
SATU RDAY SEPTEMBER 22nd 1917

Ποΰ ό Ζαμπουνης γράψει 
κι’ έ'γεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

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

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

Τριάντα τέσσαρ’ αριθμός βροντάει τό κανόνι, 
καί ό Λευτέρης Κρητικός γενναίως ξεσπαθώνει

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

Είκοσι δυό Σεπτέμβρη Π ρεσβευτικαί δηλώσεις 
ποΰ φώς φανάρι δείχνουν προμηθειοσουφρώσεις

Τήν εβδομάδα μιά'φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αυτός μέ μάς καί μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.

Πρεσβευτική διάψευσις άπό τήν Βασιγκτώνα 
ένέσκηψεν ώς κεραυνός στήν κούτρα1 τοΰ Παπά, 
Καί έν χαρά <> Έξαρχος ωσάν τόν Σημεώνα 
«Νΰν άπωλύεις Δέσποτα» κράζει, καί τά λοιπά.

Μετά μεγάλων γνώσεων 
μιλοΰν περί δηλώσεων

Π .— Τί νέα εχεις Φασουλή;
Φ.—- ’Εκείνα πουχα πάντα. 

Δηλώσεις είδα μερικές νά κάνη ή Λοκάντα 
ποΰ γίνηκαν γιά κάμποσους διμούτσουνη κουμπούρα 
καί φοΰμο γιά λουστράρισμα καί τηγανιοΰ μουν-

τζοΰρα.

Ά π ’ τήν Πρεσβεία έ'ρχονται δηλώσεις Περικλέτο 
ποΰ λεν πώς κρά δέν έ'κανε οΰτ’ ενα μάρκο φέτο 

καίμπουρπουλίθρες συνεπώς έβγήκαν αί χιλιάδες 
θαρρείς καί ήσαν δωρεών Τατονικοί παράδες.

Διαλάλησε τοΰΒάσιγκτων ή ’Εθνική Λοκάντα 
κι’ είπε πώς ήταν όνειρο ή κάθε προπαγάντα 
ποΰ Πάγγες είχε δώδεκα βρέ Περικλή σακάτη 
τήν τύφλα μέσ’ στά μάτια τους καί παραπάνω κάτι.

Πρεσβευτικές έλύθηκαν στή Βασιγκτώνα γλώσσες 
κι’ είπαν πώς ήσαν ψέμματα χιλιάδες έξακόσες 
τούτέστι παραφόρτωσε τοΰ κόσμου τό γαϊδούρι

κι’ ή Μακαλπίνα φάνηκε διαβαίνουσα μέ πάσο 
και τοΰ παπά Μπαχούμιου τό χ ε ι μ α ρ ώ δ ε ς

ράσο.

Π .— "Ωστε τά μάρκα;
Φ.— Τίποτε δέν είδ’ ή Άμπασάντα 

Λιανά, χοντρό δέν έ'δωκε Γραικών ή προπαγάντα 
ώς ό πατήρ Όνούφριος ό έν φαρδομανίκι 
παλληκαρίσια δήλωνε διά τοΰ Κικιρίκη.

Ψέμματα ήσαν Περικλή τά θρυλλικά τά μάρκα 
ποΰ τή δική σου έθρεψαν καί τή δική μου σάρκα 
πρός λύπην άπερίγραπτον χιλιομουντζαυρωμένων 
άλλ’ δμως πατριωτικώς Καλλιμαχεσαμένων.

’Όνειρον ήτο θερινής νυκτσς καί διελύθη 
’Έζησε μόνον στοΰ Πατρός τό νεροκολοκΰθι 
καί πάντα τέφρα έγιναν κακόμοιρε καί σκόνη 
καθώς καί ή προμήθειες τοΰ Τατανοσουο ρώνει.

Ούκ έστι μάρκο φώναξε τοΰ Πρεσβευτοΰ ή βοΰλα 
στής φουκαροΰς Π ρεσβείας μας τήν άδεια τή σακ- 
, κοΰλα
μήτε καί στά κιτάπια της ξένος παράς έφάνη 
έκτός άπο τοΰ Κήρυκος to βρώμιο τυφλοπάνι.

Π .— ’Όνειρον καί οί Πράκτορες οί είκοσι;
Φ.—  Καί δύο. 

ΤΩ γιές. Ποΰ πάντα γύριζαν σέ πόλεις σέ χωριό 
καί πλήρωναν κάθε Γραικό καβουρντιστόν άέρα 
καί τό ζεστό μου τόν καιρό καί τήν ψυχρή τους

μέρα.

Σκιά καί τά δολλάρια κουτέ τ’ Αμερικάνικα 
ποΰ κοπανούσαν διαρκώς τά μαύρα φαρδομάνικα 
κι’ ή ΙΊ άγγες ποΰ τά δέχθηκαν έγίνηκαν κι’ έκεΐνες 
γιά τόν Παπά-Σουφρώνειον μακροκομμένες σφήνες.

Σκιά τοΰ Έθνοκόρακος τά βρωμερά τερτίπια 
Σκιά τά βδομαδιάτικα καί τά δικά μας σπίτια
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ποΰ είχαμε ύπ’ δψει μας βρέ Περικλή νά κάνιωμε 
μόλις καιρός θά ήρχετο στήν ψάθα νά πεθάνοομε.

Τά πάντα κόνις κάι σκιά, τά πάντα ματαιότης 
Θρηνολογεί ό ’Εθνικός κα'ι νέος Δον Κιχώτης 
ό έν τρανή παλληκαριά ποιήσας τάς δηλώσεις 
καί άναμένων δΓ αύτών προμηθειοσΟυφρώσεις.

Σκιά τά μαρκα έ'γειναν βρέ Περικλή τσακπίνη 
Π .— Χαίρω πολύ.

Φ.— ’Όχι έγώ κι’ ή δήλωσις έκείνη 
μάς έδειξε πώς εϊμεθα σάν πάντα τενεκέδες 
καί δέν μάς δίδουν πίστωσι μήτε στούς καφενέδες.

Προτού αύτή τή δήλωσι ό Πρεσβευτής νά βγάλη 
πίστωσι είχα στόν ψωμά, βιβλίο στό μπακάλη 

καί ό Χασάπης μούλεγε ώς ξέρεις φαμφαρώνο 
πώς ανοιχτά μέ πίστωνε μέ πληρωμή στό χρόνο.

Προτού αύτή τή δήλωσι ό Πρεσβευτής νά κάνη 
δπου ζητούσα δανεικά μοΰ δίναν στραβοκάνη 
άγώνα δμως θάχωμε καί γώ καί σύ Τιτάνειον 
δταν τών φίλων στό έξής ζητάς θαλασσοδάνειον.

Μέ τή σκληρή τή δήλωσι τοΰ Π ρεσβευτοΰ μας τούτη 
μέσ’ στούς ανέμους σκόρπισαν καί τά δικά μας

πλούτη
κι’ ή καταθέσεις ποΰχαμε στής Πάγγες γίναν στά-

χτη
καί μέσ’ στά μάτια κόλλησαν σοφού ’Αρχισυντάχτη

Τί ήθελε ό χριστιανός καί τούτος νά δηλώση 
κι’ ένα οωρό Γραικούς στραβούς νά μάς τούς ξε-

στραβώση
’Εκείνη ή διάδοσις; τό μάρκο τό παμπάλάιον 
ήτο τής σωτηρίας μου μαγκούφη τό κεφάλαιον 
καί τήν αλήθεια νά σοΰ πώ μ’ είχε στ’ αλήθεια σώση 
γιατί γενναίο κρέντιτο μοΰ είχε στερεώσει.

Γιά πλούσιος ώς σήμερα μέσ’ στούς στραβούς περ
νούσα

κι’ δταν κανένα κάποτε στόν καφενέ κερνούσα 
είς τήν ύγειά σου μούλεγε- νά ζή ή προπαγάντα 
κι’ ό "Αγιος Μάρκος Φασουλή νά σέ βοηθάη πάντα.

Π .— Καί τώρα πλέον Φασουλή;
Φ. Μαζύ μέ τά τερτίπια 

φάνηκε κι’ ή σακκοΰλά μας ή πάνινη καί τρύπια 
καί ό αέρας άρπαξε τά λεοντοτομάρια 
καί άπό κάτω φάνηκαν Κυπριακά γομάρια.

Μιά τήν άλλη σήμερα ακολουθούν αί λύσεις 
Διεφθαρμένες φαίνονται καί φαύλοι συνειδήσεις 
ή κάθε μιά διοφθορά ακολουθεί τήν άλλη 
με τούτο τό ξεσκέπασμα τοΰ ’Εθνικού Ντελάλη.

Π .— Μοΰ φαίνεται δηλώσεων περνούμε εβδομάδα.
Φ.— ΤΩ γιές άπ’ τό Ούάσιγκτων άλλά κι’ άπ’ τήν 'Ελ

λάδα
κι’ έτσι δηλώσεις έ'βγαλε τό στόμα τού Πολίτη 
πού λές πώς κάποιος μίλησε άπ’ τό Δρομοκαΐτη.

Δηλώσεις άπ’ τόν Πρέσβυ μας, άλλά κι’ άπ’ τό
Λευτέρη

Ξιφίρ μπαλέρ θά εϊμεθα τό άλλο καλοκαίρι 
δμως προτού μαζέψωμε στρατεύματα πολλά 
δεΰτε κατρακιλήσατε Συμμαχικά ψιλά 
κι’ άνευ αύτών δπερ έστί άνευ τών λαλουμένων 
ούδέν γενέσθαι δυνατόν έκ τών τεκταινομένων.

Δηλώσεις νέες έχουμε καί πάλιν τού Μεσσία . 
Δημοκρατία έγεινε δηλώνει ή Ρωσσία 
δηλώνει δλος ό ντουνιάς ντιρέκτ καί άπό σπόντα 
δπως δήλωναν μιά φορά καί τά άροτριώντα.

ι* *ι
Χίλιες δηλώσεις σέ Βουλές κι’ άπ’ έ'ξω άλλες τόσες 
δηλώνουν πράμματα φρικτά πολιτικών ή γλώσσες 
καί ό Λευτέρης δήλωσε καθώς μοΰ λένε βλάκα 
πώς θά φορέση στά στερνά τοΰ Βασιληά τή βράκα

Δηλώνει καί ύ Κάίζερ, δηλώνουν οί ’Εγγλέζοι 
δμως δηλώνουν κάτι τί νομίζω κι’ οί Κινέζοι 
κι’ είπαν τσοΰ— τσοΰ— κουλί— μουλί τσίν τσάου

στραβομονρη

κι’ άν νά βροντά»\ πρόκειται γιά χρόνια τό κανόνι 
τύφλες καί μοΰτζες καθενός πού γιά σφαγές δη

λώνει.

"Ολοι δηλώνουν Περικλή κΓ δπως καί σύ θά ξέρης 
στρατό στά δπλα προσκαλεΐ ό τρομερός Λευτέρης 
κι’ άν φθάση ώς τό σβέρκο σου ό Πολισμάνος βίδα 
ίσως τά κωλομέρια σου μάσηση ή μαρίδα.

Δηλώσεις καί ό Κορνιλώφ καί ό Κερένσκυ άλλες 
Γυαλίζουν γύρω Περικλή ματοβαμένες πάλες 
καί μέσα στών δηλώσεων αύτό τό ρεμπεληό 
κυττώ τόν κόσμο τό στραβό μεγάλο, μακελειό.

Χάσκει ό κόσμος πάντοτε μπρός στών σοφών τάς
γνώσεις

κι’ δταν τής πατριωτικές βλέπω κι’ έγώ δηλώσεις 
εύθύς απλώνω άθελα τό χέρι μου μέ τρόμο 
νά ’δώ άν τό κεφάλι μου εύρίσκεται στόν ώμο.

Δηλώνουν καί οί Σύμμαχοι κΓ οί Κεντρικοί δηλώ
νουν

γιά τήν ειρήνη δλοι των πώς τάχατες ιδρώνουν 
καί δώ έκεΐ τήν κυνηγούν τή σιγανομιλοΰσα 
ιμιά κείνη πάντα γίνεται σαρανταποδαροΰσα.

Ημέρες διερχόμεθα δηλώσεων μεγάλων 
καί μέσα στόν παγκόσμιον βρέ Περικλέτο σάλον 
μιάς Μεραρχίας δήλωσις έκαμε κρότο τόσω 
ποΰ μιά λεκάνη ζήτησα άμέσως ν’ άπαυτώσω.

Παντού δηλώσεις γίνονται σ’ δλα σχεδόν τά φύλλα 
καί μιά άποκρηάτικη καί ’Εθνική γκαμήλα 
μέσα στόν πατριωτικό χορό έπήρε θέσι 
καί τό τσαρούχι φάνηκε καί τό παληό της φέσι 
κΓ δλος ό κόσμος φώναξε βρέ Περικλή μαζέτα 
δεύτε καί προοκυνήσωμεν τήν ’Εθνικήν Πετσέτα 
άλλά κΓ άπ’ τά κουρέλια της ας πάρωμε δυό πήχες 
κι’ άπό τή σφήνα τοΰ Παπά δυό αγιασμένες τρίχες.

II.— Γιά τές δηλώσεις σου αυτές διαβόλου σγαναρέλο 
δρσε λοιπόν γερές κλωτσιές στό κλούβιο σου τσερ

βέλο.

οί μακαρονοφάγοι Σύμμαχοι καί οί ομόφυλοι τοϋ Μενε- 
λίκ, οί όποιοι ύπερτεροΰν σε ακαθαρσία καί τήν έν Νέα; 
Ύόρκη συνοικίαν τών άπογόνων τοΰ ’Ισραήλ.

To Pittsburgh δέν είναι. ώρ«ία ·πόλις' έχει δμως 
πολύ ώμορφα κορίτσια, καθ’ ά μάς διεβεβαίωσε καλός φί
λος, ό όποιος βγάζει μέν πολλά λεπτά, δέν μπάζει δμως 
οπήν Πάγκα παιρά τά λεπτά τών άλλων μόνον.

Ό  βίος στό Pittsburgh εΐναι κοιτά πολύ άκριβώτε- 
ρος τής Νέας Ύόρκης έκτος τών ενοικίων έπιπλωμένων 
δωματίων άπό τά όποια βρίσκεις φθινά καί εύκολα, εκτός 
άν πάς μαζί μέ τή γυναΐκά σου, όπότε ή σπιτονοικοκυρά 
άν δέν σού ζητήση γιά ένα μήνα τήν άξία μιάς σκούνας 
πάντως δμως θά έχη τήν άπαίτησι νά τής παρουσιάσης 
τό στεφανοχάρτι σου.

—  Πόσα ζητείς κυρία γιά δύο σ’ αύτό τό δωμάτιο, 
ρώτησα τή σπιτονοικοκυρά, μιά χοντρή καί κοντή σάν 
σημαδούρα μ’ ένα κλαδωτό κεφαλόδεμα καί κάτι μεγάλα 
καί μακρυά σκουλαρίκια ύπό; τό βάρος τών οποίων έστέ- 
ναζον τ’ αύτιά της

— Τέσσαρα δολλάρια τήν έβδοιμάδα, άπαντα.
— ’Ό λ ράϊτ. 'Ορίστε. Θαρθώ στάς έξ μέ τη γυναΐκά 

μου. Μ’’ έκύτταιξε μ’ ένα πονηρό βλέμμα καί
— Γουέλ. Θά μού προπληρώσετε ένα . . . .μήνα.
Τήν κύτταξα κΓ έγώ τά>ρα στή σειρά μου καί βάζων 

χά λεπτά στήν τσέπη μου βγάζω τό τσέκ μπούκ.
— Γουέλ μαντάμ. Μιά στιγμή νά σάς δώσω τό τσέκ.
— Δέν συνειθίζω νά πληρώνωμαι, μοΰ λέει, μέ τσέκια.
— Μήτε κΓ έγώ τής λέω κυρία πληρώνω μέ τό μήνα, 

έντός δταν έχω σκοπό νά μοΰ κάνουν τό δεύτερο μήνα. . .  
έξωσι.

Ο ΦΑΣΟΥΛΗΣ

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

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)
Στό Pittsburgh υπάρχει τόσος 'Ελληνικός πληθυσμός 

ποϋ άκμάζει σέ καλές εργασίες μέ τοΐς άλλες γειτονικές 
παροικίες ώστε μπορούσε νά φθάση άρκετά μακρυά τό 
ύπό σκέψιν Σχολειό, άν έννοεΐται είχε δχι ποδάρια, 
ολλά κεφάλι.

"Οπως σέ δλες σχεδόν τής 'Ελληνικές Παροικίες ή 
άρρώστειαΐ τοΰ κ ε φ α λ ι ο ύ  δέρνει καί τή δυστυχι
σμένη Π αροικία τοΰ Pittsburgh καί άνθρωποι πού έχουν 
μονάχα π ο δ ά ρ ι α  κόβονται νά γίνουν κ ε φ ά λ ι α ,  
μόνον καί μόνον γιατί μερικοί άπ’ αύτούς έτυχε μέν νά 
έχουν μερικά κ ε φ ά λ α ι α  άλλά καθόλου κ ε φ ά λ ι .

Καί παρουσιάζει καί ή Κοινότης τοΰ Pittsburgh τήν 
αιώνια είκόνιαι τοΰ Ελληνικού άλληλοφαγώματος καί ό 
κοίυγάς δλος γίνεται γύρω άπό τό Προεδρικό πάπλωμα, 
ποΰ χρησιμεύει δχι γιά νά σκεπάζη άλλά νά ξ ε σ κ ε- 
π ά ζ η μερικά. . . .ποδάρια.

Τό Pittsburgh έχει καί δύο-τρεΐς ομογενείς πρώτης 
τάξεως έπιχειρηματίας, λαμπρούς καθ’ δλα άνθρώπους, 
Βενιζελικούς δέ πράγμα ποΰ σέ κάνει νά παραδεχθής δτι 
τό πολιτικό φρόνημα δέν έχει καμμιά σχέσι μέ τό μυαλό, 
ίδία>ς άφ’ δτου τήν έν ’Αμερική Βενιζελικήν πολιτικήν 
άλ'τιπροσωπεύουν άνθρωποι τά μ άλα Καλλικολοκύθειοι.

Είς τό Pittsburgh οί ομογενείς πού έ'χουν δικές των 
εργασίας είναι ευχαριστημένοι, άλλ’ αύτό δέν σημαίνει 
πώς δέν ζηλεύουν τούς έργάτας. Καί γιατί δχι, δταν τά 
ημερομίσθια φθάνουν μέχρι δέκα ταλλήρων καί πλέον 
τήν ήμέρα; Κερδίζουν οί έργάται, άλλά τά χρήματα 
πέρνουν δύο δρόμους. Στήν Πάγκα καί στόν. . . Πάγκο! 
Στό Pittsburgh μέ πολλή μας λύπη είδαμε δτι παίζουν 
πολύ χαρτιά! ’Από τή λοταρία τής καρτέλας μέ τά κοτό
πουλα καί τά φρούτα, έως τήν πόκα, ή όποία βγάζει άρ- 
κετό μέν βιδάνιο* υπάρχει δμως πολύς φόβος νά καταπιή 
κάποια μέρα δλα τά μπρίκια καί τά φλυτζάνια μερικών 
καλών μας φίλων.

Ή  κυρίως 'Ελληνική συνοικία εΐναι τό Wylie Ave. 
’Εκεί εύρίσκονται τά περισσότερα 'Ελληνικά μαγαζειά 
είς τό μέσον σχεδόν τού Avenue τοϋ οποίου κυριαρχοΰν

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ν

Τώ καιρφ έκείνω γάμος τού Κουτρούλη έγένετο έν 
Λ ι α ν ά  τού Κικιρίκη καί κόσμος πειναλέων καί τσα- 
νακογλυφτών έπιπεσών έσπάρασσε τσουβάλιααα.

Τοΰτο ίδό)ν Μπαχούμιος ’Ερωτιδεύς ό όρεγόμενος πολ- 
λάκις τών ξένων τρυφερών καί κατανοήσας δτι ούκ εστι 
μά(-ηιια έπί πολύ προσελθών είπε τώ οικοδεσπότη, ον 
φαλακρόν έποίησεν άπό σακουλοτράβηγμααα-χα.

Κύριε κύριε τί ποιήσω, ΐνα τό μάσημα εξασφαλίσω καί 
γάρ έάν εντεύθεν έπί τά, δπισθεν κλωτσήση με μη;:έτι έν 
’Αμερική έν πετραχήλι ζήσομαι άλλ’ ώσπερ δνον Αίσο)- 
πειον τήν λεοντήν περιβληθέντα 'Ελληνισμός ξυπόλυτος τε 
καί μέ λουστρίνι έν σκουποξύλοις καί γκαζοντεκέδες κυ- 
νηγήση με ε ε ε . Σφίξις ούν κατέχει με ώσπερ σαπούνιον 
είς έμαιυτόν ένέβαλον καί ού γινώσκω τί ποιήσω καί γάρ 
καθάπερ τό σοφόν δημώδες φησί ού δύνασαι νά παίζης 
μέ τοΰ πτωχού τό άντερο ο ο ο .

Είπε δέ αύτψ τότε Κικιρίκης ό οικοδεσπότης, εις τόν 
οίκον τού οποίου δέν γνωρίζει ό σκύλλος τόν άφέντη άλλά 
πάντες άφεντικά γεγόνασιν έσθίοντες καί πίνοντες είς 
τήν υγείαν τοΰ κουτοΰ οΰ οΰ οΰ οΰ.

Μπαχούμιε, Μπο,χούμιε, ΐνα τί μεριμνάς καί τ υ ρ μ
π ά ζ ε  ι ς περί ψ ι λ ά  κλωτσιάς δέ μόνον έ'στι χρεία ήν 
όσονούπω δεχθής έν πισινοΐς ΐνα πάντες γνώσονται δτι 
έγώ είμί ό Κικιρίκης, ό έν καβούκι ζήσας καί στεντορείως 
φωνήσωσιν ιδού δτι ή χ ρ ε ί α  έλάκτισε τήν χ ρ ε ί - 
α α α α ν.

Είπεν αύτώ πάλιν Μπαχούμιος ό Παρδαλός ώς πάν
τοτε τούς οφθαλμούς αύτοΰ έπάρας μόρας κουκουνά
ρας καί τοΰ μπογιατζή ό κόπανο ο ο ο ο ς.

Κύριε, Κύριε. "Ινα τί ούφιλεΐς με πλέον, ώσπερ έγώ 
έφίλουν σε καθάπερ ό ’Ιούδας; Ού γάρ έλιβάνισά σε έν 
πέννας δυσοσμία, ού στιβαρόν II ηλοπογνήσιον έκάλεσα 
καί δωρητήν έν μουρμπουλίθραις καί εύεργέτην έν 
σούφρα καί σκυτήρα έν Προμήθεια καί πατριώτην μέγαν 
εις φουσκωμένα άντερα α οο α  α .

Εγω ειμι ό ά ν α δ ή ξ α ς καί σέ καί τή σακοΰλά 
σου ου μήν άλλά καί Εθνικήν Πετσέταν είς ύψος πε
ρί - οπής ήγουν περί βουλώματο ο ο ο ς.

Αμήν άμην δτι άπιστος είμί ώς ό Θωμάς τοΰ πάλαι 
και ου μη πιστευσω επί κλωτσιάν σου έ(ος άν παύσω θέ- 
των την δεξιάν επι τον ή λ ο ν  της σακούλας σου ου ου.

Ταΰτα έλάλησε χειμαρρωδώς καί άπελθών θυελλωδώς 
συνεγράψε κολοκυθοειδώς άρθρα σιαχλαμαρώδη τε καί 
δυσώδη είς μνήμην τής βλακείας του ου ου ου.

Α Ν ΑΙΙΟ ΔΛ ΕΠΩΝΥΜΑ

Να σε λενε μελαχροινό καί νάσαι κόκκινος σάν άστα- 
κός βρασμένος.

Νά σέ λένε Κόκκινο καί νάσαι φθισικός.
Νά σέ λένε παχύ καί νάσαι λεβίθα.

#
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Νά σέ λένε παξιμαδά κα'ι νά φτιάνης μπουρμπουλί-

, , ,  , ,Νά σε λενε ανοιχτοχερι και να τρως το αυτο σου με
το συμπάθειο.

Νά σέ λένε γέροντα κα'ι νάσαι στής φασκιές.
Νά σέ λένε Ίδρωμένο κα'ι νά μήν υγραίνεται τό 

κορμί σου ποτέ.
Νά σέ φωνάζουν καστρωμένο καί νάσαι αρσενικός.

ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ
Μή λες ποτέ πώς είσαι φτωχός έκτός έάν δέν σκόπευες 

νά γυρέψης δανεικά.
Ά ν  εχης ύπ7 δψει σου νά ρίξης μεγάλο κανόνι φρόν

τισε νά πληρώνης τακτικά τά μικρά χρέη σου.
’Άν είσαι πολλά χρόνια παντρεμμένος καί ή γυναΐκά 

σου μόλις τώρα αρχίζει νά σοΰ κάνη αγάπη uriv ξεχνάς 
νά κρυφθής καμμιά βραδυά κάτω άπ’ τό κρεββάτι σου. 
Θά σοΰ κάνη καλό στό κούτελο.

’Ά ν  είσαι υποχρεωμένος νά ταχυδρομισης τσεκι καί 
δέν εχεις τά ψιλά στή Πάγκα ταχυδρόμισέ το ανυπό
γραφο. Θά νομίσουν δτι τώκαμες κατά λάθος. ’Έτσι 
κάνομε μεΐς καί γλυτώνομε τρεις μέρες καιρό.

Ά ν  είσαι πλούσιος μήν ξεχνάς πώς θά πεθάνη ς μ ι ά 
μ έ ρ α  καί αν είσαι φτωχός σκέψου δτι θά ζ ή σ η ς  
πολλές μέρες.

ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΣΑΛΕΠ ΙΤΖΙΔΙΚΟ 

«ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ»
Πωλοΰμε σαλέπι (δυστυχώς όμως δέν λ έ π ε ι 

γιατί είναι έντελώς γκαβό) άπό τήν αυγή (τό μάτι έ
κείνων ποΰ τό κατήντησαν ετσι) έως τή νύχτα ποΰ παρα
δέρνει ό Λευτέρης

Σερβίρομεν ώραΐα κουλούρια άπό 'Ελληνικά άντερα 
πεθαμένων τής πείνας καί τυρί άπό τό γάλα τοΰ έράνου.

Σπεύσατε πρίν διαλυθη.
General Manager

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΥΤΙΛΑΣ

ΜΕΓΑ ΚΡΕΟ Π ΩΛΕΙΟΝ 
«Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ ΚΗ ΣΡΑΒΟΜ ΑΡΑ»

Βώδια Ρωσσικά, αρνιά Γαλλικά, τραγιά Γερμανικά. 
Γελάδες Βελγικές, (κο)κότες Αυστριακές πετεινοί Μαυ
ροβούνιου, Σερβικές πάπιες, Βουλγάρικες χήνες. Τούρ
κικα βουβάλια, Πορτογαλλικά τυφλοπούλια, Ελληνικά 
γίδια καί Αμερικανικά γαλιά.

Σπεύσατε πρίν σάς κόψη κανένα ώτομομπιλ ή πεθά- 
νετε άπό· εμετό διαβάζοντες τόν Εθνικόν Κήρυκα».

Ό δός Υποβρυχίων πλατεία ό πάτος τής θάλασσας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γαμπρός. "Οσο πιό γερός είναι τόσο 
καλλίτερα γιά τή νύφη, ή όποία δέν ένδιαφέρεται γιά τά 
χρόνιοι του. Θά κάνη μόνον προγαμιαία δωρεά στή 
νί φη, θά δώση τή μεσιτεία σέ μάς πρίν παντρευθή, θά 
βάλη στεφάνι στό κεφάλι καί χαλκά στή μύτη του. Ή  
υποψήφια φαίνεται νέα καί ύποθέτομεν δτι· θά εΐναι καί 
κ«λή. Έγγύησι δέν δίνομε γιατί ό γάμος εΐναι σάν το 
καρπούζι.

Γράψατε: Χαλασμένον, όδός Φρενοκομείου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή έπιχείρησις τοϋ Σατύρου. 'Ο έκδοτης 
βαρεθείς νά γυρίζη άλλοτε μέν τής παοοικίες άλλοτε δέ 
τής σκούφιες διαφόρων πατριωτών άνάποδα άπεφάσισε 
νά κάντ} τραπεζιτικές εργασίες, μέ τήν πεποίθησιν δτι οί 
ομογενείς θά σπεύσουν νά καταθέσουν στήν τράπεζάν του 
τα λεπτά των γιά νά μήν τά ξαναϊδοΰν πλέον.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα τά όποΐα θά υπερτιμηθούν 
εκατό τοϊς έκατόν άν βρεθοΰν παλαβοί νά τ’ αγοράσουν 
>;αι στραβοί νά πάν νά κτίσουν. Δίνεις τά λεπτά σου μέ
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τό μήνα καί τραβάς υστέρα τά μαλλοκέφαλά σου μέ τά 
χρόνια.

Στείλτε μας προκαταβολή γιά νά σάς έχωμε στο 
χ'·ρι. Γράψατε Σάτυρος Βάλτος Κόμπανι, όδός Ξέρας.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
«Η ΝΙΛΑ ΤΟΥ ΜΑΜΑΛΗ»

’Έχομε δλα δσα χρειάζονται οί ανδρες καθώς καί ή 
κυρίες άπ’ έξω καί άπό μέσα.

Ά π ’ τό Κατάστημά μας βγαίνετε άπ’ τά νύχια εως
τήν κορφή ντυμένος άφ’ ού προηγουμένως σάς γ δ ύ-
σ ω μ ε.

Φτήνεια δσω πέρνει. Μπαίνεις μέσα πλούσιος καί 
βγαίνεις φτωχός. Οί λωποδύτες μόνον μποροΰν νά βγοΰν 
πλούσιοι, έάν δέν μ π ο ΰ ν μ έ σ α .

Άπλή δοκιμή θά σάς πείση νά... μήν ξαναπατήσετε.
Όδός Δίνετου αριθμός τριανταφεύγα.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Ο ΤΑ Ν  Ε11ΕΘΑΝΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Λός μου τό χέρι τώρα νά πάμε τσαρλατάνο 
Τήν ώρα μου σέ λόγια δέν θέλω νά τήν χάνω 
κι’ έπρεπε έως τώρα μέ τοΰτο τό χαντζάρι 
χίλιες ογδόντα δύο ψυχές νά είχα πάρει.
Μ’ έβαλε στά φτερά του κΓ αρχίσαμε πετώντας 
έγώ τρεμουλιασμένος, εκείνος Ιτραγουδώντ^αις 
κι’ άκοΰγαν καί τ’ αστέρια περνώντας σίάν σαΐτα 
τοΰ Μπάρμπα Χαραλάμπη καί τοΰ Σπανοΰ τήν πήτα.

,Εφθάσαμε στόν πρώτο τόν ουρανό σέ λίγο.
Τίκ, τάκ. Χτυπά. Ποιός εΐναι; φωνάζουν δέν άνοίγω 
Στό σύνθημα προύχώρει άλληώς ψυχή δέν μπαίνει 
κι, έχομε κάθε τρΰπα δώ πέρα βουλωμένη.

Πνεΰμά. Μέ τί; Μέ άνθη κολοκυθοκορφάδες. 
Πώς τάχει ή Βαισίλω; Νομίζω μπαλαρμάδες 
'ΐι σαχλαμάρα έ'στι; ’Άρθρον τοΰ Κικιρίκη 
τί Κικιρίκης έ'στι; Προμηθειών σκουλίκι.

Ό  ουρανός αστράφτει καί σχίζεται στή μέση 
καί άγγελος μέ βράκες νησιιώτικες καί φέσι 
Εμπρός περάστε λέει άλλα μέ δίχως κρότο 
γιατ’ οί Άγγελοι είναι στόν ΰπνο τους τόν πρώτο.

Πρίν άνοιχθοΰν έμπρός μου τοΰ ουρανού τά πλάτη 
έστύλωσα στον κόσμο γιά μιά στιγμή τό μάτι 
καί συχαμάρα είδα κι’ υποκρισία τόση 
ποΰ είπα: « Ά χ  Θεέ μυο καλά ποΰχω γλυτώσει».

Καί τώρα ποΰ θά πάμε— τόν ρώτησα— γιά πέ μου; 
Πώς θά ψοφολογούσα δέν σκέφθηκα ποτέ μου 
κΓ δσω άν είμαι πνεύμα μά γρΰ δέν νοιώθω τώρα 
γιά ποιά ή αφεντιά σου μέ ταξειδεύει χώρα.
Στούς ουρανούς τραβούμε θαρρώ, άλλ’ δπως ξέρεις 
μέσ’ στή ζωή δέν ήμουν ποτέ άνοιχτοχέρης 
Σέ έκκλησιά ούτ’ ενα δέν χάρισα καντΰλι 
ε’ικόναι, μανουάλι, μά μήτε καί σφοντύλι.
Επίτροπος δέν ήμουν τόν κόσμο νά ραντίζω 
μέσ’ στούς πιστούς μέ δίσκο στά χέρα νά γυρίζω 
Δέν έ'δεσα σκαρμούτσαί ποΰ κατά λάθος πάνε 
μέσ’ σ’ επιτρόπων τσίέπες πολλάκις καί κυλάνε
Μέσ’ στή ζωή δέν μ’ εΐδεν καμμιά φορά μέ δίσκο 
κι’ άν έ'κανα ώς νεος άνύπανδρος τό θρήσκο 
αγκίστρι ή θρησκεία θάταν στό πεταχτάρι 
γιά νά τσακώσω κάποιο ερωτικό λωφάρι.

(Έπεται συνέχεια)

VENIZELOS THE TARTARIN1AN.

Three whole months have passed since the Tar- 
tarinian fighter, Eleutherios Venizelos, seized the 
Greek power. He has had absolute control of the 
Greek affairs eveT since and he has enjoyed in ad
dition all assistance he desired from the Entente.

Before he ascended his dictatorial throne he 
lavishly promised unbounded assistance to the En
tente. Why, in three months time he would raise 
a force of 300.000 and he would march against the 
enemy, he would destroy them in no time and at 
last he would do wonders which the Entente troops 
failed to accomplish. W hy does he not do it now? 
What is the fellow doing all the time? Why does 
he not fight and have done with it?

3

According to the recent reports of the war casual- 
;ies, 7,000,000 have been killed on both sides since 
ts beginning. Not even one o f the Venizelos troops 
is included in this great figure of the Armageddon 
tax. W e demand to know when Venizelos is going 
io  compensate the Entente, at least somehow in re
turn for what they have done for him. Is he going 
to fight at all, or not?

We, the Greeks who are loyal to the Greek cause, 
do declare most emphatically that Venizelos will 
not fight. W e have said so all the time. That the 
Entente believed in him we do not wonder.

Venizelos offered the Greek help to the Entente 
fiee of charge. King Constantine demanded con
siderations. There are 4,000,000 Greeks still ser
ving the Turk in Thrace, Constantinople and Asia 
Minor. Their ancestors have served the most ter
rible conquerors that human race has ever pro
duced. Since the fall of Constantinople in 1453 on 
May 29th, the Turks have been ceaselessly mas
sacring the Greeks. The Greek homes have been 
violated, their property confiscated and many of 
them have been forced to be converted to the Mos
lem faith. The only hope of those Greek victims 
was that one day their descendants would be liber
ated and the song of liberty which made their whole 
soul thrill would one day be sung by their descen
dants, avenging the sufferings that the unfortunate 
Greek race experienced at the Turkish hands.

King Constantine, therefore, demanded from the 
Entente due consideration for those brethren of the 
Kingdom of Greece whom European diplomacy 
prevented from being liberated at the Bankan cam
paign of 1912 when the Bankan armies marched on 
Constantinople.

It was a tragic disappointment, indeed, for the 
fellow Christians when at the gates of Constantinople 
to hear the European diplomats calling them to the 
Conference of London and there settle with the 
Turkish representatives the Balkan question in favor 
of Turkey.

The Entente, however, refused to consider any 
compensation whatever in favor o f Greece if they 
should join their cause. It is an historical fact that 
King Constantine then suggested entering the 
European conflict on the side of the Entente if the 
integrity of the Greek territory would be respected 
by them in the event of the Entente victory. This 
was again refused and the Entente accepted Veni
zelos’ unconditional offer. Is it an offer true? It 
remains to be seen. In the meantime the loyalist 
Greeks in America are joining the American army 
daily and many thousands of them have already 
been enlisted.

W e repeat, what is Venizelos doing now? Is 
he still deceiving the Entente?

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 
κΓ 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 έ'χεις καρδοχτΰπι 
άν έχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη 
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-

ψη?
πρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κΓ έρθη καιρός νά κλά-

ΨΠ?·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.
Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται

είς τό άριστοκρατικόν Ξενοδοχείον ό «ΈΡΜΗΣ».

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



NEW YORK SATIRE

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. Τά Κεντρικά Γραφεία τής 
'Εταιρείας έγκατεστάθησαν είς τό Παγκοσμίου φήμης 
W ALL STREET είς τό Κέντρον τών Μεγαλειτέρων 
Τραπεζών τοΰ Κόσμου καί πλησίον τοΰ Χρηματιστη
ρίου Νέας Ύόρκης. Άπό σήμερον δύνασθε έλευθέρως 
νά ζητήσητε πληροφορίας καί 'Οδηγίας διά παν ’Εμ
πορικόν καί Οικονομικόν ζήτημά σας. 'Ο Μόνος Ανε
ξάρτητος Οίκος έν Αμερική, τό μυστικόν του θά είναι

ή πρόοδός σας. Π ροσέξατε!!! 40 ο)ο κέρδη προσφέ. 
ρομεν είς δσους συνεργάζονται μεθ’ ήμών. Παντού 
δπου υπάρχει "Ελλην πρέπει νά ζητήσι) τόν Αγγελία- 
φόρον, στέλλεται δωρεάν. Γράφετε τήν διεύθυνσιν α<>. 
νον Άγλιστί

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π ΟΥΡΑΣ

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΩΜΟΤΥΠ ΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
«Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ »

Τό Μεγαλείτερον καί Τελειότερον έν Αμερική.
Ν. 1. 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 Κ ΑΛΛΙΤΕΧΝIΚ ΑΣ ΚΑΙ Π Ο ΛΥ

ΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πέντε μηχανικά πιεστήρια καί στοιχειοθετική μηχανή. 

Γ ράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

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

Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Τ έ πάντα είναι πιθανά. Ηεός νά μή τό δώ<ηι 
μά £ν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώσω 
"Αν μ’ Ενα πόδι εύρεθής «ΐτε μέ δίχως χέρι 
καί Ιχεις οικογένεια καρβέλι ποιλς θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ϊρθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης σννεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
#τ4ν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε d σφάλει* ς νά κάνχις.
J*ka Maralua, Rookery Bldf. Room 817, Cllie lf ,  BL

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

Τήν εταιρίαν μας δέν θαυμάζουν καί συστήνουν μό- 
i νον οί ειδικοί καί επιστήμονες, άλλά καί ’Εμπορικά ’Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως εκ
φράζει τήν πεποίθησιν ότι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
εις 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 είς σοβαράς εταιρείας.

Στείλατε τάς παραγγελίας σας αμέσως. Γράψατε ά
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

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 κοά λοιπά δσα ό νοΰς σου βάλλει 
κι’ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη. 
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Ξενοδοχεϊον ΰπνου πσΰ καί φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυρωσύνη 
νερά ζεστά καί κρΰα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί μέ τήν ήμέρα 
Χοτελ 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 'ΕλλττΊκόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης,
Π ρωτης τυριά τοΰ Π αρνασσοΰ νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εΰθΰς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

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

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

Τιμάται δεμενον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τοΰ 3 911— 1912 $1.50

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

"Ολοι όμοΰ 5.00
’Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γ ράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

136 E. 17th St.,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Mivtef Μτνιίς ίέν *ά <re πή πώς δέν ·Α *ή xm μένα. 
ψοϋχα {Αν έπάνω μας δέν 4ή καλοραμμένα.
Ά ν  ♦έλης νά βυγκινηθή κι’ ή δοπλαγχνη Έχ*ίν^ 
μόλις ντβμένβ σέ ΙΙή λές » '  είσαι φιγουρίνι 
«τούς ΓΙ απαγε«οργίου Μπρος νά τρέχης ταwvuuk 
*Μτχα ύ4 >6πΚ Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

P A P A G E O R G E  B R O S .
60Θ Blue Island CHICAGO.

ELLENIC FURNISHING Ce.
M l  Ctk AVENUE NEW YORK.

ΝΕΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδ ρικών ίίδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξατά ΙοΑ(- 
»ουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδβκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έ'χης χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Εΐναι 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 39th Street New York

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

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής οπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ 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’ δγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμα της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποδναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κδτι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Κ. Α Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Ι
’ Iattlf

25* W. 44 ST. NEW YOKE.

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

GAGAL1S St ECONOMOU
252 Cheatnut St., Mancha·*or, Ν. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά *Ιτβ καί γυναικεία 
γνά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάΦ» ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμχάββς;
Στον Οικονόμου— Γάγαλη εύΦύς νά τά πρυμνήσ ς̂ 
δλα τά είδη πσδ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιστ’ έ'χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλσντο 
πού σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι ν ΙΝ! 

* * *
ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

Π ΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
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
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό το Βόλο
τήξ Άχαΐας τά ύγρά τά μυρωμένα ’κείνα
«ποΰ 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

A


