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SATURDAY, JUNE 8,

Τήν εβδομάδα 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 
νό κάνη γέλι’ αυτός μέ μάς και μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.

’Ά ν  θέλη δμως και κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, „  
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπως α λ λ ί 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ

Νέα Ύόρκη έδρα μας, ό πέμπτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τόν Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Χίλια έννιακόσια δέκα καί οχτώ __
ποΰ τοΰ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό. /

Ίούνη τοΰ μηνός οχτώ 
κάζο καινούργιοι τρανταχτό.

Τέσσαρα κι’ εξήντα άριθμός παρών _
μέ σημεία νέα τακτικών καιρών

U f?E ! \V H E N  A T  W A R  
C H A S E  Y O U  A R O U N D  

T H E . O T H E t?  W A y

T H E  D IF F E R E N C E . * — Brown in  th e  C hicago Daily Nrift.

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

Γιά κάθε σουμπμαρίνι 
τώρα μιλοΰν κι’ έκεϊνοι

Π .— Τώρα ποΰ ησυχάσαμε κα'ι μεϊς άπό τήν γκρίνια 
ν.ι’ επαψε χρόνων Φασουλή φαρμακωμένη γκρίνια 

τά συμπμαρ'ιν μάς έφεραν στό Τζέρσεϋ τόν ’Ά ρη  
ποΰ τό τυρϊ τ’ Αργεντινό θά φθάση τό χαβιάρι

Τά σουμπμαρϊν στόν Τζέρσεϋ. Π ολλοΐ άκοΰν
κανόνια

κι’ έγώ Ρομάνο σκέπτομαι τυρϊ για μακαρόνια 
και λέω πως ή Μοΐρά μου έδώ τά στέλλει jrfiki 
φέτος ποΰ άπεφάσισα νά κάνω τόν μπακάλη.

Φ.— Τά Σουμπμαρϊν κι’αν εφθασαν είς τό’Ατλάντικ Σίτυ 
νδναι καλά ό ’Έξαρχος μέσ’ στό Ντιφένς Κομίτι 
κΓ άπό τόν κάθε κίνδυνο αύτός θά μάς φυλάξη 
γιατί ή ευλογία του μπορεί νά τά βουλιάξη.
'Ό σα '/ι’ αν έρθουν Σουμπμαρϊν Γερμανικά δώ

κάτω

δλα θά βροΰνε Περικλή τής θάλασσας τόν πάτο 
και θά φωνάξη σβάχτην σβαύχτ κάθε Κανζερίν 
Ντέρ Γιάγκιν φλούχτιν, φλάχτιν, φλίν, βουλιάχτην

σουμπμαρϊν

Τό λένε οι θαλασσινοί 
τό λένε κι’ οί χερσαίοι 
τά σουμπμαρϊν κΓ οϊ Γερμανοί 
ήρθαν στήν Ίερσέη 
κΓ ό Κάτζερ μοΰ φάνηκε 
κρατώντας μιά έληά 
γιατ’ ό πνιγμένος πιάνεται 
πώς λέν άπ’ τά μαλλιά.

Τά σουμπμαρϊν στό Τζέρσεϋ 
Ντέρ νάχτιν, μσύχτιν σβίχτην 
ό Μπάρμπα Σάμ έφώναξε 
Γκσ χεντ μωρή βουτήχτην 
καί κείνα μπλούμ έβούτηξαν 
μέσ’ στά θολά νερά 
πώς βούταγε κι’ ό ’Έξαρχος 
ό άγιος μιά φορά.

Τά σουμπμαρϊν έφάνηκαν 
ακούστηκε μιά νότα

Σβΰσαν στό Κόνι Ά τλ α ν τ  
τής Ασΰνα πάρκ τά φώτα 
καί στό σκοτάδι κείνο κεΐ 
ενας θεός τό ξέρει 
ποΰ κατά λάθος άπλωσε 
τών ομοφύλων χέρι,

Τά σουμπμαρϊν έδώ κι’ έκεΐ 
άναφωνοΰν ανάρια.
Σβύνουν στήν τόση μας σπονδή
τοΰ Δήμου τά φανάρια
κι’ ενα σκοτάδι άπλυτο
τήν πόλι πλημμυρεί
σάν φάνηκαν στό Τζέρσεϋ
δυό τρία σουμπμαρί.

Τά σουμπμαρϊν έφάνηκαν 
παντοΰ κυτώ σκοτάδι 
σβννο) κΓ έγώ καθένα φώς 
στσ σπίτι μου τό βράδυ 
μά έπειδή σάν σουμπμαρϊν 
εχει κΓ ό κόσμος μάτι 
τραβώ τό μαΰρο τό μπερντέ 
πρίν πέσω στό κρεββάτι.
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ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς δέν έσημείωσε κανένα σοβαρό 
γεγονός από κείνα ποΰ σηνετάραζαν άλλοτε τόν Ελληνι
σμό τής ’Αμερικής και βρίσκαμε κα'ι μείς Όλη κα'ι 
τόν μπελά του ο'ι κλασικοί μας φίλοι ο'ι όποιοι δέν έτρω
γαν ώς ό Άδάμ κα! ή Εΰα τόν άρτον τους έν ίδρώτι τοΰ 
προσώπου των, αλλ’ έτρωγαν τόν άρτο τό δικό μας έν 
βρισίδι τοΰ προσώπου των.

Δυστυχώς τά ώραία εκείνα χρόνια τής φαγούρας κα! 
τοΰ γλεντιοΰ έπέρασαν δπως περνοΰν δλα τά πράμματα 
σ’ αΰτόν τόν κόσμο άπό τό χαλκά ποΰχε περάσει ποτε 
στη μύτη τοΰ Ιδρυτοΰ ό σοφός οίακοστρόφος έως τόν 
Κοψολαρίγγειον Πορθμόν άπό τόν όποιον έπέρασε μιά 
φορά κι’ έναν καιρό τά στρατεύματα ό Μάκ-Μα ό ν ο ς  
τοΰ Ντελάλη.

Σήμερα βασιλεύει άκρα ησυχία άπό τή γέρικη πα
τερίτσα τοΰ Έξάρχου έως τό τρύπιο τσουβάλι τοΰ ίδρυ- 
τοΰ κα! δπως στά Φιλιππικά χρόνια δταν ένας τόν άλλον 
οηναντά έρωτοΰν τί νέον; λένε: «Γένοιτ’ άντι νεώτερον 
άνήρ στιβαρός τήν τοΰ Έξάρχου άγλείφων πατερίτσαν» 
’ Ετσι κα! τήν περασμένην έβδομάδα τίποτε σοβαρόν δέν 
Γυνεκίνησε τόν 'Ελληνισμόν κα! ο'ι μόνοι κανονιοβολισμοί 
ποΰ έπεσαν ήσαν έκεΐνοι ποΰ άκουστήκαν στό Νιοΰ 
Ίζέρσεϋ μέοα σέ κάποιο μπακάλικο.

Έν τούτοις δμως ή λήξασα έβδομάς έάν δέν είχε πο
λιτικό γεγονός κανένα άξιον λόγου, είχε δμως κάποιο κοι
νωνικό, τό όποιον έωρτάσθη μεγαλοπρεπώς κα! μέ δλη 
τήν έχεμύθεια ποΰ έπιβάλιλεται δταν πρόκειται νά λύσωμε 
τή δική μας σακοΰλα.

Τήν περασμένην έβδομάδα ό ήμέτερος Διευθυντής είχε 
την έπέτειον έορτήν τοΰ ονόματος του. Χιλιάδες φιλούν 
κα! θαυμαστών έ'σπευσαν νά τόν ξεχάσουν κα! σωρεία 
τηλεγραφημάτων κα! έπιστολών κατέκλυσαν τήν λογο
κρισία, άπό τήν όποιαν θά φύγουν δταν θέλη ό θεός.

’Αθρόοι οι διάφοροι έπισκέπται άπο προχας κατέ- 
φθανον ε!ς τό καμπαναριό ένθα ή τελευταία κατοικία 
τοΰ ήμετέρου Διευθυντοΰ, μή εΰρίσκοντες δμως κανένα 
έκεΐ άφηναν τό επισκεπτήριό τους είς τόν καντιλανάφτη.

Τό εσπέρας τής έορτής ό ήμέτερος Διευθυντής παρέ- 
θεσεν είς δλους τούς φίλους του πλούσιον δεΐπνον είς τό 
άριστοκρατικώτατον Ξεν'οδοχεΐον «Ή  Λόρδα», ένθα οί 
εΰγενεΐς προσκεκλημένοι έφαγαν τά νύχια τους κα! ή 
διασκέδασις έξηκολούθησεν έν άδιαπτώτφ πείνα μέχρις 
δτου άπελπισθέντες άπό τόν ’Αμφιτρύονον έπήγαν στά 
σπίτια τους γιά νά φάν άπ’ τά δικά τους πράμματα.

Έν όλίγοις τό δεΐπνον αΰτό θά μείνη άλησμόνητον γιά 
δλους δσοι έλαβον μέρος κα! οί όποιοι άπήλθον λιγωμένοι 
να! τρικλίζοντες άπό τήν πείνα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΔΟΥΛΕΥΤΗΝ.
’Αγωνίζεσαι άπό τό πρωΐ έ'ως τό βράδυ; Νάσαι ευ

χαριστημένος φίλε μου γιά τήν ευτυχία σου. Έδώ 
υπάρχουν ένα σωρό δυστυχισμένοι άνθρωποι ποΰ δου
λεύουν δλη τήν ήμέρα και άγωνίζονται υστέρα κα! δλη 
τή νύχτα. Μά μή θαρρής πώς ή πολλή δουλειά φέρνει 
καλό αποτέλεσμα. Γνωρίζομε άνθρώπους ποΰ έφεραν 
αποτέλεσμα δουλέψαντες μιά φορά μονάχα κα! άλλους 
ίΐοΰ λαχανιάζουν κα! δέν βγάζουν τίποτε.

ΕΝΤΙΜΟΝ ΥΠΟΚΡΙΤΗΝ
Πώς πρέπει νά φέρεσαι γιά νά σ’ έκτιμά κα! σ’ αγα

πά δλος ό κόσμος; Αΰτό τό πράμμα είναι αδύνατο νά 
συμβή. Μά δέν βλέπεις Χριστιανέ μου πώς ό κόσμος 
έδώ μήτε τό Γέρω Έξαρχο— ποΰ νάχω τήν εΰχοΰλά του 
— άκόμα δέν έκτιμά ποΰ έσωσε τόν Ελληνισμό, ποΰ γλύ
τωσε» τή θρησκεία μας κα! θά υπεράσπιση τώρα κα! τήν 
Άμέρικα ευλογώντας τό Ντιφένς Κομίτι; Δέν κυτάζεις 
τόν Κικιρίκι ποΰ διοργάνωσε στρατούς κα! στόλους ύπό 
τόν περίφημυν Ναύαρχον Ντελάλην, ποΰ έχάρισε στό γέ
νος έκατομμύρια φάσκελλα ποΰ έπρομήθευσε στό 
Κράτος χιλιάδας χιλιάδων παλούκια, ποΰδωκε στό Σχο
λειό μας ένα χιλιάρικο στό χαρτ! κα! τόσα άλλα πράμ
ματα Έθνικά κα! έν τούτοις ύπάρχουν ένα σωρό άνθροο. 
ποι ποΰ προτιμοΰν νά γλιστρήσουν μέσα στόν άπόπατο 
παρά νά τόνίδοΰν;

'Ό,τ; κι’ ΰν κάνης σ ’ αΰτόν τόν κόσμο πάντοτε θά 
ύπάρχουν άνθρωπος δοΰ θά σέ μισοΰν κα! άλλοι ποΰ 
θά σέ συχαίνωνται "Αν είσαι πλούσιος θά θέλουν νά 
τούς άφήσης έλεύθερα ν’ απλώνουν στή σακοΰλά σου, 
άν είσαι πτωχός θά έχουν τήν άπαίτησι νά σκύβης για 
νά σέ καβαλ.κεύουν, άν είσαι νκαλάντ θά σέ κατηγορή
σουν ώς άσωτο, άν είσαι οικονόμος θά σέ βρίζουν για
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τσιγγούνη, άν κάνεις δωρεάς θά λένε πώς δίνει- άπό τα 
κλεμμένα, άν δέν κάνης δωρεάς θά σέ λένε έγωτστή 
παληάνθρωπο, άν είσαι άπαίδευτος παραλής θά σ’ άπο- 
καλοΰν χρυσογά’ΐ'δαρα, άν είσαι μορφωμένος φτωχός 
θά σ’ άποκαλοΰν πεινοσμένο καλαμαρά, άν είσαι παν- 
τρεμμένος θά σέ οίκτείρουν, άν είσαι γεροντοπαλλήκαρο 
θά σοΰ φωνάζουν τύφλα, άν περπατής γρήγορα θά λέν 
πώς έχεις κόψιμο1, άν πάς σιγά πώς είσαι τεμπέλης, άν 
εργάζεσαι πολύ πλεονέκτη, άν δουλεύης λίγο άνίκανο, 
άν πιτυχάϊνης στό έμπόριο τυχηρό κι’ δταν σκοντάβης 
; οΰντζα. Σι ή ζωή αύτή λοιπόν άγαπητέ θά σ’ άγαποΰν 
— πολλές φοι_·ές δέ μόνον θά λέν πώς σ’ άγαποΰν—  εκεί
νοι πονχουν συμφέρο άπό σένα, θά σέ συχαίνωνται δέ 
δλοι οί άλλοι τούς όποιους σκεπάζει ό ίσκιος τής άτομι. 
κότητός σου χωρίς έσύ νά τό γυρεύης.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΝ ΑΧΟΡΤΑΓΟΝ ΒΑΥΟΝ, Ν. Υ.
Θέλετε Σάτυρο τουλάχιστον όκτασέλιδο; Κα! μείς θέ- 

λομεν τή συνδρομή όχτατάλληροιν. Μά βλέπεις πώς δέν 
είναι δυνατόν νά σάς τσιμπήσωμε έως τό κόκκαλο.

Ό  Σάτυρος άγαπητέ δέν πουλάει χαρτί, άλλά μυαλό' 
κα! τό μυαλό δέν βγαίνει άπ’ τά κουτρίδια. Ό  Σάτυρος 
δέν είναι έπιχείρησις άλλά φιλολογία κα'ι τά φιλολογικά 
έργα δέν κρί,νονται πό τό βάρος τοΰ χαρτιού. Ά ν  ή 
αλήθεια είναι δτι ό Σάτυρος ε̂ίναι λ ί γ ο  έ λ α φ ρ ό ς  
γι’ αύτό δέν φταίμε έμεΐς, άλλά τό πνεύμα τής έποχή;·. 
Ά ν  ζούσαμε στά χρόνια τίτΰ Άριστοφάνους ποΰ δέν 
υπήρχαν σεμνότυφοι, οπως σήμερα, τότε ώρισμένως ό 
Σάτυρος θά ήτο χίλιες φορές.. · · · -χειρότερος.

ΚΥΝΟΝΙΟΛΟΓΟΝ
Ό  τύπος μορφώνει τόν κόσμο; Αύτό φίλε μου έξαρ. 

τάται άπ’ τόν τύπο, γιατ! καθώς ξέρεις τά ίδια δάχτυλα 
άνοίγονται κα! σέ τύπο ευλογίας κα! σέ τύπο φασκελλώ- 
ματος. ζΟλα τά πράμματα είναι χρήσιμα κα'ι καλά δταν 
χρησιμοποιούνται καταλλήλως, δταν ό σκοπός των δη
λαδή δέν είναι υποκειμενικός, άλλ’ αντικειμενικός 'Όταν 
βγάλης μιά έφημερίδα μέ μόνο σκοπό νά πλουτίσης, τύ
φλες κα! μούντζες νάχης κα! σύ κι’ ή καλωσύνες πού θά 
κάνΐ)ς. Άφοΰ αί έφημερίδες δέν δ ι ε ρ μ η ν ε ύ ο υ ν  
τή γνώμη τοΰ κοινού, άλλά φροντίζουν ν ά έ π ι β ά λ 
λ ο υ ν στό κοινό τή γνώμη τή δική τους φαντάζεσαι πιά 
τ! καλό μπορεί νά βγή γιά τή δυστυχισμένη έκείνη κοι
νωνία πού τής έφημερίδες της τής κυβερνούν άνθρωποι 
οί όποιοι ή βλέπουν μόνον τή σακοΰλά τους ή δέν βλέπουν 
πιό πέρα άπ τή μύτη τους.

Ε ΓΚ Υ Κ Λ Ο Π Α ΙΔΕ ΙΑ ... ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ

ΒΑΡΕΛΙ.—- Έ να δοχείο ξύλινο ποΰ ένώ μήτε παν
τρεύεται μήτε σέ άγώνας ποτέ νικά έν τούτοις στεφα
νώνεται. Τό βαρέλι κλείνει διάφορα πράμματα ποΰ οί 
άνθρωποι μεταχειρίζονται γιά τόν εαυτόν τους, γιά τά 
ζώα κα! γιά τά λαχονικά. Μέσα στό βαρέλι αύτή τήν 
έποχή επαναλαμβάνεται κάτι παρόμοιον πρός τό θαύμα 
τοΰ γάμου έν Κανά τής Γαλλιλαίας άπό τούς συναδέλφου: 
μπακάληδες.

ΒΡΩΜΗ.—  Δημητριακός καρπός τόν όποιον τρώνε 
στον τόπο μας μόνον τά ζώα, έδώ πέρα δμως κα! οί άν_ 
θρωποΐι. Ή  βρώμη δταν τρώγεται λέγεται ότ μήλ κα! 
οταν ’ήνεται ονομάζεται καφές. Ή  βρώμη εύρίσκεται 
έν άφθονία στούς σταύλους κα! στά καφφενεΐα.

ΒΔΕΛΛΑ.—  Παράσιτα ποΰ τρέφονται μέ ξένο αίμα. 
Εύρίσκονται παντοΰ δπου ύπάρχουν θολωμένα νερά βρώ
μικα κα! σοΰ κολλοΰν στά πόδια δταν δέν έ'χης κεφάλι. 
Ή  βδ.-λλα κολλά μόνον στό κρέας ώστε γιά νά προφυλα. 
χθη κανείς άπ’ αΰτή πρέπει νά είναι διαρκώς κουμπωμέ
νος.

ΒΟΥΚΕΦΑΛΟΣ'.— Ό  Βουκέφαλος μιά φορά κι’ 
έναν καιρό ήτο μυθολογικό ζώο δηλαδή άλογο μέ 
βωδινό κεφάλι, Είς τήν έποχή μας ο'ι βουκέφαλοι εύρί- 
σκονται έν άφθονία δχι πλέον άλογα, άλλά άνθρωποι με 
βωδινά κεφάλια. Ό  μυθολογικός Βουκέφαλος τοΰ Α 
λεξάνδρου κλωτσούσε κα! δάγκανε, οί σημερινοί κου- 
τροΰν κα! δαγκάνονται. Οί βουκέφαλοι τής έποχής μας 
φημίζοιται γιά πολλά πράμματα ποΰ τούς κάνουν οί άλ_ 
λι, μερικό! δί κα! γιά Το σ τ ι β α ρ ό  τής πυγμής 
ποΰ δέν έχουν κα! τήν έπιχειρηματικότητα τοΰ μυαλοΰ 
πού τούς λείπει.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ.—  Ψάρι θαλασσινό τό όποιον τρώγε
ται φρέσκο, άλλά κα! παστωμενο. Ό  βακαλάος δταν 
εΐναι φρέσκος μυρίζει δπως δλα τά άλλα ψάρια. “ Οταν 
είναι παστός δμως έχει μιά ίδιάζουσα μυρουδιά τήν όποιαν

μπορεί νά νοιώση κάνεις κα! σέ μέρη πού δέν υπάρχει 
βακαλάος.

ΒΑΡΓΙΑ.— Σιδηροΰν δργανον τό όποιον έφερον εις 
παλαιωτέραν έποχήν ώς οΐκόσιμον οί πρόγονοι τών 
ιδρυτών. Ή  βαρειά εύρίσκεται είς δλα τά έργοστάσια 
καθώς καί είς τά γύφτικα δίπλα άπ’ τό άμόνι κα! παρα- 
πλεύρως άπό τό φυσερό.

Έκ τοΰ κατά Ντελάλη.

Είπεν ό Κικιρίκης τοΐς εαυτού Βουτιχταΐς τήν παρα
βολήν ταύτην. ’Άνθρωπός τις τσουβάλια είχε κα! χα
σέδες έπούλαγε κα! παλούκια τοΰ Δημοσίου έπρομήθευε 
κα! δωρεάς έταζε καί πεντάρα δέν έδινε καί Συντάγματα 
έντυνε κα! τό Κράτος έγδυνε καί άνά τά πέρατα τής Οι
κουμένης διελάλει τής σαπουνόφουσκες αΰτοΰ καί τήν 
πιοαγλειφία τών θαυμαστών αύτοΰ τών έν Λιβανίω βου- 
τώ ντω ν αύτόν μέχρι στειρεύσέως καφεδικής σακοΰλά α ας.

Έπ! έτη ούν πολλά έν καβουκίοο έζη ώσπερ ποιούσι 
πάντες οί έν Προμηθείαις μεγάλοι πατριώται οί* τά ίμά- 
τιά των νΰν διαρηγνύοντες ύπέρ τής φουκαροΰς φυλής, 
δ έστί μεθερμηνευόμενον τής ϊδικής των σακουλ ή ή ή ς. 
'Ότε δέ ήλθε τό πλήρωμα τοΰ χρόνου έξαπέστειλεν ό 
Σατανάς τήν Βλακείαν έπί τήν κεφαλήν αΰτοΰ καί ιδού 
ό άνθρωπος έξήλθεν είς τούς αγρούς τούς καλουμενους 
Έβρα’ΐ’στί φύλλα-δά, ϊνα σπεΐρη τόν μπαμπακόσπορον 
αΰτοΰ, δν Μπάρμπας φουκαράς έν παρελθόντος ξυπολυ- 
σιά συνέλεξε ε ε ε ε .

Μέρος ούν τοΰ μπαμπακόσπορου έπεσεν έπί τήν εικο
στήν τρίτην οδόν καί ιδού τά πετεινά τοΰ καλαμαριοΰ 
έπέπεσον έπ’ αΰτόν καί κατεβρόχθησαν αυτό ό ό ό ν. Μέ
ρος δέ έπεσεν είς τόπον άγονον μηχανικόν καί αί άκάνθαι 
τών μελανικών καί στοιχικών καί χαρτικών κατέπνιξαν 
αύτό ό ό ό ό ν. Μέρος δέ έπεσεν είς κοπρισμένην γήν 
ατλαντικήν καί ό μπαμπακόσπορος εΰθέως έβλάστησε 
καί ό β λ α σ τ ό ς  άνεπήδησε καί χαίρων χαράν με
γάλην έβόησε ε ε ε ν. Έγώ είμί ό βλαστός καί παρ’ έμοί 
ό άνθρωπος ό Κικιρικός δν μοί έδωκεν ό καιρός ό σφη. 
νικός ϊνα πληρωθή τό ρηθέν δμοιος τόν δμοιο κι’ ή 
κοπριά στά λάχανα α α α α .

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

ΟΤΑΝ ΕΠΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Στών δωρητών τής στήλες δέν είδαμε ν’ άνήκη 
οΰτε στής Άτλαντίδος οΰτε στοΰ Κικιρίκη 
οΰτε ελεημοσύνες είχε ποτέ του κάνει 
έκτός άν είχαν σχέσι στενή μέ τό φουστάνι.

Τά φρύδια ό θεούλης στά λόγι’ αυτά μαζεύει 
κουνεΐ την πατερίτσα κι’ άμέσως άγριεύει 
«Βρέ σύ γιατί μοΰ λέγει χρόνον καιρό στή .ζήσι 
κανένα καθό)ς βλέπω δέν είχες ώφελήσει;

Πώς τάχεις καταφέρει μωρέ παληοτσακπίνη 
κι’ είς πίστωσί σου μία δέν έχεις καλωσύνη;
Γιατί ποτέ μέ λύπη ομοεθνείς δέν είδες 
σύν τούς τρανούς Έξάρχους καί τοΰς Κικιρικήδες;

Άφοΰ κα! σύ σάν κείνους είχες στή γή φυλλάδα 
γιατί δέν ήγωνίσθης νά σώσης τήν Ελλάδα 
ιό γένος, τή θρησκεία, τόν φρακοφόρον κλήρον 
σάν τόν θίαικοστρόφο τσουβαλικών ναυκλήρων;

Γιατί μώρέ τσιγγούνη καί γεροστραβοκάνη 
έράνους μεσ’ στή ζήσι ποτέ δέν είχες κάνει 
ί,πέρ τών υποδούλων μά καί τών ελευθέρων 
καθώς ό Κικιρίκης ό τα τσουβάλια αϊρων;

Έκείνη ή φυλλάδα πούχες στή ζήσι βγάλει 
γιατί μήν είναι φάρος κι’ αΰτή σάν τόν Ντελλάλη 
γιά νά σκορπάν τριγύρω τό φώς καί τήν άλήθεια 
σέ μεταναστευόντοαν τά νεροκολοκύθια;

Γιατί δέν είχες βάλει ποτέ καί σύ τή μΰτη 
στούς Εθνικούς Συνδέσμους ή στό Ντιφένς Κομήτι 
κι’ άπό τά νύχια έτσι κάθε γατί νά πιάσης 
οάν εξαρχής τοΰ Γένους Ξηροκαμπίας πάσης;

Πολλές φορές τό ξέρω στή γή πώς είχες δώσει 
>:αί μπάνι κοί δεκάρες καί τάλληρο καί γρόσι 
καί απορία τώρα πάρα πολλή μοΰ δίνει 
γιατί δέν τάχουν γράψει κι’ αύτά γιά καλωσύνη.
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Θεούλη μου τοΰ είπα· Στή ζήσι τή γελοία 
έκανα κάθε πράξι μέ υστεροβουλία 
«Γ αν κάθε καλωσύνη έπήγε στά χαμένα 
εΐναι γιατ'ι σκεπτόμουν, σαν έδινα εμένα.

Κάθε λεπτό ποΰ είχα μέσ’ στή ζωή δωρήσει 
ΐιερίμενα σέ μένα μιά μέρα νά γυρίση 
κι’ δ,τι καλό κι’ αν είχα στούς άλλους κάνει πάλι 
έπίστευα έμένα νά μοΰ τό κάνουν άλλοι.

Οί νηστικοί πολλάκις έφάγαν τό ψωμί μου 
όμως δέν τώχα κάνει αύτό γιά τήν ψυχή μου 
Έπίστευα μονάχα πώς στή ζο)ή συμφέρει 
νά νίβη τό δεξί μας τ’ αριστερό τό χέρι.

Έγώ ψυχή πώς είχα δέν πίστευα θεούλη
πώς φύτρωσα θαρρούσα στή γή σάν τό μαρούλι 
αν καί σοφοί μοΰ λέγαν δείχνοντας κάθε τρίχα 
πώς τάχα τό Γορίλα γιά πρόγονό μου είχα.

( ’Ακολουθεί).

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

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)^
Τήν ίδια μέρα ποΰ ά'φηνε γειά στό· Μάντισον ό Πα

ραδαρμένος έπερνε τό τραίνο καί τραβοΰσε γιά τήν 
έξοχή τραβώντας τά μαλλιά του δπως κάνει καί ό φουκα
ράς ό Ιδρυτής κάθε Σάββατο βράδυ σάν ύπογράφη τά
τσέκια. Έταξείδευε ό Παραδαρμένος μά δχι μοναχός
του καί τοΰτο γιατί δώ καί κάμποσα χρόνια είχε προβή 
κι’ αύτός στό απονενοημένο έκεΐνο διάβημα ποΰ εΐναι τό 
μόνον διάβημα τό όποιον σέ κάνει καί συλλογίζεσαι δχι 
δταν τό κάνης, άλλ’ δταν τό κάνης καί ύστερα.

Ό  Παραδαρμένος άν καί ό κόσμος έλεγε πώς ήταν 
έξυπνος άνθρωπος έν τούτοις αύτή ή ιδέα δπως δλες 
ή ιδέες τοΰ κόσμου βγήκε λανθασμένη άν πιστέψωμε στό 
δημώδες ρητό «Ή  Άλεποΰ στήν τρύπα της δέν χώραγε 
κολοκύθια έσερνε». Μάλιστα κύριοι. Ό  Παραδαρμέ
νος είχε κάνει τήν άνοησία νά παντρευθή καί μάλιστα 
στήν έποχή ποΰ είχε άρχΐσει ν’ άκριβαίνη τό κεφαλοτύρι, 
καί ή μπριζόλες ή τοιΑουμίσιες μόνη τροφή τοΰ δυστυ
χισμένου τοιΰ καλαμαρά. Π ώς έ'λεγαν ή φιλενάδες του.

Μά τώρα μπορεί νά πή κανείς πώς τά πράμματα είχαν 
αλλάξει καί ή τρύπα του δέν ήταν πιά τόσω στενή ώστε 
μπορούσαν νά μπούν καί κολοκύθια έν τούτοις δμως αύτό 
δέν έ'χει νά κάνη καθόλου γιατί ό άνθρωπος ό μυαλω
μένος δέν κυτάζει μονάχα τά μπροστινά μά καί τά πισι
νά του.

Έ τσι ό Παραδαρμένος μιά καί είχε γυναίκα τοΰ 
έστειλε δέ καί ό θεός μιά μέρα ενα παιδί σακάτικο —

| δηλαδή θηλυκό—  ζωή νάχη, πήρε τή φαμίλια του καί 
' τράβηξε στό ταξεΐδι τό μακρυνό γιά νά μαζέψη τόν 
άέρα ποΰ τοΰ διέταξε δ γιατρός βιαστικά βιαστικά χωρίς 
νά λάβη καιρό μήτε νά ρωτήση τόν καλό γιατρό με τι 
τρόπο νά τόν μαζέψη καί τί νά τόν κάνη ύστερα δλον 
κείνον τόν έξοχικό άέρα.

"Υστερ’ άπσ κάμποσες ώρες ταξεΐδι τό τραίνο σταμα
τούσε στό Άτλάντικ Σίτυ καί ή φαμίλια τοΰ Παραδαρ
μένου μέ τής βαλίτσες στό χέρι τραβοΰσε κατ’ εύθεΐαν 
άπ’ τό σταθμό στό Μέγα Ξενοδοχείον «Ή  Λωποδυσία 
τών Ξένων».

Ό  Παραδαρμένος είπαμε πώς τόν συλλογιζόταν κά
πως τόν παρά νά τόν ξοδέψη· μιά δμως καί τάφερε ή 
Μοΐρα έτσι άνάποδα απεφάσισε νά φανή λιγάκι γεν
ναιόδωρος γι’ αύτό καί τράβηξε στό ξενοδοχείο τοΰτο 
ποΰ είχε δλο καί καλόν κόσμο από κείνον ποΰ είναι γε
μάτος εύγένεια καί λεπτότητα την αξίαν τής όποιας 
προσπαθούν νά σέ κάνουν νά τήν πληρώσης άκριβά.

Τό Άτλάντικ Σίτυ δέν έ'χει πολλούς κατοίκους. Πολλά 
πράμματα μονάχα γίνονται κεΐ, δπως γίνονται σέ δλα 
τά μέρη τοΰ κόσμου ποΰ πηγαίνουν νά κάνουν λουτρά 
καί τά λουτρά τούς όφελοΰν σέ τέτοιο βαθμό ποΰ πολλούς 
αδυνατίζουν καί πολλές τής παχαίνουν.

Τό Άτλάντικ Σίτυ δέν είναι μεγάλη πόλις, κάνει δμως 
— γιά νά μιλήσωμε καί λιγάκι έμπορικώς—  μεγάλον 
τζίρο σέ άνθρώπους καί οέ παράδες ποΰ ξοδεύονται σέ 
άνθρώπους καί σέ πράμματα ζωντανά καί μή, μέρα καί 
νύχτα, στό φώς καί στό’ σκοτάδι δταν καθώς τ^ λέν οί 
ποιηταί φυσά ή αύρα πού φουσκώνει τό πανί καί τό 
φουστάνι καί δταν φλοισβίζη τό κύμα καί γλυκόνανουρίζεt 
τά διάφορα ζευγάρια.ποΰ κυλιούνται σάν ξεσαμάρωτα μέ 
τό συμπάθειο ζωντανά άγκαλιασμένα πάνω στήν άμμο 
τής θάλασσας.

(Άκολουθεΐ).

THE TRIBUNE’S ACCUSATIONS DISPROVED

To every patriotic Greek who read last Sunday’ s 
issue of the Tribune, there must have come a feeling 
of disgust and disappointment to see that that paper 
has again begun a campaign of abuse against King 
Constantine.

Since Venizelos has been appointed by England 
and France to take charge of Greek affairs and 
Greece can no longer be accused of being a menace 
to the allied cause, surely there is nothing to be 
gained by the American press in wounding the feel
ings of the Greek citizens here by adding insult to 
injury already sustained by the dethronement of 
their beloved King.

The greatest and most unbelievable of the many 
calumnies which the Tribune repeats against King 
Constantine is that "he betrayed his people to their 
natural enemies” . It is possible hat anyone with a 
sense of justice and a knowledge of the two recent 
Bankan Wars can conceive anything so utterly 
in direct contradiction than this statement know
ing what King Consantine did then for Greece 
and his people? Can any sane person believe that 
so great a Greek patriot and so great a general as 
King Constantine who led his armies to victory and 
whose whole thought was for the advancement and 
happiness of his people—  and who in return receiv
ed the love and devotion and confidence o f  his 
people could ‘ “ betray his people to their enemies” ?

I venture to say that it is a thousand pities—  a 
referendum of the Greek people could not be taken

to show all nations in what love and appreciation 
King Constantine is still held by his people.

The statement that “ he broke the alliance with 
Serbia and deserted the Serbians in their hour of 
need”  is an accusation disproved by historical facts. 
Since the outbreak of the European War Serbia re
ceived every help from Greece in war material and 
foodstuffs. Serbia then agreed with Venizelos who 
was the Prime Minister of Greece at that time, that 
Greece to the interests of Serbia should remain 
neutral for the time being and it was on March 
1915 that the Entente troops occupied Salonica and 
controlled the Greco-Serbian frontiers.

The accusation which follows that “ he surrender
ed Greek forts and territory to Czar Ferdinand and 
sent Greek troops into interment in Germany”  is 
one made by unsound minds. Previously, in fact, 
to the surrender of Fort Rupel and the Kavalla dis
trict to the German group, the Demir Hissar Bridge 
was desroyed by General Sarrail’ s orders. The 
position, therefore, of the Greek troops in Eastern 
Macedonia became very precarious. The Germans 

; and the Bulgarians had attacked them with superior 
forces and knowing that through the destruction of 
the Demir Hissar Bridge the Greek troops retreat to 
Salonica was impossible, they forced them to sur
render.

Kiqig Constantine fearing of this forthcoming ca
lamity requested in time General Sarrail to take 
possession of this part of Macedonian territory. This 
unfortunately has not been attended to. That “ he 
did everything he could to block Grecian ambitions 
and to sign away the advantages which Greece has 
reaped from the two Bakan Wars”  is an accusation 
fit for party politics. How on earth could King 
Costantine now undo his great national work, 
and destroy the devotion which he enjoyes from his 
people? He is in fact the brave general who led the 
Greek armies in the Balkan Wars to victory and 
liberated greater Greece five years ago. It is indeed 
owing to this glorious campaign which enabled the 
Allies to land their troops at Salonica and receive 
the Greek welcome instead o f a Turkish resistance. 
That the Turk was tolerated by the Entente in Sa
lonica previously to King Constantine’s drive was 
a Balkan diplomatic tragedy.

W e do not think wise either for the Tribune or 
the American Press in general to interfere with the 
Greek party politics—  their duty also ours should be 
to help America win the war for the salvation and 
the hapiness of Humanity.

Θέλεις στόν κόσμο εύτυχής, χαρούμενος νά ζήσης; ι 
II ρώτα άπ’ δλα τήν ύγειά νά μήν παραμελήσης.
Ά π ’ τοΰ κορμιού τή μηχανή μιά ρόδ’ άν σταματήση
είν’ άρκετή σιγά, σιγά στόν τάφο νά σέ κλείση
κι’ δσα λεπτά κι’ άν έκαμες ποΰ μ’ αίμα τάχεις βγάλει
θάρθη καιρός κακόμοιρε νά τά γλεντήσουν άλλοι
Αδυναμία συνεπώς τά νεΰρ’ άν σού ταράζη
όυσκοιλιότης συνεχώς άν τύχη σέ πειράζη
αναιμικός άν έ'γεινες καί έχεις καρδιοχτύπι
δν έ'χης πονοκέφαλο, άν δρεξι σοΰ λείπη
γιά τό Μ α ν τ ζ ο ΰ ν ι  φίλε μου αύτοστιγμεί νά

, * γρ«Ψη?
πρίν ή άρρώστεια πάρει μπρός κΓ έρθη καιρός νά

κλάψης.
ATHENIAN MANUFACTURING CO.

4th and Poplar Streets, So. Bethlehem, Pa.

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

’Ισπανικά και Ελληνικά λάδια διΌλισμένα κα\ μή. Εγγυημένα ευγεστα. Χονδρικα'ι κα\ 
λιανικα'ι πωλήσεις.— ’Ιταλικά λάδια μόνον λιανικώς έπι τοί> παρόντος και όχι περισσότερον τών 
πέντε γαλλονίων έφ’ άπαξ άποστελλόμενα όπουδήποτε Q . Ο. D.

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

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε
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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 
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’ δλα τά απαραίτητα τών καφενείων πράμματα. 
κα! σιγαρέττα κάνομε μέ τ’ αρχικά σας γράμματα.

352 Donner Ave., MONESSEN, PA.

Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 

ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ 

ΤΟ «ΜΥΡΟΝ Ν. Ζ ΑΡΠΑ»

ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΡΙΖΙΚΩΣ ψωρίασιν, έμπιοφύτην, 
άρμυρόφλεμμα ( ’Αλωπίκη), ρευματισμούς, φαγούραν, 
εξανθήματα, σκασίματα δέρματος, πιτυρίδα καί πτώ
σιν τριχών, κρυολοόγημα, χιονίστρες, αίμορροΐδες, βήχα 
χρόνιον, κρυολογήματα, πιάσιμο, σύγκαμα, σπυρία τοΰ 
προσώπου.

Μαλακώνει τό πρόσωπο κα'ι γυαλίζει τό δέρμα.Φ
Τιμή 25 σέντς, 50 σέντς κα'ι 1.00 δολλάριον.

ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ Η «ΔΥΝΑΜΙΣ» 
τοΰ ίδιου εφευρέτου.

Μαντζοΰνι κατεσκευασμένο άπό αγνά φάρμακα, ρίζες, 
φλοιούς κα'ι φύλλα δένδρων.

’Ενδυναμώνει τούς άδυνάτσυς καί τούς άναιμικσύς. 
Θεραπεύει τήν δυσπεψ’ίαν, 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 ποΰ 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 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 ζητοΰν 
ε λ ά χ ι σ τ ο  κέρδος. Τό μυστικό εΐναι: Πρώτης 
τάξεως λάδι καί τιμή φθηνή.

SHEPPARD— STRASSHEIM CO. 
688 W . Randolph Street 

Chicago, III.

ΑΘΑΝ ΑΣΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΩΤΗΣ 
Διευθυντής Ελληνικών καί ’Ιταλικών Προσόντων

Ελληνικά καί Τουρκικά αν θέλης προσόντα
χωρίς νά βρίζςις 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. 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 άναΧαμβάνομεν τήν τελείαν έπίπλωσιν κατα
στημάτων μέ τιμάς συγκαταβατικός καί δρους λογικούς.

ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΣ ΗΜΑΣ Π ΡΙΝ  Α Π Ο ΤΑ- 

ΘΗΤΕ ΕΙΣ ΑΛΛΟΥΣ

Άτμόπλίοια τής Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποϋ αύλακώνουν τ’ αλμυρά νερά καμαρωτά,
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί πμίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναύλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

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

Λάδι ξαλ'θό Άΐ'δινοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σόύ 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 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 εχεις χρήμα 
Δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβαΐ-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στήν τιιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοΐς μετρητοΐς τά φέρνει.

LEKAS & DR1VAS 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; 
Στοΰ 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’ εΐναι 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 τού Παρνασσού, νά φάς καί ν’άπορήσης 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γ ράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS

New Bowery &  James St., New York.

Δέν εΐναι μόσχος ή Μα·ι·σϋ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Εΐναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλιαι 
καφές τής Μέκκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τσ χιλιομυρισμένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συγχωρνςίς.

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  Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ  

’ Ο δ ο ν τ ο ν 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 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
. Ε Μ Π Ο Ρ Ο Ρ Ρ Δ Π Τ Α Ι  

6 0 0  BLUE ISLAND CHICAGO, ILL.
"Οταν άγοράζετε δτοιμα ροΰχα πληρώνετε διπλά. Μόνον ή παραγγελία οίκονομεΧ χρήματα 

γιατί σάς δίδει διάρκειαν. Ή  στερεότης κα'ι ή καλαισθησία έπιτυγχάνεται μόνον δταν ήμπο- 
ρεΐς νά κοντρολάρης τόν έργάτη. Έ τοιμα ροΰχα είνε κατά τό κοινώς λεγόμενον «γουροΰνι 
στό σακκί».— Δοκιμάσατε μας. Έ άν τά ροΰχά δέν είνε σύμφωνα μέ τό γοΰστο σας, δέν ΰπο- 
χρεοΰσθε νά τά πάρετε. Ε λάτε ή στείλετε μας τά μέτρα σας.

3ίί


