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Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
*ui τό ς*ρό κάθε Ρωμ ,οΰ στήν τσέπη του θά μ^αίτ^' 
Μ πέντε σέντσια μοναχά to φύλλο ν’ άγοράζη 
να κάνη γελι' αυτός μι μάς καί μείς μ’ εκείνον χάζι.
Ncu Ύόρκη έδυα μας, τέταρτος χρόνος μπαίν*» 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τι τόν περιμένη.

’Ιούλη είκοσι άλλά καί μία 
Επιστρατεύσεις κενά ταμεία.

Αν θέλη δμως καί κανείς ουνδορμητής να 
δυο μοναχα δολλαρια το χρόνο θά μάς δίνς, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί 'μείς έράνους δπως λ λ Ϊ ·  t, 
τήν συνδρομή του ό καθείς να τήν
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί ίχτά 
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν

Είκοσι πέντε αριθμός ποΰ στό Παρίσι πάνε 
κι’ δλοι κομμάτια θά ζητοΰν 'Ελληνικά νά φάνε.

ί.— ’Εμπρός πορθμεία. Στήν ψι λ ή  καθένα σας αγάπα
Αν.— ’Αλισβερίς ντέν είχαμε ποτές μέ προπαγάντα 

Άμέρικα ντέν πήαμε αποστολή καμμία 
ΠερίΈαλψι, μερίταλψι ντέν γκλείψαμε Ταμεΐα 
καί δπως κείνο Μένοιπο είπε χοντρή άλήτεια 
φάσκελλα βρίσκει μοναχά κάτε σακκοΰλα τρι>πια.

Φ.— Ή  μοΰ κυλάτε τόν παρά ή συμφορά στό χάλι σας· 
μ’ αύτό τής βάρκας τό κουπί θά σπάσω τό κεφάλι

σάς
κι’ αν καί στά Δικαστήρια τοΰ ΙΙλούτωνος μέ πάτε 
δπως ό Σχλήμαν κάτεργα έπί ζωής θά φάτε.

Άν.— Κεφάλι σου άγκύριστο κατώς τό σβέρκο λΰκο. 
Ψυχή ντέν εχει βάρκα σου κανένα ’Εμπειρικό 
ποΰ χάρισε παράντες του άμα χαρτί μονάκα 
καί προμητείες βούτηξε. Φτοΰ σου εσένα βλάκα.

Φ·— 'Ώστε πεντάρα άπό σάς κανείς δεν θά πληρώση;
Αν.— Ίμπρέ κουκοΰτσι μπσυνπαλά ντέν εκεί σένα γνώσι; 

δλω μας άντρωπο φτωχό κατώς καί σύ σακάτη 
Ζωή μας πέντε νηστικοί καί ντιό φορές χορτάτη

Τοΰ Λευτεράκ’ ή χάρη 
Τροχίζει τό χαντζάρι.

Ό  Φασουλής ό γνωστικός καί παλαβός τοΰ μέλλοντος 
διαπορθμεύει τής ψυχές ώς Χάρων τοΰ Άχέροντος.

μίμε ποτές χωτήκαμε τό κάτε βρώμιο τρΰπα 
κατώς ίκεΐνο φίλο σου Κλεάντη Παρλαπίπα

Τ.— Ποιός είσαι σύ; Μήν έκανες καί τόν επαναστάτη; 
Άν.— Μένα έφέντημ άντρωπο φτωχό Μικρασιάτη 

Στό Αϊβασίλη καρντασίμ γκενήτηκα χωριό 
αγά παρά μου εκλεψε, εβαλε χέρι βιό 
σόρα Σαλόνικα γκιτίμ άμά μπουγισϋκ Λευτέρη 
με ζόρι σβέρκο επιασε καί εγκραψε ασκέρι.

Φ.— Καί πέθανες στόν πόλεμο ή μήπως άπό πείνα;
Ά ν.— Στό Σαλονίκη πέτανα μά ήρτα στό Άτήνα 

καί ξαναπάφτηκα καί κει μέσα ποΰ λένε τάφρο 
μέ Σενεγκάλοι. αγκαλιά καί μέ κατένα Κάφρο 
καί Λεύτεράκη μοΰτρο μου έπήρε στό γυαλί 
κι’ αύγά κουρεύει σήμερα νά πάρη τό μαλλί.

Άμάν κουζαύμ. Τί τρομερό τό καπετάν Λευτέρη! 
Καί πεταμένοι άντρωποι μαζί του εκει φέρει 
’Έτσι ντικά μας μάζεψε κακομοίρα κομμάτια 
καί σοΰντα μέσα έ’ρριξε ίκλείση κόσμου! μάτια

άμά Άτήνα έξυπνο καί μονακά Ντελάλη 
κουτόχορτο μέ συμιπατάς μασάει μέ τσουβάλι

Ίγλέπεις κείνο μπακαλούμ μέ τό μεγκάλο μύτη; 
Φ.— Είναι θαρρώ .... .

Ά ν.— Μή νά ταρής καί είναι Άναμίτη. 
Ταμάμ ντικό μας φουκαρά καί τοΰτο είχε τέλος 
άμά Ντελάλι έκανε κοπέλι Βενιζέλος 
άντρωποι λέει Βασιληά ίρρίξαν κουμπουρία 
κι' αύτό Σπιτάλια πέτανε άπό λυσεντερία.
Μάτια σου γλέπει άντρωπο ίκεί κοντά τιμόνι;

Φ.— Βλέπω. Χλωμός, άδύναιτος μέ δίχως πανταλόνι 
Βασιλικός θά είν’ αυτός ψωφήσας στήν Αθήνα 
άπό Συμμάχων εΰνοια δπερ σημαίνει πείνα.

Φ.— Γιαζίκ! Κεφάλι σου μυαλό ντέν εκει ντράμι μέσα. 
Μπρέ Σενεγκάλο ήτανε- μπασί φοροΰσε φέσα 
Σόρα Άτήνα ΐφεραν Ιτάψαν σοΰντα κείνο 
καί Λεύτεράκη έ'βγαλε ίά Κρητικάκι φίνο- 
ίγλέπεις τώρα γλώσσά του ντέν έχει νά ρωτήσω 
Ντιάλε άπστεμενους του μή νά τό καταλύσω.
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Ίγλέπεις κείνο άντρωπο μουστάκι του στριμμένο; 
Ίσύ ταρρεϊς Γκενήσαρλη πως είναι πεταμένο 
Μή νά πιστεύης Φασουλή· κι’ δσα Ντελάλη γκράφει 
Άτήνα τώρα έπρεπε νά ήταν δλω τάφοι 
ποΰ πάνω κυπαρίσια τους κλοΰ κλοΰ τά λέν πουλιά 
και σύ χοντρά τά έκοβες γιά μάτια του νταυλιά.

Ίμένα τώρα πέτανα κι τά σοΰ πώ άλήτεια 
'Ό σα Ντελάλη έγκραψε ντέν είναι κολοκύτια 
Τάφρο ντικό μας έρριξαν κακομοίρα κουφάρια 
δλω Άναντολίτικα ντερβίση παλληκάρια 
άμά πολλά βρετήκανε κορμιά κι’ άπό τό Κρήτη 
και μόνο Ατηνέϊκο ντέν ηΰραν ένα μύτη.

Παληά ίκεΐνα φονικά πήρες και σϋ χαμπάρι 
Ντελή Φουρνέ κείνο καλό και άξιο παλλη/άρι 
Ζάππειο μύτη έχωσε πολύ άγκριεμένο 
αμά ίπήε ίά μαλλί κα'ι βγήκε κουρεμένο.

Φ.— Τά ξέρω δλα τά παληά.
Άν.— Σακ'ιν τά πώ καινούρια. 

Ντέν ξέρεις Άτηνέϊκα τί έκαναν κουμπούρια. 
Μβοό ΐκεΐνο σαματά ντέν είντες πώς σκοτώνεται 
Τρίχα μου τώρα τιμητώ ανήφορο σηκώνεται 
δλω κορμί μου φουκαρά ποντάρι μου καί χέρι 
ταρεϊς κι’ αύτά Άνόρτωσι κάνει τρανό Λευτέρη.

Τί εΐναι τοΰτο; Κρητικό; Ιβγάλε μπουμ τό μάτι 
Σκίσε κοιλιά του, πέρασε σουβλί Μικρασιάτη 
κι’ δλω Άτήνα χισύμηξε νταμάμ κατώς τό σκΰλλοι 
κι’ άντρώποι έκοβε χωριό ντικό μας Άϊβασίλη.

Φ.— Βρέ τί μοΰ λές;
Άν.— Ντέν ντιάβασες; Ντελάλη λέει γλώσσα. 

Σοΰντα κουφάρια ξέταψαν ντιακόσα καί τρακόσα 
καί ’ιά νά βγούνε μασαλά στό φόρα ρεζιλίκια 
κορμί τους ντέν ίζύγωσαν άκόμα καί σκουλίκια 
καί Λευτεράκη πρόσταζε τό Αστρονόμο βλάκα 
ίξεσηκώση μέλη τους μέ συμπατάς στό πλάκα.

Φ.— Θαρρώ πώς μοΰ τόν έστριψες τόν πεθαμό σου πάλι.
Πές μου μωρέ πώς πεθανες;

Άν.— Σοϊλεντίμ. Σπιτάλι. 
Άμά χατήρι κόμμα μας, χατήρι καί Ντελάλη 
σοΰντα καί μένα χώτηκε καί τοΰτο Σενεγκάλοι 
κι’ έτσι Μεγάλο Φρίτζιο Λευτέρη άπ’ τό Κρήτη 
Άναντβλίτη έκανε κατένα Άναμίτη.

(Ταΰτα είπών τή μάσκα του άπό τό μοΰτρο βγάζει 
κι’ ό Φασουλής εκστατικός καί τρέμων τ όνκυτάζει) 
Μπαχούμιε τοΰ Κήρυκος ή χάρη σου καί σβύνω 
ό Περικλής έπέθανε καί τώρα τι ΰά γίνω.

Βρέ Π ε ρ ικλή έπέθανες;
Π.— Κακή ψυχρή σου μέρα 

Βρίσκομαι δώ πώς βρίσκονται κι’ δλοι αυτοί δώ
πέρα

καί ψώφησα πώς ψώφησες καθώς κι’ οί Σενεγάλοι 
στή φαντασία τή φτωχή μονάχα τοΰ Ν τελάλη 
ποΰ θά βρισκόταν γιατρικό νά γίνονταν καλά 
άν ή άρρώστεια εΰτυχά>ς δέν ήταν στά μυαλά.

Φ.— Καμπόσα νέα Περικλή πές μας καί μάς δώ κάτω 
γιά τών Συμμάχων τό στραβό αύτό Προτεκτοράτο. 

Π .— Μόλις τό πόδι έβαλε ή Κρητικιά Τζοκόντα
αυτοστιγμεί υψώθηκαν τής Καρκαλοΰς τά φόντα 
κι’ δλοι ζητοΰν χρεώγραφα Ελληνικά χαμάλη 
θαρρείς καί είναι μετοχές τοΰ ντόπιου τοΰ Ν τελάλη

"Οπου κι’ αν πάς κι’ δπου σταθής βιολιά βαιροΰν
σαντούρια

ποΰ ψάλλουν τήν άνόρθωσι, μαγκούφη τήν καινού
ρια

κι’ ό Λευτεράκης βάλθηκε γιά λέσα καί γιά μόλα 
κατεβασμένα πράμματα νά τά σηκώση δλα.

"Ο,τι πεσμένο βρίσκεται στή μακαρα χώρα 
ό τρομερός Ανορθωτές τ ’ άναστυλώνει τώρα 
"Οπου σταθής κυριαρχεί ή λέξις άναστύλωσις 
Τής Καρκαλοΰς γιατρεύθηκε ή κοίλη, ή άγκύλωσις 
καί στό μουμέντο έβγαλε περπατησιά καινούρια 
πώς βγάζουν πάντα Φασουλή τά γέρικα γαϊδούρια

Κεφάλια πιά δέν βρίσκονται σάν άλλοτε σκυμμένα 
άλλά τά βλέπεις γύρω σου ψηλά άνωρθωμένα 
καί δλ’ αύτά οφείλονται νά ξέρης χασομέρη 
στοΰ Λευτεράκη μοναχά τάντρειωμένο χέρι.

"Οποιος στη μάγο δύναμι εκείνου δέν πιστεύει 
αν ζοΰσε ώς υπάλληλος αρχίζει καί νηστεύει 
κι’ έπληξε ή Άνόρθωσις πώς ψάλλουν τά βιολιά 
τών αντιθέτων γενικώς τή δύστυχη κοιλιά-

Άνόρθωσις στούς Δικαστάς β&ροΰν βιολιά καί
λύρες

Άνόρθωσις στούς θυρωρούς, άλλά καί στους κλη
τήρες

κι’ άπ’ τοΰ Λευτέρη σήμερα τό μαγεμένο χέρι 
περνούνε καί καλόγηροι ποΰ τρίβαν τό πιπέρι 
πλήν ό Λευτέρης έ'γεινε καλόγηρος μέ βράκα 
ποΰ τό πιπέρι σήμερα τους ξεροτρίβει βλάκα

Αληθινή Άνόρθωσις τοΰ σαπισμένου Κράτους 
Ρίχνει έδώ, γκρεμίζει κεΐ χτυπά καί τους σπα

θάτους
Μέ τής άναιο'τυλώσεως μιά τσεκουριά γενναία 
μπορεί νά κάνη Στρατηγό τόν Υποδεκανέα 
καί σάν τήν Κίρκη τήν παληά μέ τοΰτο τό τσεκοΰρι 
σοΰ μεταβάλλη στή στιγμή τό μέγαρο σ’ άχοΰρι.

Μέ τούτη τήν Άνόρθωσι νά ξέρης Φασουλή 
ώς καί ή μακαρίτισσα προπερσινή Βουλή 
θ’ άναστηθή μετά πολλών επαίνων κα ίλοιπά 
κατά τή γνώμη δηλαδή Κηρυκικοΰ παπά 
ούμήν καί άλλων μερικών σοφών τσουβαλοφόρων 
μουσοτραφών Παρλαπιπών καί μαυρομουσοφόρων.

Φ.— Τά πάντα άνορθώνονται μοΰ λές άπ’ τό Λευτέρη 
μά πιό πολύ άνόρθωσι ζητοΰν θαρρώ οί γέροι 
γιατί πώς λέει Περικλή ή παροιμία κείνη 

Π.— Σκασμός καί δρσε δυό κλωτσιές στά λαγαρά τσακ-
πίνη.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ή  περασμένη έβδομάς ήτο παρά πολύ γόνιμος είς 

πολιτικά γεγονότα. Ό  Γερμανός Άρχικαγκελάριος πα- 
ρητήθη κατόπιν τής σφοδράς πολεμικής ποΰ τοΰ έκή- 
ρυξεν ό ’Εθνικός Κήρυξ μέ τά τηλεβόλα τών 5 8 6 ... 
ανοησιών. ’Εν τούτοις υπάρχει καί άλλη διάδοσις δτι 
ή παραίτησίς του οφείλεται είς τούς κεραυνούς τών 
τελευταίων Έί\ληνικών συλλαλητηρίων καί Ιδιαιτέρως 
είς τήν « ’Εριννΰν» ήν Κικιρίκης έξελέξατο ΐνα ήμάς 
τούς άπάτριδας τιμωρήση ώς άναφέρει ή Γ ραφή είς 
τό Κεφάλαιον «Περί βουτήξεως θέσεων προξενικών και 
δέν κολατσίζει.»

’Άλλο έπίσης σπουδαΐον πολιτικόν γεγονός ήτο ή απα
γωγή τής Γ  α λ λ ί α ς ύπό τοΰ κ. Ίφηγητοΰ, γεγονός 
τό όποιον έπανηγύρισαν δλα τά ό ν υ χ ο θ ε ρ α π ε υ -  
τ ικ  ά κέντρα, τό δέ Προεδρεΐον τοΰ Σωματείου τών 
δ ν υ χ ο ξ  ι σ τ ώ ν  άπέστειλε μαρκονείως τό εξής τη
λεγράφημα.

Κύριον Ίφηγητήν μετά τής συνοδείας του.
"Λπασαι αί ό ν υ χ ο-ξ ΰ σ τ ρ α ι τής πόλεως Ν. Ύ- 

όρκης συνελθοΰσαι είς Γενικήν Συνέλευσιν καί άκούσα- 
σαι τά τούμπανα τής «Άτλαντίδος» άνεκήρυξαν υμάς 
επίτιμον μέλος τής ένώσεώς μας χάρις είς τού δ ε- 
σ μι ο ύ ς οί όποιοι σάς συνδέουσι μετά τοΰ άπελθόντος 
μέλους. Ευχόμενοι καλά ξεμπερδεύματα ά ν α φ ω ν ο ι^ ιε ν  

δλες Μή χειρότερα.
Η Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Η

Μαίρη Λύλοΰ 
Τζανέτα Ξύστρα 
Λΐλ Χονΐροποδαροΰσα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ
ΛΗΜΗΤΡΙΟΝ Δ. ΚΟΛΟΚΥΘΟΚΟΡΦΑΝ— ΤΕΞΑΣ 

Πόσα λεπτά χρειάζονται γιά ν’ άποφασίση κανείς νά 
παντρευτή καί ν’ άνοιξη σπίτι; Αύτό φίλε μου δέν είναι 
έρώιτησις, δηλαδή, ή συντήρησις τοΰ σπιτιού, αλλά πρό
βλημα, τό όποιον πολλές φορές στή ζωή, μολονότι είσθε 
δύο-σύ καί ή γυναΐκά σου λύνεται μέ τήν μέθοδο....τών 
τ ρ ι ώ ν  ή καί περισσοτέρων άκόμη. 'Οπωσδήποτε καί 
αν έχη τό πράμμα μιά ποΰ πρόκειται νά πάρης τή γνώμη 
κάποιου, μή ρωτάς εμάς άλλά τή γυναίκα ποΰ σκέπτεσαι 
νά πάρης. Ρώτησε την αν τής φθάνουν δεκα καπέλλα τό 
χρόνο, κάθε χορός καί καινούργιο φόρεμα, δώδεκα ζευ
γάρια παπούτσια, τριάντα ντουζίνες άπό μέσα ροΰχα, αν 
τής φθάσουν δυό δούλες καί μιά παραμάνα, μιά μαγεί
ρισσα, μιά πλύστρα μιά καμαριέρα, κι’ άμα σοΰ πή ναι 
τότε πέρνης τό καπέλλο σου καί δέν ξαναπατάς σπίτι της. 
ΜΟΝΑΝΤΕΡΟΝ— ΣΑΝ ΦΡΑΝΤΖΙΣΚΟ^

’Έχεις δυσκοιλιότητα; Δόξα νάχη ό ’Εωσφόρος. Είσαι 
ό άνθρωπος ποΰ γυρεύουμε τόσον καιρό. Πλήζ δμως μήν 
έρχεσαι στά γραφεΐά μας. Δώσε μας μόνο τή διεύθυνσιν 
σου καί μεΐς θά σέ στείλουμε νά έπισκεφθής έδώ μερικούς 
μεγάλους πατριώτας, οπότε τόάντερό σου σάν συνάλλαγμα 
δψεως άμέσως θά λυθή καί έτσι σύ μέν θά γείνης καλά 
έκεΐνοι δέ θά άνταμειφθοΰν έπαξίως τοΰ πατριωτισμού 
των. .

ΝΟΜΟΤΑΓΗ Μ ΠΟΣΤΟΝ
Τί θά κάμη ό Βενιζέλος τώρα; "Ενωσι φίλε μου, δπ ω ς  

■,- ράφη ή ντόπια Εθνική πατσαβούρα καί ξεχαρβάλωμα 
οπως πιστεύουμε μεΐς. Ή  Ένωσις στήν Ελλάδα ά ρ χ ίοε  
μέ τή διαφορά δτι κάτω δέν τή λένε ένωσι άλλά έ κ κ α- 
θ ά ρ ι σ ι δηλαδή εξορία, άποστρατία, διαθεσιμότητα, 
παΰσιν, άργία έως δτου ό Παπούλας τούς άπαυτώση τόν 
 παποΰλι καί φάλ'ε τ’ άπαυτάτους.

Λ ΙΒ Α Λ ΙΩ Τ Η Ν  ΣΜΥΡΝΙΟΝ Α Π Ο  ΤΟ ΚΟΡΔΕ
ΛΙΟ, ΕΝΤΑΥΘΑ

Γιατί τά πτώματα ποΰ άνεκάλυψε ό Λευτέρης στήν 
Αθήνα δπως γράφει ό Ντελάλης βγήκαν Μικρασιάται 

καί Κρητικοί; Πρώτον δτι τά πτώματα, ά ν β γ ή . 
κ α ν βγήκαν άπ’ τό Νεκροταφείο ή ά π ό  σ τ ρ α 
τ ι ω τ ι κ ό  Ν ο σ ο κ ο μ ε ί ο ,  έγειναν δέ Μικρασι- 
άται καί Κρητικοί γιατί οί φονιάδες Αθηναίοι είχαν ιδι
αιτέρα προτίμησι στούς Τούρκους Ραγιάδες άφοΰ έλειπε 
j μεγάλος Συμμαχικός Ραγιάς ό Λευτέρης. Τώρα τά 
πτώματα αύτά ή θά μείνουν απιστοποίητα ή θά διαβάσης 
ά ρ:ο είς τό επίσημον δργανον τής προμήθειας τά εξής 
νόματα: Δημήτριος Τρυποκέφαλος, άπό τό Τάμ-Τούμ, 

Γιάννης Μαλλιβράσης άπό τό Τσιμπερλή, Γιώργης Φλι- 
ακσφί’,ούκας άπό τό Κουρδουμπί, Μήχος Στραβοκόλης 
άπ'· τό Ά ξάν Μπασί, Β. Κουμποχτένης άπό τό ’Όρσε 
Ιΐοΰτζες. Ν. Σαπιοκοιλιάς άπό τήν Πισότρυπα καί διά
φορα άλλα ονόματα τέτοια κι’ άκόμα ποιό χειρότερα, 
.νατά τή γνώμη μας τό καλλίτερο ποΰ έχεις νά κάνης 
ί-ίναι αντί νά ρωτάς νά ξαπλωθής τάνάσκελα καί νά χαι- 
ρετίσης χειροπόδαρα' τό ξεχαρβάλωτο τσιφλήκι τοΰ Ζω- 
νάρ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ό άγνωστος Χΐ (μέ ένα ή καί μέ τρία 
X t) πού έν άπουσία μας έπέδραμε τήν περασμένη Δευ
τέρα στά Γραφεΐά μας μέ διαθέσεις Λιονταρή ήγουν 
νά φάη ξΰλο καί νά βάλη καί στό τομάρι του. Δυστυχώς 
ένεκα ή άπουσία μας έφυγε μέν, δέν έφαγε δέ.

’Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (δπως μάς τά είπαν).
Ή το χοντρός έξω καί μέσα· είχε άσπρα ροΰχα καί 

μαΰρο μαΰσι· έφώναζε πολύ, άφ’ ού δέν υπήρχε ό εν
διαφερόμενος νά τοΰ τής βρέξη καί νευρικός επειδή 
ό φίλος μας δέν άνέλαβε νά τόν περιποιηθή καί τοΰ 
κατευνάση τά νεύρα μέ κλωτσιές. Έφαίνετο άπό τό ντύ
σιμό του πολύ καθώς πρέπει χ α μ ά λ η ς  δι’ δ καί άνα
μένομεν νά κάμωμεν τή γνωριμία αύτοΰ καί. . . τής φυ- 
λοκής. Ό  γνωρίζων τή διεύθυνσί του παρακαλεΐται νά. .. 
τ ό ν  στείλη στό Φρενοκομείο γιά νά γλυτώση εμάς άπό 
μπελάδες.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μέ τό τσουβάλι φουσκωμένα άντερα 
κατάλληλα γιά πατριωτικά λουκάνικα. Οί βουλόμενοι 
άλλά καί οί β ο υ λ ω μ έ ν ο ι  άποταθήτωσαν ώς εξής: 

ΜΕΓΑ ΑΛΑΝΤΟΚΩΛΕΙΟΝ Ο ΤΣΙΟΥΜ ΠΕΣ 
Όδός Καιλυμαΰχι άριθμός πέντε καί πέντε.

ΑΠΩΛΕΣΘΗ ό κ. Άραβαντινός άφήσας πίσω του 
τό τρικαντό καί παραλαβών μαζί του τόν άνθρωπο ποΰ 
τοΰ καθάριζε τά νύχια άντί νά τοΰ καθαρίση τό μυαλό. 
Ό  ευρών αύτό νπαρακαλεΐται νά κράτηση τήν όνυ- 
χ ο θ ε ρ α π ε ύ τ ρ ι . α ν  καί νά μάς στείλη τά ψαλλίδια 
της γιά τό μούσι τοΰ έπιδραμόντος.

ΕΠΙΓΡΑΜΜ ΑΤΑ
Στόν ΛΕΒΕ

Ενθάδε κεΐται φ ί λ α ρ χ ο ς ·  νέων Ρωμηών Φελλάχων 
ποΰ τήν ’Ελλάδα έκαμε άχοΰρι τών Συμμάχων 
πλήν ή Πατρίς σέ πληθυσμό έγίνηκε μεγάλη 
γιατί πολύ συνέβαλαν ώς καί οί Σενεγάλλοι.

Στόν ΔΗΘΕ
’Ά ν  καί βαπόρια έκανε, λεπτά μέ τό τσουβάλι 
δμως ώς έφη ή κλεινή βλακεία τοΰ Ντελάλη 
υστερικός κατήντησε κι’ είχε άρρώστεια μόνη 
μόλις Πατρίδα τοϋλεγες εύθύς νά σέ πληρώνη 
Εφ’ δσον ζοΰσε άνθρωποι μέ μάτια σάν γαρίδα 
άκολουθούσαν πίσω του καί φώναζαν «Πιατρίδα» 
κι’ αύτός τά χέρια άπλωνε μέ δάχτυλ’ άνοιγμένα 
κι’ έδινε δέκα είκοσι.. .  μσυντζιές είς τόν καθένα.

Στόν Π ΙΑΡ
Σάν γλόμπος ήτο φαλακρός· ψηλός ξεσκονιστήρα. 
Τά δάχτυλά του έπαιζαν τής Συμμαχίας λ ύ ρ α  
κι’ άν τρικαντό δέν βούτηξε μήτε Ύπουργιλίκι 
δμως άντάρτης έκανε κι’ αύτός στή Σαλονίκη 
ράϊτλι τού ίν έβρυ σπίτς, τόρνιγκ δί όδερ λίφ 
γιατί μπροστά στό η γ η τ ή ς είχε ό φίλος ’Ί  φ.
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ΤΓΤΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΛΛΗ ΛΟΣΠ ΑΡΑΓΜ ΟΣ

Μεθ’ δλην τήν αΐσίαν διά τοΰς αμφιβόλους πατριώ
τας λΰσιν τής πολιτικής εκείνης Βενιζέλου και συμμά
χων συμπαιγνίας, ήτις ήρξατο διά τών περίφημων έπί 
τών Ελληνικών τηλεβόλων αιτημάτων, μετεβλήθη ακο
λούθως εις έπαίσχυντον αποκλεισμόν, ϊνα καταλήξη είς 
τόν αντικειμενικόν αυτών σκοπόν δστις ύπήρξε πάντοτε 
ή έκθρόνισις τοΰ Μάρτυρος Έκείνου Βασιλέως και ή 
διά τής βίας έγκαθίδρυσις έπ'ι τήν ’Αρχήν τοΰ Άρχη- 
γοΰ τών Φιλελευθέρων, ή έν Έλλάδι κατάστασις δχι 
μόνον δέν μετεβλήθη εις βαθμόν δίδοντα τό δικαίωμα 
είς πάντα μή έθελοτυφλοΰντα νά πιστεύτ) δτι ή θέσις 
τοΰ έκ Κρήτης Δικτάτορας έοιτερεώθη, άλλά τουναντίον 
τά τελευταία γεγονότα φέρουσιν ήμάς εις τό ασφαλές 
συμπέρασμα δτι τά πράγματα τής άτιχοΰς Π ατρίδος 
έπί μάλλον περιπλέκονται.

Αί διατυμπανισθεΐσαι έκεΐναι άνά τήν ύφήλιον ΰπο- 
δοχαί πρός τόν έπανακάμψαντα Μεσσίαν, διαχύσεις, 
αΐτινες ελαβον χώραν άληθώς μόνον εις τόν νοσοΰντα 
έγκέφαλον τών ανταποκριτών τών ένταΰθα φαύλων, έρ
χονται σήμερον εις τοιαΰτην άντίθεσιν προς τά γεγο
νότα τά εξελισσόμενα είς τήν άτυχή έκείνην χώραν ώστε 
μόνον αφελείς ή πεπωρωμένοι τήν συνείδησιν απάτρι- 
δες δέν θ’ άντιληφθώσιν ήδη δτι ή θεσις τοΰ πανσόφου 
Σωτήρος τοΰ σφαγιάσαντος τήν Ελλάδα δέν είναι πο
σώς ευχάριστος.

Ή  γελοία διασάλπισις πτωμάτων άνευρεθέντων έντός 
τάφρων κα'ι μάλιστα είς κατάιοιτασιν έπιτρέπουσαν τήν 
άναγνώρισιν αυτών μετά παρέλευσιν ε π τ ά  ολοκλήρων 
μηνών άπό τής εποχής τών αιματηρών σκηνών τής 2 
Δεκεμβρίου, ό κυνικός εις αναίδειαν ισχυρισμός, δτι 
ταΰτα άνήκουσιν ε’ις Μικρασιάτας και Κρήτας συνεπώς 
ά γ ν ώ  σ τ ο υ ς  δέν είναι βεβαίως τά γεγονότα, 
άτινα θά συμβάλωσιν εις τήν έπιτυχίαν τής ποθούμενης 
ένώσεως τών αντιθέτων έν Έλλάδι πολιτικών στοιχείων 
ουδέ είναι διά τήν λογικήν ή κήρυξις τοΰ «στρατιωτικού 
Νόμου κα'ι ή περίφημος έκείνη έ κ κ α θ ά ρι σ ι ς τά 
μέσα δι" ών θά στερεώση τή(ν κλονίζομε νην θέσιν του ό 
έκ Κρήτης Δικτάτωρ.

Δέν είναι βεβαίως άνάγκη νά εϊμεθα προικισμένοι 
μέ τήν σοφίαν τοΰ Σολομώντος ουδέ μέ τήν πολυθρύλ- 
λητον πολιτικήν διαίσθησιν τοΰ “Ελληνας Κα^βούρ, ϊνα 
φθάσωμεν εις τό συμπέρασμα δτι ή έν Έλλάδι κατά- 
στασις όσημέραι όξύνεται μεθ’ δλην τήν οόδινον άπο- 
ψιν, τήν όποιαν έπιχειροΰσι νά προσδώσωσιν είς αύτήν 
ή Συμμαχική λογοκρισία καί οί έ'μμισθοι έν ’Αθήναις 
πράκτορες τοΰ φωστήρος και άνταποκριταί τών ένταΰθα 
πατριωτών προμηθευτών.

Ή  έκ τής Πελοπονήσου είς τήν Στερεάν Ελλάδα 
μετάβασις τοΰ Στρατηγοΰ Παπούλα καί Τυπάλδου, ή 
άποβίβασις Γαλλικού στρατοΰ εις τήν ’Ιτέαν, ή δ ι α- 
τ α χ θ ε ΐ σ α  μέν πρό πολλοΰ είς τάς έδρας των μετα- 
στάθμευσις τών έν Πελοπονήσφ στρατευμάτων άλλά μή 
π ρ α γ μ α τ  ο π οι  η θ ε ΐ σ α  είσέτι, δέν είναι βεβαίως 
γεγονότα έπιμαιρτυροΰντα περί τής βελτιώσεως τής έν 
Έλλάδι καταστάσεως, άλλά τουναντίον θλιβερά αγγέλ
ματα επικείμενης— άν αυτή δέν ήρξατο ήδη— αναρχίας 
καί αιματηρού έσωτερικοΰ σπαραγμού, οΰτινος υπαίτιος 
εγένετο ή φιλαρχία τοΰ έκ Κρήτης πολιτευτσΰ, δστις 
αμα τή έπανόδω του έζήτησε νά θεμελιώση τό νέον αΰ
τοΰ πολιτικόν οικοδόμημα έπί Αντεκδικήσεων, ίκανοποιή- 
σεως ατομικών παθών καί πολιτικής ρουτίνας, έφάμιλ- 
λον τών όποιων ούδέποτε άνέγραψεν ή ιστορία τών νεω- 
τερων πολιτικών χρόνων τοΰ δυσμοίρου 'Ελληνικού Βα
σιλείου. ’

Ύπεράνω δμως δλων αύτών τών γεγονότων πλέον 
ή ένδεικτικών τής χαώδους πολιτικής καταστάσεως, ήν 
αντιμετωπίζει ήδη έν Έλλάδι ό έκλεκτός τών Συμμά
χων, ϊσταται άναμφισβήτητος άπόδειξις τοΰ κρίσιμοι» 
τής θέσεώς του ή τελευταία εΐδησις, ήν μετέδωκεν ήμΐν 
ό τηλέγραφος περί τών σχέσεων τοΰ Θρόνου πρός τήν

1π.·Λ>ληθείσαν έπί τοΰ Ελληνικού λαοΰ Σ υ μ μ α χ ι κ ή ν  
Αΐίΐ'ρνησιν.

Ό  έν Έλλάδι Δικτάτωρ έζήτησε παρά τών Συμμάχων 
:ήν σύγκλησιν ούχί τής τελευταίας Βουλής, άλλά τής 
3ιαλυθείεης τοιαύτης τοΰ 1915. Τήν δι’ εΰνοήτους λό
γους επιθυμίαν ταύτην τοΰ περίφημου έπαναστάτου ήρ- 
νήθη νά ικανοποίηση τό Στέμμα, καθ’ α μεταδίδουσιν 
ήμΐν τά έξ Ελλάδος τηλεγραφήματα είς τρόπον ώστε 
γεννώνται σήμερον τά ερωτήματα ποιος τών δύο θά 
ύποκύψη ύποχωρών; Θά προβώσιν οί Σύμμαχοι ϊδια 
έξυπηρετοΰντες συμφέροντα εις τήν έκθρόνισιν καί τοΰ 
Αλεξάνδρου δημιουργαιΰντες οΰτω βία Δημοκρατίαν 

πλέον έν Έλλάδι έναντίον τών ’Αρχών τού Δικαίου καί 
τής Ελευθερίας των λαών, μόνων αρμοδίων νά κανο- 
νίζωσι τό πολίτευμα αύτών, ώς διεκήρυξε πρό πολλοΰ 
ό σοφός τών Ηνωμένων Πολιτειών Πρόεδρος καί έν- 
εστερνίσθη ή άναγεννηθεϊσα Ρωσοία; Θά ύποκύψη ό 
Αρχηγός τών Φιλελευθέρων είς τήν Βασιλικήν άρνησιν 
οζηριζομένην έπί δικαιώματος έπορρέοντος έκ τού Συν- 
ταγμο,τ,ας ή τήν άνάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενος θά 
προβή κοί είς κήρυξιν πολέμου άκόμη άναλαμβάνων 
Γ.ντός τήν ευθύνην τοΰ άπαισίου έγχειρήματος παρά τήν 
ένδεδειγμένην περί τοΰ έναντίου θέλησιν τοΰ ’Έθνους;

Δυστυχώς ή παρελθοΰσα πολιτεία τοΰ άνδρός εΐναι 
Ασφαλές εχέγγυον τοΰ μέλλοντος, ή δέ άσύλληπτος δο
ξομανία του μάς έπιβάλλει νά πιστεύωμενν δτι εύρι- 
κόμενος πρό παραιτήσεως καί τής ανάγκης ένεργείας 

νέων έκλογών έξ ών θά έξήρχετο ήττημένος, δέν θα 
διοΐάση νά' προβή είς δεύτερον· πραξικόπημα, όπότε 
άσφαλώς ή Ελλάς θά αίματοκυλισθή.

Λ  NEARLY FORGOTTEN PAGE OF MODERN 
GREEK HISTORY

D O N  P A C I F I C O  
(From Justin McCarthy’s History of our own times)

Chapter X IX  page 304.
L. A. Burt Publishers, New York.

The coercion against weak nations exercised by 
the European Powers in the present world war is 
not a modern invention.

The following is an accurate account given by 
the British historian Mr. Justin McCarthy in his 
contemporary history:

It is, indeed, very interesting to- our readers to 
refresh their memory and to know that brutal force 
remains unreformed along the centuries of the 
history of mankind.

The name of Don Pacifico was as familiar to 
the world some quarter of a century ago as that 
of M. Jecker was about the time of the French 
invasion of Mexico. Don Pacifico became famous 
for a season as the man whose quarel had nearly 
brought on a European war, caused a temporary 
disturbances of good relations between England 
and France, split up political parties in England in 
a manner hardly even known before, and establish
ed the reputation of Lord Palmerston as one of the 
greatest parliamentary debaters of his time. Among 
the memorable speeches delivered in the English 
House of Commons that of Lord Palmerston on the 
Don Pacifico case must always take a place..........

Don Pacifico was a Jew, a Portuguese by extrac
tion, but a native of Gibraltar and a British subject. 
His House in Athens was attacked and plundered 
in the open day on April 4’ 184 7 by an Athenian 
mob who were headed it was affirmed by two sons 
of the Greek minister of war. The attack came 
about this way. It had been customary in Greek 
towns to celebrate Easter by burning an effigy of 
Judas Iscariot. In 1847 the police of Athens were 
ordered to prevent the performance, and the m ob’ 
disappointed of their favorite amusement, ascribed 
the order to the influence of the Jews. Don Paci- 
fico’s house happened to stand near the spot where 
the Judas was annually burnt; Don Pacifico was 
known to be a Jew; and the anger of the mob 
was wreaked upon him accordingly. There could 
be no doubt that the attack was lawless, and that 
the Greek authorities took no trouble to protect 
Pacifico against it. Don Pacifico made a claim 
against the Greek government for compensation. 
He estimated his losses directand indirect at nearly 
thirty-two thousand pounds sterling. Another claim 
was made at the same time, by another British 
subject, a man of a very different stamp than Don

Pacifico. This was Mr. Finlay the histor.^in o f 
Greece. Mr. Finlay had gone to Greece in the en
thusiastic days of Byron and Cochran and Hastings; 
and he settled in Athens when the independence 
of Greece had been established. Some of his land 
had been taken for the purpose of rounding off 
the new palace gardens of King Otho; and Mr. 
Fmlay had declined to accept the terms offered by 
the Greek government, to which other landowners 
in the same position as himself had assented. 
Some stress was laid by Lord Palmerstons antago
nists in the course of the debate on the fact that 
Mr. Finlay thus stood apart from other landowners 
in Athens. Mr. iFinlay Ihowever had a perfect 
right to stand out for any price he thought fit. He 
was in the same position as a Greek resident of 
London and Manchester whose land is taken for 
the purposes of a railway, or other public improve
ment, and who declines to accept the amount of 
compensation tendered for it in the first instance. 
The peculiarity of the case is that Mr. Finlay was 
not left, as the supposed Greek gentleman assur
edly would be, to make good his claims for him
self in our courts of law. Neither Pacifico, nor 
Mr. Finlay had appealed to the law courts at all. 
But about this same time our foreign office had 
several little complaints against the Greek author
ities. W e had taken so considerably a part in sett
ing up Greece, that our ministers not unnaturally 
thought Greece ought to show her gratitude by 
attending a little more closely to our advice. On 
the other hand, Lord Palmerston had made up his 
mind that there was constant intrigue going on a- 
gainst our interests among the foreign diplomatists 
in Athens. He was convinced that France was per
petually plotting against us there, and that Russia 
was watching an opportunity to supercede, once 
for all our influence by compll;tel^T establishing 
hers. Don Pacifico’ s sheets, counterpanes, and gold 
watch had the advantage of being made the subject 
of a trial of strength between England on the one- 
side, and France and Russia on the other. There 
had been other complaints as well. Ionian subjects 
of her majesty has sent in remonstrances against 
lawless or high handed proceedings; and a mid- 
.shipman of her majesty’s ship. Fantome landing 
from a boat at night on the shore of Patras was 
arrested by mistake. None of these questions would 
seem at first sight to wear a very grave inter 
national character. All they needed for settlement 
was It might be thought, a little open discussion 
and the exercise of some good sence and modera
tion on both sides. It cannot be doubted that the 
Greek authorities were lax and careless, and that 
acts, had been done which they could not justify. 
It is only fair to say that they do not appear to 
have tried to justify some of them; but they were 
of opinion that certain of the claims were absurd
ly exaggerated, and in this belief they proved to 
be well sustained. The Greeks were very poor, 
and also very dilatory; and they gave Lord Pal
merston a reasonable excuse for a little impatience. 
Unluckily, Lord Palmerston became possessed with 
the idea, that the French minister in Greece was 
secretely setting the Greek government on to resist 
our claims. For the foreign office had made the 
claims ours. They had lumped up the outrages 
on Ionian seamen, the mistaken arrest of the mid
shipman (who had been released with apologies 
the moment his nationality and position were 
established. ) Mr. Finlay’s land, and Don Paci
fico’s furniture in one claim, converted it into a 
national demand, and insisted that Greece must 
pay up within a given time or take the conse
quences. Greece hesitated, and accordingly the 
British fleet was ordered to the Piraeus. It made 
its appearance very promptly there, and seized all 
the Greek vessels belonging to the government and 
to private merchants that were found within the 
waters.

(T o be continued)

Ζαχαρίου Κωνσταντίνος νηός μέ νειότη, νηός τζιμάλι 
κι’ ή Λεωνιδάκη Λόλα μ’ ώμορφιές μ’ άφράτα κάλλη 
στής ζωής τής παντρεμμενης τόν καινούριο δρόμο μπήκαν 
καί ζευγάρι ταιριασμένο είς τό Μπρίτζιπορτ γινήκαν.
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Κ A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Λ Ε Υ Φ Ε Ρ I A
είς τάς σκέψεις σας ε’ις τάς ιδέας σας εις τά έ'ργα σας. Ικαί Παραγγελιών ύπό τόν τίτλον INTERNATIONAL

IMPORTING BUREAU. Τά Κεντρικά Γραφεία τής 
'Εταιρείας έγκατεστάθησα,ν είς τό Παγκοσμίου φήμης 
W ALL STREET είς τό Κέντρον τών Μεγαλειτέρων 
Τραπεζών τοΰ Κόσμου καί πλησίον τοΰ Χρηματιστη
ρίου Νέας Ύόρκης. Άπό σήμερον δύνασθε ελευθέρους 
νά ζητήσητε πληροφορίας καί 'Οδηγίας διά πάν ’Εμ
πορικόν καί Οικονομικόν ζήτημά σας. 'Ο Μόνος ’Ανε
ξάρτητος Οίκος έν Αμερική, τό μυστικόν του θά είναι

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΧ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΙΛΗΡΩΘΗ

Πανηγυρίσατε ' Ελληνες ’Έμποροι, Κ(_4Γαστηματάρ- 
χαι, 'Υπάλληλοι καί Έργάται τό μέγα γεγονός τής ίδρύ- 
σεως τοΰ Πρώτου Ανεξαρτήτου Διεθνοΰς ’Εμπορικού 
Οίκου καί Παγκοσμίου Πρακτορείου Πληροφοριών

ή πρόοδός σας. Π ροσέξατε!!! 40 ο>ο κέρδη προσφέ- 
ρομεν είς όσους συνεργάζονται μεθ’ ήμών. Παντσΰ 
οπου υπάρχει "Ελλην πρέπει νά ζητήση τόν Αγγελιο
φόρον, στέλλεται δωρεάν. Γράφετε την διεύθυνσιν μό- 
νον Άγλιστί

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π ΟΥΡΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΑ ΓΑΜΩΝ, ΒΑΠ ΤΙΣΤΙΚ Α  ΕΝΔΥ
ΜΑΤΑ, ΒΑΠ 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 1 40 Orchard.

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

Γίνεται μέτοχοι είς τήν μεγαλειτέραν Ελληνικήν βιο
μηχανικήν εταιρείαν έν Αμερική. Αγοράσατε μετοχάς 
τής εταιρείας Vasil Steam Systems Co. τώρα διότι 
αιίριον θά τιμώνται υπερβολικά. Τιμή μετοχών 5 δολλα- 
ρια έκάστη.

Τήν εταιρίαν μας δέν θαυμάζουν καί συστήνουν μό- 
ινον οί ειδικοί καί επιστήμονες, αλλά καί Εμπορικά Επι
μελητήρια ώς τό τής πόλεώς μας τό όποιον έπισήμως εκ
φράζει τήν πεποίθησιν δτι αί πολύτιμοι εφευρέσεις μας 
;ίς ολίγα ετη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 
πόλιν Hudson δπου έχομεν τά εργα μας.

Ή  εταιρεία μας δέν πωλεΐ 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
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Hudson Mass.

Λά6ι ξανθό ΑίδινιοΟ και yabi Καλαματας
not βον Φυμίζζι τά μαλλια ξανθής γαλανομά-.ας,
λάΛ< βνδοϋ απόσταγμα καί λάδι μυροδόλο,
ΙλραΙς-χαρνδι Σάλωνας κι’ έλυαίς άπά Βάλο
ίΐ'ΐς Ά χ α ΐα ς  τά  ϋγρά τά μνρυιμένα ’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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ 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.

Π ΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
Εφημερίδες καί περιοδικά Ελλάδος καί Αμερικής. 

ΧΑΡΤΟ Π ΩΛΕΙΟΝ 
Πλούσια συλλογή χάρτου καί πολυχρώμων εικόνων 

καί δελταρίων.
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
Μέ την προτομήν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ IB 

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

Έκ καθαρού χρυσοϋ 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.

Ξενοδοχεϊον ΰπνου ποΰ καί φαΐ σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυρωσννη 
νερά ζεστά καί κρΰα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ τή βδομάδα νοίκι μά καί μέ τήν ήμέρα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχεϊον πρώτης 
ό Παπανδρέου τώχει λεβέντης πατριώτης.

H O T E L  K A L I T H E A  
35 Gilbert St., Bridgeport, Conn.,

» * ·

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Αμφίσσης,
Π ρωτης τυριά τοΰ Π αρνασσοΰ νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αυτούς ν’ άποτανθής πού ναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες Ιμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εΰθΰς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

136 E. 17th St.,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK
***

Μτνιίς λέν at .vf| πώς ίέν ·ά πή καί μέν·. 
φοϋχα έάν έπάνω μας δέν καλοραμμένα.
“Αν ♦έλης νά ·υγχινη*Τ) κι’ ή δβπλαγχνη ’Εκείνη 
μάλις ττνμέν· σέ 1*ΐ λές m’ είσαι φιγουρίνι 
•τούς Π αχαγκβφγίου Μπρος νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά χάνις Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
6ββ Blue Island CHICAGO.

ELLENIC FURNISHING C ·.
M l  «tk AVENUE NEW T O O L

ΝΕΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδ ρικών ϊΐδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι ϊΐδος μεταξωτά έοάρ- 
βουχα, τής έχοχής καλοκαιρινά.

Τιμαί άρισμέναι, άνεχίδεκτοι «υναγωνισμού.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Δέν είναι μόσχος ή Mat ον τριαντάφυλλα καί γιβύλιβ 
Εΐναι καφές τον Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
*<*ρές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγ» περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
3C2 PEARL STREET, NEW YORK CTTT

*  *  *

’Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερβτά 
πβϋ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρβοτά.
Βαπόρια πού τή θάλασσα κι’ δγρια τή φιλοννε 
καί παίζουν μέ τ4 κΰμά της καί τήν περιγελούν» 
μέ λοίσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
» ’ 4 ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρών».
Ό  Γαλανός γι' αντά έδβ> καί δίνει καί είσπράντ» 
π ο ΰ ν · κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A  Galanos 20 Pearl St. New Y«rk

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

I 7 5 Lexington, Ave. New Υ ork.
Άριθ. Τηλεφώνου Madison Square 4775.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ  
Ί  ■»*·«; ____

35C W. 4 4  ST. NEW YOML

G A G A U S  St ECONOMOU
252 Ckestaut St, Manchester, Ν. K

Γυρεύεις είδη άνδρικά sits καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμ^ γιά κάθ· ήλικία; 
βέλος χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδβς, 
στέφανα γόμων λεμονιάς, βαφτνστικά λαμχάλις;
Στον ΟΙκσνόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνι^ς 
δλα τά είδη χον ζητΰς φθηνά νά τά ψουννσ ;̂ 
γιβτ’ Ιχσυν *£®της μαγάζΐ μέ «οικιλία, πλοννο 
xoi σάν τό βλέ»*βις στίκεσ<m καί λές μω$' τ’ tlvca wftw;

« * ·

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

' ■  φτί-mu ιλν χαρά μά σάν δέν ίχης χρήμα
M r ^μ*β<?*1ς οέ (< (α ιά  νά χάν^ς οΰτι βήμα.
9 ν α ι  Λολλοί (Ιοαγ βγΚ ς μά βάν τοΰς <Δρί6α-Αέχ«»

SLtn τδν κόσμο <ηή τιμή δέν ·46 ρη ς μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φθήνεια δσω πέρνει 
Τ*·τ' 6λ« τέ Κατηητημα ιοίς μετρηχοίς τά  φέ^νκ.
LK K AS k  D R IV A S  1» 21 ROOSEYRLT ST. Λ  Τ .


