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Π ο ϋ  ό Ζαμπουνης γράψει 
κΓ εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι κα! πλέει στό χρυσάφι.

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

Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ κα'ι τό Λεύτερη μας σάν τ'ι τόν περιμένει.

ΕΊκοσιτρείς Φλεβάρη ταραμτατάμ τρουμπέτα 
ξύλώνονται γαλόνια κα! μπάμ κα! μπουμ μουσκέτα

Ά ν  θέλη δμως κα! κανε'ις συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν κα'ι ’μεϊς έράνους δπως άλλοι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά την π ρ ο κ α τ α β ά λ ^ .

Χίλια εννιακόσια δέκα κα! οχτώ 
ποϋ τοϋ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό

’Αριθμός πενήντα δύο μιά ε’ιρήνη κάπου βγαίνει 
ματομένη, ξτυτολιάρα, και γδυμνή κα! πεινασμένη

<  <
Ο

<  η!

X  Ο
. ί ι)  >1 

— Vi
'Ρ ' ί

Ο **
,— <
*; Λ

True translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 21st February, 1918, as 
required by the act of October 6th, 1917.

Τοΰ Φασουλή μετά τοΰ Περικλέτου 
ή έ'νωσις πρός χάριν τοΰ μουσκέτου.

Π .— Νά φιληθοΰμε έλα κι, είμεθα ένα κόμμα 
Ζωή καινούργια πλέον κεΐ κάτω άρχινά 
κι’ άφοϋ ξεχνιούνται δλα δίπλα σέ κάθε πτώμα 
τώρα κα! γώ σέ σένα θά κάνω τεμενά.

Νά σέ φιλήσω έλα· κα! τώρα μέ τήν πούλια, 
τών φυλακών βογγούνε τάνήλια τά κελλιά 
κι’ άνθρωπινά στό χώμα σπαρταρούν κοτοπούλια 
ποΰ Κικιρίκη κράζαιν διωχμένου Βασιληά.

Τοϋ Νόμου τό τσεκούρι γυαλιστερό προβάλλει 
στό χέρι τοϋ Μεγάλου Σωτήρος Φασουλή 
κα! γίνεται καθένα κορμί χωρ'ις κεφάλι 
ποΰ τής Πατρίδος πρώτα φοροΰσε τή στο/.ή.

Ό  βόας ύ τιμήσας την κάθε μιά συνθήκη 
δεόντως σιγυρίζει κα! κάθε Μπολσεβίκη.

Ταρατατάμ ακούω τήν νύχτα] τήν ντρουμπέτα 
Ποιός είναι; Ή  Πατρίδα τριγύρω διαλαλοΰν 
κα'ι πριν νά βγη ό ήλιος βρέ Φασουλή ρεμπέτα 
προδότες λιμασμένοι τά μάτια τους σφαλούν.

Ινυτάζω τά γαλόνια στών τουφεκιών τής.μποΰκες 
κι’ άν ήσαν κι’ άν δέν ήσαν κι’ αν πήραν είτε μή 
κα! βλέπω βουλιαγμένες μαοϋνες και φελούκες 
ποΰ φορτωμένες είχαν τοϋ ’Έθνους τήν τιμή.

Νά φιληθούμε έλα κι’ είμεθαι μέλι γ ά λ α .
Έρρέτω πλέον γκρίνια Νομοταγών κουτών 
κΓ ή Ένωσις έπηλθε βρέ Φασουλή κεφάλα 
μέ τό άχνίζον αίμα σπαθάτων προδοτών.

Τό Κράτος μάς φωνάζει νά δώαωμε τά χέρια 
και τά δικά του χέρια κοκκινωπά κυτών 
ρωτώ τί είναι τοϋτα; κα'ι μ’ άπαντά τζιέρια 
μέ σπλήνες κα! πλεμόνια κάμποσων προδοτών.

Ταραμτατάμ ακούω σαλπίγγων νέων ήχο 
ποΰ ρίγος κρύο φρίκης στό σώμά μου γεννά.

Έπ! σκοπόν φωνάζουν κα! στρέφοντας τόν τοίχον 
κυτάζω τής Π ατρίδος τά στήθιαι τά γυμνά.

Νά φιληθούμε έλα κα! ξεχασθήκαν δλα,
Γεφύρωσε τό χάσμα τό αίικί κι’ ό αχνός 
και κάθε πού προδότου τινάζονται τά κώλα 
κουκουρικού φωνάζει ό Μαύρος Πετεινός.

Φ.— Τί δοξασμένα χρόνια 
κάι μήνες κα'ι βδομάδες 
ποΰ κάναν τά γαλόνια 
κοχύλια κα! χιβάδες 
κΓ αν κάθε ακρογχκίλι 
γεμίσαν Περικλέτο 
μά περισσέψου πάλι 
καμπόσια γιά μουσκέτο.



I

Τί δόξα στήν Πατρίδα 
ποΰ σώσαν Άγγλογάλλοι! 
Τώρα κυτώ λεπίδα 
κορμιά χωρ'ις κεφάλι 
καί κορυ&αντιώντες 
χορεύουν μέ τή λύρα 
χορτάτοι καί πεινώντες 
καί τήν κακή μας Μοίρα.

Νά φιληθοίρ; έλα 
καί μεΐς βρέ Περικλέτο 
κι’ ένώ μέσ’ στήν Πατρίδα 
τήν ένωσι κυτώ 
νά τήν καί)ιερώνι| 
τουφέκι καί στιλέτο 
μιά έποχή καινούργια 
αιμάτων χαιρετώ.

’Έλα καί μεΐς έπίσης 
νά δώσωμε τά χέρια 
γιά νά'χωμ’ ένα κόμμα 
στόν ίδιο τόν μπερντέ 
κι’ οί φοβεροί προδόίτες 
στ’ άνταρτικά τ’ ασκέρια 
χάρις στό Λευτεράκη 
έλλειψαν κουτεντέ.

Βάλε φωτιά στά τόπια 
Περίκλες άναλέτη 
καί νέα βλέπω χρόνια 
μέ μιαττωμένη δράσι 
Νά ζήση τοΰ Λευτέρη 
τό νέο τό Ντουβλέτι 
ποΰ σέ σκηνές δικαίων 
προδότας κατατάσσει.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨ ΙΣ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΟΥ

ΓΥΡΟΛΟΓΟΥ

ΤΗτο ονειρον ή όραμα;; Αύτό κανείς δέν μπορεί νά τό 
βεβαίωση καί μάλιστα είς έποχήν κατά τήν όποιαν τά 
δημοσιογραφικά όνειρα γίνονται ό - ράμματα γιά τής 
γοϋνες ϊνα πληρωθη τό ρητόν «Βλάκα έ'βρισε καί ά ν έ- 
δ η ξ ε αυτόν καί έμπεσείται είς κόπρον ο ήσπάσατο.»

’Ήμουν κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ς  καί όμως έ νόμιζα 
ότι ήμουν έ' ξ υ π ν ο ς , πράγμα τό όποιον συμβαίνει 
είς δλους τούς κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο υ ς  ποΰ άρχίζουν 
καί ξυπνούν δταν πλέον τά τσουβάλια έχουν πάρει δρόμο 
πρός μεγάλην λύπην τών έξάρχων μελωδούντων: «'Ιδρυ- 
τά ό παράς έπήρε πόδι». ’Ά ν  ήμουν σκεπασμένος ή ξέ- 
σκεπος έπίσης δέν μπορώ νά τό βεβαιώσω- θυμούμαι δμως 
πολύ καλά δτι δέν φορούσα πατζάμας, τά δέ φύλλα τής 
συκής τά κρατώ γιά τό μέλλον, όπότε γκράφτιγκ θελον- 
ιος καί καιρού συγχωροΰντος πρόκειται νά παίξω τόν 
Άδάμ διωκόμενον έκ τοΰ Π αραδείσου.

Είχα φάει άποβραδύς ένα πιάτο καθαρτικό (φασόλια) 
πράγμα ποΰ μοΰ συμβαίνει αρκετές φορές τήν έβδομάδα 
τώρα, πολυτέλεια ο(μως ή όποια θά γίνη πολύ σπανία 
υστερία άπό κάμποσον καιρό, όπότε τά τρόφιμα θά έ'χουν 
σκαρφαλώση έκεΐ ποΰ θά τά φθάνουν μόνον οί εκατομμυ
ριούχοι καί οι νυχτοκλέπτες.

Κατά πδσ|αν πιθανότητα φαίνεται δτι δέν ήμουν έξυ
πνος, γιατί αλλέως δέν εξηγείται πώς κατώρθωσα νά 
ίδώ τόσα στοιχεία ίστάμενα είς τούς τέσσαρας άνε
μους καπά τόν ίδιο τρόπο κατά τόν όποιον ϊπταντο καί 
ί - ψ ι λ ά  τοΰ Κικιρίκη τοϋ μεγάλου δωρητοΰ και 
ευεργέτου μέλπαντος έν συντριβή σακούλας κατά τό 
Λουσί ντέ λά Μ ο υ ρ μ ο ΰ ρ α

Σύ ποΰ πέταξες στά ύψη ώ παρά ί - σουφρωμένε 
έ'βγα δές ί - λερωμένε 
σέ άκολουθώ στραβώς.

Τό πιθανώτερον έξ δλων είναι δτι διετέλουν μεταξύ 
ύπνου καί έγρηγόρσεως, κατάστασις ή όποία κάμνει τόν 
άνθρωπον κουτοπόνειρον ώσπερ ιδιοκτήτην έφημερίδος 
α· πατριωτικαί σαγήναι τοΰ όποιου εξαπολύονται εις τήν 
κυ - μαινομένην θάλασσαν τής Κουτεντιάδος καί Τιβου- 
τιάδος (κατά τσ Τιβεριάδος) πρός άγραν προμηθειτικών 
χθύων άφ-όνων ώς οί διάφοροι λιβανίσαντες εαυτούς καί 
άλλήλους καί πάσαν τήν φωνήν αυτών στιβαρώ τώ 
κλεινώ παρα-θέμενοι, έ'νθα ούκ έ'στι δμως ήδη λύπη καί 
στεναγμός, άλλά σιγή ατελεύτητος.

Έν τούτοις είς οίανδήποτε κατάστασιν καί στάσιν αν 
ηύρισκόμην, κοιμισμένος ή έξυπνος, τό ονειρον ή δραμα

NEW YORK SATIRE

ήτο τοιοΰτολ' ώστε δέν άφήνει καμμίαν άμφιβο/άαν δτι 
ήτο ένα είδος άποκαλύψεως (ξεσκεπάσματος.)

Άληθώς άγνωστοι αί β ο ΰ λ α ι τής θείας προ- 
νοίας, ή όποίαι παρουσίασεν είς ένα τών τ αί π ε ι ν ώ ν
τ ω ν δούλων της τό φοβερόν δραμα, ϊνα προφυλάξη 
τής σακούλες τών πιστών άπό λιμού, λοιμού, ξεσκισμοΰ, 
καταβουτιγμσϋ, τσουβαλικής λίρας, έπιδρομής ά λ ε- 
τ ρ ί ω ν  καί πλείστων δικόν κακών καθά προεΐπεν ό 
11 ρο, ιυτάναξ Γκαβήδ «Δι-εμυρίσαντο τά χρήματά μου 
έαυτοΐς καί έπί τόν άοματισμόν μοι» έβαλαν πλώρη.»

«Καί ιδού οί καταρράκται τού ουρανού ήνεώγησαν ώσπερ 
δημοσιογράφων τυφλών οφθαλμοί είς τήν θέαν προπα- 
γονδικής μαζούμας καί φώς ά π λ υ τ ο ν περιέλουσέ με 
ά'ΐΓ,περ περιεχόμενον στήλης Ατλαντικής άφορώσης τόν 
Στιβαρόν ιδρυτήν,δν ό’Αγάς έξελέξατο ϊνα ήμάς καται
σχύνη μέχρι τής δευτέρας -παρουσίας όπότε οί μέν τάς 
Μεραρχίας πονήσαντες άναστήσονται είς προϋπάντησιν 
τής πενταδαχτύλου, οί δέ τό έρμαφρόδιτον σο>ματεΐον δι- 
■.ργανιόσαντες είς άνάστασιν μασήματος, (Οιον κτλ,)

Βρονταί καί άσ(τραΐπαί συνε,κλόνησαν τήν γήν καθάπερ 
αί βρωμοβροντίαι τών μακαρία τή λήξει άρθρων τοΰ 
Εθνικού Κικιρίκη καί φωνή ήκούσθη έξ ουρανού λέ- 
γουσα:

«Φασουλή, Φασουλή. "Οπως ό μέγας Μωϋσής, έπί τοΰ 
όρους Σινά οΰτω καί σύ δέν θά ίδής είμή μόνον μέ συγ
χωρής τά νώτά μου. ’Άνοιξε δμως τά στραβά σου καί 
ϊδε καί γράψε τά μέλλοντα νά σοΰ άποκαλυφθώσι σήμε
ρον ϊνα, πεισθώσιν Ί-βουδαΐοι καί Σαμαρΐται (ή λέξις 
άπό τό σαμάρι) δτι πίσω έχει ή αχλάδα τό κοτσάνι.

(Έπεται συνέχεια)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μολονότι τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα είς τήν κοινω
νικήν στήλην τοΰ ήμερησίου τύπου δέν άνεφάνει πουθενά 
δτι ό Φασουλής ο ί κ - ο υ ρ ε ί  κτλ., μέ τό ουμπάθειο, 
έν τούτοις είναι άληθές δτι ό ή μ έ τ ε ρ ο ς  Δ ι 
ε υ θ υ ν τ ή ς  άρρώστη&Ξ έπί μίαν ολόκληρον εβδομάδα 
άπό κολλητικόν νόσημα (γρίπη.)

Οί πολυπληθείς φίλοι του καί οί διάφοροι δανεισταί 
ανησύχησαν φοβερά γιά τήν ζημία ποΰ θά ύφίσταντο 
έ ν ε κ α  ό θ ά ν α τ ο ς  καί έ'σπευδον τηλεφωνικώς, 
τηλεγραφικώς, μέ special delivery καί διάφορα άλλα 
μέσα νά πληροφορηθοΰν περί τής υγείας του, κανείς δ
μως δέν έζύγωσε προσίωπικώς ένεκα ό φόβος δχι τής 
γρίπης, άλλά τών δανεικών καί άγυρίστων.

Ό  νοσηλεύων τόν ήμέτερον Διευθυντήν (άπληρωτεί) 
ιατρός κ. Καρούσος κατόπιν τών ένοχλήσεων τάς οποίας 
ύφίοίτατο άπό τούς διαφόρους ζητούντας πληροφορίας 
περί τής υγείας τοΰ π ι λ ά τ ο υ τ ο υ  ήναγκάσθη 
νά έκδώση τό κάτωθι δελτίον, τό όποιον καί έτοιχοκόλλη- 
rttv είς τήν τ ε λ ε υ τ α ί α ν  κατοικίαν τοΰ άσθενοΰς.

«Αδυναμία τής σακούλας καί έξόγκωσις τής κοιλίας 
(δέν πρόκειται περί έγκυμοσύνης). Άνάλυσις τοϋ αί
ματος έ'φερεν είς φώς τό βαχ-τυρίδιον τοϋ Γκουχουγ- 
κούχ τό όποιον άποδεικνύει βήχα, άφοϋ ό έρως άποκλεί- 
εται. Σ φ ί ξ ε ι ς  ένα σωρό τής όποιες αυξάνουν 
τά διάφορα μπίλια καί τεταρταίος πυρετός στό λογα
ριασμό τοϋ χασάπη. Ή  κατάστασις τοΰ άσθενοΰς (ή 
υγιεινή ) βαίνει βελτιονμενη άντιθετως πρός τήν οικονο
μικήν, πρός μεγάλην χαράν τών φίλων του. Ό  κίνδυνος 
τοϋ μ α ν τ ι λ ι ο ύ  παρήλθε. Ό  ασθενής έσώθη 
πρός δυστυχίαν όλων ήμών τών μελωδούντων «Κακός 
σκύλος ψοκρολογιά δέν έχει.»

(Ύπογρ.) Ό  ’Ιατρός 
τοΰ όποιου τό μπιλ θά πληρώσουν οί κληρονόμοι 
τοΰ Μπερντέ.

Τόν ήμέτερον Διευθυντήν άναρρώσαντα συνεχάρησαν 
τηλεγραφικώς δλαιι αί προσωπικότητες τής ύφηλίου εκτός 
τοΰ Σακουλέ πρό πολλοΰ άποθανόντος.

’Ιδού τό τηλεγράφημα τοΰ κ. Πέτρου Ίδρυτοΰ εφευ
ρέτου τοϋ Κ ο ψ ο λ α ρ ι γ γ ε ί ο υ  Πορθμού, διά 
τοϋ όποιου μετεφέρθησαν άλλοτε αί στρατιαί είς τάς 
Εύρώπας.

Συγχαίρων έπί άναρρώσει σου παρακαλώ Πανάγα- 
θον όπως λιγοστέψη χρόνια μου έξοφλών έντελώς ίδι- 
κά σου».

’ Α π α ί σ ι ο ς  φίλος καί .συνάδελφος έν σ κ ο ι ν ί  
ΠΕΤΡΟΣ ΙΔΡΥΤΗΣ

Εφευρέτης τοΰ Πατριωτισμοί' καί τών Προμη
θειών άνακα(γ)λείψας καί διάφορα άλλα -τσανάκια 
παστρικά κατά τό Μαστρογιάννη καί τά κοπέλια.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΙΙΜΑ

Π ΑΡΟΙΜ ΙΩΔΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ. COLUMBUS.
Ή  παροιμία ποΰ μάς λέτε δέν είναι καθόλου σωστή. 

Κατά τή γνώμη πσΰ έχομε μεΐς καί κατά τά μυαλά ποΰ 
σού λείπουν έσένα δταν τό πάπλωμά σοο είναι κοντό δέν 
πρέπει μήτε τά πόδια σου νά κόψης μά μήτε καί νά μα- 
ζευθής κουβάρι. Κάθε άλλο. Νά φροντίαης ν’ άποχτήσης 
μακρύτερο ή γιά νά (μιλήσομε καλλίτερα κατά τή μέθοδο 
τοΰ Όλενδόρφη βούτηξε τό τοΰ γείτονος μακρύτερο.

ΠΑΡΑΙΙΟΝΕΜΕΝΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΟΝ. BOSTON
Έκανες πολύ καλά ν’ άποταθής καί σέ μάς. Τώρα 

ή άλήθεια είν; πώς δταν παντρευθής μέ τάς εύλογίας 
τής Εξαρχίας είσαι πιό άσφολισμένος (ενεκα βλέπεις 
ή ηλικία) άλλά καί μέ τά φάσκελλα τοΰ Μπερντέ πάλι 
δέν βγαίνεις ζημιωμένος.

Σ ’ άρέσουν ή χήρες; Ξέρομε μιά πού δέν θά ήθελε 
ούτ’ έπί στιγμή ν’ άφήση άδειο τόν τόπο κοΰ γέμιζε ό 
μακαρίτης.

Δέν σού κάνει ζωντοχήρα χωρισμένη άπό πολύ καιρό; 
Ξέρομε κάποια ποϋ χώρισε άπό τόν άνδρα της, γιατί 
έκείνος δέν είχε τά κ α λ ά  προτερήματα τά δικά σου, 
αλλά μονάχοι κ α κ ά  ελαττώματα, δηλαδή είχε μάτια 
καί έβλεπε έστω καί νάργότερα άπό τούς ξένους. ’Ά ν  
θέλης πάλι παντρεμμένη μποροΰμε νά χωρίσομε κάποια 
γιά τό χατήρι σου. ’Υπάρχουν πολλές παντρεμμένες ποϋ 
δέν χωρίζουν τόν άνδρα τους μόνον καί μόνον γιατί έως 
τήν ώρα δέν ηϋραν κάποιον άλλον καλλίτεραν ποΰ νά 
σηκώνη στούς ώμους του δχι μόνον τά δικά της βάρη, 
αλλά καί τού σπιτιού ολοκλήρου.

Έπίσης άν σ’ άρέση κορίτσι μποροΰμε νά σοΰ βρούμε 
ένα προκομμένο καί ώμορφο νά τό χαίρεσαι καί σύ καί 
δλος ό άλλος κόσμος.

Υ. Γ.— Γιά μεσιτεία δέν θέλομε άπό σένα τίποτε. Θά 
τήν πάρομε άπό τή νύφη.

ΕΦΗΒΟΝ ΜΟΥΣΑΤΟΝ. ΕΝΤΑΥΘΑ.
Ο ί α κ ο σ τ ρ ό φ ο ς  δέν ξέρομε τί θά πή. Μήν 

παραξενευθής γι’ αύτό, γιατί έμεΐς αν ψάξης μέ τό συμ- 
πάθειο τόν Κήρυκα θά βρής πώς εϊμεθα έντελώς άναμ- 
φάβητοι καί μέ τό δίκηο γιατί τόν καιρό πού πηγαίναμε 
στό Σνολεΐο δέν μαθαίναμε γράμματα, άλλά τρώγαιιε 
στραγάλια, δπως τρώει κι’ αυτός σήμερα τοϋ καλού κά- 
γαθοΰ μπόση τά τσουβάλια έξ ού καί σφών αυτών τά 
χάλια καί τών έξάρχον ευδαιμονίας σάλια καί τά δικά 
μας κυάλια καί τοΰ μεγάλου δορητοΰ τά ματογυάλια.

Έν τούτοις ξέρομε τή μισή τή λέξι τή σημαίνει. Ξέρομε 
τί θά πή σ τ ρ ό φ ο ς .  Αΰτό τό μάθαμε στο χωρώ 
καί τό ξέρουν δλοι δσοι είχαν μιά φορά μέ τό συμπάθειο 
ζά καί ήσαν άγογιάτες τότε καί δημοσιογράφοι τώρα. 
Στρόφος λοιπόν είναι ή άρρώστεια πού πιάνει τ’ άλογα 
καί πέφτουν κάτο στή γή, φυσούν, άφρίζουν, καί κάνουν 
διαφόρους κρότους έκεΐ ποΰ κιλιοϋνται. Είσαι δμως βέ
βαιος δτι ή λέξις εΐναι ολόκληρος καί δέν λείπει τίποτε 
άπ’ τήν άρχή; Πολύ φοβούμεθα δτι στήν παιρούσα πε- 
ρίστασι δέν πρόκειται- περί οιακοστρόφιου άλλά κοιλ- 
ακοστρόφου.

ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΝ. ΣΙΚΆΓΟΝ
Τί γίνεται στήν Ελλάδα μή μάς ρωτάς. Διάβασε τής 

σ'βαρές εφημερίδες— γιατί έμεΐς εϊμεθα γελοίοι—  νά 
ίδής δλα τά νέα καί νά μάθης τήν κάθε αλήθεια. Έμεΐς 
γιά τόν έαιυτόν μας έπαύσαμε πρό πολλοΰ νά διαβάζομε 
καί τούτο γιατί κάθε φορά ποΰ δοκιμάζαμε πριν μάς 
ήρχοντο άθελα στό νοΰ ή δοξαριές τού Ναστραδίν Χότζα 
δταν μιά νύχτα έπαιζε βιολί πάνω στήν κλειδαριά τοΰ 
ξένου μαγαζιού.

Το ρητό λέει «δν Κύριος άγαπά παιδεύει» δέν λέει «δν 
Κυρία. . .». Συνεπώς άφοΰ ή Κ υ ρ ί α  σέ παιδεύει 
έμεΐς βλέπομε μόνον κ η ρ ί α  δπα>ς εΐναι φ ώ ς  
φ α ν ά ρ ι  φανερό άπό δσα μάς γράφεις. Μήν απελ
πίζεσαι δμως. Στόν έ'ρωτα έπιτυγχάνουν ώς έπί τό πλεΐ- 
στον οί άδιάκριτοι καί οί βλάκες. Τράβα μπρός.

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

0'ΓΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Κάποιο ΓΙΑΤΙ κυτούσα σέ κάθε σκέψι μπρός μου 
Γιατί νά μ’ έχη φέρει στόν κόσμο ό θεός μου;
Γιατί ψυχή νά μοϋχει μεσ’ στό τομάρι βάλει 
πού ό παπάς φευγάτη άκόμα μοΰ τήν ψάλλει;

Γιατί καί σάν πεθάνουν οί άνθρωποι νά ζούνε
κι’ οί σκύλλοι, τά γαϊδούρια νά ζοΰν καί νά ψα>φούνε;
Αθάνατη άρίδα γι,απί έγώ ν’ απλώνω
ποϋ στή ζωή τ’ αρνάκι τό άκακο σκοτώνω;
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Άπ’ δσα ζοΰν και νοιώθουν μέσ’ ΟΓτή ζωή τόν πόνον 
γιατί τό βρίσκουν δίκηο νά μ' εξαιρούνε μ ό ν ο ν  ; 
Γιατί τό πάν πεθαίνει καί χάνεται άδίκως 
χΓ εμέ' στους κόλπους πέρνει ό Γέρω ΆβραμΤκος;

’Έτσι μέ τέτοιες σκέψεις τό δρόμο μου τραβούσα 
Μέσα σ’ αμφιβολίας σκοτάδι τριγυρνσΰσα 
καί κάθε φώς ποϋ φάρο θαρρούσα παρ’ έλπίδα 
οάν εφθασα κοντά του κωλοφωτιά τό είδα.

Σκυφτός σάν τήν Καμήλα έβάδιζα στό δρόμο 
όπόταν ενα χέρι μέ άγγιξε στόν ώμο 
καί στρέφοντας κυτάζω κάτι ποΰ μέ τρομάζει 
πούναι γυναίκα κι’ άντρας κα'ι τραγελάφου μοιάζει.

Μέ φοϋστα καί σακάκι μοϋ φάνηκε ντυμένη 
Κίχε μαλλιά καί γένεια, ήτο καί ξουρισμένη 
κάποιο βαρύ φορτίο έσήκωνε στήν πλάτη 
κι’ όπως ό Κύκλωψ είχε κι’ έκείνη ένα μάτι.

Κεφάλι είχε ένα, όμως ποδάρια χίλια 
Στούς ώμους της κρψώνταν λαγοί μέ πετραχήλια 
καί τό καθένα χέρι άπό τά εκατό 
ενα κερί κρατοΰσε ή ένα θυμιατό.

Παρατηρών τά τόσα τά χέρια και τά πόδια 
πού μοιάζαν τοΰς πλοκάμους ποΰ έχουν τά χταπόδια 
είπα άλλοι σέ μένα σάν τί μέ περιμένει 
μέ τούς πλοκάμους τούτους αν τύχη καί βυζαίνη.

Μέ είχε πιάσει τρόμος πώς θάπιανε καθένα 
δταν κυτοΰσε κείνο τό μάτι της τό ένα 
πουμοιαζε σάν καζάνι γεμάτο μέ κατράμι 
καί φλόγες διασκορποΰσε σάν πύρινο ποτάμι.

Γυρεύω νά .‘μιλήσω τρεμούλα πλήν μέ πιάνει 
καί δπως στόν Σωτήρα συμβαίνει τόν Τατάνη 
οσάκις ξένους λόγους στά πλήθη έκφωνεί 
αρχίζω νά τραυλίζω καί χάνω τή φωνή.

Ό  συνοδός μέ βλέπει καί σπαρταρά στά γέλοια 
Απ’ τούς πλοκάμους άλλοι μέ πιάνουν σάν τσιγγέλια 
άλλοι στό σώμα γύρω τιλίγονται σάν φίδι 
ν.Γ άρχίζει νά μέ πάη έξκιούζμι ριπιτίδι.

Βρέ Ποδαρείμ, τραυλίζω, βοήθεια, θά μέ πνίξη 
Μήν τρέμεις. Κάτι, λέει, στά μάτια θά σοΰ ρίξη
*Γ ή σκέψις σου θά γίνη άκόμα πιό καθάρια 
κι’ άπό τών αποκεντρών δρομίσκων τά ντουβάρια.

Π ΐϊραλυσία μ’ έχει άπό τό φόβο πιάσει 
Ιόν μπούσουλά μου έχω τελείως τώρα; χάσει 
κΓ ο Ι α κ ο  σ τ ρ ό φ ο ς  είμαι άπειρου μούτσου χείρων 
ίπί τοΰ παπαφίγκου τσουβαλικών ν α υ κ λ ή ρ ω ν

Οί πλόκαμοί της τώρα μοΰ σφίγγουν τό κεφάλι 
Ηδονική άρχίζει νά μέ τσακώνει, ζάλη 

"<'·αί μόλις μπρός στά μάτια ένα πανί μοΰ ρίχνει 
ίο πάν άρχίζει δψι καινούργια νά μοΰ δε ίχνη.

Εχάθηκαν ο! ίσκιοι, κάτι σάν χρυσαλίδες 
Χυτώ νά φτερουγίζσυν μέσ’ σέ φωτός άκτίδες 

ακούω στό Παλάτι μιάς μουσικής τους ήχους 
με Ώσανά καμπόσα καί Σαβαώθ είς στοίχους.

Σε λίγο πέρνω θάρρος καί λέο> άποτόμως 
«Στό δρόμου μου, κυρία, ποιός σ’ έχει φέρει δρόμος; 
Ποιά είσαι σύ πού μ’ έ'χεις δπως τό φίδι ζώσει 
ν-ί ουτε κοκόρου νοιώθω δέν έχω πλέον γνώσι;

Ποιός σ’ έφερε στσν κόσμο κΓ ένώ γυναίκας μοιάζεις 
Με τούς πλοκάμους τούτους ώς καί νεκρούς τρομάζεις;
Τί θέλεις άπό μένα ποΰ έχω πιά πεθάνει 
ν·Γ ουτε σαράντα μουχουν μήτε ογδόντα κάνει;

(Ακολουθεί)

Π ΕΝ ΙΕΣ............... CHICAGO, ILL.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.'

’Έμεινα εμβρόντητος πρό τής χαλύβδινοι» ευγλωττίας 
ι,ου, τής κατορραχτώδους διανοίας του, τής Αδαμαντί
νου σοφίας του, τής άστραπηβόλου εύπροσηγορίας του, 
τής γλυκύτητος τών σκέψεών του, τοΰ ιδεώδους τών κι- 
νήσεών του κτλ. δπως θά εγραφεν ό Εθνικός Κήρυξ 
άν είχε τήν τιμήν νά λάβη συνέντευξιν με υποκείμενον 
τής περι-οπής τού κ. Γουσταύου, Προέδρου διαφόρων 
άνυπάρκτων Εταιρειών, θ α ν ά ο ί ju: ο υ φίλου δλων 
τών ί-δανικών Π ρεσβουτιχτών, έξέχοντος μέλους τής 
Παροικίας τοΰ Σικάγου καί άλλα πολλά ών ούκ έστιν 
αριθμός δπως λέει καί τό ψαλτήρι εις τό κεφάλαιον «ζώα 
μικρά μετά μεγάλων».

— Έξοχώτατε, θαυμάζω τή γνώσί σας.
— Γνώσι είπατε; ’Όχι κύριε. Έγώ δέν έχω γνώσι. 

Έγώ έχω γνώσεις δπως αί τρίχες τοΰ κεφαλιού μου δη
λαδή έκεΐνες ποΰ μοΰ έχουν πέσει. Δέν υπάρχει θέμα τό 
όποιον νά μή γνωρίζω καλλίτερα άπό δ,τι γνωρίζουν 
έμένα δσοι δανείζονται πληρώνοντες τόκον ογδόντα χι
λιάδες έπί τοϊς εκατόν τό μήνα.

— "Ωστε δανείζετε κοντά είς δλα τά άλλα έξοχώτατε;
— Μάλιστα. Τά δάνεια κύριε είναι «ύτά τά ίδια τά 

όποΐα έγώ μέν τά θεωρώ τήν ήμερα ώς δάνεια έκεΐ δέ 
ποΰ πηγαίνουν τή νύχτα τά λένε βιδάνια. Ό  κόσμος 
βλέπεις άγαπητέ σκέπτεται διαφορετικά! χωρίς μυαλό 
καί δχι σάν έμένα.

— Μά έσεϊς έξοχώτατε δέν έχετε μυαλό. Έσεΐς είσθε 
μεγαλοφυΐα. Σάν έσάς δέν έχει νά έπιδείξη κανένα ή 
νεωτέρα 'Ελλάς έκτος τοΰ μακαρίτη τοΰ Γαμβέτα καί 
μερικών τοΰς όποιους διάφοροι φθονεροί άντί νά τούς 
στεφανώσουν μέ δάφνη τοΰς έσαβάνωσαν στό Δαφνί.

— Είναι μεγάλη πόλις τό Δαφνί;
— Ά ν  άποφααίαετε ποτέ νά πάτε στήν 'Ελλάδα έξο

χώτατε δέν είναι καμμία άνάγκη νά δήτε τό Δαφνί. Ά ρ 
κεΐ νά μείνετε σέ όποιανδήποτε πόλι τής 'Ελλάδος ένα 
μήνα καί οί '"Έλληνες Γαβριάδες θ’ άναλάβουν άσφαλώς 
νά σάς στείλουν μέσα γιά νά μήν ξαναβγήτε πλέον έξω. 
Λείπατε πολλά χρόνια άπό τήν Ελλάδα Έξοχώτατε;

— Άπσ τόν έμφύλιο πόλεμο.
— Αύτόν ποΰ γίνεται τώρα;
— ’Όχι, τόν Αμερικανικόν.
—  Περίεργον! 'Όταν σάς άκούει κανείς σάς περνά 

γιά παιδί έντελώς καί μόνον δταν σάς βλέπη διστάζει 
νά όρίση τήν ήλικίαν σας. Είσθε δηλαδή σάν ξεθωρια
σμένο σακάκι, τό όποιον δέν μπορεί κανείς νά βεβαιιώση 
σέ ποιόν αιώνα άνήκει.

Ό  κ. Γουσταΰος έκύταξε τώρα τήν ώρα καί Με ιδιών 
γλυκά δπως ό Μεφιστοφελής.

— Κύριε είς τί άλλο ήμπορώ νά σάς χρησιμεύσω;
— Τή φωτογραφία σας έξοχώτατε θέλω. Μαζύ ιιέ 

τή ουνίντευξιν αύτή θά έπεθύμουν νά δημοσιεύσω καί τή 
φ ο η ογρ α φ ία  σας γιά νά συγκρατήσω στή ζο>ή καί νά 
μήν αύτοκτονήσσυν ποτέ δσοι είναι απογοητευμένοι γιατί 
ή φύσις τούς άδίκησε.

— Τή φωτογραφία μου μπορείτε νά τήν πάρετε μπαί
νοντας μέσα στόν πρώτο σταΰλο ποΰ θά συναντήσετε.

Έχαιρετίσαμε τότε εύγενώς καί κρατούντες τήν κοιλιά 
μας απ’ τά γέλοια έβγήκαμε έξω άπ’ τό πολυτελές αύτό 
μαντρί πισόκωλα μέ τό συμπάθειο άπό φόβο μή τυχσν ή 
Α. Έξοχότης μάς δαγκώση κατά λάθος.

NEW YORK SATIRE

True translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 21st February, 1918, as 
required by the act of October 6th, 1917.

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ Α Π Ο Σ ΙΙΑ Σ ΙΣ

At τελευταίοι δηλώσεις τοϋ "Ελληνος διπλωμάτου ev 
Οΰασιγκτώνι, τάς οποίας εΐδομεν δημοσιευομένας είς τό 
«.TRIBUNE» τής παρελθούσης Κυριακής δέν μάς έξέ- 
πληξαν. 'Ό τι ή 'Ελλάς είσήλθεν είς τόν πόλεμον άνευ 
δρων καί συνεπώς άνευ ούδεμιάς ύποσχέσεως έκ μέρους 
τών Συμμάχων περί παροχής δικαίων άνταλλαγμάτων 
ήτο δι’ ήμάς πάντοτε ύπεράνω πάσης αμφιβολίας, είς 
τρόπον ώστε δέν υπήρξαν νέαι αί τελευταΐαι δηλώσεις 
αΐτινες έρχονται ούχί άσκόπως ΐσο>ς είς εποχήν καθ’ ήν 
έν 'Ελλάδι ή δημοσίευσις τοΰ Διατάγματος τής έπιστρα- 
τεύσεως προύκάλεσεν έπανάστασιν κατασταλεΐσαν κατό
πιν άθρόων θανατικών έκτελέσεων.

Έάν δέν έξεπλάγημεν δμως τοΰτο δέν σημαίνει δτι 
δέν ένεποίησαν ήμΐν καί άπαισίως όδυνηράν έντύπωσιν 
αί περί ών πρόκειται δηλώσεις καί ιδία αί σχετιζόμεναι 
πρός τήν άπόσπασιν τής Βουλγαρίας άπό τοΰ Τευτονι-
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κυύ συνασπισμού, τό έρυθροΰν τοΰτο ράκος, τό οποίον 
επισείουν έκάστοτε οί Σύμμαχοι πρσ τών οφθαλμών τοΰ 
μαινομένου 'Ελληνικού ταύρου.

Δέν είναι βεβαίως ή πρώτη φορά, καθ’ ήν ξένοι διπλοί- 
μάτια* όμιλοΰσι περί προσπαθειών Συμμαχικών πρός διά- 
σπασιν τής Βουλγαρίας άπό τών Κεντρικών Αύτοκρατο- 
ρ.ών ώς ριζικού μέσου δυναμένου νά έπιδράση σοβαρώς 
έπί τής διεξαγωγής τοΰ παρόντος πολέμου καί μέλλοντος 
νά κλίνη οϋτω τήν πολεμικήν πλάστιγγα πρός τό μέρος 
τών Συμμάχων.

Αί Συμμαχικοί προσπάθειαι πρός άπόσπασιν τής 
Βουλγαρίας άπό τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών χρονο
λογούνται φΐΟΊ τή είσόδφ ταύτης είς τόν πόλεμον καί άν 
μέχρι τοΰδε δέν έπετεύχθη αϋτη τούτο οφείλεται δχι βε
βαίως είς έλλειψιν γενναιοδωρίας έκ μέρους τών Συμμά
χων εις δωρεάς χωρών άνηκουσών έθνολογικώς καί ίστο- 
ρικώ δικαιώματι είς άλλους, άλλ’ είς αυτήν ταύτην τήν 
παροιμιώδη Βουλγαρικήν άπληστίαν.

Έάν ό "Ελλην διπλωμάτης, ό έκπλησσόμενος σήμερον 
διότι ουτε οί Σύμμαχοι ουτε αί ' Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 
ώμίλησαν ποτέ έπισήμως έγγυώμενοι έ'στω καί τήν 
α κ ε ρ α ι ό τ η τ α  άκόμη τήν Ελληνικήν, είχε 
περισσοτέραν πολιτικήν οξυδέρκειαν θά έβλεπε τον άπώ- 
τερον αντικειμενικόν σκοπόν τής παραλείψεως ταύτης 
εις τρόπον ώστε σ ή.ιερόν δέν θά εύρίσκετο είς τήν άνάγ- 
κην νά έκφράση τό· άφελές έκεΐνο παράπονον.

Ή  έπιμεμελημένη υπεκφυγή τής έπισήμου έγγυήσΚως 
τοΰ ante bellum quo τοΰ Ελληνικού Κράτους δέν είνε 
ουτε άσκοπος ούτε άσχετος πρός τάς έκάστοτε κυκλο- 
φορούσας 'φήμας Βουλγαρικής άποσπάσεαις.

Είναι κοινόν μυστικόν δτι ή Ελλάς έξ δλων τών Βαλ
κανικών κρατών είναι ή μόνη χώρα ή είσελθοΰσα είς τσν 
πόλεμον χωρίς ούχί μόνον νά διαπραγματευθή πρότερον 
τήν τιμήν τοΰ αίματός της, άλλά τουναντίον διακηρύ- 
ξασα έν τή σπουδή της τήν είσοδον ταύτην ώς σωτήριον 
δΓ αυτήν ταύτην τήν ϋπαρξίν της.

Κατόπιν τοΰ κολοσσιαίου τούτου πολιτικού σφάλματος 
ποιος είναι σήμερον τοσούτω άπλοϊκός ώστε ν’ άπορή 
διά τήν πρός τήν 'Ελληνικήν Πατρίδα συμπεριφοράν τών 
Συμμάχων;

Έάν ή Βουλγαρική άπόσπασις θεωρείται έκ μέρους 
τών Συμμάχων ώς τό θανάσιμον πλήγμα κατά τοΰ Τέυ- 
τονικού τέρατος ούδείς άδικεΐ τούς Συμμάχους διανοου
μένους νά έπιτύχωσι ταύτην δαπάναις τής άτυχούς χώ
ρας τήν όποιαν μυωποϋντες πολιτευταί στρατιωτικώς 
άπεσιτνέθεσαν.

Ή  εντελής άποσιώπησις τής Ελλάδος ώς σοβαρού πο
λεμικού παράγοντος κατά τούς διαφόρους λόγους τών 
νπευθύνα>ν κυβερνητών τών Συμμάχων Κρατών είναι 
στενώς σ*υνδεδεμενη πρός τήν έπιδιωκομένην Βουλγαρι
κήν άπόσπασιν καί μόνον ή μή επιτυχία ταύτης θά σώση 
τήν Ελλάδα άπό τοϋ έπαπειλαϋντος αυτήν Βουλγαρικού 
κινδύνου.

Έ φ’ δσον αί Συμμαχικαί Κυβερνήσεις θά βαυκιαλί- 
ζωνται |μέ τήν έλπίδα τοΰ δι»νατσΰ τής Βουλγαρικής άπο- 
σπάσεως άπό τοϋ Τευτονικού συνδυασμοΰ ή Ελλάς θά 
έξακολσυθή θεωρουμένη ώς ό πέμπτος τροχός τοϋ Συμ- 
μαχικοΰ άρματος καί τό έν 'Ελλάδι Άντιβενιζελικόν καί 
αντιπολεμικόν ρεύμα ούχί μόνον δέν θ ’ αναστολή δπως 
άρέσκεται νά πιστεύη ό "Ελλην διπλωμάτης, άλλά του
ναντίον θά όγκοϋται έπί μάλλον καί μάλλον απειλούν οίί- 
τω νά συμπαρασύρη είς πρώτην ευκαιρίαν τό έν ίσχύϊ 
καθεστώς και μεταιβάλη τήν Ελλάδα είς δευτέραν Ρωσ
σίαν γενικής αναρχίας πρός μεγίστην βλάβην καί τών 
Ιδικών της κοά τών Συμμαχικών συμφερόντων.

Π. Γ ΑΤΣΟ Π ΟΥΑΟΣ 
’Ιατρός

401 ERIE BUILDING, CLEVELAND, OHIO

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

Τά καλλίτιερα τυριά καί τά πιό| φημισμένα λάδια. 
Όλα τά είδη τής μπακαλικής είς τιμάς ασυναγώνιστους. 
’Ιδιωτικά τυροκομεία.
26 Madison Street, New York

Στήν πόλι μαις εύρίσκεσαι καί θέλεις νά μασίσης; 
τό «Στήβενς» μόνον Ρέστοραν ποϋ είνάί νά ρωτήσης.
Τί φαγητά θαυμάσια, τι καθαρά, τί φίνα 
καί σέ Ανατολίτικη «αί Γαλλική κουζίνα.
Τήν δ'ρεξι ή εύοοδιά καί μόνο θά σοϋ δώση 
ποϋ τρώς καί γλείφεις δάκτυλα καθώς τό λέν κάμποσοι. 

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ 
STEVENS GREEK RESTAURANT 

21 Broadway New York City
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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 σέ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.
"Kis me”  τοΰτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εΰγευστος κα! τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης. 
κΓ δλα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
και σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ άρχικά 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, 

άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγοΰραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα καί πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, 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 Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοϋ ίδιου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπσ άγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς καί φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τοΰς άδυνάτους καί τούς άναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμ,νει ώραϊο 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 Παντοπω
λεία καί εΐσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε γιατί τσ 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 ,  ε χ ε ι  χ ρ ώ μ α  
σ ά ν  κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, ο'ι δέ συσκευασταί του ζη
τοΰν 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 ΰγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιοΰ τή μηχανή μιά ρόδ- άν σταματήση
είν’ άρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση
κι’ δσα λεπτά κΓ 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
γιάτό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-

Ψης
πρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κΓ έρθη καιρός νά κλά-

ψπς·

ATHENIAN MANUFACTURING CO.
336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

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 boxe^ 
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 
καί Exhust fans.

Πρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κα
ταστημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικάς καί δρους λογι
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  ΑΠζ>ΤΑΘΗΤΕ ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

ELLENIC FURNISHING Co.
M l 6tk AVENUE NEW YORK.

ΝΕΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Ελληνικά και Τουρκικά δν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βοίζης επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεββάτι 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.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοϋ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
γαφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
f\’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνςις.

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

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

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

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

GAGALIS A. ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester,
Γυρβύβις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθ« ήλικία; 
θέλίΐς χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδ*ς, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάββς; 
Στον ΟΙκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήο^ς 
δλα χά είδη πσί ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ Ιχσυν πρώτης μαγαζί μί ποικιλία, χλ*ντ· 
χον *άν τό βλέπεις rrexeooi καί λές μ»φ’ τ’ «Ινκ

Ν. Κ

Ν. Π.

14 East 38th St.,

Π Α Π ΑΔΟ Π ΟΥΛΟΣ
’Ι α τ ρ ό ς .

NEW YORK

Κ.

26C W. 44 ST.

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
*Ιατρός

NEW YORK.

ΤΑ ηάντα rivet mtavA. Θεές «Α μή τλ ίά ·*
μ* Αν ποτέ ώτομομπίλ αττό δρόμο βέ χλαχώον 
*Αν μ’ ϊνα πόδι «ϋριθής *1τ* μέ δίχως χέρι 
καί ϊχπς οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια άν Ιρθη μέρα 
Ούαί &ν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν βέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
π έν  Τζάν Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κ«ν*ς.
John Maraka*, Rookery Bldg. Room S I7, C U < tf« ,

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

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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «'ΕΡΜΗΣ».

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας 
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
τής Άχαίας τά ΰγρά ιά μυρωμένα ’κείνα 
στοϋ 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

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
Π ΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΙΙΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
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 ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τους «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θάβοης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές , μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ1 δλα τό Κατάστημα τοΐς μετρητοϊς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt S t Ν. Υ.

Οί περισσότεροι εκατομμυριούχοι στήν Αμερική εγει 
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.

Πρίν άποφασίσετε ν’ άνοίξετε μαγαζί ή ν’ άγορά- 
σετε οικόπεδα, σπίτια, έλάτε νά μάς έπισκεφθήτε.

Εΐναι συμφέρον σας. Δέν χάνετε τίποτε.
GREEK-AMERICAN REALTY CO··,

203 ERIE BU ILDIN G CLEVELAND, OHIO

Π οιό προϊόν 'Ελλτ>* ικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο ‘λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Αμφίσσης,
Π ρώτης τυριά τοΰ Π αρνασσοΰ νά φας κα'ι ν’ άπορήσβζ- 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Jame* Street New York·

K.

136 E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατρός

NEW YOR*

Μίστερ κονιίς δέν «ά  σέ .τη ιιώς ίέν Wt πή καί 
»οΰχα έάν έπάνια μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν *έλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκοέν* 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεαργίου Μπρός νά τρέχης τι 
*οϋχα νΑ χάνςς Αμορφα καί καλλ*τ*χηχ4.

PAPAGEORG* BROS.

600 Β1α« Uland CHICAGO. U *


