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Τή» έβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίν '̂ 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά χάνχ] γέλΓ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκεϊνσν χάζι.

Λν θέλυ όμως xcd κανιις συνδορμητής νά yib|
δυο μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς
κι’ δπως μή κάμνωμεν και ’μείς έράναυς όπως ΑΧ % at, 
τήν συνδρομή του ό καθείς νβ τήν χ ; ο » Β Τ · Ι έ 1 |

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

Χίλια έννηαχόσια μέ δέκα καλ έχτά
ποΰ προπαγάνδες «άν στραβές μδς χόρτασαν

Ποΰ i  Ζαμπούνης γράφει 
*■’ εγειη Μόργκαν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρυσάφι.

Δεκα έννηά ώς αριθμόν τοΰ φίλου μας τραβούμε 
κι’ ώμου αϊροντες μπερντέ τής πόλεις περπατούμε.

Τοΰ μηνός ένηά Ίούνη
ποΰ μάς μπαίνουν στό ρουθούνι

Φ.— ’Εσύ ποΰ ξέρεις τά πολλά κΓ ό νοΰς σου κατεβάζει
πόσες φωνές ό Κήρυκας κατά τοΰ Χίμπεν βγάζει; 
Ά π ’ τής χιλιάδες Περικλή αύτές τής έξακόσες 
γιατί έπήρε καθώς λέν μόνο δραχμές τρακόσες 
καί δέν έπήρε κουνενέ, χιλιάδες καί χιλιάδες 
καθώς έγώ, έσύ, αύτός κι’ δλ’ οί καλαμαράδες;
Σύ ό τό σκιάχτρο διαρκώς τής προπαγάνδας σείων
πές μου ποιός είναι τάχ’ αύτός ό τρομερός ό ’ I ojv

πούχε χαρτιά στήν τσέπη του καί έ'γγραφα καί άλλα 
απ’ τή γνωστή Πρεσβευτική καί δύσοσμο κουτάλα; 
Οίον ό ’Ίων οίωνεί τί πράγμα νά σημαίνη 
ποΰ τοΰ φωνάξαν μ α σ α λ ά καί "Ελληνες καί

ξένοι;
Ποιος είναι τάχα; Άπό ποΰ καί ποΰ καί πώς καί

πόσα;
Τί πράμμα τάχα τοΰλυσε βρέ Περικλή τή γλώσσα 
ποΰ αποδείξεις έφερε γραμμένες στό χαρτί 
Κωνσταντινίδου τοΰ κλεινοΰ κί έ μεντνάν παρτί 
μόλις κΓ αύτοΰ έμύρισε ώσπερ έσχάτως είδα 
Πρεσβευτική αντάρτικη ψημένη παλαμίδα;
Ποιό είν’ αύτό τό άγιον καί εθνικόν σαρκίον 
δπερ είς τήν ’Ελληνικήν άποκαλεϊται ’Ίων;

Οί δυό τους τά νέα πάλι λένε 
κΓ ώς πάντοτε γελοΰν άντί νά κλαΐνε.

To ΐ μέ γιώτα γράφεται ή μ’ ομικρον καί γιώτα 
καί πατριώτης έ'γεινε ή ήτο κι’ άπό πρώτα 
προσφέρων τό σερβίτσιο του στά ντίφερεντ κου

βέρ να
λάϊκ δί πίπλ χού φίλ, οβ κόρς, πετριοτίσμ στή

φτέρνα;
’Εσύ ποΰ νοιώθεις, Περικλή, κΓ άπό Διπλωματία 
πού έχεις γνώσεις άρκετές καί γιά Δημοκρατία 
πές μου τόν ξέρεις άρά γε αύτόν τόν πατριώτη 
ποΰ Βασιληά καί 'Υπουργό άποκαλεΐ προδότη 
καί ξέρεις τάχα ένεκα αύτής έδώ τής στάσεο>ς 
πόσες χοντρές κατέβηκαν έξπένσες παραστάσεως;
II οιό είναι τό πουλάκι μου, ποιά είν’ ή σιταρίθρα 
ποΰ τή μεγάλη έκανε έκείνη μπουρμπουλίθρα 
■/,[' έ'μεινε κόσμος έκθαμβος καί κόσμος κεχηνώς 
κΓ είπαν οί Φιλελεύθεροι κΓ ό Άραβαντινός.
Νά ένας πουπερνε λεπτά άπό τήν προπαγάντα 
άμάν, άμάν σεβντίμ άμάν βάστα καρδιά νταγιάντα;
II ές μου και μένα Περκλή, σάν μέρος λόγου ποιον 
είναι ό κύριος αϊτός καθηγητής ό ’Ίων 
πούναι σοφός κι’ ώς νομικός Καρπενησιού ξουράφι 
ποΰ έως χθές εύρίσκετο πάνω σέ κάποιο ράφι

καί σήμερα έπρόβαλε δλος φωτιά καί λαύρα 
μέσα στή φιλελεύθερη καί τοΰ Ντελάλη χάβρα;

Πές μου νά ζήσης, Περικλή, σάν πόσα έχει μάτια 
καί σχίζεται καί κόβεται καί γίνεται κομμάτια 
γιά τή φτωχή Πατρίδα μας πού τόσω άγαπά 
συν Κικιρίκη τώ κλείνω, σύν εύσεβεϊ παπά 
σύν τή άδόρω δωρεά, σύν εύλαβεΐ ευχή 
καί σύν καί πλήν καί σύν καί πλήν μέ δυό καί

τρίαχΐ;

Τί είδους είναι άνθρωπος βρέ Περικλή σακάτη 
καί Διεθνή τόν λέν πολλοί μεγάλον διπλωμάτη;

Π .— Ξέρεις τή χώρα Φασουλή ποΰ θάλλει ή έλαια;
Φ.— Ξέρω κάμποσους ευφυείς μέ περικεφαλαία

ποΰ άπό κάθε πιό ψηλά θά βάλουν τήν Πατρίδα 
όσες φορές τό μάτι τους έγίνηκε γαρίδα.

Π.— Ξέρεις τήν Πανελλήνιον βρέ Φασουλή τεμπέλη;
*Φ.— Ξέρω γιά κάποιον έγεινε τό αίσθημα καρβέλι 

καί πατριώτης σόμποντι ποΰ σήμερα σκοτώνεται.
■ έφα «ό πατριωτισμός δει νά καλοπληρώνεται» 

καί τής Ενώσεως ευθύς ήνοίχθη τό ταμεΐον 
ινα είσέλθη έν αύτώ ό νομικός ό ’Ίων.
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II.— Τήν Όκλαχόμα Φασουλή έσύ τήν ξέρεις τάχα;
Φ.— Ξέρω τόν αφιλοκερδή, γνωρίζω τήν Όμάχα

ξέρω πώς δσω έζησε κι’ δσον καιρό κι’ αν ζήση 
έκόλλησε καί θά κολλά μονάχα νά μασήση 
κι’ ώς τόξον θάχη πάντοτε δταν θά ρίχνη βέλη 
ό πατριώτης προφεσέρ μονάχα τό καρβέλι.

Π .— Γνωρίζεις πόσα είς αύτόν οφείλονται καλά;
Φ.— Ξέρω πώς τής Ένώσεως οίον φτωχών ψι λ ά  

εις τάς ’Αθήνας κάποτε μασούσε πηγαινάμενος 
ένθα καθά φησί τινές σεινάμενος, κουνάμενος 
μέ τό δικό μου δηλαδή κα'ι τό δικό σου τάλληρο 
μέ τρικαντό προξενικό έρέμβαζε στό Φάληρο.

II.— Συνήντησες στό βίο σου βρέ Φασουλή τσαχπίνη 
τή λίρα τήν έφτάγλωσση, τήν κίτρινη έκείνη 

Φ.— Ξέρω τή λίρα δπως πολλοί τήν ξέρουν
κι’ υπηρεσίας μερικούς σάν βλέπω νά προσφέρουν 
αναφωνώ σάν τό Φουσέ. Κακή ψυχρή σας μοίρα 
σερσέ λαρζάν ποΰ θά είπή τήν κίτρινη τή λίρα.

Π .— Τόν ξέρεις τό Γραμματικό τής Άμπασάντας ήτοι 
ποΰ πέντε μήνες, Φασουλή, είχε κλειστή τή μύτη. 
Ξέρεις πώς κάθε μάτι του τό είχε σφαλισμένο 
κι’ έγιανε μπρός στό τρικαντό τό χρυσοστολισμένο;

Φ.— Ξέρω πώς μέσ’ στοΰ Λιρωάμ χωθείς τήν κολυμβήθρα 
έκανε μπλίμ και. μιάς γραφής έβγήκε μπουρμπου-

λίθρα,
καί πνεϋμα έπεφοίτησε σέ τοΰτον τόν άσίκη 
έτσι έν είδει τρικαντοΰ άπ’ τή Θεσσαλονίκη. 
«Ούτος μου, κράζον, προσφιλής καί νΰν καί είς

αιώνα
Λευτέρη υποψήφιος γιά τήν Ούασιγκτώνα.»
Ξέρω γιά κείνη τή γραφή καί λ'οιώθω τή σακούλα. 
Κι’ δταν τ’ ακούω τραγουδώ τό γιαχαχοϋλα. χούλα 
χαχούλα μούλα κι’ άπό δώ οίον χουλί μουλί 
χέρι βουτήξειν άσφαλώς σέ κάποια σακούλι 
κι’ ευθύς ό πατριωτισμός τόν πήρε άπ’ τά μάτια 
καί γιάχα χούλα γίνεται παρτσάδια καί κομμάτια. 
Ξέρω καί γώ δσα καί σύ καί γιαχαχούλα χούλα 
χού λούκς άτ δί πετριοτίσμ τούτέστι στή σακούλα 
καί γιάχα χοΰλα Περκλή καί χοΰλι, στό σακούλι 
άδιάκοπα ξεσχίζονται καί μέ τσ μεροδούλι.
Μπίμ γιαχαχούλα δώ καί κεΐ χουλί μουλί κουλί 
τρίγκι καί τράγκα ψιλικοί, οίον θά πή λιλί.

Γιάχα χούλα, χοΰλα, χούλα 
Περικλέτο μπιρμπιρή 
ξέρω χάρις στή σακούλα 
πάς τις τώρα μάς βαρεΐ 
Γιάχα χοΰλα χούλα χοΰλα 
οίον σύ τά ξέρεις ούλα.
Γιάχα χοΰλα χοΰλα χούλα 
’Αποδείξεις βλέπω γύρω 
καί μέ πιάνει άιναγίοΰλα 
καί τόν κόσμο τόν οίκτείρω.
Γιαχαχούλα χοΰλα χοΰλα 
τής ένώσεως κυροΰλα.
Γιαχαχούλα χοΰλα χοΰλα 
τής Πρεσβείας τό κανάρι 
μάς τά βγάζει φόρα ούλα 
μέ τού τρικαντοΰ τή χάρι 
Γιαχαχούλα χοΰλα χοΰλα 
ο Ιο ν  πούναι ή σακούλα;

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 
Ή  περασμένη έβδομάς ύπήρξε πολύ παραγωγική είς 

γεγονότα πολιτικά.
Τό σπουδαιότερον δλων ήτο ή διεθνής συνέλευσις είς 

τό Long Beach κατά τήν οποίαν άπεδείχθη δτι ένας 
άνθρωπος τής Πρεσβείας ήτο έπί πέντε μήνας αχρείος 
καί άπό τής στιγμής πού παρητήθη έκαλλιτέρευσε κι’ 
έ'γεινε συκοφάντης. Έπίσης άπεδείχθη δτι θά έ'καμνε 
τέρατα καί σημεία αν είχε περισσότερο μυαλό δηλαδή 
άν μπορούσε νά θυμηθή τί μισθό έπερνε άπό τήν Πρε
σβεία ένας ξένος γιά νά συνηγορή ύπέρ τής Ελλάδος. 
Δυστυχώς ή μνήμη δέν τόν έ βοήθησε νά μάθωμε άν ό 
ξένος αύτός έπερνε περισσότερα ή λιγώτερα άπό τούς 
πολιτικούς πράκτορας τής Βενιζελικής άποστολής, οί 
όποιοι κατά τόν Κήρυκα δέν έπληρώνοντο, άλλ’ έξώ- 
δευον τά εισοδήματα τών κτημάτων των κειμένων είς 
θέσιν “Ε ρ α ν ο ι  σ τ ρ α β ώ ν  καί Λ ί ρ α μέ Ο υ ρ ά .

Τάς φοβέρας αποκαλύψεις έκαμε σπουδαίος πατριώ
της γνωστός γιά τήν παροιμιώδη του γενναοδωρίαν, τοΰ 
όποιου ή αφιλοκέρδεια συνδέεται πολύ στενώς καί μέ 
τά γραμματόσημα άκόμη τοΰ Κέντρου τής Π ανελλ. Έ 
νώσεως. Αί αποδείξεις του προύκάλεσαν αληθώς θύελ

λαν. . . άηδίας, ειδική δέ επιτροπή πρόκειται νά έξε- 
τάση διανοητικώς τούς κατηγόρους.

"Άλλο γεγονός ίσης σημασίας πολιτικής ύπήρξεν ή 
έκδοσις έν Βοστώνη έφημερίδος ή όποια μάς λέει δτι 
θά βγαίνη κάθε δέκα πέντε μέρες, άπό τό χρώμά της 
δμως καταλάβαμε δτι πάσχει άπό δυσκοιλιότητα. /Τό 
δνομά της συνδέεται πολύ μέ τόν Νουνό της, έκεΐνον 
ποΰ τήν έ β ά φ τ ι σ e ή μάλλον έκεΐνον πού έ β ο ύ τ η- 
ξ α ν. 'Ονομάζεται Δ η μ ο κ ρ α τ ί α δχι γι «τί κρατεί 
τό Δήμο, άλλά διότι τήν κρατεί ό Δήμος ή Μήτσος ό 
υποκοριστικός καθώς διαβεβαιοΰν εκείνοι ποΰ γνωρίζουν 
τά πράγματα καί δέν ξέρουν μονάχα τί τούς γίνεται.

Ή  ΰλη της είνα: π/.ουσιωτάτη εις. . .  τυπογραφικά 
λάθη καί μέ μεγάλην π ι - κ ο ι λ ί α ν τήν οποίαν έκλη- 
ρονόμησεν άπό τόν ένα έκ τών διευθυντών της.

Οί Διευθυνταί της είναι τρεις. Πατήρ, υιός καί αν
ύπαρκτον πνεύμα καθώς συμβαίνει δέ καί είς τήν άριθ- 
μητικήν ό άγνωστος Χΐ θά βρεθή διά τής μεθόδου τών 
τριών καί τό πρόβλημα τό κοιλιακόν μονάχα δέν θά λυθή 
διά τής Δημοκρατίας. Οί μόνοι ποΰ μποροΰν νά λυθούν 
είναι μερικοί άναγνώσται άπό τά γέλοια καί οί αφαλοί 
τών συντακτών της άπό. . . τό ξύλο.

Ή  έν λόγω έφημερίς έχει καί τό εξής πρωτότυπον. 
"Οτι μπορεί νά τήν διαβάσης— άν έχης εννοείται τό 
κουράγιο καί δέν σέ πιάνει ή θάλασσα— δπως διαβά
ζονται καί τά Κινέζικα δηλαδή άπό τό τέλος στήν άρχή, 
από τή μέση, άπό τά δεξιά στά ζερβά καί λοιπά γιατί τό 
αποτέλεσμα θαναι τό ίδιο. Δέν θά καταλάβης περισσό
τερα άπό κείνα ποΰ άντιλαμβάνονται εκείνοι ποΰ τήν 
γράφουν.

Έν τούτοις δμως έγεινεν άνάρπαστος. . . άπ’ τόν 
αέρα ποΰ φυσούσε προχθές καί έπειδή ή πρώτη έκδο- 
σις έξηντλήθη τελείως γίνεται σκέψις ν’ άνατυπωθη δι’ 
εξόδων. . . τών απλοϊκών.

Τό Kneeland St. κυριολεκτικώς έπλημμύρισεν άπό 
Φιλελευθέρους οί όποιοι σύμφωνα μέ τό άξίωμά των 
έγύρευαν καί τή χάρτινη τήν Δημοκρατίαν.. .τζάμπα.

’Ιδιαιτέρως μάς ήρεσε τό περιεχόμενον τής τετάρτης 
σελίδος ό Δ ό κ α ν ο ς μέ τά φιλοσοφικά του άποφ-θέγ- 
ματα «Τρέχα γύρευε καί Νικολό καρτέρει», Δός ήμΐν 
σήμερον καί τράβα τά μαλλιά σου αΰριον». Είδικοί υ
πάλληλοι έμισθώθησαν, οί όποιοι πρόκειται νά δοκιμά
σουν τήν άντοχήν τοΰ βαλαντίου τών διαφόρων ομογε
νών ποΰ ήρχισαν άμα τή έκδόσει της νά. . . διπλοκουμ- 
πώνωνται.

Καθ’ α πληροφορούμεθα συγχαρητήρια τηλεγραφή
ματα έφθασαν κατά χιλιάδας πρός τήν νέαν αυτήν Τρι
ανδρίαν, ή όποία άνεφάνη πρός σωτηρίαν ημών τών 
μελωδούντων «Ή  άλεποΰ στήν τρύπα της δέν χώραγε 
κολοκύθια έσερνε».

Ή  έν λόγω έφημερίς έπλήρωσεν ένα μέγα κενόν ή 
μάλλον θ ά  τήν π λ η ρ ώ σ ο υ ν  αρκετά  βαλάντια τά 
όποΐα θ ά  μείνουν κενά δεδομένου δτι ούδέν καινόν ύπό 
τόν ήλιον εΐμί μόνον κεφάλια κενά καί κοινά τών καλα
μαράδων τά χάλια.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΥΠΕΙΟΝ
Πρώτον τέταρτον.—-Ύ0  καιρός ψυχρός σάν τήν ύπο- 

δοχή ποΰ μάς έκαμαν οί πλεΐστοι τών Βενιζελικών συν
δρομητών μας. Ό  Βασιλεύς τής Ελλάδος αποφασίζει 
νά παραιτηθή δπως εύχαριστήση λαϊκούς τε καί κληρι
κούς πατριώτας τοΰ Έθν. Κήρυκος, αύτό δμως δέν ικα
νοποιεί τό άγριον πολεμικόν μένος τοΰ κουραμπιεδικού 
δημοσιογραφικού επιτελείου τής είρημένης έφημερίδος, 
δι’ δ καί ό ευσεβής αρχισυντάκτης αποφασίζει νά τόν 
έκθρονίση διά μυριοστήν φοράν πρός μεγάλην χαράν 
τοΰ ’Αρχηγού τών Νοίμοταγών, δστις τρίβει άπό εύχα- 
ρίστησι τά γένεια του καί άνοίγει κατενθουσιασμένος 
τά δάχτυλα.

Δεύτερον τέταρτον.— Δύο μεγάλαι εφημερίδες άντι- 
προσωπεύουσαι τό φρόνημα τών Ελλήνων τής ’Αμερι
κής καί τή σακκοΰλα τή δική τους άνοίγουν φοβερόν 
αγώνα περί έπικρατήσεως. . .  τής κυκλοφορίας των. Ή  
άνωτάτη Εκκλησιαστική ’Αρχή εις τήν όποιαν ανήκουν 
άμφότεροι οί Διευθυνταί τών έν λόγφ εφημερίδων λα- 
βοΰσα γνώσιν τών γενομένην τιμωρεί τόν αποστάτην 
Κληρικόν είς πρόστιμον 65 λεπτών καί τριών σουγιά
δων δσα δηλαδή καί τά λάφυρα τά παραδοιθέντα άλλοτε 
πρός τάς Άρχάς παρά τοΰ είρημένου πατριώτου, νε- 
κροθάπτου τών ύπέρ πατρίδος πεσόντων τότε καί τής 
πατρίδος σήμερον, Ϊνα πληροοθη τό ρηθέν «Έσκύλευσαν 
μέν τότε έσκύλιασαν δέ τώρα ένεκα τά σκύλλα τά τσου- 
βαλικά καί οί σκύλλοι οί προμηθευτικοί.

Τρίτον τέταρτον.— Ό  καιρός μεταβάλλεται καί μαζί

μ' αύτόν και ή γλώσσα μερικών φίλων (τό φΐ μέ υψη
λόν καί δύο λάμδα) ένεκα ή κυκλοφορία ή όποία είναι 
φθινοπωρινή. Μέγα σκάνδαλον λαμβάνει χώραν εις μίαν 
συνεδρίασιν έπιστημόνων εις τήν οποίαν όμιλεΐ περί 
Διεθνούς Δικαίου καί κάποιος μπαλωματής. 'Ένας ξένος 
άνταποκριτής δημοσιογράφος άποκαλύυττεται δτι πληρώ
νεται 300 δολλάρια άπό ένα Κράτος ξεκάρφωτο γιά έρ
γασία γραφική. 'Άμα τή άποκαλύψει 'Έλληνες λήσταρ
χοι λεηλατήσαντες τό Δημόσιον Ταμεΐον μέ παλούκια 
τηλεγραφικά καί διάφορα άλλα είς κά τά όποΐα κατε- 
βρόχθισαν έξανίστανται βγάζοντες υστερικές φωνές άντί 
νά βγάλουν τό σκασμό. Κατά τήν έν λόγφ συνεδρίασιν 
ό κατήγορος, ο ί ο ν  ό άνακαλύψας τήν προπαγάνδαν 
καί μή ά ν α κ α γ λ ε ί ψ α ς δπισθεν τίποτε κρυπτόμε- 
νον γίνεται άντικείμενον μεγάλων περιποιήσεων δακτυ
λικών. Αι Σύμμαχοι Κυβερνήσεις τόν έρωτώσι τί προ
τιμά. Θέσιν, παράσημον ή μονέδα, αύτός δμως συνει- 
Οί ο μένος άπό τά ψ ι λ ά  αξιώματα κηρύσσεται ύπέρ τοΰ 
τρίτου.

Τελευταΐον τέταρτον.— Ό  καιρός καλλιτερεύει μολο
νότι ή ράβδος βρίσκεται στή γωνιά διό καί λαμβάνει 
χώραν μία γενναία σαγωνιά είς βάρος ένός φίλου χά
ριν τοΰ ώραίου φύλου. Τό Ουράνιον Κράτος επαναστα
τεί, μάχαι συνάπτονται καί πολλές κοτσίδες Κινέζικες 
ξεριζώνονται έν όνόματι τής Δημοκρατίας χάριν τής 
όποιας καί οί Κινέζοι δπως καί μερικοί 'Έλληνες Κιρ- 
κινέζοι ξεσχίζουν τά ί— μ ά τ ι α  τ ο υ ς .  Σπουδαίος πο- 
λιτευτής παίζων μέ τήν λ ί ρ α ν  τόν ύμνον πρός τήν 
Δημοκρατίαν, κάτοικος τέως τής Μακαλπίνας καί αυ- 
ριον Αλλάχ μπιλίρ προσκαλείται έκ μέρους τών Κι
νέζων καί τούς όμιλεΐ πατριωτικώς είς τήν αθάνατον 
γλώσσαν τοΰ Ψυρρή καί τής Πλάκας άπό τά όποΐα οι 
κοτσιδοφόροι κάτοικοι τοΰ Ουρανίου Κράτους καταλα
βαίνουν πολύ περισσότερα παρά έμεΐς άπό τά τελευ
ταία άρθρα τοΰ Κήρυκος. Θάνατος επισήμου πολιτικού 
πεσόντος θύμα τής πολυφαγίας του άγγέλλεται έκ Θεσ
σαλονίκης είς δόξαν τοΰ Επαναστατικού Ταμείου. Τρι
άντα έξ νέοι Νομοί τής Παλαιάς Ελλάδος προσχωρούν 
εις τό Εθνικόν κούνημα καί άπέρχονται είς Θεσσαλο
νίκην γιά νά ζήσουν κι’ αύτοί καλά καί μεΐς άκόμα καλ
λίτερα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
ΒΗΤΑ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΝ.

Κατά τί μοιάζει τό ρετσινόλαδο μέ τόν έρωτα; Κατά 
τό έξης. Καί τά δύο σού φέρνουν σφίξι καί σέ κάνουν 
καί κινείσαι δπωσδήποτε κι’ άν βρίσκεσαι καί σέ οίαδή- 
ποτε ώρα μέρας καί νύχτας.
Ε Γ Κ Υ Ο Ν .. .ΦΟΡΟΝ, ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ.

Κατά τί μοιάζει ό Εθνικός Κήρυξ μέ τήν παραμονή 
τών Χριστουγέννων;

Κατά τό δτι καί στά δύο γίνεται κατανάλωσις άπό 
φουσκωμένα άντερα. Στά Χριστούγεννα μέν γιά λου
κάνικα, στόν Κήρυκα δέ άπό τά φαρδομάνικα μολονότι 
έπέρασε ό καιρός ποΰ έδεναν τούς σκύλλους μέ τά λου
κάνικα.
ANOHTQN, ΕΝΤΑΥΘΑ.

Γιατί οί άνθρωποι περπατοΰν μέ τά πόδια; Μέ τά πό
δια δέν περπατοΰν δλοι οί άνθρωποι, άλλ’ έκεΐνοι μονάχα 
ποΰ δέν έχουν κεφάλι- οί άλλοι ποΰ έχουν περπατοΰν 
μέ ώτομομπιλ. ’’Όσον άφορά εμάς, έμεΐς δέν περπατούμε 
έπί τοΰ παρόντος ούτε μέ τά πόδια ούτε καί μέ τά χέ
ρια. Έμεΐς σάν ποιηταί ποΰ είμεθα π ε τ ο ΰ μ ε  σ τ ά  
ψ ι λ ά . . .  τών συνδρομητών μας.

Α1ΙΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΙνΕΨΕΩΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Περπατούσε μέ τέτοια φόρα, βιαστικά, κουτρών και 
διαγκωνίζων τούς διαβάτας ποΰ συνήντα εμπρός του ό 
φουριόζος πατριώτης ώστε δέν ξέρω γιατί μόλις τόν άν- 
τίκρυσα ερχόμενον κατ’ έπάνω μοίυ έτσι ολοταχώς μοΰ 
ήρθαν στό \'θύ τά σκυλλιά τοΰ χωριού μου δταν μικρός 
στήν ούρά τους έδενα ντενεκέδες. Τόν άρπαξα άπ’ τό 
μπράτσο καί τόν σταμάτησα.

— Πού τρέχεις μωρέ τοΰ λέω αλαφιασμένος έτσι; 
Τί συμβαίνει; Μή τυχόν είχες δηλωθή στή Διλοχία τού 
Τατάνη καί έμαθες πώς συνεπληρώθη έπί τέλους μιά 
ένωμοτία καί τρέχεις νά τόν συγχαρής τηλεγραφικώς 
γιά τόν πατριοίτισμό του; Μήν έμαθες πώς ό Σαράϊγ 
κουνήθηκε, πώς τά πισινά του έξησφαλίσθησαν καί με- 
τεβλήθης είς Μαραθώνειον άγγελον τρέχων ν’ άναγγεί- 
λης τό γεγονός είς τούς Φιλελευθέρους τών όποιων αί 
έλπδίες κρέμονται άπό τά διφορούμενα αύτά νώτα; Μήν 
έμαθες πώς ό Άραβαντινός έκλήθη έσπευσμένως στή 
Θεσσαλονίκη άπό τήν Τριανδρίαν γιά νά συγγράψη τούς
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νόμους τής νέας 'Ελληνικής Δημοκρατίας στό εξώφυλλο 
τής οποίας θά μπή τό «Βίος καί Πολιτεία Άραβαντινοΰ 
ιόν Μακαλπινίτσυ» κατά τό Βίος καί Πολιτεία Ίω- 
άννου τοΰ Καλυβίτου;

— "Αφησε μοϋ λέει τά χωρατά άν καί εϊναι καλοκαί
ρι καί τή Δημοκρατία ποΰ θέλομε μεΐς οί πραγματικώς 
ελεύθεροι θά τήν κάνωμε δσω κι’ άν κόβεσθε σεις ποΰ
σάς αρέσει νά σάς κυβερνοΰν μέ τό καμτσίκι. Τή θέ
λομε μεΐς καί -θά τήν κάνωμε μεΐς οί Φιλελεύθεροι μέ 
τη βοήθεια τών Συμμάχων μας.

Τόν έσυρα μέσα στό γωνιαίο Drug Store καί διέταξα 
μιά σόδα γι’ αυτόν καί ένα ρετσινόλαδο γιά μένα πρός 
τιμήν του.

— Νά σοΰ πώ φίλε μου. "Αν είχες περισσότερη ’Ε
θνική αξιοπρέπεια άπό δση δείχνεις μέ τά λόγια ποϋ 
μοΰ εϊπες θά σοΰ συγχωρούσα μιά Ιδέα άλλαγής πολι
τεύματος ποΰ δέρνει τό κουρκουτιασμένο τό μυαλό σου. 
'Όταν μοϋ ισχυρίζεσαι δμως δτι θά μοϋ άλλάξης τό 
πολίτευμα ποΰ μοΰ α ρ έ σ ε ι  εμένα μέ τή λόγχη τοϋ 
φίλου σου γιατί αυτό σ υ μ φ έ ρ ε ι  σέ ’κείνον δέν 
μοΰ φαίνεται πώς πρέπει νά σέ συγχαρώ μέ λόγια, άλλά 
συμβολικώς μέ τά δάχτυλά μου, τά όποια καθά-ς βλέπεις 
είναι πολύ λίγα παρ’ δσα συγχαρητήρια σοΰ πρέπουν. 
Ή ’Αμερική κύριε Δημοκράτη ποΰ κόβεσαι γιά τόν πό- 
λιπο σήμερα δπως τό έ κ ο ψ ε ς  λ ά σ π η  γι ι την 
ίδια δουλειά άλλοτε ίπεφερέ άσυγκρίτως περισσότερα; 
ταπεινώσεις άπό τούς εμπολέμους έπί δυόμισυ χρόνια 
παρά ή μικρή, ή άδύνατη, ή φτωχή Πατρίδα μας. ’Από 
τήν άρχή τής κηρύξεως τοΰ Εύρωπαϊκοϋ πολέμου ύ
πήρξε καί δώ πέρα ρεΰμα φιλοπόλεμον. Ά ν  κρίνωμεν 
μάλιστα άπό τάς εφημερίδας γιά τό φρόνημα τοϋ λαοΰ 
τότε τά 9)10 τοΰ Άμερικανικοΰ λαοΰ ήσαν ύπέρ τής 
εξόδου τής Αμερικής έκ τής ούδετερότητος. Τί έγεινε 
δμως έπί δυόμισυ ολόκληρα χρόνια; Ό  Wilson ποϋ έ- 
κράτησε τήν Αμερική μέ τά δόντια έξω άπό τό μεγάλο 
μακελειό είχε τόση συγγένεια μέ τόν Κάϊζερ καί μέ τόν 
Τσάρο δσην έ'χω έγώ μέ τόν Μικάδο τής ’Ιαπωνίας. Ό  
Wilson δέν ήτο Μονάρχης, ήτο πρόεδρος Δημοκρατίας 
αύτός ό ϊδος ποΰ έκανε δλας τάς δυνατάς ύποχωρήσεις 
γιά νά γλυτώση άπό τό φοβερό κρημνό πού κάθε λίγο 
άντίκρυζε. Φαντάζεσαι λοιπόν εσύ περισσότερον πατρι
ώτη άπό τόν 'Έλληνα Βασιληά, τόν ουδέτερον, τό 
Φερδι νάρδο τής Ρουμανίας τό γενναίο πολεμιστή ποΰ 
έφερε τούς δυστυχισμένους συμπεθέρους μας τούς Βλά
χους στήν καταστροφή καί τήν έρήμωσι, άπ’ τήν οποίαν 
δέν θά μπορέσουν νά συνέλθουν μήτε υστέρα άπό δια
χόσια χρόνια; Έκεΐνο ποΰ έκράτησε τήν Ελλάδα ούδε- 
τέραν δέν εϊναι τό πολίτευμα, άλλ’ ή άνικανότης τών 
Συμμάχων, τά στρατιωτικά τους λάθη, ή έλλειψις συν
οχής έκ μέρους των.

Μοΰ εϊπες δμως πώς θά μάς αλλάξουν δηλαδή θά μάς 
επιβάλλουν τό πολίτευμα ποϋ θέλουν οί Σύμμαχοι καί 
θά ήθελα νά σοΰ πώ μερικά πράγματα γι’ αύτή σου τήν 
εκδήλωοι τής φιλοπατρίας μπροστά στήν όποιαν μούν
τζες ναχη ό πατριωτισμός τοϋ ’Εφιάλτου. Ξέρεις τί 
είμαι ’γώ;

— Φαυλοκράτης βασιλικός.
— Λοιπόν έχεις μέσ’ στό κεφάλι σου τόσω μυαλό, δσες 

έχω έγώ μέσα στό δικό μου Κινέζικες γνώσεις καί έχεις 
τόσην ιδέαν Δημοκρατικού Πολιτεύματος δσην έχει άπό 
στρατιωτικά ό πολτικός αρχηγός σου, ό όποιος γιά μένα 
τουλάχιστον βρίσκεται στήν ίδια θέσι στήν όποιαν θά ήτο 
ό Μπαρπαντώνης ό μπαλωματής άν δοκίμαζε νά συμ
βουλέψω τό Ζόφρ στήν έπίθεσι τοΰ Βερντέν. Μοΰ εϊπες 
πώς -θά μάς επιβάλλουν τή Δημοκρατία οί Σύμμαχοι. 
Άλλά μέ τί δικαίωμα θάρθούν οί κύριοι αύτοί νά μέ 
κυβερνήσουν δπως άρέσει σ’ αυτοΰς καί δχι δπως θέλω 
έγώ; Τό δικαίωμα προϋποθέτει ύποχρεώσεις καί έγώ 
μέχρι σήμερον δέν εϊδα αυτούς τούς κυρίους ποΰ δεί
χνουν τόσω ενδιαφέρον τώρα γιά τήν 'Ελληνική φυλή 
νά εκπληρώσουν καμμιά άπό τάς ύποχρεώσεις, έκείνας 
ποΰ θά τοΰς έδιδε τό δικαίωμα νά κανονίσουν τήν τύχη 
τή δική μου. Μ’ έκατάλαβες τί θέλω νά πώ; Δικαιώματα

καί υποχρεώσεις εΐναι αλληλένδετα. Τά δικαιώματα πη
γάζουν απ’ τάς ύποχρεώσεις καί εΐναι άναποσπάστως 
μετ’ αύτών συνδεδεμένα. 'Όταν δλοι αύτοί οι κύριοι φαι- 
νομενικοί προστάται καί άντιλήρττορες (έθέσπισαν είς 
δόγμα τήν άκεραιότητα τής Τουρκίας δηλαδή τύν δου
λείαν τοΰ 'Έλληνος, τήν άτιμίαν τής Έλληνίδος παρθέ
νοι', τήν σφαγήν τών γυναικοπαιδών, τόν έξισλαμισμόν 
τών βρεφών, τήν έρήμωσιν τής 'Ελληνικής γής έπί αιώνας 
ολοκλήρους παρουσιάζονται σήμερον άνθρωποι τής ήλι- 
θιότητος τής ϊδικής σου γιά νά τούς επιτρέπουν νά κα
νονίσουν τήν τύχην μας πράγμα τό όποιον πραγματικώς 
σημαίνει δχι τήν ευτυχίαν μας, αλλά τό δικό τους τό 
συμφέρον.

GREECE’S NEUTRALITY 

1st Part

The Greece— Serbian Treaty
So many malevolent rumors have been published 

in the Allied and American press conecrning 
Greece’s neutrality, so many unfounded deeds 
were stated relative to her attitude and the truth 
so monstroudly perverted by those who tried to 
make Greece their tool since the outbreak of the 
European war that the refutation of all those calum
nies and misunderstandings by strong arguments 
based upon facts and logic would require space 
uncomparably more than that at our disposal.

However, we try concisely to revoke the prin
cipal calumnies against Greece from the accept
ance of which, as facts, emanated the unfavorable 
opinion of most of the American people concern
ing Greece.

The first point which they grasped to calummate 
Greece as Pro-German, and even with the sac
rifice of her national honor, was the breach of the 
Greco-Serbian Treaty according to which as the 
Allies and Mr. Venizelos assert, Greece had the 
obligation to help Serbia when she was involved in 
war against the Central Powers and afterwards 
against Bulgaria.

The Allies and with them the leader of the 
revolted Greece by force o f the foreign bayonet 
Mi. Venizelos allege that the aforsaid treaty im
posed upon Greece the obligation to help Serbia 
when attacked by Austro-Hungary. But is this 
realy true?

The opinions concerning the substance of this 
treaty are divided. Some accept that it was a gen
eral treaty and others that it was partial intended 
to help the contracting parties against any other 
Balcan state only. Let us examine each side of the 
question separately. Firstly Mr. Venezelos, who is 
considered by the Allies as the greatest statesman 
existing, could he really be a great statesman bind
ing his poor counry by such a treaty with this 
country which he knew very well would be involved 
at some time with Austro-Hungary and consequ- 
ntly with the Triple Alliance? But apart from that, 
another and more serious reason exists proving the 
rotten argument concerning the accpetance of this 
treaty as general. It is proved and everyone knows 
that this treaty is due to the initiative of Prince 
Nicholas o f Greece then military governor of Salo- 
niki after the first Balkan war, conducted by order 
of the Greek King and with Mr. Venezelos’ consent.

But if King Constantine is a Pro-German, of 
course, he did not become such after the outbreak 
of the European war, but he must have been before. 
Then how was it possible for him to sign such a 
treaty intended against the very same state which 
as his calumniators assert he loves more than the 
Greek country, the Greek crown the happiness of 
his family, his children?

Mr. Venezelos would be not a great but a very 
common statesman if he would bind Greece with 
a treaty to another State which as the most ignorant 
knew had pending accounts with the General Em
pires and consequently the small and poor Greece 
would be obliged to follow this state under any 
circumstances.

Mr. Venezelos adherents assert that their leader 
intentionally did that understanding very well 
that the outbreak of a war by Austro-Hungary 
against Serbia would bring inevitably a European
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collision when Greece’ s place should be on the 
Allies side.

Very well— But we who are not wise as Mr. 
Venezelos and incomparably less diplomatic than 
he, we ask, could Greece fulfil her national ideals 
and ask from the Allies conterbalances if she was 
obliged to enter the struggle forced by such a 
treaty?

Could Greece bound by such an Alliance with 
Serbia negotiate the price of her blood which she 
would shed in this terrible conflict?

If Greece was free from any treaty compelling 
her to enter the druggie on a certain side, could 
she not follow the same course just when she would 
think the time ripe and not when obliged?

W e do not believe Mr. Venezelos so marrow- 
minded and the Greek King without any love for 
his country as to accept that they made such a 
great mistake by concluding a general treaty with 
Serbia against the most vital interests of Greece.

Now let us examine the other point of view. If 
the treaty was partial and Greece ought to fulfil 
her obligation helping Serbia against Bulgaria when 
she attacked Serbia. That Greece had not any 
obligation to keep the treaty is above any doubt 
for the following reasons: When, after the second 
Balkan war against Bulgaria, Greece was threatened 
to be attacked by Turkey who against the treaty 
of London did not recognize the Greek possessions 

I of the Aegean islands, Serbia was asked if she 
would assist the Greece attacked by Turkey. She 
replied refusing and advising the Greek govern
ment to settle the conflict by conceding to Turkey 
thus avoiding a war which really was avoided ow
ing to the benevolent assistance o f America by 
selling to Greece the two cruisers, Mississippi and 
Idaho.— Apart from that if we admit this treaty 
as really existing another reason pleads against the 
obligation of Greece to assist Serbia when attacked 
by Bulgaria. Serbia was compelled as far as we know 
to face the Bulgarians in case of war with a certain 
army which she could not dispose under existing 
circumstances.

But the strongest evidence that Greece in no 
way was obliged to help Serbia under the condi
tions developed by Serbia’s course is the heavy 
veil o f mystery with which until to-day the Greco- 
Serbian treaty has been covered.

When Italy refused to follow her Allies into the 
conflict against the Entent she excused her attitude 
by presenting to the entire world the treaty o f the 
Triple Alliance, so giving the opportunity to her 
people and all the world to judge her right of 
wrong attitude. Why Serbia, if she was right did 
not do the same, denouncing the Greco-Serbian 
Treaty? Why has Mr. Venezelos the most ardent 
advocate of its fulfilment never presented to us 
the text of this famous treaty owing to which he 
infixed on the forehead of his country the spot of 
infamy?

W e do not wish now to discuss Mr. Venezelos’ 
motives in presenting in his way the Greco-Serbian 
treaty and we are convinced for the aforesaid 
reasons that Greece did more than she really was 
compelled to in favor o f Serbia, helping her mate
rially and we say more than she was compelled 
granted that Serbia once refused and lately, could 
not keep the obligations imposed upon her by this 
treaty with Greece.

(T o  be continued)

Δ Ω  Ρ Ε Α Ν
Δίδομεν 1 ΒΙΒΛΙΟΝ  ΣΑΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑ

ΤΩΝ, 1 ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑ Σ καί 100 
Ε Π ΙΣΚ Ε Π ΤΗ ΡΙΑ  είς τόν δίδοντα ήμΐν Τυπογρα
φικήν εργασίαν άνω τών ΔΕΚΑ Δολλαρίων.

Καλλιτεχνική καί ταχεία έκτέλεσις Τυπογραφικών έρ- 
γασιών πάσης φύσεως. Είδικαί τιμαί διά Συλλόγυος καί 
κοινότητας. Ποικιλία ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ έκ καουτσούκ.

Έάν δέν έχετε άνάγκην σήμερον κρατήσατε την Δι- 
εύθυνσίν μας μέχρις δτου μάς χρειασθήτε. Τιμαί τε
λείως ΑΣΥΝΑΓΩΝ ΙΣΤΟΙ.

Γ  ράψατε:
LEVANT TRADING CO.

59 Pearl St., New York City.
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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

ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ, Β Α Π ΤΙΣΤΙΚ Α  ΕΝΔΥ
ΜΑΤΑ, Β Α Π ΤΙΣΤΙΚ Α  ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΧΡΕΙΩΔΗ ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ Β Α Π ΤΙΣΕ ΙΣ ΘΑ 
ΤΑ ΕΥΡΕΤΕ ΕΥΘΗΝΑ ΜΟΝΟΝ

ΣΤΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ 
35 Madison St., New York.— Phone 1 1 40 Orchard.

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά καί φέτα καί κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Εΐδος παντοτωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
’Εληές καί λάδια καί λοιπά δσα ό νούς σου βάλλει 
κΓ 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 χρυσού 22 Καρατίων $8.50, καρ. 16 
$7.50, καρ. 14 $6.50. .

Άποστέλλονται τη παραγγελία σας C. Ο. Δ. 
Επίχρυσα 35c., τό όποιον άποστέλλεται ά>ς 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 συνεστήθη κατόπιν τής έφευρέ- 
σεως τής νέας καταδυτικής μηχανής Sisson μέ τήν ό
ποιαν είναι δυνατόν νά έξερευνήσουν τοΰς βυθούς τών 
θαλασσών είς βάθος 1000 ποδών. Είναι γνωστόν δτι 
είς τόν βυθόν τής θαλάσσης υπάρχουν στόλοι ολόκληροι 
βυθισμένων άτμοπλοίων αξίας δισεκατομμυρίων καί ό α
ριθμός τών πλοίων καί συνεπώς ή αξία 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 ευκαιρίαν. ’Αγοράσατε μετοχάς είναι 
ή άσφαλεστέρα καί έπικεοδεστέρα έπιχείρησις ,ή όποία 
έγεινέ ποτε. "Οταν άρχίση ή έκμετάλλευσις δέν θά 
είναι πλέον καιρός.

« · ·

Ποιό προϊόν 'Ελληνικόν κΓ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε ευθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άπστανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κΓ εισαγωγείς μεγάλδι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

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

Telephene, Houd»on 56

Ή  μεγαλειτέρ* 'Ελληνική Βιομηχανική Εταιρία 
έν ’Αμερική.

’Έχομεν άνάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικοΰ μας χυτηρίου ϊνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς όποιας λαμβάνομεν. Διά τούτο 
έξακολουθοΰμεν τήν πώλησιν τών μετοχών. Έκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης τ)πολογίζομεν 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 ι 
καί άλλης μεγάλης εταιρίας, τής Hudson Worsted ( 
Co. καί πραγματευόμεθα τήν έγκατάστασιν τοΰ συστή
ματος μας εις πλεΐστα έργοστάσια τής πόλεώς μας.

Ή  σημερινή αξία τών μετοχών είναι πέντε δολλ. έ-1 
κάστη. Έπωφεληθήτε τής εύκαιρίας καί γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρας 'Ελληνικής Εταιρίας έν ’Αμερική, 
διότι αύριον θά εΐναι άργά. Ή  τιμή δέν θά είναι ή 
αύτή, ούδέ θά εΐναι δυνατόν εύκολα νά άγοράσητε με
τοχάς.

Γράψατε άνευ αναβολής είς τά γραφεία μας διά πε
ρισσότερός πληροφορίας.

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

1 136 Ε. 17th St., NEW YORK
* * *

Μΰττερ κανείς δέν δά at πή πάς δέν θά πή καί μέν*.
*οδχα έάν έπάνω μ α ; δέν δχι καλοραμμένα.
"Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ιόή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
ατονς Παπαγεωργίου Μπρος νά τρέχιις ταχτικά 
ροΰχα νά χάνις Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

rAPAGEORGE BROS.
SO€ Blue [«land CHICAGO, ILL.

ELLEN 1C FURNISHING Co.
M l etk AVENUE NEW  YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά ίσώρ- 
ρουχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμοί.
ΕIIIΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΐ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Ηναι καφές τού "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
χαφις τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπακ; έγβ περνάς 
λχχίμααέ τον μιά φορά καί μέ συχωρνφς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
3S2 PEARL STREET, NEW YORK OTT

*  *  *

Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ ανλακώνννν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια πον τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοννε 
καί παίζουν μέ τό κϋμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λονσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκάνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναϋλά του έλάχιστα κληρώνω.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττω 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A  Galanos 20 Pearl St. New Y«rk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας 
ποί βοϋ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλβ
τής Ά χ α ΐα ; τά  υγρά τά μυρωμένα ’ κείνα
στοϋ Ρ  α  6 ά 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 Μουζακιώτου —  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. 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
Εφημερίδες καί περιοδικά Ελλάδος καί ’Αμερικής. 

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ  
Πλούσια 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 εϊτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία; 
Θέλεις χασέ. μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γόμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδάς;
Σ«η» Οικονόμου— Γάγαλη εύ&ύς νά τά πρυμνήσ^ς 
Άμ τά είδη so i ζητείς φ#ηνά νά τά ψουνίσ^ς 
γιβτ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ «οικιλία, χλβντ» 
π «  αάν τΰ βλέκβίζ1 στέκεσαι καί λές μ «ρ ’ τ’ «Ιναι www;

* * *

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ 
IIΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 
ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS &  ALEX COMPANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W. Lake St. 
CHICAGO, ILL.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

» ★ *

Γά πάντα είναι πιθανά, θ εός  νά μή τό δ ήβη 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ ·τ ό  δρόμο σέ πλαχώβη 
Ά ν  μ ’ {να  πόδι εύρεθής ({τ ι μέ δίχως χέρι 
καί Εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια &ν Ερθη μέρα 
Ούαί fiv είσαι σύζυγος καί fiv σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μ αράκα πήγαινε ά  σφάλει» ς νά κάν^ς.
Job . Marakas, R o .W y  ΒΜ( . R . «  >17, CU m < ·, Π1.

***

ΕΛΛΗΝΕΣ K AT ΑΣΤΗΜΑΤΑΡXAI 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταντήματα έπισκεφ^ήπ 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι 4 μόνος πού γνωρίζιι β*ί 
προμηθεύση τόν κατάλληλον ύπάλληλσν.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλτ· 
τά ναϋλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

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

•  *  *

Η φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ?χης χρήμα 
4έ* ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
ΕΚναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τοΰς <Δρί6α-Λέχ«»
«* (λον τόν χόσμο ατή τιμή δέν 946ρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ (λ α  τό Κ ατάντημα τβίς μετρητοΐς τά  φ έρ ν » .
LKKAS fc D R IV A S  1»-ϊ1 R O O S E V E L T  S T . Ν. Τ.


