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Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί ιό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίν  ̂

KtYXt σέντσι α μοναχά τό φύλλο ν' άγοράζη 
νά χάνι) γέλι’ αύτός ιά μάς χαί μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.
Νέα Ύόρκη Εδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίν» 
πώ πώ καί τό Λειττέρη μας σάν τί τόν χεριμένη.

’Ιούλη είκοσι οχτώ 
τών Ρώσσων κάζο τρανταχτό.

Αν θέλβ δμα>ς καί κανείς συνδορμητής νβ 
ίη» μοναχά δολλαρια τό χρόνο θά μάς δίν^,

δπως μή κάμνωμεν καί 'μεϊς έράνους δπως l U t l  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν χ ρ ο χ α τ · β 4 λ |
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά 
χον προπαγάνδες «άν στραβές μάς χόρχαοατ

Είκοσι αριθμός μας άλλά μαζί καί εξη 
καί στό εξής καθένας στό καμπαρέ θά τρέξη.

C H U R . C H  I L L ’ S C A B Λ-RET

Συμβολική εικόνα ποΰ λέν πώς εχει γίνει 
στά περασμένα χρόνια στοΰ Καμπαρέ τή δίνη.

Φ.— Στό τραπέζι τό μεγάλο 
ποΰ θά γίνη στό Παρίσι 
μέ καθένα Άγγλο-Γάλλο 
κι’ ό Λευτέρης θά καθήση 
γιά νά ράψη καί νά κόψη 
στους Συμμάχους του μιλώντας 
ό Μεσσΐας μέ τήν δψι 
καί τό γέλοιο τής Τζοκόντας. 
Ό  κονσέϊγ τών Έριννύων 
ποΰ θά γίνη στο Παρίσι 
τό δεσμό τών Βαλκανίων 
ό Λευτέρης θά τόν λύση 
γιατί δλοι θά ναι μπούφοι 
Γάλλοι Ρώσσοι καί Εγγλέζοι 
κι’ ό Μεσαίας κλωτσοσκοΰφι 
μέ τής σκούφιες των θά παίζη. 
"Οσια πήραν οί Βουργάροι 
χώματα ματοβαμμένα 
ό Μεσσίας θά τά πάρη 
στό κονσοϋλτο μέ τό πέννα 
Ό  Σωτήρ ποΰ νέας νίκας 
διαλαλεΐ χοντροκεφάλα

Ψάλλουν κι’ οί δυό στή- λύρα 
κακή ψυχρή μας μοΐρα.

ό ’Αντάρτης ό Κρητίκας 
ό Λευτέρης με τό πάλα.
’Έλα κούρδισε τή λύρα 
Περικλέτο τραβαδοΰρο 
γιά νά ψάλης τό Σωτήρ α 
ποΰ μάς επαψε τσ Βοΰρο 
καί τή θέσι του θά πάρη 
καί τσ τρικαντό του τώρα 
Φιλελεύθερο φανάρι 
άπ’ τών Φαραώ τή χώρα. 
Ψάλλε Περικλή, κοθώνι 
τό Μεσσία τόν αντάρτη 
ποΰ στή φυλακή στριμώνει 
καί τόν Καζαντζή στή Σπάρτη 
κι’ ή τσιμπίδα έχει πιάσει 
μέσ’ στόν άσχημο καιρό 
τόν Παποΰ μας τό Θανάση 
τών Σερρών τόν Άργυρό. 
Ψάλλε Περικλή τσακπίνη 
ψάλλε Περικλέτο κτήνος 
τά καζάνια μέ μπενζίνη 
στό νησί τής Έλευσΐνος

ποϋ χατήρι στόν ’Ιμάμη 
τού Ντελάλη τόν κογιώνο 
τής μπενζίνης ενα δράμι 
αυγατίζει σ’ εναν τόνο.
Μέ τους διωγμούς τούς νέους 
Περικλέτο παπαγάλε 
τούς άντάρτας τούς γενναίους 
τοΰ Κρητικά πάλι ψάλλε 
πού δαφνών τούς πήρε κόρος 
κι’ άντιστάσεως μή οϋσης 
επιπίπτουν νικηφόρως 
στά δαυκιά τής πρωτευούσης.

Π .— Καί γώ μαζί σου ψάλλω 
βρέ Φασουλή σακάτη 
καθένα Άγγλο-Γάλλο 
αυθόρμητο προστάτη 
καί τών Γραικών ή χώρα 
μέ τόσους ψηλομύτες 
Π ροστάτες εχει τώρα 
ώς καί τούς Άναμίτες.
’Έπεσε ό Σορώκος 
πάνε κι’ ή Τραμουντάνες
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Τώρα ό Τσιριμώκος 
ποτίζει μαντζουράνες 
κι’ ή Θέμις πιά κολλίγα 
ψηλαφητά προβαίνει 
δπως στήν τυφλομυΐγα 
μέ ζυγαριά σπασμένη.
Ψάλλω κι’ έγώ μέ σένα 
ευεργεσίας πλήθη 
και σκύβω στό καθένα 
Συμμαχοκολοκΰθι 
δμως ή φαντασία 
τη μοΰσα τώρα φέρει 
στό νέο τό Μεσσία 
τόν τρομερό Λευτέρη.
Ζήσε Λευτέρη ζήσε 
λεν ή χορδές τής λύρας 
ποΰ τών Συμμάχων είσαι 
προστάτης και Σωτήρας 
καί κυβερνώντας τώρα 
κερδίζεις κάθε ποΰντο 
γι’ αύτό κι’ ή δόληα χώρα 
τραβά νά πάη φούντο.

Ό  Φασουλής κι’ ό Περικλής κι’ αύτοί έν ίσοις ίσοι 
γλεντούν στό Τσώρτσιλλ άν σαμπάν καί τύφλα στό μεθύσι

Π .— Βίβα!
Φ.— Νά ζήσης Περικλή. Νδν’ ή στιγμές σου λίγες

καί νά σέ ίδώ νά σέρνεσαι καί νά σέ τρών ή μύγες. 
Π .— Κύτα σπρίγκ τσίκιν Φασουλή καί κρέας τρυφερό 
Φ.— Θαρρώ δέν θάταν άσχημα νά μπούμε στ όχορό 

γιατί μέ την άσιδοσιά πούχομε δώ στήν κόντρυ , 
μπορώ νά είμαι καί Π απάς μά νά κρατώ καί λόντρυ 

Π .— "Ελα νά μπούμε στό χορό νά γίνωμε σφοντύλι 
δίπλα στό λιβάνιστερό, κοντά στό πετραχήλι 

Φ.— Μπροστά σέ τέτοιες (ομορφιές καί κόμματους άφρά-
τους

ξεχνώ καϋμούς τής Εκκλησίας ξεχνώ καϋμούς τού
Κράτους

καί προκειμένου δυό ματιών καί μιας μακρομετά-
νοιας

εΐναι θαρρώ καλλίτερη ή γεΰσις τής σαμπάνιας. 
Π .— Τί κάνει ό Ίφηγητής κι’ ό φίλος Καφαντάρης;
Φ.— Τώρα πού γύρω μαίνεται ματοβαμμένος 'Αρης 

θέλω κι’ έγώ σάν άνθρωπος λιγάκι νά ξεσκάσω 
καί μέ γυμνό καί ντεκολτέ τό μάτι νά χορτάσω. 
Μή με ρωτάς πολιτικά απόψε μήτε λέξι 
Βάλε σαμπάνια μοναχά. ’Αμάν Χριστέ κι’ ας φέξη 
Θέλω νά πιώ αχόρταγα δσω νά γίνω σκνίπα 
πού τού σπιτιού νά μή μπορώ νά βρώ παρντόν τήν

τρύπα.
Κύτα τριγύρω σου ζωή καί κρέας πού σκαρτάρει. 
Φωτιά νά κάψη τό χαρτί φωτιά τό καλαμάρι 
Ντάουν γουΐθ δί αντερί ούρα' τό πανταλόνι 
κι’ απόψε ξερογλείφοιμαι λες καί μασώ λεμόνι.

Π .— Τό γράμμα διάβασες καί σύ τοϋ φίλου Περπινιά; 
Φ.— ’Απόψε είμαι καθώς λέν τού Βασιληά γεννιά 

κι’ άν έχω στόμα μόν σερί δέν βγάζω δμως λόγο 
βλέπω τριγύρω μοναχά καί μέ τά μάτια τρώγω. 

ΓΙ.— Τήν πήραμε τήν "Ηπειρο βρέ Φασουλή καί πάλι; 
Φ.— Μή μού σκοτίζεις ζέ βού πρί άπόψε τό κεφάλι 

Μέσα σ’ αύτό τό καμπαρέ νοιώθω ζωή καινούρια 
κι’ αν μέ δαγκάνουν κράτς καί κρούτς τών πόθων

τά καβούρια 
κανείς δέν εΐναι κίνδυνος κι’ εΐναι σέ δλα Νόμος 
σίτή γλώσσα καί στά χέρια μας δχι στά μάτια δμως. 

Π .— Από τά Γιάννενα λοιπόν έφύγαν οί Φρατέλοι 
Φ.— Ά σ ε  νά βλέπω Περικλή τί] βίκα μέ τό μέλι

Φωτιά μού τρώει τό κορμί, κορώνει κάθε φλέβα μου 
θαρρείς καί πύρινο δαυλί πώς γίνηκε τό αΐμά μου 
Άδειασε στό ποτήρι μου έκείνη τη σαμπάνια 
καί κάνω αύριο πρωί μιά μα*ρυά μετάνοια 

Π .— Τί έκανε ό Κύριος ήμών μέ τό Φραγγέλιον;
Φ.— Τήν Κυριακή αϊλ εξπλέν τοΰ γιοΰ δι’ Εύαγγέλιον 

κι’ αν θέλης έλα αύριο νά ήθικολογήσωμεν 
Δώ πέρ’ απόψε ήρθαμε νά πιούμε, νά γλεντήσωμεν 
κι’ αφού ό φίλος φίλευε τόν άλλο φίλο, βλάκα, 
ήρθα, καί γώ ώς ειδικός σέ τούτη τήν άμάκα. 
Βάλε σαμπάνια Περικλή νά πιώ νά κάνω κέφι 
Μ’ ευχαριστεί τό ηθικόν, κάθε καλόν μέ τρέφει 
γιατί πώς είπε ό παπάς εΐναι τά άλλα άλλα 
κι’ άλλα μαγκούφη τής Τρανής Παρασκευής τό

γάλα.
"Ολα πώς λένε τά χαρτιά μπορούμε νά τά κάνωμε 
Ν ά τρώμε νά τρωγόμαστε μά δίχως ν’ άμαρτάνωμε

δπερ θά πή στά καμπαρέ μπορείς καί σν νά πάς 
καί νά γλυκοξεσαλιασθή άκόμα κι’ ό Παπάς.

Π .— Νέο δέν μ’ είπες Φασουλή κανέν’ άπ’ τήν Πατρίδα. 
Φ.— Μή μοΰ μιλής καί γίνηκε τό μάτι μου γαρίδα

"Οπως συνήθως Περικλή τήν ώρ’ αυτή ρεμβάζω 
πολλά γιοΰ νόου πράμματα μέ τό μυαλό μου βάζω 
καί μουρμουρίζω μέσα μου μ’ αυτή τή φλόγα πούχω 
φωτιά νά κάψη σήμερα τό μαΰρό μου τό ρούχο. 
Πλαστά μου σύ ό ποιητής καί γής καί ουρανού 
άπόψε δός μου φώτισι καί πάρέ μου τό νοΰ 
νά έντρυφήσω ό φτωχός άπληρωτεί καί τζάμπα 
σέ κάθε μιά τοΰ Καμπαρέ καλοφτιασμένη γάμπα. 
Γέμισε τό ποτήρι μου καί νά ρουφήξω δός μου 
Αμάν τί πράμμα Περικλή αύτό ποΰ βλέπω μπρός

μου
Νέους ορίζοντας κυτώ καί μιά ζωή καινούρια 
Π ές τους νά παίξουν τά βιολιά, νά παίξουν τά

σαντούρια
κι’ άπηλλαγμένος καθενός καϋμοΰ Κιρικικείου 
περνώ άπόψε μερικές στιγμές τοΰ Βοκακίου. 
Κύταξε μέση.

Π.— Φασουλή τελεία πιά καί παΰλα. 
Φ.— Βάλε νά πιώ σουρτουκλε,ιιέ δσω νά γίνω τάβλα 

ούκ εστι γάρ, καθά φησίν, άνθρωπος δστις ζήσεται 
καί ούκ έν τόπφ Καμπαρέ λιγάκι άμαρτήσεται 
Άμωμοι τρέχουν έν δδφ τοΰ Τσώρτσιλ Περικλέτο. 
Τά καμπαρέ ώς ρεστοράν είναι γιά μένα φέτο 
κι’ άπό τό κίτοεν έρχονται ώς βλέπεις στραβοκάνη 
καί ζωντανά κοτόπουλα ντυμένα μέ φουστάνι. 
Κύτα τριγύρω μας ζωή άληθινή καί νειότης 
δμως τά πάντα μάταια, τά πάντα ματαιότης 
κι’ είναι γιά μένα δλ’ αΰτά τά τρυφερά βλαστάρια 
τής ’Αλεπούς οί δμφακες τοΰπίκλην κρεμαστάρια.

Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ
Τό σπουδαιότερον γεγονός τής έβδομάδος ήτο ό φο

βερός καυγάς μεταξύ Άτλαντίδος καί Κήρυκος περί 
τού άν τό Τσώρτσιλς είναι Καμπαρέ ή Έστιατόριον.

Τό σπουδαιότατον αυτό κοινωνικόν πρόβλημα ποΰ 
απασχολεί έπί μίαν έβδομάδα τώρα τάς στήλας τών ημε
ρησίων έφημερίδων μας καί τής τσέπες τών πιστών 
άπεφασίσαμεν νά τό λύσωμεν ήμείς.

Πρός τόν σκοπόν τούτον ιδιαίτερος Συντάκτης τού 
Σατύρου, ό όποιος έχρημάτισεν έπί 50 χρόνια φρουρός 
χαρεμιών στήν Πόλι, άφ’ ού έλαβε καί πολλάς άλλας 
προφυλάξεις, έπεσκέφθη κατ’ οίκον διαφόρους ΰψηλάς 
έπισκεπτρίας τοΰ έν λόγω Παρθεναγωγείου καί έζήτησε 
τήν γνώμην των έπί τοΰ τρυφερού αύτοΰ ζητήματος 
είς τό όποιον περιεπλάκη ή πατερίτσα τού Έξάρχου καί 
τό ράσο τοΰ Παπά.

Τί φρονεί ή Δίς Τριβέλα.
Ή  Δίς Τριβέλα έδέχθηκε λίαν εύγενώς τόν ήμέτερον 

συντάκτην ένεκα ή ζέστη πάνω στά κεραμίδια τοΰ σπι
τιού της καί δπως ή γάτες τό Γενάρη ήρχισαν ώς έξής 
τήν συνδιάλεξιν.

—  ’Αξιέραστος Δίς Τριβέλα. Ήμπορώ παρακαλώ νά 
έχω τή γνώμη σας έπί τοΰ Τσώρτσιλ; Καμπαρέ εΐναι, 
Έστιατόριον ή. . .  ιπποπόταμος;

—  Τό Τσώρτσιλ κύριε είναι έστιατόριον άφ, ού έμεΐς 
έ σ θ ύ ο μ ε ν έκεΐ μέσα δηλαδή τρώμε τά ψιλά τοΰ Ελ
ληνικού Δημοσίου ούχ ήττον δμως καί οί διάφοροι αντι
πρόσωποί του τρώνε. . .  γενναίες σαγωνιές.

—  Άλλά τά νούμερα Δίς;
—  Μά νούμερα έ'χουν καί ή έκλησίες καί τά σπίτια, 

έν τούτοις δέν είναι καμπαρέ.
—  Καί ή γάμπες μέ συγχωρεΐτε;
—  Πρώτα πρώτα ή πιό πολλές δέν είναι γάμπες, 

.άλλά μαρκούτσια. ’Έπειτα δέ δέν είναι καί έντελώς γυ
μνές. Φορούνε κάλτσες τρανσπαράν καί κρεατί.

—  Καί δταν κάνουν τοΰμπες καί σηκώνεται με τό 
συμπάθειο ή φουστανέλλα τους;

—  Κρίμα. Σείς οί "Ελληνες πάτε βλέπω πίσω.
—  “Οχι έμεΐς οί "Ελληνες κυρία. Οί Τούρκοι.
—  Τό Τσώρτσιλ φίλε μου δέν εΐναι καμπαρέ, άλλά 

κ υ ν - ο ν ι κ ό ν  Σκωλεΐον είς τό όποιον ό έπισκέπτης 
βλέπει πολλά πράγματα, φαντάζεται περισσότερα καί 
φεύγει μέ τό κεφάλι του συνήθο>ς βαρύ καί έλαφρά τήν 
τσέπη. Εκείνες δλες ποΰ τραγωδοΰν κεί μέσα θαρρείς 
πώς είναι σαντέζες; Θεός φυλάξοι· είναι δλες άδελφές 
τοΰ Ελέους ποΰ ψάλλουν τόν Πανάγαθον Θεόν δστις 
έδωκε γενεια σέ μερικούς παπάδες καί μυαλό κουκούτσι.

—  Είπατε Δίς Π απάδες καί θά ήθελα νά σάς ρω
τήσω. ’Έρχονται κεί μέσα Παπάδες;

—  Καί βέβαια έρχονται. Μάλιστα πρό ημερών έπε
σκέφθη τό Λ ύ κ ε ι ο ν αύτό ό άρχιεπίσκοπος τής Κα ν -

τ α β ο υ τ ί α ς  καί ό Πατριάρχης τών Ί ε ρ α σ ο λ ύ -  
κ ω ν. Μεταξύ τών επιφανών έπίσης κληρικών πού έπι- 
σκέπτονται τό ώραΐον ψ υ-σ α γ ω ν ι κ ό ν αύτό κέντρον 
είναι καί ό δημισυργήσας τόν 'Ελληνισμόν τής Αμερι
κής αί-δεσιμώτατος Μπαχούμιος Πενοσύρτης.

'Ο ήμέτερος συντάκτης άφ’ ού ηύχαρίστησε καταλλή
λως την καταδεκτικήν όμιλήτριαν άνεχώρησε καταϊδρω- 
μένος διά τής τσιμινιέρας τοΰ σπιτιού ϊνα σΐυνεχίση τάς 
συνεντεύξεις του.

Τί λέγει ή Δίς Φλιακαφλιούκα.
Ή  Δίς Φλιακαφλιούκα!, ή όποία εΐναι καλλιτέχνις, 

συγκολήτρια άρχαίων άντικειμένων ώς ό συγκοληιής 
Άντρέ τού έφήβου έδέχθη τόν ήμέτερον συντάκτην είς 
τό έργαστήριόν της γεμάτο άπό διάφορα συμβολικά αν
τικείμενα, ψαράκολες, τσιρίτσια κλπ.

Φορούσε μακρυά ρόμπα δπως ή Καρπενησιώτικες κά- 
πες καί Κρητικά υποδήματα, άμα δέ τή είσόδω τοΰ ήμε- 
τέρου συντάκτου έκλείδα>σε τήν πόρτα.

—  Τί ιδέαν έχετε περί τού Τσώρτσιλη Δίς Φλιακα- 
φλιούκα;

—  Μά έγώ κύριέ μου δέν άσχολοΰμαι είς τά. πολι- 
;ικά, άλλά καθώς βλέπετε μόνον είς τά κολλητικά.

—  ’Εννοώ Δίς τό Τσώρτσιλς Καμπαρέ.
Έδώ ή Δίς έκύταξε τόν συντάκτην μας μέ ένα βλέμμα 

κουτσαβάκικο καί άνεφώνησε.
—  “Αατα ()έ.
—  "Ωστε δέν είναι τό Τσώρτσιλ Καμπαρέ;
—  ”Οχι φίλε μου. Είναι... κουμπουρέ.
— Δέν σάς έννοώ Δίς γιατί φαίνεται μοΰ μιλεΐτε στη 

γλώσσα τών πολιτικών άρθρων τού Κήρυκος.
—  Λοιπόν άγαπητέ τό Τσώρτσιλ ε'γεινε μόνον γιά 

τούς Παπάδες. Επειδή δμως ή τιμή έτυχε νά είναι α
κριβή γι’ αύτό τό έξελαΐκευσαν καί ό κλήρος έπεσε στόν 
Αραβαντινό καί μάλιστα σάν φορατζής τοΰ Δήμου Α 

θηναίων στά Αθηναϊκά θέατρα.
—  Δίς εΐσθε άκατανόητος.
—  "Οπως είσαι καί οιύ άνόητος καί συκοφαντείς ένα 

ίδρυμα είς τό όποιον πηγαίνει κανείς καί περνά τήν 
ώρα του εύχάριστα σύμφωνα μέ τό ρητόν «"Ολα μέ τά 
μάτια καί ή σαμπάνια μέ τό στόμα».

Ό  εύτυχής συντάκτης άφ’ ού έχαιρέτησε τήν Δίδα 
Φλιακαφλιούκα μέ τό καπέλο στό χέρι ώρμησε πρός τήν 
κλειδαρότρυπα καί έξηφανίσθη ΐνα άναγγείλη είς τόν 
Εθνικόν Κήρυκα δτι τό Τσώρτσιλ άληθώς δέν είναι 
Καμπαρέ άλλ’ έστιατό^'.ον Κ ο υ μ π ο υ ρ έ .

ΑΡΘ ΡΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ .. .  ΣΑΤΥΡΙΚΗ

Συμμαχία ε τ ε ρ ο β α ρ ή ς  (τό κεφάλι σου)

Τό Συμμαχικόν συνέδριον κατά τό όποιον θά λυθή 
τό Βαλκανικόν ζήτημα τής Τρικλοποδιάς συνήλθε, δέν 
σ υ ν ή λ θ ο ν  δμως, άλλ’ έξ ακολουθούν άκόμα νά είναι 
ζαλισμένοι οί περί τόν Ντελάλην, οί όποιοι είδαν τό 
παρακάθισμα μόνον τής Ελλάδος είς τό Συνέδριον, 
δέν κατάλαβαν δμως δτι αΰτη παρεκάθισε μέν, ώς κ α- 
τ α κ ά θ ι σ μ α δέ.

Είς τό Συνέδριον αΰτό0 παρά τήν προφητείαν τής Ε 
θνικής πετσέτας καί πολλών άλλων σπουδαίων έγκεφά- 
λων δέν προεδρεύει ό Μεσσίας δχι βέβαια γιατί τά συμ
φέροντα τής Ελλάδος καί άπόντος αύτοΰ εΐναι έξησφα- 
λισμένα, άλλά διότι, άν έφευγε τώρα άπό τήν Ελλάδα 
ό Σωτήρ πολύ πιθανόν δταν άπεφάσίζε νά γυρίση πίσω 
νά εΰρισκε έ ξ η-σ φ α λ ι σ μ έ ν α  τά 'Ελληνικά πόοτα.

Είς τό Συμμαχικόν αύτό Συνέδριον, είς τό όποιον θά 
προσπαθήσουν παντοιοτρόπως ό καθένας άπό τούς Συμ
μάχους έλευθερωτάς νά βγάλη έξω άπό τά Βαλκάνια 
τή δική του τήν ούρά, φροντίζων δμως πάντοτε νά 
σπρώξη τόν άλλον νά βάλη μέσα τή δική του, γιά νά 
βγάλη τά κάστανα άπό τή φαττιά, ούδεμία υπάρχει αμ
φιβολία δτι ό κλήρος θά πέση πάνω στήν 'Κλάδα τοΰ 
πανσόφου Σωτήρος, ή οποία θά κληθή νά βγάλη τό φίδι 
άπό τήνν τρύπα καί μαζί μ’ αύτό καί τά μάτια της.

Ή  'Ελλάς θά παρακαθήση στό Συνέδριον αύτό μέ 
συμβουλευτικήν μόνον ψήφον, δηλαδή θά χωθή σ’ έναν 
καυγά με έλεύθερο μέν τό στόμα, άλλά δεμένα πισθάγ- 
κωνα τά χέρια της κι’ έτσι δταν θά τής τρώη θά έχη 
τούλάχιστον τήν παρηγοριά νά φωνάζη: Τί βαράτε ρέ;

"Οπως βλέπετε δέν εΐναι καί τοΰτο μικρό κατώρθωμα 
τού Μεσσίου. Ή  Ελλάς πριν άκόμη μπή καλιά καλά 
στόν πόλεμο κατώρθωσε νά έχη στό Συνέδριο αύτό δι
καιώματα ποΰ άνταποκρίνονται μέ τά περίφημα έκεΐνα 
δικαιώματα τής ύψηλής κυριαρχίας ποΰ είχε μιά φορά 
κι’ έναν καιρό στήν αυτόνομο πατρίδα τοΰ Μεσσίου ό 
μακαρίτης ό Χαμήτ.
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To ζήτημα τής συμβουλευτικής ψήφου δέν είναι μικρή 
επιτυχία διπλωματική. Φαντασθήτε τό Ρωμανό νά συμ- 
βουλεύη τό Αόϋντ Τζώρτζ, τό Ριμπώ, τό Σονινο καί κεί
νοι νά τόν άκοΰνε μέ υπομονή δπως ό Ίώ 6 γιά νά κά
νουν υστέρα. . . δπως τούς συμφέρει.

Γιά τό ζήτημα τής συμβουλευτικής ψήφου θά δια- 
μαρτυρηθοϋν έντόνως ή Σερβία καί ή Ρουμανία οί 
Σύμμαχοι δμως θ ’ απαντήσουν μέ τό λαϊκόν ρητόν: 
«Στοΰ κουφού τήν πόρτα δσω θέλεις βρόντα.»

Εις τό Συμμαχικόν αύτό Συνέδριον τώρα πού έξη- 
σφαλίσθησαν πλέον τά περίφημα νώτα τού Σαράϊγ θά 
ληφθη σοβαρά άπόφασις κοινής δράσεως είς τά Βαλ
κάνια, ή όποία δμως θ’ άρχίση μόλις φθάση είς τήν 
Θεσσαλονίκην ή έξ ’Αμερικής εθελοντική στρατιά τών
45.000 Βενιζελικών ομογενών τής οποίας ήγειται έφιπ
πος έπάνω στά ποδάρια του ό Χορχόραγας 'Ιδρυτής 
τής ’Εθνικής Τσουβαλιολογίας καί ή όποία καθώς ε
χομε ν μακαρονείους ειδήσεις μόλις χθες έπέρασε τόν 
Σκουλαρίγγειον πορθμόν κολυμβώντας καί χρησιμοποι
ούσα τό κεφάλι της νά τήν κράτη στόν άφρό.

Ή  Ελλάς θ ’ άντιπ:ροσωπευθη είς τό Συνέδριον αύτό 
«πό τόν κ. Ρωμανόν, ό όποιος φορεΐ έναλλάξ ένα μόνο 
γυαλί, μολονότι έ'χει δυό μάτια, κατ’ άλλους μέν άπό 
οικονομία, κατ’ άλλους δέ γιατί δέν κατώρθωσε άκόμα 
νά καταλάβη ποιό άπό τά δυό μάτια τόν πονεΐ. Τό δεξί 
ή τό ζερβί.

Τά Ελληνικά δίκαια συνεπώς είναι ά σ φ α λ ι σ μ έ
ν α δπως καί τά μάτια τού επιφανούς αντιπροσώπου 
μας, τοΰ όποιου τό έπώνυμον (ρωμάνο) είς τή γλώσσα 
τών μπακάληδων σημαίνει κεφαλοτύρι.

Άλλά καί ή Ρουμανία δέν είναι καθόλου δυσαρεστη- 
μένη μέ τή συμβουλευτική ψήφό της δι’ δ καί ό αντι
πρόσωπός της κ. (Β)λαχοβάρης ούδεμία υπάρχει αμφι
βολία δτι θά (β)λαχοβαρή.. . τό κεφάλι του στόν τοίχο.

Είς τό έν λόγω συνέδριον τόν πρωταγωνιστούντα ρό
λον βωβού προσώπου θά ύπο(γ)δυθοΰν τά Κράτη τοΰ 
Αίμου σύμφωνα μέ τήν γνωστήν παροιμίαν, «Άλλοι ποΰ 
δέν έχει νύχια νά ξυστή» ή μάλλον νά ξύση τούς Αύ- 
στρογερμανούς.

"Οπωσδήποτε δμως καί δν έχουν τά πράγματα είς τό 
—νμβούλιον αύτό ή Ελλάς θά κ α τ α λ ά β η  την θέσιν 
της καί οί μόνοι ποΰ δέν θά κ α τ α λ ά β ο υ ν τί τους 
γίνεται θά εΐναι πάλιν εκείνοι ποΰ έπανηγύρισαν μέ τόν 
έθνικό τους ζουρνά τό γεγονός τής συμπαρακαθήσεως 
της Ελλάδος είς τό συνέδριον τής Τυφλομύγας κατά 
τό όποιον οί προασπισταί τών δικαίων τών μικρών λαών 
θά παίξουν τό κλωτσοσκοΰφι μέ τή σκούφια τοΰ Κασ- 
θά παίξουν τό κλωτσοσκοΰφι μέ τή σκούφια τοΰ Κα- 
σίδη, τόν όποιον θά ύποκριθή έπί τού παρόντος ό Μεσ
σίας.

A NEARLY FORGOTTEN PAGE OF MODERN 
GREEK HISTORY

D O N  P A C I F I C O  

(From Justin McCarthy’s History o f our own times)
Chapter X IX  page 304.

L. A . Burt Publishers, New York.

The Greek government appealed to France and 
Russia as powers joined with us in the treaty to 
Protect the independence of Greece; France and 
Russia were both disposed to make bitter com 
plaint of not having been consulted first by the 
British government; nor was their feeling greatly 
softened by Lord Palmerston,’ s peremtory reply 
Aat it was all a question between England and 
Greece, with wich no other power had any business 
to interfere. The Russian government wrote an 
angry, and indeed an offensive remonstrance. The 
Russian foreign minister spoke of “ the painful im

pression produced upon the mind o f the emperor 
by the unexpected acts o f violence which the 
British authorities had just directed against Greece;”  
and asked if Great Britain “ abusing the advantages 
which are afforted her by her immense maritime 
superiority^ intended “ to disengage herself from 
all obligation”  and to “ authorize all great powers 
on every fitting opportunity to recognize toward 
the weak no other rule but their own will, no other 
right but their own physical strength” . The French 
government, perhaps under the pressure of diffi
culties and uncertain affairs at home, in their un
settled state, showed a better temper, and inter
vened only in the interests of peace and good 
understanding. Something like a friendly arbitra
tion was accepted from France, and the French 
government sent a special representative to Athens, 
to try to come to terms with our minister there. 
The difficulties appeared likely to be adjusted. All 
the claim except those of Don Pacifico were matter 
of easy settlement, and at first the French com 
missioner seemed even willing to accept Don Paci- 
fico’s stupendous valuation of his household goods. 
But Pacifico had introduced other demands of a 
moreshadowy character. He said that he had cer
tain claims on the Portuguese government, and 
that the papers on which these claims rested for 
support were destroyed in the sacking of his house, 
and therefore he felt entitled to ask for L26.618 
as compensation on that account also. The French 
commissioner was a little staggered at this demand, 
and declined to accede to it without consideration; 
and as our minister Mr. Wyse, did not believe he 
had any authority to abate any of the now national 
demand, the negotiation was for the time broken 
off. In the meantime however, negotiations had 
still been going on between the English and French 
governments in London, and these had resulted 
in a convention disposing of all the disputed claims. 
By the terms of the agreement a sum of eight 
thousand five hundred pounds was to be paid by 
the Greek government, to be divided among the 
various claimants; and Greece was also to pay 
whatever sum might be found to be fairly due on 
account of Don Pacifico’s Portuguese claims after 
these had been investigated by arbitrators. This 
would seem a very satisfactory and honorable 
arrangement. But some demon of mischief appeared 
to have this unlucky affair in charge from the first. 
The two negotiations going on in London and 
Athens simultaneously got in each others way. 
Instructions as to what had been aggreed to in 
London were not forwarded to Athens quickly 
enough by the English government, and French 
government sent out to her commissioner the news 
of the convention, he found that Mr. Wyse knew 
nothing about the matter, and had no authority, 
which as he conceived, would have warranted him 
in departing from the course of action he wav 
following out. Mr. Wyse, therefore, proceeded with 
his measures of coercion, and at length the Greek 
government gave way. The convention having, 
however, been made in London, there then arose 
a question as to whether that convention of the 
terms extorted at Athens should be the basis of 
arrangement. Over this trumpery dispute, whifch 
a few words of frank good sense and good temper 
on both sides would have easily settled, a new 
quarrel seemed at one time likely to break out 
between England and France. The French govern
ment actually withdrew their ambassador M. 
Drouyn de Lhuys from London; and there was 
for a short time a general alarm over Europe. But 
the question of dispute was really too small and 
insignificant for any two national governments to 
make it a cause of serious quarrel; and after a while 
cur government gave way, and agreed to an arran
gement which was in the main all that France 
desired. When, after a long lapse of time, the ar
bitrators came to settle the claims of Don Paci
fico, it was found that he was entitled to about 
one thirtieth of the sum he had originally demand
ed. He had assessed all his claims on the same 
liberal and fanciful scale as that which he adopted 
in estimating the value of his household property.

Don Pacifico, it seems charged in his bill one' 
one hundred and fifty pounds a bedstead, thirty 
pounds for sheets o f . the bed, twenty-five pounds 
for two coverlets, and ten pounds for a pillow 
case. Cleopatra might have been contended with 
furniture so luxurious as Don Pacifiico represented 
himself to have in his common use. The jewelry 
of his wife and daughters he estimated at two- 
thousand pounds. He gave no vouchers for any 
of these claims, saying that all his papers had 
destroyed by the mob. It seemed too that he had 
always lived in a humble sort of way, and was 
never supposed by his neighbors to possess such 
splendor of ornament and household goods.

While the controversy between the Englsih and 
French governments was yet unfinished, a parlia
mentary controversy between the former govern
ment and the opposition in the House of Lords 
was to begin. Lord Stanley proposed a resolution 
which was practically a vote of censure on the 
government. The resolution in fact expressed the 
regret of the House to find “ that various claims 
against the Greek Government, doubtful in point 
of justice, or exaggerated in amount, have been 
enforced by coercive measures, directed against 
the commerce and people of Greece, and calcul
ated to endanger the continuance o f our friendly 
relation with foreign powers.”  The resolution was 
carried, after a debate af great spirit and energy 
by a majority of thirty-seven. . . . . .

This excerpt from Mr. Justin H. McCarthy’s 
History of Our Own Times” , furnishes an illustra

tion of the intrigue, deceit and utter lack of confi
dence between two of the self-styled "Powers 
Guarantors’ of Greece in their relations with their 
so-called international "ward.”  It demonstrates 
beyond any doubt that the Greeks are of those 
peoples who, in President Wilson’s phrase, “ have 
hitherto lived under the power o f Governments 
devoted to a faith and purpose hostile to their 
own. "A s President Wilson points out, such a 
condition leads and can lead only to “ the ferment 
of spirit of whole populations". The self appoint
ed tutelage of Greece by England and France will 
continue to be a mena.e o f future world war so 
long as it is tolerated by the civilized nations of 
the earth.

It will be recalled that Mr. Finlay, the British 
historian of Greece, had brought a diplomatic claim 
against Greece for some land of his, legally ap
propriated by the Hellenic Government for public 
improvements, instead of pleading his claim in the 
Greek courts as is the universal rule among civil
ized peoples. The British Government, seeking, for 
political reasons, a basis upon which to coerce 
Greece, lumped Mr. Finlay's claim with that of a 
Portuguese Jew, Don Pacifico, the character of 
whose pretentions appears in the above ex
tract. To push these two and other minor claims, 
the British fleet seized the entire Greek merchant 
marine with the idea of forcing payment of a claim 
the merits of which had never been examined.

When he bought his property in Athens Mr. 
Finlay did so with full recognizance that he must 
abide by the Greek laws, as in any country no 
one is allowed to ignore the law of the land whose 
hospitality is accorded him.

The Greek law stipulates that the Greek author
ities have the right to estimate the value and pay 
any landowner for property which is a stumbling 
block to public improvement. The individual has 
no right to checkmate any improvement intended 
to be beneficial to the community. Mr. McCar
thy’s illustration of the Greek resident of England 
enjoying the same right as any Englishman to 
refuse to permit the British authorities to take pos
session of his property at a just compensation is 
unhappy. Mr. Finlay did not buy the property 
in question in Great Britain, and therefore lost the 
chance to become a public nuisance to his own 
country. To the credit of the. Greek legislation, 
the Greek law is superrior to the corresponding 
English law, as no Greek or resident of Greece 
is allowed thus to blackmail the community.

(T o  be continued)
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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

Λ Ε Υ Θ Ε Ρ I A
εις τάς σκέψεις σας ε’ις τάς Ιδέας σας είς τά εργα σας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ

Πανηγυρίσατε "Ελληνες "Εμποροι, Κο4τιαστηματάρ- 
χαι, Υπάλληλοι κα'ι Έργάται τό μέγα γεγονός τής ίδρύ- 
σεως τοΰ Πρώτου ’Ανεξαρτήτου Διεθνούς ’Εμπορικού 
Οίκου καί Παγκοσμίου Πρακτορείου Πληροφοριών

και Παραγγελιών υπό τόν τίτλον INTERNATIONAL 
iM PO RiIN G  BUREAU. Τά Κεντρικά Γραφεία τής 
Εταιρείας έγκατεστάθησαν είς τό Παγκοσμίου φήιιης 
W ALL STREET είς τό Κέντρον τών Μεγαλειτέρων 
1 ραπεζών τοΰ Κόσμου καί πλησίον τοΰ Χρηματιστη
ρίου Νέας Ύόρκης. ’Από σήμερον δύνασθε έλευθέρως 
νά ζητήσητε πληροφορίας καί 'Οδηγίας διά πάν ’Εμ
πορικόν καί Οικονομικόν ζήτημά σας. Ό  Μόνος ’Ανε
ξάρτητος Οίκος έν ’Αμερική, τό μυστικόν του θά είναι

ή πρόοδός σας. Προσέξατε! ! ! 40 ο)ο κέρδη προσφέ, 
ρομεν είς όσους συνεργάζονται μεθ’ ημών. Παντοΰ 
.του υπάρχει "Ελλην πρέπει νά ζητήση τόν Άγγελια- 

φόρον. στελλεται δωρεάν. Γράφετε τήν διεύθυνσιν μό
νον ’Αγλιστί

INTERNATIONAL IMPORTING BUREAU 
80 Wall St., New York.

Γενικός Διευθυντής Δ. Μ Π Ο ΥΡΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΑ 1ΆΜ12Ν, ΒΑΠ ΤΙΣΤΙΚ Α  ΕΝΔΥ
ΜΑΤΑ, Β Α Π ΤΙΣΤΙΚ Α  ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΧΡΕΙΩΔΗ ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΑ 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 καί κασέρι 
καί κασκαβάλι εξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακό, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
’Εληές καί λάδια καί λοιπά δσα ό νοΰς σου θάλλει 
κΓ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοϋ προκαταβάλλη.
c .  G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

Γίνεται μέτοχοι είς τήν μεγαλειτέραν 'Ελληνικήν 6ιο- 
 ̂ηχανικήν εταιρείαν έν ’Αμερική. ’Αγοράσατε μετοχάς 
τής εταιρείας Vasil Steam Systems Co. τώρα διότι 
ήριον θά τιμώνται υπερβολικά. Τιμή μετοχών 5 δολλά
ρια έκάστη.

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 έφευρέσεις μας 
ϊς ολίγα έτη δυνατόν νά σημαίνουν μέγα τι διά τήν 

τόλιν Hudson δπου έχομεν τά εργα μας.
Ή  εταιρεία μας δέν πωλεΐ μετοχάς μέ τήν Ιλπίδα μό

νον τοΰ μέλλοντος, άλλά κατασκευάζει ήδη καί έγκαθιστά 
τά θερμαντικά της συστήματα είς σοβαράς εταιρείας.

Στείλατε τάς παραγγελίας σας αμέσως. Γράψατε ά
μέσως είς

VASIL STEAM SYSTEMS CO. 
Hudson Mass.

ΛαΟι ξανθό Αϊδινιοΰ και λάΛι Καλ&μά-κκ; 
τού βού δυμίζει τά μαλλια ξαν#ής γαλανομάτας, 
λάδι άνίοϋ  Απόσταγμα καί λάδι μυφοδόλο, 
έληαίς-καρύδι Σάλβνας κι’ έλ»«ίς άχδ τ* B 4U

ή: Ά χ αια ; τά ΰγρά τά μυρωμένα ’κείνα 
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  δά τά βρής καί πάμφ<Η]να 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 ΒΙΒΛΙΟ Π Ω ΛΕΙΟ Υ 
Λεξικά, Μέθοδοι, Μυθιστορήματα κ. λ. π. 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ 
’Εφημερίδες καί περιοδικά 'Ελλάδος καί ’Αμερικής. 

ΧΑΡΤΟ Π ΩΛΕΙΟΝ 
Πλούσια συλλογή χάρτου καί πολύχρωμων εικόνων 

καί δελταρίων.
ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΙΜΑΣ

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ  Σ  Ο Σ  
Ιατρός

1 3 6  Ε. 17th  S t ,

Π . Μ. Π Α Τ Ε Σ Τ I Δ Η Σ

Όδοντοϊατρός
4 7 West 39th S’ raef New York

Ώ ραι Ιπισκέψεως 9— 12 π. μ. 1— 7 μ, μ. 
NEW YORK ι Τά? Κυριακάς 11— 12.

Άριθ. Τηλεφώνου Vanderbilt 2115.

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
Μέ τήν προτομήν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ IB 

καί τόν Δικέφαλον αετόν.
Είσαι καί συ 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.

’Εκ καθαροΰ χρυσοΰ 22 Καρατίων $8.50, καρ. 18 
$7.50, καρ. 14 $6.50.

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

ST. LOUIS MO.

Ξενοδοχείον ΰπνου ποΰ καί φαί σοΰ δίνει 
δωμάτιο ποΰ λάμπει σέ νοικοκυροσύνη 
νερά ζεστά καί κρΰα, φώς, ήλιο καί άέρα 
μέ. τή βδομάδα νοίκι μά καί μέ τήν ήμερα 
Χοτέλ ή «ΚΑΛΛΙΘΕΑ» ξενοδοχείον 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 μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι; 
θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
Πρώτης τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης. 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ είσαγωγείς μεγάλοι.
Γράψε εύθύς στούς αδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

ίίίατερ κανείς 4έν δά σέ πή τώς δέν δά πή καί μένα.
#ούχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“Αν δελης νά συγκίνησή κι’ ή δσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
ατονς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
»ονχα νά κάν^ς Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

ELLENIC FURNISHING C ·.
*B1 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδ ρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
οουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμόν.
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΟ ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

555 8th Avenue.

Αέν είναι, μόσχος ή ΜαΙοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλιβ 
Είναι καφές τοΰ Όθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας Λδολος, άγνός σάν τήν παρθέγο. 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ Λρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπ»ς έγόι περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ σνχωρνφς.

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

• *  ‘

’Ατμόπλοια τής ’ Εδνικής, δελφίνια φτιροτά 
λο« αΰλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρατά.
Βαπόρια ποϋ τή δάλασσο κι’ ίγρια τή φιλοννε 
καί παίζουν μέ τδ κΰμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λονοο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
» ’ 4 ταξειδιώτης ναΰλά τον έλάχιοτα πληρών».
Ό  Γαλανδς γι’ αντά ibit καί διν*ι καί ·ϊσπράττ· 
w i v s  κομμάτι μάλαμα καί παραπάν» κάτι.

Ν. A  Gal&aoi 20 Pearl St N«w York

Κ. Α Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Ι
’  I i i f^

16C W. i i  ST. NEW YORK.

Μ. Δ. Ν Ι Κ Α Σ  
’Ιατρός

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

GAGA LIS Sc ECONOMOU
252,Cheetnut St., Manchester, Ν. H
Γυρεύεις είδη άνδρικά em  καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθ» ήλικία;
Θέλβις χασέ. μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάββς;
Στον ΟΙκονόμου—  Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήφ^ς 
Ska τά είδη ποΰ ζητϊίς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ ϊχονν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
*οί βάν τό βλέ«βις στέκεσαι καί λές μαρ’ τ’ «Ιναι

ΕΙΔΗ ΣΤΙΛΒΩΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ Π Λ Ο Υ ΣΙΑ Σ ΚΑΙ 
MET ΑΛΑΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΑΣ 
PEPPAS &  ALEX COM PANY 

Paco Bldg.
CLEVELAND, OHIO.

167— 169 W . Lake St
CHICAGO, ILL. 

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΑΣ

’ ■  φτίνβα τρώαι vknr »αρί μά βάν δέν Ιχης χρήμα 
Μ* β* νά κάνης « fit  βήμα.
Ονοι πολλοί εΙσαγ·γ«ίς μά βάν τούς «Δρίδα Λέκα» 
θ' δλον τόν κόβμο <ττή τιμή δέν *4δρης μήτ* δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, καφές μέ φΰήνβια δσω πέρνη 
t*·** Λμ τέ Κατιιοτημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνκ.
LJKAS «ι DRIVAS 11-11 ROOSEYILT ST. X. Τ.


