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Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πω καί τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Έφτά μηνός ’Απρίλη τό ψέμμα σώνεται 
κι’ ό Μπάρμπα Σάμ γενναίως άνασκουμπώνεται.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
χοΰ προπαγάνδες car στραβές μάς χόρτασαν loctd.

’Αριθμός τοϋ φύλλου δέκα ποϋ ό Πρόεδρος μιλει 
καί στριμώνει κάθε θρόνο, κατεργάρη Φασουλή.

Ποϋ ό Ζαμπούνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στην τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν ’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.

Α ν  θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς έράνους δπως αλίαι.  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α δ ά λ ο .

hi
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Πετάει τό γελέκι, πετάν ή καντιλίθρες
φυσά ό Λευτεράκης καί βγαίνουν μπουρμπουλήθρες

Ό  Φασουλής σέ κάθε τών εορτών σαλόνι 
εικόνες τών προγόνων καί κείνος στεφανώνει.

Μπροστά σου, Πατριάρχη, γονυπετώ μέ σέβας 
καί πατριώτου αίμα έχών κι’ έγώ στάς φλέβας, 
άνάβω καί κορώνω στο ύβουτηγμοϋ τά χρόνια, 
σάν μοΰ μιλοΰν γιά μάρκα καί γιά ναπολεόνια 
καί κρίνω τήν Πατρίδα καί τό δικό σου βρόχο 
σύμφωνα μέ της λίρες καί μέ τήν πείνα πώχω.

’Άνοιξε, Γέροντά μου, τά δύο σου τά χέρια 
κι’ ευλόγησε καί μένα, αλλά καί τά ξεφτέρια, 
ποϋ στή Θεσσαλονίκη έστύλωσαν τό μάτι 
κι’ άπ’ τό σχοινί σου δός μου ενα γερό κομμάτι, 
τριγύρω στό λαιμό μας νά τό τυλίξωμ’ δλοι, 
νά βρήτε ησυχία καί σείς καί κάθε Πόλι.

Ά π ’ τά ξερά χορτάρια ποϋ τρών κεί κάτω ούλοι, 
δρσε καί οΰ, Δεσπότη, ενα χλωρό μαρούλι 
κι’ άν δέν σού φέρνω δάφνες σάν πρώτα ενα κάδο, 
είναι γιατί τής κρύβω νά ρίχνω στό στιφάδο, 
αύτό πού κάθε μήνα ή Φασουλίνα κάνει 
μέ μία λίτρα κρέας στής πλύσης τό καζάνι.

Ακίνητος τί στέκεις καί δέν μιλεΐς μιά λέξι;
Σέ πόλεμο κανένας εμάς δέν θά μάς μπλέξη.

Ή  Καρκαλοΰ δέν εχει κανένα καρδιοχτύπι \
ό φερετζές μονάχα, Δεσπότη μου, τής λείπει, 
μά μέ τήν άνταρσία τοΰ Μπάρμπα Λευτεράκη 
μπορεί νά τήν ίδοϋμε καί μέ Φατμάς γιασμάκι.

Γιατί βωβός, Δεσπότη, καί θυμωμένος είσαι;
Τό στόμα άνοιξε το κι’ άν δέν μιλήσης, φτύσε 
κι’ δπως μάς καταντήσαν εφέτος οί δικοί μας 
ώς καί τό φτύσιμό σου θάναι γιά μάς τιμή μας 
κι’ άπό φτυσιές, Δεσπότη, εΐμε^α μαθημένοι, 
γιατί μάς φτύνουν φέτος άδιάκοπα οί ξένοι.

Μ’ εύλάβεια μπροστά σου κλίνω κι’ έγώ τό γόνυ 
πώς έκανα καί πέρσυ, Γέρω-Κολοκοτρώνη.
Μά τί νά σού χαρίσω; ’Εφέτος τό χορτάρι 
πέρασε στήν άκρίβεια τό μαύρο τό χαβιάρι 
καί μιά οκά ραδίκια στοιχίζουν σέ χρυσάφι 
δσο μέσ’ στά χωριά μας δυό στρέμματα χωράφι.

Ά π ’ τό στεφάνι τοΰτο γνησίων απογόνων 
δέξου καί σύ μέ σέβας αύτόν έδώ τόν κλώνον. 
Κύττα. Τσουκνίδα είναι. Πάρτην εύθύς στό χέρι 
καί στά γυμνά μας χτύπα μπροστά καί πίσω μέρη, 
μά μένα τήν κοιλιά μου χτύπησε μιά μονάχη 
νά γίνη σάν πρισμένο προμηθευτού στομάχι.

Κύττα τής προκοπές μας καί άν μπορής μή χαίρ .;ς. 
Στ ήΣαλονίκη στέκει αντάρτης ό Λευτέρης 
καί δταν στήν Πατρίδα έπιφοιτα ή πείνα, 
έκεΐ έπιβουτοΰνε τά φράγκα, τή στερλίνα 
καί θά λυθή ή κρίσις τής πείνας, Στρατηλάτη, 
μόλις τοϋ τελευταίου Ρωμηοΰ σφαλίση μάτι.

Απόγονοι γνησίων, δπως κυττάς προγόνων... 
δπως εσένα δλοι έτσι καί μεΐς στόν θρόνον 
χιλιάδες προδοσίες έχομε γέρω ψάλλει 
κι’ άν δέν πιστεύης μένα ρωτφς καί τόν Ντελάλη, 
άλλά και τούς φωστήρας, μά καί τόν Κικιρίκη, 
κι’ άν θέλης στείλε γράμμα καί είς τη Σαλονίκη.

’’’Όποιος καθώς εμένα διέν είναι πατριώτης 
εκείνος πρέπει νάναι όριστικώς προδότης.
’Εμείς έδώ δέν λέμε δτι τοΰ λείπει βίδα, 
έμεΐς φωνάζομ’ δλοι «Προδίδει τήν Πατρίδα» 
κι’ δπου κι’ άν πάω φέτος, δπου καί νά καθήσω 
προδότας πεινασμένους παντού θά συναντήσω.

Σύ ποΰ στά Δερβενάκια ένίκησες τόν Τούρκο 
τί λές; Στά νέξτ θάγκ γκίβιν θά φάμε τότε κοΰρκο; 
γιατί εφέτος, γέρω, δώ καί κάμποσους μήνες 
τούς βλέπαμε μονάχα ψημένους στής βιτρίνες 
κι’ ενεκα ή άκρίβεια άντί άρνιοΰ στή σούβλα 
θαρρώ καί γιά τό Πάσχα πώς θά ψουνίσω τούβλα.
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Μπρός σου τό γόνυ κλίνω. ’Αλαμάνας ήρω, ' δηλαδή άκροαταί και ρήτορες θά ξεθυμάνουν στά κόκ-; ρελθόντος διά τόν φέροντα ή μάλλον τόν ύ π ο φ έ ρ ο ν -

ριοι, ύπό τοΰ; ήχους τής Κιρικικής ορχήστρας, τήν ό- φόροι ντόπιοι Κικιρίκηδες. Τους πολέμους, άγαπητέ, 
ποίαν διευθύνειλ ίαν έ π ι τ η δ ε ί ω ς  μ ο υ σ ο τ ρ α - πάντοτε τους έφεραν ΰχι τά μεγάλα κ ε φ ά λ ι α ,  άλλά 
φ ή ς άνήρ, ό διαβόητος χορευτής κ. Πέτρος Κικιρίκης, j  μεγάλα κ ε φ ά λ α ι α ,  πολύ φοβούμαι δμως έφέτος, 
(ι άκαταπονήτως χορεύων στό ταψί έπ'ι διετίαν τώρα θά δτι τ<χ κεφάλαια αύτά δέν είναι άπίθανον μιά μέρα πολύ 
χόρέψη τόν Πεντο,.,.τσουβάλην ή μάλλον τόν χιλιοτσου- ί γρήγορα νά βρεθούν μέ χωρίς κ ε φ ά λ ι ,  γιά νά ψάλομε 
βάλην. καί μεΐς καθ’ δ Νομοταγείς τό «Σήμερον τής Σωτηρίας

Ό  ίδιος, κύριοι, θά γίνη στό τέλος και ταμπλώ — ή 
μάλλον ταμπλάς—  βιβάν, ώς Τιτάν Προμηθεύς κλέβων 
τό πύρ — άνάγνωθι στρογγυλά—  έκ τού Όλύμπου, τόν

Μά στρέψελίγο, Διάκε, τά μάτια σου τριγύρω καλα τών δυστυχισμένων προγόνων, άν εορτάζαμε δλοι 
νά Ιδής καινούριο κλήρο, ξεφτέρια, παλληκάρια, μαζί, ύπήρχον πολλοί πιθανότητες νά ξεθυμάνη ό πα- 
πού μάς προσφέρουν πάλες κρατώντας καλαμάρια j τριωτισμός μας πάνω στά κόκκαλα τών ζωντανών άντι- 
κΓ άν στό σουβλί σου θέλης κάποιον και σύ νά ψήσης j φρονούντων.
έλα νά σ' υποδείξω ποΰ νά τό μαγαρίσης. Οί Νεοϋρκέζοι βρίσκονται σήμερα σέ πολύ δύσκολο

Προκόψαμε καντάρια αύτά τά χρόνια, Διάκο.
Τρεις μέσ’ στή Σαλονίκη τώρα ροφοΰν ταμπάκο 
και μέ τό φτέρνισμά τους Φιλελευθέρων χείλη 
χαΐρ όλάν φωνάζουν. 'Ορίστε τό μαντήλι 
κΓ εύθύς ό δίχως σύρμα τό μήνυμα μάς φέρει 
πώς βγήκε ένας βρόντος εχθές άπ’ τό Λευτέρη.

’Εσύ ποιό θελεις άνθος, θαλασσινέ Μιαούλη;
’Άλλος πώς είδες πήρε τό τρυφερό μαρούλι.
Κάθε Γραικός σάν μένα κι’ δπως ό Περικ?,έτος 
τέτοιους στεφάνους δρέπει τιμής καί δόξης φέτος 
καί θεωρούν τάγγόνια τά δίς καί τρις έγγόνια 
δάφνες τά μάρκα φέτος καί τά ναπολεόνια.

Τήν φλόγα μάς τήν σβύσαν άπ’ τήν καρδιά, Μιαού
λη.

Αύτοί ποΰ λευθερώσαν τούς άλλους γΐναν δούλοι.
Μαχαίρι τούς καρφώσαν μέσ’ τό λαιμό εκείνοι, 
ποΰ στό δικό μας σπήτι άφέντες έ'χουν γίνει 
κι’ από κεΐ μέσα πέρνουν νοικοκυραϊοι πόδι 
καί κει ποΰ μάς χρωστούσαν μάς φάγαν καί τό βώδι.

Μ’ εύλάβεια έπίσης καί μπρός σέ σέ, Κανάρη, 
κλίνω καί φέτος γόνυ. Νά τοΰτο τό κλωνάρι.
Είναι έληάς κλωνάρι ποΰ τώβρα κατά γης 
καί τώβαλα στεφάνι καθ’ δ Νομοταγής, 
πλήν άν διψάς γιά αίμα σάν δλους δώ τούς γέρους 
σοΰ φέρνω μία σκούφια άπ’ τούς Φιλελευθέρους.

Κρατείς, έσύ Κανάρη, άκόμα τά μπουρλότα;
Έμεΐς στούς Τούρκους τώρα στέλνομε πάντα νότα 
καί κείνοι μόλις ’ δούνε τής νότες τών άπιστων 
μ’εύλάβειαν τήςρίχνουν στήμπάσκετ τ ώ ν  άχρήστων 
καί οί Ρωμηοί δώ πέρα μπουρλότο θά κολλήσουν 
σάν έχουν κάποια τρύπα κι’ δταν τήν άσφαλίσουν.

Καραϊσκάκη ήρθα δπως καί πέρσυ πάλι 
μά μέ γουέρστ πώς λένε σ ’ αύτό τόν τόπο χάλι 
’Εφέτος στήν Πατρίδα χάρις στό Λευτεράκη 
δλοι μικροί μεγάλοι παίζουν Καραϊσκάκη 
καί χάρις στούς Συμμάχους σκιές γινήκαν δλοι 
κι’ ή δύστυχη κοιλιά τους λαχάνων περιβόλι

Ά π ’ τό κρομμύδι τοΰτο σοΰ δίνω ένα φύλλο 
ποΰ στήν Ελλάδα θάταν τής έριδος τό μήλο 
Τήν προκοπή τοΰ Γένους καμάρωσε τήν τόση 
πουχει μυαλό καντάρια δμως τοΰ λείπ’ ή γνώσι 
κι’ ένεκ’ αύτή ή γνώσι καί τοΰ Λευτέρ’ ή λόξα 
μάς περιβάλλει τόσης κακομοιριάς ή Δόξα.

Ή  προκοπές μας δλω κι’ αυξάνουν κάθε μέρα

τ α ταύτην ’ιδιοκτήτην της.

ΤΡΥΠΟΦΡΑΧΤΗΝ, ΦΛΩΡΙΔΑ.
’Ά ν πήρα μάρκα Γερμανικά; Σέ βεβαιώ λοιπόν 

μέ σπαραγμό ψυχής δτι δέν πήρα. Μά μή θαρρής πώς
, , , I δέν πήρα, γιατί έγώ δέν είχα τή διάθεσι νά τά πάρω,

θεσι και συι_ητησεις γίνονται σοβαοες πεοι του ποια με-ί , , s, . , , , , - , s ,, ,, , 1 ' ' '  ’  , , αλλα γιατί δεν είχε τη βλακεία κανένας να μου τα δωση
ρις εχει το καλλίτερο πρόγραμμα. Οι Βενιζελικοί αίφ
νης έβαλαν τόν Ντελάλη καί φωνάζει ώς εξής δώ καί 
κάμποσες μέρες.

Στή γιορτή μας, κύριοι, <*■’ άκούσετε τούς διασή- 
μους άεροβάμονας ρήτορας , έκ τών όποιων ό ένας θέλει 
τραγουδήσει τό λιρικό δημοτικό τραγούδι «Δέν τόνε θέ 
κΓ άμαν άμάν, δέν τόνε θέλω τόν Παπά» κτλ. Έδώ, κύ-

Θά τάπερνα μ’ δλο μου τό δίκηο, γιατί καθώς λέει ή πα
ροιμία «Ποιός στραβός δέν θέλει τά.... μάρκα».

ΕΙΡΗΝΟΦΙΛΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.
ΦιλεΤς τήν Ειρήνη; Δάτ ίς βέρυ γκούτ. Φιλώ κΓ 

έγώ τήν... Αγλαΐα. Μά μέ τοΰτο δέν εμποδίζεται ό πό
λεμος, τόν οποίον θά μάς κουβαλήσουν ώρισμένως οί διά-

όποΐον θά άναπαριστώσι στοίβες άπό τσίουβάλια καί μετα- 
ψέρων αύτό ε’ις τήν γην ή μάλλον ε’ις τό υπόγειον τών 
εϊκοσιέξ δρόμων.

Έπίσης οι πεινασμένοι, έάν μέν είναι όμόφρονες 
θά τραβούν κατ’ εύθεΐαν πρός τόν μπουφέ γιά νά φάν.... 
τά νύχια τους, έάν δέ είναι βασιλικοί θά γίνονται εύ- 
πρόσδεκτοι γιά νά φάνε.... ξΰλο.

Γιά τή γιορτή τών Νομοταγών έπίσης διαλαλεΐ ή 
Άτλαντίς τά έξης.

Έδώ, κύριοι, βλέπετε διάφορα έγγόνια Αμερικανών 
ποΰ δείχνουν στόν Παποΰ τους τ’ άμπελοχώραφά του, 
ένώ ή μουσική παιανίζει τόν θούριον ύμνον «Δόσε μου 
πέντε δάχτυλα καί πάρε άλλα τόσα».

Έπίσης ό κ. Βλαστός θά ψάλη μέ κατα-νυχτικό 
(τρόπο) τό τροπάριον «Τούς δυό μεγίστους φωστήρας 
τής τρισαθλίου ένότητος» καί θ ’ άναγνώση τόν ε ξ ά 
ψα λ μ ο ν . . .  τής Άποστολής.

Άλλά μήτε ό κ. Ζαμπούνης δέν θά μείνη άμέτοχος. 
Θά άπαγγείλη σπαραξικάρδια ποιήματα τού κ. Παπάζογ
λου, ΐνα αύτός μέν οΰτω άποσπάση τής λεμονόκουπες τών 
άκροατών, οί δέ άκροαταί συγκινούμενοι άπο-σπάσουν 
αύτόν στό ξΰλο·.

Είς τούς προσερχομένους θά προσφέρωνται καί 
άναξυστικά. Μία μποτίλια φάβα, ένα κατοσταράκι πε
τρέλαιο, ή ένα ρακοπότηρο ρετσινόλαδο ύπό τόν δρον νά 
φύγουν καί νά πάν νά γιορτάσουν άλλοΰ.

Τό πρόγραμμα τής Ένώσεως στερείται δυστυχώς 
έφέτος μεγαλοπρεπεία ςκαί πλούτου είς θεάματα. Θά εί
ναι δηλαδή δπως καί ή Ένωσις χωρίς μεγάλην ποικι
λίαν καί τοΰτο γιατί είς τό παρελθόν έγέμισε πολλών 
π ο ι -κ ο ι λ ί α ς . Λέγεται έ ντούτοις δτι πρόκειται ν’ 

Τριπλές γιορτές πώς βλέπεις σάς κάνομε δώ πέρα άνακαλέση τόν έπ’ άορίστω άδεια άποσταλέντα είς τόν

ημών τό κεφάλαιον».

ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΟΘΗΡΑΝ, ΣΙΚΑΓΟ Ν.
Νά σοΰ βρούμε γυναίκα; Πολύ ευχαρίστως. Ε 

μείς κάνομε όποιαδήποτε δουλειά στούς φίλους μας ά- 
φιλοκερδώς καί μέ θυσίαν μάλιστα υλικήν. ’Έχεις δμως 
τούς παράδες, ποΰ θά σοΰ χρειασθοΰν γιά νά τήν.... χω- 
ρίσης σέ λίγο; Ή  δυσκολία, φίλε μου, σήμερα δέν είναι 
στό μυστήριον τοΰ γάμου, άλλά στό χώρισμα τής γυναι- 
κός.

ΥΣΤΕΡΟΒΟΥΛΟΝ, ΑΤΛΑΝΤΑΝ.
’Έλαβα τό βούλωμά σου, δηλαδή τό βούλωμα εκείνα 

άπό φελλό ποΰ είχες τήν καλωσύνη νά μοϋ στείλης καί 
σ’ εύχαριστώ έξ ονόματος όλης τής 'Ελλάδος, γιατί αύ
τό τό βούλωμα νά ξέρης δτι θά σηκωση τόν Ελληνικό 
άποκλεισμό καί ιδού πώς. Μού ήρθε ή έξης φαεινή έμ- 
πνευσις. Θά κλείσω τό φελλό αύτό μέσα σ’ ένα κουτί καί 
θά τό στείλω διά τής συντομωτέρας όδοΰ πρός. τήν Τρι
ανδρίαν τής Θεσσαλονίκης μέ τήν θερμήν παράκλησιν 
νά έ ξ α - σ φ αλ ί σ ο υ ν μ’ αύτόν τά νώτα τοϋ φίλου

κι’ ήθελα ένα θάμμα, ώ γυιέ τής Καλογραίας. 
Νά περνάτε μονάχα γιά δυό μινοΰτα κρέας 
καί νά μάς πιάσετ’ δλους μ’ ένός βωδιού τό νεύρο 
πού μήτε γ ώτήν πόρτα νά μή μπορώ νά· ευρώ.

"Ολα μας τ’ άγια φέτος δικά μας είτε ξένα 
τάχομε μέ συμπάθειο χιλιομαγαρισμένα 
Ά φ ’ οΰ κΓ αύτή τή ’μέρα μέ τήν Αγία Λαύρα 
καταντημένη έχουν κακά ψυχρά καί μαύρα 
καταλαβαίνεις πόσες βρωμιές συχώρησέ με . 
γι’ αύτό Καραϊσκάκη εμπρός φασκέλλωσέ με 
κι’ έγώ τά φάσκελλά σου τ’ άνάσκελλα πεσμένος 
θά τά διαβιβάσω στών παλαβών τό Γένος.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τό φλέγον ζήτημα αύτής τής έβδομάδος εΐναι ό 
εορτασμός τής Εθνικής εορτής, τήν οποίαν έκάμαμε 
τρία κομμάτια, γιά νά πάρη τό ένα ή Άτλαντίς, τό άλλο 
ή Πανελλήνιος ‘Ένωσις καί ό Κικιρίκης τό τρίτο.

Οί Φιλελεύθεροι ισχυρίζονται δτι ΐ>ά παρουσιάσουν 
στή γιορτή τους εκπλήξεις. Τούς πιστεύομεν, γιατί άφοΰ 
δέν θάχουν τώρα πειά βασιλικούς νά έκ-πλήξουν, θ ’ άρχί- 
σουν έκ-π λ ή τ τ ο ν τ ε ς  ένας τόν άλλον καί έπί τό 
Έλληνικώτερον ούχί δηλαδή σφάς εμάς, άλλά σφάς αύ
τούς.

Ή  σκέψις τοΰ νά γιορτάσουν αί πολιτικαί μερίδες 
ξεχωριστά έφέτος τήν Έθν. Ανεξαρτησία, έκαμε ένα 
πολύ σοβαρό κακό. Ήμπόδισε μιά ωραία καινοτομία 
ποΰ θά εϊσήγετο ή μάλλον κ υ ν ο τ ο μ ί α . Ένφ τώρα

Έθν. Κήρυκα τέως ιεροκήρυκα ΐνα ψάλη είς ήχον λέ- 
γετον τό άκόλουθον τροπάριον.

«Δεύτε τελευταΐον μας σπασμόν δώμεν, άδελφοί, τή 
Ενώσει εύχαριστούντες ψ ι λ ά ,  αΰτη γάρ μετέφερεν έκ 
τής Α5νύπτου καί μέ καί πρός άρθρα έπείγομαι ούκέτι 
φροντίζων τά Trj/g ματαιότητος Παν^ίληννων μελών. 
"Οθεν, Φιλελεύθερα μέλη, άρτι έορτάζοντα, ήνπερ συγ- 
κρατήσαι Πρόεδρος εύξόμεθα».

σας Σαράϊγ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 

ΑΝΥΠΟΜ ΟΝΟΝ ΚΟΥΡΑΜΓΙΙΕΝ, ΤΕΞΑΣ.

Μή μάς ρωτάς τί κ ά ν ο υ ν οί περιοδεύοντες φω
στήρες, γιατί αύτό δέν τό ξέρομε. Έμεΐς ξέρομε μόνον 
τί δ έ ν κάνουν καί αύτό είναι άκριβώς έκεΐνο τό όποιον 
ήρθαν νά  κ ά ν ο υ ν .  Τώρα τό γιατί παραμένουν, σού 
τό φωνάζει μονάχο του τό ρήμα παρά-μέ-νούν (άντί νά 
πή παρά μέ ούρά). "Οσον άφορά τό πότε θά φύγουν, 
αύτό έξαρτάται άπό τόν κ ο ρ β α ν ά ν ,  ό όποιος εγκλείει 
τά άργύρια, τά όποΐα έντός ολίγου θά ά π α ν-χ ω ν ε ύ - 
σ ο υ ν.

Η ΔΙΚΉ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

(Τόν λόγον λαμβάνει τελευταίος ό δικηγόρος τοΰ 
Κατηγορουμένου Περικλής, δστις χαιρετών τόν Πρόε
δρον διά χειρονομίας συμβολιζούσης κλαρίνο πάνω τή μύ- 
ιη του, πέρνει τόν κατήφορο ώς εξής:)

Περ. — 'Οπελάτης μου, κ. Δικασταΐ, ή μάλλον ό 
Κατηγορούμενος (γιατί πελάτης; λέγεται εκείνος ποΰ 
πληρώνει ή έχει σκοπό τούλάχιστον νά πληρώση, ένφ 
ο κατηγορούμενος έως τώρα ούτε Δικηγόρο, ούτε Γιατρό, 
μά μήτε καί Παπά έπλήρωσε ποτέ του), ό κατηγορούμε
νος λοιπόν εΐναι άθώος καί αί έναντίον του κατηγορίες 
εΐναι συκοφαντίες καθαρές σάν εσάς ή σάν τά ποδάρια 
τούλάχιστον τής κότας. Όρίστε! Κυττάξτε τον, κ. Δι- 
κασταί. Είναι γέρως λοιπόν ό άνθρωπος αύτός; Άπό 
τής σούφρες δέν μπορείς νά κρίνης έναν άνθρωπον, άν 
είναι νέος ή γέρως. ,Από τά μαλλιά ίσως, άλλά κΓ αύτό 
πάλιν έξαρτάται άπό τήν ιδιοσυγκρασία. Παρατηρή- 
σατέ τον στά δόντια νά ίδήτε δτι δέν τάχει β γ α λ μ έ ν α  
δλα. Έν τούτοις έλπίζω, δτι τώρα πού θά μπή στόν πό
λεμο ή Αμερική θά β γ ά λ η καί τά ύπόλοιπα, δπως θά 
τά βγάλη καί δλος ό φτωχόκοσμος, ώς έπιπλα πολυτε
λείας άχρηστα πλέον, άφοΰ τά τρόφιμα θά φθάσουν έκεΐ 
ποΰ πρέπει νάσαι Μόργκαν γιά νά μπορής νά τρώς.

Άλλά μήπως εΐναι άσχημος, κύριοι, ό κατηγορού
μενος; Κάθε άλλο. Τούναντίον είναι δπως έλεγον οί 
πρόγονοί μας, τών όποιων θά μνημονεύσωμεν αΰριον τά 
κατορθώματα τρεις φορές, χάρις στά σημερινά τών ά- 
πογόνων χάλια, εΐναι, λέγω, κύριοι, ό κατηγορούμενος 
δχι άσχημος, άλλά τέρας... καλλονής καί ώραιότητος. Ά -  
σχημο μονον θα εΐναι τό λείψανο πού θά κάνη άν πεθάνη 
καμμιά φορά καί λέγω άν πεθάνη, γιατί υπάρχει πιθα- 

J νότης ν’ άναληφθή κι’ αύτός σάν τόν προφήτη ’Ηλία ■—-ΑΣΤΡΟΝΟΜ ΟΝ, ΛΟΟΥΕΛ.
Δέν πρέπει νά άμφιβάλης καθόλου, δτι ή γή κινείται {έκτός έάν παρέδωκε τό Ταμεΐον το ΰΣυνδέσμσυ τών Νο- 

περιστροφικώς. Ημεγαλειτέρα άπόδειξις τής περιστρο- μοταγών—  καί άνερχόμενος είς τά αιθέρια ΰψη τής βλα- 
φικής κινήσεως έπί τών ημερών μας είναι οί Βενιζελικοί. κείας μερικών νεωτέρων άηδιογράφων νά ρίξη στούς 
Μάλιστα. Ά ν  ή γή δέν έκινεΐτο έτσι περί τόν άξονά εϊκοσιέξ δρόμους — δχι βέβαια στερλίνες, γιατί αυτές 
της, οί Βενιζελικοί δέν θάσαν τόσον ζαλισμένοι, ώστε νά τής ρίξανε άλλοι—  άλλά τή γσΰνά του γιά νά σκεπάσουν 
μή βλέπουν δχι μόνον τή μύτη τους, άλλά μήτε τή μύτη μ' έκείνη τήν πνευματική τους γυμνότητα μερικοί λ ο γ ο - 
καλού μου φίλου, αιτίαν οϊμοι πολλών συμφορών τού πα- ρ ά φ ο ι..
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Τώ άπεδόθη έπίσης ή κατηγορία δτι είναι βλάξ. 
Αύτό είναι αληθώς πολύ λυπηρόν γιά τόν κατηγορού- 
μ?νον, δηλαδή τό δτι ή κατηγορία είναι ψευδής, γιατί αν 
ή:ο αληθινή τότε αντί νά είναι σήμερον κατηγορούμενος, 
9ά ήτο δικαστής Άργυροπαγδύτης ίσως ή τουλάχιστον 
οακουλοδύτης, δύων, δηλαδή βουτών καί αύτός γεναίως 
0Τή σακκοΰλα το ΰκ. Ίδρυτοΰ, πρίν ή αύτή δύση ή μάλ
λον προτού την δέση, γιατί άλλη λύσις σημαίνει ώρισμέ- 
νω; γιά δέσιμο.

("Επεται συνέχεια.)

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ

— Έπί τέλους έμπήκε, φωνάζει πηδών άπό χαρά ό 
φίλος μου, μόλις άνοιξα τήν πόρτα τοΰ Γραφείου μου 
μέσα εις τό όποιον μέ περίμενε άπό ή ώρα 8 τό πρωΐ τής 
Τρίτης, μόνον καί μόνον γιά νά δοκιμάση τήν εύχαρίστη- 
0ΐ νά μοΰ άνακοινώση τήν είσοδον τής ’Αμερικής είς τόν 
πόλεμον έναντίον τής Γερμανίας.

-—Μά δέν μοΰ λές τίποτε καινούριο, τοΰ άπήντησα, 
χόβων τή φόρα του.

—Ναι ξέρω. Θά τά διάβασες στό extra ϊσο>ς χθες 
τό βράδυ, ή ®ά τά είδες στά πρωινά φύλλα. Πάντως δ
μως έγεινε καί τό γεγονός είναι ποΰ μέ ενδιαφέρει.

— Λοιπόν, φίλε μου, δέν τό ηύρες. Τό δτι άργά ή 
γρήγορα ή ’Αμερική θά έ'μπαινε είς τόν πόλεμον αύτόν 
δέν ήταν γιά μένα άμφίβολον. Δέν τό διάβασα σήμερα 
οΰτε καί χιΐϊ-ς στής εφημερίδες, άλλά στά γεγονότα ολο
κλήρων μηνών. Τό άνακάλυψα κάτω άπό τής τρελλές, 
τής παράλογες απαιτήσεις τών Συμμάχων καί τό είδα 
ολοφάνερα ζωγραφισμένο μέσα στής γραμμές τών δηλώ
σεων τοΰ Προέδρου, την έποχή ποΰ σύ κοιμώσουν καί 
οί φίλοι σου ο'ι Σύμμαχοι έγύρεβαν σάν τήν Ήρωδιάδα 
τήν κεφαλήν τών Κεντρικών Αύτοκρατοριών έπί πίνακι.

— Τά κατάφεραν δμως οί Σύμμαχοι καί έπί τέλους 
τήν έβαλαν στό χορό καθώς βλέπεις .

— Ή  είσοδος τής ’Αμερικής στόν πόλεμο, κουτέ, 
ίίεν είναι διπλωματική νίκη τών Συμμάχων, δπως τό φαν- 
ταζωνται έκεΐνοι πού οΐκέπτονται καθώς έσύ. Δέν είναι 
ν ί κ η άλλά ή τ τ α .  Μέ τήν ’Αμερική στόν πόλεμο 
|ωζί μέ τούς Συμμάχους, ποΰ σημαίνει μέ άμυθήτους 
θησαυρούς, τροφάς, πολεμοφόδια καί μπράτσα γερά στή 
διάθεσι τοΰ κοινού άγώνος, δέν έ κ έ ρ δ ι σ α ν  καθώς έσύ 
νομιζεις τόν πόλεμον οί Σύμμαχοι. Τόν έ'χ α σ α ν οί 
Γερμανοί μονάχα.

— Δέν σέ καταλαβαίνω τί θέλεις νά πής μ’ αύτό. 
Αφού έχασαν τόν πόλεμον οί Γερμανοί, πώς δέν τόν κέρ
δισαν οί Σύμμαχοι;

ε — Δέν περίμενα βέβαια νά μέ καταλάβης, γιατί αν 
Ι« καταλάβαινες δέν θάχες τότε τά μυαλά ποΰ εχεις καί 
συνεπώς έξ αιτίας αύτών καί τής πολιτικές ιδέες. Λοι
μόν οί Σύμμαχοι, δέν μπορεί παρά νά νικήσουν είς τόν 
Πόλεμον αύτόν, άφοΰ έχουν ολόκληρον τόν κόσμον κατά 
τιον Γερμανών, μά δέν θά κερδίσουν τόν άγώνα δπως τόν 
εΦαντάσθησαν, δπως τόν διετύπωσαν. "Οταν τή νύχτα 
π,)Υαίνωντας στό σπήτί μου μέ συνάντηση ενας κλέφτης 

ι11(111 μοΰ πή: «’Αλτ! Τό πορτοφόλι σου», έάν νομίσω
°Τ| τόν καταφέρνω δέν θά σταθώ βέβαια σάν βλάξ νά 
‘Ιθ1’ τό πάρη, άλλά θ’ άνασκουμποθώ γιά καυγά. Κατά 
/<JX,|v μου τύχην δμως συμβαίνει ό κλέφτης νά εΐναι πειό 
Υε0ος άπό μένα καί έ'τσι γιά μιά στιγμή βρίσκομαι τ’ ά- 
>(,οκελλα, μέ τό γόνα του πάνω στά στήθεια μου καί τό 
frpi του μέσα στήν τσέπη μου. Χάθηκα σκέπτομαι τότε. 
Πΰνε τά ώραΐά μου ψιλά, λέγω μέ τόν νοΰ μου, έπέτα- 

·*». Τήν ώρα κείνη δμως νάσου καί προβάλλει απ’ τ’ 
ΒΡβονάρι τοΰ δρόμου ό φ ρ ο υ ρ ό ς  ά σ τ υ φ ύ λ α ξ .  

°ήθεια, φωνάζω. ' Οκλέφτης λοιπόν τότε δέν πιστεύω 
νομίζ^ς δτι θά χάση τόν καιρό του είς τό νά ψάχνη
Τσ̂ πες ί,ου Υΐά τ® πορτοφόλι, άλλά θά κόψη πέρα καί 
μ άφήση δαρμένον μέν, μέ τά φωνήεντα στήν τσέπη 

* Ύιά νά έπαναλάβω έκείνο ποΰ ελεγε κάποιος νηστικός, 
ί όποιου επριξαν τά μοΰτρα, διότι παρανόμως ικανο

ποίησε τάς διαμαρτυρίας τοΰ στομάχου του καί ό όποιος 
δταν τόν ήρώτων «Μωρέ τί είν’ αυτά;» γιά τά πρισμένα 
μάτια του άπαντοΰσε.

— Μήν κυττας έπαέ — δείχνων τά μοΰτρά του—  άλ
λά έπαγιά — χαϊδεύων τήν πριοίμένη κοιλιά του.

Νά, γιατί δέν θά νικήσουν δπως έφαντάσθησαν άλ
λοτε οί Σύμμαχοι. Λοιπόν ξέρεις έσύ τί σημαίνει Συμ
μαχική ν ί κ η  έπάνω σέ σ υ ν τ ρ ί μ μ α τ α  Γερμανικά; 
Δέν ξέρεις. Καί δμως έπρεπε νά τώξερες, άφοΰ συνδέε
ται μέ τή ζωή τοΰ ’Έθνους σου. Μιά τέτοια νίκη θαχε 
ώς αποτέλεσμα τήν Πόλι στή Ρωσσία, τά Δωδεκάνησα 
τήν ’Αλβανία, καί τή Δαλματία στούς ’ Ιταλούς, τήν Μ.

μίνης τών πραγμάτων έρεύνης, διετυπώσαμεν ύπό τύπον 
(χρονογραφήματος είς τό φύλλον μας τής 10ης Φεβρουά
ριου έ. έ.

Μετά τήν αποτυχίαν τής έκ μέρους τοΰ Προέδρου 
απόπειρας πρός ειρήνην, διείδομεν είς τόν καθορισμόν 
τοΰ κ. Γουΐλσονος, δτι ή ειρήνη πρέπει νά συζητηθή 
« άπό  ί σ ω ν  π ρ ό ς  ί σ ο υ ς »  τήν ά ν ά γ κ η ν τής 
εισόδου τής ’Αμερικής ή καί δλων άκόμη τών λοιπών ού- 
δετέρων, δπως έμποδισθή κατά τήν σύναψιν τής ειρήνης 
ή αυθαίρετος έπιβολή τοΰ κράτους τής βίας τοΰ ίσχυρω- 
τέρου, δπερ θά ήτο τό καιριώτερον πλήγμα κατά τής έ-

ι λευθερίας καί τών δικαίων ούχί μόνον τών άδυνάτων μι- 
’Ασίαν κομματιασμένη μεταξύ τών Συμμάχων, τήν Ά γ -1 Χρ£ ν λαών, άλλά καί πολλών ΜΕΓΑΛΩΝ. Διετυπώσαμεν 
γλίαν πανίσχυρον θαλασσοκράτειραν, τήν ’Ιαπωνίαν ξί- j πρ  ̂ δύο μηνών τήν γνώμην, δτι ή ’Αμερική ήθελεν ένερ- 
φος τοΰ Δαμοκλέους επάνω εις τους Αμερικάνικους ώ-1 γφς έ π έ μ β η είς τόν παρόντα πόλεμον, ούχί μόνον όρ
μους καί τήν Ελλάδα μας άσφυκτικά σφιγμένην στά σύ-1 μωμένη άπό πνεύματος δικαιοσύνης καί φιλανθρωπίας 
νορά της τό πολυ τοΰ 1913, άποτελέσματα δλα αύτά δχι πρός τήν σπαρασσομένην Ευρώπην, άλλά καί συμφέρον- 
βέβαια αίγώνος ελευ^ερωτικσΰν άλλ ά τ ι μ ε ς  κ λ ε - ; τ0ς πρδς Χά ζωτικώτερα τών π α γ κ ο σ μ ί ω ν  συμφε- 
ψ ι ε ς ποΰ δ I ουΐλσων της κατεδικασε πρό τίνος. Συν-; ρόντων, τά όποια άπό τής αρχής τοΰ πολέμου ύφίστανται 
τριβή τής Γερμανίας καί έπιβολή τών δρων τής ειρήνης σοβαρώτατα πλήγματα.
έκ μέρους τών Συμμάχων μέ τό σπαθί, μέ τό έ' τ σ ι τ ό 
θ έ λ ω ,  θά έσήμαινε κομμάτιασμα, θάχε ώς άποτέλεΟμα 
τόν δ ι α μ ε1 λ ι σ μ ό τών Κεντρικών Αύτοκρατοριών 
έναντίον τοΰ Δ ι κ α ί ο υ  καί τοΰ παγκοσμίου σ υ μ φ έ 
ρ ο ν τ ο ς  γιά τά όποια καί ΜΟΝΟΝ πρόκειται νά ύπο- 
στή τόσας θ υ σ ί α ς  ή Αμερική. Φαντάζεσαι λοιπόν 
έσύ δτι έκεΐνοι ποΰ κυβερνούν τήν τύχη εκατόν εκατομ
μυρίων λαοΰ τής άχανοΰς αύτής Συμπολιτείας θ ’ άνοΐ- 
ξουν σήμερα τούς πακτωλούς τοΰ χρυσού τής ’Αμερικής 
καί τής φ λ έ β ε ς  τ ώ ν  π α ι δ ι ώ ν  τ η ς  αργότερα,

Δύο είναι τά κυριώτερα σημεία τοΰ λόγου τού κ. 
Προέδρου, έκ τών όποιων έμφαίνεται έναργέστατα ή 
ά ν ά γ κ η  τής εισόδου τής ’Αμερικής είς τόν πόλεμον, 
τόν όποιον καίτοι οί Σύμμαχοι έχαρακτήρισίαν ώς ά π ο - 
λ υ τ ρ ω τ ι κ ό ν  , ώς πόλεμον ύπέρ τής έλευθερίας καί 
τών δικαίων τών μικρών λαών, έν τούτοις δμως πόρρω 
άπέχουσι διά τών π ρ ά ξ ε ώ ν των νά έπικυρώσωσι 
τούς υποκριτικούς ισχυρισμούς των.

Ό  κ. Πρόεδρος όμιλών καί χαρακτηρίσας τήν άπέ- 
ναντι τής ’Αμερικής στάσιν τής Γερμανικής Αύτοκρατο-

για να δημιουογησουν για το μέλλον μια καταστασι παγ- _ Τ. „ e , , , , „ ,
, , , , .  . 1 ρικης Ινυβεονησεως ω ς ε μ π ό λ ε μ ό ν ,  εθεωρησε καΐτη-κοσμιο α σ υ γ κ ο ι τ ω ς  χειρότερη απο κείνη που είναι | , , ' , , , , , s , ,, , , \ _ . _ , V, , , κον του να καθοοιση τήν α ι τ ί α ν ,  αποδωσας ταυτην

τω ρα ; Αυτοί που μιλούν για ΙΙρωσσικο μιλιταρισμοί , , , , Λ , , . , , , , .  ~
c> ’ „ ,  * , οΐ7Λ εις τον ανευθυνον, εις τον λιμωττοντα απο πολλου,δεν έχουν Βέβαια άδικο, ςεχνανε ομως η είναι στραοοι ι , , , , > ι >, , , . , , ‘ . . .  -  τον αξιον οίκτου και συμπαθειας 1 εοιιανικον λαον, αλλ
για να μη βλέπουν τον φοβερο κίνδυνο του Βρεττανικου | , , , t α ,' ί ,, ,, , , , ίΓ,τοεψε τους κεραυνους του κατα των υ π ε υ ΐ τ υ ν ω ν ,
Λιονταριού, πωχει βαθεια τα νύχια του μπηγμένα στης ι , .  , , , . - ,  r , s,ΤΙ , Λ .  , , , - κατα του π ο λ ι τ ε ύ μ α τ ο ς .  Αγαπωμεν ,είπεν ο ιδε-
πεντε Ηπείρους της γης. θαρρείς λοιπον, φτωχέ τω ί τύ ' * > ι - ,, « τ ^  , , ,„ ; ,  ν , , ωδής Π ρόεδρός, και λυπούμε»α τον 1 ερμανικον λαον,
πνευματι, οτι οι Σύμμαχοι είναι, ευχαριστημένοι με τήν , „ , _ , . , , ,  „r  ’ ~ - -λ , η οστις είναι θύμα της Μ ο ν α ρ χ ί α ς .  Δεν θα  εισελθω-
ε ν ε ο γ ο ν  επεμβασι της Αμερικής στον πολεμο; Καίτε : , ,,— , , «, -  , , , μεν, είπεν, εις τον πόλεμόν, ινα λαοωιιεν εκδικησιν των
αλλο· μα δεν μπορούν να πουν και τίποτε γιατί η εκοα- , , , - -  ,.  , _ , ζ. .  , ,  , . .  , αδικηματων, τα οποία μας ποοσεγενοντο, ιχλλ ινα απο-
σις του αγωνος ε ξ  α ο τ α τ α ι  απο την Αμερική. Κ αι, , " , <r» » ' -  ' π  ι
μπρος βαθύ καί πίσω ρέμμα. Πάντοτε καλλίτερα γι’ 
αύτούς εΐναι, νά είναι νικηταί μέ τήν ’Αμερική καθισμέ
νη στό τραπέζι τής ειρήνης, παρά νικημένοι χωρίς αύτήν. 
Κατάλαβες λοιπόν τώρα ποιός είναι ό φρουρός Άστυ- 
φΰλαξ;

Ευχαριστήθηκες λές ποΰ μπήκε ή μάλλον ποΰ θά 
μπή — γιατί γιά μένα πάντοτε θά μπή—  στόν πόλεμο; 
Έχάρηκα κι’ έγώ πειό πολύ άπό σένα καί μέσα μου παρα
καλώ νά τήν μιμηθοΰνε άν εΐναι δυνατόν καί δλοι οί 
άλλοι ουδέτεροι.

δώσωμεν δικαιοσύνην. Ό  αγών τών Ηνωμένων Πολι
τειών δέν είναι αγών κ α τ α κ τ η τ ι κ ό ς , άλλά θ υ σ ί α  
’Αμερικανικών συμφερόντων ύπέρ τής εύτυχίας τής αν- 
θρωπότητος».

Είπεν έπίσης διά τοΰ λόγου του ό κ. Πρόεδρος δτι 
«η δημοκρατουμένη σήμερον Ρωσσία εΐναι ό ασφαλέστε
ρος παράγων τής ειρήνης» καί δέν εΐχεν άδικον. Ή  Δη
μοκρατουμένη σήμερον Ρωσσία, άσχετον άν ύπό τήν 
παρούσαν ή νέαν Κυβέρνησιν, ή Ρωσσία ή άποτινάξασα 
πλέον τόν στρατοκρατικόν ζυγόν καί έλευθερωθεΐσα τών

Τί μέ μέλλει εμένα ποιος θ’ άνακηρυχθή αύριο νι- ftt0^ v  τής φιλοδοξίας ώρισμένων άτόμων δεν είναι δυνα- 
κητής, δταν τό γέοας τής νίκης θά είναι ή Δ ι κ α ι ο - Π νά ™οσανατολισ»ή πρός τό σοφόν δόγμα του ΓΙρο-
σ ύ ν η ; καί τί μ’ ένδιαφέοει έάν θρυμματισθούν δλοι έδί)ου- δόΥ ^  τής Α ύ τ ο δ ι ο ι κ ή σ ε ω ς των λαων, 
της γής οί θρόνοι, ό κότινος τής Λευθεριάς σάν πρόκει- όπότε ουντριβομένων τών κατακτητικών Ρωσσικων πο
τά, νά στεφανώση τούς κροτάφους ολοκλήρου τής άν- θων ^λει άναμφιβόλως άνατείλει χρυσίζουσα ή αύγή 
θρωπότητος; ’Ήθελα δλον τόν κόσμον νά πάρη μέρος πολυποθήτου ειρήνης.
ένεργό στόν πόλεμο αύτό, γιατί δσο πειό πολλοί θά μποΰν, Αλλ ό λογος τοΰ κ. Προέδρου εΐχεν επίσης και το
τόσο πειό λίγο θά κράτηση κι’ δσο περισσότεροι καθή- αλλο το ιδιαζουσης και σοβαράς σημασίας χαρακτηριστι- 
σουν στό τραπέζι, τόσο λιγώτερες αδικίες στό τέλος θά κόν, δτι δι’ αύτοΰ έγένετο επιμελής αποφυγή περί τών 
συμβοΰν. Είσαι "Ελλην; ’Αγάπα τόν Γουΐλσον. Ε ΐν α ι ’Αμερικανικών σχέσεων πρός τούς Συμμάχους τής Γερ
ό εύεργέτης τής Ελλάδος, εΐναι ό λυτρωτής τής άνθρω- μανίας. Ή  άποφυγή αϋτη, σχετιζομένη μέ τήν προσεχή 
πότητος. ’Αγάπα τον. επάνοδον έκ Βιέννης τοΰ ’Αμερικανού Πρεσβευτοΰ Πέν-

. . . . . . . . . __ . . . . . .  j φιλντ, τήν άναγελθείσαν μετά τήν έν Βιέννη ούσκεψιν
τών δύο Αύτοκρατόρων, μάς δίδει τό δικαίωμα νά πι- 

Ο Π ΡΟ ΕΔΡΙΚ Ο Σ ΛΟΓ ΟΣ στεύωμεν δτι εΐναι λίαν προσεχείς νεώτεραι περί ειρήνης
Ό  κΰβος έρρίφθη. Ή  ’Αμερική διήλθε πλέον τόν προτάσεις έκ μέρους τών Κεντρικών Αύτοκρατοριών.

, Ρουβίκωνα τής ούδετερότητος καί ή τοσούτω σκληρώς Οπωσδήποτε δμως και άν έχωσι τά πράγματα, και
J δοκιμαζομένη άνθρωπότης εύελπιστεΐ έντός ολίγου νά οίοσδηποτε και <χν είναι ο σκοπός τής ενταύθα επιστροφής
ΐδη τό τέρμα τοΰ άπαισίου τούτου πολέμου, δστις ήφάνισε 
καί συνέτριψε τήν Λευκήν ςη,'λήν. Ό  λόγος τοΰ κ. Προ
έδρου ούδένα άφήνει δΓ ήμάς ένδοιασμόν πλέον έν σχέσει

τοΰ ’Αμερικανού Πρεσβευτοΰ, εν παραμένει δι’ ήμάς 
πλέον ή βέβαιον, δτι ό λόγος τοΰ κ. I I ροέδρου, μεμετρη- 
μένος πλήν σαφής ώς ήτο, θά έ'χη ώρισμένως έν Γερμα-

μέ τήν πορείαν, ήν μέλλε, νά άκολουθήση είς τό μέλλον | νί«  ώς αντίκτυπον νεωτέρας πρός τήν Ρωσσίαν προτά- 
ή ’Αμερική κατά τόν παρόντα πόλεμον καί διά τών γραμ- σει? ειρήνη?·
μών του παρουσιάζει πρός ήμάς τούς ύψίστης σπουδαίο· 
τητος λόγους, οϊτινες ώθοιη' τήν χώραν ταύτην βραδέως 
μέν πλνήν άσφαλώς είς τόν παρόντα πόλεμον, δστις σπα- 
ράσσει τοσούτω άσπλάγχνως τήν Ευρώπην ολόκληρον.

Ό  περισπούδαστος λόγος τόν όποιον ό Πρόεδρος 
τών Ηνωμένων Πολιτειών άπηύθυνε πρός τό Κογκρέ-

Δέν άγνοοΰσι βεβαίως οί έν Γερμανία καί ήθελον 
είσθε άφελεΐς, ύποτιμώντες τήν μεγάλην ή θ ι κ ή ν έπί- 
δρασιν, ήν μέλλει νά εχη ούχί μόνον έπί τών πληθυσμών 
καί τών στρατών τών εμπολέμων, άλλά καί αυτών άκόμη 
τών ούδετέρων ή είσοδος τής ’Αμερικής είς τόν πόλεμον 
καί τήν είς β ά ρ ό ς τ ω ν  ταύτην έπίδρασιν θέλει άσφα-

σον τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν, δσον άφορά τήν τηρη- λώς δσον τό δυνατόν τάχιστα φροντίση νά έξουδετερώση 
τέαν πορείαν τής Αμερικανικής Συμπολιτείας, δέν μάς ή νά μειώση τούλάχιστον ή Γερμανική διπλωματία, 
έξέπληξε. Πολύ πρίν ή όμιλήση ό Πρόεδρος ϊνα καθο- j Κατόπιν τής επικείμενης εισόδου τής ’Αμερικής είς τόν
ρίση σίαφές καί ώρισμένον πρόγραμμα ’Αμερικανικόν, 
ε'χομεν π ρ ο ΐ δ ε ι  τήν είσοδον τής ’Αμερικής είς τόν 
πόλεμον καί τήν γνώμην μας εκείνην, απόρροιαν έπιστα-

πόλεμον έναντίον τών Κεντρικών Αύτοκρατοριών έκοΰσα 
ακόυσα ή Γερμανική διπλωματία θέλει σπεύση νά ύπο- 
στή τάς όλιγωτέρας θυσίας, αίτινες εγκεινται είς τάς
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πρός την Ρωσσίαν παραχωρήσεις, Ϊνα οΰτω ένισχυομένη 
ηθικώς καί στρατιωτικώς δυνηθή νά περισώση ακολούθως 
δσον τό δυνατόν περισσότερα κατά τήν συζήτησιν τής 
γενικής ειρήνης έκ μέρους τών υπολοίπων Συμμάχων, 
τών οποίων οί σκοποί μ’ ό'λον τό απολυτρωτικόν κάλυμμά 
των, πάν άλλο ή ώς τοιοΰτοι διαφαίνονται.

Ό  λόγος τοΰ κ. Προέδρου σαφής καί ώρισμένος 
δσον άφορά τήν ’Αμερικανικήν κατεύθυνσιν, δέν δύναται 
?! νά χαιρετισθή μετά χαράς καί τύχη τής ευγνωμοσύνης 
τών ουδετέρων, συνεπώς δέ καί τής Ελλάδος, τής όποιας 
τ ’ άναμφισβήτητα δίκαια θέλουσιν εΰρη έν καιρφ σθε
ναρόν προστάτην καί άντιλήπτορα είς τόν ιδεώδη αντι
πρόσωπον τής εύγενοΰς ταύτης χώρας, ήτις ΜΟΝΗ ά
ληθώς μάχεται ύπέρ τής ελευθερίας καί τοΰ πολιτισμού.

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

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
Έ δρα έν HUDSON, MASS. 

Telephone, Houdson 56

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α  
1 Σφραγίδα έκ καουτσούκ, 100 Φακέλλους, 100 

φύλλα χάρτου ριγωμένου, 100 έπισκεπτήρια, άρίστης 
ποιότητος 2 ΜΟΝΟΝ ΔΟΛΛ.

'Άπαντα καλλιτεχνικά μέ τό δνομα καί τήν διεύθυν- 
σίν σας καί μέ τήν Έλληνοαμερικανικήν σημαίαν έν 
συμπλέγματι είς τό χαρτί· πρώτης τάξεως εύκαιρία. 
Πραγματική άξία Δολλ. 4.50, πωλοΰνται ΜΟΝΟΝ 
ΔΟΛΛ. 2.00, μέ τά έξοδα τής αποστολής είς βάρος 
μας.

!Τά αύτά ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ ΣΑ Σ $3.75. 
Άποστείλατε τό άντίτιμον καί τήν έπομένην τής 

λήψεως θά τά έχετε.
Σ  Π Ε Υ Σ Α Τ Ε

Έκτελούμεν πάσης φύσεως τυπογραφικήν έργασίαν 
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝ ΑΓΩΝ ΙΣΤΟΥΣ. Κατασκευάζο- 
μεν σφραγίδας έκ καουτσούκ είς τιμάς λίαν οίκονομικάς 
άπό 25c. και άνω.
LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St. New York. 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ —  ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠ Ι 
ΞΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΤΑΤΑΙ

κατασκευαζόμεναι ύπό ίερομονάχου έξ Αγίου ’Όρους, 
άγιογράφου παγκοσμίου φήμτ)ς.

Τέλειαι ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙ
ΚΗΝ εις διάφορα μεγέθη.

Τιμαί άπό Δολλ. 3.75 καί άνω.
Ζητήσατε πληροφορίας.

LEVANT TRADiNG CO. 59 Pearl St. New York. 
Γ. Α. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  

ΙΑΤΡΟΣ 
Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.

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

ΙΙοιό προϊόν 'Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτα, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
flew  Bowery and James Street New York.

Θέλεις έληές καί λάδι, θέλεις τυριά καί σΰκα 
ποΰ μιά βδομάδα έχεις στό στόμα σου τή γλύκα; 
Παντοπωλείων είδη δ,τι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο τρέξε τό φίνο πατριώτη 
Σαρακοστής χαβιάρια, χταπόδια έχει φέρει 
μά μήν ξεχνάς νά εχης σάν πάς ψ ι λ ά  στό χέρι.
I. Κ. SIDERACOS 91 Oliver St., New York.

Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,
Φέρομε ν ες γνώσι ν τών μετόχων μας καί παντός 

ένδιαφερομένου δτι μετά τήν επιτυχή κατασκευήν τοΰ 
συστήματος μας καί πώλησιν αύτοΰ είς τήν σιδηρο
δρομικήν 'Εταιρίαν Boston & Maine R. R. Co. ή 
'Εταιρία ήρχισε τήν κατασκευήν τής παραγγελίας τής 
μεγάλης κλωστικής 'Εταιρίας Hudson Worsted Co.

’Ήδη πραγματευόμεθα τήν έγκατάστασιν τοΰ συ
στήματος μας είς τό περισσότερα έργοστάσια τής πό- 
λεως Hudson. Διά τοΰτο τώρα είναι ή καταλληλοτέρα 
περίστασις νά άγοράση δστις επιθυμεί, μετοχάς τής 
'Εταιρίας, όπότε ή 'Εταιρία έχει άνάγκην χρημάτων· 
αΰριον όπότε δέν θά ύπάρχη τοιαύτη άνάγκη διά τήν 
'Εταιρίαν, ή ή τιμή τών μετοχών θά είναι πολύ ύψηλή, 
ή δέν θά υπάρχουν πρός πώλησιν μετοχαί.

Ή  σημερινή άξία τών μετοχών είναι πέντε Δολλ. δι’ 
έκάστην. Γ ράψατε μας άνευ άναβολής είς τά κεντρι
κά μας γραφεία ή στείλατε τό άντίτιμον διά ταχυδρο
μικής έπιταγής δπως σάς στείλωμεν τάς μετοχάς.

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 Ε. 17th St., NEW YORK

Μίστερ χανείς δέν βά  σέ πή πώς δέν βά  πή καί μένα.
#ο6χα έάν έπάνω μας δέ> δ ή καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στοΰ; II απαγεοιργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά χάνΐ)ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEOHGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

***
ELLENIC FURNISHING Co.

891 6th AVENUE NEW  Y OR K.
NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 
Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
• *-*

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “ Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
*αφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PEA RL STREET, NEW  Y O R K  CITY

* * *
’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποϋ αΰλακοινουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια rfoO τή Αάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τά κϋμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιοτα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Y»rk

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

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
χό Hair Tonic παρευθύς.

MELETI’S HAITI TONIC 
41G CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

K.

256 W . 44 ST.

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

NEW YO R K .

Λάδι ξανβό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ σοΰ βυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομά'.ας,
λάδι άνβοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  β ά τ α  6ρής ναί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

***

Τ ά  πάντα είναι πιβανά. θ εό ς  νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
“ Αν μ ’ Ινα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός β ά  φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή  σου δύστυχε τέτοια δν ΕρΟη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν βέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεβάνης 
στόν Τ ζώ ν  Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ook ery  BIdg. R oom  817 , C h icago, 111.

Κ. Z Α Μ Π Ο Υ Ν Η  

«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα ’Αμερ,.

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕ^ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρΰτε καί έ'να κομμάτι τής ζωής σα- 
θά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς έλπίδας 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.

ΣΤΙΓΜ ΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ

Χρυσοδεμένος Τόμος τοΰ 1911— 1912 $1.50 

»  »  1914— 1915 1.50

» »  1915— 1916 1.50

» » 1916— 1917 1.50

"Ολοι όμοϋ 5.00 

’Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:
NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες; 
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έ'χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο; 

* * *
Γιά κυριών καπέλλα δποιο ζητήσης χρώμα 
ποτέ νά μήν ξεδάφη, μ’ έγγύησι άκόμα 
Diamond Bleach ποΰ δλος ό κόομος τό γνωρίζει 
ποΰ παναμά καί ψάθες καπέλλα καθαρίζει 
Shoe Cleaning μ’ άλλους λόγους τή μαγεμένη σκόνη 
ποΰ μ’ ένα πάουντ κάνεις δεκάρικο γαλόνι 
είς τοΰ Μαρκάτου δλα τά βρίσκει οποίος θέλει 
άρκεΐ 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 εΐσαι; σ’ έρωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; , 
Πανούργος Εΰα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
“Ο,τι κι’ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βοΰρτσες χτένια · 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μ̂ήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τού ηλεκτρικού, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοΰ Φαράκου. 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W . 28Τ Η  ST.,

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΙΊΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε *6’ 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.  ̂ _

Γράψατε, Τηλεφωνήοατε, Τηλεγραφήσατε, Στελλί» 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW S O »
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

*  *  *

H φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ?χης χρήμα 
3έν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οϋτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα»
/  δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
λάδια , έληές, τι'οιά, κονιάκ μί φβήνεια δσω  πέρνη 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει,
LEK AS & D R IV A S  19-21 h O O S E V E L T  ST. I*.


