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ΙΙοΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα κα'ι επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

’Αριθμός σαράντα δύο δλα πάνε μιά χαρά 
κι’ ό Θεός νά μάς φυλάξη άπό πείνας ταμπουρά.

ιήν έβδομάδα μιά φο,οά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
με πέντε σέντζια μ ο να) χ τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός με μάς και μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι. ,

"Αν θέλτι δμως κα'ι κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν κα'ι ’μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α δ ά λ ^ .

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

Είκοσι κα'ι δυό Δεκέμβρη. Κάτι σοβαρό θά γίνη 
ποΰ μιά φαίνεται στα βάθος, μιά φεύγει ή Ειρήνη.

Ή  σκούπα τοΰ Προέδρου ποΰναι τοΰ Νόμου δμμα 
τής κάθε προπαγάνδας διώχνει τήν κάθε βρώμα.

Χριστούγεννα Προπούγεννα γιορτή στό χρόνο πρώτη 
ποΰ γέμισε μέ τάλληρα καθένα πατριώτη 
γιά τοΰτο βγάτε μάθετε πώς έκαμαν παράδες 
Π ρημηθευταί διάφοροι ψευτοκαλαμαράδες.

Χριστός γεννάται σήμερα έν Βηθλεέμ τή πόλει 
Βροντά κανόνι διαρκώς καθημερνή και σκόλη 
κα'ι στό Χριστουγεννιάτικο τό δέντρο ενα ενα 
βλέπω σφαχτά ανθρώπινα σάν πέρσυ κρεμασμένα.

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα γιορτή στό χρόνο πρώτη 
λιποθυμοΰν γεράματα, σφάζεται δόλεια νειότη 
κι’ αν πέρσυ έβγαιναν φωνές μέ «δόξα έν Ύψίστοις» 
σήμερα βγαίνει καθενός γιά τό ψωμί ή πίστις.

Χριστός γεννάται σήμερα στή Βηθλεέμ και πάλι 
Τό κάρβουνο τό πέρνουμε εφέτος στό τσουβάλι 
και άγίΜΓυλοϋν οί Σύμμαχοι τοΰ Μπίλι τοΰ κανάγια 
«καιρός έκοντοζύγωσε πάρτε διάβολοι βάγια.»

Χριστούγεννα Π ρωτούγεννα κο'ι πάλι ξημερώνει 
Πέφτουν κανόνια στή Φραγκιά, δώ πέρα πέφτει χιόνι

Φασουλής και Περικλέτος δπως πάντα κι’ ώς εικός 
λέν τά κάλαντα εφέτος κάπως άλλοιγορικώς.

κι’ είναι καιρός δταν χιονιά σάν τούτη άριβάρει 
ό ενας δυό νά γίνεται και ό μονός κουβάρι.

Έκ τής Ρωσσΐας έρχονται Μαξιμαλ'ιστ μέ δώρα 
ή στραβομάρα τοΰς τραβά στοΰ Κάιζερ τή χώρα 
καί περνούν χίλια φάσκελλα και πιό πολύ χρυσάφι 
θαρρείς έδώ πώς έζησαν ώς δημοσιογράφοι.

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα λένε κΓ αύτοί κι’ εκείνοι 
’Απ’ τή Ροίσσία πρόβαλε σακάτικη ειρήνη 
ποϋχει καμπούρα πίσω της σάν κείνη τοΰ Θερσίτη 
και μέ χαλκά ό Κάϊζερ τή σέρνει άπ’ τή μύτη.

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα μάς ήρθαν πάλι φέτο 
"Ελα νά τά γιορτάσωμε μαγκούφη Περικλέτο 
κα'ι τοΰ μπακάλη τράβηξε με,α’ σέ άκρίβειας χρόνια 
κσιμπόσα τών σαρανταδυό δολλαρικά κανόνια.

Χριστός γεννάται σήμερα στής Βηθλεέμ τήν πόλι 
κοντά στό κόρι έ'φθασε τό βραστερό φασόλι 
κι’ οί Μπολσεβίκοι φώναξαν ειρήνη πλέον πάσι 
προτοΰ τήν πεΐτα ό πολύς Κερένσκυ μάς χαλάση.

Χριστούγεννα γιορτάζουμε ιθαγενείς καί ξένοι 
κΓ άλλοι άν ζοΰν σέ πρόχωμα στή λάσπη βουτηγμένοι 
μέ τή ζωή συνείθισαν έκείνη κεΐ τήν άχαρι 
δπως και μεΐς μέ μερικούς ποΰ σούφρωσαν τή ζάχαρι.

Χριστούγεννα μέ στέρησι καί ερημιά περίσσια 
Στά Σκάουτ Μπόϊς είχαμε άρσενικά βαφτίσια.
Π. ΙΙηιός βάφτισε βρέ Φασουλής

Φ.— Θεοφιλάτος Ντί
και τδνομά μου τοΰδωκε.

Π .—  Πώς τώπε;

Φ.— Κωσταντή, 
κΓ είπαμε δλοι μιά φωνή ό Ντΐνος νά μάς ζήση 
καί μέσα στήν "Αγια Σόφιά νά μπή νά κοινωνίση.

Χριστός γεννάται σήμερα κι’ δλη ή πλάσις χαίρει. 
Χειροβομβίδες τραγουδούν, χορεύει τό μαχαίρι 
>:Γ άπ’ τήν άγάπη τήν πολλή στή Χριστιανοσύνη 
ενας τοΰ άλλου τ’ άντερα μέ μπαγιονέτα χύνει.
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Χριστούγεννα Π ρωτούγεννα πρώτη γιορτή στό χρόνο 
τοΰς άδελφούς μας ’Ιταλούς έσχάτως καμαρώνω 
ποΰ στό ΙΙιάβε στύλωσαν κα'ι στέκονται κολώνα 
καί στην δική τους σήμερα μαλώνουν αχυρώνα.

Μέ τή χιονιά Χριστούγεννα και μέ θεομηνία 
Τά κάμπς θερίζει βέμπελη, άλλά κα'ι πνευμονία 
πλήν δλοι λένε έν χορώ πώς θ ’ άποιμεΐνουν τόσοι 
δσοι άρκοΰν τοΰ Κάϊζερ γιά νά τοΰ βάλουν γνώσι.

Χριστούγεννα πρωτούγεννα γύρω φωνάζουν συλοι 
Οθέλλος προμηνύεται Θιάσου Κοτοπούλη 

ποΰ σύζυγος ζηλότυπος τραγ'ι θά βγή στό τέλος 
ή Δυσδαιμόνος θά γινή, θέλω νά πώ Όθέλλος.

Π .— Χριστός γενναται πάλι 
δπως τό κάνει πάντα 
έ'σκυι|*ε τό κεφάλι 
ή κάθε προπαγάντα 
'Ο Τζώρτζ τά είπε σιγανά 
ό Κούλμαν εψαθύρισε 
μά παλαμίδα πουθενά 
εΙρήνης δέν έμύρισε.

’Άγγελοι ψάλλουν έν χορώ 
τό έν Ύψίστοις δόξα 
κα'ι γώ τριγύρω μου θωρώ 
σοφών άνθρώπων λόξα 
κι’ αναφωνώ «έξ ούρανοΰ 
άλό Θεέ άλό 
ή μένα πάρε μου τό νοΰ 
ή δώσε τους μυαλό».

"Οποιον Ιδώ μοΰ φαίνεται 
σάν νά τά εχη χάσει 
τό πάν θαρρώ πώς μαίνεται 
στή δύστυχη τήν πλάσι 
μιά έποχή ζυμώαΙεως 
κυριαρχεί βαθύτερα 
μά και γερής σοιυφρώσεοος 
δπως θά δής βραδύτερα.

Σουφροποιώ έγώ και σύ 
σσυφροποισΰν καί άλλοι 
Τί Ιποχή αΰτή χρυσή 
ποΰ λάμπει τό τσουβάλι 
καί πλέουν στή στερλίνα 
διάφοροι έν τέλει 
καί γώ τήν καβαλίνα 
τήν πέρνω γιά καρβέλι.

Χριστούγεννα καί τοΰτα 
Χριστούγεννα καί κείνα 
βαρειτε τά λαγαΰτα 
καί μοΰ μυρίζει πείνα 
ποΰ δταν προχωρέση |
σάν τώρα ενα χρόνο 
θεός νά σάς σχωρέση 
καί γώ τά κακαρώνω.

’Ακούω βρονταρίδια 
καί σταματώ τά γελοία 
βλέπω τά κεραμίδια 
καί τά θαρρώ καρβέλια 
καί κάνω τό σταυρό μου 
νά φθάση ή ειρήνη 
προτού τό άντερό μου 
σάν κουβαρίστρα γίνη.

True translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 20th December, 1917 as 
required by the act of October 6th, 1917.

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

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Ή  πόλις τοΰ Σικάγου άπό γενικής άπόψεως κατά τήν 
κρίσιν— ή τήν άκρισίαν μας πάρτέ το δπως σάς άρέσει 
—είναι μία πόλις μέσα στήν οποίαν δέν θά μπορούσαμε 
νά ζήσωμε παρά μόλ'ον έάν έκάναμε γιά ενα χρόνο τό 
πολΰ τόσους παράδες δσο.υς έκέρδισαν εκείνοι ποΰ φόρ
τωσαν γιά τήν 'Ελληνική Κυβέρνησι άλλοτε άρβύλες μέ 
χαρτένιους πάτους, κάρβουνο ποΰ δέν είχε μέσα του μο
νάχα πέτρες, κριθάρι ποΰ έπρεπε ya φαν οί φορτωτοοί, 
άλλά δέν τώφαγαν γιατ’ ήταν χαλασμένο ή τουλάχιστον 
τηλεγραφόξυλα ,μέ τά όποια νά έπαναληφθή προς δόξαν 
τοΰ ’Ελληνικού προμηθευτικού πατριωτισμού καί είς 
ά π ό λ α υ σ ι ν  τών υπευθύνων τό ιστορικόν μαρτύ
ριαν τοΰ Αθανασίου Διάκου.

Τί τά θέλετε. Τό Σικάγο δέν μάς άρέσει ώς πόλις 
μονίμου διαμονής δποος δέν θά μάς ήρεσκε κάθε πόλις 
ποΰ δέν θά είχε θάλασσα μεσ’ στήν όποιαν μπορούσε λ'ά 
φώτιζε ό θεός καί νάστελνε νά πνιγούν ο'ι "Ελληνες φιλο- 
λογοΰντες έν Αμερική γιά νά γλυτώση ό δυστυχισμένος 
ό Ραγιάς άπό τά φώτα τών διαφόρων σοφών ποΰ κον
τεύουν νά τόν αποστραβώσουν.

Δέν είναι άληθώς ωραία πόλις τό Σικάγο. Αύτό δμως 
δέν τήν έμποδίζει άπό τοΰ νά έχη δουλειές πρώτης τά
ξεως, κολοσσιαίο εμπόριο, δχι βέβαια γιά μάς άλλά γιά 
τούς διαφόρους προνομιούχους ποΰ κάνουν σιτάρια άπό 
κείνα ποΰ δέν φορτώνονται σήμερα πιά παρά μόνον σύμ
φωνα μέ τό σοφόν δημώδες ρητόν: « ’Έχεις μαχαίρι; 
Τρώς πεπόνι.»

Άλλά δέν είναι μόνον ή κατ’ εξοχήν πόλις τών Δη
μητριακών καρπών τό Σικάγο. Είναι καί ή πόλις είς τήν 
όποιαν διενεργεΐται τό μεγαλήτερον έμπόριον κρεάτων 
(σφαγμένων) στήν ύφήλιον, τήν όποιαν καί ταΐζει έφέ- 
τοις μέν, με περασμένες ε σ ο δ ε ί ε ς  δέ, χωρίς νά 
λάβωμεν ύπ’ δψει καί τά διάφορα λουκάνικα—-μέ τό 
σμμπάθειο— τά όποια ήσαν μιά φορά κι’ έναν καιρό ή 
πιό οικονομική τροφή γιά τούς φτωχούς, σήμερα δμως 
σηκώθηκαν κι’ αύτά τόσο* ψηλά ποΰ μόνον οί πλούσιοι 
μπορούν νά τά δοκιμάσουν.

"Οτι τό Σικάγο είναι κατ’ έξοχήν έμπορική πόλις γι’ 
αύτό δέν χωρεΐ καμμία συζήτησις. Γιά τό έμπορικό του 
μέρος μπορεί νά πεισθή οχι μόνοιν κάθε άνθρωπος ποΰ 
είδε τής άναρίθμητες καμινάδες τών έργοστασίων, πού 
ακούσε τόν κρότο τών άπειρων φορτωμένων κάρρων του, 
ποΰ χάζεψε πάνω άπό' τά γεφύρια πούχουν ή τόσες του 
διώρυγες, άλλά καί κάθε στραβός άκόμα ποΰ έχασε μέν 
τά μάτια του διατηρεί δμως άκόμα τή μύτη του γιά νά 
ρουφά τήν ευωδία ποΰ τοΰ στέλλσυν τά λιμνάζοντα νερά 
τών έργοστασίων, ταμπάκικων, σαπουνάδικων, σφαγείων 
καί λοιπών ών ούκ έστι άριθμός μέν, έστι πολλή δμως 
βρώμα καί δυσωδία.

Τέτοιο είναι τό Σικάγο οέ γενικές γραμμές. Μεγάλο 
σέ έκτασι, μεγάλο σέ εμπόριο, μικρό δμως γιά νά χωρέση 
κάθε άνθρωπο ποΰ δέν θεωρεί ώς ύψάστη ευτυχία τό 
παχύ του άντερο ,μητέ σκοπεύει νά δούλε ύ η έφ’ δρου ζωής 
σκιλίσσια γιά Λ'ά καζα\'τίσΐ] μετά θάνατον.

Άπό Ελληνικής τώ?α άπόψεως τί είναι τό Σικάγο; 
Είναι μιά μεγάλη, πολυάριθμος Ελληνική Παροικία 
ίση πρός τήν παροικία τής Νέας Ύόρκης ποΰ προοδεύει 
μέν σέ εμπορικές επιχειρήσεις, άλλά δέν είνε δυστυχώς 
καί αΰτή απηλλαγμένη άπό τό μικρόβιο εκείνο ποΰ κάνει 
άδιαφόρους τούς φίλους καί τούς γνωστούς έχθρούς, μό
νον καί μόνον γιά νά διπλώση τής ’Εκκλησίες πρός 
βλάβην τών Σχολείων καί είς όφελος τού φαρδομανικίου, 
τό οποίον διά τής μεθόδου τών συγκινονούντιον ά γ- 
γ ε ί ω  ν έρχεται είς έπικοινωνίαν μέ τής τσέπες τών 
πιστών.

Έπί τή εύκαιρία αύτή άς μάς τό επιτρέψουν οί άνα- 
γνώσται καί άς μάς τό συγχωρήσουν οί άμέσως ένδιαφε- 
ρόμενοι νά πούμε τή γνώμη μας ορθά κοφτά γιά τό αι
ώνιο ζήτημα ποΰ άνακατεύει πάντα τής Ελληνικές Π α
ροικίες τής Αμερικής καί γίνονται μαλλιά κουβάρια 
νοικοκυραΐοι καί άφερέγγυοι, πρόκριτοι καί ύποκριταί, 
πλούσιοι καί απένταροι, δουλευτάδες καί χασομέρηδες 
ένώ ώς αποτέλεσμα έρχεται πάντοτε τό ίδιο. Ό  ποπάς 
φεύγει, τά μίση δμως μένουν καί ή Παροικία έξακο- 
λουθεί νά πηγαίνη σάν τόν κάβουρα ή τουλάχιστον σάν 
τό δργανο τής προμήθειας.

Γό ζήτημα είναι ή αλήθεια δτι είναι πολύ λεπτό άφού 
πρόκειται να κρινωμε δύο Άρχάς Εκκλησιαστική καί 
Κοινοτική, αι όποΐαι άρχαί δμως ώς έπί τό πλείστον κατά 
τή γνώμη μας είναι χωρίς τέλος ή μάλλον μέ τ έ λ ο ς  
το όποιον δυστυχώς πάντοτε πληρώνει ή παροικία.

("Επεται συνέχεια.)

ΣΟΦΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

Οί άνθρωποι ποΰ επιθυμούν ν’ άποκτήσσυν δχι εκείνο 
ποΰ τούς εΐναι άναγκαΐον, άλλ’ εκείνο ποΰ δέν έχουν 
αυτοί καί τώχουν άλλοι είναι ή δυστυχείς ή παλαβοί.

Στήν άριθμητική δύο καί δύο κάμνουν τέσσερα. Δύο 
χέρια δμως καί δύο πόδια κάνουν τέσσερα φάσκελα.

Ό  άνθρωπος άγαπά τήν ελευθερία γιά νά μήν είναι 
αΰτός δούλος, θέλει τή δικαιοσύνη δταν δέν πρόκειται 
νά ζημιωθή καί τοΰ άρέσει ή ίσότης γιά νά μή γνωρίζη 
άνιοτέρους ταυ.

"Οταν δ άνθρωπος πεινά μπορεί νά κλέψη ένα καρ
βέλι· δτον είναι χορτάτος δμως σηκώνει καί τό φούρνο 
μαζί.

Ό  θυμός εΐναι δπως καί ό έρως. Σπρώχνει τόν 
άλ’θρωπο νά βγάλη τά μάτια του.

"Οταν σκοντάψης σοΰ φωνάζουν «τύφλα» καί δταν 
είσαι τυφλός σέ προφυλάσσουν νά μή σκοντάψης.

"Ο,τι άπακτάς μονάχος σου έκείνο εΐναι χάρισμα· δ,τι 
σοΰ χαρίζουν άλλοι θά τό χρωστάς σ’ δλη σου τή ζωή 
δταν οί δωρηταί χρωστούν τής Μιχαλοΰς.

"Οταν πέσης μέσα στό νερό θά βραχοΰν τά ρούχα 
σου· μέ τό νερό δμως ποΰ πέφτει μέσα σου μπορείς νά 
6ρέξης άλλους.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μέσα στή σμυρτοστολισμένη αίθουσα τών Σκάουτ 
Μπόϊς, τούς τοίχους τής όποιας μέ τόση καλαισθησία 
έπλαισίωναιν εικόνες ήρώων ζωντανών καί πεθαμένων, 
στήν αίθουσα ποΰ κολυμπούσε μέσα σέ φώς πολύχρωμο 
κι’ έπερνε μιά φαντασμαγορική χροιά, στή σάλα τήν 
πλημμυρισμένη άπό τσ Εθνικό μας χρώμα κι’ άπ’ τήν 
αφρόντιδα ζωή τής γεννεάς τού μέλλοντος, έγεινε τήν 
περασμένη Κυριακή μιά μεγαλοπρεπής γιορτή ποΰ λίγο 
λίγο μέσα στό Εθνικό εκείνο περιβάλλον μετετράπη οέ 
εθνική γιορτή καί ό νοΰς μας έφτερούγισε σέ περασμέ
νες δόξες καί ή ψυχή έλπίζουσα έστράφηκε στό μέλλον.

Ό  κ. Δ. Θεοφιλάτος ώς Πρόεδρος τών Σκάουτ Μπόϊς, 
Σωματείου τοΰ όποιου ή συντήρησις οφείλεται σ’ αΰτόν 
καί μόνον άνεδέχθη τό παιδί τοΰ ήρωος κ. Γ. Σσυμάκη. 
Μάλιστα κύριοι. Ό  κ. Σουμάκης, ό πατέρας τοΰ νεο
φώτιστου, τόν όποιαν έμεΐς μέν έκάναμε Χριστιανό, χω
ρίς αύτό νά τόν έμποδίζη σάν μεγαλώση νά γίνη κρυφά 
Μορμώνος, ό κ. Σουμάκης λοιπόν εΐναι ήρως. ’Εμπρός! 
Άποικαλυφθήτε δσοι έχετε κεφάλι, γιατί σκούφιες δλοι 
σας βεβαίως θά φορήτε.

Ό  κ . Σουμάκης δέν υπέταξε εΐναι ή άλήθεια δπως ό 
Μέγας Αλέξανδρος δλον τόν κόσμο, στήν έποχή δμως 
ποΰ εμείς σκεπτόμεθα σοβαρώς νά βγάλωμε τά δόντια 
μας γιά νά μήν τρ̂ ί̂ με, αΰτός επέταξε στόν κόσμο τό 
όγδοο άρσενικό παιδί του καί έχει ό Θεός έως τοΰ χρόνου. 
Αύτή. εΐναι γενναιότ^ς μιά φορά, πράμμαι ποΰ άν τό κά
ναμε δλοι μας υστέρα άπό μερικά χρόνια ή Ελλάς θά 
είχε τόσους στρατιώτας δσες λίρες ό νουνός τοΰ παιδιού 
του ή τουλάχιστον δσες άμαρτίες οί κληρικοί ποΰ δέν 
φορούνε ράσο.

Έάν τά πράγματα ήσαν όμαλά ή βάφτισις θά εΐχεν 
έπισημώτερον χαρακτήρα, αΰτό δμως δέν σημαίνει τίποτε 
γιατί ό κ. Σουμάκης— δπως φαίνεται τουλάχιστον άπ’ 
έξω— δέν έχει σκοπό νά σταματήση τό εθνικό του ’Έργον 
πρίν ή περάση τούς γυιούς τοΰ ’Ιακώβ.

Τό μυστήριον έτελέσθη μέ πολλήν μεγαλοπρέπειαν. 
Έκτος τοΰ Αρχιεπισκόπου Σελεύκειας Γερμαινοΰ καί 
δύο παπάδων παρίστατο καιί ό Μέγας ’Άρχων Γενικός 
’ Εξαρχος τής Μεγάλης τοή Χριστοΰ Εκκλησίας ό οποίος 
δμως εΰτυχώς δέν ηΰλόγησε τόν νεοφώτιστον.

Ό  νεοφώτιστος ό όποιος έπήρε τό δνομα τοΰ μέλλον
τος Βασιλέως τής Ελληνικής φυλής έ'κλαιγε διαρκώς 
πράγμα πού έκανε κάποιον αδιόρθωτο καλαμπουριστήν 
νά φωνάξη:

— Μωρέ αύτό δέν εΐναι μυστήριο γιά τό παιδί. Αύτό 
εΐναι μαρτύριον.

'Ο άνάδοχος έμοίρασε γιά μαρτυρικόν ωραίους έπι- 
χρύσονς σταυρούς γιά τούς οποίους μερικοί υπέβαλαν 
εΰλαβώς είς τόν προσφιλή άνάδοχον τήν γνώμην δτι θά 
τά προτιμούσαν. . . .  είς μετρητά.

Μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου παρετέθη τέτοιο Λου- 
κούλειον δεΐπνον ποΰ δσοι παρεκάθησαν δέν μπορούσαν 
πιά νά σηκωθούν, πράγμα τό όποιον κατανοήσας κάποιος 
ήγειρε ώραΐαν πρόποσιν συνεπεία τής όποιας σηκώθηκαν 
δλοι στό πόδι καί έζητωκραύγασαν ένθουσιωδώς γιά νά 
ξενιστάξουν.

Ιδιαίτερα εντύπωσΐ μάς έκαμαν τά μήλα— δχι τών 
παρειών τών κυριών—  άλλά τοΰ τραπεζιού, τά όποια 
ησαν τοσο μεγαλα ώστε δέν χωρούσαν. . . στήν τσέπη 
μας. Εμείς ομως έλύσαμε τό πρόβλημα δπως καί ό Μέ- 
γας Αλέξανδρος τό γόρδιο δεσμό· μέ τό μαχαίρι.

Μετα το δεΐπνον η Μουσική τών Προσκόπων άρχισε 
νά παίζη διάφορα τεμάχια, οπότε άλλα εκλεκτά ζωντανά 
τεμάχια έθεάθησαν χορεύοντα μέ δποιους είχαν γερά πο- 
δαρια, γιατί εμείς δανεΐΓ'θήκαμε ξένα γιά νά μας πάνε 
σπίτι μας.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχει» έκ τοΐ προηγουμένου.)

Κωλοφωτιές σάν δρνηα μεγάλες στ' άγγωνάρια 
σκορπούσαν φώς σάν πρώτης ηλεκτρικά φανάρια 
δμως στά σπίτια μέσα βασιλεύ’ έρημία 
■θαρρείς και ήσαν Κράτους Βαλκανικού Ταμεία.

Σέ δρόμους κα! σέ οιπίτια, σέ κήπους μέ χορτάρι 
δέν φαίνονταν καμμία ψυχή νά σουλατσάρη 
και μόνον κάποιος βόμβος ένοιωθα νά μέ φθάνη 
σάν λόγος προς τά πλήθη τοΰ Πέτρου τοΰ Τατανη.

Κυτώ αυτό δώ πέρα, βλέπω καί τ’ άλλο σπίτι 
κι’ ή ήσυχία κείνη αρχίζει νά μέ πλήττη 
γιατί έμένα πάντα μΓ άρεσε ή παλάβρα 
λές καί μ’ άφαλοκόψαν μέσ’ σέ Εβραίων χάβρα.

Άμ'ίλητο τό σπίτι, βο>βό τό περιβόλι 
Σέ μιά λουσάτη ήμουν μά πεθαμένων πόλι 
και μένα δέν μ’ άρέσουν ποτέ ο! πεθαμμένοι, 
κυρίες τσιλιβίθρες κι’ αρσενικοί βαμμένοι.

Ή  κρΰα κείνη νέκρα, ή βουβαμάρα κείνη 
πουβλεπα τέτοια πόλι αφάνταστη νά κλείνη 
μοΰ γέννησ’ ενα φόβο και τόσο ριπιτίδι 
ποϋ έάν είχα σώμα θά γίνομαν μουονάδί.

Τί θέλεις, τί γυρεΰης. Σ ’ οποία ζωή κι’ άν ζήσης 
άν γύρω σου δέν εχης άνθρώπους νά μιλήσης 
θά πής ζωή χαράμι καί κακοχρονάχη 
γιατ’ είναι πακατόσα δπως τή λέν οί Βλάχοι.

Στόν οδηγό μου στρέφω- μά πρίν νά πώ κουβέντα 
Τί σκέπτεσαι μοϋ λέει βρέ βλάκα μέ πατέντα 
ποΰ έχεις αλαφιάσει καί πέρ’ άπό τόν τάφο 
σαν έμπορος ποΰ κάνει to δημοσιογράφο;

Μέσα σ’ αύτή τή ζήσι και ή ψυχή χαμάλη 
είναι καθώς τό σώμα μεσ’ στή ζωή τήν άλλη 
Συμφέρον κι’ αμαρτία ρίχνουν τήν ίδια σκέπη 
ποΰ ή ψυχή ή πνεΰμά τό κάνουν νά μή βλέπη.

Τό ’Άπειρο μονάχα σάν πάς καί άγναντέψης 
τότε θά φύγουν δλες ή γήινες σου σκέψεις 
καί κάθε αμαρτία πούχες σίτή ζήσι κάνει 
θά τήν κυτάς έμπρός σου διαβόλου στραβοκάνη.

Βρέ Ποδαρείμ— τοΰ λέω— παρόλ μέ κοροϊδεύεις 
’Αγρίεψε κι’ άμέσως: Βρέ σέ Θεό πιστεύεις; 
μοΰ λέει μ’ ενα ΰφος σάν κείνο κεΐ ποΰ πέρνω 
δσες φορές δέν θέλω τήν κόρη μου νά δέρνω.

Μέ μάτια ανοιγμένα σάν τοΰ καφέ φλυτζάνια 
Πιστεύεις βρέ μοΰ λέει πώς είσαι στά ουράνια 
κΓ δτι θά δώσης λόγο γιά δσα εχεις κάνει 
σ’ αρσενικών τήν τσέπη καί θηλυκών φουστάνι;

Πέντε φορές θυμώνω καί εκατό σ’ οίκτείρω 
Σάν δέν άκοϋς, δέν βλέπεις τί γίνεται τριγύρω 
γιατί τήν ήσυχία τή λές γιά βουβαμάρα 
άντί στραβός πώς είσαι κι’ έ'χεις καί κουφαμάρα;

Ά π ’ τοΰς σοφούς σας δλους ποϋ διάβηκαν στή ζήσι 
γιά πές μου ποιος βλάκα μπορεί νά έξηγήση 
γιατί μέ μάτια βλέπει στόν ΰπνο του τή πλάσι 
κάθε στραβός ποϋ τύχει τά μάτια του νά χάση;

Άφοΰ καί δώ σέ δέρνει πεπερασμένη γνώσις 
πώς είμπορεΐς τί είναι τό Άπειρο νά νοιώσης;
Γιά κάθε βλάκα είναι ψευτιά καί φαντασία 
έκεΐνο ποΰ δέν εχει δεσμό μέ τήν ουσία.

Σύ πουλεγες σοφίες σαχλές στή γή ευήθη, 
πές μου ποιό είν’ άγγοΰρι κα'ι ποιο κολοκύθι. 
Δεΐξέ μου είπα. "Ορσε μοΰ λέει στραβαχείλη 
«ποΰ πρέπει νά σοΰ δείξω άκόμη κα'ι τήν ΰλη.»

THE NATIONAL CHARACTER OF CONSTAN

TINOPLE AND ASIA MINOR IS HELLENIC

In the Evening W orld of December 17th 1917 
an article appears o f which Mr. Samuel M. Williams, 
the special correspondent of this paper, is the re
sponsible author.

Our attention has been drawn, by many Greeks 
here, for the inconsistent statements and the 
ignorance o f the world’s history which this author 
demonstrated in this article, apart from the undue 
pessimism which he is promoting on military events 
in the world war.

The following passages of his article are speci
mens of the author’s striking ignorance on the po
litical situation in the Near East:

“ The week before Christmas invariably is the 
gloomiest of the year for America in war, and for 
the European Allies as well.’ ’ and then this eminent 
correspondent of the aforesaid paper with astound
ing ignorance of historical facts continues as follows: 

Two years ago in this same week the British 
abandoned their disastrous Gallipoli campaign and 
gave up the attempt to capture Constantinople.”

W e must confess that the success of this campaign 
would have meant the subjucation of Constan
tinople to the Russians under a secret treaty entered 
between Great Britain, France and Russia in the 
month of March 1915.

This unhuman treaty came to light only recently 
by the present Bolsheviki regime of Russia. They 
have brought to light secret terms of all treaties 
divulging the aims of conquest and greed under 
which influence the Old Russian Regime under 
Tsar Nicholas went to war.

The Bolshevikis have now officially relinquished 
all Russia’s unjust claims of conquest of Constan
tinople andAssiaMinor,this most deplorable country 
the predominent element o f  which are Greeks, our 
brethrern sufferers who await with agony their 
liberation to Greece.

The Greeks of Independent Greece also the 
Hellenes ofConstantinople, Assia Minor and all over 
the world heard with surprise the existence of such 
a discreditable document.

It is true that by the Bolsheviki move the danger 
of the enslavement of Greece to Russia is over. The 
Greeks, however, remain alarmed of the possi
bility of another change and a second attempt 
against their struggle for liberty.

W e fail to understand Mr. William’s pessimism 
with regard to the abandonment of the Gallipoli 
Campaign and the capture of Constantinople which 
the British forces were trying to get from the Turks 
and transfer to the Russians.

W e put a clear question to Mr. Williams. Have 
the Greeks of Constantinople and Asia Minor been 
consulted with regard to their transfer from the 
conqueror, the Turk, to the other, the Russian?

The President of the United States has answered 
this question already by declaring “ that Govern
ments should derive their just power from the con
sent of the Governed.”

The Greeks, therefore, by their successive wars 
for their independence and by their political pro
gram, have emphatically declared and proved 
that they abhor both Yokes, the Russian just as 
much as the Turkish and that no rule would satisfy 
them except their union with Greece.

Apart from the real rights of the Greeks on Con
stantinople and Asia Minor there are historical 
rights which should be considered by America who 
entered the present war on the principles o f 
t h e .  p r o t e c t i o n  o f  t h e  r i g h t s  
a n d  l i b e r t i e s  o f  a l l  t h e  
N a t i o n s ,  g r e a t  o r  s m a l l .

Constantinople- has been founded by Constantine 
the Great, Son of Saint Helen, in the year 380 A .D. 

It is true that the Great Eastern Empire has been

officially acknowledged as a purely Hellenic Em
pire in the sixth Century. Under the reign of Ba- 
silius, the Macedonian, the Greek language has been 
proclaimed as the authentic language o f the Empire 
and the “ Basilica" the new set of laws have been 
written in Greek and compiled and completed in 
the Greek language in a new edition by his son and 
successor, the Emperor Leon.

This great City has been captured by the Turks 
in 1453, May 29th, and since then the unfortunate 
inhabitants from generation to generation were 
living with the one sole hope of freeing themselves 
from the horrid Turkish slavery.

King Constantine of Greece in the year 1913 
when he has beaten the Bulgarians and advanced 
til Tsoumaja made an important headway towards 
Constantinople. The enthusiasm and the emotion 
of the Greeks of this unfortunate Empire cannot 
be described with words, when they saw their 
liberator approaching the Gates of Constantinople.

The European Concert intervened in this war, 
unfortunately, and the treaty of Bucharest has been 
signed limiting the Greek borders to the Port Lago 
line of the Eastern Thrace.

The plan, however of the passing to the Russians 
of Constantinople, the Dardanelles and a vast dis
trict of Asia Minor, if successfully carried out, 
could have created a serious menace of Russian ex
tension to India.

W e fail to undestand why Mr. Williams deplores 
such a failure.

W e believe to the contrary that it is to the ad
vantage just as much of Greece as of Great Britain 
that this campaign proved a failure.

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗΝ 

2 6  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  

ΕΙΣ TO AM STERDAM  OPERA HOUSE 

Ο Π Ο Υ  ΔΙΔΕΤΑΤ Ο ΟΘΕΛΛΟΣ 

Υ Π Ο  ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΘΙΑΣΟΥ

Π. ΚΟΤΟΠ ΟΥΛΗ  
ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΗ 

ΚΑΙ Η
ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ Μ ΠΟΝ ΖΟΥΡ

Ε Μ Π Ρ Ο Σ ! !
Ή  τύχη χτυπά στήν πόρτα δλων τών άνθρώπων, 

άλλά μόνον εκείνοι ποΰ δέν κ ο ι μ ο ΰ ν τ α ι  τήν 
τσακώνουν.

"Ολοι είχαν εύκαιρία στή ζωή τους νά κάνουν χρή
ματα, άλλά δέν είχαν θάρρος ή δέν έξετίμησαν τήν 
εύκαιρία δσον έπρεπε καί τήν άφησαν νά φύγη.

Ή  έπικερδεστέρα έπιχείρησις, κύριοι, σήμερα εΐναι 
ν’ αγοράσετε

Ρ Ω Σ Σ Ι Κ Α  Ρ Ο Υ Β Λ Ι Α
Μή σάς φοβίζει, ή κατάστασις. ΑΙ ταοαχαί θά π ε- 

ρ ά σ ο υ ν, άλλ’ ή Ρωσσία θ ά  μ ε ί ν η .
Τό Ρούβλι εΐναι δεμένο μαζί με τήν ψυχή τοΰ Ρωσ- 

σικοΰ λαοΰ καί γιά νά χαθή αύτό πρέπει νά σβύση ο 
Μουζίκος, νά έξαφανισθή άπό τή γή ό Κοζάκος.

Πιστεύετε σε τέτοιο πράμμα;
Έμπρός! Μή χάΛ<ετε τήν εύκαιρία. Αγοράσατε 

ρούβλια τώρα ποϋ είναι σχεδόν στό τέταρτον τής άρχι- 
κής άξίας των.

Δώσατε παραγγελίας
BOORAS BROS, 

δ BATTERY PLACE NEW YORK

Οί περισσότεροι εκατομμυριούχοι στήν ’Αμερική εγει- 
ναν άπό τά οικόπεδα.

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

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

Πρίν άποφασίσετε ν’ άνοίξετε μαγαζί ή ν’ άγορά- 
σετε οίκόπεδα, σπίτια, έλάτε νά μάς έπισκεφθητε.

Εΐναι συμφέρον σας. Δέν χάνετε τίποτε.
GREEΚ-AMERICAN REALTY CO·,

203 ERIE BUILDING 
CLEVELAND, OHIO
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Κ A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

KISS ME CIGARETTE CO. INC.

"Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
ποϋ προκαλοΰν τό φίλημα σε χείλη διψασμένα.
“ Kis me”  τοΰτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
δμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εΰγευστος κα! τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποϋ κΓ άν δέν είσαι' θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης.
352 Donner A v e . , ........................MONESSEN, PA.

II ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝ ΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ Α Ρ Π Α ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚ Ω Σ ψωρίασιν, έμπιοψύτην,' 

άρμυρόφλεμμια (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγοϋραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα κα! πτώσιν 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό
νων, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυριά τοΰ προ
σώπου·

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ Ιδίου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατασκευασμένο άπό άγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιοΰς κα! φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τοΰς άδυνάτους κα! τοΰς αναιμικούς. 
Θεραπεύει την δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονο
κέφαλον. Καθαρίζει τό αίμα, κάμνει ωραίο πρόσωπο κα! 
κόκκινα μάγουλα.

Τιμή $2.50
Γράψατε Ν. ZARPAS, 45 7th St., Monessen, Pa-

VENIZELOS BRAND
Εΐναι τό Brand ποΰ κατέκτησε δχι μόνον τήν Ελληνι
κήν, άλλά κα! τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Εΐναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία κα! είσάγεται τώρα κα! στά Φαρμακεία άκόμα. Κα! 
ξέρετε γιατί τα 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 55 ρ ι μ π ά ρ ι, οι 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 θέλης προϊόντα
χωρίς νά βρίζης επειτα κάθε νεκρόν καί 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 πάρης πίσω
νά λές: «Ά π ’ τούς Μικρούτσικους τοΰς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros. 61 New Bowery, New York.

Τά πάντα είναι mfavd. θίός νά μή τί δ«ό<η| 
μ4 Ιν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ χλακ<ό<ηι 
"Α ν  μ’ Ινα πόδι ιύριθ^ς είτ* μέ δίχως χε«ι 
χαί ϊχίΐς οίκογένπα καρβέλι ποιός ·ά  φέρη;
Μέσ" στή ζ«βή σου δύοτυχ» τέτοια βν ϊρθη μέ#α 
Ούαί &ν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν βέλης συνεπώς στό δρόμο νά π**άγης 
rriv Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
Jokn kkntluu, Rookery Bid*. Room *17 , Chicago,

Θέλεις στόν κόσμο εΰτυχής» χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ΰγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιοϋ τή μηχανή μιά ρόδ’ άν σταματήση
εΐν’ άρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση
κΓ δσα λεπτά κΓ αν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι
’Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ άν σοΰ ταράζΐ}
δυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη
αναιμικός άν έ'γεινες κα! έ'χεις καρδοχτΰπι
αν έ'χης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αύτοστιγμε! νά γρά-

Ψης
πριν ή άρρώστεια πάρει μπρός κΓ έρθη καιρός νά κλά-

ΨΠζ·
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

336 So. 2nd St. Philadelphia Pa.

ELLENIC FURNISHING Co.
e » l 6tb AVENUE NEW VORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδ ρικών ϊΐδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  ό,τι ιίδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τϊ(ς έποχή ς καλοκαιρινά.

Τιμα! άρισμέναι, Ανεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος η Μάίοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοϋ Νικολούλια 
ναφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά « α ί  θά μέ συχωρνάς.

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

*  * *  *

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 Μαρκάνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί είσπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα κα? παραπάνω κατι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Πρώτης 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 
κΓ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη.
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Ό  «ΣΑΤΥΡΟ Σ» ε!ς τσ Pittsburgh, Pa. πωλείται 
ε!ς τό άριστοκρατικόν Ξενοδοχεϊον ό «ΈΡΜΗΣ».

Θέλεις βιβλία νά χάρης, νά λυπηθής, νά φρίξης; 
θέλεις στό φώς τ’ άληθινό τά μάτια σου νάνοίξης 
άπό Τσλστόϊ κα! Οΰγκώ, Πολέμη, Παλαμά 
ώς τό μικρό τραγουδιστή κα! ώς τή Χαλιμά;
ΕΙς τοΰ Κομπέρου γράψατε ή σΰρτε νά τά βρήτε 
γιατ! άλληώς σάς βεβαιώ θά μ£ταμεληθήτε.
G. KAMBEROS, 36 Ν. Howard St., Akron, Ohio.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έ'χης χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα..
Εΐναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τους «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 μετρητοΐς 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 ειδών, 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 ΙΙΡΙΝ  ΑΠζ)ΤΑΘΗΤΕ ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ I it f i f

2δ« W. 44 ST. NEW YORK.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ και λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα και λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληα'ις άπό τό Βόλο
τής ’Αχαΐας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής κα! πάμφθηνα καί

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

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΡΙΩΝ 

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS &  ALEX COMPANY 

Paco BIdg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W. Lake St. 
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

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.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά εΐτ* καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο κα! τιμή, γιά κάθε ηλικία; 
θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάββς; 
Στοΰ Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμν^σης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έ'χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοντο 
ποΰ σάν τό βλέπεις Στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ cIvch tewo

Ξενοδοχεϊον ΰπνου ποϋ καί φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυρωσύνη 
νερά ζεστά και κρΰα, φώς, ήλιο κα! άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά κα! μέ τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχεϊον πρώτης 
ό ΓΙαπανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

H O T E L  K A L I T H E A  
35 Gilbert St., Bridgeport, Conn.,

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
ΤΩραι έπισκέψεως 9— 11 π. μ. 5— 8 μ. μ. 
Κυριακάς 9— 12 π. μ.

Άριθ. Τηλεφώνου Murray Hill 607.

II οιό προϊόν 'Ελλτ>*'ΐκόν κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα! τής Άμφίσσης,
Π ρώτης τυριά τοΰ Π αρνασσοΰ νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αΰτοΰς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κΓ είσαγωγείς μεγάλοι.
Γ ράψε εΰθΰς στούς άδελφοΰς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

K.

136 E. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατρός

NEW YORK
***

Miwitt κανείς δέν *ά «έ reg πβς δέν *ά καί μέν«.
*ονχα έάν έπάνω μας δέν Η  καλοραμμένα.
“Αν ♦έλης νά συγκίνηση κι’ ή 4σπλαγχνη ’Exavn 
μβλις ντυμένβ σέ I t f λέ; » ’ εΐβαι φιγουρίνι 
•τούς Π αΜαγκοφγίου Μπρος νά τρέχης ι  airraid 
••νχα ν* κάντις 6μβρ<ρα καί καλλιτεχνικά.

PAPAOEORGI BROS.

600 Blue Ul.nd CHICAGO. ILL


