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ΙΙοΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στο χρυσάφι."

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 γέλι’ αύτός μέ μάς και μείς . μ’ έκεΐνον χάζι.

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

Δέκα έννηά Γεννάρη 
χιονιά μάς σριδάρει.

Ά ν  θέλη δμώς καί κάνεις συνδρφήΐή£ νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο ,θά μάς δίνβ, 
κι’’ δπως μή κάμνώμεν καί ’μείς §ράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθέίς νά τήν π ρ ο κ α τ α 6 ά λ 1

Χίλια εννιακόσια δέκα-καί όχιω. 
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό

Νούμερο έφτά σαράντα 
τ’ είχες Γιάννη, τ’ είχα πάντα

Π ώς κάθε πετεινάρι θά χαιρετά τήν κότα 
δταν στό μέλλον σδύνουν τοΰ Μπροντγοιυέϊ τά φώτα

True translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 17th January, 1918 as 
required by the act of October 6th, 1917.

ΙΙερί λοιπών καί οΰνων 
καί πείνας τών καρβούνων

II.— Μέ τής γιορτές πώς πέρασες βρέ Φασουλή
μουρντάρη;

Φ.— Τό μπούσσυλά μου έχασα μ’ αύτό τό καλαντάρι 
καί γιά τά Φώτα έβαλα στο περασμένο ύλη 
πρίν δοΰμε τόν ’Ορθόδοξο άκόμα Άϊβασίλη.

Π .-ι—Κάρβουνα έχεις Φασουλή;
Φ.— Δέν έ'χω υήτε γκάζι 

'Υδράργυρος στό σπίτι μου άκόμα ξεπαγιάζει 
γι’ αύτό ή νύχτα Περικλή προτοΰ καλά νά πάρη 
ισ’ ενα κρεββάτι καί οί τρεΐς γινόμεθα κουβάρι.

Μέρες καί μέρες σήμερα ό νοικοκύρης οιμοι 
χάρις στήν καρβουνόπεινα μάς έκοψε τή στήμη

καί διαρκώς μονολογώ στό σπίτι πρίν νά πάγω 
«ποιός ξέρει τάχα τό πρωί αν δέν μέ βρούνε πάγο.»

Στούς δρόμους φτώχεια κι’ άρχοντιά χειροπιαστές
γυρίζουν

ζέστη γυρεύοντας κι’ οί δυό ποΰ τώρα τουρτουρίζουν 
καί στρέφοντας τό μάτι μου σέ δλες τής μεριές 
κυτάζω μύτες κόκκινες δπως ή πιπεριές.

Μάς έλειψε ή ζάχαρι, ή ζέστη τώρα λείπει 
κι’ αρχίζω νάχω σήμερα καινούργιο καρδιοχτύπι 
μήπως μ ’ αυτόν τόν πόλεμο σιγά σιγά τεμπέλη 
κάθε οχτώ κι’ ό φούρναρης μάς φέρνει τό καρβέλι.

Γιά νά πλουτίσουν μερικοί νά κάνουν μιλιούνιια 
καί τής τριχιές άκρίβυναν καθώς καί τά σαπούνια 
κι’ αν σκέψις σοΰρθη κάποτε κρεμάλας κουνενή 
πρέπει νά δώσ!ϊ|ς ένα βιό γιά δυό όργυιές σχοινί.

Χαμένα τάχω ιΠερικλή μέ τήν άκρίβεια τούτη. 
Ά π ’ τό χασάπη <ίάν περ\’ώ μπαίνω νά πάρω μπούτι

ιιά σάν ρωτήσω τήν τιμή αλλάζω γνώμη πάλι 
καί προτιμώ τό μπροστινό καί κάποτε κεφάλι,

Π ροτοΰ μεσ’ στό μπακάλικο τό πόδι μου νά βάνω 
βόηθα με λέω "Υψιατε καί τό σταυρό μου κάνω 
γιατί ογδόντα πάν ταύγά καί πιό πολύ καμπόσα 
κι’ είναι τά περισσότερα παρμέν’ άπό τήν κλώσσα.

Κάρβουνα λέει ό ντουνιάς ποΰ γύρω μου παγώνει 
κι’ άφοΰ ατό πεΐσμοϋ ό καιρός μάς ρίχνει κι’ άλλο

χιόνι
στό σπιτονοικοκύρη μου κι’ έγώ τό γρόθο δείχνω 
καί λέω ή μοΰ δίνης στήιι ή κανονιά σοΰ ρίχνω.

Τριγύρω τουρτουρίσματος ήχολογοΰν τραγούδια 
κλείνουν αράδα τά Σχολειά, χαρά στά μαθητούδια 
ό χρόνος δμως τσ κακό θά μάς τό διορθώση 
δταν έρί)ή ό Μάιος καί τό κλαρί φουντώση.

Γιά κύταξε πώς τάφερε, βρέ Περικλή ή τύχη.
Τά κάρβουνα έγίνηκαν τά ξύλινά μας τείχη



NEW YORK SATIRE

κι’ ώς νέες τώρα θά γραφούν δώ πέρα Σαλαμΐνες 
11 ενσυλβανίας και Ούέστ καρβσυνοφόρες μίνες.

Κάρβουνο εΐναι ή φονή ξεπαγιασμένου κόσμου 
κι’ δπως ό Ί«απόστολος ό συνονόματος μου 
κυτώ γραμμένα στουρανού τάς παγεράς εκτάσεις 
«ήξεις άφήξεις κάρβουνα προτοΰ νά ξεπαγιάσης».

Παρθένοι μέ τόν πόλεμον έγιναμε μωραί, 
κι’ άν κλείσσυν εργοστάσια θρηνώ τά καμπαρέ 
ποΰ στής οχτώ θά σβύνουνε τά άπειρά τους φώτα 
γιά νά κοιμάται ενωρίς κι’ ή κάθε μιά κοκότα.

Νωρίς θά κλείνουν ρεστωράν καί κινηματογράφοι 
δλα τά μέρη τοΰ γλεντιοΰ θά καταντήσουν τάφοι 
καί πλάκα στό καθένα τους θά κρευασΛή γραμμένη 
«Ενθάδε μπαίναν γιά μαλλί καί βγαίναν κοι<ρε-

μένοι.»

’Αντίο Τσώρτσιλ ένδοξο- κι’ έκεΐνο θά τό κλείιοουν 
καί πλάκα έπιτύμβιον στήν πόρτα θά κολλήσουν: 
« ’Ενθάδε ό Καλλιμαχεύς παπάς μέ πανταλόνια 
μετά τοΰ Άραβαντινοΰ τσούγκραγε σ’ άλλα χρόνια 
κι’ ό Καμπανίτης ετρεχε άφράτός στό ποτήρι 
καί μιά Σμυρνιά καθότανε δίπλα στό θυμιατήρι.»

Ντίγκ ντάγκ άκούω πένθιμη στά καμπαρέ καμπάνα 
Κλάψε καί κείνο τό Καπρίς ποΰχε τη Βραζιλιάνα 
καί μέσα του βαρύτιμες κατρακυλούσαν γοΰνες 
καί στίμπστς δρτσα έκαναν καί σία ή μαοΰνες.

Στό μέλλον μέσ’ στό Μποντγουέϊ κρατώντας
δοκανίκι

θ’ αναζητώ ώς ό Όρφεύς καινούργια Ευρυδίκη 
καί θ’ άπαντά στής λύρας μου τοΰς στεναγμούς ή

Γ νώσι
«άπό πολύ χειρότερα Θεός νά σάς γλυτώση».

Σ ’ αύτό τό σκότος τό βαθύ θά λέω ποΰσαι φώς μου; 
Μαύρα σάν πίσα ψηλαφώ καί πίσω μου καί μπρός

μου
κουράσθηκαν τά μέλη μου σέ τοΰτα τά σκοτάδια 
καί θέλουν φώτων χάϊδεμα καί κρεατένια χάδια.

'Ό σο τραβάν τά πράγματα; τόσο καί αγριεύουν 
άλλο σιτάρ’ «οί Σύμμαχοι έσχάτως μάς γυρεύουν 
κι’ άν μάς χορίζη σήμερα κάθε καρβουνοπεΐνα 
θά μας ένωση αΰριο κοινοΰ άγώνος σφήνα.

Κοινή άνάγκη στό έξής πο?λά θά έπιβάλη 
Τουντέϊ μήτλες θά μάς ποΰν χουΐτλες καί τήν άλλη 
Άκρέατες κι’ άσίταρες 'Ελληνιστί νά ποΰμε 
καί μόνον μέρες ν ο ί κ ι λ ε ς μαγκούφη δέν θά

δούμε.

Μέ τήν ακρίβεια τούτη δώ δέν ξέρω τί θά γίνω 
Χαμένα τάχω εντελώς θαρρείς χασίσι πίνω 
ποΰ μέ ρωτοϋν πότε θάρθή ειρήνη βρέ κηφήνα; 
καί απαντώ: « Ά  λ λ ο ί μ ο ν ο ά ν ε λ ε ι π ε

κ ι ’ ή π ε ΐ ν α.»

Π .— Καί στήν Ελλάδα πώς περνοΰν;
Φ.— Σάν πάντα μέρες φίνες 

Κανένας δέν έπέθανε έδώ καί δέκα μήνες 
κι’ είχαν καθώς μοΰ έ'γραψαν τόν περασμένον

χρόνον
πολλές χιλιάδες κρούσματα πολυφαγίας μόνον.

Σέ Καρναβάλια βρίσκονται μέ διαρκή γκαμήλα 
Κανείς δέν κάνει τόν Άδάμ μέ τής συκιάς τά φύλλα 
καί μόνον τό παχειάντερο αν κανενός τοΰ κλείση 
δέν βρίσκει ρετσινόλαδο γιά νά τόν ένεργήση.

Έσύ πώς είσαι Περικλή;
Π .— Μπακάλης έ'χω γίνει 

κι’ ένα μονάχα σήμερα μ’ ανησυχεί τσακπίνι 
ποΰ σ’ δλα τά Γιουνάϊτετ δέν βρίσκεται έληόλαδο 
δίχως νά έ'χη κι’ είκοσι μεράδια βαμβακόλαδο.

Φ.— Πέρ ντίο Σάντο! Σώθηκα τότε κι’ έγώ μέ σέ 
τό μαγαζί θά προτιμώ ψονίζον βερεσέ 
καί είς τά τυροκομικά άν τύχη υστερεί 
θά περνώ τό σαποΰνί σου νά τρώγω γιά τυρί.

Π.

’Έχεις σέ μπαμπακόλαδο σαρδέλλες στιβαγμενες 
σαλάμι άπό άλογα κι’ έληές σ/.ουλικιασμένες; 
Σήμερα κάθε βρώμικο ό πόλεμος σηκώνει 
κι’ ιδίως δταν πρόκειται κανείς \·ά μήν πληρώ νη.

- ’Έχω καί άλλα πράμματα άρκούντως έπαρκή, 
πώς είπε καί ό Μπέϊκερ καί άλλοι μερικοί 
μά ώς ποιότης κι’ άριθμός γυρεύουν μερεμέτια 
προτοΰ νά κλάψουν τά χωριά κι’ δλα τά βιλαέτια.

Τώρα ποϋ στό εμπόριο καθώς σοΰ είπα μπήκα 
τοΰ μακελιοΰ άρχίνησα κι’ αισθάνομαι τή γλύκα 
κι' δσον αύτός ό πόλεμος κραιτήση παραπάνω 
τόσο άπό τής σπέκουλές καί πιό πολλά θά κάνω.

Σήμερα πώχω τοΰ Έρμοΰ καί γώ τό δεκανίκι 
μ’ ευχαριστεί τό φάγωμα ποΰχουν οί Μπολσεβίκοι 
κι’ όσο αύτοί θά τρώγονται κι’ οι άλλοι θά

σκοτώνονται
τόσο έδώ τά πράμματα πιό πάνω θά σηκώνωνται

ΓΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τήν περασμένη εβδομάδα ένώ γιά δλους τούς-ορθο
δόξους αρχινοΰσε καινούργιο καλαντάρι έμάς πσραδό- 
ξως μάς έπεσκέφθηοαν οί Καλλικαντζάρο», δπως είδαν οί 
άναγνώσται στό προηγούμενον φύλλον μας. Είναι καί 
αι’τό βλέπετε έ’να άπό τά κωμικοτραγικά ποΰ μάς συμ
βαίνουν πολλές φορές ενεκα ή διαφορά τό ή-μοκρολόγι.

Τήν περασμένη έβδομάδα λοιπόν έπειδή έμεΐς μέν έδώ 
είχαμε πρωτοχρονιά, διάφοροι δέ άλλοι κακή καί ψυχρή 
χρονιά έκόψαμε κατά τά πατροπαράδοτα τής βασιλόπη
τες, δπως κόβωμε καί καρφιά τόσον καιρό τώρα χάρις 
στό κάρβουνο ποΰ δλα έ'ρχεται στή Νέα Ύόρκη αλλά δέν 
μάς ζεσταίνει.

Βασιλόπητες έκοψαν δλα τά σπίτια. ’Επίσης ή Παν. 
Ένοχης έ'κοψε καί αύτή δπως κάθε χρόνο τήν πήτά της, 
η όποία — πήτα δηλαδή— δέν ήταν κολοκυθένια δπως 
έκείνη τοΰ Σπαναΰ ήσαν δμως μερικοί κύριοι κολοκυθέ- 
νιοι ποΰ σκαλίζουν διαρκώς σάν τής κότες άντί ν’ άφή- 
σουν τόν Ελληνισμό ήσυχο νά κυτάζη τή στραβομάρα 
του.

Κατά περίεργον σύμπτωσιν ή λίρα τής Βασιλόπητας 
τής Πανελλήνιου Ένώσεος έπεσε σέ κάποιον Τοΰρκο 
καί ήκούσθη ένας λέγων:

— Μωρέ άκοΰς έκεΐ νά πέση στόν Τοΰρκο;
Καί κάποιος άλλος ήκούσθη πάλιν λέγοντας:
—"Ας φάη μωρέ κι’ ό Τούρκος μιά λίρα άπό τήν πήτα 

ποΰ θά φαν τόσοι καί τόσοι άλλοι.
Έμεΐς έκόψαμε τήν πήτα στά Μπόϊ Σκάουτς. Μολο

νότι δμως έπήραμε άπό ένα κομμάτι γιά δλα τά μέλη 
τής οίκογενείας μας συμπεριλαμβανομένων καί τών πε
θερικών μας δήθεν μέν γιά τόν καλό χρόνο, πραγματικώς 
δμως γιά τήν καλλίτερη λίρα, δέν είχαμε έν τούτοις την 
τύχη νά δοκιμάσωμε τό χρυσάφι, τό όποιον έ'πεσε πάνω 
οτά δόντια τού νεαροΰ Μπόϊ Σκάουτ Φέξη κι’ έτσι. . . .  
τοΰ έ'φεξε.

Οπωσδήποτε ή τελευταία έβδομάς έπέρασε μέ διάφο- 
οες πήτες, βασιλόπητες, κολοκυθόπητες, χυλόπητες καί 
διάφορες άλλες πήτες ποϋ καταλήγουν είς ήτες άρχίζον- 
τας άπό βασιλό, κολο, χυλο, καί λοιπά είς λό έκτος μέ 
συγχωρήτε άπό τόν άφαλό. . . .

Η πορεία μας λοιπόν άγαπητέ Άκατ-ανόητε είναι 
τόσον έθνική δσον έπιτρέπει τό δίκαιον τοΰ ίσχυροτέρου 
καί ό Αμερικανικός άγών είναι άγών δικός μας. Τώρα 
έάν καμμιά φορά έχωμε διαφορά γνώμης σέ σοβαράς λε- 
πτομερείας δέν μιλούμε, άλλά δαγκάνομε τη γλώσσά μας 
γιατί κατά τό δημώδες τής πατρίδος μας ρητόν «Ή  
γ λ ώ σ σ α  κ ό κ κ α λ α δ έ ν  ε χ ε ι  κ α ί κ ό κ- 
κ α λ α τ σ α κ ί ζ ε ι » ,  καί μάς άφοΰ δυστυχώς δεν 
είμεθα έκ φύσεως πετσί καί κρέας μάς άρέσει νά εϊμεθα 
τουλάχιστον πετσί καί κόκκαλο γερό.

I ΟΥΡΝΟΤΣΑΡΟΥΧΟ.— ΣΙΚΑΓΟ.
Δέν συμφωνούμε μέ τί) γνώμη σας· δχι βέβαια γιατί ή 

γνώμη σας δέν είναι σωστή, άλλά γιατί ή δική μας λό- 
μίζήμεν πώς δέν είνε εσφαλμένη.

Ή  μεγάλη πλειονότης τών πλουσίων δεν διακρίνεται 
συνήθως έπί μναλώ, τό όποιον καθ’ ήμάς πάντοτε—· είναι 
συνώνυμον πρός τό δίκαιον καί τό καλόν. Τώρα υπάρχουν 
βέβαια καί πλούσιοι ποΰ έχουν μυαλό πολύ (μεταξύ τών 
δικών μας αυτοί άπαντώνται σέ μεγάλην κλίματα). Τό 
μυαλό τους δμως αυτό τώχουν έξω άπ’ τό κεφάλα τους 
καί άν δέν φαίνεται σ’ αύτό φταίει τό κλακ μέ τό όποιον 
το σκεπάζουν δταν πηγαίνουν στάς έπισήμαυς ύποδοχάς 
Γ, στά Συλλαλητήρια, εις τά όποια βγάζουν λόγους ή 
μάλλον δέν β γ ά ζ ο υ ν  τούς λόγους γιατί τούς γρά
φουν άλλοι, αντί νά βγάζουν τό άκοσμό.

Κατά τή γνώμη μας λοιπόν 99 ο )ο  γιά νά κάνης πα
ράδες δέν εΐναι άνάγκη νά έ'χης γερό μυαλό, άλλά σί
γουρα ποδάρια, άντοχή στήν πλάτη, φαρδύ στομάχι, ευ
λύγιστα γόνατα, χαμόγελο απ’ έ'ξω καί φαρμάκι μέσα 
σου. Έμεΐς καθώς βλέπεις ποΰ δέν είχαμε ποτέ ουτε 

ερά όργανα μήτε κεφάλι κλούβιο δέν εϊμεθα μέν πλού
σιοι, ζοΰμε δμως καλλίτερα άπό δλους εκείνους ποΰ έχουν 
γεμάτη τήν κάσα τους καί τό κεφάλι τους άδειο.

ΑΘΕΟΝ Υ - ΛIΣΤΗΝ.—  ΜΓΙΟΣΤΟΝ
Ά ν  έχη ό άνθρωπος ψυχή; Αΰτό έξαρτάται άπό τόν 

άνθρωπο. Κατά τή δική μας τή θεωρία οί πλούσιοι μό
νον έχουν οί φτωχοί δέν έ'χουν ψυχή κι’ έ'τσι ό διάβολος 
δέν έχει τί νά τούς πάρη μετά θάνατον.

Έκτος δμως τής δικής μας θεωρίας ή όποια δέν εινε 
θεωρία επισκόπου, υπάρχει καί ή θεωρία, τών άλλων 
ανθρώπων οί όποιοι παραδέχονται δτι όλοι οί άνθρωποι 
γενικώς έ'χουν μέσα τους ψυχή, ή όποία μόλις ό άνθρωπος 
πεθάνη φεύγει άπ’ τό κορμί του άκολουθοϋσα στήν έξο
δό της δρόμον, ό όποιος — μέ τό συμπάθειο—  δέν έξη- 
ίχριβώθη άκόμα ποιός είναι.

Τώρα δσον άφορά τήν άλλη σας έρώτησι πιστεύομε σέ 
κάθε πράμμα πού δέν βλέπομε γιατί ή πείρα μάς έδί- 
όαξε πάντοτε ν’ άμφιβάλλωμε γιά κείνα ποΰ βλέπομε καί 
τ’ άλλα ποΰ μάς λένε έκτος αν προέρχονται άπό τήν 
Εξαρχία ή τόν κάλαμον τοΰ Αρχισυντάκτου τοΰ Κήρυ
κος γιατί «χείλη ίερέον ού ψεύδονται.»

Πιστεύομε στή μέλλουσα ζωή καί'τήν περιμιένομε μέ 
πολλή μας χαρά γιατί έκεΐ άφοΰ δέν υπάρχει μονέδα θά 
μπορούμε νά καβαλικεύομε καί θά μάς πάνε περίπατο 
εκείνοι ποΰ είχαν προορισθή άπό τή φύσι, νά κάνουν τήν 
ί’όια δουλειά καί δώ έπελθών δμως ό πόλεμος πάντα ταΰτα 
έξηφάνισται.

T ru e  translation  file d  w ith  the P ostm a ster  at 
N ew  Y o rk , Ν. Y . on  the 17th January, 19 1 8  as 
requ ired  b y  the act o f  O c to b e r  6th, 1917 .

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Α ΚΑΤΑΝΟΗΤΟΝ.— ΕΝΤΑΥΘΑ
Ποιά εΐναι ή πορεία τού φύλλου μας; Διάβολε. Μά 

ό Σάτυρος δέν είναι μήτε δπως ή άποκάλυψις Μαντζου- 
ράνου τοΰ Γυρολόγου μήτε απόσπασμα Σολομωνικής, 
μήτε κύριον άρθρον τού Κήρυκος, μήτε πατριωτικές 
φούσκες, τού Καλλιμάχου μήτε τό κάτω κάτο τής γρα
φής γράφεται στή Σανσκριτική ή στήν Κινέζικη γλώσ
σα γιά νά σοΰ είναι άκατάληπτος.

"Οσα γράφομε στήν Έφημερίδα μας τά καταλαβαί
νουν δλοι οί άνθρωποι ποΰ ανακατεύονται μέ τά γράμ
ματα συμπεριλαμβανομένου άκόμη καί τού ίδρυτοΰ, ό 
όποιος χάρις είς τά τσουβάλια άνήκει άπό τίνος στόν 
ίδιο κύκλο, καθ’ δν τρόπον καί ή μπανάνα είς τά συμβο
λικά φροΰτα.

Έκεΐνοι ποϋ σάς είπαν πώς εϊμεθα Γερμανόφιλοι, έάν 
το πιστεύουν είναι ηλίθιοι, άφοΰ δόξα σοι ό θεός δέν 
εϊμεθα έμεΐς δηλ. ηλίθιοι.

Π ΕΝ ΙΕΣ............... CHICAGO, ILL.

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου.)

Τέτοιο είναι τό Σικάγο γιά νά γυρίσομε πίσω έκεΐ 
πσΰ μείναμε πριν μάς πάρη ό κατήφορος συλλογισμών 
ποΰ θά μάς φέρουν ορισμένος πίσω τούς Σατύρους με
ρικών συνδρομητών άνοήτον ποΰ άνήκουν στή χορεία 
τών ευσεβών λειτουργών, άλλά μέ λίγο μυαλό.

Τέτοιο είναι. Άπέραντο στήν έκταση", ίσος πλέον ή 
διπλάσιον άπό τήν Νέαν Ύόρκην ποΰ γιά νά πάτε μέ τό 
κάρρο άπό τή μιά του άκρη στήν άλλη πρέπει ή νά είσθε 
δημοσιογράφος ή νά σέρνετε μαζί σας καί τό λώντσι, 
έκτός έάν άντέχετε καί σείς στήν πείνα.

"Οταν γραφή ή ιστορία τού Ελληνισμού τής Αμερικής 
ό Ιστορικός τοΰ μέλλοντος θ ’ άφιερώση είς τό περισποΰ- 
δαστον αύτού Κεφάλαιον «Έ  θ ν ι κ ή γ κ ρ ί ν ι α  
κ α ί  π ο λ ι τ ι κ ή  σ τ ρ α β ο μ ά ρ α »  ολόκληρες 
σελίδες γιά τή δράσι τών άντιπάλον μερίδον τοΰ Σικά
γου, δράσι πού έ'φερε μιά φορά κι’ έναν καιρό κύματα 
λαοΰ στό Κολισέουμ Χώλ γιά νά πάρουν δμος άπό κεΐ 
έπειτα άρκετούς ή άμπουλάντσες γιά τό Νοσοκομείο.

Ή  αλήθεια εΐναι δτι παντού έ'γειναν σκηναί τή μακα
ρία έκείνη έποχή ποΰ ήτο έμπάτε σκύλλοι» άλέστε κι’ άλε-
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οτικά μή δίνετε, στό Σικάγο δμως εγειναν μάχαι ομηρικοί 
ολο τάς όποιας καθώς συμβαίνει πάντοτε σέ τέτοιου εί
δους καυγάδες έβγήκαν νικήτα! οί πιό παλαβοί καί μπή
καν στό Νοσοκομείο οί περισσότερον φρόνιμοι ποΰ έτυχε 
νά βρεθούν μεταξύ έκίίνων ποΰ προσπαθούσαν νά σπά
σουν τά κεφάλια τους άντί νά φασίκελλώσουν τοΰς υπευ
θύνους φωστήρας.

Τήν έποχή ποΰ έπιοκεφθήκαμε τελευταίως τό Σικάγο 
δέν είδαμε πλέον πνεύματα έξημμένα, άλλά μόνον κεφά
λια τέτοια μερικά μέσ’ στά όποία διακρίνεται τό μ ε 
γ ά λ ο  τό κεφάλι τοΰ κ. Γουσταύου τοϋ α(θ)λητου, 
δστις κατά τήν τριαινταφυλλί βίβλον τήν δημοοιευομένην 
έπί χρόνους καί καιρούς τώρα είς τήν Π αντασαγωνίαν 
έπαιξε σπουδαϊον ρόλον είς την 'Ελληνικήν μεταπολί- 
τευσιν με θάρρος ποΰ θά έζήλευε καί αΰτή ακόμη ή 
πλειάς— συγγνώμην ή κοπριάς θέλαμε νά ποΰμε—  δλων 
τών έκάστοτε αίμοβόρων Λεονταρήδων, ποΰ ανοίγουν 
κατά διαλείμματα: τούς οχετούς τοΰ προσώπου των γιά ν’ 
ασεβήσουν πρός τήν αγνήν 'Ελληνικήν Ιδέαν.

Ό  περιανωνυμος αΰτός Γουσταύος, ό οποίος ήτο πάν
τοτε κατ’ έξοχήν δ ι α κ ε κ ρ υ μ μ έ ν ο ν  πατριωτι
κόν μέλος, δπως ήσαν γενικώς δλοι οί σημερινοί φωνα- 
σ/οΰντες κράχται γύρω άπό τό πάπλωμα τής προμήθειας 
καί τοΰ λουφέ, θά καταλάβη πιστεύομεν έκτος τοΰ τί έστι 
ίερύκοκο καί διαπρεπή θέσιν μέσα είς τούς δέλτους τοΰ 
Πατριωτικού Πανθέου δταν έρθη ή ήμέρα τής κρίσεως 
— πού τοΰ λείπει— καί γραφή ή ιστορία τών μεγάλων 
/ όγων τής σαπουνόφουσκας καί τών έ’ργων τής Πεντα- 
δαχτύλου.

Στήν εποχή τοΰ φοβεροΰ εκείνου πολιτικοΰ οργασμού 
πυΰ συνετάραξεν άπό άκρου σέ άκρον τόν 'Ελληνισμόν 
δέν ήτο βέβαια μιικρό π ρ ά μ μ α  ένας αγράμματος 
άνθρωπος νά κατεβαίνη στή δημοσιογραφία μέ φλογερά 

-άντί φλογέρα— άρθρα ποΰ τάγραφαν οί φίλοι του. 
Γιά τή δουλειά αΰτή χρειάζεται πολύ τουπέ καί μυαλό 
καθόλου καί ευτυχώς γιά μάς ό κ. Γουσταύος τά έχει καί 
τά δύο πρός μεγάλην θυμηδίαν έκείνων ποΰ τόν συναι- 
ναστρέφονται.

"Αν τό Σικάγον έδρασεν άλλοτε, τοΰτο1 οφείλεται είς 
τόν κ. Γουσταΰον· έάν πολιτικοί ιιετιαβολαί έλαβον χο>ραν 
καθ’ άπασαν τήν έ μ φ ύ λ ι ο  ν εγειναν κατόπιν 
τών ένεργειών τοΰ κ. Γουσταύου, ή διπλωματία τοΰ 
( ποιου δέν έχει δρια δπως καί τό δλον του.

’Απόδοτε τά τοΰ Καίραρος τώ Καίσαρι είπεν ό Κύριος 
ημών ’Ιησούς Χριστός. ’Εμείς λοιπόν σάν καλοί Χρι
στιανοί ένδιαφερόμενοι γιά τή μέλλουσα ζωή δσον καί οί 
διάφοροι μεγάλοι Σοττήρες γιά τόν ’Ελληνισμό τής ’Α
μερικής θά θεωρούσαμε άσέβεια, πρός τό έπάγγελμά μας 
τό δημοσιογραφικόν, άν δέν παρεδίδαμε στήν αθανασία 
τόν κ. Γουστ&ΰον ό όποιος προσέφερε τόσας υπηρεσίας 
όχι μόνον' στήν Κοινότητα τοΰ Σικάγου, άλλά στήν αν
θρωπότητα ολόκληρον δσα είναι τ’ άστέρια πού βλέπουν 
οί στραβοί καί τά καρβέλια ποΰ ονειρεύονται έκεΐνοι τών 
όποιων τό στομάχι μετεβλήθη είς τόπον γουργουρίσματος 
ένθα οΰκ εστι λίπα καί κρέας καί μασημός, άλλά βιολί 
άτελεύτητον.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων νομίσαμεν δτι μάς 
έπεβάλλετο, δταν περάσαμε άπ’ τό Σικάγο, νά γνωρίσω- 
μεν έκ τού πλησίον τόν δι-άσημον αΰτόν μ ο ν ο γ ε ν ή  
καί νά τοΰ πάρωμε μιά πολιτική συνέντευξι άπό τήν 
όποιαν καί μείς Λ'ά φωτισθοΰμε καί αυτός νά μή τήν 
ξεχνά σέ δλη του τή ζωή.

("Επεται συνέχεια)

Π . ΓΑΤΣΟ Π ΟΥΛΟΣ 

’Ιατρός

203 ERIE BUILDING, CLEVELAND, OHIO

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

"Οταν θέλης νά δοκιμάσης τήν άγάπην τοΰ φίλου σου 
έάν μέν είναι πλούσιος πρότεινέ του νά δείρετε κάποιον, 
έάν δέ φτωχός ζήτησε του δανεικά.

"Οταν ό άνθρωπος είναι νέο; γυρεύει ν’ άπολαύση 
όσες μπορεί ποιό πολλές χαρές τής ζωής καί δταν γηράση 
φροντίζει νά κόψη δφ ν  τό δυνατόν περισσότερες άπό 
τούς άλλους.

Γιά φαντασθήτε τί είρωνία αλήθεια! "Οταν ένας ξέ
νος άνθρωπος πεθάνη χύνεις έναν κουβά δάκρυα κι’ δ
ταν πεθάνης έσΰ δέν μπορείς λ'ά χύσης γιά τόν έαυτο 
σου μήτ’ ένα δάκρυ.

***
. "Οταν ίδής πώς ή άγάπη τής γυναίκας σου δλο καί 
αόξάνεΐ-καθ’ δν χρόνον ή δική σου πρός έκείνην έλαττώ- 
νετ»ι, ζήτησε τή λύσι τοΰ μυστηρίου άπό κάτω. . ·· άπό 
τό κρεββάτι σου.

PENDING CRISIS IN GERMANY

Whether in the face of assertions, denials, and 
lumors the German political situation has once more 
reached a stage of crisis it is difficult at the moment 
to say. It is fairly clear that something of consider
able importance is going on behind the scenes in 
Berlin.
' During the last few days semi-official and well 
-informed papers have been at considerable pains 
to declare that all differences between the civil and 
military authorities have been settled and that things 
are going smoothly and in complete unanimity. The 
comparatively calm nature of the comments in the 
Pan-German press has lent support to such state
ments. Then the all-important military leaders 
were suddenly called to Berlin for consultation, and 
by Sunday night political circles were buzzing with 
all sorts of rumors.

Before yesterday several papers stated that they 
were able to say that something like a serious crisis 
had been called into existence by the military party. 
Ιλ recent days the Frankfurter Zeitung, always 
cautious and well-informed, has expressed the 
opinion that the political calm was only temporary, 
and yesterday it declared:

“ It is a case whether the policy which the Chan
cellor and the Foreign Minister, in agreement with 
the majority of the Reichstag, settled upon for the 
Brest-Litovsk peace negotiations, a policy which re
presents an endeavor to reach peace by understand
ing and which rejects all forcible annexations, will 
succeed or whether the very considerable annexa
tions demandel by the military party under the for
mula of ‘military safety of the frontiers’ will be re
alized.”

As far as can now be judged, that would appear 
to be an accurate summing up of the situation.

From the comments of other papers, it is now 
evident that the last few days’ proceedings at 
Brest-Litovsk have been very displeasing to the Pan 
Germans. The Weser Zeitung speaks of the un- 
edifying spectacle being witnessed there, and the 
Cologne Gazette attacks Trotzky as a doctrinaire 
with whom it hopes Russia will soon settle accounts.

After all, says the Tagliche Rundschau, mocking
ly, "the present Russian Government is composed 
of men who are much more Jewish than Russian, 
and they are using the peace negotiations not so 
much as a means to give their land peace as to for
ward a social world revolution."

Such comments are significant. The Rundschau 
a:so remarks that the German agreement with cer
tain Russian demands, especially those of an econ
omic nature, has drawn sharp objections from such 
influential men as Helfferich, who is now an ex
treme Pan German.

The Pan Germans clearly are out to smash the 
negotiations, and the proceedings at Brest-Litovsk

have not given the democratic parties any too high 
an opinion of the capacity of the present Govern
ment.

Hertling and his colleagues, therefore, are in a 
difficult position all around.

Meanwhile the Pan German Fatherland party is 
redoubling its efforts to gain a victory, and its count
less organizations are flooding the wires with mess
ages to the Kaiser, Crown Prince, Hindenburg, and 
L.udendorff. Tirpitz, its moving spirit, stated sign
ificantly at a reception he gave in Berlin to Deputies, 
politicians, and journalists that recent events allow
ed him to entertain the firm hope that German in
terests in the East would be safeguarded.

The party is very keen of getting rid of Kuhl· 
mann and Hertling, too. These men are probably 
both too insincere to allow themselves to be driven 
out of office from the necessity of sticking to cer
tain opinions or certain policies. If they go, a mil
itary dictatorship is theonly alternative.Then.inVor- 
varts’ words, the German people and all the world 
cis well will certainly know where they stand.

II ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΥΛΩΝ Ο ΥΣ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

—  Ά μ ’ ποΰ νά τά μάθω αύτά Αεσπότημ’ γώ, είπε πε- 
ριλύπως ή Μυλωνοΰ. Σκολειό δέν πήγα, γράμματα δέν 
έμαθα. Στά χρόνια μας μονάχα στόν άργαλειό μπαίναμε 
τοΰ σφουντύλ’ γυρίζαμε δπως γυρίζ’ κι’ ου φουκαράς ού 
Ιδρυτής ου γάτους δταν τ’ πατήϊς τ ’ νουρά.

Ό  Παπάς ήταν ή άλήθεια πώς ήταν έξυπνος άνθρω
πος. Αύτό τό μολογούσαν δλοι έκεΐνοι ποΰ τόν ακόυαν 
συχνά πυκνά νά λέη γιά τόν έαυτόν του πώς ήτοι με γ α
λί φυία πράγμα ποΰ τό καταλάβαινε κάθε άνθρωπος μόλις 
έβλεπε τό κούτελό του ποΰ είχε τήν ίδια κατασκευή μέ 
τό νεροκολόκυθο.

Σάν έξυπνος άνθρωπος συνεπώς ποΰ δέν είναι άνάγκη 
vr τού πής δεκα γιά νά καταλάβη τά τρία σκέφθηκε πώς 
κάτι σοβαρό κρύβονταν κάτω άπ’ τήν άμφιβολία τής Μυ- 
λωνοΰς πρός τή θεωρία τής ορθογραφίας του.

Έκτός αΰτοΰ δμως φαίνεται πώς κάτι μέσες άκρες θά 
ήξερε ό Παπάς γιά ν’ άρχίση τή Μυλωνοΰ μέ τήν ορθο
γραφία. Κάπου έφρόντιζε νά φθάση. Κάτι πράμμά 
της κρυφό έπήγαιινε γυρεύοντας νά βγάλη στή φόρα δχι 
βέβαια γιατί ήταν περίεργος· κάθε άλλο· οί Παπάδες 
συνήθως δέν είνε περίεργοι, π ε ρ ι ά ε ρ γ ο ι  
μονάχα είναι, άλλά γιατί ήθελε νά βάλη, καθώς λέει ό 
λόγος, τό ίσιο στή θέσι του.

( ’Ακολουθεί)

Στήν πόλι μας εύρίσκεσαι καί θέλεις νά μασίσης; 
τό «Στήβενς» μόνον Ρέστοραν ποΰ είναι νά ρωτήσης.
Τί φαγητά θαυμάσια, τί καθαρά, τί φίνα 
καί σέ ’Ανατολίτικη καί Γαλλική κουζίνα.
Τήν δρεξι ή ευωδιά καί μόνο θά σοΰ δώση
πού τρώς καί γλείφεις δάκτυλα καθώς τό λέν κάμποσοι.

STEVENS GREEK RESTAURANT 

21 Broadway New York City

Ό  άγαπητός κ. Γεώργ. Βουρνάς έξουσιοδοτήται ύπό 
τής Διευθύνσεως τοΰ «New York Satire» νά είσπράττη 
παλαιούς καί νέους σιυνδρομητάς τοΰ φύλλου έν Washin
gton, D. C. καί δπου άλλοΰ τού έ'ρθει βολικά νά συλ- 
λάβη τά διπλά.

(Έκ τού Γραφείου)

Ξενοδοχεϊον ύπνου πού καί φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυρωσΰνη 
νερά ζεστά καί κρΰα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μα καί μέ τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχεϊον πρώτης 
δ Παπανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

H O T E L  K A L I T H E A  
35 Gilbert St., Bridgeport, Conn.,
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KISS ME CIGARETTE CO. INC.

“ Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα «έ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν/ιό φίλημα σέ χείλη διψασμενα. 
"Kie.ineV τούτέστι φί^αμε σοΰ λένε νέτα οκέτα 
δμως ,δέν fjvai θηλυκά·, άλλ’ είνομ σιγαρέττα. τ 
Καπνός Τουρκίας εύγευστος κα'ι τής 'Ελλάδος πρώτης 
που κι’ δν δέν έΐσάι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης.

. MONESSEPi, )ΡΑ.352 Donner Ave.,
. έ ά -  J i>.·'

Η O ΜΕΓΆΑΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙ-Σ ··.*··■:■ 
ε, ίΐ;-..:.·.*..:. t*. Τ Ο Υ ··Λ 1Ω Ν Ο Σ :

TO yMYP-ON- Ν->ΖΑΡΠ-Α': .·  ̂ · -

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΤΖΙΚΩΣ -■ Λρωρίασιν, · έμπιοφύτην, 
άρμ^όφΑεμμβ ^’Αλωπίτιη·)  ̂-ρευματισμούς,-·> φα,γοΰραν, 
έξαιώηματα,ι σκασίματα .δέρματος, πιτυρίδα καί 
τριχών, ,^υ^^^μα,.^ ιο /ί5ίρε^ ..α^ι^ί^5,,6% 5ΐ χρότ 
νιον;, κρυολογήματα, .πιάσιμο,σύγκαμα,^ σπυριά τοΰ προ
σώπου.·

Μ ^ά κω νεΓ  τό ‘πρόσωπό "'κάΐ 'γΰαλίζΐΐ ϊο δέρμά.

* ' Τι,μή" ϊό  σέντς, oft σέντς καί ΐ.ΟΟ 'δολλάριον. _
TO N Ω’ίΤΚΟΝ ΦΑΡ5ΙΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ»; 

τοΰ. Ιδιου εφευρέτου.
Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπσ άγνά φάρμακα, ρίζες, 

φλοιούς κα'ι' φύλλα δένδρων.
’Ενδυναμώνει τούς άδυνάτους καί τούς αναιμικούς. 

Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα; τόν πονο
κέφαλον, Καθαρίζει, τό αίμα, κάμνει ωραίο πρόσωπο κα! 
κόκκινα μάγουλα.

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

VENIZELOS BRAND
Εΐναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν 'Ελληνι
κήν, άλλά κα! τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία κα! είσάγεται τώρα κα! στά Φαρμακεία άκόμα. Και 
ξέρετε γιατί τό μέν λάδι είναι α 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 it ά ρ ι, ο! δέ συσκευασταί του ζη
τοΰν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Πρώ
της τάξεως λάδι κα! τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO.
688 W . Randolph St.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΙΙΣ
Διευθυντής 'Ελληνικών κα! ’Ιταλικών Προϊόντων.

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής» χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ' δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
-.\π’ τόΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ' άν σταματή(?η
είν’ άρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση ,
κι’ δσα λεπτά κι’ άν έκαμες ποΰ μ’ αίμα ταχείς βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά'γλεντήσουν άλλοι
’Αδυναμία συνεπώς^.τά νεΰρ’ αν, σοΰ ταράζω Λ  - -ν
δϋσκοιλιότης συνεχώς άν. τύχη σέ πειράζη
αναιμικός άν%^ινες·κα!·εχεις,καρδοχτϋπι
μν έχης πονοκέφαλοι άν δρεξι σοΰ λείπη .
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-

. , .... . ... ... ( 
πρίν ή άρρώστείά'ϊίάρει μπρός; κι1' έρθ^ καιρός νά κλά-

;  ATH ENIAN, NJANUFACTURING
336 So. 2nd St. Philadelphia Pa

ΨΠ?·- ·· Λ: ·
CO.

LIMPERT SALES COMPANY 
47 W. 34th St,.,..... , .NEW YORK

ΔΙΑ Ζ ΑΧ AP Ο Π ΛΑΣΤΕΙA I
Soda fountains, Carbonators, Fixtures; Show-Ca

ses, Stoves, Chairs, Tables, Tile Floors, Ice boxes, 
Store fronts. Μηχανήματα δλων τών- 1 είδών, Καθρέ- 
πτας etc.

• ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & LIXNCU , ,«  ·. : ?$
Tile floors, ■ Tile walls  ̂'Ranges/1 Ste&m-*1 Tables, ■ 

Coffe Urns, Ice boxes, Silver ware, Aluminum ware 
Show Cases, Tables and Chairs, Counters, Ceilings"'' 
και, Exbust fans. .:,..··· . .V,.;.v

i Πρός δέ <&αλαμβάνομ£ντή.γ .τελείαν έπί^-ωσιν,κα-.. 
ταατημάτων μέ .τιμάς οιγκαταβραικάς.· κα!;δρους · ,,^ογίς '̂ 
κΟυς» ■ .-· ■ ■* ■. > ; ■■ < ·, ν.'=,·'·'■ »>·.<ΐ'·. ι·.̂
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ, Α Π  QTAQHTE ΕΙΣ > 

*·■'.:·.■.·. ,<.ί Α Λ Λ Ο Υ Σ ■-·■·:■'.-τ ί>-,ϋηλϊ>' wv

Π . Μ. Π A T  Ε Σ Τ Ι  Δ Η ?
rn»ii«y 
{>. ϊΛ" ι

s ELLENIC FURNISHING Co.
M l «tk AVENUE NEW YORK.

NEAI ΙΙΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ιΐδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.— δ,τι *Ιδος μεταξωτά Ισάρ- 
ρουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμά! ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι αυναγανιβμσν.
ΕΠ ΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

'Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στο κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νμ πάρης πίσω
νά λές: « ’ Απ’ τοΰς Μικρούτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αυτό σκορπίζει τ ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής οπως έγώ περνςίς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

GREEK·A RABIAN 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 περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κατι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

ΤΑ αάντα livm m t«v4. θ*ές νέΐ μή τό 
μ ί Αν χοτέ ΑτομομκΙλ στό δρόμο σέ χλ«χ ·αι  
Ά ν  μ’ (να κόδι *ϋρ»θ·6ς «Ιτ* μέ δίχως χέρι 
καί Ιχιις οίκογένιια καρβέλι χοιλς ·ά  φέρη;
Μέσ* στή ζ«βή σου δύστνχ* τέτοια Αν ίρ*η μί»α 
Ούαί Αν *1σαι σύζυγος καί Αν σί λέν κα τέρα.
’Εάν δέν θέλχις σννιπώς σ τ ό  δρόμο νά Χ€θάνβς 
στόν Τζ4ν Μαράκα κηγαιν* άσφάλη*ς νά κίτ#ς.
Joka k U n k u , Rookery ΙΜ |. R m ·  *17 , Ckia*|·,

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά κα! φέτα και κασέρι 
και κασκαβάλι Ιξοχο ό Σιδεράκος ςρέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές καί λάδια κα! λοιπά δσα ό νοΰς σου βάλλει 
κι’ δ παραγγέλλων τόν παρά ·θά τοϋ προκαταβάλλη. 
c. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς το Pittsburgh, Pa. πωλείται 
είς τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχείον ό «ΈΡΜΗΣ».

Θέλεις βιβλία νά χαρής, νά λυπηθης, νά φρίξης; 
θέλεις στό «ρώς τ’ άληθινό τά μάτια σου νάνοίξης 
άπό Τολστόϊ κα! Οΰγκώ, Πολέμη, Π αλαμά 
« ς  τό μικρό τραγουδιστή κα! ώς τη Χαλιμά;
,ΕΙς τοϋ Κομπέρου γράψατε ή σϋρτε νά τά βρήτε 
γιατ! άλληώς σάς βεβαιώ θά μεταμεληθήτε.
G. KAMBEROS, 36 Ν. Howard St., Akron, Ohio.

Κ.

256 W. U  ST.

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Iatfif

NEW YORK.

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

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 εχης χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα. 
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στην τιμή δέν θάβρης 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.

Όδοντοϊάτρός 
47 West 39th Street

*Ωραι έπισκέψεως 9:—12 π. μ. 1 
Τάς Κύρίακάς 1Ϊ^Τ 2':" 

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2 f t 5

New York
-7 μ. μ. ;'·

Μ . Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

G A G A  LIS Sc ECONOMOU
252 Cheatnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε κα! γυναικεία 
γιά κάθ* γοΰστο κα! τιμή, γιά κάθε ήλικία; 
θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμχάββς;
Στοΰ ΟΙκονόμου— Γάγαλη εΰθΰς νά τά κρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ Ιχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
tov σάν τό βλέπεις στέ>«εσαι κα! λές μωρ’ τ’ «tvou

Ν. Π.

14 East 38th St.,

Π Α Π Α ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ
’Ι α τ ρ ό ς .

NEW YORK

Οί περισσότεροι εκατομμυριούχοι στήν Αμερική εγεί' 
ναν άπό τά οικόπεδα.

Οί διάφοροι ομογενείς έ πλούτισαν άπό ενα καλό μα
γαζί, σέ κεντρική θέσι, μέ λογικό έλ'οίκιο κα! μέ συμφέ- 
ρουσα λίστα.

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

Πρίν αποφασίσετε ν’ άνοίξετε μαγαζί ή ν’ άγορά- 
σετε οικόπεδα, σπίτια, έλάτε νά μάς έπισκεφθήτε.

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

203 ERIE BU ILDIN G CLEVELAND, OHIO

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό .λάδι; 
θέλέις έληές τών Καλαμών, άλλά κα! τής Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσοΰ νά φφς κα! ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές Ιμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εΰθΰς στούς άδελφοϋς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

K.

136 E. 17th S t,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Y.

***
Μίστι* κανιίς δέν M  « i  x| χ6ς δέν Μ  x f  καί μέν·.
*ο6χα έαν έπάνβ μας δέν καλοραμμένα.
“Αν ·έλης νά συγχινηέ^ κι’ ή δσπλαγχνη ’Etiaivq 
μέλις ντυμένο σέ Ujj λές » ’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Παχαγεβργίου Μηρός νά τρέχις τίΓηκέ 
#«6χα νά κάνβς Αμορφα χαί καλλιτιχνικέΐ

P A P A G E O R G * B R O S .
6Θ0 Blue UUbJ CHICAGO. ILL


