
Ποϋ ό Ζαμπούνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρυσάφι.
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Τήν έβδομάδα μιά φορά τσ φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 

• μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αΰτός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

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

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

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν σττραβές μάς χόρτασαν fem d .

Δεκεμβρίου δέκα πέντε 
κι’ δλοι πάμε μέ πονέντε.

ΔΙ SATURDAY, DECEMBER 15; 1917

Αριθμός σαράντα ?να καί τά Ρούσικα σαντούρια 
τά καινούρια Καλεντίνη παίζουν τώρα νταβατούρια.
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Στό Θάνο! τό Γιαννούλη, στό φίλο τό νεκρό 
άπ’ τήν καρδιά σταλάζω δάκρυ κι’ έγώ πικρό.

Μέ τήν καρδιά συντρίμματα καί βουρκωμένο μάτι 
στοΰ Χάρου πάλι βρέθηκα τό παγερό 11 αλάτι 
κι’ αμίλητος στά χέρια μου τρεμουλιασμένα πήρα 
τοΰ Πόνου τήν άγύρευτη φαρμακεμένη Λύρα.

Πώς τής ελπίδες μου κυτώ χλωμές σάν στρέφω πίσω! 
Τραγούδι γάμου πίστευαι μιά μέρα νά τονίσω 
μ’ ανέλπιστα στό ξάφνιασμα; τής άσπλαχνης σου Μοίρας 
θρήνος σκορπιέται στ’ άγγιγμα κάθε χορδής τής Λύρας

Κλάψτε τον. "Ολοι κλάψτέ τον τό Θάνό μου τόν ξένο 
Λουλοΰδι ποΰ έφύτρωσε σέ χώμα ίσΉίωμενο 
καί μεσ’ στόν ίσκιο έζησε χρόνια καιρούς καί μήνες 
νά ξεραθή σάν τάγγιξαν τοΰ ήλιου ή ακτίνες.

Κλάψτέ τον· δλοι κλάψτέ τον τό δύστυχο μου φίλο.
Τό βράχο τοΰ καθήκοντος, τής άριετής τό στύλο, 
ποΰ μεσ’ στό δρόμο τής ζωής διαβάτης κουρασμένος 
εσβυίσ® ξένος, άγνωστος καί χιλιοπικραμμένος.

Ποιός ξέρει τί νά καρτέρι) καί τό δικό μας σώμα!
Εΐναι βαρύ, ασήκωτο τής ξενητειάς τό χώμα 
καί άστοργα μάς δέχεται παραρριχτοΰς σέ μι’ άκρη 
τό χώμα ποΰ ποτίζαμε μέ τής καρδιάς τό δάκρυ.

Κοιμήσου ΰπνον ήσυχο πιστέ μου φίλε τώρα 
κι’ αν στή ζωή άδιάκοπα σ’ έ'δερνε μαύρη μπόρα 
στοΰ τάφου τώρα άραξες τ’ άπάνεμο λιμάνι 
ποΰ κΰμα πόθων άγριο καί πόνων δέν τό πιάνει.

Στό νηοσκαμμ*ένσν τάφο σου τώρα κΓ έγώ '«κυμμένος 
άγνωστος μέσα στους γνωστούς καί στους αγνώστους ξένος 
φιλώ μέ πόνο τ’ άστοργο τής ξενητειάς. μας χώμα 
πουκλεισε φίλο άκριβό κι’ άγαπημένο σώμα.



NEW YORK SATIRE

True translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 13th December, 1917 as 
required by the act of October 6th, 1917.

Στόν Περικλή ό Φασουλής έν μέρει σκεπτικός 
λέει πώς είναι άνθρωπος μά κα'ι σατυρικός

Π .—-Πάλι σέ βλέπω σκεπτικό 
Σκουντουφλιασμένο πάλι 
Μήπως στό προμηθευτικό 
έκόλλησες τσουβάλι 
κι’ έκανες χρήματα πολλά 
κα'ι καταθέσεις έχεις 
κι’ ένώ σοΰ λείπουν τά μυαλά 
γιά Προεδρεία τρέχεις;
Μέσα σ' αύτή τήν έποχή 
πσΰ δλοι κάνουν κάτι 
τί τάχα νά σ’ άνησυχή 
βρέ Φασουλή σακάτη;
Μήπως στή λίστα φουκαρά 
έχουν και σένα βάλει 
πώς πήρες μαρκικόν παρά 
πώς πήραν τόσι»ι άλλοι;

Φ.— 'Όταν μπερντέ δπως έμεΐς 
έχει κανείς στήν πλάσι, 
κα'ι τόν πληρώνει ό καθείς 
μονάχα νά γελάση 
σάν τόν Παληάτσο Περικλή 
πρέπιει νά είναι μόνο 
καί στά κατάβαθα νά κλεΐ 
κάθε πικρό του πόνο.
"Οσα ή πίκρα κι’ άν πετά 
μεσ’ στήν ψυχή μας βέλη 
πρέπει νά πούμε χωρατά 
γιά νάβγη τό καρβέλι 
γιατ! άν βάλωμε φωνή 
σάν τή μοιρολογίστρα 
τό άντερό μαις θά γενή 
στριφτό σάν κουβαρίστρα
Σ ’ οποίον καιρό’ καί εποχή 
νάχω ι̂ε πρέπει μοΰρλα 
ιμέ Ρωσσική ανακωχή 
βοκκώμε τά ταμποΰρλα 
οΰρα και ιφ ούρά και όφ 
ό Τρότζσκε ό τσακπίνης 
πλήν μπάμ κα'ι μπούμ ό Κορνιλώφ 
φωτιά κι’ ό Καλεντίνης.
Εΐ τε συμβαίνουν τά κα'ι τά 
είτε γένοΰν και τούτα 
πρέπει νά λέμε χωρατά 
νά παίζουμε λαγούτα 
κα'ι αν τό πρώτο μας βιολ'ι 
έσχάτως έχει πάψει 
είναι καθώς τό λέν πολλοί 
πού ένεκα ή χάψι.
Πρέπει ή Λύρα τών Μουσών 
σατυρικά νά ψάλη 
ιντεραλάϊτ σάν φασόν 
δπως τό λέν οΐ Γάλλοιι. 
μά έπειδή κα'ι ή Τασή 
συμφέρει νά μήν κλάψη 
στέκω καί γώ στέκεις κα'ι σύ 
άπ’ έξω άπ’ τή χάψι.
’Ά ν . διαρκή τό μπάμ καί μπούμ 
σέ μέτωπο βαρβάτο,
’Εάν καράβια κάνουν μπλοΰμι 
στής θάλασσας τό πάτο 
Πλήν ό μπερντές έν πειρασμώ 
μήπως τό κόζ τό βλάψη 
βγάζει έσχάτως τό σκασμό 
παρατηρών τή χάψι.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Η περασμένη έβδομάδα έφυγε μέν, άλλ’ δχι χωρίς 

ν’ άφήση λυπηράς αναμνήσεις σέ μερικούς καί μερικές 
πού τήν περίμεναν άνυπομόνως πότε νάρθή αύτή πλήν 
φεύ μόλις ήρθε δέν έβλεπαν τήν ώρα πότε νά φύγουν 
αύτοί.

Θέλομε νά ποίίμε δτι ή περασμένη έβδομάς έσημεί- 
ωσε τό χοροί τής Κοινότητος γιά τόν όποιον έμάθα;μίε 
σήμερα δτι έγεινε τήν περασμένη έβδομάδα καί ό όποιος 
δπως καί πέρισυ έστέφθη ύπό έπιτυχίας καί ό έωρακώς

έ μ α ρ τ ύ ρ η σ ε ν  άνακράξας έν συντριβή καρ- 
δίας:

Κάθε πέρσυ καί καλλίτερα.
Καί επειδή ομιλούμε γιά τό χορό τής Κοινότητος τόν 

όποιαν έκαμαν διάφορα ποδάρια τοΰ Προεδρείου θυμη
θήκαμε δτι έγένετο σκέψις— καθώς μάς πληροφόρησαν 
— νά δοθή καί μπολ μ ασκέ, είς τόν όποιον δμως θά έπι- 
τρέπωνται καί χωρίς μάσκα δσοι είνε μασκαράδες δλο 
τόν άλλο χρόνο.

Τή σκέψι αύτή τή βρίσκομε πολύ λογική γιά τούς 
άνθρώπους πσΰ τήν συνέλαβαν ιδίως ύπό τάς συνθήκας 
ποΰ ζούμε σήμερα καί προτείνομεν εύσεβάστως στά μέλη 
τής Κοινότητος δπως, είς ένδειξιν ευγνωμοσύνης άνε- 
γερθή αναθηματικός οβελίσκος (σουβλί) είς τό όποιον 
νά περασθοΰν τά ονόματα τών μελών τοΰ Προεδρείου, 
άφοΰ δέν είναι δυνατόν νά περάσωμε τούς ίδιους.

Ή  έβδομάδα λοιπόν αύτή δέν μάς έδωκεν άπό τά γε
γονότα έκεΐνα ποΰ γυρεύομε γιά νά μένωμε δμως πάν
τοτε άγύρευτοι σάν κάποια έφεύρεσι φαρμάκου ύπέρ τής 
φαλάκρας, τό όποιον δσω περισσότερο μεταχειρίζεσαι 
τόσο πιό πολλές τρίχες βγάζεις άπό τό κεφάλι σου έως 
δτόυ έρθει καιρός καί σταματήσης έσύ τό φάρμακι» κ,αί 
τό κεφάλι σου νά βγάζη τρίχες.

Τήν περασμένη έβδομάδα ή πόλις μας δέν είχεν δπως 
συνήθως πολύ κάρβουνο, έμεΐς δμως είχαμε άρκετό κρύο 
καί έτσι έφέτος δσοι μέν είχαιν άγόράσει κάρβουνα^ κόβουν 
μονέδα καί δσοι δέν είχαν κόβουν καρφιά.

Τό ζήτημα δμως τής έλλείψεως καρβούνων δέν εΐναι 
καί τόσο σοβαρό. Χωρίς φωτιά περνά ό άνθρωπος— 
δταν δέν εΐναι άνύπαντρος— δέν περνά δμα>ς καθόλου μέ 
δίχως ζάχαρι, ή όποία τώρα τελευταίως κατήντησε πε
ρισσότερο δυσεύρετη άπό τό πράσινο χαβιάρι καί άπό 
τούς άναγνώστας τής ’Εθνικής Πετσέτας.

"Ολα τά είδη καί ιδίως εκείνα ποΰ τρώμε ώμά ή καί 
μαγειρεμένα έ'χουν τόσο πολύ άκριβύνει ώστε οί μέν πλού
σιοι σκέπτονται νά τρώνε έως τό Σάββατο γιά πολ
λοστή φορά έκεΐνο ποΰ πρωτοφάγαν τήν Κυριακή, οί δέ 
φτωχοί νά βγάλουν τά δόντια τους, δχι δμως μέ τήν ντα- 
νάλια τοΰ όδοντοΐατροΰ, άλλά δ ο κ ι μ ά ζ ο ν τ ε ς  
νά φάνε μιά κουταλιά γλυκό κυδώνι σέ κάποιο φιλικό 
μας σπίτι.

’Εν τούτοις μ’ δλο τό κρύο καί τήν άκρίβεια δίδονται 
καί διαλέξεις πράγμα τό όποιον μάς φέρει στό έξής 
δίλημμα δταν μάς ύποχρεώνοιυν νά παραστοΰ)με. Νά 
πάμε καί νά μείνωμε μισή ώρα στή διάλεξι ή νά κυ- 
λισθοΰμε β ώρες τσίτσιδοι καί έν Αδαμιαία περιβολή 
μέσα στό χιόνι; Τό άποτέλεσμα πολύ φοβούμεθα πώς 
θά εΐναι τόι ίδιο γιατί συνήθως αί διαλέξεις καί τό 
χιόνι διαφέρουν κατά τοΰτο δτι δταν μέν πέφτει χιόνι 
ό κόσμος χτυπιέται μέ χιονότοπα ένώ δταν γίνωνται δια
λέξεις δέν φτερουγίζουν λεμονόκουπες.

Πάντως ή περασμένη βδομάδα έ'φυγε δπως φεύγουν 
δλα τά πράγματα σ’ αύτόν τόν κόσμον άπό τά τσουβάλια 
ποΰ καταβροχθίζουν ή πρέσες ή μεγάλες έως τά δολ- 
λάρια τά δικά μας ποΰ τά μαζεύομε έ'να καί ένα καί τά 
ρίχνομε μαζεμένα στό πιεστήριο τοΰ Χατζιβασιλάκη.

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
(Συνέχεια έκ τοΰ Προηγουμένου.)

Παλάτια βλέπω γύρω κτισμένα μέ κοχύλια 
κήπους ποΰ βόσκουν μέσα λαγοί μέ πετραχήλια 
καί μέγαρα τριγύρω έσκόρπιζαν γυαλάδα 
σάν φαλακρών κεφάλια ποΰ τά χτυπά λιακάδα.
Πολυομμάτων σπίτια καί Σεραφείμ; παλάτια 
δεξιά ζερβά κυτοΰσα μέ θαμπωμένα μάτια 
όμως κανένα πόρτα δέν είχε μήτε τρΰπα 
ποΰ γύρισα άμέσως στόν οδηγό καί είπα.
Κύρ Ποδαρείμ γιά πές μου γιατί τό λ'οΰ μου χάνω. 
Πώς ανεβαίνουν τάχα σ’ αύτά τά σπίτια πάνω, 
ποΰ μοιάζουν βουλωμένες θεώρατες μπουκάλες 
και μήτε πόρτες έχουν παράθυρα ή σκάλες;
Σάν είσαι νηοφερμένος μοΰ λέει άπ’ τή ζήσι 
δέν έχει ή ψυχή σου άκόμα καθαρίσει 
καί ζαλισμένη είναι σάν τό γνωστό Σωτήρα 
π-αιΰ δώ έκεΐ ψαρεύει τό φράγκο καί τή λίρα.
Οί Άγγελοι σέ ΰψος καινούργιο έ'χουν φθάσει 
Δέν είναι δπως είχες μέσ’ στό Σχολείο διαβάσει 
ώς ό Γιακώβ τούς είδε στόν ΰπνο του κασίδη 
με σκάλες ν’ ανεβαίνουν κ,αί τοΰρθε ριπιτίδι.
1 οΰς άλλαξαν κΓ έκείνους έπίσης οί αιώνες.
Δέν είναι πώς τούς βλέπεις σέ ’Εκκλησίας εικόνες
μέ ποδητά τσαρούχια, άγριεμμένη φάτσα
και δεν κρατούν στο χέρι ρομφαία μήτε στράτσα.

Σάν σ’ είχαν έτσι μάθει μεσ’ στή ζωή τήν άλλη 
θαρρείς φτερά πώς βλέπεις στή πλάτη τους χαμάλη 
γιατ’ ή ψυχή σου έχει τής γής άκόμα βίδες 
δπως οί πατριώτες οί πολεμοχαρήδες.

Σάν τί νομίζεις εΐνοα αύτό έδώ βρέ βώδι;
Μά γιά στραβό μέ πήρες; τοΰ λέω, είναι πόδι.
"Ενα ποδάρι είναι ποΰχει καί κάλους κάνει 
θαρρείς μυαλό πώς εΐναι τοΰ φίλου μου Τακάνη.

Ό  Άγγελος μέ βλέπει μέ συχαμάρα κάποια 
και δρσε μοΰ φωνάζει στά μάτια σου τά σάπια!, 
ποΰ γιά χαζούς τό πνεύμα τό βρώμικο σου βλέπει 
άνθρώπους πού άξίζουν γιά νά πουλούν σαλέπι.

Αύτό δέν εΐναι πόδι μήτε καί τοΰτο χέρι 
αύτό εΐναι χειμώνας, έκεΐνο καλοκαίρι 
καί σύ νομίζεις στόμα καί σύ θαρρείς γιά μάτι 
«άπό τό Μέγα Πνεΰμα τ’ άσύλληπτο κομμάτι.»

Μέ βλέπεις; Δέν σέ βλέπω, πλήν σέ άκούω δμως 
Κυριακής άργΐας θαρρώ πώς εΐσαιι νόμος 
πούχε στήν πρώτη ζήσι δλες κλειστές τής μπάρες 
ό μπιραριέρης δμως έμάζευε δεκάρες.

Άκοΰς μοΰ λέει κάτι; Άκούω λέω κτύπους 
Στό πλυσταριό μοΰ λέει πλένουν κριμμάτων ρύπους 
καί πριν καί σένα βάλουν στή μπουγαδοκοφίνα 
θάσαι πώς είσαι τώρα θεόστραβος κυφήνα.

"Οπως τά πάθη δλαί μέσα στής γής τή ζήσι 
σκοτίζουν, τοΰ άνθρώπου τή σχετική τήν κρίσι 
έτσι κι’ ή άμαρτία μεσ’ στή ψυχή σάν μένη 
τήν κάνει καί τρικλίζει δπως οί μεθυσμένοι.

'Όλα τής γής τά πάθη έ'χουν σκοπό τήν ΰλη. 
Σκοτίζουν τό μυαλό σας, σάς σώνουν τό καντήλι 
καί κάθε άμαρτία τήν κουβαλούν τά πάθη 
κΓ έτσι θά χάσης τώρα τ’ αύγά μέ τσ καλάθι.

Τί ή ψυχή σου είναι σάν δής θά τό πιστέψης. 
Φακός άποτυπώνων έπάνω του τής σκέψεις 
καί κάθε πράξις πσΰναι μέ σκέψι γινόμενη 
φαίνεται στήν ψυχή σου έπάνω τυπωμένη.

( ’Ακολουθεί)

' ·
Π ΕΝ ΙΕΣ..................CHICAGO, ILL.

ΤΩ, Σικάγο πρώτης πόλις 
πώς δέν σ’ επιασε πανώλης. Θά έλεγεν ίσως ό ποιη

τής άν πρόφθανε εννοείται νά ζοΰσε μόλις άντίκρυζε 
άπό· δύο ώρες μακρυά τά περίφημα σφαγεΐά του.

Είναι ή τρίτη φορά ποΰ βλέπω τό Σικάγο, τό ίδιο 
δπως τ’ άφησα τή δεύτερη καί άπαράλλαχτο καθώς τό 
πρωτογνώρισια.

Δέν άλλαξε σέ τίποτε δπιος δέν άλλάζει τίποτε στόν 
κόσμον έδώ κάτω καθώς είπε καί ό ποιητής εκτός άπό 
τά γουρνοτσάρουχα ποΰ γίνονται γιά μερικούς λουστρί
νια άφήνουν δμως καί κείνα τής φοΰντές των τής όποιες 
δέν βλέπουν μέν οί κάτοχοι γιατί ή δρασίς των φθάνει 
ώς τή μύτη τους, παρατηρούν δμως οί άλλοι οί μή πε- 
ριαγλειφόμενοι.

’Έχει τής ίδιες έλεβέτες τής άκάθαρτες ποΰ σοΰ θυ
μίζουν τόν ιστορικό Λαβύρινθο κι’ άναζητάς τοΰ κάκσυ 
τόν ΆριάδνΕίο μ ΰ τ ο, άν δέν τόν έ'χης μαζί σου 
ύπό μορφήν φίλου δπως τά βράδυα συνέβοίινε μέ μένα.

’Έχει τά ίδια κτίρια μεσ·’ στούς εμπορικούς ιδίως μα
χαλάδες, μπσυτζουρωμιένα σπίτια άπ’ τόν καπνό τών 
φουγάρων κΓ άπό τήν καταχνιά. Μιά μικρή παραλλα
γή Λονδίνου δίπλα άπό τόν Τάμεσι τής χειμωνιάτικες 
ήμερες. ν

Είδα τά ίδια κάρρα ποΰ μέσα τους οί έπιβάτες σοΰ 
φαίνονται σάν πσστωμένοι κοληοιί μεσ’ στό βαρέλι καί 
περπάτησα μετά φόβου θεού πάλι πάνω στά ίδια πεζο
δρόμια στούς δρόμους τής Μαρκέτας μέ τής αχόρ
ταγες έκεΐνες άνθρωποπαγΐδες ποΰ καρίτε ρΟΰνε τόν 
αμέριμνο διαβατή μέ άνοιχτό τό στόμα νά καταπιούν 
τά πόδια του.

Δέν είναι, ώμορφη ή πόλις τοΰ Σικάγου.
Τά 9)10 είναι ένας απέραντος τενεκές σκουπιδιών 

εις τόν όποιον μπορείς νά ρίξης δ,τι θέλεις έκτος άπό 
τό σάλιο σου. Πρόσεξε: ξένε. Τή στιγμή ποΰ θά φτύ- 
σης στοι δρομο αντί νά φτύσης τούς ύπευθύνους γιά 
τούς δρόμους του θά αίσθανθής στόν ώμο τό βαρύ 
χερι τοΰ Άστυφύλακος καί στήν τσέπη τό δικαστικό 
νιστέρι ποΰ θά σοΰ πάρη μέ τήν πρώτη παρακέντησι 
πέντε ούγγίες, άν άγαπάς δολλαρικό αίμα γιά νά τρα
βάς ύστερα τα μαλλί α ίσου, έάν δέν είσαι φαλακρός, 
σάν κάποιο φίλο μου Σικαγιανό ποΰ γιά τήν κοκκινάδα
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του μοΰ φαίνεται ό κόσμος πώς τόν καλεί. . . . .  γαρυ- 
φαλο.

Τό' Σικάγο είναι ή μεγαλητέρα σέ εκτασι πόλις της 
’Αμερικής χωρίς δμως νά είναι καί ή πολυαριθμοιτέρα. 
Μάκρος μόνον άπέραντο, άτέλειωτο πράμμα ποΰ μ’ 
έκανε— σέ κάποια κυρία Σικαγιανή ποΰ γνώριζε την 
Τουρκική δταν μέ ρώτησε γιά τάς εντυπώσεις μου 
άπ’ τό Σικάγο,—  νά παρωδήσω τό Τουρκικό ρητό «ού- 
ζοΰν άντάμ μπουνταλά δλίορ είς

— Κσυζούμ μαντάμ μιασαλά. . . .  γελοίο.
Τό κλΐμά του ελεεινό. Ινράμμια ζώνης πολι^κής και 

διακεκαυμένης. Τό καλοκαίρι ζέστη σκυλίσια κα! τό 
χειμώνα τέτοιο κρύοι ποΰ πρέπει νά πάρης γοΰνα γιά 
νά μήν άφήσης τό, τομάρι σου.

Ύπάρχουν είναι αλήθεια κα! μερικές ώμορφες, πολΰ 
ώμορφες συνοικίες στό Σικάγο, μά είναι τόσες λίγες 
δσοι είνε φέτος κα! ο! μπακάληδες στήν ’Αμερική ποΰ 
πωλοΰν άνόθευτο λάδι.

Δέν είναι ώμοαφη πόλις έν τώ συνόλφ.τό Συκάγο. Τά 
πάρκα του δμως δέν τάχει καμμιά άλλη ’Αμερικανική 
πόλις. Θαυμάσια πάρκα τά όποια δμως προτσΰ νά ίδής 
πρέπει πρώτα νά πιάσης ή μάλλον νά βσυλώσης τή 
μύτη σου δταν είσαι δηλαδή υποχρεωμένος νά περάσης 
μέσ’ άπό τήν ακτίνα τών σφαγείων του τά όπαΐα κα- 
τέχαυν .̂τό κέντρον τής πόλεως γιά νά στέλλουν έ'τσι στά 
a σημεία τσΰ όρίζοντος έπ! πτερών άνέμων τήν έμετο- 
πρόξενον δπως θά έλεγεν ό Μελαχροινός δυσωδίαν κα! 
τ ρ ι σ ω δ ί α ν  τ ω ν .

(Επεται συνέχεια)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΜΙ. ΕΛΑΦΡΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ
Άφοΰ, φίλε μου, είσαι φτωχός κα! δέν μπορείς νά 

βγάλης εφημερίδα γιατ! γι’ αΰτή τή δουλειά μυαλό 
μονάχα δέν χρειάζεται— τότε γιά νά γίνης σοβαρός j 
πρέπει ή ν’ άποφασίσης νά παντρευθής ή ν’ άφήσης 
γένεια.

ΒΗΤΑ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΝ.—  ΣΙΚΑΓΟΝ.
Δέν βγαίνει τίποτε άπ’ τό δτι αγάπησες πολλές φορές 

στή ζωή σου. Τής άπολαύσεις δίνες τής ζιοης τής έχει 
κάθε μέρα ό άνθρωπος κα! δμως μ’ δλη τή χρήσι ποΰ 
κάνει δέν βρίσκει καμμιά διαφορά σ’ αύτές. Αύτές μο» 
νάχα βρίσκουν συν τφ χρόνιο διαφορά στόν άνθρωπο.

"Οσιον άφορά τό δεύτερο ζήτημα αν ή γυναίκα ποΰ 
σκοπεύεις νά πάρης είναι σάν κείνη ποΰ πήρα έγώ σέ 
συμβουλεύω φίλε μου τό; καλό ποΰ σοΰ θέλω νά μή τήν 
πάρης, γιατ! άν σουρθη καμμιά φορ<̂  ή μοεξις νά 
χωρίσης δέν θά βρής λόγο διαζυγίου.

Π ΡΟ ΛΗ Π ΤΙΚ Ο Ν .—  Ν ΤΙΤΡΟ ΤΤ.
"Οταν βλέπης στόν ΰπνο σου πώς σοΰφυγε ή γυναϊκά 

σου είναι κακό γιατ! σάν ξυπνήσης τό πρωΐ ή τή νύχτα 
— αΰτό έξαρτάται άπό τό κλώτσημα ποΰ σοΰ κάνει— 
θά τήν βρής δίπλα σου. Καλό είναι νά δής πώς σοΰ- 
φυγε μόνον στά ξύπνα σου.

E l  I ΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΝ.—  ΕΝΤΑΥΘΑ.
Ά π ’ τό Χρηματιστήριο βγαίνουν κερδισμένοι μόνον 

οί Μπρόκερς. Ή  μεσιτεία τους εΐναι δ,τι τό βιδάνιο 
γιά τά χαρτοπαίγνια. ’Εμείς προτιμούμε τό πόκερ εις 
τό όποιον εΐναι ή αλήθεια δτι δέν κερδίζουμε, άλλά δέν 
χάνουμε και πολλά ώστε εΐμεθα πάντα κερδισμένοι.

ΦΙΛΟ ΠΟΛΕΜΟΝ ΑΙΜΟΧΑΡΗ. ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ.
Σέ πολιτικές και στρατιωτικές άπαντήσεις δέν δίνομε 

καμμιά άπάντησΊ. ’Εμείς λέμε πάντοτε σάν τό Σόλωνα 
«Μηδένα πρό τοΰ τέλους. . .  .μ α γ ά ρ ι ζ ε.»

THE ONLY R O A D  FOR RUSSIA

The appearance of a Japanese force at Vladi
vostok to guard American and other supplies sent 
to that port for Russia, is a danger signal on the 
road that Russia is traveling. The significance of 
of the move by Japan is emphasized by the reports 
the move by Japan is emphasized by the reports 
that Chinese troops have been marched to Har
bin to help in protecting the Trans-Siberian rail
way from Bolshevik attacks.

By making these measures for policing by foreign 
powers necessary, Russia is putting herself in the 
“ sick-man-of-Europe”  class. She is taking her place 
beside Turkey as a grave problem that must be 
solved, not from within but from without.

Japanese police activity in Siberia is one of the 
necessities of the future that looms large upon the 
horizon of a disordered Russia. There is no indi
cation that Japanese policy in its latest phase lacks 
the sanction of the United States, Great Britain and 
France. As the member of the entente nearest to 
the scene of needed action, Japan is the logical 
instrument for the carrying out of entente policy 
in Siberia. There is no intelligent Russian, how
ever, who can fail to realize the grave possibilities 
that would lie in the wake o f an occupation of 
Siberian territory by Japan.

If Russia, under the pressure of the Bolshevik 
regime, should make a separate peace with Ger
many she would by that act become an ally of 
Germany. She would not only definitely release 
large German forces to be transferred to the west 
fronts, but she would open enormous sources of 
food supplies to the Germans. And by becoming 
even an unwilling ally of Germany, Russia would 
impose upon the entente the task of adopting 
vigorous measures to block the advantages that 
would accrue to Germany under such an arran
gement.

On the other hand, this is the sort of thing that 
awaits Russia at the hands of Germany, if the Lon
don "Times”  with any degree o f accuracy sum
marizes the peace terms offered to the Bolsheviki:

Germany to have control of the Russian wheat 
market for fifteen years.

All German goods to be admitted to Russia1 
duty free.

No territory now occupied by Germany to be 
! surrendered.

Russia’s only safety lies in adhering to the en
tente. The alternative road would lead to dis
asters of a magnitude so appalling as to throw into 
the shadow even the terrible reverses which the 
Russian people have suffered in the past.

There are signs that the constructive forces of 
Russia realize this fact and are seeking to avert 
the ultimate misstep.

TO ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ 
«Η ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΥΛΩΝΟΥΣ» 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)
- Στούς ορισμούς σου, Δέσποτα, άπήντησεν ό "ψάλ

της. Τό πνεΰμά σου έπικαλέσομαι και ζήσομαι πάσας 
τάς ήμέρας της ζωής μου έ'ως άν τά τσουβάλια! γένωνται 
γυαλιά καρφιά.—  Μυλωνοΰ! έ Μυλωνοΰ!

— ’Όρσε άφέντη, άπήντησε μιά βροντερή φωνή άπό’ 
τό πισινό, μέ τό συμπάθειο, δωμάτιο τοΰ Μυλωνά καί σέ 
λιγάκι έπρόβαλε κινούμενος ένας όγκος πάνω στά πόδια 
τοΰ όποιου έστηρίζοντο δύο άλλες μυλόπετρες άκόμα 
μεγαλείτερες άπό κείνες ποΰ άλεθαν τό γέννημα τών 
χωρικών τής Πετσέτας.

■—Φέρε, Μυλωνοΰ, κρασί γλήγορα νά κεράσωμε το 
Δέσποτα, είπεν ό ψάλτης, ποΰ παρακαλεΐ τό Θεό νά πλη
θαίνουν τά αγαθά τής Πετσέτας ποΰ τοΰ δίνει τής λει-, 
τουργιές κάθε Σάββατο βράδυ. Κόψε ενε μεζέ καλόν 
απ’ τό σβέρκο, φέρε τον, ενα, φροΰτο τής εποχής κα! κάνε 
κι* έναν καφέ μέ μπουρμπουλήθρες σάν έκεΐνον ποΰ πίνει 
c Πέτρος τοΰ Μπαρμπα-Πανάγου άπό τό Μαλιβράσι.

Σέ δλο αύτό τό διάστημα τά κορίτσια τοΰ Καμπαρέ 
δέν πήραν στήν συνδιάλεξι κανένα ένεργό μέρος. ’Εκεί
να κύτάζαν τά βρονταρίδια τοΰ Μύλου ποΰ πήγαιναν τίκι 
τάκ τίκι τάκ, αδέιαζαν τής σακοΰλες τοΰ ένός κα! τοΰ 
άλλότ·, γελούσαν, τραγουδούσαν κα! κάναν όλες εκείνες 
τής δουλειές ποΰ κάνουν συνήθως κορίτσια σάν τοΰ 
Καμπαρέ καλοθρεμιιένα άπ’ τά γεννήματα τοΰ κόσμου.

Ή  Μυλωνοΰ πάλα φυσώντας σάν φώκηα πήγαινε κι’ 
έρχονταν διαρκώς άπ’ τό δωμάτιο στό μΰλο πότε μέ τό 
κρασί, πότε μέ τά ποτήρια, πότε μέ τούς μεζέδες κα! τά 
διάφορα άλλα φαγώσιμα ποΰ θάνοιγαν τήν δρεξι τοΰ 
Παπά κα! μαζύ μ’ αΰτή κα! τούς καταρράκτες τής εύ- 
γλωττίας του γιά νά τρέξη χειμωρρωδώς ή σοφία σέ 
παραβολές ποΰ κάνουν νά γελά ό π ά σ α πικραμένος 
ποΰ λέει ή παρομιία.

Ό  Παπάς δμως μόλις έ μπήκε στή σκηνή ή Μυλωνίοΰ 
έπαψε πλέοιν νά μιλά. Έκύταζε σκεπτικός τή Μυλωνοΰ 
ποΰ έπηγαινοήρχετο κα! τό μυαλό του φαίνεται πώς ύπέ- 
φερε πολΰ άπό τή σκέψι ποΰ τό βασάνιζε δπως μπορούσε 
κάνεις νά κρίνη άπό τ ά  π ό δ ι ά  τ ο υ  ποΰ έκι- 
νσύντο τώρα άνήσυχα δεξιά κα! άριστερά θαρρείς κα! 
ήσαν σακκούλες μέ φλουριά.

Ή  Μυλωνοΰ πάλι τόν κύταζε κρυφά κάπου κάπου κα! 
χαμογελούσε μέ τρόπο, ό ψάλτης δεν έδινε καμμια jiyu- 
σοχή τώρα πάρα πέρα άπό τό άξάϊ ποΰ έβαζε στό τσίου- 
βιίλι του κα! ό μόνος ποΰ γκρίνιαζε άπό καιρού σέ καιρό 
ήταν ό φουκαράς ό ιδρυτής ό γάτος πού κάθονται κου- 
λουριασμένος διαιρκώς έπάνω στά άδειανά τσουβάλια.

Ή  Μυλωνοΰ είναι ή αλήθεια πώς δέν ήταν γραμματι
σμένη γυναίκα. Στά παληά τά χρόνια καθώς ξέρομε 
δλοι μείς ποΰ γεννηθήκαμε στά χωριά ή γυναίκες δέν 
μάθαιναν καθόλου γράμματα κα! ο'ι μυλωνάδες ξέραν 
λίγο περισσότερα άπό κείνα πού ξέρουν σήμερα κάμποσοι 
μεγάλοι πατριώτες ποΰ βγάζουν στήν Αμερική ’Εφημε
ρίδες πρός χ ρ ή σί ι ν τού Ελληνισμού.

Ό  κόσμος είναι ή άλήθε ι α πώς δέν άλλαξε και! πολύ 
I άπό κείνα τά χρόνια έως σήμερα. Ή  μόνη διαφορά τής 
παλαιάς εποχής μέ τή σημερινή είναι δτι τώρα μαθαίνει 
μέν γράμματα περισσότερος κόσμος πάντοτε δμως ο! 
Παπάδες είναι οί σοφοί στά χωριά κα! στής πολιτείες 
ποΰ είναι σάν τήν Πετσέτα γιατ! καθώς λέει ή Παροι
μία «στους στραβούς βασιλεύει ό μονόφθαλμος.ς

Ό  κόσμος δέν άλλαξε σέ τίποτε άπό τά χρόνια τά 
παληά ποΰ όπως άναφέρει ό Αίσωπος τά ζώα μιλούσαν 
μεταξύ των κα! μέ τούς άνθρώπους έως τήν έποχήν μας 
ποΰ μιλούνε στά πατριωτικά συλλαλητήρια.

Τά ιδία ήσαν κα! τότε δπως κα! στά δικά μας χρόνια 
κα! άν έτύχαινε σήμερα νά ζούσε ό Παπάς τής Πετσέτας 
θά τόν άκούγαμε κάθε μέρα νά μάς λέη τέτοιες σοφίες, 
ποΰ θά παρακαλούσαμε τό θεό ή νά πάρη τ’ αυτιά τά 
δικά μας ή νά τοΰ κοπή εκείνου τό ταίνι γιά νά μή πε- 
ίίάνωμΐ άπό συγκοπή τής κοιλιακής χώρας, άρρώστειαΰ 
ή όποία προέρχεται δταν σέ γαργαλεύουν· στά πόδια ή 
δταν διαβάσης σοβαρά πολιτικά άρθρα κα! στρατιωτι
κές κριτικές γραμμένες σ’ έφημιερίδα άπό άμφίβιον 
Παπά. ("Επεται συνέχεια)

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

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

'Όλοι είχαν εύκαιρία στή ζο>ή τους νά κάνουν χρή
ματα, άλλά δέν είχαν θάρρος ή δέν έξετίμησαν τήν 
εύκαιρία δσον έπρεπε κα! τήν άφησαν νά φύγη.

Ή  έπικερδεστέρα έπιχείρησις, κύριοι, σήμερα εΐναι 
ν’ άγοράσετε

Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Α  Ρ Ο Υ Β Λ Ι Α
Μή σάς φοβίζει ή κ,ατάστασις. Αί ταοαχαί θά π ε- 

ρ ά σ ο υ ν, άλλ’ ή Ρωσσία θ ά  μ ε ί ν η .
I ο Ρούβλι εΐναι δεμένο μαζί μέ τήν ψυχή τσΰ Ρωσ- 

σικού λαοΰ και γιά νά χαθή 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 ποΰ είναι σχεδόν στό τέταρτον τής άρχι- 
κής άξίας των.

Δώσατε παραγγελίας
BOORAS BROS, 

ό BATTERY PLACE NEW YORK

Οί περισσότεροι εκατομμυριούχοι στήν Αμερική έγει- 
ναν άπό τά οικόπεδα.

Οί διάφοροι ομογενείς έ πλούτισαν άπό ένα καλό μα
γαζί, σε κεντρική θέσι, μέ λογικό ενοίκιο κα! μέ συμφέ- 
ρουσα λίστα.

'Έλληνες! Σάς δίδομε τήν εύκαιρία νά κάνετε χρή
ματα.

ΙΙρίν άποφασίσετε ν’ άνοίξετε μαγαζί ή ν’ άγορά
σετε οϊκοπεδα, σπίτια, ελάτε νά μάς έπισκεφθήτε.

Είναι αυμφέρον σας. Δέν χάνετε τίποτε. 
GREEK-AMERICAN REALTY CO··,

203 ERIE BU ILDIN G 
CLEVELAND, OHIO
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Κ Λ I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
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KISS ME CIGARETTE CO. INC.

“ Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
πον προκαλούν τό φίλημα σέ χείλη διψασμενα.
"Kis me”  τσΰτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας ευγευστος και της Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης.
352 Donner A v e . , ........................MONESSEN, PA.

Η ΜΕΙΆΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. ZAP ΙΤΑ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 

άρμυρόφλεμυια ( ’Αλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν, 
έξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα και πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό
νων, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυριά τοΰ προ
σώπου·

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ Ιδιου εφευρέτου.

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

’Ενδυναμώνει τους άδυνάτους και τους αναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ωραίο πρόσωπο καί 
κόκκινα μάγουλα.

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

VENIZELOS BRAND
Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν Ελληνι
κήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία καί είσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκομα. Και 
ξέρετε γιατί τσ μέν λάδι εΐναι ά ο σ μ ο ,  δ ύ ο  φ ο ρ έ ς  
δ ι ϋ λ ι σ μ έ ν ο ,  ά γ ν ό ,  ε χ ε ι  χ ρ ώ μ α  
σ ά ν  κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, οί δέ συσκευασταί του ζη
τοΰν έ λ ά χ ι σ τ ο κέρδος. Τό μυστικό είναι. Πρώ
της τάξεως λάδι καί τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO.
688 W . Randolph St.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ 
Διευθυντής Ελληνικών καί ’Ιταλικών Προϊόντων.

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

ΨΠ5
πρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθη καιρός νά κλά-

ψης·

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

L1MPERT SALES COMPANY 
4 7 W. 34th St., NEW YORK

ΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠ ΛΑΣΤΕΙΑ
Soda fountains, Carbonators, Fixtures, Show-Ca

ses, Stoves, Chairs, Tables, Tile Floors, Ice boxes, 
Store fronts. Μηχανήματα δλων τών είδών, Καθρέ- 
πτας etc.

ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & LUNCH 
Tile floors, Tile walls, Ranges, Steam Tables, 

Coffe Urns, Ice boxes, Silver ware, Aluminum ware 
Show Cases, Tables and Chairs, Counters, Ceilings 
καν Exhust fans.

Πρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κα
ταστημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικός καί δρους λογι
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  ΑΠί^ΤΑΘΗΤΕ ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

ELLENIC FURNISHING Co.
M l  Sth AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έ<Η»ρ- 
οσυχα, της έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, Ανεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Α ν  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 ές : «Ά π ’ τούς Μικρούτσικους τούς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’’Οθωνος, καφές τοϋ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής όπως έγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνςίς.

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 φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κύμα της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κατι.
Ν. A. GALANOS 20 Pearl St., Ν. 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

I 75 Lexington, Ave. New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS *  ECONOMOU 
252 Cheatnut S t, Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθ* ήλικία; 
θέλχις χασέ. μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάθβς;
Στον Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσ^ς 
γιατ’ Ιχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλσϋτ» 
jwv σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ' είναι

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

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

Τά πάντα είναι πιθανά, θεός »ά μή τό δβκηι 
μ& Αν ποτέ άτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώ<ηι 
*Αν μ* Ινα πόδι ιϋρίθής ιΐτ· μέ δίχως χέρι 
καί Ιχεις οΐχογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ” στή ζωή σου δύστυχι τέτοια δν Ιρθη μέρ«
ΟύαΙ δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
•τόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Mtraluu, Rookery Bide. Room 817, Chicago, III.

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά καί φέτα και κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
’Εληές καί λάδια καί λοιπά δσα δ νοΰς σου βάλλει 
κΓ δ παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη. 
c . G. SIDERAKOS 93 Oliver S t NEW YORK.

Κ. Λ Ο 

258 W . 44 ST.

Γ Ο θ  Ε Τ Η Σ
* IflTflaf

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

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.

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Pittsburgh, Pa. πωλείται 
είς τό άριστοκρατικόν Ξενοδοχείον ό «’ΕΡΜΗΣ».

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

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
Π ΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΡΙΩΝ 

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

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W . Lake St 
CHICAGO. ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Ποιό προϊόν 'Ελλιπκόν 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 φας καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς 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 YORK

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έ’χης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα. 
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λεκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ1 δλα τό Κατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει. 
LEKAS & DR1VAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

***
Μίνιι* ·αν*1ς »έν θά οέ *fj κ Α ς  λέν Μ  o f aol pim . 
*ο*χ· έόΥ έπάνω μας δέν δή χ«λθφ«μμέν*.
“Αν θέλης ν« ουγχινηθή κι’ ή £σχλ«γχνη 
*4λις ντνμέν· σέ 14ϋ λές » ’ rlom φιγουρίνι 
· « * ?  Π βΛ·γι·*γίβυ Μπρός νά τρέχις 

a*ric καί χΛλ1ιχ*τηηέ.

PAPAGEORGE BROS.
600 BWm Ulaad CHICAGO,


