
Π .— Μεσ’ στής ακρίβειας τόν καιρό 
στά χρόνια τοΰ πολέμου 
ποΰ απαθώς κι’ έγώ θωρώ 
τήν τεμπελιά τοΰ Αίμου 
Σύμμαχοι πέρνουν δανεικά 
κι’ άπ’ τό ’ν« στ’ άλλο χέρι 
περισσευμάτων μερικά 
δανείζουν τό Λευτέρη.

Στερήσεις γύρω μου κυτώ 
ζωή πικρή και άχαρι 
τριάντα μπλόκους περπατώ 
γιά δέκα σβώλους ζάχαρι 
κι’ εχω τά μάτια μου στραβά 
κι’ άντίρρησι δέν φέρνω 
ποΰ τήν πληρώνω κι’ ακριβά 
κα'ι ξΰκικη τήν πέρνω.

Στά χρόνια τοΰτα Φασο\>λή 
τά πολυπικραμένα

SATURDAY, SEPTEMBER 8, 1917

IIοΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κι’ εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρυσάφι.

Τήν έβδομάδα μιά φορά τό φύλλο 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 £δρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ κα'ι τό Λευτέρη μας σάν τ! τόν περιμένει.

Μηνάς οκτώ Λεκέμβρη ποΰ χάσκεις δπως χάσκω 
μέ κάθε ένα νέο διπλωματίας φιάσκο.

Ά ν  θέλη δμως κα'ι κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν κα'ι ’μεϊς έράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθεί; νά τήν π ρ ο κ α τ α 6 ά λ η.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα κα'ι έπτά
ποΰ προπαγάνδες σάν σπραβές μάς χόρτασαν fjEXtd.

Φύλλου αριθμός σαράντα 
ποϋ περνοΰμε δπως πάντα
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Και μέ λύπη καί χαρά 
κάτι νέα οΐοβαρά

T ru e  translation  file d  w ith  the P ostm a ster  at 
N ew  Y o rk , Ν. Y . on  the 6th  D e ce m b e r , 1 9 1 7  as 
requ ired  b y  the act o f  O c to b e r  6th, 1917 .

Φ.—  Πάνε τά χρόνια τά παληά 
ποΰ ήμουν δλω δράσις 
γράφων γιά κάθε Βασιληά. 
λαούς, επαναστάσεις,, 
καί έπικρίνων τά καί τά 
χτύπαγα μέσ’ στά στήθεια 
καί τή θαροΰσαν χωρατά 
κάθε στραβή αλήθεια.

Πάνε οί χρόνοι κι’ οί καιροί 
ποΰ έπικρίνων τά καί τά 
κι’ ανεμομύλους μέ σφυρ} 
σατυρικό χτυπούσες 
κι’ δλοι σοΰ λέγαν ίσαλά 
ζευζέκι Περικλέτο

ποΰ θέλεις σώνει καί καλά 
νά μάς μόρφωσης φέτο.

Μέσα σ1’ αυτή τήν έποχή 
ποΰ σφίγγει τό τσαρούχι 
δέν έ'χουν πέρασι φτωχοί 
παράς, προνομιούχοι 
καί τόν μπερντέ μεσ’ στόν καιρό 
αυτόν έδώ τόν χάλασα 
γιοπί μ’ αρέσει τό νερό 
καί νά κυτώ τή θάλασσα.

Τώρα καί πόλις καί χοοριό 
τούς νόμους των μετέβαλαν 
καί τά ποδάρια μας τά δυό 
σ ’ ένα παπούτσι έβαλαν 
κι’ έ'τσι τό κάθε περιττό 
κι’ ανάρμοστο καί βίδα 
σοφό κι’ άνάγκη τό κυτώ 
στοΰ Νόμου τήν τσιμπίδα.

Ό  Μπάρμπα Σάμ μέ τόν μπαλτά, έμεΐς ποΰ θά χορέψωμε 
καί ή ουρά τοΰ Κάϊζερ ποΰ θά τήν κουτσρυρέ\)ωμε
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ποΰ χίλιοι δυό γιά παραλή 
μέ θεωρούν καί μένα 
καιρός σορόκος γύρισε 
άράουντ άπ έντ ντάαυν 
καί παλαμίδα μύρισε 
ειρήνης τοΰ Λαντάουν.

Φ.— Σ ’ αΰτη εδώ τήν έποχή
ποΰ τών αιμάτων τέλματα 
μάς φαρμακώνουν τήν ψυχή 
μέ βίας διαγγέλματα 
ό Μπάρμπα Σάμ έμίλησε 
ή πλάσι ς κλίνει γόνυ 
καί άπαλά τόν φίλησε 
καί μάς τόν Στεφανώνει.

'Ο Μπάρμπα Σάμ έμίλησε 
κι’ ό κόσμος σιωπά 
κι’ ειτθΰς to πώμα κύλισε 
επάνω στό λωπά 
τοίύτέστι στό Γερμανικό 
τοΰ Μπίλι τεντζεράκι 
κατατρακυλά τ’ Αυστριακό 
Άψβούργικο καπάκι.

Π.-—Θά γίνη Φασουλή καυγάς;
Φ.— 'Ως τή στερνή μας διάρα 

τώρα θά βγάλη κι’ ό αγάς 
τήν τουρλωτή φεσάρα 
Άψβούργων πάν ψευτοδορές 
φαρμακωμένα γέλοια 
καί οί Βουργάροι τής ουρές 
θά χώσιοιυν μεσ’ στά σκέλλιαι.

Τά δόντια μας τά τρίξαμε 
βρέ Περικλή έν τέλει 
καί πόλεμο κηρίξαμε 
στοΰ Μπίλι τό κοπέλι 
Ξυλίφίαμε τό μπάλωμα 
πουχαμε στά σακάκια 
κι’ έγεινε τρούλι μάλωμα 
ή χθεσινή μας κάκια.

Ταραμτατάμ ταραμταμτάμ
τρσι·|μΠΐέτες αγναντεύουν
πέφτει τό κλόμπ τοΰ Μπάρμπα Σάμ
Αυστριακούς μαζεύουν
μά γώ κυτών τής φυλακές
καί τής βαρειές κιγκλίθες
κλαίω παχειές Αυστριακές
κι’ άφράτες Ούγγαρίδες.

Ζήτω λοιπόν ό πόλεμος
ό δεύτερος τσακπίνη
μά αν καί φιλοπόλεμος \
μ άρεσε ι ή Ειρήνη I
καί θά τή δούμε μιά φορά
ψηλά ν’ άνατήλη
δταν κτυποΰνε τά φτερά
τοΰ Τσάλη καί τοΰ Μπίλι

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  λήξασα έβδομάς έπέρασε καί αύτή χωρίς νά μάς 
δώση δυστυχώς μερικά άπό τά γεγονότα έκεΐνα ποΰ μπο
ρούμε νά πιάνωμε μεΐς χωρίς δμως υστέρα νά τσιακώνη 
έμάς ή τσιμπίδα.

’Επέρασε ,καί ή έβδομάς αύτή στό βρόλ'το δπως ή φο
βέρες τών Φιλελευθέρου, ό ένθουσιασμός τών Νομοτα
γών καί αί αποκαλύψεις ταύ ’Εθνικού Κήρυκος.

’Επειδή δμως ή παρούσα στήλη πρέπει μέ κάθε τρό
πο νά γεμίση γιά νά διαβάσουν οί άναγνώσταί μας—  
άδιαφόρως τού άν πληρώνουν ή δχι τό Σάτυρο δλοι 
εκείνοι τρού τόν διαβάζουν— γιά τοΰτο πρέπει νά δημιουρ
γήσω με μερικά γεγονότα ποΰ θά έγένοντο αίφνης άν 
ζούσαμε « ή ν  Πολυνησία δπου καθώς άναφέρει ή Πα- 
λαιά Γραφή οί άνθρωποι περπατούν μέ τά χέρια καί 
τρώνε* μέ τά ποδάρια δχι τά δικά τους άλλά τοΰ γείτονα.

"Αν ζούσαμε. λοιπόν εκεί κάτω δέν θά είχαμε ανάγκην 
άπό ζάχαρι ή όποία δέν βρίσκεται στά μπιακάλικα δώ 
πέρα, υπάρχει δμως έν αφθονία στής άποθήκες μερι
κών κεφαλαιούχων καί τοΰτο γιατί έκεΐ δέν θά πίναμε 
τσάι καί καφέ, άλλά θά τρώγαμε τά νύχια μας, δπως τά 
τρώει πολύς κόσμος έφέτος χωρίς δμως καί νά χορτάση 
γιατί έως δτου χορτάση πεθαίνει από πείνα.

’Αλήθεια! 'Ομιλήσαμε γιά τήν πείνα καί ήρθεν άσυν- 
αισθήτως στό μυαλό μας τό κρέας τού χασάπη, τά κολο
κύθια τοϋ Μανάβη, τά πορτοκάλια τής γειτόνισσας ποΰ

κρατεί τή διπλανή μας φρουταρία, τά διάφορα πράμ
ματα τοΰ Γκροσαριερη καί δλα τά άλλα είδη τής άνάγ- 
κης μας, τά όποια έ'φθασαν τώρα τελευταίους έκεΐ ποΰ 
δέν λέγεται.

’Αλλά μήπως είχε τουλάχιστον κανείς ποΰ νά πε- 
ράση τήν ώρα του καί νά ξεσκάση λιγάκι τήν περασμέ
νη έβδομάδα; Πουθενά. ’Εκτός άν άπεφάσιζε νά πάη 
στή Φιλαδέλφεια δπου ήταν πραγματικώς γιά γέλοια.

Γεγονότα λοιπόν δέν είχαμε τήν περασμίνην έβδο
μάδα. Έν τούτοιις έπειδή έχομε καί μεΐς έφημερίδα καί 
πρέπει κάτι νά γράψωμε στή στήλη αύτή υποθέταμε γιά 
μιά στιγμή τώρα δτι δέν βγαίνομε— μέ τό συμπάθειο— 
κάθε βδομάδα, άλλά κάθε μέρα, δπως καί μερικοί άλλοι 
καί άντί νά καταχωρίσωμε τηλεγραφήματα άναφέρομε 
τά γεγονότα ποΰ δήθεν έ'γειναν τόν καιρό ποΰ ό κόσμος 
έτρωγε χορτάρι, εί χορηγοί κουτόχορτο καί οί έξυπνοι 
τσουβάλια.

Τήν έβδομάδα λοιπόν έκείνη ήρθαν μερικές ειδήσεις 
δτι στήν ΙΙαταγωνία (ή στή Σαγωνία; αυτό ήτο λιγάκι 
δυσανάγνωστο) έβρεξε δχι «σμάρια δπως τό περιμε- 
variE , άλλά χρυσάφι. Ό  κάμος άρχισε τότε νά πετρο- 
βολιέται μέ τά ναπολεόνία καί ένα σωρό άνθρωποι έπέ- 
θαιναν άπό πολυφαγία. Ζέστες μεγάλες, έπιασαν ποΰ 
δλος σχεδόν ό κόσμος ήτο γυμνός μολονότι ήτο χειμώνας 
καί στούς δρόμους οί άνθρωποι έγύριζαν μέ πουκαμίσες 
μόνον χειρότερα άπ’ τούς Φελλάχους στήν Αίγυπτο. 
’Έτσι έπήγε κάμποσον καιρό, στά τελευταία δμως ό και
ρός έφτιαξε καί οί στραβοί άνοίξανε τά μάτια τους.

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΪ

"Οταν σέ ραπίσουν άπό τό ένα μάγουλο γύρισε καί 
τό άλλο κΓ δταν σέ ραπίσουν κι’ άπό τά δύο τότε σήκωσε 
. . . .τό μπαστούνι σου·

"Οταν έχετε δύο πουκάμισα μή χαρίζετε τό ένα έκτος 
έάν τό ένα ποΰ σάς .μένει μπορείτε νά τό πλένετε! μονά
χοι άποβραδύς κι’ ώς τό πρωΐ νά είναι στεγνωμένο.

Οί σοφοί δέν δίδουν ένα παρά γιά τίποτε, έκεΐνοι πού 
έχουν κοινό μυαλό άνηαυχοΰν γιά τόν παρά έν τή ζωή 
καί τών άνοήτον ή οΙκέψις προχωρεί καί πέραν τοΰ 
τάφοι' άκόμα.

"Οταν μπορής καί τρέχεις σύ σημαίνει πώς είσαι γε
ρός, δταν τ ρ έ χ η δμως ή μύτη σου θά πή πώς 
είσαι άρρωστος.

Άπό τοΰς άνθρώπους ποΰ κάνουν κάποιο καλό στόν 
πλησίον τους 99 έπί τοΐς 100 σκέπτονται δπως οί κου
βαρντάδες χωρικοί ποΰ κολλούν τά ε’ικοσιπεντάρικα στό 
μέτωπο τού γύφτου ποΰ παίζει τό ζουρνά στά πανη
γύρια.

Κάθε εύεργεσία ακολουθούν ένα σωρό πίκρες άπό 
τής όποιες δέν γλιτώνεις παρά μόνον έάν ξεχνάς δταν 
εΰεργετής κι’ άν δέν θυμάσαι δταν σ' ευεργετούν άλλοι.

Ή  άκρα σοβαρότης πολλές φορές καταντά γελοία. 
Ποτέ δμως ό γελοίος δέν μπορεί νά γίνη σοβαρός έκτος 
έάν έκδώση στήν Αμερική ήμερησία έφημερίδα.

Έάν ό έρως ήτο στραβός δέν θά είχαν καμμίια θέσι 
τά. . . .  φ α ν ά ρ ι α ν

"Οταν πηγαίνης περίπατο μέ τή γυναΐκά σου καί περ
νάτε μπροστά άπό βιτρίνες φρόντισε νά τής κρατής 
κουβέντα ενδιαφέρουσα ποΰ νά προσεχή σένα. Είναι 
έπικΐνδυνο νά βλέπη στής βιτρίνες.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΜΟΝΑΧΟΝ, Μ Π ΡΙΤΖΕΙΙΟ ΡΤ.
Στήν πρόσθεσι τά πράγμαται πού προσθέτονται πρέ

πει νά είναι όμοειδή. Δέν μπορείς αίφνης νά πρόσθεσής 
τέσσερα πόδια καί δυό κοιλιές καί νά κάνης άθροισμα 
έξ. Μόνον ένας άντρας καί μία γυναίκα δταν προστε
θούν μπορεί νά κάνουν τρία ή καί περισσότερα...........
παιδιά.

ΘΕΡΙΑΚΛΗΝ— ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ.
Είναι προτιμώτερο νά ρουφάς ταμπάκο παρά νά κα- 

πνίζης τσιγάρο. Τό μόνον δυσάρεστο στό ρούφημα τοϋ 
ταμπάκου είναι δτι φέρνει φτέρνισμα τό όποιον πολ
λές φορές μπορεί νά σέ φέρη σέ δύσκολο θέσι δταν βρί
σκεσαι μέ παρέα καί είσαι άφηρημένος.

ΧΟ Ν ΤΡ Ο ΚΕΦΑΛΟ Ν .— ΕΝΤΑΥΘΑ.
Δέν ξέραμε πώς έπικράτησεν ή συνήθεια νά φορούν 

οί άνθρωποι καπέλλο στό κεφάλι. Ξέρομε μονάχα δτι

υπάρχουν πολλοί άνθρωποι ποΰ φοραΰν δλα τους τά χρό 
via καπέλλο δέν είχαν δμως ποτέ τους κεφάλι.

Υ Π ΟΓΥΝ ΑΙΚΩΜΕΝ ΟΝ.— Μ Π ΡΟΥΚΛΥΝ
Τί θά κάνη ή γυναΐκά σου δταν πεθάνης; Αΰτά φίλε 

μου έξαρτάται. άπό τοΰς φίλους ποΰ είχες σΰ στή ζωή 
καί άπό κείνους ποΰ θά κάνη αύτή μετά τό θάνίατό σου. 
Σχετικώς μέ τό ζήτημα αύτό εϊμεθα είς θέσιν νά σέ 
βεβαιώσωμε δτι ή χήρες κλαΐνε πάντοτε τόν μεταστάντα 
κατ’ άντίστροφο λόγον πρός τό balance πού έχη τό 
τσέκ μπούκ ποΰ άφήνει πίσω του μέ τό σΐυμπάθειο ό 
μακαρίτης.

ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΜ ΕΝΟΝ.— ΕΝΤΑΥΘΑ.
Άφοΰ ή άρραβωνιαστική σου έπιμένει δταν βγαίνη 

μαζί σου νά πηγαίνετε σέ μέρη ποΰ συχνάζει πολύς κό
σμος καί δέν τής άρ?σουν τά απόκεντρα τότε τά καταλ
ληλότερα μέρη γιά νά εΐσθε καί οί δύο έν τάξει είναι τά 
τελευταία καθίσματα τοΰ κινηματογράφου.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ Προηγουμένου.)

Βρέ Ποδαρείμ-—  φωνάζει ένός άγγέλου άλλου 
πούκοβε στή λιακάδα τήν κώχη κάποιου κάλαυ—
Πάρε νά σεριανίσης αύτή έδώ τή λέρα 
μά πάντα προσεξέ τον μήν τύχη κόι|>η πέρα.

Εμπρός μοΰ λέει πάμε νά δής καί σύ τήν πόλι 
ποΰ στ’ άκουσμά της τρέμουν οί κσλογέροι δλοι 
κι’ άρρώστου φαντασίας τήν δούλεψαν κασμάδες 
μέσία στά Συναξάρια καί χίλιες δυό φυλλάδες.

,Επήραμε τό δρόμο, στρατί, τό μονοπάτι 
καί μετ’ ολίγον μπρος μου κυτώ ένα παλάτι 
χρυσόκτιστο ποΰ είχε διαμάντια γι’ άγγωνάρια 
κΓ δπως τό περιγράφουν μέσα στά Συναξάρια.

Ή  θέα του μιά ζάλη περίεργη μοΰ φέρει 
Αρχίζω τό σταυρό μου μέ τό ζερβί μου χέρι 
καί λέω τό παλάτι αΰτό θά τώχει κτίσει 
δποιος μέ προμήθειας μπερδεύτηκε στή ζήσι 
καί στέλλων προς τή Δύσι στοκ άρκετό κρατούσε 
δταν πεινώσα φτώχεια τά νύχια της μασούσε.

Σ ’ αύτό— μοΰ λέει τότί— τό λαμπερό παλάτι 
έντός μικρού θά γίνη ή δίκη σου σακάτη.
Μ' ενόρκους τόν ρωτάω. — Ο! νό. Δέν έχει τζοΰρι 
ποΰ νά καταδικάζη δταν τραβάς κουμποΰρι 
έκτος άπ’ τοΰς πλουσίους πού ζουρλαμάδα πιάνει 
καί μερικές ιμέ φίνο μεταξωτό φουστάνι.

Βλέπω καλά τόν ξέρεις τόν κάτω κόσμο, είπα, 
πού χρόνια ζή άνοίγων μεσ’ στό νερό μιά τρύπα 
κι’ δ,τι τοΰ πής έκείνος σφυρίζει τό χαβά του 
ώς δτου έρθ’ ή ώρα νά κλείση τά γκαβά του 
για νά γενή πώς λένε σέ κάθε μιά κηδεία 
πολλών σκωλήκων βρώμα τούτέστι δυσωδία.

"Οταν φτωχός κανένα κάτω στή γή σκοτώση 
έπάνω στή καρέκλα τά κώλα θά τεντώση 
εκτός άν είναι μιαΰρος ποΰ τότε τό μπουλούκι 
μπορεί καί νά τόν κάψη δεμένον στό παλούκι 
καί γύρω νά χορεύουν πολιτισμένοι άλλοι 
τής λευτεριάς ξεφτέρια καί νέοι Κανιβάλλοι.

Ξέρω, μοΰ λέει, βλάμη, τί γίνεται κεΐ κάτω.
Ό  νηστικός τί λέει σάν βλέπη τό χορτάτο.
Ξέρω σάν τί ό πλούτος μπορεί στή γή νά κάνη 
ξέρω γιατί τσιμπίδα δέν πιάνει τό φουστάνι 
κΓ δσες φορές τό έχει μέ τρόπο τσακωμένο 
τό μοΰτρο πρέπει νάταν έξκιούζμι σίουφρωμένο.

Λοιπόν γιά πές μου είπα βρέ ’Άγγελε άσίκι 
ποιός θά μέ εϊσαγάγη καί μένα δώ σέ δίκη;
Είσαγγελεΰς ύπάρχει; Ποιός ξέρει; ©ά μ’ άφήσουν 
νά βάλω δικηγόρους γιά νά μ’ υπερασπίσουν 
νά ποΰν τά κρίμματά μου τής κάθε εποχής 
πώς τάκαν’ άπό τρέλλα καί σέ βρασμό ψυχής;

Μπορούν νά ποΰν γιά μένα καθώς γιά τήν Ντέ Σώλες 
πώς τά αίσθήματά μου έκάναν καραμιπόλες 
κΓ άπό τό χτύπα χτύπα κΓ άπό τό σϋρε κι’ έλα 
μοΰχε τής φρένες πιάσει λογιών χιλιάδων τρέλλα 
κΓ άσυνειδήτως έτσι καί δίχως νάχω γνώσι 
μέ αμαρτίες είχα τά μέσα μου λερώσει;

Ό  ’Άγγελος μ’ ακούει καί λύνεται στά γέλοια.
Αυτα μοΰ λεει μοιάζουν τρελλοϋ Παπά βαγγέλια.
Δώ δέν περνούν τά μέσα, ή ψευτομαρτυρίες
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ένστασει; δικηγόρων κα'ι χίλιες φασαρίες 
υπεύθυνο τό  π ν ε ύ μ α  ό Κύριος τό θέΛ*ι.

Κατά το πνεύμα ποΰχες σέ κείνο τό κεφάλι 
θά κρίνη τήν ψυχή σου σέ κρϊσι σάν σέ βάλη 
Ά ν  τό κορμί σου είχε στόν κόσΙμο αμαρτήσει 
ιιά τό μυαλό τό κρίμα τώχε υποκινήσει 
κα'ι δώ ώς δόγμα έχουν χωρ'ις νά κάνουν χάρι 
σάν φταίη τό γαϊδούρι, νά δέρνουν τό σαμάρι-

("Επεται συνέχεια.)

DETROIT

καθόλου- αφήστε τούς καλώς άποκατεστημένους στόν 
πάγκό τους,ξεχάστε τά κοσμητικά επίθετα τών διάφορων 
φιλοπροόδων Προέδρων κα'ι λοιπών όφικιούχων κα'ι σ’ 
ενα χρόνο μέσα δλα θά είναι μέλι γάλα στής δυστυχισμέ
νες Ελληνικές Παροικίες ποΰ βασανίζει και! τρώει τό 
οαράκι μερικών ποΰ θέλουν νά περάσουν στήν Άθαινασια 
διά τοΰ τύπου·— τών δαχτύλων μου παρ’ ολίγον νά πώ.

Ή  ’Ελληνική δημοσιογραφία τής ’Αμερικής είναι σάν 
τα παράσημα. Έπ! 100 άνθρώπων, έγέννησαν τήν 
άμιλλαν σέ πέντε καί έξηχρείωσαν ηθικώς τους 95·

Θέλετε κύριοι καλαμαράδες νά προσφέρετε αληθινή 
υπηρεσία στόν Ελληνισμόν τής ’Αμερικής; Μήν άνα- 
κστεύεσθε στά οικογενειακά του. Ά ς  λείψη τό φώς σας 
που τον στραβώνει. Άφήστέ τον νά τραβήξη τό δρόμο 
του κα! θά προκόψη. Ή  προαέγγισίς σας τόν δηλητη
ριάζει. Είσθε" ή γάγγραινα τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμε
ρικής.

Α1ΙΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΤΥΠ ΟΝ  

THE PRESIDENT’S MESSAGE

Τό Detroit είναι ή μόνη ίσως ’Αμερικανική μεγαλού- 
πολις ποΰ σοΰ προξενεί τήν έντύπωσιν Ευρωπαϊκής πό- 
λεως.

To Detroit δέν έχει τούς οΰρανοξύστας τής Νέας 
Υόρκης, τής Φιλαδελφείας τούς καλντεριμωμένοίυς δρό
μους ή τοΰ Σικάγου τά μαυροκόκκινα κτίρια. To De
troit είναι ή άσπρη ’Αμερικανική πόλις, μέ τήν τελεία 
ρυμοτομία της, τής φα.ρδειές λεωφόρους καί τής πρά
σινες δενδροστοιχίες της ποΰ ισκιώνουν τήν ήμέραι τά 
πεζοδρόμιά της καί τής δίδουν τόσον ρομαντισμό στής 
σεληνοφώτιοίτες νυχτιές.

To Detroit είναι ή ώραιοτέρα πόλις τοΰ West καί 
άπό εμπορικής άπόψεως ή καλλίτερα δλων τών άλλων 
Λοΰ έχουν τόν ίσον μέ τούτη πληθυσμό.

Τά εκτεταμένα εργοστάσια αυτοκινήτων τοΰ Ford 
μόνον απασχολούν δεκάδες χιλιάδων έργάτας καί τά 
σπουδαιότερο άπ’ όλα εργάτες ποΰ καλοπληρώνοντο προ
τού άκόμα άρχίση ό πόλεμοίς ποΰ αύξησε τό ημερομί
σθιο τών εργατών.

’Από ’Αμερικανικής άπόψεως τό Detroit είναι 
ώραία πόλις, πλουσία, εμπορική. Άπό Ελληνικής; Άπό 
’Ελληνικής άπόψεως τό Detroit είναι μία άπό τής πολυ
πληθέστερες Ελληνικές παροικίες ποΰ άριθμιεΐ τώρα ίσως 
7— 8,000 "Ελληνας μέ πρώτης τάξεως δουλειές καί 
έργάτας πού πληρώνονται δχι όλιγώτερα άπό 5 δολλά- 
ρια ήμερομίσθιο, τό όποιον κατά 50 τοΐς 100 σκεπάζει 
τό Σάββατο τό βράδυ τά μοΰτρα τού Φάντε καί τής 
Καβάλως.

Τό Monroe Avenue είς τό όποιον δέν μιλεΐται άλλη 
γλώσσα άπ’ τήν Ελληνική μέ τά πρώτης τάξεως πολυ
τελή καί λάμποντα εστιατόρια καί καφφενεϊά του σοΰ 
θυμίζει λιγάκι 'Ομόνοια Αθηναϊκή·

Στό Detroit μολονότι ή παροικία είναι τόσο μεγάλη 
κατά παράδοξον σύμπτωσιν εφέτος δέν υπάρχει Κοινο
τική γκρίνια. ’Οφείλεται άρά γε τούτο στόν Παπά 
πού είναι πρώτης τάξεως, στό Συμβούλια τό Κοινοτικό 
ϊτοΰ είνε βενιζελικό ή στά μέλη τής Παροικίας πού έκσυ- 
ράσθησαν πλέον νά γρινιάζουν;

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ 

«Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΥΛΩΝΟΥΣ»

— Μέρος. . . . .  .άπόκεντρον.
— Κεφάλαιον 100000 στό χαρτί.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)
’Έτσι έλεγε ό καθένας δ,τι έφθανε άφοΰ τό χωριό 

ήταν γεμάτο άπό ευτυχία γιατί δταν οί άνθρωποι ευτυ
χούν σ’ αύτόν τόν κόσμο ή έχουν παράδες δέν έχουν όμως 
κουκούτσι μυαλό, πάντοτε λένε δ,τι τούς κατεβάσει.

Ύποθέτςμε πώς κάτι τέτοια σκέψι θά έκανε καί τό 
κεφάλι τοΰ σοφοΰ Παπά έκείνη τήν ήμέρα γιά νά μιλή 
όλοι μέ παραβολές στόν ψάλτη ποΰ έφερνε γύρω άπό τά 
βρονταρίδια τοΰ Μύλου καί τά ξένα γεννήματα.

— Ψάλτη! έκανε άποτόμως ό Παπάς άφήνων οΐύγνε- 
φα καπνού άπό έλ'α τσιγάρο πού είχε άναψε ι καί τό όποιον 
δπως συνήθως είχε πάρει άμάκα άπό κάποιον ευλαβή 
χριστιανόν καί προσήλωσε άφηρημένα τά μάτια του ψη
λά στά πάτερά τοΰ Μύλου μέ μία έκφρασι παΰ τού ήτο 
συνήθης οσάκις εύρίσκετο μέ παρέα· θαρρείς καί τό 
μυαλό του προσπαθούσε νά λύση κάποιο πρόβλημα σάν 
τοΰ απουδαστού έκείνου πού δέν μπορούσε νά καταλάβη 
πώς άνέβηκε τό βώδι πάνω στό πάτερό καί άφησε έκεΐ 
τήν κοπρειά του μέ τό συμπάθειο.

— Εύλόγησον άπήντησεν ό ψάλτης ταπεινώς μέ τήν εύ- 
λάβεια εκείνη πού δείχνουν σιτή ζωή δλαι οί τσανακογλύ- 
φτες δταν μιλούν στούς κουτούς χορηγητάς.

— Ένέδυσάν με, Ψάλτη, ρεδιγκόταν μακρυάν καί έπί 
τήν χείρά μου έθηκαν κάλαμον ϊνα σπαράξω τά τσουβά-

ln his message the President speaks with a dignity 
worthy of the spokesman of a great and free nation, 
with a reserve that is the best proof of a sense of 
power, with a sobriety attesting recognition of a 
supreme responsibility, and with a moral earnest
ness which shows his heart is serene even though his 
mind is perplexed by the magnitude of his task.

Without evasion, without paraphrase, the Pre
sident, in behalf of 100,000;000 people, expresses
an unalterable purpose to prosecute the war until t. . .  ι λια του μυλου ως είδος μουσακα.an intolerable evil which has arisen to menace the ttT  , ________   .
world is crushed and a peace of justice for all is
established. No compromise is to be considered
that involves ,an abandonment of the great entre-
price to free the world. There crawls the serpent—
its head must and shall be broken. Autocracy and
militarism must be put in the way of extinction.
If the German people, agaist whom we cherish no
antipathy and which we would have enjoy as much
as ourselves the blessings of freedom and equality,
get in the line of fire the responsibility is on them
and not on us.

The message makes no direct allusion to the se
cret treaty of the allies promising territorial enrich
ment to Italy as the price of her entering the war 
against Germany. Nor does it allude to the state
ment by Lord Lansdowne of what he held should 
be proclaimed as the war aims against Germany in 
the interest of a clear understanding and an early 
peace.

The Landsdowne letter is not given the official 
dignity of a recognition by name in the President’s 
message, but the President goes even further than 
Lord Landsdowne in his liberality in giving Ger
many her place among the nations of the earth at 
the conclusion of the war.

He accuses the present masters of the German 
people of gross and wanton falsehold in deceiving 
the people into the belief that they are fighting for 
the very life and existence of their empire against 
deliberate aggression. He says we must seek by the 
utmost openness and candor as to our real aims 
to convince them of the falseness of such statements.
He says no one is threatening the existence of the 
independence or the peaceful enterprise of the Ger
man Empire.

Η ευχή σου Δέσποτα καί τού στραβού τά μάτια 
έμουρμούρισεν ό ψάλτης, σκύβων έπάνω άπό τής μυλό
πετρες πού τσάκωναν μέσα των καί τσάκιζαν κι’ έκαιναν 
στάχτη τό καλαμπόκι τής θειάς τής Ψωροκώσταινας.

— Αλήθεια, ψάλτη, είπε ό Παπάς τεντώνων τό ένα 
τό ποδάρι του σάν γκαϊδόξυλο καί κρατών τό άλλο μα
ζεμένο σάν ξενόγλωσσο δημοσιογραφικό δργανο άπό 
τόν περασμένο μήνα καί δώθες. ’Έχεις τίποτε νά πιοΰ
με; Ποτήριον δολλαιρίου γλεί\|κ>μαι είς σωτηρίαν ήμών 
τών μ υ λ ω δ ο ύ ν τ ω ν  ίδρυτά ό παράς ευλογητός εί.

("Επεται συνέχεια). 

Ε Μ Π Ρ Ο Σ ! !

Ή  τύχη χτυπά στήν πόρτα δλων τών άνθρώπων, 
άλλά μόνον έκεΐνοι ποΰ δέν κ ο ι μ ο ύ ν τ α ι  τήν 
τσακώνουν.

"Ολοι είχαν εύκαιρία στή ζωή τους νά κάνουν χρή
ματα, άλλά δέν είχαν θάρρος ή δέν έξετίμησαν τήν 
εύκαιρία δσον έπρεπε καί τήν άφησαν νά φύγη.

Ή  έπικειρδεστέρα έπιχείρησις, κύριοι, σήμερα είναι 
ν’ άγοράσετε

Ρ Ω 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 θ ά  μ ε ί ν η .
Τό Ρούβλι είναι δεμένο μαζί μέ τήν ψυχή τοΰ Ρωσ- 

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

Πιστεύετε σέ τέτοιο πράμμα;
Εμπρός! Μή χάνετε τήν εύκαιρία. Αγοράσατε * 

ρούβλια τώρα πού είναι σχεδόν στό τέταρτον τής αρχι
κής άξίας των.

Δώσατε παραγγελίας
BOORAS BROS.

, ,  ,™, . .  , .  , ,, „ , , ι To the pseudo-pacifists of this country, who inΑπο Ελληνικης πολίτικης τα ιδια οπως παντού. Δυο1 , r , , , , , ., , , , ,, „ ,1 the name of peace would make the world a seriesκόμματα, και κει μα Οχι με φανατισμό μεγάλο, ισως γιατί, , , , , ,\ _? vr_ ί < , , ,  οΐ armed camps and compel us to change our can-
J tonments from wood to brick, the President replies
as Lincoln replied to the copperheads. What they

v  , „  . „ , , , , , . think is of little consequence. Before us is the2/ro Detroit έχουν εκκλησία ιδιόκτητόν προ δεκαε- £ . . . , , . . . . .  , __.  _Τ__  „ _ __   ̂ , , | ract that they are helping militarism and autocracy
even as the copperheads helped disunion and the

power. All whose souls are not awakened

ξεθύμαναν καί οίΝτετρογιανοί γιά τούςγνωσίτούς /άγους 
πού έστειλαν στούς τελειπταίους μήνας παντού κάθε κα- 
τεργάρη στόν πάγγό του.

Στό Detroit έχουν έ> 
τι ας σχεδόν ποΰ εΐναι εως σήμερα άκόμη χρεωμένη, ] 
Σχολειό μέ ένα μόνον Δάσκαλο καί γιά δλα αύτά φταίει ,
ίίνι Ά Μ . ί .   ------------  Γ Λ -*_______ ’ 11 < Α <ΕΊ1 „ ..........< ν . .  s l a v e

δ BATTERY PLACE NEW YORK

ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ

°χι βέβαια ή πσιροικία τού Detroit άλλά ή Ελληνική δη- ! to the nature of the great business on which ourμοσιογραφία πού άντί νά νουθετήση καί συμβάλη στήν , , , , , „rw - ν  .  ). , ί , 7 , people are embarked may, as the President wellενωσι τών Κοινοτικών δυνάμεων ένίσχυσε πάντοτε τάς
διαιρέσεις καί υποδαύλισε τά πάθη καί τά μίση γιά τό Τ
δικό της τό συμφέρον. Ά ν  σήμερα ύπάρχουν στήν 
Αμερική Ελληνικές Παροικίες πού τρώγονται σάν τά 
σκυλλιά καί καταφεύγουν στά Δικαστήρια καί οπισθοδρο
μούν καί δέν προκόβουν αύτό οφείλεται σ τ ό ν  Ε λ 
λ η ν ι κ ό ν  τ ύ π ο .

Μή γράψετε κύριοι Καλαμαράδες Κοινοτικές αηδίες

says, “ safely be left to strut their uneasy hour and

I. ΓΑΤΣΟ Π ΟΥΛΟΣ 
. ’Ιατρός

203 ERIE BUILDING, CLEVELAND, OHIO

Οί περισσότεροι εκατομμυριούχοι στήν Αμερική έ'γει- 
ναν άπό τά οικόπεδα.

Οί διάφοροι ομογενείς έπλούτισαν άπό ένα καλό μα
γαζί, σέ κεντρική θέσι, μέ λογικό ενοίκιο καί μέ συμφέ
ρο υσα λίστα.

"Ελληνες! Σάς δίδομε τήν ευκαιρία νά κάνετε χρή
ματα.

Πριν άποφασίσετε ν’ ανοίξετε μαγαζί ή ν’ άγορά
σετε οικόπίεδα, σπίτια, έλάτε νά μάς έπισκεφθήτε.

Είναι συμφέρον σας. Δέν χάνετε τίποτε.

GREEK-AMERICAN REALTY CO-,
203 ERIE BU ILDIN G 

CLEVELAND, OHIO
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Κ A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

KISS ME CIGARETTE CO. INC.

“ Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.
“ Kis me”  τοΰτέστι φιλάμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλυκά- άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εύγευστος κα'ι τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης.
352 Donner A v e . , ........................MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΙ ΠΈΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ Α Ρ Π Α ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚ Ω Σ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 

άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγοΰραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα καί πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό- 
νιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυριά τοΰ προ
σώπου·

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ ΐδίου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο από αγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς κα'ι φύλλα δένδρων.

Ενδυναμώνει τοΰς αδυνάτους κα'ι τοΰς αναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμ.νει ωραίο πρόσωπο κα'ι 
κόκκινα μάγουλα.

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

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

Ψης
πριν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθη καιρός νά κλά-

ψη?·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

LIMPERT SALES COMPANY 
4 7 W. 34th St., NEW YORK

ΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟ Π ΛΑΣΊΈΙΑ
Soda fountains, Carbonators, Fixtures, Show-Ca. 

ses, Stoves, Chairs, Tables, Tile Floors, Ice boxes 
Store fronts. Μηχανήματα δλων τών ειδών, Kaftoj. 
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, Ceiling 
y.a\ Exhust fans.

Π ρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλο̂ σιν / (J. 
ταστημάτων μέ τιμάς συγκ,αταβατικάς κα'ι δρους λογι« 
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΓΙΡΙΝ ΑΠζ>ΤΑΘΗΤΕ EIS 

ΑΛΛΟΥΣ

VENIZELOS BRAND
Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν Ελληνι
κήν, άλλά κα'ι τήν ξ έ ν η ν αγοράν στήν Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία κα'ι είσάγεται τώρα κα'ι στά Φαρμακεία άκόμα. Και 
ξέρετε γιατί τό μέν λάδι είναι ά ο σ μ ο ,  δ ύ ο  φ ο ρ ε  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
τοΰν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Π ρώ- 
της τάξεως λάδι και τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO.
688 W . Randolph St.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ 
Διευθυντής 'Ελληνικών καί ’Ιταλικών Προϊόντων.

ELLENIC FURNISHING Co.
M l etk AVENUE NEW TORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσάρ- 
ρσυχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

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 λ έ ς « ’Απ’ τοΰς Μικρούτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “Οβωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
χαφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
ft.’  αύτό σκορπίζει τ ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως εγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρν$ς.

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’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμα της καί τήν περιγελοΰνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
'Ο  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί είσπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κδτι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Τά πάντα είναι πιόανά. θιός νά μή τό 6®en 
μΛ δν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλακβσβ 
“Αν μ’ Ινα πόδι ϊύρεθϋς *1τ« μέ δίχως χέρι 
καί Ιχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ* στή ζωή σου δύστυχ* τέτοια δν ϊρθη μέρ«
ΟϋαΙ δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλιιες νά κάνης.
John M&r&k&s, Rookery Bldg. Room 817, Chicago, 111.

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

'Ο «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Pittsburgh, Pa. πωλείται 
είς τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχείον ό «'ΕΡΜΗΣ».

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

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Iatfif

25· W. 44 ST. NEW YORK.

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

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39 th Street New York

ΤΩραι έπισκέψεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ. μ.
Τάς Κυριακάς 11— 12.

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

GAGA LIS A. ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά εί™ καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθ· ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμά δ*ς, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λο^ι*58*ς; 
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήο^ς 
δλα τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψσυνίαης 
γιατ’ Εχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
πον βάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ ·Ινο» τ·#*;

Ξενοδοχείον ΰπνου ποΰ καί φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυρωσΰνη 
νερά ζεστά καί κρΰα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί μέ τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχείον πρώτης 
ό Παπανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

H O T E L  Κ Α  L I T H E  Α  
35 Gilbert St., Bridgeport, Conn.,

Ν. Π . Π Α Π Α Λ 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.

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΡΙΩΝ ΚΑΙ
Π ΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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 ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 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 
γιατ1 δλα τό Κατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

Ποιό προϊόν 'Ελλυ-ικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήση?· 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York·

K.

136 E. 17th St,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατρός

NEW YORi

Μίστεο *αν*1ς δέν #ά σέ πή πώς δέν θά πϋ κ«1 
*οΟχα έάν έπάνω μας δέν δη καλοραμμένα.
“Αν θέλιις νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Exam) 
ϋόλις ντνμένβ σέ Ιδή λές xi’ tlorn φιγουρίνι 
*το»ς Π αΛαγεβργίου Μπρός νά τρέχκς τ 
to6%m νά χάν-Βί £μορφα χαί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.

600 Blue Island CHICAGO. Li*


