
T ru e  translation  file d  w ith  the P ostm aster at N ew  
Vc*rk Ν. Y. on  the 1 D e cem b er  1917 as requ ired  

b y  the a ct o f  O c to b e r  6th, 1917 .

II.— Καλή σου μέρα Φασουλή.
ι Φ.— Καλή μου κα'ι καλή σαν
Φέρε την ντοβραβίρα μου καί πάρε τό βιολί σου 

11.— Γιά ποΰ θά πάμε Φασουλή;
Φ.— ”Ελα τόν φράχτη, φράχτη 

νά τραγουδήσομε καί μείς τόν Εθνικό μας Κράχτη 
γιατ'ι σάν έρθη άνοιξις και τόν ’Απρίλη μήνα 
ώ ξεϊν άγγέλλειν γέγραπται νά δοΰμε τήν ’Αθήνα.

Π -— Παραληρείς μοΰ φαίνεται κακόμοιρε καρντάση 
κα'ι θά φωνάξω τόν Παπά νάρθή νά σέ διαβάση.

Φ.— Τρέχουν τά χρόνιο» σάν νερό, γοργοκυλοΰν οι μήνες 
Π.— Στους Κεντρικούς πλήν άρχισαν παρντόν νά

μπαίνουν σφήνες 
κι’ δλω και τή ζυγώνομε τή μάγισσα Ειρήνη 
ποΰ με ποδάρια είκοσι χιλιάδες εχει γίνει.

Φ.— Τής αΰτοσυντηρήσεως κυριαρχεί ό Νόμος
Λίγο ψωμί μεσ1’ στόν ντουρβά και μακρυνός ό

δρόμος.

Σέ μετρημένη γλώσσα 
πολεμικά κα,μπάσα.

ποΰ στήν ε’ιρήνη φέρεται τή διαρκή κι’ ώραία 
πουχει στομάχι κι’ άντερα κα'ι δάχτυλα μακραΐα. 
Βλέπω.

Π .— Τί βλέπεις Φασουλή;
Φ.— Χιλιάδες πέρα μίλια 

φούρνους κυτάζω μέ ψωμιά, λαγούς μέ πετραχήλια 
και κεραμίδια μακρουλά κόσμος κρατών στό χέρι 
φωνάζει ζήτω κι’ ώσανά Μεσσία μου Λευτέρη.

Και τί δέν βλέπω γύρω μου μαγκούφη Περικλέτο 
Νέους ό Λευτεράκης μας θριάμβους αίρει φέτο 
ο! Βασιλείς τόν δέχονται κι’ οίύπουργο'ι μέ βάγια 
τοΰ λέν έσύ Λευτέρι μου μάς έχεις κάνει μάγια 
κι’ δλους γιά σένα σήμερα μάς έχει πιάσει τρέλλα 
άπό την Πόλι έρχομαι κα! στήν κορφή κανέλλα.

Μέσα σ’ αΰτό τό πατερντ'ι και στή μεγάλη μπόρα 
θαρθή και ό Λευτέρης μας στή μακαρία χώρα 
Τών φο>νηέντων γάρ φησί τοΰ Κράτους

έλλειπόντων
ούδέν γενέσθαι δυνατόν έστ'ι έκ τών δεόντων.

Παντού προβάλλει σίδηρος και αίματα αυλάκια 
άνάτριχα τοΰ Κάϊζερ προσβλέπω τά μουστάκια 
ποΰ πριν περάση Περικλή ό χρόνος ποΰ μάς

φθάνει
αύτός φραγκφοΰρτες ώμορφες μέ συγχωρής θά

φτιάνη
κι’ έγώ μέ σβάχτιν, σιβούχτιν, σβάν θά τρέχω δπως

τόσοι
νά πέρνω πότε βερεσέ και πότε έπι πιστώσει.

Κυτάζω συγκρουόμενα στρατεύματα και στόλους 
έπ'ι κι’ ύπό τήν θάλασσαν παρατηρώ διαβόλους 

κι’ ό Μπίγκ έξκισύσμη έσπασε τοϋ Χίντεμποργκ
τά πίσω

κι’ άν δέν σ’ άρέσ’ ή μέση μου νά τήνε πελεκήσω.

Παντού μαχαίρι κα'ι φωτιά. ”Αβε μαγκούφη άβε 
οΐ Ίταλο'ι κρατήίΗρίαν πώς λένε στά Πιάβε 
κα'ι ό Μακένσεν φαίνεται πώς δέν θά κάμη βήμα 
γιατί μιά φάτσα έρχεται, δυό τέρτσος άλά πρίμα.

"Οπου στραφη τό βλέμμα μου παντοΰ αιμάτων
φρίκη.

’Ανακωχή μοΰ φανεται ζητοΰν οί Μπολσεβίκοι

Ποΰ ό Ζαμπουνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρυσάφι.

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

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

Χίλια έννηακόσια με δεκα και έπτα
ποΰ προπαγάνδες σάν σπραβές μάς χόρτασαν λεπτά

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

Αριθμός τριάντα είναι ό παρών πλήν συν εννηα 
ποΰ ο! Ούνοι θά άδειάσουν τών Φρατέλων τή γωνιά

Και για μας Δεκεμβρη πρώτη 
καί γιά κάθε πατριώτη.
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ποΰ αρμενίζουν μέ βορριά, μαΐστρο και πουνέντη 
κα'ι δέν γνωρίζει σπίτι τους ό σκύλλος τόν άφέντη.

ΓΙ.—  Πώς τά κυτάς βρέ Φασουλή τά Ρωσσικά τά
πράμματα;

Φ.— Είναι πώς ήταν πάντοτε βρέ Περικλή γιά κλάμματα 
κι’ αν ενα Κράτος εκατό ή γκρίνια τώρα τάχει 
ό Καλεντίνης έσφιξε τό Ρωσοικό στομάχι 
κι’ δ,τι σπαθ'ι δέν ιιπόρεσε νά κάνη και τουφέκι 
μέ τό παχειάντερο θαρρώ πώς θά γενή ζευζεκι

II αν τοΰ κροτούνε τύμπανα, ήχοΰνε τηλεβόλα 
κι’ η προσοχή μου στρέφεται κοι πρός τή Μινεόλα 
ένθα στενάζει κατ’ αύτάς κατάκλειστη τσιφούτη 

•ή Μπλανκουΐνα ή γκιουζέλ, ή'Χιλιανή ή μπιούτι.

Ά π ’ άκρη σ' άκρη χαλασμός. Βουίζουν ή οβίδες 
Μάτσα τά γιου τά οουμπμ,αρίν τσακώνουν σάν

μαρίδες
κι’ ίσως άπ’ τόν ερχόμενο τό μήνα τό Γενάρη 
μ’ άπώχες νά τά πιάνουνε κα'ι μέ τό πεταχτάρι.

Π .— "Ενεκ’ αύτά τά σουμπαρίν, στρατεύματα
και στόλοι

είκοσι σέντζι’ αγόρασα χθές βράδυ τό φασόλι 
κα'ι μέ τά δρόμο τούτον δώ όφ κόρς ποΰ έχει πάρε: 
θά προσπέραση στήν τιμή τό μαΰρο τό χαβιάρι 
ποΰ τώτρωγα ποτέ κΓ έγώ σάν τό κριθάρι τάλογο 
μά τώρα μόνον τό κυτώ γραμμένο στόν κατάλογο.

Φ.— Αύτά τά γκόνς βρέ Περικλή καί βόμβες και τά βόλια 
ποΰ έφθοίοαν στά είκοσι τό πάουντ τά φασόλια 
αι’ τά θά φέρουν διαρκή ειρήνη κάποια, μέρα 
άν δέν .μάς εΰρη δηλαδή πανώλης και! χολέραι 
γιατί πώς είπε ό Χριστός κι’ cl Άποστόλοι ουλοι 
ού ζήσεται ό άνθρωπος μονάχα γιά φασοΰλι·

Σφρίγος παντού κυριαρχεί τριγύρω μας καί
δράσις

είχε κι’ ή Πανελλήνιος δυό τρεις συνεδριάσεις 
κα'ι ό Καρούσος σάν γιατρός Πρόεδρο άλλον κάνει 
μήν τύχη κα'ι ό άρρωστος στά χέρια, του πεθάνη.

Π αντού στυλώνουν αί άρχαί τό· βλέμμα τους άέτειον 
καί άν προχθές τών γάμων μου είχα τριπλήν

. επέτειον
εύχάς άπό τοΰς φίλους μου εφέτος μόνον πήρα 
ϊσως γιατί δέν έκανα κΓ έπαίτειον τήν χεϊρα.

Δράσις σπουδαία γίνεται, δουλειά μέ τό καντάρι 
δμως έσύ δπως κΓ έγώ δέν πέρνομε χαμπάρι 
γιατ! δέν βγάζουν πάντοτε στό Δήμο τά έν οΐκω 
εκτός άν είναι άπλυτα από τόν Κικιρΐκο.

Καινούρια δράσις έ'ρχεται κΓ ό μήνας ποΰ μάς
μπαίνει

κάνει πολύ ν’ ανησυχούν ώς φαίνεται οί ξένοι 
γιατί κρατεί στό χέρι του καινούργιο ντράφτ

ζευζεκι
ποΰ γυλιός στήν πλάτη μας θά γίνη καί τουφέκι.

Δράσις έδώ, δράσις έκεί. Νόμους καί παρανόμους 
Χέρι θαρρώ θά βάλωμε καί στους σιδηροδρόμους 

γιατ’ έτσι μόνον ή ελπίς υπάρχει Περικλέτο 
μήν τύχη τά τινάξομε άπό τήν πείνα φέτο.

"Οπου στιλώσω σήμερα τριγύρω μου τό βλέμμα 
σκοτάδι βλέπω άπειρο, καταστροφή καί αίμα 
μά και κοντράκτς πολεμικά μαζί μ’ αναδουλειές 
καί στεγνωμένα άντερα μά καί παχειές κοιλιές.

Ά φ ’ δτου τοΰτ’ οί Γερμανοί μάς μπήκαν στό
ρουθούνι

καί γίνηκαν αιμοχαρείς καί βάνδαλοι καί Ουνοι 
δταν στο δρόμο Γερμανό κανένα συναντήσω 
αισθάνομαι τήν δ'ρεξι κι’ έγώ νά τόν μασήσοί 
καί θά τόν κατεβρόχθιζα «ιάν λουκοιτ.ά μελάτο 
άν δέν φοβόμουνα αύτός μήπως μέ βάλη κάτω.

Γι’ αύτή τήν παληοφάδερλαντ μέρα καί νύχτα
τρέχουν

πιάν’ ή τσιμπίδα διαρκώς μ’ αύτοί σωμό δέν έχουν 
Λερναίες ΰδρες φάνηκαν στό σπίτι μας χιλιάδες 
πλήν μ’ δλους τοΰς Συμμαχικούς· ό Μπάρμπα

Σάμ μπελάδες

κρατών τό κλόμπ στό χέρίτ-του κάθε κεφάλι σπάζει 
καί λέν ολράϊτ Βούλγαροι κι’ οί Τούρκοι κάνουν

χάζι.
γιατί πώς ξέρεις ξάστερα λιγάκι νά τά πούμε 
χίλιες ξυλιές στόν πισινό τόν ξένο δέν πονούνε

Μ’ ανησυχεί καί τό Ιναμπραί κι’ ή μάχη τοΰ
Βουρλόν

κι’ δταν κανένα συναντώ στό δρόμο μου ζουρλόν 
σ’ αύτά τά χρόνια τασχημα άναφωνώ κουμπάρε 
πλήζ.δώ cii μου τή γνώσί σου κα'ι τή δική μου πάρε. 

II.— Αύτές τής εξυπνάδες οθυ ώς σοβαρές τής πέρνω 
κΓ είς ενδειξιν άβρότητος άνηλεώς σέ δέρνω.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τήν περασμένην εβδομάδα έτελείωσαν καί τήν II αν- 
ελλήνιον "Ενωσιν δηλαδή τάς εργασίας τής Παν. Ενώ- 
σεως θέλομε νά πούμε.

ΤΙ Παν. Ένωσις είναι ή αλήθεια πώς άπό πέρυσι 
έως φέτο δέν έκαμε καί πολλά πράγματα. ’Άφησε δμως 
περίσσευμα καί τοΰτο είναι τό κυριώτερυν. ’Άλλως τε 
πώς θέλετε κύριοι νά δράση εν» Σωματεΐον τό οποίον 
δέν έχει. . . . μ έ λ ι  ;

Αί συνεδριάσεις τών πληρεξουσίων έ'γειναν δπως καί 
πέρυσι στήν ίδια αίθουσα, διαβάστηκε κίοά πάλι ό σχε
τικός αγιασμός καί τό πνεύμα τό άγιον έφώτισε τοΰς 
πατέρας καί τάς μητέρας τών Τμημάτων είς τήν όδόν 
τήν άγουσαν πρός τό τέρμα.

’Εκείνο δμως πού έλειπεν εφέτος καί τό όποιον μάς 
έκαμε μ εγώ. η ν αΐσθησι είναι δτι δέν τραβήχτηκαν cl όν 
’Εθνικόν Κήρυκα σάν πέρυσι μερικά σκίτσα γιά νά μά- 
θωμε καί· φέτος ποιους άπ’ τοΰς πληρεξουσίους ή Φύσις 
προώριζε νά κυβερνήσουν Κράτη, ή Μοίρα διιοις ή ζη
λόφθονος τούς έφερε στήν Αμερική καί φόρεσαν κολ- 

ι λάρο.
Οί πληρεξούσιοι τών Τμημάτων άφοΰ άνεθεώρησαν 

τό Καταστατικόν καί κάθε κακώς κ ε ί μ ε ν ο ν (τοΰ 
Καταστατικού) προέβησαν είς τήν εκλογήν τοΰ νέου 
Προεδρείου μετά τήν οποίαν ό τέως Πρόεδρος τής Έ- 
νοόσεως ιατρός κ. Κ. ΚαρΓ.ύσος έδέχθη τά θερμά στ·γ- 
χαρητήρια τών ειλικρινών φίλων του.

Νέος Πρόεδρος έξελέγη ό κ· Γ. Βοϊκλής ό όποιος 
καθώς είπε στόν ευχαριστήριο λόγο του είχε πόνο στο 
λαιμό. Το;ΰ εΰχόμεθα μέ .τήν ανάληψιν τών νέων κα
θηκόντων του ό πόνος νά μήν άνέβη στό κεφάλι.

Μετά τήν λήξιν τών εργασιών δέν έδόθηκε τραπέζι 
εφέτος δπως στά άλλά χρόνια καί τοΰτο όφείλετται στήν 
ακρίβεια όχι βέβαια τών τροφίμων, άλλά τών αντιπρο
σώπων.

Οί αντιπρόσωποι έν τέλει άφ’ οΰ συνέχαρησαν τό 
νέον Προεδρείον ά λ λ  η λ ε γ ύ ω ς κ α ί  ά δ ι α ι- 
ρ έ τ ω ς άπεχωρίσθησαν πλήρεις ελπίδων τρ-αγου- 
δοΰντες πενθύμως τό «Κάθε πέρσι καί καλλίτερα.» ν

Τήν περασμένη εβδομάδα επίσης έπεσκέφθη τήν πό- 
λιν μάς καί ό κ. Ροϋσος ό οποίος έπήγε στό σαλόνι τής 
Παν. Ένώσεως καί είδε τόν 'Ελληνισμόν τδν όποιον δέν 
θά έχη τόν καιρό νά τόν γνωρίση.

Πρός τιμήν τοΰ κ. Ρούσου δ έν τή Μπουρμπουλήθρα, 
τοΰ Σουφρωσάιι βαπτισθείς Μέγας Ευεργέτης κ. II. 
Τατάνης παρέθηκε δείπνον κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
όποιου ήγέρθησον πολλαί προπόσεις Ελληνιστί μέν άκα- 

‘ τάληπτοι δέ διά τόν Αμφιτρύωνα.
Λέγεται δτι ό κ. Τατάνης προέπιεν ύπέρ υγείας καί 

ί σωτηρίας τών κινδΰνευόντων τσουβαλιών του '/οί ό ν. 
Καλλίμαχος υπέρ πεν-όνταιν, μασώντων, οολλαρόντώΛ* 
είς τάς όποιας προπόσεις κάμποσοι γνωστικοί άπήντησαν 
«Καλά υστερνά καί ό Θεός νά τούς βγάλη δεξιά.»

Καθ’ δλην τήν διαρκειον τοΰ δείπνου ό κ· Τατάνη- 
c όποιος άναπληρώνέι «έ τήν ευφράδειάν του τό πνεΰ >α 
τοΰ τοΰ λείπει, έκαμε ένα σωρό καλαμπούρια μέ τό μτιαλό 
του ποΰ διεσκέδασεν αρκετά τούς προσκολλημένους.

Ο κ. Καλλίμαχος επίσης διηγήθη μερΐ'κάς περιε,πε- 
τειας του άπό τήν έξερεύνησιν τοΰ Λιου/γείβυ Πορθμού 
καί ένας σοφός Σολωμός καί καί καλλικέλαδος πτηνός 
συνετκ,ράτησε τό άκροατήριον άπό τή μύτη πού παρ’ ολί
γον νά σκάση.

Μετά τό πέρας τσΰ δείπνου ό Άμφιτρύων έπλήρωσε 
τό μπίλι τοΰ ξενοδοχείου καί έχρέωσε στά βιβλία του τή 
μερίδα· τών δημοσίων προμηθειών τού μέλλοντος.

Τ· ΓΑ ΤΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
’Ιατρός

203 ERIE BUILDING, CLEVELAND, OHIO

ΠΕΝΙΕΣ Α Π Ο  ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΕΣ 

CLEVELAND, OHIO

'Γό Cleveland εΐναι μεγάλη πόλις. ’Έχει πολλοΰ- 
"Ελληνας, οί οποίοι έάν δέν είναι καί αυτοί μεγάλοι 
έχουν μεγάλη δμως φ α γ ο μ (ί ρ α ή μάλλον φ α. 
γ ο μ ά ρ ε ς γιατί τό πάπλωμα γύρω απο τό όποιον 
τρώγονται εΐναι π ο λ υ κ ό μ μ α τ ο ( άν επιτρέπεται 
ή φράσις.)

Στό Cleveland δέν τρώγονται γιά τά πολιτικά μονά
χα- Έκεΐ ή 'Ελληνική φαγούρα εΐναι πολύμορφος. Κοι
νοτική, ΙΙαπαδική, Τοπιστική, Πολιτική. Έκεΐ εΐναι 
πολύ δύσκολον νά συναντήσητε δύο άνθρώπους όμοφρο- 
νοΰντας καθ’ δλην τήν γραμμήν. Ά ν  συμφωνούν στό 
Πολιτικό ζήτημα θά τρώγωνται στό Κοινοτικό κΓ uv 
εΐναι σύμφωνοι γιά τόν Παπά θά διχογνωμοΰν στό 
ζήτημα τού Προεδρείου τής Κοινότητος. ’Έχουν δική 
τους παντιέρα οι Θεσσαλοί, είναι άντάρτες οί Θηβαίοι 
καί οί Σάμιοι δέν συντάσσονται μέ τήν γνώμην κανενός.

Τό Κοινοτικό ζήτημα στό Cleveland είναι τό περισ
σότερον φλέγον γιά τό όποιον έχύθηκε δχι. μόνον με
λάνι πολλή στά ημερήσια φύλλα, άλλά καί παράς άρκε- 
τό\ς στά εγχώρια Δικαστήρια γιά νά ίκανοποηθοΰν αυ- 
ριον οί δικηγόροι κιοί τιμωρηθούν οί άνεύθυνοι. Κλοπαί 
καί καταχρήσεις ’Εκκλησιαστικοί φέρονται άπό τοΰς 
μέν, φιλοδοξίαι. καί πόθοι καταλήψεως τής Ά  ρ χ ή ς 
(sic) ισχυρίζονται οί άλλοι, καθ’ δλον δμως αύτόν τόν 
χρόνον ή Παροικία γίνεται μαλλιά κουβάρια, ή Κοι- 
νότης σπαταλά χρήματα κ:,ί τ ά 'Ελληνόπουλο τοΰ Cle
veland μένουν θεόστραβα άπό Ελληνικά γράμματα. 
Πετσοκόβονται, οί ομογενείς τού Cleveland γύρω άπό 
τό ράσο τοΰ τυχόντος ΙΙαπά, «χίζουν τά ροΰχά τους 
γιά τά καντύλια τής Εκκλησίας καί μένουν άδάκρυτοι 
ίΐαί απαθείς στήν Έ θ ν ι κ ή ψ υ χ ή ποΰ-πεθαίνει 
από μαρασμό, άπό φθίσι. Μία Παροικία πού φθάνει 
ν’ άριθμΰ/ τόν χειμώνα: 4.000— 5.000 'Έλληνας δέν κα- 
τώρθωσε ποτέ νά έχη ενα' Δάσκαλο, γιά τά Ελληνό
πουλά μας ποΰ θά τούς φυτέψη μέσα τήν άγάπην πρός 
τήν Πατρίδα καί τήν υπερηφάνεια γιά τήν καταγωγή 
τους.

Δέν εΐναι σήμερα οί ίδιοι δροι δπως στά χρόνια τής 
σκλαβιάς. Άνεστράφησον. Τότε ή θ ρ η σ κ ε ί α  
ευνεκράτησε τόν ’Ε θ ν ι σ μ ό ·  σήμερα ό Έ  θ ν ι- 
σ ιι ό ς μονάχα θά.συγκράτησή τ ή θ1 ρ η σ κ ε ί α. 
μέσαι στή Βαβυλωνία τών γλωσσών ποΰ ζούμε, -μέ τάς 
κοινωνικός συνθήκας ποΰ μάς βαρύνουν καί τήν ύ λ ι- 
σ τ ι κ ή ατμόσφαιρα ποΰ άναπνέομεν.

Εΐναι ε γ ω ι σ μ ό ς  ή Έκκλησία. ’Εγωισμός των 
γονέων, σ υ μ φ έ ρ ο ν  τών μεγάλων (τών ηλικιω
μένων)·' Είναι ή ’Εκκλησία γιά κείνους ποΰ σκέπτονται 
γιά τήν ν|ιυχή των ή γιά τή μ.ο'τοιοδοξία των καί δχι γιά 
την ψ υ χ ή τ ή ν Έ  θ ν ι κ ή τών παιδιών των, 
τών ξένων μικρών παιδιών, έκείνων ποΰ θ ’ άποτε/έ- 
σουν τήν γενεά τοΰ μέλλοντος, γιά τήν όποία όλοι μας 
φέρομε βαρειά τήν ευθύνη.

Ψηλώτερα άπό· τόν ά μ β ω ν α, ή έ δ ρ α τοΰ 
Δασκάλου καί τ ι μ ι ώ τ ε ρ ο άπό τό ράσο ή φίβτο· 
βόλος πλειάς τών σοφών προγόνων ή γ λ ώ σ α τών 
όποιων καί Μ Ο Ν Ο Ν  δι έσπειρε καί συνεκράτησε 
τόν Χριστιανισμόν.

Ελληνες! Π ΡΩΤΑ ΣΧΟΛΕΤΑ καί ΰστεοα ΕΚ
ΚΛΗΣΙΕΣ.

Θέλομε τής Εκκλησίες άπό τά π ε ρ ι σ σ ε ύ μ α τ α  
τών Παροικιών, ζητούμε δμως τά Σχολεία έκ τών 
υ σ τ ε ρ η μ ά τ ω ν .

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

• Οταν η Μοίρα σου είνε στραβή τοΰ κάκου’κ.Γ άν έχ;ις 
ίσια πόδια.

Γιά να μπής στην αθανασία δέν εΐνο'ΐ άνάγκη νά είσαι 
οί σοφος. Άρκεΐ οϊ άλλοι νά είναι’ περισσότερο κουτοί 
άπό σένα.

Οταν σκότώσης έναν άνθρωπο μπαίνεις στή φυλακή 
καί ότον ξεμπερδιέψης δλους τοΰς φύλακας τής φυλακής 
σου βγαίνεις έξω.

Η ζωη είναι αγων δροικ,υ είς τόν όποιον δσο ταχύτε
ρος είσαι τόσο πιο γρήγορα θά φθάσης στό τέρμα γιά 
να πάρης συ μεν τό επαθλον— ή μάλλον τό έπάθλιον 
σάββανον— οί δέ άλλοι ποΰ μένουν πίσω τά ροΰχά σου.

Οταν είσαι φτωχός ό κόσμος σέ χαιρετά καί βάζει τό 
χέρι σ-ήν τσέπη του- άν όμως είσαι πλούσιος τότε βγά-



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

Tel. 6319 Broad.

Entered as second class mail matter. April 19 th 
1917, at the General Post Office of New York, 
Ν. Y., under the Act of March 3, 1879.

ζει τό καπέλλο του και προσπαθεί νά βάλη τό χέρι του 
στή δική σου τσέπη. y

Γιά νά κάνης φίλους έξαρτάται άπό σένα. Τοΰς εχ
θρούς δμως τοΰς πιάνεις σάν τό συνάχι χωρίς νά ξέρης 
πώς και ποΰ.

ΤΙ καλλιτέρα δίοιτα γιά τή μακροβιότητα είναι νά 
θυμάσαι μιά φορά τούλάχιστον τήν ημέρα πώς πρέπει 
κάποτε νά πεθάνης.

Ο'ι νέοι ποΰ έχουν μυαλό κυτάζουν πρός τό μέλλον, οί 
γέροι πριν ξαναιμωραίίσΰν στό παράθυρο και ή γυναίκες 
γνωστικές κα'ι μή στής προθήκες τών Καταστημάτων.

Ή  παντρειά είναι σάν τό βυζικάντυ σοΰ ξεφλουδίζει 
μέν τήν πλάτη, άλλά σέ γλυτώνει άπό τό κρύωμα.

.'Μ υστεροφημία είναι ή όμπρέλλα ποΰ σοΰ φέρνουν 
από τό σπίτι σου δταν ό μέν ουρανός έχει ξαστερώνει, 
σύ δέ είσαι μουσκίδι άπό τή βροχή.

Τό ενα τό μάτι τό κλείνει δλος ό κόσμος, τά μάτια δμως 
μονάχα οί παντρεμμένοι.

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΆ 

(Συνέχεια έκ τοΰ Προηγουμένου.)

IIάψε [ΐοΰ λέει. Φθάνει. Μέ γειά σου μέ χαρά σου 
ή γλώσσ’ ουτή ποΰ μοιάζει δπως τής πεθεράς σου.
Π έρασε μέοΙα τώρα κΓ δταν ή ώρα φθάση 
στόν Πλάστη θά σέ πάνε κι’ αυτός θά σέ δικάση.'

Π άρτον— ό άγγελός μου τοΰ λέει τοΰ αγγέλου—  
κΓ άφοΰ <τή ζήσι ήσο κατά τοΰ Βενιζέλου 
ή τά καλά σου δλα παράμερα θά μποΰνε 
ή τά /οκά ποΰ είχες θά σοΰ συγχωρεθοϋνε.

Γειά σας! ΙΙοΰ πάς τοΰ λέω ’Αντζέλο μ ίο κάρο; 
Πάω ψυχές, μοΰ λέει, κΓ άλλες στή γή νά πάρω 
καί τρία χρόνια τρέλλα τόν κόσμον έχει πιάσει 
ποΰ στή δουλειά μάς έχει μέ τό συμπάθειο σπάσει.

Στάσου παραγγελίας καμπόσες νά σοΰ δώσω 
Λέν ήμπορώ, μοΰ λέει, νά σέ υποχρεώσω 
κΓ ώς ή Γραφή διδάσκει μόνον στούς. τότε χρόνους 
μιλοδσαν οί Άγγέλοι μέ Νώε απογόνους.

Είπε, και τά φτερά του αυτοστιγμεί ανοίγει 
όρεβονάρ μάς λέει καί δπου φύγει, φύγει 
καί σκέφθηκα κυτώντας τό δρόμο ποΰ τραβούσε 
πώς σόμ χσυέρ κοί κάποιος χαζός ψυχομαχούσε.

Καί τί θά γίνη λέω στό φύλακά μου τώρα;
Σέ λίγο, λέει, θάρθη κα' ή δική σου ώρα 
Είναι κλειστό τής Δίκης τό Θεϊκό 11 αλάτι 
γιατί ό Πλάστης είναι άκόμα στό κρεββάτι.

'Όπως καθένα χρόνο τό έκανε καί φέτο 
Χθές βράδυ είχε δώσει στούς Μάρτυρας μπανκέτο 
κΓ είπα τοΰ χρόνου σιούρλυ πρώτον θά μέ ταΐση. 
άφοΰ κΓ έγώ ό δόλιος μαρτύρησα στή ζήσι-

"Ωστε γλεντούν δώ πέρα; Βεβαΰος πλήν δέν τρώνε 
δπως θαρρεί ό κόσμος τό γλέντι φαμψαρώνε 
’Εδώ γλεντούν έν ΰμνοις καί έν χορδαΐς κιθάρας 
’Αγγέλων καί όσιων κΓ αγίας πάσης κάρας.

Σάν έρθουν νά σέ πάρουν νά πάς νά κάνης δίκη 
καί διάπλατ’ άνοιχθοΰνε τών Ουρανών οί Οίκοι 
άπό τά μεγαλεία ποΰ θά προβάλλουν μπρός σου 
δπως τό λέν στόν κόσμο θά χάσης τό Θεό σου.

Τά τελευταία λόγια μοΰ φάνηκαν γελοία 
Σάν τί μωρέ τά θέλει ρωτώ τά μεγαλεία 
κι’ άφοΰ τό πάν εκείνος εΐναι στές πλάσες δλες 
τι τοΰ προσθέτουν λόγια, τραγούδια, πασαβιόλες;

Γιατί ξελαρυγγίζει τεΰς δύστυχους άγγέλους 
μέ απαιτήσεις ύμνων καί κάθε άλλου μέλους 
καί τούς ζητά μετάνοιες καί τούς ζητά λιβάνι 
σάν τον Παπά τούτέστι στή γή μέ τόν Τατάνη;

Χαίρω πολύ π:ΰ ήρθε καιρός νά τόν ζυγώσω 
καί στόν ψηλό του θρόνο τά μάτια νά στυλώσω 
γιατί σάν μ’ έροκ'ήση κι’ έγώ θά τόν ρωτήσω 
«,άρώτηγα στόν κόσμο τί ιι’ έστειλε νά ζησω.»

Τή γλώσσα σου μοΰ λέει ό Άγγελος νά μάσης 
γιατί μέ μάς νά ξέρης κακά θά τά περάσης 
Τής γης ή έξυπνάδες δώ δέν περνούν καθόλου 
καί θά βρεθής πώς βλέπω στά νύχια τοΰ Διαβόλου.

Τήν άφιξί σου— λέει— θά τοΰ τήν άναγγείλω 
Μακάρι— είπα— Πάντα έγώ τόν είχα φίλο 
καί όργανό τ:υ ήμουν πώς είναι τόσοι άλλοι 
γιατ’ έκανα πώς ξέρεις στή γή καί τόν μπακάλη.

Μά πρίν μέ τό Θεό μου λογαριασμούς ξοφλήσω 
μπορώ τοΰ λέω λίγο δώ κεί νά σεργιανίσω 
νά δούνε τής ψυχής μου τά άϋλα τά μάτια 
άγιων φτωχών καλύβες καί θεϊκά παλάτια;

("Επεται συνέχεια).

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

«Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΥΛΩΝΟΥΣ»

--Μ έρος. . . . .  .άπόκεντρον.

Κεφάλαιον 100000 στό χαρτί.

Ή το  κατά τάς άρχάς τοΰ χρόνου εκείνου, τοΰ όποιου 
κατά παράδοξον καί ανεξήγητο ν σΰμπτωσιν ό ένας μή
νας τρέφει τούς ένδεκα. Οί Μεγάλοι εύεργέται είχαν φυ
τρώσει σάν τά μανιτάρια πάνω οπήν προμηθευτική κο- 
πρηά— μέ τό αυμπάθειο— καί τά σαλιγκάρια; έπρόβαλαν 
περήφανα άπ’ τό καβούκι τους μόλις έβγήκε ό ήλιος στά 
ψ ι λ ά ύστερα άπ’. τή χρυσή βροχή.

I ό χρόν;ι έκείνο είναι ή αλήθεια πώς δέν είχε κάνει ί 
πολύ σιτάρι ή «ΙΙετσέτα» ένα χωριό τοΰ οποίου ή ίστο-! 
ρ'ίο! έφθανε έως τόν Φαραώ' είχαν γίνει δμως πολλοί άπό 
τό σιτάρι καί τό χωριό. ήεαν τόσω ευτυχισμένο ποΰ στήν 
είσοδό του οί χωρικοί έβαλαν τήν επιγραφή «Μπάιε σκυ
λιά ν’ αλέστε κι’ αλεστικά μή δίνετε»

Παντοΰ χοιρές καί γελοία. Ώ ς κι’ υ Παπάς άκόμα τοΰ 
χωριού τώρριχνε καμμιά φορά έξω στό οιπίτι τοΰ ψάλτη 
του Καμπαρέ καί πετών τό καλιμαΰχι του ποΰ φορούσε 
μονάχα σάν" λειτουργούσε καμμιά φορά έλεγε τρίβοντας 
τή μύτη τοΰ 'Ιδρυτή ενός μαύρου γάτου ποΰ καθόταν 
πάνω στά τσουβάλια σέ μιά γωνιά τοΰ σπιτιού τοΰ 
ψάλτη 

— Ψάλτη.
— Ευλόγησαν δέσποτα έκανε ό ψάλτης βάζων τά χέ

ρια σταυρωτά έπάνω στήν κοιλιά του απαράλλακτα πώς 
κάνουν δλοι δσοι διαβάζουν τά σπαραξικάρδια άρθρα 
τοΰ. Έθνικοΰ Κήρυκος.

— Μακάριοι οί φτωχοί τώ πνεύματι δτι αύτοι κληρονο- 
μήσωσι τήν μ α σ ε λ ε ί α ν  τών νηστικών είπεν ό 
Προμυτάναξ Γκαβήδ- έμουρμούριζε ό Παπάς θαρρείς 

; καί ήτο διευθυντής έφημερίδος ποΰ ύπέγροφε τσέκι,α 
πληρωμής τό Σάββατο τό βράδυ.

| — Σύ ΚιΤριε έκανε εύλαβώς ό ψάλτης ρίχνων άπό
■ καιροΓ σέ καιρό μέ τρόπο τά βλέμματά του πάνω στές 

Δεσποι νίδες Καμπαρέ ποΰ κυτώντας μέ περιέργεια τό σο
φόν Παπά π-τοϋσαν μέσα στή φωτιά τής γωνιάς καρύ
δια κο;- προσπαθούσαν νά τά ψήσουν.

’Έχεις γέννημα ψάλτη πάσας τάς ημέρας τής ζωής 
σου ϊνα μή μελετάς κενά στομάχια;

— Έμεΐς δέν έχομεν δέσποτα γέννημα δικό μας είπεν 
ψάλτης· αλέθει δμως ό μΰλός μας.· Ά ς  είναι καλά ό 

κόσμος έρχετε, φέρει τό γέννημα, τό αλέθομε, πέρνομε 
δ,τι μάς ανήκει καί περνούμε τόν καιρό μίος μέ τά ξέ
να γεννήματα·.

Ό  ι,κίλτης καθώς βλέπετε δέν ήταν μόνον ψάλτης τοϋ 
χωριού, άλλά καί Μυλωνάς είς τρόπον ώστε συνειθισμέ- 
νος άπό τά βρονταρίδια τοΰ μύλου του άκουγε πολύ εύ- 
χαρίστως τά ρητά τοΰ Παπά. "Αλλως τε όχι μόνον αύ
τός ποΰ ήταν ένας Μυλωνάς, άλλά καί ό Δάσκαλος άκό
μα τοΰ χωριού τής Πετσέτας καί δλοι οί άλλοι γραμμα

τιζούμενοι ακόυσαν μέ άνοιχτό τό στόμα τές φιλοσοφίες 
τοΰ Παπά καί μοναχά γιατί ήταν Παπάς δέν τόν έφτυ
σαν ποτέ νά μή βασκαθη.

’Αλλά μήπως είχαν καί άδικο γιά τήν ιδέα πού έτρε
φαν γιά τόν Παπά τού χωριού; Κάθε αλλο. Ό  Παπάς 
ήταν άπ’ τούς άνθρώπους ποΰ γεννιώνται μιά φοιρά στά 
χίλια χρόνια γιατί άλληώς άλλοίμονο στόν κόομο αν έ
βγαιναν τέτοιοι σοφοί κάθε μέρα.

'Ο Παπάς ήταν μιά μεγαλοφυΐα τής φύσεως άδικημέ- 
νη δμως άπό τή Μοίρα πού τόν έρριξε μέσα σ ’ έναν τό
πο ποΰ δέν τόν καταλάβαιναν άντί νά τόν στείλη σ’ έναν 
άλλον πού θά τόν κρεμούσαν σάν εικόνα·

Ό  μύλος τού Καμπαρέ ήταν ό καλλίτερος μΰλος τού 
χωριού. Κτισμένος κοντά στά πόδια τοΰ βουνού είχε νε- 
ρό άφθονο, πού έτρεχε άράδα, ή μυλόπετρά του γύριζε 
διαρκώς, τά βρονταρίδια πήγαιναν τίκι τάκ τίκι τάκ μέ
ρα νύχτα καί τά ζώα τοϋ χωριού ένα κοντά στό άλλο τρα
βούσαν φορτωμένα γιά νά πάν νά ξεφορτώσουν τό γέν
νημά τους στοΰ Καμπαρέ τό μΰλο.

'Όλοι οί καλλίτεροι νοικοκυραΐοι τοΰ χωριοϋ άλέθαν 
στοΰ Καμπαρέ τό μύλο καί μοναχά ό Γιατρός δέν ζύγω
σε ποτέ του. 1

II οιά νάταν τάχατες ή άφορμή καί μόνον ό γιατρός 
δέν ζύγωσε ποτέ τοΰ Καμπαρέ τό μΰλο; Κονείς δέν τώ- 
ξερε.· 'II γλώσσες δμως ή κακές ψιθύρΓ'αν πολλά είς 
βάρος άλλοτε τοΰ γιατροΰ καί άλλοτε τής Μυλωνοΰς δ
πως ψιθυρίζοντάι πάντοτε πολλά γιά τούς μυλωνάδες 
καί γιά δλους έν γένει τούς άνθρώπους ποΰ άνακατεύουν 
τά τσουβάλια: μέ τήν πολιτική,

('Έπεται συνέχεια).

Ε Μ Π Ρ Ο Σ ! !

Ή  τνχη χτυπά στήν πόρτα δλων τών άνθρώπων, 
Γ?·>?ά μόνον έκεΐνοι ποΰ δέν κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι  τήν 
τσακώνουν.

'Όλοι'είχαν ευκαιρία στή ζωή τους \’ά κάνουν χρή
ματα, άλλά δέν είχαν θάρρος ή δέν έξετίμησαν τήν 
ευκαιρία δσον έπρεπε καί τήν άφησαν νά φύγη.

Ή  έπυ/ ρδεστέρα έπιχείρησις, κύριοι, σήμερα εΐναι 
ν’ αγοράσετε

Ρ Ω Σ Σ  I Κ Α Ρ Ο Υ Β Λ I Λ

Μή σάς φοβίζει ή κο.τάστασις. Αί ταραχα,ί θά π ε- 
ρ ά γ ο υ ν, άλλ’ ή Ρωσσία θ ά  μ ε ί ν η .

Τ ’: Ρ'οΓδ1·. είναι δεμένο μαζί μέ τήν ψυχή τοΰ Ρωσ- 
I σικοΰ λαού καί γιά νά χαθή αύτό πρέπει νά σβύση'ό 
Μουζίκος, νά έξαφανισθή άπό τή γή ό Κοζάκος.

Π ιστεύετε σέ τέτοιο πράμμα;
Εμπρός! Μή χάνετε τήν ευκαιρία. ’Αγοράσατε 

ρούβλια τώρα πού εΐναι σχεδόν στό τέταρτον τής άρχι- 
κής άξίας των.

Δώσοτε παραγγελίας

BOORAS BROS, 

ό BATTERY PLACE NEW YORK

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ

Οί περισσότεροι εκατομμυριούχοι στήν ’Αμερική έγει- 
ναν άπό τά οικόπεδα.

05 διάφοροι ομογενείς έ πλούτισαν άπό ένα καλό μα
γαζί, σέ κεντρική θέσι, μέ λογικό ενοίκιο και μέ συμφέ- 
ρουσα λίστα.

'Έλληνες! Σκς δίδομε τήν εύκαιρία νά κάνετε χρή
ματα.

Πρίν αποφασίσετε ν’ ανοίξετε μαγαζί ή ν’ άγορά- 
σετε οικόπεδο·, σπίτια, έλάτε νά μάς έπισκεφ9ήτε.

Εΐναι συμφέρον σας. Δέν χάνετε τίποτε.

GREEK-AMERICAN REALTY CO,,

203 ERIE BU ILDIN G 

CLEVELAND, OHIO

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Chicago, 111. πωλείται εις 
τό κατάστημα τών κ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΙΙ 715 
So. Halsted St. καί εις τό Παντοπωλεΐον 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

KISS ME CIGARETTE CO. INC.

“ Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα οέ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.
“ Kis me”  τούτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλυκά" άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας είίγευστος καί τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ «ν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης.
352 Donner A v e . , ........................MONESSEN, PA.

Η ΜΚΓΑΑΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ Α Ρ Π Α ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚ Ω Σ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 

άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα κα! πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αίμορροΐδες, βήχα χρό- 
νιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυριά τοΰ προ
σώπου-

Μαλακώνει τό πρόσωπο καί γυαλίζει τό δέρμα.
Τιμή 25 σέντς, 50 σέντς καί 1.00 δολλάριον.

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ II «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ ίδιου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπό άγνά φάρμακα, ριζές, 
ςιλοιούς καί φύλλα δένδρων.

Ενδυναμώνει τοΰς αδυνάτους και τούς άναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο- 
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ώραίο πρόσωπο καί 
κόκκινα μάγουλα.

Τιμή $2.50
Γράψατε Ν. ZARPAS, 45 7th St., Monessen, Pa·

VENIZELOS BRAND
Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν 'Ελληνι
κήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Π αντοπο 
λεΐα καί είσάγεται τώρα και στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε γιατί τό μέν λάδι είναι ά ο σ μ ο ,  δ ύ ο  φ ο ρ έ ς  
δ ι ϋ λ ι σ μ έ ν ο ,  ά γ ν ό ,  έ ' χ ε ι  χ ρ ώ μ α  
σ ά ν  κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, οί δέ συσκευασταί του ζη
τούν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Π ρώ- 
της τάξεως λάδι καί τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO.
688 W. Randolph St.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ 
Διευθυντής 'Ελληνικών καί ’Ιταλικών Προϊόντων.

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

ΨΤΙ5
πρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθη καιρός νά κλά-

Ί'ΐις·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

ELLENIC FURNISHING Co.
e t l  6th AVENUE NEW v ORK_

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ I 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

LIMPERT SALES COMPANY 
47 W. 34th St.. NEW YORK

ΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠ ΛΑΣΤΕΙΑ
Soda fountains, Carbonators, Fixtures, Show-Ca- 

ses, Stoves, Chairs, Tables, Tile Floors, Ice boxes, 
Store fronts. Μηχανήματα δλων τών είδών, Καθρέ- 
πτας etc.

ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & LUNCH 
Tile floors, Tile walls, Ranges, Steam Tables, 

Coffe Urns, Ice boxes, Silver ware, Aluminum ware 
Show Cases, Tables and Chairs, Counters, Ceilings 
καν Exhust fans.

Πρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλο>σιν κα
ταστημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικάς καί δρους λογι
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  A llQ T A 0H T E  ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39th Street New York

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

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
ν« λές: « ’ Απ’ τούς Μικρούτσικους τούς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοϋ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής οπως έγώ περνςίς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

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

*  ★  *

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

Γά πάντα είνακ mftavi. θ«Ας νά μή τλ iawrg 
μά Αν ποτέ άτομομηλλ στό δρι'ιιο σέ πλακώσω 
“ Αν μ’ ίνα πόδι εύρεθής ε£τε μ* δίχως χέρι 
καί Ιχεις οίκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ιρθη μέρο 
ΟΰαΙ δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνη ς 
στόν Τ ζ ·ν  Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John M t n k u , Rookery Bldg. Room 817, Ckieago,

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά καί φέτα κα'ι κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
’Εληές 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.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
*Ι·Ί|»ς

256 W . 44 ST. NEW YORK.

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

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

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ «Ιναι τού*©;

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 μέ τήν ήμέρα 
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.,

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.

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Pittsburgh, Pa. πωλείται 
είς τό άριστοκρατικόν Ξενοδοχείον ό «ΈΡΜΗΣ».

Θέλεις βιβλία νά χαρής, νά λυπηθής, νά φρίξης; 
θέλεις στό φώς τ’ αληθινό τά μάτια σου νάνοίξης 
άπό Τολστόϊ καί Ούγκώ, Πολέμη, Παλαμά 
ώς τό μικρό τραγουδιστή καί ώς τή Χαλιμά;
Είς τοΰ Κομπέρου γράψατε ή σΰρτε νά τά βρήτε 
γιατί άλληώς σάς βεβαιώ θά μεταμεληθήτε.
G. KAMBEROS, 36 Ν. Howard St., Akron, Ohio.

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τους «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ 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 St. Ν. Υ.

Ποιό προϊόν 'Ελλτ>*ικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσπης,
Π ρώτης τυριά τοΰ Π αρνασσοΰ νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γ ράψε εύθύς στους άδελφοϋς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
I ατρός

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

Μίατεφ «ανείς #έν *ά «έ πή πώς δέν *ά καί μέν*. 
νοϋχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  Φέλης νά συγκίνησή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
ιιόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
ντονς Π αχαγεβργίου Μπρός νά τρέχης t s x i W  
ρούχα νΑ κάν^ς Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEOHOK BROS.

600 Blue UUad CHICAGO. ILL·


