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ΙΙοϋ ό Ζαμπούνης γράφει 
χι' έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

'Γήν έβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηού στήν τσέπη του θά μπαίνη 
[ΐέ πέντε σέντζια μον(:χά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μας κα'ι μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

N’ ru '\όυκη έδρα μι ς, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
. πώ πιΤι κα'ι τό Λευτές.η μας σάν τ'ι τόν περιμένει.

Φ/εβάρη δέκα εξη μεγάλη συχασιά
και προδοτών ·/ ίλιάδωιν φρικώδης προδοσία.

"Αν θέλη δμως και κανείς συνδρομητής νά γείνη
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν και ’μεΐς εράνους όπως δ λ λ ο ι |
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α 6 ά λ %
•     —  ,
Χίλια εννιακόσια δέκα και οχτώ
ποϋ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό

’Αριθμός πενήντα δυό ποϋ φρικτά προβάλλουν χάλια 
και σπουδαίων προδοτών κόβουν τώρα τά κεφάλια.

SATURDAY, FEBRUARY 16, 1918

True translation  filed  w ith  the P ostm aster at 
N e w  Y o rk , Ν. Y . on  the 14th F ebru ary , 1918 ,  as 
requ ired  b y  the act o f  O c to b e r  6th, 1917 .

Ό  Περικλής ό νέος Δον Κιχώτης 
κι’ ό Φασουλής κατάπτυσίτος προδότης.

II.—-Τί μοΰτρα είναι Φασουλή αύτά ποϋ εχεις κάνει 
κι’ εγεινες μαυροπράσινος και σύ σάν τόν Τατάνη 
ποϋ τόν κυτοϋσαν έκπληκτοι μέσ’ στό χορό πολλοί 
κα'ι νά ρωτήσουν ήθελαν ποΰ τώχει τό βιολί;

Φ.— Άρρωστσς είμαι.
Π .— Φαίνεται πώς εχεις πάρει φθίσι 

και θά ψωφήσ'ης, ήσυχα ό ιδρυτής νά ζήση 
ποϋ στό Σχολειό έχάρισε άπ’ τή ζωή του χάνων 
κι’ ελυσε τή σακοϋλά του μετά πολλών βασάνων.

Φ.— Δέν θά πεθάνω Περικλή ό πόλεμος πριν φθάση 
πού ενας κρέας άλλουνού νά φάη νά χορτάση

Τότε καί γώ άναφωνών ώς άλλος Συμεών 
«Νϋν δέξου δέκα φάσκελλα πολιτισμού αιών» 
θά άπολύσω έμαυτόν τούτέστι τήν αρίδα 
έ'χων σάν δλους γιά ψωμ'ι τό μάτι μου γαρίδα.

Μέσ’ στής άβεβαιότητος τό μέγα καρδιοχτύπι 
μέ κράτησε στό πάπλωμα τού κρεββατιοΰ ή γρίπη 
καί μεταξύ καθαρκτικοϋ και δίπλα στό κινίνο 
γιά απεργίας μοϋλεγαν Βιέννη Βερολίνο 
κι απ’ τή χαρά πού άρχισε φαγούρα στό Μπερλέν 
έπαθα άκατάσχετον μέ συγχωρεΐς τσερλέν.

Οίον άγώνα τό πουγγί βρέ Περικλέτο έχει 
δταν κανε'ς γιά φάρμακα στήν σπετσαρία τρέχει 
κα'ι πέρνων τρεις μαγνέζιες γιά νά τόν ένεργήση 
βρίσκει καθαρκτικώτερη χίλιες φορές τή βρϋσι.

Άρρώστησα μά έγιανα βρέ Περικλή τσακπΐνη 
νά ίδώ καί γώ τοΰ Μπρέστ Λιτόβσκ τήν τραγική

ειρήνη

πού Δημοκράται Οΰκρανο'ι έφύγαν κοΰτσι κούτσι 
μέ δυό ποδάρια στριμωχτά στό ενα τους παπούτσι.

Σηκώθηκα. Καλλίτερα πλήν θάταν νά ψωφήσω 
παρά σ’ αυτές τής συμφορές τού Γένους μας νά

ζήσω
ποϋ μέσ’ στή γή τήν κλασική σέ κάθε δυό ποδάρια 
προδότες βγαίνουν διαρκώς δπως τά μανιτάρια.

"Οπου γυρΐσης κα'ι σταθης στήν άμοιρή μας χώρα 
προδότες κα'ι άπάτριδες θά δής χιλιάδες τώρα 
κι’ άν ζοϋσες ’κεΐ δσω κι’ άν λές πώς είσαι

πατριώτης
θάσουν και σύ τών προδοτών επαίσχυντος προδότης.

Τίποτε δέν άπώμεινεν άντιφρονοΰντίον τίμιον 
Άνεμος πνέει προδοσιάς μέσ’ στό Π ανεπιστήμιον 
κι’ ώς κα'ι τά νιαουρίσματα νυκτερινών ερώτων 
εϊναι και κείνα προδοοιά κατά τών καθεστώτων.



I

Παντοΰ ηχεί τής προδοσίας ή πένθιμος καμπάνα 
Ιΐροδίδ’ ή μάνα τό παιδ'ι καί τό παιδί τή μάνα 
κι’ ένφ κοιμάσαι σπίτι σίου ό φίλος σέ προδίδει 
καί μέ τσ γλυκοχάραγμα ξυπνάς στό Παλαμίδι.

Ώ  τή φτωχή, τή νυστική βασανισμένη γή 
ποΰ έπαισχύντων προδοτών κατήντησε πηγή 
καί τοΰς Βουλγαιροκτόνους της κι’ δλους τοΰς

Τουρκοφάγους 
εις νέους τούς μετέβαλε κακεντρεχείς Ίάγους.

Προδίδω γώ, προδίσεις σΰ, προδίδει καί ό άλλος 
Τήν εξουσίαν συγκλονεί τής προδοσίας σάλος 
καί πληγωμένων προδοτών Ήρωδιάς τοΰ Νόμου 
γυρεύει τά κεφάλια τους σάν κείνο τοΰ Προδρόμου.

Μαινάδες τρέχουν κράζοντας πάρτε διάβολοι
βάγια

Τά Ιερά έμόλυναν, έσύλησαν τά άγια 
καί νέος άναφαίνεταιι Άμοιραδάκης ήδη 
στής γκιλοτίνίας τό πανί ψυλά στό Παλαμίδι.

Άντιφρονοΰντες έγειναν προδόται καί λησταί 
ποΰ τόν Σωτήρα πολεμοΰν ώς προπαγανδισταί 
κι’ δσοι στό Σαραντάπορο έδόξασαν τό Κράτος 
τί φρίκη στό Κοράνιον ορκίζονται έσχάτως.

Ώ  τή φτωχή Πατρίδα μας πώς έχει καταντήσει 
τής προδοσίας κατακλυσμός τήν έχει πλημμυρίσει, 
κι’ ώς άλλος Νώε ό Σωτήρ μέ τοΰς μεμυημένους 
στο Παλαμίδι άραξε τήν Κιβωτό τοΰ Γένους.

Τών νηστικών ή προδοσιά ζητεί νά παραλύση 
τή φημισμένη τήν πυγμή τοΰ Κρητικού Δερβίση 
κι’ είς χρόνους γσυργουριστικής κοιλιακής εύκλειας 
τρίζουν τά κιγκλιδώματα καί τής· ’Ακροναυπλίας.

Στούς χρόνους ποΰ ποτίζεται τής προδοσίας χολή 
ό Λευτεράκης έκλεισε προσκαίρως τή Βουλή 
κι’ άπ’ τούς πατέρας τούς σοφούς θαρρώ πώς

βλέπω ήδη
άλλους τραβώντας γιά λουφέ κι’ άλλους στό

Παλαμίδι.

Τόν Κουμουνδοΰρο γνώρισες τόν ήρω τών
Κουμτζάδων;

.— Τόν γνώρισα.
Φ.—  Προσκύνησε τό φέσι τών ’Αγάδων 

κι’ ίσως στό τέλος τής ζωής μπαίνων σέ πειρασμό 
νά άσπασθή σωματικώς καί τόν ’Ισλαμισμό.

Ή  προδοσία κυριαρχεί στό δύστυχο τό Κράτος 
Ό  Ράλλης μας έπρόδωσε, Σκουλούδης,

Μομφεράτος 
κι’ οί-πετεινοί έπρόδωσα,ν άκόμα τό κοτέτσι 
καί κυνηγούν τής γειτονιάς τής κότες σκμλλοπέτση.

Ώ  τή φτωχή Πατρίδα μας, τή δύστυχη τή χώρα 
ποΰ τό σαράκι προδοσίας τήν κατατρώγει τώρα 
κι’ άπό τήν πείνα σκέλεθρο, μέ κάτισχνη κοιλιά 
τρέμει στό σκιάχτρο πάντοτε διωχμένου Βασιληά!

Μέσα στής μαύρης προδοσιάς τά τόσα μπερεκέτια 
έ'γεινεν δπως ή Τσυρκιά καί κείνη βιλαέτια 
καί λέει κλεινών ό Μωρηάς στή Ρούμελη τό μάτι 
κακή σου μοίρα καί ψυχρή καί παραπάνω κάτι.

Ώ  τή Πατρίδα ποΰγραψε Κιλκίς καί Λαχανά. 
Προδότες καί άπάτριδες αδιάκοπα γεννά 
κι’ ή προδοσιά κατήντησε ν δπως έδώ ή γρίπη 
πού άπό ο>πίτι πλούσιο καί φτωχικό δέν λείπει.

Κλάψε τό Κράτος τό φτωχό, τό Κράτος τό μαριόλο 
Προδότες έχει στό Στρατό, προδότες καί στό

ι στόλο,
ποΰ κατ’ αύτάς άντί νά φάν τά τοΰβλα γιά ψωμί 
σάν πεινασμένοι ρίχτηκαν στοΰ ’’Εθνους τήν τιμή. 
κι’ αγρίως τήν έσπάραξαν δπως καί σύ τσ ξέρεις 
καί ψίχουλα έ γλύτωσε δυό τρία ό Λευτέρης.

Ώ  τή φτωχή πού γλύστρησε σέ άνταρσίας δράσεις 
καί νέων Μπαλσεβίκιδων θά δή επαναστάσεις.
Ή  προδοσία μάς έ'φερε τής Ρούμελης τό κάζο 
καί μπρός καί πίσω δάχτυλα προδοτικά κυττάζω
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Ή  προδοσία ώργίοαε βρέ Περικλή τεμπέλη 
’Εκείνη κόσμου έ'κοψε πεινώντας τό καρβέλι 
κι’ αν δίνουν γιά τής σόλες των ένα ναπολεόνι 
είναι γι’ αύτό ύπεύθυνος ή προδοσιά καί μόνη.

’Εκείνη τό τρικάταρτο τώκαμε νάναι βάρκα 
Αύτή έδωροδόκησε μέ μιλιούνια μάρκα, 
καί δσοι δέν έπέθαναν ώς τώρα άπό πείνα 
μέ τό συμπάθειο έφαγαν τήν ξένη καβαλίνα.

Σάν είχε μέσ’ στής φλέβες μας τό αίμα ιιος κορώαΐίΐ, 
ή προδοσιά σταμάτησε τή δράσί μας τήν τόση 
άλληώς ποιός ξέρει σήμερα βρέ Περικλή βερέμη 
σέ ποιό προστάτης θά'μουνα Όσμανικό χαρέμι

Ή  προδοσιά σταμάτησε σέ παρελθούσα δίνη 
τή Μεραρχία τή γνωστή, τή θρυλλική έκείνη 
ποΰ γιά τσν Γκιούλ Μπαξέ ποτέ τραβούσε

τσοιρλατάνο 
νά πιάση ολοζώντανο τόν κύριο Σουλτάνο.

Παντοΰ καί πάντα προδοσιά Περίκλεις χασομέρη 
ματαίωνε τά σχέδια τοΰ Μάγου τοΰ Λευτέρη 
κΓ άργά αν τύχη μπήκαμε στοΰ αίματος τόν μπάλον 
στήν προδοσιά οφείλεται κι’ αύτό τών αντιπάλων.

Έάν δέν μέ προστάτευαν τά ξένα 11 ερικλέΐο 
θδταν καί ή καυκάλα μου μέ δίχως κρέας φέτο 
καί πάνω είς τόν τάφο μου θά γράφαν τά εξής: 
«Ενθάδε αναπαύεται ό Φασουλής μπεξής, 
ποΰ φίλος έπιστήθιος ύπήρξε τών Βουλγάρων 
ποΰ Τούρκοι τόν αγόρασαν μέ μάρκα έναι κάρρον 
καί τήν Πατρίδα πρόδωσε χάριν τού Γερμανού 
μέ στοίχους, μέ αινιγμιατα καί μέ τή Μυλωνού.»

Τέτοια καί άλλα τρομερά προδοτικά άκόμα 
σάν μ’ έκοβαιν θά έγραφαν στοΰ τάφου μου τό χώμα 
κι’ έφημερίδες θάλεγαν τρανές σάν τόν Ν τελάλη 
«Ό  Φασουλής άπέθανε νά ζήση τσ τσουβάλι».

II.— Γιά τούτη τή διάρροια τή γλωσσική σ’ οίκτείρω 
καί σκύψε δπως πάντοτε σαλιάρη νά σέ δείρω.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Α , ΦΙΛΟΤΙΜΟΝ.— ΕΝΤΑΥΘΑ
’Όχι κύριε. Έμεΐς δέν πήραμε μήτε τηλεγράφημα μή

τε γράμμα έπεΐγον, μήτε κάρτα, μήτε τηλεφώνημα, μήτε 
στόν ύπνο μιας άκόμα δέν είδαμε νά μάς προσκαλέση ό κ. 
Π ρεσβευτής. Αύτό δμοος δέν θά πή μήτε πώς ό σκοπός 
δέν ήταν άγιος, μήτε πώς θυμώνοντες, έναντίον ά τ ό - 
μ ω ν μάς έπιβάλλεται νά τιμωρούμε τό Σχολησ ήγουν 
δπως λέει τό δημώδες ρητόν: «Γαργαλεύεται, μέ τό συμ- 
πάθειο, ή Παπαδιά καί πληρώνει τό χωριό.»

"Οσω πιό ϊαιπεινή γνώμη γιά τό άτομόν σου έσφαλ- 
μένως έχει ένας άνθρωπος τάσιω τό χειρότερον για κεί
νον. Ό  άνθρωπος πού έχει άληθι νά αισθήματα σάν αυ
τά ποΰ μάς λές έσύ, άλλά δέν πιστεύομε μεΐς, — μέ τήν 
άδειά σου— άντί νά βάζη τής φωνές σάν καί σένα, βάζει, 
αάν πατριώτης καί Χριστιανός τό χέρι του στή τσέπη καί 
άν μέν αύτή εΐναι σάν τή δική μας τρύπια βγάζει τό 
σκασμό, άν δέ, δπως τοΰ Κεχαγιά, τάλληρα.

Αν θύμο>σες ποΰ σέ προσίκάλεσαν δεύτερον καί δχι 
πρώτον καί δέν θέλεις τώρα νά συνεισφερης στόν έρανον 
μόνον γι’ «ιύτόν τόν λόγο τότε σημαίνει πώς έχεις τόσω 
ιιυαλό μέσα στό κεφάλι σου δσο έχω έγώ στήν πατοΰσά 
μου καί νά μέ συγχωρής γιά τήν τιμή πού σοΰ κάνω.

ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΝ.— ΣΙΚΑΓΟΝ
Καλή έφημερίδα καί ώφέλιμος εΐναι κατά τή γνώμη 

μας έκείνη ποΰ προσπαθεί νά βγάλη άπό τής τσέπες τοΰ 
κόσμου τσ ψωμί της καί όχι τά μάτια τοΰ κόσμου γιά 
τή τσέπη τή δική της. Τήν έφημερίδα μας δμως μολο
νότι γράφεται στήν Ελληνική γλώσσα μπορεί νά τήν 

j  περάση καί γιά Κινέζικη εκείνος ποΰ έχει κ α λ ά  μ έ ν  
μ ά τ ι α ,  κλούβιο μυαλό δέ.

ΞΥΛΟΝ ΑΠΕΛΕΚΗΤΟΝ.—  ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ
Όποιαδήποτε δουλειά κι’ αν κάνης στήν ’Αμερική δέν 

θά πεινάσιης ποτέ. Θά κοιμηθής δμως πολλές φορές νη
στικός καί θά ξ υπνίσης άκόμα περισσότερες αδέκαρος, 
αν γίνης ηθοποιός ή δημοσιογράφος. Τώρα ίσως θά μάς 
ρο.τήσητε. Έσεΐς ποΰ είσθε δημοσιογράφος πεινάτε; 
Έμεΐς, φίλε μου, δέν πεινάμε, άλλά δέν είμεθα καί καμ- 
μιά φορά χορτάτοι, έκτός δταν τρώμε καί πληρώνουν 
άλλοι.

ΣΟΦΛ1 ΓΝΩΜΑΙ

Μολονότι τά γυαλιά ένισχύουν τήν δρασι, έν τούτοις 
πράγμα άκατανόητον, δταν σοΰ β ά λ ο υ ν  τ ά  
γ υ αι λ ι, ά ό κόσμος πιστεύει δτι δέν βλέπεις πιό πέρα 
άπό τή μύτη σου.

"‘Όλοι οί άνθρωποι νομίζουν πώς εΐναι έξυπνοι καί 
μόνον οί πραγματικώς έξυπνοι καταλαβαίνουν τής κου
ταμάρες των.

Ά ν  ή γυναΐκά οου έχει πολλούς φίλους, είναι κακό 
γιά σένα· άν δμως έχει μονάχα ένα τφτε εΐναι κακό 
γι’ αύτόν, γιατί έσύ θά γλυτώσης μιά φορά άπό κείνη 
καί κείνος θά φορτοίθή ιοιύτήν γιά δλη του τήν ζωή.

Τσ αντίδοτο τής φιλαργυρίας εΐναιι ό έρως καί τοΰ 
έρωτος ό γάμος.

Ή  τιμή εΐναι σάν τή σκούφια τοΰ κασίδη τοΰ παρα- 
μιθιοΰ ποΰ δταν τή φορούσε γινόταν αφανής καί δταν 
τήν έβγαζε δλος ό κόσμος έβλεπε τήν κασίδα του.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΟΤΑΝ ΕΙΊΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

"Όπως τό σώ^αι πούχα έπήρε άπ’ τή φύσι 
κάθε συστατικό του νά γεννηθή νά ζήση 
έτσι καί τώρα ίσκιος, πνοή αν είμαι, κάτι 
άπώνα "Ο λ ο ν θάμαι καί γώ μικρό κομμάτι.

"Ομως νά ζώ ώς πνεύμα1, καί νά υπάρχω τάχα 
ή δνειρο μή βλέπω εύχάριστο μονάχα 
κΓ είμαι κορμί άκόμα καί τό πρωΐ ξυπνήσω 
μέσα σέ βρώμα) κόσμο συχαμερά νά ζήσω;

Νά προϋπήρχα πρέπει. Σάν τί νά ίίμην δμως;
Ένα/λαγ ή μοΰ δείχνει τής φύσιεως ό νόμος 
κι’ άν κάτι είχα, πρώτα κοινόν μ’ αύτή τή φύσι 
τό αίνιγμα τού ίσκιου τό έχω πλέον λύσει.

Νά προϋπήρχα πρέπει, γιατί σ’ αύτή τή σφαίρα 
κιαθένα πουχει τ έ λ ο ς  πήρε άι ρ χ ή μιά μέρα
κι’ έγώ άφοΰ ώς πνεΤ'μΓχ μοΰ λέν θά ζώ αιώνια 
πώς βγαίνει τότε μήνες νά αριθμώ καί χρόνια;

Άφοΰ δέν θάχω τέλος σάν πώς συμβαίνει τάχα
καί μέν’ άπό τό Σόμπαν έξήρεσαν μονάχα
κ α ί  π ρ ί ν  ν ά μ π ώ σ τ σ  σ ώ μ α  δ έ ν

ή μ ο υ ν  μ ή τ ε  κ ά τ ι
κ ι ’ ύ σ τ ε ρ α  τ ο ΰ  ’ Α π ε ί ρ ο υ  έ γ ί ν η κ α

κ ο μ μ ά τ ι ;

Ά ν  δνειρο δέν βλέπω καί ζώ καί είμαι τώρα 
στών τετελειωμένων τή μακαρία χώρα 
κΓ άν μήτε ίχνος ΰλης έπάνω μου δέν έχω 
θά πή άπ’ δπου ήρθα έκεΐ καί πάλιν τρέχω.

Έάν ή ύπαρξίς μου Άπειρου έχει μέρη 
ό θάνατός μου τότε πρός τή Ζωή μέ φέρει 
κι’ είχες μεγάλο δίκηο, έφώναξα, Χριστέ, 
ποΰ δίδαξες καί είπες « Π ά ν τ ε ς  θ ε ο ί  έ σ  τ έ.»

"Ομω; νά έχω πνεύμα, ψυχή ή δπο>ς άλλως 
τήν λέει καί τήν γράφει κάθε σοφός μεγάλος 
η μ ήπιος τό κορμί μου στό θάνατο σάν γέρνη 
πέρνει αιώνιο ύπνο ποΰ δνειρο δέν φέρνει;

Είμαι ψυχή; ΚΓ αν είμαι, τί γύρευα στό σώμα; 
Αγνό καί φίνο κάτι τί κλείσθηκα στή βρώμα 

γιά νά μοΰ κανονίσουν τό μέλλον ξέναι κλίσεις 
και όνειρα και πόθοι καί βρώμικες αισθήσεις;

Είμαι ψυχή; Ά ν  εΐμία* τί λάκκο έχ’ ή φάβα 
γιά νάμαι μέσ’ στσ σώμα χειράτερ’ άπό σκλάβα 
αναίσθητος τελείως, χωρίς αύτιά καί χείλη 
κΓ είς πόθους, δράσιν, σκέψιν νάναι τό πάν ή ύλη;

Άφοΰ στή γή ή’ ΰλη, μοΰδινε κάθε σκέψι 
γιά λόγο ποιό μοΰ είχαν καί τήν ψυχή φυτέψει 
ποΰ έν όνόματι της τεμπέληδες κάμποσοι 
σουφρώνουν1 τής δεκάρες πιστών μέ δίχως γνώσι;

Είμαι ψυχή; ΚΓ άν είμαι γιατί σέ σώμα μπήκα 
καί μετά ώρες, μήνες ή χρόνια πάλι βγήκα;
Γιατί σέ σώμα μπαίνω μονάχα γιά μιά μέρα; 
Γιατί κορμί σάν πάθη έγώ νά κόβω πέρα;
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Έάν ’Απείρου δλου είμαι, και γώ κομμάτι 
γιά νά διασικεδάσω δέν ηΰρα άλλο κατι 
παρά νά μπώ στήν ύλη και ταύτης άνωτέρα 
νιά ξένες πράξεις λόγον νά δώσω γώ μιά μέρα;

Έάν έκ τοϋ Τελείου έκόπηκα καί πήγα 
και κόλλησα στό κρέας δπως κολλά ή μΰγα 
γιατί άντί νά κάμω καλλίτερο τό σώμα, 
έγώ έκείνου πέρνω ώς λέν τήν κάθε βρώμα;

Είμαι ψυχή; Κι’ αν είμαι ποιός θά μοϋ πή έν πρώτοις 
γιά λόγο ποιόν τής ϋλης έγίνηκα δεαμώτις 
κι’ άφοΰ χωρίς ιαιισθήσεις εΐχαι στό σώμα ζήσει 
--γιά δές Δικαιοσύνη!—  πώς μέ τραβοΰν σέ κρίσι;

('Έπεται συνέχεια)

Π Ε Ν ΙΕΣ...............  CHICAGO, ILL.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.)

Τό ιδιαίτερον γραφεΐον τού κ. Γουσταύου εχει τοΰτο 
τό διακριτικόν, δτι μπορεί νά μπή μέσα κανείς έάν θέλη 
καί χωρίς ν’ άνοιξη τήν πόρτα. Τό παράδοξον τοϋ πράγ
ματος έ'γκειται οχι βέβαια στήν κλειδαρότρυπα ή όποία 
δέν υπάρχει άφοϋ ή πόρτα δέν έ'χει κλε*δαρ*ά, άλλά διότι 
τό γραφεΐον είναι άπό κείνα ποϋ σοΰ υπενθυμίζουν τα 
μανδριά τής Πατρίδος άπό τά όποια διαφέρει μόνον 
κατά τό δτι τά δριά του δέν εΐναι άπό φράχτη, άλλ’ 
άπό ξϋλο καί τά όποια μπορείς νά ύπερπηδήσης χωρίς 
νά πάρης μάζωμα, άλλ’ ουτε καί. . · · μιαζοϋμα.

Ηϋραμε τόν διάσημον πολιτειολόγον καί περιφανή—  
ή λέξις παράγεται άπό τό περί καί φανάρι—  πατριώτην 
τού γλυκού νερού, καθήμενον παραδόξως έπάνω σέ μιά 
καρέκλα, άντί καθώς περιμέναμε νά ι δούμε τήν καρέκλια 
καθισμένην πάνω σ’ αύτόν.

*Ητο χωρίς σακάκι— δπως καί τήν εποχή ποϋ ήρθε 
άπό τό χωριό του— φορούσε ψηλό κολλάρο γύρω άπό 
τό ίδιο μέρος πού τύλιγε άλλοτε μαντΰλι καί κυτάξαντες 
προσεκτικά τά λουστρίνια τών ποδαριών του μάς φά
νηκε πώς είδαμε υπολείμματα φούντας τσαρουχιού. Ή  
στάσις του ή μάλλον τό κ α τ α κ ά θ ι σ μ ά  τ ο υ  
μάς υπενθύμιζε τή ζωγραφιά τού «πωλούντος τοΐς με- 
τρητοΐς» τοσοϋτο μάλλον, καθ’ δσον στό δεξί του χέρι 
κρατούσε κάτι πράμμα μακρουλό, πού έφερνε διαρκώς 
στό στόμα καί τό όποιον δέν μπορούμε λ'ά βεβαιώσωμε αν 
ήτο δικό του ή ξένο.

Μόλις τόν άντικρύσίσμε έκερδίσαμε τή ζωή μας ολό
κληρον. Άδύνατον άνθρωπος άδικημένος άπό τή φύσι 
νά τόν ίδή καί νά μήν παρηγορηθή. Συνεπώς ή πρώτη 
έντύπωσις ήτο παρήγορος.

Έμείναμε έ'ξω άπό τό μαντροειδές περίφραγμα τοϋ 
Γραφείου του παρατηρούντες μέ εΰλάβεια τό υψηλόν γιά 
μάς υποκείμενον τής .καρέκλας καί έάν μάς έπιτρέπεται 
νά κρίνωμεν άπό τήν έ'κφρασιν τών ματιών καί τού προ
σώπου του έν γένει έσχηματίσαμεν τήν ιδέαν δτι τήν 
οτιγμήν εκείνην δπως καί είς δλον του τό βίον θά 
έ μ α  (γ) κ ά ρ ι ζ ε  καθ’ έ αυτόν τόν έαυτόν του.

— Κύριε Γουσταύε, έτολμήσαμε νά έρωτήσωμεν, επι
τρέπετε νά διανοηθοϋμε. ....

Ό  Κύριος Γουσταΰος μάς διέκοψεν άποτόμως μειδιών 
το χαριτωμένο κα! έξυπνο μειδίαμα τοϋ Μανωλάκη τού 
Καπετάν Γιακουμή:

— "Οχι, Έ  ρ ί τ ι μ ε κύριε, μάς λέγει. Έδώ 
μέσα δέν υπάρχει τίποτε τό όποιον διανοείται, καί τούτο 
γιατί δπως θ ρ υ λ λ ε ΐ τ α ι  καί είς τήν αριθμητι
κήν τά ευκόλως έννοούμενα π α ρ α γ λ ε ί φ ο ν τ α ι  
«πως παραγλήφομαι καί γώ, άλλά κατά δυστυχώς, ό

κόσμος έχει μάτια καί κείνοι πού εΐναι στραβοί ρωτούν 
τούς άλλους.

— Ήθέλαμε, έξοχώτατε—  ή λέξις άπό τάς διαφόρους 
έξοχάς του— νά έ'χωμ: τή σοφή γνώμη σας έπί τής. παγ
κοσμίου πολιτικής κινήπέως καί ιδιαιτέρως τών Ζουλού, 
Τουμπουρλού, Τουρλού Μουρλού και λοιπούς λαούς με 
τούς οποίους έπικοινωνεΐτε πνευματικώς, άν σάς έ'μεινε 
καθόλου πνεύμα διαθέσιμον, ο

— Κύριε, άπήντησεν ό κ. Γουσταΰος, άνορθούμενος 
ύπερηφάνως καί μεγαλοπρεπώς δπως ο Μεγας Ναπολέ-
■>, ος μετά τήν μάχην τ ή ς  Τυφλομύγας, ϊνα ύπαγο-
ρεύση τοΰς δρους τής ειρήνης είς τόν. . . . Ν αβουχοδο- 
νόσορα, Κύριε τήν γνώμην μου την εκφραζομαι μονον 
είς τόν τύπον (υποθέτουμε δτι εννοούσε τών δακτύλων).

-— Έξοχώτατε είπαμε, έχομε και μεΐς τόν τύπον μας. 
’Έχομεν καί μεΐς μιά έφημερίδα, ή όποια εΐναι η αλή
θεια δτι β γ α ί ν ε ι  έξω πολύ δύσκολα και μιά 
q ορά τήν έβδομάδα, Ικανοποιεί δμως καλλίτερα απο κά
θε άλλη τοΰς καλούς φίλους, δπως θά πεισθη βραδυτερον 
καί ή ύμετέρα έξοχότης.

Ό  κ. Γουσταΰος έκάθησε καί πάλιν ε’ις τό κάθισμά 
του καί εύγενώς μάς έ'δειξε άντί τού σβέρκου του τό πά
τωμα, εις τό όποιον έκαθήσαμε οταυροπόδι, άφοΰ άλλο 
κάθισμα δέν υπήρχε. · ·

— ’Έχω ένσκήψει— ήρχισεν ό κ. Γουσταΰος— εις τήν 
πολιτικήν, δσον κάνεις άλλος είς τήν π α μ φ ή λ ι ο ν . 
Οί πρεσβευταί δλων τών Δυνάμιεων διαρκώς γυρεύουν τή 
γνώμη μου καί δέν κ ά ν ο υ ν  τίποτε, είς τό όποιον 
δέν πρόκειται έγώ νά έ'χω μέρος. Ή  πολιτική πρέπει νά 
ξέρετε χρειάζεται άνθρώπους δπως έγώ μέ μεγάλο κε- 
(Γΐιλι ή δπως λέτε σείς οί κ α θ α ρ ο ί  κεφαλή άπό τήν 
όποιαν λείπει τό π ν ε ύ μ α άφοϋ είνε έπάνω ο ξ ε ί α .

— Τί ιδέαν έχετε, έξοχώτατε περί τού παγκοσμίου 
πολέμου;

— Τήν ίδιαν δπως καί περί άνεμων καί ύδάτων· δ 
έστί μεθερμηνευόμενον δπως ό άνεμος φουσκώνει τά ϋδα- 
τα, ό Εθνικός Κήρυξ τά άντερα τοΰ πατριωτισμοϋ καί 
σΰ τόν Κήρυκα, ετσι καί ό πόλεμος έφούσκωσε τό πουγγί 
διαφόρων προμηθευτών, οί όποιοι είχαν τόν πατριωτισμό 
έκεΐ πού έ'χω έγώ τά μ/υαλά ήγουν στά κουτρίδια.

Σάς βεβαιώ δτι ήσθάνθην τήν διάθεσιν νά έναγκαλι- 
σθώ καί φιλήσω τήν Α. Εξοχότητα, έπειδή δμως δέν 
μού άρέσει ό τελευταΐς άσπασμός συνεκρατήθην καί ήρώ- 
ιησα:

— Καί ή κατάστασις έν Έλλάδι, έξοχώτατε;
— Έκείνη εΐναι ό-μαλλί (προφανώς έννοοϋσε μαλλιά 

κουβάρια).. 'Ο 'Ελληνικός άνταρτικός στρατός κατά 
τάς Ιδιαιτέρας πληροφορίας πού έχω άφού έκυρίευσε τήν 
οχυράν θέσιν «τά κουμπιά τής Άλέξοινας» έ'φθασε στή 
«Σφήνα» τήν όποιαν μόλις περάση θά καταλάβη ώρι- 
μένως τό «Βερίκοκο» όπότε πλέον ό δρόμος τοΰ Αρχι
στρατήγου είναι, άνοιχτός πρός τό «Δρομοκαΐτη.»

(Ακολουθεί)

THE RUSSIAN PEACE

The central powers have come to terms of peace 
with the Ukraine. That means, in all probability, 
that the most pressing food problems of the cen
tral empires are solved. That is the reason for the 
ringing of joy bells in Berlin and Vienna. Ukrainia 
means southern Russia, the “ black earth”  country, 
the granary that drains through a funnel at Odessa. 
In Ukrainia, they say, the peasants hold plenty of 
grain, unwilling to part with it for the worthless 
Russian currency. Hear what Czernin had to say 
on January 24 regarding the relative desirability 
of peace with the Bolsheviki and with the Ukraine.

I am working on a peace with Ukrainia and with 
St. Petersburg. But peace with St. Petersburg does 
not change our definite situation. Nowhere do 
Austrian troops oppose those of the St. Petersburg 
government. Ukrainian troops do oppose us.

Nothing could be exported from St. Petersburg, 
because there is nothing but revolution and anarchy 
to export, articles which the Bolsheviki would like 
to export, but acceptance of which I politely refuse.

Affairs with Ukrainia are definite, for Ukrainia 
has stocks, foodstuffs, which it will export if we 
agree.

The way to help out the population is by conclud

ing peace with those Russian governments which 
have for export quantities of foodstuffs.

This is the important news from Russia. It is 
more important even than the news of the surren
der of the Bolsheviki at Brest-Litovsk and the de
mobilization of the Russian armies on all fronts.

Roumania has held out long against the encircling 
ring of peace negotiations drawn tighter and tight
er against her. She has suffered much, and has en
dured, proportionally, a heavier burden of war than 
any other combatant exceptBelgium andSerbia.The 
war in the east is closed. The whole force of the 
struggle now shifts to the western front, where 
America is called upon to supply the resistance that 
will stem the Austrian and German army corps re
leased from the east.

Let no one minimize the significance of the un
mitigated victory of the central powers in "the east 
and in the Balkans. Success in the high adventure 
upon which America is embarked is not furthered 
by refusing to face frankly the perils and the task 
which confront us. The people of the central powers 
see before them food, relief from the terrible strain 
of starvation, an increase of 30 per cent in their 
fighting forces against the main allies, over a million 
war prisoners returned, an enemy pulled off their 
backs.

America is not a nation of children. It has been 
fed too long on the pap of falsity. Let us to-day 
face the truth and emphasize it. The Germans have 
been winning the war. To-day time plays not against 
them but for them. All that the allies on the west
ern front can promise is that they will stand fast 
and hold the Germans until we get there—  but we 
must hurry. Help every one in the United States 
to understand that, and into the process of hurry
ing will be put the vast unused stores of our people.

Ζορμπάς ό Αποστολής άηδόνι καί πιπίνι 
κι’ ή Άναγνωστοπούλου ή ώμορφη Ειρήνη 
τοΰ Μάντσετερ δροσάτο καί τρυφερό φυντάνι 
έφόρεσαν έσχάτως τοΰ γάμου τό στεφάνι

Κουσταυλής ό Σταματάκης νηός μέ δράσι νηός τζιμάλι 
κι’ Ουρανία Αθανασίου ποϋχει χάρες ποϋχει κάλλη 
έπιασθήκαν χέρι χέρι σέ μπαχτσέ άνθοσπαρμένο 
κι έγινήκαν ζευγαράκι τρυφερό καί ταιριασμένο

Π . ΓΑ ΤΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ 

’Ιατρός 

401 ERIE BUILDING, CLEVELAND, OHIO 

ΜΑΚΡΗΣ & ΜΙΛΙΩΝΗΣ

Ε ί σ α γ - ω γ ε ΐ ς  καί Έ ξ α γ ω γ ε ΐ ς

Τά καλλίτιερα τυριά καί τά πιό φημισμένα λάδια. 
Ολα τά εϊδη τής μπακαλικής είς τιμάς ασυναγώνιστους. 

’Ιδιωτικά τυροκομεία.

26 Madison Street, New York

Στήν πόλι μας εύρίσκεσαι καί θέλεις νά μασίσης; 
τό «Στήβενς» μόνον Ρέστοραν ποϋ είναι νά ρωτήσης.
Τ ί  φαγητά θαυμάσια, τ ί καθαρά, τί φίνα 
καί σέ Ανατολίτικη καί Γαλλική κουζίνα.
Τ ή ν ό'ρεξι ή ευωδιά και μόνο θά σοΰ δώση
ποΰ τρώς καί γλείφεις δάκτυλα καθώς τό λέν κάμποσοι.

Φ Ω Σ Κ Ο Λ Ο Σ  Κ Α Ι  Β Α Ρ Ζ Α Κ Α Κ Ο Σ

STEVENS GREEK RESTAURANT

21 Broadway New York City
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KISS ME CIGARETTE CO. INC.
"Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα οέ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.
“ Kis me" τοΰτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εΰγευστος κα! τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης. 
κι’ δλα τά άπαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
και σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ άρχικά σας γράμματα
352 Donner A v e . , .......................MONESSEN, PA.

II ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

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

άρμυρόφλεμμα ( Άλωπίκη I, ρευματισμούς, φαγούραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα κα! πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, 6ήχα χρό- 
νιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυριά τοΰ προ
σώπου·

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ ίδιου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπό αγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς κα! φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τοΰς άδυνάτους κα! τοΰς άναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάυ.νει ωραίο πρόσωπο κα! 
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 κα! τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι πού βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία κα! είσάγεται τώρα κα! στά Φαρμακεία άκόμα. Και 
ξέρετε γιατί τσ μέν λάδι είναι 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 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.

'Ελληνικά καί Τουρκικά αν -θέλχις προϊόντα
χωρίς νά βρίζϊΐς επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα και τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρε66άτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές : « ’Απ’ τούς Μικροΰτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros* 61 New Bowery, New York.

Τά πάντα είναι πιθανά, θεός νά μή τό δώσς 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλaxaxrg 
"Αν μ’ Ινα πόδι βύρεθης *ίτ* μέ δίχως χέρι 
καί Ιχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ1 στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ερθη μέρβ 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
«Γιον Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνκς.
John Mar&kas, Rookery Bldg. Room 817, ChieBfo, III.

Π ρώ της τυριά 'Ελληνικά κα! φέτα κα! κασέρι 
κα! κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
’Εληές κα! λάδια κα! λοιπά δσα ό νοΰς σου βάλλει 
κι’ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη.

C. G . S I D E R A K O S  93 Oliver S t NEW YORK.

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;
Ε ις τοΰ Κομπέρου γράψατε ή σύρτε νά τά βρήτε 
γιατ! άλληώς σάς βεβαιώ θά μεταμεληθήτε.
G. KAMBEROS, 36 Ν. Howard St, Akron, Ohio.

Ό  «ΣΑΤΥΡΟΣ» είς το Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό> «'ΕΡΜΗΣ».

Κ Α Ι  Π λ Η Ρ ΰ Μ Ε Ν λ  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ- άν σταματήση 
είν’ άρκετή 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’ άν σού ταράζω 
δυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη 
αναιμικός άν έγεινες κα! έχεις καρδοχτύπι 
άν έχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη 

1 γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-
ΨΠς

πριν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθη καιρός νά κλά-
ΨΠ?·

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

ELLENIC FURNISHING Co.
*91 6th AVENUE NEW voRK_

ΝΕΑΙ ΠΡΟΜΙΙΘΕ1Α1 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.— δ,τι είδος μεταξωτα έσωρ- 
ρουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμα! ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

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

GREEK-ARABIAN COFFEE 
352 Pearl Street, New York,

* * ·
’Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ ’ αλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμα της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
'Ο Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κατι.
Ν. A. GALANOS 20 Pearl St., Ν.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  
*

256 W. 44 ST. NBW YOWL

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

φίνα.
R A V A ZU LA  BROS. 3 Madison St.. NEW YORK

ΕΙΔΙΙ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ 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 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλο! εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θάβρης ιιήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοΐς μετρητοϊς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

LIMPERT 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 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 
κα! Exhust fans.

Πρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κα
ταστημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικάς κα! δρους λογι
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΓΙΡΙΝ Α Π QTA0HTE ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

Π .  Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός 
47 West 39th 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 Sc ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
για κάθε γούστο κα! τιμή, γιά κάθε ήλικία; 
θέλ*ις χασέι μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδβς;
Στού Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν κρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
πού σάν τό βλέπεις στέκεσαι κα! λές μωρ’ τ’ είναι iwPw ;

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

14 East 38th St., NEW YORK

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

Οί διάφοροι ομογενείς έπλούτισαν 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.

Πρίν άποφασίσετε ν’ ανοίξετε μαγαζί ή ν’ άγορά- 
σετε οικόπεδα, σπίτια, ελάτε νά μάς έπισκεφθήτε. 

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

203 ERIE BUILDING CLEVELAND, O H IO

Ποιό προϊόν 'Ελλρ-ικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό κα! γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα! τής Αμφίσσης, 
Π ρ ώ της τυριά τού Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσβζ· 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
κα! παραλήδες έμποροι κ ι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York·

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
’ Ιατρός '

136 E. 17th St, NEW YOU*
***

Μίστερ χάνεις δέν *ά ot πή τώς Ιέν 6ά πή καί pim .
*<ιϋχα έάν έπάνω μας δέ> δή καλοραμμένα.
“Αν βέλης νά συγκινη&ή κι’ ή άσπλαγχνη 'Ρ’κ»ντ( 
μόλις ντυμένο σί ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
ατοβς Π βΛαγΕίοργίου Μπρος νά τρέχης ταχηηΑ 
#οϋχ« νά χάνος Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

P A P A b E O R G *  B R O S .
600 Blue Island CHICAGO.

City.

York

A


