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Ποΰ ό Ζαμπουνης γράφει 
κΓ εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει ατό χρυσάφι

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θα βγαινη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στή. τοέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάντ] γέλΓ αυτός μέ μάς και μεϊς μ’ έκεΐνον χάζι

Νέα Ύόρκη έδρα μας, ό πέμπτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ και τόν Λευτέρη μας σάν τι τόν περιμένει.

Μηνός τοΰ Μάη δέκα, άλλ’ δμως κα'ι οχτώ 
Κάζο φιλίας Πέτρου—Έξάρχου τρανταχτό

’ Αν θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο  
τήν συνδρομή του ό κα,θείς νά την π ρ ο κ α τ α 6 ά·λ

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

Εξήντα φύλλου αριθμός 
καί τοΰ Μακένσεν βρυχηθμός,

True translation filed with the Postmaster at 
New York, Ν. Y. on the 16th of May, 1918, as 
required by the act of October 6th, 1917.

Κάτι λέν καί κείνοι τώρα 
νά περνά κάμποση ώρα.

II.— Λοιπόν τό πήραν τό Καλαί πώς έλεγαν οί Ούνοι;
Φ.— Τοΰ Χίντεμπουργκ αλείφτηκαν τά πόδια μέ σαποΰνι 

κΓ ό Βόν Μακένσεν έρχεται τό άξιο παληκάρι 
γιά νά μάς κάνη Περικλή τόν άνεμο κουβάρι.

Σάν βράχος στέκει τό Καλαί 
κι’ ό Μπίλ φουμάρει ναργελέ 
ποΰ ιιπουομπουλίθοες βγάνει, 
καί τό Καλαί καλά κυτα 
κι’ ειρήνη νέα μελετά 
ποΰ τρεις πολέμους κάνει.

Τράμ τάμ τό τύμπανο βαρεΐ 
ό Βόν Μακένσεν προχωρεί 
κρατώντας μιά μαχαΐρα 
κι’ δ Φός τοϋ λέει βατ' σαβέ 
βου νέ πασέ μεντνάν γκαβέ 
μήτε δυό πήχες πέρα.

“ Οσω οί Ούνοι σήμερα 
κι’ άν πολεμούν σάν σκύλλοι 

* δμως θά δοΰν τόν Μπίλη τους 
μιά μέρα στό ζεμπΰλι. 
δίπλα στήν ήμισέληνο 
ποΰ φίλησε τά κράνη 
δπως ό Γέρω Έξαρχος 
τόν Πέτρον τόν Τατάνη.

'Ό σα κΓ άν τρέξουν αίματα 
μιά μέρα θ’ άνατείλΐ] 
νά δή ό κάθε Χίντεμπουργκ 
τόν ουρανό σφοντύλι 
καί θά φωνάζη Φασουλή 
Φλαφλούχτην ζβίχτην ζβάχτην 
φεύγων σέ κάθε ρεμματιά 
πηδώντας κάθε φράχτην.

Άγάλια-γάλια μέ καιρό 
κι’ ή ώρα δέν έχάθη 
δλο) καί ακονίζεται 
τοΰ Μπάρμπα Σάμ ή σπάθη. 
κΓ ϊσως μιά μέρα όβερδέρ 
καί μεΐς φαντάροι πάμε 
τζιέρια κάποιου Γερμανού 
νά βγάλωμε νά φάμε.

Αίματα φέρνουν διαρκώς 
τά σύρματα καί πείνα 
πεθαίνουν καί τό Βασιληά 
πέντε φορές τό μήνα 
μά μετανοιώνουν υστέρα 
καί νέο σύρμα φθάνει 
ποΰ λέει πώς έσκόπευε 
μονάχα νά πεθάνη.

I I .;—"Οσω αιμάτων Φασουλή 
κι’ άν κατεβάζουν Νείλους 
έμεΐς τούς Τούρκους έχομε 
καί τούς Βουργάρους φίλους, 
γιατί πώς λένε στό χωρώ 
και γενικώς λαμπά 
μπορεί νά πιάσης τό λαγώ 
καί μέ τόν άραμπά.

Κράνη γυαλίζουν Πρωσσικά 
ποΰδαν χωριά Ρουμανικά 
Κωστάντζα, Βουκουρέστι 
καί μέ τό φέσι αγκαλιά 
κάναν Κουρμπάμ καί Πασχαλιά 
κΓ είπαν Χριστός Άνέστη.
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Χρόνια τριγύρω αίματα και κλάμματα περίσσια 
ποϋ σκοτωμένων Φασουλή ποτίζουν κυπαρίσσια, 
κι’ άπό τό αΐμα μοναχά ποϋ χύνεται κεΐ πέρα. 
θά πεταχθή τής Λευθεριάς τό δένδρο κάποια μέρα.

Τή γή σάν στρώσουνε νεκροί κι’ εχθρών τομάρια
ψώφια

τότε καί μόνον Φασουλή θά μπούμε μέσ’ στή Σόφια 
κι’ οϋρα θά πή ό Μπάρμπα Σάμ κα'ι μεΐς θά πούμε

ζήτω.
κι’ ενα χαλκά θά βάλωμε στοΰ Φέρντινανΐ τό μΰτο.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς έκλεισε κι’ έκείνη καθώς καί ή 
προηγουμένη μέ τελεία νέκρα γιά τόν 'Ελληνισμό τής 
’Αμερικής κα'ι πολύ δικαίως. "Οπου δέν υπάρχει φ α_ 
γ ο ϋ ρ α λείπει ή ζωή καί ή ζωή ώς γνωστόν συντη
ρείται μέ τό φάγωμα γι’ αύτό καί λένε ό γάρ θάνατός 
σου ζωή μου.

’Επί τόσα χρόνια ό Ελληνισμός τής ’Αμερικής έζησε 
μέσα σέ μιά αιώνια φαγωμάρα,'άπό τήν όποιαν καί εβ- 
γαινε διαρκώς φ α γ ω μ έ ν ο ς  έν τούτοις τόν εύχα- 
ι ιστοϋσε. Φαγωνόταν μέ τόν Παπά του, έτρωγόταν άπ’ 
ιόν πε'ριοδεύοντα καλαμαρά, έ'τρωγε τά νύχια του γιά 
τήν ένωσι καί ξύλο γιά τά πολιτικά, έ'βλεπε τούς συμπο- 
λίτας του νά τρώγουν ενας τόν άλλον, έδιάβαζε τής εφη
μερίδες νά τρώγωνται συναμεταξύ των μέ λίγα λόγια δέν 
ζοΰσε παρά μέσα σ’ ενα άλληλοφάγωμα, τό όποιον ένα 
πρωί άξαφνα τοΰ έλειψε καί άρχισε τώρα νά σκέπτεται 
•ϊν είναι ζωή αύτή ποΰ δλος ό κόσμος είναι καλός καί άγιος 
καί κανένας πιά προδότης, λωποδύτης, παληάνθρωπος, 
τέρας, πατριδοκάπηλος καί άλλα πολλά ποΰ τά ξεχάσαμε 
σάν έχωμε δυό ολόκληρες βδομάδες νά τά διαβάσουμε 
πλέον.

— ’Ά ! νά χαθούν ή παληοπατσαβοΰρες. Τίποτε δέν 
γράφουν τώρα πιά. Κατάντησαν σάν τά Συναξάρια. 
Καλλίτερα νά διαβάσω άμαρτωλών σωτηρία ή τσ Π ηδά- 
λιο παρά αυτές δπως τής έριζίλεψαν.

Γεγονότα κοινωνικά, πολιτικά, πολεμικά σοβαρά δέν 
συζητοΰνται πουθενά. Ή  μόνη συζήτησις ποΰ γίνεται 
μεταξύ μιάς ρουφηξιάς βαρύ γλυκοΰ καί δύο μπουρ- 
μπουληθρών γιαβάσικου είναι ή απελπιστική κατάστασις 
τοΰ Τύπου μας πού άντί νά φροντίση δπως χρόνον καιρό 
τώρα νά μάς διορθώση μέ βρισιές καί φαγωμάρα άπεφά- 
σισε νά διορθώση τής εκκρεμείς δίκες τής δικές του μέ 
βουβαμάρα, τήν οποίαν δέν υποφέρει κατ’ ουδέ να λόγον 
τού Έλληνος ό τράχηλος.

Κατ’ ’ιδιαιτέρας πληροφορίας ή αγία αύτή κατάστασις 
δέν κρίνεται καθόλου συμφέρουσα έκ μέρους τών άμέ
σως ενδιαφερομένων είς τρόπον ώστε υπάρχει ή ελπίς νά 
γλυτώσωμε άπ’ αύτή τήν πλήξι καί τήν άηδία ποΰ μάς 
κατεδίκασαν.

— Μωρέ θά κράτηση πολύν καιρό αύτή ή απελπιστική 
κατάστασις, έ'λεγε κάποιος φιλόπατρις ομογενής στό Ma
dison χθές.

— Γιατί; τοΰ λέω, στενοχωριέσαι;
— Στενοχωριέμαι; Λυώνω μοΰ λέει, πνίγομαι, πεθαίνω 

άπό άηδία. Βλέπω έφημερίδα καί μέ πιάνουν τά νεΰρά 
μου, άκούω νά τής διαλαλοΰν οί πωληταί καί μουρχεται 
ταμπλάς, μέ πιάνει κόλπος. Μοΰ φαίνονται σάν νεκρώ
σιμες άγγελίες κολλημένες πάνω στής έφημεριδοθήκες 
τών καφενείων. Δυστυχισμένε Ελληνισμέ. Σέ πούλη
σαν γιά τό συμφέρον τους, σέ κατέστρεψαν, σέ χαντάκω
σαν.

— Μά φίλε μου, τού είπα. . . .
— Δέν έχει μά καί ξεμά. Ό  Γραικός δ,τι καλό κι’ 

άν κάνη, τό κάνει άπό θυμό μονάχα ή πώς τό λέτε σείς 
οί γραμματισμένοι άπό ένθουσιασμό. Τόν έσφαξαν οί 
Βούλγαροι; ρίχνετε πάνω τους σάν στραβός· τόν περι
φρόνησες; δουλεύει καί προκόβει· τόν είπες ανίκανο νά 
ζήση τό τομάρι ταυ; παντρεύεται τήν άλλη μέρα γιά νά 
σ ’ έκδικηθή. Πάει ό Ελληνισμός τής ’Αμερικής χάθηκε. 
Τούλειψε ή ζωή, ή δύναμι ποϋ τόν κινούσε, τό ελατήριο 
ποϋ τόν έσπρωχνε καί ό καλός ομογενής άρχισε νά κλαίη 
καί μαζί του καί γώ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 

ΦΙΛ ΑΛΗΤΗΝ.—  ΕΝΤΑΥΘΑ
Δέν έχεις δίκηο, γιατί τίποτε δέν είναι αύτό καθ’ καυτό 

καλό ή κακό. Ι ό  ποιόν μιάς πράξεως τό κανονίζει ό 
σκοπός, τό περιβάλλον, τό αποτέλεσμα καί ένα σωρό άλλα 
πράμματα. Αίφνης είναι καλό ή κακό νά είσαι τσίτσιδος;

Λυτό βέβαια έξαρτάται θά μοΰ πής άπ’ τό περιβάλλον, j 
Είναι καλό ή κακό ν’ άπλώσης κάπου; Πάλι θά μοΰ 
πής γιά ποιό σκοπό ή γιατί αποτέλεσμα. Κατά τόν ίδιο 
τρόπο λοιπόν είναι καί τό ψέμμα καί ή άλήθεια. "Οταν 
είσαι παντρεμμένος αίφνης είναι προτιμώτίρο νά σοΰ 
λένε ψέμματα πώς ή γυναΐκά σου είναι πρώτης τάξεως 
κυρία παρά μιά άλήθεια άπό κείνες ποΰ άν δέν τραβήξης 
τήν κουμπούρα τραβάς τά μαλλιά σου. Ψέμματα λένε 
όλοι οί άνθρωποι πού έχουν μυαλό καί οί μόνοι ποΰ λένε 
πάντοτε τήν άλήθεια εΐναι οί βλάκες ώστε καθώς βλέπεις 
περισσότεροι λέτε τήν άλήθεια σ ’ αν τό τόν κόσμο.

ΓΙΑΝΤΡΕΜΜΕΝΟΝ Θεόστραβον "Αγ Φραγκίσκον.
Θέλει λαΰσα ή γυναίκα σου; Διάβολε! Atrto τό ξέρομε 

δλοι δσοι κάναμε τήν κουταμάρα νά πάρωμε μιά γυναίκα 
γιά δλη μας τή ζωή. Έν τούτοις νά σοΰ πούμε τό για
τρικό γιά νά μή μεταβληθή τό σαρδελοβάρελο σέ φου
στάνι καί ή έληές τοΰ μπακάλικου σέ σκουλαρίκια.

Πάρε τή γυναΐκά σου καί πήγαινε κάθε μέρα στής 
βιτρίνες τών εμπορικών νά καμαρώνη δ,τι τής άρέσει 
απ’ έ'ξω. Σοΰ τό συνιστώμε ιδιαιτέρως γιατί τό κάναμε 
καί μεΐς καί πέτυχε. "Ενα άπό τά δύο θά συμβή τότε. 

Π τή βιτρίνα θά βαρεθή ή γυναΐκά σου νά βλέπη ή 
εσένα. Πάντως δποιο κι’ άν συμβή θά βγής κερδισμέ
νος. Ή  τά λεπτά γλυτώσης ή άπ’ τή γυναΐκά σου, γλυ
τώσης καλό σού κάνει.

ΑΙΜΟΒΟΡΟΝ Χ Α ΣΑΠ Η Ν . Μπόστον.
Σέ πολεμικές ερωτήσεις φίλε μου δέν δίνομε καμμία 

οπάντησι, γιατί καθώς λέει καί ή παροιμία « "Ολα τό 
παίζει ό κασίδης έκτος άπό τό κλωτσοσκοΰφι.»

Έπίσης μήτε καί στήν άλλη τήν πολιτική έρώζησί σας 
θ’ άπαντήσωμε γιατί έκεΐ ποϋ δέν γνωρίζει ό σκύλλος τόν 
αφέντη έμεΐς δέν θά χιοθοϋμε γιά νά βάλωμε τή γλώσσά 
μας μέσα στή μυρμηγκότρυπα.

ΝΈΟΠΛΟΥΤΟΝ S Y ΠΟΛΥΤΟΝ. Ένταΰθα.
Οί δημοσιογράφοι κ. Ξυπόλυτε κατά τήν πικρά μας 

πείρα δέν τρών δ , τ ι  βρίσκουν, άλλα δ σ ά κ ι ς 
βρίσκουν. ’Άλλως τε υπάρχουν πολλών ειδών δημοσιογρά
φοι. Αύτοί ποΰ τρώνε άπ’ τή σακοϋλά τους, εκείνοι ποΰ 
βουτούνε στής σακοΰλες τής ξένες, οί άλλοι ποΰ τρώνε 
τά νύχια τους, αύτοί πού τρώνε ένας τόν άλλον, οί ντό
πιοι ποΰ τρώνε τώρα τά σάλια τους καί μερικοί πού δέν 
τρώνε τούς άλλους άλλά τσ ξύλο τών άλλων.

ΕΥΣΕΒΗ ΠΑΤΕΡΑ. Σικάγον.
Τά παιδιά τά στέλλει ό Θεός. Έν τούτοις δμως 

σύμφωνα μέ τή συνταγή μας καί κατά τό δημώδες ρη
τόν δταν στό σπίτι σου έ'χης ποντίκια κάνε αγιασμό, μά 
γιά καλό καί γιά κακό πάρε καί μιά γάτα.

ΠΑΤΡΙΩΤΗΝ ΦΥΓΟΣΤΡΑΤΟΝ. Ενταύθα.
Είναι άλήθεια. Ό  Σάτυρος γράφει δ,τι τού κατέβη, 

ένφ οί άλλοι κ α τ ε β α ί ν ο υ ν  σέ δ,τι γράφουν καί 
δπως θά ξέρετε βέβαια κανένα κ α τ έ β α σ μ α  δέν 
εΐναι καλό όσησδήποτε διαρκείας καί άν είναι.

Ε ΓΚ Υ Κ Λ Ο Π Α ΙΔΕ ΙΑ ... ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΑΓΚΩΝΑΡΙ. —  Έ να μέρος άπό πέτρες μιά πάνω 
στήν άλλη σάν τής γκάφες τοΰ Κικιρίκη, ποΰ οί όμόφυλλοι 
αφήνουν τό ψ ι λ ό  τ ο υ ς ,  μερικοί παντρεμμένοι κου- 
τροΰν καί οί μεθυσμένοι καί οί ίδρυταί χτυποΰν τό κεφάλι 
τους ποΰ κάνει κλοΰ κλοΰ. Αγκωνάρια υπάρχουν παντοΰ 
ίίπου δέν φαίνεται μήτε σκιά άστυφύλακος.

ΑΠ ΛΥΤΑ.—  Διάφορα πράμμαα βρώμικα κρυμμένα 
μέ τά όποια ανακατεύονται μόνον ή πλήστρες καί οί δη- 
υοσιογράφοι. Εύρίσκονται έν άφθονία στόν Τύπο καί 
στούς Κινέζους.

ΑΡΓΥΡΙΑ.—  Πράμματα άψυχα ποΰ δίνουν δμως 
ζωή. Δέν έ'χουν γλώσσα καί δμως μιλοϋν πιό εύγλωττα 
κι’ άπό τόν Δημοσθένη, κάνουν σοφό τό βλάκα καί ξεκα
πελώνουν τό σοφό μπρος στόν ηλίθιο ποΰ θέλει καπέλωμα. 
Εύρίσκονται ή μάλλον δέν εύρίσκονται πιά στό δρόμο, 
άλλά είναι κλεισμένα ερμητικώς τά έρμα.

ΑΛΥΣΣΙΔΑ. —  Διάφοροι χαλκάδες ποϋ εΐναι περα
σμένοι δχι στής μϋτες ομοφύλων συζύγων μήτε στιβαρών 
ιδρυτών, άλλά περασμένοι ένας μέσα στόν άλλον άποτε- 
λοϋντες τοιουτοτρόπως μιά σιδερένια τριχειά πρός χρή
σιν τών ζώων καί κάποτε τών παλαβών. Ή  άλυσσίδες 
εύρίσκονται στο λαιμό τών γα-ι·δουρίών ώς καπιστράνες 
και στα γελεκια πολλών ομογενών σάν τζουβαερικά.

ΑΓΓΕΙΟ Ν.—  Έ να πράμμα φτειασμένο συνήθως άπό 
άργιλο μέσ’ στό όποιον μπαίνουν διάφορα άλλα πράμματα

θρεπτικά πρός χρήσιν ή πρός χύσιν. ’Απαντάται στή 
κουζίνα μέν δταν τό μεταχειριζόμεθα τήν ήμέρα, άπό 
κάτω άπ’ τό κρεββάτι δέ δταν μάς άναγκαιοΐ τήν νύχτα. 
Έ ξ αύτοΰ (έν-άγγεΐον) παραφθαρεΐσα παρήχθη καί ή 
λεξις άναγκαΐον.

ΑΓΓΟΥΡΙ.—  Φροΰτο τό όποιον μεγαλώνει κρεμα
σμένο καί άκουμπώντας στή γή. Εύρίσκεται είς δλας τάς 
ζώνας ψυχράς, θερμάς καί διακεκαυμένας.

ΑΚΡΙΔΑ.—  Έντομον τό όποιον φέρνει στά μέν σπαρ
τά τήν καταστροφή, στής δέ τσέπες τών ευλαβών χριστι
ανών τών καλογήρων τό χέρι. "Οταν δέν πέφτουν στά 
χωράφια ρίχνονται στό Δημόσιο Ταμείο όπότε ονομάζον
ται προμηθευταί. Έπί τοΰ παρόντος εύρίσκονται σέ πολ
λά ξένα μέρη καί στούς δικούς μας 26 δρόμους.

ΑΙΙΙΔ1.— ’Επίσης φρούτο πού κρεμιέται άπό κάτω 
καί τό κοτσάνι του εΐναι άπό πάνω. "Οταν παραγίνη 
πέφτει καί τό τρώνε τά γουρούνια. Εύρίσκεται παντοΰ 
δπου καί νά τό γυρέψη κανείς.

ΑΣΚΗΤΗΣ.—  "Ενας άνθρωπος τεμπέλης ποΰ ζοΰσε 
γιά χρόνια σέ μιά καλύβα μακρυά άπό τόν κόσμο καί 
τοΰτο γιατί δέν είχαν γίνει ακόμα έκείνη τή εποχή τά 
περίφημα τεμπελχανειά τής Πόλις. Σήμερα δέν εύρί- 
σκονται πουθενά γιατί οί Σατανάδες δέν τολμούν πλιά νά 
μεταμορφωθούν σέ θηλυκά.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Π ΟΔΑΡΙΑ

"Οταν μιά κυρία σού μιλεΐ πρέπει νά τήν κυτάζης στά 
μάτια κι’ δταν μιλής έσύ γιά τήν κυρία στά πόδια.

"Οταν μπαίνης σ’ ένα σπίτι άπό τήν πόρτα μή φρον- 
τίζης νά βγής άπ’ τό παράθυρο.

Μή φοβάσαι τά χρέη. 'Ο θάνατος μάς γλυτώνει κι’ 
απ’ αύτά.

"Οταν ό διπλανός σου εΐναι ξυπνός μήν.κοιμάσαι γιατί 
θά ξυπνήσης μέ δίχως παπούτσια μιά μέρα.

Γιά νά καταλάβης πόσην άξία έχει ή ύλη μή λησμο- 
νής πώς δταν πεθάνης μήτε τό τομάρι σου δέν μπορείς νά 
πάρης μαζί σου.

Ά ν  είσαι ζηλιάρης μήν τό δείχνης. Ή  ζήλεια ή δική 
σου άνοίγει τά μάτια τής γυναίκας σου σέ πράμματα ποΰ 
τάχε ώς τότε σφαλιστά.

’Ά ν  ή γυναΐκά σου έχει πονοκέφαλο πήγαινε μιά ώρα 
δρόμο νά τής πάρης πυραμιντόν. δυστυχία σου δμως άν 
πάς άπ’ τήν κρεββατοκάμαρα έως τό τό'ΐ'λετ σάν έχη ευ
κοιλιότητα.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Έκεΐ ποΰ έσκεπτόμουν τόσα καί άλλ’ άκόμα 
μέ δλω τό λιβάνι μέ πήρε κάποια βρώμα 
καί στρέφοντας κυτάζω νά μπαίνη μέσ’ στή σάλα 
άγγελος άλλος πάνο.) ίσε μιά ψυχή καβάλα.

^Μόλις έμπήκε μέσα άμέσως ξεπεζεύει 
τά διάπλατα φτερά του στής πλάτες του μαζεύει 
καί στήν ψυχή φωνάζει «Έάν στομάχι είχες 
θά σοϋβαζα κριθάρι νά φάς πεντέξη πήχες.»

Κριθάρι μέ πήχυ! Παράξενο μοΰ φάνη 
κι’ είπα. «Στή γή γιά πές μου δουλειά ποιά εΐχε κάνει 
κι’ άφοΰ άνθρώπου μούρη έ'χει κι’ αύτός κογιώνε 
θά τούδινες νά φάη δ,τι τά ζώα τρώνε;

Χαχά! μοΰ λέει. Ξέρεις ποιός εΐν’ αύτός δώ πέρα;
Λέν ξέρω. Κι’ δμως λέει τόν είδες1 κάποια μέρα 
πού σέ στοιχείων δίκες γιά δώδεκα παράδες 
ψεύτικους δρκους πήρε τριάντα τρεις χιλιάδες.

Προμηθευτή τόν είδες, Ελληνισμού Σωτήρα 
νά παίζη στά ξερά του τής Συμμαχίας λύρα 
και χορηγό μεγάλο μά μόνον στά δεφτέρια 
καί δώρα τοϋχες στείλει μέ πόδια καί μέ χέρια.

Αύτος μέσ1’ στούς πολέμους κείνα τά χρόνια μόνος 
έγεινε τής φυλής σας στρατάρχης Μάκ Μαόνος. 
καί στρατιάς όπλίσας χάριν τού δούλου Γένους 
είπε «ευαν τσουβάλι» πρός τούς μαχεσαμένους.

Ητο αυτός το αλφα καί τό ώμέγα τότε 
ποϋ ήρθαν νά κηρύξουν σπουδαίοι πατριώται 
καί μέ τάς δωρεάς του έξέπληξε τούς πάντας 
ό πρώτος έφευρέτης τής Γραικοπροπαγάνδας.
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Αύτός τά χρόνια κείνα καβάλα στόν Ντελάλη 
κουτόχορτο μασούσε στή γή μέ to τσουβάλι 
'..α! τοΰ ’Ελληνισμού σας κρατώντας τό φανάρι 
έμοίραζε παράδες και μάζευε κριθάρι.

( ’Ακολουθεί)

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

'Ο κακομοίρης ό Παραδαρμένος. ’Απ’ τήν αδυνα
μία και τήν κιτρινάδα είχε γίνει ποΰ νά τόν λυπάται κά
νεις πιό περισσότερο άκόμα κι’ άπ’ τοΰς μεγάλους σο
φούς ποΰ κυβερνούσαν μιά φορά κι’ έναν καιρό τόν 'Ελ
ληνισμό τής ’Αμερίκας μέ τό καλέμι καί έτρεμε μπροστά 
τους ή γή κι’ ό ουρανός τώρα δμως τρέμουν αυτοί μπρο
στά στόν κάθε σ ύ ν β ο υ λ ο  τής Κ ο ι ν ό τ η ς.

Μά νδταν τάχατες βαρειά άρρωστος; Αΰτό κανένας 
δέν τώξερε αν καί τσ λέγαν δλοι γιατί σ’ αυτόν τόν κόσμο 
πάντοτε οί άλλοι ξέρουν πιό περισσότερα άπό μάς γιά 
κάθε τι ποΰ τώχομε μείς καί δέν τό βλέπουν έκεΐνοι.

"Ετσι αι συζητήσεις περνάν καί δίναν μέσα στά καφ. 
φενεΐα γιά τήν κατάστασΊ τοΰ κακομοίρη τοΰ Παραδαρ
μένου ποΰ άκόμα σκεπάστηκε καί τό μεγάλο καί σοβαρό 
γεγονότο ποΰ χτύπησε κατακέφαλα τόν 'Ελληνισμό τής 
’Αμερικής δηλαδή θέλομε νά ποΰμε ή άδερφοποίησι ποΰ
κανε μέ τό Χριστός Άνέστη ό Κικιρίκης μέ τόν ”Εξ- 
αρχο.

—  Πάει κατά Γισραήλ έλεγε μιά μέρα κάποιος Καρ. 
πενησιώτης στρίβων άρειμάνια τό μουστάκι του στής 
άκρες τοΰ όποιου μπορούσε: νά κρεμόαμ: ταγά™**. ’ Τέ_ 
φα·ι· τά μάρκα κί τ’ στάθκαν στοΰ στουμάχ’ τοΰ ζαγάρ’ 
τ’ κιρατά. »

— Έπαέ θά θέσ(| τήν προβιά του διάλε τσ’ άπομεινά- 
ρες του, συνεπλήρωσε κάποιος Κρητικός ρίχνων ευλαβή 
βλέμματα πρός τόν Σωτήρα τοΰ όποιου κρεμώνταν μόνον 
ή εικόνα πάνω στόν τοίχο τοΰ καφφενείου «Ή  σπείρα 
τών Φιλελευθέρων».

Φαίνεται δμως δτι ό κόσμος δέν ήξερε τήν αληθινή 
αιτία τής άρρώστειας τοΰ Παραδαρμένου δπως απέ
δειξε μπαίνων στή συζήτησι άμέσως ό Γιάννης 6 Στρα. 
βομώλης ένας άπό τούς πρώτους εισαγωγείς τοΰ ν.αι^οΰ 
έκείνου ποΰ ήρθε στήν Άμέρικα μέ δίχως φούντες κα\ 
τώρα φροντίζει νά κάνη στούς άλλους δουλειές μέ φούν
τες.

— Μ(ορέ ποιός σάς είπε πώς θά πεθάνη ό Παραδαρ
μένος; Κακός σκύλλος ψοφολογ ιά δέν έχει. Αύτός ό 
Τσιλιβίθρας τού λοιπός θά στείλη πολλούς σάν τόν κύρ 
Ν ικολή κει κάτω ποΰ μπορεί άπ’ τό μηρί του μοναχά νά 
γιοματίση ένα Σύνταγμα. Παράδες έκανε, συλλοή έχει. 
Δάτς όλ!!

— Τί συλλουή μουλουγάς κι’ ή άφεντιά σ’ κύρ Γιάνν’ 
ξαφνιάστηκε ό Καρπενησίώτης. Δέν τούν ίτδις μαθές 
π’ γίνκαν τά φτιάτ’ σά ρούσκου τιλατίν’ ; Τούν τρώει

| άπσύ μέσα γιά τόν παρά τσ’ Π ροιπαγάνδας μή ντούν 
j ’βγάλν’ στ’ φουόρα σάν κί τσ’ άλλ’ άπ’ καταχουνιάσαν 
j  μέσα τσ’ τά μιλιούνια τσ’ Γιρμανίας.

— Χαχά! έκανε γελώντας ό κύρ Γιάννης τώρα, καί 
άφοΰ έσκάλισε καλά καλά μέ τό δείχτη τοΰ χεριού του τή 
μύτη του γιατί φορούσε τώρα πιά παπούτσια καί δέν 
ήταν εύκολο ν’ άπλώση στά δάχτυλα τών ποδαριών του, 
έγύρισε πρός τήν παρέα καί λέει σοβαρώς.

— Τό λοιπόν άν θέλετε νά ξέρετε τό πώς καί τί μάθετε 
πώς ό Παραδαρμένος βρίσκεται τήν σήμερον ήμέρα μέ 
χιλιάδες τάλλαρα κι’ άπό καλαμαράς είναι σπουδαίος έμ
πορας.

— Μωρέ τί μάς λές; είπαν δλοι μέ μιά φωνή έκπλη
κτοι καί μέ μάτια γουρλωμένα.

— Ναΐσκε! Τώρα κάνει λάδια, τυριά, σαλάμια μέ 
τό συμπάθειο, αβδελοκόκαλα, ώς καί μυγόξυγκο άκόμα 
πόύ χρεισημεύει γιά τά πυροτεχνήματα στά μουνί- 
σιονς γιά ν’ αλείβουν μέ δαΰτο τά χανόνια άπόξω καί 
νά γλιστρούν ή μπάλες άπό μέσα. Είναι τώρα έμπορος 
μεγάλος καί τρανός πούχει άνοίξει τριάντα έξ μπακάλικα 
καί κοντεύει νά περάση καί τής πιό μεγάλες άκόμα Αμε
ρικάνικες Κομπανίες χωρίς νά ρίξη μήτε ένα κανόνι. 
’Έκανε παράδες κα άφοΰ έκανε παράδες εΐναι έξυπνος 
άνθρωπος καί πρέπει νά τόν τιμάτε καί νά τόν σέβεσθε, 
άφοΰ καί μείς μάλιστα τώρα ποΰμασιε δώ πέρα κάτι 
λογαριάζομε νά τόν κάνωμε Σύνβουλο στό Σωματείο μας 
ή «Σπασμένη ζυγαριά καί ή Άλληλ.ο6οηθητική στραβο- 
μάρα.»

Μόλις είχε τελειώσει τόν πανηγυρικό του ό κύρ Γιάν
νης νάσου καί μπαίνει ό Παραδαρμένος μέσ’ στόν κα- 
φενέ σάν τόν μακαρίτη τσ Λάζαρο.

- Βρέ καλώς τόν κύρ Κωσταντή πετιέται άμέσως ό 
κύρ Γιάννης. “Ελα νά σέ κεράσω καφέ. 4

Τά μάτια δλων τώρα είναι καρφωμένα πάνω στο 
μοΰτρο τοΰ φουκαρά τοΰ Παραδαρμένου ποΰχει κιτρι
νίσει σάν τυρί δήθεν Ελληνικό μόλις τ’ άφήσης έ'ξω άπό 
ιή σαλαμούρα μιά μέρα. Ά π ’ τό πρόσωπό ταυ ποΰταν 
σάν χνουδιασμένο κυδώνι δέν άπώμεινε παρά μόνον ή 
μύτη σάν καλοθρεμμένη μελιτζάνα ένφ ό σβέρκος του 
είχε άδυνατΐσει σέ βαθμό ποΰ συγκριτικώς μέ τσ κεφάλι 
του έμοιαζε σάν άχλαδοκότσανο.

Έν τούτοις ή θεωρία τοΰ κύρ Γιάννη δέν πήγε στά 
χαμένα δπως δέν χάνεται άλλά πάντοτε καρποφορεί κάθε 
άνοησία ποΰ βγαίνει άπ’ τό στόμα έκείνοιν ποΰχονν γε
μάτα τή σακούλα καί άδειο τό κεφάλι τους.

"Ολοι κυτάζαν τώρα μέ κάποιο είδος σεβασμού τόν 
Παραδαρμένο ποΰ γύρω του έφαντάζοντο δτι κυλιούν
ταν έληοβάρελα, σαρδελοβάρελα, τυροβάρελα καί δλα τά 
βαρέλια πού κλείνουν μέσα των διάφορα πράμματα έκτός 
έκείνων πού ταξειδεύουν από τά μεσάνυχτα καί ύστερα 
μέ τό συμπάθειο στούς δρόμους τής Αθήνας.

Χωρίς θόρυβο καί ψευτοεπιδ^ίξεις, δίχως νά σηκώ
νουν γύρω τους σύγνεφα ταρταρινικών ατομικών θριάμ. 
6ων, άλλά σεμνά, παρθενικά πώς ώρισε ό Μέγας ό 
Διδάσκαλος, ή τιμημένες Έλληνοπούλές μας απλώνουν 
!,ε?α παρά μέρα δλω καί πισ μακρύτερα ακόμα τήν έθνι- 
κη, κοινωφελή τους δράσι δπου ό μητρικός πόνος καί 
η Ελληνι,ή όρφάνια.

Στο Σύλλογο τών ορφανών «ΕΛΠ ΙΣ» ή Έλληνίδες 
δυστυχισμένες χι'οες ηύραν τόν προστάτη ιούς καί τά 
φτωχά τους ορφανάχον πατέοα τους.

"Ελληνες!
Ένισχύσατε τήν ΈλληνιΧ, τήν παρθενία στήν έκπλή- 

ρωσι τοΰ ύψηλοτέρου άνθρο)π·ι-,ου καθήκοντος, τής άλ
λ ηλεγγύης. Είναι συμφέρον μας. σημερινές παρθέ
νες, θά γίνουν αύριον μητέρες Έλληνας

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Ε ΣΠ ΕΡΙΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΡΦΑΝΩΝ Ε Λ Π ΙΣ 

Τετάρτη 222 Μαΐου 1915 
8 μ. μ. άκριβώς 

Εις τό Auditorium τοΰ 
Washington Irving High School 

Irving Place & East 1 6th St.

KING CONSTANTINE OF GREECE DYING 
ON PAPER

The European Press is once more active with the 
affairs of King Constantine. This time the subject 
is his health, it almost appears as though the wish 
was father to the thought- The “ Petit Journal”  of 
Paris denies now the report that he is out of danger 
and that according to a dispatch from Zurich to this 
journal “ He is once more in a grave condition—  
He has a relapse and a high fever.”

“ All the members of the Royal Family gathered 
about his bedside yesterday. Some of the princes 
who were at Lucerne, Lausanne and other resorts 
were recalled to Zurich by telegraph.”

Both factions of the Greeks in America as soon 
as they read of their King’s critical condition, re
ported in the New York Times of the 8th inst. be
came very much alarmed. It is inexplicable why a 
newspaper of such importance as the “ Times”  does 
not question the veracity of the reports sent to them 
before making them public, and in this case the 
absurdity of the report is very obvious.

The American Press must realize that a false re
port with regard to Greece spread over the world 
by the European Press carries very little weight in 
France and England, owing to the Greek element 
in both countries being limited to only 20,000, tak
ing erception of course of those American soldiers 
of Greek descent who are fighting with the American 
army on the Western Front. The American Press 
must equally realize that there are half a million 
Greeks in America distinguishing themselves by 
their patriotism for the great country of their ado
ption.

They would feel happy indeed if the American 
Press treated the King of their country of descent 
with consideration. A  king who has greatly con
tributed to the creation of greater Greece and to 
the glory of the Hellenic Nation.

The Greeks in America of both factions are great
ly concerned with the recent decision of the Veni
zelos Government to prosecute King Constantine for 
treason. The Loyalist Party feels confident that 
King Constantine will successfully defend himself 
against all these beseless accusations.

They wish him, therefore, healthy and fit to an
swer so serious an allegation against his reputation - 
an allegation which is calculated to destroy his 
health.

The Venizelist Party, on the other side, is meeting 
the wish of the Loyalist in answering these charges 
of treason, hoping that they shall obtain, rightly or 
wrongly, verdict against their martyr King.

Both the Greek parties, therefore, o f this country 
were deeply concerned in investigating the Euro
pean reports. After having carefully read between 
the lines, they are both united in their belief that 
King Constantine is dying only on paper.

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: 2 4 -2 6  Stone St., New York Brandi: 87 -  14th A ve., Newark, N. J.

Ισπανικά και Ελληνικά λάδια διϋλισμένα κα\ μή. Έγγυημένα ε^γεστα. Χονδοικα'ι καί 
λιανικαι πωλήσεις.— ’Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς έπϊ τοΰ παρόντος και ό γ ι  περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έ φ ’ άπαξ άποστελλόμενα οπουδήποτε C  Ο .  D *

Τυριά όλων των είδών εφάμιλλα τών Ελληνικών.
Παντοπωλείων εϊδη έγχώρια, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά.
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KISS ME CIGARETTE CO., INC.

"Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
-  οί' πρσκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.

Kiss me”  τούτέστι φίλαμε σοΰ λένε νέτα σκέτο:
Ομως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ είναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εΰγευστος καί τής 'Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κΓ αν δέν είσαι θεριακλής σέ κάνει ή ποιότης. 
κΓ δλα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
και σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ άρχικά σιας γράμματα.

352 Donner Ave., MONESSEN, PA.

Η ΜΕΙΆΛΕΙΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 

ΤΟΥ ΑΙΩΝ ΟΣ 

ΤΟ «ΜΥΡΟΝ Ν. ΖΑ ΡΠ Α »

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚ Ω Σ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 
άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα και πτώ- 
σιν τριχών, κρυολοόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα 
χρόνιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τοΰ 
προσώπου.

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ» 
τοΰ ιδίου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατεσκευασίμένο άπό αγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς καί φύλλα δένδρων.

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

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

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

LIMBERT SALES COMPANY

47 W. 34th Street, New York.

Δ IA Ζ ΑΧΑΡ Ο Π ΛΑΣΤΕΙΑ

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

ΔΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & LUNCH

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

Π ρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κατα
στημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικάς καί δρους λογικούς.

ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΤΙΡΙΝ Α Π Ο Τ Α .

ΘΗΤΕ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ

GAGALIS

252 Chestnut Streee,

&  ECONOMOU

Manchester, Ν. Η.

Άτμόπλίοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αΰλακώνουν τ' άλμυρά νερά καμαρωτά. 
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κΓ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ -ούτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. GALANOS 20 Pearl St., New York.

VENIZELOS BRAND

Είναι τό Brand ποΰ κατέκτησεν δχι μόνον τήν 'Ελλη
νικήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν αγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λείο·. καί εισάγεται τώρα καί στά Φαρμακεία άκόμα. Καί 
ξέρετε γιατί τό 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 ,  α 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, οι δέ συσκευασταί του ζητοΰν 
έ λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό είναι: Πρώτης 
τάξεως λάδι και τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIM CO. 
688 W. Randolph Street 

Chicago, III.

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

Λάδι ξανθό Άτδινοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ 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 ΰ λ α θά τά βρής καιί πάμφθηνα

καί φίνα

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

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 εΰθΰς νά τά πρυμνήσιας 
δλα τά είδη ποΰ ζητάς φθηνά νά τά ψουνί.σης 
για’ έ'χουν πρώτης μαγαζί, μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο

Ποιό προ’ΐ’όν Ελληνικό κΓ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
πραπτης τυριά τοΰ Παρνασσού, νά φας καί ν’άπορήσης 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έ'μποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γ ράψε ευθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS

New Bowery &  James St., New York.

'Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προτόντα
χωρίς νά βρίζεις έπειτα 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 Μικρούτσικους τοΰς Μπρόδερς θά

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

Ε Ι Δ Η  Σ Τ Ι Λ Β Ω Τ Η Ρ Ι 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 
Μ ΕΙΆΛΑΣ ΠΑΡΛΚΑΤΑΘΗΚΑΣ

PEPPAS & ALEX COMPANY

Paco Building 167— 169 W . Lake St.

Cleveland, Ohio Chicago, 111.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ >ίΑΣ

'Η φτήνεια τρώει τόν παρά μά σάν εχεις χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνν= (>ί'τίΓ βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σ*ν τους «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τι:'-Ί δέν θαβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, ν-ψές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατα^ΜΜ» τοϊς μετρητοίς τά φέρνει.

LEKAS & P^IVAS 19-21 Roosevelt St., Ν. Υ.

Δέν είλ'αι μόσχος ή Μ ατού  τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθαινος, καφές τοΰ Νικολούλια, 
καφές τής Μέκκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό γιλιομυρισμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπο>ς έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συγχωρνάς.

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

Κ . Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
? I α τ ρ ό ς 

136 Ε. 17th St., New York, Ν. Y.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

Π. Ν. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ 
’ Ι α τ ρ ό ς  

14 East 38th Street, NEW YORK.

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ '  

Ό δ ο ν τ ο ϊ 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 2115.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  
’ Ι α τ ρ ό ς  

256 W. 44th ST., NEW YORK.

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

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

Ι
γιατ'ι σάς δίδει διάρκειαν. Ή  στερεότης κα'ι ή καλαισθησία επιτυγχάνεται μόνον όταν ήμπο- 
ρεΐς νά κοντρολάρης τον εργάτη. Έτοιμα ροΰχα εΐνε κατά τό κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στο σακκί».— Δοκιμάσατε μας. Έ άν τά ροΰχά δεν εΐνε σύμφωνα με τό γοΰστο σας, δέν ύπο- 
χρεοΰσθε νά τά πάρετε. Ε λάτε f| στείλετε μας τά μέτρα σας.


