
Είκοσι μά κα'ι τέσσαρες μηνός Κουτσοφλεβάρη 
>;οΰ στην ’Ελλάδα τρέφονται μέ ρίζες καί χορτάρι.

Τέταρτος είναι αριθμός γιά τό παρόν τό φύλλο
καί στό Σικάγο έ'πεσαν δέκα καντάρια ξύλο.
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Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνβ 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μας δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο ι ,  
την συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ φ .
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μας χόρτασαν λεπτά.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
χαί τό ξερό κάθε Ρωμιού στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μας καί μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.
Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πω καί τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

κι’ έγεινε
Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 

Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Μέσ’ στό ζερβί μου χέρι κρατώντας πετραχήλι 
καί στό δεξί μου τ’ άλλο καλαμαρά κοντύλι 
ν.αββάλα στό ψωφήμι τοΰ φουκαρά Ντελάλη 
αμάν τί δάφνες δρέπω πέρ ντίο Σάντο πάλι.

Έγώμαι δώ ό μόνος στ’ αλήθεια πατριώτης 
ό μετεμψυχωμένος καινούριος Δον Κιχώτης 
κί κόντρο ί μουλίνι Νομοταγών αβάντσο 
καί τόν αφεντικό μου τόν έ'χω κάνει Πάντσο.

Κανένας μήν τολμήση γιά νά μού μπή στό διάβα 
Είμαι αστροπελέκι είμαι φωτιά καί λάβα 
ποΰ κατηχώ τά πλήθη τών φίλων όμοφρόνων 
διά τοΰ έξαψάλμου καί ψαλτηρίου μόνον.

Οσάκις πέρω φόρα καί μού λασκάρ’ ή βίδ’ 
πιάνω τό Σολομώντα, αρπάζω τό Δαυίδ 
καί δ,τι φθάσω λέω, ώς δτου ν’ άποστάσω 
κι’ ό κόσμος γονατίζει καί μοΰ φιλεΐ τό ράσο

Παραμεράτε μπρός μου γεράματα καί νηότης! 
Καββάλα στόν Ν τελάλη περνά ό Δον Κιχώτης 
άνεμομύλους νέους ξιφήρης κυνηγών 
ύπό μορφήν Συνδέσμων Π αληονομοταγών.

Καβάλλα στόν Ντελάλη στόν αχαμνόν ντουρή 
ό νέος Δόν Κιχώτης τέτοια π α ρ ά λ ι ρ ε ΐ .

Έγώ μέ τό κοντύλι σάς μεταφέρω λόφους 
έγώ άναδεικνύω τούς βλάκας ώς πανσόφους 
άλλά καί πατριώτας χρήζω έδώ βαρβάτους 
δλους τούς ντενεκέδες κι’ δλους τούς φυγοστράτους.

Έγώ μπορώ καί θρόνους νά κατακερματίσω 
; εράνους μέ χιλιάδες νά σάς δημιουργήσω 
; μά σάν τηλεγραφήσουν πώς ή μισιόν παρτί 
κάθε ψιλό θά μένη μονάχα στό χαρτί.

ί
Έγώ Θεώ δουλεύω ού μήν καί Μαμωνά 
Μ’ άρέσει τό χτωήχι, άλλά καί τά λιανά 
καί ψάλλω καί τούς δύο συμφώνως τόν καιρό 
γι’ αύτό κρατώ καί πέννα καί λιβανιστερό.

Έγώ μπορώ νά βγάλω στρατούς σάν μανιτάρια 
ρίχνοντας σάν τήν Πύρρα στό διάβα μου λιθάρια 
κι’ έθελοντάς χιλιάδες άμέτρητες νά κάνω 
καί τόν Τιτάνα πρώτον νά χρήσω καπετάνο.

Έγώ αύτούς ποΰ είναι εχθροί μέ τούς Συμμάχους 
θά τούς σουβλίσω δλους πώς κάνουν τούς βατράχους 
μ’ αύτή έδώ τήν πέννα, μ’ αύτή τή μαυρομύτα 
καί κείνον τόν κανάγια ποΰ λένε Κάπα Ζήτα.

Τόπο γιά νά περάσω καί πέσατε στή γης 
Στό διάβα μου συντρίμμια δλ’ οί Νομοταγείς 
γιατί σάν ξεδιπλώσω αύτό τό πετραχήλι 
εύθύς θά δήτε δλοι τόν ούρανό σφοντύλι.

’Ά ν  στήν Ελλάδα κάτω πεθαίνουν άπ’ τήν πείνα 
κανένα γώ δέν έ'χω. Νά ζήση ή Στερλίνα 
κΓ άν φλούδες δένδρων τρώνε καί φύκια καί χορτάρι 
έδώ κάθε Σαββάτο τό τσέκι άριβάρει.

I ’Ά ν  έ'γειναν κεί κάτω σκιές άπό τήν πείνα 
έναν παρά δέν δίδω "ψυχή μου Καρολίνα 
κΓ άπό τά πίσω ένας τόν άλλον ας τόν πιάση 

| γιά νά τοΰ κόψη κρέας νά φάη νά χορτάση.

11 εθαίνουν έκεΐ κάτω. ’Ά ς  γίνουν δλοι στάχτη. 
Γυρίζει τό σφοντΰλι δμως έδώ στ’ άδράχτι· 

j καί πρίμα δλα πάνε τούτέστι σύν τοΐς άλλοις 
I καί πάει δρτσα μόνον ό φουκαράς Ντελάλης.

Πεθαίνουν λέν κεί κάτω οί ντενεκέδες δλοι.
“ Ω γιές. Μονάχα έ'τσι θά πάρωμε την Πόλι 
καί ή Μικρά Άσία θά μάς έρθη στό πιάτο 

(πώς μούρχεται τό τσέκι έμένα τό Σαββάτο.
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Πεθαίνουν έκεΐ κάτω. Ά ς  τά τινάξουν δλο»
Νάναι καλά Εγγλέζοι καί Γάλλοι κα'ι Χαχόλοι 
ποΰ στήν 'Ελλάδα κάνουν φρικτώτερη την πείνα 
δσω στά πίσω νοιώθουν βαθύτερα τη σφήνα.
Σέ κάθε πόλι δέκα πεθαίνουν κάθε μέρα 
Νά ζήση τοΰ Λευτέρη ή κόκκινη παντιέρα 
καί γιά νά φθάσουν χίλιοι έπιθυμία είχα 
μόνον τοΰ Λεύτεράκη μήν πάθη μήτε τρίχα.
Νά ζήση κΓ ό Λευτέρης ό κοκκινοσκουφάς 
ο νέος ό Μεσσίας στάς νέας τάς γραφάς 
ποΰ εχει δέσει δλους τοΰς διπλωμάτας βλάκας 
άπό τή βρακοζώνα τής Μπλε μαρέν του βράκας.
Ιί αρδάτε νά περάση Γραφών ερευνητής 
ό Φρίτζιο ό μέγας ό μεταμορφωτής 
ποΰ μέ τής μαυρομύτας μία βουτιά καί μόνη 
καί Θρόνο σέ κοτέτσι σάς τόν μεταμορφώνει.
ΓΓαντοΰ τής Γερμανίας κυτάζω ατιμία 
’Ώ ! γιές. Ποτέ Συμμάχων δέν είδα μήτε μία 
καί μόλις λέν ’Εγγλέζοι καί μόλις ποΰνε Γάλλοι 
κάτι σάν τυφλοπάνι γυαλιστερό προβάλλει.
Β αρδάτε νά περάσω καβάλα στόν ντουρή μου.
Έγώμαι ό Δερβίσης εκείνος τής ’Ερήμου 
ποΰ κυνηγοΰσε λαύρως γιά νά τσακώση κάτι 
κΓ είχε κλειστό τό ενα καί τάλλο του τό μάτι.
Τώρα ποΰ μέσ’ σέ γκρίνιες μπήκε κι’ αύτή ή Κόντρυ 
θά στείλω τούς Συνδέσμους Νομοταγών στό λόντρυ 
κι’ ή ’Άμυνα θά είναι ή πανταχοΰ παροΰσα 
σάν— μακρυά νά γίνη— σαρανταποδαροΰσα.
Τόπο: καί θολωμένο αισθάνομαι τό βλέμμα 
Φέρτε μου νά ρουφήξω δυό άδερφιών τό αίμα, 
μανόγαλα, λιβάνι, σιναμική, θυμάρι 
ομους κί λ’γάκ’ σουφία άποΰ τούν Καφαντάρη.
Ποιός είσαι σύ ποΰ στέκεις έκεΐ μιέ τή σαΐτα;
Τόπο γιά νά περάσω διαβόλου Κάπα Ζήτα 
αμβλύνονται σέ μένα τά βέλη τής Σατύρας 
κι’ έχει περίσσιο γέλοιο τό γυάλισμα τής λίρας.
Οί Σύνδεσμοι. Τούς βλέπω. Στέκουν ορθοί στήν κώχη 
Σώματα, Μεραρχίαι, Συντάγματα καί Λόχοι.
’Επάνω τους Ντελάλη. Τά πισινά σου στρίψε 
καί μέ τά πόδια κλώτσα καί μέ τή γλώσσα γλΰψε.
’Εμπρός Ντελάλη κλώτσα. Μ' άναψαν τά ρουθούνια 
Δεξου στά λαγαρά σου τά δυό μου τά σπιρούνια 
κι’ οσάκις σέ πτερνίζω καί σύ κλωτσάς ώς είδα 
αντίο λένε γύρω κι' άλλη καφέ παρτίδα.
Τοΰς πήραμε φαλάγγι. Νά σέ χαρώ Ντελάλη 
’Όρσε ταΐνι τώρα ενα καφέ τσουβάλι 
καί κύτα μή τινάξης τά κώλα κακομοίρη 
γιατί θά πιάσω πάλι χτωήχι καί ψαλτήρι.
Έγώμαι τό πιπίνι κι’ ό μέγας Πατριώτης 
Βαρδάτε νά περάση ό νέος Δον Κιχώτης 
ποΰ καί τοΰ άλογου μου στά πίσω άν τοΰ δώσω 
μπορεί νά βγάλη λίρες κΓ εκείνο νά φουχτώσω.
Τόπο γιά νά περάσω κΓ ό Δον Κιχώτης κράζει 
αΰτός ποΰ μέ τήν πέννα μέσ’ στά ψαχνά σάς σφάζει 
κ,' δλω τούς Άγγλογάλλους καί τά τσο\>6άλια ψάλλει 
καβάλα στό ψωφήμι τοΰ φουκαρά Ντελάλη.
’Έλα Ντελάλη πάλι νά σέ καβαλικέψω'
Στή Βασιγκτώνα πρέπει εΰθΰς νά ταξειδέψω 
καί ή τοΰ Καφαντάρη διορισμό θά πάρω 
ϊ) δλα τους τά Στέϊτς θά τούς τά μπουρλοτάρω.
Στάσου, ντουρή μου, στάσου. Δρόμο γενναίο πήρες 
Σήκωσε τήν ούρά σου νά βγάλω λίγες λίρες 
κΓ είσαι γιά μένα οΰρα, βίβ, βίβα καί τραγιάσκα 
σπουδαίο ορυχείο καί τιμαλφής Αλάσκα.
Στάσου, ντουρή μου, στάσου μήν τρέχης καί Ιδρώνεις 
Κάθε βουτιά τής πέννας έσΰ μοΰ τήν πληρώνεις 
κ.Γ αν τό πολύ δυό χρόνια δπως καί τώρα πάμε 
δέν θ ’ άπομείνουν άλλα τσουβάλια γιά νά φάμε.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !
'Ο Β. Δεσπόπουλος δέν συνδέεται κατ’ οΰδένα τρόπον 

μέ την παρούσαν εφημερίδα. Δέν έχει συνεπώς καμ- 
μίαν έξουσιοδότησιν νά είσπράττη χρήματα.

Έπίσης δλα τά γράμματα καί αί έπιταγαί είς τό 
εξής πρέπει νά γίνωνται ή C. ZAM BOUNIS ή NEW 
YORK SATIRE. Έφημερίς SATYROS δέν ύπάρχει 
πλέον. 'Υπάρχει μόνον NEW YORK SATIRE. Προ- 
σοχή γιατί τά γράμματά σας καί συνεπώς καί τά τσέ
κι α δέν τά λαμβάνομεν.

'Όλα τά γράμματα έπ’ όνόματι C. ZAMBOUNIS 
59 Pearl St.

NEW YORK, SATIRE

Τ Η Σ  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ο Σ
To σοβαρώτερον γεγονός, τό όποιον έχομεν ν’ άνα- 

φέρωμεν άπό τήν λήξασαν εβδομάδα είναι δτι έθεά- 
θησαν καί μερικοί άπό τούς Βενιζελικοΰς διαβάζοντες 
τόν Έθν. Κήρυκα, συνεπεία τοΰ όποιου άπεστάλη είς 
τήν Θεσσαλονίκην τό εξής βαρυσήμαντον τηλεγράφημα:
« ελληνισμός τής Αμερικής σύσσωμος κατόπιν ενεργειών 
Έθνικοΰ Κήρυκος άπεφάσισεν έκστρατεύση σύν γυναιξί 
καί τέκνοις Θεσσαλονίκην πρός ύποστήριξιν Έθνικοΰ κι
νήματος. Διά προ-χοίρου εράνου ήγοράσθησαν σήμε
ρον 100 πυροβολαρχίαι διά τό ιππικόν, 50 βαγόνια 
οκαπάνες, πτΰα, τηλέγραφοι κλπ. διά τούς πυροβολη-! 
τάς, 300 τοπομαχικά γιά τό Μηχανικόν, 10.000 ίπποι 
γιά τούς Εΰζώνους καί άρκετά σαμάρια γιά μάς.»

Αοριον Κυριακήν θά λάβη χώραν είς τό Terace 
Garden συλαλητήριον τοΰ Συνδέσμου τών Νομοταγών. 
Π ληροφορούμεθα έξ άσφαλοΰς πηγής δτι ό Φασουλής 
πρόκειται νά μεταβή είς αΰτό άφ’ ού προηγουμένως το-1 
ποθετήση μεταξύ τοΰ σακακιού καί τής πλάτης του τρία 
μαξιλάρια. Άρκετά έπίσης σοβαρόν γεγονός είναι καί i 
αί χιλιάδες τών χιλιάδων καί μιλιούνια τών μιλιουνίων 
έπστολαί ποΰ πλημυροΰν τά Γραφεϊά μας, άπό διαφό
ρους πατριώτας, οί όποιοι μάς στέλλουν τό φώς των 
άντί νά τό κρατούν γιά νά βλέπουν.

Παραθέτομεν κατωτέρω μίαν άναφοράν καλών πα
τριωτών ύπέρ τοΰ Έθνικοΰ κουνήματος τήν όποιαν θ ’ I 
άποστείλωμεν σέ μέρος μυστικό, συμβουλεύομε δέ καί ί 
τούς άλλους ποΰ πέρνουν παρομοίας νά κάνουν κι’ αύ- 
τοί τό ίδιο.

Περισπούδαστε κ. Φασουλή,
Έμεΐς οί υπογεγραμμένοι άπό κάτω, κάτοικοι σήμερα 

δώ καί αύριο άλλοΰ, ενδιαφερόμενοι γιά τήν Πατρίδα 
έξ ού καί ύποστηρίζομεν άπό τόσω μακρυά μέ τό άζη- j 
μείωτον τόν Βενιζέλον, ημείς, ποΰ εΐμεθα λόγοις τε καί 
γράμμασι— άντί τοΰ ψυχή τε καί σώματι— ύπέρ τής άν- 
ταρσίας, άρκεΐ νά μή θιχθη δχι μόνον ή σακκοΰλά μας 
άλλά μήτε τό νΰχι τοΰ ποδαριού μας, παρακαλοΰμεν j 
ενσεβάστως τόν μπερντέ τοΰ Φασουλή τά εξής:

Ιον. Νά κ ι ν η θ ή  δσω μπορεί είτε φυσικά είτε μέ 
καθαρτικά ϊνα έ ν ε ρ γ η θ ή  τοιουτοτρόπιος ή άναφορά 
μας καί μαζί μ’ αΰτήν καί δλοι οί φίλοι μας.

2ον. Νά δημιουργήση διαλέξεις ύπέρ τοΰ Έθν. κι
νήματος ειδοποιών προηγουμένως δλα μέν τά Νοσοκο
μεία νά στείλουν τής αμπούλες των πρός χρήσιν τών 
ακροατών, δλα δέ τά Συμμαχικά Ταμεία πρός χρήσιν 
τών διαλεγομένων.

3ον. Διά σθεναράς (άν)άρθρογραφίας καί γομαρω- 
δών εκφράσεων κατορθώση νά πληθύνη τάς Βενιζε- 
λικάς τάξεις ή μάλλον άταξίας, τάς οποίας προσέβαλεν 
έοχάτως ό περονόσπορος ή άκριβέστερον είπεΐν ό μπαμ
πακόσπορος.

4ον. Νά φωτισθή ό Αμερικανικός κόσμος διά τοΰ 
μόνου μας οργάνου— δ έστί νταούλι— Έθν. Κήρυξ δσον 
άφορά τόν πατριωτισμόν καί την σοφίαν ποΰ τρέχει 
χειμαρρωδώς άπό τά βρακοπόδια τών περιοδευόντων φω
στήρων ϊνα άποκαλυφθη καί ούτος άναφωνών is that so ?

δον. Νά παρακληθη τηλεγραφικώς ό Πρόεδρος τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών ν’ άναγνωρίση άπό τήν δψι τής 
στερλίνας (καί τήν κόψι. . . πέρα δσον ούπω) τήν Βε- 
νιζελικήν άποστολήν στείλη δέ δέκα είκοσι ή καί περισ
σότερα άκόμη φάσκελλα στούς υπογεγραμμένους.

Εύελπιστοΰντες άξιομαγάριστε κ. Φασουλή δτι δέν θά 
χρησιμοποιήσατε ό π ι σ θ ο β ο ύ λ ω ς  τήν παρούσαν ε- 
νεκα τό χοντρό χαρτί.

Σάς άσπαζόμεθα ολόκληρον 
Α. Στραβολαίμης, Β. Σφηνοκώλης, Γ. Κορδωμένος, Δ. 

Κσψοκεφαλος, Κεφτέδας καί Πισωμέρης, Τσατσά- 
ρας καί Ψειροσκοτώνης, Μουρντάρης καί Ξηρογλεί- 
φης, Λ. Μαλλιαρός καί Μ. Κατεβασμένος.
Υ. Γ. Έπρόκειτο νά υπογράψουν καί πολλοί άλλοι 

άλλά τά όνόματά τους είναι χειρότερα άπό τά δικά μας.

ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ ( ΝΙΚΟΝ)  ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τώ καιρώ έκείνω κατήλθεν ό Καρπεν-ησοΰς μετά 
τών βουτηχτών αύτοΰ είς 'Ιεροσό-λιρα, πόλιν τής Βη- 
δανείας τής Ερανικής τής καλουμένης σήμερον Σι- 
κάγον, ένθα ταμπάκικα καί χασαπχιά πολλά ώσπερ μέ- 
τωπον πολεμικόν καί βρώμα καί ε ί σ ο δ ε ί α, ήν οΰ 
δύναται μύτη υποφέρει έκτός ή τοΰ Κήρυκοοοοος. Καί 
προπορευθεΐσα ή φυλλάδα έπί πώλου δνου άνήγγειλε 
τήν είσοδον τοΰ Μεσσίου έκ Καρπενησιού, τοΰ έρχομέ- 
νου ϊνα έορτάση τό Χάσκα καί έξαποστείλη τό φώς του 
τό άΐδιον είς τό καθένα γίδιον κράζων «Σία μωρέ καί 
λάσκα καί τήν κακή μας φλάσκααααα.

Τοΰτο άκούσαντες γοΰν Γραμματείς καί Φαρισσαΐοι,

έν οίς καί Ματάλας ό Τζενεράλης ό έκπορθήσας τήν 
Κουραμανίαν, τήν Κεφαλοτυρίαν, τήν Φασουλαδίαν μετά 
τής χύτρας καί τής Καραβανίας δλης, ού μήν άλλά καί 
δχλος πολύς Νομοταγών, Παπαντωνόπουλοι καί Χαλοΰ- 
λοι καί οί θιασώται τοΰ Περικλέτου ουλοι έξήλθον είς 
προϋπάντησιν αύτοΰ μετά κουκου-βαγίων ^ίΙ κ (λ) α~ 
δων καί σκουποξύλων πολλών καί γκαζοτενεκέδων, ών 
ούκ έστιν άριθμός σφυρίζοντες καί λέγοντεεεες: «Γιοΰχα 
καί διπλοκουμπωθώμεν υποδεχόμενοι τόν απεσταλμένο» 
τοΰ Πατρός, δστις παραγίνεται φόρτωμα, ϊνα σώσ| 
ήμάς, άλλά καί τά ψιλά μααααας.

Ή ν  δέ μεταξύ τών πιστών καί κυρίαι πολλαί έν παν- 
ταλονίοις καί άρειμανίοις μουστάχεσι, ατινα Ιρφύτρω- 
σαν μετά τής Βαλκανικές φαγούρες οπότε εδρασεν είς 
τήν τρύπαν του άγρίως ού μήν άλλά γενναίως μαχε- 
σθείς ό ήρω(ν)ικός ιδρυτής καί πατριώτης φορτωτής 
Κηρικικήήήήήήής.

Φθάσαντες ούν τότε είς θέσιν καλουμένην Κολισέουμ, 
δ έστί μεθερμηνευόμενον «δ,τι κολλήσει» συνήντησαν 
τον Μεσσίαν ερχόμενον έν κουστιοδία κρανοφόρου σώ
ματος διά τόν φόβον τοΰ ματσοι*κώματος καί άνοίξαν- 
τες οί όχλοι έ'μπροσθεν καί δπισθεν προσέπεσαν αύτφ 
καί προσ-κινοΰντες τήν οΰρά τους έ'ψαλλοοοοοον «’Ώϊ 
σανάαααα. Κουζούμ σανάαααα. Σεβέριμ σανάααα. Άλ- 
λοίμουνου στ’ νκουρφήσ'. Βλουγιουκουμμένους, άμ δά 
κί μ’σουκουμένους ού ίρχόμινους ίν οΰνόματι τ’ 
Λιφτέεεερ». Εΐσήλθε δέ τότε ό Καρπεν-ησοΰς είς τό Κο
λισέουμ, τόπον καλούμενον έβραϊστί «Μάσφώτσισδά» καί 
συν αύτώ οί πιστοί οί οπαδοί του δρα, άλλ’ δμως καί ή 
σάρα καί ή μάρα μέ τήν κλάρα καί τό κακό συναπάν- 
τημαααααα. Καί είπεν αΰτοΐς ό Καρπεν-ησοΰς Αμήν, 
αμήν λέγω ΰμΐν. Έγώ είμί ή άλήθεια, υμείς τά κολο
κύθια, διό καί πνεύμα δώσομαι ύμίν σήμερον μέ τό τσου
κάλι καθάπερ τό ρητόν φησίν «οΰκ άν λάβης παρά τοΰ 
μή έ'χοντοοοος». Καί ήρξατο διδάσκων αΰτοΐς αύτά και 
πιό χειρότερα χάρις είς τόν παρά-κλητον, δστις 
ένέφυσεν, ήγουν έφούσκωσε τήν εαυτού σακκοΰλααααν. 
Καί παρευθΰς τό πνεΰμα τό άγ(ρ)ιον έπεφοίτησεν έπί 
τάς κεφαλάς τών άκροατών έν εΐδει καρεκλώώώώών. 
Γλώσσες ούν τότε λαχανιασμένες έθεάθησαν έ'ξω κρε
μασμένες καί μούτρα ώσπερ παράγγες χαλασμένες και 
κεφαλές σπασμένες καί μύτες ματωμένες καί πέτσες πολ
λών πρισμένες καί πισινές ές μένεεεες.

Ίδών δέ τά γενόμενα ό Καρπεν-ησοΰς έ π ή ρ ε  τούς 
οφθαλμούς του ήγουν τά βρεμμένα του καί φωνήσας 
φωνή μεγάλη είπεεεεν. «Λιλί-λιλί λαμά, Σαβά, χουνί, 
δ έστί Λευτέρη, Λευτέρη τό φάγαμε τής λάμπ:ας τό φυ- 
τήλιιιιιιι» Οί δέ ήπόρουν λέγοντες. ’ Ιδού λίραν στερλίναν 
φωνεΐ καί στρογγυλά ναπολεγόνια καί παράν Συμμα
χικόν καί δάνειον Κηρυκικόοοοον. Δραμοΰσαι δέ έσπευ- 
σμένως άπό Χοσπιταλίων άμπουλάντζες παρέλαβον τούς 
παλαβούς καί μισοσκοτωμένους ϊνα έπιδέσωσι τάς πλη- 
γάς αυτών διά τής βρακοζώνας τοΰ Λευτέρη ψάλλον- 
τες τό «Σάν σ’ άρέσει Μπάρμπα Λάμπροοοοο».

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
1 Σφραγίδα Καουτσούκ, 100 Φακέλλους, 100 Φύλλα 

χάρτου ριγωμένου, 100 έπισκεπτήρια, άρίστης ποιότητος 
2 Δολλ.

'Άπαντα καλλιτεχνικά μέ τό δνομα καί τήν διεύθυν-
σίν σας καί μέ τήν Έληνοαμερικανικήν σημαίαν είς τό 
χαρτί. Πρώτης τάξεως ευκαιρία. Πρώτης τάξεως εύ
καιρία. Π ρ α γ μ α τ ι κ ή  ά ξ ί α  $4 πωλοΰνται μ ό
ν ο ν  ά ν τ ί $2 μέ τά έ'ξοδα τής άποστολής είς βάρος 
μας.

Άποστείλατε $2 καί τήν έπομένην τής λήψεως θά σάς 
τά άποστείλωμεν. Σπεύσατε.

L E V A N T  T R A D I N G  C O .
59 Pearl St.,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άρθρογράφος γιά μεγαλόσχημη έφημε- 
ρίδα ποΰ βγήκε μέ μικρά κεφάλαια, μπήκε σέ μεγάλα 
γιά νά ήσυχάση μέ καθόλου κεφάλαια καί μέ ζαλισμένο 
κεφάλι. Ό  ύπάρχων πρόκειται νά προσληφθή στό Σά- 
τυρο γιά νά γράφη έ'ξυπνα καί κουτά, ιδίως άπό τά 
δεύτερα γιά τά όποια είναι είδικώτατος. Δέν χρειάζε
ται γνώσεις άλλά μήτε καί γνώσι. Μόνον ύβρεολόγιον 
τέλειον καί κάθε βδομάδα θά πληρώνεται διπλά. Άπ' 
τήν έφημερίδα του καί άπό μάς.
Γράψατε: Μπίλντιγκ Γκρίνιες δταν άρχίζη ή Φτώχεια.

ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν ό έ'ρανος 
τοΰ Ντελάλη. Δέν άπαιτεΐται έγγύησις είς χρήμα, άλλά 
μόνον είς Κ ο ν δ ύ λ ι  α. Οί έχοντες πατριωτισμόν πα- 
ρακαλοΰνται νά δ η λ ω θ ο ύ ν  καί δταν έ'ρθη ό καιρός 
τής καταθέσεως νά κ λ ε ι δ ω θ ο ΰ ν .

Άποτανθήτε: Ό δός Μάκ Αλπΐν-α καί τών Γονέων.
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Α Π Ο  TON ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

To ώρολόγιον τοΰ 'Αγίου Όνωρίου δέν έσήμαινε μέν 
to μεσονύκτιον δπως Μ  ήρχιζε τήν διήγησίν του εις 
ίολαιοτέραν εποχήν ρωμαντικός μυθιστοριογράφος τής 
σχολής τοΰ Ξαβιέ ντέ Μοντεπέν καί τοΰ Πονσώ ντέ Τε- 
ράίγ, έ σ ή μ α ι ν ε ν  δμως παρά πολύ στήν εθνική συ- 
νείδησι τοΰ νεοφανοΰς πατριώτου τό Express έκεΐνο 
ποΰ ξεφόρτωνε πάνω στό πεζοδρόμιον τεράστιες μπά- 
Ιζς καπνοΰ Καβάλλας. Τίποτε δέν ήμπόδισε τόν φανα
τικόν αύτόν πατριώτην νά στέκη στή γωνία ποΰ πρό 
μιάς ώρας τόν είχα ίδή νά λιμάρη χειρονομών άγρίως 
κάποιον όμόφρονά του. Μήτε τό χιόνι ποΰ πυκνό έπεφτε 
μήτε ό ξηρός παγερός βορρηάς ποΰ ξούριζε τά μοΰτρα 
ιών διαβατών, οί όποιοι κουκουλωμένοι στό γιακά τους 
βιαστικοί τραβούσαν κυνηγώντας τό καρβέλι ποΰ μέρα 
παρ’ ήμερα γίνεται πιό δυσδιάκριτο κι’ εκείνο μέσα στά 
νεφελώματα τής άκρίβειας· δπως καί οί σκοποί τής πε- 
ριοδευούσης άποστολής μέσα στά νεφελώματα τών άρ- 
θρητικών ασυναρτησιών τοΰ 'Ενικού Κόρακος. Τίποτε 
δέν τόν φόβισεν εκείνον. Στήν ίδια τή γωνία τόν συνήν- 
ιησα περνών γιά δεύτερη φορά μπροστά στής μπάλες 
τον καπνοΰ νά κρατή άπ’ τό γιακά ένα άλλον πατριώτη 
καί νά τοΰ διηγήται τις οίδε ποια φοβερά γεγονότα ποΰ 
είχαν σπαράξει τήν ψυχή τοΰ καινούριου τούτου πα
τριώτου, ό έθνικός πόνος τοΰ οποίου πετάχθηκε έξω 
σάν τό κεφάλι τής χελώνας άπό τό καβούκι τή στιγμή 
ποϋ είδε τής μπάλες τοΰ καπνοΰ.

Έπερνοΰσα τώρα δίπλα του. Τά μάτια του είχαν 
αγριέψει καί τό μελαψό πρόσωπό του είχε γίνει τήν 
ώρα κείνη κίτρινο. Μ' άντίκρυσε, άπλωσε τό χέρι καί 
μ’ έπιασε σάν λυσσασμένος.

—Στάσου μοΰ λέει νά σοΰ τά πώ καί σένα. Μή φεύ- 
γτ]ς. Θέλω νά σοΰ τής πώ δλες τής άτιμίες, δλες τής 
καταστροφές ποΰ έκαναν οί Βούλγαροι μέσα στήν Κα- 
6άλλα, εσένα ποΰ είσαι ουδετερόφιλος, ποΰ υποστηρί
ζεις τό Βασιληά, έκεΐνθν ποΰ μ ά ς  κ α τ έ σ τ ρ ε ψ ε .  
Ξέρεις λοιπόν έσύ κ. Νομοταγή τί έκαναν οί Βούλγα
ροι μόλις μπήκαν μέσα στήν Καβάλλα;

—Ξέρω είπα. Μπήκαν μέσα στής άποθήκες τοΰ Δη
μοσίου καί πήραν δλα τά κανόνια καί τά πυρομαχικά, 
τά δπλα μας.

— Δέν ξέρεις τίποτε. ’Όχι κύριε. Δέν πήγαν πρώτα 
πρώτα στά κανόνια σου. Ρίχτηκαν καί παρέλαβαν τής 
αποθήκες τών καπνών. Έκεΐ πέρα έρριξαν πρώτα πρώτα 
τά μάτια τους. Έκεΐ έ'βαλαν χέρι. Στά καπνά, στής λί
ρες, στήν περιουσία τοΰ Ελληνικού κόσμου. Νά αύτό 
'.καμαν. Τί λές τώρα σύ κ. Νομοταγή γιά τό Βασι- 
ληά σου αύτόν ποΰ πέταξε στό δρόμο τόσον κόσμο; Ξέ
ρεις έσύ τί στοιχίζουν τώρα αύτά τά καπνά ποΰ βλέ
πεις έκεΐ πάνω στό πεζοδρόμιο; Τρεις φορές άκριβώ
τερα άφ’ δτι στοίχιζαν προτήτερα.

Έρριψε πάνω στής μπάλες τοΰ καπνοΰ μιά ματιά πύ- 
συνέσπασε τά χείλη του σέ ένα μορφασμό λύσσης, 

°ργής, έκδικήσεως, έξεστόμισε μιά βαρειά ύβρι καί έ
φυγε χειρονομών άκόμα σάν τρελλός καί έξακολουθών 
ν° βλάσφημη καί νά ύβρίζη.

—Τά βλέπεις λοιπύν τώρα; μοΰ λέει ό σύντροφός του. 
Εδώ μάς καταντήσατε σείς καί ή πολιτική τοΰ Βασι- 
ληά σας, μιά πολιτική στραβή, χωρίς πηδάλιο δπως 
ε̂ει καί ό άρθρογράφος τοΰ Κήρυκος ποΰ νάχης τήν 

εύχοΰλά του. Τόν είδες πώς έ'φυγε; Σάν τρελλός γιατί 
πονεΐ τήν Πατρίδα, γιατί υποφέρει μέσα ή ψυχή του 
°πως υποφέρει ή ψυχή κάθε άληθινοΰ "Ελληνος ποΰ 
βλέπει τήν καταστροφή αύτή ποΰ έφεραν στήν Πα
γίδα.

— Τόν ξέρεις, ρωτώ, έσύ τόν άνθρωπο αύτόν ποΰ 
μου τόν φέρνεις ώς υπόδειγμα πατριωτισμού ποιός εΐναι; 
Β — Ποιός είναι; Είναι εκείνος ποΰ μπορεί νά σφάξη 
ανθρωπο άν τοΰ βρίση τόν Βενιζέλο, εΐναι κείνος ποΰ 
στ°ν Εθνικό έρανο τοΰ Κήρυκος έ'λυσε τή σακκοΰλά 
του καί έδωκε γενναίο ποσό γιά τήν Πατρίδα. Νά 
ΐυτος εΐναι έτελείωσε μέ στόμφον, 
fc Ναί. Αύτός είναι ό άνθρωπος ποΰ βλέπεις σύ. Ό  
^ ρω π ος  ό έξω ό πασαλειμμένος ποΰ κρύβει κάτω άπό

τή μάσκα τοΰ πατριωτισμού τ’ άληθινό έγώ του. Έσύ 
άκαΰς τά λόγια του μονάχα. Τά μάτια τά δικά σου βλέ
πουν τούς μορφασμούς του μόνον χωρίς νάχουν τή δύ- 
ναμι νά σχίσουν τό πέπλο ποΰ σκεπάζει τό μυαλό του 
γιά ν’ άνακαλύψουν μέ άηδία καί μέ φρίκη κάτω άπό 
τήν πίεσι ποιάς σκέψεως ίδιοτελοΰς, ποιου συλλογισμού 
καθαρώς άτομικοΰ άνοιγοκλείνονται τά χείλη του. Είδες 
τήν έκφρασι τήν άγρια τοΰ μίσους ποΰ πήρανε τά μοΰ- 
τρά του σάν μίλαγε γιά τήν κατάσχεσι ποΰ κάναν στά 
καπνά οί Βούλγαροι, σάν μίλησε γιά τήν τιμή ποΰχουν 
αύτά στήν άγορά μας τώρα καί έ'ννοιωσες έσύ μέ πόση 
άδιαφορία γιά νά μήν πώ μέ περιφρόνησι άφησε νά 
περάσουν τά κανόνια πού μάς πήραν, τά πυρομαχικά 
μας, τά τουφέκια μας; Γιατί δέν μπήκες σύ πώς έκανα 
έγώ τήν ώρα κείνη στό μυαλό του γιά νάβρης πώς τό 
μισός του αύτό τοΰ τώβαλαν μέσ’ στήν ψυχή ή μπάλες 
τών καπνών ποΰ έχασε καί δέν άγόρασε γιά νά κερδίση, 
ή ϋψωσις τών τιμών ποΰ δέν θά βγάλη τώρα δσα έλο- 
γάριαζε; Μισεί.τό Βασιληά μας τώρα αύτός ό'χι γιά 
άλλο τίποτε άλλά γιατί δέν μπήκε στόν πόλεμο προτοΰ 
οί Βούργαροι πάρουν εκείνα τά καπνά, άπό τά όποια 
θά κέρδιζε αύτός γιά νά έκδηλώση άκόμα μιά φορά τή 
γενναιοδωρία του πώς έκανε καί στούς Βαλκανικούς 
πολέμους, οπότε δέν έδωκε στόν εθνικό μας έρανο ούτε 
πεντάρα τσακιστή. Νά αύτός εΐναι 6 άνθρωπος ό πα
τριώτης ποΰ βλέπεις σύ καί βάζω κάτω άπό τό κοφτερό 
τής λογικής μαχαίρι καί άνατέμνω ’γώ. Γιά τήν Π α
τρίδα μπορείς νά μοΰ μιλήσης σύ καί δλοι κείνοι ποΰ 
δέν έβούλωσαν τ’ αύτιά ή τή σακκοΰλά τους άλλοτε στήν 
απελπιστική φωνή της μά δχι αύτός κι’ οί δμοιοί του, 
γιατί τήν τύχη, τή ζωή, τήν ευτυχία τή δική μου ποΰ 
είναι καί τής Πατρίδος ή χαρά δέν θά τήν κανονίσουν 
σήμερα οί άπάτριδες κι’ οί συμφεροντολόγοι.

Ο Ι  Σ Τ Α Υ Ρ Ω Τ Α !

Ό  λαός τής Ελληνικής Πατρίδος ό νομοταγής, ό κα· 
τιδών τήν ύστερόβουλον τών Συμμάχων σκέψιν ό λαό: 
ό άρνηθείς νά έξυπηρετήση διά τοΰ αίματος καί τή" 
τύχης τού Ελληνικού Γένους Συμμαχικά συμφέροντα 
ό εύγενέστερος καί ίπποτικώτερος τών λαών τής γή: 
χλωμός ήδη μέ χείλη ώχρά καί οφθαλμούς άλαμπεΐ; 
καί κοίλους έκ τής πείνης ήρξατο άναδίδων τόν έπιθα- 
νάτιον αύτοΰ ρόγχον. Ό  λαός τής γλυκείας Πατρίδος 
ό λαός'τής προδοθείσης καί άτιμασθείσης μεγάλης Μη 
τρός ύφίσταται σήμερον άγογγύστως, μαρτυρικώς τό» 
έξ άσιτίας θάνατον, είς τόν όποιον τόν κατεδίκασα·/ 
ασυνείδητοι ισχυροί καί φαύλοι πατριώται.

Ή  γεννέτειρα τών Σαλαμινομάχων καί Μαραθωνο 
μάχων, ήτις έπροστάτευσε καί έσωσε τήν Δύσιν άπ·) 
τών βαρβαρικών έπιδρομών τής ’Ασίας, ό τηλαυγή., 
φάρος, δστις έσκόρπισε τά φώτα τοΰ άθανάτου Έλλη 
νικοΰ πνεύματος καί τοΰ πολιτισμού είς τόν κόσμον όλό 
κληρον, άνέρχεται σήμερον τόν Γολγοθάν τής ζωής Ϊνα 
σταυρωθη αϊρουσα έπί τών ώμων της τόν σταυρόν το ο 
μαρτυρίου, σταυρόν, δν ήγγάρευσαν αύτήν νά φέρι: 
έκεΐνοι, τών όποιων τούς τυφλούς οφθαλμούς τό πάλα! 
έθεράπευσεν.

Π λήξε αγνώμων Ευρώπη τά πονεμένα στήθη άπό 
τών όποιων έρρόφησες τού πνεύματός σου τό γάλα και 
σφυρηλατήσατε σείς οί κατ’ εύφημισμόν προστάταί της 
Σύμμαχοι μακρυτέρους καί όξυτέρους άκόμη τούς άπαι- 
σίους ήλους τών έκβιασμών σας, διά τών οποίων ζη
τείτε νά καθηλώσητε έπί τοΰ Σταυρού τοΰ θανάτου τή'* 
άγωνιώσαν Μητέρα μας. Συσφίγξατε μετά μεγαλειτέ· 
ρας άκόμη άσπλαγχνίας περί τό αιμοσταγές παρθενι 
κόν μέτωπον καί τούς κροτάφους τής εύεργέτιδός σας τόν 
άκάνθινον τοΰ μαρτυρίου στέφανον, τόν όποιον κατειρ- 
γάσατο ή προδοσία τών τέκνων της καί έπιθέτουσιν 
ήδη έπί τής κεφαλής αί ψυχραί καί οστεώδεις χεΐρές σας

Χειροκροτήσατε τώρα σείς οί περιοδεύοντες φονεΐς 
τής Πατρίδος, οί πεπορωμένοι τήν συνείδησιν πατριώ 
ται, οί έντρυφώντες χαιρεκάκως είς τούς έπιθανατίους 
σπασμούς τών άδελφών μας, οΐτινες άποθνήσκουσιν είς 
τήν μεμακρυσμένην εκείνην γωνίαν τής προσφιλούς γή; 
θύματα τών προσωπικών σας παθών, τής ίδιοτελείας 
σας καί τοΰ πρός τήν Δυναστείαν άσπονδου μίσους σας.

Εμπρός! Χειροκροτήσατε τώρα σείς οί μετά λύσσης 
καί μανίας προδοτικής άναλαβόντες άγώνα άτιμον καί 
άντεθνικόν δπως πάρεμποδίσητε τήν ’Αμερικανικήν έπέιι 
βασιν πρός άρσιν τοΰ αποκλεισμού. Ό  λαός τής Ελ
λάδος άποθνήσκει έξ άσιτίας..Ό λαός τής φίλης Πα 
τρίδος κατατρύχεται ύπό δυσεντερίας συνεπεία τής πεί
νης, ούχί διότι δέν συνεμορφώθη πρός τάς κακοήθεις 
άπαιτήσεις τών αύτοκαλουμένων Προστατών του, άλλά

διότι έμμένει πιστός περί τόν Θρόνον, άκλόνητος sm 
τήν στερράν άπόφασίν του, ήν έλαβεν δπως πάση θυ
σία μή έπιτρέψη νά συρθη άπό τοΰ τραχήλου είς τ· 
άπαίσιον Ευρωπαϊκόν σφαγεΐον έξυπηρετών οΰτω Συμ
μαχικά συμφέροντα.

’ Ισχυρίζονται οί άπαίσιοι φονεΐς τής δυσμοίρου Π α
τρίδος μας, οί κρύπτοντες ύπό τό προσωπεΐον τής προσ
τασίας χαιρέκακον, άνήθικον ψυχήν, δτι δέν αΐρου#. 
τόν άποκλεισμόν διότι ώρισμένος άριθμός δπλων δεν 
παρεδόθη, άλλ’ εύρίσκεται είς χεΐρας τών εφέδρων.

Δέν θά χαρακτηρίσωμεν ήμεΐς σήμερον τόν ισχυρι
σμόν τούτν τών εκβιαστών τής ταλαίνης Πατρίδος ώς 
πρόφασιν πρός παράτασιν τοΰ αποκλεισμού, οία πράγ
ματι είναι. Ήμεΐς παραδεχόμεθα τήν παράτασιν το· 
άίτοκλεισμοΰ ώς οΰσαν συνέπειαν τής μή παραδόσειος 
τών δπλων τούτων καί έρωτώμεν. Διατί άρά γε οί πρω
τοφανείς ούτοι προστάταί τής Ελλάδος έπιμένουσι το
σούτω είς τήν παράδοσιν τών έν λόγφ δπλων, είς τόν 
παντελή άφοπλισμόν τής μεγάλης μερίδος τοΰ Ελληνι
κού Βασιλείου τής μή άκολουθούσης τήν καταστρεπτι
κήν πολιτικήν τοΰ άρχηγοΰ τών Φιλελευθέρων; 'Όταν · 
στρατός καί τό πυροβολικόν τής Ελλάδος έχει άποκλει- 
σθή είς τήν Πελοπόνησον μέτρον δι’ οΰ κατέστη εν
τελώς άκίνδυνος ή Ελλάς θά ήσαν κατ’ εξοχήν γελοίοι 
οί Σύμμαχοι μέ τήν Βαβυλωνίαν τών έν Θεσσαλονίκη 
στρατευμάτων των φοβούμενοι άληθώς έπίθεσιν έκ μέ
ρους τής άοπλου 'Ελλάδος, Ελλάδος έστερημένης πυ
ροβολικού, άνευ τακτικού στρατού, άνευ άξιωματικών.

Ό  κύριος λόγος τόν όποιον προέταξαν οί άχαρακτή- 
ριστοι ούτοι προστάταί τών αδυνάτων καί αύτοχειρο- 
τόνητοι έλευθερωταί τών υποδούλων λαών ΐνα έπιτύ- 
χωσι τόν άφοπλισμόν τής Ελλάδος, ήτο ό φόβος Ελ
ληνικής κατά τοΰ Σαράϊγ έπιθέσεως. ’Ήδη δμως δτε ή 
δύσμοιρος Πατρίς ύπέκυψεν είς δλας τάς άτιμωτικάς 
απαιτήσεις των διατί άρά γε εξακολουθούν έπιμένοντες 
είς τήν παράδοσιν τών διανεμηθέντων είς τούς κατοί
κους δπλων, άν άληθώς έγένετο διανομή τοιαύτη; Φο
βούνται άληθώς έπίθεσιν δυναμένην νά λάβη χώραν έκ 
μέρους άνθρώπων άνοργανώτων καί ώπλισμένων μό
νον διά μάνλιχερ; ’Έχουσιν άληθώς τήν ιδέαν δτι εί
ναι δυνατόν νά κληθώσιν έν δεδομένη στιγμήν ήλικίαι 
καί συνταχθή έν Θεσσαλία στρατός, συρφετός μάλλον, 
δστις νά βαδίση έστερημένος πυροβολικού καί πυρομα- 
χικών πρός βέβαιον θάνατον κατά τής Θεσσαλονίκης; 
Τοιούτους συλλογισμούς μόνον εγκέφαλοι ήλιθίων ήδύ- 
ναντο νά γεννήσωσι καί κακοήθεις μόνον πρός βλάκας 
άποτεινόμενοι δύνανται νά προβάλωσιν έπιχειρήματα 
παρόμοια. Οί Σύμμαχοι δέν είναι βεβαίως άνόητοι— 
είς τήν παροΰσαν τούλάχιστον περίστασιν— ■ κακεντρε
χείς μόνον είναι έπιδιώκοντες τήν έξυπηρέτησιν τοΰ ά
γώνος των έπί καταστροφή Ελληνικών συμφερόντων.

Λυσσώντες εκείνοι σήμερον διότι μεθ’ δλας τάς πιέ
σεις καί τούς εκβιασμούς τούς οποίους έξήσκησαν κατά 
τής Ελλάδος δέν κατώρθωσαν νά τήν παρασύρωσιν είς 
βεβαίαν αύτοκτονίαν παρατείνουσι διά τής προφάσεως 
τών μή παραδοθέντων δπλων τόν εγκληματικόν αύτών 
άποκλεισμόν έλπίζοντες οΰτω Ελληνικήν έξέγερσιν πρός 
άνατροπήν τής Δυναστείας τής οποίας θά έπακολουθήσ-ρ 
ασφαλώς ή είς τήν Ελλάδα κάθοδος τών φιλοδοξών δη
μοκόπων. Δέν έπιμένουσιν άσκόπως εκείνοι είς την πα- 
ράδοσιν τών δπλων, μόνου μέσου διά τοΰ όποιου σή
μερον δέν δύναται νά πραγματοποιηθη ή κάθοδος είς 
τήν Ελλάδα τοΰ Πρωτεργάτου τής Εθνικής συμφοράς, 
δπως συμπληρώση τό άπαίσιον έργον του. Ή  έπιμονή 
τών Συμμάχων διά τήν παράδοσιν τών δπλων αύτών 
εΐναι άπαίτησις τοΰ κακού Δαίμονος τής δυσμοίρου Π α
τρίδος, εκείνου δστις κρατεί σήμερον είς τούς γαμψούς 
δνυχάς του καί σύρει τά νήματα τών έκβιαστικών κατά 
τής Ελληνικής Πατρίδος Συμμαχικών μέτρων.

Έ φ ’ δσον ό φιλόνομος έν Έλλάδι πληθυσμός, ό πι- 
στεύων είς τήν ούδετερότητα καί μένων άκλόνητος υπε
ρασπιστής τοΰ μάρτυρος Εκείνου Βασιλέως εΐναι ώπλι- 
σμένος ουδέποτε βεβαίως θά τολμήση ό κατασπαράξας 
τήν Πατρίδα έπαναστάτης έκ Κρήτης, ν’ άποπειραθή 
εισβολήν είς τό έννομον Κράτος δπως καταλύση τήν 
Δυναστείαν καί έπιβάλη βία ώς έν Μακεδονία τήν έπα- 
νάστασιν. Γνωρίζει καλώς έκείνος τόν Ελληνικόν χαρα
κτήρα είς τρόπον ώστε νά κατανοή σήμερον δτι, οί έν 
Έλλάδι μεισψηφοΰντες Βενιζελικοί κατέχουσι τήν θέσιν 
ομήρων έγγυωμένων τήν άσφάλειαν τοΰ καθεστώτος καί 
τήν ούδετερότητα τής Ελλάδος. Ή  παράδοσις τών 
δπλων ούδένα άλλον έχει σκοπόν είμή δπως διάνοιξη 
τόν δρόμον πρός τούς έν Θεσ) νίκη διά τήν μελετωμένην 
εισβολήν είς τήν Ελλάδα τών έπαναστατών.

Εΐναι άληθώς φοβερόν, είναι άπαίτσιον τό δίλημμα 
έπί τοΰ οποίου έχουσι ν’ άποφανθώσιν οί έν Έλλάδι
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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

προσφιλείς μας. Παράδοσις τών δπλων σημαίνει έμφύ-j 
λιος πόλεμος καί είσοδος βία είς τό άπαίσιον σφαγεΐον. j 
’Επίμονη είς την μή παράδοσιν αύτών ισοδύναμε! πρός! 
αύτοκτονίαν καί είναι ή υπογραφή τής καταδίκης των 
είς τόν έξ ασιτίας θάνατον. Ποιον έξ αύτών θά προ- 
τιμήσωσιν; 'Ωρισμένως τό δεύτερον. Ό  Θεός μόνον σώ- 
ζοι τήν προσφιλή Πατρίδα από τών σταυρωτών της.

ΤΟ  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν  Μ Ε Ρ Ο Σ

Θέλεις νά βάλης ρούχα εις τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στούς 'Εβραίους κΓ εις κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μπουτουνιέρ’ άκόμα 
όχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα.
Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 

αν δέν τόν έχ’ ή Φύσις γεννήση καλλιτέχνη- 
γι’ αύτό αν θέλης ροΰχα πού νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τούς δανδήδες ντύνει. 

Goutas & Co. 499 6th Ave. New York.

(Κινηματογραφικούς)
Είς τό New York City Temple

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τό τρίτον μέρος τοΰ ΦΩΤΟΔΡΑΜΑΤΟΣ έξεικονί- 

ζει ζωηρότατα τά γεγονότα άπό τής καταστροφής τών 
'Ιεροσολύμων κατά τφ 606 π. X. μέχρι τής Άναστά- 
σεως τοΰ Κυροίυ ήμών ’Ιησού Χριστού συμπεριλαμβα-

νομένης τής Γεννήσεως, τών Θαυμάτων καί τής Σταυ- 
ρώσεως αύτού.

Τό τρίτον μέρος είναι τό πλέον εξοχον θέαμα. 

ΑΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ 3ην Μ. Μ. ΑΚΡΙΒΩΣ 

Προσέλθετε πάντες οίκογενειακώς. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ — ΑΝΕΥ ΔΙΣΚΟΥ

Σ. Ν. ΔΙΛΜΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Τ emple Suite 1115 Chicago, III.
Έργασθείς ειδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Πατησίων 

'Αγίου Λουδοβίκου, Νίκερ καί Κώχ. 
Μικροβιολογικόν έργαστήρισν «PARIS»

ΓΩραι επισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείου
10— 12 π. μ. Mosonie Temple Suite 1115
2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π ΑΠ Α Η ΛΙΟ Υ 
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός δΓ άνδρικάς άσθενείας.
' ί>ραι έπισκέψεων Γραφεία

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

Ποτέ άρρώστεια ούτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
“Εχεις τα'δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό νάρκωση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κοάτς θά πάη στήν εύχή καί θά σού βάλη άλλο. 
ΟΔΟΝ ΤΟ· 1ΆΤΡΕΙΟ  Ν ΜΕΝΈΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET NEW YORK

Γά μαλλιά είνε στολίδι 
τής μορφής σου καί χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δ'χως τούτα φουκαρά 
κΓ αν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τού Μελέτη ν’ άγοράσης 
t o  Hair T on ic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.
***

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
• * ·

Ή  φτίνεια τρο'ιει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμο 
6rv ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα» 
α’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν β αβρής μήτε δέκα.
Λ,άδια, έληές, τυριά, κονιάκ μ\ φθήνεια οσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μ-τρητοϊς τά  φέρνει.
LK K AS & D R IV A S  19 21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.

**-ν

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο. 
γΓ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίιιαοέ τον μιά φοοά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO!
352 PEARL STREET, NEW  YO R K  CITY

★ * ★

θέλεις τυριά, έληές, χαλβά; Τί ή καρδιά σου θέλει; 
τυριά, λουκάνικα, παστά, ζάχαρι, ξύδι, μέλι;
Είδη παντοπωλειακά καί καθαρά καί φίνα 
άπ’ δσα σοΰ χρειάζονται γιά νάχης στή κσυζίνα 
φτηνά θά τάβρης δταν πας στοΰ φίλου τοΰ Σιδέρη 
πούχει καί γάλα τοΰ πουλιού μά μέ παρά στό χέρι.

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. Η.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στού Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοΰτο 
πού σάν τό βλέ&εις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τούτο; 

* * *
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλ\σιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τούτο θεωροΰιιεν καθήκον μας νά πληροψορή- 
σωιιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
στασις δπως άγοράση μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρό/ πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δΓ έκάστην μετοχήν.

Γράφατε μας είς τά Κεντρικά Γραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον οπο>ς σάς στείλωμν ιιετοχάς.

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Γά πάντα είναι πιθανά. Ηεος νά μή τό δώσ^ 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στο δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν μ ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
.-«xi εχεις οικογένεια καρβέλι πο:ός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν ερΟη μέρο 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.

John Marakas, R ookery BIdg. R oom  817, C hicago, 111.

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

Telephone, Houdson 56
’Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,

Φέρομεν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή Ε
ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών εφευρέσεων 
της έν τφ ίδιοκτήτω έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
’Έχομεν ήδη παραδώσει τήν παραγγελίαν της μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί εχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι-

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’  Ιιιτιιϋο

256 W . 44 ST. NEW YORK

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας 
τοϋ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομά.ας. 
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο, 
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 
τή ; Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά μυρωμένα ’ κείνα
ποϋ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνο
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK
*  *  *

Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ δ ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καϊ παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St New Yerk

Μίστερ κανείς δέν ©ά σέ πή τώ ς δέν θά πή και μένα. 
ίοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
<ττοΰς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά κάν^ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

P A P A G E O R G E  B R O S.
600 Blue Island CHICAGO. ILL

Γιά κυριών καπέλλα δποιο ζητήσης χρώμα 
ποτέ νά μήν ξεβάφη, μ’ έγγύησι άκόμα 
Diamond Bleach πού δλος ό κόσμος τό γνωρίζει 
πού παναμά καί ψάθες καπέλλα καθαρίζει 
Shoe Cleaning μ’ άλλους λόγους τή μαγεμένη σκόνη 
ποΰ μ’ έ'να πάουντ κάνεις δεκάρικο γαλόνι 
είς τοΰ Μαρκάτου δλα τά βρίσκει δποιος θέλει 
αρκεί παρά νά στέλλη δταν τά παραγγέλλη.

Shoe Cleaning $1.50 πάουντ.
S. C. M ARKATOS & CO., 202— 204 6th St., Ν. Υ.

Πές μου τί είσαι; σ' ερωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εύα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
“Ο,τι κι’ άν εΐσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 

! πού τά συχνοχαιδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τοΰ ηλεκτρικού, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοΰ Φαράκου. 
Δόσε σέ τούτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W. 28ΤΗ  ST.,

·¥■ ·¥· ̂
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τοΰς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ταμίας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σίλβερμέν σας ατού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ ΚΟΛΜΑΝ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Π ΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τό’ 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σά< 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήοατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλει* 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

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

* *  *

Ρνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπο τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  δ ς  σηεύση νά τά  πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ . είναι αγόρια ζηλεμένα
κι* δποια δουλειά κι* δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago I" 

” 1450 W. 5th Ave. Cleveland 0


