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Τή·* έ βδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίτ[) 
mA τό ξ*ρό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέχη του Φά uxavrg' 
μέ *έντ* οέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά jurrg γέλΓ αύτός μέ μάς xal μεΐς μ’ εκείνον χάζι.
Νέα Ύόρκη ίδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνβ 
«ώ ηΛ χαί τό Λευτέρη μας σάν τι τον χεριμένη.

Μηνός Ίούνη δέκα κα'ι εξη 
κάτι θά γίνη κάτι θά τρέξη.

Αν δμως χαι χατχις σ ν τ& οςμ η r %  ύ4
δυό μοναχά δολλάρια τό χρ*νβ Μ  μάς Ur% 
κι’ δπως μή κάμνωμεν και ’μεΐς έράνβυς hum; i l ^ O k  
τήν συνδρομή τον έ χαΑεΐς νέ τV  > ? ι ι · τ · Μ 1 §
Χίλια έννηαχέβια μέ δέχα aal 
χοΰ χραχαγάνδβς wdtr πψβ&ς μβς

Είκοσι φύλλου αριθμός έδώ έκεΐ γυρίζομε
κι’ δταν μας βρίζουν μερικοί ’μεΐς τοΰς χαρακτηρίζομε.

> ί
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Φεύγεις Μεγάλε Βασιλίδα. Τών δυνατών τό χέρι
ποΰ κίνησε καί ωπλισε τό χέρι τοΰ Λευτέρη
έπεσε πάνω σου βαρύ και σκύβεις τό κεφάλι
γιατί δέν θέλησες γιά Σέ νά σκοτωθούνε άλλοι. / '

Φεύγεις Μεγάλε Βασιληά καί ιιάς αφήνεις μόνους 
Έσύντριψες δυό Σ τέμ μ α ^  κομμάτιασες δυο Θρόνους 
ποΰ βουρκωμένος σήμερα «Ποιός θά μάς σώση λέω;» 
καί τά συντρίμματα κυτών γιά τήν Πατρίδα κλαίω.

Φεύγεις Μεγάλε Βασιληά. Σέ διώχνουν Στρατηλάτη 
πούχες καρδιά τοΰ λιονταριού καί τοΰ Άητοΰ τό μάτι 
Φεύγεις μά κατι μέσα μου μοϋ λέει θάρθ^ς πάλι 
δταν σημάνη ή στιγμή ή άγια ή μεγάλη.

Φεύγεις Μεγάλε Βασιληά καί μεΐς πού δέν σοΰ φταίμε 
. μέ Σένα την όρφάνια μας, τή συμφορά ρας κλαΐμε.
Μήν κλαϊς Μεγάλε Βασιληά κι’ άν φεύγης μή λυπάσαι 
«πάλι μέ μήνες μέ καιρό, πάλι δικός μας θάσαι».

Π .—  Πώς τόν κυττάζεις τόν καιρό;
Φ.— Έγύρισε μαΐστρος 

έναν παπά έτσάκωσε άνταποκρισοοΐστρος 
κι’ έτσι τήν πέννα του βουτά έσχάτως στή μελάνη
κι’ δπως τό λένε ξύνεται στήν κλίτσα τοΰ τσοπάνη.
Τώρα ποΰ πάλι σύμπραξι προτείνει ή ’Ελλάδα 
ό Ιδρυτής έπρόσταξε έβρι γουώρ φυγάδα 
κι’ είπε «χτυπάτε τό μπερντέ <u’ δλη του τή φαμίλια» 
καί ράσα ξετινάχθηκαν ευθύ; καί πετραχήλια 
ή μαυρομΰτες χώθηκαν σέ κάθε καλαμάρι 
κι’ έκαναν οί κιρικΐκΐ τόν άνεμο κουβάρι.

Π .— Θαρρώ μιλεΐς Κινέζικα βρέ Φασουλή. Τί τρέχει;
Φ·— Δέν θά σκοντάψη άνθρωπο; άν περπατώ ν προσέχη

κι’ δταν μπροστά σου δέν κυττάς καί βλέπεις παρα
πέρα

στό γλέφαρό σου άπλωσε καί τήν κακή σου μέρα.

Π .— Βρε καβαλίστικα μιλείς μοΰ φαίνεται κεφάλα.
Φ·— Μπά! Συγγενεύουν μοναχά κι’ αύτά μέ τήν Καβάλα 

έκείνη ποΰ παρέδωκαν πρό έτους στραβοκάνη 
κι’ δχι αύτή ή άσχημη ποΰ τό μυαλό σου βάνει.

Π .— Ά π  δσα είπε;, Φασουλή. δέν νοιώθω μήτε λέξι
Φ·— Είναι ανάποδο κανείς μέ τόν μ.τερντέ νά μ.τλέξ$ ί

Τί μπορεί νά γίνη 
συζΐ]τοΰν καί κείνοι.

καί τό κατώφλι τοΰ σπιτιού δποιο; μάς δρασκελίσΐ] 
χίλιες εξήντα δυό φορές θά τό μετανοήσιι.

11.— Γιά σπίτια καί γιά δράσκελλα μοΰ κουβεντιάζεις
τώρα

Δέν βλέπει; τά μυστήρια ποΰ βγάζουνε στή φόρα 
ό Κικιρίκης δηλαδή κι’ ό Άραβαντινός 
ποΰ φορνισρούμης έγεινε άπό Μακαλπινός;

Φ.— Μυστήρια, μυστήρια κι’ αποκαλύψεις τόσες
Ή  πέννες. ακονίζονται, τροχίζομαι ή γλώσσες 
καί μάρκα μέ φορτώσανε γραμματισμένα βώδια 
ποΰ περπατών— μί Λγχωρεΐ;— μοΰ φεύγουν κι’

άπ’ τά πόδια.
II.— Πόσα μωρέ σ’ έ πλήρωσαν εσένα φαμφαρώνο;
Φ.— Χιλιάδε; πήρα αρκετέ; μά δέν τή; φανερώνω

καί κάνω πάντα τό φτωχό, τόν κακομοίρη πάπα 
ένεκα βλέπει;, Περικλή, κακό ή Προπαγάντα 
καί μόνον τά παλούκια είναι τιμή μεγάλη 
κοκορικό, Κιρικική άλ#" δμω; καί Ντελάλη.
Μυστήρια μυστήρια πάλι θά βγοΰν στή φόρα 
Έκ Προμήθεια; έρχονται παπάδε; μέ τά δώρα 
κ: - αστρον λαιιπρόν τού; οδηγεί τούτέστι ή ρεμοΰλα ι 
στοΰ φουκαρά τοΰ Τδρυτοΰ τή φουκαροΰ σακοΰλα. 1

Π .— Άπό τούς Πράκτορα; και σύ δέν είσαι φαμφα
ρώνο;

Φ.— Έγώ μαγκούφη Περικλή είσπράκτωρ είμαι μόνο 
κι’ δπω; ό Κήρυξ δηλαδή ό Εθνικός γκαρίζει 
εισπράττω εισοδήματα ώς λέν δώ πέρα ίζι 
άπ’ τό στομάχι τά περνώ κι’ άν μέ φθονοΰν ώ ; τόσω 
μπορώ μετά τό φάγωμα καί κείνων νά τού; δώσω.

II.— Σ τά χωρατά παρακαλώ τό στόμα τώρα κλείσε.
Άπό τοΰ; είκοσι καί τρεΐ; ένας καί σύ δέν είσαι 
ποΰ κάθε πρώτη τοΰ μηνό; χτυπάς τά πεντακάσα 
μπορεί καί χίλια καί διπλά καί γώ δέν ξέρω πόσα;
Στήν κάθε πρώτη τοΰ μηνό; καί σΰ μωρέ ζευζέκη 
δέν πέρνει; άπό τή γνωστή τήν Προπαγάνδα τσέκι 
κι’ έχει; στή; Τράπεζες πώς λέν λεπτά μέ τό τσου

βάλι
χωρί; νά κάνης ιμήτε μιά προμήθεια χαμάλη;

Φ·— Τά μυστικά μου μή ζητή; νά σοΰ τά μαρτυρήσω 
Μοΰ δίνουν τόσα άπό μπρός, δσα τούς δίνω πίσω 
κΓ άπ’ δαα πήρα τά μισά μπορώ παντός νά δώσω 
Λόκεΐ τά πέντε δάχτυλα κάθε χεριοΰ ν’ άπλωσα).

Π .-—Αλήθεια. Ξέρει; Φασουλή τά νέα τά μαντάτα;
Φ·— -ερω  πώ; βγήκε, Περικλή, ή νέα ή πατάτα



NEW YORK, SATIRE

κι’ έδιωξε την άγύρευτη απο τήν πιάτσα φτήνεια 
Ξέρω στό Μπροΰκλυν άρχισε τής φαγομάρας γκρί- 

< νια
καί ψΐ ψΐ ψΐ ό Βασιληάς και ψΐ ό Βενιζέλος 
τό ενα κόμμα κόμματα έγίνηκε στό τέλος, 
κι’ άπό τά δύο κόμματα .θά βγούν πολλά κομμάτια 
καί τής φτωχής στά υστερνά Κοινότητας τά μάτια.
Τώρα ποΰ καί οί ’Ιταλοί στά Γιάνενα έμπήκαν 
καί μήτε μιά άντίστασι καθώς μάς λέν δέν βρήκαν 
τώρα καί ή Κοινότης μας φαγώνεται σακάτη 
γιά νά μάς φάν τής συνδρομές Εβραίοι άβοκάτοι 
κι’ δσω νά βρσΰν τό δίκηο τους κεΐ πέρα ποΰ θά πάνε 
μπορεί καί τά κοντύλια της άκόμα νά μάς φάνε.
Σήμερα ποιΰ προχώματα τινάζουν οί ’Εγγλέζοι 
καί συγκεντρώνουν σώματα στρατού οί Γιαπωνέζοι, 
γκρίνια τήν ήσυχη ποτε Κοινότητά μας ζώνει 
καί άλλοι τόν θέλουν κι’ άλλοι νό τόν Π απα.Μακα-

ρώνη
Π — Τί φταίει τάχα κι’ έ'γειναν κι’ οί Μπρουκλινώτες

κόμματα;
Φ— Θαρρώ πώς φταΐξαιν τοΰ Σεράϊγ εκείνου τά βουλώ

ματα
τό μένος τό πολεμικόν, ό Βασιληάς τοΰ δείνα 
τοΰ Βήτα ή νιουτράλιτι, τοΰ Γά ή Μακαλπίνα 
Το Ρούπελ, τά κανόνια μαις, άντάρτιδες, Καββάλα 
τής Θεσσαλίας τά σπαρτά καί χίλια δύο άλλα 
συλλήβδην ήτοι, Περικλή, δπως τό λέν κάμποσοι 
ή γκρίνια μπαίνει δυστυχώς έκεΐ ποΰ λείπ’ ή γνώσι.
Μέισα σ’ αύτή τήν εποχή, στό μεγα μακελειό 
πού Ρώσσοι. εκατό χρονών τραβούνε στό σχολειό 
καί πάν νά μάθουν γράμματα καί πάν νά φωτισθσΰνε 
τώρα κι’ οί συμπολίτες μας θά μαλλιοτραιβηχθοΰνε 

' κι’ ίσως ή γκρίνια νά μπλεχθή καί ξυλικώς στό τέλος 
ενεκα πού ό Βασιληάς κι’ ενεκα Βενιζέλος.
Τώρα ποΰ διακοίνωσι καί ό Ζαΐμης στέλλει 
σάν πήρανε τά Γ ιάννενα οί φίλοι σου Φρατέλοι. 
Τώρα ποΰ ό Λευτέρης μας δέν θέλει τήν ενότητα 
τώρα ή γκρίνια πλάκωσε στή δόλεια τήν Κοινότητα 
καί τό καθένα μου κερί ποΰ χάρισα καί κόρι 
έν είδει τώρα θά τό φάν στεκιού οί δικηγόροι.
Τώρα μέ τήν άπογραφή καί τή στρατολογία 
τώρα στοΰ πατριωτισμού τήν πενταρολογ ία 
σήμιρα ποΰ ό Κήρυκας ϊήθεν μάς κυ*ηγφ 
ποΰ τό καλάθι προσεχώς θά χάση μέ τ’ αυγά 
ζήλεψε κι’ ή Κοινότης μας τής φαγωμάρας δόξα 
Χάρις δέν ξέρω νά σάς πώ σέ τίνος μέλους λόξα 
κι’ έτσι τό μέλος κόλλησίε στό άλλο μέλος ψώρα 
κι’ έ'γεινε ή Κοινότης μας μαλλιά κουβάρια τώρα.

Τώρα ποΰ έ'φθασε ώς λέν κι’ ό Πέρσιγκ στό Λον-
δΐνον

σήμερα πού άρζάν μάρκάν έμενα, σένιαι, ’κείνον 
δταν λιριέν προμηθιέν φορτώσειν ξεφορτώσειν 
Κικιρίκην φυλλαδικήν ποδαροφασκελώσειν. 
Τρώγονται τής Κοινότητος τά μέλη τώρα ούλα 
θαρρείς καί είναι τοΰ ιμίσιέ Κικιρίκη σακούλα.

Π — Ά φ ’ ού λοιπόν κακογλωσσιά σέ δέρνει φαρφαρά 
δρισε γενναίες αρκετές κλωτσές στά λαγαρά!

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Τό σπουδαιότερον γεγονός τής έβδαμάδος ητο ή εκ

στρατεία τήν οποίαν άνέλαβεν ή εταιρεία τών φαύλων 
έναντίον τού μπερντέ, τόν όποιον ό ιδιοκτήτης του πε
ριάγει άνά τάς διαφόρους παροικίας δπως περιεφερον 
εις τό παρελθόν τά φυσερά καί τά άμόνια οί άτισίγγανοι 
πρόγονοι τοΰ κ. Ιδρυτού συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
ΙΙανάγου ή φυσιογνωμία τοΰ διαδόχου τού όποιου δή- 
λον ποιεί ήγουν φανερώνει τήν γύφτικην καταγωγήν 
του.

Κατόπιν τής αστείας ού μήν γενναίας ταύτης εκστρα
τείας είς την όποιαν οί διάφοροι αχθοφόροι τής πέννας 
Επιδεικνύουν τόσον θάρρος, δσα εσωτερικά πανταλόνια 
άλλαξαν, καθ’ ήν έποχήν τούς έκο|λει ή Πατρίς, ό 
μπερντέ ς αναγκάζεται νά διακόψη δχι βέβαια τάς πα
ραστάσεις, άλλά τό βήχα τών αφελών αύτιον εύθυμο- 
γράφων τών οποίων ή μόνη άξία είναι δτι κατορθώνουν 
νά ζούν δχι ανεξάρτητα, άλλά καίοντες λιβανωτόν τσανα- 
κογλυφίας πρό τής κλασσικής βλακείας τοΰ μπουρμπουλη- 
θροειδούς δωρητού, καί πάτρωνός των μέσ’ στή σακκούλα 
τού όποιου ό κάλαμός των έμ,βοίπτεται, ήγουν ξεθυμαίνει.

Έπί τη εύκαιρία τοτύτη οί διάφοροι υπεύθυνοι κατώρ- 
θοοσαν νάνακαλύψουν τό ρεζίλεμα δά τό δικό μας, τό 
όποιον' έγκειται είς τό ν’ άποκτώμεν άναγνώστας,* οί 
όποιοι θά διαβάζουν τής βρωμειές τής δικές των δηλαδή

έκεΐνες ποΰ κάνουν αύτοί στόν εαυτό τους καί τής άλλες 
ποΰ κ ά ν ο υ ν  οί άλλοι σ τ ή ς  ε α υ τ έ ;  
τ ω ν .  ’Έτσι λοιπόν οί υπεύθυνοι, οί όποιοι κηρύσσουν 
τό Εύαγγέλιον οΰχ όρώσι τάς δοκούς τοΰ σπιτιού των 
ήγουν τά πάτερά στά μάτια των, άλλά τήν περιοδείαν 
τοΰ μπερντέ μεριμνώσι δέ οΰτω καί τυρβάζουσι περί 
πολλά άντί νά τυρ-βγάζουσι τό σκασμό καί νά τρυπώνουν 
Γ,ιΐή φωλειά τους, τήν όποιαν αύτοί τε καί άλλοι μέ τό 
συμπάθειο μαγαρίζουσι.

Άπό τήν εκστρατείαν αυτήν έμάθαμε καί κάτι άλλο. 
Μή σάς φανή παράδοξον. Διάβολε! καί οί ήλιθιώτεροι ά
κόμη άνθρωπο* έχουν άναλαμπάς σοφρωσύνης. Σατυ- 
ρίζομε λέει τήν άξιοπρέπεια τή δική μας!!! ’Ίσως πάν
τως δμως δέν μάς τήν σ ι χ τ ι ρ ί ζ ο υ ν  άλλοι. Α 
λήθεια πόσα πράμματα δέν μάθαμε καί πόσα δέν θά μά- 
θωμε άκόμα έως δτου μάθουν οί υπεύθυνοι νά βουλώ
νουν τό στόμα τους μέ κείνα ποΰ μεταχειρίζεται... ή κό
ρη μ;ου. —  Παρντόν έχασα πάλι τήν άξιοπρέπεια.—-

Είναι ή αλήθεια πώς άπ’ τήν περιοδεία αύτή μαζέ
ψαμε αρκετά κόρια άπ’ τά όποΐα μπορούμε νά χρησιμο
ποιήσουμε μερικά είς κεράσματα κρασιού καί διαφόρων 
άλλων ποτών γιά ώρισμένους συντάκτας τής έν λόγω 
εκστρατείας, οί όποιοι χάρις είς τήν βοήθειαν τοΰ Βάκ
χου έχουν ξεκινήσει γιά τό Δρομοκαΐτειον .

Συνεπεία τής διαφημίσεως αύτής τής έ ρ γ α σ ί α ς  
τής δικής μιας καί τής β ρι ω  μ ι ά ς τής δικής των 
πολλαί Έλληνικαί παροικίαι μάς άπέστειλαν τά έξης 
τηλεγραφήμτα:

« Π ε ρ ι σ δ ε ύ ο ν τ α  Μ π ε ρ ν τ έ ν  δ π ο υ  
έ σ τ ί  κ α ί  ε ύ ρ ί σ κ ε τ α ι .

«Συλλυπούμεθα αξιοπρέπειαν ίδικήν σας y.ai» συγ- 
χαιρόμεθα καρδιακώς ξετσιπωσιάν Κικιρίκειον. Ταχυδρο
μικούς άποστέλλομεν είς τούς άνταποκριτάς καί σχολια- 
στάς αϊτών δέκα φάσκελλα επιφυλασσόμενοι είς πρώτην 
είκαιρίαν νά τούς τά διπλώσουμε ν».

Μ π ε ρ ν τ έ ν  Φ α σ ο υ λ ή  έ ν ε κ σ τ ρ α τ ε ί α  
ψ ι λ ι κ ή.

Άναγνοόσαντες άηδίας Κόρακος άναμένομεν ύμάς 
έ ν (σ ) α γ ω ν ί ω ς. Έΐτοιμάζομεν δ ι π λ ά  δ έστί 
διπλοκουμπωνόμεθα. Έπί προειδοποιήσει εύχαρυσΐήσα- 
μεν κήρυκα τοποθετήσαντες αϊτόν δπου δει ελλείψει συν- 
τακτών του υπευθύνων. Σπεύσατε βαλάντιά μας άνοικτά 
διά μπρντέν δπως καί δάκτυλά μας δι’ Εθνικόν Κήρυκα 
καί λ αϊκοκλ η ρ ι κο ύς του.

Φ α σ ο υ λ ή ν α.ν α e ι ο π ρ ε π ή κ α ί δ ί 
χ ω ς  κ α λ υ μ α ύ χ ι .

Φήμη οας έ'φθασε μέχρας ημών διά τής βροόμας τοΰ 
Εθνικού Κόρακος δστις τελευταίως άναγινώσκεται ά- 
πλήστο>ς άπό δλους τούς στραβούς τής παροικίας μας 
Ιείσαχθείς μάλιστα καί ώς τό κατ’ εξοχήν εύκοίλον ανά
γνωσμα είς τό...Τυφλοκομεΐον. Άναμένομεν τήν έλευσίν 
οας μετά φανών καί λαμπάδων ιδίως φ α ν ώ ν ,  τά 
όποΐα έδανείσθημεν άπό τόν ύπεύθυνον Αρχισυντάκτην.

Φ α σ ο υ λ ή  ν, ρ ε ζ ι λ ε μ έ ν ο ν  ε ω ς τ ό  πε
τ ρ α χ ή λ ι .

11 αροιικία μας εύρίσκεται έν άναστατώσει κι’ άκόμα 
τόση πρός χάριν τής άκολουθίας τών άνταπακριτών καί 
τοον σχολιαστών. Άναμένομεν τόν μπερντέν, ΐνα μάς 
έλαφρύνη άπό τό βάρος τοον διπλών χάριν τής άξιοπρε- 
πείας σας ποΰ κάνετε κουρέλι ήγουν σάν τήν ηθική τών 
ηθικοδιδασκάλων σας, οί όποιοι έ'χουν μάτια μέν γιά νά 
μή βλέπουν καί κομμάτια γιά νά τά βλέπουν άλλοι.

Είς τά ανωτέρω τηλεγραφήματα ό μπερντές άπήντησε 
μέ τό «ό Διάβολος'δουλειά δέν είχε τά παιδιά του καί τά 
λοιπά» έ'οος δτου μάς απαντήσουν οί νέοι Χρυσόστομόι 
πού οχνέλαβαν νά μάς διδάξουν ηθική δηλαδή πράγμα 
ποΰ έχει τόση σχέσι μαζύ τους όσην ό διάβολος μέ τό 
λιβοχνι.

’Έτσι λοιπόν πέφτει ό μπερντές γιά τήν παρούσαν 
εβδομάδα τού Φασουλή τραγουδοΰντος τό «Σάν σ’ άρέ- 
σΐ| Μπάρμπα Λάμπρο» είς ήχον π λ ά γ ι ο ν  επιφυ
λασσόμενος νά ψάλη τόν β ,α  ρ ύ ν άργότερα.

ΑΣΤΕΡΟΣ Κ ΟΥ Π ΕΙ Ο Ν
ΠΡΩΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

Ό  καιρός κλίνει πρός βροχήν ιδίως σαμαριών άπό 
τά όποΐα κατ’ ανάγκην θά χρησιμοποιήσοομε καί μεΐς 
σύμφωνα μέ τό ρητόν «’Όνος έλάκτισέ με, κάγώ λακτί
σω αϊτόν». Γενναίος άνταποκριτής έκ Βοστώνης άψη- 
φών τάς επιθέσεις— καθό οτυνειθισμένος είς αύτάς πρό 
πολλοΰ— έπιτίθεται έναντίον περιοδεύοντος δημοσιογρά
φου διά τοΰ Έθν. Κήρυκος έπισήμου οργάνου πάσης 
ο/καθαρσ ί«ς. Ό  περιοδεύων δημ»(ο}ογροί|φος τρέπεται 
εις άτακτον φυγήν καί δέν ν τ ρ ι έ π ε τ α ι  μόνον ό κη
ρύσσουν τόν λόγον τοΰ Θεού αρχισυντάκτης διό καί θ ’

άναλάβωμεν έστω καί με ζημίαν μας νά τόν κάνοομε νό 
ντρέπεται.
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ό  καιρός δέν έννοεΐ νά καλλιτερεύση, καλλιτερεύουν 
δμως ή δυλειές ποΰ κάνομε καί ή δουλειές μέ ορσΰντες 
πού άνοιξαν εκείνοι ποΰ στό χωριό τους φορούσαν γουρ- 
νοτσάρουχα καί στή Νέα Ύόρκη λουστρίνι παπούτσι. 
Κάποια Κοινότης τής Νέας Ύόρκης άρχίζει νά τρώ
γεται ή μάλλον άρχίζουν οί δικηγόροι νά τήν τρώνε κατ’ 
άλλους μέν διότι δέν έτρώγοντο πλέον εκείνοι ποΰ τήν 
έτρωγαν ώς τώροο, κατ’ άλλους δέ διότι ήθελαν νά φάν 
έκεΐνοι ποΰ δέν τρώνε. Πάντως τό οχποτέλεσμα υπήρξε 
τό ίδιο δ έστί φαγομάρα χωρίς δμως ξΰλο τουλάχιστον 
έπί τοΰ παρόντος. Έν τούτοις καθά διαδίδεται μετ’ έπι- 
τάσεοος τά πνεύματα καθαιρά καί ακάθαρτα είναι πολύ 
έξηρεθιο'μένα καί ορυσούν διαρκώς τό κρεμασμένο ξύλο, 
τό όποιον δέν είναι καθόλου άπίθανον στά τελευταία νά 
πέση.
ΤΡΙΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ό  καιρός άγριεύει. Καταιγίδες καί θύελλαι έξ ού 
καί οί πολεμοχαρείς ’Ιταλοί δέν άκοΰνε πλέον τής καμ
πάνες τής Τεργέστης, θ ’ άκούσωμε δμως έμεΐς τήν καμ
πάνα τή δική τους στά Γ ιάννενα. Αί συμμαχικοί πολε
μικά! επιχειρήσεις πηγαίνουν λαμπρά έπίσης καί αί έπι- 
χειρήσεις τοον Κεντρικών Αυτοκρατοριών καί οί μόνοι 
ποΰ δέν πηγαίνουν vox κάμουν καμμιά απολύτως έπιχεί- 
ρηαι είναι οί Δημοκρατικοί Ρώσσοι οί όποιοι κάμνουν 
εφόδους τιόρα πλέον δχι1 έναντίον τοον Γερμανοον, άλλά 
πάνοο στά χωροχφια τών εύγενών. Ή  νέα ιερά Σύνοδος 
τής Θεσσαλονίκης τελειώνει τάς έργασίας της καί άρ- 
χίζει νά σκέπτεται πού θά βάλη σέ λίγο τό κεφάλι της 
άπό τή στενοχώρεια αύτή δμοος τήν βγάζει ό Αρχιστρά
τηγος Σεβάχ Θαλασσινός υποσχόμενος πρός αυτήν πλή
ρη ασφάλειαν μετοόπου καί νοότοον έκ μέρους τών οττρα- 
τευμάτων του.
ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ό  καιρός δέν θέλει νά καλλιτερεύ.ση καθόλου. Βρον
τά! καί άστραπαί ’στόν ουρανό καθώς καί σέ κάποια 
εφημερίδα μέ β ρ ω μ ο β ό λ α τών σαράντα δύο 
σ ε ν τ ζ ι ώ ν εναντίον τοΰ επιτετραμμένου τήν φύ- 
λαξιν,.,.τών μάρκοον. Ό  καλλικέλαδος κ. Κοονσταντινί- 
δης πρώην Γραμμοττεύς τής Πρεσβείας κα! ήδη έν α
λιεία σολωμού καθό άποτυχών είς τό ψάρεμα τού τρι- 
καντοΰ κοχμνει νέας τρομακτικάς άποκαλύψεις πρό τών 
όπαίωι$ τύφλες καί •(θτ·*τεζ>ς νάχη δηλαδή ή πρ<·πη οΐπτ, 
κοίλυψις του.

Νέον γεγονός άναγραφέν ύπό τοΰ Έθν. Κήρυκος 
αναστατώνει τήν ύφήλιον καί ιδιαιτέρως τούς μαθημα
τικούς κύκλους. ’Ήγουν έάν οί 23 πράκτορες πέρνουν 
από 500 δολλάρια τόν μήνα ’στό χρόνο θά πέρνουν 
700000 φράγκα, στά δέκα χρόνια έπτά εκατομμύρια 
καί στά εκατό χρόνια ενα δισεκατομμύριο φάσκελλα στά 
μάτια τών νεωτέρων τούτων, λογιστών πο)ύ λογαριάζουν 
τά μάρκα άντί vox κυττάζουν τά χάλια τους. Οί τηλέ
γραφοι αναγγέλλουν νέαν σύμπραξιν τής Ελλάδος με
τά τοον Συμμάχων, ήτις δμοος ματαιούται κατ’ άπαίτησιν 
τοΰ κ. Ίφ-ηγητοΰ Ϊνα πραγματοποιηθή ή Δημοκρατία 
δχι ή τής Βοστώνης, γιατί έκείνη δέν είναι πράμμα 
άλλ’ έκείνη πού άνεκήρυξεν αύτός καί εψαλεν ό φίλος 
μου ό Μϊχος τοΰ όποιου τώρα μέ τά Κοινοτικά τού 
Μπροΰκλυν θά ψάλουν τόν έξάψαλμον.

Α Π ’ ΤΗ ΖΩΗ
ΤΟ ΝΤΕΚΟΛΤΕ ΤΗΣ Π Α Π Α ΔΙΑ Σ

Στά χρόνια ’κείνα τά ποχληά 
δταν τοον φαύλων ή σχολή 
ί'βριζε μέ τό Βοχσιληά 
τό Φασουλή, τή Φασουλή 
ζοΰσε Αιγύπτιος λαπάς 
βαρεία σκορπώντας μυρωδιά 
ενας περίφημος παπάς 
πούχε κι’ αϊτός την πο-παδιά.

Στά χρόνια κείνα τά παληά 
σάν κάναν μ πόλους καί χοιρονς 
γιά έκκλησιές καί γιά σχολειό 
σκοπούς τούτέστι ιερούς 
τρέχαν κουτσοί, τρέχαν ραιβοί 
καρύδι κάθε καρυδιάς 
κΓ δλοι κυτοΰσαν σαν στραβοί 
τό ντεκολτέ τής παπαδιάς.

Έβλεπε κόσμος στό χορό 
τής πρεσβιτέρας Ρικική 
λιγάκι βΐ λιγάκι ρό 
ποΰ νταβλαράδες νηστικοί
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■yftvnev πά, πά, πά, πά, πά 
U( κάποιο κίνημα φριχτό 
,,πρός στής συμβίας τοΰ παπά 
ti) ντεκολτέ τό ανοιχτό.

Κα1 ό παπάς ό λιγερός 
Α̂ χει κα'ι πένας σαϊτιές 
ριμαρωδώς καί φλογερώς, 
ρίμβώ&εις σκόρπιζε ματιές 
#! ετσι στά χρόνια τά παληά 
κάθε καρΰδι καρυδιάς 
ξεβαλιαζόταν στήν έληά 
ΐ(ι1' ντεκολτέ τής παπαδιάς.

Χταυροκοπιούνταν δω έκεΐ 
μέ ψΐ, ψϊ, ψΐ μέ μϊ, μι, «ΐ 
καί σιγοψέλναν μερικοί 
(ττην ππαδίστικη τιμή 
«Αεΰτε προσβλέψωμεν πιστοί 
κοντοί καί λάτρεις τών Μουσών 
ιπής πρεσβυτέρας δ έστί 
ίο ντεκολτέ τό σάν φασόν.

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 
ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΠΟΔΙΑ

Υπάρχει καμμία σχέσις μεταξύ μυαλού καί ποδαριών; 
Είμαι πλέον ή βέβαιος δτι δχι θά πούνε οί πολλοί. Τό 
μυαλό τοΰ όποιου ή ΰπαρξις αμφισβητείται ουνήιθως είς 
τούς έχοντας πόδια μακρυά κατά τό σοφόν Τουρκικόν 
ιιητον «Ούζούν άντάμ μπουταλά ό/ΰορ» συνδέεται πάρα 
«λύ στενά μέ τά ποδάρια, τά όποια κινούνται κατά λό
γον άντίστροφον στή ζωή δσον άφορά τό καρβέλι ποΰ 
χννηγά τό μιυαλό, φθάνουν τά πόδια γιά νά τό αγκαλιά
ζουν τά χέρια.

"Οσω περισσότερο μυαλό έχει ένας άνθρωπος σέ τόσω 
πιό λίγη κίνησι βάζει τά πόδια του καί τοΰ κανόνος τού
του εξαιρούνται μόνον τά συλλαλητήρια* είς τά όποια 
οι έχοντες μυαλό κινούν τά πόδια τους μέ ταχύτητα ποΰ 
Υπτονεύει τό σβέρκο τους, οταν οί αντίθετοι κινούν τή 
γλώσσα καί τής καρέκλες τών Hall. Τά ανθρώπινα πό
δια, τά όποια καθώς ξέρουμε δλοι εύρίσκονται είς τό 
ΡΟιρ τού σωματικού άξονος, δέν είναι δυνατόν νά κι
νηθούν ούτε κατά ένα βήμα έάν προηγουμένως δέν κι- 
νΆ ) τό μυαλό εκτός έάν ό άνθρωπος είναι ύπνοβάτης 
^ γραμματιζούμενος συντάκτης καί τά λοιπά τοΰ Κήρυ- 
ν.ος γιά κάθε κίνησι τής πέννας τών όποιων δέν άπαι- 
ΤΗται μυαλό παρά μόνον βλακεία ή ξετσιπωσιά.
■ Είναι λοιπόν τά πόδια συνδεδεμένα πολύ στενώ ς μέ 
[Ι(ι μυαλό άπό τό όποιον έξαρτώνται καίτοι μερικοί ίσχυ- 
{'ίζονται δτι συνήθως δέν έξαρτώνται τά πόδια άπό τό 
Μολό, άλλά τό μυαλό άπό τά πόδια άφ’ ού ό περισσότε- 

κόσμος σκέπτεται μέ τά ποδάρια γιά τά διάφορα 
ρλιτικά κεφάλια τών οποίων αί κινήσεις ή μάλλον τά 
f* ι ν ή μ α τ α  έθεσαν είς κίνησιν δχι μόνον τά πόδια 
Των δυστυχών κατοίκων τού ’Ελεύθερον Ελληνικού Βα
φείου, άλλ’ δλα έν γένει τά σωματικά των όργανα εκτός 
Ρ 1’ στομάχου καί ιτοΰ συναφούς πρός αύτόν έντέρου μέ 
τ,) συμπάθειο.Ι -Ρ .  , ,__ *ν. των ανωτέρω γίνεται φανερόν, οτι αι κινήσεις 
j ποδαριών— αί όποίαι γίνονται συνήθως πρός τά
. ^ρός οταν δέν κεντούνται τά όπισθεν— έχουν -έλα- 
^ίριον αύτών τό μυαλό παραδόξως δμως κατά λόγον 
^  αντίστροφον πρός τήν δύναμιν έκείνου. Μέ άλλους 
£®Υ°υς δσω περισσότερον κινείται τό μυαλό τόσω πιό

Υ° περπατούν τά πόδια εκτός έάν ό οργανισμός εύρί- 
εις πάθησιν έρχομένην νά θεραπεύσΐ) δόσις κα- 

Γ®ρηκ°ύ συνισταμένη άπό άλας δχι δπως εκείνο τό 
| **ν  εύρΐσκομεν είς τήν εύτράπελον στήλην τοΰ Έθν. 
J ’Ιρί’κος, άλλά τής Ίγγλιτέρας μέ τό όποιον κατά τι 
ρηθώς προσομοιάζει.

Έάν δμως οί λόγοι τών κινήσεων των είναι άντιστρό- 
φως άνάλογοι τοΰτο δέν σημαίνει δτι καί αί συνέπειαι 
τής κινήσεως ή άκινησίας είναι τό ίδιο- δηλαδή δσω 
πιό· πολύ κινείται τό μυαλό, τόσω πιό καλά αποτελέσματα 
μπορούμε νά περιμένω μεν, έκτος έάν τά άποτελέσματα 
άφορώσι τάς έκλογάς τής Κοινότητος τοΰ Lowell, τά 
όποια θά περιμείνωμε τότε νά βγούν μετά τρεις μέρες 
δπως καί είς τήν έποχήν τών βουλευτικών έκλογών. Αί 
συνέπειαι λοιπόν τής άκινηρίας τοΰ μυαλού είναι πολύ 
δυσάρεστοι ιδιαιτέρως γιά τά πόδια» έάν κρίνωμεν άπό τά 
δικά μας τά όποια έκαμαν κάλους δχι βέβαια γιά νά μάς 
τούς πατή τελευταίως ό αίδεσιμώτατος Άρχισυντάνκτης» 
άλλά γιά νά δικαιολογήσωμε τό σχισμένο παπούτσι ποΰ 
φορούμε κάτω άπό όποιον κρύβεται τό μερτικό μας άπό 
τής 600000 μάρκα, τό όποιον μάς έ μετρ ήθη ήδη καί άπό 
το όποιον μπορούμε νά μεταβιβάσωμϊ καί πρός τούς ευ
κοίλιους συντάκτας τήν άναλογίαν τους ί δ ι ο χ ε ί- 
ρ ω ς .

«’Εκείνου τού όποιου δέν κόβει τό μυαλό, λέει μιά πα
ροιμία, πονούν τά πόδια». Τίποτε δέν υπάρχει αληθέ
στερο ν άπό τήν σοφήν αύτήν παροιμίαν καί ώς παρά
δειγμα μπορούμε νά πάρωιμιε τόν περιοδεύολττα άλλοτε 
κήρυκα τής Πανελληνίου Ενώσεως δστις παρητήθη α
κριβώς διότι τού πονοΰσαν τά πόδια άν καί καθώς ισχυ
ρίζονται μερικοί δέν τοΰ πονοΰσαν τά πόδια, άλλά τό 
στομάχι, τό όποιον έξακολονθεΐ μέχρι σήμερον νά θε- 
ραπεύη μέ καταπλάσματα τής σακούλας τού κ. 'Ιδρυτοΰ.

Ήμπορείς νά βρής μυαλό χωρίς ποδάρια ίδιαιτέρίος 
τά τρία τελευταία έτη παντοΰ έκτος τής Ελλάδος δπου 
ύπήρχον άλλοτε κεφάλι καί πόδια πρό έτους δμως έχώ- 
ρισαν γιά νά μείνη τό μέν κεφάλι στήν 'Αθήνα, τά δέ 
πόδια νά έκστρατεύσουν γιά τή Θεσσαλονίκη δπου κά
νουν άλλους χωρίς χέρια καί χωρίς πόδια. Μπορείς παν
τοΰ νά βρής μυαλό χωρίς ποδάρια. Ποτέ δμως δέν θά 
■οιυναντήσης πόδια χωρίς μυαλό έκτος έάν μπής στά γρα
φεία κάποιας μεγαλόσχημου φυλλάδας δπου θά βρής 
ποδάρια περισσότερα τών δύο καί μυαλό κανένα.

Έ ξ δλων αύτών τών σκέψεων πού κάναμε μέ τό μυα
λό γιά τά πόδια, δπως κάνουν πολλοί γιά τό μυαλό μέ 
τα πόδια εξάγεται δτι έμεΐς ποΰ περπατούμε πολύ μέ τόν 
μπερντέ καί τήν ά κ ο λ ο' υ θ ί α μ α ς  τήν οποίαν 
δμως δέν ά κ ο λ ο υ θ ε ΐ  κανείς άλλος δπως άκο- 
λουθοΰν τάς α κ ο λ ο υ θ ί α ς  τών γραψάντων υ
πευθύνων άλλοι, φαίνεται πώς δέν έχομε πολύ μυαλό άλλά 
μόνον μακρυά ποδάρια τά όποια θ" χοησιμοποιήσωμεν είς 
πρώτην σι>νάνΓησιν έπί τών οπισθίων τοΰ έκ Βοστώνης 
άνταποκριτού.

VENIZELOS REAL PROPOSES

(Continued from last issue)

But if Greece did not fulfill the terms of the 
Greco-Serbian treaty, as not obliged to, on the 
other hand based on the very same treaty the 
terms of which until to-day remain mysterious she 
rendered very precious services toward and con
sequently to the Allies’ cause.

Under the pretext of this invalid and substan
tially nonexisting treaty the Greek port of Salo
niki became the only source of supply not only 
for the Serbian army but for all Serbia. The mili
tary storehouses of the Greek Government were 
entirely stripped of articles of apparel to cover the 
nakedness o f the Serbian army and the greatest 
proof of this is that although the Greek military 
store-houses were full of uniforms] and blankets 
when the European war was declared after some 
months when Greece mobilized, our army used in 
the middle of winter summer) uniforms because 
the winter uniforms were given to cloth the trembl 
ing members of the fighting supposed Allied sol 
diers, the subjects of Peter of Serbia.

Serbia wisely and greatfully conducting herself 
did not proceed to the publication o f the aforsaid 
treaty by which the unexisting obligation of Greece 
to be sacrificed unjustly would be positively proved 
and only the leader of Saloniki’ s revolutionary 
movement proceeded to the defamation of the 
Greek country believing that the excitement of the 
national pride would lead Greece into the war not 
of course because he sought through that the 
destruction of his country but because in this he 
pursued a double goal.

Begining with the thought lately officially manif

ested in Saloniki, that is, the dethronement of the 
Greek King and the founding of a Greek demo 
cracy, the thought which according to our belief 
ruled over the brain of the vainglorious Cretan 
politician’ s, then it is no longer difficult to under
stand why the thick veil of mystery still covers the 
Greco-Serbian treaty, then it is very easy to ex
plain what impelled Mr. Venizelos, when the 
European war was declared to break substantially 
the Greek neutrality in favor of the Allies, as it 
will be evident to all why in a certain occasion 
to Bulgaria of Greek territories annexed now to 
Greece, surrending to be strangled the national 
soul of Thr ace upon imaginary counterbalances in 
Asia Minor.

Granting as a fact the uneasy for the overthrow 
of the Greek dynasty which lurked in Mr. Veni
zelos' soul long before the European war, the desire 
which was manifested for the common people only 
lately in Saloniki, then it is not at all difficult to 
be understood why the politician from Crete ran, 
as soon as the European war broke out, to drag 
the small and weak Greece into the immense but
chery which literally crushed Serbia, ruined Bulga
ria and retrograded centuries the Balkan States 
even the richest of all, Roumania.

Let us examine now why Mr. Venizelos even 
on the first day of the European War without any 
official agreement without any real counterbalan
ces for the Greek blood to be shed so eager to put 
Greece at the disposal of the Enten.te Allies. Mr. 
Venizelos alleges, but does not believe, that Greece 
was compelled to help Serbia for the reasons ex
posed in our preceeding issue as we believe to the 
honor of Mr. Venizelos’ neutrality. Mr. Venizelos’ 
haste is due not to any desire, of course, to destroy 
Greece but to the belief that by doing so he would 
drag Greece into the war when he had crossed 
the Greek throne.

Mr. Venizelos knew very well that the Greco- 
Serbian treaty was that is a treaty for the Balkan 
States. Mr. Venizelos knew very well that the 
Geeek King, the great strategist and victorious 
general of two Balkan wars also the Greek general 
staff were in a position better than any other to 
know the German military organization and so to 
ponder very carefully the military conditions even 
if Greece was compelled by this treaty to enter 
the war and they would think very long before 
dragging Greece into such a war. Mr. Venizelos 
allenging obligation for Greece without publishing 
the text of the Greco-Serbian treaty tried to arouse 
the Greek people to oppose him to the Greek 
crown by waving before the eyes of the proud 
Greek people the red rage of national infamy thus 
believing in the certain dethronement of the Greek 
King.

When Mr. Venizelos proposed to the Allies the 
Greek cooperation against the Central Empires in 
1914 he was more than sure that the King and 
the general staff would positively refuse as they did.

Mr. Venizelos was certain of this refusal but 
believing in his vanity that putting the Greek throne 
face to face with the Greek national traditions 
relatively their gratitude toward the Allies and 
later face to with the Greek hatred toward the 
Bulgarians and Turks he would attain the down fall 
of the Greek dynasty.

Greece’s obligation emanated from the Greco- 
Serbian treaty is inexisting for the thinking people 
end the publication o f this treaty the Allies forbade 
not to bring to light the clandestine goals of Mr. 
Venizelos against the Greek dynasty, the goals of 
the same man in whose power the Allies always 
believed, their favorite, rightly too, if from all the 
statesmen of the Balkans Venizelos was the only 
one who offered to serve the Allies without ask
ing certain counterbalances.

Who then can blame the Allied Governments 
who embraced Venizelos’ personality and who can 
wrong the Allied Press which arose into the seventh 
heaven declaring to the endsi of the,' earth the 
astonishing wisdom of this new Greek Solomon 
and disinterested friend of the Allies at Greece's 
(expense?

(T o  be continued)



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

ΣΤΟ Υ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ 
35 Madison St., New York.— Phone 1 140 Orchard.

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά και φέτα κα! κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδερακος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ.τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
’Εληές καί λάδια καί λοιπά δσα ό νοΰς 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 σΰ 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 καθαρού χρυσού 22 Καρατίων $8.50, καρ. 18 
$7.50. καρ. 14 $6.50.

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

ST. LOUIS MO.

THE AMERICAN SALVAG E COMPANY
115 B )W A Y  NEW YORK. CITY 

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

Ή  ανωτέρω εταιρία συνεστήθη κατόπιν τής έφευρέ- 
σεως της νέας καταδυτικής μηχανής Sisson μέ τήν ό
ποιαν είναι δυνατόν νά έξερευνήσουν τούς βυθούς τών 
θαλασσών είς βάθος 1000 ποδών. Είναι γνωστόν δτι 
είς τόν βυθόν τής θαλάσσης υπάρχουν στόλοι ολόκληροι 
βυθισμένων ατμοπλοίων αξίας δισεκατομμυρίων καί ό α
ριθμός τών «πλοίων καί συνεπώς ή άξία τοΰ κολοσσιαίου 
αΰτοΰ θησαυροΰ διαρκώς αυξάνεται μέ τόν απηνή πό
λεμον ποΰ διεξάγουν έναντίον τοΰ έμπορικού στόλου δλων 
τών Εθνών τά υποβρύχια.

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

• ··

Ποιό προϊόν 'Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί- χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κΓ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

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

Γίνεται ιμιέτοχοι είς τήν μεγαλειτέραν Ελληνικήν βιο
μηχανικήν εταιρείαν έν ’Αμερική. Άγοράσοοτε μετοχάς 
της εταιρείας Vasil Steam Systems Co. τώρα διότι 
αΰριον θά τιμώνται υπερβολικά. Τιμή μετοχών 5 δολλά
ρια έκάστη.

Τήν έταιρεαίν μας δέν θαυμάζουν καί συστήνουν μό
νον οί ειδικοί καί επιστήμονες, άλλά καί Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως έκ- 
ψράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι έφευρέσεις μας 
είς ολίγα έτη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά την 
πόλιν Hudson δπου έ'χομεν τά έ'ργα μας.

Ή  έταιρεΐα μας δέν πωλεϊ μετοχάς μέ τήν έλπίδα μό
νον τοΰ μέλλοντος, άλλά κατασκευάζει ήδη καί έγκαθιστά 
τά θερμαντικά της συστήματα είς σοβαράς εταιρείας.

Στείλατε τάς παραγγελίας σας άμέκΛος. Γράψατε ά
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  Ο Λ Ω Ν  Τ Ω Ν  Α Γ ΙΩ Ν  έπι ξύλου. 
Ε Λ Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Σ  περίφημου 'Αγιογράφου έξ 

'Αγίου "Ορους.
Ζητήσατε τιμάς 

LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St.

136 E. 17tk S t,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ίατρος

NEW YORK
***

K tn e i ncvti; δέν ·ά  *έ ηή π ·ς  Ιέν M  πή xat μέν*. 
f r i l l  έάν έπάνω μας δέν άή καλοραμμένα.
Ά ν  *έλης νά ·υγκινη*ή *<·’ ή ίαπλβγχνη Έκ*ίνη 
μάλις π ν μ τη  σέ Ufj λές m’ elect φιγουρίνι 
«τ·άς Π α*«γε·$γίου Μπράς ν« τρέχις zmmrni 
ν«νχ· χάν^ς δμβρφα xal καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
6Μ  Hue UUa«l CHICAGO.

ELLENIC FURNISHING C ·.
β»1 · *  AVENUE NEW YOUC.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη <Κων των άνδ ρικών βίδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έοάρ- 
9ουχα, -rife έχαχ% καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεχίδβκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

5 5 5  8 th  Avenue.

ϋ ν  είναι μόσχος ή Μαΐον τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοϋ Όθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας ίδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ δρ»μα τό χιλι·μυρβ»μένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγ« περνάς 
&οκίμααέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
3*2 PEARL STREET, NEW YORK OTT

*  *  *

’ Ατμόπλοια τής Έβνικής, δελφίνια φτερητά 
ποΰ αύλβκώννυν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοννε 
χαί παίζουν μέ τά χΰμά της χαί τήν περιγελούν* 
μέ λοΰσο χαί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ & ταξειδιώτης ναϋλά του έλάχιστα πληρών «_
Ό  Γαλονάς γι’ αννί, έδώ  καί δίνει καί είσπράττκ 
πβνναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A  Galaaos 2Θ Pearl St. New Υ *rk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ

256 W . U  ST.  NEW YORK.
* · ·

Λάδι ξ«ν·ά Άϊδινιοΰ xm  λάδι Καλαμάτας 
soS σοΰ βνμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάνας, 
λάδι άνίοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σάλω νας χι’ έληαίς άπά τά Ββλο
τής Ά χ α ΐα ς  τά  υγρά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοϋ 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, Hr’
ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Υποκάμισα, έσώρρσυχα κ. λ. π.
Διάφορα Ψιλικά. \

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

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
’Εφημερίδες καί περιοδικά 'Ελλάδος καί Ά μ ερ ^  

ΧΑΡΤΟΠ ΩΛΕΙΟΝ  
Πλούσια συλλογή χάρτου καί πολυχρώμων εικόναν 

καί δελταρίων.
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΑΣ

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

47 West 39th Street New Yorfc
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

175 Lexington, Ave. New York.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

GAGALIS St ECONOMOO
252 Chestnut St, Maackeeter, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά ain mcA γννοικεία 
γιά κά#ε γούστο καί τιμ% γιά κάβ· ήλικία;
Θέλεις χασέ, μβταξατά, λινά ή μουσαμάδες, 
βτεφανα γάμ«ν λεμονιάς, βαφτιστικά λαμΛ08·ς; 
Στ*ί Οικονόμοι— Γάγαλη εύ·ϋς νά τά πρνμνήν̂ ς 
dkm τά είΛη *οί ζητείς φ^ηνά νά τά ψουνίβ^ 
γ»«τ’ ίχσυτ πρώτης μαγαζί μέ *·οαλί«, χλβντ»

«άν *8 βλέπεις στέκεσαι καί λές μο*ρ’ τ’ «Ιναι ν μ ;

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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

Paco BIdg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W. Lake St 
CHICAGO, ILL.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜ ΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Γά ηάντα είναι m#«ve. θεάς νά μή τά ίώΛη 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ βχό δρόμο σέ πλακώβη 
“ Αν μ’ ίνα πόδι εύρεσής είτε μέ δίχας χέρι 
καί ϊχεις οικογένεια καρβέλι ποιάς βά φέρη;
Μέσ’ στή ζ<οή σου δύστυχε τέτοια δν ερβη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν βέλης συνεπώς στό δρόμο νά πε#άνης 
στον Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά *άνος.
Jokn k h r t k u ,  R oebery  B ld {. Rosa* 817 , C liicH *) ®'

***

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε ij* 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος πού γνωρίζει νά Λ  
προμηθεΰση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, ΣτέΜ*· 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6tk A V E . NEW ro t*
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4 175

Η φτίνεια τρώει τάν παρά μά σάν δέν ίχης χρήμβ 
ίάν ήμπορείς σέ βέβαιά νά κάνης οδτε βήμα. 
iJvai πολλοί είσαγωγείς ;ιά σάν τοΰς <Δρίβα-Λέχ«» 
s ' δλον τάν χόσμο στή τιμή δέν βδβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φβήνεια δσω  πέρνει 
γιβτ’ δλα τά Κ ατάστημα τβίς μετρητούς τά  φέρνει.
LKKAS t  D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Λ  T‘


