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Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
χαΐ τό ξερό κάδε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αυτός μέ μάς κα! μείς μ’ έκεΐνσν χάζι.
Νέα Ύόρκη εδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ και τό Λευτέρη μας σάν τΐ τόν περιμένει.

Απρίλη είκοσι οκτώ καί μέ ’ρωτούν πολλοί 
πόσα τσουβάλια συμβουλές φέρν’ ή άποστολή;

Λν θέλη δμως και κάνεις συνδορμητής νά γείτ^
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη.
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί 'μείς έράνους δπως ά λ λ  04» 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν χ ρ ο χ α τ α 6 ά λ { | ·
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες «άν στραβές μάς χόρτασαν XaarcdL

’Λριθμός μας δεκατρία. Δίκες τοΰ μπερντέ καί κλίσεις 
καί μπορεί νά ξαφνιστοΰμε ίσως καί μ’ άναγνωρίσεις.

Ό  Μέγας Ευεργέτης φουριόζος γιά τή μάχη, 
μά ξέχασε νά βάλη στή μέση τό σελάχι.

Τοϋ Περικλή καί Φασουλή, 
ωδή πρός τήν άποστολή.

Φ.— Καλώς τόν Μπάλφουρ πουφθασε, 
τό γυιό τής Έγγλιτέρας» 
ποΰναι τοϋ Λεύτεράκη μας 
προστάτης καί πατέρας, 
ποΰ μίλια εχει ναυτικά 
χιλάδες ταξειδέψει, ,
τοϋ τέλ άς χάου ντοΰ γιοΰ ντοϋ 
κα νά μάς συμβουλέψη.

Τώρα ποΰ λυώσαν στά βουνά 
τά τελευταία χιόνια 
έ'ρχεται μέ τήν άνοιξι 
καί με τά χελιδόνια 
κι’ ό Λάνσιγκ τόν χαιρέτησε 
μέ μιά φιλοφροσύνη 
πούτινγ άσάϊντ όν χίς ντέσκ 
τήν πίπα του έκείνη.

Καλώς τόν Μπάλφουρ ποίίρχεται 
μέ δόξα καί τιμή 
νά πή γιά τά μουνίσιονς, 
νά πή γιά τό ψωμί

καί κάιΊε λάθος ποΰκαμαν 
ενα καιρό εκείνοι, 
κέρδος γιά μάς καί όφελος 
τρομακτικό νά γείνη.

Καλώς τόν Μπάλφουρ τόν τρανό,
ποϋρχεται καί ’δώ πέρα,
φέρνων σοφίες δυό σακκιά
άπό τήν Έγγλιτέρα,
γιά νά γεινοΰμε πάνσοφοι,
ν’ άφήσωμε τά λάθη
καί νά μή χάσωμε καί μείς
τ’ αυγά μέ τό καλάθι.

Καλώς τόν Μπάλφουρ ποΰρχεται 
τόν πρώτον έν τοΐς πρώτοις, 
ποΰναι καί φιλελεύθερος 
τούτέστι πατριώτης 
καί θέλει τό πολίτευμα 
κι’ αυτός νά μάς άλλάξη 
τής ’Αλβιόνος πλήν σακίν 
κανε,ίς μήν τό πειράξη.

Π .— Καλώς τόν Μπάλφουρ τόν πολύ, 
καλώς μας τόν λεβέντη, 
τώρα θ’ άρχίστ), Φασουλή, 
τό πειό μεγάλο γλέντι 
καί στής παράτες ήμπορεί, 
άμάν τί ευτυχία, 
νά ’δής νά κάνη τό βαρύ 
καί κείν’ ή Διλοχία.

Καλώς τόν Μπάλφουρ τόν τρανό, 
καλώς μας τό ξεφτέρι 
ποΰ τό πείνα, πεινάς, πεινώ 
σέ λίγο θά μάς φέρη, 
πλήν κΓ άν μυρίση γιά καιρό 
τό βρώμικο σου στόμα, 
μέ συμβουλές ενα σωρό 
θά φορτοίθής κι’ άκόμα.

Καλώς τες τής άποστολές, 
καλώς τους τους έν τέλει, 
γιά νά στενάξουνε πολλές 
κοιλίτσες γιά καρβέλι
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ποΰ γουόρ μπρέντ σάν βγή φετφάς 
στό μέλλον συλλογίσου 
πώς σύ τό κρέας μου θά φας 
και ’γώ άπ’ τό κορμί σου.

Καλώς τους φίλους τους καλούς 
όποΰ μάς αγαπούνε.
Τώρα κα'ι μέ τους ’Ιταλούς 
κα'ι πάλι θά τά πούνε 
κα'ι ό Άμπρούζη σάν έρθή 
δσο κι’ άν είναι γέρος 
χού νόζ αν δέν άναστηθή 
κάποιος παληός του έ'ρως.

Καλώς τους δλους τούς τρανούς
πολιτικούς μεγάλους
ποΰναι καθένας τους κα'ι νοΰς
στούς Άγγλους και στούς Γάλλους
και θά τά φέρουν μιά χαρά
μέ χάχανα κα'ι γέλοια
μέ τό δικό μας τόν παρά
και τά διπλά καρβέλια.

Φ.— Στόν κολοφώνα τής τιμής 
έζύγωσαν τά πράγματα.
Τώρα ποϋ κάνομε και μεις 
Λόχους διπλούς και Τάγματα 
τούτέστι γουϊδάουτ χάρμ 
πήραν κι’ αύτοί τή στράτα, 
γιά νά τούς πούμε φέρτε άρμ 
τού μόρρω στήν παράτα.

Καλώς τής Δύσις τά πουλιά 
κι’ δλους τούς γαλονάδες, 
τούς χαιρετούμε μέ βιολιά, 
μέ πίπες μέ ζουρνάδες 
κι’ είθε νά φύγουν μέ καλό 
κι’ δλα νά γείνουν μέλι 
mi μήτε ένα στό γιαλό 
νά μή βρεθη τσεγκέ'/ι.

Π .— Καλώς τό Ζόφρ τό στρατηγό 
πολεμικό καπλάνι, 
γι’ αύτόν ατίμητο κι’ έγώ 
πλέκω τιμής στεφάνι 
κα'ι νά ξεχάσο} δέν μπορώ 
μ’ δλη τήν καταφρόνια 
τόν περασμένο τόν καιρό 
κα ίτά παληά τά χρόνια.

Καλώς την τήν άποστολή 
τών αδελφών μας Γάλλων 
πού μάς πατήσαν, Φασουλή, 
έναν καιρό στόν κάλον 
καί ρίξαν κείνοι στά στραβά 
άλλά καί μεϊς στραβώτερα 
καί τό πληρώσαν ακριβά 
καί μεΐς πειό άκριβώτερα.

Καλώς την τήν άποστολή, 
καλώς τα τά δελφίνια,
Τώρα θ ’ άνάψη, Φασουλή, 
καί τή δική μας γκρίνια, 
ποΰ δάχτυλο έδώ κι’ έκεΐ 
θά βάζουν ’Άγγλο-Γάλλοι 
γιά κάθε Καφανταρική 
άποστολή καί πάλι.

Καλώς μάς ήρθε, Φασουλή, 
καλώς νά μάς άφήση 
ή κάθε μιά άποστολή 
ποϋ θά μάς χαιρετήση, 
μά προτιμούσα έν τιμή 
άπ’ τήν τιμή τους ούλη 
νάταν στή φτήνεια τό ψωμί, 
στή φτήν εια τό φασούλι.

Καλώς τους πουτανε γραπτό 
στήν ελεύθερα χώρα 
νάρθούν καί τούτοι έν κρυπτφ 
καί παραβύστφ τώρα 
κι’ ίσως ποιός ξέρει ήμπορεϊ 
νά ’δής καί σύ ’δώ πέρα 
Μεσιέ Τζωρτζί Καφανταρί 
μέ τρικαντό μιά μέρα.

Καλώς τους πούρθαν νά μάς ’δούν 
και νά μάς χαιρετήσουν 
Μά σάν θ ’ άρχίσουν νά μαδούν 
δταν θά μάς τρυγήσουν 
καί τό νοήμον τό κοινόν 
στεγνά σάν κάνει χείλη 
τότε θά δής τόν ουρανό 
δπως έγώ σφοντύλι.

Καλώς τη τήν άποστολή, 
βαράτε τά λαοϋτα, 
δλοι γενήκαμε λωλοί 
άμάν καί τ’ είναι τούτα.
Πρίμα τραβούνε κατ’ ευχήν 
τής Καρκαλούς τά πράγματα 
έντ άϊ σή ε’ις προσοχήν 
Νομοταγών Συντάγματα.

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ. Ποτέ μου δέν ύβρισα. ’Άλλοι ΰβ̂ ί. 
ζουν καί ’γώ μονάχα τά πληρώνω. Τώρα κάπου κδπ̂ , 
πληρώνουν καί άλλοι, πού βρίζουν, αλλά μοΰ τά πληο  ̂
νουν μονάχα στό χαρτί, δηλαδή εΐναι καί αύτά δηλωθένιβ I 
σάν τούς έράνους ποΰ κάνει μιά σπουδαία Κορακίστιχη 
Έφημερίς, τής οποίας ή σοβαρωτέρα ύλη εΐναι τά ΖΗ
ΤΕΙΤΑΙ ποΰ δέν  βρίσκονται. Άλλά πές μου
τήν Προμήθειαν; Εΐναι ή ϋπαρξίς μου, τό φώς α0„ 
Αύτή καί μόνη μέ οδηγεί πρός τό αληθινόν τό φώς ^ 
ήτοιμασμένον ύπό τών Συμμάχων τώ Λευτεράκη καί τ«ΐ- 
άντάρταις αύτοΰ. Είναι γιά μένα άπαραίτητος, δπω- 
,'ΐ γκρίνια γιά τήν άποστολή, τά ψεύτικα τηλεγραφήματα 
γιά τή Σαλονίκη, τά εις -ώδη τούς Κήρυκος καί ή κασίδα 
γιά τούς 'Εβραίους τής Θεσσαλονίκης .

(Άκολουθεΐ)

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ Ε Β ΔΟ Μ Α ΔΟ Σ· 

ΣΚΗΝΗ Γ '.

Ταχαβαντινός καί οί άνω-κάτω δηλαδή μαλλιά κου
βάρια.

ΤΑΧΑΒΑΝ ΊΊΝ ΟΣ. (Εισερχόμενος κάμνει βαθεΐαν 
ύπόκλισιν πρό τής κ. Δημοκρατίας λαμβάνων πρός στιγ
μή'.· διά τούς δπισθέν του ίσταμένους τήν στάσιν τοΰ 
άντιθέτοος ήμιορθίως πυροβολοΰντος). Έδώ είσθε λοιπόν, 
ωοαία Κυρία;

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 

Β ΟΥΛΟΜΑΤ ΟΦΙΛΟ Ν, ΕΝΤΑΥΘΑ.
Τί κάνει ό Σαράϊγ; Λοιπόν κατά τά τελευταία τη. 

λεγραφήματα τού Αμερικανικού καί ’Ελληνικού Τύπον 
έπαυσε πλέον νά άνησυχή. Τά νώτά του εΐναι έξησφαλι- 
σμένα. Ξέρεις δμως πώς. έ'γεινε αύτό τό θαύμα; "Ο/ι 
βέβαια γιατί τά Ελληνικά δπλα καί τά κανόνια μετεκο- 
ιιίσθησαν είς τήν Πελοπόννησον, μήτε γιατί οί μισοί ! 
"Ελληνες πέθαναν άπό τήν πείνα, άλλά ενεκα.... ό φε· ] 
λ ύ ς! Μάλιστα. Μόλις έφθασε στή Σ'αλονί,κη ό 
φελός έκείνος ποΰ τού στείλαμε πρό 15 ήμερών, άμεσο»; 
ήρθαν τά τηλεγραφήματα δτι, τά νώιτα ‘τοΰ Σαράϊγ 
έξη-σφαλίσθησαν. Τί κρίμα νά μή τό συλλογισθοΰμε 
έ νωρίτερα. Άλλά δλες ή σοφές ιδέες έ'ρχονται πάντοτε 
άργά, δπως λόγου χάριν καί δ έρανος τοΰ Ντελάλη, ό 
όποιος μάς θυμίζει τό άλλαξε ό Μανωληός κι’ έβαλε τά 
ρούχ’ άλληώς.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δηλαδή φαίνομαι, δέν είμαι. Σ ’ 
αύτόν τόν κόσμο πολλοί φαίνονται χωρίς νά εΐναι. Αίφ
νης ό έκδοτης τοΰ New York Satire φαίνεται φτωχός, 
ένφ πραγματικώς πλούτησε φέτος άπό τήν προπαγάνδα,
ό κ. Κικιρίκης φαίνεται πατριώτης, ένώ εΐναι μονάχα | ΜΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΙ ΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ, 
προμηθευτής, διάφοροι δωρηταί φαίνονται πλούσιοι στό 
χαρτί, ένώ πραγματικώς στή σακκοΰλα εΐναι πανί μέ 
πανί καί χίλια δυό άλλα πράμματα τά όποΐα αληθινά εΐ
ναι, έν τούτοις δμως δσο καί άν είσαι έξυπνος κι’ δσο 
καλά κι’ άν βλέπη τό μάτι σου, δέν φαίνονται.

ΤΑΧΑΒΑΝΤΙΝΟΣ. Έν τούτοις έγώ καί είμαι καί 
φαίνομαι έδώ, δηλαδή μέ άλλα λόγια εΐμαι πρός τό 
θεαθήναι καί ίσιος μόνον αί Άθήναι νά μήν ξαναφανούν 
γιά μένα.

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ. (Π ρός τήν Δημοκρατίαν). Γνωρί
ζεις, κυρία, τήν Δεσποινίδα Προμήθειαν Τσιουβαλάτου;

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μά αύτή μ’ έφερε δώ πέρα, δπως 
πήγε κάποτε κα τόν Κον Ταχαβαντινόν στή Σαλονίκη, 
ή μάλλον δπως πήγε τήν Κορινθιακή σταφίδα στή Σα
λονίκη διά τοΰ κ. Ταχαβαντινοΰ, γιά νά γίνουν οί συμ
πολίτες του άπό τήν πείνα σταφίδα.

ΤΑΧΑΒΑΝΤΙΝΟΣ.
•ψέμματα.

Κυρία μου! Ό  τύπος λέει

Βγάζουν πολλούς δίσκους τό Πάσχα στής ’Εκκλη
σίες; Αύτό γιά μάς δέν σημαίνει τίποτε. Έμεΐς λογαριά
ζομε δχι τούς δίσκους πο ύβγάζουν οι έπίτροποι, άλλά τά 
λεπτά ποΰ βγάζομε μεΐς άπό τήν τσέπη μας καί τά λε
πτά αύτά εΐναι πάντοτε τά ίδια δσοι δίσκοι κι’ αν βγοίν. 
Λοιπόν ξέρεις τί κάνομε μεΐς σάν φρόνιμοι, άνθρωποι; 
Άντί ν’ άρχίσωμε δπως κάνεις έσύ άπ’ τό τάλληρο, αρχί
ζομε άπό τή δεκάρα μόλις μπούμε μέσ’ στήν έκκλησιά 
καί δταν θά φεύγωμε καί είμεθα κοντά στήν πόρτα, 
οπότε δέν υπάρχει πειά κίνδυνος νά μάς κυνηγήσουν οί 
δίσκοι καταλήγομε στό τάλληρο ή στά τάλληρα, αναλόγιο; 
τών μ ά ρ κ ω ν  δηλαδή ποΰ πήραμε τήν παραμονή άπό 
τήν Προπαγάνδα τής Στραβομάρας τοΰ Κήρυκος και 
τών όμοιων του.

ΑΙΜ ΟΒΟΡΟΝ ΠΑΤΡΙΩΤΗΝ, ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ.
Τί κάνουν στή Θεσσαλονίκη; Εθνοσωτήρια πραμ- 

ματα, φίλε μου. Αίφνης ό μέν Σαράϊγ άπεφάσισε ν 
αύξήση τόν πληθυσμόν τής Πατρίδος του, δι’ δ καί γν· 
ναΐκα έγημεν, ό δέ Βενιζέλος δέχεται τόν τύπον τών 
Συμμάχων καί κάνει διαγγέλματα γιά ν’ άποφύγη to» 
τύπον..................τών δαχτύλων των.

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ. Μέ συγχωρής. Ό  Έθν. Κόραξ, 
ποΰ έκδίδεται μονάχα γιά τόν τύπον, δέν είπε ποτέ τέ
τοιο πράμμα καί ό Κόραξ λέει μόνον τές αλήθειες. Ά ν
τύχη δέ καί πή ψέμματα, σ’ αύτά δέν φταίει αύτός, άλλ’ ΜΙ Λ ΒΕΒΗΛΩΣΙΣ
ή Θεσσαλονίκη πο ύτού τηλεγραφεί οχτώ φορές την ημε-1 — Τή διάβασες λοιπόν τή μεγάλη δωρεά πού ε/avf

ρα καί δεκατέσσαρες την νύκτα χωρίς νά λάβωμε ύπ δ- χθες 5 μέγας ομογενής πατριώτης; μοΰ είπε κατενθο ί'- 

ψει και κείνα τά τηλεγραφήματα ποΰ πέρνει ή αρμόδιος «(«σμήνος ό φίλος μου. Ξέρεις; Ό  Σύνδεσμος τόν αν- 
ύπηρεσία καί στόν ύπνον της άκόμη. εκήρυξε Έθν. Ευεργέτη.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Εργάζονται λοιπόν καί δταν κοι- 
μοΰνιαι οί ειδικοί αύτοί υπάλληλοι τοΰ Κόρακος;

Σάς βεβαιώ δτι εύρέθηκα σέ πολύ δύσικολοθέσι μα·1 
του. Δέν ήξερα άν έπρεπε νά κλάψω ή νά γελάσω Υια 
λογαριασμό έννοεΐται πάντοτε τοΰ δυστυχισμένου αυτόν 
ανθρώπου, ή στενοκεφαλιά τού οποίου έβλεπε μιά |#* 
γάλη δ ω ρ ε ά  έκεΐ ποΰ έγώ κυτοΰσα μιά θεόρατη ο α" 
π ο υ ν ό φ οί τ» σ κ α. Δέν θυμούμαι ακριβώς νά
πώ τί έκαμα είμαι βέβαιος δμως δτι τή στιγμή Λ°1'
ακόυσα τή λέξι έθνικός ευεργέτης μοΰ φάνηκε πώς 

ΚΙΚΡΙΚΗΣ. Τήν βλέπεις λοιπόν τήν Π ρ ο μ ή θ ε ι α ν μ ο υ  τήν κάσα τοΰ Ελληνικού Δημοσίου ν.α> 
Ά χ !  Πώς ήθελα νά τήν σφίγξω μέσα στήν άγκάλη πάνω τιΊς σκαρφαλωμένα κάτι γαμψά προμηθευτή
μου η μάλλον μέσ’ στό τσουβάλι ιιου. Ξέοεις, κυοία, νύ* 'α ποΰ προσπαθούσαν νά τήν άνοίξουν.

ΤΑΧΑΒΑΝΤΙΝΟ Σ. Κυρία μου. Αύτοί πάντοτε 
κοιμούνται καί μόνον τό Σάββατο βράδυ εΐναι έξυπνοι, 
οπότε άποκοιμίζουν τόν αφεντικό τους, ό όποιος κατά πά
σαν πιθανότητα θά ξυπνήση δταν θά έχη νυχτώσει ή 
μάλλον δταν θά τόν έχουν έντελώς χ ο υ φ τ ώ σ ε ι

έγώ έχω ιδιαίτερο λεξιλόγιον. Τά χέρια μου, τά λέω 
τσουβάλια, τά πόδια μου τά λέω κεφάλι, τό καπέλλο μου 
παπούτσια, γι’ αϊτό καί προηγουμένως σάς χαιρέτησα 
μέ τήν άρβύλα μου, ή όποία συνήθως έχει χαρτένιον 
μέ συγχωρεΐτε πάτον, δπως καί κείνες ποΰ προμηθεύουν 
έδώ γιά τό Ελληνικόν Δημόσιον.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ή  άλήθεια είναι δτι σείς έδώ 
δέν έχετε λεξιλόγιον μόον ιδιαίτερον, άλλα καί ύβρεο- 
λόγιον.

Νά σοΰ πώ φίλε μου τού εΐπα. Κατ’ άρχήν ξέρει? 
γιά μένα τί θά πή δωρεά.

—-Διάβολε! Αστείος είσαι πάλα σήμερα. Δωρεά 
πή λεπτά ποΰ τά δίνω αίφνης έγώ γιά νά τά φάν άλλοι· 

— Λάθος έχεις. Δωρεά θά πή λεπτά κλεμμένα 
αύτούς τά όποΐα δίνεις πίσω σ’ αύτούς ή σέ άλλ#?· 
Δωρεά θά πή δταν είμεθα μιά παρέα κι’ έχομε εν άρ'1 . 
σύ νάρθής νά μάς τό κλέψης καί άφ’ οΰ τό σφάξ!!? 
καί τώχης κρεμασμένο στό σπίτι σου καί τό μαθ^ 
λίγο λίγο, νά κάνης ύστερα καί τό φιλεύσπλαγχνο *αΙ
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νά μας στείλης κα'ι μάς τό πλεμόνι ή τό πολύ πολύ 
τήν κοιλιά— καθαρισμένη ή ακαθάριστη— νά κάνωμε 
πατσά νά φάμε.

Λοιπόν δέν μπορώ νά φαντασθώ μεγαλειτέρα κακοή- 
θέια από την άπαίτησι ποΰ έχουν συνήθως οί πλούσιοι 
άπό τούς φτωχούς, νά τούς ευγνωμονούν δηλαδή για 
κάθε δωρεά ποΰ κάνουν.

—  Μ’ άφ’ οΰ σοΰ δίνουν τό χρήμα τους; Σοΰ δο> 
ρίζουν; *

—  Μοΰ δωρίζουν; ’Όχι φίλε μου'. Έγώ δέν θέλω 
νά κάνουν δωρεάς· έγώ θέλω νά μή μάς κ λ έ β ο υ ν  
μόνον. "Αν οί διάφοροι εθνικοί καί μεγάλοι εύεργέται 
έκλεβαν λιγώτερο άπό δτι κλέβουν πάντοτε τόν κόσμο, 
δέν θά υ π ή ρ χ ε  φ τ ώ χ ε ι α  καί συνεπώς δέν θά- 
χαμε άνάγκη άπό τάς δωρεάς των.

—  Ξέρεις ποιός τη φέρνει τή φτώχεια σ’ έναν τόπο;
—  Οί Εβραίοι.
— Είσαι ηλίθιος! Τη φέρνει ό πλούτος. Ή  φτώχεια 

γεννιέται έκεί ποΰ άρχίζει νά συσσωρεύεται ό πλούτος. 
Λέν θά βρής φτωχούς σ’ έναν τόπο πού δέν υπάρχουν 
φιλάργυροι καί πλεονέκται, άνθρωποι τούς όποιους δια- 
φλέγει ό ζήλος νά συσσωρεύσουν τούς θησαυρούς τοΰ 
Σολομώντος καί μαζί μ’ αύτούς καί τό ιστορικό χαρέμι 
ίου. Αύτός ό πόθος, αύτή ή βρώμικη τάσις πρός πλου
τισμόν έφερε σήμερα τόν σπαραγμόν αύτόν τόν παγ
κόσμιον και άναψε τή θεόρατη φωτιά μέσα στήν όποιαν 
καίεται ό'λο τό άνθος τής Εύρωπαϊκής νεότητος καί 
προσφέρεται άδικα σφάγιο τό πνεύμα.

Μοΰ μιλείς γιά δωρεά μ’ ενα στόμφο καί θαυμασμό 
θαρρείς καί χαρισθήκανε τά εκατομμύρια τού Ζωραμή. 
Γιά πες μου δυστυχισμένε άνθρωπε. ΙΙοΰ τή βλέπεις 
έσύ αύτή τή δωρεά; ’Άνοιξε αΰριο καί σύ έναν έρανο 
γιά μιά έκστρατεία ποΰ πρόκειται νά γίνη μέχρι 
τοΰ. . · ·  ’Άρεως ή τού αστερισμού τοΰ Καρκίνου 
αίφνης καί σοΰ υπόσχομαι νά έγγραφώ άμέσως γιά 
όσα έ'χω καί δέν έ'χω. Τί θά χάσω, μωρέ ηλίθιε, σάν 
πώ πώς αναλαμβάνω νά δωρήσω εκατό άεροπλάνα άφ’ 
ού είμαι πλέον ή βέβαιος δτι δέν θά μπόρεσης ποτέ 
νά βρής τούς εκατό αεροπόρους γιά νά πετάξουν καί 
νά βροΰν τό φεγγάρι; Ξέρεις ποιός είναι γιά μένα 
ήρως καί γιά τή Λογική; ’Όχι έκείνος ποΰ π λ ο υ τ ί -  
ζ ε ι δαπάναις τοΰ ’Έθνους του, άλλ’ αύτός ποΰ δ α- 
π α ν ά  γιά τήν Πατρίδα του. Ή  Πατρίδα μας δέν 
έ'χει άνάγκη άπό δωρητάς, χρειάζεται άνθρώπους τί
μιους μονάχα, άνθρώπους ποΰ σάν δουλεύουν γιά λο
γαριασμό της νά μή τήν κλέβουν.

Μέγας ευεργέτης! Είναι τόσω γελοία γιά μένα ή 
προσωνυμία αύτή ώστε θά τή θεωρούσα ώς προσβολήν 
νά τήν δεχθώ άν έννοείται εύρίσκοντο ποτε κουτοί νά 
μοΰ την αποδώσουν. Ή  Πολιτεία φίλε μου πολύ βλα- 
κωδώς κατά τήν άντίληψίν μου φερομένη επισημοποίησε 
τόν τίτλον αύτόν, συνήθως γιά τούς πεθαμένους καί 
φροντίζουσα νά έξεγείρη τήν άμιλλαν έπέτυχε μονάχα 
νά ένισχύση τήν κακοήθεια τών ζωντανών. Αί δωρεαί 
μεταξύ ζώντων είναι ζήτημα σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο ς ,  αί δω
ρεαί αιτία θανάτου είναι ζήτημα α ν ά γ κ η ς .  ’Ά ν  οί 
διάφοροι έθνικοί εύεργέται μπορούσαν νά τά πάρουν μα
ζί τους καί νά τά χρησιμοποιήσουν μετά θάνατον γιά 
λογαριασμό τους τά πλούτη τους, πίστεψέ με πώς τόν 
τίτλον τοΰ έθνικοΰ εύεργέτου θά τόν έχάριζαν είς τούς 
ζωντανούς. Άνεκηρύχθη λές ό άνθρωπος αύτός εθνικός 
καί μάλιστα Μέγας Εύεργέτης άπό μερικούς άλλους αν
θρώπους, ποΰ νόμισαν είς τά άτομά τους άντιπροσωπεύετο 
ή Έληνική Πατρίδα καί ή Ελληνική Πολιτεία. Πολύ 
καλά. Άλλά γιά τό δνομα δλων τών άγιων τής Κολά- 
σεως ποΰ γής άκούσθηκε ποτέ νά άνακυρηχθή ώς ’Εθνι
κός Εύεργέτης ενας άνθρωπος όχι πού χ ά ρ ι σ ε ,  ποΰ 
έβγαλε άπό τήν κ υ ρ ι ό τ η τ ά  του, ποΰ ά π ε ξ ε
ν ώ θ η εντελώς άπό κάτι 'Υλικόν κα ίτό έκανε δώρο τής 
ΓΙ ατρίδος, αλλά άνθρωπος ποΰ άνοιξε μόνον τό στόμα 
του καί ύποσχέθηκε νά κόμη κάτι έ ά ν  καί ά ν καί ή ν ;
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Δωρεά δέν ονομάζεται έκεΐνο ποΰ θ ά δοθή — έάν δοθη 
άλλ’ έκεΐνο, πόΰ δ ό θ η κ ε  καί μεΐς δέν βλέπομε τί

ποτε σήμερα δ ο μ έ ν ο παρά μιά ύ π ό σ χ ε σ ι μονάχα, 
ή όποια π ρ ό κ ε ι τ α ι  νά πραγματοποιηθή, α ν πραγ- 
ματοποιηθή δμως προηγουμένως ό σκοπός γιά τόν ό
ποιον ή υ π ο θ ε τ ι κ ή  αύτή δωρεά άνηγγέλθη. Ή  
δωρεά αύτή γιά μένα είναι σάν νά μοΰ ύποσχεθής πώς θά 
μοΰ χαρίσης μιά κάσσα, δταν άποκτήσω δμως πρώτα δέκα 
εκατομμύρια πεντόλιρα. Είναι ωραία άλήθεια ή ύπόσχε- 
σις, άλλά άπό τήν ύ π ό σ χ ε σ ι μέχρι τής πραγματο- 
ποιήσεως μεσολαβεί ένας τέτοιος απέραντος ώκεανός άμ- 
φιβολίας μέσα είς τόν όποιον μπορεί νά πνιγοΰν εκατομ
μύρια δωρητών τοΰ είδους τών εύεργετών ποΰ άνεκήρυ- 
ξαν οί άπλοϊκοί πατριώται προχθές. Τάς δωρεάς μεταξύ 
ζώντων τάς έπιβάλλει δπως σοΰ είπα προηγουμένως τό 
σ υ μ φ έ ρ ο ν  ύλικόν ή ηθικόν καί στήν παρούσα δωρεά 
-  -δσο καί άν είναι αυτή υποθετική καί ύ π ό  δ ρ ο υ ς  —  
τό συμφέρον έξυπηρετήθη άρκετά εις βάρος τών εύπι
στων. Τό δημοσιογραφικόν άρμα έσήκωσε σ υ ν ν ε -  
φ ώ δ η — γιά νά μεταχειρισθώ τήν έ'κφρασί τους—  κό- 
νι ν θριάμβου, ή όποια άπεθάμβωσε δλους τούς πνευμα
τικούς στραβούς, ή άπαραίτητος φωτογραφία, ή έ'κφρα- 
σις τής όποιας μοΰ υπενθυμίζει τόν Καπετάν Γιακουμή, 
έκυκλοφόρησεν είς τό Πανελλήνιον κα ή σχετική πολι
τική μερίς έσκοτώθη μ έμιά άκόμη πράξι, τής οποίας ή 
πραγματική γενναιοδωρία είναι άνάλογος τής θρυλλου- 
μένης μεγαλοφυίας τοΰ δωρητσΰ. Έκεΐνο ποΰ μοΰ κάνει 
έντύπωσι εμένα στήν παρούσα περίστασι δέν είναι τό 
κόλπο τοΰ γενναίου δωρητσΰ, ποϋ πετά τό άδωρο του 
δώρο γιά ρεζίλεμα τοϋ Ελληνικού πατριωτισμού, άλλ’ 
ή άπλοϊκότης έκείνων ποΰ έ ψήφισαν τήν άνακήρυξίν του 
ώς Εθνικού Εύεργέτου. Διάβολε! Μεταξύ τόσων άν- 
θρώπων μορφωμένων δέν βρέθηκε έ'νας μέ θ ά ρ ρ ο ς  
— γιατί δέν φαντάζομαι πώς έλειπεν ή κρίσις—  πού νά 
σηκωθή έπάνω καί νά πή δταν έρρίφθη ή β έ β η λ ο ς  
αύτή πρότασις.

Πρός Θεού! Μή υβρίζετε, μή ταπειώνετε τό δυσ
τυχισμένο αύτό ’Έθνος. ’Ά ν  ή Ελληνική Πατρίδα έ'- 
φθασε σέ τέτοιο σημείο ηθικής κ α τ α π τ ώ σ ε ω ς  ώστε 
νά όφείλη ε ύ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ν  στόν πρώτο ποΰ τής 
τάξει μέ τό άν καί μέ τό ήν, αύτή ώρισμένως δέν εΐναι 
ή Πατρίδα τών μεγάλων Εύεργετών τοΰ Γένους μά μήτε 
καί τών Βουλγαρομάχων. Τέτοια Πατρίδα διακονιά
ρα καί έξευτελισμενη νά πάη νά πνιγή.

Η ΑΝ ΑΓΝ Ω ΡΙΣΙΣ

Ό  Εγχώριος Τύπος έδημοσίευσε τήν είδησιν, δτι 
ή Αμερική πρόκειται νά άναγνωρίση τήν έν Θεσσαλονί
κη Ελληνικήν Επαναστατικήν Κυβέρνησιν. Ή  εί- 
δησις αϋτη, ί) όποια δέν προέρχεται βεβαίως άπό τό Ύ- 
πουργεΐον τών Εξωτερικών τών Ηνωμένων Πολιτειών, 
έχει τήν χροιάν έν τούτοις άνακοινωθέντος, πράγμα τό 
όποιον ούδεμίαν άφίνει άμφιβολίαν περί τής πηγής, έκ 
τής όποιας προήλθεν. Ή  έν Ούάσιγκτων ένδιαφερο- 
μένη Συμμαχική Πρεσβεία, περί τής όποιας έγένετο 
λόγος πρό τινων ήμερών έπί τού αύτού θέματος, προ
λειαίνει διά τού άνακοινωθέντος τούτου ήδη τόν δρόμον, 
τόν όποιον άκολουθεί δπως έπιτύχη τήν περίφημον αύτήν 
άναγνώρισιν, περί τής όποιας ήμείς έχομεν πολλούς καί 
σοβαρούς λόγους νά άμφιβάλλωμεν.

"Οταν ό Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών διε- 
κήρυττεν άλλοτε έπισήμως καί κατηγορηματικώς, δτι ή 
χιόρα αϋτη δέν θά άναγνωρίση Επαναστατικός Κυβερ
νήσεις δέν έφανταζόμεθα βεβαίως δτι έπραττε τοΰτο όρ- 
μώμενος άπό τής σκέψεως, δτι Κυβέρνησις προερχομένη 
έξ έπαναστάσεως δέν ήτο Κυβέρνησις δυναμενη νά είναι 
αναγνωρίσιμος καί σεβαστή καί τήν ύπόθεσίν μας τού
την έπεκύρου βραδύτερον ή άναγνώρισις τής νέας Ρωσ
σικής Κυβερνήσεως. Ό  Πρόμαχος τοΰ Δικαίου καί 
τής Ελευθερίας τών άδικουμένων, όμιλών τότε περί Ε 
παναστατικών Κυβερνήσεων ήννόει άσφαλώς Κυβερνή
σεις μή άπορρεούσας έκ τής θελήσεως τών λαών, Κυβερ
νήσεις τάς όποιας έδημιούργησαν ή θά έδημιούργουν 
συμφέροντα ξένα πρός τούς λαούς, τών όποιων θά διε- 
ξεδίκουν τήν ά̂Μτιίπροσωπείίαν καί τήν θέλησιν. Ό  
Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών τότε είχεν ύπ’ 
όψιν του τήν έν Θεσσαλονίκη Ελληνικήν ’Επαναστατικήν 
Κυβέρνησιν, τήν όποιαν πολύ δικαίως έθεώρει ώς μή 
προερχομένην έκ τής θελήσεως τοΰ Ελληνικού λαοΰ καί 
συνεπώς μή έ'χουσαν ούδέν δικαίωμα έπί τής άναγνωρί- 
σεο ς̂ έκ μέρους τής Αμερικής, φιλελευθέρου Κράτους.

Άληθώς εΐναι τοσοΰτο άστεΐος, άν μή τι άλλο, ό 
ισχυρισμός τοΰ προηγούμενοι», τόν όποιον προβάλλει τό 
έν λόγω άνακοινωθέν δσον άφορά τήν άναγνώρισιν τής 
Επαναστατικής Κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης, ώστε

δέν γνωρίζομεν άν πρέπει σοβαρώς νά άσχοληθή τις περί 
αύτοΰ. 'Όταν ό Αντιπρόσωπος τοΰ ’Έθνους τούτου 
έδήλου άλλοτε, δτι δέν θά άναγνωρίση επαναστατικήν 
Κυβέρνησιν, έπραττε τούτο άκολουθών τάς άρχάς τού 
Δικαίου κα ίτής Ελευθερίας, θά ήτο δέ έναντίον τών 
Αρχών αύτών ή άρνησίς του ν’ άναγνωρίση Κυβέρνησιν 
’Επαναστατικήν μέν, διερμηνεύουσαν δμως τόν πόθον καί 
τό φρόνημα ένός λαού. "Οταν ό Πρόεδρος τών 'Ηνω
μένων Πολιτειών άνεκοίνσυ έπισήμως άλλοτε, δτι δέν 
θά άναγνωρίση έπαναστατικάς Κυβερνήσεις, δέν διετέλει 
βεβαίως έν άγνοια τών λόγων, τούς οποίους προβάλλει 
ιό είρημένον άνακοινιοθέν, ισχυρισμών άβασίμων, οί ό- 

' ποιοι προτείνονται σήμερον, ΐνα συγκαλύψωσι τό μελε- 
τώμενον άδίκημα κατά τοϋ Ελληνικού Έθνους. Ή  έν 
Θεσσαλονίκη Επαναστατική Κυβέρνησις ήτο διά τόν 
Πρόεδρον πρό δύο σχεδόν μηνών Κυβέρνησις, μή δι
καιούμενη άναγνωρίσεως έκ μέρους τών Ηνωμένων Πο
λιτειών, ώς μή άπορρέουσα έκ τής έλευθέρας θελήσεως 
τού Ελληνικού λαοΰ καί πιστεύομεν δτι εξακολουθεί 
είσέτι παραμένουσα εις τήν άντίληψίν του ώς τοιαύτη, 
διότι ούδέν άπό τής έποχής έκείνης καί έντεϋθεν έμε- 
σολάβησεν Ικανόν νά πείση αύτόν περί τοΰ έναντίου.

"Οσον δικαία καί συνεπώς έπιβεβλημένη ήτο ή άνα- 
γνώρισις τής ’Επαναστατικής Ρωσσικής Κυβερνήσεως, 
τοσοΰτον άδικος καί συνεπώς μή δικαιουμένη άναγνωρί- 
σεως ύπήρξεν ή έν Θεσσαλονίκη τοιαύτη. Ή  μέν προ
ήλθεν έκ τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ καί έπεβλήθη διά τών Ρωσ- 
σικών λογχών, ή δέ έπήγασεν έκ τής φιλοδοξίας ώρι- 
σμένων άτόμων, έδημιουργήθη διά τοΰ κράτους τής βίας 
τών ξένιον καί ζή ύπό τήν προστασίαν τών Συμμαχικών 
τηλεβόλων. Οί όμιλοΰντες περί ολιγαρχίας καί στρατιω
τικής ή άλλης τρομοκρατίας έν Έλλάδι πρέπει νά είναι 
ή ξένοι, άσχετοι πρός τήν Ελληνικήν ζωήν καί τόν φύσει 
χαρακτήρα τοΰ "Ελλήνος ή κακής πίστεως συζητηταί. Εϊς 
έποχήν καθ’ ήν οί ήμιάγριοι καί βάρβαροι κάτοικοι τών 
Σιβηρικών στεππών άνατρέπουαι καθεστώς μιάς ολο
κλήρου χιλιετηρίδος, δέν θά ήδίκει, άλλά θά ύβριζε τό 
φιλελεύθερον τοΰ "Ελληνος έκείνος, δστις θά ίσχυρίζετο, 
δτι έν Έλλάδι βασιλεύει ό Κωνσταντίνος, δέν κυβερνά 
δέ ό Ελληνικός λαός. ’Ά ν  ή μεγάλη πλειοψηφία τοΰ 
Ελληνικού λαού, ώς ισχυρίζονται οί Φιλελεύθεροι, ήτο 
κατά τού έν ίσχύϊ πολιτεύματος καί έναντίον τοϋ πολιτι
κού προγράμματος, τό όποιον ήκολούθησε μέχρι τούδε ή 
Ελλάς, οί Σύμμαχοι θά συγκατέλεγον είς τάς τάξεις των 
ασφαλώς πρό πολλού τήν χώραν τών Βουλγαρομάχων καί 
ύ Ελληνικός θρόνος θά είχεν ήδη καταρρεύσει. Περί 
παντός άλλου δμιος ή πλειονοψηφίας δικαιούνται νά ό- 
μιλώσιν έκεΐνοι, είς τήν άφρονα πολιτικήν τών όποιων 
οφείλεται ή κακοδαιμονία καί ή άποσύνθεσίς είς ήν περι- 
ήλθεν ή ’Ελληνική Πατρίς.

Δέν φανταζόμεθα βεβαίως δτι ό Πρόεδρος τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών, είς τάς χείρας τοΰ όποιου έ'γ- 

'κειται ή τύχη καί ήζωή τής Ελλάδος, άγνοεΐ τούς λό
γους, οΐτινες ύπηγόρευσαν τήν τεχνικήν έκείνην έπανά- 
στασιν, είς τρόπον ώστε εϊμεθα άκραδάντως πεπεισμένοι 
δτι σήμερον δέν θά λησμονήση εαυτόν, άναγνωρίζων 
μίαν Κυβέρνησιν, ούδέν κοινόν έ'χουσαν πρός τούς πό
θους καί τήν θέλησιν τής πλειονότητος τού Ελληνικού 
λαού. Τό κίνημα τής Θεσσαλονίκης άπέτυχεν οίκτρώς. 
καί ή έπισημοποίησίς του διά τής άναγνωρίσεως παρά 
τής μάλλον φιλελευθέρας Κυβερνήσεως δέν θά προσέ- 

I θετεν ειμή αίματηράς μόνον σελίδας είς τήν ιστορίαν 
τής δυστήνου Ελληνικής ΙΊ ατρίδος.

3

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
Μέ τήν προτομήν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου τού IB ' 

καί τόν Δικέφαλον άετόν.
Είσαι καί σύ Νομοταγής άληθινός σάν μένα;
Τήν προτομή τού Βασιληά νά βάλης στήν καδένα 
τού Λυτρωτή πού ό Θεός μάς έχει φέτος δώσει 
τή Μάν’ άπό τό μακελειό δυό χρόνια νά γλυτώση.

Έκ καθαρού χρυσού 22 Καρατίων $8.50, καρ. 18 
$7.50, καρ. 14 $6.50.

Άποστέλλονται τή παραγγελία σας C. Ο. Δ. 
Επίχρυσα 35c., τό όποιον άποστέλλεται ώς δείγμα. 
Αλληλογραφία Ελληνιστί.
Γράψατε: John Angelich 107 Ν. Broadway.

ST. LOUIS MO.
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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 όνομα κα'ι τήν διεύθυν- 
σίν σας και μέ τήν Έλληνοαμερικανικήν σημαίαν έν 
συμπλέγματι είς τό χαρτί· πρώτης τάξεοος εύκαιρία. 
Πραγματική αξία Δολλ. 4.50, πχολούνται ΜΟΝΟΝ 
ΔΟΛΛ. 2.00, μέ τά έ'ξοδα τής αποστολής εις βάρος 
μας.

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

λήι|ιεως θά τά έ'χετε.
Σ Π Ε Υ Σ Α Τ Ε

Έκτελσΰμεν πάσης φύσε ως τυπογραφικήν έργασίαν 
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝ ΑΓΩΝ ΙΣΤΟΥΣ. Κοαασκευάζο- 
μεν σφραγίδας έκ καουτσούκ ε’ις τιμάς λίαν οίκονομικάς 
άπό 25c. και ά'νω.
LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St. New York. 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΙΤΩΝ —  ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε Π Ι 
ΞΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΤΑΤΑΙ

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

Τέλειαι ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙ
ΚΗΝ εις διάφορα μεγέθη.

Τιμα'ι από Δολλ. 3.75 κα'ι 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

Γ. Α. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ 

ΕΙδικός δΓ άνδρικάς άσθενείας.
'Ω ραι έπισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre Bldg. 
και Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη κα'ι 479 Broadway
Παρασκευή 9— 12 Π. Μ. Gary, Ind.

- ‘ *: · %
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Ή  μεγαλειτέρα 'Ελληνική Βιομηχανική 'Εταιρία 
έν ’Αμερική.

’Έχομεν άνάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικού μας χυτηρίου ϊνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς όποιας λαμβάνομεν. Διά τούτο 
έξακολουθούμεν τήν πώλησιν τών μετοχών. Έκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης ΰπολογίζομεν έτήσιον κέρδος
900.000 δολλ. Μετά ταύτα ή τιμή τών μετοχών θά ΰ- 
ψωθή ύπερβολικώς, ή δέν θά διατίθενται τοιαύται πρός 
πώλησιν.

’Ήδη ήρχίσαμεν τήν κατασκευήν τής παραγγελίας 
κα'ι άλλης μεγάλης εταιρίας, τής Hudson Worsted 
Co. και πραγματευόμεθα τήν έγκατάστασιν τού συστή
ματος μας εις πλεΐστα έργοστάσια τής πόλεώς μας.

Ή  σημερινή άξια τών μετοχών είναι πέντε δολλ. έ- 
κάστη. Έπωφεληθήτε τής ευκαιρίας και γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρας Ελληνικής Έταιρί,ας έν ’Αμερική, 
διότι αΰριον θά είναι αργά. Ή  τιμή δέν θά είναι ή 
αύτή, ούδέ θά είναι δυνατόν εύκολα νά άγοράσητε με
τοχάς.

Γράψατε άνευ αναβολής εις τά γραφεία μας διά πε- 
ρισοοτέρας πληροφορίας.

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζ'ι χρειάζεσαι νά τό μεταπωλτ|σης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φφς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Janies Street New York.

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

Κ. Κ A  Ρ Ο Υ  Σ  Ο Σ  
Ιατρός

136 Ε. 17th St., NEW YORK

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

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

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

Τ ά  πάντα είναι πιθανά, θ εό ς  νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν μ’ ενα πόδι εΰρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ιρθη μέρα 
Ούαί- δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε Ασφάλειες νά κάνης.
J o h n  M a r a k a * ,  R o o k e r y  B ld g .  R o o m  8 1 7 ,  C h i c * * o ,  111.

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
#οΟχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτοΰς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχβ νά κάνυς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

P A P A G E O R G E  B R O S .
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ειδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—- δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής έπσχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
·* +

Δέν εΐναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Εΐναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
<αφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PEA RL STREET, NEW  YORK CITY

*  *  *

Ατμόπλοια τής Έθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
κα’ι παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν» 
μέ λοΰσο καν νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Y«rk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
* Ιατβός

256 W . 44 ST. NEW YOBK.
*·*

Δ ά δι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
«οΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροδόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό  Βόλο
τής ’ Αχαΐας τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοϋ Ρ α δ α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW" YORK

Κ. Ζ Λ Μ Π Ο Υ Ν H 

«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα ’Αμερι

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε καί ένα κομμάτι τής ζωής σας, 
θά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς έλπίδας, 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75. φ

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

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

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

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 τού ήλεκτρικοΰ, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοΰ Φαράκου. 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W . 28Τ Η  ST.,

***

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σάς 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW  YORK
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

Π φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν Ρχης χρήμα 
iky ήμπορείς σέ δεδαιω  νά κάνης ουτε 6ήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγεΐς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
4  δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Αάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια δσω  πέρνει 
Τ»βτ’ δλα τό Κ ατάστημα τοΐς μετρητοϊς τά  φέρνει.
LKKAS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  S T . Ν. Τ .


