
Δί SATURDAY APRIL 14, 1917

Νέα Ύόρκη εδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ κα! τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Δέκα καί τέσσαρες μηνός ’Απρίλη 
καί λυσσασμένοι γαυγίζουν σκύλλοι.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λκχτά.

'Ένδεκα τοϋτος άριθμός 
Φιλελευθέρων βρυχηθμός.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
χαί τό ξερό κάβε Ρωμησύ στην τσέπη τουθά μπαίνη' 
μέ χέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς καί μεϊς μ’ έκεΐνον χάζι.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά yeirg 
δυο μοναχά δολλάρια τό χρονο ihx μός δίνη,
κι’ δ'πως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς έράνους δπως άλλο ι »  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ^ .

Πβΰ έ Ζαμπούνης γράφει 
εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

'Ένεκα τά τσουβάλια, σταυροί καί άλλο κάτι 
τούς εγεινε ό Θρόνος καρφί μέσα στό μάτι.

Πήγες στούς Φιλελευθέρους 
στούς 'Ρηγάδες στούς Βαλέδες 
πούχουν μέλη δλω γέρους 
καί σπουδαίους κουραμπιέδες 
κι’ δταν μπρός φωνάξη πάλι 
ή Πατρίδα μας έφέτο 
θά τούς διής μέ τό τσουβάλι 
άντί δπλου Περικλέτο;

Χώθηκες καί σύ σακάτη 
στή γιορτή τοΰ Garden Terrace 
ποΰσαν κοκκινοσκουφάτοι 
τοΰ σπαθιοΰ καί τής μαχαίρας 
ποΰ μάς μπαίνουν στά ρουθούνια 
καί σάν λείπουν τά τουφέκια 
μέ τά φόρκς καί τά πιρούνια 
ξεκοιλιάζουνε τά στέκια;

Πήγες στούς προμηθευτάδες 
ποΰ στυλώνουν λάγνο βλέμμα 
καί κυτοΰν παντοΰ παράδες 
δπου γώ κυττάζω αίμα;
Είδες κείνους ποΰ στό σβίδος 
μάς φωνάζουν κάθε μέρα 
καί της σάρκες τής Πατρίδος 
εμπορεύονται δώ πέρα;

Τσουγκρίζοντας στό κέφι οί δυό τους τά ποτήρια 
γιά τής γιορτές μιλούνε καί γιά τά πανηγύρια.

Φώναξες καί σύ κεΐ μέσα 
δπως κΓ άλλοι κουφαηδόνι 
ζήτω γιά τόν Παπαφλέσσα 
τοΰ Γέρω Κολοκοτρώνη 
ζήτω δλου μας τοΰ γένους 
ποΰ θανάτου πήρε μπόρα 
κΓ ούρα στούς κεκοιμημένους 
στοΰ Ούάσιγκτων τή χώρα;

Ντίτ γιοΰ γκό γουΐθ δί φέλος 
πρώτος πάλι έν τοϊς πρώτοις 
κι’ έψαλλες καί σύ μέ μέλος 
σάν Παπάς καί σάν Δεσπότης 
«Φώς φανάρι πατριώτη 
Δημοκρατικών κηρίων 
πάρτε φώτα τοΰ Δεσπότη 
καί τοΰ Διάκου τών Συρίων;»

’Ήκουσες τοΰ Καλλιμάχου 
καί τοΰ Πέτρου Κικιρίκη. 
καθενός Βουλγαρομάχου 
μακρύ’ άπ’ τή Σαλονίκη 
ποΰ Σωτήρα τό Λευτέρη 
γιά τό γένος μας τόν βλέπει 
πλήν ζαλίζεται τό χέρι 
νά τό βάλη μέσ’ στήν τσέπη;

ι Πές μου σκιές προγονικές νά φτερουγίζουν είδες 
γύρω σέ δυό διάφορες, δυό εχθρικές Πατρίδες 
ποΰ μιά τής άλλης προσπαθεί νά μπήξη τό μαχαίρι 
γιατ’ έ'τσι μάς κατήντησε ή σκούφια τοΰ Λευτέρη;

Λέγε! Τί τάχα έ'καμε ό ίσκιος τοΰ Κανάρη 
δταν τό γράμμα διάβασαν τοΰ Μίστερ Καφαντάρη 
ποΰ ενεκα ποΰ έ'φαγε ποΰ τάχα τό στομάχι 
παρντόν ευκοιλιότητα προχθές συνέβη νάχη;

Πές μου μαγκούφη Περικλή. Μέ πάθος ή μέ δίχως 
απήγγειλε τό ποίημα ό φίλος μου ό Μίχος 
καί αντιστάσεως καμμιάς μή οϋσης φαμφαρώνο 
ξεθρόνισε τό Βασιληά καί ψάχνει νάβρη θρόνο;

Όταν ή γλώσσα βέβηλος έστρέφετο στόν θρόνον 
I σκιές δέν είδες γύρω σου περίλυπες προγόνων 
1 κι’ ένώ εκείνες ώκτειραν τών άπογόνων χάλια 
δέν κύτταξες χορεύοντα προμηθευτών τσουβάλια;

'Οταν ό Μπώτλερ μίλησε αυτός ό ίδιος πάλι 
ποΰ στής Πατρίδος τήν καρδιά έχει μαχαίρι βάλλει 
σάν τί νά είπαν οί νεκροί Βσυλγαρομάχοι τόσοι 
ποΰ λύσσαξε τή δόξα τους μιά μέρα ν’ άμαυρώση 
κι’ είπε κΓ αυτός μετά σοφών δυό παληανθρώπων άλλων 
πώς είν’ άγρία ή Ελλάς καί Κράτος Καννιβάλων;
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Σάν τι νά είπε ή σκιά τοΰ Μαύρου Καβαλάρη 
στοΰ Μπώτλερ τήν έμφάνισι μωρέ παληοζαγάρι 
ποΰ στής Πατρίδος έμπηξε τά στήθεια τό χαντζάρι 
καί λΰκο είπε τό Γραικό κι’ άρνί τόν Άρκουδιάρη;

Τι νάπε στους προμηθευτάς Καθηγητής μέ γνώσι 
ποΰ τή φυλή μας γύρεψε νά μάς τή χαντακώση 
τό χέρι σάν τους έ'δινε μέ γέλοια καί μέ χάχανα 
δμοιος στόν δμοιο δηλαδή κι’ ή κοπριά στά λάχανα;

Σάν τί νά είπε ή σκιά καί τοΰ Μαυρομιχάλη 
στήν εΰφραδή ε’ισήγησι τοΰ Πέτρου τοΰ Ντελάλη 
ποΰ πατριώτης φαίνεται καί κείνος κάθε μέρα 
καί γάντια μείπαν φόραγε λαδιά καί τσιμινιέρα;

"Οταν μάς έκεραύνωναν οί κουραμπιέδες δλοι 
τί νάπαν οί πολεμισταί ποΰ πέσαν γιά τήν Πόλι 
κι’ ό τελευταίος Βασιληάς ποΰναι μαρμαρωμένος 
πόσες φορές φασκέλλωσε τό φοβερό τους μένος;

Πές μου σύ ποδσαι Περικλή Φιλελευθέρων Φίνος 
σάν τί σοφίες είπε πλιό κι, ό Πΐ Άραβαντίνος, 
Τρίξαν στό λόγο του οστά προγονικά κεφάλα, 
πώς έτριξαν τών ζωντανών ποτέ στήν ίδια σάλα;

Μέσα στά πατριωτικά τά λόγια του τά τόσα 
έμνήσθη ώς ό Θόδωρος τοΰ πώς καί ποΰ καί πόσα 
καί σείων τόν μανδύαν του, δεινοΰ Βουλγαρομάχου 
σάς είπε περί σχέσεως μανδύου καί στομάχου;

Είπε ό Πάνος ό σοφός τοΰ πιό σοφοΰ Λευτέρη 
ποιός τρίβει μπαμπακόσπορο ποΰ θά γενή πιπέρι 
γιά νά τό τρίψουν στήν κορφή τοΰ κόσμου τοΰ χαμάλη 
οί δανεισταί χορηγηταί καί φίλοι Άγγλογάλλοι;

Π .— Ή  πράσινες φλόγες 
ή κόκκινες ρόγες 
κουτέ Φασουλή 
τά κίτρινα φίδια 
τά κάτασπρα μήδια 
μ’ άρέσουν πολύ.

Σαλιάρικα λόγια 
σαχλά κομπολόγια 
άφροί σαπουνιοΰ 
ποΰ είπα ώϊμένα 
χαλάλι στήν πένα 
μουσάτου γενιοΰ.

Τό κόκκινο ράσο 
The head άπ’ τό πράσο 
Συνόδου κλωτσιές 
βδελΰξης τσακπίνης 
πλήν αύριο ξύνεις 
στό δρόμο πατσιές.

Φωστήρ Σαλονίκης 
Σωτήρ Κικιρίκης 
φαρμάκι χολή 
μικρός πώς νά φθάσω 
στοΰ Μίμη τό ράσο 
γκαβέ Φασουλή;

Π ατρ ίδα Ν τελάλη 
άρβύλα, τσουβάλι 
the penn, no σπαθί 
στό χέρι παντιέρα 
κορφή τσιμινιέρα 
φτοΰ μή βασκαθή.

Ρητόρων γλωσσίδια 
γιά φλόγες καί φίδια 
μάς είπαν πολλά 
καί μόνο δέν είπαν 
σέ ποιά μπήκαν τρύπαν 
εράνου ψιλά.

Οί κίτρινες λίρες 
τοΰ "Εθνους φωστήρες 
ζυγά καί μονά 
χτυποΰν παλαμάκια 
άντίο πλακάκια 
γινήκαν λιανά.

Μέ ψήφισμα μόνο 
γκρεμίζουν τό θρόνο 
καί βλέπω κι’ έγώ 
τόν Πάνο τόν ΐφη 
σπουδαίο ν έρίφη 
τρανό υπουργό.

NEW YORK, SATIRE

Α Π Ο  ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

Αί γιορτές τής Έθν. Ανεξαρτησίας τόσον στό 
Carnegie Hall δσον καί στό Terrace Garden διε-
ξήχθησαν μέ πολλή λαμπρότητα. Τά οστά τών κεκοι-■ 
μημένων προγόνων έτριζαν μεσ’ στούς τάφους των 
άγρίως μέ πόνο ποΰ δέν μπορούσαν νά λάβουν μέρος 
κι’ αυτά στή  ̂ ώραΐες αυτές γιορτές καί νά κάνουν τά 
δικά μας τά κόκκαλα νά τρίξουν άπό πόνο.

Περισσότερος ένθουσιασμός παρετηρήθη στή γιορτή 
τών Φιλελευθέρων ή όποία ήτο άληθινό πανηγύρι ή μάλ
λον γιά τά πανηγύρια· ένθα οί Φιλελεύθεροι πήραν τόση 
φόρα ώστε μετά τούς ζωντανούς άρχισαν νά ζητωκραυ
γάζουν καί γιά τούς πεθαμένους.

-— Ζήτω ό Περικλής ό Άθηνάϊοοοος.
—  Ζήτωωωωωω.
—  Ζήτω ό Αλέξανδρος ό Μακεδόνοοοοος.
—  Ζήτοκοωωω.
—  Ζήτω ό Κόδρος ό Πρόεδρος τοΰ Σκαραμαγκάάά.
—  Ζήτακοωωω.
Καί ήκούσθη ό εξής διάλογος.
—  Μωρέ δέν τό πήραν άκόμα οί Φιλελεύθεροι χαμ

πάρι δτι δλοι αύτοί γιά τούς όποιους ζητωκραυγάζουν 
εΐναι πεθαμένοι;

—  Ά μ ’ αυτοί φίλε μου ζοΰν τρεις χιλιάδες χρόνια 
πίσω. ’Άλλως τε μήπως κι’ οί Φιλελεύθεροι δέν είναι 
πολιτικώς πεθαμμένοι;

Παρετηρήθη έπίσης δτι ό έκφωνήσας τόν π α νυ-λ ι- 
ρ ι κ ό ν τής ημέρας όμιλών κυτοΰσε πρός τό ταβάνι 
οπότε τοΰ φώναξε κάποιος.

—  Γιατί μωρέ κυτάς διαρκώς π ά ν ω  στά ψηλά; Καί 
άπήντησε άλλος.

—  Γιατί τό πήρε συνήθεια ό Πάνος άπό τά. . . . 
ψι λά.

’Ιδιαιτέραν δμως έντύπωσιν έ'καμεν ό λόγος τοΰ 
Μπώτλερ, τόν όποιον προσεκάλεσαν οί περίφημοι πα
τριώτες Κικιρίκηδες έπειδή δέν μπορούσαν νά φέρουν 
ως ρήτορας τόν Μιλιούκωφ ή τόν Ίβάνωφ προσωπικό
τητας έξ ίσου γνωστάς γιά τό φ ι λ ε λ λ η ν ι σ μ ό  
τ ο υ ς  δσω καί ό περίφημος Καθηγητής Μπώτλερ, είσ- 
ηγητής τής άνθελληνικής καί συκοφαντικής έκείνης έκ- 
θέσεως τής Καρνεγείου Έπιτροπής έπί τών φρικαλεο
τήτων τοΰ Έλληνο-Βουλγαρικοΰ πολέμου.

Καί ήρώτησε κάποιος τό διπλανό του.
—  Τί θέσι έχει αύτός ό Μπώτλερ;
—  Έδώ δέν έ'χει καμμιά θέσι.
Καί ενας Νομοταγής.
— Μέ συγχωρείτε κύριοι, Ακριβώς έδώ μέσα εΐναι 

ή θέσι του.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΕΠΗΓΑΝ ΓΙΑ ΜΑ ΑΛΙ

Πρόσωπα τής άηδίας (λάθος τυπογραφικόν) τής κω
μωδίας θέλαμε νά πούμε.

ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ προμηθευτής διαφόρων 
(α)ειδών έμπορευμάτων καί 'Ιδρυτής τοΰ Ασύλου τής 
Σαχλαμάρας.

Δ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΜΟΣ έξαγωγεύς. . . τών όδόντων 
τοΰ Ντελάλη καί είσαγωγεύς. . . τών τσουβαλικών άρ- 
γυρίων.

Μ ΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜ ΕΝΟΣ καθηγητής τής Κολομ
βίας καί σόφός μέχρις άηδίας.

Π ΑΝ Ο Σ Τ ΑΧΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ξυνοκοίλης φανο
ποιός.

Δίς ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΑΤΟΥ ερωμένη τού 
Κικιρίκη.

Κα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΤΟΚΕΡΗ φίλη τού Ταχα- 
βαντινοΰ.

Μερικοί πατριώτες, περισσότεροι φωνακλάδες σωρός 
κουραμπιέδες καί δχλος πολύς.

Σκηνή καί σαπούνι.

(Ή  σκηνή παριστά σκηνήν θεάτρου μέ άνθρώπους 
μαζεμένους μέσα σ’ ένα κτίριο άπ’ έξω άπ’ τό όποιον 
γράφει Terrace Garden άντί νά γράφη. . . Δαφνί. 'Η 
αυλαία σηκώνεται καί φαίνεται ό Πέτρος Κικιρίκης 
καθαρίζων τή μύτη του μέ τό μανίκι καί καθημενος 
σταυροπόδι δπως είς παλαιοτέραν εποχήν.)

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ (μονολογών). Δέν εΐναι κατάστασις 
αύτή. ’Όχι. Άκοΰς έκεΐ φίλε μου. Έγώ ό Κικιρίκης, 
ό Σ τ ρ α β ω τ ή ρ  τοΰ 'Ελληνισμού, ό σπαραξικάρδιος

πατριώτης, ό στιβαρός Π ηλοπογνήσιος, ό Μέγας εύεργέ- 
της δλων τών έπιτηδείων τσανακογλυφτών, έγώ πού φι- 
γουράρω στό κεφάλι δηλαδή θέλω νά πώ ποΰ φορώ 
φουγάρο το'>ρα στό κεφάλι καί στά χέρια γάντια έ'στω 
καί νούμερο 13 δπως είπε μιά φορά κι’ έναν καιρό ό 
έ'ξαρχος, οΰ ή ευχή έπί πάντας ήμάς, άκοΰς έκεΐ νά μή 
μπορώ νά τήν ιδώ τόσους μήνας τώρα; Τίποτε. Πρέ
πει κάτι νά γίνη, γι άνά μή γίνη τό μΛτι μας γαρίδα 
καί γάρ ό θάνατός σου ζωή μου δπως είπε καί ό Μέ
γας φιλόσοφος τής Άρχαιότητος Κολοβελόνης μέ συγ- 
χωρεΐτε εις τό έξωφρενικό έκεΐνο σύγγραμμά του «Περί 
τσουβαλιών ύπό τά πιεστήρια καί δέν συμμαζεύεται δε
κάρα.

ΚΑΛΛΙ ΠΟΛΕΜΟΣ (εισερχόμενος καί ευλογών μέ 
ά ν ο ι γ μ έ ν α τά δάχτυλα τόν Κικιρίκην, δστις τρέχει 
πρός υποδοχήν του κ ο υ μ π ω ν ό μ ε ν ο ς ) .  Τί τρέχει 
τέκνον πεφιλημένον; "Ινα τί ή μεγαλειώδης δψις σου 
συνεφώδης γέγονεν ώσπερ καταρρακτώδης; Δεΰτε ά- 
σπάσομαί σε καί σπασμοί καταλάβωσι βαλάντιόν σου 
πολυστένακτον.

("Επεται συνέχεια.)

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ Α Ρ Α . . .  ΓΕΡΜΑΝΟΦΙΛΟΣ
Είδες λοιπόν τί σημαίνουν Νομοταγείς; μοΰ φώναξε 

ό Βενιζελικός φίλος κρατών ένα κομμάτι Ελληνικής έφη
μερίδος ένα ρ ά κ ο ς  δπως θά έλεγε ν ομοιοκατάληκτος 
φίλος δημοσιογράφος.

— ’Όχι τοΰ είπα. Δέν ε ί δ α  τί σημαίνει Νομοτα
γής, α ι σ θ ά ν ο μ α ι  δμως τί πραγματικώς είναι.

-— Λοιπόν διάβασε δώ μοΰ λέγει τείνων ένα κομ
μάτι χαρτί τυπωμένο μέ ’Ελληνικούς χαρακτήρας ή 
μάλλον μέ ’Ελληνικά γράμματα άπό άνθρώπους μέ κα
νένα χ α ρ α κ τ ή ρ α .

—  Νά σοΰ πώ φίλε μου. Ά π ’ τήν εφημερίδα αυτή 
δέν διαβάζω τίποτε άπό κείνα ποΰ συνδέονται μέ τήν 
πολιτική κατάσΐασι τής Πατρίδος καί μέ τήν τύχη τοΰ 
’Έθνους μας γιατί δέν μπορεί νά είναι παρά γεννή
ματα έγκεφάλων νοσηρών ή άπόρροια εΰτελοΰς υπο
λογισμού. Γιατί δμως μοΰ φέρνεις τό χαρτί αύτό καί 
δέν μοΰ φέρνεις τό New York Herald; Είδες τί έγραψε 
προχθές; Τόσον σύ δσον καί οί τής φυλλάδας πάθατε 
δλοι καταρράκτη καί δέν τό είδατε γιά νά ντραπήτε 
σείς πού λυσσάξατε νά παραστήσετε στά μάτια τών 
Αμερικανών τούς Νομοταγείς ώς Γερμανοφίλους καί 
συνεπώς σύμφωνα μέ τό συλλογισμό τόν ήλίθιο ποΰ 
κάνετε ώς άντι-Άμερικανούς.

-— Δέν τό είδα.
— Δέν τόν συνέφερε βλέπεις τόν Ντελάλη νά τό με- 

ταφράση, ιηά ο λ ό κ λ η ρ η  στήλη καί δέν τώκαμε, γιά 
νά ιιή φανή ή γδύμια σας καί ή γδύμια ή δική του, 
άφ’ ού ή περιγραφή έκείνη εξέθετε στό Αμερικανικό 
κοινό άδέκαστα τά πράγματα πώς ήσαν καί πώς έχα- 
ρακτήρισαν οί Ά  μ ε ρ ι κ α ν ο ί ο ί ί δ ι ο ι  τούς Συν
δέσμους καί τήν προχθεσινή γιορτή μας. Νά σοΰ πώ 
ένώ τί ry'imUf μεταξύ άλλων. «Τό συλλαλητήριον τοΰ 
Carnegie Hall (Νομοταγών) έπί τή εύκαιρία τής 
εθνικής εορτής τών Ελλήνων ήτο έν ταύτώ καί συλ- 
λαλητηριον Pro-American. Τοΰ Terrace Garden δέν 
μπορούμε νά πούμε πώς ήτο δ χ ι Αμερικανικόν πάν
τως δμως ήτο π ο λ ι τ ι κ ό ν  καί υπέρ τοΰ Βενιζέλου». 
Ή  πιό φιλοσύμμαχη έφημερίς τής Ν. Ύόρκης έχα- 
ρακτήρισε μέ θαυμασίαν άντίληψιν τό μέν συλλαλητή
ριον τοΰ Terrace Garden ώς πολιτικόν, ώς συλλαλη
τήριον ρ ο υ τ ί ν α ς  κομματικών παθών καί σπαραγμού 
αδελφικού, τό δέ δικό μας εθνική γιορτή καί έκδήλω- 
σιν ευγνωμοσύνης καί πίστεως πρός τήν Μεγάλην Δη
μοκρατίαν, ποΰ άνεβαίνει σήμερα τόν πολεμικόν Γολ
γοθά γιά νά σταυρωθή χάριν τών Δικαίων καί τής 
Ελευθερίας τής άνθρωπότητος. Συλλαλητήριον άνθρώ
πων ευγνωμονων πρός τήν φιλόξενον αύτήν χώραν 
έχαρακτήρισε πολύ δικαίως τό New York Herald τήν 
συνάθροισιν τών Νομοταγών, τών άνθρώπων άκριβώς 
εκείνων τούς όποιους π ρ ο δ ο τ ι κ ώ ς καί ά ν τ ε θ ν ι- 
κ ώ ς φερόμενοι οί τού Κήρυκος έκύλησαν κάθε λίθον 
γιά νά τούς χαρακτηρίσουν στά μάτια τών Αμερικα
νικών Αρχών ώς Γερμανοφίλους. Τώρα τί νομίζεις σύ; 
Θαρρείς οτι οι άνθρωποι αύτοί ποΰ λύσσαξαν έναντίον 
τών Συνδέσμων μας δέν αναγνωρίζουν μέσα τους πώς 
λένε ψέμματα πώς σ υ κ ο φ α ν τ ο ύ ν ,  δταν χαρακτη
ρίζουν τ ά τ ρ ί α  τ έ τ α ρ τ α  τούλάχιστον τοΰ έν Α 
μερική Ελληνισμού ως ύπέρ τών Γερμανών; Ξέρουν 
πολύ καλά εκείνοι δτι δέν υπάρχει ούτε ένας "Ελλην 
Γερμανόφιλος, καταλαβαίνουν περίφημα εκείνοι πώς δέν



NEW YORK, SATIRE

NEW YORK, SATIRE

59 PEARL ST., R O O M  707 

Published every Saturday by

C. ZAMBOUNIS 

SUBSCRIPTIONS
United States of America. . . .$2.00 yearly 
Foreign Countries .......................$3.00 yearly

Tel. 6319 Broad.

τήν καταστροφή αύτή μπορούν νά χορτάσουν τά δικά ι άπανθρώπου αποκλεισμού έκ μέρους τών Συμμάχων, 
τους προσωπικά μίση κα'ι νά εξυπηρετήσουν τά ύ̂ ,ικά 
τους συμφέροντα; Ό  χαρακτηρισμός τών Συνδέσμων 
τών Νομοταγών ώς Γερμανοφίλων άπό τοΰς άπάτριδας 
συμφεροντολόγους είναι ή πιό βρωμερά έκδήλωσις τής 
υποκρισίας καί ιδιοτελείας των.

ΑΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

Δέν άπευθυνόμεθα σήμερα στους Ν ο μ ο τ α γ ε ΐ ς .  
Κάνομε έ'κκλησι στούς ΕΛΛΗΝΑΣ έν γένει ασχέτως 
πρός τά πολιτικά φρονήματα των. Μιλούμε στήν 'Ελ
ληνική καρδιά κι’ απλώνομε τό χέρι στήν ’Εθνική ψυχή.

"Ελληνες! Θά εϊμεθα έ γ κ λ η μ α τ ί α ι, θά εϊμεθα 
υπεύθυνοι απέναντι τοΰ Θεοΰ έάν άφήσωμε μιά γενεά 
ολόκληρη νά βγή καχεκτική, νά βγή εκφυλισμένη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ καί ΣΥΝ 
ΔΕΣΜΟΙ ΝΟΜΟΤΑΓΩΝ.

Γκρεμίστε κάτω σέ συντρίμματα τούς τοίχους τών 
πολιτικών Ιδεών ποΰ σάς χωρίζουν κι’ έλάτε δλοι νά δώ- 
σωμε τά χέρια μας γιά μιά στιγμή μονάχα γύρω άπό 
τής κούνιες τών βρεφών ποΰ κλαΐνε πεινασμένα δίπλα 
άπ’ τά κρεββάτια τών αρρώστων άδερφιών μας, ποΰ’ ξε
ψυχούν, γιατί δέν έχουν φάρμακα.

Χλωμά παιδάκια καί νήπια καχεκτικά στρέφουν σέ 
μάς σήμερα μισοσβυσμένα τά ματάκια τους καί μάς 
γυρεύουν τή ζωή. Μονάχα μεΐς νά τά γλυτώσομε μπο- 
οοΰιιε.

“ Οταν πρό τεσσάρων σχεδόν εβδομάδων άμα τή κα- 
ταλύσει τοΰ Ρωσσικοΰ καθεστώτος διά τής έκθρονίσεως 
τής Δυναστείας τών Ρωμανώφ έγράφομεν μετά πεποι- 

ι θήσεως δτι διά τής έκθρονίσεως εκείνης ή Ρωσσία έφέ- 
, I ρετο πρός χωριστήν ειρήνην δέν έχρησμοδοτοΰμεν διε- 

τυποΰμεν μόνον γνο>μην στηριζομένην έπί τής γνώσεως 
εύρίσκεται ουτε μιά Ελληνική ψυχή ποΰ νά εύχεται j τών Ρωσσικών πραγμάτων, έπί τής ψυχολογίας τών 
Γεοιιανική νίκη, ή οποία θά ίαβδυναμοΰσε μέ κραταιά λαών καί τά γϊγονότα σήμερον επέρχονται ραγδαία ΐνα 
Τουρκία, μέ μεγάλη Βουλγαρία καί ασθενή, καχεκτική μάς δικαιώσωσιν.
Ελλάδα. Μάς ονομάζουν Γερμανοφίλους έμάς. ’Αλλά j Τά τελευταία έκ Βερολίνου τηλεγραφήματα μάς άν- 
0εέ μου ποιοι είναι αύτοί; ΟΙ αποδεδειγμένοι συμφε- αγγέλλουσιν δτι ό εις στενωτάτας ευρισκόμενος σχέσεις 
ροντολόγοι, οί άνθρωποι ποΰ έρρΐχτηκαν νά λ η σ τέ- ■ μετά τοΰ Γερμανού Άρχικαγγελαρίου αρχηγός τής 
ψο υ ν  τό Ελληνικό Δημόσιο Ταμείο, εκείνοι ποΰ δέν Σοσιαλιστικής πλειονοψηφίας έν τώ Reichstag Philip 
προσέφεραν π ο τ έ  τ ο υ ς  καμμιά ύπηρεσία στή δύ- Scheideman άνεχώρησεν έκ Βερολίνου εις «έμπιστευ- 
οτυχη Πατρίδα, τής όποιας προβάλλουν σήμερα ύπε- τικήν άποστολήν» ήτις δέν δύναται είμή νά στρέφεται 
οασπισταί. Βουτηγμένοι στ’ ατομικά τους πάθη, άγκο- πρός τήν Ρωσίαν έ'νθα οί ειρηνόφιλοι μεταξύ τών 
μαχώντες μέσα στό βοΰρκο τής Ιδιοτελείας ποΰ χαρα- ’Εργατικών Σωματείων, τών αντιπροσώπων τοΰ στρα- 
κτήρισε τή ζωή τους ολόκληρη ξεσχίζουν τά ροΰχά τους τού, τών Βουλευτών καί τών Σοσιαλιστών κατακτώσι 
καί βγάζουν σήμερα υστερικές φωνές έναντίον τών No- διαρκώς καί νέον έδαφος. Όσοιδήποτε δμως λόγοι καί 
μοταγών, δχι γιά τό συμφέρον τής Π ατρίδος τήν ό- αν συνηγορώσι σήμερον πρός έπιτυχίαν τής άποστολής 
ποιαν αύτοί ποτέ τους δέν έννοιωσαν μέσα των, άλλά τοΰ Γερμανού Σοσιαλιστοΰ έχομεν τήν γνώμην δτι j διναν £ν«  δράμι κινίνο δέν θ ά χ α ν α  τό δύστυχο τό
γιά τό δικό τους τό συμφέρον τό υλικό, τό βρώμικο, αΰτη είναι καταδικασμένη ν’ άποτύχτ  ̂ προσκρούουσιι είς Μ ό ν ο  μ ο υ  παιδί, πέστε μου ποιός άπό σάς δέν θά
Ξέρεις έσύ τί πράγμα τούς ύπαγορεύει τό συλλογισμό τήν έπιμονήν τών οπαδών τοΰ Πανσλαβισμού, ούτινος νοιώση ανεμοζάλη στήν ψυχή του μέσα καί δέν θά
εκείνον τόν έξωφρενικό «Π άς Νομοταγής φιλοβασιλι- ή ένσάρκωσις είναι σήμερον δ νέος Ρώσσος ύπουργός σκύψη τό κεφάλι του σάν ένοχος στή γή, σάν κ α κ ο ΰ ρ-
κός άρα άντιβενιζελικός, άρα Γερμανόφιλος, άρα έναν- τών ’Εξωτερικών. 'Ο Μιλιούκωφ διά τών τελευταίων γ 0 ς) σ ά ν  φ ο ν η ά ς ;
τίον τής ’Αμερικής, άρα βρέχει;» Ή  μοχθηρία, τ’ άτο- άνακοινώσεών του φέρεται άκρως άντιφρονών πρός τάς; Ποιός άπό μάς ποΰ έκλεισε τ’ αΰτιά του στήν έκ- 
μικά τους πάθη. Έάν αύτοί ποΰ τεντώνουν σήμερα δώ προηγουμένας δηλώσεις τοΰ συναδέλφου του Σοσιαλι- κλησι αύτή δέν θά πή τότε μέσα του. "Αν βοήθαγα 
πέρα τό Ζακχαίο τους ανάστημα ώς φιλελεύθεροι— κατ’ στού έπί τής Δικαιοσύνης υπουργού Κερένσκη έν σχέσει κι· έγώ έστω μέ μιά ΔΕΚΑΡΑ αλήθεια ΔΕΝ θά πέ- 
ονομα μονάχα— καί πρόμαχοι τής έλευθερίας τοΰ Έλ- μέ τάς Ρωσσικάς βλέψεις κατά τήν σύναψιν τής γενι- φαινε τό έρημο παιδάκι, δέν θά γινόταν ένας πατέρας
ληνικοΰ λαού αν αύτοί μπορούσαν νά μάς καθήσουν κής ειρήνης. δυστυχής καί μιά φτωχηά μανοΰλα δέν θά ντυνόταν
δλους έμάς τούς Νομοταγείς στό ήλεκτρικό σκαμνί ή Ό  Μιλιούκωφ έδήλωσεν δτι ή Διεθνοποίησές τής ογύ πένθιμα, στά μαύρα νά κλαίη σέ δλη της τή ζήσι 
τούλάχιστον νά μάς στείλουν γιά δλη μας τή ζωή στή Κω ν σ τ α ντ ι νο υπό λε ως ή ικανοποιούσα τάς βλέψεις τοΰ το μόνο της παιδί.
φυλακή θά τώκαναν μ’ δλη τους τήν καρδιά καί μέ συναδέλφου του θά ήτο δώρον άδωρον διά τήν Ρωσ-j ’Αδέρφια! ’Απ’ τή δεκάρα τή δική μας κρεμιέται ή
τό δίκηο τους (τό έ μ π ο ρ ι κ ό δηλαδή καί τό Ύ  π ο υ ρ- σίαν, άν αΰτη δέν ήτο κ ά τ ο χ ο ς  των στενών καί ή ζωή £νός ανθρώπου, ενός παιδιού συγγενικού μας ΐσοις. 
γ ι κό )  άφ’ ού έχομε τή βλακεία νά μή γινόμεθα γε- έπί τών Κρατών τοΰ Αίμου Ρωσσική επιρροή θά ήτο| Αύτός ποΰ δέν θά στείλη δ,τι μπορεί στό Greek 
φΰρι γιά νά περάσουν άπό πάνω μας τά 'Υπουργικά | ή μόνη έξασφαλίζουσα τήν Ρωσσίαν άπό τοΰ έξαπλου-1 Relief Committee δέν θά είναι δχι μόνον "Ελλην μά

"Ελληνες!
Μήν αρνηθη κανείς τόν οβολόν του», γιατί θαρθή 

στιγμή νά νοιώση μέσα τήν ψυχή του πικρά νά σπα- 
ραχθή. Ποιός άπό μάς σάν πάη μιά μέρα στή γλυκειά 
Πατρίδα μας κι’ άκούση τόν πατέρα, τόν αδερφό, τό 
συγγενή, τό φίλο, τόν άγνωστο άκόμη νά τού είπή δα
κρύζοντας. «Ά χ ! ’Ά ν  είχα δυό κουτάκια γάλα, αν μοΰ-

χαρτοφυλάκια τών 'Υποψηφίων Πρωθυπουργών καί μενού πρός τήν Άσίαν Γερμανισμοΰ. Τό έπί τής Ά ρ- 
Προέδρων τής φανταστικής Ελληνικής Δημοκρατίας μενίας Ρωσσικόν Π ροτεκτοράτον συμπεριλαμβάνεται
καί τά τσουβάλια τών διαφόρων 'Ιδρυτών. Είδες τί κά
νουν τώρα; Προσπαθούν νά πείσουν τόν Αμερικανικό 
λαό καί τάς Άρχάς δτι δλοι έμεΐς εϊμεθα Γερμανό
φιλοι καί έναντίον τής Αμερικής.

Τό κάνευν γιά νά κερδίσουν τόν άγώνα χάριν 
τής II ατρίδος.

—  Τής ΓΙατρίδος; Κολοκύθια. Τό κάνουν γιά νά 
κερδίσουν τόν άπηλπισμένον άγώνά τους κατά τής Ά - 
τλαντίδος. Νά γι’ αύτό τό κάνουν μονάχα. Είδες λοι
πόν έσύ ποτέ σου έστω καί ένα μονάχα άπ:’ τ’ άσυνάρ- 
τητα έκεΐνα άρθρα τους ποΰ νά μή στρέφεται κατά τών 
ανθρώπων τής Άτλαντίδος; ΓΓ αύτούς ή ιδέα δέν εί
ναι ό σ κ ο π ό ς ,  άλλά τό μ έ σ ο ν  ποΰ θά φθάσουν 
στό σ κ ο π ό  τό δικό τους ποΰ δέν έχει τίποτε κοινό 
μέ τήν Πατρίδα. Λοιπόν οί άνθρωποι αύτοί αν ήσαν 
πεπεισμένοι, δτι θά συνέτριβον τήν Άτλαντίδα γινό
μενοι άντιβενιζελικοί νάσαι βέβαιος πώς δέν θά έδίστα- 
ζον ουτε στιγμή νά τά γυρίσουν τά πανιά. ’Εάν έπρό-

είς τό πρόγραμμα τοΰ νέου ύπουργοΰ καί Κύριος οίδε 
πόσα άλλα δευτερευούσης μέν διά τήν Ρωσσίαν σημα-

μήτε καί ά ν θ ρ ω π ο ς .  Ή  Φιλανθρωπία δέν έχει Π α
τρίδα καί ή έλεημοσύνη δέν είναι κτήμα κανενός.

Δέν έξυπηρετούμεν τήν Πατρίδα δταν τήν ΕΡΗΜΩ
Ν OMEN.

ροντα έπιφυλάσσεται νά φέρη είς φώς ή σκοτεινή διάνοια 
τοΰ Βουλγαροφίλου Ρώσσου ύπουργοΰ.

Ή  έκ Βερολίνου άναχώρησις τοΰ Γερμανού Σοσια- 
λιστού ήτις λαμβάνει χώραν μετά τάς δηλώσεις ,'.οΰ 
Ρώσσου ύπουργοΰ τών ’Εξωτερικών, δηλώσεις άντικει- 
μένας δλως πρός τούς Σοσιαλιστικούς πόθους δέν φαί
νεται νά είναι είμί έναρξις διαπραγματεύσεων μεταξύ 
τών Γερμανών καί Ρώσσων Σοσιαλιστών περί χωριστής 
Γερμανο-Ρωσσικής ειρήνης. 'Ως ανωτέρω δμως εϊπομεν 
δέν νομίζομεν δτι θά εΐναι δυνατή ή πραγματοποίησις 
τοΰ σκοπού τούτου σήμερον έφ’ δσον τάς Ρωσσικάς 
τύχας ιθύνουσιν οί Πανσλαβισταί. ’Ά ν  όμως δ Schei- 
derman άποτύχι ,̂ δπως πιστεύομεν, είς (τήν διεκπε- 
ραίωσιν τοΰ γιγαντιαίου έργου, δπερ άναλαμβάνει, 
τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέν έρρίφθη έπί τής γής ό 

κειτο περί χαρακτηρισμού ώς Γερμανοφίλων (ορισμέ-! σπόρος εκ τοΰ οποίου θ’ άναβλαστήση μετ’ όλίγας έ- 
νων άτόμων τό πράγμα δέν θά μούκανε τήν άλγεινή βδομάδας ίσως τό δένδρον τής Ρωσσικής είρηνης. 
καί τρομερή έντύπωσι ποϋ μοΰ κάνει τώρα ποϋ πρό- Λι πρός τους Ρώσσους ΣΟσιαλιστάς προτάσεις τοΰ 
Κξίται περί Σωματείου ποϋ αριθμεί δεκάδας χιλιάδων Scheiderman σύμφωνοι ώς ύποθέτομεν καθ δλα πρός 
μελών. Ή  α τ ι μ ί α  ποΰ διαπράττεται είς βάρος τής^τους λαϊκούς Ρωσσικους πόθους δέν θά γίνωσι βεβαίως 
τιμής καί τών υλικών συμφερόντων τοΰ Ελληνισμού άποδεκται έκ μέρους τής παρούσης Ρωσσικής Κυβευ
τής Αμερικής δέν εΐναι άσήμαντος, άλλά σοβαρά, φρι- νησεως, θα ενισχύσωσιν δμως κολοσσιαίος εν καιρω το 

. καλέα. Φαντάζεσαι λοιπόν έσύ ποιό θά ήτο τό άποτέ-1 Ρωσσικόν κόμμα τών ειρηνοφίλων, ύπόταν λόγοι άνε
h Μ Μ

σΐας, ζωτικότατα δμως διά τόν 'Ελληνισμόν συμφέ-, Βγάλτε γιά μιά στιγμή άπό τό νοΰ σας κάθε εικόνα
άλλη καί προσηλώστε τά μάτια τής ψυχής σας πάνω 
στά δύστυχα τά βρέφη ποΰ σπαρταρούν καί σβύνουν 
έκεΐ κάτω γιατί δέν έ'χουν νά πιοΰν ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΚΙ 
ΓΑΛΑ, στά άρρωστα παιδάκια ποΰ ξεψυχούν γιατί δέν 
έ'χουν λίγους ΚΙΝΙΝΟΥ κόκκους.

ΓΑΛΑ γιά τά ΒΡΕΦΗ μας γιά τά ΜΙΚΡΑ παιδά
κια ΓΙΑΤΡΙΚΑ.

Ή  Διεύθυνσις τοΰ Greek Relief Committee είναι: 

113 W . 31st St., New York.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ

Μέ τήν προτομήν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνοι' τού IB ' 
καί τόν Δικέφαλον άετόν.■εσμα, άν οί ά ν ή θ ι κ ο ι αύτοί κατώρθωναν νά πεί- ξάρτητοι τής θελήσεως τοΰ Ρωσσικοΰ λαού έπιταχύνωσι j

«ουν τόν ’Αμερικανικό λαό δτι δλοι οί μή Βενιζελικοί Φ  σήμερον άποκρουομένην ειρήνην. Τά γεγονότα, ^  /α1 σ{, Νομοταγής ^ θιν(·)ς σάν μένα;
είναι Γερμανόφιλοι καί έναντίον τής Άμερκής; Έλ- επέρχονται ραγδαία και η ημέρα έκεινη δέν είναι πολύ'
ληνικά καταστήματα θά έμποϋκοτάροντο, έργάται θά Μακ(?αν· Ή  Ρωσσια θά κλείση ειρηνην πρό τών Συμ-
«πελύοντο άπ’ τά έργοστάσια, ύπάλληλοι θά εύρίσκοντο ΜαΧων της δια T(~JV Σοσιαλιστών.
°το δρόμο, τό Ελληνικό δνομα έν γένει θά έπέσυρε _______________

περιφρόνησι καί δλ’ αυτά θαρρείς γιά τήν Π α
τρίδα; ’Όχι· γιατί ή Πατρίδα δέν θά κέ ρ δ ιζε , δταν 
το 'Ελληνικό δνομα θά έ χ α ν ε. "Ολ’ αύτά θά έγίνοντο 
μονόν καί μόνον γιά νά κτυπηθή ή Άτλαντίς. Τί τούς
μέλλει αύτούς, άν μείνουν νηστικοί και πεινασμένοι χι-! γιά τή σημερινή κατάστασι της Π ατρίδος μας πεθαί- 
■•«δε, Ελληνες βιοπαλαισται, αν καταστραφούν χίλια- νουν άπό π ε ί ν α  κεί κάτω μακρυά στά αγιασμένα χώ- 
F - Ελληνες καταστηματαρχαι οταν μέ την πείνα και ματα ποΰ είδαμε τό φώς, θύματα τού σκληοού καί

Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ

Ελληνες!
Α θώα βρέφη, παιδιά μικρά πού δέν είναι υπεύθυνα

Τήν προτομή τοΰ Βασιληά νά βάλης στήν καδένα 
τού Λυτρωτή πού ό Θεός μάς έχει φέτος δώσει 
τή Μάν’ άπό τό μακελειό δυό χρόνια νά γλντώση.

Έκ καθαροΰ χρυσοΰ 22 Καρατίων $8.50, καρ. 18 
$7.50, καρ. 14 $0.50.

Άποστέλλονται τή παραγγελία σας C. Ο. Δ. 
Επίχρυσα 25c, τό όποιον άποστέλλεται ώς δείγμα. 
Γράψατε: John Anychich No 107 B)way.

ST. LOUIS MO.



τ
\

NEW ΥΟΙίΚ, SATIRE

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
1 Σφραγίδα έκ καουτσούκ, 100 Φακέλλους, 100 

φύλλα χάρτου ριγωμένου, 100 επισκεπτήρια, άρίστης 
ποιότητος 2 ΜΟΝΟΝ ΔΟΛΛ.

"Απαντα καλλιτεχνικά μέ τό δνομα καί τήν διεύθυν- 
σίν σας καί μέ τήν Έλληνοαμερικανικήν σημαίαν έν 
συμπλέγματι εις τό χαρτί· πρώτης τάξε ως ευκαιρία. 
Πραγματική άξία Δολλ. 4.50, πωλούνται ΜΟΝΟΝ 
ΔΟΛΛ. 2.00, μέ τά έ'ξοδα τής άποστολής εις βάρος 
μας.

!Τά αύτά ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ ΣΑ Σ $3.75. 
Άποστείλατε τό άντίτιμον καί τήν έπομένην τής 

λήψεως θά τά έχετε.
Σ II Ε Υ Σ Α Τ Ε

Έκτελοϋμεν πάσης φύσεως τυπογραφικήν εργασίαν 
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝ ΑΓΩΝ ΙΣΤΟΥΣ. Κατασκευάζο- 
μεν σφραγίδας έκ καουτσούκ εις τιμάς λίαν οίκονομικάς 
άπό 25c. καί ά'νω.
LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St. New York. 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ —  ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΠ Ι 
ΞΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΤΑΤΑΙ

κατασκευαζόμεναι ύπό ίερομονάχου έξ 'Αγίου ’Όρους, 
αγιογράφου παγκοσμίου φήμης.

Τέλειαι ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙ
ΚΗΝ είς διάφορα μεγέθη.

Τιμαί άπό Δολλ. 3.75 καί άνω.
Ζητήσατε πληροφορίας.

LEVANT TRADiNG CO. 59 Pearl St. 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

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
'Εδρα έν HUDSON, MASS.

Telephone, Houdson 56

1 *** J ■ ■*',rr. ‘ r ,

Γ. Α. Π ΑΙΙΑΗ ΛΙΟ Υ 
ΙΑΤΡΟΣ 

Ειδικός δΓ άνδρικάς άσθενείας.
'Ωραι έπισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σά66ατον Gary Theatre Bldg. 
καί Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη καί 479 Broadway
Παρασκευή 9— 12 Π. Μ. Gary. h id .

Ποιό προϊόν 'Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσΐ|ς;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

Ή  μεγαλειτέρα 'Ελληνική Βιομηχανική 'Εταιρία 
έν Αμερική.

’Έχομεν άνάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικοΰ μας χυτηρίου ΐνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς όποιας λαμβάνομεν. Διά τοΰτο 
έξακολουθοΰμεν τήν πώλησιν τών μετοχών. Έκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης ύπολογίζομεν ετήσιον κέρδος
900.000 δολλ. Μετά ταΰτα ή τιμή τών μετοχών θά ύ- 
ψωθή ύπερβολικώς, ή δέν θά διατίθενται τοιαΰται πρός 
πώλησιν.

’Ήδη ήρχίσαμεν τήν κατασκευήν τής παραγγελίας 
καί άλλης μεγάλης εταιρίας, τής Hudson Worsted 
Co. καί πραγματευόμεθα τήν έγκατάστασιν τοΰ συστή
ματος μας είς πλεΐστα έργοστάσια τής πόλεώς μας.

Ή  σημερινή άξία τών μετοχών είναι πέντε δολλ. έ- 
κάστη. Έπωφεληθήτε τής ευκαιρίας καί γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρπς 'Ελληνικής Έταιρ',ας έν ’Αμερική, 
διότι αΰριον θά είναι άργά. Ή  τιμή δέν θά είναι ή 
αύτή, ούδέ θά είναι δυνατόν εύκολα νά άγοράσητε με
τοχάς.

Γράψατε άνευ άναβολής είς τά γραφεία μας διά πε- 
ρισσοτέρας πληροφορίας.

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν  II 

«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα Άμερι.

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕ^ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρΰτε καί ένα κομμάτι τής ζωής σας, 
9ά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς έλπίδας 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ

Χρυσοδεμένος Τόμος τοΰ 1911— 1912 $1.50

» » 1914— 1915 1.50
» » 1915— 1916 1.50
» » 1916— 1917 1.50

"Ολοι όμοΰ 5.00 
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

Θέλεις έληές καί λάδι, θέλεις τυριά καί σΰκα 
ποΰ μιά βδομάδα έχεις στό στόμα σου τή γλύκα; 
Παντοπωλείων είδη δ.τι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο τρέξε τό φΐνο πατριοκη 
Σαρακοστής χαβιάρια, χταπόδια έχει φέρει 
μά μήν ξεχνάς νά έχης σάν πας ψ ι λ ά  στό χέρι.
I. Κ. SIDERACOS 91 Oliver St., New York.

Τα μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου καί χαρά! 
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κΓ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοϋ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό H air T on ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

T o πάντα είναι πιθανά, θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ ΐνα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
και εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θα φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια &ν Ερθη μέρα 
Οΰαί άν είσαι σύζυγος καί &ν σέ λέν πατέρα. .
Έ άν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζύν Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Maraka», R ookery  Bldg. R oom  817 , C h ic »* · ,  Π1.

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK

11 ιοτrn κανείς δέν flu rtr .τή ιώς Λέν ί)ά πή καί μεν«.
*<·ΰχα έάν έπάνιιι line t\·« ftfj καλοραμμένα.
“ Αν βέλη? νά ανγκινηΟιι κι ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντνμένο οέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτοΰ; 11 απαγεωργίοι· Μ.ιοος να τρέχης τακτικά 
βούχα νύ. κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

γ λ ρ λ ο ε ο κ γ . ε  l s h o s .
6 0 0  B l u e  Island C H I C A G O ,  I L L.

ELLENIC FURNISHING Co.
-91 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
πυγα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* * ·%

\έν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ Ό θωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
-αιφές της Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

Ο ΚΕΕΚ-ΑΚΑ Β I AN COFFEE CO.
Ϊ52 PEARL STREET, NEW Y O R K  CITY

•  *  *

Ατμόπλοια τής Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
τοΰ αύλακώνοΐΎ τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια πον τή θάλασσα κΓ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λοϋσο κα, νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι* ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα κοί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Y#rk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’  Ιατοόι;

256 W . 44 ST. NEW YORK.
* · ·

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ και λάδι Καλαμάτας
«οΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χαίας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
βτοϋ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής *αΐ Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες; 
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
όλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποϋ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο; 

• * *
Γιά κυριών καπέλλα δποιο ζητήσης χρώμα 
ποτέ νά μήν ξεβάφη, μ’ έγγύησι άκόμα 
Diamond Bleach ποΰ δλος ό κόσμος τό γνωρίζει 
ποΰ παναμά καί ψάθες καπέλλα καθαρίζει 
Shoe Cleaning μ’ άλλους λόγους τή μαγεμένη σκόνη 
ποΰ μ’ ενα πάουντ κάνεις δεκάρικο γαλόνι 
είς τοΰ Μαρκάτου δλα τά βρίσκει δποιος θέλει 
αρκεί παρά νά στέλλη δταν τά παραγγέλλτ).

Shoe Cleaning $1.50 πάουντ. 
S. C. M ARKATOS &  CO., 202— 204 6th St., Ν. Υ. 

* * *
Πές μου τί είσαι; σ’ έρωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εΰα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
"Ο,τι κι’ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τοΰ ήλεκτρικοΰ, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοΰ Φαράκσυ. 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W . 28ΤΗ  ST.,

* * *

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Π ΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τ»* 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά οόί 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γ ράψατε, Τηλεφωνήυατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλεϊ* 
τά ναύλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW YOR*
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

Η φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ?χης χρήμα 
άέν ήμπορεϊς σέ 6ε6αιω νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
ί1 δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
\άδια, έληές, τυριά, κονιάκ μ } φθήνειο δσω  πέρνη 
γιατ’ όλα τό Κ ατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει.
LKKAS & D R 1V A S  13-21 R O O S E V E L T  ST . Ν. *·


