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Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ και τό Λευτέρη μας σάν τ! τόν περιμένει.

Είκοσιτρείς Ιούνιος. Καταραμέν' ημέρα,
ποΰ ξένοι τόν Προστάτη μας έδιωξαν, τόν Πατέρα.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα κα'ι έπτά
πού προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν

Είκοσι τοΰ φύλλου αριθμός κα'ι ενα 
ποΰ τριγύρω βλέπω μάτια βουρκωμένα.

Ποΰ ό Ζαμπόννης γράφει
xl? εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι

Ί ήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
κη'ι τό ξερό xxxtf? Ρωμιόν στην τσέπτί τον θά μπαίνη 
ι<έ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά χάνη γέλι' αύτός μέ μάς και μείς μ' εκείνον χάζι

και πλέει στό χρυσάφι.

Αν θέλη δμως καί κάνεις συνδορμητής νά γείνο 
δνο μοναχά δο/λάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν και 'μεϊς εράνους δπως ά λ λ ο ι .  
την συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ® .

Π — Χουάτ’ς δ'ι μάτερ Φασουλή κΓ είσαι κατσουφια
σμένος ;

Φ— Σήμερα μαΰρος ουρανός και συμφορά στό Γένος 
ποΰ μαύρη έβαλαν βουλή οί Άγγλο-Γάλλοι-Ρώσσοι 
κι’ δ,τι μάς κάναν ό Θεός νά τούς τό ξεπληοώση.

Π — Σάν τί συνέβη άρά γε καινούργιο έκεΐ πέρα;
Φ— 01 ξένοι, οί αλλόφυλοι γκρέμισαν τον Πατέρα 

κι’ αντιλαλούνε τά βουνά, οί κάμποι καί τά δάση 
χαρά σέ κείνον ποΰ στερνά άπ’ δλους θά γελάση.

’Έτσι τά φέρνουν οί καιροί κι’ οί βίσεκτοι οί χρόνοι. 
'Ο λύκος παίζει μέ τ’ άρνί, ό μπούφος μέ τ’ άηδόνι 
καί διαρκώς σκαλίζοντας ή πένα τοΰ Λευτέρη 
μπροστά στό χεΤλος τοΰ γκρεμνού τόν τόπο έχει φέ

ρει.

Π .— Κάπως σάν μάντις μοΰ μιλεΐς καί σάν Χαλδαίος
Μάγος

Φ— Γιά τήν Πατρίδα έ'γεινε ό Κρητικός Ίάγος
κι’ άπ’ τήν άγάπη τήν πολλή ποΰ μέ τή ζήλεια σμί

γει
σάν Δεισδαιμόνα τή φτωχή Πατρίδα μας τήν πνίγει. 
Τό Βασιληά τόν έδιωξαν.

Ό  Περικλής τόν έρωτά κι’ ό Φασουλής τοΰ λέει 
ποΰ τήν Πατρίδα σήμερα στόν Κωνσταντίνο κλαίει.

Π — Δέν τό πιστεύω. Ψέμμα. 
Φ—-Στό γυιό του, στόν ’Αλέξανδρο έφόρτωσαν τσ στέμμα 

οί φίλοι, οί προστάταί σου, οί Σύμμαχοί σου ’κείνοι· 
πονχουν στό έρμο σπίτι μας νοικοκυραίοι γίνει.

Π-—Στή θέλησι τών Προστατών τήν κεφαλή μου κλίνω. 
Φ— Έγώ δέν έχω Βασιληά παρά τόν Κωνσταντίνο 

καί στέμμα ποΰ τό λάμπρυνε ή Δόξα Του, ή Νίκη 
στόν Κωνσταντίνο δσω ζή τό Βασιληά άνήκει.

Π — Δέν είναι τάχατες κι’ αύτός τοΰ Βασιληά βλαστάρι; 
Φ— Έγώ τόν ’Ελευθερωτή ζητώ, τον καβαλλάρη

πού σκόρπισαν τά μάτια του τής λευτεριάς άκτίδες 
κι’ έσπασε ’κείνες τής βαρειές τοΰ σκλάβου άλυσ-

σίδες.
Τήν προστασία ζήτησε έσύ τών Άγγλο-Γάλλων 
κι’ έγώ δέν έχω Βασιληά άπ’ τόν Κουμπάρο άλλον.

Είμαι δεντρί ποΰ έρριξα τής ρίζες μου στό βράχο 
Γονηό δέν είχα, Περικλή, Άτσίγγανο, Φελλάχο 
καί θάναι πάντα Βασιληάς γιά μένα μόνον Κείνος 
τοΰ Μπιζανιοΰ καί τοΰ Κιλκίς ό πορθητής ό Ν τί

νος

Τό φώς δέν είδα στή σκλαβιά π»ΰ σκύβοχν τό κε 
φάλι

ν’ αναγνωρίσω Βασιληά αύτόν πού θέλουν άλλοι

Δέν είμαι δούλος στή Φραγγιά μήτε στήν Ίγ- 
, γλιτέ ρα.

Ψυχή έμένα μοΰβαλε ό Πλάστης έλευθέρα 
καί δίπλα στόν πολεμιστή Πατέρα μου θά μείνω 
ένα λατρεύων Βασιληά έγώ. Τόν Κωνστοητίνο

’Αγνωμοσύνη κι’ απονιά τό στήθος μου δέν κλείνει 
κΓ αιώνια μέσα μου θά ζοΰν οί δυό οί Κωνσταν-

• τίνοι
ό Κωνσταντίνος πουπεσε στήν Πύλη τή Μεγάλη, 
κΓ ό Κωνσταντίνος ποΰδιωξαν γιά νά ξανάρθνι

πάλι.

Κανένας ξένος τήν ψυχή δσω κι’ αν προσπαθήση 
δέν θά μπορέση Περικλή, νά μοΰ τή νοίτραγ-

γ αλίση
καί στήν καρδιά μου δσω ζώ θά βασιλεύη μόνον 
Εκείνος πού έλάμπρυνε τής Μάνας μας τόν Θρό

νον.
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Τώρα ποΰ ξένοι άπλωσαν νά μάς ’ματοκυλίσουν 
καί τήν ψυχή τοΰ Γένους μας ζητοΰν νά στραγγα

λίσου»
τό θάνατο κα'ι τή ζωή αγκαλιασμένα κλείνω 
γιατ’ έχω ενα Βασιληά έγώ. Τόν Κωνσταντίνο.

Προστάται γιά τοΰς είλωτας μονάχα είν’ οί Φράγ-
γοι.

Γιά προστασία μάς περνοΰν τήν κάθε τους άνάγ
κη

κι’ άν έδιωξαν τόν Ντΐνό μας κι’ άν τουκλεψαν
τό στέμμα

γιά νά ρουφήξουν τής φτωχής Πατρίδος μας
τό αίμα

δέν θ ’ άρνηθώ τήν πίστι μου μήτε ραγιάς θά γίνω 
κι’ ενα θά εχω Βασιληά έγώ. Τόν Κωνσταντίνο.

Κανείς στόν κόσμο ισχυρός δέν θά μοΰ έπιβάλη 
τής έθνικής μου τής ψυχής νά γύρω τό κεφάλι 
κι’ αυτοί ποΰ τής Πατρίδος μας τή δύναμι ζη

τούνε
γιά νάρθη μέ τής σάρκές της μιά μέρα νά τραφοΰνε 
μοιάζουν τό φεΐδι, δύστυχε τοϋ γεωργοί εκείνο 
κι’ έναν Προστάτη γνώρισα έγώ. Τόν Κωνσταντίνο.

Ευγνωμοσύνη λές έσύ έγ’ δμως νοιώθω λάβα 
γιά ’κείνους ποΰ τή λευτεριά μάς καταντήσαν σκλά

βα
κι’ δσω τό στέμμα σήμερα έάν τό έ'χουν πάρει 
άπ’ τόν ξανθό τό Γίγαντα, τόν άσπρο καβαλλάρη 
στόν δρκο καί στή Μάνα μου πάντα πιστός Οά

μείνω
κι’ ένα θά έχω Βασιληά έγώ. Τόν Κωνσταντίνο.

θά πώ « π ε θ α ί ν ω  μ έ τ ι μ ή  φ ο ν ι ά -  
Μέ τήν άνάμνησι θά ζώ εξόριστος στά ξένα,

. τοΰ θρυλλικού μας ήρωος ποΰ πόνεσε γιά μένα 
κι’ άν μοΰ σφαλίση, Περικλή, Μοίρα σκληρή

τό μάτι
πρίν καβαλλάρη τόν Ιδώ ξανά στό άσπρο άτι

δ ε ς  Άγγλο-Γ άλλοι 
% ι’ ε ί ν α ι  γ ι ά  μ έ ν α  Β α σ ι λ η ά ς ό  

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  π ά λ ι » .

Οί ξύλινοι τά λένε 
ποΰ ζεματούν καί καίνε.

Φ— Κάτι σέ βλέπω βιαστικό βρέ, Περικλή ποΰ πάς;
Π — Μήν είδες τήν Ύπόληψι;

Φ— Τήν έχει ό παπάς 
καί τή χαϊδεύει άσκουλσούμ κουζούμ τής λέει έλα 
άπό τήν Πόλι έ'ρχομαι καί στήν κορφή κανέλλα.

Π — Θαρρώ πως παραστράτησες έ λίτλ κρεμανταλά 
Φ— Τοΰ φτωχικού μου ή Τ ι μ η άπ’ δλα πιό ’ψηλά.

Βρώμιος θά γίνω Περικλή πέντε φορές καί δέκα 
δταν μοΰ ’βρίσουν τό Θ Ε Ο  — τήν αγια μου γυ

ναίκα—
Σάν γιά τή μάνα τής Τάσής καί σύ βρωμομιλήσης 
μέ βρώμικα μωρού πανιά τό στόμα σου θά κλείσης 
κι’ δσω κι’ αν νοιώθης την Τιμή σάν άλλους στά

κοτρίδια
θάρθη στιγμή ποΰ τήν καρδιά θά σοΰ δαγκάοΌυν

φίδια.

Τώρα ποΰ εΐναι ή*Πατρίς τό κράτος τοΰ Ζωνάρ 
άπλωσαν φαΰλοι γιά καυγά τό μαύρο τους ζουνάρ’ 
μά τήν ούρά θά χώσουνε έντός μικρού στά σκέλλια 
κι’ ό κόσμος θά ξεραίνεται είς βάρος των στά γε

λοία

Τά σιτηρά δταν βουτούν τής δόλιας Θεσσαλίας 
άλλοι ζητοΰν έκβιασμούς νά κάνουν σ’ άγγελίας, 
μέ τή βραστή καί τή σκαστή μέ δίχως σΐ κουτάλα 
κι’ είπεν ούκούν ό γάιδαρος τόν πετεινό κεφάλα

Π)— Τό Κράτος μας κατήνΙτησαν οί Σύμμαχοι κου
ρέλι

Φ— Καί δώ κι’ έκεΐ τόν πόλεμο τόν κάνει τό καρβέλι 
καί ό ’Αλφόνσος ήμπορεί νά πέση καί λοιπά 
γιατί τό ράσο, Περικλή, δέν κάνει τόν παπά.

Π — Γιατί τά λές συμβολικά;

Φ— Νά μήν καταλαβαίνης 
Τριγύρω γύρω νάρχεσαι καί .μέσα νά μή μπαίνης 
καί Βασιληά οί Σύμμαχοι μάς έ'δωκαν στό τέλος 
ένεκα'τά γεννήματα καθώς κι’ ό Βενιζέλος

Π — Πολιτική έδόθηκε ’κεί κάτω άμνηστεία;
Φ— Κοινωνικά ό Κήρυκας καταχωρεί αστεία

έκβιασμός καί γράμματα έδώ καί πάρα πέρα 
τήν τύφλα μέσ’ στά μάτια τους καί τήν ψυχρή τους

μέρα

Τοιάδε είπεν ό Ζωνάρ έξώσας τόν Κουμπάρο 
πρέπει καί τά Θεσσαλικά τά σιτηρά νά πάρω.
Οί άναμίτες τοΰ Σεράϊγ πρέπει νά φάνε κάτι 

καί αν γαρίδα γιά ψωμί σάς έγεινε τό μάτι 
έν τούτοις δμως ό παπάς τρώγει ώραΐο στέκι 
καί ή κοιλιά του έγεινε καί γίνεται φυσέκι.

Π — ΚΓ ό Βασιληάς ποΰ βρίσκεται;
Φ— ’Εβγήκε στό Λουγκάνο. 

δπως αύτός έ'τσι κι’ έγώ περιοδείες κάνω 
καί μέ γαυγίζουν μερικοί ποΰ δέν δαγκώνουν σν.ύλλοι 
καλαμαράδες Ρικικοί ποΰχουν καί πετραχήλι, 
καί γάβ καί γούβ άδιάκοπα κί ζω νη πά βοΰ γά 
μά τό καλάθι στά στερνά θά χάσουν μέ τ’ αυγά.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟ ΠΕΙΟΝ 

ΠΡΩΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ό  καιρός άνακατεμένος δπως καί μείς μέ κάτι άλλους 
ιών όποιων τή σκούφια έφέραμε άνω κάτω σύμφωνα μέ 
τό σοφόν δημώδες ρητόν «δλα τά παίζει ό κασίδης εκτός 
άπό τό κλωτσοσκοΰφι». Γαλλικός στρατός καταλαμβάνει 
τήν Θεσσαλίαν δπως κ α τ α λ α μ β ά ν ο υ ν  καί με
ρικοί δτι «ή γλώσσα κόκαλο δέν έχει καί κόκαλα τσακί
ζει». Μεγάλη καταγραφή γίνεται, ή όποια άν δέν αύξη
ση τόν πληθυσμόν τής χώρας, πάντως δμως αυξάνει κα
τά πολΰ τά χρόνια τών καταγραφομένων. Έπί τή εύ
καιρία ταύτη πολλές ήλικίες ποΰ ήσαν κρυμμένες ζηλο· 
τύπως σάν μερικούς μεγάλους φετεινούς πατριώτας στον 
πόλεμο τοΰ 1912 βγαίνουν τώρα στή φόρα μαζύ μέ τ 
άπλυτα μερικών ηθικολόγων, οί όποιοι λένε περί τσα:ι 
πούνη άντί νά πάρουν σαπούνι καί νά πλύνουν τά μούτρα 
τους.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ό  καιρός ψυχρός μέσα στόν όποιον λούζονται οί Συμ- 

ιιαχοι ήγουν περνούν ώραίαν ψυχρολουσίαν έκ μέρους
τοΰ νέου Βασιλέως  τών Συμμάχων. "Ενα Βασιλικόν
διάγγελμα έκδίδεται πρός τόν 'Ελληνικόν λαόν, τό όποιον 
σχολιάζεται δυσμενώς έκ μέρους μιάς φυλλάδος, ή οποία 
βγάζει υστερικές φωνές τελευταίως άντί νά βγάλη τό 
οκασμό. Αιματηροί σκηναί λαμβάνουν χώραν στή Λά- 
ρισσα έπί τή καταλήψει της, έν τούτοις δμως ό Θεσσα- 
λονικεύς τηλεγραφεί, δτι ή Θεσσαλία πανηγυρίζει, δπως 
πανη-γυρίζομε καί μείς ανάποδα τή σκούφια μερικών, 
ινα πληρωθή τό ρηθέν ύπό προφήτου Στραβομάρα λέ- 
γοντος «Κάνεις, πάθεις κοιλιά μή σέ πονέση». Σπουδαίος 
δημοσιογράφος διο^τρίβει ήγουν δημοσιεύει διατριβήν 
στό New York Times συνειθισμένος ών καθό συνεχώς 
αυτός μέν δ ι α-τ ρ ί β ε ι τά λιανά του στους άλλους 
ημείς δέ τού δ ι α - τ ρ ί β ω μ ε  πιπέρι στήν κορφή. 
Ή  έν λόγφ διατριβή διά τήν όποιαν ώρισμένως δ ι έ - 
τ ρ ι ψ α ν τόν σχετικόν βαμβακόσπορον έτηλεγραφή- 
θη αμέσως πρός δλα τά Φρενοκομεία ινα χρησιμεύση ώς 
σωφρονιστικόν ανάγνωσμα δλων τών παλαβών εξαι
ρούμενων έκείνων οί όποιοι βάζουν τό χέρι τους στήν 
τρΰπα τοΰ Σατύρου — δηλαδή τού φιδιού ήθέλαμε νά 
πούμε καί τούς όποιους θά καταντήσωμε έμεΐς παλαβούς.

ΤΡΙΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Νέαι έκλογαί δχι βουλευτών ύπό τοϋ Έλληνικοΰ λαοΰ, 
άλλά Βασιλέων έκ μέρους τών Συμμάχων αγγέλλονται 
«πό τά διάφορα Κράτη, τά όποια ένδιαφέρονται περισ
σότερον γιά τό τομάρι τό δικό τους παρά γιά τό Βρετ- 
τανικό λεονταροτόμαρο. Ό  Βασιλεύς τής 'Ισπανίας πρό
κειται νά παραιτηθη ύπό τόν δρον δπως ό έν Νέα Ύ- 
όρκη Πρίγκηψ τής Τσουβαλίας άναλάβει τούς χαλινούς 
τού έκτροχιασθέντος υπαλλήλου καί άφεντικοΰ του. Οί 
Βασιλείς τής Οικουμένης δλης έκθρονίζονται έκ μέρους 
τοΰ διάσημου Τσουβαλιολόγου, ϊνα ίδρυθούν Δημοκρα- 
τίαι μέ Προέδρους τούς συν-τάσσοντας σφάς αύτούς καί 
τή φυλλάδα ποΰ μάς θυμίζει τό «φωνάζει ό κλέφτης γιά 
νά φύγη ό νοικοκύρης». Νέαι έπιτυχίαι αγγέλλονται άπό 
ιό Βαλκανικόν μέτωπον. 01 Άναμίτες πού ύπεχώρησαν

τελευταίως ένεκα λόγων υγείας έτοιμάζουν σφοδράν έπί- 
θεσιν έναντίον τών Δημητριακών τής Θεσσαλίας τά όποΐα 
θά καταλάβουν ώρισμένως καί μόνον οί πανηγυρίζοντες 
τήν έκθρόνισιν δέν καταλαβαίνουν τί τους γίνεται. 
ΊΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ό  καιρός κακός καί ψυχρός γιά δσους εΐναι κάτω 
Γΐών τριάντα χρόνων. Ό  Βενιζέλος άναγνωρίζει τάς Ίτα- 
λικάς άπαιτήσεις στήν Ήπειρο πράγμα ποΰ δέν τό γνω
ρίζει μόνον ό Εθνικός Κήρυξ έκτος τοΰ υπευθύνου τόν 
όποιον γνωρίζομε πολύ καλά εμείς θά τόν γνωρίσουν δέ 
καί δλοι οί άλλοι γιά νά γνωρισθοΰμε καλλίτερα ή μάλλον 
γιά νά μή γνωρίζη ό σκΰλλος τόν άφέντη.'Ο Ελληνικός α
ποκλεισμός σηκώνεται, δέν μποροϋν δμως νά σηκωθούν 
ατά πόδια τους οί άλλοτε έλεύθεροι καί ήδη ραγιάδες 
κάτοικοι τού Συμμαχικού Βασιλείου τοϋ Ζωνάρ γιά νά 
φάνε ό ένας τόν άλλον. Ευτυχώς ή δύναμις τοΰ Μεσίου 
ίΐά τούς ένδυναμώση καί τοιουτοτρόπως θά λυθη τό δύσ
κολο ν Ελληνικόν πρόβλημα διά τού άλληλοφαγώματος, 
τό όποιον θ ’ άρχίση άπό τά πόδια καί ίσως άπό τό κε
φάλι άν καί κανένα κεφάλι δέν δημιουργεί φαγομάρα 
εκτός άν εΐναι δημοσιογράφος όπότε μπορεί μέν νά εχη 
κεφάλι δέν θάχη δμως κουκούτσι μυαλό.

Π Ρ Ο Σ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ

Επειδή οί φαύλοι οί έμπαίζοντες δ,τι ίερώτερον έχει 
ένας άνθρωπος Θ ρ η σ κ ε ί α ν  καί Π α τ ρ ί δ α 
έλύσσαξαν είς συκοφαντικά καί άτιμα δημοσιεύματα α
ναγκαζόμενα νά παροι>σιασθώμεν μονάχοι μας πρό τοΰ 
μόνου Δικαστηρίου ποΰ μπορεί νά μάς κρίνη καί τοΰ 
όποιου μ ό ν ο ν  ή κρίσις μάς ένδιαφέρει- πρό τοΰ 
Κοινού.

Βιοπαλαισταί έντιμοι, κερδίζοντες μέ τόν ιδρώτα τοΰ 
προσώπου μας τόν άρτον έβγήκαμε δπως κάθε χρόνο είς 
περιοδείαν περί τά τέλη Μαίου πρός εΐσπραξιν τών 
όφειλομένων συνδρομών. Τούτο δμα>ς δέν συνέφερε φαί
νεται είς τούς φαύλους οί όποιοι γιά λόγους άγνώστους 
■? μάς ήρχισαν μίαν συστηματικήν έναντίον μας κατα- 

,κωξιν δι’ ανταποκρίσεων έξ δλων τών Παροικιών τάς 
, ποίας διηρχόμεθα. Καί έφ’ δσον μέν ή κακοήθης αιίίτη 
συμπεριφορά των έστρέφετο ΑΤΟΜΙΚΩΣ μόνον καθ’ 
ήμών ώς δημοσιογράφου κατά τού Ζαμπούνη ώς ΑΝ
ΔΡΟΣ τό πράγμα δέν τό έλάβαμε ύπό σπουδαίαν έπο- 
ψιν. Δυστυχώς δμως ΓΓ ΑΥΤΟΥΣ ή Εθνική πατσα
βούρα τής 9ης ’Ιουνίου έ. έ'. καταχωρίζει τήν εξής 
συκοφαντικήν καί άτιμον έκ Βοστώνης άνταπόκρισιν, την 
οποίαν παραθέτομεν αυτολεξεί.

ΕΚ ΒΟΣΤΩΝΗΣ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΥΓΙΕΡ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ - -  
Η ΥΠ Ο ΔΟ ΧΗ  ΤΟΥ ΕΠ ΙΔΡΑΜ ΟΝ ΤΟΣ ΕΙΣ Α
ΓΡΑΝ ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ

( ’Ιδιαιτέρα υπηρεσία τοϋ Έθνικοΰ Κήρυκος)
ΒΟΣΤΩΝΗ, 7 ’Ιουνίου 1917.— Ινατέφθασεν είς τήν 

πόλιν μας ένας πιθηκοειδής είσοδηματίας. Π αραδόξως 
έζήτησεν ΑΣΥΛΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΣ είς τόν οί
κον τοϋ κ. Πάπα Βενιζελικωτάτου, δστις τόν έδέχθη ϊνα 
ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΗ τόν περΐφημον άεργον. Είς τούς πλη- 
σιάσαντας καί άκούσαντας τά ανόητα τσαιαπουνίσματά 
του ό είσοδηματίας έδήλωσεν δ τ ι  π ρ ά γ μ α τ ι ό  
κ. Χ ί μ π ε ν π ρ έ π ε ι  ν ά  χ τ υ π ό ί  τά 5 0 0  
τ λ λ α ρ ά κ ι α  τ ό ν  μ ή ν α  δ ι ά  τ ά ς  υ π η 
ρ ε σ ί α ς  τ ο υ .  Καί λεγων ταϋτα ήτο κατειλημμένος 
ϋπό άθυμίας δτι τό μεγάλον κωβίον τό άλιεύουν άλλοι 
καί αύτός ό ίδιος άρκεΐται μόνον είς πινάκων άθλιας 
φακής άντί της οποίας έπώλησε τήν γραφίδα του είς 
τήν επισκοπήν πάσης ξηρσκαμπίας.

Κατά τάς ώρας τής ένταϋθα διαμονής του έφαίνετο 
οάν βρεγμένος ποντικός. Ταλλαράκια πολλά δέν έβούτη- 
ξε καίτοι μετήλθεν δλα τά ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥ
ΘΙΑΝ ΤΟΥ ΔΙΑ ΝΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙ
ΑΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΩΣ... κλπ. κλπ.

Αύτή είναι ή έκ Βοστά>νης άνταπόκρισις πού κατεχώ- 
ρισαν στό ρυπαρό φύλλο τους οί άνθρωποι πού ομιλούν 
περί οικογενειακού άσυλου καί οικογενειακής τιμής σή
μερον. Οί φαύλοι ποΰ έτόλμησαν,νά γράψουν σ υ κ ο 
φ α ν τ ι κ ή ς  δτι γυρίζαμε άπό μαγαζί σέ μαγαζί οι
κογενειακής γιά νά κινήσωμε τόν οίκτον είναι αυτοί οί 
ίδιοι ποΰ ξεσχίζονται σήμερα καί τολμούν νά μιλούν περί 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ.

Είς τό Lowell Mass. κάποιος φίλος μάς έ'δειξε τήν έν 
λόγω άνταπόκρισιν. Τήν έδιαβάσαμε τήν έκόψαμε καί 
τήν άπεστείλαμε πρός τόν λειτουργόν τοϋ Ύψίστου άρ-
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χι συντάκτην καί υπεύθυνον τοϋ Κήρυκος μέ τήν έξής 
επιστολήν, τήν οποίαν ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΟΣ, δπως δλα 
τους διετυμπάνισαν ώς εκβιαστικήν. Ά φ ’ οΰ δέν τοΰς 
ουμφέρει νά τήν δημοσιεύσουν γιά νά μήν ιδει ό κόσμος 
τή βρωμιά τους δτι αύτο'ι έδρασκέλλισαν τό ΟΙΚΟΓΕ
ΝΕΙΑΚΟΝ ΑΣΥΑΟΝ τήν δημοσιεύομε μεις.

Κύριε,

Σοΰ εσωκλείω τήν έκ Βοστώνης άνταπόκρισιν τήν κα- 
ταχωρηθείσαν εις τό ρυπαρόν φύλλον τό όποιον διευθύ
νεις, δχι γιά νά λαβής γνώσι ν αύτής τώρα γιατί τήν εϊ- 
ΐες βέβαια, άλλά γιά νά πεισθής δτι τήν έδιάβασα. Ή -  
μην μέχρι τής στιγμής ταύτης τής γνώμης τοΰ Α Π Α 
ΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ 
και έν ή περιπτώσει αύτό άκόμη ένέκλειε ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ 
όνηθικότητας. Ή  βρωμερά αΰτη άνταπόκρισις μέ κάνει 
σήμερον νά μεταβάλω γνώμην καί ν’ ακολουθήσω τόν 
Μωσαϊκόν Νόμον ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΑΝΤΙ ΟΦΘΑΛΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΑΟΝΤΑ ΑΝΤΙ ΟΔΟΝΤΟΣ.

ΔΕΝ θά σεβαοθώ είς τό έξής οΰδενός καθ’ οίον- 
δήποτε τιρόπον συνδεομένου προς τό ρυπαρόν φύλλον 
τό όποιον διευθύνεις.

Κ. ΖΆΜ ΠΟΥΝΗΣ

Ποίος καί ποϋ μπορεί νά βοή στήν έπισταλή αύτή έκ- 
βίασι; Ποιος θά αδικήση ένα έντιμον βιοπαλαιστήν δη- 
μοσιαγραφοϋντα πλέον ή ΗΘΙΚΩΣ άπό έξαετίας, ένα 
οικογενειάρχην τοΰ οποίου τήν οικογένεια άρπάζει άπό 
ic γιακά ό πρώτος φαΰλος ποΰ έτυχε νά ξέρη πέντε κολ
λυβογράμματα γιά νά τήν διασύρη σ’ ένα βρώμιο φύλλο. 
Άνθρωποι ποΰ δέν έσεβάσθησαν τήν ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ένός δημοσιογράφου ποΰ έχει 5 ή 10000 χιλιάδες στό
ματα νομίζετε δτι θά σεβασθή τήν οικογένειαν ένός άλ
λου άπλοΰ πολίτου; Άνθρωπος ποΰ τολμά καί λέγει: "Η 
<:'ίλος μας ή έχθρός μας; νομίζετε πώς είναι άνθρωπος 
τοΰ όποιου δέν πρέπει νά κάψ»] ή Σάτυρα σάν πυρωμένο 
σίδερο τά βρωμερά τής ψυχής του έλκη γιά νά τόν έ ξ
α ν ά  γ κ ά σ η πλέον νά σκεφθή δτι είναι πράγματα 
ποΰ λέγονται καί γράφονται καί άλλα ποΰ είναι άγια καί 
σεβαστά; Π ρέπει νά μάθουν ή μάλλον νά τοΰς έπιβληθή νά 
μάθουν δτι σκοπός τοϋ τύπου δέν είναι ή ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ 
και τό ΡΕΖΙΛΕΜΑ τής ΕΝΤΙΜΟΥ καί π λ έον  ή ΑΞΙ
Ο Π ΡΕ Π Ο Υ Σ οίκογενείας τοϋ Ζαμπούνη ή οίουδήποτε 
άλλου, δχι ό κόρος ατομικών παθών, άλλ’ ή ήθικοποίησις 
τής κοινωνίας. ’Εάν αυτοί ρέποντες φύσει πρός άνηθί- 
ν.ους πράξεις δέν έννοοΰν νά συμμορφωθούν πρός τήν 
ωιοχρέωσι ποΰ έχουν άπέναντι τής κοινωνίας ΘΑ ΤΟΥΣ 
ΕΗΑΝΑΓΚΑΣΩΜΕΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΗΘΙΚΟΙ.

Ά π ’ τής γνώσεις τοΰ Δεσπότη 
άπ’ τά γράμματα, τή γνώσι 
καί τοΰ Διάκου μας ή νειότη 
πήρε τόση κι’ άλλη τόση, 
πού φωτίσθηκε σπουδαίως 
κι’ άλλους φώτιζε μέ χάρι 
σάν σοφός καί σάν Χαλδαίος 
τοΰ Δεσπότη τό Φανάρι.

’Άνοιγε τήν ταίμπακέρα 
τή Φελλάχα,, τήν Τσερκέζα 
καί ροφοΰσε κάθε μέρα 
ό Δεσπότης μας μιά πρέζα 
κι’ έτσι ή φιλία κείνη 
είχε δρόμο φίνο πάρει 
ποΰ ό Διάκος, είχε γίνει 
χίλιες δυό φορές Φανάρι.

Πρώτος ήτο έν τοΐς πρώτοις 
ό Καλόγηρος ό Διάκος 
Πρώτης φίλος ό Δεσπότης 
καί ή φάβα καί ό λάκκος 
κι’ έ'τσι πέρναγε ή νειότης 
κι’ ήσαν φιλικό ζευγάρι 
ό μεγάλος ό Δεσπότης 
καί ό Διάκος τό φανάρι.

"Ομως τάφερε ή σφαίρα 
τοΰ Ιναλόγηρου τά νειάτα 
ν’ άντικρύσουν κάποια μέρα 
πειρασμό γκιουζέλ στή στράτα 
κι’ ό Καλόγηρος, ό Διάκος 
έξημέρωσε ζευγάρι 
έπειδή ό φιλαράκος 
τοΰ Δεσπότη τό Φανάρι.

Κι’ έβαλε ό Διάκος φίλο» 
ό καί παξιμαδολόγος 
τοϋ παπά τό πετραχήλι 
κι’ έγεινε ηθικολόγος 
κι’ έτσι δίδασκε τά πλήθη 
ήθική περιβολάρη 
ό παπάς· τό κολοκύθι 
τοΰ Δεσπότη τό Φανάρι.

try s interest in order to serve his personal advand' 
ages and political passions.

He calumniated our highly souled King and 
his nation, his few followers— excepted, as spies 
and malevolent against General Serrails, the man 
who two years ago and more has been thinking 
with prudery of his blessed rear.

He is the only Greek politician out of all modern 
Greek statesmen who heralded the policy of the 
sacrifice of national interests in favor of the 
foreigners.

As an agent of England in Greece has repeated
ly attempted to force the nation in a war in favor 
of the Entente, violating the Contsitution and abus
ing the Greek dynasty.

Following the intructions of Sir Edward Grey, 
he wanted to deliver Kavalla to the Bulgarians, 
Constantinople to the Russians and Asia Minor to 
be split among the Entente Powers.

The war against Germany, however, when ul
timately against her, should have exposed Greece 
in the same calamity in which Montenegro, Serbia, 
Roumania and Belgium are to-day.

These miserable Kings, it is true that they kept 
the crowns of their unfortunate people. They have, 
however, lost their kingdoms.

King Constantine on the contrary sacrificed his 
throne in order to save the Greek kingdom from 
a complete catastrophe.

It is true that the invaders have promised the 
reinstitution of the King after the termination of the 
present war.

The Hellenic nation hower demands his King 
now when by his wisdom and brave policy will 
save Greece from the intervention in the present 
war in which she expects to lose everything without 
?ny chance to obtain a profit whatever, the out
come of the present immoral war may be.

Notwithstanding they have taken away from 
us our King, the Greek nation will continue to be 
faithful to the inspirations dictated by his national 
policy, inspired by his martyrical stand, and will 
keep his program unshaken.

Do pull yourselves together Greeks and be 
jeady to destroy the unpatriotic programme of the 
Cretan politician who invited the foreign bay- 
onettes the conspirators of a murderous blockade 
who have stolen now away from the starving Hel
lenic nation its only source, the crop of Thessaly.

Κ. ΖΑΜ ΠΟΥΝΗΣ

Α Π ’ ΤΗ ΖΩΗ 

ΤΟΥ ΔΕΣΠ Ο ΤΗ  ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

Μιά φορά καί χρόνια τώρα 
— δηλαδή στήν ά ρ χ α ι ό τ η—  
κάποιος Διάκος σέ μιά χώρα 
είχε φίλο τό Δεσπότη 
κι’ άπ’ τή ζήλεια τους κάμποσοι 
πούταν νηός καί παλληκάρι 
παρατσούκλι τοΰχαν δώσει 
«τοΰ Δεσπότη τό Φανάρι».

THE THESSALY’S CROP THEFT

The funny dethronement of King Constantine 
which has been undermined in a malevolent way 
for a long time by France and England surprised 
not only the Greeks loyal, but also those of the 
Venizelists who up to now believed that the move
ment was viewing an attack against Bulgaria.

The foreign bayonet which so wildly has 
dragged away from Greece’s arms its King and 
glorious strategist spoils the soil of the Fatherland 
and it is going to continue the infamous work of 
the National assasination until the Entente should 
find an opportune moment to impose on Greece 
the distroyer of our beloved country Venizelos.

Greece, amazed from the moment when the 
executioner of the liberties of Greece, the attorney 

‘ o f the so-called protective powers, Jonnart bay- 
cnetted the Greek sceptres and broke the Greek 
ideals, is unable to overcome the disaster and 
claims from her oppressors the redelivery of ths 
martyred King who sacrificed his crown for the 
Fatherland, I mean King Constantine the brave.

Unarmed and calumniated the unfortunate 
Greece and assasinated by the outside and the in
side enemies is unable to compose herself in an 
armed intervention against its horrible oppressors, 
Macedonia, Piraeus, and the Archepelago Islands 
at first and the Ionion Islands, ultimately also La
rissa Trikkala V olo being invaded by the foreigners.

This has been the unbalanced heralding since 
the commencement of the present world war of 
Eleftherios Kyriakou Venizelos.

Ambitious and vainglorious, he defied his Corni-

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 ΣΑΤΎΡΟΥ 
Χρυσοδεμένος Τόμος τοΰ 1911— 1912 $1.50

» * 1914— 1915 1.50
» » 1915— 1916 1.50

"Ολοι όμοΰ 5.00
’Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

Γ. Α. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
Ώ ραι έπισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre BIdg. 
καί Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη καί 479 Broadway
Παρασκευή 9— 12 Π. Μ. Gary, Ind.
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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

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

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά καί φέτα και κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, οτι ζητήσης δ.τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές καί λάδια καί λοιπά δσα ό νοϋς σου βάλλει 
κΓ ό π α ρ  α γ γ έλ λ ω  ν τόν παρά θά τοΰ προκαταβάλλη. 
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
Μέ την προτομήν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ IB 

καί τόν Δικέφαλον αετόν.
Είσαι καί σύ Νομοταγής άληθινός σάν μένα;
Τήν προτομή τοΰ Βασιληά νά βάλης στήν καδένα 
τοΰ Λυτρωτή ποϋ ό Θεός μάς εχει φέτο; 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 συνεστήθη κατόπιν τής έφευρέ- 
σεως τής νέας καταδυτικής μηχανής Sisson μέ τήν ό
ποιαν είναι δυνατόν νά έξερευνήσουν τούς 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 
αίττοϋ θησαυρού διαρκώς αυξάνεται μέ τόν απηνή πό
λεμον ποϋ διεξάγουν έναντίον τού εμπορικού στόλου δλων 
τών Εθνών τά υποβρύχια.

Μή χάνετε τήν εύκαιρίαν. ’Αγοράσατε μετοχάς είναι 
ή άσφαλεστέρα καί έπικεοδεστέρα Ιπιχείρησις ,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, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης,
Π  ρώτης τυριά τού Π αρνασσού νά φας καί ν’ άπορησης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κΓ είσαγωγείς μεγάλο*.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and Jame* Street New York.

Γίνεται μέτοχοι εις τήν μεγαλειτέραν Ελληνικήν βιο
μηχανικήν εταιρείαν έν Αμερική. ’Αγοράσατε μετοχάς 
τής εταιρείας Vasil Steam Systems Co. τώρα διότι 
αΰριον θά τιμώνται υπερβολικά. Τιμή μετοχών 5 δολλά
ρια έκαστη.

Τήν εταιρίαν μας δέν θαυμάζουν καί συστήνουν μό
νον οί ειδικοί καί επιστήμονες, άλλά καί Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως εκ
φράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
εις ολίγα έτη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 
πόλιν Hudson δπου έχομεν τά έ'ργα μας.

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

Στείλατε τάς παραγγελίας σας αμέσως. Γράψατε α
μέσους είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass,

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 .ΒΙΒΛΙΟΠ ΩΛΕΙΟΥ 
Λεξικά, Μέθοδοι, Μυθιστορήματα κ. λ. π. 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
Εφημερίδες καί περιοδικά Ελλάδος καί ’Αμερικής. 

ΧΑΡΤΟ Π ΩΛΕΙΟΝ 
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
7 Ωραι 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.

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

'Αγίου ’Όρους.
Ζητήσατε τιμάς 

LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St.

136 E. 17th St,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Χίατερ κανείς λέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μέν». 
ρούχα έάν έπάνω μα; δέν δή καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά βυγκινηθή κΓ ή δσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτονς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BHOS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL.

ELLENIC FURNISHING Co.
M l  Stk AVEN U E NEW Y O M L

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσάρ- 
>ουχα, τής έχοχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, Ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
Ε Π IΣ  ΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

λέν είναι μόσχος ή Μαίον τριαντάφυλλα καί γιοΰλι· 
Ηναι χαφές τοϋ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μόκας άδολος, άγνός σάν τήν καρίένο. 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ Αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Εάν λβιχόν γιά θεριακλής δπι*ς έγώ χερνφς 
&οχ{μαοέ τον μιά φορά χαί θ ά  μέ συχωρνφς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
3Μ PEAWL STREET, NEW Y O U  CTTT

• * ·
Άτμάπλια τής ’Εθνικής, δελφίνια ψτεροτά 
πο* αύλακώννυν τ, άλμυρά νερά καμαρατά.
Βαπόρια πον τή θάλασσα μ ’ άγρια τή φιλοννι 
χαί παίζουν μέ τά κΰμά της καί τήν περιγελονν* 
μέ λονσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ά ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρών».
Ό  Γαλονάς γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί είσπράττ» 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A  Galanos 20 Pearl St New Y«rk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W. 44 ST. NEW YORK.
·*·

Λάδι ξανθά Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας 
πον «οΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας, 
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τά Βόλ*
τής Ά χ α ΐα ;  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

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε κα'ι γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο και τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ. μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήβ^ς 
δλ* τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τα ψουνίσ^ς 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλβν» 
ποί σάν τό βλέβκις στέκεσαι και λές μα*ρ’ τ’ βίναι

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

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 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

Γά πάντα atvai πιθανά. Θεάς νά μή τά ίώβη 
μά Αν ποτέ ώτομομπιλ «τά θράμ· αά πλακώση 
Ά ν  μ’ (ν« πόθι εϋρ«θ|» <Ιτι μά δίχβς χέρι 
καί Ιχεις οικογένεια καρβέλι ποιάς θά νέρη;
Μέσ1 στή ζ«ή  σου δύστυχε τέτοια Αν Ιρθη μέρα 
Ούαί Αν είσαι σύζυγος καί Αν σά λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνη ς 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ά σφάλει* ς τά κώννς.
J«ka ftkmku, Rm Imtj BUf. I m b  S17, Ck id f· ,  Β·

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 ερ
γασιών πάσης φύσεως. Είδικαί τιμαί διά Συλλόγυος κα'1 
κοινότητας. Ποικιλία ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ έκ καουτσούκ.

Έάν δέν εχετε ανάγκην σήμερον κρατήσατε τήν Δι- 
εύθυνσίν μας μέχρις δτου μάς χρειασθήτε. Τιμαί τε
λείως ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ.

Γ  ράψατε:
LEVANT TRADING CO. 

59 Pearl St., New York City.

H φτίνεια τρώει -εάν παρά μά σάν δέν ίχης χρήμα 
4άν ήμπορεϊς σέ βεβαιΑ νά κάνης οΟτε βήμα.
Ηναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς <Δρίβα-Λέκα» 
β* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θίβρης μήτ* δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τά Κατάντημα τοϊς μετρητοίς τά φέρν»ι.
LKKAS fc D R IV A S 11-81 ROOSEVELT ST. Ν. Τ.


