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ΙΙσΰ ό Ζαμπουνης γράφει 
να’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρυσάφι.

μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό ^ίθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνρ γέλι’ αύτός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

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

Χίλια εννιακόσια δέκα καί οχτώ 
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό

Νούμερο σαράντα είναι καί οχτώ 
κάζο τής Αυστρίας νέο τρανταχτό.

48.

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

Γενάρη είκοσι κοί εξ μ’ αιώνιο καρδιοχτύπι
ποΰ κάρβουνα δέν έρχονται κι’ ή ζάχαρη μάς λείπει.
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Ό  Τσάμπιερλαιν ζυγώνει μέ χαρά 
τοΰ Μπέ'κερ νά κόψη τά φτερά.

True translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 24th January, 1918, as 
required by the act of October 6th, 1917.

Άπόφασι ό Φασουλής πέρνει ν’ αύτοκτονήση, 
' Έ ν ε κ α  π ο ΰ  ό πόλεμος άκρίβηνε τή ζήσι

Π.— Σκεπτικόν σέ βλέπω πάλι 
καί τό ΰφος σου φωνάζει 
κάτι έχεις στό κεφάλι 
Φασουλή ποΰ μέ τρομάζει.
Μή τής γκρίνιας βλέπεις χάλια 
ή μή σουβαλαν στό χέρι 
μάρκα δώδεκα τσουβάλια 
νά σκοτώσης τό Λευτέρη; ^

Μεσ’ στής σπιουνιάς τούς σάλσυς 
μη( σ’ άνέκριναν καί σένα 
καί σέ ρώτησαν σάν άλλους 
γιά τούς πόρους μου, γιά μένα

κι απο που και πως και ποσά 
άπ’ τόν Κάίζερ σακάτη 
καί τούς είπες πεντακόσια 
πεντοδάχτυλα καί κάτι;

Φ.— Ξύγικι θάβγη άπό τή μύγα 
μέ τά μέτρο τοΰτο, κείνο.
’Έχε γειά φτωχέ κολλίγαι 
τώρα φεύγω καί σ’ αφήνω 
σάν δυό κάρβουνα δέν βρίσκω 
ωχ οίεβντίμι αμάν γιατί 
καί μιά παίζω καραίσκο 
καί δυο* τρέμω σάν γατί.

Μέ τό κρύο τοΰτο φέτο 
γκούχου, γκούχου δλο βήχω 
κι’ ενα χέρι Περικλέτο 
βλέπω γράφοντας στόν τοίχο 
κάτι γράμματα σάν κείνα 
τά Μανί, Θεκέλ, Φαρές

ποΰ θαρρώ σημαίνουν πείνα 
καί γδυμια καί συμφορές.

Μεσ’ τούς χρόνους τής μεγάλης 
αιματόβρεχτης αντάρας 
ποΰ ξεχνούμε σύν τοΐς άλλοις 
καί τόν τύπο τής πεντάρας 
τό Σενάτ θυμώνει πάλι 
μέ τόν Γκάρφιλντ κουνενέ 
μά καθώς τό λέν οί Γάλλοι 
λά σαλάντ άπρέ ντινέ.

Τό έσυχάθηκα τής γής τό τρελλοπανηγΰρι 
Σάν ταύς ’Ιάπωνας καί γώ θά κάνω καρακίρι 
καί τ’ άντερά μου προτιμώ νά μού τά φάν οί σκύλλοι 
παρά βραδύτερα έσύ κι’ άλλοι π&ινώντες φίλοι.

Στή γή νά ζώ βαρέθηκα καί νά πεθάνω θέλω 
πριν έπιστρατευόιμενον ίδώ τόν Βενιζέλο 
ποΰταν στό χΐ εναν καιρό σάν εκανε τόν κάλφα 
κι’ ώς μάστορας έκόλλωσε καί βρέθηκε στά άλφα.



#
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Γκοντέμ. Τόν έσυχάθηκα τόν κόσμο τόν κανάγια 
ποΰ έ'πεσε στής σπέ κουλές θαρρείς τοΰ κάναν μάγια 
καί πρ'ιιν νά βγή αυγερινός κα'ι βασιλέψ’ ή πούλια 
τρέχω γιά κάρβουνα κι’ έγώ στό δρόμο μέ σακούλια.

Τόν κόσμο τόν συχάθηκα τόν ψεύτη καί τόν πλάνο 
Μέ τοΰς δικαίους στό έξης θάχω καί γώ νά κάνω 
έ'νθα ούκ έστι μαγαζί όπως έδώ κοπρίτη, 
νά κλεινή Σαββατόβραδο γιά ν’ ανοιχτή τήν Τρίτη 
κι’ άν τή Δευτιέρα σοΰ σχισθή παρντόν τό πανταλόνι 
ράφτη νά μήν μπορής νά βρής καί ράμμα καί

βελόνι.

Θ’ αύτακτονήσω Περικλή. Σ ’ άλλη θά ζήσω σφαίρα 
ν’ άχω δουλειά τήν Κυριακήν καί σκόλη τή

Δευτέρα
Πεθαίνω κι’ ενα μέ λυπεί μονάχα στραβοκάνη 
ποΰ δέν θά ψάλλω δωρεάς άδώρους τοΰ Τατάνη 
μήτε θά λέω στους χοροΰς «Δές κόρδωμα ποΰ σοΰχει 
μά τό λουστρίνι του θαρρώ πώς μοιάζει σάν

τσαροΰχι.»

Ν ’ ακούω πιά βαρέθηκα Κερένσκης, Μπολσεβίκης 
λές κι’ εΐν’ ό ενας ’Έξαρχος κι’ ό άλλος Κικιρίκης 
ποΰ μήνες τώρα τρώγονται οπως καί δώ σαλιάρη 
ποιός τοΰ λαοΰ τό πάπλωμα στήν πλάτη του νά

πάρη.

Δέν θέλω πιά οΰτε στιγμή νά ζώ μωρέ κεφάλα 
στόν κόσμο ποΰ ακρίβυνε τό νερομένο γάλα 
καί λέω «Μίσες Φασουλή, γιά την Τασή θαρρώ 
χίλιες φορές πιό θρεπτικό· τό πικέτο τό νερό.

Τελείωσε! Συχάθηκα τή βρώμικη τή ζήσι 
δπως αυτός ό πόλεμος τήν εχει καταντήσει 
ποΰ μέ ροττοΰν τί έφαγα κι’ άν τύχη δέν ντραπώ 
άμέσως συλλογίζομαι τί ψέμμα νά τοΰς πώ.

Δέν έ'μειν’ ενα θέλγητρον. Τώρα μ’ αΰτοΰς τοΰς
σάλους

θά γίνη καί σεμνότυφος ήμερα γιά τοΰς μπάλους 
κι’ δσο ταλάν χορευτικό γιά τό ταγκώ κι’ αν κρύβης 
δέν θά μπορής μέ τήν κοιλιά άλλη κοιλιά νά τρίβης.

Τό πάν θρηνεί τριγύρω μου, ΤΩ τέμπορα, ώ μόρες! 
Τών ρεστοράν ώρίσθηκαν καί τών θεάτρων ώρες 
κι’ άποΰντο τώρα στής έννηά αν πας καί στόν

μπαρμπέρη
μέ τό ψαλλίδι Περικλή θά σέ δεχθή στό χέρι 
καί θά σοΰ πή «’Αδύνατον στόν Γκάρφιλντ νά

προσίκάψω
μ’ αν θέλης πέρνα αΰριο πρωΐ νά σοΰ τά κόψω.»

Είδα σέ τούτον τόν ντουνιά Περίκλεις κουτσομπόλη 
τήν Κυριακή καθημερνή καί τή Δευτέρα σκόλη, 
κι’ ά'κουσα κόσμο πουτρεχε τρελλός χωρίς δουλειά 
νά λέη «Είχα μιά φορά κι’ έ'ναν καιρό κοιλιά 
πλήν νόσος τήν κατέλαβε μέ κάθε μαλακία 
κι’ έγεινε γουργουρητικών βασάνων κατοικίαι.

Είδα ώς άλλον Μωϋσή τόν Γκάρφιλντ Περικλέτο 
χτυπώντα βρΰσες τής δουλειάς μέ τό ραβδί του φέτο 
καί ώ θαυμάτων τρομερών καί κολοκυνθοφόρων 
κάρβουνο βλέπω τό νερό πλουσίων καί απόρων 
καί τώρ’ άγών συνάπτεται ομηρικός στή βρΰσι 
ποιος τής έξαιρέσεως τή στάμνα νά γέμιση.

Είδα σέ τοΰτον τόν ντουνιά πούζησα τόσα χρόνια 
έπιτροπάς επιτροπών στοΰ Λιού'ς τά κανόνια 
κι’ δσο κυτοΰσαι άγρυπνο τόν ενα κι’ άλλον νόμια 
τόσο καί κλέβαν τό χακί τοΰ Μπάρμπα Σάμ στό

δρόμο.

Κεφάλια είδα στή ζωή πολιτικά μεγάλα 
κι’ είπα άς είχα τοΰ Σαμψών τή γαϊδουροκεφάλα 
καί έναγκαλιζόμενος στό τέλος κάποιον στΰλον 
ας πήγαινα στό διάβολο μετά τών αλλοφύλων.

Νά ζώ δέν θέλω Περικλή σέ τέτοια τιμωρία. 
Φα/ντάσου αΰριο κλειστή τήν κάθε σπετσαρία 
καί σένα κόψιμο γερό στό δρόμο νά σέ πιάση 
καί νά μή βρίσκης λαύδανο νά πιής νά σοΰ περάση.

Νΰχτες μέ δίχως καμπαρέ καί κινηματογράφους 
εΐναι πολύ χειρότερες κι’ άπ’ τών νεκρών τούς

τάφους
Νά λείψω θέλω Περικλή νάι πάω κατ’ ανέμου 
γιά νά μή βλέπω στό εξής τήν καταντιά τοΰ Αίμου 
κι’ αν τοΰ Σερράϊγ τραγούδησα τά νώτα καί τήν

κάκια
δέν τώξερα πώς τάκανε μέ τόν Καγιώ πλακάκια.

Κάθε τοΰ σύ ρίματος τίκ τάκ, μάς φέρνει καί μιά
λύπη

κι’ δλες τοΰ τύπου ή γραμμές κλείνουν καί
καρδιοχτύπι. 

Κορτάρει τό Βλαδιβοστόκ ό Σύμμαχος Ίάπων 
κρύες παντοΰ φυσούν πνοές πολεμικών λαιλάπων 
καί μεσ’ στών δπλων τήν κλαγγή, στούς ρόγχους

τοΰ θανάτου 
νέας άκοΰμε δωρεάς τοΰ Ντί Θεοφιλάτου.

Π . Χαίρω.
Φ.— Μά γώ αισθάνομαι στή ζήσι συχασιά 

ποΰ νά περάσω δέν ιμπορώ γιά Κλομπ ή Έκκλησιά 
δσο κι’ άν έχω όργανα στό σπίτι καί κιαντΰλι 
κι’ άλαλα ψάλλω έμειναν τών δωρητών τά χείλη.

Έσύ γίοτί τήν αγαπάς αύτή, μωρέ, τή ζήσι 
ποΰ κόλασι ό πόλεμος τήν εχει καταντήσει 
καί δέν γνωρίζεις αΰριο σάν τί σοΰ ξημερώνη 
καί βρίσκεσαι μέ άρβυλα καί μέ χακί κοθώνι;

Π .— Άφοΰ τά ξέρω σίγουρα πώς κάποτε θά λείψω 
δέν βιάζομαι τά κώλά μου παράκαιρα ν’ άφήσω 
καί τής ζωής τό κόκκαλο θά ;μείνω νά τό γλείψω 
δπως οί προμηθεύοντες τών ισχυρών τά πίσω.

Αφού δέν είν’ άπίθανον στή γή νά ξαναζήσω 
μ’ άλλη μορφή, άλλα μυαλό καί μέ καινούργιο σώμα 
αύτόν τόν κόσμο σήμερα γιατί λ'ά μή φρόντισα 
γιά νά τόν εΰρω κάποτε καλλίτερον άκόμα;

’Ά ν  ό Καγιώ κοτσίλησε τή δύστυχη τή Φράντζα 
άν τής Ρωσσίας οί Λενίν κι’ οί Τρότζσκι είνε ρύπος 
έγώ τούς βλέπω Φασουλή δπως τήν κακαράντζα 
ποΰναι στή γή καί συχασιά τής δίνουν πλήν καί

λίπος.

Φιλοσοφών στό σπίτι μου τήν κρύα στήμ κυτάζω 
καί λέω στό μακάριον τό Κράτος, Φασουλή:
«Σάν τόν ’Ιώβ κι’ άν φθάσωμε στής κοπριάς τό

κάζο
μά τών εχθρών θά σπασον.ιε μιά μέρα τή χολή.»

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς δπως καί ή προηγούμενες δέν 
είχε/ σιοβαρά γεγονότα πολιτικά, άλλά κ ο λ λ η τ ι κ ά  
μονάχα χάρις στοΰς διαφόρους Γιάννηδες, οί όποιοι 
σάν γνωστικοί άνθρωποι προ|σεκάλεσαν διαφόρους άλ
λους πιαλαβοΰς νά φάν τό 6 ιό τους.

Οί έορτάζοντες Γιάννηδες φίλοι μας— κανένας εννο
είται άπ’ αΰτούς δέν έχει αριθμό παρακάτω άπό 46—  
μάς κατέκλυσαν μέ προαίκλήσεις νά πάμε στά σπίτια 
τους νά φάμε καί νά πιοΰμε, άφοΰ καί μείς άλλως τε πολ
λές φορές τοΰς προσκαλοΰμε στό δικό μας γιά νά. . . . 
χορέψοιυν.

'Ο ένας είχε μάς έγραφε ημερίδα, ό άλλος εσπερίδα, 
ό τρίτος νυχτερίδα καί διάφορα άλλα είς ίδα ποΰ κόν
τεψε νά μάς Ισΐρίψη ή βίδα γιατί δέν ξέραμε ποΰ νά 
πρωτοπάμε άφοΰ ή εύλογημέ νη ή Φύσις δέν μάς έκαμε 
σάν τήν Γκαμήλα άλλά μάς έδωκε ένα στομάχι μονάχα 
ποΰ θέλει μέν λ'ά τρώη δύο καί τρεις φορές τήν ήμέρα 
θά εΐμεθα δμως εΰτυχεΐς στό μέλλον άν μπορούμε νά 
το ίκανοποιοΰμε έστω καί κολατσιστικώς κάθε 48.

Αίο, λέει ό Γιάννης ό Δυμπερόποιυλος. Θάρθής σέ 
μένα.

Αίο, φωνάζει ό Γιάννης ό Κανελής σέ περιμένω λ'ω- 
ρίς.

Οί ευλογημένοι βλέπετε δέν θέλαν ν’ άναβάλουν 
τής γιορτές των γιά άλλες ημέρες γιά νά μποροΰμε καί 
μείς ν’ άνα - βάλωμε μέσα μας άπό τής ετοιμασίες των.

Τό πράγμα καθίσταται σοβαρό καί αποφασίζω νά μή 
πάω ποιυθενά έως τή στιγμή ποΰ άναφαίνεται στή ο,κηνη 
ή κ. Φασουλή ή όποία λέει σοβαρώς:

 Mister Fasoulis our Koumparos εΐίνα,ι. . . προ-
νόμιον!!

— Γιοΰ ράϊτ, γυλίαΐκα, είπα καί παραλαβών έμαυτόν 
καί τή γυναΐκά μου απέρχομαι στό Coney Island δπου 
έγλέντισα μέν δέν κατο)ρθωσα δμως νά βγάλω μήτε τά 
καραφέρια. Ευτυχώς στήν επιστροφή όλο καί μοΰπεφτε 
ή καλτσοδέτα καιί έτσι ευ ενα πάλτα πίσω άπ’ τήν παρέα 
είς τρόπον ώστε τό τικέτο μου τώβρισκα διαρκώς πλη
ρωμένο άπό κάποιον άλλον ποΰ ξώδευε σέ κουβαρνταλήκι 
σιδηροδρομικό τά λεπτά κάποιων άλλων πάλι ποΰ δέν 
μπόρεσαν νάχουν ποτέ καρέ (δηλ. τά μαλλιά τους).

Ή  περασμένη έβδομάς είχε καί άλλοι σοβαρό κοινω
νικό γεγονός. Έπρόκειτο νά γίνη ό χορός τοΰ Σχο

λείου είς τόν όποιον προσεκλήθησαν ώρισμενοι άνθρωποι 
νά πάνε πρό τών 9 γιατί αργότερα. . . .δέν τοΰς χρει
άζονται.

Μά δέν θέλουν έπί τέλους νά τό καταλάβουν οί καθ’ 
δλα φιλοπάτριδες καί είλικρινώς ένδιαφερόμενοι ύπέρ 
τοΰ Σχολείου έπίσημοι δτι κάθε διάβημά των ώς ά ρ- 
χ ώ ν Σ χ ο λ ι κ ώ ν  φέρον π ο λ ι τ ι κ ή ν
χ ρ Οι ι ά ν σκοτώνει τό Σχοληό; ’Ά ν  θέλουν νά κά
νουν υποδοχή πρός οίονδήποτε έπίσημον ύπάρχουν τά 
μέσα νά φέρουν εις γνώσιν τοΰ κ. οι νοΰ τήν πρόθεσίν των

όικαιολογημένην άλλο>ς τε—  χωρίς ν’ άκολουθοϋν τόν 
ιδιωτικόν δρόμον, δστις χαρακτηρίζεται—  καί δικαίως—  
ώς έξευτελιαμός καί ταπείνωσις έκείνων πρός τοΰς όποι
ους ατομικώς άπευθύλΌλααι.

Τό Σχολειό δέν είναι τ σ ι φ λ ί κ ι  κανενός, ουτε 
καί διά τοΰ Σχολείου θά έπιτροπή κ α ν ε ν ό ς  νά 
ικανοποίηση έγω'στικούς σκοπούς.

Τό Σχολειό γ έ ν ν η μ α  τοΰ τύπου πρέπει νά 
νοιώσουν καλά οί άνακατευόμενοι σ’ αΰτό δτι θά τραφή 
καί θά συντηρηθή καί προκόψη καί έκπληρώση τόν προ
ορισμό του μ ό ν ο ν  δ ι ά  τ ο ΰ  τ ύ π οι υ, ποΰ ση
μαίνει κοινόν.

’Ά ς  άφήσουν νά βγάλωμε, κατά τήν κοινήν έκφρασιν, 
τά μάτια μας έμεΐς οί τρωγόμενοι συναμεταξύ μας δημο
σιογράφοι καί τής πέννας χαμάληδες. Τό Σχολειό δμως, 
δηλαδη αί πράξεις τών όφικιούχων τοΰ Σχολείου αί συν
δεόμενοι μέ τό Σχολειό πρέπει νά μήν έρχωνται σέ σΰγ- 
κρουσι μέ τήν άξιοπρέπειαν τοΰ τύπου.

Τών φρονίμων— άν ύπάρχουν τέτοιοι— ολίγα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 

ΙΩΤΑ ΑΛΦΑ.— Μ Π ΟΣΤΟΝ

’Ά ν  έχης καθώς μάς γράφης ρετσινόλαδο νά μή 
οτενοχωρήοίαι διόλου γιά τή φόρτωσί του γιατί δεν 
είναι καμμίαι άνάγκη νά τό στείλης στό έξωτερικό. Γιά 
τέτοιο είδος σάν τό δικό σου μακάρι νάχες γιά ξόδεμα. 
Έμεΐς μπορούμε νά σοΰ βρούμε μεταξύ τών φίλων μας 
πελατεία ποΰ χωρίς νά εΐνίαι άρρωστη θά τ’ άγοράση 
νά τό καταναλώοιη δηλαδή θά τ’ άγοράση πρός χρήσιν 
δική της καί χ ρ ί σ ι ν διαφόρων άλλων φίλων, ών 
οΰ/ έστι κοιρεσμός.

"Οσον άφορά τά άλλα σου φάρμακα στείλε τα- τό 
αρσενικό δμως νά τό κράτησης γιατί χαρά σέ κείνον 
ποΰ θά βρίσκεται μέ τέτοιο πράμμα ΰστερ’ άπό τόν 
πόλεμο. Θά είναι περιζήτητο άπό δλας τάς εμπολέμους 
(χώρας).

ΜΟ Ν Α Ν ΤΕΡ ΟΝ— ΣΙ Κ ΑΓΟ Ν
Σχολεΐον γιά δημοσιογράφους δέν υπάρχει πουθενά. 

Αυτοί πέρνουν μόνοιι τους τό χρίσμα τοΰ μονοφθάλμου 
παντού δπου ύπάρχουν στραβοί. '’Ιδιαιτέρως στήν 
Αμερική έάν υπήρχε τέτοιο Σχολεία έπρεπε νά πάνε τά 
0)10 τών Ελλήνων δημοσιογράφων δχι γιά νά βγοΰν 
βέβαια άπό κεί μέσία δημοσιογράφοι, άλλά γιά νά μά
θουν νά διαβάζουν τόσον τά ξένα δσον καί τά δικά τους 
γράμματα.

ΑΜΑΛΙΑΔΙΤΗΝ— ΕΝΤΑΥΘΑ 
’Ά ν  ό άνθρωπος κατάγεται ή δχι άπό τοΰς πιθήκους 

δέν είμεθαι εις θέσιιν νά σάς τό βεβαιώσωμεν· ήμποροΰμε 
όμως νά πιστοποιήσωμε καί ιμέ δρκο άκόμα γιά (ορι
σμένους άνθρώπιοιυς δτι κατάγομαι άπό. . . . γύφτους.

Π Α Π Α Ν  ΚΑΛΑΜΑΡΑΝ— ΕΝΤΑΥΘΑ 
’Ά ν  τά αξίωμα τοΰ έξάρχου συνδέεται μέ τά μουλά

ρια ποΰ μάς γράφετε δέν τό γνωρίζομε γιατί ποτέ δέν 
έ ν σ κ ή ψ α μ ε  εις τάς Τσουβαλικάς γρα-φάς. Σάς 
συνιστώμεν δμως άφοΰ πρόκειται περί τέτοιου είδους 
δεσμών ν’ άποταθήτε πρός τόν Εθνικόν Κήρυκα μόνον 
αρμόδιον λ'ά λύση τό φλογερόν αΰτό ζήτημα.

ΓΙΑΡ ΑΔ ΑΡΜΕΝ Ο Ν— ΕΝ ΤΑΥΘ Α 
Έκεΐνοι ποΰ είχαν βαπόρια στόν πόλεμο έκαμαν πολ

λούς παράδες είναι αληθές. Μή μάς κατηγορήτε ομως 
ά'δικα. Κάποτε δοκιμάσαμε καί μείς ν’ άγοράσοψε ένα 
βαπόρι καί θά τό πέρναμε ώρισμένως άν δέν είχαν τήν 
άνοησία λ'ά γυρεύουν λεπτά μπροστά ένώ έμεΐς τό ζη- 
τούσίαμε λ'ά μάς to δώσουν βερεσέ κιαιί νά τούς τά 
χρωστάμε. Έν τοιύτοις δμως μή νομίζετε δτι κοιμού- 
μεθα άκόμη ήσυχοι. "Οπως πάνε τά πράμματα καί μέ
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τής ακρίβειες κλπ. ποΰ μας περιμένουν δέν υπάρχει άλ
λη λΰσις παρά νά γίνωμε πάση θυσία έφοπ - λη,σταί.

ΓΟΥΡΝ Ο ΜΥΤΗΝ— ΜΕΜΦΙΔΑ
Μάλιστα. ’Έχομεν κα'ι Importing μπίζινές στό 

Newark πρό’ πολλοΰ. Γιατ'ι δμως έκπλήττεσθε; "Οπως 
τό καλαμάρι δέν κάνει τόν Παπά έτσι και ή λύρα δέν 
φουσκώνει τήν κοιλιά. Σ ’ αύτόν τόν τόπο φίλε μου συμ
βαίνει κάτι πράμμα πολύ περίεργον. Δηλαδή δταν θε- 
ροπεΰης τάς Μούσας, αρχίζει παραδόξως κα'ι αρρω
σταίνει τό στομάχι σου.

Μέ τόι ιμπακάλικο συνεπώς αΰτό ηΰρα,με κατά τήν 
εΰφυά έκφρασιν κάποιας κυρίας τό έ λ ι ξ ι - τ υ ρ ι ο ν 
τής κοιιλιάς, τό όποιον έ'χει πολΰ νά κάνη σ’ αύτά τά 
χρόνια μέ τό έλιξίριον τής ζωής, άφοΰ καθώς θά ξέ
ρετε τό τυρί δέν πουλιέται πιά μέ τό πάουντ, άλλά μέ 
τό δράμι δπως και τό πράσινο χαβιάρι.

ΓΙΕΡΣΙΝΟΝ ΞΥΠ ΟΛΥΤΟΝ— ΕΝΤΑΥΘΑ
Τό φράκο δέν εΐναι απαραίτητο γιά τό χορό αΰτό. 

'Α ν  σ’ άρέση δμως νά πας άν φράκ μπορεί νά νοικιάσης 
ένα στό 3rd Avenue— στό ντόπια σάν νά λέμε Δημο
πρατήριο—  ’Ά ν  δμως πάλι γιά λόγους ψ ι λ ι κ ο ΰ ς 
δέν θέλεις νά νοικιάσης τότε έμεΐς άπό λόγους φιλι
κούς σοΰ δανείζομε τό δικό μας καί μεΐς πάμε μέ βρά
κα, γιατί μόνον έ'τσι ντυμένοι γινόμεθα ίσια κι’ ίσια 
μέ μερικούς επισήμους ένταΰθα φρακοφόρους τών 
οποίων τά φράκα μάς θυμίζουν όχι τών προπατόρων, 
άλλά τή δική τους τή βράκα.

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Ή  καλή γυναίκα είναι δπως κια'ι τό καλό βιολί. "Οσο 
παληώνει τόσο καί πιό> ακριβή γίνεται. (Έδώ τό ακριβή 
έχει καί την ιαίσθηματική, άλλά καί τήν υ λ ι κ ή  ση
μασία. )

Ό  έ'ρως είναι σάν τό κρασί. "Οσο περισσότερο βά
ζεις μέσα σου τόσοι χειρότερα βλέπεις τί γίνεται γύρω σου.

’Ά ν  χηρέψης καί κάνης τήν κουταμάρα νά ξαναπαν- 
τρευθης μήν τολμήσης δυσ,τυχησμένε ν’ άναφέρης τήν 
μακαρίτισσα στή δεύτερη γυναίκα. Ή  παρακοή θά σέ 
κάνη ή δεύτεροι χ ή ρ ο  ή πρώτον τράγο.

"Ολοι οι άνθρωποι εΐναι βέβαιοι δτι ζοΰν, ελάχιστοι 
δμως ξέρουν νά ζοΰν καί κανένας γιά ποιό λόγο ζή. Τοΰ 
τελευταίου κανόνος εξαιρούνται οί φαγάδες.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

0'ΓΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

"Οσο κι’ άν χιλιοεΐδα τόν ουρανό σφοντύλι 
μέ χέρια καί μέ πόδια φασκέλλωνα τήν ύλη 
γι’ αΰτό καί μέ σηκώοαν στό τέλος μέ μαντΰλι 
καί χάρηκαν οί βλάκες και ντράπηκαν οί φίλοι.

Δεν ένοιωσα γιά πλούτη στά στήθεια μου λαχτάρα 
σ’ εξήντα κόμπους δένων τήν κάθε μου πεντάρα 
κι’ ευτυχισμένος ήμουν κι’ έγώ πώς οί Φελλάχοι 

σάν είχα γιά τό νοίκι καί κάτι στό στομάχι.

Κάπου μέ κάποια Πάγγα σάν έ'τυχε νά μπλέξω 
δέν ήταν έ'νας μήνας ποϋ νά μήν πέσω έξω 
ποΰ έ'καμε στό τέλος τό φίλο μου Παγγέρη 
καί μοΰδωκε ένθέρμίως τά πέδιλα στό χέρι.

Δέν μοΰπριξε κανένας χρεώστης τά πλεμόνια 
γιατ’ ήμουν πώς σοΰ είπα φτωχός στή γή αίώνια 
κι’ ένοιωσα στό ρουθσΰνι μιά μόνο τόν Τατάνη 
κι’ έ'ννοιωθε κείνος μένα ώς δτου νά πεθάνη.

'Ολόκληρον άν μ’ εΐχε ποτέ κανένας βρύση 
μπορούσε ό μπερντές μου νά τοΰ τό συγχωρήση 
μά στό μισό μου φαύλα άν άνοιγε τά χείλη 
τοϋφερνα άνω κάτω τσιουμπέ καί πετραχήλι.

Μέ είδαν καί μέ φράκο ευτυχισμένοι χρόνοι 
άλλ’ δμως καί μέ τρύπιο συνήθως πανταλόνι 
καί φόρεσε καί γούνα τό γήΐνό μου σώμα 
ποΰχε μαλλί άπ’ έ'ξω καί άπό μέσ’ άκόμα.

"Ολα τά ροΰχα τάχα μεσΓ στή ζωή φορέσει 
Ί α Καρναβάλια μ’ είδαν μέ φράκο καί με φέσι 
ποΰ έλεγα νά είμαι στ’ άλήθεια μασκαράς 
ή μ’ έ'καμε μέ φράκο προμηθειών παιράς;

’Ή  σέ παλάτια ήμουν ή ζοΰσα μέσ’ άχούρια 
δέν έβγαλα ποτέ μου περπατησιά καινούρια 
καί τραγουδούσα πάνω στήν ίδια πάντα κόρδα 
κι’ δσους μονέδοο κόβαν κι’ αυτούς ποΰ κόβαν λόρδα.

Τέτοιος στή γή σάν ήμουν καί παραπάνω κάτι 
τή βρώμα πού τή βρίσκεις βρέ Ποδαρείμ σακάτη; 
Δέν μοΰ περνάς έμενα οίτή μύτη σκουλαρίκι 
μήτε παπά μοΰ παίζεις έν εΐδει Κικιρίκι.

"Ooq κι’ άν ήμουν άγιος γιά τήν κακή μου μοίρα 
Έξάρχου πατερίτσα στά χέρια μου δέν πήρα 
κι’ άν έζησα στό δρόμο πώς λένε τοΰ Κυρίου 
δέν είδα έ'στω τίτλο, καί Σφογγοκολαρίου.

Μέ ϋφος μ’ είδε οίκτου καί συχασιάς μεγάλης. 
Ξεχνάς μωρέ μοΰ λέει πώς έκανες μπακάλης 
καί τοϋ μπαμπακολάδου σέ εΐχε πιάσει τάσις 
ταΐζων τους Φρατέλλους Μακαρονίας πάσης;

Πώς έζησες στή ζήο’ι χωρίς ψευτιά καμμία
σάν έλεγες πέρ Ντίο έ πέρ παρόλα μία
ίλ δλιοι σινιόρο ίλ κόστο μίο τάντε
καί δμως τούς γελούσες βρέ διεθνή μπιρμπάντε;

’Όρσε τοϋ λέω βλάκα, ποϋ τώβρες μάνι μάνι 
Υπεύθυνον γιά τοΰτο κατέστησα τό Γιάννη 
καί ή ψυχή έκείνου δταν θά τά τσιτώση 
γιά τής όλίβε μπιάνκε λογαριασμό άς δώση.

Σάν εύρεθής, μοΰ λέει, έντός τοΰ Κριτηρίου 
μπροστά στό Μέγα Πνεΰμα τούτέστι τοΰ Κυρίου 
θα δής ποιός εΐν’ ό Νόμος δταν σουφρώνουν άλλοι 
καί τά έκ σούφρας μπαίνουν στή τσέπη σου χαμάλη.

'Όταν τά ξένα χέρια μέ γάντια εμπορίου 
περίπατο πηγαίνουν πρός -άγραν δολλαρίου 
κι’ άπό πεινώντων τσέπες τό βγάζουν μέ άπάτη 
δρσε ποΰ δίκη» ζοΰσες μέσ’ στή ζωή οκχκάτη.

(Ακολουθεί)

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΜΑΣ

Την έρχομένην Τετάρτην τό βράδυ θά γίνη ό άναβλη- 
θείς χορός τού Σχολείου μας. Υπάρχει "Ελλην ποΰ δέν 
θά πάη; Καί βέβαια υπάρχουν, άλλά δέν φανταζόμεθα 
"Ελληνας ποΰ θ ’ άρνηθοΰν τήν υ λ ι κ ή ν  σ υ ν δ ρ ο 
μή, τ ω ν  γ ι ά  ο ί ο υ σ δ ή π ο τ ε λ ό γ ο υ ς .

Γ ιά μάς δέν υπάρχουν λόγοι δικαιολογοΰντες δχι τήν 
εχθρότητα προς τό Σχολείο ν— αύτό θά ήτο Εθνικόν έγ
κλημα— άλλά καί τήν άδιαφορί,αν άκόμη. Έάν ύπάρ- 
χουν τρωτά είς τό προσωπικόν, τήν διαχείρισιν τοΰ 
Σχολείου, τοΰτο οχι μόνον δέν δίδει τό δικαίωμα τ ή ς  
α π ο χ ή ς ,  είς κανένα, άλλά τουναντίον έπιβάλλει 
πρός τούς άληθινούς "Ελληνας τ ή ν  έ ν ε ρ γ ό ν 
άνάμιξίν των.

"Οταν τό Ελληνικόν Σχολεΐον τής Νέας Ύόρκης άριθ- 
μοΐ μόλις 100 μέλη μεταξύ άρρενος πληθυσμού 25.000 
ίσως, πρέπει άποδίδοντες δικαιοσύνην είς τούς έκάστοτε 
διαχειρισθέντας τά τοΰ Σχολείου ν’ άναγνωρίσωμεν δτι 
ύπήρξε βαρύ καί δυσχερές τόι έ'ργον τό όποιον άνέλαβον.

Εϊμεθα ήναγκασμενοι ν’ άνομολογήσωμεν μετά πολ
λής σας λύπης δτι ή παροικία μας δέν κατενόησεν δτι τά 
ίδρύμιατα έν γένει πολύ περισσότερον χά φιλανθρο> 
πικά, άπαιτοΰσι τήν έκ μέρους τών ατόμων έκδή- 
λωσιν ούχί α ι σ θ η μ α τ ι κ ο ύ ,  άλλ’ ε μ 
π ρ α γ μ ά τ ο υ  ενδιαφέροντος.

"Ολοι ένδιαφέρονται ύπέρ τής προόδου τοΰ Σχολείου, 
άλλ’ ελάχιστοι είνε μέλη καίτοι δέ δέν υπάρχει "Ελλην μή 
έπικρίνων ή μή έκδηλώνων έν συζητήσει τήν άγάπην του 
προς τό Σχολεΐον, έν τζίύτοις δμως ουδέποτε εΐδομεν κατά 
τάς έκλογάς τής ’Εφορευτικής επιτροπής τοΰ Σχολείου 
παρισταμένους πλέον τών 40 άνθρώπων.

'Υπάρχει μεγάλη Ελληνική μερίς φρονούσα δτι τό 
Σχολεΐον δέν ΐσταται είς τήν θέσιν, ήν έ'πρεπε νά κατέχη 

, ούδ’ έκπληροΐ τόν προορισμόν, διά τόν όποιον ίδρύθη.

Κύριοι ορίστε. Τό έδαφος εΐναι ελεύθερον. Τό Σχο
λεΐον έ'χει άνάγκην άνθρώπων, ζωής καί σφρίγους καί 
δράσεως, άνθρώπων άφιλοκερδών, άνθρώπων νά έργα- 
σθώσιν δχι ΐνα ίκανϋποιήσωσι χαμερπή άτομικά πάθη, 
άλλ’ υπέρ τοΰ Σχολείου καί μόνου.

’Έλθετε. Γίνατε μέλη, έκδηλώνοντες οΰτω τό πρός τό 
Σχολεΐον ένδιαφέρον σας καί' άν νομίζετε δτι υπάρχει τι 
σήμερον σαθρόν, σαρώσατε το αΰριον διά τής ψήφου σας. 
Τό Σχολεΐον εΐναι κοινόν. Τό Σχολεΐον δέν άνήκει είς 
(βρισμένους άνθρώπους, άλλά είς δλους μας. Ανήκει εις 
την ’Ελληνική Πατρίδα.

AUSTRIAN SYMPTOMS

Noteworthy events have lately taken place in 
Austria-Hungary. The Austrian Cabinet has now 
been turned out. Previously came a report that a 
basis of agreement had been reached between the 
Central Powers and the Government of the Ukraine. 
Within the past few days, likewise, the Austro- 
Hungarian Minister of Foreign Affairs, Count Czer- 
nin, has been quoted in a pacific utterance favoring 
terms without annexations or indemnities. At about 
the same time rumors have come concerning ex
tensive strikes and popular disturbances in both 
Austria and Hungary.

Every one of these depelopments has its pre
cedents in the jangling parcel of Hapsburg king
doms. Even the most alarming, as it would seem in 
a happier political setting, means little in a country 
where sedition and revolt are as chronic as oppress
ion. Not so many months ago an Austrian Premier 
was assassinated by the hand of a political terrorist. 
As long ago as the winter of 1914-1915, at the 
very outset of the war, the popular opposition was 
said to be so high as to put the monarchies in im
mediate need of peace or German control. The 
whole history of these realms consists of tight holes 
escaped from and corners close-turned, and ihis 
most of all in the past four or five years.

Rather in the conjunction of the signs of trouble 
than in the recurrence of any one of them may a 
difficulty of more than ordinary dimensions be de
cried. Not one but many of the elements for an 
unquenchable disturbance are present. The eager 
attempt to make peace with a part of what was 
Russia suggests anxious effort to let down the last 
trace of war pressure on Hungary’s eastern and 
southern frontiers, in the design to satisfy at least 
the Hungarian element, on which the empire relies 
for the repression of its Slavs. But the reported dis
turbances in Hungary would indicate that the po
pulation there refuses to acquiesce in the uncertain
ties of a still incomplete peace. The resignation of 
a Ministry in Austria proper denotes new strength 
developed by the anti-German elements in that por
tion of the dual monarchy. The Czernin speeches 
show perhaps how far the ruling interests feel they 
must go, against Prussian desires, to keep their 
position over the peoples straining and protesting 
under them.

ΜΑΚΡΗΣ & ΜΙΛΙΩΝΗΣ
Ε ι σ α γ ω γ ε ί ς  καί Έ  ξ α γ ω γ ε I ς 

1 Τά καλλίτερα τυριά καί τά πιό; φημισμένα λάδια. 
"Όλα τά είδη τής μπακαλικής είς τιμάς άσυναγωνίστους. 
’Ιδιωτικά τυροκομεία.
26 Madison Street, New York

Στήν πόλι μας εύρίσκεσαι καί θέλεις νά μασίσης; 
τό «Στήβενς» μόνον Ρέστοραν ποΰ εΐναΐ νά ρωτήσης.
Τί φαγητά θαυμάσια, τί καθαρά, τί φίνα 
καί σέ Ανατολίτικη καί Γαλλική κουζίνα.
Τήν δρεξι ή ευωδιά καί μόνο θά σοΰ δώση
ποΰ τρώς καί γλείφεις δάκτυλα καθώς τό λέν καμπόσοι.

STEVENS GREEK RESTAURANT 

21 Broadway New York City

Ό  αγαπητός κ. Γεώργ. Βουρνάς έξουσιοδοτήται ύπό 
τής Διευθύνσεως τοΰ «New York Satire» νά είσπράττη 
παλαιούς καί νέους σιυνδρομητάς τοΰ φύλλου έν Washin
gton, D. C. καί δπου άλλοΰ τοΰ έ'ρθει βολικά νά συλ- 
λάβη τά διπλά.

(Έκ τοΰ Γραφείου)
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KISS ME CIGARETTE CO. INC.
"Kiss me". Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
ποϋ προκαλούν τό φίλημα σέ χείλη διψασμενα.
“ Kis me”  τσΰτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλυκά- άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας ευγευστος κα! τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποϋ κι’ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης. 
κι’ δλα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
και σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ αρχικά σας γράμματα
352 Donner A v e . , ....................... MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ Α Ρ Π Α ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 

άρμυρόφλεμ,μια ( ’Αλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα καί πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό- 
νιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τού προ
σώπου·

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΙνΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ ίδιου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπό άγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς και φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τούς άδυνάτους καί τούς άναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ωραίο πρόσωπο καί 
κόκκινα μάγουλα.

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

VENIZELOS BRAND
Είναι τό Brand ποϋ κατέκτησε δχι μόνον τήν 'Ελληνι
κήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποϋ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία καί είσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε γιατί τα μέν λάδι εΐναι 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 ,  ε 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.

Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρδν καί ζώντα
"Αν θέλης σϋκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στο κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: «Ά π ’ τούς Μικρούτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Τά πάντα είναι πιθανά, θεός νά μή τό 8ώ®ι 
μ* Ιν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλαχώσι 
Ά ν  μ’ Ινα πόδι ίΰρεθΐς «ίτ» μέ δίχως χέρι 
καί ϊχεις οικογένεια καρβέλι ποιό; θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ίρθη μέ«α 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
βτόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Maraku, Rookery BIdg. Room 817, Chie**», HI.

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά καί φέτα καί κασέρι 
καί κασκαβάλι έ'ξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ.τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές καί λάδια καί λοιπά δσα ό νοϋς σου βάλλει 
κι’ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοϋ προκαταβάλλη.
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟΣ» είς τό Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό άριστσκρατικόν Ξενοδοχεϊον δ «ΈΡΜΗΣλ .

Κ Α Ι  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

Θέλεις στόν κόσμο εύτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
’Απ’ τοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ’ άν σταματήση 
ειν’ αρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση 
κι’ δσα λεπτά κι’ άν έκαμες πού μ’ αίμα τάχεις βγάλει 
θάρθη καιρός κακδμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι 
’Αδυναμία συνεπώς τά νεύρ’ αν σοΰ ταράζω 
δυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη 
αναιμικός άν έ'γεινες καί έ'χεις καρδοχτΰπι 
αν έ'χης πονοκέφαλο· άν δρεξι σοΰ λείπη 
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φιλί μου αύτοστιγμεί νά γρά-

ΨΠς
πριν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθή καιρός νά κλά-

ΨΠ?·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

ELLENIC FURNISHING Co.
891 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

1 Δέν είναι μόσχος η Μαϊού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
j Είναι καφές τοΰ ”Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
! χαφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο,
I fi’ 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’ 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 κάτι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
*Ι·τ·1ζ

15C W . U  ST. NEW YOtUL

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

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

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS &  ALEX COMPANY 

Paco BIdg.
! 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 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 μετρητοΐς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

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 ειδών, 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 
καί Exhust fans.

Πρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κα
ταστημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικάς καί δρους λογι
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  ΑΠ ζ)ΤΑΘ ΙΠ Έ  ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ  Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός
47 West 39th Street New York

Ώ ραι έπισ/ίέψεως 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 7 5 Lexington, Ave. New Υ ork.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτ* καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθ« ήλικία; 
θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοϋ Οίκονόμου— Γάγαλη ευθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη ποϋ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ ?χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποϋ βάν τό βλέπϊΐς στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ «ίνοα τμν» ;

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

Οί περισσότεροι εκατομμυριούχοι στήν Αμερική έ’γει» 
ναν άπό τά οικόπεδα.

Οί διάφοροι ομογενείς έπλούτισαν άπό ενα καλό μα
γαζί, σέ κεντρική θέσι, μέ λογικό ενοίκιο καί μέ συμφέ- 
ρουσα λίστα.

“Ελληνες! Σάς δίδομε τήν εύκαιρία νά κάνετε χρή
ματα.

Πριν άποφασίσετε ν’ άνοίξετε ιμαγαζί ή ν’ άγορά- 
σετε οίκόπεδα, σπίτια, ελάτε νά μάς έπισκεφθήτε.

Είναι συμφέρον σας. Δέν χάνετε τίποτε. 
GREEK-AMERICAN REALTY 0 0 - ,

203 ERIE BU ILDIN G CLEVELAND, OHIO

Ποιό προϊόν 'Ελλττ'ΐκόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK

ΜίστΓο κανείς δέν ot πή -τώς δέν θά jcg καί pim . 
ψηύχα έάν έπάνω μας δέ-» δή καλοραμμένα.
* Αύ *έλης νά συγκινηθή κΓ ή άσπλαγχνη ’Extfaj 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
ατούς Π αααγεαργίου Μπρός νά τρέχις τοπικέ  
*ο6χα νΑ *«·νϋς Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.

606 Bh*e Island CHICAGO. L L .


