό, μαγκούφη, χαρά αιώνια κλέβεις;

— Ποιος εΐσαι σύ; μοΰ λέει άμέσως σκουντουφλιάζων 
— Είμαι τοΰ λέω Νόμε ό φάσκελλα μοιράζων 
σέ κάθε σάν κα'ι σένα ποΰχει κλειστά τά μάτια 
καί σέρνει μεσ’ στόν κόσμο τοΰ κλεφτεί τά κομμάτια.

Πλήν θαΰμα τών θαυμάτων! Έκεΐ ποΰ τοΰ μιλούσα 
νά γίνεται αρχίζει σαρανταπυόαροΰσα 
καί χάνω άπ’ ’μπρός μου τό φίλο μας τό Νόμο 
κα ίγιά νά μή μέ δείρουν εύρέθηκα στό δρόμο.

Σκυφτός τό δρόμο πήρα δπως καί πρώτα πάλι 
κΓ άπ’ τής Φτυλιάς τό Χάνι κυττοΰσα τ’ άκρογιάλι 
καί τζάμπα άλλα είδα λίμνες, βουνά καί δάση. 
άπ’ τό ξενοδοχεία τοΰ Γιώργη Μπουλουμπάση.

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

He had now to pay a heavy penalty for the errors 
and the wrong-doing of others. He harangued the 
raging mob and endeavored to bring them to 
reason. He does not seem to have understood up 
to the very last moment that by reminding them 
that he was Alexander Burnes. their old friend, he 
was only giving them a new reason for demanding 
his life. He was murdered in the tumult. He and 
his brother and all those with them were hacked 
to pieces with Afghan knives. He was only in his 
thirty-seventh year when he was murdered. He 
was the first victim of the policy which had resol
ved to intervene in the affairs of Afghanistan. Fate 
seldom showed with more strange and bitter malice 
for proverbial irony than when she made him the 
first victim of the policy adopted in despite o f his 
best advice and his strongest warnings.

that he does not seem to have had any intention 
of carrying out the terms of the agreement if by any 
chance he could escape from them. On both sides 
there were dallyings and delays. A t last Akbar 
Khan made a new and startling proposition to 
our envoy. It was that they two should enter into 
a secret treaty, should unite their arms against the 
other chiefs, and should keep Shah Soojah on the 
throne as nominal king, with Akbar Khan as his 
vizier. Macnaghten caught at the proposals. He 
had entered into terms of negotiation with tjhe 
Afghan chiefs together; he now consented to enter 
into a secret treaty with one of the chiefs 
to turn theii joint arms against the others. It 
would be idle and shameful to attempt 
to defend such a policy. W e can only
excuse it by considering the terrible circumstances 
of Macnaghten’s position; the manner in wich 
his nerves and moral fibre had been shaken and 
shattered by calamities; and his doubts whether he 
could place any reliance on the promises of the 
chiefs. He had apparently sunk into that con
dition of mind which Macaulay tells us that Clive 
adopted so readily in his dealings with Asiatics, 
and under the influence of which men naturally 
honorable and high-minded come to believe that 
it is right to act treacherously with those whom we 
believe to be treacherous All this is but excuse 
and rather poor excuse. When it has all been said 
and thought of, we must still be glad to believe that 
there are not many Englishmen who would, under 
any circumstances, have consented even to give a 
hearing to the proposals of Akbar Khan.

“ Whatever Macnaghten’s error, it is dearly ex
piated.”

Then the march of the army, without a general, 
went on again. Soon it became the story of a 
general without an army; before very long there 
was neither general nor army. It is idle to lengthen 
a tale o f mere horrors. The straggling remnant of 
an army entered the Jugdulluk Pass— a dark, steep, 
narrow, ascending path between crags. The
miserable toilers found that the fanatical, im
placable tribes had barricaded the pass. All was
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φθασε άπό τόν τόπο μας ένα ολόκληρο καραβάνι. Νέε? 
προκομμένες καί γαμπροί δουλευτάδες.

Προίκες μεγάλες καί μικρές. "Ολα τά γούστα Ικα
νοποιούνται καθώς καί ή σακούλες.

Τρέξαιτε. Μή χάνετε τήν ευκαιρία γιά νά μετανοήσετε 
αΰριον.

Δοκιμάστε καί αν δέν εύχαριστηθήτε. . . χωρίζετε.
Γαϊδουροπάζαρο, πλησίίον πλατείας Στραβομαρας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γιά τά Γραφεΐά μας. Δέν μάς 
ενδιαφέρει καί άν δέν εΐναι τίμιος, άρκεΐ μόνον να μην 
τρώη τήν κόλλα ποΰ κολλούμε τής ταινίες τών εφημερί
δων καί νά μήν πίνη τή μελάνη. Δέν απαιτείται πνευμα
τική έργασία. Θά δουλεύη μόνον μέ τά χέρια καί θά 
πληράινεται κατά τόν ίδιο τρόπο.

Π ροτιμώνται εκείνοι ποΰ πάσχουν άπό τό στομάχι 
τους καί δέν μπορούν νά φάνε.

Άποταθήτε ατά Γραφεΐά μας καί στείλτε μας δύο ταλ- 
ληρα γιά μεσιτεία ή πέντε φάσκελλα.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
VACATION

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Βρέ Νόμε, τοΰ φωνάζω, σύ πούχεις τόσες γνώσεις 
καί καθώς λέν τό χέρι μπορείς παντού ν’ άπλώσης 
ελα καί πες σέ τούτον κάποια πώς πρέπει λέξι 
πρίν μαλλιοτραβηχθούμε καί ίσως μοΰ τής βρέξη.
Πές του έσύ ποΰ εΐσαι κουλός άπ’ τώνα χέρι 
μή τάχατες τή Φύσι αυτός τήν έχει φέρει 
κι’ ή ώμορφιές μή βγήκαν κι’ δλ’ αυτά τά κάλλη 
άπ’ τό δικό του τάχα κατάξερο κεφάλι;
Τά δέντρα ποΰ αιώνας κυττάζω ν’ άριθμοΰνε 
μήν έ'χουν άπό τούτον τον βλάκα φυτευθοΰνε 
καί τό νερό τής λίμνης μήν τώχει κουβκλήση 
δπως κι’ ή Άδριάνα μέ τόν κουβά γιά πλΰσι;
Ή  ό δικός του Πάπος έχει σουφροποιήση 
άπ’ τό δικό μου Πάπο αυτή έδώ τή Φύσι 
ή γιά α|χομιαΰ κομμάτι έάν τήν πήρε χάχα, 
νά τήν κυττάξω μόνον πώς μ’ εμποδίζει τάχα;
Παράσιτο έκείνος, κισσός ποΰ πάντ’ άπλώνει 
καί τής ζωής τό δέντρο σφιχτά τό περιζώνει, 
κηφήνας πούβρε πλούτη ποΰ τά σωριάσαν άλλοι 
έξω γιατί εμένα τή μέλισσα θά βγάλη;
Τή Φύσι ποΰχει δώσει ό άγιος ό Θεός μου 
πές μου έσύ, βρέ Νόμε, ποιά δύναμι τού κόσμου 
τήν έχει κάνει κτήμα αύτοΰ τοΰ σκυλλοπέτση 
καί πήρε τό κουράγιο νά μοΰ μιλήση έτσι;
Δέν ήρθα νά την κλέψω τοΰ μπουνταλά τήν πλάσι 
Στήν τσέπη μου δέν μπαίνουν ή λίμνες καί τά δάση 
μήτε καί βώδι είμαι μά μήτε καί κριάρι 
νά ξαπλωθώ νά φάω τής λίμνης τό χορτάρι.
Έγώ σ’ αύτή τή Φύσι τοΰ παραλή σακάτη 
ήρθα νά κάνω κόρτε μονάχα μέ τό μάτι 
κι’ ένώ ώς δλοι λένε ματιών δέν είναι Νόμος 
έν τούτοις καθώς βλέπεις θά μέ δεχθη ό δρόμος.
Πές του λοιπόν, βρέ Νόμε, στ’ αύγά του νά καθήση 
κΓ έχω έπίσης κάποιο δικαίωμα στή Φύσι 
εγώ νά τήν κυττάζω ευχαριστούμε μόνο 
κΓ εκείνος άς τήν πιάνει ολόκληρο τό χρόνο....

Μέ άκουε ό Νόμος μ’ άπάθεια μεγάλη
καί ’κεί ποΰ μέ κυττοΰσε στά μάτια σάν βουβάλι
άκούω νά μοΰ λέη άνοίγοντας τό στόμα

«Έγώ τοΰ τάχω δώση δένδρα, νερό καί χώμα».
«Αύτά ποΰ βλέπεις δλα έγώ τοΰ τάχω δώση 
καί δέν μπορεί κανένας έπάνω του ν’ άπλώση

‘ A  new figure appeared on the scene, a dark and 
a fierce apparition. This was Akbar Khan, the 
favorite son of Dost Mohammed. He was a daring, 
a clever, an unscrupulous young man. From the 
moment when he entered Cabul he became the 
real leader of the insurrection against Shah Soojah 
and us. Macnaghten, persuaded by the military 
commander that the position of things was hope
less, consented to enter into negotiations with 
Akbar Khan. Before the arrival of the latter the 
chiefs of the insurrection had offered us terms 
which made the ears o f our envoy tingle. Such 
terms had not often been even suggested to Bri
tish soldiers before. They were simply uncon
ditional surrender- Macnaghten indignantly re
jected them. Everything went wrong with him, 
however. W e were beaten again and again by the 
Afghans. Our officers never faltered in their duty; 
but the melancholy truth has to be told that the 
men, most of whom were Asiatics, at last began 
to lose heart and would not fight the enemy. So 
the envoy was compelled to enter into terms with 
Akbar Khan and the other chiefs. Akbar Khan 
received him at first with contemptuous insolence 
as a haughty conqueror receives some ignoble and 
humiliated adversary. It was agreed that the
British troops should quit Afghanistan at once;
that Dost Mohammed and his family should be
sent back to Afghanistan; that on his return the
unfortunate Shah Soojah should be allowed to take 
himself off to India or where he would like and 
that some British officers should be left at Cabul 
as hostages for the fulfillment of the conditions.

“ The evacuation did not take place at once, al
though the fierce winter was setting in, and the 
snow was falling heavily, ominously. Macnaghten 
seems to have had still some lingering hopes that 
something would turn up to relieve him from the 
shame of quitting the country; and it must be owned

over. The army of Cabul was finally extinguished 
in that barricaded pass. It was a trap; the British 
were taken in it. A  few mere fugitives escaped 
from the scene of actual slaughter, and were on the 
road to Jellalabad. where Sale and his little army 
were holding their own. When they were within 
sixteen miles of Jellalabad, the number was re
duced to six. O f these six, five were killed by 
straggling marauders on the way. One man alone 
reached Jellalabad to tell the tale. Literally one 
man, Dr. Brydon, came to Jellalabad out of a 
moving host which had numbered in all some six
teen thousand when it set out on its march. The 
curious picture more thrilling with the suggestions 
of an awful catastrophe than that o f this solitary 
survivor, faint and reeling on his jaded horse, as 
he appeared under the falls of Jellalabad, to bear 
the tidings of our Thermopylae of pain and shame.

(T o  be continued.)

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
«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 χρωμάτων, Tags δΓ 
’Ανθοπώλας, 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  ράψ'ατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟΣ» είς τό Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό άριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «ΈΡΜΗΣ».



4 NEW YORK SATIRE

Ε A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Α Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Ε  Υ Θ  ε  Ρ I AΕ Λ
είς τάς σκέψεις σας εις τάς ιδέας σας είς τά εργα σας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ

Πανηγυρίσατε "Ελληνες "Εμποροι, Κοίταστηματάρ- 
χαι, 'Υπάλληλοι και Έργάται τό μέγια γεγονός της ίδρύ- 
σεως τοΰ Πρώτου ’Ανεξάρτητου Διεθνούς ’Εμπορικού 
Οίκου καί Παγκοσμίου Πρακιτορείου Πληροφοριών

και Παραγγελιών ύπό τόν τίτλον INTERNATIONAL 
IMPORTING BUREAU. Τά Κεντρικά Γραφεία τής 
'Εταιρείας έγκατεστάθησαν εις τό Παγκοσμίου φήμης 
W ALL STREET ε’ις τό Κέντρον τών Μεγαλειτέρων 
Τραπεζών τοΰ Κόσμου καί πλησίον τοϋ Χρηματιστη
ρίου Νέας Ύόρκης. 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 εΐναι

ή πρόοδός σας. Π ροσέξατε!!! 40 ο)ο κέρδη προσφέ- 
ρομεν είς δσους συνεργάζονται μεθ’ ήμών. 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 ΟΥΛΟΥ 222 North Dearbornt Street.

'Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλγις προϊόντα
χωρίς νά βρίζτΐξ έπειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: « ’Απ’ τούς Μικρούτσικους τούς Μπρόδερς θά ψωνίσω»

Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Τά πάντα rfvet Λίθβνά. Θββς νά μή τό icrxrig 
μά £ν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλακώσω 
"Αν μ’ ΐνα πόδι ίΰρρθβς ϊίτβ μέ δίχως χέρι 
καί Ιχεις οίκογένβια καρβέλι ποώς θά φέρη;
Μέσ1 στή ζ»ή  σου δύστυχβ τέτοια &ν Ιρθη μέρ*
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης·

John M a n k u , Rookery Bldg. Room 817, C U o · ! · ,  BL

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
*Ωραι 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 αποικιακά έν γένει άποκλει- 
στικώς παρ’ ήμών 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.

Γίνεται μέτοχοι είς τήν 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- 
ΐνον οί ειδικοί καί επιστήμονες, άλλά καί ’Εμπορικά ’Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως εκ
φράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
είς ολίγα ετη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 
πόλιν Hudson δπου εχομεν τά έ'ργα μας.

Ή  εταιρεία μας δέν πωλεϊ μετοχάς με τήν έλπίδα μό
νον τοϋ μέλλοντος, άλλά κατασκευάζει ήδη καί έγκαθιστά 
τά θερμαντικά της συστήματα είς σοβαράς εταιρείας.

Στείλατε τάς παραγγελίας σας αμέσως. Γράψατε ά
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

136 E. 17th SL,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

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 νους σου βάλλει 
κΓ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη.
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Ξενοδοχείον ϋπνου ποϋ καί φαΐ σού δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυρωσύνη 
νερά ζεστά καί κρύα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί με τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχείον πρώτης 
ο 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 μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοϋ Παρνασσού νά φφς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθης πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS .
New Bowery and James Street New York.

^[ί·τε( Μνείς (έν θά «έ πή πάς δέν θά πή καί μέν*. 
ροϋχα έάν έπάνω μας δέν δη καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά βυγχινηθή χι’ ή άσπλαγχνη ’Exjtivn 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές >α’ είσαι φιγουρίνι 
«τούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης ταχτικά 
(ονχ> νά χάνις Αμορφα χαι καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ELLENIC FURNISHING Co.
6*1 etfc AVENUE NEW TORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδ ρικών βίδών. 

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

Τιμαί ώφΐσμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοϋ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοϋ ’Όθωνος, 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 συχωρν$ς.

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

* ★ »
’Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ ’ άλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κϋμα της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά εδώ καί δίνει καί είσπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κατι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

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

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.
ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τοϋ 1911— 1912 $1.50

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

"Ολοι όμοϋ 5.00
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε: 1

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Εΐναι 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 τοις μετρητοίς τά φέρνει. 
LEKAS & DR1VAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ia ifif

25* W. 44 ST. NEW YORK.

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39th Street New York

ΤΩραι έπισκέψεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ  μ.
Τάς Κυριακάς 11—-12 .

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

1 7 5 Lexington, Ave. New Υ ork.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS A  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά site καi γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθ* ηλικία; 
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφαστικά λιψΛ»8*ς;
Στοΰ ΟΙκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ ς̂ 
δλα τά είδη πον ζητείς φθηνά νά τά ψουννηος 
γνη' ίχσυν πρώτης μαγαζί μέ «οικιλία, πλούτο 
χσν βάν τό βλέπεις στέκεσαι xcA λές μ»ρ’ τ’ είναι rovto; 

* *  *
ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS &  ALEX COM PANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W . Lake St. 
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Άχαΐας τά ύγρά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής καί πάμφθηνα καί

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


