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Τήν έβδομάδα μιά φορητό ψύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοί στην τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχό to φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μς κα! μείς μ’ έκεΐνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας, ίταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ και τό Λευτέρη ηις σάν τ! τόν περιμένει.

Μάρτη είκοσι κα! τρεις π>ϋ ό Κάϊζερ φωνάζει 
πώς θά κάνη νέο μπλώ >.ι επιθέσεις ετοιμάζει.

’ Αν θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς έράνους δπως 4 λ λ ·  ι 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α ί ά *  |

Χίλια εννιακόσια δέκα καί οχτώ 
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό

’Αριθμό πενήντα εχομε καιί εξη 
κΓ ή ’Ιαπωνία στά γερά θά μπλέξη.

Δίπλα σέ jtoprTmilii ■ ' ■ _■·'
κΤαιονΤας φιλο ακριβό τό Ραβαζούλα Θάνο.

Πλάκωσε βαρυχειμωνιά, βορρηάς, ανεμοζάλη, 
κα! τό παρθένο λσύλουδο ποΰ τώβλεπα νά θάλλη 
χλωμό στή γή σωριάστηκε καί μαραμένο τώρα. 
Καταραμένη ή στιγμή, καταραμέν’ ή ώρα.

’Έπεσαν κάτω σύντριμμα τών πόθων τά παλάτια 
γιά πάντα σάν έσφάλισαν τά γαλανά τά μάτια 
ποΰ μέσα τους καθρέφτιζαν ψυχή άγνή, παρθένα 
γιά νά σκεπάσουν τό κορμί τά πικραμμένα ξένα.

ΙΙροτοΰ μοΰ ποΰν πώς σταύρωσαν τοΰ φίλου μου τά χέρια 
τό διάβασα στοΰ Ούρανοΰ τ’ αμέτρητα τ’ αστέρια 
ποΰ τρεμοσβύνανε χλωμά- μοΰχε τό θρήνο φέρει 
τών φύλλων τ’ άνατρίχιασμα στό παγερό τ’ αγέρι

Π άει! Τοΰ Θάνου έ'σβυσε γιά πάντα τό καντΰλι.
Ά σπρα κυττάζω, άφωνα τοΰ φίλου μου τά χείλη 
καί τό ποτήρι τής χαράς τής κοσμικής παρέκει 
γιά ε’ιρωνία σήμερα γεμάτο παρα,σπέκει.

Τ ’ ήταν ό Θάνος; Τ ’ ήτανε! Άγάπη, καλωσύνη.
Ή ταν τό χέρι ποΰξερε πότε καί ποΰ νά δίνη 
κι’ είχε κομμάτι τοΰ Θεού· τήν αγια περηφάνια 
δταν την πίκρα γλύκαινε, σάν βοήθαγε όρφάνια.

Έπέθανε. Άλλά γιατ! ό Θάνος νά πεθάνη 
τήν ώοα ποΰ άντίκρυζε τοΰ γάμου τό στεφάνι;
Τήν πόρτα τήν ορθάνοιχτη τοΰ βίου, τής χαράς 
γιατ! τή σφιχτοσφάλησε τό χέρι Συμφοράς;

Ποιός ξέρει; Τάχα νά μ’ άκοΰς τήν ώρα τούτη Θάνο, 
ποΰ ερωτώ τό ’Άγνωστο καί ίσως αμαρτάνω;
Τή νεκρική γαλήνη σου αν τύχη τήν ταράζω 
συγχώρα με, γιαπί καϋμό τοΰ χάρου δοκιμάζω.

Ποιός άγνωστος στήν ΰπαρξι βαρύνει τάχα Νόμος 
κι’ δταν μπροστά ανοίγεται ανθόσπαρτος ό δρόμος 
καί τή ζωή τήν τραγουδούν γλυκόλαλα πουλιά 
άναισθητσΰν τά χείλη μας στά πιο γλυκά φιλιά;

"Οταν ή αΰρα τής χαράς στήν πλάσι μάς -μυρώνη, 
δταν τών πόθων τό δεντρί μέσ’ στήν καρδιά φουντώνη, 
δταν πανώρια χτίζωμε, όνε ι ροκά παλάτια, 
ποιά δύναμις ανέλπιστα νά μιάς οφαλα τά μάτια;

"Οποιος ρωτά τα ’Άγνωστο μπορεί καί ν’ άμαρτάνη- 
μά κλαίει κάθε άνθρωπος ποΰ μιά άγάπη χάνει 
καί φτερωτός ό λογισμός αναζητεί γιά ναύρη 
τό χέρι, ποΰ τοϋ έφερε τή συμφορά τή μαύρη.

Γιατί νάρχόμεθα; Γιατί ν’ άφήνωμε τή ζήσι; 
Κανένας στό ερώτημα αύτό δέν θ ’ άπαντήση·
Τό πνεύμα χιλιοντρόπιαστο «μυστήριο» θά λέη 
κΓ ο άνθρωπος στό θάνατο τών προσφιλών θά κλαίη.

Άφήστέ το ελεύθερο τό δάκρυ σας νά τρέξη· 
τήν δψι τήν κατάχλωμη τοΰ φίλου μου ας βρέξη, 
γιατ! ποιός ξέρει! καί νεκρό τ’ άν&ρώπινο τό σώμα, 
αν τύχη δέν α’ισθάνεται κι’ αν δέν πονη άκόμα;

Δροσίστε την μέ δάκρυα τοΰ Θάνου μας τήν δψι 
πού τή ζωή ή άσιπλαγχνη ή Μοίρα τοϋχει κόψει 
καί τοΰ σπιτιού του σήμερα τό πιό λαμπρό στολίδι 
πέρνει τό δρόμο τό μακρύ, στ’ άτέλειωτο ταξειδι.

Σέ με ό κλήρος έπεσε σέ μαύρη, Θάνο ώρα 
τόν υστερνό χαιρετισμό νά σ’ αποτείνω τώρα 
Κοιμήσου ύπνον ήσυχο, κοιμήσου έν ειρήνη, 
τόν ΰπνο τόν άτέλειωτο ποΰ κάθε μνήμα κλείνει.

Τοΰ τάφου σου τά λούλουδα ή δρόσος νά ραντίζη 
ή αΰρα μέσ’ στά φύλλα τους γλυκά νά ψιθυρίζη 
κι’ ανάλαφρο τής ξενητειάς νάναι τό κρύο χώμα 
ποΰ θά σκεπάση άψυχο τό νεαρό σου σώμα.



1 rue translation  filed  w ith  .th e  P ostm aster at 
N ew  Y o rk , Ν . Y . o n  the 2 1 st o f  M arch , 1918 ,  as 
requ ired  by  the act o f  O c to b e r  6th , 1917 .

Πάνω στό Καρναβάλι 
κΓ αύτοί τά λένε πάλι.

II.— Θαρρώ πώς βλέπω Φασο-υλή στό πρόσωπό σου λύπη. 
Φ.— Εϊναιι τά ίχνη Περικλή ποΰ άφησε ή γρίπη 

κΓ ολίγον τιι. ξύνοειδές τό μοΰτρο εχει γίνει 
θαρρείς κΓ αύτοϋ επέδρασε ή Ρωσσική ειρήνη.

"Οταν ό κόσμος σφάζεται, καί γίνεται κομμάτια 
στά τρέντσες και στής Δέσποινας Νταβίδοβιτς

μάτια.
αύτός ποΰ στήνει στή ζωή μπερντέ τοΰ Φασουλή 
δέν έχει τόι δικαίωμα γιά νά μελαγχολή.
’Άγνωστοι είναι αί βουλαί τής Μοίρας Περικλέτο 
δπως τό ’Ιαπωνικό, τό Ρωσσικό μπαλέτο 
κα'ι ή σοφία τοΰ σοφού Παπά κα'ι Πεσταλότσι 
ποΰ κατά λάθος βρέθηκε νά μήν πουλή πινότσι.

Δέν πρέπουν μέσα μας καϋμοι καί συμφορές καί
πόνοι

άφοΰ ό κόσμος Περικλή, ώς ξέρεις μάς πληρώνει 
σπανίως δαχτυλοειδώς συχνά είς μετρητά 
γιά νά τοΰ λέμε κάποτε καμπόσα χωρατά 
γιατ’ έχουν δλοι βάσανα δώ πέραι μέ τά κόρια 
καί μόνον μεΐς δέν έχομε καμμία στενοχώρια

Ατέλειωτο τή ζήσι μου τήν πήρα Καρναβάλι.
Ή  μάσκα ψεύτικης χαράς στό μοΰτρό μου προβάλλει 
καί δίχως νάμαι Κάϊζερ καί κόσμο νά σπαράζω 
άπό τά δύο μου έγώ τό ένα έξω βγάζω 
κΓ ό κόσμος βλέπει τή χαρά, κυτά τό Καρναβάλι 
καί κόβει πέρα ό καϋμός τρομάζοντας, χαμάλη.

"Οπως στά χρόνια τά παληά οί Σύμμαχοι κΓ έγώ 
συνθήκες κάνω μυστικές μέ τώνα μου έγώ 
κΓ δταν μέ πόλεμο ποτέ μέ άπειλοΰν οί πόνοι 

. ή μάσκα τ’ άπομέσα μου έγώ τό οχυρώνει
κΓ ή μάσκα τ’ άπό (ΐέσα μου κΓ ή μάσκα τό άπ’ έξω 
τό προστατεύει καί ποτέ μέ πόνους δέν θά μπλέξω.

Ασε τοϋ πονου Περικλή τά μυτερά τσιγγέλια
- ί ’  5·"Τ.·>5 ivfit ι·/«τ* r~-J, t  A , «   -J.
γιατ’ δ,τι κάνειις κι’ δ,τι πής μιά μέρα θά βρεθής 
σάν τή Ρωσσία δηλαδή νά άποσυντεθης 
καί ζωντανοί τοΰ χώματος Μαξιμαλίστ σακάτη 
θά φάν τά κωλρμερια σου καί τή στραβή σου πλάτη.

Άφοΰ δέν ξέρω στή ζωή πόσον καιρό θά κάτσω 
άντί νά κλαίω προτιμώ νά κάνω τόν Παληάτσο 
κι’ άντί νά έχω καθώς λέν τόν πόνο προσκεφάλι 
γέρνω σ’ άφρόντιδος ζωής αιώνιο Καρναβάλι 
καί Γκαμηλιέρης έγεινα κι’ άντί νά θρηνωδώ 
τήν κάτισχνη άλ’θρώπινη Γκαμήλα τραγουδώ.

"Οταν σημεία γίνονται στόν πόλεμο καί τέρατα 
μέσ’ στών βωδιών οί πασιφίστ θά μποϋν

— παρντόν—τά κέρατα, 
καί νόμος νέος κατ’ αύτάς δρακόντειος θά γίνη 
θρή χόντρετ γέρς στή φυλακή αν τύχη πής ειρήνη.

Ά ν  είσαι ειρηνόφιλος καί αν μισης ταν ’Ά ρη 
μέ κάμες καί περίστροφα νά βγαίνης στό παζάρι 
καί μέσ’ στούς δρόμους διαρκώς νά διαλαλής

τσαχπίνη
πώς καί μέ χρόνια εκατό δέν θέλεις τήν εΙρήνη.

Κάνε τό φιλοπόλεμο διαβόλου σκυλλοπέτση.
Π ές πώς θά βγάλης άντερα νά κάμης κοκορέτσι 
κι’ άν σέ ρωτήσουν τί φρονείς γιά την Ειρήνη

γκέκα
πές τους σάν δλες σίγουρα θάναι κι’ αύτή γυναίκα 
κι’ αν τήν ξευγένισαν έδώ μέ λόγια πλέον φίνα 
στή Σκιάθο λέν τό Κατρουνιώ καί μεΐς ή Κατερίνα.

Ή  λέξις ποΰ μάς μάγευε καί ήταν τδνειρό μας 
τώρα θά γίνη σίγουρα τό μόνο φόβητρό μας 
ποΰ αν σοΰ πουν ντού γισΰ γουάντ σερ Περικλής

f tε πις;
Χάοζ ίτ ρίτιν ίφ γισΰ πλίζ άμέσως νά τους πής 
γιατί φωτιά κΓ άλλοίμονο σέ σένα κουνενέ 
μέ ή καί έϊ άν γράφεται καί άπαντήσης ναί.

Π .— Βρέ Φασουλή δέν θάχωμε έφέτος Καρναβάλια 
μήτε Γκαμήλα πάτριον ντυμένη μέ τσουβάλια;

(Ό  Φασουλής μέ πόζα άμέσως τραγουδεΐ 
τής Καθαροδευτέρας Γκαμηλική ώδή.)
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Φ.—  ΙΙίοκάλι ψάρευε 
ή ρά Τζαπάνα 
Σιρί παζάρευε 
ή μερικάνα
δάωναν τόν Μπίλη μας 
τήίρήνης οίστροι 
κάτέως φίλοι μας 
φάγαν καπίστρι 
κα/ινόταν νίλα 
μέ στά Καρναβάλια 
ποε μιά Γκαμήλα 
μ’ νθρωποκεφάλια

Mt στούς δρόμους γύριζε 
ή ορογκαμήλα 
χό<ι>ε καί μύριζε 
βρ.ια καί σαπίλα 
κι’ ήταν σκεπασμένη 
μέ ιαληοτσουβάλια 
τρομαδημένη 
μά γκαμήλα χάλια.

Ά ί  πίσω άπειροι 
τρ?αν σάν σκουλίκια 
άνόωποι άνάπηροι 
μέ :ά δοκανίκια 
καίσαγόνια τρίζοντας 
πέρσε έμπρός μου 
χιλίφοβερίζοντας 
τής φυλές τοΰ κόσμου.

Κο»ναβάλι έχομε 
έσ»υζ«ν στό δρόμο 
γιάψωφίμια τρέχομε 
σπώνοντας τόν τρόμο 
κΓ 5 μεγάλος μοΰργκος 
χτιπαγε τό ντέφι 
βόνντέρ Χιντεμποΰργκος

Περικλή κενέφι.
Ή  Γκαμήλα κράζανε
στά σοκάκια μέσα
στήν κορφή κυτάζανε
τής Γκαμήλας φέσα
καί γιά πολυφίλητο
είδα ιιπαϊηάκ,, 
το γνωστό αμίλητο
τής Φατμές σ,ιτζάκ.

Ή  Γκαμήλα βρέμεται 
τά ληοντάρι κάνει 
Γή καί δρη τρέμετε 
ή γκαμήλα φθάνει 
μά σάν τή ζυγώσουνε 
όβερ δέρ κεΐ πέρα 
θά τής άπαιυτώσουνε 
τό μουσιου πατέρα.

Π .— ΚΓ έπειδή άκόμα δέν τήν φέραν γύρω 
σκύψε ξεθυμαίνων νά σέ ξαναδείρω.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ 

( Πέντε φάσκελλα ή λέξις) 

ΚΤΗΝΑΝΘΡΔΠΟΝ. —  ΕΝΤΑΥΘΑ
’Ά ν  αισθάνεσαι πώς σοΰ λ ε ί π ε ι  μ ι ά  γ υ ν α ΐ -  

κ α, νά μήν παντρευθής, φίλε μου, γιατί δέν θά περάση 
πολύς καιρός καί θά αίσθανθής ξανά τήν ίδια έλλειψι. 
Ή  έλλειψις τής γυναικός πρέπει, νά είναι τό τελευταίο 
πράγμα γιά τόν καθένα ποϋ δέν είναι π ρ ά μ μ α  σάν 
καί σένα. "Οσον αφορά γιά τήν άλλη έρώτησί σου τήν 
όποιαν μάς καθορίζεις μέ τσ «Ποιά εΐναι ή μεγαλητέρα 
άπόλαυσις γιά τόιν άνθρωπο;» Αύτό έξαρτάται άπό τόν 
άνθρωπο. Π άντως γιά μάς δέν είναι καμμιά άπό κείνες 
ποϋ δοκιμάζει τό κορμί άπό τό στόμα κοκ, κάτω, δταν δ 
άνθρωπος δέν είναι στραβός καί τό μυαλό του δέν έχει 
σάν τό δικό σου κάλους.

ΘΑΥΜΑΣΤΗΝ ΣΑΤΥΡΟΥ.—  ΣΙΚΑΓΟΝ
Γιατί καμμιά άπό τής ημερήσιες εφημερίδες δέν άνε- 

τύπωσε ποτέ τίποτε άπό δλα αύτά τά ώμορφα δπως μάς 
γράφετε τοϋ Σατύρου μή ρωτάτε εμάς άλλά τούς διαφό
ρους χαμάληδες ποϋ διευθύνουν τών συντακτών τής 
πέννες δχι πρός τό άνοιγμα τού μυαλοϋ τοϋ κόσμου, στό 
άνοιγμα τών ματιών των στόν ορίζοντα τοϋ ωραίου, άλλά 
στό βρώμικο άνοιγμα τής σακούλας μόνον. ’Εμάς νά μάς 
ροκήσετε μονάχα γιατί περνούμε γεννεές δεκατέσσίαρες 
δλους τούς φαύλους ποϋ τεντώνονται μέ τουπέ κοινωνι

κών άναμορφωτών καί θά σάς άπαντήσωμεν ευχαρί
στως. Άφοϋ δέν μάς ενδιαφέρει μίμε ή δόξα μήτε ό 
πλούτος, έφ’ δσον έχομε αύτό τό λίγο μυαλό ποϋ έχομε 
πάντα θά βγάζωμε νά τρώμε — μέ τό συμπάθειο καί 
νά μή πεινάμε. Μήν άνησυχήτε. Δέν υπάρχει φόβος να 
πλουτίσωμε καί συνεπώς ό Σάτυρος θά ζήση δσω καί 
μεΐς, πρώτα ή λογοκρισία— κατά τό πρώτα ό Θεός— .

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΘΕΟΣΤΡΑΒΟΝ— ΟΥΑΣΙΓΚΤΏΝ 
Μάλιστα, άγαπητέ. Στήν έποχή τοΰ Μεγιίλου Αλε

ξάνδρου ό Βουκέφαλος ήταν ένα άλογο μέ βωδινό κε
φάλι· στά δικά μας δμως τά χρόνια υπάρχουν άνθρωποι 
μέ τέτοιου είδους κεφαλια. Π αντως και το πρώτο και οι 
δεύτεροι έχουν πολλή σχέσι μέ τήν καββάλα ή όποία δέν 
βγάζει καπνό άλλά σημεία και τέρατα.

ΚΛΑΣΙΚΟΝ ΗΛΙΘΙΟΝ.—  ΕΝΤΑΥΘΑ
Πώς μπορείς τή νύχτα νά γνωρίσης τόν Κινέζο άπό 

τήν Κινέζα, άφοϋ καί ή δυό έχουν κοτσίδες δέν τσ ξερομε. 
’Άλλως τε αύτή είναι σοβαρά έρωτησις και συνεπώς φεύ
γει. άπ’ τόν κύκλο τό δικό μας. Ρώτησε κανένα άλλον 
καί μπορεί νά σού λύση τήν άπορία ϊσως Ισως δέ καί τόν 
άφαλό στό ξύλο. Γράψε στον Ιδρυτή. Αυτός θα ζερη 
άφοΰ πρόκειται γιά τή φυλή του.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ 

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Σάν έβγαλα στόν κόσμο τήν πρώτη άσπρη τρίχα 
καμμιά άπ’ τής μορφές σου θρησκεία μου δέν είχα 
Έμόρφωσα δική μου ποΰ είχε μέσα κλείσει 
δ,τι καλό κΓ ώραΐο- εύρίσκετο οτή φύσι.

Δέν λάτρευα τόν ήλιο· κι’ εχει κι αύτός κηλίδες 
Στής λαμπερές του δμως γονάτιζα ακτιόες 
ποΰ χρύσωναν έξ ίσου ζεστά χωρίς ντροπή 
καί τό λαμπρό παλάτι καί τ’ άφτιαστο γιαπί.

’Έννοιωθα τό έγώ μου τό γόνατο νά κλίνη 
στοΰ φεγγαριού, στών άστρων τό φώς, ποΰ τρεμοσβύνει 
καί άπαλά χαϊδεύει έρωτικά ζευγάρια 
ή άνθρωποι τά κάνουν ή τού Μαγιού γομάρια.

Στοΰ κύματος τό φλοίσβο, στών φύλλων τη λαιχταρα 
σάν τά φιλούσε αύρα έννοιωθα βόυβαμάρα 
καί λάτρευα τ’ άγέρι ποϋ λέν πώς βαλσαμώνει 
ιδίως δταν φούστες τών θηλυκών σηκώνη.

Γιά τή θρησκεία κείνη πσύχα μονάχος φτιάσει 
τούς λειτουργούς έπήρα άπ’ τή θεά τήν Πλάσι 
καί άμφια φορούσαν φτιασμένα μέ λουλούδια 
κι’ οί ύμνοι τοΰ Θεοϋ μου ήσαν πουλιών τραγούδια.

"Ο,τι τοΰ πόνου δάκρυ δέν έφερνε στό μάτι 
άπ’ τή θρησκεία ήτο τήν ίδική μου κάτι 
γι’ αύτό δουλειά μου είχα νά διασκορπίζω γέλοια 
άκόμα τοΰ σπιτιού μου σάν λείπαν τά καρβέλια.

Τό κάθε ποϋ στόν κόσμο μόνον χαρά γεννούσε 
έκεΐνο τό δικό μου τό πνεύμα προσκυνούσε 
καί τό θεό μου είδα ά τ έ λ ε ι ω τ η  ά γ ά π η  
κΓ δχι πώς σύ τόν δείχνεις γ ι ά  τ ή ς  ψ υ χ έ ς

χ α σ ά π η .

Ό π ω ς καί κάθε άλλος γερός τοΰ κλήρου πόντος 
έμνήσθην τοϋ Προφήτου πολλές φορές βοώντος 
κ.Γ είπα «σποδός θά γίνη καί σώμα καί κεφάλι 
γιατί μονάχα έτσι, μπορούν νά ζήσουν άλλοι».

Δέν κύταζε έκείνη τό θάνατο μέ τρόμο 
Στής Φύσεως θά σκύψης, μοΰ φώναζε, τό Νόμο 
κΓ ώς λάχανα θά φάνε φτοοχοί άλλά κι’ έν τέλει 
ιά φανερά καί τάλλα τ’ άπόκρυφά σου μέλη.

’Εκείνη ή θρησκεία πού ήταν ή αλήθεια 
δεν είχε μέσα δόξες καί άλλα κολοκύθια 
καί γαυριών μπροστά μου δταν περνούσε πλούτος 
έλεγα «θά ψωφήση δπ<ος έγώ καί τούτος!»

(Άκολουθεΐ).

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

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΖΑΚΑΚΟΣ 
STEVENS GREEK RESTAURANT 

21 Broadway New York City



3
N EW  Y O R K  S A '

πόδια μου νά Ιδώ αν βρίσκωνται σέ αλί) κατάστασι uai 
άκολο\>θησα τόν καλό φίλο στό Χώ/μή παραλειψας να  ̂
προσλάβω μαζί μου καί άλλον καλόλφίλον καί συμπολι-. 
την μου τόν κ. Βλαχοθανάσην δήθεψέν ως σ υ ν τ ρ ο φ ι ά ,  j 
πράγματι δέ δπως έν ανάγκη— δ μήγένοιτο— μοιρασθή 
τήν ’Ηπειρωτικήν υποδοχήν πρός rov δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ν  I 

ουμπολίτην του.
Διακόσιοι ίσως καί πλέον άρρκνοποί καί ήλιοκαεΐς j 

Ηπειρώται, όλοι ζωή καί σφρίγος είχαν καταλαβη τα 
καθίσματα τής αρκετά εύρείας σοΰας, συζητούντες εις 
τήν γλώσσαν τοΰ Σκενδέρμπεη είς τήν οποίαν αι γνώ
σεις μου δυστυχώς περιορίζονται ιιόνον είς τό «τσε μπεν
, V i ,  I . I C U I »  IVU .I ΚΙΙ,ΚΙ  l y i u  l U J v U . l & V  O l K H U j r  11| V y t ( J I | U l V

καί ή Παπαδιές. Έν τούτοις οί Ηπειρώται δέν τοΰ τσ

' • ϋ β · — . ^  ·* *  μ «=
- ’Έξω. Βγάλτε τον εξω, ώρχ*>νται άλλοι. Μα,

* « » · < « ·  ΰ ” . « Τ * ·
απλώνονται * *  Λ  Π 5« δ ο . ν « » * β>νη « £
fi.SX,, άκόμα ά»ό τήν ί*Αηξί μ»» » « “
έ'ξω άπό τό Χώλ στήν είσοδο του οποίου ετεθη τωρα
φρουρά μέ τήν έντολή σαν ήθελε τολμηση «  HJJ * «  
τής βίας, νά τόν περιποιηθή *«τ« τροπον, δστις θα
κρατούσε κατ’ έλάχιστον δρον ενα μηνα στο / ^ 6« ·

I Κ >.«..1 -ηνηί'ΐη  κάποιον όμιλουντα τωρα Μαζεν

N E W  Y O R K  S A T I R E  
59 Pearl St., Room 707 
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ΠΕΝΝΙΕΣ Α Π Ο  ΤΑΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

MILWAUKEE, WIS.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Στή Milwaukee δπως καιί οέ δλες τής Ελληνικές πα
ροικίες στήν ’Αμερική θά συναντήσετε άπό άπόψεως το
πικισμού δλας τάς υποδιαιρέσεις τής 'Ελληνικής φυλής 
αύξανομένας δχι βέβαια έν όμονοία καί άγάπη, άλλ’ έν 
γκρίνια καί φαγομάρα, ΐνα πληρωθη τό ρηθέν «Τρέ 
Γκρέτσι κουάτρο κομάντο», πράγμα: ποΰ έστοίχισε στή 
Μιλγουάτκη τή διάλυσι τής Φιλαρμονικής, τήν οποίαν 
είχε κατορθώσει νά όργανώση μέ τόσους κόπους καί 
θυσίας ό καλός φίλος μουσικός κ. Μεθενίτης.

Έν τούτοις μ’ δλη τήν γκρίνια καί τή φαγωμάρα ποϋ 
διακρίνει δλες αυτές τής ύποφυλές μας νά πούμε, στή 
Μιλγουώκη μοΰ δόθηκε ή άφορμή νά εκτιμήσω τό πρα
κτικό τού ’Ηπειρωτικού πνεύματος πού δέν χάνεται σέ 
τύπους καί διαδικασίας μ|μκράς, άλλά τραβά μέ τόν 
μπαλντά κατά τό σοφό δημώδες ρητόν «Κοντός ψαλμός 
άλληλούϊα.»

Στή Μιλγουώκη είχε συστηθή έξ αιτίας τού ’Ιταλικού 
κινδύνου έπί τής ’Ηπείρου καί άκριβώς τήν έποχήν πού 
εύρισκόμην έκεΐ ό Ηπειρωτικός Σύνδεσμος, μέ σκοπόν 
ώς καί δλοι οί άλλοι άνά τήν ’Αμερικήν τοιούτοι δπως 
προαμυνθούν τών Ελληνικών δικαίων έπί τής Βορείου 
’Ηπείρου. ’Ήτανε Κυριαική καί συνεπώς ήμέρα αργίας 
γιά δλα τά μαγαζιά εκτός άπό τής μπάρες, ή όποιες κατά 
διαβολική σύμπτωσιν στή Μιλγουώκη είναι στενά συνδε- 
δεμένες μέ τά Ρεστωράν χωρίς καν νά χωρίζωνται άπ’ 
αχηά  μήτε μέ τ» γναχπο cac-Tvu ut^^uLOJiAfcy|xa tod 
Coney Island πού συμβολίζει τό κλείσιμό τους πρός 
άμετρον εΐρωνίαν τού καταστρατηγούμενου νόμου τής 
Κυριακής άργίας.

—  Πάμε στή συνεδρίασί μας σήμερα; μού λέει καλός 
φίλος ό κ. Νότης ενας έκ τών δρώντων τού ’Ηπειρωτικού 
Συνδέσμου— θά ψηφίοωμε τό Καταστατικό μας.

— Έγώ δέν είμαι Ήπειρώτης είπα. Έν τούτοις επει
δή στόν πόλεμο έ'φαγα άρκετά άπωλολότα πρόβατα στ’ 
’Αργυρόκαστρο καί περισσότερες άκόμα πήτες άπό κό
τες στήν Πρεμετήν καί στήν Όδρίτσαινη, γιά τοΰτο 
νομίζω π:ώς μπορώ νά χωρέσω στή συνεδρίασί σας, αν 
δέν ύπάρχη φόβος νά προχωρέσουν τά πράμματα μέχρι 
τού σημείου ποΰ μπαίνει κανείς άπό τήν πόρτα καί βγαί
νει ύστερα άπ’ τό παράθυρο.

Ό  καλός φίλος με διεβεβαίωσε δτι δέν υπήρχε καμμιά 
άνάγκη νά πάμε στή συνεδρίασί εφοδιασμένοι μέ μαξι
λάρια στήν πλάτη μας γιατί άντιπολίτευσις δέν υπήρχε 
ή μάλλον ή ύπάρχσυσα τοιαύτη δέν έτόλμα νάρθη στή 
συνεδρίασί ουσα βεβαία μέν, δτι θά έ'μπαινε στό Χώλ, 
αβέβαια δμως, άν άπό κεΐ θά πήγαινε στό σπίτι της ή 
δπερ πιθανότερον στό Νοσοκομείο.

Είπα μέ τό νοΰ μου τά Πάτερημά μου, έτίναξα τά

δέν έπιτρέπει ή λογοκρισία τσΰ Σατύρου μολονότι πηγά
ζουν άπό τό 'ψωμί, σχετίζονται μέ τό στόμα καί καταλή
γουν στό χώμα: γιά νά ξαναγίνουν σύμφωνα μέ τόν αι
ώνιον νόμον πάλι ι|>ωμί.

Μετ’ ολίγον ό Πρόεδρος κηρύττει τήν έ'ναρξιν τής 
συνεδριάσεως καί σηκωνόμενος άπό τής θέσεώς του άρ- 
χεται όμιλών πρός τά μέλη τοΰ Συνδέσμου, εκσφενδονί
ζουν έν ταΰτώ άπό καιρού σέ καιρόν πυκνάς τολύπας κα
πνού άπ’ τό τεράστιο σιγάρο πού κρατεί στά δάχτυλά 
του μέσα. Μιλεΐ Ελληνικά τώρα πλέον ό κ. Πρόεδρος 
άλλά μά τούς άγιους δλους τής Κολάσεως δέν κατοοθώνο) 
νά καταλάβω λέξι, ειμή μόνον δτι κάτι σοβαρόν έπίκειται 
καί τούτο δχι βέβαια άπό τό λόγο τοΰ κ. Π ροέδρου, άλλ’ 
άπό τά μάτια καί τήν άδημονία έκείνων ποΰ τόν άκοΰν 
μέ τό σεβασμό καί τήν υπομονή ποΰ αισθάνεται ή γάτα, 
δταν κυτά άπ! νανα της ψάρια.

Τί είχε συμβή λοιπόν; Ό  δυστυχής ό Πρόεδρος λαμ
πρός καθ' δλα άνθρωπος ερχόμενος στό Χώλ άντί λά 
μπη στήν έκκλησία νά προσκύνηση κατά λάθος έχώθηκε 
σέ κάποια μπάρα. Έδώ λαθεύουν δπως λέει ή παροιμία

θήκαμε δώ πέρα νά ψηφίσωμε τό Καταστατικό ένός 
Συνδέσμου ποΰ έχει αγιο σκοπό. Αύτή τήν ώρα εΐναι 
δώ μέσα έκκλησία, άφοΰ μάς έφερε ή άγάπη γιά τήν 
ΓΙατρίδαι. Ό  κ. Πρόεδρος δείχθηκε άσεβής. Τόν κα- 
θαιρούμε. Είναι άνάξιος νά προεδρεύη τού Συνδέσμου 
μας. ’Έχει κανείς άντίρρησι;

— ’Ανάξιος, άνάξιος έφώναξαν διακόσια στόματα.
’Έμεινα εμβρόντητος.
— Μθ)ρέ δέν έ'χει ρώτησα τό φίλο μου ό άνθρωπος αυ

τός κανένα φίλο δώ μέσα;
— "Ολοι εϊμεθα φίλοι του, μοΰ λέει. Άλλά γι’ αύτό 

πού έ'καμε πρέπει νά τιμωρηθη καί τιμωρήθηκε.
Ποιός τώρα μπορεί ν’ άμφιβάλη δτι λαός σάν κι’ αύ

τόν δέν θά κίνηση κάθε λίθο καί δέν θά γίνη υπεράν
θρωπος γιά νά μή ζήση δούλος;

( Ακολουθεί.)

Ό  Βραχνός ό Άντωνάκης πουν’ Άσκληπιάδης πρώτης 
κι’ ή Φιφή ή Στεφανίδου χάρι, μόρφωσις, σεμνότης, 
άνταλλάξαν δαχτυλΐδι ταιριασμένου άρραβώνος 
καί ζευγάρι θά γενούνε πριν νά βγή αύτός ό χρόνος.

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 και μή. Έγγυημένα εΰγεστα. Χονδρικαι κα\ 
λιανικαι πωλήσεις.— Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς έπι τοΌ παρόντος και όχι περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έψ’ άπαξ άποστελλόμενα οπουδήποτε Ο. D.

Τυριά όλων των ειδών έφάμιλλα τών Ελληνικών.
Παντοπωλείων εϊδη έγχώρια, Ελληνικά, ’Ιταλικά και ’Ισπανικά.

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε  Τ Ι Μ Α Σ
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"Kiss
KISS ME CIGARETTE CO. INC.
' · Δεν είναι μαγούλα οε ώμορφη II αρθένα 

ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.
Kis me τοΰτεστι φιλάμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 

ομως δεν - είναι θηλυκά* αλλ' είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εΰγευστος καί τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κΓ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης. 
κι δλα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
καί σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ αρχικά σας γράμματα
352 Donner A v e . , .......................MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝ ΟΣ 

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

άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγοΰοαν, 
έξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα και πτώσιν

Κ Α Ι  Π / Ο Μ Ι Ν Α Μ Κ Ρ Ι Κ Α  
Λ Γ Γ Ε ϋ Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Π Ρ Ο Σ ! !
Η τύχη χτυπάν πόρτα δλων τών άνθρώπων, 

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

"Ολοι είχαν εΐα στη ζωή τους νά κάμουν χρή
ματα, άλλά δέν : .θάρρος ή δέν έξετίμησαν τήν 
είκαιρία οσον έ'πςκαί τήν άφησαν νά φύγη.

Ή  επικέρδεστέ(τιχείρησις, κύριοι, σήμερα είναι 
ν’ αγοράσετε

Ρ Ω Σ Κ Α Ρ Ο Υ Β Λ Ι Α
Μή σάς φοβίζειατάστασις. At ταραχά; θά ·π ε 

ρ ά σ ο υ ν, άλλΡιοσσία θά μ ε ί ν η.
Τό Ροΰβλι είναμένο μαζί μέ τήν ι)τυχή τοΰ Ρωσ 

σι···ίοΰ λαοΰ καί γ /ά  χοθη αυτό πρέπει Λ’ά  σβύση ί  

Μουζίκος, νά έξαςσθη άπό τή γή ό Κοζάκος. 
Πιστεύετε σέ τό πράμμα;

_      Έμπρός! Μή,νετε τήν εΰκαιρία. Αγοράσατε
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό- 9°όβλια τώρα ποΰ/αι σχεδόν στό τέταρτον τής άρχι- 
νιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τοΰ ποο- αξίας
σωπου·

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ Ιδιου εφευρέτου.

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

Ενδυναμώνει τούς άδυνάτους καί τοΰς άναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμ.νει ωραίο πρόσωπο καί 
κόκκινα μάγουλα. Τιμή $2.50

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

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, 

C o ffe  Urns, Ice boxes, Silver ware, Aluminum ware 
Show Cases, Tables and Chairs, Counters, Ceilings
καί Exhust fans.

ΙΙρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κα
ταστημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικός καί δρους λογι- 
κούς.
1’ΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  ΑΠζ)ΤΑΘΗΤΕ ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

των. σατε παραγγελίας.
B O R A S  B R O S .

5 BATTERY PiJE NEW YORK

VENIZELOS BRAND
Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν 'Ελληνι
κήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν αγοράν στήν Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία καί είσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα Καί 
ξέρετε γιατί το 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  “ , $  Ρ 1 μ π ά ο L 0 ί δ έ  συσκειιαίττπ! τη,, r-n,
τοΰν ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι. Π ρώ
της τάξεως λάδι καί τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIN CO.
688 W . Randolph St.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ 
Διευθυντής Ελληνικών καί ’Ιταλικών ΠροϊοΛαων.

Ελληνικά καί Τουρκικά αν βέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζτις επειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
"Αν θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό θέλης νά πάρης πίσω
νά λές: «Ά π ’ τούς Μικροΰτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Δεν είναι μόσχος ή αϊοϋ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Κϊναι καφές τοΰ ”Ονος, καφές τοΰ Νικολούλια 
'Όφές τής Μέκας αίης, αγνός σάν τήν παρθένο,
0 αύτό σκορπίζει τϊρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Κάν λοιπόν γιά θεοκλής δπως έγώ περνάς 

δοκίμασέ τον μιά φοι καί θά μέ συχωρνφς.
GREEIARABIAN COFFEE 

352 Pearl Street, New York, City.

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.

Ατμόπλοια τής Έθχής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ’ όμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή ϋάλσσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΐια της καί τήν περιγελούνε 
με λοΰσο καί νοικοκψιό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι ο ταξειδιώτης ναλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ο Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 

πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κατι.
A. GALANOJ 20 Pearl St., Ν. York

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
Ιατρός

175 L ex in g ton , A v e .  New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
9 Ι · ι μ

*Μ  W. 44 ST. NEW YORK
Λάδι ξαΛ'θό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σού θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Άχαΐας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής καί πάμφθηνα καί

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

GAGALIS Sc ECONOMOU
252 Cheetnut St, Manchester. N.
Γυρτύβις είδη άνδρικά tit· καί γυναικεία 
γιά κάθί γούστο καί τιμή, γιά κάθ· ήλικία; 
Θέλ»ις χασέ. μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
βνίφανα γάμων λεμονιάς, βο̂ ρτιστικά λαμπαββς; 
Στον Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήβ ς̂ 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ ϊχουν πρώτης μαγαζί μέ «χκιλία, ηλσνη  
ηβν «άν τ* βλέ««ις rrtmam  καί λές μωρ’ τ’ «1ν«

Κ

Μ Π

14 East 38th St.,

π  ΑΠ ΑΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ 
’ Ι α τ ρ ό ς .

NEW YORK

ΤΑ χάντα Η ν« rn.te.yi. Θ ι4( μή τλ t i« |
μ* tv no τέ 4τομομ*ιΙλ στό δρόμο ai χλαχΑ«|
Ά ν  μ’ Ινα nibι ιύριθ{ς (Ιτ· δίχας χέρι 
Md Ιχ*ις οίκογένιια καρβέλι κοιλς φέρη;
Μέσ* στή ζ<βή σου δνσιυχ· τέτοια βν (ρθη μέ>α 
Ούαί Αν *1σβι σύζυγος καί dv <Λ λέν χατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά χιθάνης 
•τόν Τζών Μαράκα πήγαινι ά α ψ ά Χ ιιας νά χάν^ς.
Jokn M t n k u ,  Rookery N d { .  Room 1 1 7 ,  C k ie a tfO ,

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
Π ΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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

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

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» είς τό Pittsburgh, Pa. πωλείται 
είς τό άριστσκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «'ΕΡΜΗΣ».

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στην τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνια δσω πέρνει 
γιατ1 δλα τό Κατάστημα τοΐς μετρητοϊς τά φέρΛΈΐ. 
LEKAS & DRIVAS 19-21 Roosevelt St. Ν. Υ.

II οιο προϊόν 'Ελλιτ ικόν κι’ Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Αμφίσσης,
11 ρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φ<?ς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άπστανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γ ράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Jame* Street New York.

K.

136 E. 17th S t,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

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

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

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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 οίκονομεί χρήματα 

γιατί σάς δίδει διάρκειαν. Η στερεότης και ή καλαισθησία επιτυγχάνεται μόνον όταν ήμπο- 
ρεΐς νά κοντρολάρης τόν εργάτη. "Ετοιμα ροΰχα είνε κατά τό κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στό σακκί».— Δοκιμάσατε μας. Έ άν τά ροΰχά δέν είνε σύμφωνα μέ τό γοΰστό σας, δέν ύπο- 
χρεοΰσθε νά τά πάρετε. Ε λάτε ή στείλετε μας τά μέτρα σας.


