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Τήν έβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στή, τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς κα'ι μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη εδρα μας, ό πέμπτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ και τόν Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

"Ενδεκα τοΰ Μάη κΓ δλα πάνε φίνα, 
άλλοι στέκια τρώνε κΓ άλλους δέρνει πείνα.

! Αν θέλη δμως κα'ι κανε'ις συνδρομητής νά γείνη
δυο μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν κα'ι ’μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο ι
τήν συνδρομή του ό Λαθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η.

Χίλια εννιακόσια δέκα καί οχτώ
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό.

Πενήντα καί εννέα 
μ’ εφόδων νέων νέα.

True translation filed with the Postmaster at j 
New York, Ν. Y. on the 9th of May, 1918, as j 
required by the act of October 6th, 1917.

Τραγουδούν τήν Πασχαλιά 
μέ άγάπη μέ φιλιά.

Π.-—Χριστός άνέστη.
Φ.— Άληθώς άνέστη Περικλέτο 

Τ ’ αύγά μας άς τσουγκρίσομε σάν πέρισυ καί φέτο 
κι’ άλλ ήλους άσπασόμεθα καί μεΐς άπό κοινοΰ 
ώς ό Τατάνης ό Πετράν μετά τοΰ Στυλιανού.

Χριστός Άνέστη έκ νεκρών τόν θάνατον πατήσας 
καί δημοσιογραφικήν φαγοΰραν καταργήσας, 
ήν ό Π ροφήτης Π ρομηθοΰμ κατανοήσας έφη 
καμπαναρειό έφτιάσαμε καί μάς τό κάναν ντέφι.

Αύτή ή μέρα ή κλητή βρέ Περικλή κουτάβι 
ποΰ μία γκρίνια φοβερή μισοΰ αϊώνος παύει 
Δεΰτε καί συγχωρήσωμεν καί μεΐς τή Άναιστάσει, 
κάθε ποΰ θέλει στό σουβλί καί μάς νά μάς περάση.

Δεΰτε τό πώμα πίωμεν, Περίκλεις, τό καινόν 
φίλους όρώντες προσφιλείς Πετράν καί Στυλιανόν 
κΓ ινθέρμοκ άνακράξωμεν μετά τών άλίων φίλων 
Δεΰτε καί ράβετε τό φώς τών πέντε μας δακτύλων.

Π .— Γι’ αύτή τήν συμφιλίωσι ποσώς μήν απορείς 
Λεΰτε ένωτισόμεθα ρημάτων τοΰ Μορίς 
καί άνακράξομεν καί μεΐς μέσα στά τόσα αιματα 
Τζάνουμ γιατί κι’ ό Λότντ Τζώρτζ μήν πτ; δυό

τρία ψεμματα;

Φ'— Χριστός άνέστη έκ νεκρών πώς κάνει χρόνια τόσα 
Δεΰτε καί δέσε στό έξής κακόμοιρε τή γλώσσα 
καί πριν καθένα χωρατό τό χέρι σου νά γράψη 
σκέψου πώς έχει στό έξής σεντίσιον μέ χάψι.

Πάσχα προβάλλει ιερόν 
καί άγιο Περικλέτο 
πλήν έν ταΰτώ αιματηρόν 
σάν πέρισυ καί φέτο.
Πάσχα κανόνια βρέμονται 
λαμποκοπούν χαντζάρια 
κι’ ολόγυρά μας κρέμονται 
άνθοωπινά κοιάοια.

ΙΙάσ·χα ποΰ λύτρωσις δεινών 
στό τέλος θάνατε ίλη 
Πάσχα τών Αμερικανών 
καί σταύρωσις τοΰ Μπίλη 
Πάσχα ποΰ καί τό δάνειο 
έπερασε τήν κότα 
ΤΩ Πάσχα μέ βιδάνιο 
καί κάθε μιά κοκότα.

Αεροπλάνων Πασχαλιά
καί λένε μερικοί
πώς Προπαγάνδας κουτσουλιά
έκύλησε κι’ έκεΐ
καί μΐά έπέρασε χρονιά
σ’ άεροκαρδιοχτΰπι
βάλε καί βγάλε βελονιά
δουλειά νά μή μάς λείπη.

Πάσχα τό επιθετικόν 
καί τών καινών αιμάτων 
Πάσχια τών φιλειρηνικών 
τοΰ Πάπα «ϊσθημάτο>ν. 
Πάσχα ειρήνης πού καί ποΰ 
κωλοφωτιές φανάρια 
κι’ δσα δέν φθάνει ή Αλεπού 
τά κάνει κρεμαστάρια.



2 N E W  Y O R K  S A T IR E

δα,Υι ' θηλυκό έν τούτοις; τυίχουν καμμιά φορά και οι ανδρεςΠάσχα έν πείνας συμφορά 
καί στά δικά μας μέρη 
Πάσχα τό πύλας τοΰ παρά 
άνοιξαν στό Λευτέρη 
Πάσχα έδώ, Πάσχα κΓ άλλοΰ 
άγώνων Τιτανείων 
Πάσχα κα'ι γιά τήν Καρκαλοΰ 
δολλαρικών δανείων.

Ήμερα Άναστάσεως 
κα'ι πάλιν άνατέλλει 
Πάσχα μέ χρόνους δράσεως 
μεγάλης τών έν τέλει 
Δεΰτε στό μέλλον έν βοή 
κα'ι μεϊς συμμαχισάμενοι 
γιά νά περάσωμε ζωή 
δώ πέρα χαρισάμελ’η.

Δεΰτε και γίνου πιά κουφός 
σέ τούτες τής άντάρες 
Δεύτε κ>αα λάβε θειον φώζ 
άπό τής στραβομάρες 
κι’ ώς ό Προφήτης Άβακούμ 
δρθρου καί μεΐς όρθρίσωμεν 
γιά νά μήν ερθη ό Βουτούμ 
καί τό· μετανοήσωμεν.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς είχε τό εξαιρετικόν γεγονός 
τής Άναστάσεως κατά τήν όποιαν οί ομόθρησκοι έπλημ- 
μύρισαν τής ’Εκκλησίες ποΰ έφέτος έ'γειναν μόνον πέντε. 
'Ελπίζομε δμως πρίν κλείση ό χρόνος νά φθάσουν τής 
τριάντα εξ καί κατά τό θρησκευτικό ζήλο ποΰ μάς εχει 
πιάσει δέν εΐναι μακρυά ή έποχή ποΰ ό καθένας μας 
θάχη καί τή δική του Έκκλησιά.

Ή  έκκλησίες δλες ήσαν γεμάτες άπό θεοφοβούμενο κό
σμο πού πήγαν νά κάνουν τό Χριστός ’Ανέστη καί-νά 
τσουγκρίσουν γιά τό καλό υστέρα τ’ αύγά τους.

Ά ν  ήσαν δμως πλημμυρισμένες άσφηκτικώς ή ’Εκ
κλησίες άπό κόσμο, αύτό δέν σημαίνει πώς δ δρόμος καί 
τά πεζοδρόμια ήσαν άδεια. Κάθε άλλο. Ό_ περισσότε
ρος κόσμος καθώς άντελήφθημεν προτιμά νά στέκεται έ'ξω 
'/ιά πολλούς λόγους τόσον υγιεινούς δσον καί σακουλίσιους.

Καί δέν έχει άδικο. Άλλο εΐναι νά στέκεσαι μέσα στήν 
εκκλησία καρφωμένος έπί ώρες στήν ίδια θέσι στριμωγμέ- 
νος κατά τέτοιον τρόπο ποΰ μήτε σταυρό άλλά ουτε καί 
τό στραβό μπορείς νά κάνης δταν περνούν οί δίσκοι· καί 
άλλο νά στέκεσαι έ'ξω στό δρόμο πού συμβαίνει πάντοτε 
κατά τύχην βέβαια νά βρίσκεσαιι στά άντίθετο άκρον άπό 
κείνο ποΰ βροντοΰν οί δεκάρες τών άλλων στής έκκλη. 
σιάς τό δίσκο.

’Επίσης μεγάλη κίνησις παρετηρήθη καί στήν Ά γά
πη. ’Άπειρο πλήθος πιστών άκου σε. μετά θρησκευτικής 
εύλαβείας δλα τά ακατάληπτα ξενόγλωσσα εύαγγέλια καί 
κατενθουσιάσθηκε Ιδίως άπό τό άρβανίτικο.

Έπί τή εύκαιρία 'αύτή κάποιος φίλος μάς ρώτησε:
— Γιατί τό λένε σέ τόσες γλώσσες τό ευαγγέλιο σή

μερα;
— ’Ίσως τό καταλάβουν σέ κάποια άπ* αύτές, τοΰ 

είπαμε, άφοΰ στήν 'Ελληνική δέν τό νοιώθουν.
Τό Πάσχα έωρτάσθηκε μέ πολλήν επισημότητα, Έλ_ 

λυνοπρεπέστατα καί στους Στρατώνας, δηλαδή στά Boy 
Scouts θέλομε νά πούμε.

Σημαιοστολισμοί, άρνιά ψητά, κρασί ρετσίνα, αύγά 
κόκκινα, φρούτα καί τό σπουδαιότερο απ’ δλα τζάμπα γιά 
τούς έπισκέπτας, δχι δπως :>ζο Ζάππειον (Ξενοδοχείον) 
έπί πληρωμή.

Οί Πρόσκοποί μας έγλέντησαν στρατωτικώτατα καί 
μαζί μ’ αύτούς καί δλοι καί δλες πού έξεστράτευσαν τό 
Πάσχα γιά τούς Προσκοπικούς Στρατώνας πρός μ£. 
γάλην λύπην μερικών πατριωτών τοΰ γλυκοΰ νερού, τούς 
οποίους ούκ έά καθεύδειν ή κλασσική βλακείά των.

Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας έξ Ελλάδος τόσον ή 
τελευταία έβδομάς τών Παθών δσον καί τό Πάσχα έωρ. 
τάσθησαν καθ’ δλον τό Κράτος έν προσευχή καί νηστεία. 
Ή  Κυβέρνησις προσεφέρθη νά μοιράση δωρεάν είς δ
λους τούς πλουσίους άπό έ'να κρητικό άρνί στή σούβλα 
καθώς καί αύγά βαμμένα (δχι μέ μπογιά,) άλλ’ έκεϊνοι 
ιιρνήθησαν νά δεχθούν τήν δωρεάν, ίσχυρισθέντες δτι 
έχουν τά δικά τους.

Πάντως ή συρροή είς τάς ’Εκκλησίας ύπήρξε μεγάλη. 
Πρώτη φορά δέ έφέτος άπό’ τής εποχής τοΰ Περικλε

ούς οί εύσεβεΐς Χριστιανοί κρατούσαν αντί κεριών 
καί ρετσίνι.

Ή  μεγαλητέρα κίνησις παρετηρήθη άπ’ έξω άπό τά 
διάφορα χασάπικα καί ή μικρότερα μέσα στό λαχανοπά- 
,αρο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΦΙΛΟΜΟΥΣΟΝ ΝΗΣΤΙΚΟΝ.-τ- Σ1ΚΑΓΟΝ
Δέν σάς εΐπαν ψέμματα καθόλου. ’Εμπορευόμεθα τώ

ρα. Ή  φιλολογία είναι βέβαια καλή, δέν νομίζετε δμως 
δτι δέν εΐναι καθόλου άσχημη καί ή ψ ι λ ο ι λ ο γ ί α  ; 
Λοιπόν πρό πολλοΰ άγαπητέ κύριε Νηπτικέ θεραπεύομε 
τάς Μούσας άλλά τελευταίως ηίίραμε έξ ίσου καλόν νά 
Ρεραπεύσωμεν καί τόν 'Ερμήν ή μάλλον τήν έ ρ μ η 
τήν κοιλιά, γιατί καθώς έλεγε καί ό μακαρίτης ό Δημο
σθένης καί άνευαϋτών πρόσεχε— στήν προφορά— ούδέ ν 
έστί γενέσθαι τών δεόντων.»

ΥIIΟΨΗΦΙ ON II ΕΙ Ν ΑΣΜΕΝ Ο Ν Κλήβελαντ.
Γιά νά εύδοκιμήσης φίλε μου ώς ιδιοκτήτης Έφημερί

δος δέν χρειάζεται κανένα προσόν άπολύτως καί ιδιαι
τέρως δέν πρέπει νάχης μυαλό. "Οταν έχης άπάνω σου 
πολλή αναίδεια καί πέτσα καθόλου μπορεί νά κάνης θαύ
ματα. Πρό παντός μήν ξεχνάς πώς ή Έφημερίδα δέν 
πρέπει νά εΐνοιι δική σου, άλλά τοΰ Ελληνισμού τής Α 
μερικής. Τό μόνον ποϋ θά εΐναι δικό σου θάναι αί εισ
πράξεις τών συνδρομών τών δικών των. Δηλαδή έσύ 
Μ  μαζεύης τά λεπτά, τά δικά τους κι’ έκεϊνοι άλλοτε τής 
άνοησίες καί άλλοτε τής βρισιές τής δικές σου.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΟΝ ΞΕΚΟΥΚΟΥΛΩΤΟΝ Ενταύθα. 
Γιατί ήρθε ό άνθρωπος στόν κόομο δέν τό ξέρομε. Γνω_

1 ρίζομε δμως πολύ καλά δτι άνθρωποι πού έπρεπε νά κάνουν 
τό χαμάλη κάνουν τόν έμπορο καί τό δημοσιογράφο καί 
κεΐ ποΰ έπρεπε νά τρώνε σβερκιές, τρώνε τής συνδρομές 
τοΰ κόσμου, δταν δέν τούς έ'ρχεται βολικά νά φάνε τά 
μ άτι α τής Παναγίας, τά κοντύλια τής Εκκλησίας καί 
τόν παρά τοΰ Δημοσίου.

ΦΙΛΟΓΥΝΗΝ ΠΑΛΑΒΟΝ  ΕΝΤΑΥΘΑ
Τήν άκουσε καί ό Άδάμ τή γυναΐκά του, άλλά τό άπο.. 

τέ λεσμα ήτο νά βγή μέ τής κλωτσιές έξω άπ’ τόν Π αρά- 
δεισο καί καλά πού ήταν άνοιξι καί βρέθηκαν καί κείνα 
νά συκκόφυλλα άλληώς θά πάθαινε καί μεγαλείτερο άκόμα 
ρεζιλίκι, δπως λέει ή γραφή είς τό κεφάλαιο περί εξόδου 
καί δέν συμμαζεύεται.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ. . .  .ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

(Π ρός χρήσιν τών διαφόρων ομογενών, οί όποιοι 
εύρίσκονται είς κατάστασιν ένδιαφέρουσαν τήν Έλληνο. 
Άμερικανικήν φιλολογίαν. Οί έχοντες απορίας δύνανται 
ν’ άπευθύνωνται είς τά Γραφεΐά μας έγγράφως έσω- 
κλείοντες καί πέντε. . .φάσκελλα)-.

" Α ν θ ρ ω π ο  ς.—  "Ενα ζώον ποΰ συγκεντρώνει 
μέσα του δλα τά είδη τού ζατί'κοϋ βασιλείου ύπό μορφήν 
ενστίκτων, τών όποιων (ζώων) τήν ΰπαρξιν δήλον ποιεί 
ή φωνή, τά μάτια, τά χέρια, δχι σπανίως δέ σάν εΐναι 
παντρεμμένος καί τό κούτελό του. Ώ ς ζώον συναντάται 
παντού καί σπανιοότατα ώς άνθρωπος αμασκάρευτος.

Α ρ σ ε ν ι κ ό ς  .— "Ενας άνθρωπος πού γιά νά κάνη μέ 
τό συμπάθειο τό ψιλό του δέν είναι ύποχρεωμένος νά κα- 
θίση κάτω. Οί αρσενικοί διακρίνονται ή μάλλον δέν 
διακρίνονται έπί καθαριότητι δσω καί άν εΐναι μερικοί 
άπό αύτούς ξουρισμένοι.

Α ν τ ρ α ς  .— ’Άνθρωπος μέ πανταλόνια μέν, αρσενικός 
δέ· γιοτί σήμερα φορούν πανταλόνια καί οί θηλυκοί, 
ή μέν κυρίες στήν ιππασία, οί δέ ύπάλληλοι τών τράμ 
στήν υπηρεσία. Οί άνδρες εύρίσκονται παντοΰ άλλοτε 
μόνοι των καί άλλοτε μέ συντροφιά.

Α π ε λ π ι σ μ έ ν ο ς  .— "Ενας άνθρωπος ποΰ βγά
ζει μιά έφημερίδα γιά νά βγάλη παράδες άπ’ τούς άλ
λους, άντ’ αυτού δμως βγάζει τά μάτια του καί μαζί μ’ 
αύτά καί τής τρίχες τού κεφαλιού του, τό όποιον εΐναι 
φτιασμένο άπό κολοκύθι.

Α ρ ε τ ή .  'Ένα πράμμα άφηρημένο. Δηλαδή 
πράμμα ποΰ δχι μόνον δέν πιάνεται μέ τά χέρια, άλλά 
τουναντίον πέρνει πόδι μόλις βάλεις χέρι. Ά ν  καί είναι

οπότε πλέον γίνεται συγκεκριμμένο.

Ά  μ μ ο ;. "Ενα πράμμα στερεό ποΰ βγαίνει άπ’ 
δπου τρέχει νερό (τής γης) κάποτε δε μπαίνει και στό 
τσουράπι για κείνους ποΰ μπαίοουν στά ξένα σπίτια άπό 
την πόρτα καί φεύγουν ύστερα άπ’ τά παράθυρο δταν 
τοΰς καταλαβαίνουν καί δχι δταν τούς φεύγουν καί δέν 
τούς καταλαβαίνουν.

"Α λ α ς . Κάτι ποΰ τρώγεται έκτός έάν είναι τής 
Ίγγλιτέρας. Εύρίσκεται καί στό ψολτήρι άκόμα καί 
μόνον στά Σατυρικά φύλλα δέν άπαντάται. Εξαιρείται 
ο Κόπανος ό όποιος τώχει έν αφθονία ιδίως τό καλοκαίρι 
στά. . . .ποδάρια τοΰ εκδότου του.

Ά  β ε σ σ α λ ώ μ .— Ό  γυιός το? προμυτάνακτος 
Δαυΐδ ποΰ κρεμάστηκε άπ’ τά μαλλιά του γιατί εκείνα τά 
χρόνια δέν είχαν βγή άκόμα τά διάφορα σωτήρια φάρ
μακα κατά τής τριχοπτώσεα>ς, τής πιτυρίδος κλπ. άλληώς 
θάταν καί κείνος φαλακρός.

Α δ έ σ π ο τ ο ς  .—  Κάθε πράμμα ποΰ δέν εχει 
δεσπότη. Αίφνης ό Ελληνισμός τής Αμερικής ό όποιος 
δμως θά βρή τώρα σέ λίγο τό Δεσπότη του δπως θά βρή 
καί ό Δεσπότης τόν μπελά του καιι μέ τά δυό του χέρια. 
Ευτυχώς υποθέτομε πώς θάχη αύτός τουλάχιστον μαλλιά 
γιά νά τραβά. Ό  αδέσποτος εύρίσκεται δταν δέν είναι 
παράς έκτός έάν ό εύρών θέλει νά κάνη τόν τίμιο καί. . . 
άμειφθήσεται γενναίως.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Μπροστά στό θρόνο βλέπω μιά ζυγαριά μεγάλη 
(,άν κείνη ποΰ κυτοΰμιε σέ μαγαζί μπακάλη 
κΓ έδώ τά δράμια στέκουν, έκεΐ τό πράμμα πέφτει 
καί δίκηα σοΰ ζυγίζει τήν ώρα ποϋ σέ κλέψτε ι.

—Κυρία λέω πότε ή δίκη μου θ ’ άρχίση;
—Μή βιάζεσαι μοΰ λε»Γ θά σού σερβίρουν κλήσι 
κΓ ό ’Άγγελος κεΐ πέρα μέ τό φαρδύ μαχαίρι 
άπό τό σβέρκο θάρθη δώ μέσα νά σέ φέρη.

• —Κυρία μου τής λέω θέλω νά μείνω λίγο 
νά πάρω μιά ιδέα τής δίκης πρίν νά φύγω 
ποΰ θά μοΰ χρησιμεύση γιά τή δική μου δίκη 
ανακοπή νά κάνω μετά τήν καταδίκ.η.

Τούς καταδίκους έ'χουν μοΰ λέει καταδίκους. 
Ό λας τάς άποφάσεις περνούν τελεσιδίκους 
κΓ δποια ποινή θά έ'μπη τού κάθε φαυλοβίου 
γιά πάντα θά τήν έ'χη τούτέστι διά βίου.

IIάνω σ’ αύτά έπάψαν τά δργανο κΓ οί αίνοι. 
Έ να δερβίση βλέπω στή σάλα νά προβαίνη 
καί άγγελος μαζί του μετά σπουδαίου μέλους 
ιΙ'άλλει « ’Ιδού θεέ μου τόν φέρνω έπί τέλους».

Μωρέ θαρρώ πώς κάπου τόν έχω συναντήσει 
— μέ τό μυαλό μου λέω—  τό γέρω τό Δερβίση. 
Ποιός είναι· Πού τόν είδα μέσα στόν κόσμο κείνο; 
μετά νά ήτο τάχα ή πρίν μπακάλης γίνω;

Κάπου τόν είδα. κάπου τό γερωμπεχλιβάνη.
Τής σκέψεις μου θολώνει αύτό τό τυφλοπάνι 
καί δέν θυμούμαι μήτε μέ ράσα άν τόν είδα 
ή λα·ι·κό Σωτήρα στή δόλια τήν Πατρίδα.

Μωρέ ποιός νάναι; λέω. Θαρρώ καλά τόν ξέρω 
κΓ άπό τής χίλιες φάτσες αύτόν έδώ τό γέρω 
μά κεΐ πού γνωριμίες ό νοΰς μου ξεσκεπάζει 
ό “Αγγελος Κυρίου ακούω καί φωνάζει.

Έξαρχος τής Μεγάλης τοΰ Γένους Εκκλησίας. 
"Ολων τών άομμάτων ομογενών Μεσαίας 
δ έν μπεχλιβανίκι καλαμαριού ζήσας 
καί ύπέρ πάν στή ζήσι τό φραμπαλά φιλήσας.

Ό  ’Έξαρχος. Θεέ μου γεμίστε τά τρομπόνια!
Ή  δίκη του θά πάη όγδονταπέντε χρόνια 
κΓ ή άμαρτίες μόνον πουχει στά πανταλόνια 
γεμίζουν τρεις χιλιάδες καί πιό πολλά βαγόνια.
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Άλλά! γιά στάσου λέω. Μήν τύχη λάθος κάνη; 
'0  ’Έξαρχος δέν είχε στό νοΰ του νά πεθάνβ 
δσω στή γή τραβούσαν ομογενείς κορδέλλα 
κι’ αύτός τών φιληνάδων μεταξωτή δαντέλλα.

Μά αν ούτόν τόν ίδιο τόν πήρε Χάρου μπόρα 
θεούλη μου! Τί γλέντι πουχει νά γίνη τώρα 
δλες ή αμαρτίες σάν βγουν στά τρυφερίτσα 
δεμένες στοΰ Έξάρχου τήν κλιτσοπατιρίτσα.

( ’Ακολουθεί)

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

0  ΠΑΡΑΔΑΡΜΕΝΟΣ

"Οσοι έτυχε νά ζήσουν στό Μάντισον Στρήτ τής Ν. 
Υόρκης κείνα τά χρόνια ποϋ τό άνακαταμένο λάδι που

λιούνταν δέκα τάλληρα τό γαλόνι και το· καθαρό μπα- 
μπακόλαδο πιό πολύ άπό τό λάδι θά θυμούνται ακόμα 
τόν Κωνσταντή τόν Παραδαρμένο ποΰβγαζε μιά έφημε
ρίδα Σιχτιρική στό τυπογραφείο πού τώξερε δλος ό 
Κόσμος τοΰ Νικολή τού Τσιριγώτη καί μαζί μ’ αύτή 
έβγαινε κάθε βδομάδα καί ή ψυχή του έως δτου νά οί- 
κονομήση τά διάφορα αναγκαία.

'Ο Παραδαρμένος δέν ήταν καθώς βλέπετε πλούσιος· 
Έν τούτοις δμως είχε καί κείνος τό δικό του καθώς τό 
λένε στά χωριά μας και δέν τόν πολυέμελλε γιά τίποτε. 
Ή τον άνθρωπος πού δέν κύτταζε μπροστά του μήτε και 
πίσω του. Μεροδούλι μεροφάγι γι’ αύτό καί δ,τι εβγαζε 
τό έτρωγε χωρίς νά πολυσκοτίζεται γιά κείνα πού πρόκει
ται νάρθούν.

Γράμματα πολλά δέν ήξευρε ό Κωσταντής ό Παρα
δαρμένος δπως ξέρουν κείνοι πού γράφουν σήμερα στής 
εφημερίδες άρθρα άπό τά όποία δέν καταλαβαίνει κα. 
νένες τίποτε. Εκείνα τά λίγα πουχε μάθει δώ καί τρι
άντα χρόνια ήταν αρκετά γιά νά βγάζη κι’ αύτός μιά 
φημερίδα καί νά ψωφα τής πείνας.

’Άλλως τε τί τά ήθελε τά πολλά τά γράμματα καί τής 
περίσσιες γνώσεις; Αύτά είναι χρήσιμα μόνον γιά κεί
νους ποϋ πουλούν φρούτα μέ τό καροτσάκι. Στούς άλ
λους άνθρώπους πού κάνουν εμπόριο καί βγάζουν παρά
δες, ποΰ φτιάνουν ξενοδοχεία καί πλουτίζουν, πού άνοί- 
γουν κάποιο μαγαζί καί τρέχουν οί πελάται σάν στραβοί 
τά γράμματα καί ή γνώσεις κατά 95 ο)ο έρχωνται μο
ναχά των μόλις κουδουνίση ή τσέπη τους. Τότε γίνονται 
σοφοί περισσότερο ακόμα κι’ άπσ τόν Π λ ά τ α ν ο 
καί τόν Ά  ρ ω σ τ ο μ έ λ η δπως τάλεγε και ή μ«. 
καρίτισσα Φλουροΰ.

Τό περιστέρι τής σοφίας κουτσουλά τότε μέσα στά μά
τια τους κι’ έτσι αποστραβώνονται σάν τόν μακαρίτη τόν 

| Γοιβία τής Γραφής.
’Έτσι λοιπόν ό Παραδαρμένος σάν δέν ήξερε πολλά 

γράμματα, μήτε εμπόριο έκανε, δέν τοϋ δώκαν ποτε 
κανένα άξίωμα. Μήτε καντυλανάφτου άκόμα. Δέν ήταν 
σ ύ ν 6 ο υ λ ο ς σέ κανένα άπ’ τά διάφορα Σ (α ) ωμα- 
τεία μήτε καί στήν Κ υ ν ό τ η τά μέλη τής όποιας 
•ο-όμφωνα.μέ τό-καταστατικό της τρωγοϋνταν σάν τά σκυλ- 
Λΐά γύρω άπ’ τό κόκαλο τής Δόξας ποϋ κρατοΰσε στό 
στόμιο, της ή Βλακεία.

Χρόνια καί χρόνια τά πράγματα πήγαιναν ουρά·ι·τ 
καθώς λέν δλοι δσοι ξέρουν Ελληνικά Εγγλέζικα. Μά 
ΐπειδή δλα τά πράμματα σ’ αύτόν τόν κόσμο άπό τό κορμί 
τού ανθρώπου ποϋ τό τυλίγουν άσπρόρρουχα εως τήν τρί
χα τοΰ λύκου ποΰ έ'χει τομάρι, αλλάζουν, γι’ αύτό έ'να πρωί 
>.αί ό Παραδαρμένος κατέβηκε στό’ Μάντισον άπό μιά 
τρύπα πού κρατοΰσε πάνω ψηλά τούς χίλιους εξήντα πέντε 
δρόμους οχι πιά χαρούμενος καί γελαστός, μέ τό χαμογό- 
λοιο του κείνο ποΰ πολλοί το λεγαν χειρότερο άπό δάγκαμα 
αλλά μέ τό κεφάλι κάτω, συλλογισμένος, άδύνατος 
κίτρινος.

Περίεργο πράμμα αλήθεια καί τούτο.
Παροδαρμένος δέν ήταν εκατομμυριούχος γιά νά ένδια- 
φέρετιι ό κόσμος γιά τήν υγεία του, άφοϋ ή υγεία τών 
πλουσίων φαίνεται νά έ'χη πολλή σχέσι μέ τό ιοταμάχι 
τών φτα)χών καί τής τσέπης τών έπιτηδείων, μήτε Κοι
νοτική ή άλλη θέσι είχε πώς είπαμε γιά νά περιμένουν 
νά τοΰ τήν πιάσουν άλλοι, μόλις πεθάνη, έν τούτοις τό 
Μάντισον έβούνξε χωρίς νά έ'χη ρίξει κανένας έ'μπορος 
κανόνι, άφοΰ δέν είχαν οί δυστυχισμένοι τί νά 
πουλήσουν.

Στά καφφενεία ποϋ πρώτα στήν έποχή τής κομματικής 
φαγούρας έδιναν σκιαμπήλια ένας στόν άλλον καί τώρα 
παίζουν μόνον σκαμπίλι, ατά μπακάλικα ποΰ άγοράζουν 
μόνον λάδι πωλούν δμως εγγυημένο καί εΰγεστο μονάχα 
μπαμπακιόλαδο, στά ξενοδοχεία πού πριν έτρωγες φαί 
καί έγλειφες τά δάχτυλά σου σήμερα τρως τά νύχια σου 
γιά νά βρής φαΐ τής προκοπής χωρίς νά πουλήσης τό 
ΰακάκι σου γιά ένα πιάτο φακής, παντοΰ σέ δλα τά κέν
τρα τό θέμα τής ήμερας ήταν ή κατάστασις τοϋ Π αρα- 
δαρμένου.

— Μωρέ τόν είδατε έλεγε ό ένας μέσα στόν κιαφενέ 
τοϋ Παρλαπίπα πώς έ'γεινε; Πάει κι’ αύτός έλεγε άλ- 
λος. Θά τοΰ τά φάμε μέ τό συμπάθειο τά κόλλυβα. Λίγα 
είναι τά ψωμιά του συνεπλήρωσε τρίτος καί έ'τσι δλο τό 
Μάντισον τραβούσε τόν καϋμό τού κακομοίρη τού Παρα
δαρμένου πουχε κιτρινίσει τό τομάρι του σάν Αγγλική 
στερλίνα καί άρχισαν τ’ αύτιά του νά φέγγουν σάν χάρ
τινα φανάρια.

(Ακολουθεί >.

THE NEW PEACE OFFENSIVE

Bitter experience has taught the people at war 
with Germany that when Berlin talks peace it means 
war, that a German campaign for peace bears no 
ι elation whatever to honest and sincere attempts to 
make peace, but is purely and simply designed to 
contribute to the military success of the Kaiser upon 
the battlefield.

Less than a year ago in Russia and subsequently 
in Italy we had an admirable and final example of 
what German peace proposals 'meah.i Then the 
Germns used to talk of peace to disorganize and

disrupt Russia. Temporarily adopting the Bolshe
vik phrase of “ peace without annexations and with
out indemnities,”  German agents and German in
fluences procured the utter demoralization of the 
Russian public and then of the Russian army.

A  few months later the same process was repeat
ed in the case of Italy. Just as unmistakably as the 
German general employed his artillery and his gas 
to reduce the barbed wire entaglements and inca
pacitate the enemy troops before an infantry attacks 
the German statesman and propagandist used the 
peace discussion to break down the intellectual and 
moral defences of the Italian people. When the pro
paganda preparation was complete the army attack ■ 
ed, and we had the disaster of the Upper Isonzo.

To-day it is essential to recognize at the outset 
of a new peace offensive that it is once more a war

for his great attack of March 2 1.
The decision of this war will be had in Flanders 

and Picardy. The German will win or lose the war 
as he wins or loses this battle. He has not lost it and 
he is getting ready to attack with his armies again. 
Before making a third attack, which may be the most 
terrible, and will certainly be the last colossal en
deavor, given his expenditure of men and material, 
he has launched a new peace offensive.

This is all that sane and sensible people in the 
Allied countries need to know now. It is idle, fool
ish, it approaches Bolshevik insanity to discuss peace 
terms under existing conditions. W e are to reco
gnize that for his own purposes, which remain mili
tary and Prussian, the German has started a new 
peace discussion, and, realizing this, we must talk 
war, think war, do war. Germany is still seeking 
victory and not peace before victory. We, too, are 
seeking victory, military victory, which is the sole 
chance of preserving the things we love and believe 
in. Germany has now attacked those behind the 
line as she attacked the line a few weeks ago. Her 
military attack has been checked, for the moment, 
at least; the moral assault must be halted permanent
ly at its point of departure.

So far in his war German propaganda has been 
more deadly than the “ good German sword” . It 
never more dangerous than at this critical moment 
in the decisive campaign of the war. Every man or 
woman n any Allied country who talks peace now 
will help Germany to win the war. Therefore every 
loyal man and woman in every Allied nation has a 
duty to perform, a danger to meet, an invasion to 
repel. The only time when we can talk peace safely 
will be after victory— and we have the victory still 
to win. Meantime, let us “ fight it out on this line if it 
takes all summer” —Land many summers.

SIS

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. Έγγυημένα εΰγεστα. Χονδρικα'ι καί 
λιανικα'ι πωλήσεις.— ’Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς έπί τοΰ παρόντος κα'ι όχι περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έφ’ άπαξ άποστελλόμενα οπουδήποτε Ο. D.

Τυριά όλων των ειδών εφάμιλλα τών Ελληνικών.
Παντοπωλείων είδη έγχώρια, Ελληνικά, ’Ιταλικά και ’Ισπανικά.

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε

καί j measure. The German is using the talk of peace to 
| prepare the way for a new attack by his armies. He 

Αν καί ό ;s seeking to effect a breach in the moral trench lines 
o f his foe, as he used his artillery to prepare the way
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KISS ME CIGARETTE CO , INC.

'Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
t.c v  προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.

Kiss me”  τούτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
όμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εΰγευστος κο,\ 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 σιας γράμματα.

352 Donner Ave., MONESSEN, PA.

Η ΜΕΙΆΛΕΙΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 

ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ «ΜΥΡΟΝ Ν. ΖΑ ΡΠ Α »

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΤΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 
άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγοΰραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα κα'ι πτώ
σιν τριχών, κρυολοόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα 
χρόνιαν, κρυολογτίμαιτα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τοΰ 
προσώπου.

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ» 
τοΰ ϊδίου έφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατεσκευασιμένο άπό άγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς και φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τούς άδυνάτους και τούς άναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψία/ν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ωραίο πρόσωπο κα'ι 
κόκκινα μάγουλα. Τιμή $2.50.

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

VENIZELOS BRAND

Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησεν δχι μόνον τήν 'Ελλη
νικήν, άλλά καί. τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν Αμερικήν. 
Εΐναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά IIαντοποχ. 
λεία κα'ι είσάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε 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 ,  α γ ν ό ,  έ'χ ε ι χρ  ώ μ α σ ά ν  
κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, οί δέ συσικευασταί. του ζητοΰν 
ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι: Πρώτης 
τάξέως λάδι καί τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIM CO. 
688 W . Randolph Street 

Chicago, III.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ
Διευθυντής Ελληνικών καί ’Ιταλικών Προ·ι·όντων

’Ελληνικά καί Τουρκικά άν θέλης προνόντα
χωρίς νά βρίζεις επειτα κάθε νεκρόν καιί ζώντα
Ά ν  θέλης σΰκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμά σου διπλό θέλης νά πάρη» πίσω
νά λές: «Ά π ’ τούς Μικροΰτσικους τούς Μπρόδερς θά

(ψωνίσω»
Microutsicox Bros., 61 New Bowery, New York.

Κ A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α
A I’ Γ Ε A Μ A Τ A Κ Ο I Ν Ω Ν I K A

LIMBERT SALES COMPANY

47 W. 34th Street, New York.

ΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟ IIΑΑΣΤΕΙΑ

Soda Fo’dtains, Carbonators, Fixtures, Show-Ca
ses, Stoves, Chairs, Tables, Tile Floors, Ice Boxes, 
Store Fronts, οηχανήματα δλων τών είδών, Καθρέ- 
πτας, etc.

ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & LUNCH

Tile floors, Tile walls, Ranges, Steam Tables, 
Coffee Urns, Ice Boxes, Silver ware, Aluminum 
ivare, Show Cases, Tables and Chairs, Counters, 
Ceilings καί Exhaust Fans.

Πρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κατα- 
στημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικάς καί δρους λογικούς.

ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΠΡΙΝ Α Π Ο Τ Α 

ΘΕΙΤΕ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ

Άτμόπλίοια τής Έθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ’ άλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναύλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ ΐύτά έδώ καί δίνει καί είσπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. GALANOS 20 Pearl St., New York.

Λάδι ξανθό Άνδινοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα 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 ΰ λ α θ ά τ ά  βρής καιί πάμφθηνα

καί φίνα

R A V A ZU L A  BROS., 3 Madison St. NEW YORK.

Ε Ι Δ Η  Σ 'Γ I Λ Β Ω Τ Η Ρ I Ω Ν Κ Α Ι  
Π Ι Λ Ο Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν  

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ Π ΑΡΛΚΑΤΑΘΗΚΑΣ

PEPPAS &  ALEX COMPANY

Paco Building 167— 169 W . Lake St.

Cleveland, Ohio Chicago, Π1.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Ή  φτήνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχεις χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θάβρης μήτε 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.

GAGALIS & ECONOMOU

252 Chestnut Streee, Manchester, Ν. Η.

Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες,
Στέφανα γάαων λεμονιάς, βαφτιστικά, λαμπάδες; 
Στοΰ Οικονόμου Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσιας 
δλα τά είδη ποΰ ζητάς φθηνά νά τά ψουνίσης 
για’ έχουν προ')της μαγαζί, μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο

Ποιό προτόν Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντΐ, κιχριμπαρένιο λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού, νά φας καί ν’άπορήσης 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής πού ναι παδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γ ράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοαχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS

New Bowery &  James St., New York.

Δέν εΐναι μόσχος ή Μ ατοϋ τριαντάφυλλα και γιούλια 
Είναι καφέ: τοΰ ’Όί)οίνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφέε τής Μέκκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
■γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό γιλιομυρισιιένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συγχωρνάς.

G R E E K -A R A B IA N  COFFEE
352 Pearl Street, New York, City.

Κ . Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
’ Ι α τ ρ ό ς  

136 E. 17th St., New York, Ν. Y.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

1 7 5 Lexington Ave. . New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

Π. Ν. 1ΙΑΠ ΑΔΟ Π ΟΥΛΟΣ 
’ Ι α τ ρ ό ς  

14 East 38th Street, NEW YORK.

II. Μ. II A Τ Ε Σ Τ I Δ Η Σ  

’ Ο δ . ο ν τ ο τ  α τ ρ ό ς 
47 West 39th Street, New York.

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

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2? 15.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  
’ Ι α τ ρ ό ς

256 W. 44th ST., NEW YORK.

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ρ Ρ Δ Π Τ Α Ι  

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

γιατ'ι σάς δίδει διάρκειαν. Ή  στερεότης και ή καλαισθησία έπιτυγχάνεται μόνον όταν ήμπο- 
ρείς νά κοντρολάρης τον εργάτη. Έ τοιμα ροΰχα είνε κατά τό κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στό σακκί».— Δοκιμάσατε μας. Έ άν τά ροΰχά δεν είνε σύμφωνα μέ τό γοΰστο σας, δέν ΰπο- 
χρεοΰσθε νά τά πάρετε. Ε λάτε ή στείλετε μας τά μέτρα σας.


