
Χίλια εννιακόσια δέκα καί οχτώ
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό
     ^
’Αριθμός πενήντα τρία ποΰ κανόνια μπουμπουνίζουν
και ή πέννες τών γενναίων τριγωνοτετραγωνίζουν

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

Δυό μηνός τοϋ Μάρτη
Τ rv άνθριαπογδάρτη
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Ποϋ ό Ζαμπούνης γράφει 
κι’ εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν έβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αίττός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

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

1 rue translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y . on the 28th February, 1918,  as 
required by the act of October 6th, 1917.

Λόγια via αγονα 
τριγωνοτετράγο)να.

II.— Τήν νοσταλγής 6ρέ Φασουλή τήν έποχή έκείνη 
ποϋ ήτο μόνον έποχή γλεντιών κα' εμπορίων 
κι’ εναν παρά δέν εδινες σάν άκουγες ειρήνη 
μήτε καί λόγους διάβαζες αρχι::αγγελαρίων;

Πές μου. Τά χρόνια νοσταλγείς πού πέρασαν στό
ράφι

καί ήρθαν νέα αίματος μέ ξυπόλυτων νίλες 
ποϋ βούτηξον προμήθειες οί δημοσιογράφοι 
κι’ ώς ό ’Ιώβ άπέχτησαν γαϊδούρια και γκαμήλες;

Τά νοσταλγείς δπως έγώ καί σύ τά χρόνια κείνα: 
ποΰ άνθρωπος δέν έλεγε στόν τόπο μας πεινώ 
καί αν κανένα ρώταιγες τί πράμμα εΐν’ ή πείνα 
θά σ’ απαντούσε δστρακο, μακρύ θαλασσινό;

Ό  Τρότζκυ κΓ ό Λενίν σέ κάζο τρανταχτό, 
στόν Κάϊζερ τραβούν τό Ρούσσικο σφαχτό.

Φ.— Δέν νοσταλγώ καμμιά στιγμή άπ’ τά παληά τά χρόνια 
ποϋ τό ψωμί του ό καθείς έκύταζε νά βγάλη 
χωρίς νά ξέρη τί θά ποΰν σαρανταδυό κανόνια 
μήτε αν είχαν δργαναι σάν μάς οΤ ~ενεγάλοι.

Δέν νοσταλγώ βρέ Περικλή τήν έποχή τήν πρώτη I 
ποΰ ησυχία εΐχομε μέ κάποιον Βασιληά 
[;ά ό καιρός τον έδ.-ιξε πώς λές έσύ πρόδότη 
κι’ ώς μαρτυρεί τών νηστικών ομογενών κοιλιά.

Δέν νοσταλγώ τήν έποχή έκείνη Περικλϊτο 
ποΰ ήμποροΰσε ό καθείς κεΐ κάτω στήν Ελλάδα 
νάχη ι)κομί καί φρυγανιές, μπριζόλες και φιλέτο 
καί νάναι μόνον τών φτωχών φαΐ ή φασουλάδα.

Δέν τήν νομίζω δπως σύ αγκούφη εξαίσια 
τήν έποχή ποϋ τύπωνα δ,τι μοϋ κατεβή 
κα' δέν υπήρχε πρόστιμο μήτε λογοκρισία 
πουναι μέ μάτια τέσσαρα κΓ είμαστε μεΐς γκαβοί.

Σάν τρώς συ μή χολοσκάς τι κάτω θά μασήσουν, 
κι’ δταν θά λείψουν γύρω μας τοΰ αίματος αχνοί

οΐ περιαγλειφόμενοι καί κείνοι ποϋ θά ζήσουν 
πάλι θ» φαν σπληνάντερο αρνίσιο καί γιαχνί.
Προτοΰ άρρώστειες χίλιες δυό τούς αποτελειώσουν 
οί Σύμμαχοι ώς πάντοτε καί πόρο θά τούς σώσουν 
καί δπως γράφει ή Γραφή θά γίνη Περικλέτο 
«πάς τις ό σώζειν εαυτόν δυνάμενος σωζέτω» 
κα' θά σωθούν μέ τόν καιρό κΓ οί Παξινο'ι εκείνοι 
πού υδραιμίας ένεκα ποδάρι δέν θά μείνη.

Άθρόο! πάν οί εφεδοοι Περικλής Δον Κιχώτη 
Μένος κρατεί πολεμικόν καί σέ φτωχούς κι’ έν τέλει 
κα'ι λένε: Μπάρμπα ντύσε με καί μένα στρατιώτη 
ποϋ τ’ άντερό μου στρίφτηκε καί γίνηκε καρέλι.

Τράμ τάμ έπιστρατεύσεως άκούγεται τρομπέτα 
κ.Γ ό κόσμος τρέχει γιά χοκ'ι έξω κρατών τή γλώσσα 
γιατί καθιίπερ τό ρητόν, βρέ Περικλή μαζέτα 
και ιιέ τά' χίλια φυλακή και μέ τά πεντακόσα.
Ντάγκ ντούγκ έπιστρατεύσεο>ς άκούγεται καμπάνα 
καί χάρις στό γουργούρισμα ποϋ κόσμο δέρνει φέτο
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χιλιάδες ,μάτια στρέφονται γλυκά στην καραβάνα 
μέ φασολάδ’ άλάδωτη κα'ι με πιλάφι σκέτο.
Τραμ ταμ κροτούν τά τύμπανα. Ελλήνων παΐδες ΐτε 
ν’ απλώσετε, λψώττοντες είς νέας δόξης κλάδο 

κι’ αν τύχη μέσ’ στό δρόμο σας κα'ι λίγη-βάγια
βρήτε

στήλτέ την ϊφ γιοΰ πλήζ σέ μάς νά κάνωμε στιφάδο.
Ταράμ τάμ τάμ ακούεται ό ήχος τών σαλπίγγων 
κι’ ή Θοδωροΰ αναζητεί τόν Θοδωρή κα'ι πάλι 
καί στόν άνεμοστρόβιλον πολεμικών ιλίγγων 
παρατηρώ τής Καρκαλούς τό νέο Καρναβάλι.

Τράμ τά,μ κροτούν τά τύμπανά στό Μπόστον 
J’W  Χατζηβάτη

μυσταγωγίες τών πιστών τ’ αυτιά κατακυλούν 
κα! άνθρωποι τετράγωνοι, οχτάγωνοι και κάτι 
τετραγωνοοχταγωνοχιλιογονομιλούν 
πού τούς χιλιοσαγώνισε ποτέ στά περασμένα 
ή τριγωνοτετράγωνη τού Κικιρίκη πέννα.

II.— Βρέ άνθρωπος τετράγωνος τί τάχα νά σημαίνη;
Φ.— Αύτός πού έχει τό «ντο και στ’ άποκεϊνο μένει 

αρχαία ήγουν έ'κφρασις ΙΊερίκλης παπαρδέλα 
άπό τήν πόλι έρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα.
Τετραγωνώ εγώ γιά σέ άν ψαλτικό σού βγαίνω 
δχταγωνεΐς έσύ γιά μέ άν τύχη σέ βυζαίνω 
καί πολυγώνου σχήματος η καθεμιά γωνιά 
σημαίνει Κικιρίκειον στό μέλλον σαγωνιά.
Έμεΐς οί Κικιρίκιδες, έμεΐς οί μερακλήδες 
μονάχοι μέ τήν πέννα μας ώς άλλοι Μα>ϋσήδες 
αγρούς εφόρους κάνομε, τούς χέρσους τοΰς αγόνους 
ίσους άνθρώπους μακρουλούς, τριγώνους,

τετραγώνους 
κωνοειδείς, κυλινδρικούς, μέ σχήματα πολλά 
καί τίποτε δέν βρίσκομε έξκιούζ μι στρογγυλά.

Π .— Τής γλ ώσσας σου εύθείας πλήν κακοβούλαυ ουσης 
δρσε δυό τρεις κλωτσιές έκ της ύποτεινούσης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΤΡΙΓΕΝΕΙΟΜΕΤΡΗΝ. ΕΝΤΑΥΘΑ

Πόσα κάνουν δύο καί δύο; Αύτό φίλε μου έξαρτάται 
άπό τό τί πράμματα είναι αύτά τά δύο καί δύο.

Δύο χέρια καί δύο πόδια αίφνης κάνουν έναν άνθρωπο 
άλλά καί είκοσι φάσκελλα. Δύο μπροστινά καί δύο πι
σινά κάνουν μέ τό συμπάθειο ένα ζώ. Δύο σύντροφοι καί 
δύο υπάλληλοι σ’ ένα μαγαζί κάνουν πολλές φορές τέσ- 
σαρες κλέφτες, δυό έφημερίδες καί δ*>ό Σωτήρες κάνουν 
τόν Ελληνισμό τής ’Αμερικής καί τρώγεται σάν τά σκυλ- 
λιά, δύο γροθιές καί δύο σαγόνια κάνουν μιά μασέλα χω
ρίς δόντια καί διάφορα άλλα δύο καιί δύο άντί νά κά
νουν καθώς νομίζεις τέσσαρα σέ κάνουν καί τρέχεις μέ 
τά τέσσερα.
ΕΥΣΕΒΗ ΑΝ ΟΠΤΟΝ.— CHESTER.

Τί. θά γίνης μετά θάνατον δέν μπορώ νά σοΰ πώ γιατί 
δέν σέ γνωρίζω προσωπικώς ξέρω δμως πολύ καλά τί 
θά γίνουν διάφοροι άλλοι τους οποίους βλέπω σήμερα 
άπό μακρυά— γιά νά μή μέ κουτρήσσυν—  Λοιπόν σέ 
βεβαιώ δτι μολονότι δέν ξέρω ιππασία περιμένω ένα- 
γωνίως πότε θά ψωφήσο) γιά νά διασκεδάσω στήν άλλη 
ζωή πάνω στό σβέρκο τους.
ΑΜΑΚΑΤΖΗΝ. ΕΝΤΑΥΘΑ

Τί καπνό φουμάρει ό κύριος πού μάς γράφεις δέν ξέ
ρομε γιατί δέν τόν είδαμε ποτέ μέ δικό του πακέτο. Πάν- 
το>ς δμως θά ρωτήσωμε τούς φίλους του καί θά σέ ειδο- 
ποιήσωμε δχι ν’ άλλάξης, άλλά νά κόψης έντελώς τόν 
καπνό άφοΰ τόν βλέπεις πολύ συχνά.
ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΑ Π ΑΛΑΒΟΝ . MONTREAL

Βέβαια άγαπητέ κ. Παλαβέ. Ό  ύμέτερος Διευθυντής 
είναι- παντρεμ,μένος καθώς σάς έπληροφόρησαν δηλαδή 
μέ ’Α μ ε ρ ι κ α ν ί ς . Τώρα άν δέν είσαι ευχα
ριστημένος άπό τό άπονενοημένον αύτό διάβημα μήτε 
μείς μπορούμε νά τό ξέρομε μήτε καί ό ίδιος θά μάς 
πή τήν αλήθεια άν τόν ρο>τήκτωμε, σύμφωνα μέ τό ρητόν 
«Ποιός έφαγε μέ συγχωρήτε καί τό μαρτύρησε.»

’Εάν ρωτήσης εμάς, τό κακό τό βρίσκαμε δχι διότι 
παντρεύτηκε μέ ξένη, άλλά διότι πηρε γυναίκα άνθρωπος 
ποΰ δχι μόνον δέν είχε οΰτε εκατό χιλιάδες λίρες κολο- 
κυθένιες, άλλά μήτε πάπλωμα καί γύριζε άπό τρΰπα σέ 
τρύπα μέ τό συμπάθειο.

’Οπωσδήποτε δέν σκέπτεται νά πάρη διαζύγιο, έκτός 
έάν οί φίλοι του τοΰ ύποσχεθσΰν πώς θά τοΰ ξαναστ ή
λουν δώρα στό γάμο του, δταν τήν... . ξαναπαντρυεθή.
ΑΓΓΕΛΙΟΔΟΤΗΝ ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΝ. Καπερναούμ.

Δέν μάς καθορίζετε τό ζήτημα καί δέν μπορούμε νά

NEW YORK SATIRE

σάς άπαντήσωμε απ’ εύθείας. Μάς ρωτάτε δηλαδή: 
«Πληρώνει μιά άγγελία;»

Ποιόν δμως άν πληρώνη; Αύτό έξαρτάται άπ’ τήν 
έφημερίδα, κιαί άπ’ τόν άγγελιοδότην. Είναι δηλαδή 
αγγελίες πού πληρώνουν κείνον πού τής δίδει καί άλλες 
πού δέν πληρώνουν αύτόν ποΰ τής πέρνει. "Οσον άφορά 
τή; αγγελίες τού Σατύρου έμεΐς ξέρομε πώς μάς πληρώ
νουν άλλοι εις μετρητά, άλλοι εις τσέκια καί μερικοί είς 
. . · · στέκια. Τζαμπατζή δέν έχομε κανένα. ”Αν δμως 
κάνωμε καί σάς ενδιαφέρει νά τόν μάθετε ρωτήσατέ μας
καί ευχαρίστως θά σάς τόν γνωρίσωμεν ύπό έχε-
ιιύθειαν.

Η Α Π Ο  Κ ΑΛΥΨΙΣ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΟΥ
ΓΥΡΟΛΟΓΟΥ

Καί ιδού τό θηρίον τό έχον κεφαλάς. . . .  μηδέν καί 
ούράςι είς δεκάδας ή μάλλον τής··, .δεκάρας, επέρχεται 
άκάθεκτον καί μ ο υ γ γ (α) ρ ί ζ ο ν (ή λέξις άπ* 
ίο μουγγός καί ρίζι).

Εις τήν θέσιν τής κεφαλής αύτοΰ υπάρχει ασκός φογ 
σκωμένος ώς είδος άερόστατον, πεπληρωμ=νος άερίων 
παρασημικών καί έδοΛίων υπουργικών ού μήν άλλά και 
βιολίων προγονικών.

Ή  κοιλία αυτού μεγάλη ώσπερ ή άγνοια καί μέσον τών 
διαφανών αύτής τοιχωμάτων φαίνεται ό εαυτού στόμα
χος καταλύων στοίβας τσουβαλιών πε - πληρωμένων, 
έφ’ ών χρυσοϊς γράμμασι φέρεται γεγραμμένον τό περι- 
σπούδαστον ρητόν «Τά καλά τά συναγμένα, πέρνει ό δια 
βολος τά μισά κλπ.»

Ή  έπιδερμίς αύτοΰ ήγουν ή πέτσα του χονδρή ώς ό 
άντικαθιστών τήν κεφαλήν αύτοΰ άσκός καί μελανή ώς 
ή ψυχή του, ήτις εδρεύει έν τώ στομάχφ του ϊνα έκβάλη 
έν καιρφ διά τοΰ παχέος έντέρου εις θέσιν σιωπηράν καί 
άμελέτητον.

Οι πόδες του ισχνοί ώς κ ά λ α μ ο ι ,  έ μ - β ο υ- 
τ ώ ν τ ε ς είς τά τσουβάλια τής κοιλίας του καί ψάλ
λοντες τό ά ν α σ κ ά σ ι μ ο ν  «Σώσον ήμάς υιέ 
Π αγή, ύ ιδρυτής καταστάς, ψάλλοντάς σοι άλλοι στά 
χάλια σου.» Αί χεΐρές του μακραί όνύχεσι γαμψοΐς 
πεποικιλμέναι τερατώδη κάλαμον βαστάζουσι ϊνα πλη- 
ριοθη τό ρηθέν ύπό προφήτου Ίσαμία κι’ άλλη μία 
λέγοντος «Καί πρός κακήν μου μοίραιν έλαβον κάλαμον, 
ϊνα συν-τ ρ ί ψ ω τά ψιλά μου είς σκεύη μελανέως.»

01 οφθαλμοί αύτοΰ μικροί ώς οί τών άρουραίων τού- 
τέστι τυφ/οποντικών έπί τής εαυτού κοιλίας φέρονται 
καί κεκλεισμένοι είσί διά τσιρισιού καί πάσης άλλης 
ύλης καθαρτικής όμοιαζούσης εκείνη χρώματί τε καί 
συχαμάρα ώς τό ρητόν φησί «Κατά τό απ’ αύτό μέ συγ- 
χιορεΐς καί τό φτιάρι.»

’Επί τών νώτων ήγουν τών οπισθίων του οπή έστί 
άγνοίστου διαμετρήματος πρός χρήσιν τοΰ έαυτοΰ στό
ματος, έξ ής πολλά τά κακά καί δυσώδη εξέρχονται μετά 
βροντών, ών ούκ εστιν ό . . . ρυθμός. Έκ τής οπής ταύτης 
τής άντικαθιστώσης τού θηρίου τό στόμα μυριάδες γλωσ 
σών εξέρχονται λείχουσαι τήν έαυτ οΰ οπήν, σύ μήν άλλά 
καί τάς όπάς τών άλλων, ϊνα τά αέρια τού άσκσύ καί τά 
τσου (βουΙ βάλια τής κοιλίας πληθύνονται ώς τό ρητόν 
«Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε καί καταμουρνταρέψατε τήν 
γην.»

’Εξέρχονται αί γλώσοίαι γλείφσυσαι καί π α ρ ά -  
γ λ ε ί φ ο υ σ α ι καί τ|κονισμιένους όρώ ό δ ό ν τ α ς 
π ρ ι ό ς - θ ε ί ο υ ς  καί τ ρ α π ε ζ ΐ τ α ι  κ ρ ο -  
τ ο ΰ σ ι καθάπερ πατριωτικά σ κ ύ β α λ α  άλλα- 
λάζοντα.

Η ρίς, δ έστί μεθερμηνεύομε νον ή μύτη τοΰ θηρίου 
μεγάλη ώς προβοσκίς έλέφαντος εκτείνεται τ ε ρ - -  
α σ τ ε ί α .  ’Έμπροσθεν τε καί δπισθεν παντοειδείς 
ακαθαρσίας άνασκαλεύουσα καί άπό τών ρ ω  ί)- ό ν ω ν  
αύτοΰ φλόγες εξέρχονται πράσιναι καί μπλοΰ καί μελι- 
τζανί ϊνα κατακαύσωσι τούς απίστους τούς μή προσκυ- 
νοΰντας τήν εικόνα του τήν τσουβολικήν, τήν σιγυρι- 
σθεΐσαν ύπό τοΰ ’Αποστόλου Λουκάνικού Έξάρχσυ.

("Επεται συνέχεια.)

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ 

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Χά χά, γελά έκείνη καί (μέ αρχίζει έτσι- 
«Έγώ στήν πλάσι κάνω τ’ άνθρωποκοκορέτσι 
ποΰ μ’ άντερα έλπίδων καί πόθων τό τυλίγω 
Καί στής ζωής τή θράκα τό ψήνω λίγο, λίγο.
Έγώ στό μάγον κόσμο ποΰ έκαμε ή φύσις 
κουβάλησα χιλιάδες γιά τό κορμί στερήσεις 
κι’ έδεσα φιμωμένο τό λογικό γομάρι 
μπροστά σ’ απείρων πόθων προκλητικό χορτάρι.

Γιά μένα καί γιά κάθε ανύπαρκτό μου γέρας 
λαοί λαούς περνούνε έν στόματι μαχαίρας 
κι’ ό κό&μος μέσ’ στό διάβα αιώνων τώρα, βλάκα, 
σάν Μανωλιός αλλάζει δλω τήν ίδια βράκα.

Π α ι δ ί  τ ο ΰ  φ ό β ο υ  ε ί μ α ι  κ α ί  τ ο ύ  
’Α γ ν ώ σ τ ο υ  θ ρ έ μ μ α  

ό θ ρ ό ν ο ς  μ ο υ  σ τ ό ν  κ ό σ μ ο
σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι  σ τ ό *  ψ έ μ μ α  

κ α ί  δ σ ω  π ι ό  π ε ρ ί σ σ ι ο υ ς  β ω μ ο ύ ς
τ ά  χ έ ρ ι α  σ τ ή ν ο υ ν  

τ ό σ ω  τ ή  σ τ ρ α β ο μ ά ρ α  τ ο ΰ
π ν ε ύ μ α τ ο ς  π λ η θ ύ ν ο υ ν

Μέ δψεις χίλιες μ’ είδαν στό διάβα οί αιώνες 
’ Εζησα σέ παλάτια καθώς καί σ’ άχυρώνες 
/Γ έχω στόν κόσμο πάντα τά μάτια μου γαρίδες 
το φτερωτό τό πνεύμα νά δένω μ’ άλυσσίδες.

"Οποιο; στήν πλάσι ήρθε κι’ άνδρώθηκε στή ζήσι 
έ κάποια δψι μ’ έχει άπ’ τής πολλές γνωρίσει 

κΓ ε ναι πολλοί ποΰ μ’ είδαν μέ μιά κα άλλη δψι 
: ι’ απ’ τό κορμί τους έ'χουν γιά μένα κρέας κόψει.

( ’Ακολουθεί)

ΙΙΕΝΝ1ΕΣ ΑΙΊΟ  ΤΑΣ Π ΑΡΟΙΚΙΑΣ 

M ILW AUKEE, WIS.%. · ' ί ·
Ή  Milwaukee, Wis. δέν έγεινε σήμερα περίφημος 

πόλις πού έβγαλε τόν Lafolette, τόν όποιον έβγαλαν 
Γερουσιαστή οί συμπολΐταί του, προσπαθούν δμως τώρα 
νά τόν βγάλουν έξω άπό τή Γερουσία οί συνάδελφοί του. 
Ή  Milwaukee δέν είναι φημισμένη ώς ώραία ρυμοτο- 
μημένη πόλις. Δέν είναι άξία λόγου μόνον γιατί έχει 
800 χιλιάδες κατοίκους, έκ τών όποιων αί 250 χιλ. ίσως 
είναι Γερμανοί πού προσέφεραν μέν στον Μπάρμπα Σάμ 
γήν καί ύδωρ, Κύριος γνο>ρίζει δμως πόσον παρά συνει- 
υέφεραν στά δάνεια τής Φάδερλαντ.

Γ ιά μάς ποΰ τήν γνωρίσαμε καί είς παλαιοτέραν έπο
χήν προτού άκόμη άναφανή στόν ορίζοντα ό ειρηνόφιλος 
Γερουσιαστής, ή στρατιωτικές μάσκες καί ή μάσκες τής 
Ρέΐχσταγκ, ή Milwaukee είναι ή πόλις μέσα στήν όποιαν 
μπορούσε νά στήση μιά χαρά τήν ιστορική του σκήτη ό 
‘Άγιος ’Αντώνιος, χωρίς δμως νά μπορέση. ποτέ νά έπα- 
ναλάβη σήμερα τό γνωστό θαύμα τής κολοκυθένιας μπο- 
τιλιάς, έάν ό ζωντανός πειρασμός τοΰ παρουσιάζετο εν
σαρκωμένος σ’ ένα άπό τά Μιλγουώκικα Γερμανικά ούρι 
πού σέ κάνουν άθελα νά φωνάξης.

Ούρέ τί είν’ «ιύτσΰνες;
II Μιλγουώκη έχει τής ώμορφότερες κυρίες πού εί

δαμε στής κολλημένες πολιτείες, τής ώραιότερες κοπέλ- 
}?ς πού άντικρύσαμε ποτέ, γιά νά πάθωμε τό ίδιο πράμμα 
ποΰ παθαιναν άπό μάς στά παληά τά χρόνια οί καραμουν- 
τί'άδες τοΰ χωριού, δταν πηγαίναμε απέναντι τους έκεΐ 
ποΰ παίζαν στά πανηγύρια καί άρχίζαμε νά τρώμε λε
μόνι.

— Μωρέ ύπάρχουν δώ π;ρα, σ’ αύτή τήν Πολιτεία 
Γραικοί ανύπαντροι; ρωτήσαμε κάποιον φίλο μας πού δέν 
ήτο μέν παντρεμμένος τραβούσε δμως πρός τό μ ή
ρ α  ΐ ο ν τέλος.

Ο φίλος μάς κύταξε μέ περιέργεια καί έκπληξι τέτοια 
θαρρείς καί λέγαμε τόσω μεγάλη βλακεία ποΰ δέν θά 
μπορούσε νά τήν συλλάβη μήτε καί τό μυαλό τοΰ θρυλλου- 
μένου νέου ’Αρχισυντάκτου τοΰ Κικιρίκη καί μάς λέει: 

Γι είδους ερωτησις είναι αύτή; Καί βέβαιιαι υπάρ
χουν άνύπαντροι. Πολλοί μάλιστα.

— Μά γιά στάσου νά συνεννοηθούμε, τοΰ λέμε μείς, 
γιατί δέν θά κατάλαβες τί ρωτήσαμε. Εννοούμε, Χριστι
ανέ μου, άν ύπάρχουν ανύπαντροι δχι άπό 12 χρόνων καί 
κατω, αλλά μεγαλείτεροι. Δηλαδή νεανίαι άγένειοι, έφη
βοι με ποδιά δχι σάν κοντυλοφόροι καί γέροι μή ξανα- 
ιιωραθέντες. "Ανδρες ξέρομε πώς σέ δλα τά μέρη 
παντρεύονται.

— Δέν είσαι καλά μάς λέει.
—Δέν έχεις δίκηο, τοΰ λέω φίλε μου. Τώρα είμαι πολύ 

καλα χάρις στας ευλογιάς τοΰ Έξάρχου. Δέν έγγυοΰμαι 
ιμως καθόλου γιά τό,ν εαυτόν μου, άν μείνω μερικές μέρες 
άκόμα δώ πέρα. Ωρισμένως τότε θά παλαβώσω γιά 
. . . .  δεύτερη φορά.

— Μπά! Τό ξανάπαθες; μοΰ λέει ό φίλος άνοίγων τά 
μάτια του σάν τόν ιδρυτή τώρα τελευταίως.

— Μάλιστα φίλε μου. Τό ξανάπαθα, άλλά μήν τό λές 
μητε τού Παπά. Κάποτε δώ καί τέσσαρα χρόνια τώρα 
κεί πού ήμουνα δχι καί καλλίτερα, τρελλάθηκα καί άντί 
νά πάω στό Φρενοκομείο νά γιατρευθώ, πήγα κι’ έκανα 
τό λάθος και φώναξα τόν Παπά Μακαρώνη νά μέ δια- 
βάση. Λιτός δμως πάλι ό ευλογημένος άντί νά μοΰ δια-
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6i>0)| τής ευχές ποΰ λέν στους παλαβούς κα! νά μοΰ ψάλη 
ν>ν άναβαλλόμενον μοΰ έψαλε τόν . . · Ήσαΐα.

Ό  φίλος μου αρχίζει νά τά χάνη τώρα κα! τό μούτρι 
ίου μοΰ δείχνει πώς μέσα στό μυαλό του γεννιέται ή σκέ
ψις δτι έχει νά κάνη μέ άνθρωπο ποΰ εύρίσκεται στό 
πρώτο στάδιο τής τρέλλας κα! ό όποιος άνθρωπος επειδή 
δέν εΐναι πλούσιος γιά νά κάνη ήμερησία έφημερίδα κα! 
νά παλαβών^ κάθε Σάββατο λίγο λίγο, θά τραβήξη γιά 
τό Φρενοκομείο μονομιάς.

— ’Αλήθεια! Δέν μοΰ λές τόν ρωτώ πάλι. Σκοτώνονται 
δώ πέρα πέντε πέντε τήν ήμερα κΓ εκατό τήν εβδομάδα, 
οπως λέει τό παραμύθι;

Ό  φίλος μου αρχίζει τώρα νά κάνη τό σταυρό του κα! 
μέ τά δυό τά χέρια, ένώ έγώ κυτώ μέ τά τέσσερά μου 
μάτια (γιατ! φόρεσα κα! τά γυαλιά μου) μιά σκιά φευ
γαλέα ποΰ περνά στό αντικρινό πεζοδρόμιο θρηνωδών 
γοερώς κατ’ έμαυτόν τό «Ά μες πόκ’ άλκιμοι νεανίαι» 
δηλ. τώρα ποΰγεινε ή θάλασσα γιαούρτι σπάσαν τά κου
τάλια. ( ’ Α κολουθεΐ.)

UNCHANGED

Whenever the rest of the world has attained 
political, social and economic perfection, whenever 
it has eliminated sin and iniquity and all the carnal 
appetites the Imperial Government of Germany 
will be graciously pleased to co-operate on its own 
terms for the further advancement of mankind, as 
Berlin understands the interests of humanity. But 
in the mean time the failure of a wicked and per
verse world completely to regenerate itself makes 
it necessary that the Imperial Government should 
continue its holy war of selfdefense, incidentally 
picking up such loot as the good old German gods 
may casually provide.

This, in substance, is the speech of the Chancellor 
*o the Reichstag.

Count von Hertling "can agree fundamentally 
with the four principles”  of Presidnt Wislon’s recent 
address to the Congress. Unfortuately for their 
practical application by Germany, “ these principles 
must not only be proposed by the President of the 
United States but must also actually be recognize;! 
by all states and all peoples The Patagonians, 
for example, might hold out, and with the Patag
onians out it is plain to a German statesman that 
the whole scheme must collapse.

But what is equally bad, "there is still no cour> 
of arbitration of peace in the name of justice.”  And 
what is still worse i regard to any “ tribunal of the 
entire world”  is that “ 1 must decline this tribunal 
as prejudiced, joyfully as 1 would greet it if an im

partial court of arbitration existed and gladly as 1 
would co-oporate to realize such ideals.

That is the hitch. How can peacefully inclined 
and law abiding Germany, which has been caught 
;td-handed in murder, arson, forgery, grand lar
ceny, embezzlement and piracy, submit its holy 
cause to a jury that saw the commission of these 
ciimes? It is quite unthinkable, and so this war 
for the defense of Germany must go on until the 
democratic nations refuse no longer to "sontinue 
the insanity”  and are restored to reason, like Russin. 
Then they will be ready for the benefits of 
’self-government”  such as the Chancelor promises 

to confer upon Courland ad Lithuania.
And incidentally, Jf Belgium fs properly im

pressed with the peace that Lenine and Trotzky 
have obtained for the Russians. Junkertum would 
“ not adopt an antagonistic attitude.”

Count von Hertling’s speech must have been 
made for a purpose, but what that purpos is cannot 
be ascertained from the cabled text of the discourse. 
So far a3 the Chancellor has accomplished anything 
in respect to influencing the opinion of the peoples 
of the Allied nations, it is to confirm the judgement 
upon the German Government which President 
Wilson passed in his reply to the Vatican when he 
said that “ we cannot take the word of the present 
rulers of Germany as a guarantee of anything that 
is to endure uless explicitly supported by such con
clusive evidence of the will and purpose of the 
German people themselves as the other peoples of 
the world would be justified in accepting.”

Count von Hertling’a Speech leajvea the issue 
unchanged.

Παρά τής έν Washington προσωρινής έπιτροπής 
ιΓ|ς Νέος Κοινότητος έλάβομεν τήν κάτωθι είδοποίησιν: 

Washington, D. C., 18 Φεβρουάριου 1918.
’Αξιότιμο.4 Κύριον Κωνστ. Ζαί.ιπούνην Διευθυντήν 

«Σατύρου» Ν έαν Ύόρκην
’Αξιότιμε Κύριε,

Μετά τήν μετ,οβολήν τής πρώην άνθσύσης έν τή πα
ροικία μας κοινότητος «ή Αγία Σοφία» είς πολιτικήν 
παλαίστραν ύπό τών επισήμων κα! ύπαλλήλων αύτής, ό 
'Ελληνισμός τής παροικίας μας ήνσγκάσθη δπως ίδρύοη 
ν:αιν κοινότητα ύπό τήν προσωνυμίαν κα! πρός τιμήν τών 
Αγίων «Κωνσταντίνου κα! Ελένης».

Έν ταυτφ ή ήμετέρα κοινότης φιλοδοξούσα δπως 
έποικοδαμήση ναόν αντάξιον τοΰ 'Ελληνικού ονόματος 
και τιμής έν τή πρωτευούση τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
ποιήται έ'κκλησιν δι’ ήμών τής έπ! τούτφ διορισθείσης 
ύπό τής συνελεύσεως έπιτροπής, πρός τά εύγενή κα! 
ευσεβή αισθήματα ύμών, δπιος μάς, βοηθήσετε καθ’ οίον- 
δήποτε τρόπον σείς νριιίσητε καλλίτερον καί άποτελεσμα- 
τικότερον ι'να φέρωμεν είς αίσιον πέρας τό βαρύ έ'ργον 3 
ανελάβομεν.

Η Κοινότης οί άγιοι «Κωνσταντίνος καί ’Ελένη» τής 
Washington, D. C. ζητεί τήν βοήθειαν τών απανταχού 
ευσεβών χριστιανών.

Μετά τιμής,
Ή  ’Επιτροπή 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π . ΑΟΥΜΑΚΟΣ 
Α. ΧΑΡΑΛΑΜ Π Ο ΓΙΟΥΛΟΣ 

Η. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
.Λ ΣΤΛΘΟ Π ΟΥΛΟΣ 

Δ. ΚΟΛΟΝΤΟΥΡΟΣ 
ραμματεύς τής ’Επιτροπής 

Γ. ΒΟΥΡΝΑΣ

Σ. Σ.—  Είναι άξιοι θερμών συγχαρητηρίων οί αλη
θείς πατριώται τού Washington, D. C. οΐτινες μετά 
περισσής φιλοπατρίας καί θάρρους άνέλαβον τήν ΐδρυσιν 
Ναού ανταξίου τοΰ Ελληνικού ονόματος μακράν πάσης 
έπικοινωνίας πρός άνθρώπους, οΐτινες πλέον ή άπαξ 
ήσέβησαν πρός τά ιερά καί έμόλυναν τά πάτρια.

Ή  άνοικοδόμησις έν Washington, Ναού 'Ελληνικού 
δέν είνε ζήτημα άφορών τήν στενήν Ελληνικήν παροικίαν 
τής πρωτευούσης τών Ηνωμένων Πολιτειών, άλλ’ Ιερά 
έθνική ύποχρέωσις τήν όποιαν οφείλει νά μή παρίδη ό 
έν ’Αμερική 'Ελληνικός κόσμος. Οί απανταχού ομογενείς 
οί έχοντες συνείδησιν τών πατριωτικών αύτών καθηκόν
των είμεθα πεπεισμένοι δτι θέλουσι σπεύσει νά τιμήσωσι 
εαυτούς έγγραφόμενοι είς τόν κατάλογον τών 
εισφορών ύπέρ τής άνεγέρσεως τοΰ έν λόγω Ναού.

Στήν Κωνσταντινίδου τήν Αικατερίνη 
Ποΰ τό κρύο χώμα ξενητειάς τήν κλείνει

Στόν ύπνο τόν αιώνιο σαν έγειρε τό σώμα 
καί σφάλισε τά χείλη σου ατέλειωτη σιγή 
είθε νά είν’ ανάλαφρο τού τάφου σου τό χώμα 
πού άγιους πόθους έκλεισε μέσα στήν ξένη γή.

Ε Μ Π Ρ Ο Σ ! !
Η 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 ζωή τους νά κάμουν χρή
ματα, άλλά δέν είχαν θάρρος ή δέν έξετίμησαν τήν 
εύκαιρία δσον έπρεπε καί τήν 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 Ριοσσία θά μ ε ί ν η.
Τό Ρούβλι εΐναι δεμένο μαζί μέ τήν ψυχή τού Ρωσ- 

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

II ιστεύετε σέ τέτοιο πράμμα;
’Εμπρός! Μή χάνετε τήν εύκαιρία. ’Αγοράσατε 

ρούβλια τώρα ποΰ είναι σχεδόν -τό τέταρτον τής άρχι- 
κής αξίας των. Δώσατε παραγγελίας.

B O O R A S  B R O S .
5 BATTERY PLACE NEW YORK

Ό

ΜΑΚΡΗΣ & ΜΙΛΙΩΝΗΣ
Ε ι σ α γ ω γ ε ί ς  καί Έ  ξ α γ ω γ ε ϊ ς 

Τά καλλίτερα τυριά καί τά πιό φημισμένα λάδια. 
Όλα τά είδη τής μπακαλικής είς τιμάς ασυναγώνιστους. 
’Ιδιωτικά τυροκομεία.
26 Madison Street, New York

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

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ 
STEVENS GREEK RESTAURANT 

21 Broadway New York City

Q r e e k = I t a l i a n  I m p o r t i n g  C o .  -
Main Office: 24-26 Stone St., New York Branch: 87 - 14th A ve., Newark, N. J.

Ισπανικά και Ελληνικά λάδια διϋλισμένα κα'ι μή. Εγγυημένα εΰγεστα. Χονδρικά! κα\ 
λιανικαι πωλήσεις.— ’Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς έπ'ι τοί> παρόντος κα'ι όχι περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έφ’ άπαξ άποστελλόμενα οπουδήποτε Ο  Q  

Τυριά όλων τών είδών έφάμιλλα τών Ελληνικών.
Παντοπωλείων ειδη εγχώρια, Ελληνικά, ’Ιταλικά και ’Ισπανικά.

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε
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KISS ME CIGARETTE CO. INC.
"Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.
"Kis me”  τοΰτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
όμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εΰγευστος και τής Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κΓ 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.

II ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣIΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

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

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

Μαλακώνει τό πρόσωπο κα'ι γυαλίζει τό δέρμα.
Τιμή 25 σέντς, 50 σέντς και 1.00 δολλάριον. 

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ ίδίου εφευρέτου.

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

’Ενδυναμώνει τούς αδυνάτους και τούς αναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ωραίο πρόσωπο και 
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'ι τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Γ.ϊναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία κα'ι είσάγεται τώρα και στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξί'ρετε γιατί τό 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 ,  έ ' 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
τούν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Πρώ
της τάξεως λάδι κα'ι τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO.
688 W. Randolph St.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ 
Διευθυντής 'Ελληνικών καί ’ Ιταλικών Προϊόντων.

Ελληνικά καί Τουρκικά δν θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζτίς επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο1 λάδι
καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέψτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: « ’ Απ’ τούς Μικροΰτσικους τούς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.
Γά πάντα elvet πιθανά, θεός νά μή τό δΑβχ, 
μα δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακβίχτ^
Ά ν  μ’ Ινα πόδι εύρεσής *Ιτε μί δίχως χέρ» 
καί ϊχεις οίκογένεια καρβέλι ποιΑς βά φέρη;
Μέσ* στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ίρθη μέο*
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ άν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John Marakas, Rookery BIdg. Room 817, Chicago, 111

Ό  «ΣΑΤΥΡΟΣ» είς τό Pittsburgh, Pa. πωλείται
είς τό αριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «ΈΡΜΗΣ».

Κ Α Ι  Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ . »  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο  I Ν Q Ν 1 Κ >

Μέλει ς στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης;
11 ρώτα άπ’ δλα την ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Λπ ιοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ’ άν σταματήσιι 
ν' αρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση 

κΓ όσα λεπτά κι’ άν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει 
Μρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι 
Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ άν σοΰ ταράζω 
Ήιακοιλιότης συνεχώς αν τύχη σέ πειράζη 
/ναιμικός άν έγεινες καί έχεις καρδοχτΰπι 
ν έχΐ|ς πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη 
κ'ί ιό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αυτοστιγμεί νά γρά-

ΨΠς
roiv ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθη καιρός νά κλά-

ψπς·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.
\rv είναι μόσχος η Μαϊοϋ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
ΗΤναι καφές τοΰ ’Όθθ)νος, καφές τοΰ Νικολούλια 
αφέ; τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο. 

ι’ ’ αύτό σκορπίζει τ' αρωμα τό χιλιομυριοιιέν».
Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 

δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.
GREEK-ARABIAN COFFEE 

352 Pearl Street, New York, City.
Ατμοπλιχα τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
τοΰ αύλακώνουν τ ’ αλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποϋ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κύμα της καί τήν περιγελούν» 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδκότης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
τοΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνοι κάτι.
Ν. A. GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ H I

2δβ W.  44 ST. NEW YORK
Λάδι ξανθό Αϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτα:
τοΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξυνιΐής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έ'.ΐ|«ίς-καρύδι Σάλωνας κΓ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Αχαίας τά ύγρά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής καί πάμφθηνα κα

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

ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π ΛΟ ΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΑΑΣ Π ΑΡΑΚΑ'ΓΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS & ALEX COMPANY 

Paco BIdg. 167— 169 W. Lake St
CLEVELAND. OHIO. CHICAGO, ILL.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ MAI
Ή φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκο» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοΐς μετρητοΐς τά φέρνει. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν.

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

ΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟ IIΛΑΣΤΕΙΑ
Soda fountains, Carbonators, Fixtures, Show -C a

ses, Stoves, Chairs, Tables, Tile Floors, Ice boxes 
Dtore fronts. Μηχανήματα δλων τών ειδών, Καθυέ- 
,ττας etc.

ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & LI NCH
Tile floors, Tile walls, Ranges, Steam Tables, 

^offe Urns, Ice boxes, Silver ware, Aluminum ware 
jhow  Cases, Tables and Chairs, Counters, Ceilings 
/.til Exhust fans.

Πρός δέ αναλαμβάνομε ν τήν τελείαν έπίπλωσιν χα. 
,αστημάτων μέ τιμάς ουγκαταβατικάς καί όρους λογι
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΙΙΡΙΝ  ΑΠ ^ΤΑΘΗ ΤΕ Fjv 

ΑΛΛΟΥΣ

11. Μ. Π Α Τ Ε Σ  Τ 1 Δ Η Σ 
Όδονιοϊατρός 

47 West 39th Street New York
’ Uyui έπισκέιμεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ  μ.

Τάς Κυριακάς 11— 12.
Αριθ Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
Ιατρός

ι 7 5 Lexington, Ave. New York
Αριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS *  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester. N. h
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτ* καί γυναικεία 
γιά κάθί γούστο καί τιμή, γιά κάθ( ηλικία;
Βέ/εις χασέ· μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδβς,
ΪΜηί Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήβης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, χλοΰτο 
τοΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοί*·

Ν. Π Γ Π Α  Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ "
Ί α τ ρ ό ς.

! 4 East 38th St., NEW YORK

mu. jiyoiov Ελαι·· ικον κι Ιταλικό έπίσης 
ιο μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;

νάΛι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
-1?λεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ΙΙρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήους 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
'αί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York·

Κ. Κ A Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St., N EW YOR*

Μίστερ κανείς δέν W  m ή  τώς δέν ΛΛ πή χαι »«"»» 
ψ ο ν χ α  έάν έπάνω μας δέν Λτ, καλοραμμένα.
Ά ν  βέλης νά συγκίνησή κι' ή άσπλαγχνη ’ Εκεινι, 
μάλις ντυμένο σέ ίδη λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτονς Π αΛαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικ* 
φθϋχ« νβ κάνεις Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
Υ 6 0 0  B lue Island C H IC A G O n ι

Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ
Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ρ Ρ Α Π Τ Α Ι  

6 0 0  BLUE ISLAND CHICAGO, ILL.
Οταν αγοράζετε έτοιμα ροΰχα πληρώνετε διπλά. Μόνον ή παραγγελία οίκονομεΐ χρήματα 

γιατί σάς δίδει διάρκειαν. Ή  στερεότης και ή καλαισθησία έπιτυγχάνεται μόνον όταν ήμπο- 
ρείς νά κοντρολάρης τόν εργάτη. Έτοιμα ροΰχα είνε κατά τό κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στό σακκί».— Δοκιμάσατε μας. Έ άν τά ροΰχά δέν είνε σύμφωνα μέ τό γοΰστό σας, δέν ΰπο- 
χρεοΰσθ-ε νά τά πάρετε. Ε λάτε ή στείλετε μας τά μέτρα σας.


