
. SATU RDAY SEPTEMBER 8th 1917

Μέ τή δύναμι τών ξένων, ποΰ κουβάλησα στή χώρα 
—  Ό  Ήρόστρατος δ νέος, ό Λεύτερης λέει τώρα, —  
Τόν καθένα πώχει γνώμη κα'ι δέν συμφωνεί μαζύ μου 

Θά τό κόψω. θά τόν σφάξω, γιά νά σώσω τό πετσί μου.

Φ.— Ώ ς εύ παρέστης έξελάνς έδώ σ ' αυτόν' τόν τόπον 
ποΰ βγάζουν λίρες μέ ουρά κάμποσοι δίχως κόπον 
κα'ι είθε λέν ό πόλεμος νά πάΐ) δέκα χρόνια 
γιατ'ι γενναίο μάσημα σημαίνουν τά κανόνια.

Ώ ς εύ παρέστης έξελάνς στόν τόπον τόν μακάριον 
ποΰ σάν εμάς έτράβηξε καί σένα τό δολλάριον 
σάν ή Πατρίδα σ’ εστειλε νά δανεισθης γιά ’κείνη 
κι’ ίσως τό χρέος δανεικό κι’ αγύριστο νά γίνη.

Π .— Ψάλλω κι’ έγώ στή λύρα μου σέ φα κα'ι λά μινόρε 
Χίλια καλώς ορίσατε κλεινέ Άμπασαντόρε 
ποΰ σόμ χσυέρ σέ βγάλανε πώς είναι μόδα τώρα 
άπ’ τή κλεινή τών Φαραώ κα'ι κάθε μούμιας χώρα.

Ώ ς εύ παρέστης έξελάνς μέσ’ στόν καινούργιο δρόμο 
ποΰ άφησες τή ζυγαριά μαζ'ι μέ κάθε νόμο 

κα'ι μέ σπαθί καί τρικαντό στό ’Άσπρο Σπίτι μπήκες 
καί σόμ χουέρ μπαρκάρισες καί σόμ χσυέρ έβγήκες.

Ό  Φασουλής άν γκράντ τενί κι’ ό Περικλής μέ λοΰσο 
στή Βασιγκτώνα προσφωνούν τόν Πρεσβευτή τό Ροΰσο.

Φ.— ’Εδώ καθώς θά έμαθες κι’ δπως καλά θά ξέρης 
άνόρθωσι μάς έκαμε ό φίλος σου Λεύτερης 
ή χάρις του ξαπλώθΐ]κε άκόμα καί στά ξένα 
κΓ δλα θά ίδής τά πράγματα καί δώ άνωρθωμένα.

Έγώ ποΰ βίον Πρεσβευτά Φασουλικόν διάγω 
μέσ’ στό μεγάλο τόν Μπερντέ τώρα θά σ’ εισαγάγω 
γιά νά σοΰ δείξω πόάμματα μεγάλα νάπορήσης 
καί τή στιγμή ποΰ έφθασες νά χιλιοβλαστημήσης.

Μέ δσο κι’ άν μάς κόπιασες άλντίρι καί τουπέ, 
δέν θά γλυτώσης τζώγια μου τ’ Ατλαντικό φραπέ 
γιατί εμείς συνήθεια τό πήραμε νά σκούζωμε 
κι’ εχθρούς καί φίλους κάποτε πατόκορφα νά

λούζωμε.

Βλέπεις έπάνω στό μπερντέ έκεΐνον ’κεί τό γέρω; 
Μή βιάζεσαι. Κατάλαβα. Θέλεις νά πής τόν ξέρω 
Τρομάρα σου. Κανένας μας δέν ξέρει τόν τσακπίνη 

κΓ είναι -αιώνιο αίνιγμα δπως ή Σφϊγξ έκείνη.

"Οσφρησι έχει φίλε μου καθώς ή λαγονίκα
καί σύμβουλόν του πάντοτε «έ ν τ ο ΐ ς  ά π λ ύ-

τ ο ι ς ν ί κ α »  
κΓ αν τύχη καί δέν άλλαξες τό Σάββατο τό βράδυ 
εΰθΰς σέ πήρε μυρωδιά καί σοΰβγαλε τό λάδι.

Μιά λέξι περισσότερη γι’ αΰτόν νά μή ροοτήσης 
• Μπορεί νά ξέρωμ’ δλοι μας τάς τρυφεράς του κλίσεις 

μά θαυμασταί σάν εΐμεθα καί μείς τοΰ ποδογύρου 
μέ γλωσσοδέτη δένομε τί] γλώσσα τοΰ Σατύραυ.

II.—  Πολύ κι’ αΰτόν φιλόπατρι καθένας μας τόν βλέπει 
δταν ό Πατριωτισμός δέν τοΰ κεντφ τήν τσέπη 
καί προκεμιένου πάντοτε ψιλών τε καί Πατρίδος 
ούκ έστι τιμαλφέστερον ούδέν Ώκεανίδος. 
καί γάρ ό πατριωτισμός είναι καί κείνος είδος 
πολλών ποιών τούς οφθαλμούς καθάπερ τής γαρίδος.

Φ.— Παρατηρείς τό μορφονηό έκεΐνον τόν άσίκη;
Αλλοι τόν λένε Ιδρυτή καί Μέγαν Κικιρίκη

Ποΰ ο Ζαμπούνης γράφει 
ργεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

ήν έβδομάΛα μιά φορά τσ φύλλο μας θά βγαίνη 
ναι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μό πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκεΐνον χάζι.

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

Αριθμός τριάντα δύο περπατώ μέ τόν κολλίγα 
καί ι! Σ.'μμαχοι νικοΰνε δμως έχασαν τή Ρίγα

' Αν θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μά; δίνη, 
κΓ όπιο; μή κάμνωμεν καί ’μείς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά την π ρ ο κ α τ α β ά λ η.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μά; χόρτασαν λεπτά.

Μηνός οχτώ Σεπτέμβρη, δλα πηγαίνων μέλι 
καί θαΰμα τών θαυμάτων αγγέλλουν οί Φρατέλοι.
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ίδρυσε γάρ περίφημον σουφρωτικήν φυλλάδα 
τσουβαλικώς βουλόμενος νά σώση την Έλλ(ίδα.

Αύτός λοιπόν μόν έξελάνς είναι τρανό κεφάλι 
Μέ ΐβνιγγ ντρές σάν παραλή τόν βλέπουν και οί

μπάλοι
κι’ άδιάκοπα τοΰ ρίχνεται ή ξύλινη παρέα 
γιατ’ έχει μάτια καστανά κα'ι δάχτυλα μακραΐα.

Τό δνομά του έ'φθασε σ’ ’Ανατολή καί Δύσι· 
χιλιάδες σώματα στρατοΰ έχει στρατολογήσει 
και Μέγας άνακηρυχθείς σέ άλλους εύεργέτας 
ό Μπουρμπουλίθρας Ιδρυτής τής Εθνικής Πε

τσέτας.

Π.— ’Άκου τή γνώμη πρεσβευτά κι’έμοΰ τοΰ 11 ερικλέτου 
Σπίρτο ό φίλος άληθώς καί δή τοΰ καμινέτου 
Χ ε ι μ α ρ ρ ω δ ώ ς  μελίρρυτος καθώς ·ί>« τόν

γνωρίσης
παίζων σπουδαΐον πρόσωπον βωβού στάς συζητήσεις.

Χωμένος στό καβούκι του στά χρόνια τά παληά 
ώς υβριστής έπρόβαλε κΓ αύτός τοΰ Βασιληά 
γιατί πολλοί έμίσησαν τής Καρκαλοΰς τά χάλια 
δμως κανείς Π ρομήθειες, παράσημο, τσουβάλια.

Είναι σιπουδαΐος δωρητής και Μέγας Πατριώτης 
Μαρκήσιος Καφεδιέ, τοΰ Φυσερού 'Ιππότης 
ποΰ μιά πατέντα έβγαλε νομίζω γιά σαμάρια 
καί μέ θρί όξες είμπορεΐ νά κάνη, δυό ζευγάρια.

Φ.— Βλέπεις αύτόν ποΰ διαρκώς λές ονειροπολεί
καί στάζει άπ’ τή μύτη του φαρμάκι καί χολή;
Τρέξε ή ευλογία του έπάνω σου νά πέση
καί αν προκόψης φτύσεμε σ’ όποια μεριά σ’ άρέσει.

Τί τόν κυτάς περίεργος καί χαυνωμένος έτσι; 
Αύτός μεσιέ τά στέμματα τά κάνει κοκορέτσι 

καί τά περνά στήν πένα του τή δ ι π λ ο χ ε ι -
μ α ρ ρ ώ δ η

μά κάπου κάπου γίνεται γιά τό Μπερντέ χταπόδι.

ΓΙ.— Αύτός τόν ϋψιστο συχνά καί τοΰς Άγιους ψάλλει 
κι’ αν τό Δεύτερη προσκυνά σερσέ τό σερβιτσάλι 
τούτέστι τό στομάχι τον? πώς λεγ’ ή Γιατρική· 
έχει ταινία μέσα του «Mia σ ο τ σ ο υ β α λ ι κ ή »

Συγκοινωνών μόν έξελάνς μετά τών τσουβαλιών 
δι’ άρκετών γυαλιστερών τουπίκλων ρεαλίων 
σοφός κατέστη κατ’ αύτάς καί στόμα άληθείας 
ό Δον Κιχώτης καί Πατήρ τής Σουφροπρομηθείας

Φ.— Κύτα άνθρώπους Πρεσβευτά κάμποσους πάρα-πέρα 
Γιά τήν Π ατρίδα κόβονται τή δόλια κάθε μέρα 
καί λένε αμαρτήματα κάνομε μεΐς θανάσιμα 
δταν Πατρίδα λέγοντες δέν εννοούμε μάσημα.

Βλέπεις τόν κάθε κορδωτό κεϊ κάτω πατριώτη; 
Σ ύ ν β ο υ λ ο ς  είναι έξελάνς καί μ έ λ ο ν στήν

Κ ο ι ν ό τ η 
ποΰ έχων τρία τάλληρα εΐναι γεμάτος γνώσι 
κι’ ίσως γυρέψη κάποτε καί σένα νά σοΰ δώση

Βλέπεις αύτούς ποΰ πάν άργά καί περπατοΰν μέ

Φ.— Έδώ δέν θάβρης άνθρωπο ποΰ νά μήν έχη λοςα 
Γιά τόν παρά δουλεύομε μά ζοΰμε γιά τή δόξα 
καί αν καί γώ καμμιά φορά όφίκιο δέν πήρα 
είνοι γιατί μέ συγκινεί ή δόξα πρός τή λύρα 
ποΰ γράφεται μέ υ-ψιλόν άλλ’ δμως καί μέ γιώτα 
κι έγώ τή γιώτα προτιμώ ποΰ δέν βρωμά τά χνώτα.

Έμεΐς ποΰ ζοΰμε έξελάνς σ’ αύτά έδώ τά χώματα 
εφέτος χωριστήκαμε σέ δυό μεγάλα κόμματα ι
γι’ αύτό καί θαΰρης αρκετούς ποΰ σκούζουν γιά

τόν ’Άρη
δμως μέ ξένο άντρενού γιά πόλεμο τομάρι.

Ή  πιό μεγάλη Πρεσβευτά σ’

είναι νά ξέρης ή έστίμ γιά τό· παληοτομάρι μας 
ποΐχει άξία σήμερα αληθινή τώ οντι 
γιατί Γραικός δέν βρίζεται χωρίς χρυσό στό δόντι. |

’Ά ν  κΓ είμαι έξοχώτατε άπό τό κόμμα τάλλο 
καθήκον μου θεώρησα νάρθώ νά σοΰ τά ψάλλω 
καί νά σοΰ πώ πώς άνθρωπος θάσαι καί σύ μέ

γνώσεις
« μ ο ν ά χ α  ά ν  σ τ ό  σ π ί τ ι  σ ο υ  σ τ α 

θ ή  ς κ α ί  μ ά ς  μ ο υ ν τ ζ  ώ σ η ς ».

"Αν τύχη φίλων κόμματος άκούσης εισηγήσεις 
τή δύστυχη Πατρήδα μας νά ξέρης πώς θά γδύσης 
καί γύρω σου προμηθευτάς άν δής έκάστου

κόμματος
γίνου κωφός μόν έξελάνς γίνου στραβός κΓ άόιιατος 
καί άν βαστούν τά κότσια σου μετά πολλοΰ τοΰ ζήλου 
κυνήγησέ τους πάραυτα διά τοΰ σκουποξύλου.

Ταΰτα καί διπλοπροσκυνώ τήν εξοχότητά σου 
και θά μάς δείξη ό καιρός αν είσαι στά σωστά σου.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΕΙΟΥ

Ο περίφημος λόγος τοΰ Βενιζέλου, ό όποιος έκράτησε 
οκτώ ώρες μονάχα ένώ μπορούσε νά κρατήση ογδόντα 
δύο υστέρα άπ’ τόν κ α τ ή φ ο ρ ο  ποΰ έχει πάρει.

ΑΘΗΝΑΙ, (πρώτη χώρα καί τά λοιπά) μηνός ίνδι- 
κτιώνος ή μάλλον ίνδικτι-όνοι έ'να σωρό.

Άνερχόμενος κύριοι έπί το* βήμα σήμερον θά σάς άνα- 
πτύξω μέ σοβαρά επιχειρήματα καί μέ παραβολάς πώς 
ή θέσις μας ήτο μέ τούς Συμμάχους, λύσις τήν οποίαν 
βλέπω φώς φανάρι καί. Γ^οάλΑ«κτα, &τω£ φαίνεται τό 
φεγγάρι μέσα στο νερό σάν κεφαλοτύρι.

Έάν ή Τουρκία κύριοι ένίκα ό Ελληνισμός τής Μι
κρός Άσίας θά κατεοτρ^φετο. Καί εΐναι μέν αληθές 
δτι έπί 500 χρόνια τώρα τοΰ ή Τουρκία κατέχει Ελλη
νικά μέρη ό Ελληνισμός δέν κατεστράφη μολονότι ή 
Τουρκία έκαμε έ'να σωρι πολέμους, σήμερα δμως τό 
πράγμα δέν είναι τό ίδιο γιατί έγώ ό σοφός διπλιαμάτης 
καί ό Σωτήρ δυνάμει τής συνθήκης τών Αθηνών ά κ ό- 
ν ι σ α τό σπαθί τοΰ Τούρκου μέ τό ζήτημα τής άνταλ- 
λαγής τών κτημάτων καί έτσι εύτυχώς ποΰ ήρθε αϊτός 
ΰ πόλεμος γιατί άλληώς ο ’Ελληνισμός τής Τουρκίας 
εντός 3— 4 έτών φέξε μοΝ καί ξεγλύστρησία.

Έάν πάλιν ή Τουρκία ένικατο καί μεΐς εϊμεθα έ'ξω τότε 
δέν θά πέρναμε τίποτε ενώ άν μπαίναμε μέσα θά πέρ- 
vc.με δλην τήν Τουρκίαν, τήν Αραβίαν, τήν Πολυνη
σίαν, τάς Νήσους τοΰ Αρχιπελάγους, τήν Αλάσκα και 
τήν κακήν σας φλάσκα.

( "Ε ν α ς  β ο υ λ ε υ τ ή ς  μ έ  μ υ α λ ό  έ κ  τ ή ς
α ρ ι σ τ ε ρ ό ς ) .  Καί αν ή Τουρκία νικηθη μέν δέν 

πόσο μοιρασθή ή Μ. Άσία δέ ή άν ή Τουρκία κλείση χωριστή 
μέ πανταλόνια πιό πολλοί καί μερικοί μέ ράσο;
Παπάδες εΐναι δλοι τους σ’ αύτούς έδώ τούς τόπους 
ποΰ μεταξύ των λιγοστούς μπορείς νά βρής

ανθρώπους.

ειρηνη η αν η ειρηνη γινη χωρίς η τ τ η  μ έ ν ο υ ς  οπως 
είπε ό Γουΐλσον τότε τί θά έγΐνετο ώ Μεσσία;

(Ό  Πρόεδρος θεάται ξύνων τό σβέρκο του γιά νά 
πεισθη αν τό κεφάλα του στέκεται άκόμη πάνω στούς 
ώμους του. ι Τότε. . .τότε έσύ ποΰ έϊσαι αντιπολιτευ
όμενος νά βγάλης τό σκασμό καί νά μή μοΰ κόβης τή 

θαρρείς φυλλάδα έβγαλες καί σ’ έχει πιάσει σφίξι; 'σειρά τών ιδεών μου. Έγώ δέν μιλώ γιά σας. Έγώ μιλώ 
ΚΓ αύτοί γιά σένα έρχονται, γιά νά σέ χαιρετήσουν j γιά κείνους ποΰ δέν ξέρουν τί τούς γίνεται καί γιά τούς 
κάποια στραβοπρομήθεια ού μήν θά σοΰ ζητήσουν. '· άλλους οί όποιοι μπήκαν στ·' κόμμα μου γιά νά γ ί ν ο υ ν

(έδώ ό κ. Πρόεδρος τρίβΐ1 τόν άντίχειρα έπάνω στόν 
Π .— Αύτοί έκεΐ ποΰ τρώγονται καθώς κυτάς σάν σκΰλλοι δείχτην ποιών τό συμβολικό:ν σημεϊον τής μ α ζ ο ύ μ α ς

Τί έχεις καί τά μάτια σου ταχείς όλορθανοίξη

J  διά του Οποίου αναγνωρίζονται συναμεταξύ των δπως
J  καί οί Μασώνοι οί διάφοοοι Προμηθευταί καί λοιποί
πιστοί ύπηρέται τής Σούφρας.)

Ή  Τουρκία κύριοι πρέπει νά νικηθη, ή Γερμανία 
νά συντριβή γιατί άλληώς ί ά σ υ ν— τ ρ ί ψ ο υ ν ά'σχη- 

Βλέπεις αύτούς τούς ένδεκα μόν έξελάνς κεί πέρα; μα οί Νομοταγείς τή μούρη τή δική μου καθώς καί 
Σ ’ έ'να χωριό ώς κάτοικοι εύρέθηκαν μιά μέρα τή μούρη τοΰ άλλου Σωτήρος τοΰ Ελληνισμού έν Άμε-
κ.Γ είπαν Κ ο ι ν ό τ η βρέ παιδιά έμπρός καί μεΐς I ρικ.ή δστις διέρρηξε τά ίμ ιτιά του ή μάλλον έκαμε τόν

χρωστούν τ αΛΛηλοφαγωμα αυτο στο πετραχήλι 
γιατί καθώς άνέφερα οί πιό πολλοί παπάδες 
«Αμήν» νά πούν τό χέρι τους θ’ απλώσουν γιά

παράδες.

να ^κάνωμε Ελληνισμόν τής Αμερικής καί βγάζει τά μάτια του.
καί δοξασμένοι Σύμβουλοι μιά μέρα νά πεθάνωμε. | Έγώ κύριοι τά ξέρω δλα. Μέ

δτι έπεμβαίνω είς στρατιωτικά ζητήματα. Άλλά ληπίΐο- 
νοΰν οί κύριοι αύτοί δτι έκαμα Καπετάνιος στό Θέρισο 
—καί έάν έως τώρα δέν σάς έ θ έ ρ ι σ α γι’ αύτό δέν 
φταίω γώ, άλλ’ ό προδότης ό Κωνσταντίνος ό όποιος δέν 
μ’ άφησε νά έχω φθάσει τώρα τήν Ελλάδα άπ’ τόν Κά- 
βο-Μαλιά ώς τό Τσιρΐγο. Έγώ κύριοι είμαι καί άστρο- 

 ̂νόμος. ’Οφείλετε νά τό ξέρετε εκτός άν δέν διαβάζετε τά 
άν-αρθρα τοΰ Εθνικού Κήρυκος είς τά όποια θά μέ ίδήτε 
να κρίνω πάντοτε άπ’ τά σ η μ ε ί α  τ ώ ν  κ α ι ρ ώ ν  
καθώς ό Καζαμίας. Έγώ μπορώ νά μιλήσω καί Κινέ
ζικα σάν αύτά ποΰ φαίνονται σέ μερικούς τώρα καί φα
ναρτζής άκόμη είμαι άφοΰ καθώς ξέρετε έ'χω κάνει καί 

αύτόν τόν τόπο φέγγουν άπ’ τήν πείνα ή κοιλιές τοΰ Ελληνικού λαοΰ. 
χάρι μας Ή  Τουρκία κύριοι ήτο έτοιμος τήν έποχή έκείνη νά 

βγή-----
( Έ  ν α ς β ο υ τ η χ τ ή  ς) Καί γιατί κ. Πρόεδρε 

Γ'παθε άπό δυσκοιλιότητα. *καί δέν βγήκε;
Β ε ν ι ζ έ λ ο ς.—  Διότι βγήκα έξω έγώ τόν όποιον 

vbaXav οί Σύμμαχοι νά βγάλη τό φίδι άπό τόν τρύπα. 
Ξέρετε ποιός έκαμε τό Βουλγαρικό πόλεμο;

("Ε ν α ς  Β ο υ λ ε υ τ ή ς )  Ό  Βασιλεύς καί τό 
Έπιτελεΐον.

Β ε ν ι ζ έ λ ο ς— Άρθρογράφος τού Κήρυκος —  
ανάγνωθι κολοκύθια— Έγώ τόν έκανα, έγώ. Είπα τότε 
στό Βασιληά: ”11 κάνεις τόν πόλεμο ή άμέσως ξανα- 
φ.-ιρώ τής βράκες καί γίνομαι άντάρτης. Ρίχνομαι έπάνω 
στούς Βουργάρους, τούς πέρνω στό κυνήγι καί ζοΰν 
αύτοί καλά καί μείς καλλίτερα,

Άλλά μήπως ύπήρξε καί τίποτε καλό στήν Ελλάδα 
από τήν εποχή ποΰ γεννηθήκαν τά καβούρια έως τήν η
μέρα ποΰ άνακαλυφθήκαν ή ξύλινες ή σέσουλες ποΰ δέν 
οφείλεται σέ μένα; Πιστεύετε στή Μετεμψύχωσι; Έγώ 
πιστεύoJ καί πρέπει νά τό πιστεύετε καί σείς άφ’ ού τό 
λέει καί ό II α π ά ς ό όποιος καθό ΙΙαπός δέν κάνει 
τίποτε άλλο παρά νά μέ λιβανίζη διαρκώς. Έγώ κύριοι 
έζησα ώς Περικλής, ώς Σόλων, ώς Μέγας Αλέξανδρος, 
ώς Ρήγας Φερραΐος, ώς Κολοκοτρώνης καί λοιποί καί 
λοιποί καί άφοΰ έζησα καί πέθανα κατά διαφόρους έπο- 
χάς ξανάζησα σήμερα γιά τήν Ελλάδα, την όποιαν προσ
παθώ ν’ άνα— σ τ ή σ ω . . . .  στό παλούκι.

Π ο λ λ ο ί  Β ο υ λ ε υ τ α ί  τ ή ς δ ε ξ ι ό ς κ ο υ -  
τ α μ ά ρ α ς ) .Ζήτω ό Μεσσίας.

Β ε ν ι ζ έ λ ο ς  .—· Μάλιστα καί γιατί δχι; Ποιός 
μπορεί νά μέ διαψεύση καί ν’ άποδείξη δτι δέν είμαι 
έγώ ό Χριστός ό όποιο: έσωσε τόν κόσμον; Είναι άληθές 
δτι ό Χριστός έγεννήθη Εβραίος, άλλά μήπως δέν υπάρ
χουν καί πολλοί Εβραίοι οί όποιοι είναι "Ελληνες καί 
πολλοί. "Ελληνες σάν καί σάς χειρότεροι άπ’ τούς Ε 
βραίους;

Μάλιστα κύριοι. Έγώ είμαι ό Χριστός καί θά σώσω 
τήν Ελλάδα μ ό ν ο ν  έ ά ν  π ε θ ά ν ω  ή μ έ 
π ε θ ά ν ο υ ν  δπως καί ό άλλος ό Χριστός.

( Μ ι ά  φ ω ν ή  έ ξ Α μ ε ρ ι κ ή  ς).—  Βέβαια 
βέβαια. Σύ είσαι ό Μεσσίας, ό Χριστός. Τό έγραψα 
έγώ στόν Εθνικόν Κήρυκα ώς έξής: «Χριστός άνέστη 
έκ λογχών, τσουβάλια προμηθοσουφρώσαι καί τοΐς έν 
τιϊς Κήρυξι ψιλά σουφρωσάμενος.»

Β ε ν ι ζ έ λ ο ς  .— 'Η 'Ελλάς κύριοι δέν έπρεπε νά 
περιμείνη τήν μάχην τοΰ Μάρνου ή άλλα γεγονότα γιά 
νά ίδή ποΰ θά γύρη ή ζνγαριά. ’Όχι. ’Έπρεπε νά κάνη 
δ,τι έκαμα έγώ καί σείς δηλαδή νά κλείση τά μάτια καί 
να παίξη τήν τυφλόμυγα, άφ’ ού έχομε τόση εύγνωμο- 
σύνη στούς Συμμάχους, (δακρύων). Οί Σύμμαχοι κύ
ριοι έπί 500 ολόκληρα χρόνια κρατούσαν στά χέρια τους 
τόν Τούρκο καί τόν κολάκευαν μόνον καί μόνον γιά νά 
περιποιήται δπως ξέρει αύτός τή ζωή, τήν τιμή καί τήν 
περιουσία τού Ελληνισμού τής Τουρκίας. Ή  Αίγυπτος, 
καί ή Κύπρος δέν ήσαν Ελληνικοί; Οί προστάταί μας 
δπως βλέπετε οί ’Άγγλοι τής πήραν μιά μέρα άπό τόν 
Τούρκο γιά τό χατήρί μας καί μάς έχάρισαν πέντε 
μοΰτζες. Ή  Μακεδονία, ij Θράκη δέν ήσαν δικά μας 
μέρη; Είδατε σείς μέ πόση αύταπάρνησι, μέ πόση θυ
σία γιά τό καλό μας οί Σύμμαχοι κι’ έγώ προσεφέρθη- 
υεν νά τά δώσωμεν στ»>£ Βουλγάρους γιά νά πάρωμε 
ώς αντιστάθμισμα μέρη οτή Μ. ,Ασία σύμφωνα μέ τό 
σοφό ρητόν «Α ύ τ ό ψ υ χ ο ς  δέν ώριζε γιά τήν ψυχή 
του μοίραζε;»

Εδανεισθηκαν οί προκάτοχοί μας κύριοι χρήματα άπό 
τη Γερμανία γιά νά πληρώσουν τούς μισθούς τών δημο
σίων υπαλλήλων, άντί νά τούς άφήσουν νά φάνε τά 
νύχια τους, άφοΰ τσαρούχια δέν είχαν νά φάνε γιατί 
καθώς ξέρετε τό πετσί έ'φθασε νά στοιχίζη πολύ περισ
σότερό απο τ άνθρωπινά τομάρια, έκτος τού τομαριού 
τοΰ Ίδρυτοΰ τό όποιον έχει άξία μόνον γιά κείνους ποΰ 
συνδέονται δχι με τό τομάρι άλλά μέ τή σακούλα του. 

Ό  Κωνσταντίνος κύριοι κατέστρεψε τήν Ελλάδα.κατηγόρησαν κύριοι



NEW YORK. SATIRE 3

N E W  Y O R K  S A T I R E  
59 Pearl St., Room 707

Published every Saturday by
C. Z A M B O U N I S

Subscriptions
Ijn itcd States of America ............... $2.00
f o r e i g n  Countries and Canada . . . $ :> .0 0

Tel. 6319 Broad.

yearly
yearly

Entered as second class mail matter. April 19th 
19 1 7, at the General Post Office of New York, 
fsj. Y., under the Act of March 3, 18; 9.

μάλιστα μή σάς φαίνεται παράδοξον. Αν λάβετε τόν 
κόπον νά πάτε σέ κανένα Φρονοκομεΐα θ ’ ακούσετε πολΰ 
νρρότερα πράγματα άπ:’ αυτά ποΰ λέω Εγώ. Η Καλ- 
λίπολις ήτο έτοιμος κύριοι νά πέση σάν παραγινωμένο 
οΰκο ή τούλάχιστον σάν τήν κυκλοφορία τής Έθνικής 
Πετσέτας, μετά τό «Σέ μισοΰμεν καί δέν συμμαζεύονται 
μήτε τά έκτυπωτικά.»

Τήν έποχήν εκείνην δλος ό στρατός ποΰ ύπερήσπιζε 
τήν Καλλίπολιν άνήρχετο κατά τάς πληροφορίας τοΰ υ
πουργείου τής Στραβομάρας εις 6,000 άνδρας μόνον, 
έκ τών οποίων ο! μισοί ήσαν μέ τό συμπάθειο κατεβα- 
σμένοι, τό έ'να. τρίτον είχε ιάθει άπό σχραόομάρα δπως 
και σείς και τό υπόλοιπον κοιμόταν διαρκώς δπως ό Σω
τήρ τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμερικής. Άλλά μήπως ήτο 
δυνατόν νά ένισχυθή ό στρατός αυτός; Οχι Κύριοι. Ή  
Κωνσταντινούπολή καθώς ξέρετε δέν εχει. ποτέ στρατό, 
μέσα παρά μόνον σκυλλιά ποΰ ξαπλώνονται στή λιακάδα 
καί γαυγίζουν κάποτε σάν τοΰς προμηθευτάς τοΰ κόμ
ματός μας. Ή  Άνδριανούπολις πάλιν ήτο πολύ μα
κρυά και ό μέν Τουρκικός στρατός τότε είχε πάθει άπό 
ποδάγρα δπως καί οί Σύμμαχοι τοΰ Βαλκανικού μετώπου 
τώρα, οι δέ έφεδροι τών διαφόρων Βιλαετίων άπό παρα
λυσία σάν τά Ελληνικό Κράτος.

Είμαι κύριοι πλέον ή βέβαιος δπως σάς βλέπω καί μέ 
βλέπετε τώρα— γιά νά μέ χάσητε δμως σέ λίγο—-δτι μιά 
Μεραρχία Ελληνική μονάχα τότε θά επερνε τήν Πόλι, 
θά έμπαινε ύστερα μεσία στή Βιέννη, θά έκυρίευε τό 
Βερολίο καί έγώ νικητής καί μ ή ν τ ρ ο π ι ο ύ χ ο ς  
θά έ'στηνα τήν σημαίαν τής Πα-λαύρας έπάνω εις τόν 
τρούλον τής κουταμάρας σας.

(X ο ι ρ ο κ ρ ο τ ή μ α τ α έκ τής δεξιάς πτέ- 
ρυγος.)

VENIZELOS’ SPECIAL TRIBUNAL

The recent dispatches from Greece announce that 
Venizelos is now contemplating the trial by a special 
tribunal o f the three former premiers of Greece 
Messrs. Gounaris, Skouloudis and Lambros who all 
luled Greece successively during the European War 
previous to the ascendance to the dictatorial throne 
of the Greek traitor.

The much adverised Greek White Book served 
as a foreword to this new Venizelos tragedy.

These statesmen who are enjoying the greatest 
of esteem and popularity in the Greek Nation and 
their policy being appreciated by the neutral States, 
have been systematically calumniated in this un
washed White Book of very unclean intentions. 
This uncreditable book has been distributed in the 
resuscitated Venizelist Chamber of 1915 and ad
vertised widespread abroad.

They are accused of having attempted to inter- 
ferre with the cinstit.utional regime For the sake of 
imposing the personal policy of King Constantine.

Surely King Constantine did not depend on his 
prime ministers to afford to himself the oppor
tunity of imposing his personal policy in Greece.

In his capacity as the Greek General and as the 
head of the military staff and as the one who fought 
out with unparalleled military genious and heroism 
both Balkan Wars of 1912— 1913 he was entitled 
to intervene in the ministerial councils and prevent 
a possible disastrous step which statesmen devoid 
of military service were liable to take to say nothing

especially why he refused to take the territory in 
question when Greece recommended him to do so. 
Such territory was, indeed, untenable by Greece 
ince the destruction of the Demir Hissar Bridge, 
ne of the military blunders of the aforesaid famous 

General.
Mv. Venizelos’ , however Special tribunal alike 

ail others of his illegal institutions is formed against 
he will of the Greek people and is supported by the 
foreign bayonet.

It may be added that Venizelos" administration 
of Greece is only partial and extended only to that 
part of Greece which is covered by the cannon of 
the Entente fleets and by such foreign force which 
is handy to land and oppress the unfortunate Greek 
nation at a moment’ s notice.

What is keeping Venizelos alarmed besides that 
great part of Greece which is in revolt against him, 
are the Greeks in America.

Venizelos is well aware, indeed, that they enjoy 
the full benefit of the freedom of the speech, they 
hre not susceptible to coercion by blockade and 
famine and subject to become demoralized through 
starvation and menaced of persecution by the En
tente bayonet.

He is afraid of the Hellenic platform which is 
raised here to proclaim the Greek liberty which is 
pested in Greece by his treacherous archomania.

There is a special tribunal formed here in the 
conscience of the brethren of the agonizing Greeks 
who are at present at his mercy in Greece. This 
tribunal has condemned him in the heart of every

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

Ο Τ Α Ν  ΕΠΕΘΑΝΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Καί κείνη κεί πού κλαίει καί τόσα έχει κάλλη; ·
-—Μέσα στόν κόσμο τούτο έσύ τήν έχεις βγάλει
τό βρώμικο σου κέφι τήν έ'φερε δώ πέρα
κι’ άντί νά σέ μουντζώνη σέ φώναζε πατέρα.

— ΚΓ αυτοί ποΰ έχουν ύφος ύποκριτού θλιμμένο 
μά βλέπουν κάπου κάπου μέ βλέμμα λιγωμένο; 
θαρρώ mu νύχια στέκουν, άν μυρωδιά τοΰς πήρα 
ν' αλλάξουνε τή λύπη μέ κόρτε πρός τή χήρα.

-—Αυτοί γνωστοί σου ήσαν μά καί κάμποσοι φίλοι 
πού συμπαθείας τώρα λόγια κρατούν στά χείλη 

ή Ετικέτα λέει: «δταν κανείς πεθάνη 
τό λυπημένο πρέπει κάθε γνωστός νά κάνη».

— Κι’ αύτός ό μαυροφόρος τί λέει καί τί κάνει;
— "Οταν κανένας βλάκας δπως gov πεθάνη 
οι έξυπνοι ποΰ ζούνε τόν πέρουν νά τόν ψάλη 
καί τήν ψυχή του στέλνει στών άγιων τήν αγκάλη.

Αύτός τών κληρονόμων σάν μυρισθή τή λεία 
μιλεϊ αύτεπαγγέλτως ή μέ παραγγελία 
κι’ αυγερινό τόν λέει τιμής κι’ Αποσπερίτη 
κάθε βρωμοτσιγγούνη καί κάθε λωποδύτη.

Βλέπεις, μοορέ, τή μάζα τού κρέατος έκείνη;
— Βλέπω καί νοιιοθω είπα πώς βρώμα γύρω χύνει 
καί δεν μπορώ νά νοιώσω άπ" δλα μόνον ένα· 
γιατί κυτοΰν τη βρώμα καί ομιλούν γιά μένα.

— Χρόνους καί χρόνους τώρα, βρέ Φασουλή κουτοΰκι 
σάν τή χελώνα είχες τή βρώμ’ αύτή καβούκι 
που το στενό μυαλό σου τή θεωρούσε πάντα 
γιά σέ καί γιά τούς άλλου; πώς ήτανε λεβάντα.

("Επεται συνέχεια»

c f politicians of the Venizelos calibre who are ready Greek patriot for all his intrigues, his calumnies, 
to sell their country to their political antagonism, his conspiracies, his secret treaties with the Entente 
It was, indeed, the king's duty to see to it that no cowers against his own country and above all for 
military move in any shape or form should be de- having secretly united the Entente troops to occupy 
cided by Greece unless he should give his complete j Salonica in order to reduce Greece, chained, to his 
and definite approval and that he should under- mercy. Article 99 of the Greek Constitution stip- 
take to conduct personally such intended military ulates: Without a law a foreign army is not admis-
expedition to a successful issue analogous to his sible in the Greek service nor can it remain in the 
previous admirable military achievements. | state or pass through it.

The former Greek prime ministers are further j The Greeks in America except very few who are 
"accused of having attempted to interfere with the s°ld to the Entente propaganda are all loyal and 

constitutional regime for the sake of imposing the devoted to Kink Constantine and they are all sworn 
personal policy of King Constantine of dissolving see that the Greek people should be left free 
the Chamber illegally, of violating the treaty of al- to determine its own policy, its own development 
liance with Serbia and of negotiating with the Ger- unhindered, unthreatened, unafraid and to use once 
mans and Bulgarians the surrender o f territory in more President Wilson s own words: W e (the
northeastern Greece.”  With regard to the dis- Greeks) are banded together in America to see to
solution of the Chamber of 1915 same has been 

j  legally dissolved by King Constantine, having as by 
the power afforded to him by the Greek Con- 

I stitution the exclusive right to dissolve the Greek 
Chamber whenever he thinks this necessary. Article

iL that no man shall serve any master who is not 
his own choosing.”

W e the Greeks in America do demand the im
mediate removal from power of the traitor Elef- 
therios Venizelos and the formation of an indepen-

37 of the Greek Constitution stipulates: “ The King dent cabinet to conduct elections which will re-
has the right to dissolve the Boule.”

The third accusation of the violation o f the treaty 
of alliance with Serbia is really an old joke very 
much exploited by Venizelos and the Entente to 
the detriment of Greek interests and which joke is 

jnow worn out. Such treaty has not yet been pub
lished since the Entente Powers have persistently 
denied to every one of the Greek Governments the 
right of its publication.

Is the Venizelian special tribunal now going to 
publish it? W e wish it should for Greece’s sake and 
reputation.

We fear, however, that Venizelos would not 
dare cheat his own calumnies.

With regard to the moral standing of Venizelos’ 
masters, the calumniators of Greece, we refer them 
and the whole world to the editorial of the New 
York American of the 4th inst.

They are proved as having in the past century 
along perpetrated various international crimes by

turn to power the future ruler of Greece.

Θέλεις στόν κόσμο εύτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τού κορμιού τή μηχανή μια ρόδ' άν σταματήση 
είν’ αρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση 
κΓ δσια λεπτά κΓ άν έκαμες πού μ’ αίμα τάχεις βγάλει 
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι 
Αδυναμία συνεπώς τά νεύρ’ αν σού ταράζι/ 
δυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη 
αναιμικός άν έγεινες καί έχεις καρδοχτύπι 
αν έχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σού λείπη 
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φιλί μου αυτοστιγμεί νά γρά- 

, ΨΚbreaking treaties in many instances before even the πρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθή καιρός νά κλά-
ink o f their signature being dried, by violating neu
tral territories, waging wars of aggression and con
quest and subjucating weaker peoples to their for
cible rule.

As for the last accusation against the aforesaid 
Greek statesmen o f  negotiating with the Germans 
and Bulgarians the surrender of territory in north
eastern Greece we should recommend Mr. Veni
zelos to request general Sarrail to explain to him 
as to what has be done to prevent its surrender and

Ψης·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

Ο «ΣΑΤΥΡΟΣ» εις τό Pittsburgh, Pa. πωλείται 
εις 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 Παντοπωλειον Γ. ΣΤΑΥ
ΡΟ ΠΟΥΛΟΥ 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 είς τά εργα σας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ

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

καί Παραγγελιών ύπό τόν τίτλον INTERNATIONAL 
IMPORTING BUREAU. Γά Κεντρικά Γραφεία τής 
Εταιρείας έγκατεστάθησαν είς τό Παγκοσμίου φήμης 
W ALL STREET είς τσ Κέλ'τρον τών Μεγαλειτέρων 
Τραπεζών τοΰ Κόσμου καί πλησίον τοΰ 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 μυστικόν του θά είναι

ή πρόοδός σας. Π ροσέξατε!!! 40 ο ίο κέρδη προσφ?, 
ρομεν εις όσους συνεργάζονται μεθ' ήμών 11 —  -Λντο{
όπου υπάρχει "Ελλην πρέπει νά ζητήση τόν Άγγελω, ί 
φόρον, στέλλεται δωρεάν. Γράφετε τήν διεύθυνσιν μό,] 
νυν Άγλιστί

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π ΟΥΡΑΣ

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
«Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ »

Τό 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 στοιχειοθετική μηχανή. 

Γ ράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στο κρεόβάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: « ’Απ’ τοΰς Μικρούτσικους τούς Μπρόδερς θά ψωνίσω»

Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Γίνεται μέτοχοι είς τήν μεγαλειτέραν Ελληνικήν βιο
μηχανικήν εταιρείαν έν Αμερική. Αγοράσατε μετοχά; 
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- 
1 νον οί ειδικοί καί επιστήμονες, άλλά καί ’Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό οποίον έπισήμως εκ
φράζει τήν πεποίθησιν ότι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
είς ολίγα έτη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 
πόλιν Hudson δπου έχομεν τά έργα μας.

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

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

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

Τά πάντα elvat πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλακώση 
“Αν μ’ Ινα πόδι εύρεθής ιίτ« μ* δίχως χέρι 
καί Ιχεις οίκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ* στή ζωή σου δύστυχε τέτοια fiv ϊρθη μέρα 
ΟύαΙ δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ώσφάλειες νά κάνης.
John Maraku, Rookery Bldg. Room 817, Chicago, HI.

Ν. Π. Π Α Π Α Δ Ο 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 Σιδέράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές καί λάδια καί λοιπά δσα ό νοΰς σου βάλλει 
κΓ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη. 
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Ξενοδοχείον ΰπνου ποΰ καί φαί σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυροσύνη 
νερά ζεστά καί κρΰα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ. τή βδομάδα νοίκι μά καί με τήν 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 Έλλτ*·ικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης,
Π ρώτης τυριά τοϋ Π αρνασσσΰ νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές Ιμποροι κΓ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

136 E. 17th St,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
ιατρός

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η  
«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματιι Άμε^.

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε καί ένα 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 τοΰ 1911— 1912 $1.50

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

"Ολοι δμοΰ 5.00 
Έλεύθεοα 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 ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
«' 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 & DRIVAS 19-21 Roosevelt S t . 'Ν. Υ.

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ  

Όδοντοϊατρός

**9
MUrrre κανείς λέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί ρέν*.
*οϊ·χα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“λτ θέλης νά βυγχινηθή- κι’ ή Ασπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Iftfj λές κι’ είσαι φιγονρίνι 
π υ ύ ς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης ταχτικά 
(βΟχα νά κάν^ς «μορφα χαί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL

NEW YORK 47 West 39th Street New York

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

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

ELLENIC FURNISHING Co.
M l 6th AVENUE NEW YO W L

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσάρ- 
ρουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th 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 ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

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 περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
'Ο Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.
Ν. A. GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Κ. Α Ο Γ Ο Θ Ι Τ Η Ι
" U ifif

15C W. 44 ST. NEW YORK.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

GAGALIS Sc ECONOMOU
252 Cheetnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτ* καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθβ ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδβς, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδ»;;
Στον ΟΙκονόμου— Γάγαλη ευθύς νά τά χρυμν^σ^ς 
δλα τά είδη πσί ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ ?χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
πσν σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μω£’ τ’ είναι

• ★ »
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 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα' 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


