
R 
LO 

S 
1 

S

X
E/i

c

True translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 31st January, 1918, as 
required by the act of October 6th, 1917.

Μέ δίχως ήν και αν 
τοΰ Φασουλή Παιάν.

’Έριν αοιδε ώ Μοΰσα 
τών Παντζέρμανς στό Μπερ/.έν 
ψάλλε κα'ι τήν πανταχούσα 
τοΰ καινούργιου Τσαμπερλέν 
ποΰ στών Τάγκς τά μαΰρα χρόνια 
μάς ξεδίπλωσε γιαμά 
τά εννέα τά κανόνια 
τοΰ μινίστρου τοΰ Ψωμά.

Συγκινοΰνται διπλωμάται 
κα'ι Κογκρέσσο κα'ι Σενάτ 
μεγαλόσταυρος κολλάται 
στό καλπάκι τοΰ Έσάτ

κι’ δλοι λένε μέ μιά μοΰρλα 
τοΰ Λευτέρη τοϋ τρανοΰ 
βάλε τή φεσάρα τοΰρλα 
καθενός Τουρκαλβανοΰ.

Έ ριν άοιδε ώ Μοΰσα 
Μπέϊκερ κα'ι Γερουσίας 
τή σαρανταποδαροΰσα 
τής Κόκκινης τής Ρωσσίας 
ποΰ ποδάρι πήρε φίνο 
και μιά σίοο και μιά κόντρα 
φθάνει μεσ’ στο Βερολίνο 
κα'ι γειτόνεψε τή Λόντρα.

"Εριν άοιδε καινούρια 
τοΰ Σενάτ μέ τόν Μινΐστρο 
Π άρτε βιόλες κα'ι σαντούρια 
κι’ έν φιλοπολέμω οΐστρω 
ανυμνείτε τά χουΐτλες -
μέ τά μίτλες μέ τά στέκια

κα'ι δοξάσατε τά χίτλες 
μέ τά ξύλινα ντουφέκια.

Ήχεΐ σαλπίγγων ήχος 
κι’ ενα στρατό αβέρτα 
παρατηρώ μέ δίχως 
στήν πλάτη του κουβέρτα 
κα'ι παίζουν οι ζουρνάδες 
και τραγουδούν «Σπολλά τη» 
ποΰ μπλάνκετλες βδομάδες 
γιορτάζουν οί σολντάτοι.

Βλέπω έληάς κλωνάρια 
έπάνω σέ κανόνια 
ξυπόλυτα ποδάρια 
κατρακυλούν στά χιόνια 
καί μέσ’ σ’ αύτή τή νίλα 
πούχομε καί δώ πέρα 
σκέπτομαι τήν Γκαμήλα 
τήν Καθαροδευτέρα.
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Χίλια εννιακόσια δέκα και οχτώ 
πού τού Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό

’Αριθμός σαράντα είνε και εννιά
κι’ άλλοι μάς αλλάζουν πάλιν τήν γωνιά.

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

Δυό μηνός Φλεβάρη 
Νιος χρόνος άρριβάρει

ΙΙοΰ ό Ζαμπουνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργ,καν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρυσάφι

Ά ν  θέλη δμως και κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο  κ α τ α β ά λ ω

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 καί μείς μ’ εκείνον χάζι.
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Σ ’ αύτό τό συνεργείο 
κα'ι στό μεγάλο μπάλο 
καινούργιο υπουργείο 
λένε θά γίνη άλλο 
κι’ ή Μαριορή στό τέλος 
τό φερετζέ θά βάλη 
κι’ ίσως ό Βενιζέλος 
θά μας γλυτώση πάλι.

Γιά μιά κοιλιά διάλογος τοΰ Φασουλή τοΰ βλάκα
ποΰ στό χωριό άντ'ι κοιλιάς κοινώς τη λένε μπάκα.

Φ.— Γνωρίζεις βρέ κοθώνι 
έναν Μουσιοΰ Άμάκα 
και μιά Μαντάμ Σουφρώνη 
ποΰχουν κι’ οί δυό μιά μπάκα 
δπερ κοιλιά σημαίνει 
στήν καθομιλουμένη;
Στό δρόμο μήπως είδες 
καί σύ βρέ Περικλέτο 
αΰτές τής κατσαρίδες 
ποΰ μάς φωτίζουν φέτο 
ό σκούρος μέ τή μπάκα 
καί τοΰ Λευτέρ’ ή βράκα;

Κρατώντας τό καλέμι 
κύταξα νά διαβαίνη 
εχθές προχθές βερέμη 
κάποια κοιλιά ξυμένη 
κι’ άφοΰ στούς χοίρους δίνεις 
είπα μαργαριτάρια 
ελα κοιλιές νά ξύνης 
νά κάνωμε φανάρια.

Πές μου κοιλιά τής είπα 
κι’ ώμορφη κατσαρίδα 
σύ ποϋδες κάθε τρύπα 
στή δόληα μας Πατρίδα 
ποιός μαύρα μάτια εχει 
ποιός φρύδια μέ καμάρα 
ποιός τρέχει, τίνος τρέχει 
καί κάθε σαχλαμάρα;

Μ’ αΰτή μιλιά δέν βγάζει 
καί μέσ’ στό ατελιέ της 
τρυπώνει μ’ ενα νάζι 
δείχνοντας τό κωλιέ της 
κι’ έγώ σέ κείνο σκύβω 
μ’ ενα κρυμμένο πόθο 
μά κάθε μέλος κρύβω 
άπ’ τήν ντροπή πού νοιώθω.

Π .— Δέν θέλω χασομέρη
κοιλιές Λ’ά δώ τοΰ κόσμου 
μήτε μ’ ενδιαφέρει 
δταν περνοΰν εμπρός μου 
καί τής δικής μου μόνο 
ό πόνος μέ τσιτώνει 
ποΰ τούτον δώ τό χρόνο 
τή σφίγγω μέ τή ζώνη.

Φ.— Γιατρεύεις κάθε μπάκα 
διά τοΰ ζωναριού 
κι’ είναι ή ζώνη βλάκα 
άφρός τοΰ δολλαρίσυ 
γι’ αύτό καλά *σάν γίνης 
μέ την ψ ι λ ή τή γάζα 
τσάϊ καί σύ θά πίνης 
<ττό Μπίλτμορ καί στό Πλάζα.

Γύρω τό πάν έξέστη 
κι’ εγεινε άνω κάτω 
άπ’ τήν κορφή τούτέστι 
έξκιούζμι ώς τόν Πάτο 
κι’ όλοι μικροί μεγάλοι 
είδες μοΰ λένε βλάκα 
τί πράμμα εχει βγάλει 
περίπατο μιά μπάκα;

Πές μας μοΰ λένε ξέρεις 
έσύ μωρέ κηφήνα 
τί είναι ό Λεύτερης 
κι’ ό τάδε καί ό δείνα;
Ξέρεις γιά τήν 'Ελλάδα 
καί κάθε μία φάκα

όσα καί ή γελάδα 
πού λέν οι Βλάχοι βάκα.

Είδες μοΰ λένε άλλοι 
έσύ ποΰ ρίχνεις βέλη 
αύτιά χωρίς κεφάλι 
σέ υπουργείων μέλη 
κι’ έκανε τίκι τάκα 
τσ μέσα σου κοθώνι 
πώς κάνει κάθε μπάκα 
δταν κορσές τή ζώνη;

Αύτά μοΰ λένει δλοι 
βρέ Περικλέτο βίδα 
καί χάσκουν οί μαριόλοι 
μπροστά στήν κατσαρίδα 
μά γώ σ’ αΰτόν τόν τράκο 
ποΰ φέρνει κάθε γκλάβα 
έχει τούς λέω λάκκο 
κάθε κοιλιάς ή φάβα.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τήν περυσμένην έβδομάδα εγειναν πολλά πράμματα 
ή μάλλον πολλοί εγειναν πράμματα ήγουν προβατίνες 
τής όποιες έκλεισαν σένα μαντρί μέ τό ζόρι καί τής άρ
μεξαν καί πείραν μέ τό συμπάθειο καί τό μαλλί τους γιά 
νά πληρωθή τό ρηθέν ύπό τού ΙΊ ροφήτου Α-βουτούμ, 
λεγοντος «Πολλοί έπήγαν γιά φαΐ καί φύγαν κουρεμ- 
μένοι.»

’Εκείνο δμως ποΰ ένεθουσίασε μέν έμάς έθέρισεν δμως 
μερικούς παρ^αλήδες είναι ό έ'ρανος τοΰ Σχολείου.

Καθ’ άς έχομεν πληροφορίας κάποιος γενναίος δωρη
τής εις σαπουνόφουσκες τήν ώρα ποΰ έδήλωναν τάς δω
ρεάς των οί άλλοι μ’ δλη τή φοβερή συγκίνησι πού τόν 
κατείχε δέν κατώρθωσε ν’ άλλάξη τό χρώμά του καί δπως 
λέει είς τό τραγούδι από μαύρο νά γίνη χρυσό— επειδή 
όμως έβγαλε χρυσό, ισχυρίζεται κάποιος δτι είδε τό 
μούτρο του ποΰ έγεινε λευκό, κι’ έ'τσι ήτανε λέει σάν τή 
μύγα μεσ’ στό γάλα.

’Επειδή δέ είπαμε περί τών δωρεών τού Σχολείου θυ
μηθήκαμε τόν « ’Εθνικόν Κήρυκα», ό όποιος δέν μάς θυ
μάται πλέον πρός μεγάλην μας λύπην καί έτσι ζοΰμε τώρα 
ζωήν έντελώς ά-φανοί.

Είδαμε λοιπόν ποΰ λέτε στό ’Εθνικό νταούλι δτι ό κ. 
Κύρ. Κεχαγιάς είναι μεγάτιμος ομογενής καί ρτολλά 
άλλα σήμερα. ’Αλλά ό κ. Κεχαγιάς ήτο πάντοτε τέτοιος 
καί δέν είναι ή πρώτη φορά πού γιά τά Κοινά έβαλε τό 
χέρι βαθειά μεσ’ τή σακοΰλά του. Γιά τόν Κικιρίκι δμως 
τότε ήταν «Άϊβασίλη χωριό,» κι’ έ'γεινε μόνον σήμερα 
μεγάτιμος ομογενής. Ή  προσωπική εμπάθεια δέν τούς 
έπέτρεπε βλέπετε ν’ άνοίξουν τά στραβά τους ποΰ τάχαν 
ουνήθως κολλημένα μέ τσιρίσι, ή μάλλον μέ καφφέ καί 
τσι-ρίζι γι’ αύτό καί διαρκώς τσιτσιρίζει ό σοφός Κικι- 
ρικις έως δτου έπελθει τό μ η ρ α ΐ ο ν τέλος, δηλαδή ή 
ψιψιριζομένη κλωτσιά.

’Επειδή δέ άναφέραμε περί κλωτσιάς θυμηθήκαμε τό 
φούτ μπώλ. Είδαμε προχθές σέ κάποιο περιοδικό, δτι 
κάποιος κύριος είχε πάει στήν ’Αθήνα μαζύ μέ μιά κυρία 
-δηλαδή γυναίκα— γιά νά κάνουν τόν άνεμο κουβάρι. 

’Αφού έπήγανε έφρόντισαν καί κατέβηκαν άπό τήν τσιμι
νιέρα ενός παλατιού μέσα στό σπίτι καί νάσου παρουσιά
ζεται καί ό αφέντης.— Μόλις τόν βλέπει ή κυρία νάσου 
καί γίνεται μουσκίδι μέ τό συμπάθειο άπ’ τό φόβο της δηλ.

— Μωρέ τι ζαχαρένιος είναι τοΰτος έδώ άντρα; λέει 
ή γυναίκα.

Αύτός είναι καλός γιά φούτ μπώλ λέει εκείνος.
Τότε λοιπόν μπαίνει κι’ ό Φασουλής μέσα άπό τήν τρύ

πα (τής κλειδαριάς) καί λέει:
- Σάν ξαναρθής στήν ’Αθήνα δλος ό κόσμος θά παίζη 

φούτ μπώλ μέ τό.τομάρι σου.
Ό  άφέντης δμως άφοΰ τούς κύταξε καί τούς συχάθηκε 

έσήκωσε τά χέρια του καί τοΰς ηΰλόγησε μέ άνοιγμένα 
δάχτυλα πράμμα ποΰ κάνομε καί μείς καί μαζί μέ μάς 
δλοι εκείνοι πού έχουν καί κουκούτσι άκόμα μυαλού ύστε
ρα άπό δλες τής ξετσίπωτες αηδίες ποΰ πέσαν στά μάτια 
μας τώρα τελευταίως.

Π. ΓΑΤΣΟ Π ΟΥΛΟΣ 

’Ιατρός

203 ERIE BUILDING, CLEVELAND, OHIO

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

MI — ΑΙΜΟΡΟΤ ΔΑΝ. Ι1ΕΝΣΑΚΩΛΑΝ

Τό φθηνότερο τρια-ντάφυλλο εΐναι εκείνο πού αγοράζεις 
καί τό άκριβώτερο αΰτό ποΰ σοΰ προσφέρουν στούς δια
φόρους χορούς. ’Εμείς δέν εΐμεθα ειδικοί σ’ αΰτή τή 
δουλειά, μπορούμε δμως νά σάς συστήσωμε σέ κόίποιο 
φίλο μας ό όποιος εΐναι ειδικός, άφοΰ είχε άνθοπωλείο 
ένα ολόκληρο χρόνο καί μόλις μπήκε ό δεύτερος, τώ- 
κλεισε καί γλύτωσε κάμποσα λεπτά πού θά. . .  ,έ'χανε.

III. Ι1ΑΙΔΟΤΡΙΒΗΝ. ΝΤΙΤΡΟ Ι·

Γ ιά νά γίνης Δάσκαλος οέ Κοινότητα έδώ στήν ’Αμε
ρική σοΰ χρειάζεται άπολυτήριο τού Διδασκαλείου, περι- 
ωρισμένη κοιλιά καί δική σου γνώμη καθόλου. Ά ν  τά 
προσόντα.αύτά τά έ'χης τότε γράψε μας καί μείς θό φρον- 
τίσωμε Λ'ά σού βρούμε θέσι ίκοονοποιητική έως δτου πε
θάνης τής πείνας πρίν προφθάσης νά στραβώσης τού 
κόσμου τά παιδιά μέ τά φώτά σου.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ ΣΑΤΥΡΟΥ. ΣΙΚΑΓΟΝ

Έάν ό φίλος σας δέν βρίσκει καμμία εΰχαρίσιτησιν στό 
Σάτυρο αύτό δέν θά πή πώς ό Σάτυρος δέν έχει τά στοι
χεία γιά νά εύχαριστήσ»] έναν άνθρωπο πού έχει αισθή
σεις. Μέ τήν έρώτησί σας βρισκόμεθα. στή θέσι ποΰ θά 
είσθε σείς, άν σάς ρωτούσε ένας στραβός πού τή βρί
σκετε τήν εύχαρίστησι μπροστά σέ μιά εικόνα διάσημου 
ζωγράφου.

ΦΙΛΟ ΜΟΥΣΙ. ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΣΙΣΚΟ

’Όργανο δέν παίζομε κανένα. Έν τούτοις δμως μάς 
άρέσει δταν δέν είναι άπό κείνες πού μεταχειρίζονται 
συνήθως στούς διαφόρους μπάλους. Χορό ξέρομε. Δέν 
χορεύομε δμως γιατί ή δουλειά μας εΐναι νά χορεύωμε 
τούς άλλους στό ταψί.

"Οσον άφορά έν γένει τή μουσική αύτή άληθώς έ,ξευ- 
νίζει τόν άνθρωπον, άλλά μόνον όταν έχη μέσία του εύ- 
’,ένεια. "Οταν δέν έ'χη τότε δτι καί νά τοΰ παίξης δέν 
κατορθώνης τίποτε, έκτός έάν τού παίξης. . . .  ξύλο.

Έπίσης οί καλλίτεροι μουσικοί τού κόσμου είναι οι 
Τσιγγάνοι.
Υ. Γ.— Λησμονήσαμε νά σάς πούμε παραπάνω δτι ό κ. 
Τατάνης δέν ξέρομε τί δργανο παίζει. Πάντως δμο>ς 
άν παίζη πρέπει νά είναι καλός μουσικός.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Άκούς μοΰ λέει ύμνους Αγγέλων καί παιάνας 
ώσπερ Καλλιμαχείους πρός Τσουβαλοτιτάνας;
Μήτε ακούω λέω μήτε ν’ άκούσω θέλω.
Έχόρτασα διαβάζων στή γή γιά Βενιζέλο 
καί αί μυσταγωγίαι τοΰ κάθε Παπαρδέλα 
μοΰ κάναν τό στομάχι σάν τήν κρασοβαρέλα.

Εμπρός μοΰ λέει. Πάμε κι’ ή ώρα έχει φθάσει 
Γιά ποΰ; ρωτώ. Στόν Πλάστη θά πας νά σέ δικάση 
ό ΙΊοδαρειμ μοΰ λέει λιγάκι χαιρεκάκως.
Έκεΐ σάν τί άξίζει θά δής ό κάθε τάκος
κι’ αί σκέψεις σου κι’ ή πένναι κι’ αί πράξεις σου

κι’ οί λόγοι
θά κρεμασθοΰν έμπρός σου ώς είδος κομπολόγι.

Περίεργον! Σάν μ’ είπε πώς θά λογοδοτήσω 
κι’ δτι τό Μέγα Πνεύμα θά τ’ αντιμετώπισα} 
άντί ιδρώτας κρύος σάν πρώτα νά μέ κόψη 
τήν εΐδησι τήν πήρα άπό τήν άλλη δψι 
κι’ είπα Εμπρός νά δούμε στή θεϊκή τή φέστα 
άν οφειλέτης θάβγω ή θά μοΰ δώσουν ρέστα.

Έμπρός κουνήσου λέει βρέ Φασουλή σακάτη 
Ανοίχτηκαν ή πόρτες στής Δίκης τό Παλάτι 
καί βλέπω νά τραβούνε ή μιά κοντά στήν άλλη 
ψυχές ποΰ μέσ’ στή ζήσι έκάναν τόν μπακάλη 
μανάβη, δικηγόρο, γιατρό καί χίλια άλλα 
καί βρώμικη κρατούσαν ή πιό πολλές κουτάλα.
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Κυτώ. Τοϋ κάκου δμως. Τριγύρω έρημία 
Ψυχή πρός τό Παλάτι δέν φαίνεται καμμία 
■/αί κάτι ίσκιους -μόνον κυττάζω στ’ άγγωνάρια 
ποΰ έμοιαζαν σάν γάτες, σάν σκύλλοι, σάν μουλάρια 
κι’ δλων γνωστών κι’ άγνωστων ζώων τούς ίσκιους είδα 
ποΰ νόμισα σιγούρο πώς μούστριψε ή βίδα.

Βρέ Ποδαρε'ιμ τοΰ λέω ή μέ γελά τα μάτι
ί| δώ ποΰ ήρθα τώρα θά έχω πάθει κάτι
Έσύ ψυχές μοΰ είπες· έγώ κυτάζων δμως
Ευρίσκω άπό ζώα πώς γέμισε: ό δρόμος
yai τό κοινόν δέν νοιώθω αΰτό ποΰ βλέπω μπρός μου
ποΰχουν τά ζώα ήτοι μέ τής ψυχές τοΰ κόσμου.

Έζέλασε ό φίλος κυτώντάς με στά μάτια.
Τράβηξε μπρός μοΰ λέει κα'ι σύρε στά κομμάτια 
ποΰ ζών και τόσας έχων καθώς πιστεύεις γνώσεις 
δέν μπόρεσες μαγκούφη τόσον καιρό νά νιώσης 
« πώς  δ σ α  ε ί δ η  ζ ώ ω ν  τ ό σ ο υ ς  σ τ ή

γ ή ε π ί σ η ς  
ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  ά π ό  μ έ σ α  ζ η τ ώ ν  θ ά

σ υ ν ά ν τ η σ η ς .

Έσύ ποΰ δπως κείνοι γιά δίκη τώρα τρέχεις 
και γιά ψυχές κα'ι ίσκιους αμφιβολία εχεις 

ί στρίψε λιγάκι πίσω καί θά Ιδης καθάρια 
 ̂ /.αί τό δικό σου ίσκιο στοΰ δρόμου τ’ άγγωνάρια 
Σύ ποΰ θαρρείς πώς ήσο μέσα στόν κόσμο κάτι 
τί είδους ρίχνεις ίσκιο γύρνα νά δής, σακάτη.

: Έγύρισα. Θεούλη! Τί θάμμα ήταν κείνο!
Γαίδάρου ιιέ σιμπάθειο ίσκιο κυτώ ν’ άφήνω 
ποΰχε ουρά στά σκέλη, αυτιά μεγάλα, στόμα 
θαρρώ τό γκάρισμά του πώς ακόυσα άκόμα 
<αί αν καλά θυμούμαι πολλές φορές μέ φούρια 
έκλώτσαγε καί κείνος σάν δλα τά γαϊδούρια.

( ’Ακολουθεί)

Π Ε Ν ΙΕ Σ..................CHICAGO, ILL.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Ό  κ. Γουσταΰος παραλείψαμε ν’ άναφέρωμε μέχρι 
τοΰδε δέν είναι πολιτικό κεφάλι μονάχα, άλλά καί έμπο- 

• οικό έξ ού καί είναιι σήμερον Πρόεδρος δχι μιάς άλλά 
ιΛείστων εταιριών αί όποίαι είδαν τό φώς, ποτέ δμως 
δουλειές καί δπως ό ’Αβραάμ έγέννησε τόν Ίσάκ, ό 
Ιβάκ τόν ’Ιακώβ καί οΰτω καθεξής έ'τσι κι’ αυτές έγέν- 
ν*ισαν Πρόεδρο τόν κ. Γουσταΰον καί ό κ. Γουσταΰος 
χνν Τριανταφυλλήν, Ταιμίαν άνευ χρηματοφυλακίσυ καί 
Γραμματέα ύπογράφοντα μέ ντουγρά ήγουν σταυρό καί 
δάχτυλο.

Μόλις έφθάσαμε στό Σικάγο έθεωρήσαμε ύποχρέωσίν 
μ«ς νά γνωρίσωμεν έκ τοΰ πλησίον τήν έν λόγφ προσω
πικότητα γιατί μέχρι τότε τήν ξέραμε μόνον άπό μακρυά 
"|ν θυμούμεθα δμως πολΰ καλά γιατί φυσιογνωμίαι δπως 
1 τοΰ κ. Γουσταύου εΐναι άπό κείνες ποΰ δέν λησμονείς 
Ι'ΐά φορά μόνον κι’ αν τής δής. Νά τόν γνωρίσωμεν. 

,; *Ιώς δμως; Τό έγχείρημα ήτο δύσκολον. 'Υποκείμενα 
%  περι-οπής τοΰ κ. Γουσταύου δέν πλησιάζονται εύκολα 
''«ως δταν είναι καλοκαίρι δχι βέβαια δπως μπορεί νά 
*Κοθέση κανείς άπό σάς επειδή κρατσΰν τή μύτη σου 
e‘5 άπόστασιν τά πόδια του, άλλά διότι αί έμπορικαί του

1°°χολίαι είναι τόσαι πολλαί ώστε μόλις τοΰ μένει λίγος 
/'°ΐρός νά κάνη μερικές βόλτες τη νύχτα ά π ’ έ' ξ ω 
^  τό Athletic Club δταν τά μέλη εΐναι μέσα.

Οί διάφοροι φίλοι πρός τούς όποιους άπετάθην έκ-

λι παρών νά μέ παρουσιάσουν μοΰ τό ήρνήθησαν δλοι 
ϊσχυριζόμενοι δτι δέν έ'χουν καιρό διά έσιμο. Κατά
λαβα. Τόν ζηλεύουν, είπα μέσα μου, γιατί νά τό έκφρα- 
οθώ δέν μπορσΰσαι άπό φόβο μήπως μέ θεωρήσουν γιά 
στραβό ή γιά θεόμουρλο. Καί αΰτό ήτο. Τόν ζηλεύουν 
δλοι δσοι δέν έ' χ ο υ ν μ ά τ ι α ν ά τ ό ν ί δ ο ΰ ν.

Στό Σικάγο ό κ. Γουσταΰος είναι ό μόνος νέος ποΰ 
μπορεί νά ύποδυθή έκ τοΰ φυσικού τό Νάρκισο καί αν 
υπήρχαν σήμερα άκόμη αί νύμφαι— δχι βέβαια τής Νέας 
Ύόρκης γιατί εκείνες τόν είδαν άλλοτε καί έτράπησαν 
εις άτακτον φυγήν— άλλά αί μυθολογικοί θά τόν τρα
γουδούσαν σήμερα μέσα στούς βάλτους τοΰ Σικάγου δπου 
θά εΐχε μεταβληθή κι’ αύτός σε κάτι μεταξύ πικραγγου
ριάς καί τριανταφύλλου άπό κείνα τά όποία έχουν καί 
πρώτον συνθετικόν τους τό δνομαι τοΰ κατ’ εξοχήν υπο
μονητικού τετραπόδου.

— Μά έπί τέλους είπα σέ κάποιον φίλον μου πρέπει 
νά μέ εισαγάγετε στά Γραφείά του μιά μέρα καί νά ιιέ 
παρουσιάσετε έ'οτω καί μέ δεμένα τά μάτια. Νά περάσω 
άπό δώ καί νά μήν πάω στά Γραφεΐά του νά τόν γνω
ρίσω είναιι σάν νά πάη ξένος στάς ’Αθήνας καί νά μην 
ίδή τή σπηλιά τοΰ Σωκράτους έ'νθα τά ανάκτορα τοΰ 
Σο;κουλέ μετά τής Κλεοπάτρας.

Τί θέλετε δμως τί γυρεύετε. ’Εμείς οί Γραικοί εϊμεθα 
(ί θονεροί άνθρωποι ποΰ δταν ό γείτονάς μας π ρ ο β «ο
δ ε ύ ε ι ,  δέν θέλομεν νά τόν ίδούμε, έκτος άν είνε 
παντρεμμένος όπότε τόν βλέπαμε στό κούτελο.

Μέ λίγα λόγια έστάθη άδύνατον νά μέ εισαγάγουν οί 
φίλοι μου πράγμα ποΰ μ’ έ'καμε νά πάρω γενναίαν άπό- 
φασιν.

— ’Έ! Τότε λοιπόν είπα θά παρουσιασθώ μόνος μου.
Σηκώθηκα, πήρα δ,τι άναγκαϊον γιά τή συνέντευξι 

καί τράβηξα γιά τά γραφεΐά του μή λησ;μονήσας έν 
ταύτώ καί τή φωτογραφική μηχανή τήν οποίαν έτοποθέ- 
τησα στήν πισινή τσέπη τοΰ πανταλονιού γιά νά τόν 
φωτογραφήσω φεύγων ά π ο κ ρ ύ φ ω ς γιατί 
φανερά θά ήτο άδύνατον. Ό  κ. Γουσταΰος αποφεύγει 
τάς επιδείξεις. Είναι πολύ μετριόφρων. Μπά μπορείς 
νά πής μάλιστα καί κάτι περισσότερον. Είναι δλως διόλου 
. . . .  άφρων.

Μιά καί δυό λοιπόν σέ λίγο βρίσκομαι στά γρα
φεία τοΰ κ. Γουσταύου μέ μιά συγκίνησί σάν έκείνη ποΰ 
αισθάνεται κανείς δταν πάρη μέ τό συμπάθειο ρετσινό
λαδο στό σπίτι του καί βρίσκεται στόν υπόγειον ένθα δι’ 
εΰνοήτους λόγους καί τά λοιπά.

— ’Άλτ! μοΰ λέει ό θυρωρός. Πού πάς; "Εχεις άσφά- 
λεια ζωής έάν πεθάνης άπό τρομάρα; Σέ διάβασε ό Π α
πάς ή είσαι παλαβός; ’Έκαμες θηριοδαμαστής καί επι
στάτης σέ ζ«οολογικό Κήπο- καί καί καί.

— ’Ασφάλεια τοΰ λέω δέν έ'χω, άλλ’ άπό τρομάρα δέν 
υπάρχει φόβος νά πεθάνω. Είμαι παντρεμμένος καί 
συνείθισα. 'Ο παπάς δέν μέ διάβασε, άλλ’ αύτό δέν πει
ράζει γιατί διαβάζω έγώ τόν Παπά. 'Όσον άφορά τό 
τελευταίο έχω διαβάσει τήν 'Αγία Γραφή καί σκέπτομαι 
νά -κάνω δ,τι καί ό Δανιήλ στό λάκκο τών λεόντων. 
Πάντως έ'χω ανάγκην τοΰ λέω καί πρέπει νά ΐδω τόν 
κ. Γουσταΰον για

Ό  θυρωρός δέν μ’ άφησε νά τελειώσω άλλά μέ έ'να κί
νημα τοΰ χεριοΰ του μούδειξει έ'να παρακείμενο δωμάτιον. 
Φαίνεται παρεξήγησε τή λέξι ά ν ά γ κ η  γιατί δέν 
εξηγείται πώς άντί νά μέ στείλη στόν κ. Γουσταΰον μέ 
διηύθυνε στό δωμάτιον τό όποιον δέν ήτο μέρος μέσα 
στό όποιον γράφονται έπί τέλους στό βιβλίον τών παρου
σιάσεων άλλά έκεΐνο τό άλλο μέσ’ στό όποιον γράφει κα
νείς τούς άλλους δπως ό κ. Γουσταΰος.

’Εν τούτοις άφοΰ έκαμα δ,τι άπήτει ή περίστασις καί 
βγήκα έ'ξω απευθύνομαι καί πάλιν εύσεβάστως πρός 
τό θυρωρό παρουσιάζων τήν κάρταν μου.

— ’Εάν έχετε καί σείς τήν εύγένεια τοΰ κ. Γουσταύου 
καί τοΰ τήν έδίδατε τήν κάρτα μου πιστεύω πώς θά μέ 
ήξίωνε μιάς άκροάσεως.

Ό  θυρωρός έρριξε μιά ματιά στήν κάρτα καί μοΰ 
λέει:

•—Τοΰ κάκου. Ή  κάρτα είναι γραμμένη ’Ελληνικά 
καί ’Αγγλικά. Δηλαδή σέ δυό γλώσσες άπό τής όποιες 
δέν μπορεί νά διαβάση καμμία ό κ. Γουσταΰος. "Ωστε 
τό πιό καλό ποΰχεις νά κάνης τώρα ποΰ θά μπής μέσα νά 
τήν κρατής στό χέρι γιά νά τήν διαβάσης μονάχος σου.

GERM ANY’S AD VAN TAG E, TOO.

If it be true that the German editor Maximilian 
Harden has indicated a belief in the propriety of re
turning Alsace-Lorraine to its natural French allegi
ance, he has struck a great stroke for the general 
interest, that of Germany as well as that of the 
peaceable part of the world. W e have at various 
times pointed out how important the reversion of 
these bulwark provinces to France, the bulwark 
nation, was to all the non- Teuton world, to the 
United States among the rest, as a safeguard against 
Germany.

Perhaps Harden sees clearly enough to realize 
that the restitution would benefit Germasy as well. 
This it would do most particularly if Germany were 
to restore the lost provinces before she in turn lost 
them to Entente reconquest. She would get the 
credit for a fair and beneficial act. Her mercantile 
and political prospects among the brotherhood of 
nations will greatly need some such boost. As for 
loss, it would be but the loss of a military key to 
enter a neighbor country. In spite of Alsatian nat- 
uial wealth, which has been overestimated for Ger
man purposes, the provinces, hostile and depressed 
have been a drag on their masters.

Ε Μ Π Ρ Ο Σ ! !

Ή  τύχη χτυπά στήν πόρτα δλων τών άνθρώπων, 
άλλά μόνον εκείνοι 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 έ'πρεπε καί την άφησαν νά φύγη.

Ή  έπικερδεστέρα έπιχείρησις, κύριοι, σήμερα είναι 
ν’ αγοράσετε

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 με τήν ψυχή τού Ρωσ- 
σικοΰ λαοΰ 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 αξίας των. Δώσοβτε παραγγελίας

BOORAS BROS.

5 BATTERY PLACE NEW YORK

ΜΑΚΡΗΣ & ΜΙΛΙΩΝΗΣ

Ε ι σ α γ ω γ ε ί ς  καί Έ ξ. α γ ω γ ε ΐ ζ 
Τά καλλίτερα τυριά καί τά πιό| φημισμένα λάδια. 

ν'0λα τά είδη τής μπακαλικής είς τιμάς άσυναγωνίστους. 
’Ιδιωτικά τυροκομεία.

26 Madison Street, New York

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 ό'ρεξι ή εύωδιά καί μόνο θά σο|ΰ δώση
ποΰ τρώς καί γλείφεις δάκτυλα καθώς τό λεν κάμποσοι.

STEVENS GREEK RESTAURANT 

21 Broadway New York City

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

(Έκ τοΰ Γραφείου)

/
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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 προκαλούν τό φίλημα σέ χείλη διψασμενα.
“ Kis me”  τούτέστι 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. 
κι’ δλα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
και σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ αρχικά σας γράμματα
352 Donner A v e . , .......................MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΉ ΕΦΕΥΡΕΣ!Σ 
ΤΟΥ , ΑΙΩΝ ΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ Α Ρ Π Α ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 

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

Μαλακώνει τό πρόσωπο κα'ι γυαλίζει τό δέρμα.
Τι;μή 25 σέντς, 50 σέντς καί 1.00 δολλάριον.

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ ίδίου εφευρέτου.

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

Ενδυναμώνει τοΰς άδυνάτους κα'ι τούς αναιμικούς.

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιοΰ τή μηχανή μιά ρόδ' αν σταματήση 
είν’ άρκετή σιγά, σιγά στον τάφο νά σέ κλείση 
κι’ δσα λεπτά κι’ άν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει 
θοίρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι 
Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ άν σοΰ ταράζΐ} 
δυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη 
αναιμικός άν έ'γεινες κα! έχεις καρδοχτΰπι 
αν έχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη 

j 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.

Καθι■ρε·

L1MPERT SALES COMPANY
47 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 ε’ιδών, 
πτας etc.

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

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

Π ρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κα. 
ταστημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικάς και δρους λογι- 
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  ΑΠζ)ΤΑΘΗΤΕ EQ 

ΑΛΛΟΥΣ

Table
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ELLENIC FURNISHING Co.

6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΙΙΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο- j Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ωραίο πρόσωπο κα! | ρούχα, τής εποχής καλοκαιρινά, 
κόκκινα μάγουλα. I Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.

Τιμή $2.50 · ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Π . Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39th.Street New York

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

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Γράψατε Ν. ZARPAS, 45 7th St., Monessen, Pa

VENIZELOS BRAND
Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν 'Ελληνι
κήν, αλλά και τήν ξ έ ν η ν αγοράν στήν Αμερικήν. 
Είναι το  λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία κα! ε’ισάγεται τώρα κα! στά Φαρμακεία άκόμα. Κα! 
ξέρετε γιατί τσ μέν λάδι είναι άοσ ί μο ,  δ ύ ο  φ ο ρ έ  ς 
δ ι ϋ λ ι σ μ έ ν ο ,  ά γ ν ό ,  έ χ ε ι  χ ρ ώ μ α  
σ ά ν  κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, οί δέ συσκευασΐαί του ζη
τοΰν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Π ρώ
της τάξεως λάδι κα! τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO.
688 W. Randolph St.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ 
Διευθυντής Ελληνικών κα! ’Ιταλικών Προϊόντων.

555 8th Avenue.

Ελληνικά καί Τουρκικά &ν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
“ Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεβδάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λ ές : « ’Απ’ τοΰς Μικρούτσικους τούς Μ πρόδερς θά  ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ” Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
fi.’ αύτό σκορπίζει τ ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ ά ν  λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ  περνςίς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά  μέ συχωρν$ς.

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

* ★ *
’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ αΰλακώνουν τ ’ άλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια 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 εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, N. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο κα! τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Βέλίΐς χασέ. μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες; 
Στοΰ Οικονόμου—Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι κα! λές μ»#’ τ’ «Ιναι τ»3»;

Ν. Π.

14 East 38th St.,

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

NEW YORK

Τά πάντα είναι πιθανά, θεός νά μή τό δώση 
μά &ν ποτέ ώτομομπιλ οτό δρόμο σέ πλακώση 
“Αν μ’ ίνα πόδι εϋρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί Ιχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύσιυχ* τέτοια άν ϊρθη μέ#«
Οΰαί fiv είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζβν Μαράκα πήγαινε Ασφάλειες νά κάνης.
John M tra k u , Rookery Bldg. Room 817, C hicago, U1

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

Κ.

256 W . 44  S T .

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
Ί α τ * *

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’ έληα'ις άπό τό Βόλο
τής Άχαΐας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα
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

Οί περισσότεροι εκατομμυριούχοι στήν Αμερική εγει· 
ναν άπό τά οικόπεδα.

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

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

Πριν αποφασίσετε ν’ άνοίξετε μαγαζί ή ν’ αγορά
σετε οικόπεδα, σπίτια, ελάτε νά μάς έπισκεφθήτε.

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

203 ERIE BU ILDIN G CLEVELAND, OHIO

Θέλεις βιβλία νά χαρής, νά λυπηθής, νά φρίξης; 
θέλεις στό φώς τ’ άληθινό τά μάτια σου νάνοίξης 
άπό Τολστόϊ κα! Ούγκώ, Πολέμη, Παλαμά 
ώς τό μικρό τραγουδιστή κα! ώς τή Χαλιμά;
ΕΙς τοΰ Κομπέρου γράψατε ή σύρτε νά τά βρήτε 
γιατ! άλληώς σάς'βεβαιώ θά μεταμεληθήτε.
G. KAMBEROS, 36 Ν. Howard St., Akron, Ohio.

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗ ΡΙΩΝ 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 
_______________________________________________

Ποιό προϊόν Έλλττ'ΐκόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό κα! γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα! της Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοϋ Παρνασσού νά φφς κα! ν’ άπορήοΐ)?· 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
κα! παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι. 
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New YoA·

Ό  «ΣΑΤΥΡΟΣ» εις τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται
ε!ς τό άριστσκρατικόν Ξενοδοχείον ό «ΈΡΜΗΣ».

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-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν.

Κ.

1 3 6  Ε . 1 7 th  S L ,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YOR*
* * *

Μίβτερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μέν·. 
ροΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
*Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκ«νΐ| 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
•τούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτιχΑ 
ρονχ« νά κάνης έμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE  
600 Blue Island

BROS.
CHICAGO, &


