
VOL.

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

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

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

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 δ λ λ ο ι 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ο λ ή .

Χίλια εννιακόσια δέκα καί οχτώ 
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό
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Αριθμός πενήντα πέντε 
δλα πάνε μέ πουνέ ντε

Τοΰ μηνός τοΰ Μάρτη, είνε δεκαέξη 
Ποΰ κι’ ό Γιαπωνέζος στά γερά θά μπλέξη

SATURDAY, MARCH 16, 1918.

Irue translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 14th of March, 1918, as 
required by the act of October 6th, 1917.

Σπουδαίοι άκοτσίδοποι κ’ οί δυό Άμπασσίαντόροι 
Γιά τής άποβιβάσειος τηλεγραφούν τό ζόρι.

ΙΙρός τοΰ Μπερντέ τό Φασουλή ποΰ μένει στό Πεκίνο. 
Βλαδιβοστόκ καταληφθή έπάναγκες τό κρίνω 
Συμμαχικά συμφέροντα κυτάζεις δπου πάς 
καθώς συχνά στήν Έκκλησιά τό λέει κι’ ό παπάς 
γιά τοΰτο τρέξε μίλησε τοΰ Λιχουγιάν Κάν Χάν 
νά στείλουν τά στρατεύματα γιά νά μάς άποφάν.
’Επέτειον τής πτώσεως τοΰ Τσάρου έορτάζομεν 
Χρόνος άφότσυ μάτια μας άλληλεγγύως βγάζομεν 
κι’ ή λευθεριά σάν μέθιοε καθένα Μοννοβίτι 
ελάτε νά μάς τρίψετε τή λευτεριά στή μύτη.
Καιρόσκιν πρίμοσκιν φυσάν κι’ ή Ρούσικες ελπίδες 
οάν κρεμαστάρια κρέμωνται στής Κίνας τής κοτσίδες
Ταϋτα κι’ Ιπλίζομεν πώς θά γενής άκτ'ιβ 
κι’ αν τύχη δυσκολεύεσαι νά πάρης λαξατίβ.
Χίς Έξελάνς τόν Περικλή ποΰ στή Ρωσσία μένει 
Τσοΰ τσσΰ κουκοΰ σίν τσίν λιλί ποΰ καθ’ ήμάς σημαίνει

λαβών τό τηλεγράφημα ένήργησία δεόντως
κι’ είπε καθείς Κινεζικός γερός τούτέστι πόντος
Χάμ χοΰμ ΜοΛ'τζσύρ βουτίμ ζέν ζίν ποΰ στή δημώδη

γίνεται
Μπάτε σκυλλιά ν' άλέσετε κι’ αλεστικά μή δίνετε.
01 Μανδαρίνοι φώναξαν τσά τσοΰ, τσόν τσάν, τσέν τσίν 
Μαντζουρικήν χωραφισίν άβάντιν σουφρωσίν
ΚΙπαν πολλά στή γλώσσα τους σοφοί Κινέζοι άλλοι 
•ι λΰκος ήτοι χαίρεται μέσ’ στήν ανεμοζάλη 
νι’ είπα κι' έγώ αλλοίμονο σ’ αυτούς ποΰ καταντήσουν 
νά καρτερούν τόν γείτονα τά νύχια νά τοίΐς ξύσουν. 
Ταΰτα κοά μένω Φασουλής Άμπασαντέρης φίνος 
καί μόνος άκοτσίδιοτος τής Κίνας Μανδαρίνος.
Χίς Έξελάνς τόν Φασουλή φρενοβλαβή σακάτη 
ποΰ ό Μπερντές τόν έκαμε καί τοΰτον διπλωμάτη.
II αρακαλώ ένέργησον κιτρινικώς έν τάχει 
Τρότζσκι Μπερνστάϊν πέρασέ πολιτικό συνάχι 
κι’ επαψαν τά φτερνίσματα τά τρομερά ?κείνα 
ποΰ ξύπνησαν στό μάσημα άκόμα καί τήν Κίνα 
καί τσάφ τό II ρολεταριάτ, τσούφ οΐ Μπουρζσυαζίδες 

! έφεραν μέσ’ στόν τόπο τους Κινέζικες κοτσίδες.
•  '
| 'Ελπίζω παραστάσεις σου νά είναι τελεσφόροι 
| κι’ δταν μάς σώσουν στρατιαί μαικροκοτσιδοφόροι

I αύτά τά λίγα τά μαλλιά ποΰ εχω κσυνενή 
-,αρδοΰμπα πλέον θά τά δής καιί σύ πασχαλινή.

ί Μά κι’ άν δέν γίνουν θαύματα κοτσιδικά στά χρόνια μας 
I μ’ αύτά τ’ άλληλοφάγωμα θά τό ίδοΰν τ’ άγγόνιά μας. 
Ταΰτα καί μένω Περικλής ποϋ φεύγω γιά τό Τόκιο 
φρόμ σόμ χουέρ έκεΐ κοντά άπ’ τό Βλαδιβοστόκιο.

Χίς έξελάνς τόν Φασουλή μεγάλον κουτεντέ 
άμπασαντόρο στό Πεκίν έκ μέρους τοΰ Μπερντέ.

Μπλούμ μπλούμ, ντούμ ντούμ, ταράμ ταμ τάμ, δπερ θά
πή έν άλλοις 

Παραμοναί παρασκευής πολεμικής μεγάλης 
ποΰ οποί’ πώ καλήν μερήν μοΰ απαντούν ψίν ψίν 
ι/ποβοισίν Σιβηρικίν Χαχολικήν χαψίλ'.

II αχίν τσιτσίν, μυρωδικήν μοΰ λέν οί Γιαπωνέζοι 
Ρούσκιν Λενίν θεοστραβίν έτοιμασίν τραπέζι 
με άλλους λόγους δηλαδή σ’ αύτό τό άνω κάτω 
Χαχόλοι καί ’Ιάπωνες έκάναν συντροφάτο 
κι’ οί Ρώσσοι .βάζουν τό ψητό οί φίλοι τά βιολιά 
καί χέρια οί ’Ιάπωνες καί δόντια καί κοιλιά.

Ινουκούλου μ ούλου δέν έδώ τσά τσάου τσίν πιό πέρα 
Μπροστά καί πίσω δάχτυλο τούς βάζ’ ή Ίγγλιτέρα
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και ή στιγμή τής δράσεως έγγίζει τσίου τσά 
γιά τόν χιλιοαυγόκοφτον Σιβηρικόν πατσά.
Ταΰτα και φίλησε φορές ογδόντα πέντε, βίδα, 
κάθε Κινέζου εΰγενοΰς τή μακρυά κοτσίδα.

Μίστερ Περίκλεις Πρεσβευτήν στήν χώρα το*» Μικάδου 
καί δάφναις ήδη δρέποντα πρός χρήσιν τοΰ στιφάδου.

'Ομίλησε μέ κομήτες Σουρόκι, ’Ίτο, Μΰτο 
δτι συμφέρει σήμερον άπόβασις. Φινΐτο.
Σέντε κα'ι μέντε γλιγλιγΐ ήτοι χωρίς νά κρύψωμε 
άπ’ τής Ρωσσίας τό κορμ'ι πρέπει καί μείς νά γλείψωμε 
καί πισινοΰ γλειψίματος έπέστη ό καιρός 
τώρα ποΰ Αΰστρογερμανοί τήν γλείφουν άπό μπρός. 
Ταΰτα κα:ί νά μοΰ χαιρετάς τόν Κόντε Άγγουράτα, 
τόν Κρομυδάμα, τόν Κουλή καί τόν Κοπροσαλάτα.

Πρός Φασουλήν ποΰ βρίσκεται στό Κράτος τό Οΰράνιον 
γιά πόντους άπ' τό Ρούσικο χωραφικό βιδάνιον.

Τήν σύμπραξιν συνέστησα πρός δλους τοΰς έν τέλει 
•/.ι’ ένώ έγώ Μαντζσυρικό τοΰς έταζα καρβέλι 
είπαν: Δικό μας θάν’ αΰτό μιά μέρα άφερίμ 
τώρα.καιρός ν’ άρπάξωμε κάμποσο Σιβηρίμ.
Ιναιτσάου τσάου τσιγκι τσίγκ άντάμ καί μπαμπαντάμ 
στό δρόμο τους έμπόδιο κυταΰν τόν Μπάρμπα Σάμ 
κΓ άκοΰω γύρω στόματα καί νεαρά καί γέρικα 
νά λένε κούτσου μούτσου τσοΰ κουλούκου κοΰ Άμερικα.

Ταΰτα καί μένω Περικλής Πρέσβυς στή Γιαπωνία 
ποΰ ετοιμάζει κατ’ αΰτάς γενναία σαγωνία;.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς μάς άπεκάλυψε άλλον καινούρ
γιο ν θησαυρόν ριά-κ ε κ ρ υ μ μ έ ν ο ν άσφαλώς μέχρις 
εσχάτων είς τό ΰπόγειον άλλάχ μπιλίορ τίνος ρεστωράν 
ένθα μεταξύ μιας κατσαρόλας ποΰ καθαρίζει καί ενός 
υπολείμματος στεκιού ποΰ ροκανίζει θυμάται περασμένα 
με-γελοΐα καί διηγώντας τα νά κλαίη καί νά τραβά τά 
μαλλιά του.

’Αναβάν λοιπόν. Βασιλείς καί στρατιώται, πλούσιοι 
καί άπενταροι, στραβοί καί άνοιχτομάτηδες άποκαλύ- 
ι|·ατε τοΰς εαυτούς σας πρό τής αΰτοΰ προσωπικότητος 
τοΰ αίμοβόρου Συνταγματάρχου τοΰ γλυκού νεροΰ Γου- 
νάρη ή μάλλον Γουμάρη, ιδιαιτέρου Γραμματέως δλων 
τών Φασκελέων άπόι τοΰ μακαρίτου Κόπρου μέχρι τοϋ 
Καπιστριού, εμπίστου φίλου τοΰ Μικάδου τής Σιαγωνίας 
Χάμ. Χοΰ-Λΐ, άκολούθου τοΰ Αΰτοκράτορος τής Άποκεί- 
νας Ψοΰ-Κου-Λΐ καί ήδη ευρισκομένου ένταΰθα μέ ακα
τονόμαστο έ'μπιστα άποστολή.

Δέν είχαμε άληθώς συνέλθει άκόμα άπό τήν έ'κπληξι 
ποΰ μάς παρουσίασε κάποια κυρία άρσ*νι.κή ποΰ πήγε 
μαζύ μέ τό θηλυκό τόν άνδρα της στήν 'Ελλάδα γιά νά 
ίδή λέει, μέ τά μάτια της λέει, τά 'Ελληνικά πράγματα 
λέει καί ετσι νά φέρη με τό σ·υμπά{)ειο τήν ένωσι, οπότε 
νά σου καί άλλος τρομερός πατριώτης μάς έξεφύτρωσε 
ποΰ έχρημάτισε Συνταγματάρχης στόν 'Ελληνικό Στρατό 
ακριβώς τήν έποχή ποΰ ό γράφων είχε χ ο ι ρ ο τ ο -  
ν η θ ή ’Αρχιμανδρίτης Σφογγοκολάριος στήν Πεν- 
σακώλα.

Ό  κύριος αύτός Συνταγματάρχης τοΰ Υπερβολικού 
ήτο τόσω λέει συνδεδεμένος μέ τό παλάτι δσω ό μακα- 
ρίτης ό Σακουλές μέ τόν Τσάρο καί έμπιστος πιό πολΰ 
άκόμα άπό δ,τι εΐμεθα μείς μέ τήν Α. 'Υψηλότητα τόν 
πρίγκηπα τής Τσουβαλίας ποΰ βρίσκεται στό Wall Street 
καί κάθεται σέ άναμμένα κάρβουνα σίτοΰς 26.

Ό  ξύλινος λοιπόν αΰτός Συνταγματάρχης κ. Γουμά- 
ρης έκαμε τέτοιες τρομερές αποκαλύψεις γεγονότων τε
λευταίως στό Ν. Υ. Journal ποΰ τύφλες καιί μούντζες 
νάχη— μπροστά στής άποκαλύψεις του δηλαδή—  ή φαν
τασία έκείνων ποΰ συνέγραφαν τή Χαλιμά καί τά 44 πα
ραμύθια έκτός τοΰ «Παπσυτσωμένου Γάτου» ό όποιος 
είναι άλήθει« γιατί τόν βλέπομε καί μείς καμμιά φορά 
τόν 'Ιδρυτή το γάτο.

Ό  Συνταγματάρχης τό λοιπός τής Κ α β α λ α ρ ί α ς  
Ρ ο υ σ τ ι  κ ά ν α ς  άναφέρει στή συνέντευξι του 
κάτι πράγματα ποΰ μόλις τά διαβάσηζ νοιώθεις τής 
τρίχες άπό τής πατοΰσ'ές σου νά βγαίνουν όρθιες εξω 
άπό τό παπούτσια σου καί σοΰ έρχεται ή διάθεσις — καί 
μέ χΐ μάλιστα— νά πιάσης ενα τσουράπι μέ άμμο καί νά 
έπαναφερης τόν κ. Συνταγματάρχη είς τό πρώην κα
θεστώς δηλαδή νά τόν κάνης τοΰ π— αλατιού.

Ποιός δμως νά είναι τάχατες ό (;)ρωμερός αύτός 
Συνταγματάρχης ποΰ άπό μετριοφροσύνη του είναι άγρα
φος στήν έ—π ι τ υ ρ ί δ α τοΰ 'Ελληνικού Στρατού;

Κανείς δέν τόν ξέρει μήτε καί αΰτός ό νέος άρχισυν-

τάκτης τής Έθνικής Πετσέτας, ό όποιος τά ξέρει δλα 
είναι ήγουν πολύξερο κεφάλι.

Έρωτήσαμε δλους τοΰς δρώντας κ υ ν ο φ ε λ ώ ς  
διά τής Προμήθειας τών τσουβαλοί κι’ άλλοίμονο στά 
χάλια τους έλάβαμε δμως τήν άπάντησι δτι αΰτοί δέν 
γνωρίζουν άλλους Συνταγματάρχας έκτός άπό κείνους 
πού διοικούν τά δικά τους Συντάγματα, τά όποια έσχη- 
μάτισαν άλλοτε μέ τόν κονδύλι τους γιά νά τηλεγραφή
σουν άμέσως σέ δλας τάς Εύρώπας τό σπουδαίο γεγονος 
καιί ν’ ά ν α κ ο ρ ε υ θ ο ΰ ν .  έθνικοί μιλιονάριοι τής 
Βουτιάς καί μεγάλοι εύεργέται τής σακούλας των.

Ή  μόνη άσφαλής πληροφορία ποΰ κατωρθώσαμεν νά 
πάραψε περί τού ΰποκειμένου αύτοΰ είναι δτι ό κ. Συν
ταγματάρχης είναι Πρόεδρος τής μεγάλης Έθνικής Ε 
ταιρίας «Ή  έκκενιοσις τών βόθρων» καί άπετάθημεν 
άμέσως δπου ή χρεία τόν καλεί.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΩΠΟΔΥΤΗΝ.—  ΕΝΤΑΥΘΑ
ΙΙατριώτας εχομεν πολλών είδών. ’Ανήκουν δηλαδή 

κι’ αΰτοί σέ πολλάς συνομοταξίας άπό τά κερασφόρα 
σπονδυλωτά έως τά μαστοφόρα καί τά μαλάκια. Εΐναι 
πατριώτες ποΰ άνοίγουν γιά τήν Πατρίδα διάπλατο τό 
στόμα τους, διπλοκουμπώνουν δμως τό σακάκι τους στή 
κάθε άνάγκην τους. ’Άλλοι πατριώτες πάλιν εΐναι κείνοι 
ποΰ θέλουν τούς άλλους ύπέρ τοΰ πολέμου καί τό τομάρι 
τους γιά τήν ειρήνη, άλλοι ποΰ βγάζουν πατριωτικούς 
λόγους έκ τοΰ άσφαλοΰς άντί νά βγάζουν#τό σκασμό καί 
πολλά άλλα είδη πατριωτών ποΰ δίνουν στήν πατρίδα 
μιά έληά γιά νά τής κλέψουν ένα τουλούμι λάδι.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ Π ΑΛΑΒΟΝ . ΒΟΣΤΩΝΗΝ
Τί εΐναι έρως; Αΰτό φίλε μου έξαρτάται άπό τήν ηλι

κία]. "Οταν εΐμεθα νέοι ό έρως γιά μάς ήτο «Μία καλΰβη 
τής Κύπρου καί ή Γαλάτεια» δταν άνδρωθήκαμε έγεινε 
«'Ένα παλάτι τής Κόπρου καί μιά Γαλάτεια, καί δται 
αρχίσαμε νά κατεβαιίνωμε τή σκάλα τής ζωής έ'γεινε πιά 
«Μία Γκαμήλα τής Κύπρου καί δυό παλάτια.»
ΙΠ Π Ο Τ Η Ν  ΤΟΥ ΖΩΣΤΗ ΡΟΣ.—  ΕΝΤΑΥΘΑ

Τί πράμμα εΐναι ή καρδιά τής γυναίκας; Εΐναι σάν 
τούς φούρνους τής πατρίδας ποΰ μέσα τους μπαίνουν άνά- 
κατα γιά ψήσιμο καρβέλια διπλάρικα, γκιβέτοΙι μέ κρέας, 
ντιβάδεό μέ ψάρια, μελιτζάνες στή σούβλα, κολοκυθάκια 
μέ ρίγανη, σπλινάντερο ή 'flu νά καταλάβης καλλίτερα 
εΐναι σάν τό πάτ στό πόκερ. Ένώ τ’ άνοίγεις σΰ καί εχεις 
τρία μπορεί νά σοΰ τό πάρη ένας άλλος με μπλόφα.
ΑΝ ΘΡΩΠΙΝ ΟΝ  ΦΥΣΙΟΔΙΦΗΝ. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Δέν πρέπει ν’ άπορης γιατί ή γή στρέφεται γύρω άπο 
τόν ήλιο. Τό ίδιο πράμμα συμβαίνει καί στούς άνθρώ
πους. Ο ί μ α ύ ρ ο ι  κ ί σ κ ου τ ν ο ί φέρΑουν 
γύρω άπό τούς άλλους ποΰ λάμπουν, χωρίς ν’ άναφέρωμε 
καί τά ζώα), δπως λόγου χάριν τής χρυσόμυγες,

ΛΟΞΟΜΑΝΗ ΞΥΙΙΟΛΥΤΟΝ. ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΝ
Έμεΐς άγαπητέ δέν φροντίζομε γιά καμμιά άπολύτως 

δόξα γιατί εΐμεθα τής γνώμης δτι δσω περισσότερον δο
ξομανής εΐναι ό άνθρωπος τόσω πιό πολΰ απομακρύνεται 
άπό τήν εΰτυχία. Ή  δοξομανία φέρνει εΐναι αληθές τόν. 
άνθρωπο καμμιά φορά άκόμα καί σέ θρόνο, συνήθως 
όμως τόν άνεβάζει στή λαιμητόμο άν δέν τόν βάλη στό 
Φρενοκομείο, στό Φτωχοκομείο ή στό ’Άσυλον τών άνι- 
άτων.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

( ’Ιδιαιτέρα ταχυδακτυλουργική υπηρεσία τοΰ Μπερντέ 
μέσον Παντασαγωνιάς καί Κοψολαριγγείου Πορθμού). 
ΑΘΗΝΑΙ. (Τό κατωτέρω δαιχτυλογράφημα μάς διεβι- 
βάσθη δπως τό παραθέτομεν είς εβραϊκό- στιϊίλ δηλαδή 
έν περιτομή).

Κατάστασις πέρσυ καλλίτερα. "Ενα σωρό
 σήμερα γείρεψαν στής γειτόνισσάς των

νά οικονομήσουν  ένεκα δυσεύρετο. Θαύματα
,γειναν  άνθρο)ποι............. μακαρόνια παστίτσιο,
έπίσής λουκάνικα. Φούρνος νά μήν καπνίση. . .  .Κυβέρ
νησης. Φασόλια. . . ,δρεξις εΰκοιλιότης...........
Π Ε ΤΡΟ Υ Π Ο ΛΙΣ (Μεσάνυχτα). Λενίνμπεργκ Πρω
θυπουργός τής (π)Ρωσσίας άπενειμε σήμερον είς τόν 
υπουργόν Εξωφρενικών Τρότζσκι τό άνώτατον παράση
μον τής Περικνημίδος ι κλωτσιάς) όπισθοκόλλητον. Ρωσ
σία κατελήφθη άπ’ ορδές Γερμανικές καί Αυστριακές πού 
τρών τά Ρούσικο σιτάρι δταν οί Ρώσσοι τρών ενας τόν 
άλλον. Παραδειγματική τάξις επικρατεί. Νεκροταφεία 
πλήρης ασφάλεια ζωής γιά τοΰς πεθαμένους καί περιου
σίας διά τούς μή έχοντας καπίκι. Διαβάται πιάνουν Ιχπό

καιρού είς καιρόν τό κεφάλι τους βεβαιωθώσιν αν εύ- 
ρίσκεται άκόμα έπάνω στούς ώμους των.

ΠΕΚΙΝΟΝ.— Κίνα κ ινα τήν κοτσίδα της. Μ Ο υ ν- 
τ ζ ο υ ρ ί α Ρωσσική κατελήφθη πρός έξασφάλισιν 
έπαναστάσεως. Λευκοί κάτοικοι έσπευβαν προς υποδο
χήν κίτρινων προστατών άνσκράζοντες «Μή χειρότερα».

ΤΟΚΙΟ.—  Ίαχουνία ετοιμάζει άπόβασιν είς Σ  ι- 
γ υ ρ ί α ν (απ’ τό συγυρίζω) ινα περιβουτήξη τά καλά 
καί συμφέροντα. Βραδυμπουστόικ διωργανώθη συλλαλη- 
τήριον π ο λ υ π λ Γν θ έ ς ύπέρ τής προσκ(ο)λή- 
σεως τής ’Ιαπωνίας είς τήν Σιβηρίαν. Λαός περιήλθε 
δρόμους μέ έπιγραφάς ώς αί εξής: «Έμπάτε μέ τό
νοίκι νά μάς βγάλτε όλότελα» «ή κότα σκαλίζοντας σκα
λίζοντας. βγάζει τά μάτια της» «Τρεις τριάντα ένενήντα 
καί πενήντα έκατόν> «Μακάριοι οί κρατούντες» «Π ίσω 
εχει ή άχλάδα τό κοτσάνι» «Τρεις έφτά είκοσι ένα φάε 
σύ καί δός καί μένα» καί πλεΐσται άλλαι ποιρόμοια,ι δηλω
τικά! πώς άν πιτύχη ή έγχείρησις ζωή στά μουλάρια τού 
αρρώστου.

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

"Οταν σοΰ λένε ψέμμο.τα μή δείχνης πώς δέν τά πι
στεύεις. Εΐναι καλλίτερα νά φαίνεσαι παρά νά νά γίνης 
κουτός.

Ά ν  είσαι φτωχές δέν εΐναι κακό. Δυστύχημα; εΐναι 
νά είσαι πλούσιος καί νά μή σ’ έ'χουν άνάγκη οί φτωχοί.

Ή  φιλανθρωπία είναι δάνειον τοΰ οποίοι* τούς τόκους 
άν δέν τούς πάρης σύ, θά τούς είσπράξουν δμως ώρισμέ
νως οί άπόγονοί σου.

Θέλεις νά γνωρίσης κόλακας; Πήγαινε έκεΐ ποΰ 
ύπάρχουν τσανάκια άπλυτα.

"Οταν ίδής πώς ένας άνθρωπος σ κ ύ β ε ι  έν άπό 
τά δύο αύτά πράγματα κάνει: ’Ή  σκύβει διά νά σηκώση 
κάτι ποΰ έχει ή νομίζει τούλάχιστον πώς έ'χει άξίαν ή 
σκύβει γιά νά τό καβαλικεψη κάποιος άλλος μέ άξία.

ΙΙΕΝΝΙΕΣ Α Π Ο  ΤΑΣ Π ΑΡΟΙΚΙΑΣ 
MILWAUKEE, WIS.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μολονότι τήν έποχή έκείνη ποΰ χαζεύαμε στά πεζο
δρόμια τής Μ ιλγουώκης στό διάβα τών ζαχντανών πει
ρασμών, τό βαρόμετρον τής έθνικής γκρίνιας είχε κατέβη 
τόσω δσω καί. . .  .καί τό ξύλο, έν τούτοις ό Νομοταγι- 
σμός εΰρίσκετο είς άναβρασμόν, όξύτερον άκόμα καί άπό 
εκείνον ποΰ επικρατούσε τήν έποχή κατά τήν όποιαν οιυν- 
ήρπαιζε τά πλήθη άπό τά κουτρίδια ό γ λ υ κ ό λ α λ ο ς  
π τ η ν ό ς Παύλος ό Ίφ — ηγητής ό καί Ά  ρ α - 
μ π α ν τ ι ν ό ς  καλούμενος (λέξις παραγομένη άπό 
τό Αραμπάς περνάει σκόνη γίνεται).

Οί Νομοταγείς τής Μιλγουώκης ήσαν εξημμένοι πιό 
περισσότερο τιάρα καί άπό τήν τρομερή περίοδο έκείνη 
ποΰ οί Φιλελεύθεροι στά συλλαλητήριά των πετροβολού
σαν μέ τά παπούτσια τους κάμποσους άπό μάς πούχαμε 
τήν άφέλεια νά πιστεύωμε στό φιλελεύθερον τών Φι
λελευθέρων καί πηγαίναμε όπότε επειδή στούς πολλούς 
ανάθεμα δέν χωρεϊ άπηρχόμεθα δΓ άλλης όδοΰ γιά νά 
διηγηθοΰμε τάς περιπετειίας μας ί'τίτερα στούς ν̂ο>- 
τίτικούς ποΰ δέν έζύγωσαν έκεΐ ποΰ τ ρ α β ο ύ σ α ν  
εμάς, καταλήγοντες στό κλαισικό τοΰ Καραγκιόζη: «’Έ 
φαγα κι’ έγώ, άλλά. . . ,μοΰδωκαν καί μένα!!!

Ή σαν άληθώς σέ άναβρασμό| φοβερό οί ΝομοταγεΪΓ. 
Μήν νομίση δμως κανείς δτι ιαιΰτό συνέβαινε γιατί οί 
«ντιφρονοΰντες έκαναν συλλαλητήρια, δπως εκείνα τοϋ 
Σικάγου, ποΰ ή μπσυκάλες τής μπύρας άνέλαβαν Λ'ά δώ
σουν δουλειά στής άμπουλάντζες τών Νοσοκομείων ή 
τά άλλα τής Βοστώνης, κατά τά όποια ό μισός τουλάχι
στον κοσίμος έφυγεν άπό τό Χώλ γιά νά πάη σπίτι του ν’ 
άλλάξη μέ τό συμπάθειο πανταλόνι. Τίποτε άπ’ δλα 
αύτά. Στή Μιλγουώκη οί οπαδοί τοΰ Μεσαίου ηύραν 
προτιμώτερο νά μήν κάνουν καθόλου Σύνδεσμο, ό όποιος 
θά άνελάμβανε νά σώση τήν τιμήν τοΰ ’Έθνους άπό τούς 
23 περίφημους εκείνους πράκτορας, ποΰ έφαγαν τά μάρ
κα, που έπνιξαν τό Κράτος, ποΰ έδολοφόνησαν τάς ύπο- 
(γ (λήψεις καί διάφορα άλλα τρομερά π ρ ά μ μ α τ α ,  
λιανά καί χοντρά σάν εκείνα δηλαδή ποΰ βουτούν δλη 
τήν έβδομάδα τήν πέννα στά καλαμάρια τού Κικιρίκι 
και το Σαββατο βράδυ στη σακούλα τοΰ φουκαρά τοΰ 
Ιδρυτή.

Οι Νομοταγείς τής Μιλγουώκης ποΰ θά πή δλος σχε- 
δός ό Ελληνικός πλΐ|θχ<ομός της ήσαν άνω κάτω, δχι 
βέβαια γιατί η δράσις τής γλώσσας τών ολίγων Φιλε
λευθέρων τούς έστενοχα>ρει. Οί Νομοταγείς είχαν δοκι-



\TW  YORK SATIRE 3

N E W  Y O R K  S A T I R E  
59 Pearl SL, Room 707

Published every Saturday by 
C. Z A M B O U N I S  

Subscriptions
United States of America .............. $2.00 yearly
J oreign Countries and Canada . . . $3.00 yearly

Tel. 6319 Broad.

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

μάσει λίαν έπιτυχώς και μέ χ ε ι ρ ο π ι α σ τ ά  απο
τελέσματα! στην Φιλελευθερική άρρώσιεια μερικών τό 
ξυλικόν θαυματουργόν φάρμακαν «ή γνώσις» τό όποιον 
καθώς ξέρει δλος ό κόσμος μολονότι είναι έφεύρεσις τοΰ 
Άδάμ και! τής Εΰας έν τούτοις τήν πατέντα τήν πήραν 
οί έν Αμερική πολιτικοί Ελληνικοί Σύνδεσμοι καθώς 
αναφέρει ό διάσημος ιστορικό; Σπαζοκιέφαλος εις τό πε- 
ρίφημον σύγγραμά του «Η  φ α γ ο ύ ρ α  τ ώ ν  
’Ο μ ο γ ε ν ώ ν » .

Τούς Νομοταγείς τής Μιλγουώκης τούς είχεν εξαγρι
ώνει στήν περίστασι έκείνη ή σκανδαλωδώς φατριαστική 
στάσιις τού Παπά των, ό όποιος ύπεστήριζε μέ τό φο
βερό φανατισμό τα κόμμα του, δπως έκοιμναν κατά σύμ- 
πτωσιν τήν έποχή τής λύσσας καί τοΰ ξεχαρβαλώματος 
όλοι οί διαπρεπείς κ - λ ι ρ ι κ ο ί άπό τοΰ μαικαρΐτου 
Αρχισυντάκτου τής ’Εθνική^ Πετσέτας μέχρι τοϋ Σου- 
φρολογιωτάτου Μεγάλοι» Άρχοντος, Γενικού Έξάρθρου 
τής Μεγάλης τών Στραβών Α κ ο λ α σ ί α ς .

Δέν έχομε βέβαια σκοπόν έμεΐς σήμερα νά ψέξωμε τόν 
φατριάσαντα Παπάν ή νά τόν νουθετήσωμεν. Αί πα
ραινέσεις (ή λέξις άπό τό παρά καί έ'νεσις) είναι καθη
μερινή δουλειά τοΰ κακομοίρη τοϋ σ τ ι β α ρ ο ΰ εφ
αρμοζόμενη διηνεκώς στό καχεκτικό κορμί τής κολοσ
σιαίας κυρίας Έπιχειρήσεως, ή όποία ώς έκ τοΰ φύλου 
δέχεται καί τά δύο συνθετικά. "Ολοι οί άνθρωποι καί 
κείνοι πού φορούν τά πανταλόνια άπό μέσα καί οί άλλοι 
ποΰ τά έχουν άπ’ έ'ξω, δλοι ξέρουν ποιό είναι μαλλί καί 
ποιό βαμπάκι, δταν τό καψαλίζουν. Συνεπώς δέν είναι 
δική μας δουλειά άφοΰ μήτε Κυριακάτικη ερμηνεία έ'χο- 
με γιά νά ΰποδείξωμε στό κάτω κάτω τής γραφής to 
ενα καί τό άλλο τοΰ άλφα καί τοΰ βήτα. Έμεΐς λέμε 
μονάχα τί έ'γεινε κοίί υποθέτομε δτι ό περί οΰ πρόκειται, 
θα εξακολούθηση νά εΐναι φίλος μας δπως καί δλοι οί 
άλλοι συνάδελφοί του είς τούς όποιους δέν αρέσει νά 
τούς σκαλίζουν ή κότες. (Άκολουθεΐ).

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ
ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ξέρω ποιά είσαι τώρα, κυρία μου, σέ ξέρω.
Ώ ς νέο μ’ είχες σκλάβο, μά δχι καί ώς γέρω 
κΓ άπ’ τή στιγμή πού είδα πώς μοΰ πουλεΐς άέρα 
μάζεψα τά κανιά μου καί είπα «κόψε πέρα».

Σέ κύτταξα νά δίνης ευχές καί ψυχοχάρτια 
χρυσές νά πέρνης βάρκες, άσημωτά κατάρτια 
5:Γ είδα. ταπεινωσύνης ειρωνική κατάντια 
σέ καλοζωισμένων ιεραρχών διαμάντια

"Οπου κυττοΰσα: άδεια κόσμου φτωχού τή χύτρα 
λαμποκοπούσε δίπλα κΓ ένός δεσπότη μίτρα 
καί μέσα στά τρικέρυα, καί κάθε μιά λαμπράδα 
ξεχνούσα πώς δέν είχα νά φάω φασουλάδα.

Σ ’ ακόυσα σ’ έναν κόσμο νά δίνης υποσχέσεις 
κοντά σ*τό θείο θρόνο πώς θ’ άποχτήσουν θέσεις 
αν σύρουν άπ’ τή μέση κουμπούρια καί χατζάρια 
καί τ’ άντερά τους βγάλουν καί σάν γενοΰν κουβάρΐια.

'Όταν ταπεινωσύνη έδίδασκες γιά μένα 
μέσα σέ λάμπον λοΰσο έγώ κυττοΰσα σένα 
κΓ δταν στό σπητικό μου δέν είχα μήτε πιάτο 
έβλεπα τό δικό σου χρυσαφικά γεμάτο.

Σΰ παΰλεγες σέ μένα τό|ν ατελή στή ζήσι 
νά συγχωρώ καθέναι ποΰ μ’ είχε άδικήσει, 
πολλών στή γή άνθρώπων τιμώρησες τό σώμα 
ποΰ καθώς λές δέν λυώσαν μήτε νεκροί άκόμα.

Ξέρω σάν τί στόν κόσμο κυρία έ'χεις κάνει.
Είδος μεσίτου είσαι καί σύ σάν τόν Τοτεάνη 
πού τοΰ Θεού τό Κράτος ψυχές τό προμηθεύεις 
κΓ ώς μεσιτεία λάδι, κερί πιστών γυρεύεις.

( ’Ακολουθεί.)

THE PRESIDENT TO RU5SIA

President Wilson's repeated assurances of the 
good-will and interest which this country entertains 
toward the people o f Russia have been treated con
temptuously by the Bolsheviki. They are a knowing 
lot, and they know how to appraise all utterances 
by 'capitalistic Governments ; one and all such 
utterances are mere masks for diabolical plots 
against the proletariat. But the President has 
not let himself be disturbed by this sort of treat
ment, nor has he ever failed to seize an opportunity 
to repeat what he and his country sincerely feel 
toward Russia.

And this last repetition may, it is reasonable to 
hope have an effect, not perhaps upon the Bonshe- 
viki but upon those for whom it is meant, the Rus
sian people. It is not that constant dropping will 
wear away a stone, but that the sobering effect of 
the late calamities must have forced the Russian 
people a little away from castiron theories and a 
little nearer to the facts of life. Even the Bolsheviki 
must have been forced to rearrange their formulas 

j a little, those rigid formulas by which they interpret 
ail the actions and reactions of other minds than 
their 'own.

There are even some indications of this. It is 
not so long since Trotzky was making the admission, 
a great one for him, that perhaps Russia and the 
United States might be able to travel temporarily 
along the same road; and now the Bolshevist news
paper Pravda specifically exempts the United States 
from the bloodshot view it takes of the other anti- 
German Powers. With regard to them it has the 
same hallucinations as before, but in its nightmare of
suspicion there is one ray of reason ----‘ all extfept
America,”  it says, “ which is trying to modify the 
Allies’ policy of vengeance”  on Russia.

The Allies have no “policy of vengeance”  against 
Russia, byt it would be too much to expect a Bol
shevik to see that yet. This Bolshevik does see, how
ever, that the United States is, whether from evil 
motives or not, friendly to Russia, and that is a thing 
which would not have been dreamed of a month 
ago. Something has taught Bolshevism something. 
But what Bolshevism thinks is not, after all, the 
point: it is not Bolshevism but the Russian people 
whom the President so steadily and earnestly ad

dresses with these repeated assurances, so often fal- 
ing on deaf ears: and if even Bolshevism is begin
ning to listen we may hope that the Russian people 
are ready to do so.

Ό  Δέλτα Θήτα; Λύρας παιδί μέ κάθε γλύκα 
ν Γ ή Σπυροπούλου ’Άλφα, ή προσφιλής Μαρίκα 
ή Παρθενιά, ή χάρις κι’ ή νοικοκυρωσύνη 
ζευγάρι ταιριασμένο έσχάτως έχουν γίνει, 
καί μεΐς στο πέρασμά τους λουλούδια διασκορπούμε 
καί τής χαράς τραγούδια τούς γλυκοτραγουδουμε.

NEWARK STATIONERY CO. 
Post Cards and Book Store

468 6th Ave. μεταξύ 28 καί 29 th St.
New York

Ε Φ Θ Α Σ A N !
Ή  πλουσιωτέρα καί τελειότερα παρακαταθήκη άπό 

Ελληνικά Πασχαλινά Post Cards καθώς καί άπό Αμε
ρικανικά μεταξωτά.

'Ελληνικοί καί Άμερικανικαί σημαΐαι μεταξωτοί καί 
μάλλιναι δλων έν γένει τών έθνών είς τιμάς άσυναγω- 
νί στους.

Γραβάτες μεταξωτές μέ 'Ελληνικήν καί ’Αμερικα
νικήν σημαίαν, μανδύλια μεταξωτά, Γραφική ΰλη καί 
δλα τά βιβλία.

Σοβαρά έ'κπτωσις έπί τών εξής βιβλίων:
Ή  Μεγάλη Α μ ερική .................................$0.75
Ό  Σύντροφος τού 'Έλληνος έν Αμερική 0.50
Τό βιβλίον τοΰ Μετανάστου ...................  0.25
Στιγμαί Μελαγχολίας (Κ. Ζιαμπούνη) . . 0.75 
Καρδιές νεκρωμένες (Κ. Ζαμπούνη) . . . .  0.75 

Π ρομηθευθήτε τάς κάρτας σας εγκαίρως.

Ε Μ Π Ρ Ο Σ ! !
Η τύχη χτυπά στήν πόρτα δλων τών άνθρώπων, 

άλλά μόνον εκείνοι ποΰ δέν κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι  τήν 
τσακώνουν.

'Όλοι είχαν εύκαιρία στή ζωή τους νά κάμουν χρή
ματα, άλλά δέν είχαν θάρρος ή δέν έξετίμησαν τήν 
εύκαιρία δσον έπρεπε καί τήν άφησαν νά φύγη.

Ή  έπικερδεστέρα έπιχείρησις, κύριοι, σήμερα είναι 
ν’ άγοράσετε

Ρ Ό Σ Σ Ι Κ Α  Ρ Ο Υ Β Λ Ι Α
Μή σάς φοβίζει ή κατάστασις. Αί ταραχαί θά π ε 

ρ ά σ ο υ ν , '  άλλ’ ή Ρωσσία θά μ ε ί ν η.
Τό Ρούβλι είνιαι δεμένο μιαζί μέ τήν ψυχή τού Ρωσ- 

σικού λαοΰ καί γιά νά χαθη αύτό πρέπει νά σβύση ό 
Μουζίκος, νά έξαφανισθη άπό τή γή ό Κοζάκος.

Π ιστεύετε σέ τέτοιο πράμμα;
Έμπρός! Μή χάνετε τήν εύκαιρία. Αγοράσατε 

ρούβλια τώρα ποΰ είναι σχεδόν στό τέταρτον τής αρχι
κής αξίας των. Δώσατε παραγγελίας.

Β Ο Ο II A S B R O S .
5 BATTERY PLACE NEW YORK

Στήν πόλι μας εΰρίσκεσαι καί θέλεις νά μασίσης; 
τό «Στήβενς» μόνον Ρεστοράν πού είναι νά ρωτήσης.
Τί φαγητά θαυμάσια, τί καθαρά, τί φίνα 
καί σέ Ανατολίτικη καί Γαλλική κουζίνα.
Τήν δρεξι ή εύωδιά καί μόνο θά σού δώση 
πού τρώς καί γλείφεις δάκτυλα καθώς τό λεν κάμποσοι. 

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ 
STEVENS GREEK RESTAURANT

21 Broadway New York City

Q r e e k = I t a l i a n  I m p o r t i n g  C o .
Main Office: 24-26 Stone St., New York Branch: 87 -  14th A ve., Newark, N. J.

Ισπανικά και Ελληνικά λάδια διϋλισμένα κα'ι μή. Εγγυημένα εΰγεστα. Χονδρικαι και 
λιανικαι πωλήσεις.— ’Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς επί τοϋ παρόντος και δχι περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έφ’ άπαξ άποστελλόμενα οπουδήποτε Ο. D.

Τυριά όλων των ειδών έφάμιλλα τών Ελληνικών.
Παντοπωλείων ειδη εγχώρια, Ελληνικά, ’Ιταλικά και ’Ισπανικά.

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε  Τ Ι Μ Α Σ
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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" τοϋτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλαικά- άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εύγευστος καί τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κΓ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης. 
κΓ δλα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
καί σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ άρχικά σας γράμματα
352 Donner A ve............................MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

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

άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα καί πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό
νων, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τοΰ προ
σώπου-

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ Ιδίου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπό αγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς καί φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τοΰς αδυνάτους 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-

θέλεις στόν κόσμο ευτυχής» χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ' αν σταματήση 
είν’ αρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση 
κΓ δσα λεπτά κι’ αν έκαμες ποΰ μ’ αιμα τάχεις βγάλει 
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι 
Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ αν σοΰ ταράζω 
δυσκοιλιότης συνεχώς αν τύχτ) σέ πειράζη 
αναιμικός άν έγεινες καί έχεις καρδοχτΰπι 
αν έχης πονοκέφαλο, αν δρεξι σοΰ λείπη 
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλϊ μι.υ αυτοστιγμεί νά γρά-

πριν ή άρρώστεια πάρει μπρός κΓ έρθη καιρός νά κλά-
Ψΐΐς·

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

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοϋ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
•^αφές τής Μβκας άδολος, αγνός οάν τήν παρΰένο, 
ft’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί ΰά μέ συχωρνφς.

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

K.

VENIZELOS BRAND
Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν Ελληνι
κήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν αγοράν στήν Αμερικήν.
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω- j ^  ^  GALANOS 
λεία καί είσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε γιατί τό 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.

’ 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 
κΓ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

20 Pearl St., Ν. York

LIMPERT SALES COMPANY 
4 7 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 ουγκαταβατικάς καί δρους λογι
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΙΙΡΙΝ  A IIQ TA0H TE  ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ
Όδοντοϊατρός

4 7 West 39th Street New York
' Ωραι έπισκέψεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ, μ.

Τάς Κυριακάς 11— 12.
ΆιιιιΗ Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

I 75 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 χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές : « ’Απ’ τούς Μικρούτσικους τούς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

256 W. 44 ST.

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
Ία-φ βς

NEW YORK-
Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ ίΗ>μίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κΓ 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 και

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

Te πάντα eivcu Λίθον*. Θι4ς νά μή zi tS<r$ 
μ& Αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ χλαχήσι 
“Αύ μ’ Ινα πόδι εϋριθ-βς *ϊτ* μέ δίχως χέρι 
καί Ιχιις οίκογένιια καρβέλι ποιλς θά φέρη;
Μέσ’ στή ζ»ή σου δύστυχ» τέτοια fiv ?ρθη μέ#*
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν 8έν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
ντόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
J o h n  M a r a k a s ,  R o o k e r y  BIdg. R o o m  817, C b ic t f · ,

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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

Paco BIdg. 167— 169 W . Lake St
CLEVELAND, OHIO. CHICAGO, ILL.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, N.
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 πρυμνήσ^ς 
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’ είναι

Η

Ν. Π.

14 East 38th St.,

Π Α Π Α ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
’Ι α τ ρ ό ς .

NEW YORK

in

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

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

ιΐ οιο προϊόν 'Ελλττακόν κι’ Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί της Άμφίσσης,
11 ρώτης τυριά τοΰ Π αρνασσοΰ νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εΰθυς στους άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

136 E. 17th St.,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Μ ΑΚΡΗΣ & ΜΙΛΙΩΝΗΣ
Ε ι σ α γ ω γ ε ί ς  καί ’Ε ξ α γ ω  γ ε ί ς

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

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ρ Ρ Α Π Τ Δ Ι  

6 0 0  BLUE ISLAND CHICAGO, ILL.
"Οταν άγοράζετε έτοιμα ροΰχα πληρώνετε δίπλα. Μόνον ΐ] παραγγελία οικονομεί χρήματα 

γιατί'σάς δίδει διάρκειαν. Ή  στερεότης και ή καλαισθησία επιτυγχάνεται μόνον όταν ήμπο- 
ρε'ις νά κοντρολάρης τον έργάτη. "Ετοιμα ροΰχα είνε κατά τό κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στό σακκί».— Δοκιμάσατε μας. Έ άν τά ροΰχά δεν είνε σύμφωνα με τό γοΰστο σας, δεν ΰπο- 
χρεοΰσΦε νά τά πάρετε. Ε λάτε ή στείλετε μας τά μέτρα σας.

v-


