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λι SATURDAY, NOVEMBER 10th, 1917.

Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τσ φύλλο μας θά βγαίνη 
■/αί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
με πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αΰτός μέ μάς κα! μεΐς μ’ εκείνον χάζί.

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

Μηνός Νοέμβρη δέκα μέ τόσα γεγονότα
Ποΰ δέν τά ψιψιρίζουν καθώς τά κάνοιυν πρώτα.

’Ά ν  θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α 6 ά λ η.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποϋ προπαγάνδες σάν σΤτραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Αριθμός τριάντα εξη 
1 Ποΰ μπορεί καί νά μάς μπλέξη.
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ΤΟ ΜΙΤΣΕΛ ΤΟΝ ΕΡΙΦΗ 
ΤΗΣ ΝΙΟΥ ΥΟΡΚ ΟΙ ΨΗΦΟΙ

Γιά κάτι νέα φόντα 
τά λένε άποσπόντα.

True translation filed with the Postmaster of 
New York on Nov. 9th 1917 as required by the 
act of Oct. 6th 1917. (No. 1·)

Φ — Γκοΰτ μόρνιγκ.
Π .— Καλώς ώρισες. Τί κάνει ή κυρία; 

Φ.— Ευχαριστώ· μά μή ρωτάς μήν μπής σέ φασαρία 
κι’ άφ’ δτου οί φιλόφαυλοι μάς τίμησαν πολύ 
λογοκρισία έβαλα στή Μίσες Φασουλή.

Π .—  Περί πολέμου τί φρονείς καί καθενός Μεσσία;
Φ.— Άπό τ’ αυτί στό Δάσκαλο καί ή λογοκρισία 

Έφτά καί πέντε είκοσι κα'ι δώδεκα ογδόντα 
’Οκτώβριο δηλώνονται θαρρώ τ’ άροτριώντα 

καθένα Φιλελεύθερο ή δράσις έχει πνίξει 
λογοκρισίας δηλαδή μέ συγχωρής ή σφίξι.

Π .— Βρέ τί μου λές;
Φ.— Συμβολικώς αΰτά ποΰ μοΰ γυρεύουν 

Τρανά καζάνια στό Ούέοτ, στόν Αίμο μαγειρεύουν.' 
Βλέπω στά χέρια καί τών μέν μά καί τών δέ

(κουτάλάς
βροντούν κανόνυα διαρκώς, λαιιποκοπσΰνε πάλε;; '

καί τή στιγμή πού άρχινά τό μάτι μου νά βλέπη 
Ιΐρίτς πέφτει μπρός στά μάτια μου λογοκρισίας

(σκέπη
-/Γ ακούω μόνον Περικλή δσα μοΰ λέν οί άλλοι 
καί γύρω κάθε άνθρωπος μοΰ φαίνεται βουβάλι.

Π .—  Ποιους συμπαθείς βρέ Φασουλή;
Φ.·— Τούς συμπεθέρους Βλάχους 

καί χάρις στήν Άμέρικα έν γένει τους Συμμάχους 
γιατί ώς είπ’ ό Πρόεδρος «ψιλώτερα τσακπΐνη 
κάθε ειρήνης στέκεται μόν’ ή Δικαιοσύνη.»

Θά ήμην τίγρις στην καρδιά κι’ αϊσί)η'ί« θάχα
(κτήνους

αν μέσα μου δέν ένοιωθα συμπάθεια γιά κείνους 
άφοΰ καθώς ό Μπάρμπα Σάμ κΓ οί Σύμμαχοί του

(κείνοι
έχουν σκοπό τή Λευτεριά καί τή Δικαιοσύνη.

Είναι καλοί οί Σύμμαχοι καί άγιοί οί Χαχόλοι 
κΓ άν νά μάς χάψουν δέν ζητοΰ» σάν άλλοτε τήν

(Πόλι

μπορώ νά πώ δτι λαός σ’ Ανατολή καί Δύσι 
άπ’ τούς Μουζίκους πιό ξυπνός δέν φάνηκε στή

(φύσι

Σάν δέν ζητούν τήν '"Ηπειρο οί ’Ιταλοί οί φίλοι σου 
θά λέω Φρά καί θά κολλά δπο>ς κολλούν τά χείλη

(σου
καί θάναι φίλοι γκαρδιακοί καί σήμερα κι’ αιώνια 
καί γιά χατήρί τους κι’ έγώ θά τρώγω μακαρόνια.

Φίλοι μας καί Προστάταί μας σάν πάντα οί
( ’Εγγλέζοι

φίλοι μας οί Μαροκινοί καί οί Γουατεμαλέζοι 
και πριν περάση ό παρών, άλλά κι’ ό άλλος μήνας 
ίσως προστάτης νά φανη κι’ ό Τσοΰ-Λΐ-Λΐ τής

(Κίνοφς·

Π — Ξέρεις γιατί σκοτώνονται οί ’Άγγλοι καί οί Γάλλοι; 
Φ.— Ξέρω. Φροντίζουν πώς εμείς θά γίνωμε μεγάλοι

ΚΓ άν στοΰ Λευτέρη, Περικλή, τό γρόθο ύποκύ-
(ψωμε

άπ’ τοϋ γονηοΰ μας τό σφαχτό κάτι καί μεΐς θά
(γλύψωμε
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κι’ έστι πολύ εύχάριστον, ώς τό ρητόν φησί 
τό γλείψειν κώλον πάρντον μι δπως τό λές και σύ.

Μέ τούς Συμμάχους Περικλή πρέπει και μείς νά
(πάμε

άπ’ την παληά κληρονομιά άν θέλωμε νά φάμε 
μά γώ έδώ, έσύ έκεΐ κι’ ό τοίχος ;μέσ’ στή μέση 
τάξε κερί στό Σατανά νά γκρεμιστή νά πέση 
κι’ δταν μαχαίρι έδωκες και ντοϋρι, ντοΰρι, ντούρι 

έάν δέν λάβης μάχαιραν θά σ ’ εΰρη τό τσεκούρι.

Μ’ αύτούς θά πάμε πάντοτε, δμως γιά πές μου λέρα 
τί είναι τοΰτο τό κουμπί πώχεις στή μπουτσυνιέρα;

.— Μέ δλα τής σακκούλας μου τά κακοήθη χάλια 
κρέας οκάδες έδωκα κα'ι ζάχαρι τσουβάλια 
κι’ ώς ό Σαιξπήρας φώναξα τού μπή όρ νότ τού

(μπή
• ιτ 'ισ γουέρδ οβ μόνεϋ τόσω μικρό κουμπί;

The small you see on may cot blue and white
(button

it. costs to me son of the gun three oxes and a
(mutton

and 1 could instead of that βρέ Περικλέτο
(mon key

for my frend Paxi madas to buy one donkey 
and three to be the donkays in patriotic ‘tost 
the J o one, the r a s one and first of all

(his boss,.
Πόσα μ’ εκείνα τά λεπτά μπορούσα ν’ αγοράσω. 
"Ενα Μητροπαλουκινό τοΰ Καλλίμαχου ράσο 
μά και γιά τόν άφέντη του πού μάς εγκωμιάζει
ενα άλφαβητάριο νά μάθη νά διαβάζη./

Μέσ’ στής ακρίβειας Φασουλή τό δρόμο τόν άνάντη 
ποΰ έ'γιναν τά όσπρια κι’ ή ζάχαρι διαι^ίντι.
Άντί γιά τοΰτο τό κουμπί θά ήταν έξυπνάδα 
άν είχα πάρει βραστερά νά κάνω φασουλάδα.

— Αύτό ποΰ πήρες τό κουμπί βρέ Περικλή τσακπίνη 
μαζί μέ τήν ελευθερίά κάθε χαρά σοι» κλείνει 
κι’ αύτό νά ξέρης μοναχά τών Κεντρικών μιά

(μέρα
θά στείλη στόν αγύριστο καί μάνα καί πατέρα.

Μ’ αύτό ποΰ έ'χεις τό κουμπί καί τάλλα ποΰ θά
πάρης

ό Μπάρμπα Σάμ ώς νικητής θαρθή καί καβαλάρης 
καί τοΰ άγά θά στείλωμε τή ματωμένη φέσα 
πέρα στήν Κόκκινη Μηλιά κι’ άκόμα πάρα μέσα.

Αύτό τά άσπρο μπλε κουμπί βρέ Περικλή τσιφούτη 
κλείνει γιά τήν Πατρίδα μας κανόνια καί ,μπαρούτι 

,— Μά νύχτα γύρω μου κυτώ
Φ.— Θά έ'ρθη κι’ ή αυγή 

"Οταν ό Κοκκινόσκουφος άπό τή μέση βγή 
οί φίλοι μας τά μάτια τους θάνοίξουν πιά κι’ εκείνοι 
ποΰ τάχοιυν έως σήμερα κλεισμένα μέ ρετσίνι 
κι’ ώς δ Πιλάτος ύστερα θά κράξουνε στ’ άσκέρι 

Ά ρον  Κουμπάρον, Κλώτσησον καί σταύροίσον
(Λευτέρη.

Αύτό τό άσπρο μπλέ κουμπί θάρθη καιρός σαλιάρη 
νά βάλη :μέσ’ στόν πάγγό του καθένα κατεργάρη 
κι’ ώς είδος σφήνα, Περικλή, μέ τόν καιρό θά μπή 
αύτό δώ πέρα τ όμικρό τό άσπρομπλέ κουμπί. 
"Οσοι δί τένθ κομέντεμεντ γυρεύουν νά πατήσουν 

μέσ’ στό κουμπί τόν Μπάρμπα Σάμ άμέσίος θ’
(άντικρύσσυν

πού θά κράτη τή ζυγαριά πλήν μετά κλομπ τρανού 
χάριν τών φίλων μά κι’ εχθρών πολλών τοϋ

(Γερμανού.

Αύτό νά ξέρης τό κουμπί πώς τής Γ  ραφής τό κάτω 
θά στείλη υποβρύχια στής θάλασσας τόν πάτο 
γιά νά φορτώση ό Τιτάν βάστα κιαρδιά νταγιάντα 
καί μύγες σύ παληάνθρωπε νά χάφτης δπως πάντα.

Αύτό μονάδες Περικλή θά κάνη νέου στόλου 
κι’ άν δέν άλλάξη τή ζωή οβ κόρς τοΰ κόσμου δλου 

θά ψηλαφίση πάντως πλήν τό δίκαιο βαθύτερα 
κι’ ετσι θά ζοΰν αύτοι καλά, άλλά καί μείς καλλί

τερα.

Χόντρεντς μέ τούτο, θάουζαντς θά δής άεροπλάνα 
θά φυτευθοΰν βασιλικοί νά βγάλουν μαντζουράνα 
καί στό Μπερλεν θά φθάσωμε βρέ Περικλή κηφήνα 
καί βγάζοντας τόν Κάϊζερ άμέσως στήν μπερλίνα

(κόσμο καινούργιο δώ έκεΐ, σ’ δλον τόν κόσμο δερκω 
μιά μαντζουρά μέσ’ στό κατώ νά σέ δαγκα στο

(σβέρκο.

Μ’ αύτό δώ πέρα τό κουμπί πρέπει καλά νά ξερής 
δτι μπορεί ψιλώματα νά πάρη κι’ ό Λευτέρης 
γιά νά πληρώση δι’ αύτών αγαπητέ κηφήνα 

τά στέκια πουχουν μασηθή ποτέ στή Μακαλπίνα.

Γιά τούς. Εγγλέζους τό κουμπί θά γίνεται κανόνια 
κάρβουνα γιά τούς ’Ιταλούς, καντάρια μακαρόνια 
γιά τούς Φραντζέζους ζάχαρι, ζαμπόν καί χοιρομέρι 
κι’ δπως έλπίζω στό Θεό ξυστρί γιά τό Λευτέρη.

"Ο-σα ό νοΰς σου φαντασθή αύτό τά κάνη δλα 
βόμβες, κανόνια, μάσημια καί μυδραλιοβόλα 
καί κείνο μέσ’ στό πρόχωμα τό Μπάρμπα Σάμ

η (θά στείλη
γιά νά φανή στούς Κεντρικούς ό ουρανός σφοντύλι.

Αύτό θά πνίξη σήμερα καί εις αιώνα πάντα 
τήν κάθε μιά Γερμανική δώ πέρα προπαγάνδα 

καί θά στειρέψη τήν πηγή τή μαρκοφόρο κείνη 
άπ’ δπου κάτι ρούφηξες καί σύ παληοτσακπίνη.

Αύτό τούς τετραπέρατους τούς έχει κάνει βώδια 
σ ’ ένα παπούτσι έβαλε τρανών έξάρχιον πόδια 
κι’ ένεκα τοΰτο τό κουμπί, δπερ σημαίνει χάψι 
καί τό μπερντέ μας έβαλε μέσ’ στή μεγάλη κάψί 
ποΰ ποιά συμφέρει σκέπτεται παράστασις νά μπή 
γιατί τό φρέσκο έ'νεκα τούτέστι τό κουμπί·

Αύτό δώ πέρα τό κουμπί ποΰ πήγες νάγοράσης 
άν στενοχώριες έφερε οβ κόρς καί μεταφράσεις 
άν δλα μάς τ’ άκρίβινε τά ρούχα, τό ψωμί 
μά δανειστοΰ τοΰ Μπάρμπα Σάμ μάς έδωκε τιμή. 
καί δπως ξέρεις ή τιμή τιμή ποτέ δέν έχει 
καί μέ καιρό καλοκαιριού κι’ δταν άπέξω βρέχη.

Αύτό τό άσπρο μπλέ κουμπί βρέ Περικλή έρίφη 
φιλελευθέρων μαχητών άκόνισε τά ξίφη 

δμως καί γλώσσες μερικών Γραικών Φιλελευθέρων 
έν οΐς ό καλυμαύχιον φόρ φόν κι’ άστεΐα φέρων 
ό έν πολέμω τρομερά μέ πεθαμένους δράσας 
καί μεταστάντοις αρκετούς γή ελαφρά σκεπάπίας 

ού μήν δακτυλιοειδώς έν σακουλίοις ήτοι 
διαβάσας τά νεκρώσιμα σέ κάθε μακαρίτη

Αύτό ποΰ πήρες τό κουμπί στούς χρόνους τούς
(παρόντος

θά δώση ζέστη καί ψωμί σέ θάουζαντς πεινώντας 
ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΗ  ΤΗΣ ΣΚ ΛΑΒΙΑΣ 

ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΣΚΟΥΛΙΚΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΗ II ΛΕΥΤΕΡΙΑ 

ΚΙ’ Η ΠΤΕΡΟΦΟΡΟΣ ΝΤΚΗ.

Π .— Γι’ αύτόν ποΰ δείχνεις Φασουλή τόν προαλάϊ ζήλο 
σοΰ τό χαρίζω πιά κι’ έγώ τό σιχετικό τό ξΰλο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Δ. ΚΑΨΟΜΑΛΗΝ, ΤΕΞΑΣ
Ή  'Ελληνικές παροιμίες «Τοίίβαλε τά δυό πόδια ο 

ένα παπούτσι καθώς καί καί «τά δυό κεφάλια σέ μιά 
σκούφια» μεταφράζονται στήν Αγγλική ώς εξής.

“ True translation filled with the act of fovos fila 
ta erma because e cota scalijontas scalijontas evgale 

: ta matia tis.”

ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΝ, ΠΕΝΣΑΚΟΛΑΝ
Ή  έφημερίς «’Εθνικός Αγύρτης» βγαίνει κάθε μέρα, 

μπαίνει δμως δ ιδρυτής του μέσα κάθε μέρα καί αύτό 
θά έξακολουθηση έως δτου βγοΰν έξω οί διάφοροι ποΰ 
τόν έχουν βάλει μέσα ϊνα πληρωθή τό ρηθέν «βλάκαν 
έσπρωξε καί άνέχαψεν αύτόν·»

ΝΟΜΟΤΑΓΉ, ΣΙΚΑΓΟΝ
Μάλιστα. Γνωρίζομε πολύ καλά τόν κ. Γουσταΰον Τρι

αντάφυλλου τής πόλεώς σας. Ό  κ. Γουσταύος εΐναι 
μία φυσιογνωμία ή μάλλον έχει μιά φυσιογνωμία άπό 
κείνες ποΰ δυσν.όλως συναντά κανείς στό βίο του γιά νά 
πάρη τέτοια τρομάρα ώστε νά τή θυμάται γιά δλη του 
τή ζωή. Ξέρομε έπίσης δτι τελευταίως άγόρασε μιά 
θέσι στό Athletic Club είς τό οποίον πηγαίνει κάθε 
βράδυ καί τριγυρνά άπ’ έξω γιατί άν μπή μέσα αύτός 
θά βγοΰν κατ’ άνάγκην οί άλλοι έξω. Στήν έθνική μας 
πολιτική έχει παίξει σπουδαίο μέρος, δεδομένου δτι ή έκ-

θρόνισις τοΰ Βασιλέα>ς Κωνσταντίνου οφείλεται στό τε- 
* λευταίο του ταξείδι στό Ούάσιγκτον, δπου πήγε καί 
μίλησε μέ τόν κουμπάρο τοΰ θυρωρού τής Αγγλικής
Πρεσβείας, μέ τόν αεΐζη τοΰ Πρέσβεως τής Γουατε
μάλας, και μέ δλα τά σημαίνοντα διπλωματικά ποδάρια. 
'Όσον άφορά τή λέξι Γουσταύος αύτή εΐναι σύνθετος 
άπό τό Γούστο καί βοΰς. Ά ν  έχης καί άλλες άποοίες 
σοβαρώτερες μάς γράφεις καί καί σοΰ άπαντούμε.

ΚΥΝ— ΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
(Κατά τό γλωσσοδετικόν ιδίωμα τοΰ «Έθν. Κόρακος».)

Τήν περασμένην Κυριακήν εορτήν τών Αγίων Φα- 
νέντων είς τό άρχοντικό κουμάσι τοΰ καλού φίλου καί 
καλώς άποκατεστραμμένου δνργενοΰς κ. Τζίμη Ξυπόλυ
του, ό άδαμάντινος πατριώτης Μί Παστρικός άνεδέξατο 
έκ τής Μπουρμπουλίθρας (δηλαδή έβάφτισε μέσ’ στό 
γιαούρτι) τό χαροκα;ιμένο άγγελοΰδι του όνομάσας αύτό
Μεμέτ-Άλή. Τοΐς εύχόμεθα μή χειρότερα.

★  ★  *I
Άπό μεθαύριον άνοίγει τό φιλ-αλογικό σαλόνι καί 

κλείνει τά μάτια του δ Φραμπολάς. "Οπως πάντοτε 
δλα τά έξ’έχοντα μέλη τής Παροικίας μας θ ’ άρχίσουν 
νά συγκεντρώνωνται γύρω άπό τόν σοφόν λόγιον κ. 
Φραμπαλάν. Πρόξενοι πολλών κουτσαβακισμών θά 
Γαίξουν έπί τοΰ κ λ ε ι δ ο τ υ μ π ά ν ο υ  τό κλα- 
,τικό τεμάχιον «ό Κλωτσοσκούφης» καί θά τραγουδή
σουν μελωδικώς τόν Τρι-τσψπίδα ποΰ θά τούς τσακώση 
δσον ούπω.

★ * ★
Άφίκετα άπό τά έντόσθια τής Αμερικής (Έσοπερι- 

κοΰ) καί κατέγλειψεν εις τό Ξενοδοχεϊον ή «Αϋπνία τών 
Κορέων» ό κ. Έριγένης μετά τής πεθεράς του, ϊνα διέλ- 
θη τόν μήνα τοΰ μέλιτος.

* ★ ★
Άπήλθεν είς τήν εξοχήν πρός κ α τ α ν ά λ ω σ ι ν  

τής ύγείοος του δ άγαπητός φίλος κ· Γ. Τρυποκέφαλος.
Τοΰ εύχόμεθα ζα)ή σέ λόγου του.

* * *
Τήν προσεχή Δευτέραν μετά τά μεσάνυχτα δίδει τόν 

πρώτον ετήσιον χορόν τό νεοσυστατον Σωματεΐον «Ή 
νίλα τοΰ Μάμαλη». Ό  χορός προμηνύεται δτι θά παρα-
ταθή μέχρι  ξυλοκοπήματος καί θά καταλήξη είς
τήν Αστυνομίαν.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γκαζοντενεκέδες γιά ν’ άποσταλούν 
ώς δώρον είς τόν έπιτυχόντα νά βγή · · . . . .  έ'ξω άπό τό 
Δημαοχεΐον κ. John Mithel ύποι[τηφιον πολεμιστήν εις 
θέσιν Μπουρμπουλίθρες. Προτιμώνται οί γκαζο-ντε- 
νεκέδες τοΰ Κήρυκος.

ΑΠΩΛΕΣΘΗ μεταξύ 26 δρόμων καί Γουώλ Στρήϊτ 
δακτύλιος —  δηλαδή χαλκάς —  άνήκων στή μύτη τοΰ 
'Ιδρυτοΰ κ. Πέτρου Κακάνη. Παρακαλεΐται ό ευρών 
να τον παραδώση είς τόν κ. Κωλίμαχον καί άμειφθήσε- 
ται χ ε ι μ α ρ ρ ω δ ώ ς.

Ε Ι Δ Ο  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ
Φέρομεν είς γνώσιν τής πολυπληθούς πελατείας μας 

δτι τό Ελληνικόν Βυρσοδεψεΐον (Ταμπάκικο) τό όποιον 
έλειτούργει ύπό τήν επωνυμίαν, «Ελεύθερον Κράτος» 
μετωνομασθη είς «Σκλάβαν Ψωροκώσταιναν» άφ’ δτου 
άνελαβεν ό νέος Μάνετζερ κ. Κοκινόσκουφος.

Έπί τή εύκαιρία ταύτη ζητούνται άνθρίοποι ειδήμο
νες πρός κατεργασίαν τών τομαριών. Προίτιμώνται οί 
ξένοι.

Στον’ Πεπα Φΐ τί) φΐλό μου πούναι καρδιά γεμάτος 
καί τή Γιγή Διάμεση παντρεύτηκε έσχάτως.

1 ριανταφυλλα κι’ έγώ σκορπώ στό διάβα σας καί γιούλια 
Αυγερινέ ποΰ έσκυψες κι’ άγκάλιασες τήν Πούλια 
κι’ ή Μοίρα πάντα εύχομαι στόν άργαλιό νά ’φάνη 
ζωη γλυκειά, ολόχαρη, διαμαντοστολισμένη. 
Δαφνόκλαρα νά στρώνονται στό δρόμο σας αιώνια 
κι οσω διαβαίνουν οι καιροί κι’ δσω περνούν τά χρόνια 
τόσω καί ή αγάπη σας ή άγια νά θεριώνη 
και την καρδιά σας πιο σφιχτά νά σάς τήν περιζώνη. 
ΕΓν’ ή άγάπη ή άγνή τοΰ άλλου κόσμου κάτι·
Άπό τόν ίδιο τό Θεό άόρατο κομμάτι
γι αυτο και μεσα στη ζωή στ’ άλύ|θεια εύτυχοΰνε
αυτοί μοναχα ποΰ μ’ άγνή άγάπη άγαποΰνε.
Μέσα στήν άνηφορική, τή μακρυά μας στράτα 
μπορεί αγκαθια να φανούν, μπορεί νά βγούνε βάτα 
μα τής Αγάπης τής άγνής τό αγιο μονοπάτι 
μέσ’ στήις χαράς μάς οδηγεί τό μαγικό Παλάτι.
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Τ Η Σ ,  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ

Ή  περασμένη έβδομάς εδωκε στή Ν. Ύόρκη Δήμαρ
χο τοΰ οποίου είχε ανάγκη ό ΛΑΟΣ και εστειλε σπίτι 
του ενα άλλον ποΰ έχρειάζοντο οί κεφαλαιούχοι. Οί 
'Έλληνες ποΰ ξέρουν νά ψηφίζουν είχαν κι’ αΰτοι το 
μέρος των στό μάθημα ποΰ δώθηκε στόν άνθρωπο ποΰ 
ανακατεύεται έκεΐ ποϋ δέν τόν σπέρνουν.
Speech delivered by Mr. D. Theophilatos, Chairman

of the Mass Meeting held at Amsterdam Opera
House, Sunday November 4th 1917. Insupport
c f  Democrat Candicate for Mayor o f N. York.
John F. Hylan·

LADIES AND GENTLEMEN

I have the honor to preside over this mass 
meeting o f American Citizens also those of the 
Greeks who have become American citizens.

Greece has been the cradle of the world’s demo
cracy in the ancient times.

Both nations, Greece in the ancient times and 
America of to-day are the pioners of the promotion 
of the rights and liberties of the nations, great and 
small.

America is fighting to-day for the same noble 
cause as a true and devoted heir to ancient Greece, 
glorified by the highest political purposes framed 
in the politics of both the immortal Greek authors 
and philosophers, Plato and Aristoteles.

Parthenon, the temple of wisdom, this edifice 
of the finest Greek architecture, though ruined by 
the hands o f the Vandals of the Medieval ages, is 
still on the Acropolis of Athens, the proud testi
mony o f the Greek civilization of the ancient times.

The Greek principles of liberty and justice 
which were worshipped in this temple have now 
twentyfive hundred years later taken shelter in the 
land o f the free, in the United States.

The Statue o f Liberty placed in the entance of 
New York which is the principal port where the 
immigrants land, the famous and imposing Statue 
of Liberty, is enlightening the whole world with 
the lofty principles of hospitality. equality and 
fraternity.

The Greeks of to-day being imbued by the noble 
maxims of freedom proclaimed to the whole world 
by their ancestors, imigrate to this coutnry with the 
determination to become American Citizens and 
take up their full share of the burden of defending 
their adopted country which is noy fighting for the 
very principles o f ancient Greece.

It is a fact inviting admiration that out of five 
hundrel thousand Greeks, residing in the United 
States 125.000 have already answered the call of 
the draft.

Half of this number are ahready on military 
service. It is thirty percent against the general 
record o f five percent.

The Greeks immigrate in the prime of their 
youth, unmarried. This is the reason why they 
supply such a huge number of soldiers to their 
adopted country.

W e are also proud of the promptitude with 
which the Greeks have subscribed to the Liberty 
Bonds, which promptitude compares most favor
ably to their answer to the Goverment’s call to 
join the colors.

Allow me to draw your attention to the fact that 
the greater part of these noble soldiers are veterans 
of both the Balkan wars of 1912-1913 against 
Turkey and Bulgaria.

Under the Leadership of one of the ablest con
temporary strategists, King Constantine, they have 
defeated both the hereditary enemies of Greece and 
mankind, the Turks and Bulgarians, who are now 
fighting with Germany· They Eire the best type 
of soldiers, tested under the fire disciplined and 
loyal and proud of their noble descent.

Your duty, however, to your adopted country, 
this beloved land which afforded you hospitality 
and comfort, is not limited -to the blood tax and 
the patriotic Liberty Bond subscription.

Before you become perfect citizens you have 
also your political duties to perform.

This land of the free has afforded you the right 
to vote You should join and co-operate with your 
American brethern in the election of the new Mayor 
of the City of New York.

The ancient Athenian Legislator, Solon, treated 
with contempt those Athenian citizens who refused 
to take any part in politics.

Here you have the democratic Candidate, pro
moting Municipal ownership, more schools, lower 
taxation:

Judge John F. Hylan.
His fight is to take from the hands of Mono

poly the control of the public utilities and ad
minister them for the benefit o f all the people.

Public ownership and operation o f all public 
utilities including traction, gas, electricity and tele
phone will free the citizens from the Slavery of the 
private Companies

A  Railway Servant should never be allowed to 
attack your individuality by ordering you, to hurry 
up and force your way in the car and make room 
for other passengers where there is no room left 
for a standing and strap-hanging passanger in a 
crushing and suffocating condition.

Before conductors should be permitted to treat 
you like slaves, you should have the right to elect 
as Manager of such concern a person responsible 
to the public who will assure you that you will be 
treated humanly and who will realize that every 
citizen's co-operation is needed for the welfare of 
the community.

Public education should be afforded free to the 
masses.

Everybody’ s child must be properly educated to 
become a usefull citizen one that in times to come 
whom he should choose as the right man to occupy 
the post of the Mayor of New York.

The Gary System is doomed as reducing the 
children to a condition of poverty and obscurity.

Lower taxation is insured by the proper handling 
of the municipal interest.

John F. Hylan has made an exhaustive detailed 
study of Municipal Goverment, and is considered 
an authority on the operation of the Govern
mental Machinery of the City of New York·

He has the business man’ s abilities and he is 
gifted with abundant moral courage.

For the general welfare of the community he 
disregards his own personal interests and fights 
energetically for the rights and interestsof th _ 
Public.

Mr. Hylan’s election is contested by the present 
Mayor, Mr. Mitchel.

You all, no doubt, know, this great patriot who 
has already been thoroughly tested as the Mayor of 
New York and I must confess that very little is left 

' to be said about him.
He has not given us much chance for that as he 

is speaking about himself all the time.
I wish him, however, to be more talkative about 

the Seaside Park at Rockaway, the Dreamland 
Park, the South Brooklyn Scandal, and the intended 
agreement for the surrender of a water front of 
Riverside Park to the New York Central Railway.

He has systematicaly refused to answer every 
question put to him regarding the aforesaid muni
cipal topics which keep the public’s mind uneasy 
with regard to his handling o f the Municipal 
interests.

The only illuminating answer Mr. Hylan elicited 
from Mitchel is the declaration which Mr. Mitchel 
made in a carefully prepared and revised interview 
iti the World, Sunday October 14th which said:

“ If you don’ t like my friends, you can go to 
hell.”

Mr. Mitchel’ s friends are: Reynolds, Greve,
Railey and O ’ Malley, who are all indicted by the 
Grand Jury and they are out on bail. If you happed 
to see them electioneering for their protector, it is 
for their safety that they develop so much of their 
characteristik energy.

They are Mitchel’ s friends who are goin to 
escort him on the day following the Municipal Elec
tions, to paradise.

Mr. Mitchel says that he is a patriot above all 
other Americans.

Mr. Mitchel made a wild attack against Mr. 
Hylan at the Erasmus Hall Brooklyn on the 30th 
of last month abusing him as a Pro-German.

If we follow Mr. Mitchel’ s line of thought all 
those voters who will elect Mr. Hylan as Mayor of 
New York on the 6th November will become dis
qualified patriots.

In fact Mr. Mitchel goes so far as to claim even 
the Monopoly of Patriotism., Every other American 
citizen is placed by him in the opposite field.

America, therefore is against Mitchel, and so we 
are bound to come to the inevitable conclusion that 
Mr. Mitchel is not an American patriot-

Notwithstanding this conclusion which he brought 
on himself I believe him to be a patriot just as good 
as any other American is.

1 am now appealing particularly to his own 
followers to vote against him in order to give him 
the chance to go to France and figth for the Am e
rican cause about which he has done so much 
talking all this time.

In the meantime Mr. Hylan will see to it that 
the Municipal affairs of New York City should once 
more be restored to order.

In pursuance of his fixed policy of injecting 
everything that will becloud the issues of this 
municipal campaign in the City of New York, 
Mayor Mitchel has gone out of his way in a letter 
to the “ National Herald”  to gratuitously insult the 
aims of Greece. He says that King Constantine 
tried to deliver Greece to the Teutonic status. —  
This charge has nothing whatever to do with the 
simple issue in this campaign as to whether or not 
Mr Mitchel and his Fusion Board of Estimate have 
been faithful towards the people of New York. 
But in order to hide the blackened record they 
have made it was not necessary to falsely accuse 
any man. Every man familiar with recent Greek 
events knows that King Constantine has constantly 
and persistently declared that Greece was in sym
pathy with the Allies and would cheerfully join 
them in their war for the rights and liberties of the 
small nations of the world provided the Allies 
would guarantee the integrity of Greece if the 
Allies would be victorious.

Mr. Mitchel is the first man to pretend to have 
discovered what he charge in his letter to which I 
have referred.

I merely call attention to this, not because it has 
anything to do with this campaign, but to show you 
the length to which the Fusion Candidate is driven, 
in his efforts to obscure the issues before the people.

Mr· Mitchel by his letter has stabbed the Greeks 
in the United States at their very heart thinking 
that by doing so he would stir discord among the 
Greeks and gain a partial vote.

Mr. Mitchel ignores the admiration the Greeks 
have for their democratic King heroically shared 
with his soldiers many o f whom are here to
day, the hardships of the victorious Balkan wars.

Mr. Mitchel cannot as he has clumsily tried to 
create a split between the Greeks of America.

It is no part of the duty o f the Mayor of New 
York to interfere in Greek internal affairs and no 
part of his duty to remind the Greeks here of the 
grievances and sufferings of their brethern at home.

I express not only my personal indignation but 
also the indignation of the Greeks of this Meeting 
and all over the United States for Mr. Mitchel's 
uncalled for intermeddling.

I now call upon you most heartily in cheering th'
democratic fusion ticket and your incomparable
candidate for Mayor, Judge John F. Hylan.
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Statement o f  the ownership, management, cir
culation, etc., required by the act of Congress of 
August 24, 1912, of “ New York Satire”  published 
weekly at New York. Ν. Y. for Oct. 1, 1917, State 
of New York.

Before me, a Notary Public in and for the State 
and county aforesaid, personally appeared Edna 
Zambounis, who, having been duly sworn according 
to law, deposes and says that he is the one of the 
owners of the “ New York Satire”  and that the 
following is, to the best of his knowledge and 
belief, a true statement of the ownership, manage
ment, etc., o f the aforesaid publication for the date 
shown in the above captino, required by the Act 
of August 24, 1912, embodied in section 443. 
Postal Laws an Regulations,

1. That the names and addresses of the publisher, 
editor, managing editor, and business managers 
are: Publisher, Constantine Zambounis, 59 Pearl
St. New York City. Editor, Constantine Zambounis, 
59 Pearl Street, New York City. Managing Editor, 
Constantine Zambounis, 49 Pealr St·, New York 
City. Business Managers, Constantine Zambounis, 
59 Pearl St., New York City.

2. That the owners are: Constantine Zambounis, 
59 Pearl St., Ν. Y. City. Edna Zambounis, 59 
Pearl St., New York City.

3. That the known bondholders, morgages, and 
other security holders owing or holding 1 per cent 
of more o f total amount of bonds, morgages, or 
other securitires are: None.

EDNA ZAMBOUNIS
Sworn to and subscribed before me this 1 5 day 

of October, 1917.
MICHAELL THEODOROPOULOS 

(M y commission expires March 30th, 1917 )

ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΡΩΜΟΤΥΠ 0ΓΡΑΦ ΕΙ0Ν  
« 0  Κ Ο Σ Μ Ο Σ »

To Μεγαλείτερον και Τελειότερον έν ’Αμερική.
Ν. I. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΑΚΗ.

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

λόγους.— Lables διαφόρων χρωμάτων, Tags δι’ 
Άνθοπώλας, Show cards, Μπιλοφέρια, Χαρτ'ι 
καί Φάκελλα, Μπίλια, ’Εγκυκλίους γραφομη

χανής κλπ..— Προσκλητήρια Γάμων. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΣ ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΣ ΚΑΙ Π ΟΛΥ

ΧΡΩΜΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Π έντε μηχανικά πιεστήρια καί στοιχειοθετική μηχανή. 

Γ ράψατε:
COSMOS PRINTING CO.

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

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σϋκα 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.

Τά πάντα είναι »δανά. Θ*4ς να μή τ* 
μά δν ποτέ ώτομομπιλ στο &ρόμο σέ πλακώσπ 
"Αν μ’ ίνα πόδι εΰρ*<Ηΐς eht μέ δίχβς χέρι 
καί Ιχεις οικογένεια καρβέλι Λοιλς *ά φέριι;
Μέσ1 στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν μέ?«
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν βέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεβάνης 
στόν Τ ζώ ν  Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

John Maralcas, Rookery I U {. *1 7 , C kicaf·,

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

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ΰγειά νά μήν παραμελήσης.
Απ’ τοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ’ αν σταματήση
είν’ αρκετή σιγά, σιγά στον τάφο νά σέ κλείση
κι’ δσα λεπτά κι’ άν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι
’Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ αν σοΰ ταράζω
δυσκοιλιότης συνεχώς αν τύχη σέ πειράζη
αναιμικός αν έ'γεινες κα! εχεις καρδοχτΰπι
άν έ'χης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-

ΨΠς
,τρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθη καιρός νά κλά-

ψης·

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

ELLENIC FURNISHING Co.
3*1 6tii AVENUE NEW v ORK

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ 
»ουχα, τής έποχή ς καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμίναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
~αφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνόις.

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

* *  *

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

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» ε!ς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό άριστσκρατικόν Ξενοδοχείον ό «ΈΡΜΗΣ».

U i  W. U  ST.

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  
Ί · * » *

NEW Υ 06Κ .

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

φίνα.
R A V A ZU L A  BROS. 3 Madison 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

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έ'χης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε 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. Ν. Υ.

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ - Ν Η  
«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα Άμε^ι-

/-ανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε κα! ενα κομμάτι τής ζωής σας, 
ύά  ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς ελπίδας, 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τοΰ 1911— 1912 $1.50

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

"Ολοι όμοΰ 5.00
’Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39 th 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

75 Lexington, Ανς. New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGA LIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά svre κα! γυναικεία 
γιά κάθε γούστο κα! τιμή, γιά κάθ* ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ ΟΙκονόμου— Γάγαλη βύθύς νά τά  πφύμνησης 
δλα τά είδη «οΰ ζητιϊς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιπτ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ αάν τό βλέπεις στέκεσαι κα! λές μωρ’ τ’ elvai τούτο;

Ξενοδοχείον ύπνου ποΰ κα! φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυροσύνη 
νερά ζεστά κα! κρύα, φώς, ήλιο κα! άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά κα! μέ την ημέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχείον πρώτης 
δ Παπανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

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

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

14 East 38th St., NEW YORK
ΤΩραι έπισκέψεως 9— 11 π. μ. 5— 8 μ. μ. 
Κυριακάς 9— 12 π. μ.

Άριθ. Τηλεφώνου Murray Hill 607.

Ποιό προϊόν 'Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό κα! γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα! της Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς κα! ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
·<·.α! παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γ ράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Jamee Street New York.

K.

138 E. 17tk St,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
"Ιατρός

NEW YORK

Μίστερ κβνιίς δεν σέ jrfj «4»ς (έν πή χβί ^ένα.
<άν έπάνω μβς δέν δή καλοραμμένε.

Ά ν  *έλης να mrpavrt&ti *«’ ή δσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ΥΓΒμένο ai U f  λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
«τονς Π «πογεβ^γίβυ ϊίπρές νά τρέχης τακτικέ 
e«vz« νά χάν-gc ώμορφ* καί καλλιτεχνικά.

FAPAOEORGE BROS.
6ββ Blue Island CHICAGO. ILL


