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’Αριθμός τριάντα ενα τών συρμάτων νηές τρομάρες 
μ’ άλλους λόγον ς σάν νά λέμε άρες μάρες κουκουνάρες.

Μηνός Σεπτέμβρη πρώτη νά δούμε τι θά γίνη 
μέ ’κείνη τή παρλάτα Μπουσίου τοΰ τσαχπίνη.

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

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

SATU RDAY SEPTEMBER I 1917

Ποΰ ό Ζαμποΰνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοαχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αΰτός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

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

Οί ξένοι δταν φύγουν καί μείν’ ό "Ελλην μόνος, 
Αύτός γιά τό Λευτέρη μας θέ νάν Προέδρου Θρόνος.

Π. — Είδες τά νέα Φασουλή;
Φ. —  Τά βλέπω κάθε μέρα. 

"Ολω καί νίκας διαρκώς γιορτάζομε ’δώ πέρα 
καί στό Τριέστη αύριο μεθαύριο θά μπούμε 
έάν σφοντύλι κάποτε τόν ουρανό δέν δούμε 
καί στό Τρεντίνο κατ’ αύτάς θά μπούμε μέσα ντρίτα 
μέ γκραντιόζα δηλαδή μπατάλια σπλεντίτα,

•
Παντού εμπρός πηγαίνομε όσω ό νοΰς σου βάλει. 
Νικούν οί ’Άγγλοι πάντοτε, τραβούν εμπρός οί

Γ άλλο ι.
καί οι Φρατέλλοι τρομερά γενναία προχωρούνε 

ποΰ τής καμπάνες διαρκώς τοϋ Τριεστιοϋ άκοϋνε 
καί λέ\·ε Βίβα Πάτρια πέρ μάρε έ πέρ τέρα 
καί γιά χατήρι μας χτυπούν τά σήμαντρα κεί πέρα.

’ Ολα πηγαίνουν μιά χαρά γιά δσΌυς έχουν γνώσι 
Βικτόριους σερβίρονται άκόμα καί οί Ρώσσοι 
καί μεΐς έδώ εκείνοι ’κεί τηλέγραφος στή μέση, 
τάξε στόν Αγγλο φάσκελλα νά γκρεμισθη νά πέση.

Κάτι καί γιά τά τέλια 
ποϋ φέρνουν τόσα γελοία.

Ψέμματα λένε διαρκώς οί Γερμανοί κολλίγα 
Μήτε τό Δνίστερ πήρανε μήτε θά πέσ’ ή Ρίγα 
ώς δτου μέσ’ στόν πόλεμο χωθούμε στά γερά 
ένεκα ποϋ χρειάζονται πολλά γυαλιστερά 
κι’ δλων τό μάτι έγεινε τόσον καιρό γυαλί 
γιά νά τραβούν άργότερα οί άλλοι τό μ αλί.

"Ολα πηγαίνουν Περικλή δπως ό ’Άγγλος θέλει 
κι’ ανάθεμα τά σύρματα ανάθεμα τό τέλι 
ποΰ νέα φέρνει διαρκώς δπως τά θέλει ’κείνο 
καί θά μέ κάνη οπαδός τοϋ Κρητικού νά γίνω 
ποϋ αποδείξεις φοβερές καί τρομερές μάς φέρνει 
γιά νά τής λές στό φίλο σου κι’ εκείνος νά σέ δέρνη.

Γιατί τραβούμε δλω μπρός έγώ δέν άπορώ 
Σάν τήν Πατρίδα έσυραν στοϋ χάρου τό χορό 
πρέπει προδότες Περικλή νά βγούμε μεΐς οί άλλοι 

γιά κάθε κολοκύθινο Κηρι/ικό κεφάλι 
καί ή σοφία σήμερα κι’ ό εθνισμός ανήκει 
στό σουρφοτσουβαλάτικο μυαλό τοΰ Κικιρίκη.

"Ολα πηγαίνουν μιά χαρά δπως κυτάς σαλιάρη 
κι’ άν τύχη δέν τήν έχομε τήν ’Ήπειρό μας πάρει 
ναναι καλά τοΰ Κρητικού τά μπλέ μαρέ τά μάτια 
κι’ ας γίνουν χίλιες ’Ήπειροι παρτσιάδα καί κομ

μάτια.

Αύτά γιά τών ’Εγγλέζων μας τήν ξουρισμένη φάτσα 
χαλάλι κάνει Περικλή κάθε μιά άλλη ράτσα 
πού ήμπορεί τό σπίτι μας ολόκληρο νά κόψη 
αν πρόκειται ό Σοφοκλής ό γυιός του νά προκόψη 
ποΰ στους Βουλγαρομαχητάς τοΰς τρομερούς άνή-

κει
καί κόβει σβέρκους καί λαιιφύς οβ μπάτλς στή Σα

λονίκη.

Τίκ τάκ χτυπούν τά σύρματα τοϋ κάθε παπαρδέλα 
κι’ άντί νά πάρη Περικλή, ό κόσμος μαναβελα 
αίώνια τό ξεράδι του στήν τσέπη του απλώνει 

καί πέρνει νέα περσινά καί φάσκελλα μαζώνει.
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Τίκ τάκ ακούω σίρματα καθώς και άσιρμάτους 
Νεκραναστάσεις έρχονται παραλυμένου Κράτους 

πολυφαγίες γίνονται ή χθεσινές ή πείνες 
κι’ είς λίρες μεταβάλλονται τοΰ δρόμου καβαλίνες.

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα, τίκ τάκ χτυπά τό τέλι 
Φίλοι γιά τόν ’Ανορθωτή έβγήκαν κι’ οι Φρατέλλοι 
Έσάτ γυρεύει ’Ήπειρο; Φρατέλοι καί Σασώνα 
καί τρεις γαι'δάροι μάλωναν σέ ξένον αχυρώνα.

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα έπάνω στά τσουβάλια 
Χρυσούς αιών έγίνηκαν τά χθεσινά τά χάλια 
ενα σφοντύλι κό?ιλησε στοΰ Κήρυκος τ’ αδράχτι 

καί ό Παπάς άπόχτησε στά μάτια καταρράχτη.

Χάρις σ’ αύτά τά σίρματα, χάρις σ’ αύτά τά τέλια 
πετροβολιούνται σήμερα κεί κάτω μέ καρβέλια 
"Οσοι έπέθαναν νή Δί κ«ί μά τήν Παναγία 
δλοι αυτοί αρρώστησαν άπό πολυφαγία 
καί τ’ άντερό τους στρίφτηκε καί γίνηκε καρέλι 
καθά φησί τοΰ Κήρυκος καί τοΰ Παπά τό τέλι.

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα στό δόλειο πετραχήλι 
Καρβέλια πάνε κι’ έρχονται ποΰ γίνηκαν ρεζίλι 
καί τά σκυλλιά ποΰ άλλοτε φαρμάκωναν μέ φόλες 
τά φαρμακώνουν σήμερα μέ Γαλλικές φραντζόλες.

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα γοργά στά φαρδομά
νικα

Δεμένα έχουν τά σκυλλιά κεί κάτω μέ λουκάνικα 
ποΰ τά ταΐζουν ώς κι’ αύτά άκόμα μ£ φαρίνα 
κΓ ούτ’ ενας δέν έπέθανε μαγκούφη άπό πείνα.

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα γιά τόν ’Αρχισυντάχτη 
Κωλοφωτιές τήν έκαναν τή Σαλονίκη στάχτη 
καθά μέ τηλεγράφημα μάς έχ' ειδοποιήσει 
κάποιος Κολοκυθοκορφάς άπ’ τό Κρεμμυδονήσι.

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα έπάνω στά παλούκια 
Ζήτω φωνάζουν γύρω τους τά μπουνταλά μπουλού

κια
καί γώ κυτών τά σίρματα καί γώ κυτών τά τέλια 
βλέπω νά περνούν πίσω τους προμηθειών καρβέλια.

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα καί τρέμουν τά πα
λούκια

κΓ έγώ χελοίνοκέφαλα μέ έθνικά καβούκια 
κυτώ νά βόσκουν σέ παχύ Προμηθειών χορτάρι 
γιατί τό κόμμα ένεκα καί τού Λευτέρ’ ή χάρι.

Τίκ τάκ χτυποΰν τά σίρματα κΓ ό κόσμος δλος χά
σκει

Δεΰτε άκούσωμεν σάν τί ό Κικιρίκης φάσκει 
«’Ιδού τό ράσο τοΰ σοφοΰ τραβφ τή' φράχτη φρά

χτη
μέ τή βραστή, μέ τή σκαστή κουτάλα τοΰ συντάχτη.

Τίκ τάκ χτυποΰν τά σίρματα επάνω στούς καφέδες 
πού νεΰρω λεμονόκουπες καί γκαζοντενεκέδες 
ενα στεφάνι νάπλεκα νά βγάλω κάθε άχτι 
γιά τό Μεσιέ Κιρικικί καί τόν ’Αρχισυντάχτη.

Τίκ τάκ χτυποΰν τά σύριιατα φρενιάζουν πατριώτες 
καί διπλοκακαρίζονται σάν γεννημένες κόττες 
Κοκορικο κικιρικί καί κουκουρίκου ρίκου, 

τσουβαλικού καφεδικοΰ διά Π ρομηθευτίκου

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα σέ νέους πενοσύρτες 
01 κλέφτες βγαίνουν έντιμοι κΓ οί τίμιοι αγύρτες 
κοκορικό κικιρικί πώ πώ καί πώς νά φθάσω 
γιά νά φιλήσω εύλαβώς κάποιου σοφοΰ τό ράσο

Τίκ τάκ χτυπούν τά σίρματα ή ’Εξαρχία κλαίει 
καί μέ τό νοΰ χαμογελά καί κάτι τέτοια λέει 
’Έχετε τήν εύχοΰλά μου κι' αν δήτε τήν ύγειά σας 
ελάτε νά μέ φτύσετε καί σείς καί τά παιδιά σας.

Τίκ τάκ χτυποΰν, στό Βάσιγκτων τής Άλβιόνος τέ
λια

Στείλε γιοΰ νόου Μπάρμπα Σάμ μουνίσιονς καρ
βέλια

στείλε καί τά τομάρια σου έπίσης παραπίσω 
κΓ αν δέν σ’ άρέσ’ ή μέση μου νά τήνε πελεκήσω,

Τίκ τάκ χτυποΰν τά σίρματα άπό τήν ’Αλβιόνα 
Κάνε βαπόρια ξύλινα στόν εικοστό αιώνα 
καί δώσε μου τό σίδερο νά κάνω σιδερένια 
για νάχης σύ τά γένεια σου καί νάχω γώ τά χτένια.

Τίκ τάκ χτυποΰν τά σύρματα κι’ άπό τή Χαχολιά 
σήμερα λέει είχαμε λιγάκι ποικιλλία 
άφήσαμε τά δλα μας νά πάρωμε ξυράφια 

και προτιμούμε πρό παντός δυό στρέμματα χωράφια.

Π. —  ΓΓ αύτά πού είπες Φασουλή κΓ έγώ θά προτιμήσω 
γιά ποικιλλία δηλαδή γερά νά σέ ξυλίσω.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΑΧΥ— ΒΡΩΜΕΙΟΝ

Ό  Ελληνικός στόλος παρεδόθη είς τήν Φελλαχικήν j 
Χυβέρνησιν. Επίσημος τελετή έλαβε χώραν τήν στιγ
μήν κατά τήν οποίαν τά μέν καράβια μας έβαλαν τήν 
Ελληνική σημαία στά κατάρτια τους, οί δέ αξιωματικοί 
των Συμμαχικό χαλκά στή μύτη τους. IΪλήθος λαού πα
ρέστη τραβών από τόν ενθουσιασμό τά μαλλιά του ένώ 
η μουσική άνέκρουε πενθίμως τόν νέον Εθνικόν ύμνον 
« Τ ύ φ λ α  ν α χ ο υ ν ο i Φ ε λ λ ά χ ο ι μ π ρ ό ς  
σ τ ά  χ ά λ ι α  τ ά  δ ι  ̂ ά μ α ς » .

Κατόπιν αύτοΰ έτέθη άμέσως ύπό τάς διαταγάς Γ ά λ- 
λ ο υ Ναυάρχου, Διοικητής αύτοΰ διωρίσθη Γ ά λ 
λ ο ς  αξιωματικός καί ή Ελληνική Κυβέρνησις παρέ
λαβε τήν τύφλα μέσ’ στά μάτια της.

Ό  Μέγας Βεζύρης Λεύτεράκη Έφέν'της άπένειμε 
το παράσημον τής ξετσιπωσιάς εις διαφόρους ξένους 
αξιωματικούς μέσα είς τόν στίβον τού Σταδίου. Χιλιά
δες λαού έτάραζαν τά πόδια τους άπό τήν πείνα ένφ σώ
ματα Σενεγαλέζων καί ’Αναμιτών χορτάτα άπό τό Θεσ- 
σαλικό σιτάρι έζητωκραύγαζον χ ε ι μ α ρ ρ ω δ ώ ς .

Ή  Βόρειος ’Ήπειρος πρόκειται νά έκκενωθη............
έδώ καί τρεις μήνες. Οί ’Ιταλοί ετοιμάζονται νά κατε- 

| βούν στήν ’Άρτα καί ό νέος Διοικητής τής Ηπείρου κ.
' Κουφιοκέφαλος άνεχώρησε μέ τό έπιτελεΐόν του γιά τό 
Γαϊδουρονήσι δπου έλαβε συνέντευξιν έκτεταμένην μέ 
τόν Ά  ν τ υ π ο κ ρ ι τ ή ν τού Έθνικοΰ Κήρυκος 
ό όποιος τηλεγραφεί πάντοτε είς τήν Αμερικήν τά τε
λευταία περσινά νέα.

Ό  Υπουργός τών Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ώ ν  κ. Κα- 
λαμπαλίκης — άνάγνωθι Πολίτης— έκαμε σήμερον είς 
τήν Ελληνικήν Βουλήν τών Λόρδων (διαβάστε το καλ
λίτερα μέ πΐ) φοβεράς αποκαλύψεις γιά τό Ροΰπελ, τάς 
όποιας έστήριξεν εις επίσημα έγγραφα, ποΰ φέρουν έ
πάνω τους τήν σφραγίδα τοΰ Σολομώντος. Ό  Ελληνικός 
λαός έμεινε κατάπληκτος άπό τήν πρωτοφανή αύτήν ξε
τσιπωσιά, ήι όποία ύπερέβη άκόμη καί τήν τοΰ Πατρός 
Μπαχουμίου τού Έρωτιδέως, οΰ ή ευχή έπι πάντας εκεί
νους τούς οποίους έγκαρδίως ουχαινόμεθα.

Ή  πυρκαϊά τής Θεσσαλονίκης έξηκριβώθη πλέον ώρι
σμένως δτι δέν προήλθεν άπό βόμβας Γερμανικών άε- 
ροπλάνων, άλλ’ άπό....κωλοφωτιές καθά τηλεγραφεί έπι- 
σήμως άπό τό Κρομμυδονήσι πρός τόν Εθνικόν Κήρυ
κα ό ανταποκριτής του Άγγινάρης Ρεπανοουράς. ,

Ό  Συμμαχικός στρατός, κατώρθωσε μέ θυσίαν τής 
Ελληνικής περιούσιος νά περιστείλη τή φωτιά καί νά 
τήν περιορίση έως τήν ακροθαλασσιά καί τοιουτοτρόπο}ς 
χάρις είς τόν ήρωϊσμόν τών στρατευμάτων έσώθη τό 
λιμάνι καί τά καράβια.

Κατόπιν τής σοβαράς αύτής υπηρεσίας ποΰ κοντά σέ 
τόσες άλλες μάς προσέφεραν οί Σύμμαχοι άνοίγομεν άπό 
σήμερον έρανον πρός άνεγερσιν μαυσωλείου συμβολί- 
ζοντος τήν σύγχρονον Ελληνικήν στραβομάραν καί πα- 
ροτρύνομεν δλους τούς ομογενείς νά μάς στείλουν ό 
καθένας τούλάχιστον άπό πέντε φάσκελλα γιά νά τά 
διαβιβάσωμεν μαζί μέ τά δικά μας πρός τήν έν Κρομυδο- 
νησίφ Κεντρικήν έπι (ν) τροπήν τού εράνου τών Σου- 
φροποιών πατριωτών έπί τής Π ε ρ ι χ ά ψ ε ω ς  τών 
άστεγων.

Προσεχώς υποβάλλεται εις τήν Βουλήν καί θά ψη- 
φισθή ώρισμένως Νομοσχέδιον διά τού όποιου εις τό 
μέλλον και παντρεμμένοι Παπάδες θά χειροτονούνται 
Δεσποτάδες. Έν σχέσει' μέ τό νομοσχέδιον τοΰτο πλη- 
ροφορούμεθα έκ θετικωτάτης πηγής δτι ό έν Άμερι- 
κί] διατριβών τή μούρη του Αίδεσιμώτατος Μπαχούμι- 
ος Καταρραχτώδης, 'Ιππότης τής Σαμαροπαΐδας καί 
τετιμημένος ύπό τοΰ Πατριαρχείου Ά  λ ε ξ α ν δ ρ ί
α ς μέ τό παράσημον τοΰ Φ ρ α μ π α λ ά  πρό
κειται ασφαλώς νά διορισθή Μητροπαλούκης Αθηνών.

Κατ’ άπόφασιν τής νέας ίεράς Συνόδου δλοι οί άν- 
τιβενιζελικοι Δεσποτάδες θά καταδικασθούν είς θάνα
τον και εις την θεσιν των θα διορισθούν Άναγνώσται 
καί Καλονάρχαι. Πληροφορούμεθα δτι ή Κυβέρνησις

θά προτιμήση τούς. . . .  Άναγνώστας τοΰ Κήρυκος κατ’ 
άλλους μέν ώς έντριβείς πλέον εις τά εκκλησιαστικά, 
κατ’ άλλους δέ διότι είναι άκριβώς τόσοι δσαι καί αί 
χηρεύουσαι θέσεις.

Α Π Ο  ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

(Ίδιαίτεραι άνταποκρίσεις διά τού Φραγκφουρτείου κα
λωδίου μέσον Γαϊδουρονησίου).

I ΣΟΜ ΧΟΥΕΡ ΕΙΣ ΤΟ Π ΆΛΟΑΥΣΤΡΙΑΚΟΝ  
ΚΟΥΤΕΛΟΝ

Άπό μιάς έβδομάδος μεγάλη μάχη ξετυλίσεται καθ’ 
δλην τήν γραμμήν καί ιδιαιτέρως στής Τ η λ ε γ ρ α 
φ ι κ έ ς  Κ ο ρ δ έ λ ε ξ. Τά γενναία στρατεύμα- 
τά μας έφορμήσαντα μέ κλεισιιένα μάτια κατέλαβον έξ 
εφόδου παραπλεύρους Καζάνια θέσιν καλουμένην «Μα
καρόνια παστίτσιο» συλλαμβάνομεν αιχμαλώτους δσους 
βαστά ή ψυχή μας καί κυριεύομεν εχθρικά κανόνια μέφ’ 
δπλου πένα. Τ ’ αυτιά μας ξεβουλωθέντα άπό τό κανονίδι 
άρχισαν κι’ άκοΰνε πάλι τής καμπάνες τής Τεργέστης 
δπως άκουγε μιά φορά κΓ έναν καιρό κι’ ό νυχτοφύλαξ 
τό βιολί ποΰ έπαιζε ό Νατραδίν Χόντζας πάνω στήν 
κλειδαριά τοΰ ξένου μαγαζειοΰ.

ΔΥΤΙΚΟΝ ΚΟΥΤΕΛΟΝ
Οί Γάλλοι κατέλαβον έξ έφόδου δλας τάς όχυράς 

θέσεις ποΰ είχαν χάσει χθες. Οί Γερμανοί έγκατέλειψαν 
τά Αγγλικά προχώματα ποΰ είχαν κυριεύσει έως σή
μερα καί οί Καναδοί οχυρώνουν τάς κυριευθείσας θέ
σεις πού θά χάσουν αύριον. Εχθρός υποχωρεί καί μείς 
προχωρούμε σάν τόν κάβουρα. ’.Αποστείλατε ενισχύσεις 
γιά νά γλυτώσωμε.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΚΟΥΤΕΛΟΝ
Μετά γενναίαν προπαρασκευήν δύο σχεδόν ετών ά- 

πεφασίσθη έντός ολίγου καί πρίν περάσουν τρία χρόνια 
νά ένεργήσωμεν σφοδράν έπίθεσιν ϊνα καταλάβωμεν τι 
έπ ί βερύκοκκο καί διασπώντες τό κεφάλι μας νά κό- 
ψωμε πέρα άφήνοντες τούς Βοΐ'λγαρομάχους τοΰ Λευ
τέρη νά βγάλουν τά μάτια τους.

ΣΟΜ ΧΟΥΕΡ IN ΙΓΓΛΑΝΤ
Τήν περασμένην εβδομάδα έ βουλιάξαμε Γερμανικά 

υποβρύχια ών ούκ έστιν άριθμός, τήν έρχομένην σκο
πεύομε νά πιάσωμε μέ τήν τσιμπίδα τά υπόλοιπα καί
έτσι ΰστερ’ άπό λίγους μήνας νά..................πεθάνωμε
τής πείνας έν άνέσει. Συχωράτέ μας κΓ ό Θεός σχωρέσοι.

II ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΙΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

(Ή  σκηνή π άριστά Κεραμειδαριό, στήν είσοδον τοΰ 
όποιου υπάρχει κρεμασμένη έίαγραφή: Σ υ μ μ α 
χ ι κ ό ν  Π ρ ω τ ε κ τ ο ρ ά τ ο ν »  καί παραπλεύ- 
ρως πίναξ μέ τάς εξής οδηγίας;—
1*) Μπαίνεται άπό τήν πόρτα καί φεύγετε άπό τό πα

ράθυρο.
2 1 ’Απαγορεύεται το κάπνισμα. Πολλάκις τά άποτσΐ- 

γαρα έχουν αποτεφρώσει πηγάδια ολόκληρα.
3) Πρίν μπήτε μέσα άφήστε ί’ξω άπό τήν μπόρτα τό 

στομάχι καί βγάλτε τά δόντια σας. Δέν σάς χρειά
ζονται.

4) Άποκα(γ)λυφθήτε.
5 : Δέν επιτρέπεται νά έχετε μυαλό έκτος άν τώχετε στά 

κουτρίδια σας.
G ? Περπατεΐτε σιγά γιατί ό Λεύτερης. . . . κ ο ι μ ά 

τ α ι .
Είς τό βάθος φαίνεται ό Πρόεδρος τού Κορπορέσιον 
κ. Μεσσίας Ανορθωτής περιστοιχιζόμενος άπό διά
φορα τ ο ύ β λ α ,  μεταξύ τών όπίοων φαίνεται 

καί Σΐμος ό έπί τής π ε ρ ι χ ά ψ ε ω ς  τών άστε
γων τής Σαλονίκης).

ΣΚΗΝΗ ΚΑΙ ΣΑ Π Ο Υ Ν Ι
Κ Α Π Ο ΙΟ Σ.— Κύριε Πρόεδρε εΐναι αληθές δτι καί- 

εται ή Θεσσαλονίκη;

Π ΡΟΕΔΡΟΣ.— Μάλιστα φίλε μου καί τό χειρότερο 
γιά μάς εΐναι δτι μέχρι τής ώρας δέν κατωρθώθη ή φω
τιά νά σβυσθή μολονότι μαζεύτηκαν γύρω τους δλες ή 
χανούμισσες.

ΑΛΛΟΣ.— Θύμαΐτα ύπάρχουν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ..— Θύματα ύπάρχουν παλιού άκόμα 

και δώ μέσια (οι διάφοροι βάζουν τό χέρι στην τσέπη 
τους καί κυττάζουν μέ τρόμο τόν Σίμον).

ΕΤΕΡΟΣ.— Καί ποιος θά πληρώση γιά δ?.’ αύτά κ. 
Π ρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ.— Σήμερα πληρώνουν ol Βασιλόφρο-
, ’Αργότερα θά τά πληρωοωμε μεΐς αν έχωμε ώς 

j0t£ κεφάλι γιά νά πληρωθη το ρηθέν: Π ί σ ω  έ
χει  ή α χ λ ά δ α  τ ό κ ο τ σ ά ν ι » .

ΑΛΛΟΣ.— Και πώς προήλθαν ή φωτιά κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ.— ’Από ένθονσιασμό. Οί Θεσσαλονι- 

yyr  ένθουσιασθήκανε γιά πό?εμο, άναψαν καί κάηκαν 
Τά σπίτια τους.

ΟΛΟΙ MAZY.— Μασαλά κ. Πρόεδρε. Είσαι μεγάλο 
Β*φάλι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ.— Μάλιστα. Έγώ έδώ καί ό Παπάς 
0Χήν Άμέρικα. Καί ’κείνος είναι μεγαλοφυία, αλλά δέν 
Τόν κατάλαβαν άκόμα μολονότι λένε δτι τόν πήραν μυ- 
οωδιά. Έγώ δημιουργώ 'Έλληνας έδώ κι’ έκείνος έκεΐ. 
Τά ύ ψ ι λ ά βλέπεις άξιώματα κάνουν πολλά πράμ- 
ιιατα δΓ δ καί ή Πατρίς θά τόν άναβιβάση δπου καί ό 
Μπερντές μιά φορά κι’ εναν καιρό.

(Πίπτει ή αυλαία καί μερικές μάσκες)

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΑ 
ΓΟΣ

Σερβίρομε τούς φίλους μέ ψωμί καί τοΰς αντιθέτους 
μί κεραμίδια.

ΘΕΣΕΙΣ μόνον γιά τούς οπαδούς τοΰ Μεσσίου. Γιά 
τούς Βασιλικούς τσεκούρι.

Regular Dinner. Τιμή 5 ζήτω ό Λευτέρης. 
Σ(κ)οΰπα. . . . Βασιλικοί 
Άρειοπαγίτας. . . .  στό ψητό 
’Αξιωματικούς. . . .  στό σουβλί 
Καλογήρους. . . .  στό ταψί 
Βαλκανική. . . .  χυλοπήτα, 
καί Ήπειραιτική. . . .σαλάτα.

Γλυκό ποΰ θά 
αγγούρια μέ τό συμπάθειο.

Κρασί δέ δίνομε γιατί δλοι μας εϊμεθα μεθυσμένοι.
Τρέξατε γιά Όέσεις προτού της συμ— π λ η ρ ώ - 

ο ο υ ν οί μανάβηδες.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πούς κάρ ευάερο κι’ ευήλιο. Ό  ιδιο
κτήτης του γεμίσας τά σακοϋλά του σέντζια καί τό το
μάρι του πληγές βαρέθηκε τσ ξύ?ιθ τών πολισμάνων καί 
«πεφάσισε νά φύγη γιά τό Νοσοκομείο.

Όσοι έχουν ποδάρια έλαφρά, κεφάλι γερό καί παι
διά ν’ αντέχουν στό ’Αστυνομικό κλόμπ. ας αποταθούν f ‘ 
οτόν πωλητήν:

Φουκαράν Παραδαρμένον Στοά— Τρεχάλας.

’Ά ν  κΓ ήμουν χρυσαλίδα έν τούτοις είχα χέρι 
και Άγγελος Κυρίου κρατών φαρδύ μαχαίρι 
άπ’ τό δεξί τό χέρι μ’ είχε σφιχτά πιασμένο 
καί μέ κυτοΰσε τώρα μέ μάτι φλογισμένο.

Βρέ άγγελε τοΰ λέω ποΰχεις φτερά στήν πλάτη 
νά ξηγηθοϋμε στάσου καί σύ θά ξέρης κάτι 
Γιατί μέ κλοΐνε τοΰτοι κι’ δλοι φιλούν τό πτώμα 
ποϋναι καθώς τό βλέπεις γεμάτο δλο βρώμα;

Σύ ποΰ γεμάτος είσαι από άγιωσύνη 
πές μου καί μένα τάχα σάν τί νά έχη γίνη 
κι’ άλλοι μαλλιοτραβιοΰνταιι καί άλλοι ψευτοκλαίνε 
καί χάρες ποΰ δέν έχω πώς είχα δλοι λένε;

Τί έχω ’γώ νά κάνω μέ κείνη κεί τήν κρύα 
τού κρέατος τών νεύρων καί τών οστών σωρεία 
ποϋ μέσα της ελπίδα δέν έχει μήτε πόθο 
καί μοναχά τή βλέπω καί αναγούλες νοιώθω;

Ή  καρακάξα ’κείνη ποϋ κλαίει καί στενάζει 
ποιά είναι; τί γυρεύει πού τδνομά μου κράζει 
καί πότε ντίαρ λέει καί σουήτ χάρτ καί Ντΐνο 
κΓ ένώ έμενα κλαίει σκέπτεται «τί θά γείνω;»

— Σ ’ αύτή ποϋ κλαίει— μοΰπε— ντυμένη μέσ’ στά μαϋρα 
τώρα ποϋ κόβεις πέρα έχεις ανάψει λαύρα 
πού πιό τρανή θά γίνη άκόμα μοσχομάγκα 
δταν δέν θαβρη διάρα υπόλοιπο στήν Πάγκα.

Στού βίου τό χωράφι ζεμμένοι σάν τά βώδια 
έσέρνατε τ’ άλέτρι μέ κουρασμένα πόδια 
καί ρίχνατε κι’ οί δυό σας σιτοϋ αυλακιού τά βάθη 
από λουλούδια σπόρους άλλ’ δμως κι’ άπ’ άγκάθι

Κλεισμένοι, μέσ’ στών νόμων καί τών ηθών τή μάνδρα 
τήν έλεγες «γυναίκα» σ’ άποκαλοΰσε «άνδρα» 
καί τής ζωής ή φτώχεια έπήγαινε κορδόνι 
χάρις στόν Ήσαΐα τοΰ Παπά Μακαρώνη.

(Έπεται συνέχεια)

HOW  HISTORY REPEATS ITSELF

(Continued from the last issue.)

‘ O n  October 1, 1842, exactly four years since 
Lord Auckland’s proclamation announcing and 
justifying the intervention to restore Shah Joojah, 
Lord Eilenborough issued another proclamation 
announcing the complete failure and the re
vocation of the policy of his predecessor. Lord 

| Eilenborough declared that “ to force a sovereign 
μάς βγή μιά μέρα ξύδι καί Φρούτα j  upon reluctant people would be as inconsistent

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Ο Τ Α Ν  Ε1ΙΕΘΑΝΑ

Η μηχανή πού έ'χω μέσ’ στό κορμί κλεισμένη 
φαίνεται πώς δέν ήταν πώς πρέπει λαδωμένη 
ν·1 έκανε κράκ μιά νύχτα, έ'παψε νά γυρίζη 
Κι άρχισε κάποια βρώμα τό σπίτι νά γεμίζη.

Από μιά τρύπα τότε— μά άπό ποιά δεν είδα—- 
*0τι σάν ίσκιος βγήκε μά καί σάν χρυσαλίδα 
Κι η χρυσίαλίδα κείνη ποΰ δέν τήν βλέπαν άλλοι 
άθαύμα τών θαυμάτων ήμουν ό ίδιος πάλι.

Κυτάζω έναν όγκο έπάνω στό κρεββάτι 
π°ν7.ε γυαλί τό ενα καί τάλλο του τό μάτι 

<>πως τόν είχαν έτσι τά μπρούμυτα κυλίση 
είδα— μέ Τό συμπάθειο— πώς είχε μαγαρίσει.

Τριγύρω του γυναίκες βραχνές έβγάζαν νότες 
α> διπλοκακαριόνταν θαρρείς καί ήσαν κότες 

I *ι &εγε μιά στήν άλλη: Π ώ πώ τήν κακομοίρα 
<*πώμεινε κι’ ή δόληα ή Φασουλίνα χήρα.

with the policy as it is with the principles of the 
(British government;”  that therefore they would re- 
j  cognize any government approved by the Afghans 
themselves, that the British arms would be with
drawn from Afghanistan, and that the Government 
of India would remain “ content with the limits 
nature appears to have assigned to its empire.”  
Dost Mohammed was released from his captivity, 
and before long was ruler of Gabul once again. 
Thus ended the story of our expedition to reorgan
ize the internal condition of Afghanistan. After 
four years o f unparallel trial and disaster everything 
was restored to the condition in which we found it; 
except that there were so many brave Englishmen 
sleeping in bloody graves. The Duke of Wellington 
ascribed the causes of our failure to making war 
with a peace establishment; making war without 
a safe’base of operations: carrying the native army 
out of India into a strange and cold climate; in
vading a poor country which was unequal to the 
supply of our wants; giving undue power to pol
itical agents: want of forethought and undue con
fidence in the Arghans on the part o f Sir W. Mac
naghten; placing our magazines, even our treasure, 
in indefensible places; great military neglect and 
mismanagement after the outbreak! Doubtless 
these were in a military sense the reasons for the 
failure of an enterprise which cost the revenues of 
Ir.dia an enormous amount of treasure. But the 
causes of failure were deeper than any miltary er
rors could explain. It is doubtful whether the 
genius of a Napoleon and the forethought of a 
Wellington could have won any permanent success 
for an enterprise founded on so false and fatal a 
policy. Nothing in the ability or devotion of those

entrusted with the task of carrying it out could 
have made it deserve success. Our first error of 
principle was to go completely out of our way for 
the purpose of meeting mere speculative dangers; 
our next and far greater error was made when we 
attempted, in the words of Lord Eilenborough s 
proclamation, to force a sovereign upon a reluctant 
people.”

Mr. Venizelos has not yet met in Greece the 
fate of Shah Soojah the other British Agent at 
Afghan in 1 842. .

1 He is, however, on the high road to it. In his de 
i claration made on the 27th inst. at the unconsti- 
j tutional Boule he said among other inconsistent 
statements of his erratic policy the following: I

' am sure the Greek people and the coming con- 
! stituent assembly will be disposed to make possible 
the continuation o f our present system of democ
racy presided over by a King.”  He also declared 
that he did not consider the time had arrived for 
a republic but believed it its duty to give the mon- 
iiich another trial.

In the meantime the Dictator of Greece and the 
Entente agent, Venizelos is bringing the anarchy 
of Greece to a Chaotic condition. The Greek Gen
erals who fought victoriously the hereditary enemies 
of Greece in the Balkan wars of 1912— 1913, the 
Turks and Bulgarian?,, have been prosecuted or 
removed from the Greek Army rendering it use
less for any military campaign. The justices, of the 
Supreme and Appelate courts have been removed 
and replaced by the Entente propaganda servants. 
He made a clean sweep of the “ Holy Synod", the 
Metropolitan and the Bishops of the Holy Council 
being deposed and prosecuted.

He has in fact unturned every stone of the Greek 
political foundation in order to satisfy his thirst of 
mania of prosecution, of which he is reported as 
suffering to a pitiable limit.

Mr. Jonnart has been boasting tiiat the Greek 
railways are now at the disposal, of France and are a 
great help to the military movements of the mosaic 
Entente troops of Macedonia. So God help the 
Greek constitution under the dictatorship of the 
traitor Eleftherios Venizelos.

The Hellenic people, however, is imbued with 
more intense National sentiment than the English 
or Frnch people do and they will not tolerate much 
longer the foreign bayonet and the Venizelos 
tyranny.

It is reported that General Papoulas, Colonel 
Tsontos and many other officers and a considerable 
force of the Greek army loyal to King Constantine 
aie concentrated in Akarnania and are determined 
to defend the Hellenic liberty to the last. Wait 
and see.

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.—  Labies διαφόρων χρωμάτων, Tags δΓ 
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 στοιχειοθετική μηχανή. 

Γ  ράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται 
είς τό αριστοκρατικόν 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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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 'είς τάς Ιδέας σας ε’ις τά εργα σας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ

Πανηγυρίσατε "Ελληνες "Εμποροι, Κάταστηματάρ- 
χαί, 'Υπάλληλοι και Έργάται τό μέγα γεγονός τής ίδρύ- 
σεως τοΰ Πρώτου ’Ανεξαρτήτου Διεθνούς ’Εμπορικού 
Οίκου και Παγκοσμίου Πρακτορείου Πληροφοριών

και Παραγγελιών υπό τόν τίτλον INTERNATIONAL ί; πρόοδός σας. Π ροσέξατε!!! 40 οιο κέρδη .ποοσφέ 
IMPORTING BUREAU. Γά Κεντρικά Γραφεία τής ρομεν εις δσους συνεργάζονται μεθ' ήμών. Παηο» 
Εταιρείας έγκατεστάθησαν είc τό Παγκοσμίου φήιιη; I οπου υπάρχει "Ελλην ποέπει νά ζητήση τόν Άγγ^/^ί 
W ALL STREET εις τό Κέντρον τών Μεγαλειτέρων φόρον, στέλλεται δωρεάν. Γράφετε τήν διεύθυνσιν ^  
Τραπεζών τοΰ Κόσμου καί πλησίον τοΰ Χρηματιστη- νον Άγλιστί 
ρίου Νέας Ύόρκης. Άπό σήμερον δύνασθε έλευθέρως 
νά ζητήσητε πλτ|ροφορίας καί Όδηγίας διά πάν Εμ
πορικόν καί Οικονομικόν ζήτημά σας. Ό  Movoc Άνε- j Wall St., New York,
ξάρτητος Οίκος έν Αμερική, τό μυστικόν του θά είναι Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π ΟΥΡΑΣ

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU

θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμέλησης.
Ά π ’ τοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ* αν σταματήση
εΐν’ αρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση
κι’ δσα λεπτά κι’ αν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κσκόμοιρε νά τά γλεντήσουν ά'λλοι
Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ αν σοΰ ταράζω
δυσκοιλιότης συνεχώς αν τύχη σέ πειράζη
αναιμικός αν εγεινες καί έχεις καρδοχτΰπι
αν εχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λέίπη
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-

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

■ψιις-
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

'Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζΐΐς επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σϋκα καί τυριά καί ραφινατο λάδι
καί στό κρε66άτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: « ’Απ’ τούς Μικρούτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»

Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

T4 πάντα είν» Θιός νά μή τό ίβΚΓΒ
μά ίν  ηοτέ ώτομομυό,λ στό δρόμο σέ πλακάκτ*
Ά ν  μ’ ?να πόδι εϋρεθή; (Ιτι μ< δίχως χέρ» 
κοά Ιχεις οίκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ1 στή ζ<βή σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέ*β 
Οΰαΐ &ν είσαι σύζυγος καί &ν σέ λέν πατέρα.
Έάν βέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
•τόν Τζβν Μαράκα πηγών* ασφάλειες νά κάνης.

Jiln M u a k u , R ookery  Bide· R oom  S17, C h ic »* · ,  IU.

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 ιιό-
|νον 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 έτη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 
πόλιν Hudson δπου εχομεν τά εργα μας.

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

Στείλατε τάζ 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. 17tk St., NEW YORK
***

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
ΤΩραι έπισκέψεως 9— 11 π. μ. 5— 8 μ. μ. 
Κυριακάς 9— 12 π. μ.

Άριθ. Τηλεφώνου Murray Hill 607.

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 τού προκαταβάλλη.
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Ξενοδοχείον ύπνου πού καί φαΐ σού δίνει 
δωμάτιο πού λάμπει σέ νοικοκυροσύνη 
νερά ζεστά καί κρύα, φώς, ήλιο καί άέρα 
με τή βδομάδα νοίκι μά καί με τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχείον πρώτης 
ό II απανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

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

» ·*

Ποιό προϊόν 'Ελληνικόν κΓ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τού Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ είσαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφοϋς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

Mtae* navel; Ity ia βέ «ή π«ς bέy Μ πή xet μέν*.
έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.

“Αν θέλης νά «υγκινηθή κι’ ή ίσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντνμέν· σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
««Α ς  Π «Λβγεβργίου Μπρός νά τρέχκς rax-fwA 
φβνχα νά κ«Υ|ς δμβρφα χβέ καλλιτεχνικά.

PAPACjEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL.

ELLEN1C FURNISHING Co.
«91 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακατοτθήκη δλο)ν τών ανδρικών βιδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά Ισώρ- 
βαυχα, της έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8 th Avenue.

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’’Οθωνος, 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 περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνςις.

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

*  *  *

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

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ia if· '

25C W. 44 ST. NEW Υ Ο Μ .

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

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

Τιμάται δεμένον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τού 1911— 1912 $1.50

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

“ Ολοι όμοΰ 5.00
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Εΐναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέν.α» 
σ’ ό/.ον 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

Όδοντοΐατρός 
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 Sc ECONOMOU
252 Cheatnut St., Manchester, Ν. H
Γυρεύ«ις είδη άνδρικά &m x«i γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθί ηλικία;
Θέλβις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδ*ς, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λι^ιχάβ·;; 
Στον Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρνμν^Κ 
δλ« τά είδη πού ζητ*ΐς φθηνά νά τά ψουν(<η>)ς 
γνατ’ Ιχονν πρώτης μαγαζί μέ Λβοαλίβ, πλού*© 
πον σάν τό βλέ«βις στέκεσαι κοά λές μωρ’ τ’ «Ιν» Τ*®**' 

» * *
ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩ* 
ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΑΣ Π ΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS & ALEX COMPANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND. OHIO.

167— 169 W. Lake St 
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΪ

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

, φίνα·
R A V A ZU LA  BROS. 3 Madison St., NEW Y O f#


