
Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίν» 
ηώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τι τόν περιμένει.

Είκοσι εχομε κΓ έννηά μέ χάος στη Ρωσσία 
καί φυλακίσεις καί σφαγές τοΰ τρομεροΰ Μεσσία.

Χίλια έννηαχόσια μέ δέχα καί έχτά
χοΰ προπαγάνδες οάτ στραβές μάς Τ&ψνιmm h a d

'Ένδεκα είναι σήμερα μηνός θαρρώ Αύγουστου 
καί δπως πέροιυ σφάζονται απλώς καί χάριν γούστου.

Λ1 SATURDAY, AUGUST 11, 1917.
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Ποΰ 6 Ζαμπούνης γράφει 
κ·’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμιού στήν τσέπη του θά μπαίν '̂ 
μέ χέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκείνον χάζι.

Ό  Λόϋδ Τζώρτζ φωνάζει γιά τά δικά μας κρίματα 
’Αμέρικα καράβια γιατί άλλοιώς βλαστήματα.

Στό γυιό τοΰ Βασιληα έπισιτολή 
έκ μέρους τοΰ κουτού τοΰ Φασουλή.

Μουπαν Μεγαλειότατος πώς έγεινες νομίμως 
δτι τόν δρκο έλαβες μέσ’ στη Βουλή προθύμως 
καί χειροκρότησαν πολοί άπό τούς ίδιους πάλι 
ποΰ θάθελαν νά σοΰκοβαν καί σένα τό κεφάλι.

Μουπαν πώς ζήτω φώναξαν, πώς βάρεσαν σαντούρια 
πώς Σύνοδος σέ ώρκισε μοΰ φαίνεται καινούρια 
γιατί έκείνη ή παληά φανέντος τοϋ Λευτέρη 
πήρε τό πετραχήλι της άπ’ τό λαιμό στό χέρι.

Μοΰ είπαν πώς στά δεξιά τσ Λεύτεράκη είχες 
τοΰ μουστακιού πώς έστριβες περήφανα τής τρίχες 
καί μέ τό νοΰ σου έλεγες: «Έφόρεσα τό στέμμα 
μ’ αντάλλαγμα στραβού λαού τό νερωμένο αίμα».

Μουπαν πώς λόγον έβγαλες καθώς τόν λέν τοΰ Θρόνου 
χρόνια πολλά, ευχαριστώ, έπίσης καί τοΰ χρόνου 
κι’ έβγαλες τόν Πατέρα σου σέ δλα φταίχτην μόνον 
καί τιμιώτερον πατρός, μητρός τε καί προγόνων 
ένα σαθρόν θεώρησες καί κλονισμένον Θρόνον.

Μέσ’ στοΰ Λευτέρη σήμερα σαν μπήκες τό σχολειό 
Futile μάς άπεκάλεσες το δρόμο τόν παληό 
κι’ είπες καί σύ σαν φόρεσες βασιλικά χρυσάφια 
έλα πατέρα μου νά δής τοΰ πάπου τά χωράφια.

'Ως Βασιληάς περνάς καί σύ μοΰ είπαν την ήμέρα σου 
στό θρόνο ποΰ έλάμπρυνε ή Δόξα τοΰ Πατέρα σου 
γιατί δέν ξέρεις τό «Φοβοΰ τών Δαναών τ’ ασκέρι» 
δπερ σημαίνει σήμερα τή βράκα τοΰ Λευτέρη.

Ξέχασες τήν προκήρυξι δπως μοΰ λέν τήν πρώτη 
καί κάνεις τόν αιμοχαρή καί σύ τόν πατριώτη 
γιατ’ δπως στό Συντακτικό είδες τοΰ Κατεβαίνη 
ε! παροικήσει τις χωλώ θά μάθη νά κουτσαίνη.

Δέν σοΰ αρέσει ό λαός δική του γνώμη νάχη 
δμως στόν τόπο μας ποτέ δέν έζησαν Φελλάχοι 
κι’ αυτοί ποΰ σκύβουν σήμερα ζυγώνει ή στιγμή 
ποΰ θά σηκώσουν άσπλαγχνη χαλύβδινη πυγμή.

Σ ’ αρέσει νάσαι Βασιληάς. Θά μ’ ήρεσκε καί μένα 
αν τύχη κΓ είχα γυιόκα μου τά μάτια σφαλισμένα 
καί θαλεγα πώς λέν πολλοί στόν Ά γγλο καί στόν Γάλλο 
μερσί μποκοΰ πούρ λέ ρουά ποΰ τοΰ πατούν τόν κάλο.

Έγώ δέν θέλω Βασιληά μόνον γιατ’ είχε Μοίρα 
νά γεννηθή μέσ’ σέ χρυσή βασιλική πορφύρα 
κι’ δποιος δέν δείχνει τή γροθιά στής Μοίρας τά γραμ

μένα
νά ξέρης πώς καλλίτερος δέν είναι άπό μένα.

Έγώ δέν θέλω Βασιληά ποΰ κάθεται στόν Θρόνον 
νό λέη Ν α ι  σέ δ,τι ποΰν πράκτορες ξένοι μόνον 
θέλω καινούριο Κωσταντή ποΰ καί μπροστά στή λόγχη 
νάστράψουνε τά μάτια του καί νά φωνάξη δχ ι.

Μ, είπαν σκοπούς καί μυστικούς έχεις σέ κάθε δρόμο 
δτι τό στρατιωτικό έκήρυξες τό Νόμο 
καί ζοΰν Άττικοβοιωτοί σέ ξενική δουλεία 
ένεκα πού στ’ αγόρι μας άρέσ’ ή Βασιλεία.
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Τοΰ Βασιληά Πατέρα σου έχασες λέν τά ίχνη 
Δρόμο καινούριο σήμερα ό Κρητικός σοΰ δείχνει 
Ομως ό Θρόνος γυιόκα μου έ'χει μεγάλ’ αγκάθια 
κα'ι μήπως χάσης κύταξε τ’ αυγά μέ τά καλάθια.

°'Αν τοΰ δικοΰ μου Βασιληά τώρα κρατείς το θρονο 
νά ύπογράφης έγγραφα τοΰ Λευτεράκη μόνο 
ξΰκι νά γίνη τότε πιά τέτοιας λογής βασίίλεμμία 
κι’ είναι γιά μένα σάν μπερντές κα'ι Φασουλή ρεζίλεμμα.

Ά ν  μέ τή γλώσσα σοΰ μιλώ τήν ξάστερή μου τούτη 
ότι φοβοΰμαι μή θαρρείς παιδί μου τό μπαρούτι 
Βλέπω μονάχα γύρω μου Μεγάλων ρεζιλίκια 
κα'ι τήν Πατρίδα μου ποθώ μέ δίχως δοκανίκια.

Μας λέν πώς γνώμη άλλαξες καί στρέφεσαι στόν ’Άρη 
πώς τό σπαθί σ’ ανησυχεί κλεισμένο στό’ φικάρι 
μ’ αν δάφνης μύρισε κοληό καί δόξας συναγρίδα 
δμως έμείζ συντρίμματα δέν θέλομε Πατρίδα.

Τόν τόπο ποΰ γεννήθηκα σοΰ λέω νέτα σκέτα 
δέν θά τόν παίξης σήμερα έπάνω στήν πασέτα 
καί καθενός δοξομανοΰς κοντοζυγών’ ή μέρα 
ποΰ θά τοΰ πάρ’ ό Βελζεβούλ καί μάνα καί πατέρα.

Συγχώρησε με γυιόκα μου, αν τύχη κατρακύλησα 
καί δπως λέν άνευλαβώς στό άτομό σου μίλησα 
μά άπό σένα πιό πολύ κι’ άπ’ δλο τσ μελέτι σου 
λατρεύω τήν Πατρίδα μου- νάναι πολλά τά ετη σου.

Ταΰτα καί μένω Φασουλής ώς λέν είδωλολάτρις 
τοΰ Κωνσταντίνου Βασιληά ΐφ ’ δσον ζήσω λάτρις· 
κι’ αν τύχη τόν Πατέρα σου δέν μας τόν δώσουν πάλι 
κακοχρονάχη ό ντουνιάς καί δλ’ οί Άγγλογάλλοι.

'Υπνωτιστής ό ένας διάσημος μεγάλος
καί μέντιουμ επίσης περίφημο ό άλλος.

Π .— Σέ ΰπνον κοιμήσου.
'Έν. δυό, πάς> άλέ.
’Αμέσως κοιμήσου 
κολίγα μουρλέ 
νά ίδής τί θά γίνη 
ή κάθε φυλή ~ 
κι’ αν βλέπης ειρήνη 
κοντά Φασουλή.

Φ.— Ό  Μΰλος γυρίζει, 
ό Ά ρη ς  γυρνςί 
ό έχων πλουτίζει, 
κοσμάκης πεινά 
αλύπητα πνίγει 
τό κΰμα κορμιά 
κι’ άκτίς δέν ξανοίγει 
ειρήνης καμμιά.

Πωπώ μιά μαχαίρα 
χασάπη φαρδειά 
γυαλίζει κεί πέρα, 
χτυπά στήν καρδιά 
κι’ ή ζούρλια μας ψάλλει 
τραγούδι παληό 
Πατρίδα χαμάλη, 
σπαθί μακελειό.

Ό  Μΰλος γυρίζει 
κι’ αλέθει κρηάς 
χτυπά καί ξεσχίζει 
ή μαύρη τριάς 
στή δόληα Πατρίδα 
πνιγμός ρεζιμιά 
κι, ειρήνης άκτίδα 
δέν βλέπω καμμιά.

’Αλέθει ό Μΰλος.
Αιώνια πληγή 
ό κόσμος ό εΐλως 
δαγκώνει τή γή 
καί μάτια σάν κλείουνε 
γιά φάσμα τιμή 
κάμποσοι βουτούνε 
νά πιάσουν ψωμί.

'Ο Μΰλος γυρίζει, 
ό μΰλος κροτεί 
θανάτου σφυρίζει 
τραγούδι στ’ αυτί 
καί λάμπουν μαχαίρια 
σέ μπράτσα στυγνά 
κι’ απλώνει τά χέρια 
λαός ποΰ πεινά.

Ό  Μΰλος γυρίζει 
κλοΰ κλοΰ τό νερό 
κανόνι σκορπίζει 
σκοπό θλιβερό 
σέ πτώματα κείνοι 
καί τούτοι πατούν 
καί δλοι ειρήνη 
στό αίμα ζητούν.

Τοΰ βίου οί κρίκοι 
σπασμένοι, λυτοί 
κρατούνε τή νίκη 
καί κείνοι, κι’ αυτοί 
κι’ ειρήνης άκτίδες 
θά πέσουν στερνά 
σέ μάτια γαρίδες 
σέ μέλη γυμνά.

Νικούνε κι’ οί Ρώσσοι 
ντισπάτσες λαλούν 
Θεός νά τούς δώση 
νά μήν πηλαλοΰν 
κι’ οί Σύμμαχοι ηύραν 
μιά νίκη τρανή 
μά τί πράμμα πήραν 
στερνά θά φανή.

'Ο κόσμος προσμένει 
μέ βλέμμα θαμπό 
ό Τζώρτζ τί θά γένη, 
Σονϊνο, Ριμπώ 
κυτά τό Μικέλη 
μέ στόμ’ ανοιχτό 
κι, όρμα στο τσεγκελι 
νά γίνη σφαχτό.

Ό  Μΰλος γυρίζει 
κι’ αλέθει κορμιά 
ή Δύσις μουγκρίζει 
καπνός, ερημιά 
Συμβούλια κι’ άλλα 
στή Λόντρα τρανά 
καί κόσμος μέ πάλα 
χλωμός τριγυρνά.

Μαχαίρια κουμπούρια 
γηράματα νειάτα 
Παλάτια, αχούρια 
κυτάζω σαλάτα 
σκορπσΰνται τά θάμπη 
κι’ είς μέλλοντα χρόνια 
κυτάζω νά λάμπη 
ειρήνη αιώνια.

ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

(Γουΐθ δί Φασουλής Μπερντέ σόμ χουέρ ιν Λόγκ 
Αϊλαντ.)

’Αγαπητέ Περικλή,
Έφθασα ασφαλώς γιατί έδώ δέν κυβερνά ό Βενι

ζέλος. Είμαι καλά. Τό μόνοι πράμμα ποΰ πάσχει εΐναι τό 
μυαλό μου, άλλ’ άπό τόν καιρό ποΰ ό Εθνικός Κήρυξ 
άνεκήρυξε ώς σοφούς δλους τούς ηλιθίους εΐναι ντρο
πής γιά νά λεη κανείς πώς τό μυαλό του εΐναι γερό.

’Έχω κατασκηνώσει σ’ ένα μέρος άπό τό όποιον -δέν 
έχω ύπ’ δψει μου νά τσ κουνήσω δλον τόν χρόνο έκτος 
αν μέ διώξουν πράμμα ποΰ πιστεύω πώς θά μοϋ συμβή 
πολύ γρήγορα γιατί δέν έχω σκοπό νά πληρώσω τό 
έβδομαδιάτικο έκτος αν δεχθούν τσέκ. Έδώ ποΰ είμαι 
ώς πέρισυ τό λεγαν τό Χάνι τής Φτυλιάς σάν νά λέμε 
’Αγγλικά Wellow tree Inn. εφέτος δμως πού τό πήρε 
ό φίλος μας ό Γεώργης ό Μπουλσυμπάσης τό λέει Eco
nopoly’s καί μόνον γιά μένα δέν ξέρω τί θά λέη 
μέσα του.

Ξενοδοχεϊον ■ ύπνου καί φαγητού, πρώτης- τάξεως 
μπάρα καί μπάνια ποϋ κολυμποΰν οί άλλοι καρ-γώ κυτ- 
τάζω τής άλλες δταν δέν μέ κυτάζει εννοείται ή γυ- 
ναϊκ μου. Apropos. Έπί τή ευκαιρία αύτή κύταξε νά 
μοΰ στείλης κανένα γιατρικό γιά τά χείλη μου πόΰ έ'χουν 
στεγνώσει καί έχασα τσ σάλιο μου. *a <*' 1

Ζωή δπως δλη μας ή ζωή δηλαδή ί-δανική. Βλέπ&’ 
τή θάλασσα, κυτάζω τά βουνά καί περπατώ μέσ’ 
δάση πού φθάνουν ώς τ’ άκρογυάλι μέ τά ποδάρια uw* 
μολονότι ό παραλιακός δρόμος εΐναι γεμάτος άπό ανΑ£ , 
κίνητα ξένα.

Αύτές τής μέρες έπαθα ένα δυστύχημα. Φιλοξενώ τήν 
πεθερά μου καί κοντεύω νά χάσω τή γλώσσά μου. “Εχω 
νά μιλήσω άπό τήν ήμέρα πού ήρθε. Ά ν  σκοπεύη νά 
καθήση πολύ θά σοΰ γράψω νά μού στείλης ένα άλφα- 
βητάριο ν’ άρχίεω νά μαθαίνω γράμματα άπό τήν Αρχή.

Τί κάνεις έσύ κολυμπάς τήν ήμέρα μέσα στόν ιδρώτα; 
Έγώ μολονότι έχω δίπλα μου τή θάλασσα δέν κολυμπώ 
ι. σα της πιά. Μιά μέρα δοκίμασα νά κολυμπήσω καί 

μόλις μ’ άντίκρυσαν γυμνόν μέσ’ στό νερό έτρόμαξε δλος 
ί κόσμος γιατί μέ πέρασαν γιά σκυλλόψαρο καί βάλαν 
ϊής φωνές. Ευτυχώς ποϋ δέν ήτο καμμιά έ γ γ α σ τ ρ ί -  
μ ύ θ ο ς  νά πάθη συμφορά. Μιά χοντρή μάλιστα τόσω \ 
φοβήθηκε ώστε το νερό γύρω της ήρχισε νά κάνη 
μπουρμπουλίθρες.

’Ήθελα νά σοΰ γράψω πολλά πράμματα τά όποία 
βλέπω στήν ακροθαλασσιά, άλλά δέν μοΰ τό επιτρέπει - 
ή λογοκρισία.. .  τής γυναίκας μου.

Είμαι διαρκώς χορτάτος -θαρρείς πώς είμαι φίλος τοϋ 
Μεσσ.ου· άρτι διορισθείς άπό κλητήρας Είσαγγελ.εύς τοΰ 
Αρε ου Πάγου καί έμαθα νά πίνω μπύρα οσάκις μέ ■ 
κερνούν.

Τό δωμάτιόν μου είναι δπως καί οί Διευθυνταί τών 
'ίμερηοίων ’Εφημερίδων μας· ήγουν μέ δύο φάτσες.

Στείλέ μου σέ παρακαλώ τόν Εθνικόν Κήρυκα γιά 
νά εντρυφώ διαβάζων τά περσινά νέα. Έάν ό Κόπανος 
αύτή τή βδομάδα δέν είχε πάλι δυσκοιλιότητα στείλε 
μου τον γιατί μοΰ χρειάζεται.

Κουνούπια δέν ύπάρχουν καθόλου. "Ενα ήταν μού εί
παν άλλ’ επειδή έδώ δέν ηύρε νά κάτση δπως καί τό 
άλλο τοΰ Αίσωπείου μύθου έφυγε γιά τή Νέα Ύόρκη. ν 
Ειδοποίησε τούς ενδιαφερομένους.

Ά ν  σκοπεύης νάρθης τηλεφώνησε τοΰ Μπουλουμ- 
πάση, Glencove 647 μά μήν τοΰ πής πώς σέ συνέ
στησα έγώ έκτος αν τόν είδοποιήσης δτι σκοπεύεις νά 

πληρώνης μπροστά.

ΠΕΝΤΕ ΦΑΣΚΕΛΑ Η ΛΕΞΙΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ταμίας γιά τά Γραφεΐά μας. Δέν απαι
τούνται γράμματα καί ιδιαιτέρως μυαλό. Θά καταθέση 
μόνον (Τγο ταμείο τό δικό μας 1000 τάλληρα δικά του 
ώς έγγύησι. Μόλις έρχονται τά μπίλια θά τά πληρώνη 
άπό τό Ταμείο καί κάθε Σαββάτο· θά πέρνη τό μισθό 
του. "Οταν σωθή ή έγγύησις τότε πέρνει τό καπέλλο 
του καί φεύγει γιατί δέν τόν χρειαζόμεθα πιά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεταίρος μέ κεφάλαια τούλάχιστον
10,000 δολλαρίων γιά έπιχείρησιν επικερδή. Δέν εΐναι 
μετοχαί τής πετρελαιοφόρου εταιρίας «Βενιζέλος σου- 
φροποίησις Κόμπανυ» δσω περισσότερα κεφάλαια έχει ό 
συνεταίρος τόσω καλλίτερα γιά μάς καί δσω στενώτερο 
κ ε φ ά λ ι  τόσω χειρότερα γιά κείνον. Τά χρήματά του 
θά είναι έξησφαλισμένα δσον καιρό είναι στήν τσέπη του.

Γράψατέ μας. .  . δπου σάς αρέσει.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πατέντα πρωτοφανής μεγαλοφυϊοΰς ε
φευρέτου. Ρίχνεις μέσα στό μηχάνημα τάλληρα καί βγαί
νουν μπουρμπουλίθρες στό χαρτί. Κόσμος τής διαβάζει 
γιά νά γελά, γιατροί τής συν ι στού ν γιά εμετικά καί σύ 
τραβάς τά μαλλιά σου έάν δέν είσαι φαλακρός.

Άποταθήτω Κικιρίκης Προμηθευτής οδός Σακουλέ» 
νούμερο 100.

ΝΕΟΣ έχων άνάγκην μόνον άπό παράδες ζητεί σύ
ζυγον μέ προίκα. Έπί τού παρόντος δέν έ'χει δική του 
δουλειά, θ ’ άρχίση δμως νά κάνη πολλές δουλειές άπό 
τή στιγμή ποΰ θά παντρευθή.

Άποταθήτε τηλεφωνικώς στά Γραφείά μας τής ώρες 
ποΰ λείπομε.

ΚΥΡΙΑ μέ νέας άρχάς καί μέ παληό τομάρι δηλαδή 
μισότριβη, τρεις φορές διαζευγμένη καί άλλες τόσες 
χήρα ζητεί σύζυγον. Δέν τήν ενδιαφέρει τίποτε άλλο 
έκτος άπσ τή σακκοΰλά του. Π ροτιμώνται νέοι καί ’ιδι
αιτέρως στραβοί. Στεΐλτέ μας τή φωτογραφία σας καί 
θά βροϋνε τή θέσι τους.
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1917, at the General Post Office of New York, 
Ν. Y., under the Act of March 3, 1879.

Στήν εξοχή και φέτος γιά λίγες μέρες πήγα 
νά λείψω άπ’ τή ζέστη, τόν ίδρωτα τή μΰγα 
Μά σάν ο Μπουλουμπάσης λογαριασμό μοΰ φέρει 
τότε σάν τ'ι θά γίνη ενας Θεός τό ξέρει 
γιατ'ι θαρρώ τήν ώρα ποΰ τόν παρά θά σκάσω 
δοη ζωή έπήρα τετράδιπλη θά χάσω

Η θάλασσα, τά δάση, ή αύρα είν’ ώραία 
Μ’ ευχαριστεί νά τρώγω, μ’ αρέσει κι’ ή παρέα 
κΓ αν έ'λειπε τό μπίλι ποΰ έρχεται στό τέλος 
καί στή σιακούλα ρίχνει φαρμακερό τό βέλος 
δέν θάβαζα στό νοΰ μου στήν πόλι νά γυρίσω 
καί θάμενα δώ πέρα ώς δτου νά ψοφήσω.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δωμάτια άπό τά κεραμίδια τών 
όποιων βλέπεις τόν ήλιο έάν δέν είσαι στραβός. Κρεβ- 
βάτια άρκετά ευρύχωρα γιά ενα έν ανάγκη δμως μπο- 
οοΰν νά κοιμηθούν καί δυό ενας πάνω στόν άλλον. Φώς 
πολΰ μόλις άνάψης τής λάμπες καί άέρας άκόμη περισ
σότερός δταν φυσάς.

Είδοποιήσατέ μας δτι θά μάς έπισκεφθήτε γιά νά σάς 
στείλωμε πιλότο.

ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ

Κοιμάσθε πάντοτε μέ άνοιχτά παράθυρα καί με κλει
σμένα μάτια. “Ά ν  δμως τό σπίτι σας είναι ισόγειο καί 
είσθε παντρεμμένος τότε είτε είναι κλειστά ή δχι τά πα
ράθυρα τά μάτια σας πάντοτε πρέπει νά τάχετε άνοιχτά.

Ή  τσέπη συνδέεται πολύ μέ τό στομάχι. Γ Γ αΰτό 
δέν πρέπει νά τρώτε δταν δέν πεινάτε, έκτος αν τό φαΐ 
σάς τό πληρώνουν άλλοι.

ΣΤΙΓΜ Α Ι.. . ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

V A C A T I O N

Σάν μ’ έ'πιασε ή ζέστη ή φοβερή έκείνη 
ποΰ νόμιζα κλεισμένον πώς μ’ είχαν σέ καμίνι 
καί μούτρεχε ό ϊδρως άπ’ δλα μου τά μέλη 
«τώρα θά πάω, είπα, σάν τό σκυλλί στ’ άμπέλι» 
καί μήτε ενα δόντι δέν πήγα νά κολλήσω 
κληρονομιά στή δόληα τήν κόρη μου ν’ άφήσω.

Πάμε καί μείς γυναίκα, στήν έξοχή τής λέω 
θαρρείς δαυλιά μοΰ χώσαν μέσ στό κορμί καί καίω 
ΙΙαραλυμένος είμαι φρόμ ντάουν έως πάνω 
καί δέν μπορώ καϋμένη καμμιά δουλειά νά κάνω 
γιατί τό κά-θε νεΰρο ποΰ τό κορμί μου κλείνει 
ζωής σημείο τώρα κανένα δέν μοΰ δίνει

Κουρκούτι τό μυαλό μου τό νοιώθω στό κεφάλι 
’Έλα νά βρούμε κάποιο δροσάτο άκρογυάλι 
κΓ άπ’ τή δροσιά κΓ άπ’ δσα τά μάτια μου θά ίδούνε 
τήν πρώτη τήν ΰγειά τους τά νεύρά μου θά βροΰνε 
κΓ δσον άέρα πάρω μόλις γυρίσω πίσω 
τού φίλου μου Ντελάλη θά τρέξω νά χαρίσω.

Πάμε καί μείς νά βρούμε κανένα τέτοιο μέρος _ 
πού τριγυρνοΰν οί πόθοι ποΰ ξαναζή ό έρως· 
κι’ δσω ζωή ό χρόνος άπ’ τή ζωή μου κλέβει 
τόσω ζωή νά βλέπη τό μάτι μου γυρεύει 
Πάμε Άδάμ νά γίνω καί σύ νά γίνης Εύα 
γιατί αΰτή ή ζέστη μούκαψε κάθε φλέβα.

Τώρα σάν πέρσυ πάλι τήν έξοχή μου κάνω 
Σάν τί ταχιά θά γίνη έγώ δέν χολοσκάνω 
Τόν βλέπω άπό τώρα τόν εαυτό μου γίρω 
δτι θά μέ σηκώση ή βρώμά μου τό ξέρω 
γι’ αΰτό παρά δέν δίνω γιά δλη μου τή ζήσι 
κι’ δταν έγώ ψωφήσω φούρνος νά μή καπνίσΐ(.

Τόν ίσκιο της μοΰ δίνει κάποια φτιλιά μεγάλη 
"Όσα περνούν βαπόρια κυτάζω μ’ ένα κυάλι 
πού κάποτε μέ τρόπο μήν τύχη καί μέ ίδοΰνε 
τό στρέφω καί κυτάζω έκεΐ ποΰ κολυμπούνε.
Τώρα γιατί τό κάνω μήτε κι’ έγώ δέν ξέρω 
πλήν συγχωρεΐστε φίλοι τό Φασουλή τό γέρω.

Τήν έξοχή μου τώρα κάνω κι’ έγώ σάν άλλους 
Γυμνές άρίδες δείχνω μέ πόδια ποΰχουν κάλους 
καί στό νερό τό ίδια ποΰ τώχω μαγαρίσει 
κάποια άριστοκράτις βουτφ νά κολυμπήση 
κΓ δσω άν εχη μύτη ψηλή καί μιλιούνια 
μέσ’ στής δικές μου χώνει τής βρώμες τά ρουθούνια.

Ή  θάλασσα κι’ ή ζέστη ίσους έδώ μάς φέρνουν.
Ά π ’ τής ντροπής τό φράχτη καμπόσ’ άγκάθια πέρνουν 
καί πράμματα πού τάχουν στήν πόλι σκεπασμένα 
γυμνά ντροπής δέν είναι νά βλέπης στόν καθένα 
γι’ αΰτό ρεμβάζων στέκω καί χάσκων σάν βουβάλι 
σέ κάθε μιάς κυρίας μαστό καί αμασχάλη.

Κάθε Σαββατοβράδυ μάς έρχονται οί ξένοι
Νέοι μέ φιληνάδες χιλιοερωτευμένοι
ποΰ τραγουδούν της νειότης τόν ΰμνσ στό σκοτάδι
«Μία έληά στοιχίζει ένα τουλούμι λάδι
κι’ ή ώτομοιιπιλάδες καί τάλλα μπιχλιμπίδια
τοΰ γάμου τό στεφάνι τό βάζουν στά κουτρίδια».

HOW  HISTORY REPEATS ITSELF

The drama recently enacted in Athens is not 
without a paralel, if we take into account another 
chapter of modern history, as recorded by that 
eminent British historian Justin McCarthy, in his 

History of our own times”  (p. 148 A . L. Durt 
Co., Publishers).

The chapter in question is dealing with the Dis
asters of Cabul, and gives a rather striking account 
of one of the greatest blunders, that a misguided 
and miscalulating diplomacy succeeded in forcing 
upon the military and colonial prestige of Great 
Britain in Central Asia.

if the names of the persons who figured in the 
Afghan drama be substituted with those of the 
heroes of the latest Greek tragedy, one may ne- 
cerarily be induced to thing that present day British 
diplomacy has taken a leaf out of the book of its 
predecessor of the early forties, with the result still 
in the balance, as far as the comparisnn goes.

In fact, Dost Mohammed the ruler of Cabul who 
was both popular and successful in his own state, 
has been the victim of secret treaties, intrigues, 
and brutal attack, carried by the armed forces o f , 
great Britain, in the same way, as Constantine of ι 

| Greece, has been during these three long years of 
the European War.

Alexander Burnes, is a figure akin to that of 
Mr. James Bourchier of the London Times, and 
he like wise acted in the manner of a mischief 
maker in the unhappy country, where he displayed 
his activity.

Students of the Greek affairs will find an im- 
personnation of King Alexander in Akbar Han; 
and to close with the other figures of the story:

Sir W. Macnaghten, played in Cabul fifty years 
ago, the role which Senator Jonnart played to-day 
in Greece. Shah Soojah offers the closest likeness 
to Eleutherios K. Venizelos the present protege of 
Great Britain, while Lord Auckland seems to have 
served as a model to Sir Edward Grey.

And now the analogies having been established 
our readers, may enjoy the following story:

‘ ‘Dost Mohanned was the accepted, popular and 
.successful ruler of Cabul. No matter what our quar
rel with him, we had not the slightest right to make 
it an excuse for forcing on his people a ruler whom 
they had proved before, as they were soon to prove 
again, that they thoroughly detested. Perhaps the 
nearest parallel to our policy in this instance is to 
be found in the French invasion of Mexico, and 
the disastrous attempt to impose a foreign ruler 
on the Mexican people. Each experiment ended in 
utter failure, and the miserable death of the un
fortunate puppet prince who was put forward as 
the figure-head of the enterprise. But the French 
emperor could at least have pleaded in his defense 
that Maximilian of Austria had not already been 
tried and rejected by the Mexican people. Our 

| Protege had been tried and rejected. The French 
: emperor might have pleaded that he had actual 
jand substantial wrongs to avenge. W e had only

problematical and possible dangers to guard a- 
gainst. In any case, as has been already said, the 
calamities entailed on French arms and counsels 
by the Mexican intervention read like a page of 
brilliant success when compared with the immediate 
result of our enterprise in Cabul. Before passing 
away from this part of the subject, it is necessary 
to mention the fact that among its many unfortun
ate incidents the campaign led to some peculiarly 
humiliating debates and some lamentable accusa
tions in the Huse o f Commons. Years after Burns 
had been flung into his bloody grave, it was found 
that the English Government had presented to the 
House of Commons his despatches in so mutiliated 
and altered form, that Burns was made to seem 
as if he actually approved and recommended the 
policy which he especially warned us to avoid. It 
is painful to have to record such a fact but it is 
indispensable that it should be recorded. It would 
be vain to attempt to explain how the principles 
and the Honor o f English statesmanship fell for 
the hour under the demoralizing influence which 
allowed such things to be thought legitimate. An 
Oriental atmosphere seemed to have gathered a- 
round our official leaders. In Afghanistan they 
were entering into secret and treacherous treaties; 
in England they were garbling despatches. When 
years after Lord Palmerston was called upon to de
fend the policy which had thus dealt with the 
despatches of Alexander Burns, he did not say that 
the documents were not garbled. He only con
tended that as the Government had determined 
not to act on the advice of Burns, they were in no 
wise bound to publish those passages of his des
patches in which he set forth assumptions which 
they believed to be unfounded, and advised a 
policy which they looked upon as mistaken. Such 
a defense is only to be read with wonder and pain. 
The government was not accused of suppressing 
passages which they believed rightly or wrongly 
to be worthless. The accusation was that by sup
pressing passages and sentences here and there, 
Burns was made to appear as if he were actually 
recommending the policy against which he was at 
the time most earnestly protesting. Burns was 
himself the first victim of the policy which he strove 
against, and which all England has since condemn
ed. No severer word is needed to condemn 
the mutilation of his despatches than to say 
that he was actually made to stand be
fore the country as responsible for having recom
mended that very policy. “ It should never be 
forgotten,”  says Sir J. W. Kaye, the historian of 
the Afghan War, “ by those who yould form a cor
rect estimate of the character and career of A le
xander Burns, that both have been misrepresented 
in those collections o f state papers which are sup
posed to furnish the best materials of history, but 
which are often in reality only one-sided compila
tions of garbled documents— counterfeits, which 
the ministerial stamp forces into currency, defraud
ing a present generation, and handing down to 
posterity a chain of dangerous lies” .

(T o  be continued.)

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
«Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ »

To Μεγαλείτερον καί Τελειάτερον έν Αμερική.
Ν. I. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΚΗ.

Βιβλία, Λεξικά, Περιοδικά κλπ.— Καταστατικά, Απο
δείξεις, Σφραγίδες, Διπλώματα καί Κομβία διά Συλ

λόγους.-—Lables διαφόρων χρωμάτων, Tags δι’ 
Άνθοπώλας, Show cards, Μπιλοφέρια, Χαρτί 
καί Φάκελλα, Μπίλια, ’Εγκυκλίους γραφομη

χανής κλπ.*— Προσκλητήρια Γάμων. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΣ ΚΑΙ Π Ο ΛΥ 

ΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Πέντε μηχανικά πιεστήρια καί στοίχειοθετική μηχανή. 

Γ  ράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟΣ» είς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «ΈΡΜΗΣ».
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K A 1 Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α
εις τάς σκέψεις σας είς τάς Ιδέας σας είς τά εργα σας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ

Πανηγυρίσατε "Ελληνες ’Έμποροι, Κοίταστηματάρ- 
χαι, 'Υπάλληλοι καί Έργάται τό μέγα γεγονός τής ίδρύ- 
σεως τοϋ Πρώτου ’Ανεξάρτητου Διεθνούς Εμπορικού 
Οίκου καί Παγκοσμίου Πρακτορείου Πληροφοριών

καί Παραγγελιών ύπό τον τίτλον INTERNATIONAL 
IMPORTING BUREAU. Τά Κεντρικά Γραφεία τής 
Εταιρείας έγκατεστάθησαν είς τό Παγκοσμίου φήμης 
W ALL STREET είς τό Κέντρον τών Μεγαλειτέρων 
Τραπεζών τοΰ Κόσμου καί πλησίον τοϋ Χρηματιστη
ρίου Νέας Ύόρκης. Άπό σήμερον δύνασθε έλευθέρως 
νά ζητήσητε πληροφορίας καί 'Οδηγίας διά πάν ’Εμ
πορικόν καί Οικονομικόν ζήτημά σας. Ό  Μόνος Ανε
ξάρτητος Οίκος έν Αμερική, τό μικίτικόν του θά είναι

ή πρόοδός σας. Προσέξατε! ! ! 40 ο)ο κέρδη προσφε» 
ρομεν είς δσους συνεργάζονται μεθ’ ημών. Παντοΰ 
δπου ύπάρχει "Ελλην πρέπει νά ζητήση τόν Α γγελιο
φόρον, στέλλεται δωρεάν. Γράφετε τήν διεύθυνσιν μό
νον Άγλιστί

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π Ο ΥΡΑΣ

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Chicago, 111. πωλείται είς 
τό κατάστημα τών κ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗ 715 
So. Halsted St. και είς τό Παντοπωλεΐον Γ. ΣΤΑΥ
ΡΟ Π ΟΥΛΟΥ 222 North Dearbornt Street.

'Orrav ιστό Μπόστον βρίσκεσαι καί πρόκειται νά φας 
ξέρεις σέ ποιο Ρέστοραν Ελληνικό θά πας;
Φαί σπιτίσιο ό «Έρμης» μιονάχα θά σοΰ δώση 
ποΰ τρώς καί γλείφεις δάχτυλα δπως τό λέν κάμποσοι. 
Στό Μπάρμπα Γ  ιάννη τό Λατσή τοϋ Μπόστον τό στολίδι 
ποϋ πήρε τώρα σύντροφο τόν Έμμανουηλίδη.

LATSIS &  EMANOUILIDIS

32 Kneeland Street· Boston, Mass.,

ΤΑ πάντα efvm n tm d . βϊός νά μή τό ftewrn 
μά fiv αστέ ώτομομπιλ στό βρόμο σέ πλακώσκ
“Αν μ’ ΐνα πόδι εύρείήί είτε μέ δίχως χέρι 
K«d ίχεις οίκογένεια καρδέλι ποιδς Αά φέρη;
Μέσ* στή ζωή σου δΰστνχ* τέτοια δν Ερθη μέρ«
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πείάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John M a n k u , R ookery  Bldg. Room 817, C hicago, 111.

Μ Ε Γ Α  Π Α Ν Τ Ο Π Ω Λ Ε Ϊ Ο Ν  
ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΜΗΛΙΩΝΗ 

’Έλαια, τυριά καί δλα τά αποικιακά έν γένει άποκλει- 
στικώς παρ’ ημών εισαγόμενα. Π ο ι ότ η ς καί ε ύ θ ή
ν ε ι α είναι ή βάσις τών έργασιών μας. Έπισκεφθήτέ 
μας. Γράψατέ μας καί δέν θά μετανοήσετε.

MAKRIS &  MILIONES 
28 Madison St., New York.

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 
κΓ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοϋ προκαταβάλλη.
C. G. SLDERAKOS 93 Oliver St NEW YORK.

Ξενοδοχείον ύπνου πσΰ καί φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποϋ λάμπει σέ νοικοκυρωσννη 
νερά ζεστά καί κρύα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί με τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχείον πρώτης 
ό Παπανδρέσυ τώχει λεβέντης πατριώτης.

H O T E L  K A L I T H E A  
35 Gilbert St, Bridgeport, Conn.,

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί της Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φφς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές Εμποροι κΓ είσαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS .
New Bowery and Jame* Street New York.

Ν. Π . Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
’Ι α τ ρ ό ς .

14 East 38th Sl , NEW YORK
Ώ ραι έπισκέψεοος 9— 11 π. μ. 5— 8 μ. μ. 
Κυριακάς 9— 12 π. μ.

Άριθ. Τηλεφώνου Murray Hill 607.

Γίνεται μέτοχοι είς τήν μεγαλειτέραν Ελληνικήν βιο
μηχανικήν εταιρείαν έν Αμερική. Αγοράσατε μετοχάς 
τής εταιρείας Vasil Steam Systems Co. τώρα διότι 
αύριον θά τιμώνται ύπερβολικά. Τιμή μ&τοχών 5 δολλά
ρια έκάστη.

Τήν εταιρίαν μας δέν θαυμάζουν καί σιχττήνσυν μό- 
Ινον οί ειδικοί καί έπιστήμονες, άλλά καί Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως έκ- 
φράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
ίείς ολίγα έτη δυνατόν νά σημαίνουν μεγα τι διά τήν 
πόλιν Hudson δπου έχομεν τά εργα μας.

Ή  έταιρεία μας δέν πωλεΐ μετοχάς με τήν ελπίδα μό
νον τοΰ μέλλοντος, άλλά κατασκευάζει ήδη καί έγκαθιστά 
τά θερμαντικά της συστήματα είς σοβαράς εταιρείας.

Στείλατε τάς παραγγελίας σας αμέσως. Γράψατε ά
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th S t., NEW YORK

Μί«τερ κανείς δέν βά σέ -τή τως δέν 9ά πή καί μέν*. 
ίοΟχα έάν έπάνω μας δέν δη καλοραμμένα.
“Αν ♦έλιις νά συγκινηβή κι’ ή δσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ι&ζ λέί κι' είσαι φιγουρίνι 
•τούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
νβνχ· νά χάνις ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600  Blue Island CHICAGO.

ELLENIC FURNISHING Co.
891 «th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών Ανδρικών βίδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, Ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

\έν είναι μόσχος ή Μαϊού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ Όθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
χαφές τής Μέκας ίδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι' αύτό σκορπίζει τ’ δυωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμαοέ τον μιά φορά καί θά μέ σνχωρνφς.

GREEK-ARAB IAN COFFEE CO.
552 PEARL STREET, NEW YORK CITT

’Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτε^οτά 
ποΰ αύλακώνονν τ, άλμυρά νερά καμαρ<βτά.
Βαπόρια ποΰ τή Φάλασσα κι’ δγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τδ κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρβν».
Ό  Γαλανές γι’ αύτά έδ4 καί δίνει καί είαπράττκ 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνβ κάτι

Ν. A. Galanoa 20 Pearl St Ν«

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

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

Τιμάται δεμένον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τοϋ 1911— 1912 $1.50

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

"Ολοι όμοΰ 5.00
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl S t, New York

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι 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 τοϊς μετρητοίς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St.'N . Υ.

II. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός
47 West 39th Street New York

’ Ωραι 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 & ECONOMOU
252 Cheetnut St, Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά sht καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθ* ήλικία; 
θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδβς, 
στέφανα γάιιων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμχάΑα;;
Στοΰ ΟΙκονόμου— Γάγαλη εν&ύς νά τά πρυμ^νης 
δλα τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μ»ρ' τ' «Ιναι

Y .rk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  

256 W. 44 ST. NEW YORK.

* * ·
ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS & ALEX COMPANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W . Lake St 
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ίποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Άχαΐας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα
ατού 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


