
7. Δ ί  ivirv ι ι,ν,

Ποϋ δ Ζαμπσύνης γράφει 
ν ’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν έβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμιού στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέ,λι’ αΰτός μέ μάς καί μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείν$ 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνβ,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπα>ς ά λ λ ο ι ,  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ® .

Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
ποΰ προπαγάνδες «άν στραβές μάς χόρτασαν Χβχ%ά.

ΚΙκοοΐέξ τοΰ Μάη· καιρός μή βασκαθη 
ποΰ μίσιον άπέδρα καί έξακολουθεΐ.

Δέκα εφτά ό άριθμός. ’Επήραμε τό δρόμο
σΰν Φασουλίνα, συν Τασή καί τό μπερντέ στόν ώμο.

-Μήν είδες τό Μινΐστρο;
Φ.— Τόν είδα ψες άργά 

ποϋ μπήκε στό βαπόρι και έφυγε γοργά 
σφύριζε ή σφυρίχτρα άλλά κα'ι τό φουγάρο 
κι’ αυτός θαρρούσε μπρός του πώς βλέπει τόν

Κουμπάρο
Μέσ’ στό βαπόρι μέσα τόν είχα άγναντέψει 
Υπογραφές Σικάγου τόν είχαν συνοδέψει 
μά είδα κα'ι ντισπάτσες πολλές άπ’ τή Βοστώνη 
καί κάδε ξεσχισμένο σακώ καί πανταλόνι
’Εχθές προχθές τόν είδα μέσ’ στήν Τρανσατλαντίκα 
τραβώντας Περικλέτο κατά τή Σαλονίκα 
κι’ έ'κλαιγε ό Ντελάλης καί κάθε καλαμάρι 
τόν φαντεζί ινβόϊ, τόν Τζώρτζη Καφαντάρη.
Τόν είδα χθες τό βράδυ κοντά στό περιγυάλι 
τά φυσερά φουσκώναν τοϋ Πέτρου τοϋ Ντελάλη 
κι’ άνέιμιζε τό ράσο μ’ άρτικωλοαέρα 
δίπλα στής Τσουβαλίας πώ πώ τήν τσιμινιέρα.
“Αφησε ποιά καθένα ποιητικό σου οίστρο 
καί κλάψε τόν Τζωρτζάκη τόν φανταζί Μινΐστρο 
ποϋ τό βαπόρι πήρε ίσος κι’ αύτός έν ΐσοις 
τό τρικαντό άφήνων, καί τάς αναγνωρίσεις.

Μάς άφησε ήσΰχους καί πήρε πειά ποδάρι 
Τής Τριανδρίας ή μισσιόν ύπό τόν Γκαφα-ντάρη.

01 ξύλινοι τά λένε καί τραγουδούν μέ ,χάρι 
Μήν είδες τήν Ξανθούλα μά καί τόν Καφαντάρη.

Πάει ό Καφαντάρης πάνε καί οι σπαθάτοι 
κλαίει ό Κικιρίκης κι’ οί κοκκινοσκουφάτοι 
καί ή Δημοκρατία ποϋφερε κάποια μέρα 
σάν κάτι τέτοια λέει μέ πόνο στόν άέρα.

Φύσα βορρηά μου φύσα καί γραΐο καί πουνέντη 
γιά τόν Καφανταρή μου, τον Τζώρτζη τό λεβέντη 
πούρθε κρατών οτό χέρι τό φώς καί τήν άκτίδα 
ήνπερ οί πρόγονοί μας λέγαν πυγολαμπίδα.

Φύσα Βορρηά μου φύσα θαλασσινό αγέρι 
τόν τ^ως νά δροσίσης τοϋ Μπάρμπα τού Λευτέρη 
πούρθε φορών τή σκούφια τή ρέντ τοϋ Λευτεράκη 
καί τοιρα φεύγει έ'χων μέσ’ στήν καρδιά φαρμάκι.

Φύσα βορρηά μου φύσα καί δροσερό άγέρι 
χατήρι τοΰ Μινίστρου καί χάριν τού Λευτέρη 
πούρθε μέ προφητείες σπουδαίες γιά τό θρόνο 
καί βένι, βίντι είπε κι’ ελειψε βίτσι μόνο.

Φύσα βορρηά μου φύσα κι’ ’Ανατολή καί Δύσι 
κλαίει γιά τό Τζωρτζή μας άπό τό Καρπενήσι 
ποΰ μ’ έφερε καί μένα στό Terrace Garden μιά

μέρα
κι’ εΐπ’ άργιουντού σέ δλους κι’ έκοψα πάλι πέρα.

Γυαλένια νάν’ άγέρι ή νερουλή του στράτα 
τών κοκινοσκουφάτων θρηνούνε τά φουσάτα 
καί λέν αύτού πού τρέχεις μήν κάνης ένα μήνα 
καί σκάση άπ’ τό κλάμμα Όλντώφ καί Μακαλπίνα.

’Ά ν  πάη τό Μάκ ’Άλπιν καί κάθε λόγος φίνος 
μάς μένει τό ξεφτέρι ό Πΐ Άραβαντΐνος 
κι’ αύτός θά ξεπεράση καθένα Καφαντάρη 
τό τρικαντό σάν βάλη τριάντα τού Φλεβάρη.
Φύσα βορρηά νά φέρης δροσιά καί στόν Τζωρ

τζάκη
πού σάν φουντούκι έχει μέσ’ στήν καρδιά φαρμάκι 
κι’ άν μ’ έκθρονίσεις ήρθε καί μέ φουσάτα τόσα 
μά γαλλικά μάς φεύγει καί μέ δεμένη γλώσσα.
Φύσα βορρηά μου φύσα καί γρεοτραμουντάνα 
Βασιλικό ιπλάντετ μά βγήκε μαντζουράνα 
καί θ’ άπομείνουν τώρα χλωμά καί μαραμένα 
τ’ άντερα τής II ατρίδος τά παρά-φουσκωμένα.
ΓΙοϋ σου Τζωρτζή τό κράτος πού σου Μεσιέ τό

νεΐκος;
Νομοταγής θά είναι καί ό Λευκός ό Οίκος 
καί κουφαμάρα; έχει στάς έπικλίσεις πάθει 
κάθε μισιόν ποΰ χάνει τ’ αύγά μέ τό καλάθι.



NEW YORK, SATIRE

Φύσα βορρηά κα! σκόρπα τή μυρωμένη αύρα 
νά σβύσης κάθε τέως τή λαΰρα και τή σαϋρα 
κα'ι δρόσιζε αγέρι τά φλογερά του χείλη 
γιατί θά δη σέ λίγο τόν ουρανό σφοντύλι.
Άερική αγέρι δώσέ του λίγη γλύκα 
κΓ άν πλέντι άπ’ αέρα εχει κΓ ή Σαλονίκα 
δμως καλό -θά ήτο θαρρώ κι’ άπό δώ πέρα 
και μείς άπ’ τόν δικό μας νά στείλωμε άέρα.
Φύσα Βορρηα μου φύσα καί πήγαινέ το πρίμα 
τό κοκινοσκουφάτο τοϋ Λεύτεράκη θύμα 
κι’ είθε νά μήν άκούση στή θάλασσα οβίδες 
καί φάν τά πισινά του ή γόπες κι’ ή μαρίδες.
Καράβι καραβάκι πούχεις τόν Καφαντάρη 
λιμπερ-αλήδων πλήθη μιά σοΰ ζητούνε χάρι 
σιγά σιγά νά φεύγης γιατί πώς ξέρουν τόσοι 
εύκοιλιότης νέα μπορεί νά τόν τσακώση.
Φύσα βορρηά μου φύσα καί πήγαινέ το ντρίτα 
κάθε σπανό χού εϊτ κολοκυθένια πήτα 
καί τώρα ποΰχουν μάθει ιντίϊντ καί άλήθεια 
στή Σαλονίκη πλέντι θά βροΰνε κολοκύθια.
Καράβι καραβάκι ποΰ πάς τόν Καφαντάρη 
πρόσεξε μή σέ πάρουν τά σουπμαρίν χαμπάρι 
καί γιά καϋμό μεγάλο τών κοκινοσκουφάτων 
μπουμ, μπίμ τορπίλημ βρίσκειν ώκεανείμ τόν πάτον.
"Ωρα καλή καί λέγε στό Κρητικό καπλάνι 
'πώς Διλοχίες χίλιες ό Κικιρίκης κάνει 
καί μπρός μας τώρα πλέον καμαρωτός διαβαίνει 
γιατί π ε ν τ α δ α χ τ ύ λ ο υ  περάσημο προσμένει.
"Ωρα καλή και κύτα μήν τύχη καί ξεχάσης 
καί τόν μπερντέ στή λίστα τή μαύρη δέν περάσης 
κι’ ό Φασουλής ό τάδε κι’ ό Περικλής ό δείνα 
μόλις στή λίστα μποΰνε θά σβύσουν άπ’ τήν πείνα.
"Ωρα καλή στήν πλώρη, άλλά καί άπό πίσω 
’Εγώ έδώ τή στρούγκα θά τήν ξεκαθαρίσω 
καί μιά Δημοκρατία δέν όμιλεΐ στά κούφια 
φορώντας τοΰ Λευτέρη τήν κόκινη τή σκούφια.
Φύσα βορρηά μου φύσα καί κατά τόν Ν τελάλη 
δώ πέρα πιά δέν βρίσκεις Νομοταγή μέ κυάλι 
καί κοκινίζουν σκούφιες κι’ άνταρτικό μαντΰλι 
δπως ή παπαρούνες τόν μήνα τόν ’Απρίλη.
"Οπως τό βώδι είπε τοΰ κουνουπιού μιά μέρα 
έκάθησο καί ηΰλεις καύ συ ποτέ δώ πέρα 
καί βούζ ούκ εγνων πότε βαζόβγαλαν παδάρι 
ό Π ϊ Άραβαντΐνος μετά τοΰ Καφαντάρη.
"Ωρα καλή στήν πρύμνη κι’ άέρα στό φουγάρο 
Θ’ άκούσης στήν ’Αθήνα καί πάλι τόν Κουμπάρο 
καί τό Λευτέρη μόνο ποΰ διαλαλεΐ τή νίκη 
πολύ φοβούμαι μήπως δέν βρής στή Σαλονίκη.
"Ωρα καλή κι’ άν πάλι τήν ’ίδια πήρες στράτα 
μπορείς έάν θελήσης νά πας στήν Καλαμάτα 
καί κατά Κικιρίκην έχουν κι’ έκει εκπτώσεις 
έϊς δυό εκδόσεις νέας καί πέντε φασκελλώσεις.
"Ωρα καλή Τζωρτζάκη κι’ άν πάς άπό τήν "Αρτα 
στείλε καί μάς δώ πέρα καμμιά ποστάλα κάρτα 
κι’ δταν στή Σαλονίκη Ιδής ποτέ φυσέκια 
τό Μάκ ’Αλπίν θυμήσου μέ τά ώραία στέκια.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ή  περασμένη έβδομάς ύπήρξεν έβδομάς μεγάλης σα- 
γωνίας γιά τούς Φιλελευθέρους. Ό  άρχηγός τής Βενι- 
ζελικής άποστολής κ. Καφαντάρης άθορύβως— πρώτο 
δείγμα δτι έγνώστεψε— έμπήκε είς τό ά τ ι μ ό π λ ο ι ο ν 
έπιστρέφων κι’ αύτός δέν ξέρει ποΰ άφ’ ού κανείς δέν 
ξέρει τί τέξεται ή έπιοΰσα. Τόν κ. Καφαντάρην άπερ- , 
χόμενον συνώδευσαν μέχρι τοΰ άτμοπλοίσυ τό φουγάρο 
τοΰ κ. Ιδρυτοΰ, ό τσιουμπές τοΰ άρθρογράφου, αί υπο
γραφές τοΰ μ ε γ α λ ε ι ώ δ ο υ ς  συλλαλητηρίου τοΰ Σι
κάγου, τά σίχισμένα σακάκια τών γρονθοκοπηθέντων 
στή Βοστώνη, τά τηλεγραφήματα τοΰ Ντελάλη ποΰ 
έ χ ε ι μ α ρ ο π ο ί η σ α ι ν  τό ύπουργεΐον τών ’Εξωτερι
κών τοΰ Ούάσιγκτων καί πολλά άλλα ών ούκ έστι τόση 
αηδία. Μολονότι δμως ό κ. Καφαντάρης έ'φυγεν ή άνα- 
γνώρισις έν τούτοις τής Κυβερνήσεως τών τριών έπί- 
κειται. Τό τρικαντό περιμένει τήν κορφή τοΰ προσφι
λούς Πάνου τοΰ κατά Ντελάλην φλογερού καί ύ ψ ι- 
π ε τ ε ι ώ δ α υ ς  καί κρυστάλλινου καί όρμητκοΰ καί 
σοφού μέχρις εσωτερικής άνακατωσούρας τού έντερικοΰ 
συστήματος.
ι Ή  άναχώρησις τοΰ κ. Καφαντάρη καί τών λοιπών 
Αξιωματικών είναι— κατά τόν Ντελάλην πάντοτε— ή 
τρανωτέρα άπόδειξις δτι ή άναγνώρισις είναι έπί θύ-

ραις κλωτσιάς. Ή  δουλειά τζάνουμ έτελείωσε τί \νά 
κάνη ό άνθρωπος πάει στό σπίτι του. "Υστερα άπό λί
γες μιρες δέν ύπάρχει άμφιβολία δτι θ ’ άκούσωμε δτι 
φεύγει καί ό κ. ’Αραβαντΐνος ένεκα λόγων υγείας. . . 
στομαχιού.

’Εννοείται δτι ό κ. Πάνος ό επικαλούμενος Δημο- 
κρατιοποιητής καί Συνεντευξοδότης πρίν ή κόψη πέρα 
θά μάς συγκλονίση πάλι μέχρι μυελού τών ονύχων μας 
με κάποια συνέντευξι του εις τόν ’Αμερικανικόν τύπον 
κατακεραυνώνων γιά μυριοστή φορά τήν Βασιλείαν. . . 
τών ούρανών, τήν όποιαν άφεύκτως θά κληρονομήση.

Τόν κ. Καφαντάρην συνελυπήθη τηλεγραφικώς καί 
υ Φασουλής διά τοΰ έξης τηλεγραφήματος:

Γιωργάκην Καφαντάρην ποΰ μπήκε στό βαπόρι 
προτού σωθή τής λίρας τό τελευταίο κόρι 
Τό πάθαν παντρεμμένες τό έ'παθαν καί χήρες 
καά δσοι φάγαν μάρκα κΓ δσοι δαγκώσαν λίρες 
θάρθη καιρός καθένας λογαριασμό νά δώση 
κι’ ένας τοΰ γείτονά του τό κρέας νά δαγκώση 
’Έχασες τυφλομύγα Μεσίου Λεύτερη 
μάϊ κοντολεάνσες μεσιέ Καφανταρή

Χωρίς ρανκέν άνευ χολής 
ό ξύλινος ό Φασουλής.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

ΠΥΡΟΒΟΛΗΤΗΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.
Πόσο νοίκι πληρώνω γιά τό σπίτι μου; Τάκαμες καμ

παναριό. Ά μ ’ δέν ρωτάς πρώτα άπ’ δλα εύλογημένε άν 
r-'χω σπίτι; Αοιπόν άπ’ τόν καιρό ποΰ μούκανε έξωσι ό 
σπιτονοικοκύρης μου— δηλαδή άδικα— ηύρα τήν ύσυχία 
μου έως τήν ήμέρα ποΰ θά βρή ό Σέριφ τό Γραφείο μου 
γιά νά 6ρώ έγώ μέν καί πάλι τόν μπελά μου δχι δμως 
καί ό σπιτονοικοκύρης τά άμφισβητούμενα ψιλά τά ό
ποια έν τούτοις άσφαλώς σάν καλοπληρωταί ποΰ εΐμεθα 
Μ  βρούν ώς καθυστερούμενα έννοεϊται πάντοτε καί τά 
δισέγγονα τοΰ σπιτονοικοκύρη.
ΑΝΥΓΙΟΜΟΝΟΝ ΞΥΛΟΦΑΓΟΝ, ΣΙΚΑΓΟΝ.

Πόσα δόντια έχει ό άνθρωπός; Αύτό φίλε μου έξαρ- 
ΐάται.... άπ’ τής γροθιές πού θά φας. Όσον άφορά γιά 
ά παΐδια άν μέν είσαι Βασιλικός πήγαινε σέ συλλαλη

τήριο Β«νιζελικών, άν Βενιζελικός σέ συνάθροισι Νο
μοταγών, άν ουδέτερος φώναζε ζήτω ή Γερμανία καί ά- 
3φαλώς κάποιος θά λάβη τόν κόπο νά σοΰ τά μετρήση.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
ΣΚΗΝΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΓΚΑΦΑΝΑΡΗΣ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩ
(Εισέρχεται ό Γκαφανάρης, δπως ό μακαρίτης ό 

Διογένης καί οδηγεί την Προμήθειαν, ντυμένην πολυ
τελέστατα, μέ ένα φόρεμα, πάνω στό όποιον είναι ζωγρα
φισμένα δλα τά είδη τοΰ εμπορίου συμπεριλαμβανομένων 
καί τών γνωστών παλουκίων — μέ συγχωρήτε—  τά ό
ποια έφόρτωσε γιά λογαριασμό τής Ελληνικής Κυβερ
νήσεως άλλοτε ό περιβόητος πατριώτης δωρητής καί 
Άγιοαναργυρίτης χορηγητής, ό χαρίζων τής Πατρίδος 
πολλές έληές δχι γιά ένα τουλούμι λάδι, άλλά γιά νά τής 
βγάλη έντελώς τό λάδι. Περιπατεΐ μέ βήμα άβέβαιον 
καί άσταθές γιατί έχει δεμένα τά μάτια της μέ μαντήλι, 
δπως στήν τυφλόμυιγα. 'Ο Κικιρίκης μόλις τήν άντιλαμ- 
βάνεται πώς μπήκε μέσα όρμά νά τήν έναγκαλισθη, ό 
Γκαφανάρης δμως τόν κόβει στή μέση, δηλαδή μπαίνει 
στή μέση καί τόν έμποδίζει).

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ. — Προμήθεια, Προμήθεια, ’Έλα νά 
σέ σφίγξω στήν άγκαλιά μου, γιατί τόσον καιρόν δέν 
ξέρω καθόλου πού έ'χω τό κεφάλι μου.

ΚΑΛΛΙ ΠΟΑΕΜΟΣ. — Τό κεφάλι σο<υ, είπες, τέκνον 
χιλιοκούρευτον; Τό κεφάλι σου εΐναι κάτω άπό το πι
πέρι ποΰ τρίβω γώ. Μά μήν άνησυχής καί δέν τό χά
νεις, γιατί κανένας δέν χάνει ένα πράμμα ποΰ δέν έχει.

Κα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. — Έσεΐς, κ. Καλλιπόλεμε, έχετε 
κεφάλι;

ΚΑΛΛΙ Π ΟΛΕΜΟΣ. — Έμενα δέν μοΰ χρειάζεται, 
Κυρία μου, γιά τή δουλειά ποΰ μέ έβαλαν νά κάνω καί 
άπόδειξις αύτοΰ είναι ή ά ρ θ ρ ί τ ι ς  μου, ή όποια προ
έρχεται άπό τής φτέρνες μου, ϊνα π λ η ρ ω θ ή — καί 
μάλιστα άκριβά— τό ρητόν: Τριβόλοι καί παππάδες έ-
κίνησαν τήν φτέρναν κατά τοΰ Κικιρίκη.

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ. — Προμήθεια, Προμήθεια, δέν μ’ 
άκούς;

ΓΚΑΦΑΝΑΡΗΣ. — (Μελαγχολικώς). Σέ ακούει μά 
δεν σε βλεπει καί τήν θεωρώ γι’ αύτό πολύ ευτυχή. Φαν- 
τάσου λοιπόν τώρα τί υποφέρω έγώ ποΰ έχω τό δυστύχη
μα καί νά σ’ ακούω καί νά σέ βλέπω.

ΚΑΛΛΙ Π ΟΛΕΜΟΣ. — ΤΩ Κύριε. Ό  Κικιρίκης 
μας είναι π ν ε ύ μ α .

ΓΚΑΦΑΝΑΡΗΣ. — Τό ξέρω, γιατί φ υ σ ά  (κά- 
μνων σημεΐον διά τών δάχτυλων j καί κάθε Σάββατο σας 
π α ρ α σ ύ ρ ε ι  τό πνεΰμά του, δηλαδή τό φύσημά του, 
δουλειά ή όποια θά έξακολουθήση έως δτου ό δυστυχι
σμένος ό Κόραξ ξ ε φ υ σ ή σ η .

(Ακολουθεί).

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τφ καιρφ έκείνω Συμβούλιον Φιλελευθέρων έγένετο 
έν Νέα Ύόρκη κεκλεισμένων τών οφθαλμών διά τόν φό
βον τού τσουβαλίου καί τοΰ άποκλεισμοΰ καί παντός είδους 
έμπορίου Κυβερνητικής σουφροποιήσεωωα>ς. Παρέστη
σαν ούν τότε κατ’αύτό καί διά τήν αύτήν διάφοροι φαγόν- 
τες τ’άπ’ αυτά τους καί δχλος τοΰ Μάντισον πολύς καί 
συνεχρωτίσθη αύτώ ή άριστοβλακεία τοΰ Γουώλ φέρουσα 
πρό οφθαλμών αύτής τήν πενταφάσκελον τοΰ Αίδεσιμω- 
τάτου ού μήν καί πάντες οί σοφοί οί έξελθόντες έκ τής 
ά ο μ ατικής κολυμβήθρας τοΰ Τσουβαλιωμαάμ. ’Όντων 
δέ πάντων έξημμένων πατριωτικώς μέχρι τοΰ μυχού τών 
κ,.υτριδίων αιυτών καί τοΰ βυθού τής ποδαρικής των φτέ
ρνας επέστη έν τώ μέσφ αύτών ό Κικιρίκειος άνήρ τά μα- 
.« τηγανοειδής καί φιλομ(α)ειδής μέχρις απελπισίας 
άγαν έπίλεκτον τής κωλονίας τών (β)ρωμαίων μέλος κε- 
κρυμμένον καί λέγει αύτοΐς στοματικώς ού μήν άλλά τά 
περισσότερα μέ ρητορικά νοήματα καί σχήματααααααα. 
Χαίρετε καί άγαλλιάσθε σήμερον ϊνα μαλλιοτραβήξετε 
άλλ ήλους αύριον καί γάρ γενναίαν δ ω ρ ε ά ν  δωρή- 
σομαι καθάπερ τό ρητόν φησί χίίίίίλια άπιαιοιτα πουλιά 
πέντε δέκα στό παράάάάάά. Αμήν άμήν λέγω ύμίν δτι 
αφειδώς έξοδεύσω στοματικά δολλάρια χιλιάδες καί εκα
τομμύρια καί μπιλιούνια ένα σωρό κι’ άκόμα ϊνα Διλο- 
χίας καταρτήσω κοκκινοσκουφικάς καί συνφορέσω μετ’ 
αύτών τσαρούχια μέ φούντες καί ντουλαμάδες μέ μπιχλιμ- 

| πίδια καί σκούφιες μέ κεντήματα καί έξαρτύσω αύτούς 
άπ' τήν κορφή καί ώς τόν πάτο μέ τό συμπάθειο δλων 
σααααααας.

Ταΰτα άκούσαντες οί παριστάμενοι κεχηνότες, έμειναν 
τούτέστι ώσπερ χήνες καί πολλά δακρύοντες έπέταξαν 
τής σκούφιες άπό τό κεφάλι τους άντί νά πετάξωσιν έπί 
τήν κεφαλήν τοΰ δωρητοΰ σπουδαίες λε μ ονόκουπεε ε ε ε ε ε ς. 
Πολλοί ούν τότε συναγαλλόμενοι έχόρευαν τόν Τριτσιμ- 
πήδα μετά τής Μαριορής καί έβγαζαν τό σβέρκο τους 
φωνή μεγάλη λέγοντεεεεες. ’Ίδε ό άμνός τής Προμήθει
ας ό ερχόμενος καταρτίσαι Διλοχίας άεροβατικάς καί 
τριλοχίας σ απ ο υνοφου σκ ικά ς καί δαπανών μετά φασκέλ- 
λων καί λοιπών χιλιάδες μπουρμπουλήθρεεεες. Άνήρ δέ 
Μΐχος έγερθείς δακρυρροών έκραύγαζε τοιάδεεεε. Νύν 
έδοξάσθη μέχρις εύκοιλιότητος ό υιός τής Τσουβαλίας 
ινα πληρωθή τό ρηθέν ύπό Προφήτου Στραβομάρα λέ- 
γοντοοοοοοοος. ’Ιδού ό Κικιρίκης έρχεται έν τφ μέσφ 
τού καφε καί μακαριοι οί πτα>χοί τφ πνεύματι οί κατα- 
θέτοντες ψ ι λ ό  τους είς Διλοχίας έρανοοον.
— ' Οτε δμως έπέστη τό πλήρωμα τοΰ χρόνου λέγει πρός 
Κικιρίκην Πανάγος καί ούλος καί ποΰλος καί είωανησσών 
φιλεΐεΐεΐεΐς. Κύριε, Κύριε ποΰ έστίν ό μπαμπακόσπορος; 
Άπεκρίθη δέ αύτφ ό Κικιρίκης. Αναγκαία ύπάρχουσι 
πλήρη, χρείαν μόνον άνθρώπων έχομεν, οϊτινες ούκ’ 
εύρίσκονται καί γάρ έπήρανέ με μυρωδιάάάά. Καί πάλιν 
ηρωτησεν αύτόν. Κατάβηθι ουκοΰν επί τά ψιλά, ινα έν 
τή παλάμη καί ουτω στρατολογήσωμεεεν. Τότε στραφείς 
ύ Κικιρίκης πρός τά πλήθη είπεν αύτοΐς. ΤΩ οΐαι κεφα>- 
λαι καί εγκέφαλον ούκ έχετε κουκούτσι δτι άγνοεΐτε ούκ 
είμί άπό τήν Τήνο, άλλά άπό τήν Πάροοοο. Ταΰτα ά- 
κουσαντες οι Φιλελεύθεροι έθαύμασαν καί άπήλθον ύμνο- 
λογοΰντες τ’ άνάσκελλα. «Θεέ μου μή δίνης τοΰ φτωχού 
πόρτα καί παραθύρι, μήτε νερό στήν κουτάλα τοΰ Κι- 
κιρικη γιατί αλλια κι’ άλλοίμσνο φίλε-λευτέρηηηη.»

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ΟΙ Ψ ΕΥΤΟΠΑΤΡΙΩΤΑΙ

Μέσ’ στό μικρό μά κατακάθαρο καφενεδάκι τού 
Stamford ο Μπαρμπα Νικόλας ένας λεβέντης Καλα
ματιανός σερβίριζε τούς πελάτας του πρόσχαρος τήν 
ωρα ποΰ μπήκα να ξεκουρασθώ ροφών τόν πατροπα- 
ράδοτον βαρύν γλυκόν. Στό βάθος τοΰ καφενείου μιά 
παρέα σιγανοτραγουδοΰσε τό «θάλασσα πλατειά, μαγ- 
κούφα ξενητειά» κΓ άπέναντί μου κάποιος μαζί μέ κάθε 
άτοΰ ποΰ έβαζε κάτω παίζων τήν πρέφα του δέν λη
σμονούσε καί τήν πολιτική. «Τό Βενιζέλο έβαλες; (τό 
Φάντε). ’Άϊ, άϊ καί ποΰ πάς μέ τρία καί ρούπ στό 
γάμο. Εδώ τόν εχω τον. . . Κωνσταντίνο, καί ό Ρήγας
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κατέβηκε πάνω στό Βαλέ» συνοδευόμενος μέ μια τρο
μακτική γροθιά. '

—  Μπάρμπα Νικόλα, ήρώτησα τόν Ιδιοκτήτη, αύτοί 
ποΰ παίζουν εκεί πέρα τ! καπνό φουμάρουν; Δικοί μας 
είναι ή πρόβατα άπολωλά;

—  Δώ μέσα κυρ Κώστα καπνίζουν δλοι δ,τι καπνίζω 
κα'ι ’γώ. Ναργελετζήδες δέν εχομε. Μ’ εννοείς νά κα
πνίζουν τ ο υ μ π ε κ ι και νά βγάζουν. . . μπουρμπουλίθρες. 
"Ολοι αύτο'ι ποΰ βλέπεις είναι παιδιά τοΰ Κουμπάρου 
καί ταΰτοχρόνως έρριχνε τά μάτια του ψηλά μέ μιά 
εικόνα τοϋ μάρτυρος Βασιληά πού ήτο κρεμασμένη 
στόν κάτασπρο τοϋ καφενείου τοίχο.

—  Μοΰ δίνεις Μπάρμπα Ν ικόλα μιά στιγμή τόν Κή
ρυκα νά ρίξω μιά ματιά πάνω του;

Ό  Μπάρμπα Νικόλας τινάχθηκε τώρα λές καί τόν 
δάγκασε φίδι.

τ—  Μή μοΰ τόν μελετάς κΰρ Κώστα καί νά χαρής 
δ,τι αγαπάς. "Ολα τά πράγματα έχουνε καί κάποια 
φραγή μά αύτός τής πήδησε ούλες καί δέν ξέρω μο
ναχά τί γινήκαν τής φραγής τά. . . παλούκια με συγ- 
>·ωρης. ’Όχι νά μήν τόν βλέπω μά μήτε καί νά μήν 
τόν ακούω γιατί ανακατεύονται τά μέσα μου καί δέν 
εχω κανένα άπ’ αύτούς ποΰ τόν γράφουν νά ξεθυμώνω.

—  Γιατί κάνεις έτσι Μπάρμπα Νικόλα; Τό κόμμα 
τους υπερασπίζονται κι’ αύτοί. Έγώ νά σοΰ πώ τήν 
αλήθεια λυπούμαι ποϋ βγαίνει ενας Κήρυκας μονάχα. 
Θά ήθελα νά γίνουν πενήντα, γιατί δσω πιό πολλές εφη
μερίδες τού είδους αύτού βγούν τόσω πιό λίγοι στό 
κόμμα ποϋ υπερασπίζουν θά μείνουν.

—  Τίποτα, τίποτα. Δέν θέλω νά τόν βλέπω μήτε καί 
στό πανόραμα άκόμα. Τί νά ιδώ; Ό  έκπτωτος, ό έκ
πτωτος, ό έκπτωτος. Καρφί μέσα στά μάτια τους τούς 
κάθησε ό κακομοίρης ό Βασιληάς μας. Τώγραψαν μιά, 
τώγραψαν δυό νά βγάνουν τό σκασμό, νά λουφάξουν. 
Μά δέ βαρυσαι. Κάθε μέρα καί τά ίδια. Τί είν’ αύτοί 
κύρ Κώστα πού θά μάς τόν ξεθρονίσουν τό Βασιληά 
το δικό μας; ά Μπάρμπα Νικόλας τώρα αγρίεψε τά 
άκρα τής μύτης του άρχισαν νά φτερουγάν καί τά μά
τια του νά βγάζουν αστραπές.

—  Τί είναι; Ψευτοπατριώτες Μπάρμπα Νικόλα. 
Κρυμμένοι πίσω άπ’ τήν κολώνα τού Πατριωτισμού 
ρίχνουνε αδιάκοπα τής φαρμακωμένες σαΐτες τους, τής 
βουτηγμένες μέσα στό φαρμάκι τοϋ ατομικού πάθους 
των, τής φιλοδοξίας τής δικής των τής άνοήτου, τής 
γελοίας. Θυμώνεις έσύ Μπάρμπα Νικόλα. Έγώ δμως 
δέν θυμώνω. Έγώ τούς λυπούμαι, τούς οίκτείρω γιά 
τή στενοκεφαλιά καί τήν ανοησία τους. Ά ν  είχαν πιό 
πολύ μυαλό αύτοί οί ψευτοπατριώτες δέ θά τραβούσαν 
τό δρόμο πού τραβούν τώρα γιά νά κατηφορίσουν καί 
δώ σ’ αύτόν τόν τόπο θά κυριαρχούσε τό σκοτάδι. 'Έ 
νας άνθρωπος πού πονεί γιά τήν πατρίδα του βάζει πιό 
ψηλά άπό κάθε άλλο τήν Πατρίδα καί οχι τό έγώ τό 
δικό του τό ταπεινό, τό υλικό, τό βρώμικο. Ή  βρισειά 
δέν δυναμώνει ένα πολιτικό επιχείρημα- τό εξουδετερώ
νει μονάχα. Είδα πολλούς άνθρώπους ποϋ άλλαξαν πο-j 
λιτικό φρόνημα μέ τή μετριοπαθή, μέ τή γλυκόλογη 
συζήτησι, μά δέν απάντησα κανένα ποϋ δέν εγεινε 
Γ.ν.υλλί λυσσάρικο μόλις ακούσε νά βρίζεται ό πολιτικός 
αρχηγός του. Ή  γνώμη είναι σάν τό καρφί. 'Ό σω  πε
ρισσότερο τό βαρείς άπ’ τό κεφάλι τόσω βαθύτερα χώ
νεται. Οί άνθρωποι ποϋ δέν περιορίζονται στά επιχει
ρήματα μονάχα, άλλά κατεβαίνουν στή βρισιά δέν όρ- 
μώνται άπό πατριωτισμό, άλλά άπό πάθος ποΰ δέν έχει 
τίποτε κοινό μέ τήν ίδαέν τής Πατρίδος ποϋ είναι άγνή 
καί αγια. ’Όχι μόνον δέν θάχαναν τίποτε άλλά τούναν- 
τίον θά κέρδιζαν σέ έκτίμησι κι’ αύτοί καί τό κόμμα 
ποϋ άντιπροσωπεύουν αν ή γλώσσά τους δέν ήτο χυ
δαία, άν δέν έξεφράζοντο μέ μιά αστεία περιφρόνησι 
ή μάλλον γελοία περιφρόνησι οσάκις άναφέρονται στό 
Βασιληά. “ Οταν λένε «ό έκπτωτος» δέν προσθέτουν τί
ποτε στόν άγώνά τους. Δέν προσηλιτίζουν οπαδούς, δέν 
ωφελούν τήν Πατρίδα τί] δική τους γιατί έμεΐς έχομε
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άλλη Πατρίδα. Καί αύτό τό βλέπουν πολύ καλά τώρα. 
Ένας δημοσιογράφος βλέπει γιατί έχει τά μέσα νά 
ίδή πόσους άριθμεί ή πολιτική του στρούγκα. Έν τού- 
τοις εξακολουθούν τό δρόμο τό συχαμερό τόν ίδιο καί 
ξέρεις γιατί; Γιατί τό πάθος τό δικό τους ό πόθος τής 
έκδικήσεως ποΰ πηγάζει μέσα άπό τή βρώμικη ψυχή 
τους εΐναι ίσχυρώτερος άπ’ τό συμφέρον τής Πατρί
δος. Τί τούς μέλλει αύτούς πόσοι θ ’ άπομείνουν έδώ 
Βενιζελικοί, δταν πρόκειται νά χύσουν τό βρώμικο 
φαρμάκι τού έγωϊσμοΰ τους; Τό ζήτημα δέν θά λυθή 
έδώ. Θά λυθή ’κεΐ κάτω καί δλοι αύτοί οι πολεμοχαρείς 
καί αίμοβόροι πατριώται εΐναι σταθμούς καί παρασάγ- j 
γας μακρυά άπ’ τήν πείνα κι’ άπ’ τό βαρύ χέρι τοϋ | 
χωροφύλακος. Μή θυμώνης Μπάρμπα Ν ικόλα. Δέν j 
εΐναι πολύ μακρυά ό καιρός πού δλοι αύτοί οί ύβρισταί 
καί ψευτοπατριώτες θά μπούν μέσ’ στό καβούκι τους 
σάν τής χελώνες.

Ό  Μπάρμπα Νικόλας έρριξε τά μάτια κάτω καί άρ
χισε νά σκέπτεται ένφ άπέναντι άπ’ τήν παρέα ποϋ 
παίζαν τήν πρέφα ήκούετο καί πάλι ή φωνή τού αστείου, 
έπαναλαμβάνουσα: «Μή τολμήσης καί ξαναβάλης κάτω 
τό Βαλέ. . . τής Αγγλίας γιατί έδώ κρατώ τό Ρήγα τόν 
Κουμπάρο».

Δ Η Λ Ω  Σ I Σ
Έπειδή ολόκληρος ό τύπος τής Νέας Ύόρκης άρ- 

νεΐται νά δημοσιεύση τήν άντίθετον δψιν, δηλαδή τήν 
αληθινήν τών Ελληνικών πραγμάτων, έθεωρήσαμεν κα
θήκον μας είς τό εξής τό άρθρον μας νά τό συντάο 
σωμεν είς Αγγλικήν γλώσσαν ΐνα οί άναγνώσταί μας 
τό δίδωσι ή τό στέλλωσι πρός άνάγνωσιν είς τούς φί
λους των γνωστούς καί πολιτευομένους Αμερικανούς καί 
είς τόν Επαρχιακόν τύπον.

THE TRUTH ABOUT THE ‘ ‘LOYALIST’S 
LEAGUE” .

W e have under our consideration the “ Sun”  of 
May 7th stating the following.

“ Investigation has failed to locate the Loyalist 
League or his backers.”

The “ Times”  of May 8th says: “ Representatives 
of Greece in the United States who are adherents 
of the Venizelist Regime are trying to organize the 
sentiments of Greece in his country for the deth
ronement of King Constantine.”

Well, the Loyalist League which “ investigation 
failed to locate”  is an organization which consists 
of 40 local organizations spread over the entire 
country including some, 150,000 American citi
zens of Greek extraction. It therefore represents 
t certain sentiment of no little strength which finds 
its expression in messages sent to the State Depart
ment in identical terms that a complete unanimity 
of this sentiment might be manifested. W e may 
add that the Loyalist League is financed solely by 
their members. It is evident we take it with the 
absolute censorship exercised by the Allied powers 
over all mail and telegrams from Greece to the 
United States, it would be impossible even were 
it necessary which it is not, for any propoganda 
in favor of the consitutional government of Greece 
to be financed from Greece or elsewhere.

On the other hand the Venizelist movement in 
the United States and their representatives have 
no other means o f support than vast sums placed 
at their disposal for propoganda purposes. A  mere 
glance in the American Press in the advertisement 
columns will prove it. W e ask whence this seem
ingly inexhaustible stream of money comes and 
what national Hellenic sentiment it can well repre
sent. It is possible in the United States to con
struct by mere of money splendid publicity, a 
believe in a government that does not exist.

May we venture to refer to the Italian opinion 
on that subject, to the “ Corriere Della Sera” ,Novem
ber 7, 1916, in which it is shown clearly and un- 
disputablely that the whole mass of public sent
iment in Greece is against war, against Venizelos 
and passionately in favor of the democratic king 
of the Hellenes, Constantine IB.

“ Every day sheaves of telegrams are sent from 
Athens and Saloniki recount— a ferment and rest
lessness in Athens against the King and in favor 
of the Allies: an aggitation conducted by Greek 
officers moved by wrath at the inaction to which 
the government’s policy condemns them; deser
tions in mass to join the new army of "national

defense”  being fabricated at Saloniki. They recount 
that the King’s government is now no more than 
a shadowy political and diplomatic fiction, because 
all the people of Greece vibrate in soul and body 
in response to that “ provisional government”  which 
Mr. Eleptherios Venizelos founded in Crete and 
afterwards transferred to Saloniki; that King Con
stantine has on his side only a tiny group of poli
ticians and pro-Germans; that Mr. Venizelos has 
with him the whole soul of the nation, the whole 
people, thfe entire army.

“ This sort of thing is daily set forth in the 
telegrams which my excellent French and Eglish 
friends send daily to their newspapers.

“ Well— shall 1 tell the truth? After all, it will 
be better for all concerned.

“The truth is precisely the contrary of all that!”  
Arnaldo Fraccarclli in the “ Corriere Della Sera” . 
Nov. 6, 1916.

“ Greece does not wish to enter the war at any 
price. The Greek people are with the King. Because 
the King is against war. The Greek army is with the 
King. It is only necessary to live in Athens a very 
short time to be convinced of the admiration, the 
devotion, that is accorded King Constantine by the 
Greek people. When the King passes in the street, 
he is cheered. When he is spoken of, it is always with 
enthusiasm. In theatre, music hall or moving picture 
show, the slightest allusion to the King produces a 
delirious demonstration” .
“ Corriere Della Sera” ,
Nov. 11, 1916.

"After all what does Venizelos represent and 
what does he personify that the Allies should 
repose such confidence in him? Not the people, 
certainly and surely not the King, from whom he 
is widely separated and with whom he is in the 
irreconcible contrast.”

“ The sedition of Venizelos solves the problems; 
it leaves all problems as they were, or complicates 
them still further to the detriment of the Allies. 
The policy that the expedition of Venizelos repre- 
snts is not the policy that the inhabitants of Greeec 
choose to-day, or which they wish to see realized. 
The authority and the prestige of Venizelos are 
gone, and the opinion and the sentiment of the 
Greeks are hostile and inimical to the leadership 
of Venizelos” .
“ La Tribuna” , Oct. 10, 1916.

W e quote these opinions at leangth to show 
that the news that comes through England and 
France about Greece is tendacious. Italy is as much 
an ally of France and England to the United States 
— and Italy nearer Greece than either, knowing 
Greek conditions better, is not deceived and does 
not deceive her people nor seek to misinform the 
American people. The truth about Greece can be 
learned. Is it not the duty of the United States 
to learn it, impartially?

Ό  Γιάννης Άρτεμάκης εύγένεια καί τρόποι 
άλλά κι’ ή Παναρέτου ή ώμορφη Καλλιόπη 
λουλούδι μυρωμένο κι’ άνθοστεμμένος κλώνος 
άλλαξαν δαχτυλίδι οί δυό των άρραβώνος.

Ήλιάς Τσολάκης φίλος μας κι’ ένα παιδί τζιμάλι 
κι’ ή Μητροπούλου Δέσποινα μέ γνώσι καί μέ κάλλη 
τού Ήσαΐα τό χορό έχόρεψαν κι’ έκεΐνοι 
καί τεριασμένο σήμερα ζευγάρι έχουν γίνει.

ι Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η
«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 ελπίδας, 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.
ΣΤΙΓΜΑΙ 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

'Όλοι όμού 5.00 
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York
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Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  Ο Λ Ω Ν  Τ Ω Ν  Α Γ ΙΩ Ν  έπί ξύλου. 
Ε Λ Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Σ  περίφημου 'Αγιογράφου έξ 

'Αγίου ’Όρους.
Ζητήσατε τιμάς 

LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St.

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

ΣΤΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ 
θαύρης, είσαι σίγουρος.

EXARHOULAKOS 
33 Madison Street. New York City

Κ Α Ι  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.

Telephene, Heudson 56

;,v

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά καί φέτα καί κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ.τι 
στό Σιδερακο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές καί λάδια καί λοιπά δσα δ νοΰς σου βάλλει 
κι’ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη. 
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
Μέ τήν προτομήν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ IB 

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

Έκ καθαροΰ χρυσοΰ 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.

THE AMERICAN SALVAGE COMPANY
115 B )W A Y  NEW  Y O R K  CITY

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

Ή  ανωτέρω έταιοία συνεστήϋη κατόπιν τής έφευρέ- 
σεως τής νέας καταδυτικής μηχανής Sisson μέ τήν ο
ποίαν εΐναι δυνατόν νά έξερευνήσουν τοΰς βυθούς τών 
θαλασσών είς βάθος 1000 ποδών. Είναι γνωστόν δτι 
εις τόν βυθόν τής θαλάσσης υπάρχουν στόλοι ολόκληροι 
βυθισμένων άτμοπλοίων αξίας δισεκατομμυρίων καί ό α
ριθμός τών πλοίων καί συνεπώς ή άξία τοΰ κολοσσιαίου 
αΰτοΰ θησαυρού διαρκώς αυξάνεται μέ τόν απηνή πό
λεμον ποΰ διεξάγουν έναντίον τοΰ εμπορικού στόλου δλων 
τών Εθνών τά υποβρύχια.

Μή χάνετε τήν εΰκαιρίαν. ’Αγοράσατε μετοχάς εΐναι 
ή άσφαλεστέρα καί έπικεοδεστέρα έπιχείρησις ,ή όποία 
έγεινέ ποτε. "Οταν άρχίση ή έκμετάλλευσις δέν θά 
εΐναι πλέον καιρός.

Ποιό προϊόν 'Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λαδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού να φας και ν απορησης. 
Μόνον σ’ αΰι:ούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι, 

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Jame* Street New York.

Ή  μεγαλειτέρ»· Ελληνική Βιομηχανική Εταιρία 
έν ’Αμερική.

’Έχομεν ανάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικοΰ μας χυτηρίου ΐνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς όποιας λαμβάνομεν. Διά τοΰτο 
έξακολουθοΰμεν τήν πο&λησιν τών μετοχών. Έκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης ^πολογίζομεν ετήσιον κέρδος
900.000 δολλ. Μετά ταΰτα ή τιμή τών μετοχών θά ν- 
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 εργοστάσια τής πόλεώς μας.

Ή  σημερινή άξία τών μετοχών εΐναι πέντε δολλ. έ
καστη. Έπωφεληθήτε τής ευκαιρία' καί γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρας Ελληνικής Εταιρίας έν ’Αμερική, 
διότι αύριον θά εΐναι άργά. Ή  τιμή δέν θά εΐναι ή 
αύτή, ουδέ θά εΐναι δυνατόν εύκολα νά άγοράσητε με
τοχάς.

Γ ράψατε άνευ αναβολής είς τά γραφεία μας διά πε- 
ρισσοτέρας πληροφορίας.

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 Ε. 17th St., NEW YORK

Μίβτερ κανείς δέν Λά <τέ πή τώς δέν Λά πή καί ufvu 
*οΰχα έάν έπάνω μας δίν δή καλοραμμένο.
Ά ν  βέλη ; νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτοϋς Π «παγεωργίυ» Μπρός νά τρέχης τακτικό 
ίυύχα νά κάνης δμ ορφ α  καί καλλιτεχνικά.

PA PA G E O R G E  BR O S.
6>00 Rlu<* Island CHICAGO, ILL.

ELLENIC FURNISHING Co.
β«1 6th AVENUE NEW  YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ειδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—- δ,τι είδος μεταξωτά Ισώρ- 
οουχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Λέν είναι μόσχος ή Μαΐοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Εΐναι καφές τοΰ νΟθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
<αψές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
^οκίμαοε τον μιά φορά καί θά  μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
152 PEARL STREET, NEW YORK CITY

* *  *

’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποϋ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν» 
μέ λοΰσο και νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναϋλά του έλάχιστα πληρών».
Ό  Γβλβνβς γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A  Galanos 20 Pearl St. New Yerk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W. 44 ST. NEW YORK.
· · ·

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
*οΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάνας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ία ς  τά  υγρά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά  βρής καί πάμφθηνα καί φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

ΕΜ ΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ 
’Αδελφών Μουζακιώτσυ —  Mouzakiotis Bros.

715 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Υποκάμισα, έσώρρουχα κ. λ. π.
Διάφορα Ψιλικά.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ Π Ω ΛΕΙΟ Υ 
Λεξικά, Μέθοδοι, Μυθιστορήματα κ. λ. π.

Π Ρ ΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
’Εφημερίδες καί περιοδικά Ελλάδος καί ’Αμερικής. 

ΧΑΡΤΟ Π ΩΛΕΙΟΝ 
Πλουσία συλλογή χάρτου καί πολυχρώμων εικόνων 

καί δελταρίων.
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΑΣ

Π. Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ Ι Δ Η Σ  
Όδοντοϊατρός 

47 West 39th Street New York
ΤΩραι έπισκέψεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ. μ.

Τάς Κυριακάς 11— 12.
Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

1 75 Lexington, Ave. New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

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;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψοττνίσ ς̂ 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλθΰτ® 
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 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 τοΰ Μαρκάτου δλα τά βρίσκει δποιος θέλει 
αρκεί παρά νά στέλλη δταν τά παραγγέλλη.

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

*  *  *

Πές μου τί είσαι; σ’ ερωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εΰα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
"Ο,τι κι’ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαΐδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια Η 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τού ήλεκτρικού, 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 . 28ΤΗ  ST.,

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

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

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

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW YOR*
Telephone. Bryant 4160 and 4175

Η φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ?χής χρήμα 
'hr ^μπορείς σέ βέβαιοι νά κάνης οδτε βήμα.
’.Ιναι πολλοί εισαγωγείς μά σαν τοΰς «Δρίβα-Λέκα*

** ίλον τόν κόσμο στή τιμή δέν βάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
n e t ’  δλα τό Κ ατάστημα τοίς μπρη τοΐς τά  φέρνει.
'.KKAS & D R IV A S 19 21 ROOSEVELT ST. Ν. Τ.


