
Νέα 'Υόρκη έδρα μας, ό πέμπτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τόν Λευτέρη μας σάν τ» τόν περιμένει.

Τοϋ μηνός Ίούνη είναι τώρα πρώτη, 
ποΰ θά ξεσκεπάση κάθε πατριώτη.

" 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 ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η.

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

Μ’ εξήντα δύο αριθμό 
Ποΰ παύει κάθε βρυχυθμό.

'Ο κόσμος ανω κάτω 
μ’ εκείνο τό κοντράτο.

Π .— Ψάλλε καί σν βρέ Φασουλή 
τά δυό σβυστά καμίνια 
τήν πεθαμένη τή χολή 
τή νεκρωμένη γκρίνια 
κι’ δλα τά βέλη τά παληά 
κακόμοιρε σακάτη 
γινήκαν σήμερα φιλιά 
γίναν νερό κι’ αλάτι.

ΤΩ πώς αλλάζουν οΐ καιροί 
στόν κόσμο έδώ κάτω. 
Καθένας στέκει κι’ απορεί 
μέ κείνο τό κοντράτο 
ποΰ δίκες τόσες καταργεί 
κάθε φυλλαδαφέντη 
κι’ έχει στειρέψει μιά πηγή 
καί σφάλι®’ ένα γλέντι.

"Ελα στά Πετροστυλιανά 
νά μποΰμε μονοπάτια

Frits: emperor, the sammies !
* I TELL YOU, THERE ARE NO SUCH ANIMALS.”

νά τραγουδήσωμ’ Ώσανά 
ή στάχτη μέσ’ στά μάτια, 
κι’ ό Στυλιανός έφίλησε 
τόν προσφιλή Πετράκη 
κι’ δ τέντζερες έκύληαε 
καί βρήκε τό καπάκι.

Π .— Ψάλλω κι’ έγώ τό στιβαρό 
μ’ δλα του τά ξεφτέρια 
ποΰ μόνον λιβανιστερό 
κρατοΰνε πιά στά χέρια 
καί λέν Μανί Θεκέλ Φαρές 
ποΰ θά είπΓ) έν άλλοις 
πώς μπρός στής δίκες τής χαρές 
γονάτισ’ ό Ντελάλης. *

Ψάλλω κι’ έγώ, ψάλλεις καί σύ 
κι’ δλος ό κόσμος ψάλλει 
άμάν ζωή κι’ αυτή χρυσή 
Έξάρχου καί Ντελάλη 
κι’ έγειναν πιά ό Στυλιανός 
κι’ δ Πέτρος ό Μεγάλος 
πώς λέν ό ένας πισινός 
καί τό βρακί δ άλλος.

Φ.— Ψάλλε ώ Μοΰσα χαρωπή 
τοΰ γέρου τό σφοντΰλι 
ψάλλε τό νέο τό λαπά 
τοΰ Πέτρου τό φυτήλι 
τόν ιδρυτή τό στιβαρό 
τό γέρω πατριώτη 
καί τό φιλί τό φλογερό 
κάθε Ίσκαριώτη.

Ψάλλω τόν αγιο Στελιανό 
υμνώ καί τόν Ντελάλη 
βλέπω ψηλά στόν ουρανό 
ένα παληό τσουβάλι 
κι’ εύάν φωνάζω κι’ ώσανά 
στόν Πέτρο τόν ασίκη 
ποΰκαμε πρώτης τεμενά 
στο$ άγιου τό μανίκι.

Φυλλάδα γυρίζει 
Πετσέτα κροτεί 
ή γλώσσα δέν βρίζει 
τήν πέννα κρατεί 
καινούργιοι πιά οίστροι 
τούς πιάσαν τρανοί 
οαμάρι, καπίστρι
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Πετροΰ, Στυλιανή. 
Φυλλάδες γυρίζουν 
πετσέτες κροτούν 
κοντράτα μυρίζουν 
ποΰ δίκες πετοϋν 
έρρέτωσαν μίση 
φωνή καθενός 
ό Πέτρος νά ζήση 
νά ζή Στυλιανός.

Συντρίφτηκαν βράχοι 
καί μίση παληά 
κακοχρονονάχει 
αύτή ή κοιλιά 
ποΰ κάνει κουροΰνα 
τό βρώμιο σκουλίκι 
τό Στέλιο μας γοϋνα 
τόν Πέτρο μανίκι.

ΤΟ ΣΚΑΜ Π ΙΛΙ

'Όταν στομάχι είχα ποΰ χώνευε χταπόδι 
δέν έτρεμε τό χέρι, δέν μούδιαζε τό πόδι 
μήτε φαίνονταν άσπρη μέσ’ στό μαλλί μου τρίχα 
ενα άντροζευγάρι φίλο κι’ έγώ τό είχα

Στό σπίτι του σάν φίλος έπήγαινα τά βράδυα 
τοΰ ζευγαριού νά νοιώσω τά φιλικά τά χάδια 
εκάναμε πλακάκια, έπαίζαμε κοντσίνα 
κι’ δτι καιρός κι’ αν ήτο περνούσα πάντα φίνα.

Ό  φίλος μου δέν είχε ουτ’ ενα δράμι ζήλεια., 
μά φαίνεται πώς κάποιος θά τούβαλε φυτήλια 
και μιά βραδυά μοΰ λέει: «Πάρε μαζί τή φίλη 
κι’ άπόι[>ε φιλαράκο, θά παίξωμε σκαμπίλι.

Θά κάνετε κουμάντο, ήρώτησα, κυρία;
Εις τό παιγνίδι είμαι μοΰ άπαντα μετρία, 
κα! σείς; κΓ έγώ τής λέω δμως έμπρός τραβώ 
άφοΰ ό κύριος μάς κάνη τό στραβό.

Δέν είδα νά στραβώση τοϋ φίλου μου ή μούρη 
μέ τό αθώο τοΰτο ποΰ εϊπα καλαμπούρι 
έγέλασε κΓ εκείνος δπως έγώ κΓ έκείνη 
κΓ αρχίζει ή κυρία τά φύλλα νά μάς δίνη.

Μπαστούνια πέφτουν. Κόζι δέν έχω στά χαρτιά μου 
Τόν άσο, τρίο, Ρήγα μοΰ γνέφ’ ή συντροφιά μου 
νΓ έν τούτοις δέν μπορούσα στιγμή νά ησυχάσω 
κι’ εγνεφα κάθε λίγο ρωτώντας γιά τόν δσο.

Γ’νέφω κα! ξαναγνέφω κΓ έκείνη άπαντά.
Μά νάσου ενα πόδι τή γάμπα μου σκουντά 
κα! με τό νοΰ μου λέω- «’Εάν δέν είμαι βώδι, 
τοΰ σκαμπιλιού ό άσος σπρώχνει αυτό τό πόδι.

Σιγά σιγά τά πόδια πιο μέσα τά τεντώνω 
Μέσα στά δυό μου πόδια, τό τρίτο τό μαγκώνω 
μά πρίν έγώ άρχίσω έκεΐνο τελειώνει 
μέ μιά κλωτσιά γενναία ποΰ κάτω μέ ξαπλώνει.

Σηκώνομαι· κΓ ό φίλος σηκώνεται έπίσης 
φωνάζων: Νά ποδάρι στραβού νά πασπαλίσης 
κΓ ετσι τό βράδυ κείνο ενα σκαμπίλι χίλια 
στά μοΰτρά μου έπάνω έγίνηκε σκαμπίλια.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς δέν παρουσίασε δυστυχώς γιά 
μάς κανένα άπό τά γεγονότα έκεΐνα ποΰ συνταράσουν τόν 
' Ε λ λ η ν ι σ μ ό  τ ή ς  ’Α μ ε ρ ι κ ή ς  ή τ ο ύ ς  
Έ λ λ η ν α ς  έ ν ’Α μ ε ρ ι κ ή .  Κα! έάν τό πράγμα 
περιωρίζετο μόνον στήν περασμένη εβδομάδα τό πράγμα 
δέν θά είχε κα! τόσω μεγάλην σημασίαν. Δυστυχώς θά 
εξακολούθηση πολύ περισσότερον δηλαδή τόσω δσω θά 
κρατήση κα! ό πόλεμος ό Εύρωπαχκός, ό όποιος φαίνεται 
νό εχη μεγάλη σχέσι μέ τήν έκλιποΰσαν φαγούραν τών 
Σωτήρων, οί όποιοι μετεμορφώθησαν άπό λύκων ε’ις ά- 
κακα άρνία πρός δυστυχίαν τοΰ Μπερντέ ποΰ έχασε τό 
μεγαλήτερο γλέντι κα! μαζ! μ’ αύτόν κα! δλοι οΐ καλο! πα
τριώτες ποΰ ζοΰσαν γιά τήν τετάρτη σελίδα τοΰ Τύπου 
καί γιά τόν τύπον τών πέντε μας δακτύλων.

Τι νά συνέβη δμως καί παρατηρεΐται τελευταίως τόση 
αηδής σιωπή κα! ήσυχία; Άπλούστατον. Εγεινε καθώς 
?έει ή παροιμία «τά έμά σά καί τά μάσατα»—  άφοΰ 
δέν πρόκειται περί παστρικής δουλειάς.

Καί είναι μέν αληθές δτι ή συμφωνία νικά τό Νόμο, 
δέν πιστεύομε δμως ποτέ οτι ή συμφωνία μπορεί ν’ άλ-

λάξη τή φύσι, άφοΰ καί κάποιο 
πονηράν μεταβαλεΐν ούκ ράδιον» μέ 

’Εν τούτοις δμως μέ δλα τά ρητά ή 
άθέμητα κουκιά μαγειρεμένα ή συμφωνία έ'γεινε καί οί 
π α λ α ι ο ί  ά ν θ ρ ω π ο ι  ένεδύσαντο τούς νέους ή 
καθώς λέει ή δημώδης παροιμία παληοί γαΊ’δάροι 
έβγαλαν περπατησιά καινούργια.

Αί εβδομάδες τώρα περνούν ήσυχες, άντιγραφή ή μιά 
τής άλλης χωρίς σκάνδαλα καί προδότας καί άπάτριδας 
καί άπατε.ό ν ο υ ς  καί άγύρτας καί πενοσύρτας καί 
μαρκοφάγους καί λιροφάγους καί καφετζήδες καί αερι
τζήδες καί πατερίτσες καί μπρίκια καί δωρεάς στό χαρτί 
καί παράσημα στήν φτέρνα καί διάφορα άλλα πράμματα 
καί θάμματα ποΰ είναι νά πιάνεις τήν κοιλιά σου καί 
νά ξεραίνεσαι στά γέλοια ή νά κλαΐς καί νά τραβάς τά 
μαλλιά σου άν δέν μεταχειρίσθηκες ποτέ εννοείται τό 
σωτήριο φάρμακο «ή Κασίδα» κατά τής τριχοπτώσεως.

Τί θαυματουργό φάρμακο αλήθεια καί τοΰτο τό Κον- 
τράτο. Καλλίτερο άκόμα κι’ άπό τά καταπότια τοΰ Πίγγ 
πού γιατρεύουν καθώς ξέρετε κάθε νόσο καί κάθε μαλα- 
κία έν μια στιγμή καί μόνη άντιστάσεως μή ούσης κάθε 
γκρίνια καί κάθε φαγομάρα καί οί Σωτήρες τοΰ Ελλη
νισμού αφού ήσπάσθησαν άλλήλους έφώναξαν πρός τό 
ξυπόλυτον Τάγμα έν συγκινήσει ίερα. Τσαρούχι, τσα
ρούχι! ’Όρσε μέσ’ στό ρουθούνι σου.

’Εννοείται δτι δταν τά τρομερά αύτά γεγονότα έλαβον 
χώραν δέν ζοΰσε Διονύσιος ό Άρειοπαγίτης, άλλά Στυ
λιανός ό 'Αγιογδύτης καί Πέτρος ό Παραλύτης, οί 
όποιοι έβόησαν. «’Ή  σακούλα πάσχει ή τό πιεστήριο 
άπώλετο. Δεΰτε καί φασκελώσωμεν έαυτούς καί άλλή
λους καί πάσαν τήν φαγούραν ήμών Φασουλή παραθώ- 
μεθα δτι ούκ, έ'στι άνθρωπος δστις στραβοπατήσει καί 
ον περιβουτήξει αύτόν έν άγκάλαις Μπερντέ.»

Συνεπώς κατόπιν τοιαύτης ειρηνικής καταστάσεως αί 
ήμέραι διαδέχονται ή μία τήν άλλην ξερές σάν νεροκολο
κύθα ή τούλάχιστον σάν τά κεφάλια τών διαφόρων άνα- 
κηρυχθέντων ύπό τοΰ Κήρυκος σοφών καί οί όποιοι αν 
δέν κατώρθωσαν νά φωτίσουν εμάς αΰτό δέν σημαίνει 
πώς έκεϊνοι δέν ήσαν θεόστραβοι.

"Ετσι τώρα πιά μ’ έκεΐνο τό Κοντράτο ποΰ καταργεί 
τής δίκες καί γλυτώνει τής σακούλες. Πένες τσακίσθη
καν, γλώσσες έδέθηκαν, πατριώτες βαφτίσθηκαν, Έξο- 
χώτατοι γράφτηκαν— έ'στω καί στής ρεκλάμες τών φω
νογράφων—  σία τό πανί, δρτσα τά κουπιά καί ό πατρι
ωτισμός άρχισε καί ξεχειλίζει άπ’ τά έξαρχικά μανίκια 
καί τά τσουβαλικά μπατζάκια, ένφ ό 'Ελληνισμός έκπλη
κτος άνέκραξε τό δημώδίς ρητό. «Κατά τό άπ’ αΰτό—  
μέ συγχωρήτε— καί τό φτιάρι.»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΚΟΡΔΕΛΛΑΝ.—  Μ ΠΟΣΤΟΝ  
Δέν ξέρομε άν μετά τόν πόλεμο θά ψηφισθη νόμος 

καθώς μάς γράφεις ποΰ θά ύποχρεώνη κάθε ανύπαντρο 
νά πέρνη τρεις γυναίκες. Ά ν  είσθε βέβαιος πώς μπορεί 
νά συμβή τέτοιο δυστύχημα σέ συμβουλεύομε τότε νά κλεί
σης άπό τώρα τά μάτια σου γιά νά σαμαρωθής γιατί άλ- 
λοίμονό σου αν βρεθής άργότερα στή δυσάρεστο θέσι νά 
σέ δέρνουν τρεις παντόφλες.

ΕΜΠΟΡΟΝ τοΰ γλυκού νερού.—  ΕΝΤΑΥΘΑ
’Έχεις τήν υπόνοια πώς ό υπάλληλός σου σέ κλέβει; 

Μ’ αΰτό δέν βγαίνει τίποτε -—γιά σένα δηλαδή— . Μέ τό 
κλέψιμο βγαίνει μόνον γιά κείνον. 'Όταν έσύ έχεις τήν 
ίδέαν τής κλοπής καί κείνος τόν παρά τής κλοπής αΰτό 
σημαίνει πώς τό πράμμα είναι έν τάξει, καί μένετε καί οί 
δύο ικανοποιημένοι, σύν μέν πώς τόν κατάλαβες έκείνος 
δέ πώς δέν τόν έ'ννοιωσες. Ή  θεραπεία τού κακού δέν 
έγκειται στό νά τόν βγάλης άπ’ τό μαγαζί σου ε ξ ω, 
άλλά νά τόν βάλης μ έ σ α  καί τά μέσα γιά τό μ έ σ α 
είναι πολλά. Κάμε καί σύ δ,τι έ'καμε κάποιος δικός μας 
ποΰ ό υπάλληλός του τοΰτρωγε ώς προχθές τά κεφαλο
τύρια, τώρα δμως τρώει τά νύχια του γιά νά μή μπή 
μέσα. Ή  παροιμία λέει. Ξέρεις νά κλέψης; Ξέρω. Νά 
κρύψης; όχι. Έ , τότε κάτσε στ’ αύγά σου με τό συμ- 
πάθειο, δ έστί μεθερμηνευόμενον δτι επιτρέπεται νά κλέ
βουν μόνον οί έμποροι καί δχι οί υπάλληλοι.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΝ.ΕΝΤΑΥΘΑ 
Κατά τί διαφέρει ή Άτλαντίς άπό τόν Κήρυκα; Ή  

γνώμη μας εΐναι δτι σήμερα πιά δέν διαφέρει κατά τίποτε 
ή γιά νά είμεθα άκριβέστεροι διαφέρουν μόνον κατά τόν 
τίτλον. Δηλαδή άν τόν κόψης τής Άτλαντίδος καί τόν 
κολλήσης τοΰ Κήρυκος τότε ό Κήρυξ γίνεται Άτλαντίς, 
άν πάλι τόν κόψης τοΰ Κήρυκος καί τόν άκουμπήσης τής 
Άτλαντίδος τότε ή Άτλαντίς φαίνεται ώς τέλειος Κήρυξ.

Μέ άλλα λόγια έ'να βατσίνωμα μονάχα δηλαδή σάν νά 
λέμε μιά ά λ λ α ξ ο τ ι τ λ ί »  τούς κάνει τό ίδιο 
πράμμα.

Τώρα δσον «φορά γιά τό άλλο δέν νομίζομε πώς έ'χετε 
δίκηο. Γιατί τζάνουμ κι’ αύτοί νά μήν τά φτιάσουν καί 
νά γίνουν φίλοι; Τί έ'χουν νά μοιράσουν; Τό τσιφλίκι 
είναι άρκετά προσοδοφόρο καί τό μπουνταλά μπουλοΰκι 
τών κολλίγηδων περισσότερο στραβό. Ή  Πατρίδα; Κο
λοκύθια μέ τή ρίγανη. Ή  Πατρίδα υοΰ δέν αρμέγεται 
δέν πιάνει χαρτοσιά μπρός στή σακούλα ποϋ σουφρώνει 
καί άδιάζει σάν τήν ξεροσταλιάζουν ή δίκες. Έ , φίλε 
μου. Ό  μακαρίτης ό Δημοσθένης κείνα τά χρόνια έλεγε 
«καί άνευ αύτών ούδέν έστί γενέσθαι τών δεόντων» καί 
άνοιγε τά δάχτυλά του δπως τ’ άνοίγομε καί μεΐς τώρα 
εύλογοϋντες καί δοξάζοντες τό ξυπόλυτο Τάγμα καί τούς 
Μεγάλους Σωτήράς του.

ΤΙΜΙΟΝ ΥΠ ΟΚΡΙΤΗ Ν .—  ΣΙΚΑΓΟΝ
’Ά ν  τήν τιμιότητα τή θέλεις γιά νά σοΰ άποδώση καρ

πούς τότε δέν άρκεΐ νά είσαι μόνον τίμιος. Πρέπει νά 
σέ θεωρή καί ό κόσμος γιά τίμιο καί έπειδή ό καθένας 
ί'χει καί διάφορο άντίληψι τιμής γιά νά είσαι τίμιος πρέ
πει νά γίνης σάν τό φούρνο τοΰ Ναστραδίν Χόντζα. Μέ 
άλλα λόγια γιά τόν εαυτό σου μπορεί νά είσαι πάντα τί
μιος, γιά μερικούς άνθρώπους πολλές φορές άλλά ποτέ 
γιά δλον τόν κόσμο. Γ Γ αύτόν μπορεί νά γίνης μόνον δ
ταν ψωφήσης καί ύστερα.

Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο Σ

( Π ρός Ξυπολύτους ’Επιστολής Σταύλου τό ξεστράβωμα) 
Αδελφοί! Ού θέλω υμάς άγνοεΐν περί τών γεγενη- 

μένων ΐνα μή λυπήσθε καθώς καί οί λοιποί ού μή έ'χοντες 
τό μάτι τους γαρίδαααααα.

Εΐ γαρ πιστεύομεν δτι Στυλιανός καί Πετράν άλλή
λους έφίλησαν οΰτω καί Φασουλής τούς φιληθέντας διά 
τοΰ Μουντζωτοΰ άξει έν Μπερντέ καί ντέ μπρέ ντέ Πε- 
τράκη κουτεντέ έ έ έ έ έ

Τοΰτο γάρ ύμΐν λέγομεν έν λόγιο καλαμαριού καί Έ- 
ξαρχείυ καί Κικιρικείου Σφογγοκολαρίου δτι υμείς τά 
ζώα οί μή περιαγγλειφόμενοι είς τήν άπουσίαν τής Φα- 
ούρας ού μή φθάσωμεν τούς Ίουδα·ι·κώς φιληθέντας γυ- 
ναικικώς έναγκαλισθέντας καί ΊησουΛ’τικώς ,μουτζω- 
θεντα α α α α ς.

"Οτι αυτή ή Φιλία έν κελεύσματι Ταλαντίδος καί έν 
σάλπιγγι Κιρικηκή άποστήσεται άπό τοΰ συμφωνητικού 
καί οί μεσάσαντες δι’ αύτήν κλωτσηθήσονται πρώτο ο ο ν 
’Έπειτα ήμεΐς οί θεόστραβοι δντες καί μή περιλειχόμενοι 
άμα συν αυτή άρπαγησόμεθα έν μανέλλαις εις άπάντησιν 
τής Φαγούρας είς άέρα καί οϋτω πάντοτε σύν Βρυσίδι 
έσόμεθα α α α α α α α α α .

Ε ΓΚ Υ Κ Λ Ο Π Α ΙΔΕ ΙΑ ... ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΒΟΥΣ (κοινώς βώδι).—  Ζώον άνήκει στήν τάξι τών 
κερασφόρων. Απαντάται ζωντανό στά χωράφια, σφαγ- 
μέο στά χασάπικα καί μεταφορικώς σέ πολλά γραφεία 
δημοσιογραφικά καί σέ περισσότερα άκόμα σπίτια παν- 
τρεμμένων.

ΒΡΩΜΑ.—  Όσμή δυσάρεστος. Βγαίνει από διάφο
ρα πράμματα σάπια, άλλά κι’ άπό γερά καί προσβάλλει 
κάθε μύτη ποΰ δέν είναι συναχωμένη. Είναι λέξις πε- 
ποιημένη τρόπον τινά. Δηλαδή κάθε βρώμα γίνεται 
βρώμα καί έξαιροΰνται μόνον ώρισμένοι δημοσιογράφοι 
οί οποίοι ένώ δέν τρώγονται είναι χειρότεροι άπό τήν 
κάθε βρώμα.

ΒΡΑΚΙ.—  Έ να πράγμα πού κάνει καλλίτερα άκόμα 
τή δουλειά γιά τήν οποίαν ό μακαρίτης ό Άδάμ έκοψε 
τά γνωστά συκόφυλλα. Έχει διάφορα σχήματα άναλόγως 
τών άναγκών τοΰ άνθρώπου καί πηγαίνει στήν πλίστρα 
σέ ώρισμένη ήμέρα έκτός έάν ό κάτοχός του προσβληθη 
άπό εύκοιλιότητα.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ.—  Λουλούδι ποΰ ευωδιάζει. Άπό βα
σιλικούς είναι γεμάτη ή Ελλάδα, δυστυχώς δμως αύτή 
την εποχή τους κόβουν. Ο βασιλικός καί νό κοπή άκόμα 
μοσχομυρίζει. Ο βασιλικός δυναμώνει καί γιγαντώνεται 
δταν πέση πάνω του ή κοπριά,

Β Α Π Ο ΡΙ.—  Σκάφες μεγάλες μέσα στής όποιες μπαί
νουν πράμματα, άνθρωποι καί ζώα. Τό βαπόρι βρίσκεται 
τώρα δώ καί σέ λίγο στόν πάτο τής θάλασσας. Γιά νά 
εχη κανείς βαπόρι πρέπει προηγουμένως νά γίνη έφοπ- 
ληστής.

ρητό Αρχαίο λέει. «Φύσιν 
τό συμπάθειο. 

μάλλον τ’ άρρητ’
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ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Πάνω σ’ αύτά κυτάζω τόν Πλάστη ν’ άγριεύη· 
κουνεΐ τήν πατερίτσα, τά φρύδια του μαζεύει 
κα'ι στούς ’Αγγέλους λέγει τό αγιό του στόμα 
Τραβήξατέ τους έξω και μάς γέμισαν βρώμα.

Καμμιά δέν είν’ ανάγκη γι’ αύτούς νά γίνη κρίσι· 
Σάν ή ψυχή μιά σάλα δπως αύτή βρωμίση 
τοΰ Εωσφόρου τότε τήν αναμένει τύχη 
ποΰχει στό κέρατό του κα'ι στήν ούρά του νύχι.

Α^τά ό Πλάστης είπε και πριν νά τελειώση 
οί ’Άγγελοι τούς είχαν άπ’ τό γιακά γραπώσει 
και κλωτσοπατινάδες γερές ακολούθησαν 
θαρρείς πώς πουσκαράδες και πολισμάνοι ήσαν.

’Άσχημα λέω είμαι δώ πέρα στριμωμένος·
'Ο πλάστης είναι βλέπω πολύ ξαγριωμένος 
κι’ αν δρεξι τοΰ έρθει και μένα νά μέ κρίνη 
γιά τοΰ Διαβόλου μ’ εχει τό τρομερό καμίνι.

Έκίνησα νά φύγω μά πριν στήν πόρτα φθάσω 
ακούω άπό πίσω. «Μήν κάνη μήτε1 πάσο· 
στή ζυγαριά έπάνω ρίχτε τον στό μινούτο 
κα! τό μελανοφάγο παληομπακάλη τούτο.

Τά πόδια μου τά νοιώθω στο τόπο καρφωμένα 
κα! μέ τό νοΰ μου λέω. Αλλοίμονο «έ μένα.
Τώρα θά τά ξεράσω κα! γώ καθώς κι’ ο! άλλοι 
κάθε φαρμάκι πένας κάθε κλεψιά μπακάλη.

’Άγγελος κάποιος τότε άπ’ τό γιακά μέ πιάνει 
κα! στό μουμέντο πάνω στη ζυγαριά μέ βάνει 
Τ! θά μέ κάνεις λέω κύρ ’Άγγελε- Βουβάσου 
μοΰ άπαντφ εκείνος κα! σάν κολώνα στάσου.

Έδώ ποΰ βλέπεις δράμμια θά μποΰν ή καλωσύνες 
λόγια καλά, και εργα κα! συμφορές κα! πείνες 
κι’ αν τύχη ή παλάντζα πρός τό κορμί σου γύρη 
στήν κόλασι θά λυώνης αιώνια κακομοίρη.

'Ό σα καλά κα! τούτος είχε στσν κόσμο κάνει 
— εΐπ’ ό Θεός—  έκ λάθους κι’ αύτός σύν τόν Τατάνη 
νά γίνουν δλα δράμμια στή ζυγαριά έπάνω 
νά ξεμπερδεύω τώρα μ’ αύτόν τόν τσαρλατάνο.

Τό είπε, δμως δράμι στή ζυγαριά δέν μπαίνει 
Τι στέκεσθε τούς λέει βρέ βλάκες καρφωμένοι; 
Θεούλη μου τοΰ λένε μέ σεβασμό έκεΐνοι 
καμμιά δέν είχε κάνει στή ζήσι καλωσύνη.

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ
Ο Π Α Ρ Α Δ Α Ρ Μ Ε Ν Ο Σ

'Όλη τήν ώρ’ αύτή ό Παραδαρμένος μιλούσε μέν με 
τήν παρέα, ό ναΰς του δμως δέν ήταν μαζί του. Τό μυαλό 
του διαρκώς έδούλευε, έτρεχε δπως μπορούσε νά κρίνη 
κανείς άπ’ τσ σκουντούφλιασμα πού φορές φορές επερναν 
τά φρύδια του. Κάτι τόν έτρωγε. Κάποια συλλογή σάν 
και κείνες ποΰ πιάνουν τούς ομογενείς πού έχουν αγο
ράσει μετοχές άπό τήν Πετρελαιοφόρο Εταιρία ή Σού
φρα, ή τήν Γκόλτ Μ άτν Βουτίξιν κα! Κόμπανυ έπιανε 
φορές φορές κα! τόν Παραδαρμένο, μά δχι γιά τήν ίδια 
δουλειά. Αύτός δέν είχε μετοχές ουτε δώ ούτε στή Γερμα
νία κα'ι δέν ανησυχούσε έάν άνοίξανε τά δεύτερο πηγάδι 
στήν Πενσακόλα πού θά άνοιγε τής σακούλες τών δια
φόρων άπλονκών πού κοιμούνται στό σπίτι των έ'νας 
πάνω στόν άλλον γιά νά ίδοΰν πώς βρίσκονται πάνω 
στό θησαυρό τοΰ Μοντεχρήστου στόν ύπνο τους. Μά 
μήτε κα! τήν ύγεία του σκεπτόταν ό Παραδαρμένος. Αύ
τόν κάτι πιό· σοβαρώτερο άκόμα τόν άνησυχοΰσε.

Μολονότι προτήΐερα είχε δηλώσει έ'τσι δήθεν μέ κά
ποια αδιαφορία πώς μπροστά στήν ύγεία του δέν λογα
ριάζει παράδες, έν τούτοις ό τρόπος αύτός τής γιατριας 
δέν τόν εύχαριστοΰσε. ’Ήθελε μέν νά παχύνΐ], νά μήν 
είναι έ'τσι σάν μαγιάτικος τσίρος μά τό ήθελε χωρίς νά 
μεσολαβήσουν πράμματα ποΰ αδυνατίζουν τό πορτοφόλι. 
Μάλιστα. Ό  Παραδαρμένος πού δώ και δυό-τρεΐς μή
νες ήταν σάν τόν μακαρίτη τό Διογένη τώρα πιά άλλαξε, 
θαρρείς κα! πέρασε άπάνω του τής Κίρκης τό ραβδί. 
Μιά φορά δέν τόν έ'μελε μήτε γιά τή ζωή μήιτε κα! γιά 
τόν θάνατο. Τώρα δμως τά συλλογίζονταν καί τά δυό 
δηλαδή καί τή ζωή πού τήν κρατεί κανείς μέ τόν παρά 
καί τόν θάνατο ποΰ τοΰ τόν πέρνει.

Ό  Παραδαρμένος έγεύθηκε τώρα πιά τό χρήμα .καί 
τώβρε πώς δέν ήταν δά καί τόσω ρεζηλεμμένο πράμμα 
δπως τό θαρρούσε ε’ις τήν έποχή ποΰ τώβλεπε πεταγμένο 
μόνον άπό μέσα άπό τή βιτρίνα τοΰ Σαράφικου τοΰ 
Μπούρα. Τώρα ηύρε πώς είχε γλύκες ποΰ δέν τήν φαν. 
τάσθηκε ποτέ του. Είχε θά πής καί πρίν ό Παραδαρμέ
νος άέρα— μέ τό συμπάθειο—- μά τώρα πιά άπώχτησε 
πολύ περισσότερον. Τώρα άρχισε νά καταλαβαίνη πώς 
γιά τόν κόσμο τόν παλαβό δηλαδή γιά τά 9) 10 τοΰ κόσμου 
ή έκτίμησις είναι μιά ζυγαριά πού στή μιά μεριά μπαίνουν 
τά ψιλά μας καί στήν άλλη μείς. Ό σω  πώ βαρύτερη 
λοιπόν είναι ή σακούλά μας, τόσω πιό ψηλώτερα σηκω
νόμαστε μείς, γι’ αύτό καί ό Παραδαρμένος ποΰ δέν 
έδινε πρώτα μιά πεντάρα σήμερα έβλεπε τήν πεντάρα γιά 
λίρα.

Αύτό ήταν δλω. Ό  Παραδαρμένος συλλογίζονταν 
τώρα πιά νά ξοδέψη έ'στω καί γι άτήν ύγεία του δπως 
κάνουν δά ο'ι πια πολλοί άπ’ τούς δικούς μας έδώ πού 
βγαίνουν μιά μέρα στό Καστιγκάρι μέ άδεια σακούλα 
καί φουσκωμένα μάγουλα, γιά νά φύγουν δμως ύστερα 
άπό λίγα χρόνια μέ φουσκωμένη σακούλα καί μέ άδειες 
άπσ αίμα φλέβες.

Ό  Παραδαρμένος έκανε παράδες τώρα καί άρχισε νά 
τσιγκουνεύεται, νά λογαριάζη, νά βλέπη τί θά γίνη καί 
μετά ογδόντα χρόνια. Τό μικρόβιο τού πλουτισμού μπή
κε μέσ’ στόν οργανισμό του καί τούκαιγε τής φλέβες, 
τούφερνε πυρετό, αϋπνία, συλλογή, σκέψεις καί κοντά σέ 
ολ’ αύτά καί τσιγγουνιά.

Τά λυπώταν τώρα ό Παραδαρμένος τά λεπτά νά τά 
ξοδέψη έ'στω καί γιά τήν υγεία του άκόμα γι’ αύτό καί 
τό κλωτσοβαρούσε τόσον καιρό τό ταξεΐδι τής έξοχής ποΰ 
θά τοΰ στοίχιζε ποιός ξέρει πόσα κεφαλοτύρια καί πόσω 
λάδι άγνό καί έγγυημένο στόν ντενεκέ άπ’ εξω.

Αύτά σκεπτόταν. Σέ λίγο άφού ρούφηξε καί τήν τε
λευταία ρουφηξιά τού καφέ σηκώθηκε, χαιρέτησε τόν κύρ

Γιάννη καί τήν, παρέα καί λέει μ’ ενα ύφος άνθρώπου 
πού τραβούσαν νά τόν κρεμάσουν.

— ’Έ ! "Έχετε γειά καί καλή άντάμωσι. Απόψε φεύ
γω γιά τήν έξοχή.

—  Στό καλό καί μέ τήν εύλογία τού Έξάρχσυ είπεν 
εύλαβώς ό κύρ Γιάννης ένφ ό Καρπενησιώτης συνεπλή- 
ρωνε ε’ιρωνικώς.

— Ά ί · κί δέν εχίς τίπ’τα. Σί φ ’λάει ή φ ’κή κί τ’ άλνοΰ 
τ’ Παπά Τριβέλα άπ’ σί χα·ι·δέβ’ άπού μπρούσκα κί 
σ’ σέρν’ τά Ιφταμάξια άπού πίσου σ’.

(Ακολουθεί).

HINDENBURG AND THE G R E E K  MOSQUITOES

In Travelling through Greece one is amazed to 
find how much of the country is composed of low- 
lying swampy land, and this wet spongy land is 
swarming with mosquitoes through nearly all the 
four seasons of the year.

This injurious insect, which derives its being from 
the poisonous stagnation of these swamps, carries 
deadly fever germs to the Greek race and with few 
exceptions every one born in Greece has been in
fected by either typhoid or some other of the many 
fevers which the mosquito carries.

About ten years ago the Greek Government took 
serious steps to do away with these swamps which 
bred the destroyers of the Greek race; a committee 
of sanitary officers was appointed to investigate and 
report on the matter.

The Greek people took a keen interest in the 
activities of this committee; it soon, however, met 
with strong opposition by the deep thinking Greek, 
they began to realize that the mosquitoes might be 
looked upon as one of the defenders of Greek 
territory.

Any intelligent student of Ancient and Modern 
Greek History knows quite well that no invader has 
ever remained in Greece for more than one gener
ation, so by destroying the mosquito the Greeks 
would be lessening one of their greatest forces 
against the invaders. ,

An exception must of course be made in the case 
of the Turk for the reason that they are infected by 
fever germs to almost the same degree as the Greek.

This is a case of Greek meeting Turk and the 
latter ultimately conquered and occupied Greece in 
Europe for over 350 years. About a hundred years 
ago the Turk was driven out of Greece in Europe. 
He still remains, however, the tyrant of the Greek 
in Asia Minor where the Greek mosquito is doing 
its bit.

Two years ago the northern part of Greece was 
invaded by the Bulgarians, their penalty for this 
sacrilege has been the germ of fever of which they 
cannot rid themselves.

It is reported that Hindenburg called Bulgarian 
troops to his assistance on the western front.

One result of this action on his part has had great 
significance.

The Bulgarians have transmitted the Greek fever 
germ to the - ·.' Hindenburg and he now lies in 
the hospital at Strassburg suffering from typhoid 
fever, and the report says that this fever is rapidly 
spreading through the German army·

One is almost inclined to believe that the Divine 
providence created mosquitoes for the defense of 
Greece.(Ακολουθεί).

C 3 r e e k : = It a l ia n  I m p o r t i n g  C o .
Office; 2 4 -2 6  Stone St., New York Branch: 87 -  14th A ve., Newark, N. J.
Ισπανικά και Ελληνικά λάδια διϋλισμένα και μή. Εγγυημένα εΰγεστα. Χονδρικαί κα\ 

λιανικα'ι πωλήσεις.— ’Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς έπι το€ παρόντος και όχι περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έφ’ άπαξ άποστελλόμενα οπουδήποτε Ο. D.

Τυριά όλων των είδών έφάμιλλα τών Ελληνικών.
Παντοπωλείων είδη έγχώρια, Ελληνικά, ’Ιταλικά και ’Ισπανικά.

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε  Τ Ι Μ Α Σ
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KISS ME CIGARETTE CO., INC.

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

352 Donner Ave., MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 

ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ «ΜΥΡΟΝ Ν. ΖΑ ΡΠ Α »

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 
άρμυρόφλεμμα (Άλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν, 
εξανθήματα» σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα καί πτώ
σιν τριχών, κρυολοόγημα, χιονίστρες, αιμορροΐδες, βήχα 
χρόνιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τοϋ 
προσώπου.

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

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ» 
τοΰ ίδιου έφευρέτου.

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

’Ενδυναμώνει τούς αδυνάτους καί τούς αναιμικούς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψίαν, τήν δυσκοιλιότητα, τόν πονβ- 
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 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
λεία καί είσάγεται 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, οί δέ συσίκευασταί του ζητοϋν 
έ λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό εΐναι: Πρώτης 
τάξέίος λάδι καί τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIM CO. 
688 W. Randolph Street 

Chicago, 111.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ
Διευθυντής 'Ελληνικών καί ’Ιταλικών Προσόντων

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προτόντα
χωρίς νά βρίζεις έπειτα κάθε νεκρόν καί ζώντα
’Ά ν  θέλης σϋκα καί τυριά καί ραφινάτο λάδι
.καί στό κρεββάτι ήσυχος νά πέφτης κάθε βράδυ,
έάν τό χρήμα σου διπλό ί>έλης νά πάρη» πίσω
νά λές: «’Απ’ 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 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ

Soda Foutains, Carbonators, Fixtures, Show-Ca
ses, Stoves, Chairs, Tables, Tile Floors, Ice Boxes, 
Store Fronts. 3ηχανήματα 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.

Πρός δέ άναλαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κατα
στημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικάς κ̂ ιί δρους λογικούς.

ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  Α Π Ο ΤΑ- 

ΘΗΤΕ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ

Άτμόπλίοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ’ αλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ «υτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

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

Λάδι ξανθό Ά ΐ ’δινοΰ καί λάδι Καλαμάτας 
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
λάδι άλ-θού άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
τής Άχαΐας τά υγρά τά μυρωμένα ’κείνα 
στοΰ Ρ α β α ζ ο ΰ λ α θ ά τ ά  βρής καί 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 Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ 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 ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιμή δέν θαβρης 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.

GAGALIS &  ECONOMOU

252 Chestnut Streee, Manchester, Ν. Η.

Γυρεύεις εϊδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες,
Στέφανα γάαων λεμονιάς, βαφτιστικά, λαμπάδες; 
Στοΰ Οικονόμου Γάγαλη ευθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά εϊδη ποΰ ζήτας φθηνά νά τά ψουνίσης 
για’ έχουν προκης μαγαζί, μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μα>ρ’ τ’ είναι τοΰτο

Ποιό προΊ’όν ’Ελληνικό κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσοΰ, νά φάς καί ν’άπορήσης 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ είσαγωγείς μεγάλοι.
Γ ράψε εύ&ύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS

New Bowery &  James St., New York.

Δέν εΐναι μόσχος ή Μα·ι·οΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρισμένο.
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  
’ 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. ΙΙΑ Π Α ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ 
’ Ι α τ ρ ό ς  

14 East 38th Street, NEW YORK.

Π . Μ. Π A Τ Ε Σ Τ I Δ Η Σ  

’ Ο δ ο ν τ ο  α* α τ ρ ό ς  
47 West 39 th 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.

frSS.S

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

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

γιατί σάς δίδει διάρκειαν. Ή  στερεότης κα'ι ή καλαισθησία επιτυγχάνεται μόνον όταν ήμπο- 
ρείς νά κοντρολάρης τον έργάτη. "Ετοιμα ροΰχα είνε κατά το κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στο σακκί».— Δοκιμάσατε μας. Έ άν τά ροΰχά δέν εινε σύμφωνα με τό γοΰστο σας, δεν ύπο- 
χρεοΰσθε νά τά πάρετε. ’Ελάτε f| στείλετε μας τά μέτρα σας.


