
Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
κα! τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνρ' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά χάνη γέλι’ αΰτός με μάς και μεΐς μ’ έκεΐνσν χάζι.
Νέα 'Υόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τΐ τόν περιμένει,

Μηνός τοΰ Μάη δώδεκα ποΰ είναι ν’ άπορήσης 
μέ κείνες τής Σαλονικειές καινούριες εκθρονίσεις.

Αν θέλη δμως και κάνεις συνδορμητης νά γείτβ
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν και ’μεΐς εράνους δπως £ λ λ ο k. 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ,
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα κα! έπτά
ποΰ προπαγάνδες «άν στραβές μας χόρτασαν h&xv&.

Δέκα τέσσερ’ άριθμός. Οΰρρα ζήτω και φωνές, 
βίβ λά Φράνς έ λ’ ’Αμερικ σέ υποδοχές τρανές.

Ποΰ έ Ζαμποΰνης γράφει 
κ1’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι κα! πλέει στό χρυσάφι.
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'Ως εύ παρέστης Στρατηγέ και διπλωμάται τόσοι. 
Έγώ ό Βλάκας Φασουλής χωρίς κουκούτσι γνώσι 
άπ’ τούς Συνδέσμους έρχομαι Νομοταγών δώ πέρα 
κρατών σφιχτά στό χέρι μου τής πείνας τήν παντιέρα 
ποΰ μάτια πάνω της θαμπά κυττάτε κεντημένα 
κι’ άντερα έ'χει γιά κροσσούς χίλιες φορές στριμμένα.

Μαζί τό φλάμπουρο κι’ έγώ κλίνομε μπρός σας γόνυ 
καί κάθε άδειο άντερο ή αΰρά σας μυρώνει 
κι’ όσο έσεΐς ζυγώνετε τόσο έκεΐνο στρίβεται 
γιατί.ή πείνα βουσαβέ μέ σέρζ άμί δέν κρύβεται 
καί τή Γα?λία οΰή θένκ μά καί τήν ’Αλβιώνα 
ποΰ κάναν τήν Πατρίδα μας γαϊδάρων άχυρώνα.

Χίλια καλώς ώοίσατε καί μέσ’ σ’ αύτή τήν πόλι.
Σήμερα γιά χατήρι σας κρατώ καί γώ τή σκόλη
καί ό Μπερντές άνέθεσε σέ μέ τό λαοπλάνο
κόμ σέ λεντί τόν ξεναγό δώ πέρα νά σάς κάνω
νά δήτε κάθε προκοπή Φιλελευθρων φίλων σας
ποΰ φεύγοντας νά στείλετε τόν τΰπο τών δακτύλων σας.

Έδώ ποΰ βγήκατε τό λέν τής Μπάτερυ ή Πλέϊς.
Μέ κεσκεβουζαβέ μεσιέ; Ντόντ μέϊκ ένι φέϊς.

Ο Βιβιάνι καί ό Ζόφρ ό Γάλλος στρατηγός 
α ’ ό Φασουλής ποΰρ λά μισιόν σπουδαίος ξεναγός.

Οί μετανάσται βγαίνουνε σ’ αυτή τήν ίδια θέσι 
κι’ άν γουρνοτσάρουχα φοροΰν οάν έρχωνται καί φέσι 
μά τώρα στής υποδοχής αύτής τό πατατράκα 
άπό τούς ίδιους μερικούς θά δήτε νάχουν φράκα.

Ινεΐ πέρα τό σαράφικο εύρίσκεται τοΰ Μπούρα 
κι’ δσες φορές χρηματική μ’ άνησυχεΐ σκοτοΰρα 
πηγαίνω στήν προθήκη του καί βλέπων τον παρά 
λέω γιατί ό άνθρωπος νάναι χωρίς φτερά 
πάρσκ μεζαμί σέ ντοόλ ντελιοΰ μοΰδωκε τόσα μάρκα 
ποΰ νά καπνίζω άρχισα χΰμα καπνό τοΰ Βάρκα.

Τό Στέϊτ στρήϊτ είν- αύτό. Έδώ ή Ναυτιλία 
χρυσού κι’ άργύρου άνοιξε στούς πόντους μεταλλεία. 
Πάν’ οί καραβοκύρηδες. ’Επέταξαν τή φέσα 
καί κολυμπούν στά τάλληρα μά .καί στή λίρα μεσα 
ποΰ κάθε γνώσι θάδινα καί γνώσεις δίχως πονο 
γιάνα μικρό τραμπάκουλο ή μιά μαούνα μόνο.

Νά τό Γουώλ. Κεσκεβουπάνς καί βλέπεις χαμηλά 
μόν σερ άμί Βιβιανί; Έδώναι τά ψιλά.
Έδώ τών πνρομαχικών τά Τρώστ κι’ οί παραλήδες 
άπό δώ μέσα αύριο θά βγοΰν οί βιολιτζήδες

καί βίβ λά Φράνς έ λ’ ’Αγγλετέρ καί οΰρρα τών Συμ
μάχων

θά θρονιασθοΰν έντός κενών ιθαγενών στομάχων.
Σέ λά σεμέν τών ψιλικών καί στρήϊτ δολλαρίων 
έδώ πηγή τών κανονιών, οβίδων, έμπυρείων 
Χίαρ γιού νόου έβοι στόφ τήν έ'βαλαν στήν μπάντα 
τό κότον όϊλ τώφθασαν στό ένα καί τριάντα 
καί τώρα στόν κατήφορο ποΰ δλοι μας τραβάμε 
μήτε καί μπαμπακόλαδο δέν θάχωμε νά φάμε.
Έδώ όδός προμηθευτών καί καθενός Παγκέρη.
Αύτοί σάς δίδουν τά ψιλά μέ τώνα τους τό χέρι 
καί μέ τό άλλο βίβ λά Φράνς κι’ οί φίλοι μας oj, Γάλλοι 
έν δύο τρία αλέ πάς σάς τά βουτούνε πάλι 
Ούρρα δή τζώοτις δηλαδή έβίβ λά λιμπερτέ 
μαλλιοτραβιέται διαρκώς καί τό κονσολιτέ.
’Από δώ μέσ<* σέτ ά ντίρ πρέπει νά βγή ή νίκη 
Καί τά Γραφεία εΐναι δώ τοΰ φίλου Κικιρίκη 
ποΰ προμήθειες έκαμε παλουκικάς στό Κράτος 
δμως ώς λέν τά δόντια του λιγόστεψαν έσχάτως 
κΓ όποιο; πώςλέν στόν τόπο μου τής νύχτες περπατεΐ 
λάσπες καί άλλα πράμματα συχαμερά πατεΐ.
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Μέ κέσκιλιά μεσέρζαμί κα'ι κλείνετε τή μύτη σας; 
Ζυγώνομε τό σπήτί μας ποΰ θά είπή τό σπήτί σας. 
Βουαγεβοΰ; Τό Μπάουρυ είναι αυτό ποΰ βλέπετε 
’’Ανθρωπος νάναι καθαρός έδώ δέν έπιτρεπεται 
οί ’Ιταλοί οί Σύμμαχοι τό έχουν κατακτήσει 
κι’ οποίος περάσει άθελα τή μύτη του θά κλείση.

Άνταντεβοΰ, μόν ζενεράλ, έκεΐ στους καφενέδες 
γουργουρητά διάφορα; Εΐναι οί ναργιλέδες 
'Όπου ή ράτσα τών κι’ άν βρίσκεται κι’ αν ζή 
νά μή θαρρής τά πάτρια δέν κουβαλεΐ μαζί 
κΓ άν τύχη καί κουράσθηκες καί σύ κι’ οί άλλοι φίλοι 
μπαίνομε μέσ’ στό «Βόσπορο» νά κάνωμε σκαμπίλι.

Κύταξε δώ, μόν ζενεράλ, μουστάκι σάν τσιγκέλι.
Αυτός έδώ ό καφενές εΐναι τοΰ Γριμανέλη 
πώχει παιδιά δμως αυτός γιά τό Μεσία ζή.
Έδώ θά ίδής τό φίλο μου τό Μίλτο τόν Κ,αζή 
έκ Ταταούλων, έ'μπορον, Φιλελευθέρων μέλος 
ζώντα καί άναπνέοντα ό νόμ ντέ Βενιζέλος.

Είναι τοΰ Μάντισον αυτός ό καθαρός ό δρόμος.
Έδώ τή νύχτα, στρατηγέ, εΐναι στραβός ό νόμος.
Τούς πεθαμένους ’Ιταλούς έδώ τούς πάν μέ μπάντα 
έδώ θά βρής κρασοπουλειά καί κάθε μιά λοκάντα 
κ ' άν ώρα έ'χετε άνφέν νά χάσετε περίσσια 
πάμε νά φάμε μιά πατσά μέ πόδια μοσχαοήσια.

Έδώ οί Φιλελεύθεροι έστήσαν τή φωληά 
Δώ πέρα αγωνίζονται κι’ οί γυιοί τοΰ Βασιληά 
έδώ οί κοκκινόσκούφοι τροχίζουν τά χαντζάρια 
κΓ οί έκκλησιές έγίνηκαν κι’ αυτές μαλλιά κουβάρια 
Έδώ άκσύς Βασιλικούς έδώ καί μαντζουράνες 
μά πρόσεξε μή σκοτωθής γλυστρών άπ’ τής μπανάνες.

Βενέζ ίσί. Έφημερίς δώ πέρα κάποια βγαίνει 
χοΰ άζ δή φάξ τοΰ ίτ τ’ αΰτά τοΰ τράγου περιμένει. 
’Έλα νά κάνης γνωριμιά μέ τούτους τούς φωστήρες 
ποΰ παίζουν με λαλούμενα ποΰ παίζουν μέ τής λίρες 
κι’ άν ό μομάν καταφανή δέν έ'γειναν τά χάλια τους 
κομάν καί ρώτα, στρατηγέ, τί γίναν τά τσουβάλια τους.

Κέσκε βού βουαγιέ λαμπά; Ό  κλήρος μέ βελλάδα.
Σέ λέ σοβέρ, μόν ζενεράλ, γιά τήν φτωχή Ελλάδα.
Σέ λέ τερίμπλ νότρ Ρισελιέ πούρ λέζαρτίκλ ντί φόντ 
πού τόν ντουνιά έξέπληξε βρεμάν έ τού λέ μόντ. 
κι’ έκείθεν εκπορεύονται τά κόκκινα τά φώτα 
κΓ ό πετεινός ποΰ τσίμπησε τής γειτονιάς τήν κότα.

Σέ λέ ζουρνάλ ντέ Αιμπεράλ. ’Αμάν καί τ’ εΐναι τούτα. 
Στάσου νά πάω, στρατηγέ, νά φέρω τά λαγούτα. 
Σήμερα τήν έκθρόνισι γιορτάζουνε καί πάλι 
Δές οί φτωχοί πώς περπατοΰν &ατήφορο κεφάλι 
κΓ έ'χουν ψηλά τά πόδια τους έξκιούζ μι σηκωμένα 
γι’ αύτό χαιρέτα τους καί σύ με δάχτυλ’ άνοιγμένα.

Κονεσεβού μόν ζενεράλ μεσιέ λε Κικιρίκης;
IIερσονιφικασιόν ντ’ έσπρί κΓ ’Αραβικός άσίκης! 
Αύτός καί στόλον θωρηκτών θά στείλη τοΰ Λευτέρη 
μιά Μεραρχία 'Ιππικού τώρα κρατεί στό χέρι 
αεροπλάνων— βάλε κά— τριάντα δυό σκαντρόνια 
καί χίλια οπισθογεμή— μέ συγχωρείς κανόνια.

5Ω κέλ γκραντέρ μόν ζενεράλ μ’ αύτόν τόν Κικιρίκη 
Έδώ τηλεγραφήματα άπό τή Σαλονίκη 
έδώ εκπτώσεις γίνονται έδώ καί καθαιρέσεις 
ποΰ παρντονέ μουά μέ χί αισθάνεσαι νά θέσης 
έδώ'τοΰ πολιτεύματος καί τά νουβό πρωτόκολλα 
τοΰ Κικιρίκη σέτ άντίρ καί τοΰ παπά τά μπρόκολα.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ό  Σάτυρος έπιθυμών νά μήν ύστερήση σέ πατρι
ωτισμό άπό τά ημερήσια φύλλα μας ανοίγει καί αύτός 
τάς στήλας του άπό σήμερον είς έ'ρανον υπέρ σκοπού 
τόν όποιον θ ’ άναγγείλωμε βραδύτερον. Αί ποοσφοραι 
γίνονται είς είδη. Ή  ιδέα τοΰ παρόντος εράνου οφείλε
ται δχι είς εμάς άλλά σέ μερικούς φίλους μας τών οποίων 
παραδίδομεν είς τήν άθανασΐαν τάς έπιστολάς. ’Ιδού 
τί μάς γράφουν διάφοροι πατριώται πού τρώνε στέκια 
στό χωριό τους δταν οί δυστυχισμένοι οί άντάρται τρώνε 
τής φούντες άπ’ τά τσαρούχια τους.

’Αξιοδάκρυτε κ. Διευθυντά τοΰ Ν. York Satire, 

Παρακολουθών τά χάλια τοΰ εθνικού τής Θεσσαλο

νίκης κουνήματος θεωρώ καθήκον μου νά βοηθήσω κι’ 
έγώ μέ τά χέρια μου τόν άγώνα δσω μπορώ. Π ρος 
τόν σκοπόν τούτον σάς εσωκλείω πέντε φάσκελλα τά 
όποια διαθέτετε δπως σείς νομίζετε καλλίτερα.

Μετά ύπογλήψεως 
Γ. ΚΟΛΟΒΕΛΟΝΗΣ ( μέ τό συμπάθειο.) ;

Άξιομαγάριστε κ. Δημοσιογράφε,
Έπειδή τό κίνημα τής Θεσσαλονίκης κοντεύει νά 

σβύση δέν θά ήτο άσχημο νά τό πάρη καί. νά τό ση-1 
κιοση ύπό τήν καταιγίδα της ή έ'γκριτος υμών έφημε- ( 
ρίς ή όποία κατέστη δργανον πλέον ή άναγκαίον άφ’ ού 
διαβάζεται παντού ένεκα τού ποιοΰ της. Ταχυδρομικώς ί 
θά λάβετε μερικά παληά επανωφόρια— δυστυχώς χωρίς 
μανίκια— γιά τήν έ'λλειψιν τών οποίων καθά πληρο
φορούμαι θά φροντίσουν στή Θεσσαλονκη οί Άναμϊτες 
τοΰ Σεράϊγ.

’Ασπάζομαι δλας τάς παρειάς σας 
Κ. ΜΑΛΙ ΒΡΑΣΗ Σ

Έξοχώτατε κ. Διευθυντά,
Έπειδή ή έφημερίς ποΰ βγάζεις δέν εΐναι μόνον δι

κή σου άλλά καί δική μας ή μάλλον δική μας αφ’ ού 
έμείς βάζομε τόν παρά καί σύ μονάχα τή σακούλα γι’ 
αύτό νομίζω πώς έ'χομε τό δικαίωμα νά ζητήσωμε καί 
μεΐς νά προβής σ’ ένα έ'ρανο. Λοιπόν κύριε προτείνω 
ν’ άνοίξετε γενναΐον έρανον υπέρ άνεγέρσεως κολοκυ- 
θείου άνδριάντος είς τόν Μέγαν Ευεργέτην τοΰ Γένους 
Κικιρίκην. Αί δωρεαί ήμποροΰν νά εΐναι καί είς είδη 
τά όποΐα θά έκποιήτε ή θά καταναλίσκετε άναλόγως 
τής ανάγκης ποΰ έ'χετε σείς καί οί συνάδελφοί σας. Μέ 
τό Express σάς άποστέλλω ώς πρώτην δόσιν μερικά 
τσουβάλια κ ο υ τ ό χ ο ρ τ ο ,  τοΰ όποιου υπάρχει μεγάλη 
ζήτησις είς τούς 26 δρόμους καθ’ δσον ή Κικιρίκειος 
αγορά έξηντλήθη τελείως κατ’ αύτάς. Δέν χάνετε τί
ποτε άν δοκιμάσετε.

Μένω ό φίλος σου 
ΜΗΡΜ ΥΓΚΟΤΡ Υ Π ΑΣ

Κύριε Φασουλή,
ΙΙαρετήρησα μέ πολλή μου λύπη δτι κανείς δημοσιο

γράφος δέν άντελήφθη τίνος πράγματος υπάρχει μεγαλει- 
τέρα άνάγκη γιά νά προκηρυχθή έραλ'ος καί τήν παρά- 
λειψιν αυτήν οφείλει νά τήν συμπληρώση ή έφημερίς 
σας. Πρός τόν σκοπόν αύτόν δθεν σάς άποστέλλω τα
χυδρομικώς σ χ ο ι ν ί  καί σ α π ο ύ ν ι ,  τό όποιον άφοΰ ι 
μεταχειρισθήτε δεόντως έδώ τό στέλλετε καί είς τήν Θεσ
σαλονίκην διά τά περαιτέρω.

'Ο ’Αναγνώστης 
ΤΡΙΧΟΦΑΓΟΣ

Κύριοι ίδρυταί τοΰ Μπερντέ,
Πού είναι ό πατριωτισμός ό δικός σας καί ή αλληλεγ

γύη τώρα ποΰ πρόκειται νά πέση πείνα; Γιατί δέν α
νοίγετε ένα έ'ρανον υπέρ Ιδρύσεως οικονομικού συσσιτίου 
είς τόν οποίον νά πηγαίνουν καί νά μασσοΰν οί δημοσιο
γράφοι ; — δσοι δηλαδή άπ’ αύτούς έχουν δόντια, γιατί 
μερικών κατ’ αύτάς τούς τά έχουν βγάλει.—  Ταχυδρομι
κώς λαμβάνετε δύο μου ζευγάρια κάλτσες μεταχειρισμέ
νες γεμάτες μέ άμμο πρός χρήσιν κ ο π ά ν ο υ καί τές 
όποιες άφοΰ χρησιμοποιήσετε ώς ανωτέρω βάζετε μέσ!’ 
στό συσσίτιο.

Ό  φίλος σας 
Π Α Π Α Σ — ΟΓΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΤΡΥΠΟΚΕΦΑΛΟΝ, Μ Π ΟΣΤΟ Ν.
Τί βγάζεις; Π ώς μπορούμε νά τό ξέρωμε έμεΐς; 

Μπορείς νά βγάζης πολλά καί διάφορα πράγματα. Τό 
ρήμα βγάζω πηγαίνει σέ πολλά. Αίφνης βγάζεις τό 
σπητσνοικοκύρη σου άπό έ'ξοδα δταν δέν τού πληρώσης 
τό νοίκι, όπότε σέ βγάζει έ'ξω, βγάζεις τά παπούτσιά 
σου στήν πόρτα δταν πρόκειται νά βγής άπό τό παράθυ
ρο, βγάζεις τά δόντια τοΰ άντιδίκου σου δταν έ'χης σ τ ο ι 
χ ε ί α ,  βγάζεις τό σκασμό δταν ύπάρχη κίνδυνος νά σού 
τής βρέξουν, βγάζεις στή φόρα έ'ρανο, δταν σκέπτεσαι 
νά κάνης προμήθειες, βγάζεις δταν πέσης διάφορα τοΰ 
σώματός σου μέλη δηλαδή τό χέρι, τό πόδι καί καμμιά 
φορά τά μάτια σου.

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.
Ποιος εκ τών Φιλελ ευθέρων θά προσφώνηση τήν ’Α 

ποστολήν ; Sapristi!. . . Λυτό δέν είναι, καθόλου δύσκολο 
νά τό καταλαβης. Τό δύσκολο εΐναι νά βρής ποιός θά 
γράψη τό λόγο πού θά μάσηση μέσα στά δόντια του ό 
Κικιρίκης, ένεκα βλέπεις πού τό σάλιο του οσάκις δοκι- 
ιιάση νά μιλήση βάϊ, βάϊ, γίνεται ψαρόκολλα. Αί δικαί 
μας πληροφοριαι εΐναι δτι πολλοί έρίζουσι περί λόγου

εκιάς. ’Ιατροί, Συμβολαιογράφοι καί δικηγόροι καί λό
γιοι, έμποροι χορηγηταί, βιομήχανοι δωρηταί, Εύεργέται 
προμηθευταί, μεγαλειώδεις ιερείς καί πλήθος πολύ άλλων 
έ.τισήμων φιλελευθέρων διεκδικεϊ τήν προσφώνησιν πρός 
τούς υψηλούς ξένους, οί όποιοι άγαποΰν τήν Ελλάδα 
μέχρις άπελπισίας καί κάτι χειρότερα άκόμα. Πάντως 
δμως τήν έρχομένην εβδομάδα θά σάς πληροφορήσωμεν 
ποιος άπ’ δλους θά διαπράξη τήν προσφώνησιν πρός με
γάλην λύπην τών υπολοίπων ποΰ θά άφήση έξω ή ιστο
ρία, τά σπουδαιότερα κεφάλαια τής όποιας θά είναι τά 
εξής: Ή  άδωρος δωρεά τοΰ Κικιρίκη, ό έρανος τοΰ
Κικιρίκη, ό λόγος τοΰ αίδεσιμωτάτου ψιθυρισθείς ύπό 
τοΰ Κικιρίκη, ή άξιοθρήνητος Διλοχία τοΰ Κικιρίκη, ή 
προμήθεια τοΰ Κικιρίκη, ή σαγωνιές τοΰ Κικιρίκη καί 
κάθε ρεζιλίκη διαπραχθέν έν όνόματι τής δόλιας τής 
Πατρίδος ένεκα όφθαλμίδος Κικιρικίδος γαρίδος προ- 
μηθευτίδος, άρβυλίδος, σιταρίδος άλευρίδος καί κάθε εί
δος σουφροποιησίδος.

Π ΕΤΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΕΤΕΙΝΟΝ, ΓΚΑΛΒΕΣΤΟΝ.
II όσα λεπτά άρκοΰν γιά νά ζήσης; Δέν μπορούμε, 

φίλε μου, νά σοΰ όρίσωμεν ποσόν, άν δέν μάς πής πρώτα 
π ο ΰ  κ ο ι μ ά σ α ι  καί ΤΙ ΩΡΑ ΠΕΦΤΕΙΣ. Ξέρεις,

’ δταν κοιμάσαι τήν ώρα ποΰ κουρνιάζουν ή κότες καί 
: ξυπνάς μέ τά πετεινάρια σοΰ χρειάζονται πολύ λίγα λε- 
! πτά αν δμως κάνης τ’ άνάποδο δηλαδή άν κοιμάσαι δ
ταν λαλούν τά πετεινάρια καί ξυπνάς μέσα στής κότες,

! τότε χαίρε βάθος άμέτρητον.

MAPKOfBOPON, ΕΝΤΑΥΘΑ.
Δυστυχώς — γιά μένα έννοεΐται—  λεπτά δέν έ'χω νά 

σού στείλω. Λύτά ποΰ πήρα άπό τήν Προπαγάνδα, δ
ί πως μοΰ γράφεις τά έ'καμα μετοχές στή νέα Γερμανική 
Έπιχείρησι πού άγόρασε μεγάλας έκτάσεις στόν Κολο- 
ράδο γιά νά φυτέψη σαλιγκάρια. Εΐναι ή ΧΕΙΡ Ο Π Ο- 
ΔΑΡΕΝ ΦΑΣΚΕΛΟΝ ΚΟΜΠΑΝΥ. Ά ν  θέλης με
τοχές μπορώ νά σού στείλω καί σένοο μερικές νά σ’ εύ- 
κολύνω, δπως έ'κανα καί γιά άλλους φίλους ποΰ δέν ή
σαν στραβοί. Εΐναι ξέρεις δ ψ ε ω ς καί εξαργυρώνον
ται Μ Π ΡΟ ΣΤΑ  ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ. Ά ν  δέν σοΰ 
άρέσουν τής δίνεις σέ όίλλον καί κείνος άν έ'χη χέρια σού 
τής επιστρέφει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΩΡΑ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
Τού πατριωτισμού πήραντός με άπό τά μάτια καί ξε- 
χειλίσαντος άπό τά μπουδουνάρια μου ύπόσχομαι καταρ
τισμόν καί συντήρησιν Λόχων όγδομήκοντα άπαρτιζομέ- 
νων άπό Σκεπιτάριδες άναμενομένους έξ Άργυροκά- 
στρσυ. Ντελάλης διελάλησε περιτράνως σαπουνόφουσκαν 
Κιρικικοί έ χ ο ι ρ ο κ ρ ό τ η σ α ν  Προμηθευτήν, άλλ’ 
ό παράνομος ό βαμβακόσπορος ούκ ήβουλήθη είσελθεΐν 
εις Διλοχίας κορβανάν ούδέ είσελεύσεται είς τόν αιώνα 
τού αίώνος έως άν Φιλελεύθεροι μαλλιά κουβάρια γένων- 
ται.

Υπογεγραμμένος άπό κάτω. ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ

ΚΙΚΙΡΙΚΗΝ, NEW YORK.
Συγχαίρων άγρίως τσουβαλικόν πατριωτισμόν σας 

γνωρίζω ήμΐν δτι ήμέτερος φίλος Σΐμος κατέχει έν χερ- 
σίν αύτοΰ άνταρτικόν κορβανάν άπομείναντα ώσπερ ύμέ- 
τερα κεφάλια. Παρακαλώ άποστείλατε άργύρια ερά
νου παλαιού καί άνοίξατε νέον γιά μιά φτωχή οικογένεια.

Τ Υ Π Ο Σ  ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΤΡΙΑΝ ΔΡΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
’Αργύρια καταφυγόντα είς θέσιν Τ σ έ π ες -  Π ι 

σ τ ώ ν  ώχυρώθησαν. Άπεστείλαμεν Αρχιστράτηγον 
Διλοχίας Κικιρίκην ίππεύοντα Ντελάλην πρός καταδίω- 
ξιν. ’Έφοδοι άνεπιτυχεΐς, σκοπός δμως έπετυχεν. Άπο- 
καλυπτόμενοι εύχαριστοΰμεν θερμώς, δ έστί μέ θέρμη 
καί τεταρτΐον πυρετόν.

ΜΕΣΣΙΑΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
Κατόπιν δωρεάς άγιων ’Αναργύρων Διλοχίας φιλοδο- 

ξήσας μέχρι παλουκίων, — μέ συγχωρεΐτε—  τού Κράτους 
j κα τσουβαλικοΰ καφέ άπεφάσισα δωρήσαι σ τ ο μ α τ ι -  
κ ώ ς είς τόν άγώνα μίαν ίλην ίππικοΰ Μοχικανών καί 
δύο Π υροβολαρχίαι Έρι>θροδέρμων έ'ρχονται άπό πίσω.

| II ροκηρυσσων έρανον γιά καλό καί γιά κακό άναμένιο 
μετά πολλή ςάγωνίας τηλεγράφημα δακτυλικόν.

ΦΑΣΟΥΛΗΣ
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νει τό γκαλάν, τότε φροντίζει νά σέ πείση πώς τό χρήμα 
τρέχει σάν βρύσι μεσ’ στό μαγαζί του και δέν τόν άδικώ 
γιατ'ι έξεγείρεται βλέπεις τό ένστικτον τής αΰτοσυντη- 
ρήσεως. Φροντίζει νά γλυτώση δπως μπόρεση άδιαφο- 
ρών άν θά βουλιάξης σύ. ’Αρκεί πώς θά σωθη αυτός 
γιά νά πληρωθη τό ρηθέν ό γάρ θάνατός σου ζωή μου. 
Λοιπόν ξέρεις τι μοϋ υπενθυμίζει αύτό τό σπασμένο μα
γαζί μέ τά μεγάλα ένοικιαστήρια τά κολλημένα πάνω 
στής προθήκες του; ,

— Τ'ι πράμμα;
Μοϋ θυμίζει τήν 'Ελληνική πολιτική κατάστασι

τό διάστημα τοϋ οποίου εκατοντάδες άπέθανον έξ άσι- 
τίας και επιδημικών νόσων, οί Σύμμαχοι έπείσθησαν 
πλέον δτι ή καταλληλοτέ ο α οδός διά τής όποιας θά 
εφθανον ε’ις τό τέρμα τής έπιχειρήσεώς των δέν ήτο ή 
έξάσκησις βιαίων μέτρων έπί τής 'Ελλάδος και ή πολ- 
λαχώς διασαλπισθεΐσα άνά τά πέρατα άπειλή έκθρονί
σεως τοϋ Βασιλέως ουδέ ή πρός τόν Βενιζέλον ύπο- 
στήριξις, α'ι πομπώδεις έπαγγελίαι τού οποίου περί εκα
τοντάδων χιλιάδων άνταρτικού στρατού άπεδείχθιγοαν 
όνειρα θερινής νυκτός. Οί Σύμμαχοι έχουσι πεισθη σή
μερον δτι ή τοσοΰτον πομπωδώς άγγελθεΐσα έκθρόνισιςEntered as second class mail matter, April 19th .

|917, at the General Post Office of New York, ή μάλλον τήν ελληνική άνταρτική κατάστασι. Μού φέρ- τού Βασιλέως ύπό τών άνοήτων δχι μόνον δέν είναι
$ Υ., under the Act of March 3, 1879. νει στό νοΰ τά μακροσκελή τηλεγραφήματα τής Θεσ- κατορθωτή έν Έλλάδι τής μεγάλης πλειονοψηφίας τοϋ
 ______----------------------------------- -------- --------- --- (ίαλονίκης, τά διαγγέλματα τοϋ Βενιζέλου, τάς σπα- Ελληνικού λαού ουσης ύπέρ τής διατηρήσεως τοΰ κα-

σμωδικάς ένεργείας του γιά τήν άναγνώρισι τής Κυ- θεστώτος καί κατά τοΰ έκ Κρήτης πολιτευτοϋ, άλλά και 
ΦΑΣΟΥΛΗΝ ΕΘΝ. ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ. Ν. ΥΟΡΚ. βερνήσεώς του, τόν άπηλπισμένον άγώνα ποϋ άνέλαβε άν άκόμη έπετυγχάνετο αϋτη ύφ’ ας συνθήκας εύρίσκε- 

Έθνική Κυβέρνησις ά π ο κ α λ ύ π τ ε τ α ι  πρό τής διά τού ’Αμερικανικού τύπου. ’Έ ! φίλε μου. Ολα αύτά ται ή Ελλάς, τοιαύτη μεταβολή πολιτεύματος θά έζη- 
οτοματικής γενναιοδωρίας τών Φιλελευθέρων τής Άμε- δέν είναι γιά μένα προμηνύματα πώς ή μπίζινες τού μίου σπουδαίως τόν άγώνα τών Σύμμαχων. 'Η Αγγλική 
οικής· Αί δωρεαί των τοποθετούνται ιδιαιτέρως είς Έ- Λευτεράκη στή Σαλονίκη καί στό Washington πάνε πολιτική είς τάς μηχανορραφίας τής οποίας κατά με
λικόν ίΐη^σαυροφυλάκιον, δπερ έσχάτως έπλουτίσθη πρός καλά. "Οταν βλέπης νά γράφουν καί στόν Αμερικανικό γάλην μοίραν οφείλεται ή άνατροπή τοΰ Ρωσσικοΰ κα-
Tfv σκοπόν τούτον μέ άοκετά τσουβάλια τρύπια τά όποια τύπο άκόμα ψ έ μ μ α τ α  πώς δηλαδή διά τών άνακρί- θεστώτος δέν νομίζομεν καί άν ήδυνατο άκομη να έπι-
ιαοαδόξως πλησιάζουν νά γεμίσουν ώς τόν πάτο. Ή  σεων δέν κατώρθωσαν οί επίσημοι νά μάθουν ποιοι εί- τύχη τήν έκθρόνισιν δτι θά ύπέπιπτεν είς τό ίδιον 
,νοοεά σας άναγγελθείσα είς τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον ναι αύτοί ποΰ άνήκουν στή Loyalist’ League· τότε. πιά σφάλμα σήμερον δημιουργούσα διά τής ανατοοπής τής 
^οουκάλεσεν ένθουσιασιιόν άκράτητον έως τά κουτρίδια· βάλτου ρήγανη. "Οταν αί Leagues τηλεγραφούν στόν Ελληνικής Δυναστείας πολιτικόν έν Ελλάδι χάος ευρύ- 
πολλοί έτράβηξαν τά μαλλιά τους καί μερικοί ξαπλώθηκαν Πρόεδρον κΓ ό Πρόεδρος τοϊς άπαντά ε ύ χ α ρ ι- τερον έκείνου έντός τοΰ όποιου αίματοκυλίεται ή Ρωσ- 
t' άνάσκελλα άποστείλλαντες ύμΐν τάς εύχαριστίας των α τ ώ ν  αύτοί οί ηλίθιοι γράφουν τώρα δτι αί άρχαί σία. Οί όμιλοΰντες έκ τών ήμετερων περι εκθρονισεως 
χειροποδάρως. Παμψηφεί άπεφασίσαμεν δπως άναγο- δέν ξέρουν ποΰ βρίσκονται αύτά τά σωματεία καί άν σήμερον πρέπει νά είναι άσφαλώς ή ανόητοι ή άπάτρι- 
αύσωμεν καί ύμάς Έθν. Ευεργέτην, άφοΰ δμως ποώτον υπάρχουν καί διάφορες άλλες άηδίες μέ περικεφαλαία δες, τυφλωμένοι ύπό τών άτομικών ή πολιτικών παθών 
οάς άναβιβάσωμεν ζώντα είς τό άξίωμα τής ά ν α σ κ ο - δπως καί ή έξυπνάδα τών κυβερνώντων τό ένταΰθα κα συνεπώς άνίκανοι νά διΐδωσι τό βάραθρον έντός τοΰ 

ω ς . άνταρτικό κίνημα. Χιλιάδες, εκατοντάδες λένε πάν διαρ- όποιου αποπειρώνται νά σύοωσι. τήν Ελληνικήν πα-
ΜΕ— ΣΙΑ Σ ΚΓ ΑΡΑΞΑΜΕ κώς στή Σαλονίκη γιά άντάρτες. Έν τούτοις ό ξένος τρίδα διά τής μεταπολιτεύσεις δημιουργούντες άναρ-

------------------------ τύπος ουτε κουβέντα δέν έκανε ώς σήμερα γιά τόν πε- χίαν έν Έλλάδι είς έποχήν καθ’ ήν αί ύλικαί καί ήθι-
ΑΙΙΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ οίφημο αύτό στρατό ό όποιος κατά τόν Ντελάλη ήτο καί δυνάμεις έπρεπε νά ώσι συγκεντρωμέναι τείνουσαι

100.000 δώ καί εξ μήνες σήμερα κατέβηκε στής 60.000 πρός ένα καί τόν αύτόν σκοπόν, τήν άποκατάστασιν 
καί αύριο θά φθάση τής 10.000. Δέν στέκεται καθό- τής έθνικής ένότητος.

, , , , _ Τ λου καλά στά πόδια του ό Λευτεράκης γιά νά τηλε- Ευτυχώς τοΰ κινδύνου τών εσωτερικών σπαραγμών
μάτια του στα φαρδεια^ ένοικιαστήρια που Μσ(Γν  ̂ γραφή δλες έκεΐνες τής άηδίες ποΰ μόνον έντελώς ήλί- μάς απαλλάσσει σήμερον ή έπί τήν έγνωσμένην .με- 
ί.ημενα πανω στης προθήκες του α ειου μαγαζειου. ια- μπορούσαν νά τής χάψουν καί μόνον ό Ντελάλης τριοπάθειαν καί τόν λελογισμένον άληθή πατριωτισμόν 
6ολε! Μά δεν είναι μια | δομαδα που πέρασα απο ω τή„ ύμνολογή. Ή  μπίζινές του πάνε κατά ’Ισραήλ τοΰ νέου πρωθυπουργού έμπιστοσύνη τών Συμμάχων είς

I ο π ι σ ε ω ς .

Σ Τ Η  Δ Ι Α Λ Υ Σ Ι  
Μπά; έκανε ό φίλος μου στυλώνων έκπληκτα τά

χαί είδα τον αταστηματαρχη ποι ητο^κατε ουσία V('t φρ0ντίζη διαρκώς νά παριστά τής Αθηναϊκές τρόπον ώστε εϊμεθα πλέον ή βέβαιοι δτι οί Σύμμαχοι 
οιιένος με της μπιζινες του. 0 μασαι, μας ε εγε πω, xa'L τής §ικ£ς του ρόδινες έναντίον τής άλη- κατανοήσαντες τό άσύμφορον δΓ αύτούς τής μέχρι τοΰδε
ητο θαυμασια. e . , , „ θείας. Ή  άπηλπισμένη προσπάθεια ποΰ κάνουν οί άν- πρός τήν Ελλάδα συμπεριφοράς των θέλουσι τροπή

χαμογε ασα, ο φι ο, μου εν ε χε κάνει ποτε εμ τιπρήσγοπο[ του δώ πέρα διά μέσου τοΰ Αμερικανικού ήδη άλλην οδόν, τήν όδόν τοϋ δικαίου ήτις μόνη θέλει
*°?0« ΐίτ°  παντοτε  ̂δημόσιός ράφος, ογιο,, ποιητής 'ρύπου γ,^ την άναγνώρισι του άπ’ τήν Αμερικανική δσον οϋπω οδηγήσει τήν Ελλάδα είς τήν έκπλήρωσιν
καί δτι άλλο θέλετε αλλα ποτε α ρωπος τής σηιιερι Κυβέρνησι είναι κακά σημάδια φίλε μου γιά τής πο- τών προαιωνων αύτής πόθων. Δέν εϊμεθα τής γνώμης
νής εποχής καί συνεπώς δεν ^μπορούσε \α υποιεση πώ, } {τ[γ^ς του μττίζ,ινρς, ή όποιες είναι έτοιμες τώρα μά- δτι ή έπί τήν άρχήν άνοδος τοΰ κ. Ζαΐμη ή όφειλο-
:ψο δυνατόν ένα μαγαζί ποϋ π υτιζε^ η μ~ ον ποΰ 7ιστα τήν καινούρια τροπή τών πραγμάτων στήν μένη εις τήν επίμονον άπαίτησιν τών Συμμάχων εΐναι 

ιεκήρυττε πώς πλούτιζε σήμερα μπορούσε την επόμενη '^ ^ να ν('χ πάνε στήν εύχή τών νώτων τού Σαράϊγ γιά ένδειξις τών εΰμενών πρός τήν 'Ελλάδα Συμμαχικών
νά γλυτώσουμε καί μεΐς κι’ δλ’ οί χριστιανοί ποϋ βρέ- διαθέσεων ώς διατυμπανίζει ό φιλελεύθερος Ελληνικός 
θηκαν μιά μέρα στριμωγμένοι χωρίς κΓ αύτοί νά ξέ- τύπος. Ό  σχηματισμός τού Υπουργείου Ζαίμη είναι ό 
ρσυν πώς. Τά τελευταία τηλεγραφήματα τής Θεσσαλο- Άριάδνειος μίτος διά τού οποίου οί Σύμμαχοι προσ- 
νίκης καί ό άπηλπισμένος άγών τών ντόπιων άντιπρο- παθούσι νά έξέλθωσι τοΰ πολιτικοϋ λαβυρίνθου έντός 
σώπων του δέν εΐναι γιά μένα παρά ή φωνή τοϋ Ντε- τού όποιου έρριψεν αύτούς αλλεπάλληλος σωρεία πολι- 
λάλη τής πατρίδος μου ποΰ φώναζε κείνα τά χρόνια. τικών σφαλμάτων δυστυχώς ούχί επουσιωδών άλλά σο-

«'Ορΐστε κύριοι στήν οριστική διάλυσι τοϋ Καταστή- βαρωτάτων, σφαλμάτων άτινα έπέδρασαν πλέον ή δυ-
ματος». σαρέστως έπί τής καθόλου διεξαγωγής τοΰ Εύρωπαϊκού

----------  πολέμου. Ή  έπί τήν άρχήν άνοδος τής Κυβερνήσεως
Ζαΐμη όλίγας έβδομάδας πρό τής ένάρξεως τής νέας 

! Ελληνικής έσοδείας δέν είναι ένδειξις βεβαίως ίδιαι- 
j τέρας Συμμαχικής πρός τήν Ελλάδα εύνοιας, άλλά πε- 

Ή  έν Έλλάδι πολιτική κατάστασις μεθ’ ολας τάς ρίτρανος άπόδειξις ύποχωρήσεως τήν οποίαν έπέβαλεν

η  βάλτ) στής πόρτες κόκκινες βούλες.
— Θυμάσαι τί σοΰ είπα τότε;

Γ —Ναι! Μού είπες σάν κακόγλωσσος ποϋ εΐσαι πώς 
ήταν έτοιμος νά σπάση καί ό λόγος οου φαίνεται πώς 
Επιασε.

-—Είσαι άνόητος. 'Ο λόγος ό δικός μου δέν μπο- 
| ροϋσε νά έχη καμμιά έπιρροή πάνω στή σακκοΰλα τοϋ 
Καταστηματάρχου, τήν όποιαν μάς παρουσίαζε μέ της 
μπίζινές του φουσκωμένη λές κΓ έπρόκειτο νά σπάση 
ενώ πραγματικώς δέν ήτο πιό παχειά άπ’ τή δική μου. 
Αν είπα πώς θά σπάση δέν προφήτευα» χωρίς νά 

βίέπω σημάδια. Έκεΐνο ποϋ είπα έγώ μοΰ τό έσφύριζε 
11 ίδιος ό Καταστηματάρχης.

Δέν σέ καταλαβαίνω.
- Δέν έχεις άδικο. Έκεΐνοι ποΰ καταλαβαίνουν έ- 

Vniv μυαλό κι’ δχι ποδάρια μόνον μακρυά δπως έσύ. 
Λοιπόν δέν εΐναι τόσω δύσκολο νά καταλάβης έναν έμ- 
ι°ρο άν πρόκηται νά σπάση, άρκεΐ νά τόν γνωρίζης

Π Ρ Ο Σ ΤΗΝ ΛΥΣΙΝ

περί τοϋ έναντίου διαβεβαιώσεις τών κακοπιστών όργά- ή άνάγκη. Ή  έπιμονή τοΰ Έλληνικοϋ λαοΰ προτιμή- 
νων τοΰ κίτρινου τύπου φαίνεται καθαριζομένη ήδη και σαντος τόν θάνατον καί τάς στερήσεϋς έξηνάγκασαν 
τό άκανθώδες Ελληνικόν πρόβλημα έγγίζει πρός τήν τούς Συμμάχους συναισθανθέντας τήν άδυναμίαν των 
λύσιν του. Ή  παραίτησις τοΰ υπουργείου Λάμπρου καί νά έπιβάλωσι τό ίδιοτελές πρόγραμμά των νά μεταβά-

, , , ; , - ·  f  ό σχηματισμός νέας Κυβερνήσεως ύπό τόν κ. Ζαΐμην λωσι πολιτικήν άπέναντι τής Ελλάδος καί νά τραπώ-
1 απο πριν. Οταν ή δουλειές του̂  πηγαίνουν καλά μ(}ς δίδει τό δικαίωμα νά αίσιοδοξώμεν δσον άφορά σιν έντός ολίγου τήν όδόν τής άρετής διά της άρσεως 
■;βΙ ,τον - ('̂ τ,ίσ 'Ι’  π'^ξ -π“ ει σοι~’ ά^αντήση ή̂  καλά τήν άποκατάστασιν ομαλών σχέσεων είς τό μέλλον με- τοϋ άπανθρώπου άποκλεισμοΰ δστις θά άποτελή εϊμεθα 
^?U_ ,~ε-’ά ή μέ ενα μορφαισμό καί ένα έ τ σ ι  κι έ τ σ ι ,  τ(ιξΰ τής Ελλάδος καί τών Συμμάχων, ή δέ άρσις τοϋ βέβαιοι τόν κυριώτερον δρον τής πρός σχηματισμόν 
ι ·  ξέρεις γιατί, Γιατί αφού δέν σκέπτεται νά τής που-  ̂άποκλεισμοΰ δέν εΐναι καί)’ ήμάς ε’ιμή ζήτημα ήμερών νέας Κυβερνήσεως άποδοχής τού κ. Ζα’-μη.

 ̂ μπίζινές του δέν βλέπει τί συμφέρον θά είχε μόνον. Έάν εΐναι άληθες δτι ό Ζαΐμης άποκλίνει ύπέρ Οίοιδήποτε δμως κα άν είναι οί λόγοι οί ύπαγορεύ- 
ι και ν(1 σο  ̂ π,'ΐ τι 'Μινΐι και τί βγάζει άπ τή τ(;,ν Συμμάχων, είναι έπίσης άφ’ ετέρου ύπεράνω πά- σαντες είς τούς Συμμάχους τήν ύπόδειξιν καί άναγνώ-

σης άμφιβολίας δτι ό νουνεχής καί μετριοπαθής πολι- ρισιν τοϋ κ. Ζαίμη έν παραμένει γεγονός άναμφισβή- 
τικός τρέφει τήν άρίστην τών ιδεών περί τών πατριω- τητον δτι ό πολιτικός Ελληνικός όρίζων ήρξατο ήδη 
τικών τών 'Ελληνικωτάτων αισθημάτων τού τοσούτον καθοριζόμενος, δέν εΐναι δέ μακράν ή στιγμή, καθ’ ήν 
αίσχρώς συκοφαντηθέντος έν τή ξένη λαοφιλήτου ’Ά -  θέλουσι λάβει τήν όφειλομένην άντιμισθίαν τών κόπο>ν 
νακτος. |των οί ταπεινοί ύβρισταί τοϋ θρόνου καί αναιδείς συ-

Ή  πρόσκ/.ΐ|σις ή μάλλον ή πίεσις ήτις έξησκήθη έκ κοφάνται τής Ελληνικής τιμής, 
μέρους τών Σι>μμάχων έπί τοϋ κ. Ζαΐμη δπως πεισθη I 
καί σχηματίση Κυβέρνησιν καθ’ ά διαφαίνεται μέσω!
τών γραμμών τοϋ έκ Λονδίνου τηλεγραφήματος είναι L , TT. „ X T , , η τ ^ τ  , ν ,,
ή καταφανεστέρα άπόδειξις τών Συμμαχικών διαθέσεων ONL1. Ο Λ Ω Ν  Τ Ω Ν  Α Γ ΙΩ Ν  επί ξυλου.
πρός τήν Ελληνικήν Δυναστείαν, διαθέσεων τάς οποίας Κ ΛΑ  ΙΟ Ι Ρ ΑΦ Ι Α Ι  περίφημου 'Αγΐογράφου έξ 
έπέβαλεν ή άνάγκη δεδομένου δτι τό μόνον αύτών δπλον, 'Αγίου “Ορου-

[δουλειά ποϋ έχει. Ό  θόρυβος γύρω άπό τής μπίζινές 
φοβάται μή τόν βλάψη καί δικαίο>ς. Ποιός ξέρει 

ίι μέσα του άν αύτός ό κύριος δέν πάει στόν ίδιο- 
*%η νά μού άνεβάση τό νοίκι καί νά μοΰ πάρη τό 
|%αζί. Τί θέλω έγώ τί γυρεύω νά τού δώσω αύτού 
■°Υαριασμό πώς πάνε ή μπίζινές μου. Δέν συμβαίνει 
^ ς  χό ίδιο δταν ή δουλειές του δέν πηγαίνουν κα-

καλά. Τότε τό πρόγραμμα τοΰ ιδιοκτήτου άλλά- 
ϊί ι Τ  ' f t  • to συμφέρον του τοτε εΐναι νά μάθη δλος ό κό-

πώς ή δοχ'λειές του πάνε πρίμα, πώς έχει νομι- 
“τοκοπεΐο με τήλ' ιδέαν πώς άπό δλοι>ς αί<τούς κά- 
°; θά βρεθή στραβός νά πάη νά πέση μέσα, κά- 

ν«  πάη νά τόν άγοράση. "Οταν πέρνει 
3^ηφ°ρος τ,1ς μπ>ζ|νε;  0 έμπορος δέν λέει πώς ή δου- 

5 πηγαίνουν κατά διαβόλου. Κάθε άλλο. Τότε κά-

ο πεντάμηνος αποκλεισμός, άπέτυχε τοΰ σκοπού διά τόν 
όποιον έπεβλήθη!

Κατόπιν πενταμήνου άποκλεισμοΰ τής Ελλάδος κατά
Ζητήσατε τιμάς 

LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St.

I



ΤΙ ΕΙΝ’ ΑΥΤΑ, ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ;
Νά! Στέφανα καλά και φθηνά! Μόνον 

ΣΤΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ 
θαύρης, είσαι σίγουρος.

EXARHOULAKOS 
33 Madison Street. New York City

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

κα! τόν Δικέφαλον αετόν.
Είσαι καί σύ Νομοταγής αληθινός σάν μένα;
Τήν προτομή τού Βασιληά νά βάλης στήν καδένα 
τοΰ Λυτρωτή πού ό Θεός μάς εχει φέτος δώσει 
τή Μάν’ άπό τό μακελειό δυό χρόνια νά γλυτώση.

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

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

ST. LOUIS MO.

THE AMERICAN SALVAG E COMPANY
115 B )W A Y  N E W  Y O R K  C IT Y  

ΚΕΦΑΛΑΙΟN 5,000,000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ 
METOXAI 1.000.000 Π Ρ Ο Σ $ 5 ΕΚΑΣΤΗ 

Ή  άνωτέρω έταιοία συνεστήθη κατόπιν τής έφευρέ- 
σεως τής νέας καταδυτικής μηχανής Sisson μέ τήν ό
ποιαν είναι δυνατόν νά έξερευνήσουν τους βυθούς τών 
θαλασσών είς βάθος 1000 ποδών. Είναι γνωστόν δτι 
εις τόν βυθόν τής θαλάσσης υπάρχουν στόλοι ολόκληροι 
βυθισμένων άτμοπλοίων άξίας διοεκατομμυρίων και ό α
ριθμός τών πλοίων και συνεπώς ή άξία τού κολοσσιαίου 
αυτού θησαυρού διαρκώς αύξάνεται μέ τόν άπηνή πό
λεμον πού διεξάγουν έναντίον τού εμπορικού στόλου δλων 
τών ’Εθνών τά υποβρύχια.

Μή χάνετε τήν εύκαιρίαν. ’Αγοράσατε μετοχάς είναι 
ή άσφαλεστέρα καί έπικεοδεστέρα έπιχείρησις ,ή όποία 
έγεινέ ποτε. 'Όταν άρχίση ή έκμετάλλευσις δέν θά 
είναι πλέον καιρός.

» · ·

Ποιό προϊόν 'Ελληνικόν κΓ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφοϋς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσοΰ νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έ'μποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

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

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

δίχως τούτα φουκαρά 
κΓ δν δέν θέλης νά τά χ ά σ η ς  
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό  H air T en ic  παρευθύς.

MELETI’S H AIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

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.
Έ δρα έν HUDSON, MASS.

Telephone, Houdson 56

NEW YORK, SATIRE

Ή  μεγαλειτέι,τ·* 'Ελληνική Βιομηχανική 'Εταιρία 
έν ’Αμερική.

“Εχομεν ανάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικοΰ μας χυτηρίου ίνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς οποίας λαμβάνομεν. Διά τοΰτο 
έξακολουθοΰμεν τήν πώλησιν τών μετοχών. Έκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης υπολογίζομε ν έτήσιον 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 εύκαιρίας καί γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρας Ελληνικής Εταιρίας έν ’Αμερική, 
διότι αύριον 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.

136 Ε. 17th St.,

Κ.  Κ Α  Ρ Ο Υ  Σ  Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Μίσι ερ xevri ς δέν αϊ πή πώς δέν ΐ ά  πή καί μένβ- 
f-οϋχϊι έάν έπάνω μ α ; δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  βέλής νά συγκίνησή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
.πόύς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
«οΰχα νά χάν|ς άμορφ α  καί καλλιτεχνικά.

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

* «*
ELLENIC FURNISHING Co.

6*1 6tk AVENUE NEW v ORK.
NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 
Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά Ισώρ- 
οουχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
··*

Λέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
χαφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνφς 
.Ή>κίμαΐΛ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

OREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PEA RL STREET, NEW  Y O R K  CITY

* ★ *
Ά τμόπλβια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ ανλακώνβυν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοδνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λονσο κα. νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ i  ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώ ν»,
'Ο  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί είσπράττη 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New York

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρό.;

256 W . 44 ST. NEW YORK.
•  ·  *

Αάδι Sevte Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
κον σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό  Βόλβ
τής ’Α χαίας τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
«ττοϋ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Κ. Z A Μ Π Ο Υ Ν H 

«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα Άμερ,

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

Τιμάται δεμένον $0.75.

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ

Χρυσοδεμένος Τόμος τοϋ 1911— 1912 $1.50

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

'Όλοι όμοΰ 5.00 %
’Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St.,' Manchester, Ν. H
Γυρεύεις ειδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδβς; 
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσιας 
δλ» τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλβύτο 
ποΐ σάν τό βλέπεις στέκεσαι και λές μωρ’ τ’ είναι τοντ·; 

* * *
Γιά κυριών καπέλλα δποιο ζητήσης χρώμα 
ποτέ νά μήν ξεδάφη, 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’ ένα πάουντ κάνεις δεκάρικο γαλόνι 
είς τού Μαρκάτοϋ δλα τά βρίσκει δποιος θέλει 
άρκεΐ παρά νά στέλλη δταν τά παραγγέλλη.

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

* * *
Πές μου τί είσαι; σ’ έρωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εύα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
“Ο,τι κΓ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένειβ 
πού τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένι· 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τοΰ ήλεκτρικοΰ, γυαλιστερό σάν σφαϊβ· 
πήγαινε τό « Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν »  νά πάρης τού Φαράκον. 
Δόσε σέ τούτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

2 2 8 ‘W . 28ΤΗ - ST.,

***

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθή** ^  
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, ΣτελΜ* 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY ^

693 6th A V E . NEW
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4X75

Η φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ?χης χρήμα 
4όν {^μπορείς σέ βέβαιά  νά κάνης ουτε βήμα.
ΚΙναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα -Λ έκ ·»
3* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν Ο ίβρης μήτε δέκα. 
λάδια, έλι\ές, τυριά, κονιάκ μί φ#ήνειε δσω  πέρνη 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοϊς μετρητοίς τά  φέρνει. j
LEKAS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST.


