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Τήν εβδομάδα μιά φορά τσ φύλλο μας θά βγαίνη 
ναι τό ξερό κάθε I ωμηού στήν τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μ ναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

"Αν θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνβ, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπως 2 λ λ · ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ^ .

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

Μάρτ | μηνός εννέα 
κι’ εί( ήνης μαύρα νέα.

Χίλια εννιακόσια δέκα καί οχτώ 
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό

Τέσσερα πενήντα φύλλου αριθμός
κΓ ό στερνός τών Ρώσσων βγαίνει βρυχηθμός.

Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ έ'γεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

True translation filed with the Postmaster at 
[New York, Ν. Y. on the 7th March, 1918, as 
required by the act of October 6th, 1917.

Π .— Μήν είδες τήν ειρήνη;
Φ.— Τήν είδα ψες άργά

στό Μπρέστ-Λιτόβσκ κι’ έκείνη
έπήγαινε γοργά,
στό διάβα της χτυπούσε
ό κόσμος καιραβάνες
καί στέφανο φοροΰεε
άπό σκορδοπλεξάνες.

Τήν είδα τήν μπαμπέσα 
βρέ Περικλή χαλντούπη 
ποΰ μιά φοροΰσε φέσα 
μιά σλαβικό καλοΰπι 
κι’ είπα έδώ άν φθάση 
μέ κατανπιά σάν τούτη 
καλλίτερα τήν πλάσι 
νά τρώη τό μπαρούτι.

Πάνω της είδα νάχη 
καθένα σαικατλίκι 
πού προδομένοι Βλάχοι 
άλλά καί Μπολσεβίκοι 
Κόπιασε Εΐρηνοΰλα 
τής λέγαν καί δώ πέρα 
καί σύ τά κάνης ούλα 
έ'στω καί κουλοχέρα.

Τήν είδα Περικλέτο 
στό δρόμο ν’ άριβάρη 
έκράταγε στιλέτο 
μαζί μ’ έληάς κλωνάρι 
καί πώς σέ λέν τής λέω 
καί μ’ άπαντά Ειρήνη 
ποΰ άρχισα νά κλαίω 
οποίον ειρήνη κλείνει.

Τήν είδα χασομέρη 
νά μπαίνη μέσ’ στή βάρκα

είχε σπαθί στό χέρι 
μά καί στής τσέπες μάρκα 
φούσκωνε τό φουστάνι 
μαζί μέ τό πανίν 
κι’ ιαύτή σημάδια κάνει 
στόν Τρότζσκη στό Λενίν.

Τήν είδα τήν κογιώνα 
νά σέρνη ρεζιλίκι 
σάν γύρισε κορώνα 
καθένα Μπολσεβίκι 
κ’ είπα καλώς τήν Τζιώγια 
τοΰ Μπίλι τό πιπίνι 
ποΰ γώ τή βλέπω μπόγια 
κι’ άλλοι τή λέν Ειρήνη.

Πάν τά νειάτα πάν τά κάλλη 
κι’ ή Ρωσσία φαρφαρφ 
κοκαλιάρα ξεπροβάλλει 
ποΰταν τόσω Ισχυρά.
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κ»! δυό τρ©ΐς μονάχα βδελλες 
έφαγάνσκιν ρούσκιν ματ 
τοΰ Λεν'ιν ή παπαρδέλες 
καί τό I I ρολεταριάτ.

Τών Οΰσάρων βλέπω κράνη
στή Ρωσσία τήν τρανή
τήν έπρόδωσαν Ουκρανοί
τήν χτυποΰν Λουθιανοί
καί στ’ απέραντο τραπέζι
μέ κεσέμι ΡουσσΊκό
τοιίν, τσούν, τσ'ιν κι’ οί Γιαπωνέζοι
τοΰς γυρεύουν μερτικό.

Στοΰ πολέμου τό τσεγγέλι 
κρεμασμένο πιά κυτώ 
τής Ρωσσίας μας τεμπέλη 
τό τετράπαχο σφαχτό.
ΚΓ άλλος, άλλος ξεφωνίζει 
κάβε Αΰστρογερμανός 
καί μαχαΐρες ακονίζει 
ό χασάπης ό τρανός.

’’Αλλος άλλος τό σηκότι 
άλλος καί τή νεφραμιά 
βλέπω κάθε πατριώτη 
Γερμανού τή βουλημιά 
καί φωνάζω ξωρκισμενη 
μιά Ειρήνη σάν καί τούτη 
καί ό κόσμος άς πεθαίνη 
πιό καλά μέσ’ στό μπαρσΰτι.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
ΝΕΟΝΥΜΦΩΝ ΑΠ Η ΛΠ ΙΣΜ ΕΝ ΟΝ . Ούάσιγκτων.

Πόσα παιδιά είναι καλά νά κάνης; ΓΓ αιυτό μή ρωτάς 
εμάς. Ή  γνώμη μας είναι δτι μολονότι τά παιδιά δπως 
ίΐά ξέρης καί σΰ τά στέλνει ό Θεός, έν τούτοις δέν θά ήτο 
άσχημα νά συνεννοήσο γιά τό ζήτημα1 αΰτό μέ τή γυ
ναίκα σου. Στήν εποχή ποΰ ζοΰμε ό αριθμός τών παι
διών δέν έξαρτάται πλέον άπό τό σύζυγο καί δχι μόνον 
ό αριθμός άλλά μήτε καί ή ράτσα άκόμα. Άπόδειξις τοΰ 
ισχυρισμού μας αΰτοΰ είναι δτι τόν περασμένον χρόνο 
στήν πόλι μας κάποιος φουκαράς ομογενής κεί ποΰ είχε 
σταματήσει τήν παραγωγή είδε μέ έκπληξί του, ν’ αυ
ξάνεται μαζί μέ τόν άριθμό τών μελών τής οίκογενεΐας 
του καί ή φυλή . . .τοΰ Μενελΐκ.

ΝΟΜΟΤΑΓΗ ΜΑΡΚΟΦΑΓΟΝ (πλεονασμός).
Ένταΰθα.

Δέν έδιαβάσαιμε τό περισπούδαστον αύτό βιβλίον ποΰ 
εβαλεν είς κυκλοφορίαν ό ’Ελληνο-Αμερικανικός Σύνδε
σμος, γιατί άφοΰ ξέρομε άπ’ τήν καλή εκείνους ποΰ τώ- 
γραψαν άν τό διαβάζαμε τό μόνον πράγμα ποΰ θ ’ άνοί- 
γαμε; δέν θά ήσαν τά μάτια, άλλά τά δάχτυλά μας.

"Οσον αφορά τόν κ. Καθηγητήν τοΰ Διεθνούς Β ο υ- 
τ α ί ο υ (ή λέξις παράγεται άπό το βουτώ καί δχι 
από τσ βοΰς) αΰτός άποτελεΐ μέλος τοΰ έν λόγω σωμαΓ 
τείου καί δπως καί σέ κάποιο άλλο Σωματείο έ'τσι καί 
σ’ αΰτό σήμερον φροντίζει τρομερά γιά τά καλά καί 
συμφέροντα τής...τσέπης του. Ακολουθεί ήγουν τό 
γνωστόν ρητόν τοΰ μακαρίτη Άρχιμήδους ό όποιος είπε 
καθ’ ώς θά ξέρης τό περίφημον εκείνο «Δός μοι π α σ τ ό  
ι άλειμμα) καί τάν γάν (δηλ. τηγάνι) κινάσω» (τό 
κινάσω ύποθέτομεν δτι είναι λάθος τυπογραφικόν, πει
νάσω θά ήθελε νά πή).

ΦΙΛΟΛΟΓΟΝ Ν Η ΣΤ ΙΚ Ο Ν .- ΣΙΚΑΓΟΝ.
Περί τοΰ νέου Αρχισυντάκτου τοΰ Κικιρίκη δέν ξέ

ρομε τίποτε τό θετικόν. ’Άλλοι λένε πώς κάποιος δημο
σιογράφος άποφασίσας ν’ αυτοκτονήαη δι’ ασιτίας φεύγει 
άπ’ τήν Ελλάδα καί έ'ρχεται νά καταλάβη τήν χ ο ι- 
ρ ε ύ ο ιι σ α ν θέσιν. ’Άλλοι πάλι λένε μετά βεβαιότα
τος δτι κάποιος πατριώτης τοΰ Βίλλα ποΰ κατάγεται έν 
τούτοις άπό τή Σάμο θ ’ άναλάβη στούς ώμους του τά 
ν ν ί α τής έπιχειρήσεως, καταλαμβάνουν τήν θέσιν τώ
ρα καί τί έστί βερύκοκο άργότερα. ’Άλλοι λένε πώς τόν 
Αρχισυντάκτη θά τόν κάνουν τρεις στό γύρω οί συντά- 
κται, υπάρχουν δμως καί οί γνωστικοί ποΰ λένε, δτι δ 
ιδρυτής δέν θά συμ-π λ η ρ ώ σι η τή θ*αι, γιατί ό μι
σθός αύτός θά είναι τά μόνα ψιλά ποΰ θά γλυτώση ό 
στιβαρός πηλοπογνήσιος άπό σήμερα καί έως τής συντε- 
λείας καί παύλας τοΰ μακαρίτη.

Τί τρώνε στήν Ελλάδα τώρα; Καλλίτερα θά ήτο άν 
μάς ρωτούσες «Κάθε πόσες μέρες τρώνε.»

Λοιπόν. Κατά τόν «Εθνικόν Κήρυκα» οί άνθρωποι

NEW YORK SATIRE

στήν Ελλάδα δχι μόνον δέν πεινούν, άλλά καί καλοζωΐ- i 
ζουν γιατί κάθε μέρα καί καταφθάνουν σιτοφορτία άπό \ 
τόν Κοψο? . ρίγγειον Πορθμόν. Κατά τής δικές μας 
δμως πληροφορίες καί κατά τό W O RLD  τής 26 Φε
βρουάριου ό κόσμος πέφτει μέσα στους δρόμους ά π ό  
τ ή ν  π ε ί ν α .  Τώρα σΰ μήν πιστεύης τί λέει ό άντα- 
ποκριτής τοΰ W ORLD ποΰ είδε μέ τά μάτια του. Σΰ 
διάβαζε τόν «Εθνικόν Κήρυκα», ό όποιος δέν εχει μέν 
μάτια, δπως δλοι οί στραβοί, πέρνει δμως τηλεγραφή
ματα άρκετά καί ιδίως. . .άπό έφημερίδες παληές.

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨ ΙΣ ΦΑΣΟΥΛΗ ΤΟΥ
ΓΥΡΟΛΟΓΟΥ

I Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ή  γή κλονίζεται ώς έπιχείρησις ίδρυθεΐσα έπί 100.000 
ταλλήρων στό χαρτί, ό σΰρανός σκοτίζεται καθάπερ καί 
δ ιδρυτής ήμέρας καί νυκτός καί τό θηρίον συσ- τ ρ έ - 
φ ο ν τάς ουράς του διά τών τσουβαλιών τής εαυτού 
κοιλίας μυκάτα,ι ώς βοΰς πλήν ούκ έχει τόν βοηθσΰντα.

Καί ιδού αί στοίβαι τών τσουβαλιών φαίνονται κα- 
ταρρέσυσαι καί έπιγραφαί έπ’ αύτών ώς έπί κινηματο- 
γρίοχρικής οθόνης παρέρχονται τοιαΰτα γράφουσαι:

«Ελάτε γνωστικοί νά φάτε τοΰ παλαβοΰ τό βιό».'
«"Οποιος πρόφθασε τόν Κύριον είδε», «άρπάξεως ξ,ε- 

σχίσεως», «Μπάτε ικκυλλιά κΓ αλέστε κι’ άλεστικά μή δί
νετε», «Δέν γνωρίζει γάρ ό σκύλλος τόν άφέντη» καί 
πλειστοί δσαι έπιγραφαί έξ έκείνο̂ ν άς ή δημώδης γλώσ
σα έξέλεξεν ϊνα τούς παλαβούς καθορίση. . . .

«Έγώ είμί ό ώ ν ώ ς! καί ό ήν καί ό έρχόμενος 
σώσαι τόν 'Ελληνισμόν καί τά ψιλά μου, ά Θ ε ί ο ς  
έδωκεν δμως.

Τρέμετε ουρανέ καί γης καί δλοι οί Νομοταγείς, καί 
γάρ ποιός άσίκης σάν καί μένα στό παζάρι περπατεΐ;

Έγώ είμί ό τά μυστικά ;-ών Κυβερνήσεων κρατών έν 
χερίοιι συμπφιλαμβα.νομένο>ν καί τάϋ Πάπαί ώς ! τό 
ρητόν: «Κρατεί γάρ αΰτόν άπό τόν άηδίων καθάπερ καί 
τά λοιπά ϊνα τά ευκόλως εννοούμενα πολλάκις δέ καί πα- 
ραγλείφονται.»

Έγώ είμί ό τάγματα καί συντάγματα καταρτίσων καί 
μεραρχίας έξοπλίσων καί Σώματα Στρατών έξ απολύσου 
ϊνα δΓ αυτών οΰδαμώς σακούλιά μου λύσων, προμηθίσων 
βσυτήσίον καί ουτω οπίσθιόν μου στόμα κλείσων καθ’ ά 
σερβιτσαλίσων.

Τρέμετε Σατυρικοί τε καί σαντουρικοί, έχθροί τε καί 
φίλοι οΰ μήν άλλά καί έξορχικοί μανιώδεις σκύλλοι οί 
δάκνοντες εμέ καί τάς ουράς μου δεινότερον ή αί έμαί 
ούραί έμά τσουβάλια δάκνουσι καταστήσαντές με σπλη- 
νικόν καθάπερ τό ρητόν «σύ παντός ο π λ ή ν  είς κό
θορνον, ϊνα καλαμάρια άνέχεται έχετε οΰ μήν καί δέν 
έχεται κακή σας μέρα καί ψυχρή έκεΐ ποΰ τρέχετε.

Έγώ είμί τό Α καί τό Ω καί τό ήτα καί τό βήτα κα
θάπερ καί τοΰ Σπανού ή πήτα, ήτις κολοκυθοειδής γέ- 
γονεν ώς ό νέος άρχισυντάκτης καθά ή γραφή διδάσκει 
λέγουσα: «’Άφετε γάρ τά καλοκύνθια έλθεΐν πρός με.»

Έγώ εΐμί, δν ό 11 ροφήτης Ά-βουτσύμ προεφήτευσεν 
είπών «Άρχοντες Γ ενικοί Έξαρχοι συνήχθησαν έπί τό 
αύτό κατά τοΰ τσουβαλίου καί τών π ρ ο  μ υ τ ι ώ ν  
«ίΰτοΰ.»

Δεΰτε προσπέίσατε πρό εμού πάντες καί προσ-κινή- 
σατε τήν ουράν σας καθάπερ οί περιαγλείφοντες τά πι
νάκιά μου καί προσκυνήσατε έμέ τε καί την φτέρναν τών 
παδών μου τήν καί ξεροσκασμένην καθάπερ τής χελώνας, 
αψευδές μαρτύριον τής εΰγενοΰς καταγωγής μου καί τής 
ξυπολυσιάς τοΰ παρελθόντος.

("Επεται συνέχεια.)

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Σέ μένα έχουν ρίξει κάθε ψυχής τόν κλήρον.
Εγώ κρατώ τό ράσο βαρβάτων καλογήρων 

ποΰ ταπεινώς τό γόνυ στήν προσευχή τσυς κλίνουν 
άλλά καί διαβασμένες καί μή κορδέλλες λύνουν.

Τί μέ ρωτάς ποιά είμαι, μωρέ παληοβρωμιάρη;
Εγώ κρατώ στό χέρι τό μαγικό σφουγγάρι 

κι’ δταν στή γή τό σώμα τό τρώνε τά σκουλήκια 
δπως στήν πρέφα σβύνω αμαρτιών καπίκια.

"Οποιος σέ μένα, έχει τυφλή εμπιστοσύνη 
μπορεί άπό λεβίθα καί ’Ηρακλής νά γίνη 
καί τοΰ Γ-αυγείου σταύλους νά καθαρίση τότε 
ποΰ δημοσιογράφοι κοπρίζουν πατριώται.

£’ αιώνας περασμένους ώς τό κιτάπι γράφει 
ιέ τή βοήθειά μου άνοίχτηκταν οί τάφοι 
καί άπό· μέσα βγήκαν φρεσκοσαβανωμένοι 
άπό πενήντα χρόνια Εβραίοι πεθαμένοι.

Στά περασμένα χρόνια έγώ μωρέ κεφάλα 
θαύματα έχω κάνει τρομακτικά μεγάλα 
διά χειρών όσιων μαυροφαρδομανίκων 
δταν τοΰς σκύλλους δέναν διά τών λουκάνικων.

Στά περασμένα πότε μέ τό χρυσάφι κείνο 
καί πότε μέ τό άσπρο τό μυρωδάτο κρίνο, 
τό II ν.-ΰμα τοΰ Απείρου τ’ άσύλληπτο τσακώνω 
καί σέ κοιλιές άνθρώπιον θνητών τό ενσαρκώνω.

Γί μ' έρωτας ποιά είμαι, βρέ Φασουλή κανάγια;
Έγώ τά βρώμια δλα τά μεταβάλλω σ’ άγια 
ν.ι’ έχω έληάς κλωνάρι σ ώ  κάθε μου ποδάρι 
μα καί σπαθιά στά χέρια άγριου μακελάρη.

Άφοΰ στόν κόσμον είχες χρόνια καί χρόνια ζήσει 
τί κάνεις πώς δέν μ’ είχες ποτέ σου συναντήσει;
Πώς ζώσον δέν μέ είδες στό δνομα Κυρίου 
καί βαρυσκεπασμένην μέ πέπλον μυστηρίου;

Σύ ποΰλεγες σάν ζοΰσες πώς άλλα είναι τάλλα 
ξέρεις ποιά είμαι τώρα βρέ Φασουλή κεφάλα;
Θ ρ η σ κ ε ί α, ε ί πα, ε ί σ α ι  ή

π α ρ α γ ε μ ι σ μ έ ν η  
7ΐ ο ΰ τ ή χ α ρ ά  τ ο ΰ  κ ό σ μ ο υ  ά χ ό ρ τ α γ α

β υ ζ α ί ν ε ι .
(Ακολουθεί)

ΠΕΝΝΙΕΣ Α Π Ο  ΤΑΣ Π ΑΡΟ ΙΚ ΙΑΣ 
MILWAUKEE, W1S.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Δέν ένδιαφέρει ύποθέτω τούς άναγνώστας μου νά μά
θουν ποΰ κατέληξε ή συνδιάλεξις αΰτή μέ πό φίλο μου. 
Τό θέμα είναι άπό τά θέματα έκεΐνα ποΰ καταλήγουν άπό 
τόν παπά έως τό γιατρό, χωρίς νά παραλείψωμε καί τό 
νεκροθάφτη, τοΰ οποίου τό έ'ργον άρχίζει άπό ’κεί ποΰ 
τελειώνει τό δικό του ό γιατρός, πολλές φορές δέ ό νε
κροθάφτης συμπληρώνει τό> γιατρό, τόν άποτελειώνοντα 
τόν άρριοστο.

Τό βέβαιον είναι δτι στήν περίστασι αύτή δέν κατα
λήξαμε σέ τίποτε άπό δλα αύτά τά διάφορα τρομερά άπο- 
τελέσματα, εί μή μόνον σ ’ έναι άπαίσιον έπιφώνημα τοΰ 
καλού φίλου, ό όποιος δεδομένου δτι μ’ έγνώριζε πολΰ 
καλά άπό τήν έποχή ποΰ τραγουδούσα καί γώ τό «εί δέ 
λής πείραν λαβέ» έρριξε μιά τρομερή ματιά πάνω στή 
βέραι τοΰ χεριού μου καί άνεφώνησε τραγικώς.— Φύσιν 
πονηράν μεταβαλεΐν ούκ ράδιον (με τό συμπάθειο).

Ή  Milwaukee λοιπόν είναι μία1 ώραία πόλις, είς τήν 
όποιαν παρά τόν συνήθη κανόνα ή Ελληνική συνοικία 
δέν άνακαλύπτεται μονάχα μέ τή μύτη. Στήν Ελλη
νική συνοικία τής Μιλγουώκης θά σέ φέρουν τά μάτια 
και δχι ή μυρουδιά γιατί δέν εύρίσκεται μέσα σέ κανένα 
σκολιό άπόκεντρο κα1 βρώμικο, άλλά πάνω σέ ένα άπό» 
τοΰς κυριωτέρους δρόμους της, είς τρόπον ώστε άν ήσο 
ξένος Φιλελεύθερος καί τύχοιινε νά βρεθής στό Γουέλλς 
Στρήτ μεταξύ τοΰ 3ου καί 7ου δρόμου, θά έ'βλεπες ένα 
σωρα άρκετά εύπράσωπα Ελληνικά Εστιατόρια, Μπά
ρες, Καφφενεΐα, Εμπορικά κλπ. είς τά όποια, ό μέν 
τοπικισμός παίζει τόν πρωταγωνιστοΰντα ρόλον άπ’ έ'ξω 
δηλ. σίτάς έπιγραφάς, ό δέ νομοταγισμός άπό μέσα ήγουν 
στάς «ξυλοθαφάς», έάν δέν είχες τήν πρόνοιαν νά μαζέ- 
ψης τή γλώσσά σου μαίΐαίνων, δτι τά 9) 1.0 τών Ελλήνων 
τής Μιλγουώκης άνήκουν στό κόμμα; έκείνο, ποΰ σύμφωνα 
μέ τής παλληκαρίσιες δηλώσεις τοΰ έ θ ν ι κ ο ΰ  ν τ α 
ο ύ λ ι  ο υ κατεσπάραξε άλλοτε άγρίως τής 600,000. . . 
’ΰφλες μέσ’ στά μάτια του.

Πόσα μαγαζιά δλων έν γένει τών έπαγγελμάτων έχει 
ή Milwaukee δέν τό ξέρομε. Εΐμεθα έν τούτοις πλέον 
ή βέβαιοι, δτι άν δχι τά 2)3 έξ αύτών, πάντως δμως 
τά μισά είναι εκκλησίες, μέσ’ στής όποιες δέν άνυμνολο- 
γεΐται ό "Λψιστος, άλλά ψ ι λ ο λ ο γ ε ΐ τ α ι ό 
πιστός, θύων είς τόν ξανθόν νεώτερον Βάκχον καί 
ά π ο λ ύ ν ω ν  τή σακκοΰλά του γιά νά κομποδέση τή 
δική του ό Γερμανός Μπαρτέντερ.

Μπάρες, μπάρες, μπάρες· !
Σέ κάθε δέκαι βήματα θ ’ άπαντήσετε καί μιά μπάρα, 

είναι δέ φύσει άδύνατον, όποιαδήπστε ώρα καί άν περνά
τε άπ’ έ'ξω, νά μήν ίδήτε κάποιο ζ υ θ ο ϊ π π ό τ η νά 
μποιίνη μέσα ή νά βγαίνη έ'ξω, άλλοτε μέν μονάχος του 
καί άλλοτε συνοδευόμενος άπό τής. . . .  κλωτσιές τοΰ 
μπαρτέντερ.

Η Ελληνική Κοινότης τής Milwaukee, ποΰ τήν γνω-

ι
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ρ ίσαμε άλλοτε άνθούαοιν οίκονομικώς, μολονότι ό πληθυ
σμός της δέν εφθασε τής 3,000, σήμερα πέρασε τής 
0.000, παραδόξως δμως ό παππάς της τήν έποχή ποΰ 
περάσαμε δέν ήτο καθόλου εύχαιρισίτημένος.

— Πώς πάει ή λογική στάνη, πάτερ; ρωτήσαμε τόν 
Λειτουργόν τοΰ Ύψίστου, ποΰ εξαπέλυε τούς κεραυνούς 
τής γλώσσας κα'ι τής πέννας του έναντίον τών αμαρτω
λών (Νομοταγών^.

—  Πολλοί μέν οί κλητοί, ολίγοι δέ οί έκλεκτοί, άπήν- 
τησε μέ στόμφον ό πατήρ, ενθυμούμενος άσφαλώς τήν 
στιγμήν έκείνην τόν νεώτερον Μεοΐσίαν, ύπέρ τοΰ όποιου 
άκόνισε τό κοντύλι του, πρός μεγάλην ζημίαν τού στο
μάχου καί τής τσέπης του.

—“Ώστε καί στην παροικία σας λίγοι είναι οί έκλεκτοί, 
πάτερ; Υπομονή. Σέ δλες τής παροικίες συμβαίνει τό 
ίδιο πράμμα, μολονότι έκεΐ δέν έχουν δπως έδώ γραμ- 
ματιζούμενον παιππά πού νά κηρύττη τήν Βασιλείαν τών 
ουρανίων αιθέρων, έν συνδυακίμφ μέ τήν. . . . μασι=λείαν 
τών επιγείων Φιλελευθέρων.

(Άκολουθεΐ)

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ή  περασμένη έβδομάς μάς είπαν δτι είχε ενα σωρό 

γεγονότα, τά όποΐα δμως έμεΐς δέν πήραμε μυρωδιά είτε 
διότι δέν είχαμε δυνατή μύτη είτε διότι έκεΐνα δέν έμύ- 
ριζαν αρκετά. 'Οπωσδήποτε καί αν έ'χη τό πράμμα 
έμεΐς τά διαβήκαμε δηλαδή έ πήραμε διαβατήριο, τό όποι
ον δμως είχε τήν κανονικήν βούλα καί δλα τά χρειώδη είς 
τρόπον ώστε άν μάς κατηγορήση κανείς θά τοΰ παρου
σιάζομε τά άναγκαΐα καί θά τοΰ βουλώσωμε τό στόμα.

Έπειδή δέ έκάναμε λόγο περί βουλώματος μάς ήρθε , 
στό νοΰ ή άδεια θέσΐις τοΰ ’Αρχισυντάκτου τής ’Εθνικής 
Πετσέτας, τήν οποίαν πολλοί προσφέρονται νά βουλώ
σουν άφού τά βουλωτικά θά τά πληρώση ό χιλιο6οΰλο> 
τος Ιδρυτής, τού οποίου αί βουλαί άβουλαι εως δτου ό 
καιρός τά φέρει βολικά καί βουλιάξη έν ειρήνη είς τό 
τσουβαλιαΐον πέλαγος.

'Οπωσδήποτε ή λήξ,σσα έβδομάς δέν ύπήρξεν έντελώς 
άγονος. Ό  Μέγας Ά ρχων φέρων τήν έξαρχικήν του 
πανωπλίαν καί τήν π ο ι. μ α γ κ ο υ ρ ι κ ή ν του ρά
βδον έξεστράτευσε κατά τών ά λ ε τ ρ ί ώ ν καί έπάτα- 
ξεν αύτούς νίκας κατά βαρβάρων δωρούμενος, ϊναι πλη- 
ρωθή τό ρηθέν ύπό τοΰ προφήτου Ί  ε β ρ ω μ ί ο υ 
λέγοντος «Μαλώνομε γειτόνισσα; Στά νύχια στέκομαι.»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

ΑΘΗΝΑΙ.—  ( ’Ιδιαιτέρα τηλεγραφική υπηρεσία τοΰ 
Μπερντέ διά τού Φραγκφουρτείου τηλεγράφου καί 
τής Ψαιλλίδας τοΰ Κικιρίκη) .

Σήμερον κατέπλευσαν λιμένα μας υπερωκεάνια «Ή  
Λόρδα τής Καρκαλοΰς» «Τό Στριμμένο ’Άντερο» «Ή  
11ΒΪνα τών Γονέων» καί «Ή  Καρα-μοϋντζα τής Άλβι-

όνος» φορτωμένο; διάφορα τρόφιμο ίδιως τύφλες, φασκελ- 
λα καί στραβομάρες.

Κόσμος ά π η ρ ο ς πολύς δέ καί άνάπηρος κατήλθε 
Πειραιά π α ν η γ κ α ρ ί ζ ω ν καί φορτωθείς τά πό
δια στούς ώμους του έπανήλθεν Αθήνας ψάλλων τό 
«’Άμωμοι έν όδώ ’Αλληλούια».

ΠΑΞΟΙ.—  Κακοήθης υγεία μαστίζει νήσόν μας. 
Κάτοικοι πίνουν νερόι καί γίνεται αιίμα, τρώνε νύχια 
τους καί πρίζονται. Δρόμους κατρακυλούνε κεραμίδια 
μεταβληθέντα είς καρβέλια. Μόνοι άνθρωποι άποθα- 
νόντΐς τής πείνας είναι οί ψωμάδες. Άποστείλατε ύπευ- 
θύνους Κήρυκος σιγυρί'πωμεν αύτούς δεόντως.

ΚΑΡΠΕΝΗ ΣΙ.—  ’Άλευρα έφθασοιν (ύψη δυσθεώ
ρητα). Μπομπότα (υποθέτομε δτι θά είναι κάποια άρ- 
ρώστεια ) έξηλείφθη τελείως άπό προσώπου τής γης καί 
κοιλίας τών κατοίκων. Χωρικοί υποδύονται πρόσωπον 
Αγίου Ίωάννου τού Προδρόμου μολονότι δέν εΐναι ό 
καιρός τών ακριδών. Εύχόμεθα υγείαν καί ευτυχίαν τό
σην καί περισσοτέραν είς πατριώτας «’Εθνικού Κήρυ
κος». Άμήν κοιί στραβομάρα.

ΛΑΜΙΑ.—  ’Άκρα ήσυχία επικρατεί κοθ’ δλην τήν 
Στερεάν Ελλάδα. Κυβέρνησις διοργανώνει εσχάτως έκ- 
δρομάς άνα-ψυχών άποστέλλουσα κατοίκους είς Αιωνί
ους Μονάς ένθα ούκ. έ'στι λίγδα καί στραβωμός άλλά άέ-  ̂
ρας καθαρός δπως τά χέρια τών προμηθευτών, τά πόδια | 
τής κότας καί ή μύτη τοΰ γουρουνιού. Κάτοικοι ύμνο- j 
λογούσι Κυβέρνησιν μέλποντες πρός απερχομένους συμ- 
πολίτας των τό «Γοιϊαν έ'χοι έλαq>ράv.»

ΑΘΗΝΑΙ.—  (Καθυστέρησαν). Συναλητήρια έπί 
συναλητηρίων λαμβάνουσι χώραν ύπέρ τής εισόδου τής 
Π αταγωνίας είς τόν πόλεμον, λιαδηλωταί κρατούντες 
τήν κοιλιά τους ( ;)  διασχίζουσι τήν Ιεράν οδόν ζητο> 
κραυγάζοντες ύπέρ μοικαρίας όδοϋ ή πορεύει σήμερον καί 
κοιταλήγουσιν είς τό Νεκροταφεΐον ενθα διαλύονται ήσύ- 
χως είς τά έξ ών συνετέθησαν.

A  GERMAN PEACE

Here is a grim warning to the nations of the 
1 world from the kaiser:

The German sword, wielded by our great army 
leaders, has brought peace with Russia.

What kind of peace has th>“ German sword 
brought to Russia? The only kind of peace that the 
German sword can bring. It is a peace that has 
bereft Russia of her western provinces; bereft her 
of her great ports on the Baltic; bereft her of Fin
land; bereft her of the Ukraine; bereft) her of 
Batoum, Kars and Karabagh; bereft her of her com
mercial freedom by binting her as a hewer of wood 
and a carrier of water to Germany for many years 
to come.

That is what a German peace has done for Russia. 
Now the German sword is carving out the same kind 
of peace for Roumania—  a peace that shall deprive 
Roumania of territory, a peace that shall place a 
ring of steel around Roumania’s throat.

What will be the next peace that the German 
sword is raised to bring to a fighting nation? Will 
the next blow fall upon Italy? Will Italy be de
prived of Venetia, saddled with a heavy indemnity, 
tied to the German chariot of victory for a triumphal 
procession through the Brandenburg Gate? For 
Italy a signal act of vengeance and humiliation is 
contemplated. The kaiser has declared it. A  peace

brought to Italy by the German sword would be a 
bitter peace.

Or will France —  courageous, steadfast, epic 
France —  be the next victim of a German peace, a 
peace that shall darken the lives and embitter the 
souls of generations of Frenchmen, descendants of 
the brave legions who now are holding the fury oi 
Grma imperialism back from the smiling fields of 
France?

The world has heard of a German peace. It now 
knows what a German peace is. It is a peace that 
spells dismemberment and suffering and humilia
tion. It is a peace that would impose a heavy yoke 
upon the necks of unborn millions of men.

That is the only kind of peace that the German 
sword is capable of bringing. It is the sort of peace 
that the world is fighting and will fight to the end. 
It is the sort of peace that America has entered the 
war to prevent.

Ε Μ Π Ρ Ο Σ ! !
(I τύχη χτυπά στήν πόρτα δλων τών άνθρώπιον, 

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

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

Ή  έπικερδεστέρα έπιχείρησις, κύριοι, σήμερα είναι 
ν’ αγοράσετε

Ρ Ώ Σ Σ Ι Κ Α  Ρ Ο Υ Β Λ Ι Α
Μή σάς φοβίζει ή κατάστασις. ΑΙ ταραχαί θά π ε 

ρ ά σ ο υ ν ,  άλλ’ ή Ρωσσία θά μ ε ί ν η.
Τό Ρούβλι είναι δεμένο ,μιαζί μέ τήν ψυχή τοΰ Ρωσ- 

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

Πιστεύετε σέ τέτοιο πράμμα;
’Εμπρός! Μή χάνετε τήν* εύκαιρία. Αγοράσατε 

ρούβλια τώρα ποΰ είναι σχεδόν στό τέταρτον τής αρχι
κής αξίας των. Δώσατε παραγγελίας.

Β Ο Ο II A S B R O S ,  
ό BATTERY PLACE NEW YORK

ΜΑΚΡΗΣ & ΜΙΛΙΩΝΗΣ

Ε ι σ α γ ω γ ε ί ς  καί Έ ξ α γ ω γ ε ΐ 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 Ρεστοράν ποΰ είναι νά ρωτήσης.
Τί φαγητά θαυμάσια, τί καθαρά, τί φίνα 
καί σέ Ανατολίτικη καί Γαλλική κουζίνα.
1 ήν δρεξι ή εύωδιά καί μόνο θά σοΰ δώση
πού τρώς καί γλείφεις δάκτυλα καθώς τό λέν κάμποσοι.

ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΖΑΚΆΚΟΣ

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. Χονδρικα'ι κα'ι 
λιανικαι πωλήσεις.— ’Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς έπ'ι του παρόντος και όχι περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έφ’ απαξ άποστελλόμενα οπουδήποτε Q  Ο. D.

Τυριά όλων των ειδών εφάμιλλα τών Ελληνικών.
Παντοπωλείων ειδη εγχώρια, Ελληνικά, Ιταλικά κα'ι ’Ισπανικά.

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε  T U M I A S
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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 
δμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εύγευστος κα'ι τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης. 
κι’ ολα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
κα! σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ άρχικά σας γράμματα
352 Donner A v e . , .......................MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 
ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ "ΜΥΡΟΝ Ν. ZAP ΓΙΑ”
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, 

άρμυρόφλεμμα ( ’Αλωπίκη), ρευματισμούς, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα κα! 
τριχών, κρυολόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα χρό
νων, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τοΰ προ
σώπου·

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ», 
τοΰ Ιδιου εφευρέτου.

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

’Ενδυναμώνει τοΰς άδυνάτους κα! τούς άναιμικούς. 
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! τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία κα! είσάγεται τώρα κα! στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε γιατί τσ μέν λάδι εΐναι ά ο σ μ ο ,  δ ύ ο  φ ο ρ έ  ς 
δ ι ϋ λ ι σ μ έ ν ο ,  ά γ ν ό ,  ε χ ε ι  χ ρ ώ μ α  
σ ά ν  κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, οί δέ συσκευασταί του ζη
τούν 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 κα'ι Τουρκικά &ν θέλης προϊόντα 
χωρίς νά βρίζας επειτα κάθε νεκρόν κα'ι ζώντα *
"Αν θέλης σϋκα 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 Μικροΰτσικους τούς Μπρόδερς θά ψωνίσω»
Microutsicos Bros* 61 New Bowery, New York.
Γά πάντα tlvai mftevi. Θιές νά μή τό δ ·« ΐ  
μ* fiv Μοτέ άτομο μπίλ στό δρόμο σέ κλαχάστ
“Αν μ’ Ινα πόδι ιύρεΦβς *1τ* μέ δίχως χέρ* 
καί Ιχεις οίκογένιια καρβέλι χοιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια fiv Ιρθη μέ*«
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
J o h n  M t r a k u ,  R o o k e r y  B I d g .  R o o m  8 1 7 ,  C h i c a g o ,  Di

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

Κ Α Ι  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

Θέλεις στόν κόσμο ευτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; 
Πρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Απ’ τοΰ κορμιοΰ τή μηχανή μιά ρόδ' άν σταματήση 
είν’ αρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση 
κι’ δσα λεπτά κι’ αν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει 
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι 
’Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ αν σοΰ ταράζι? 
δυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη 
αναιμικός άν έγεινες κα! έ'χεις καρδοχτΰπι 
άν έχης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη

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

πριν ή άρρώστεια πάρει μπρός κι’ έρθή καιρός νά κλά-
<πις·

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

Δέν είναι μόσχος η Μαϊοϋ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
ΕΓναι καφές τοϋ “Οθωνας, καφές τοΰ Νιν.ολούλια 
Ό φ ές τής Μέκας άδολος, αγνός οάν τήν παρθένο,
(<’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ άν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE 
352 Pearl Street, New York, City.
Ατμόπλοια τής Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 

ποϋ αύλακώνουν τ ’ αλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κϋμα της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.
Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., Ν. York

Κ. Λ Ο Γ  Ο θ  Ε Τ  Η τ

151 W . U  ST. NEW YORK.
Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ κα! λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα και λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Αχαΐας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά βρής και πάμφθηνα καί

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

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
Π ΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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

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

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τοΰς «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

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. Μΐ|χανήματα 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 συγκαταβατικός κα! δρους λογι
κούς.
ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΙΙΜΑΣ ΠΡΙΝ A n Q T A 0H T E  ΕΙΣ 

ΑΛΛΟΥΣ

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ
Όδοντοϊατρός

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

Τάς Κυριακάς 11— 12.
Άμιθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ
Ιατρός

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

GAGALIS *  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά εϊτι καί γυναικεία
γιά κά·0ε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθ* ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδβς;
Στοΰ Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη ποϋ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ clvcu w iw

Ν. ΊΠ. Π Α Π ΑΔΟ Π Ο ΥΛΟΣ 
’ Ι α τ ρ ό ς .

14 East 38th St.. NEW YORK

• i oiu rtymov ίν,Λΐ>-ικόν κι’ Ιταλικό έπίσης 
ιτυ μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά κα! τής Άμφίσσης,
Π ρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φφς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άπστανθης πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

Κ. Κ  A P O Y  Σ  Ο  Σ  
Ιατρός

136 E. 17th S t, NEW YORK

ϊ ί « ΐ [ (  κανείς λέν θά σέ πή πάς δέν θά πή καί 
^οΟχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ 16$ λές κι’ είσαι «ρ«γουρίνι 
•τούς Παπαγεβργίου Μπρός νά τρέχης ταχτικά 
ψσνχ· νά κάνιις Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPA(»EORG* BROS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL

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

6 0 0  BLUE ISLAND CHICAGO, ILL.
"Οταν άγοράζετε έτοιμα ροΰχα πληρώνετε διπλά. Μόνον ή παραγγελία ο’ικονομεΤ χρήματα 

γιατί σάς δίδει διάρκειαν. Ή  στερεότης και ή καλαισθησία επιτυγχάνεται μόνον οταν ήμπο- 
ρεΐς νά κοντρολάρης τόν έργάτη. "Ετοιμα ροΰχα είνε κατά τό κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στό σακκί».— Δοκιμάσατε μας. Έ άν τά ροΰχά δ£ν είνε σύμφωνα με τό γοΰστο σας, δεν ΰπο- 
χρεοΰσθε νά τά πάρετε. Ε λάτε ή στείλετε μας τά μέτρα σας.

εμπιοφυτην, 
φαγούραν, 

πτώσιν για το


