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Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κι’ έ'γεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φοοά τσ φύλλο μας θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμ ]θΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μί πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αυτός μί μάς κα'ι μείς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ κα'ι τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Σεπτ>μβρη δέκα εξη 
Άμάν Χριστέ κΓ ας βρέξη.

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

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

Αριθμός τριάντα τρία κι’ ό Λευτέρης μέ τόν Ά ρ η  
σε καινούριες ηλικίες μάς τροχίζει τό χαντζάρι

’Ελευθερία τοΰ Λαού, τοΰ τύπου καί έν γένει, 
Λευτέρης τήν κατήντησε στά κάτεργα δεμένη.

Μιλούν καί ’κείνοι μερικά 
γιά ντόπια καί Συμμαχικά.

II. —  Πώς πάνε οί εμπόλεμοι έσχάτως μέ τον Ά ρ η : 
Φ. -— Άδιάκοπα μπερδεύεται τό κόκκινο κουβάρι 

κι’ ίσως αί Σκανδιναυϊκαί αί χώραι τυλιχθοΰνε 
ποΰ θέλοντας μή θέλοντας θά μαλλιοτραβηχθοΰνε 
καί γιά νά μείνης δηλαδή ουδέτερος έφέτο 
πρέπει νά είσαι μέ χωρίς στομάχι Περικλέτο.

Κανείς δέν ξέρει σήμερα σάν τί θά ξημερώση 
Μαλλιά κουβάρια βρίσκονται οί φίλοι μας οί Ρώσσοι 
μιά αρμενίζουν μέ βορρηά, εξήντα μέ πουνέντη 
καί δέν γνωρίζει Περικλή, ό σκύλλος τόν αφέντη.

Ή το ώς χθές ό Κορνιλώφ μέ τόν Κερένσκη φίλος 
Μά τώρα γάτα Κορνιλώφ καί ό Κερένσκυ σκΰλλος 
ποΰ γαΰ καί νιάου άρχισαν νά γίνωνται κομμάτια 
ώς δτου τής Πατρίδος των βγάλουν κι’ αυτοί τά

μάτια
κΓ άποοΛηθη ό Κορνιλώφ Μέγας Σωτήρ κΓ εκείνος 
καθώς καί ό νεώτερος τής Καρκαλοΰς ό Μίνως.

Π . —  Σ ’ αίαόν τόν φίλο Κορνιλώφ μέ τό φαρδύ μαχαίρι 
θαρρώ πώς βλέπω ζωντανό τό μοΰτρο τοΰ Λευτέρη 
Μέ δλη τήν περίφημη τοΰ εθνισμού του λάβα 
λάκκο μεγάλο ά'νοιξε στή Ρωσσική τή φάβα 
καί λίγο λίγο χάνεται τό Ρωσσικό τό λάδι 
σάν τά ψιλά τού Ιδρυτοΰ κάθε Σαββάτο βράδυ.

Φ. —  Άπό αύτόν τόν τρομερόν τής διχονοίας σπόρον
ποΰ σπέρνει ό τρανός καυγάς τών δύο Δικτατόρων 

μπορεί τό δέντρο, Περικλή, τής λευτεριάς ν’ άν
θιση

δμως μπορεί κΓ ή λευτεριά πού έκαμαν νά σβύση 
γιατί τρεις μέρες διαρκούν τά θαύματα χαμάλη 
σάν κάθε άποκάλυψις εγγράφων τοΰ Ντελάλη.

Ακολουθεί άδιάκοπα ή μιά τήν άλλη μπόρα 
Ξεσχίζονται καί τρώγονται οί Ρώσσοι μήνες τώρα 
κι’ είτε τόν πούνε Κορνιλώφ, Κερένσκυ κι’ δν τόν

λένε

μάνες καί χήρες κι’ ορφανά μέ τόν καυγά τους
κλαΐνε

καί άπό χίλιες δυό ξυλιές έγώ δέν νοιώθω πόνο 
σάν στό δικό σου πισινό χτυπούνε φαμφαρώνο.

Άπό σφαχτά κατάφορτο τού Χάρου τό τσιγκέλι 
’Άλτρα θαρρώ μπατάλια κέρδισαν οί Φρατέλοι 
κι’ αν άφησαν τή Νότιο τήν "Ηπειρο ώς ξέρεις 
δμως άγρόν ήγόρασεν στή Βόρειο Λευτέρης 
γιατί πώς λέν τού κεφαλιού τά κύταρα τά σάπια 
δέν έχομε στή Βόρειο τήν ’Ήπειρο κιτάπια

Είς κίνησιν τού Μπάρμπα Σάμ κυτάζω τή σακοΰλα 
Αύτός θά δώση τά ψιλά νά πιάσουν τόν Παπούλα 
πρίν καθενός Δικτάτορος καί κάθε ρεβιθοΰλη 
τοΰ άπαυτώση καθώς λέν έξκιούζμι τόν παπούλη

"Ολος ό κόσμος βρίσκεται έν διαρκεϊ κινήσει 
κι’ άν τό ίμπάρκο Περικλή κι’ ό ’Άρης δέν τούς

σβύση
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κι’ αν στήν 'Ελλάδα δλοι τους τής πείνας δέν πεθά- j
νουν

τότε νά ίδής τί άντερο τετράπαχο θά κάνουν 
αυτό τό ίδιο άντερο βρέ Περικλή τσακίστρα 
ποΰναι στριμμένο σήμερα ώς είδος κουβαρίστρα.

Πολύ τά βλέπω σκοτεινά στό δύσμοιρο τό Κράτος 
Κι’ άν δπως λέν έκάλεσε τούς κληρωτούς έσχάτως 
τά γλέντια πιά φαντάζομαι σέ κάθε μιά ταβέρνα 
ποϋ μένος φιλοπόλεμο μάς έπιασε στή φτέρνα 

καί ό Λευτέρης άγριος έμπήκε στήν παλαίστρα 
ματάκια μ ξινόροϊδο καί χαβιαρομανέστρα.

Ό  κόσμος συγκλονίζεται κι’ ή οικουμένη δλη 
Σαράβαλα μάς γίνονται ντελίβερυ οί στόλοι, 

κι’ είπε ό Γάλλος Ναύαρχος. Πρενέ μεσιέ μπατώ 
κι’ έγώ εμπρός του σήμερα εύγνωμονών πετώ 
καί λέω ζέ βού ρεμερσί σερί ποΰ ήρθες σπίτι μας. 

καί μάς έπέρασες χαλκά περιφανή στή μύτη μας.

Πολλά καλά ό πόλεμος κάνει κι’ έδώ έπίσης 
ΕΤσαι δέν είσαι σίτιζεν πρέπει νά πολεμήσης 
κι’ είπε σπουδαίος Δικαστής στό Χέβερχιλ μιά μέρα 
«Οί ξένοι πρέπει αυθωρεί νά πέσουν έν μαχαίρα 
δλοι νά πάν τοΰ Ά ρεω ς νά τοΰ πληρώσουν φόρο 
κι’ έγώ θά ζήσω κουραμπιές στό Χέβερχιλ γιά

σπόρο.

Σάν κάτι τέτοια μίλησε ό Δικαστής καρντάση 
καί φόρεσε τήν τήβενο καί πήγε νά δικάση 
Μά άν άνοιξη τά στραβά μέ τή στατιστική 

οί πιό πολλοί έθελονταί είναι θά δη Γραικοί 
κι’ δταν γιά τήν Άμέρικα θά πολεμούν εκείνοι 
ό φίλος τό ουίσκι του οιτό Χέβερχιλ θά πίνη.

Ξένιοι κι’ έδώ ξένοι κα,ί κεί κι’ δπου κι’ άν πάμε
ξένοι.

Ή  λευτεριά μοΰ φαίνεται σάν χιλιοκουρεμένη 
κι’ αν γιά λεπτά έπούλησαν τό πάλαι τό Χριστό 

άλλοι έάν τά νύχια μου δέν έχω νά ξυστώ 
καί περιμένω δηλαδή μέ συγχωρής χαμάλη 
δταν μέ τρών τά μέλη μου νά μοΰ τά ξύσουν άλλοι.

ΓΙ. —  "Αν μήτε καί στόν ύπνον σου δέν είδες προπαγάντα 
μά χάρις είς τοΰ Κήρυκος τή φαυλοβία Μπάντα 
ώς Γερμανόφιλο καί σέ μπορεί νά σέ περάσουν 
καί μέ τή Ροδοδάκιτυλο Αυγή νά σέ κρεμάσουν 
κι’ είς κινητά, άκίνητα τούτέστι καί λοιπά 
πλήζ άφες κληρονόμο σου τόν τρομερό Παπά.

Πολλά αύτός ό πόλεμος μάς εχει καμωμένα 
"Ολα τά πράμματα κυτώ τριγύρω υψωμένα 
κι’ έχω τό φόβο Περικλή πώς πρίν περάσουν μήνες 
γδύμιες θά πέσουν τρομερές καί φρικαλέες πείνες 
ποϋ το ψωμί καί τό τυρί θά κυνηγάς μέ άλματα 
καί σάν άρχαία δλοι μας θά γίνωμε αγάλματα.

Πολλά παράξενα αύτός ό πόλεμος θά βγάλη 
κι’ άν θησαυρίζουν σήμερα προμηθευταί μεγάλοι 
ό θάνατός σου Περικλή πάντα ζ(οη μου θάναι 
καί πρίν σκουλίκια σάν εμέ τόν πισινό τους φάνε 
μπορεί κι’ αύτοί σάν τόν ’Ιώβ στήν κοπριά νά ζή

σουν
καί νά μήν έχουν κουνενέ τό δόντι τους νά ξύσουν.

Φ. —  Έσύ πού πάντα τρέχεις καί κυνηγάς τή διάρα 
τί νέα τώρα έχεις άπό τή φαγομάρα 
πού τοΰ Παπά ή πένα βγάζει στά τρυφερίτσα 
άλλά καί τοΰ Έξάρχου ή· άγια πατερίτσα;

Π. —  ’Έγγραφα προπαγάνδες βρέ Φασουλή μαζέτα 
φωτοτυπεί καί πάλι ή Εθνική Πετσέτα 
καί χάσκων κόσμος μένει καί ανυμνούν τά χείλη 
τήν πένα τοΰ Συντάκτου πουχει καί πετραχήλι.

Μέ τής φωτοτυπίες κάθε χωριό καί πόλι 
σηκώνεται στό πόδι καί τραγουδούν μαριόλοι 

«’Έγγραφα πάν κι’ έρχώνται κι’ ή γής ραΐζεται 
σήκω τό πετραχήλι γιατί σκονίζεται».

Τά>ρα κι’ οί τσιγκογράφοι βρέ Φασουλή τσακπίνη 
μέ τής φωτοτυπίες βρήκαν δουλειά καί κείνοι 
κι’ ΐσο>ς φωτοτυπήσω γυρεύων τόν μπελά μου 
γιά τόν Άρχισυντάχτη τά πέντε δάχτυλά μου.

Μ’ αύτές τής προπαγάνδες έφέτος παπαγάλ^ο 
φωτοτυπούν καί τοΰτο, φαποτυποΰν καί τάλλο

κι’ δ,τι κρυμμένο έχεις βρέ Φασουλή χαμάλι 
σοΰ τό φωτοτυπώνει τό χέρι τοΰ Ν τελάλη.

Φωτοτυπίας δλους μάς έχουν πιάσει οίστροι 
Φωτοτυποϋν γαϊδούρια, σαμάρι καί καπίστρι 

καί γιά νά βρούν καί μένα άν άγγιξαν Φρατέλοι 
ίσως φωτοτυπήσουν καί τά δικά μου μέλη.

Τώρα πού μπήκε μέσα ό Γερμανός στή Ρίγα 
περνώ κι’ έγώ τήν ώρα φωτοτυπών κολλίγα 
καί ή φωτοτυπίες χάριν κάμποσων φίλων 
Οά βγουν είς μέγα σχήμα τών πέντε μου δακτύλων 
μά πρίν φωτοτυπίες στό Σάτυρο τυπώσω 
καθώς συνήθως έλα νά σέ ξυλοφοιρτώσω.

ΠΕΝΝ1ΕΣ Α Π Ο  ΤΑΣ Π ΑΡΟ ΙΚ ΙΑΣ 
PITTSBURGH, ΡΑ.

Τ!ί είναι τό Pittsburgh aWoj Ελληνικής .εννοείται 
άπόψεως;

Ή  φωληά τοϋ Φιλοβασιλισμού.
Τά 9)10  τών έκ τής Ιλευθερας Ελλάδος είναι φανα

τικοί άντιβενιζελικοί καί άν έλειπον δπως καί είς τας 
άλλας Έλληνικάς Παροικίας οί έκ τής υποδούλου Ελ
λάδας, οί Βενιζελικοί δέν θά ήσαν περισσότεροι άπό τούς 
άναγνώστας τής Εθνικής Πετσέτας, ή όποία έν τοιαύτη 
περιπτώσει θά είχε πρό πολλού ρίξει κάτω τά κιουπέγκια 
τού άργαστηριοΰ της είς τό όποιον σ φ υ ρ η λ α ι τ ε ί τ α ι  
κατά μέν τήν έ'κφρασίν της ό πατριωτισμός, κατά τή 
μύτη μας δέ ή Εθνική βρώμα καί ή Κοινονική δυσωδία.

Έπί 450 Μεσσηνίων ποΰ άποτελοΰν Σύινδεσμον υπάρ
χουν Βενιζελικοί τρεις μέ συγχωρήτε καί έπί 250 Κε
φαλλήνιαν έπίσης συνησπισμηνών είς Σύνδεσμον μόνον 
2 έπικυρώνοντες κατ’ αύτόν τόν τρόπον τόν Προμη
θευτικόν Κράχτην δτι είς τήν Μεσσηνίαν καί τήν Κε
φαλληνίαν υπάρχει Π αμβενιζελισμός ένεκα βλέπεις ή 
έπιφοίτησις τού ά γ ι ο υ  φ λ έ γ μ α τ ο ς  τού Για- 
δεσιμωτάτου, οΰ ή εύλογία έπί πάντας τούς παλαβούς.

To Pittsburgh έως πέρισυ είχε μίαν μόνον Ελληνι
κήν Κοινότητα. Έπειδή δμως ή δόξα δέν είναι, ποντι- 
κοαπαυτό μέ τό συμπάθειο μερικοί ομογενείς φιλοδο- 
ξοΰντες νά είσέλθουν είς τό Συμβουλικόν Πάνθεον έδη- 
μιούργησαν σκάνδαλα καί κατορθώσαντες νά παραπλα
νήσουν καί μερικούς Χψότας καί Μικρασ'ιάτας έκαμαν 
δευτέραν Κοινότητα καί ενοίκιασαν Εκκλησίαν είς τήν 
όποιαν εύλογείται ,μέν καί δοξάζεται ό ίδιος Θεός κα
τρακυλούν δμως ή πεντάρες τών άφελών πιστών είς ώ- 
ριομένα Καφενεία.

Ό  Πρόεδρος τής Παλαιάς καί άνεγνωρισμένης Κοι-
νότητος εΐναι ι σ ό β ι ο ς .  Τουλάχιστον ήμεΐς
άφ’ δτου έχομε το δυστύχημα νά περιερχόμεθα καθώς ό 
Στραβογεώργης χωριά καί Πολιτείες συναντήσαμε πάν
τοτε Πρόεδρον στό Pittsburgh τόν φίλον μας κ. Κ. Μά- 
νον πρός μεγάλην λύπην άλλου καλού φίλου ποΰ κατα
τρώει ή δόξα τής Κοινοτικής δράσεως έως τό μεδούλι 
είς μάτην.

Ή  Κοινότης καθώς μάς είπαν σκέπτεται ή μάλλον 
άπεφάσισε ν’ άγοράση κτΐριον γιά Σχολεΐον. Ή  πρά- 
ξις πατριωτική καί άγια. Τούς συνιστώμεν δμως τό σο
φόν γνωμικόν «Μέτρα κεφάλια καί κόψε σκούφιες χω
ρίς νά λησμονώμεν καί τό άλλο δηλαδή «δταν τό πά
πλωμά σου εΐναι κοντό νά μή τεντώνης τά ποδάρια σου.»

Έάν λοιπόν έ'χουν τά γένεια δ έστί τ ά φ ω ν ί ή ε ν τ α  
ή άν μποροΰν νά βγάλουν πέρα τή συντήρησι τού Σχο
λείου καί τήν πληρωμήν τού χρεωλυσίου τότε άς κλεΐ- 
σουν δχι βέβαια τά μάτια άλλά τ’ αύτιά τους στούς άντι- 
δραστικούς όλληώς άς κάνουν τήν κλώσισα ήγουν άς 
καθησουν στ’ αύγά τους μέ τό συμπάθειο.

’Ά ς  έξακολουθήσουν δπως μέχρι σήμερον τό νυχτε
ρινό τους Σχολειό φροντίζοντες εννοείται προηγουμένως 
νά βρούν νέον Διδάσκαλον ό όποιος νά εΐναι χωρίς στο
μάχι καί δίχως δόντια γιατί ό υπάρχων σήμερον άποχαι- 
ρετά τήν ερχόμενη Δευτέρα τήν μέν Κοινότητα μέ τό 
μαντΰλι, τούς δέ συκοφαντικώς έναντίον του δημοσιο- 
γραφήσαντας είς τό Νταούλιον τοΰ Τσουβαλίου μέ άνοιγ- 
μένα δάχτυλα.

Ίερεύς τής Κοινότητος είναι κληρικός τελείας μορφώ- 
σεως μέ ένα μόνον κατά τή γνώμη μας έλάττωμα. Δέν 
είλ'αι καί λίγο υποκριτής. Έάν μάς έπιτρέπη τόν σιηι- 
βουλεύομεν νά γίνη. Είναι ό μόνος τρόπος μέ τόν όποιον 
θά μπόρεση νά οταθη σέ ο ί α δ ή π ο τ ε Ελληνική 
Κοινότητα στήν Αμερική γιατί δέν πρέπει νά λησμονή 
δτι ό Θεός μάς έδωκε τή γλώσσα δ χ ι γιά νά μιλούμε, 
άλλά γιά νά κ ρ ύ β ω μ ε εκείνα ποΰ σκεπτόμεθα. 

(Συνέχεια είς τό προσεχές)
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Μί. Π ΡΟΛΗ Π ΤΙΚΟΝ  Ενταύθα.
Είδες τόν Άρχιμουρντάρη τής Εθνικής Πετσέτας 

πρωΐ πρωΐ καί σοΰ πή^ε άσχημα ή ήμερα; Καλά νά πά- 
θης άφ’ οΰ δέν έκανες τό γιατρικό. Υποθέτομε δτι δέν 
θά σκουπίζεσαι μέ τό μανίκι σου. Θά εΐχες κάποιο μαν
τίλι στήν τσέπη σου νά δέσης ένα δύο κόμπους. Άλλά 
καί άν δέν είχες μαντΰλι, χέρια δέν είχες ευλογημένε;

ΚΗΡΥΚΙΚΟΝ ΣΑΒΑΝΑΝ.
Μάλιστα. Ό  κ. 'Ιδρυτής έχει μεγάλο κεφάλι. Τό μυ

αλό του μονάχα εΐναι λίγο, άλλ’ αύτό δέν σημαίνει τί
ποτε. Οί πλούσιοι καθώς θά άντελήφθης στήν ζο)ή βγαί

νουν πάντοτε σοφοί, άδαμάντινοι, φιλάνθρωποι, πα- 
τριώται κλπ. δταν πρόκειται μέ τά κοσμητικά αύτά επί
θετα νά ζήσουν άπ’ αύτούς μερικοί φαύλοι.

ΕΞΑΡΧΙΚΟΝ Μ ΙΙΟΣΤΟΝ
Ποιός εΐναι ό υπεύθυνος συντάκτης τής Άτλαντί- 

δος; Πολύ δύσκολο πράμμα γυρεύεις νά σόύ πούμε φίλε 
μου. Αύτό ποΰ ζητάς έσύ δέν κατώρθωσαν νά τό βρούν 
Δικαστήρια μιάς ολοκλήρου γενεάς. Τριάντα χρόνια τώ
ρα διάφοροι ένάγοντες γυρεύουν τόν υπεύθυνο μέ τά 
Δικαστήρια καί δέν κατώρθωσαν νά βρούν παρά μόνον 
τόν μπελά τους μέ τά δυό τους χέρια.

ΘΕΑΤΡΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΗΡΥΚΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

«Ή  λ ί ρ α  τ ώ ν  Σ υ μ μ ά χ ω ν  μέ πρω
ταγωνιστήν τόν διάσημον υποκριτήν κ. Πέτρον Κικι- 
ρίκην, τό γένος Σούφρας καί π ρ ω τ ο σ α γ ω ν ί -  
σ1 τ ρ ι α ν τήν κ. ΙΙεσμένην Κυκλοφορίαν.

Είσοδος δύο σέντζ καί ή αναγούλα είς βάρος τών 
αναγνωστών.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ 
«ΓΙΑ ΤΗΝ Π ΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΚΟΥΛΑ»

’Έργον ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς  αρκετά καλές μέ πρω
ταγωνιστήν τόν παλαίμαχον ηθοποιόν Στυλιανόν Αγι
ογδύτην. Μπαίνετε μέσα μέ τέσσαρα σέντσια καί βγαί
νετε μέ πέντε δάχτυλα στά μάτια.

ΘΕΑΤΡΟΝ Ο ΦΑΣΟΥΛΗΣ
«Ό  Μ ά ρ κ ο ς . . .  .Μπότοαρης» Γερμανική δπερα.
Ε ι σ π ρ ά ξ ε ι ς  ελεεινές καί τρισάθλιες. Ό  ψι- 

λόφωνος (ή λέξις παράγεται άπό τό φωνάζω τά ψιλά) 
ν. Πειναλέος Καλαμαράς ή Τσαμπούνης εΐναι στό ρόλο 
του.

Είσοδος πέντε σέντζια τήν εβδομάδα. Οί άμπονάτοι 
πληρώνουν 2 δολλάρια τό χρόνο καί μαζύ μέ τά λεπτά 
τους πού δέν ξαναβλέπουν μπορεί νά μή ίδούν καί καμ- 
μιά άπολύτως παράστασι.

Ε ί σ ι χ τ ή ρ ι α ευρίσκετε παντού δταν γίνεσίθε 
φόρτωμα.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟ Π AN I (A) ΚΟΝ
«Σαλχαμάρα καί τών Γονέων» Κωμωδία ή όποία 

φέρνει δάκρυα στά μάτια (άν είοθε στραβοί) καί εμετό 
στήν κοιλιά δταν είσθε φαγωμένοι .

Είσοδος πέντε σέντζα γιά τούς ηθοποιούς καί μιά 
λεκάνη γιά τιοΰς απλοϊκούς φιλαναγνώστας.

Προσεχώς διά δευτέραν φοράν 
« Τ ό  κ λ ε ί σ ι μ ο  τ ο ΰ  μ π ε ρ ν τ έ » .

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜ Α 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΝΕΑΝ -ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ ΑΝΤΕΡΑ»

Ποικιλλία ΰλης πρωτοφανής είς τά χρονικά τής φυλ- 
λαδογραφίας.

Ό  ’Ιδιοκτήτης καί Διευθυντής της κ. Μισστσαρού- 
χης δέν έφείσθη τσουβαλιών ίνα πλουτίση...τή σακκοΰλά 
του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛΙΣ ΠΡΩΤΗ.—- Βενιζέλος ό χειμαρρώδης καί 

ή πατριωτική δράσις τών μεγάλων ευεργετών τής εαυ
τών σακούλας χάρις είς τάς παλουκοπρομηθείας.

ΣΕΛΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ.— Βενιζέλος ό Σωτήρ, ή νεκρα- 
νάστασις τοΰ Ελληνικού Λαζάρου καί τό σακκούλιασμα 
τών ψιλών τοΰ Δημοσίου Ταμείου.

ΣΕΛΙΣ ΤΡΙΤΗ.— Βενιζέλος ό άδαμάντινος, ή έθνο- 
σιχτήριος Πολιτική του καί τό παράσημον τού Κικιρί- 
κη ήγρυν ή μεγάλη ταινία τού Π ισινιέ.



NEW YORK S'ATIRE

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
United States of America ................$2.00
Foreign Countries and Canada . . . $3.00

Tel. 6319 Broad.

yearly
yearly

Entered as second class mail matter. April 19th 
|917, at the General Post Office of New \ ork, 
fs|. Y „ under the Act of March 3, 1879.

κα'ι τήν αποστολή σου ώ μπουνταλά μπουλούκι 
μέσ’ στή ζωή τήν είχες συνώνυμον καβούκι.

— "Ομως και τώρα είπα σάν πρώτα ζώ και πάλι 
χωρίς νά έχω πόδια νά μοΰ τά τρών οί καλοί 
αόρατος σέ μάτι κι’ άγγιχτος στό λεπίδι 
θαρρείς ψορώ τή σκούφια έκείνη τού κασίδη.

—Ξέρεις πού πάς; τί είσαι; μού λέει. Δέν τό ξέρω. 
— Στό Σαβαώθ μαγκούφη άμέσως θά σέ φέρω 
κΓ δσω άν είσαι πνεύμα αΰτός θά σέ δικάση 
γιά δσα είχες κάνει κακά σ’ αυτή τήν πλάσι.

Κρύος ίδρώς μέ πήρε καί μ’ έλουσε ποτάμι 
τά μέλη μο\> άρχισαν νά τρέμουν σάν καλάμι 
καί μέ τό νοΰ μου είπα. ’Αλλοίμονο μου τώρα 
γιά τού Διαβόλου μ’ έχει τήν κολασμένη χώρα.

Στράφηκ’ άμέσως τότε στόν ’Άγγελο καί είπα: 
"Οσω κ.Γ αν είναι βρώμια έκείνη κεί ή τρύπα 
μέσα της άφησέ με νά μπώ νά ξαναζήσω 
κΓ υπόσχομαι στό μέλλον πώς θά μετανοήσω.

Έγέλασε καί μούπε. Ή  αφεντιά σου σφάλλει.
’Εσύ Χριστός δέν είσαι ν’ άναστηθής καί πάλι 
μήτε καί τού Λαζάρου τήν τύχη έχεις λέρα 
άστε σαβανωμένος νά κόψης πάλι πέρα.

Τά χρόνια τών θαυμάτων έπέρασαν καί πάνε 
δσοι ψωφούνε τώρα στόν κόσμο δέν γυρνάνε 
Κανείς άπ’ τούς Άγιους δέν βρίσκεται στή ζήσι 
γιά νά σέ φασκελλώση κι’ ευθύς νά σ’ άναστήση.

("Επεται συνέχεια)

ΣΕΛΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ.— Βενιζέλος ό Μεσσίας, ή κα- 
6άλλα τών Συμμάχων καί τό γαϊδούρι τοΰ ’Ελληνισμού.

ΣΕΛΙΣ ΠΕΜΠΤΗ.— Βενιζέλος ό περινούστατος, ή 
οοφία τοΰ Αγγλικού προγράμματος καί ή σΐραβομάρα 
ή δική μας.

ΣΕΛΙΣ ΕΚΤΗ.— Βενιζέλος ό άτρόμητος Βουλγαρο- 
μάχος, τά ξένα παληοτόμαρα στή γραμμή καί ό προσφι
λής του γυιός ό Σοφοκλής κατασκηνωμένος στή Θεσ
σαλονίκη ένεκα βρώμα μπαρούτι.

ΣΕΛΙΣ ΕΒΔΟΜΗ.— Βενιζέλος ό λαοφιλής, ή Συμ
μαχική λόγχη, ό Στρατιωτικός Νόμος καί πίσω έχει τό 
γουρούνι μέ συμπάθειο.

ΣΕΛΙΣ ΟΓΔΟΗ.— Βενιζέλος ό ποιητής, Βενιζέλος 
ό Λυτρωτής καί Κικιρίκης ό Βουτηχτής Προμηθευτής.

ΣΕΛΙΣ ΕΝΝΑΤΗ.— Βενιζέλος ό ήθικογρανίτης,
Παπάς καλαμαροζευγίτης καί Κικιρίκης τής Καρκα
λοΰς ό γδύτης.

ΣΕΛΙΣ ΔΕΚΑΤΗ.— Βενιζέλος έδώ. Βενιζέλος έκεΐ,
Κοκορίκό, Κικιρικί, ή σούφρα ή μυστική καί τό φανε
ρό σακί.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ. Συνεταίρος μέ κεφάλαια γιά πολύ επι
κερδή έπιχείρησι τήν όποιαν δέν έχομε μέν τώρα, σκε- 
πτόμεθα δμως νά θέσωμεν είς ενέργειαν μόλις βρούμε 
σύντροφο νά βάλη κάτω τά ψιλά.

Ό  συνεταίρος δέν θά κάνη καμμιά δουλειά. "Αμα κα- 
ταθέση τά-χρήματα θά κάθεται στόν ήλιο καί θά χάφτη 
μυΐγες. Θά μοιράζωμε «τή μέση τής εισπράξεις καί δταν 
έρθη σέ λίγο καιρός νά χωρΐσωμε έμεΐς θά κρατήσομε 
τό μαγαζί καί ’κείνος θά πάρη τόν.... αέρα.

ΙΕΡΕΥΣ π ε π ο ρ ω μ έ ν ο ς, προ (α (λύτης τής 
Άργυρολογίας καί τελειόφοιτος τής Σφογκσκολίας ζη
τεί θέσιν Αρχισυντάκτου Έφημερίδος.

Εΐναι τελείως κάτοχος τής Ύβρεολογίας καί τής Τσα- j χώρας καί νήσους μεγίστης στρατηγικής σημασί- 
νακογλυφίας. ! «ς, συνεχίζει ήδη τό εξολοθρευτικόν αΰτοΰ έ'ργον έκ-

Γνωρίζει τήν Άραμπικήν στήν χούφτα— δηλαδή στά τοπΐζοΰν πάν υγιές τοΰ τόπου στοιχεϊον καί αγωνίζεται

Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΩΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

« Ο τώ οντι άληθινός 
άρχων ού πέφυκε 

τώ οΰτώ συμφέρον σκοπεϊσθαι 
άλλά τώ άρχομένω».

ΠΛΑΤΏΝ

θώσι ούτοι νά τού ζητήσωσι εύθύνας δι’ δσα εναντίον 
τής παιτρίδος κατειργάσατο.

Ή  Ρουμανία ώς έκ τών πραγμάτων άπεδείχθη κατε- 
στράφη, διότι έστερείτο βασιλέως συνετού πεπροικισμε- 
νου τής πολιτικής βαθυνοίας καί τών στρατιωτικών χαρι
σμάτων' τοΰ βασιλέως Κωνσ)το4ντίνσυ!, δι|οτι εσιτερειτο 
προσέτι πολιτικών εμβριθών κατανοούντων δτι τό συμ
φέρον τής πατρίδος των έπέβαλλε πλήρη άποχήν άπό 
πάσης άναμίξεως είς τόν άπαΐσιον Ευρωπαϊκόν πόλεμον 
άπό τόν όποιον ούδέν δφελος ήτο δυνατόν νά προσπορι- 
σθή, τουναντίον άναπόδραστος ήτο ή καταστροφή της 
έάν διά δελεαστικών προτάσεων παγιδευομένη κατήρ- 
χετο είς τόν πόλεμον ύπέρ οίασδήποτε τών εμπολέμων 
ομάδων.

Έπί τέλους τό Ρουμανικόν έπιτελεϊον πολύ υποδεέστε
ρον τοΰ Ελληνικού τοιούτου περί τήν άντίληψιν τών 
στρατιωτικών δρων τού πολέμου δέν προεϊδε δτι διαρπ 
κούντος τού χειμώνας θά άλυσσοδένοντο ύπό τών Γερ
μανών αί κορυφαί τών Ρουμανικών όρέων καί δτι τά 
Γερμανικά τοπομαχικά οΰτω μεταφερόμενα έν συναυ
λία μέ τά δαιμόνια άερόπλανα θά συνεπλήρουν τήν έντός 
δι μήνου πλήρη τής άτυχούς ταύτης χώρας καταστρο
φήν, είς μάτην επικαλούμενης τήν άμεσον βοήθειαν τών 
ίοχυρών, τών μεγαλοσχήμων Συμμάχων της.

Τοιοϋτους συμμάχους ό Βενιζέλος κυριευθείς ύπό τού 
πάθους τής άρχομανίας άνέμιξε είς τά πράγματα τής 
πατρίδος ύποβοηθών αΰτούς είς την έπέμβασίν των είς 
τήν έσωτερικήν διοίκησαν τού Ελληνικού κράτους.

Ή  Βενιζελική ραδιουργία έπανέφερε τόν άτυχή τό
πον μας είς τούς άπαισίους χρόνους τής ξενοκρατίας 
τού 1830 τής έποχής δηλαδή τών Ναπαίων καί Μπ»ρ- 
λαίων καί τών Μοσχομαγκιτών. Πλήν οί άρχηγοί τών 
κομμάτων έκείνων προσεπάθουν διά τών ξένων έπιρ- 
ροών λΓά έπιτύχωσιι ωφελήματα ύπέρ τής Ελλάδος ένώ 
ό Βενιζέλος επιζητεί προσωπικά ύπέρ αυτού άνταλάγ- 
ματα είς βάρος τής μάρτυρος πατρίδος του.

Θά έξακολουθη ό Βενιζέλος συκοφαντών τήν πα>- 
τρίδα του είς τοΰς ξένους ϊνα ούτο,ι διατηρώσι προτε
ταμένος τάς λόγχας των έναντίον της καί οΰτω δύναται 
νά τυραννή τήν πατρίδα του άκολύτως άφοΰ άπώλεσε 
άνεπιστρεπτεί τήν έμπιστοσύνην τοΰ λαοΰ πρός αΰτόν, 
άφοΰ έξήγειρε τήν μήνιν τοΰ έθνους έναντίον του διά τά

Ό  εγωμανής τής δυστήνου Πατρίδος δικτάτωρ ’Ε
λευθέριος Βενιζέλος εξακολουθεί διωγμόν άμείλικτον 

έναντίον παντός άγωνιζομένου πρός διάσωσιν καί πε
ρισυλλογήν τών τής πατρίδας συμφερόντων; καΐί Ητών I άλλεπάλληλα δεινά τά όποια διαρκοΰντος τοΰ Εύρωπαϊ- 
δικαίιον τού Ελληνικόν λαού άφου παρέδωκε τό πλεί- νοΰ πολέμου έπεσώρευσε έναντίον τοΰ έθνους, 
στον τής 'Ελληνικής γής είς τούς νεωτέρους σταυροφό-1 Ή  ξενική κατοχή, ό αποκλεισμός, ή πείνα αί παρα- 
ρους τούς ’Άγγλους καί τούς Γάλλους άφοΰ έσυνθη-1 βιάσεις τοΰ οικιακού άσυλου ύπό τών μωσαϊκών στρα- 
κολόγησε έπαισχύντιος μετά τής ’Ιταλίας άναγνωρίσας Ιτευμάτων τής Άντάντ, αί άθρόαι θανιατικαί εκτελέσεις 
αυτή τήν νομίμφ τίτλω κατοχήν τής Βορείου ’Ηπείρου έναντίον τών νομοταγών Ελλήνων συκοφαντουμένων ώς
άφοΰ έξηγόρασε τήν άτιμον δικτατορίαν του προδοτι- 
κώς έκποι ήσας εις τούς ξένους πολυτίμους Έλληνικάς

πέντε δάχτυλα— καί έδώ έσπούδασε τήν Βουτηχτικήν, 
Παλουκικήν, Τσουβαλικήν καί Προμηθευτικήν.

Γράψατε —  δπου σάς άρέσει —  Άρχιμουρντάρην 
Εθνικής Πετσέτας.

ΙΔΡΥΤΗΣ έφημερίδος γνωρίζων νά (ύπο)γράφη 
Αγγλικά άρθρα καί τσέκια κάθε Σάββατο ζητεί διέξο
δο άπό τό Λαβύρινθο τοΰ Καλαμαροταύρου ό όποιος τοΰ 
καταβροχθίζει τή τσουβαλία τής καφεδοπαιΐας.

Ό  νεώτερος Θησεύς δστις φορεί άντί κράνους καλυ- 
μαΰχι καί κρατεί γιά ξίφος λιβανιστερό δέν κατέχει τόν 
Άριάδνειο μίτο μολονότι χώνει παλτού τό μΰτό του.

Ό  δυνάμενος νά τόν γλυτώση παρακαλείται νά τόν 
σπρώξη παραμέσα.

Άποταθήτε Τιτάνα Μπουρμουλίθραν. Ό δός Τσου- 
βαλίας παραπλεύρως Πλατείας Σουφροποιήσεο>ς 'Ελ
ληνικού Δημοσίου.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Ο Τ Α Ν .............ΕΙΙΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου·)
Γύρω σ’ αύτή τή βρώμα στρεφόταν κάθε ζήλος 
Τή δούλευες σάν σκλάβος, ραγιάς της ήσο, εϊλως 
κι’ άντί τοΰ «Π ώς καί Πόθεν καί Ποΰ» νά κάνης

σκέψεις
κυτοΰσες ν’ άμαρτήσης καί κόσμο νά ληστέψης.

Έζσΰσες κΓ έκινεΐσο γιά τό καβούκι τοΰτο
έζήλευες τά ξένα τά ζωντανά, τόν πλούτο
καί χάρις είς τής βρώμας αΰτής τούς βρώμιους πόθους
μπορούσες νά γέμισης τήν οικουμένη νόθους.

Θαρρούσες τό καβούκι θά τώχες χίλια χρόνια 
πώς θάβλεπες τά κάλλη τής γής αυτής αιώνια

άπεγνωσμένως νά καταπνίξη πάσαν εθνικήν φωνήν πά
σαν λαϊκήν έξέγερσιν τήν όποιαν δικαίως φοβείται καί 
ήτις θά έκραγή δσον ούπω.

Άφοΰ έσυκοφάντησε συστηματικώς τήν πατρίδα μας 
έν συνόλω ώς γερμανόφιλον καί ώς έπιβουλευομένην τά 
νώτα τοΰ στρατηγού Σαρράϊγ τού παλίμπαιδος αύτού 
νυμφίου άφοΰ διά τής αΰτής μεθόδου τής συκοφαν
τίας επέτυχε τήν προσωρινήν έκ τοΰ θρόνου άπομάκρυν- 
σιν Έκείνου τοΰ μεγάλου καί περίλαμπρου στρατηλάτου 
καί λαοφιλήτου Βιασίίλέως μας Κο)νστα.ντίνου έξακο*- 
λουθεΐ ήδη διά τού μισαροΰ έργου τής συκοφαντίας πάν
τοτε τόν δια>γμόν ένός έκάστου τών πολιτικών αΰτοΰ 
αντιπάλων.

Πάντες τωόντι οί κυβερνήσαντες τήν Ελλάδα πολι
τικοί τού Βενιζέλου άντίπαλοι συνεργασθέντες μετά τού 
έθνομάρτυρος Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τοΰ ’Επι
τελείου τής πατρίδος μας άπεσόβησαν τήν εθνικήν κα
ταστροφήν έρρωμένως άντιταχθέντες έναντίον πάσης 
ξενικής έπεμβάσεως καί μηχανορραφίας.

Τό Έπιτελείόν μας συνιστάμενον άπό άνδρας άρί- 
στης στρατιωτικής μορφώσεως καί στρατηγικής περι- 
νοίας πεπροικισμένον καί φήμης παγκοσμίου άπολαύον 
διά τάς επιτυχείς αύτού προβλέψεις έπί τών έκστροτι
ών τής Καλλιπόλειος τών Δαρδανε/λίων καί τής Θεσ
σαλονίκης!, συκοφαντεΐται άνάνδρο>ς ύπό τοΰ Βενιζέ)- 
λου καί τών έκβεβακχευμένων αΰτοΰ οργάνων ώς γερ
μανόφιλον.

Ό  Γούναρης, ό Σκουλούδης, ό Λάμπρος, ό Ζαΐμη ς 
εΐσάγονται προσεχώς ενώπιον ειδικού δικαστηρίου κα
τηγορούμενοι ώς προδόται τής πατρίδος παρ’ έκείνου 
δστις καί έπρόδωσε καί εξακολουθεί άναισχύντοος νά 
προδίδη αύτήν.

Αγωνίζεται άληθώς νά τούς έξοντώση πριν ή δτηη-

προδοτών, ό έμφύλιος σπαραγμός, ή τυραννία πιέζουν 
τα στήθη τής Ελλάδος καί θά έκραγή ταχέως ή έθνική 
ψυχή είς άγρίαν έκδίκησιν έναντίον τοΰ πρωτεργάτου 
τούτου τών έθνικών συμφορών, θά έξεγερθή ταχέως ό 
Ελληνικός λαός κα'ι θά βροντοφωνήση καί πάλιν: 

«Μάννα σοΰ λέω δέν μπορώ προδότη νά δουλεύω, δέν 
ήμπορώ δέν δύναμαι έμάλλιασ’ ή καρδιά μου, θά πά
ρω τό ντουφέκι μου νά πα νά γίνω κλέφτης».

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ’ άν σταματήση
είν’ άρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση
κι’ δσα λεπτά κι’ άν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι
Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ άν σοΰ ταράζω
δυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη
αναιμικός άν έ'γεινες καί εχεις καρδοχτΰπι
άν εχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη
γιάτό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-

ψης
πριν ή άρρώστεια πάρει μπρός κΓ ερθή καιρός νά κλά-

ΨΠζ·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.
Ο «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Pittsburgh, Pa. ποολεϊται

είς τό άριστσκρατικόν 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
εις 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 Ανεξάρτητου Διεθνούς ’Εμπορικού 
Οίκου καί Παγκοσμίου Πρακτορείου Πληροφοριών

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

ή πρόοδός σας. Προσέξατε! ! ! 40 ο)ο κέρδη προβφ· 
ρομεν είς δσους συνεργάζονται μεθ’ ήμών. Παντού 
όπου υπάρχει "Ελλην πρέπει νά ζητήση τόν Αγγελία- 
φόρον, στέλλεται δωρεάν. Γράφετε τήν διεύθυνσιν μό. 
νον Άγλιστί

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π ΟΥΡΑΣ

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

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

Τιμάται δεμενον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ ι

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τοΰ 1.911— 1912 $1.50

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

"Ολοι όμαΰ 5.00
’Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St.. New York

'FI φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοΐς μετρητοϊς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

Π . Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39 th 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

I 75 Lexington, Ave. New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS Sc ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, N. H.
Γυρβύεις είδη άνδριχΑ tin *cA γυναικεία 
γνά κάθι γούστο καί τιμή, γιά κά$ι ήλικία; 
θέλβις χασέ, μίταξωτά, λι*ά ή μουσαμάδες, 
βτέφανα γόμων λεμονιάς, βα«ρτιστικά λαμκάβας;
Στο· ΟΙκοτόμον— Γέγαλ^ εύθύς νά τά Χφνμνήβφ 
βλα τά είδη *ο« ζητ*ϊς φθηνή νά τά ψουτίβης 
γιατ’ ?χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοΰτβ 
πβΐ σάν τό βλέπεις στέχεσαι καί λές μωρ’ τ’ «Ιναι μΙμ ; 

* * ·
ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS & ALEX COMPANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND. OHIO.

167— 169 W. Lake St 
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
πού σου 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.
RAVAZULA BROS. 3 Madison St., NEW YORK

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, Διπλώμαιτα 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 ΟΛΥ

ΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πέντε μηχανικά πιεστήρια καί στοιχειοθετική μηχανή. 

Γ ράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης έπειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
’Ά ν  θέλης σϋκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρε66άτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: « ’Απ’ τούς Μικροΰτσικους τούς Μπρόδερς θά ψωνίσω»

Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

T i  πάντα είναι mfrave. θεές *4 μή τέ la «|  
μά Αν ί»οτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ χλακκκηι 
“Αν μ’ {να πόδι εύρεσής ι(τ« μέ δίχως χέρι 
καί ίχεις οικογένεια καρβέλι ποιός ·ά  φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ερθη μέρ«
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζ ·ν  Μαράκα πήγαινε Ασφάλειες νά κάνης.
Jo&un VUirmku, R o o k e r y  B ldg . R o o m  8 1 7 , C W l*** ·, BL

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
*Ωραι 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 νοΰς σου βάλλει 
κι’ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη.
C.' G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Ξενοδοχεϊον ύπνου ποΰ καί φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σε νοικοκυροσύνη 
νερά ζεστά καί κρύα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί με τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχεϊον 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 Έλλιτικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης,
Π ρώτης τυριά τοΰ Π αρνασσοΰ νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and June· Street New York.

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

Τήν εταιρίαν μας δέν θαυμάζουν καί συστήνουν μό
νον οί ειδικοί καί έπιστήμονες, άλλά καί Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως έκ- 
φράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
είς ολίγα ετη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 
πόλιν Hudson δπου εχομεν τά εργα μας.

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

Στείλατε τάς παραγγελίας σας άμέσως. Γράψατε ά
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK
***

Μίστερ κανείς λέν θά σέ πή πάς δέν θά πή *«1 μέν·. 
fO$x> έάν έπάνω μας δέν δη καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά συγχινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμέν· <Λ tin λές μ ’ είσαι φιγουρίνι 
«τούς Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης ττ η οά 
«ονχα νά «άνις Αμβρφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAUEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. DLL.

ELLENIC FURNISHING Cm.
M l  6tk AVENUE NEW TOUL

ΝΕΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ιΐδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξατά Ιαύς- 
βαυχα, τής έποχής καλοκαιρινά. 

Τιμαί ώριομέναι, άνιχίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοϋ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αΰτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνςίς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

*  *  *

’Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ ’ αλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμα της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκάνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.
Ν. A. GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  

l i t  W. 44 ST. NEW Y O U .


