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Πθΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

Τήν έβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκεΐνον χάζι.
Νέα Ύόρκη εδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πω καί τό Λευτέρη μας σάν τΐ τόν περιμένει.

Είκοσι μιά ’Απρίλη. Τά πράγματα χοντραίνουν 
καί σουπμαρίν έσχάτως μέσ’ στά νερά μας μπαίνουν.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά ytirg 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίν^,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς έράνους δπως ά λ λ  β<» 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο χ α τ α β ά λ ^ ,
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες ©άν στραβές μάς χόρτασαν XscnJL

Δώδεκα είναι αριθμός. Ή  κόντρυ μας κινείται 
κΓ ό Λάμπρος ψιθυρίζεται πώς τώρα παραιτεΐται.

Μέ τό κράνος ό Λεύτερης τρέχει γαΰρος πρός τήν νίκη 
τό στρατό του οδηγώντας κάτω κεί στή Σαλονίκη

11.— Χριστός Άνέστη. Φασουλή, σάν πέρυσι καί φέτο 
Φ.— Γιές αϊνόου. Άληθώς άνέστη 11 ερικλίτο.

Καί στήν Πατρίδα σάν έδώ έπίσης άναστήνεται 
μά στό σουβλί άντί άρνιοϋ εφέτος τοΰβλο ψήνεται.

Χριστός Άνέστη. Ό  ντουνιάς άδιάκοπα σκοτώ
νεται

κι’άν ή Πατρίδα ή φτωχή δπως κυτάς σταυρώνεται 
δμως κι’ αύτή θ ’ άναστηθή γιά νά γενης ρεζίλι 
καί ν’ άπομείνουν άλαλα τών ασεβών τά χείλη.

Χριστός άνέστη έκ νεκρών τόν θάνατον πατήσας 
καί ό Σαράϊγ τά νώτά του μεντνάν έξασφαλίσας 
στή Σαλονίκη σήμερα τροχά τό γιαταγάνι 
κι’ δπως θά ξέρης φόρεσε τοΰ γάμου τό στεφάνι.

Π .— Χριστός άνέστη. Ζύγωσε κοντά μου χασομέρη 
νά λάβης φώς άνέσπερον καί σύ άπ’ τό Λευτέρη 
Δεΰτε καί σκύψε κουνενέ καί σύ μέ μέ αντάμα 
μπρός στοΰ Διαγγελματικοΰ τοΰ Λιονταριού τήν

κάμα.

Δεύτε καί πώμα πίωμεν καινών τοΰ Κικιρίκη 
ποΰ άσυρμάτους δέχεται άπ’ τή Θεσσαλονίκη 

- καί τόν ζηλεύουν δά μαθές ώς καί οί ξένοι τύποι 
κι’ δλα τά εχει ή Μαρουλιώ κι’ ό φερετζές της

λείπει

Μαζί μέ τόν άλφα μαζί μέ τόν δείνα 
γιορτάζουν τό Πάσχα καί ψάλλουν τήν πείνα.

Φ.— Χριστός άνέστη μά σάν πρίν δέν σκάζουν βαρελότα ι 
Τώρα μυρίζουν νηστικών αποκλεισμένων χνώτα 
καί χάρις στήν Τζοκόντα μας τή γλυκοκελλαδίστρα 
στρίφτηκαν τ’ άντεράκια τους καί γίναν κουβα

ρίστρα.

Αΰτη ή μέρα ή κλητή καί ή άγια μέρα 
μάς βρίσκει μέ τήν κόκκινη άντάρτικη παντιέρα 
καί κόσμος τρέχει μέ κερί καί μέ σβυστό φανάρι 
νά πάρη φώς στραβωτικό άπό τόν Καφαντάρη.

Π .— Ήμέρα Άναστάσεως καί λαμπρυνθώμεν δλοι 
Βσυλγαρομάχοι έφθασαν άπ’ έ’ξω  άπ’ τήν Πόλι 
κι’ ό Λευτεράκης νικητής μαζί τους σοΐ'λατσάρει 
κρατών τοΰ διαγγέλματος τό χάρτινο χαντζάρι.

Χριστός Άνέστη έκ νεκρών πωπώ καί τί θά γίνη 
ώς κι’ ή ’Ιθάκη Φασουλή άντάρτεψε καί κείνη 
καί ένεκα τό αίσθημα τοί>πίκλην ή κοιλιά 
καί οί Θιακοί έπρόδωκαν κι’ αύτοι τό Βασιληά.

Χριστός άνέστη έκ νεκρών κι’ ή Άνταρτομανία 
επιασε τώρα Φασουλή καί τήν Κεφαλληνία 
κι’ δπου Νησί καί θάλασσα καί Συμμαχοποδάρι 
παντού άστράφτει τρομερό άνταρτικό χαντζάρι.

Φ.— Σάν είπαν Μπάλφουρ έρχεται έδώ καί Βιβιάνι 
εύθύς πολέμου οργασμός κάθε Νησί μας πιάνει

ΓΙ

κι’ οί Πρεσβευταί τά χέρια τους ένιψαν έκεΐ κάτω 
κι’ είπαν αθώοι εΐμεθα καί μείς σάν τόν Πιλάτο.

Χριστός άνέστη έκ νεκρών καθώς καί πέρσυ πάλι 
Οί Γ ερμανοί σκοτώνονται οί ’Άγγλοι καί οί Γ  άλλοι 
καί μέσ’ στοΰ Σόμ τό πατιρντί καί τούΆράς τή δίνη 
δέν ξέρομε τί νάγινε κΓ Γκοριζία κείνη.

Ποιός ξέρει μέσ’ στήν ’Ήπειρο οί ’Ιταλοί χαμάλη 
στά Γιάννενα, στό Δέλβινο τί δάφνες δρέπουν πάλι 
κι’ άναδιφώντας τών μαχών τά μπουλετίν τά τόσα 
δέν είδα μιά μπατάγλια καινούργια γκραντιόσα.

Χριστός άνέστη έκ νεκρών. Άνέστη κι’ ή Ρωσσία 
δμως προβλέπω Ρωσσική ειρηνική χωσία 
κι’ δπως ή φλάσκα μολογά κι’έκεΐνοι. ποΰχουν γνώσι 
μαλλιά κουβάρια γίνηκαν οί φίλοι μας οί Ρώσσοι.

Χριστός Άνέστη. ’Εποχή καινούρια άνατέλλει 
κΓ αν γκρηΐτιγκς μέ σουπμαρίν ό Κάϊζερ μάς

στέλλει
δμως έδώ σ’ έθελοντάς τό Στέϊτ μάς τυρβάζει 
γιατί πώς βλέπεις κίνδυνος κανείς δέν μάς βιάζει.

— Ήμέρα Άναστάσεως καί γιά εχθρούς καί φίλους 
Κομάν περιπτυξώμεθα βρέ Φασουλή άλλήλους 
καί τοΐς μισούσιν εϊπωμεν καί κάθε Κικιρίκι 
Δόσε καί μένα λίγο φ ώ ς  άπ’ τή Θεσσαλονίκη;
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Χριστός άνέστη έκ νεκρών τριγύρω λένε δλοι 
κα'ι ένορίτες φίλοι μας κι’ έπίτροποι μαριόλοι 
έφτά και πέντε ένδεκα και δώδεκα δεκάξη 
τής ’Εκκλησίας μας άλλαξαν Πασχαλινά την τάξι.

Χριστός άνέστη έκ νεκρών. Τό θαύμα τό αιώνιον 
Τοΰ Βασιληα κατήργησαν προχθές τό πολυχρόνιον 
και τοΰ Κουμπάρου παρευθύς λιγόστεψαν τά χρό

νια
σάν μερικών πατριωτών δολλαρικά κανόνια.

Φ.— Δεΰτε πανηγυρίσωμεν δπως κι’ οί άλλοι φέτο
τ’ άνθρωπινό ξεκοίλιασμα τοϋ κόσμου Περικλέτο 
και εΐπωμεν: «Νΰν γένοιτο ό κόσμος δλος τάφοι 
γιά νά μασοΰν προμη-θευταί κα'ι δημοσιογράφοι.»

Δεΰτε συνεορτάσωμεν τή θεϊκή τή νίκη 
Μάσκουλα πέφτουν σήμερα κα'ι στή Θεσσαλονίκη 
και στους Νησιώτες έγνεψε ό Λευτεράκος κάτι 
κι’ αύτο'ι άντάρτες γίνηκαν και κοκκινοσκουφάτοι

Ήμέρα Άναστάσεως σαλπίζει ή τρουμπέτα 
Στό Κολωνάκι βρέθηκε κάποια ξερή γαλέτα 
καί τή ρώτησαν άπό ποΰ καί ποΰ καί πώς καί πόσες 
καί Θήβας είπε στό Σεράϊγ χιλιάδες πεντακόσες.

Πάσχα σάν πέρσυ Ιερόν καί φέτος άνατέλλει 
μ’ άνθρωπινά σφαχτά πολλά στοΰ Χάρου τό τσιγ-

γέλι
καί τά τσιγγέλια Περικλή αυξάνουν κάθε μέρα 
ποΰ μετά μήνες μερικούς θά φέρουν καί δώ πέρα.

Πάσχα τό Μέγα τό κενόν καί Πάσχα μυστικόν 
Πάσχα τό Κικιρίκειον καί Καφανταρικόν 
Πάσχα τό πύλας μερικών άνοιξαν κορβανά 
ώ Πάσχα ποΰ άποκλεισμό καί πείνα μοΰ μήνα.

Πάσχα ποΰ πήγες τό \(>ωμί έκεΐ ποΰ δέν τό φθάνομε 
Πάσχα κι’ οί φαμελίτηδες δέν ξέρω τί θά κάνωμε 
Πάσχα ποΰ αίματος καιρός κι’ έδώ θαρρώ ζυγώνει 
ώ Πάσχα πούψησα κι’ έγώ άντί άρνιοΰ πλεμόνι.

Πάσχα δΓ οδ ό Λυτρωτής Λευθέρης δ ι αγγέλλει 
Π άσχα ποΰ βάζουν δάχτυλο κι’ έδώ πολλοί στό μέλι 
Πάσχα ποΰ φράγκα έφερες τής Προπαγάνδας

κι’ άλλα.
Πάσχα τό δρόμο δειξέ μου καί δώσέ μου κουτάλα.

Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Σκηνή Β ' καί τριχειά.

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ.— Σύ ό ύ π ο β λ έ π ω ν  δπως λέει καί 
ό ψαλμός τοΰ Δαβλί τήν Κυρικικήν σακκοΰλάν μου καί 
ποιών αύτήν τρέμειν, ό άπτόμενος τών δολλαρίων καί 
εξαφανίζονται πές μου τί νά κάμω;

Κα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (πρός τόν Κικιρίκην εισερχό
μενη καί κρατούσα τή. . . μύτη της). Νά κάνης. . . 
χωράφι δηλαδή νά γίνης φάρμερ, άγοράζων τρία βώδια 
καί κάνων δυό ζευγάρια.

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ. (Ύποκλινόμενος καί μειδιών έπιχαρί- 
τως δπως ό Μανωλάκης τοΰ Καπετάν Γιακουμή). Μέ 
κολακεύεις Κυρία μου. Σ ’ ευχαριστώ άπό τά βάθη τής 
κοιλιάς μου δπου εχει στήσει τό -θρόνο της ή καρδία μου.

ΚΑΛΛΙ ΠΟΛΕΜΟΣ (Άραβιστί). Μπαχαντά έλ 
μαλε σιλρασί. Δηλαδή κυρία μου τόν προτιμώ δπως έστί 
καί εύρίσκεται. Καθώς βλέπετε τώρα δέν κάνει μέν χω
ράφι, είναι αύτός δμως ό ίδιος άρκούντως λιπασμένο 
χοοράφι είς τό όποιον καθ’ έκάστην ημέραν έμεΐς οί 
γεωργοί σπέρνομεν άηδίας μεν, φυτρώνει μπαμπακόσπο
ρος δέ πρός μεγάλην χαράν τών Ντελαλικών πετεινών 
καί τής κοιλίας αύτών ών τό μάσημα ούκ έσται αιώ
νιον.

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ (Γαυριών δπως ό μακαρίτης ό Άν- 
δρέας μέ τό δυσοη'υμον έπίθετον), Μπαμπακόσπορος; 
Άλλά τι είναι λοιπόν ολίγος μπαμπακόσπορος τσουβα- 
λικός α π ε ν α ν τ ί α ς  στή δόξα μου;

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Καθ’ έαυτήν καί πρός δλον τόν 
κόσμο.) Τή δόξα σου; Δέν λές δυστυχισμένε καλλίτερα 
τή λόξα σου!

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ (Π ρός τήν Δημοκρατίαν μέ ύπερη- 
φάνειαν κούρκου). Καί ποία είσαι τοΰ λόγου σου π ε- 
ρ ι κ α λ ώ κυρία ποΰ διαλέγεσαι ά ν ε υ  σεβασμός πρός 
τόν ύποφαινόμενον Κικιρίκην, τοΰ όποιου ή δόξα έφθασε 
μέχρι τήν Σαλονίκην καί τής έ φ τ ά  Ηπείρους τής 
γής συμπεριλαμβανομένης καί τ ή ς .. .  Αλβανίας;

ΚΛΛΛΙΠΟΛΕΜ ΟΣ.—  Π ώς; Δέν γνωρίζεις λοιπόν 
πεπουλημένον τέκνον τήν ώραία κυρία γιά τό χατήρι 
τής οποίας τόσον καιρό σχίζω τά ράσά μου δηλ. τά

ροΰχά μου θέλω νά πώ; Είναι ή Κυρία Δημοκρατία 
Μετοκερή, σύζυγος τοΰ κ. Ελευθερίου Πουψάχνει Με- 
τοκερή καί φίλη δλων τών φίλων μας Μετοκερή καί 
Μετοφανάρη, συμπεριλαμβανομένων καί τών Ταχαβαν- 
τινοΰ καί Γκαφανάρη.

ΚΙΚΙΡΙΚΗΣ (Προχωρών σάν τόν κάβουραΐ. Ή  
αφεντιά σου τό λοιπός είσαι ή κ. Δημοκρατία γιά τήν 
οποίαν βάζω τό χέρι μου διαρκώς μέσ’ στή σακκοΰλά 
μου καί κάθε μέρα ποΰ περνά βλέπω πώς χώνεται καί 
πιό βαθύτερα άκόμα; Ά !  Κυρία μου ιδέαν δέν είχα.

ΚΑΛΛΙ ΠΟΛΕΜΟΣ (Καθ’ έαυτόν). Μά άν είχες 
ιδέα σύ δέν θάχαμε μάσημα μείς καί δύο κακών προ- 
κειμένου δπως λέει καί ό Σοφός Σολωμός ή μή χ ή ρ α  
βέλτιστον. (Π ρός τήν Δημοκρατίαν). Όί μορφονηός 
αύτός Κυρία μου εΐναι ό κ. Πέτρος Κικιρίκης εγκυκλο
παιδικός άπό κορυφής ονύχων μέχρι ξεροσκασμένης 
φτέρνας, διάσημος διά τάς γνώσεις του καί τήν εύ- 
φράδειάν του τήν γλα>σοδετικήν είς τά συλλαλητήρια 
καί τάς συναναστροφάς ένθα παίζει σπουδαΐον. . . βω
βόν πρόσωπον. Αστείος μέχρις εύκοιλιότητος, γενναιό
δωρος μέχρις ασφυξίας καί εύγενής μέχρις απελπισίας 
εχει καταστή τό φόβητρον καί ή άπέχθεια τοΰ ώραίου 
φύλου. Εΐναι ό Σωτήρ τοΰ 'Ελληνισμοΰ. Αύτός γάρ 
εσωσεν ήμάς διό καί ημείς εύγνωμόνως έργαζόμεθα 
νά τώ άνταποδώσωμεν τά ίσα καί μή δυνάμενοι νά 
σώσωμεν αύτόν φροντίζομεν ν ά σ ώ σ ω μ ε ν  τά ψιλά 
του. Κυρία. Άποκαλύφθητι πρό τοΰ μεγελοίου— λάθος 
πρό τοΰ μεγαλείου ήθελα νά πώ— τοΰ Τιτάνος, ον τρέ
φει ή Αμερική, ώς φασί μερικοί Κιρικικοί. (Ή  κ. Δη
μοκρατία βγάζει άμέσως τήν περοΰκά της καί φαίνε
ται τό αληθινό κεφάλι της τό όποιον εΐναι οίκτρά μα- 
δημένο δπως καί ή σακκοΰλα τοΰ κ. 'Ιδρυτοΰ. 'Ο κ. 
Κικιρίκης φορεΐ τό καπέλλο στά πόδια του καί υποκλί
νεται ελλείψει κεφαλιοΰ μέ τό σβέρκο του.)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (πρός τόν Κικιρίκην).— Σάς άν- 
εγνώρισα κύριε Κικιρίκη άπό μακρυά ή δπως λέν κοι
νώς σάς πήρα μυρωδιά γι’ αύτό καί καθώς βλέπετε 
τόση ώρα δώ μέσα κρατώ διαρκώς βουλωμένη τή 
μύτη μου.

(Έπεται συνέχεια.)

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Κατηγορεΐται έπίσης, κύριοι, δτι σέ μιά συνά-θροισι 
άνθρώπων ώμίλησε καί είπε άνοησίες. Διαμαρτύρομαι 
μέ δλην τήν δύναμιν τών φυσερών μου, δηλαδή τών πνευ
μόνων μου, κ. Πρόεδρε. Ό  κατηγορούμενος είναι αλη
θές, δτι λέει καί γράφει άνοησίες, άλλά ή άνοησίες αύτές 
δέν εΐναι δικές του, εΐναι ξένες, σάν τούς λόγους ποΰ εκ
φωνείς εσύ, κ, Πρόεδρε, κάποτε. ’Έπειτα παραδεχό
μενα πρός στιγμήν δτι είπαμε δικές μας άνοησίες καί 
συνεπώς ύπεισήλθομεν είς άλλότρια καθήκοντα, έν τοιαύ- 
τη περιπτώσει συμφώνως πρός τό άρθρον «Περί έπα- 
ναστάσεως καί περιοδευόντων άνά τάς Εύρώπας καί τήν 
Αμερικήν φωστήρων» έπρεπεν ό κατηγορούμενος νά 
καταγγελθη έκ μέρους έκείνων, τών όποιων έ'κλεψε τήν 
πατέντα. 'Υπεβλήθη, κύριοι, τοιαύτη καταγγελία έκ μέ
ρους τής Τριανδρίας τής Θεσσαλονίκης, τοΰ κ. Διομή- 
δους, τών περιοδευόντων ένταΰθα φωστήρων ή τουλάχι
στον έκ μέρους τών άρθρογράφων τοΰ Έθν. Κήρυκος; 
’Όχι βεβαίως. Έν τοιαύτη πϊριπτώσει ή κατηγορία αΰτη 
πέφτει δπως καί ή κυκλοφορία τής φυλλάδας, γιά νά 
ύψωθοΰν δμως αί καταθέσεις τοΰ κ. 'Ιδρυτοΰ.

Αί κατηγορίαι δλαι καθώς βλέπετε, κύριοι δικασταί, 
έχουν τάς ιδίας βάσεις, ποΰ είχαν ή έκστρατεία τής 
Τριανδρίας στήν Θεσσαλονίκη, ή τής δυανδρίας άνά 
τάς Εύρώπας καί ή τής πολυανδρίας έδώ, έξ ού καί αΰται 
κατέπεσαν, επειδή δέν κατέπεισαν ένεκα ποΰ ό λαός μας 
δέν τρώει μέν καθώς εσείς λίρες, άλλά μήτε καί κουτό
χορτο έστω καί διαλεκτικόν, δηλαδή διαλεγμένο.

Κατόπιν δλων αύτών λαμβάνοντες ύπ’ δψει άφ’ ενός 
μέν τούς ισχυρισμούς μου, άφ’ ετέρου δέ άπό τάς μαρτυ
ρικάς καταθέσεις, δχι μόνον τάς ύπέρ, άλλά καί τάς κατά, 
ελπίζω δτι ή κρίσις σας δέν θά φθάση τήν άδιακρισία 
σας καί συνεπώς θ’ άνοίξετε τά μάτια σας είς άπόφασιν 
δικαίαν, άφοΰ δέν τό πήρατε άκόμα άπόφασιν νά κλεί
σετε τό στομ σας μέ πατσαβούρα. (Οί Δικασταί άποσύ- 
ρονται είς ιδιαιτέραν αίθουσαν, δπου συσκέπτονται μέ τά 
ποδάρια τους, εκτός τοΰ Προέδρου, δστις συμβουλεύεται 
τά τσαρούχια του. Μετ’ ολίγον εύρεθέντες σύμφωνοι 
βγαίνουν έξω, Τνα άπαγγελθη ή κατωτέρω άπόφασις.

ΑΠ Ο Φ Α ΣΙΣ

Ήμείς ποΰ έ'χομε τή σοφία τοΰ Σολομώντος καί τό 
μυαλό τής Στρουθοκαμήλου, Σωτήρες τοΰ Έλληνιμοΰ 
καί τών καφεδικών ψιλών, φιλοΰντες τό πέννα γιά μάς 
καί τό πάλα γιά τούς άλλους, πατριώται μέχρις άπό μέσα 
πανταλόνι.

Λαβόντες ύπ’ δψει τόν κατήφορο ποΰ πέρνομε, τά 
τσέκια πού κάθε Σαββάτο έκδίδομε, τούς δικηγόρους πού 
μάς γδέρνουνε, τής δίκες ποΰ μάς έ'ρχονται, τόν άποκλει- 
σμό ποΰ δέν σηκώνεται, τής φορτώσεις ποΰ δέν γίνονται, 
τής προμήθειες ποΰ δέν πέρνομε,

Ίδόντες τά άρθρα
Περί τσουβαλιών καφέ καταβροχθίζομε νοιν καί δέν 

συμμαζεύονται συνδρομηταί έν συνδυασμφ πρός τό άρ
θρον περί «Ελάτε γνωστικοί νά φάτε τοΰ τρελλοΰ τό βιό», 

Διά ταΰτα
Καταδικάζομεν τόν κατηγορούμενον είς σ υ μ β ο 

λ ι κ ό ν  πρόστιμον, τό όποιον ύποχρεοΰται νά πληρώση 
αυθωρεί καί ί δ ι ο χ ε ί ρ ω ς πρός ήμάς.

(Μόλις ή άπόφασις άπηγγέλθη ό Φασουλής συγκι- 
νηθείς ξαπλώθηκε τ’ άνάοκελλα καί εις τήν στάσιν αύ
τήν έ πλήρωσε πρός τούς Δικαστάς τό έπιβληθέν αύτώ 
πρόστιμον ί-δ υ ο χ ε ί ρ ως καί ί-δ υ ο π ο δ ά ρ ω ς ).

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τό σπουδαιότερον γεγονός τής παρελθούσης έβδο- 
μάδος γιά μάς ήτο ή δίκη, τήν όποιαν είχαμε έναντίον 
τοΰ άξιοτίμου κ. Πέτρου Τατάνη, ιδρυτοΰ τής Έφημερί- 
δος Εθνικός Κήρυξ, εμπόρου καφέδων, προμηθευτοΰ 
τηλεγραφοξύλων καί μεγάλου πατριώτου, δπως μπορούμε 
νά κρίνωμεν άπό τάς σπουδαίας υπηρεσίας πού έχει προσ
φέρει έως τώρα είς τόν Ελληνισμόν τής Αμερικής μέ 
τά ιδιαίτερα τηλεγραφήματα τής Θεσσαλονίκης καί τάς 
γενναίας του δωρεάς, αί όποΐαι εΐναι κατά τό σύστημα 
τών Ά γ. Αναργύρων.

Ή  δίκη αυτή έχει ώς βάσιν μερικά στοιχεία (τυπο
γραφικά έννοεϊται) τά όποια έπήρε πρό διετίας άπό μάς 
ό είρημένος εκατομμυριούχος δανεικά.... κι’ άγύριτα.

Δηλαδή επειδή τήν εποχή ποΰ έβγαλε τήν Εφημερί
δα του, αύτήν ποΰ ήτο προωρισμέλ'η νά τοΰ βγάλη τά 
δόντια, ήτο αστοιχείωτος, τοΰ δανείσαμε τά στοιχειά μας 
τά όποια φεΰ έ σ τ ο ί χ ε ι ω σ α ν  μέσ’ στό τυπογρα
φείο του καί δέν ξαναπάτησαν πλέον στό δικό μας καί 
δχι μόνον αύτό, άλλά καί έτράβηξαν καί τά άλλα μας 
στοιχεία καί τά λοιπά μηχανήματα έξω άπό τό τυπογρα
φείο μας, γι’ αύτό καί μείς τοΰ τραβήξαμε τότε μία 
αγωγή καί σήμερα μαλλιοτραβιώμαστε στά δικαστήρια.

Μέχρι τής στιγμής ποΰ γράφομε ή δίκη δέν έχει 
αρχίσει άκόμα. Αύτό έννοεϊται γιά μάς δέν σημαίνει 
τίποτε. Έκείνο ποΰ μάς ένδιαφέρει εΐναι δχι τό πώς καί 
πότε θ’ άρχίση ή δίκη, άλλά τό πώς θά τελειώση, ή μάλ- 
/ ον μάς ένδιαφέρει νά ποΰμε τέλος καί τώ Θεώ δόξα.

Τάς λεπτομερείας τής δίκης αύτής ειδικός στενο
γράφος έκ μέρους τοΰ Φασουλή θά τάς πάρη γιά τήν 
παροΰσαν Εφημερίδα καί συνεπώς τήν έρχομένην εβδο
μάδα οί άναγνώσταί μας θά έχουν τήν ευτυχίαν ν’ άπο- 
λαύσουν μεταξύ άλλων καί τήν εύφράδειαν τής άπολογίας 
τοΰ κατηγορουμένου κ. II. Τατάνη, ό όποιος ειρήσθω 
έν παρόδω είναι καί δικηγόρος καθώς γράφει μέν ένα 
δίπλωμα α ν η ρ τ η μ έ ν ο είς τόν τοίχο τοΰ γραφείου 
του, δέν έπικυρώνει δέ ή γλώσσα του ή κ ο λ λ η μ έ ν η  
στό στόμα του.

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 
ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΑΙ

Ο καλός μου φίλος τού όποιου τό μόνον έλάττωμα 
είναι δτι άνήκει— καλή τή πίστει πάντοτε— είς τό κόμμα 
τών επαναστατών δεν ήτο προχθές πλέον δπως τόν εΐχα 
δή στήν έκκλησιά τή νύχτα τοΰ Πάσχα. Τά μάτια του 
δεν ήσαν τώρα άλαμπή, μισοσβυσμένα, έτοιμα νά πλημ
μυρίσουν απο δακρυα κάτω άπό τήν πίεσι τοΰ πόνου 
ποΰ τουσχιζε τα στηθεια καί τοΰ συνέσφιγγε σάν σι δε ■ 
ρένιος κρίκος τήν πατρική καρδιά του· στή σκέψι πώς 
μια τέτοια μερα την περνούσε σάν εξόριστος, μακρυά 
απο τό σπίτι του, απ’ τά παιδιά του, πού δέν ήξερε 
ύστερ απ της τελευταίες σκηνές τών Ά·θηνών άν ζοΰ- 
σαν ή άν πέθαναν.

— ’Έννοιωθα καϋμένε τί ύπέφερες τοΰ είπα προχθές 
στήν έκκλησιά.

—  Ναι. Π αρηκολοΰθησα τή λειτουργία δλη βωβός,
ι
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ακίνητος δπως μέ είχες ίδή μέ τό κορμί μου μόνο μέσα 
ατήν έκκλησία κα'ι τό μυαλό κεί κάτω μακρυά ποϋ ό 
0εός τό ξέρει μόνο τ! είδους Πάσχα έκαμαν εφέτος. 
\ιν ήμουν άνθρωπος έκείνη τη βραδεία. ’Ήμουν ένα 
πτώμα ζωντανό, έν τούτοις δμως έφυγα μέ τήν καρδιά 
ιπό άλαφρή, πιό ήσυχη.

-— Δέν άμφιβάλλω γι’ αύτό είπα. Ή  πίστις βέβαια. . .
 Ή  πίστις, μοϋ λέει ένώ τά μάτια τόυ άστραψαν

οαιέσως. Άλλά τ! έχει νά κάνη ή πίστις μέ τόν πόνο 
το δικό μου πού είναι συνέπεια δχι πίστεως, άλλ’ άπι- 
Φίτίοΐζ,

Έσιγυρίσθηκε έπί τό αναπαυτικότερο έπάνω στήν 
καρέκλα του, έβγαλε άπ’ τό πακέτο ποϋταν έπάνω στό 
χοαπέζι ένα τσιγάρο, τό άναψε καί άρχισε νά τό κα- 
πνίζΐ] παρακολουθών άφηρημένος τόν καπνό ποϋ ανέ
βαινε ύπογάλαζος πρός τό ταβάνι, ένω ή φτεροϋγες 
τής μύτης του άνεβοκατέβαιναν αλάθευτο σημάδι τής 
τρικυμίας ποϋ έβογγοΰσε μέσα του.

•— Φίλε μου είσαι ακατανόητος γιά μένα. Μού λές 
πώς έφυγες απ’ τήν έκκλησιά εύχαριστημένος κα'ι ένφ 
ή εύχαρίστησις αύτή δέν μπορεί παρά νά είναι συνέπεια 
μόνον τής πίστεως, απόρροια τής έπιδράσεως πού έξ- 
ασκεΐ στήν ψυχή μας τό ’Άγνωστον δταν κοοταφεύγο- 
μεν σ’ Αύτό στής στιγμές τών δοκιμασιών μας σύ μοϋ 
όμιλεΐς γιά άπιστίες.

; — Ναί· έγόγγυσεν. Άπιστίες κα'ι προδοσίες μάλιστα.
— Μά δέν έπέρασαν λοιπόν εύχαρίστως στήν καρ

διά σου ή ώμορφες Πασχαλινές Καταβασίες καί δέν σέ 
ουνεκίνησαν τά θαυμάσια λόγια καί ή μελωδία πού 
Ε/ουν τά Αναστάσιμα δλα;

— ’Όχι. Τίποτε άπό δλα αύτά. Αύτά μέ κάμαν δυ- 
οχυχέστερο άπό δ,τι ήμουν πριν νά πάω στήν έκκλησιά. 
Αύτά μού θύμησαν τήν οικογενειακή χαρά ποϋ δέν τήν 
ίχω τώρα καί μοϋφεραν στό νοΰ τά ώμορφα, τά παι
δικά μου χρόνια πού πέρασαν γιά πάντα. ’’Εφυγα είναι 
ή αλήθεια ευχαριστημένος κάπως άπ’ τήν έκκλησιά δχι 
γιά κείνα πού ακόυσα, άλλά γιά δσα δ έ ν  άκοι>σα.

— Δέν ακόυσες; Καί τί λοιπόν δέν ακόυσες άπό κείνα 
ποΰ ήσο συνειθισμένος έως τώρα ν’ άκούς γέρω γκρι
νιάρη ;
f -—Τί; ’Εκείνο άκριβώς πού ήθελες σύ καί οί όμόφρο- 
νές σου ν’ ακούσετε.
I  —  Δηλαδή;

—  Δηλαδή τό Πολυχρόνιο τοϋ Βασιληά σου. Νά 
αυτή ή παράλειψις μονάχα μ’ έστειλε καί κοιμήθηκα 
σπίτι μου μέ τήν κορδιά μου πιό έλαφρή λιγώτερο 
φουρτουνιασμένη.
ί  —  Ν ά σού πώ φίλε μου. Δέν έχω κανένα λόγο ν’ 
άμφιβάλλω πώς έ'γειναν αύτά ποϋ μοΰ λες. Πιστεύω 
πώς κοιμήθηκες έλαφρώτερα δπο)ς θά κοιμήθηκαν καί 
ο/οι έκεΐνοι πού άντικατέστησαν στήν έκκλησιά αύτή 
την Ιερά  Σύνοδο καί τούς Πατέρας τής ’Εκκλησίας.
Εκείνο ποΰ βλέπω έγώ στήν περίπτωσι αύτή είναι δτι 
° "Ελλην έξακολουθεΐ δπως πάντοτε νά βιάζεται νά 
τ?έχη γιά νά σκουντάβη κατ’ άνάγκην καί νά πέφτη; 
Ε -—’’Εκαμαν πολύ ώραΐα.

—Νά μού έπιτρέψης ναχω άλλη γνώμη. ’Εκείνος ή 
Βϊλλον έκεΐνοι ποΰ έ'δωκαν τήν άπαγορευτική αύτή δια
υγή δέν είναι φίλε μου μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ι σ τ α ί τής 
«Χκλησιαστικής τάξεως, άλλά δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ α ί μο- 
Vcr/a  τής Κοινοτικής περιουσίας. Νομίζεις λοιπόν έσύ 
π<«ς οί έπίτροποι μιας Κοινότητος έ'χουν τό δικαίωμα 
°ταν κτίσουν αίφνης μιά έκκλησιά άντί νά κάμουν δί
πλα στήν έκκλησιά καμπαναρειό, νά κτίσουν μιναρέ; Ή  
επιτροπή τής έκκλησιάς αύτής κάνει πολύ κακήν χρήσιν 
ΤΊ; έμπιστοσύνης μέ τήν οποίαν τήν έτίμησαν τά μέλη 
τΊ; Κοινότητος πρός β λ ά β η ν  πάντοτε τών Κοινο
τικών συμφερόντων. Δέν παθαίνει αγαπητέ ή ευαίσθη
τα  τοΰ πατριωτισμού σου τίποτε δταν μνημονεύσουν ή 
Λολυχρο νήσου ν τό Βασιληά στήν έκκλησιά δπως δέν 
ζημιώθηκε ουτε καί Κείνος γιατί ό α’ιδεσιμώτατος ή ό 
ψάλτης τής ένορίας μας τόν καθήρεσε. Δέν είναι καλός 
^Βασιληάς; Κράτησε λίγο τήν καρδιά σου καί είναι 
®>·οι οί α ρ μ ό δ ι ο ι ,  ποΰ έχουν έπί πλέον καί τή 
δ ύ ν α μ ι στό χέρι νά τόν κάνουν νά πληρώση τάς

συνεπείας τών σφαλμάτων του, αν πραγματικώς έφταιξε. 
Μή τά σπρώχνετε τά πράγματα καί δημιουργείτε δυ
σαρέσκειας καί μίση καί πάθη στά μέλη τής Κοινότητος 
γιατί ή φούρια σας αύτή μιά μέρα θά περάση, άλλά 
τό μίσος κατά τοΰ Παπά, κατά τοΰ ψάλτη κατά τών 
μελών τής Κοινότητος ποΰ προκαλοΰ['/ τά ζητήματα 
αύτά θά με ί ν η .  Άλλά γιατί άρά γε έτρεξαν τόσω 
πολύ οί κύριοι αύτοί; Ποιό είναι τό ύ λ ι κ ό ή ή θ ι κ ό 
όφελος ποΰ άπεκόμισε ή έ κ κ λ η σί α άπό τήν πράξί 
τους αύτή; Τώκαμαν γιά νά ωφελήσουν τήν έκκλησία 
ή άπηγόρευσαν στόν Παπά καί στόν ψάλτη νά έκφωνή 
τό δνομα τοΰ Βασιληά γιατί έτσι τούς ηύχαρίστει αύτούς; 
Ή  έκκλησία δ έ ν  κ ε ρ δ ί ζ ε ι  βέβαια μέ τό μέτρο αύτό 
ποΰ πήραν, γιατί οί Βασιλικοί δένθά πατήσουν πειά στήν 
έκκλησία αύτή τώρα, δέν θά τήν υποστηρίξουν πειά καί 
δχι μονάχα αύτό, άλλά στό πείσμα δυστυχώς πού διακρί
νει τόν "Ελληνα δέν θά υποστηρίξουν καί τό Σχολειό 
ποΰ είχαν σκοπόν νά κάμουν. "Ωστε καθώς βλέπεις 
ή πράξις αύτή τών κ. έπιτρόπων δέν στρέφεται κατά 
τού Βασιληά, — γιατί ’Εκείνος δέν χάνει τίποτε—  άλλά 
στρέφεται έναντίον αύτής τής Π ΑΤΡΙΔΟ Σ. Άλλά 
μήπως κερδίζουν τά μέλη τής κοινότητας τουλάχιστον ώς 
άτομα; ’Όχι. Θ’ άρχίσουν τώρα τή φαγούρα μεταξύ 
των, θ ’ άρχίσουν νά μ ι σ ο ύ ν  ένας τόν άλλον, θά τούς 
κάνη ή παράλογος αύτή πράξις τών κ. Έπιτρόπων κ α 
κ ο ύ ς .  Λοιπόν σέ παρακαλώ πολύ νά πής στούς κυρίους 
αύτούς ποΰ έκαμαν χρήσιν ενός δ ι κ α ι ώ μ α τ ο ς ,  τό 
όποιον κανείς δέν τούς έδωκε ποτέ, δτι έσκέφθηκαν πολύ 
κακά νά χτυπήσουν κατάστηθα τήν Πατρίδα καί νά 
διαιρέσουν τήν Κοινότητα μ ό ν ο ν  κ α ί  μ ό ν ο ν  γιατί 
τά εύαίσθητά τους άκουστικά τύμπανα δέν μπορούσαν νά 
δεχθούν εύχαρίστως τό δνομα Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
ό I Β '. Είπέ τους δτι έ'γειναν έπίτροποι γιά νά εξυπηρε
τήσουν τά συμφέροντα τής ’Ε κ κ λ η σ ί α ς  κοί\ της 
Κ ο ι ν ό τ η τ ο ς  καί δ χ ι  τά πολιτικά τους φρονήματα 
καί τόν εγωισμό τους.

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΤΟΥ

Ό  Αμερικανικός τύπος άνήγγειλεν έσχάτως δτι μία 
τών έν Ούάσιγκτων συμμαχικών πρεσβειών «χνέλαβεν 
δπως ένεργήση παρά τώ έκεϊσε Ύπουργείφ τών ’Εξω
τερικών καί άναγνωρισθή οΰτω ή έν Θεσσαλονίκη έπα- 
ναστατική Κυβέρνησις.

Ή  είδησις είναι ούσιαστικώς τοσοΰτον νέα δσον καί 
ή ένταΰθα άφιξις τών άντιπροσώπων τής έν λόγω Κυ- 
βερνήσεως, τής Κυβερνήσεως δυστυχώς εκείνης, ήτις 
δέν παρέλειψεν ούδεμίαν ευκαιρίαν, δπως παράσχη 
πράγματα είς τό έννομον 'Ελληνικόν κράτος έπί ζημία 
ύψίστων έθνικών συμφερόντων. Αί παρά τώ ύπουργείφ 
τών ’,Έξωτερικών, τής Αμερικανικής Κυβ'ερνήσεως 
έ ν έ ρ γ ε ' ι α ι  τών συμμάχων 'πρός άναγνώρισιν τ% 
Κυβερνήσεως Βενιζέλου χρονολογούνται άπό πολλοΰ καί 
μόνον ή αναγγελία αύτών είναι ν έα . Θά εϊμεθα πολύ 
απλοϊκοί παραδεχόμενοι δτι κατόπιν δλου τοΰ τεχνητού 
θορύθου, τόν όποιον ή ένταΰθα Βενιζελική άποστολή 
έδημιούργησε περί έαυτήν, οί ενδιαφερόμενοι διά τήν 
πραγματοποίησιν τής πολυποθήτου ταύτης άναγνωρί- 
σεως έμενον άδρανεΐς άναμένσντες φακιρικώς τών πραγ
μάτων τήν έξέλιξιν. Πάν άλλο ή άδράνεια έκ μέ
ρους τών Ελλήνων καί ξένων συνωμοτών κατά 
τοΰ ’Ελληνικού καθεστώτος έσημείωσεν ολόκληρον τήν 
περίοδον ήτις διέρρευσεν άπό τής ένταΰθα άφίξεως τών 
άντιπροσώπων τοϋ Βενιζέλου μέχρι σήμερον. Πολλαί 
καί έπίσημοι ένέργειαι έγένοντο- ευτυχώς δμως ή άν- 
αγνώρισις αΰτη δέν έγένετο καί πολύ δικαίως, ούχί βε
βαίως διότι ή Αμερική δέν ήτο τήν έποχήν εκείνην εμ
πόλεμος χώρα φιλικώς πρός τούς Συμμάχους διακει- 
μένη δπως σήμερον, άλλά διότι αύτή καθ’ έαυτήν ή 
πράξις τής άναγνωρίσεως δέν είναι δικαία μή συμβι
βαζόμενη πρός τάς ιδεώδεις έκείνας άρχάς, τάς όποιας 
ό Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών διεκήρυξε πρό 
τίνος.

Ή  μή άναγνώρισις μέχρι τοϋδε τής επαναστατικής 
Κυβερνήσεως έκ μέρους τών Ηνωμένων Πολιτειών δέν 
ήτο ειμή συνέπεια τών ηθικών καί δικαίων αρχών, τάς 
όποιας πρεσβεύει ό σοφώτερος τών συγχρόνων πολιτι
κών άνδρών δηλώσος κατηγορηματικώς άλλοτε, δτι ή 
ύπ’ αύτόν Κυβέρνησις δ έ ν θά αναγνώριση έπαναστα- 
τικάς Κυβερνήσεις, μή άπορρεούσας έκ τής θελήσεως 
τών λαών καί ή έν Θεσσαλονίκη τοιαύτη δέν είναι ειμή 
Κυβέρνησις έπιβληθεΐσα διά τής ξενικής λόγχης καί 
διατηρουμένη δι’ αύτής καί μόνον.

Ή  άναγγελία τών νέων τούτων συμμαχικών ένερ- 
γειών παρά τή Αμερικάνικη Κυβερνήσει δέν μάς εκ

πλήσσει ούδέ μάς φαίνεται άνεξήγητος γινομένη ακρι
βώς εις έποχήν, καθ’ ήν άναμένονται ενταύθα οί έπί- 
σημοι αντιπρόσωποι τών Κυβερνήσεων Αγγλίας ,κο& 
Γαλλίας πρός διακανονισιν πλείστων δσων ζητημάτων 
μεγίστης σοβαρότητος, άφορώντων τόν κοινόν άγώνα, 
ούτινος δέν παρίσταται πλέον θεατής μόνον ή άπέραντος 
αΰτη Δημοκρατία.

Κατά τά συμβούλια τά όποια θά λάβωσι χώραν προσ
εχώς μεταξύ τοΰ Προέδρου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών 
καί τών επισήμων άντιπροσώπων τών Συμμάχων δέν 
νομίζομεν δτι τό 'Ελληνικόν ζήτημα θά μείνη άνέπαφον. 
'Π διά τής πείνης καταδίκη είς θάνατον εκατομμυρίων 
ό?ιων άνθρωπίνων υπάρξεων δέν είναι πράξις τί(ν όποιαν 
ήθελεν άντιπαρέλθει ψυχρός καί άδιάφορος θεατής ό 
ιδεώδης άντιπρόσωπος τής εύγενούς χώρας, ήτις άνέρχε- 
ται σήμερον καρτερικώς τόν πολεμικόν Γολγοθάναΐρουσα 
έπί τών στιβαρών της ώμων τόν Σταυρόν τοϋ μαρτυρίου 
χάριν τής σωτηρίας τής άνθρωπότητος. Γνωρίζουσι πολύ 
ικαλώς οί Σύμμαχοι δτι θέλουσιν έρωτηθη ένταΰθα ϊσως 
πριν ή άνακινήσωσιν άκόμη Αμερικανικά ζητήματα ώς 
έξής:

(Κύριοι. ΕΙσερχόμεθα εις τόν άπαίσιον τούτον πόλε
μον μόνον χάριν τής ΔΙΚΑΙΟΣΥΝ Η Σ καί τής ΕΛΕΥ
ΘΕΡΙΑΣ τών έθνών καί θά σάς παράσχωμεν πάσαν 
δυνατήν ύποστήριξιν έπί παντός ζητήματος στρεφομέ- 
νου πρός τόν σκοπόν τοΰτον. Άλλ’ είναι δικαιοσύνη ή 
ένίσχυσις ενός έπαναστατικοΰ κινήματος μή άπορρέον- 
τος έκ τής θελήσεως τοΰ ’Έθνους καί είναι ένάσκησις 
έλευθερίας ή άπάνθρωπος έπιβολή τοΰ άποκλεισμοΰ σας 
έναντίον ένός ολοκλήρου λαού μόνον καί μόνον διότι δέν 
ήθέλησε νά ριφθή ΤΥΦΛΩΣ είς τόν Ευρωπαϊκόν ά
γώνα μέ τό μέρος σας;
. . Τί θ ’ άπαντήσωσι τότε οί άντιπρόσωποι τών Συμ
μάχων, οΐτινες άναγνωρίζουσι βεβαίως έν συνειδήσει δτι 
έάν ή Ελλάς παρέμεινε μέχρ τοΰδε ούδετέρα έ'πραξε 
τοΰτο ΐν’ αποφύγη τήν έ ρ ή μ ω σ ι ν είσερχομένη είς 
τόν πόλεμον είς έποχήν έντελώς π ρ ό ω ρ ο ν  ύπό στρα
τιωτικός συνθήκας δ υ σ μ ε ν ε ί ς  καί δρους νεκροΰν- 
τας τά έθνικά ιδεώδη της;

Τάς άνωτέρω ερωτήσεις προμαντεύοντες ήδη οί Σύμ
μαχοι ένώ άφ’ ένός πιέζουσιν έμμέσως διά τοΰ άπαν
θρώπου αποκλεισμού των τόν άθώον πληθυσμόν τοΰ Ε 
λευθέρου Ελληνικού Βασιλείου, άφ’ ετέρου ύποβοηθοϋσι 
τήν έπαναστατικήν Κυβέρνησιν έ μ π ο δ ί ζ ο ν τ ε ς  τήν 
δΓ Ελληνικών στρατευμάτων καταστολήν τών τεχνητών 
εξεγέρσεων καί πράττουσι τούτο δπως παραστήσωσι 
τήν Ελλάδα έν έπαναστάσει κατά τοΰ καθεστώτος καί 
άπαντήσωσιν οΰτω είς τόν Πρόεδρον τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών. «'Η Μακεδονία έπανεστάτησεν, αί Νήσοι 
επίσης, άρα ή Ελλάς ολόκληρος είναι κατά τοΰ καθε
στώτος.

Είναι άληθώς ευφυές τό τέχνασμα διά τοΰ όποιου 
προσπαθοΰσι νά παγιδεύσωσι τήν ’Αμερικανικήν κοινήν 
γνώμην, άλλ’ ας μή λησμονώσιν οί άναλαβόντες τόν 
φενακισμόν αύτής δτι ό άνθρωπος είς τόν όποιον έν- 
απόκειται σήμερον νά κρίνη τήν τύχην τής Ελληνι
κής ΙΊ ατρίδος ΐσταται έπί έπιπέδου πνευματικού ύψη- 
λοτέρου αύτών, ζών έντός τοΰ ίδανικωτέρου, τοΰ πλέον 
ήθικοϋ περιβάλλοντος έντός τού όποιου έζησε ποτέ άν
θρωπος.

Τό τελευταΐον διάγγελμα τοΰ Βενιζέλου τό δημοσιευ- 
] θέν είς τάς Αμερικανικός εφημερίδας, τά άσΰστολα 
ι ψεύδη περί άθετήσεως υποσχέσεων πρός τούς Συμμά
χους έκ μέρους τής Έλλ. Κυβερνήσεως, ή τεχνητή, ή 
βιαία έπανάστασις τών Ίονίων καί Σποράδων Νήσων, 
δλα ταΰτα έχουσιν ώρισμένον σκοπόν προδιαγραφέντα 

I έν Θεσσαλονίκη. ’Έρχονται πρός έπίρρωσιν τών ένταΰθα 
j ενεργειών πρός άναγνώρισιν τής έπαναστατικής Κυβερ-· 
οεως, τής όποιας σκοπός εΐναι ή παράτασις τοΰ Έλ- 
ληνικοΰ άποκλεισμοΰ διά τοΰ όποιου καί μ ό ν ο ν  έλπί- 
ζει ό Βενιζέλος νά έπιτύχη τήν έκθρόνισιν τοϋ Βασι-- 

1 λέως.
Τά τελευταία γεγονότα δέν είναι ειμή οί ΰστατοι 

, σπασμοί τοΰ ψυχορραγοΰντος έν Θεσσαλονίκη επανα
στατικού κινήματος καί ό Ελληνισμός ό μή άμβλυωπών, 
<) Ελληνισμός, οστις είχε την ευτυχίαν νά ζή σήμερον 
υπό τήν αστερόεσσαν ας έχη άπόλυτον εμπιστοσύνην 
είς την κρισιν, το φιλοδικαιον καί τό άδέκαστον τοϋ 
κρατοΰντος ύπερηφάνως σήμερον τήν σημαίαν ταύτην, 

|τσΰ ΓΙατρός καί Προστάτου τών αδικούμενων λαών.
Ό  έν Θεσσαλονίκη επαναστάτης παίζει σήμερον τό 

τελευταΐον του άτοΰ ΐν’ αποκαλυφθη δΓ αύτού ή πο- 
/ιτική του γυμνότης καί άπό τά συμβούλια τοΰ σοφοΰ 
μας Προέδρου μετα τών άντιπροσώπων τών Συμμάχων 
θέλει έξ έλθει αγνή καί άμόλυντος ή τιμή τοΰ πρώτοι» 
Ελληνος και η σωτηρία τής Ελληνικής Π ατρίδος.



n b w  Υ 0Ε Κ , s a t t s e

Ε Y K A I P I A  
1 Σφραγίδα έκ καουτσούκ, 100 Φακέλλους, 100 

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

"Απαντα καλλιτεχνικά μέ, τό δνομα κα'ι τήν διεύθυν- 
σίν σας κα! μέ τήν 'Ελληνοαμερικανικήν σημαίαν έν 
συμπλέγματι είς τό χαρτί· πρώτης τάξεως εύκαιρία. 
Πραγματική άξία Δολλ. 4.50, πωλοΰνται ΜΟΝΟΝ 
ΔΟΛΛ. 2.00, μέ τά έξοδα τής άποστολής ε’ις βάρος 
μας.

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

λήψεως θά τά έ'χετε.
Σ Π Ε Υ Σ Α Τ Ε

Έκτελοΰμεν πάσης φύσεως τυπογραφικήν έργασίαν 
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝ ΑΓΩΝ ΙΣΤΟΥΣ. Ινατασκευάζο- 
μεν σφραγίδας έκ καουτσούκ είς τιμάς λίαν οικονομικός 
άπό 25c. κα) άνω.
LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St. New York. 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ — ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΙ ΕΠ Ι 
ΞΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΤΑΤΑΙ

κατασκευαζόμεναι ΰπό Ιερομονάχου έξ 'Αγίου "Ορους, 
αγιογράφου παγκοσμίου φήμης.

Τέλειαι ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙ
ΚΗΝ είς διάφορα μεγέθη.

Τιμαί άπό Δολλ. 3.75 καί άνω.
Ζητήσατε πληροφορίας.

LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St. New York.

Κ A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

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

Telephone, Houdson 56

Γ. Α. Π Α Π Α Η ΛΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ 

Ειδικός δι’ άνδρικάς ασθενείας.
'Ω ραι έπισκέψεων Γραφεία

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

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπάρένιό λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθής ποΰναι παιδιά τζιμάλι- 
καί παραλήδές έ'μποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

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

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 
τοϋ Μελέτη ν’ άγοράσης 
χ ό H a ir  T o n ic  παρευθύς.

M E L E T I ’S  H A I R  T O N I C  
4 1 G C A M E R A P H O N E  B L D G  

P I T T S B U R G H , P A .

Τ ά  πάντα είναι πιθανά, θ εό ς  νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλάκωση 
Ά ν  μ ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή  σου δύστυχε τέτοια &ν £ρθη μέρ*
ΟύαΙ &ν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Maraka*. R ookery  Bldg. R oom  817 , ChidafO, 111.

Ή  μεγαλειτέρα Ελληνική Βιομηχανική Εταιρία 
έν ’Αμερική.

’Έχομεν ανάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικοΰ μας χυτηρίου ΐνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς όποιας λαμβάνομεν. Διά τοΰτο 
έξακολουθοΰμεν τήν πώλησιν τών μετοχών. ’Εκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης ύπολογίζομεν έτήσιον κέρδος
900.000 δολλ. Μετά ταΰτα ή τιμή τών μετοχών θά ύ- 
ψωθη ύπερβολικώς, ή δέν θά διατίθενται τοιαΰται πρός 
πώλησιν.

’Ήδη ήρχίσαμεν τήν κατασκευήν τής παραγγελίας 
καί άλλης μεγάλης εταιρίας, τής Hudson Worsted 
Co. καί πραγματευόμεθα τήν έγκατάστασιν τοΰ συστή
ματος μας είς πλεΐστα εργοστάσια τής πόλεώς μας.

Ή  σημερινή άξία τών μετοχών είναι πέντε δολλ. έ
καστη. ’Επωφεληθήτε τής εύκαιρίας καί γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρας Ελληνικής 'Εταιρίας έν ’Αμερική, 
διότι αΰριον θά είναι άργά. Ή  τιμή δέν θά είναι ή 
αυτή, ούδέ θά είναι δυνατόν εύκολα νά άγοράσητε με
τοχάς.

Γράψατε άνευ άναβολής εις τά γραφεία μας διά πε- 
ρισσοτέρας πληροφορίας.

Κ.

136 Ε. 17th St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η  

«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα Άμερι.

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕ^ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρητε καί ένα κομμάτι τής ζωής σας, 
θα ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς ελπίδας, 
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 όμοΰ 5.00 
’Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

Μίοτερ κανείς δεν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μέν·.
(>ο0χα έάν έπάνω μας δέν δη καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
βονχα  νά χάνος ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

*¥*
ELLENIC FURNISHING Co.

691 6th AVENUE NEW  YORK.
NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 
Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
οουχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμοΰ.
·*■*

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

GIIEEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PEA RL STREET, NEW  YORK CITY

*  ★  *

’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερω τά  
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
κα'ι παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν» 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του Ιλάχιοτα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Y»rk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
11ατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.
· · ·

Α άδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
«ο»  σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάνας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό  Βόλο
τής ’Α χαίας τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
<ηοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  6ρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. ΝΕ̂ Λ̂  YORK

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
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; 
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έ'χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τούτο; 

*  *  »

Γιά κυριών καπέλλα δποιο ζητήσης χρώμα 
ποτέ νά μήν ξεβάφη, μ’ έγγύησι άκόμα 
Diamond Bleach ποΰ δλος ό κόσμος 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 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’ έρωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανοΰργος Εΰα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
"Ο,τι κι’ άν εΐσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένιβ · 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τοΰ ήλεκτρικοΰ, 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.

2 2 8  W . 2 8 Τ Η  ST .,

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτ* 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλί** 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW  YOU*
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

Η φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ?χης χρήμα 
iky ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης οδτε βήμα. 
είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
i  δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θ&βρης μήτε δέκα. 
λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια δσω  πέρνη 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς τά  φέρνει.
LKKAS & D R IV A S 19-21 R O O S E V E L T  S T . **· *


