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Γκό Φρίτζ Φλαφλούχτην νά πάμε πάρα πέρα 
κι’ ό Ντίβιλ θά μάς πάρη καί μάνα καί πατέρα.

_  2 1 8 3  ABSTERDAH AVE
■BW TORK CITY.' *

Δ Ι  SATURDAY, MAY 25, 1918.

Πσΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

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

”Αν θέλη δμως καί κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυο μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπως δί λ λ ο ι 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ο λ ή .

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

Εξήντα ενα αριθμός πσΰ προχωρούν οί Γάλλοι 
καί ό Σουλτάνος δ Μεμέτ φιλοξενεί τόν Τσάλη.

Νέα Ύόσ/.η εδρα μας, ό πέμπτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τόν Λευτέρη μας σάν τϊ· τόν περιμένει.

Είκοσι καί πέντε τοΰ μηνός τοΰ Μάη 
ποΰ γροθιές δ Μπί?.ης στό σπαθί χτυπάει.

True translation filed with the Postmaster at 
Mew York, Ν. Y. on the 23rd of May, 1918, as 
required by the act of October 6th, 1917.

Ο Φασουλής τεμπέλης μιλει στόν Περικλέτο 
πώς νά δουλέψη πρέπει μέ τό στανειό έφέτο.

Π .— Ποΰ τρέχεις έ'τσι βιαστικός στό δρόμο
τσαρλατάνο;

Φ.— Τρέχω νά εΰρω, Περικλή, κάποια δουλειά νά κάνω 
κΓ είτε γεμάτη βρίσκεται ή άδεια ή κοιλιά, 
ό νέος Νόμος μάς ζητά νά κάνωμε δουλειά.

Έρρέτω πλέον τεμπελιά καί ξάπλωμα άρίδος.
Θϋμα καί τοΰτα στό βωμό θά πέσουν τής Π ατρίδος. 
καί μ’ δλα τά γεράματα καί μ’ δλες μου τής λύπες 
τραβώ στά Ναυπηγεΐά μας κι’ έγώ ν’ ανοίγω

τρΰπες.

Π .— Τί συμφορά βρέ Φασουλή!
Φ.— Φρικώδης Περικλέτο 

Κανείς τεμπέλης δέν μπορεί νά ζήση πλέον φέτο 
καί άν δέν εχη μιά δουλειά ή καί δσυλιές με φοΰντες 
πρέπει στό δρόμο, Περικλή, νά κάνη κωλοτοΰμπες.

Αύτός ό Νόμος ίφ γιοΰ πληζ μέ πλήττει μέσ’ στά
καίρια

ποΰ νά ρουφώ δέν θά μπορώ χίλιων είδών αέρια 
δσες φορές στοΰ Μάντισον τόν καφενέ τραβώ 
καί παίζω τό σκαμπίλι μου καί κάνω τό στραβό.

Τώρα ποΰ κΓ οί Αυστριακοί κινοΰνται έπί τέλους 
καί φοβερίζουν νά ριχτοΰν στους προσφιλείς

Φρατέλλους
τώρα ποΰ στή συζήτησι μποροΰσα πιά νά ρέψω 
μέ στέλλει σώνει καί καλά ό Νόμος νά δουλέψω

Στή λάβ’ αύτή τής δράσεως ποΰ μιλιούνια φλέγονται 
καί τά φτερά τά άχρηστα καθέ τεμπέλη καίγονται 
κΓ ενεκ’ αύτό τό όβερδέρ πώς λέν ’Αμερικάνικα 
μπορεί νά δής καί τά σκυλλιά δεμένα μέ λουκάνικα

Τό λένε βιόλες καί βιολιά τό λέν καί κλαρινέτα 
πώς καταργοΰν τήν τεμπελιά μαζί μέ τήν πασέτα 
κΓ ενα κακό ακολουθεί στόν κόσμο τοΰτο τ’ άλλο 
κΓ ή πίκα κλαίει τό σπαθί κΓ ό Ρήγας τήν Καβάλω.

Μέσα στούς νέους, Περικλή, μελετωμένους
σμπάρσυς

τής γκρίνιας λύσσα έ'πιασε ’Αγάδες καί Βουργάροι·;

ποΰ πεινασμένοι ρίχτηκαν απλώνοντας τά χέρια 
ποιός πεθαμένα πιό πολλά \ηχ χάψη κωλομέρια.

Δές πώς τά φέρνουν οί καιροί μέσ’ στή ζωή
μπαμπέση

Μιλοΰνε γιά πολιτισμό τό κράνος καί τό φέσι 
ποΰ περπατοΰν αγκαλιαστά με γέλοια καί με χάχανα 
δμοιος τόν δμοιον δηλαδή κι’ ή κοπριά τά λάχανα.

Μέσ’ στό μεγάλο φαγωμό ποϋ φέραν Γερμανοί
Ειρήνη κράζει μοναχά ή θειά μας Στυλιανή,
κι’ ό Κικιρίκης πιάστηκε στ’ ’Ατλαντικό τ’ αγκίστρι
καί το σαμάρι κύλησε καί βρήκε τό καπίστρι.

»

Φιλιά μοιράζει σήμερα ό "Άλφα καί ό Βήτα 
Σουλτανικά φιλήματα στόν Τσάλη μέ τή Ζίτα 
κι’ είπ’ ό Μεμετης όσ γκελ ντί Τσάλη μπιζίμ καρντάς 
κι’ είπε δ Τσάλης ός μπουλντοΰ ποΰ σαγωνιά θά

φςίς.

Τρέμουν τής Πόλη; τό τζαμιά, τρέμουν τά
καλντερίμια

παντοΰ φωνάζουν τσόκ γιασά τά Τούρκικα ψωφίμια
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ποΰ δυό Σουλτάνοι άνοιξαν ένθέρμως τήν αγκάλη
τους

κα'ι φιληθήκαν κι’ έκλαψαν κρυφά κι’ οί δυο τό
χάλι τους.

Φιλιά αλλάζουν πίστεως Σουλτάνοι τρομεροί 
φεγγάρια αιματόβρεχτα κορτάρουν οί σταυροί 
χαϊδεύ’ ή φοΰ/τα τοΰ τοπτσή τό κράνος τοΰ ουλάνου 
καί ό Άψβοΰργος φόρεσε τό φέσι τοΰ Σουλτάνου.

Είδε κι’ ό Τσάλης τό Γιλντίζ βρέ Περικλή βερέμη 
ίσως νά ξεκουράστηκε κι’ εκείνος στό χαρέμι 
καί μ’ άδαμαντοκόλλητη στολίστηκε κορδέλλα 
άπό τήν Πόλι έρχομαι καί στήν κορφή κανέλα.

Πόσα μ’ αύτόν τόν πόλεμο παράξενα δέν είδα 
Άπάτριδες ξεσχίζονται καί κείνοι γιά Πατρίδα 
ποΰ σάν τόν Τσάλη μας κι’ αύτοι μπορούν νά

βάλουν φέσι 
αν μιά γερή προμήθεια στά χέρια τους ξεπέση.

Π .— Άφοΰ καί πάλι τάβαλες μέ τούς προμηθευτάδες. 
δρσε μαγκούφη Φασουλή δυό δυνατούς γιακάδες.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς είχε κάτι τό έξαιρετικώς σο
βαρό γιά τόν Ελληνισμό τής Αμερικής δπως διαλαλοΰσε 
μιά φορά κι’ έναν καιρό ό μακαρίτης Μανωλειός ποΰ 
ό'λλαξε κι’ έφόρεσε τή βράκά του άλληώς.

Τήν περασμένη έβδομάδα εγειναν αί νέαι έκλογαί τής 
παλαιάς έφορευτικής ’Επιτροπής τοΰ Σχολείου μας αί 
όποΐαι ώρίσθησαν καθημερινή, γιαπί αν έγίνοντο Σαβ
βατόβραδο ή Κυριακή υπήρχε φόβος νά πάνε μερικοί oV- 
θρωποι αυτοπροσώπως καί νά μή χρειασθοΰν πληρεξού
σια. 'Οπωσδήποτε άντιστάσεως μή ουσης αί Ικλογαί διε- 
ξήχθησαν μέ παραδειγματική τάξι καί ησυχία, άφοΰ 
εκείνοι ποΰ μπορούσαν νά κάνουν φασαρίες δέν κατόρ
θωσαν να ϊδοΰν ποτέ τους τά μοΰτρα τού Είσπράν.τορος.

Τά αποτελέσματα τών εκλογών ήσαν γνωστά έκ τών 
προτέρων καί ιιόνον μερικά προεκλογικά αποτελέσματα 
πρόκειται νά γίνουν σήμερα γνωστά σχετικώς μέ διάφορα 
πράμματα άγνωστα μέχρι τοΰδε.

'Η Σχολική Κυβέρνησις δπως ήτο επόμενον θεωρήσα- 
σα τόν εαυτόν της ώς τό άφρόκρεμμα τής ίκανότητος καί 
τού πατριωτισμού δέν υπέδειξε άλλους νέους υποψηφίους 
καί συνεπώς ή Γενική Συνέλευσις έ'βγαλε παμψηφεί ολό
κληρον τόν παλαιόν συνδυασμόν της μ’ δλας τάς διαμαρ
τυρίας των ϊνα πληρίοθή τό ρηθέν «Τραβάτέ με κι’ ας 
κλαίω κι’ αν κλαίω τί σάς κάνω.»

Τό ζήτημα τών εκλογών μάς εδωκε τήν εύκαιρία νά 
μάθωμε μερικά πράμματα, τά όποια ελπίζομε πώς θά 
διορθωθούν δχι άργά, γιατί τότε πολύ γλήγορα θά ίδούμε 
καί δώ πέρα Μπολσεβίκηδες δχι ειρήνης άλλά κοκκινο- 
σκούφηδες γιατί καθώς λέει ή παροιμία δλα τά παίζει δ 
λασίδης έκτός άπό τό κλωτσοσκοΰφι.

’Ελπίζομε έν τούτοις δτι τό καινούργιο Συμβούλιον δέν 
θά είναι καθόλου χειρότερο άπό τό παλαιό είς τρόπον 
ώστε θά συμπλήρωση τά κενά ποΰ άφήνει πίσω του τό 
περσινό.

'Οπωσδήποτε καί αν έχη τό πράμμα συγχαίρομεν τό 
παληό Συμβούλιο γιά τή δράσί του καί εύχόμεθα στό 
καινούργιο νά τό προσπέραση κι’ έτσι νά ζήσουν αύτοι 
καλά καί μείς πολύ χειρότερα.

* * *

Ή  προχθεσινή καλλιτεχνική έσπερίς τοΰ «Συλλόγου 
τών ’Ορφανών ’Ελπίς» μάς παρουσίασε μιά αληθινή έκ- 
πληξι. Ή  'Ελληνίδες παρθένες απέδειξαν πέρα άπό κάθε 
αμφιβολία πώς οχι μόνον διαπνέονται άπό τά εύγενέστερα 
Έθνικά ιδεώδη άλλ’ δτι κρύβουν μέσα τους καί καλλι
τεχνική ψυχή ποΰ θάταν κρίμα μερικές άπ’ αύτές νά μή 
διαπλασθοΰν σύμφωνα μέ τούς κανόνας τής ώραίας Θεάς 
τής Τέχνης.

Στό μουσικό μέρος τοΰ προγράμματος αί Δίδες Σωτη- 
ροπούλου, Χρ. Φωτιάδου καί Κ. Βόλη τραγούδησαν πε
ρισσότερο παρά χαριτωμένα, μέ μιά γλυκειά μεταλλική 
φωνή ποΰ υπόσχεται πολλά γιά τό μέλλον, ενώ ή Δίς Τσι- 
κλάκου μέ τό Μουσικοδιδάσκαλο κ. Βασιλείου έξετέλε- 
σαν θαυμάσια στό πιάνο μιά πάρα πολύ δύσκολη overture
χθΰ Rossini.

’Εκείνο δμως ποΰ ιδιαιτέρως μάς έξέπληξεν ήτο ή τε
λεία επιτυχία τοΰ δράματος «Τό Ψυχοσάββατον». Αί 
Δίδες Μαρίκα Σάρρου καί Κ. Πολίτου απέδωκσν τόσω

τελείως τούς τύπους, ή μέν πρώτη τής Μαρίας, ή δέ δευ- 
τέρα τής Γρηάς-Μπάμπαινας, έπαιξαν τόσω φυσικά, ά- 
βίαστα, μέ τέτοιες μεταπτώσεις φωνής ποΰ πρώτης τά
ξεως έξ έπαγγέλματος ηθοποιοί θά τής έζήλευον. Ό  κ. 
Ταϊφερνόπουλος τέλειος ηθοποιός, ό μικρός Θεοδωρό- 
πουλος σάν παλαίμαχ&ς τής σκηνής. Τό μπολέτο τών ψυ
χών θαυμάσιο καί ή Κωμωδία χαριτωμένη. Αί Δίδες Φω
τιάδου καί Σαροπαύλου χαριτωμένες, 6 Οίκονομάκης 
έξοχος, δ Ταϊφερνόπουλος φυσικώτατος, δ Θεοδωρό- 
πουλος σπίθα μονάχη.

Εύγε στής Ελληνίδες μας καί στούς καλούς νέους ποΰ 
μάς παρουσίασαν μιά αληθινή καλλιτεχνική άπόλαυσι.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΛΑΔΩΜΕΝΟΝ ΠΟΝΤΙΚΟΝ ΜΠΟΦΑΛΟ 
Τί τιμή έχει τό λάδι; Αύτό φίλε μου έξαρτάται άπ’ 

τόν ά'νθρωπο ποΰ θά τό πάρης. Ή  τιμή του δηλαδή είναι 
άπό έξ τάλληρα τό γαλόνι έως εξήντα, άναλόγως τό 
μπαμπακόλαδο πούχει μέσα. Σήμερα δπως φθάσαν τά 
πράμματα σέ συμφέρει, δταν θέλης ν’ άγοράσης ενα 
γαλόνι λάδι, νά πληρώσης προηγουμένως 5 τάλληρα νά 
κάνης άνάλ.υσι γιά νά βρής άν ύπάρχη μέσα καθόλου 
έληόλαδο.

ΑΠ . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΝ BAYONNE, Ν. Υ.
Τό Ύπουργείον τών Οικονομικών άγαπητέ εύρίσκεται 

είς άνθηράν μέν κατάστασιν, άλλά δέν επιτρέπει χρέη. 
Δι’ ο καί σκεπτόμεθα άπ’ τόν έρχόμενον μήνα νά κόψωμε 
δλους τούς τζαμπατζήδες, δσοι σκοπεύουν νά μάς κανο
νιοβολήσουν. Συνδρομητή σέ κάνουμε δταν κατρακυλή- 
σης δύο ρεάλια καί φύλλα θά πάρης τόσα, δσα θά σοΰ 
δώση ό ταχυδρόμος. Συμβόλαιο έμεΐς δέν κάνουμε μέ 
τούς συνδρομητάς μας. Πόλεμος είναι τώρα τζάνουμ. 
Άνωτέρα βία μπορεί νάρθή καί έ'τσι μπορεί ν’ άναγκα- 
σθοΰμε νά ρίξωμε καμμιά μέρα κάτω τά κιουπέγκια τοΰ 
Μπερντέ. "Ωστε καλλίτερα νά σάς χρεωστοΰμε παρά νά 
έχωμε νά λαβαίνωμε.

ΔΙΟΓΕΝΗΝ ΚΥΝΙΚΟΝ Μ ΠΟΣΤΟΝ  
Πόσα χρειάζονται γιά νά ζήσης σάν άνθρωπος; Αύτή 

δέν είναι έρώτησις. Γ  ιά νά ζήση κανείς σάν άθρωπος δέν 
χρειάζονται παράδες, άλλά μυαλό καί σύ μέ τήν έρώτησίν 
σου άποδεικνύεις πώς έχεις μονάχα κεφάλι. Συνεπώς δσα 
κι’ αν άποχτήσης τή μέσα σου ζωή δέν θά τήν άλλάξης.

ΔΩΡΗΤΗΝ ΣΑΠΟΥΝΟΦΟΥΣΚΑΝ ΕΝΤΑΥΘΑ 
Γιά ποιό λόγο μόνον ό κ. Κικιρίκης δέν έστειλεν άκόμα 

τό τσέκ τών 4000 δολλαρίων ποΰ ύπεσχέθη γιά τό Σχο
λειό μας μή ρωτάς εμάς. Ρώτησβ τόν ίδιο. Έμεΐς έχομε 
συνειθίσει άπό δωρεάς στό χαρτί, άπό σαπουνόφουσκες 
Συνταγμάτων καί Μεραρχιών καί Πυροβολικού καί διά
φορες άλλες Εθνικές παπαρδέλας ποΰ δέν στοιχίζουν 
παράδες. Τό Σχολειό μας! Τά 'Ελληνόπουλά μας! Εμ
πρός δσοι πιστοί στόν έρανο μά δταν φθάσωμε στό 
\|ιητό ποΰ λύνεται ήγουν τό κομπόδεμα, τότε μάς πιάνει 
ζάλη καί λογαριάζομε πόσα σπυριά καφέδες κάνει ένα 
χλιάρικο πραγματικό ποΰ διαφέρει κατά πολ.ύ απ’ τό 
χιλιάρικο τής μπουρμπουλιθροειδαϋς δωρεάς στό χαρτί.

ΘΕ Ϊ ΣΤΗΝ ΜΟΥΡΛΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ 
"Οταν κανείς δέν είναι ειδωλολάτρης αύτό δέν σημαί

νει πώς είναι καί άθεος. "Οσω καί άν λέμε καμμιά φορά 
«Μωρέ αύτός δέν έχει τό Θεό του!» έν τούτοις δλοι οί 
άνθρωποι έχουν τό θεό τους μέ τή διαφορά δτι απέχει ό 
ένα θεός άπό τόν άλλο δσον ό κάλος τοΰ ποδαρισΰ άπό τόν 
περονόσπορο. Αίφνης ό δικός σου δ θεός είναι χασάπης, 
ένα είδος δηλαδή Κακαράπη ποΰ άλλο τίποτε δέν σκέ
πτεται παρά πώς νά κόψη κεφάλια, νά παντρέψη κόσμο, 
ν’ άρρωστήση άνθρώπους, νά χωρίση άντρόγυνα, νά δώση 
παράδες, νά πάρη ψιλά καί ένα σωρό άλλες αηδίες ποΰ 
φέρνουν αναγούλα άκόμα καί στόν άνθρωπο, ένώ δ δικός 
μας πιστεύομε πώς μάς έφερε μιά φορά καί μάς φασκέλ.- 
λωσε δέκα.

Ε ΓΚ Υ Κ ΛΟ Π ΑΙΔΕ ΙΑ .. .  ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΑΣΒΕΣΤΗ Σ.—  Πέτρα καμμένη άσπρη γινομένη 
σάν αλεύρι καί άλλοτε σάν τό γιαούρτι, μέ τό όποιον άλεί- 
βουν τής μάνδρες τής γειτονιάς στήν πατρίδα δπου ή 
Ελληνική καλαισθησία τρέχει έν σπουδή καί διαβάζει 
άφελώς τό «Απαγορεύεται διά ροπάλου».

ΛΡΒΙΛΑ.— Παποΰτσι τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου τοΰ 
όποιου τά μέν ψίδια είναι φτιασμένα άπό τομάρι χαλα
σμένο, ή δέ σόλες άπό χαρτί. Τά άρβιλα σκεπάζουν τά 
πόδια τών φαντάρων καί ξεσκεπάζουν τόν πατριωτισμό 
τών προμηθευτών. Εύρίσκονται κάποτε στά ποδάρια 
τών στρατιωτών καί συνειθέστερα στών σιτιστών τά σπί
τια.

ΑΝΤΕΡΟ.— Ανθρώπινο μέλος, μακρύ, μαλακό καί 
ελαστικό πούχει στή μέση τρύπα. 'Όταν είναι παραγε
μισμένο λέγεται λουκάνικο κι’ δταν είναι μονάχα φουσκω
μένο τό λένε πατριωτισμό. Εύρίσκεται έν άφθσνία στά 
Γραφεία τού ήμερησίου τύπου καί μολονότι πουλιέται 
φτηνά δυό σέντζια τή γυάρδα έν τούτοις φασκέλλωνε καί 
βάρδα.

ΑΜΝΟΣ.— Ζώον. Κοινώς λέγεται άρνί. Ό  άμνός ζή 
γιά νά τρο;»ί χόρτο, απαράλλακτα δπως πολλοί άνθρωποι 
ζοΰν γιά νά τρώνε κουτόχορτο. Εύρίσκεται στά μέν 
μαντριά μέσ’ στό τομάρι του, στά δέ χασάπικα μέσ’ στό 
ό’ίσμπαξ.

ΑΧΑΜΝΟΣ.—  Ή  λέξις δέν παράγεται δπως θά νο
μίση κανείς άπό τό αχ καί άμνός, γιατί τό άχαμνό είναι 
ένα πράυμα ή μάλλον δέν είναι πράμμα γιά νά γίνεται 
κουβέντα.

ΑΥΡΑ.— Είδος άέρα τού όποιου κάνουν χρήσι δλοι 
οί άνθρωποι καί κατάχρησι οί φλόλογοι. Εύρίσκεται παν
τοΰ καί ιδιαιτέρως στά στομάχια τών ομογενών ποιητών 
καί τών καλαμαράδων.

ΑΜΜΩΝΙΑ.— Υγρόν τό όποιον άλλοτε διώχνει καί 
άλλοτε φέρνει τή λειποθυμία. Εύρίσκεται σέ μικρές μεν 
δόσεις στά φαρμακεία έν άφθονία δέ στούς άποπάτους 
τών Ελληνικών βαποριών.

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟΝ

ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΙΣΡΑΗΛ

Τώ καιρώ έκείνω είπεν δ Στυλιανός πρός τούς έληλυ- 
θότας πρός αύτόν Τσουβαλαίους έκ χώρας Χεσημανή 
καί Κικιρίκη. Άμήν, άμήν, λέγω ύμίν δτι έλήλυθεν ή ώρα 
ινα στραβωθή ό Ελληνισμός τής Αμερικής καί σφαγια- 
σθή ό υίός τής Κουτάλας πρός χάριν τής σακούλας τής 
έμής και τών δικών τών έμών καί τών δικών σας τών 
βουτηγμών καί πάσης άλλης ψιλικής άπωλείας καί Τσου- 
βαλίας καφεδικής καί άγγελίας εμπορικής καί στραβο- 
μάρας Κικιρίκη ή ή ή ή ή ή ή ή ή ή ή ή ή ς .

Ήρώτησαν ούν αύτόν οί Απόστολοι οί καί μεσά
ζοντες. Διδάσκαλε κουτεντέ τί ούν ποιήσωμεν ϊνα σιδε
ρικά τών μηχανών κληρονομήσωμεν, καί γάρ ήγγικεν ή 
ώρα δτε αλέκτωρ φωνήσει τρις κράζων. Κουκουρίκου> 
κουκουρίκου. ’Έλθετε φάγετε ταΰτά μου εισί τά κακά 
τά συναγμένα α γέγραπται τφ Σατανά μαζί μέ τόν α
φέντη καί γάρ έν Κικιρίκη πρό πολλοΰ ού/. οίδε ό σκύλ- 
λος τόν άφέντη η η η η η η η η η η η .  Είπεν ούν αύ
τοΐς τότε δ Διδάσκαλος πάσης Μπεχλιβανίας. Άμήν 
άμήν λέγω ύμίν, ϊνα αγαπάτε άλλήλους, δπως έγώ ήγά- 
πησα τήνη φα-γομάραν καί περιπτυξόμενοι ήμάς αύτούς 
ομογενών σακούλαν λ.ύσωμεν καί ώς ’Ιούδας ήμάς αύτούς 
φιλήσωμεν, ϊνα μή είς δίκας αιώνιας κιλήσωμεν καί τά 
ψιλά ήμών κ ατ ρ ακ ιλ. ή σω με ν καί πιεστήριά μας κλείσωμεν 
καί άλλοι άρμέξωσι τήν ομογενή άγελάδα, τήν καλου- 
μένην έβραϊστί Πατσουμάρε καί τύφλα μέσ’ στά μάτια 
σα α α α ς.

Άμήν άμήν λέγω ύμίν δτι ομογενείς διώξουσιν ήδη 
ημάς καί προπηλακίσωσιν ήμάς καί είπωσι πάν πονηρόν 
ρήμα μέ θυμόν, ϊνα πληρωθή τό ρητόν ύπό προφήτου 
Ιεβρωμίου λέγοντος «’Έστησαν τά τριάκοντα άγγούρια 

τήν τιμήν τοΰ φασκελλωμένου ου ου ου ου.
Ταΰτα άκούσαντες οί Απόστολοι έχάρησαν χαράν με

γάλην καί άπελθόντες εις Κικιρίκην άνήγγειλον αύτώ 
τά γενόμενα καί προσπεσόντες αύτώ έμούντζωσαν εαυ
τούς καί άλλήλους καί πάσαν τήν συντροφιάν τήν τσου- 
6ολικήν κράζοντες. Ώσα-νά αύτά τά δέκα καί άλλα 
δεκα είκοσι ι ι ι ι . Μαθοντες δέ οί δχλιοι οί ξυπόλυτοι 
τό θαΰμα προσέτρεξαν άπό κεράτων τής γής ύμνοΰν- 
τες καί εύλογου ντε ς καί λέγοντες «Π ίσω τώχει ή άχλ.άδα 
τό κοτσάνι καί τό γουρούνι τ’ άπ’ αύτά καί τά λοιπά καί 
τά λοιπά ά ά ά.
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Αύτός έδώ ό νέος, μ’ αυτόν τόν ασπρομάλλη 
ένας στοΰ άλλου πέσαν μιά μέρα τήν αγκάλη 
κΓ είπαν Χριστός Άνέστη, έλα νά φιληθούμε 
γιά νά στραβώσουμ’ άλλες, αντί νά στραβωθούμε·

Αύτός καθώς κΓ ό γέρος έκείνος έκεΐ πέρα 
έρρίχτηκαν νά σώσουν τό γένος σας μιά μέρα 
και τόσω φώς μέ φάρους πνευματικούς τού δώσαν 
πούταν στραβό λιγάκι κΓ αύτοί τ’ άποστραβώσαν.

Πότε μέ τσουβαλιές, πότε μέ καλαμάρια 
κωλοφωτιές περνούσε στόν κόσμο γιά φανάρια 
ποΰ λέγε μας φωνάζαν ξυπόλυτα μπουλούκια 
πώς τάφαγες έκεΐνα τοΰ Κράτους τά παλούκια;

Αύτός κΓ έφημερίδα είχε στή ζήσι κάνει 
τόν έλεγαν τακάνει, τά έκανε νταβάνι 
τών έπιλέκτων μέλος και πρώτος έν τοΐς πρώτοις 
τής Τσουβαλίας Κόντες και τής Βουτιάς Ιππότης.

Βρέ άγγελε τοΰ λέω πιστεύεις νά τόν είδα;
Ό ρ σ ε  στραβέ μοΰ λέει. Κοβούνταν γιά Πατρίδα 
κΓ έβγαζε λόγους φίνους κα'ι τούτος πρός τά πλήθη 
γραμμένους άπ’ τό φίνο τσ άλλο κολοκύθι.

Ό  ,νούς μου δέν τόν βάζει ποιός ήταν μέσ’ στή ζήσι 
Μπορεί και νά τόν είχα, τοΰ λέω, συναντήσει 
όμως ποτέ δέ θάπε μαζ'ι μέ μένα «κέρνα» 
παπούτσι πού σκεπάζει ξεροσκασμένη φτέρνα.

Μπορεί κι’ έγώ στή ζήσι νά είχα κάνει χάζι 
μ’ αύτό· έδώ τό μοΰτρο ποΰ Γιαπωνέζου μοιάζει 
μά φίλημα ποτέ μου δέν τούδωκα στά χείλη 
ένός Παπά κρατώντας στό σβέρκο πετραχήλι.

Αύτός έδώ ό νέος και κείνος κεΐ δ γέρος 
άφησαν τή φαγούρα μιά μέρα κατά μέρος. 
κΓ άλληλοφιληθήκαν κα'ι τά ξεχάσαν ούλα 
χαϊδεύοντας ό ένας τού άλλου τή σακούλα.

(Ακολουθεί).

Ο ΠΑΡΑΔΑΡΜΕΝΟΣ

Ό  Παραδαρμένος μόλις μπήκε μεσ’ άπό την πόρτα τοΰ 
καφενείου έκαλλημέρισε τής διάφορες παρέες και πλησι- 
άσας στό τραπέζι τοΰ κύρ Γιάννη έκάθισε μή παραλεί- 
ψας νά παραγγείλη  κι’ ενα βαρύ γλυκό μαζ'ι μ’ ενα λου
κούμι άφοΰ ό κύρ Γιάννης θά πλήρωνε.

— Π ώς καταλαβαίνης τόν έαυτό σου κύρ Κωσταντή; 
ρώτησε ό κύρ Γιάννης άμέσως τού κάκου προσπαθώντας 
νά δώση στην φυσιογνωμία του κάποια έκφρασι λύπης 
κα'ι ενδιαφέροντος. Τι λένε οι γιατροί; ’Έχεις μαθές 
τίποτε βλάψιμο άπό μέσα;

— Δέν τούς φασκελλώνεις κύρ Γιάννη, είπε δ Παρα
δαρμένος μασώντας τό συριανό λουκούμι ποΰ κολλούσε 
πάνω στά δόντια του σάν ψαρόκολλα. Γιατροί εΐν’ αύτοί; 
'Ένας σοΰ λέει πώς έχεις κρύωμα, άλλος ζέστη, ό τρίτος 
μαλέρια, δ τέταρτος διάρροια, ό πέμπτος πώς είσαι δχι 
και καλλίτερα δταν έσύ λυώνης και σώνεσαι σάν τά κε
φάλαια τού Κικιρίκη κα'ι τό μυαλό τοΰ αφέντη του.

— Μάν δέν έκανες τίποτε γιατρικά Χριστιανέ;
-—Γιατρικά λέει; Ά μ ’ μήπως άφησα κα'ι τίποτε ποΰ να 

μήν τό κάνω; ’Ήπια ένα βαρέλι ρετσινόλαδο, κα'ι τό 
μόνο καλό ποΰ είδα ήταν νά θυμηθώ ένα σωρό φίλους. 
Έ ρριξα μέσα στό στομάχι μου ένα καντάρι κινίνο κα'ι 
κουφάθηκα γιά νά μήν ακούω τόν πατριωτισμό έκείνων 
πο ΰδέν βλέπουν τήν ώρα και τήν στιγμή νά θυσιάσουν 
πρός χάριν τής πατρίδος τή σακούλα τοΰ Δημοσίου απά
νω στά τσουβάλια τους. Γιατρικά λές; Και τ! δέν έκανα! 
’Έβρασα κυδωνοκούκουτσα κα'ι ήπια τό ζουμί τους, έβαλα 
έληές σπασμένες έπάνω στήν κοιλιά μου, γιτέφτικα μέ 
τό μαυροτήγανο, καπνίστηκα μέ βούρλη, τρίφτηκα μέ 
ακουαφόρτε, αλείφτηκα παντοΰ μέ ψιαρόκολλα, δμως τού 
κάκου κύρ Γιάννη.

— Ούρ δέν πέρν’ς τά β’νά χαντακουμέν’ πετάχτηκε ό 
Καρπενησιώτης. ’Ά ϊ, άϊ κ! νά σ’ είχα στού χουριό! Μόν’ 
κι δυό βδουμάδ’ς νά κουρνιάϊς πάν’ στ’ ν’ κουρφή τσ’ 
Μαλλιαρόβρυσ’ θά γινόσταν πιρδίκ’ νά κάν’ς ίέξ πλι- 
μόνια κί δουώδικα σκότια.

—-Αέρα θέλεις κύρ Κωνσταντή, άέρα, συνεπλήρωσε ό 
κύρ Γιάννης βάζων μετά στεναγμού τό χέρι στήν τσέπη 
του γιά νά πληρώση τό τράτο. Σ ’ έβλαψαν ή μπίζινές. 
Τής πήρες γιοΰ νόου πολύ αψιά γιατί ρίχτηκες μέ τά 
μούτρα στή σπεκουλέσιον. Τράβα έξοχή καί μάζεψε άέρα 
δσω μπορέσης πιό πολύ νά σκουτώσης τά μαϊκρόμπς.

— Ά μ ’ αύτό σκέπτομαι νά κάνω, είπε ό Παραδαρμέ
νος γιατί θαρρώ πώς είναι προτιμώτερο νά φάβ κανένας 
μερικούς παράδες παρά νά φάν αύτόν τά σκουλίκια. Μά 
πάλι ν’ αφήση κανένας τής μπίζινές του. . . .

— Αύτό μήν τό λές κύρ Κωσταντή, είπε άμέσως ό κύρ 
Γιάννης. ’Έχομε παιδιά, θά κάμωμε άγγόνια, ξαγγόνια 
καί πρέπει νά τούς άφήσωμε τό δικό τους,

— Μπρουστά τν’ ύγείασ’ κύρ Κουσταντή έκαμε ό Καρ
πενησιώτης κι’ άπού πίσου ούλα τάλλα. Ξέρ’ς τί λέν 
στοΰ χουριόμ’ ; Πρώτα βλουγάει τά γένειατ’ ού Δισπότ’ς 
κι στιρνά φασκιλών’ μί τά δάχτύλιατ ’ τσ’ Χριστιανοί 
στ’ ν’ άκλησιά.

— Καί πόσα μαγαζειά έχεις ώς τώρα κΰρ Κωσταντή; 
ρώτησε μέ κάποια ζήλεια καταφανή ό κύρ Γ  ιάννης.

— Μήτε κΓ έγώ καλά καλά δέν ξέρω. Περπατώ, μα- 
γαζειά φτιάνω, τρώγω, μπακάλικα ανοίγω, κοιμούμαι λά
δια ονειρεύομαι, ξυπνώ μπαμπακόλαδο παζαρεύω. Είκο- 
σιτέσσαρες ώρες τό μερόνυχτο τό μυαλό μου δουλεύει σάν 
τ’ άργαστήρι τού Γυφτοπαναή. Ντγκα ντούγκα, ντάγκα 
ντούγκα, σκέψεις καί ιδέες τρικούβερτες πούναι νά χάσης 
τά Πασχάλια σ'.

— Τά βλέπεις τό λοιπός κύρ Κωσταντή τί φαρμακίλες 
πουχουν ή μπίζινές; Αύτές δά μέ γήρασαν δώ πέρα στήν

Άμέρικα προτοΰ ναρθη ή ώρα μ’ . Τί νά πώ γώ ποΰμαι 
τριάντα χρόνια έμπορας;

— ’Έχεις τριάντα χρόνια τό μαγαζί κύρ Γιάννη; έκανε 
μέ έκπληξι ό Παραδαρμένος. Νόμιζα πώς τώχεις μόνον 
δέκα.

— Τού μαγαζί λουγαριάζ’ς κΓ ή αφεντιά σ’ μόν’ ; πε
τάχτηκε άπότομα ό Καρπενησιώτης. Τοΰ κάρου πούχει 
πιό μπρουστά τού βγάν’ς ντάρα μανέλα; Γιατί τάχατις; 
Θαρρείς πώς τού πινότσ’ κι’ ή μπανάνα δέν εΐν’ ίμπό- 
ριου; Έ ϊ, εν ! Χρειάζιτ’ γνώσ’ μί τού σακκί, πώς νά 
ψουνίϊς, πώς νά πλίτς, πώς νά ντΟύ ψία·ς χώρια τοΰ 
πώς θά ντοΰ καταφέρ’ς νά ντοΰ μαζέβ’ς στά πΟυδάρια 
πριν κί σί προτκρτάσ’ τ’ πουλισμάν’ τοΰ κουντόξ’λου κί 
σ’ φτέψ’ καρύδια στ’ ν’ κουρφήσ’.

(Ακολουθεί)

“ THE MACEDONIAN FRONT”

According to a despatch from Paris of the 19 th 
I inst., the War Office announced that “ French and 
Italian”  troops have made an advance of twenty 
kilometers ( 1 2 ^  miles) on the Western end of 
the Macedonian front.”

The fact that no mention has been made of any 
activities on the part of the Greek troops who have 
been entrusted by their Allies to defend a part of the 
Macedonian front comes as a great surprise and dis
appointment to the American Greeks. Surely it is 
perfectly clear to the average intelligent reader, who 
knows anything of Greek history, that the Greeks 
are most keen to encounter their hereditary enemies 
— the Bulgarians and the Turks—  who are now me
nacing in common the sacred soil of the Greek 
Motherland, and for this reason also the Greek 
nation heard with intense relief the declaration of 
the mobilization decree issued by the Venizelos 
Government almost a year ago. Unfortunately this 
long expected mobilization has not been carried out 
to any serious extent. The Greek mobilization meant 
to us Greeks, and to those who know the military 
conditions of Greece, that, a force of at least 
350,000 could be ready soon after the call to the 
colors of the Greek reservists, and would becom ev” 
a real menace to their enemies on the Macedonian 
front.

It is imperative that the rest of the Greek reserve 
forces should be called immediately since an attack 
against Bulgaria suffers no delay. W e dare say that 
a spontaneous attack by our Allies— the Italians 
against Austria, and of the Greeks against Bulgaria 
— would cause he relief of the Teutonic pressure 
against France on the western front. It would thus 
upset all the German plans against the Channel 
ports.

Reports recently received from Greece describe 
the great enthusiasm and relief with which the news 
of the call to Arms of the Greek boys has been re
ceived in all quarters—  And we do fail to under
stand why the Venizelos Government is so slow in 
moving when time is so important a faotor in this 
terrible struggle of autocracy against the rights and 
liberties of small nations.

G r e e k = I t a l i a n  I m p o r t i n g  C o .
Main Office; 24-26 Stone St., New York Branch: 87 -  14th A ve., Newark, N. J.

Ισπανικά και Ελληνικά λάδια διϋλισμένα και μή. Έγγυημένα ευγεστα. Χονδρικα'ι κα\ 
λιανικα'ι πωλήσεις.— ’Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς έπ'ι το€ παρόντος και όχι περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έφ’ άπαξ άποστελλόμενα οπουδήποτε Ο. D.

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

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε  Τ ΙΠ ν Π Α Σ
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KISS ME CIGARETTE CO., INC.

“ Kiss me” . Δέν είναι μάγουλα σέ ώμορφη Παρθένα 
ποΰ προκαλοΰν τό φίλημα σέ χείλη διψασμένα.
"Kiss me”  τούτέστι φιλάμε σοΰ λένε νέτα σκέτα 
όμως δέν είναι θηλυκά· άλλ’ εΐναι σιγαρέττα.
Καπνός Τουρκίας εύγευστος κα'ι τής Ελλάδος πρώτης 
ποΰ κι’ αν δέν είσαι θεριακλής σε κάνει ή ποιότης. 
κΓ δλα τά άπαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
καί σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ άρχικά σας γράμματα.

352 Donner A ve., MONESSEN, PA.

Η ΜΕΙΆΛΕΙΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 

ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ «ΜΥΡΟΝ Ν. ZAP Π λ »

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

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ» 
τού ίδιου έφευρέτου.

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

’Ενδυναμώνει τούς άδυνάτους καί τούς 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.

VENIZELOS BRAND

Είναι τό Brand πού κατέκτησεν δχι μόνον τήν Ελλη
νικήν, άλλά καί τήν ξ έ ν η ν άγοράν στήν ’Αμερικήν. 
Είναι τό λάδι ποΰ βρίσκεις σχεδόν σέ δλα τά Παντοπω
λεία καί 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 ,  ε χε ι  χ ρ ώ μ α  σ ά ν  
κ ι χ ρ ι μ π ά ρ ι, οί δέ συσκευασταί του ζητοΰν 
έ 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, 111.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ
Διευθυντής Ελληνικών καί ’Ιταλικών Π ροτόντων

'Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προτόντα
χωρίς νά βρίζεις έπειτα 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 πάρη» πίσω
νά λές: «Ά π ’ τούς Μικρούτσικους 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
Α Γ 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.

ΔΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠ ΛΑΣΤΕΙΑ

Soda Foutains, 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 
ware, 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 Π ΡΙΝ  ΑΠ Ο ΤΑ - 

ΘΗΤΕ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ

Άτμόπλίοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
πού αΰλακώνουν τ’ άλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κΓ ό ταξειδιώτης ναύλά του ελάχιστα πληρώνει.
'Ο Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A . GALANOS 20 Pearl St., New York.

Λάδι ξανθό Άτδινού καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σού θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθού 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 ϋ 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 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 ΛΟ ΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ

PEPPAS &  ALEX COMPANY

Paco Building 167— 169 W . Lake St.

Cleveland, Ohio Chicago, 111.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Ή  φτήνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχεις χρήμα 
Δέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα^Αέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοϊς μετρητοίς 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; 
Στού Οικονόμου Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητάς φθηνά νά τά ψουνίσης 
για’ έ'χουν πρώτης μαγαζί, μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ ’ είναι τοΰτο

Ποιό προτόν 'Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαιι νά τό «μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
πρώτης τυριά τού Παρνασσού, νά φάς καί ν’άπορήσης 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθης πούναι παδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS

New Bowery &  James St., New York.

Δέν είναι μόσχος ή Μα·ι·ού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Εΐναι καφές τού ’Όθιονος, καφές τού Νικολούλια 
καφές τής Μέκκας ά'δολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρισμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συγχωρνας.

GREEK— ARABIAN 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

175 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. Ι Ι Α Τ Ε Σ Τ Ι 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 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.
"Όταν αγοράζετε έτοιμα ροΰχα πληρώνετε διπλά. Μόνον ή παραγγελία οίκονομει χρήματα 

γιατί σάς δίδει διάρκειαν. Ή  στερεότης κα'ι ή καλαισθησία έπιτυγχάνεται μόνον όταν ήμπο- 
ρεΤς νά κοντρολάρης τον εργάτη. Έ τοιμα ροΰχα εΐνε κατά τό κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στό σακκί».— Δοκιμάσατέ μας. Έ άν τά ροΰχά δέν εΐνε σύμφωνα με τό γοΰστο σας, δέν ύπο- 
χρεοΰσθε νά τά πάρετε. Ελάτε* ή στείλετε μας τά μέτρα σας.


