
Δεκατέσσαρ’ αριθμός μας καί μιλούνε γιά ειρήνη 
αν θά έρθη, δέν θά έ'ρθη, αν θά γίνη, δέν θά γίνη.

Πέντε μηνός τοϋ Μάη υποδοχές σκαρώνουν 
καί ξεσκονίζουν φράκα κι’ ερανικοί δηλώνουν.
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Ποΰ β Ζαμπσύνης γράφει 
*■’ εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα 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 γέλι’ αντός μέ μάς καί μεϊς μ’ εκείνον χάζι.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γκίνη 
δνο μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς έράνους δπως ά λ ^οι»  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α 6 ά λ | | >
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
ποϋ προπαγάνδες «άν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

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

Δ ρέψατε Ρεπουμπλικανοί στερλινικοϋς ναρκίσσους 
οτής Σαλονίκης τούς γνωστούς έκείνους παρά-δείσους 
καί τήν κορφή σας στέφοντες μαζί μέ τόν προφήτη 
μή λησμονήτε τόν Σαράϊγ καί κάθε Άναμίτη.

Έγώ μή εχων τό προσόν τό χέρι δέν απλώνω 
τή στραβομάρα μοναχά τοϋ κόσμου φασκελλόνω 
καί τά τηλεγραφήματα διαβάζων τού Ντελάλη 
αναζητώ προμήθειες καί καφεδοτσουβάλι.

Πρωτομαγιά, Πρωτομαγιά, καί δώ καί πάρα πέρα, 
Τό Βασιληά ό Κόρακας γκρεμίζει κάθε μέρα 
καί μάς θυμίζει διαρκώς ή πέννα τού Παππά 
τήν αλεπού πού κύτταζε τοΰ τράγου καί λοιπά.

Τήν ανταρσία μας Ρωμηοί ελάτε νά χαρούμε 
προτού τρανά σκουπόξυλα Σαλονικειά ίδοΰμε 
καί πάρουν τά βρεμμένα τους τού ’Έθνους οί Σωτηρες 
καί άπομεΐνουν μοναχά σέ μερικούς ή λ ί ρ ε ς .

Δέν είναι οί άντάρται μας πολύ καλά, δέν είναι. 
Μαράθηκαν αί λιρικαί άνταρτικαί μυρσίναι

Ό  Φασουλής .τά κάλλη 
τού Μάη γαϋρός ψάλλει.

καί ό στρατός πληθύνεται κι’ οί κοκκινοσκουφάτοι, 
σάν τό μαλλί τής χούφτας μου καί παραπάνω κάτι.

Ελάτε τήν Π ρωτομαγιά νά τήν χαρούμε δλοι, 
πού τόν Σωτήρα έφερε άπ’ έξω άπ’ τήν Πόλι. 
καί τούς κρυφούς έπλήρωσε πόθους τού δούλου Γένους, 
χορτάτους κάνων νηστικούς καί χιλιοπεινασμένους.

Ώ  πώς άλλάσσουν οί καιροί στόν κόσμον έδώ κάτω. 
Υμνολογούσαν κάποτε τόν κοκκινοσκουφάτό, 
μά ένεκα πού ή ψευτιά θά μπή μες στό ζεμπέλι 
θά δούν καί οί άντάρται μας τόν ούρανό σφοντύλι.

Τόν θαυματοποιόν, Ρωμηοί, έλάτε νά χαρούμε 
προτοΰ σαπούνια γλυστερά Συμμαχικά ίδοΰμε, 
κι’ άλείβων τής πατούσες του πάρει σέ λίγο πόδι, 
κρατών στό χέρι τήν ουρά κι’ άφίνοντας τό βώδι.

Πάει κι’ ή έπανάστασις! Έπέρασε στά κούφια.
Μά μεϊς θά ένθυμσύμεθα τήν κόκκινη τή σκούφια, 
ποΰ τήν έφόρεσαν πολλοί μέ μιά χαρά μεγάλη 
γιατί άρβύλα γίνονταν γι άκείνους καί τσουβάλι.

Πρωτομαγιά, Πρωτομαγιά. Βαρούνε τά παιγνίδια. 
Μάς προσκαλοϋν στήίς εξοχές τά χλοερά γρασίδια 
καί κάθε μιά άποστολή όποϋ μάς αγαπάει 
φέτος θά πιάση σίγουρα μαζί μέ μάς τό Μάη.

Πρωτομαγιά, Πρωτομαγιά καί μέσ’ στή Σαλονίκη. 
Γιορτάζει κι’ ό Λευτέρης μας κάθε Συμμάχων νίκη, 
μά καί τον Π έτρο δέν ξεχνά μέσ’ στής σκοτούρες δλες 
καί· τού χαρίζει μερικές αντάρτικες πιστόλες.

Πρωτομαγιά στά αιματα καί φέτος βουτηγμένη, 
Πρωτομαγιά, πού τό ι|χομί καί πάλι ανεβαίνει 
καί άντιστάσεως καμμιάς ξενύχτηδων μή οίίσης, 
ούάν όκλόκ τά καμπαρέ σφαλλοϋν τής πρωτευοΰσης.

Πρωτομαγιά ξημέρωσε μέ κρότους τηλεβόλων, 
μέ εκστρατείας σχέδια, μέ εμπορίου στόλον 
καί τό σιλεκτιβ πέρασε απ’ τό Σινέϊτ ντράφτ 
τού λίβ καί γιά τό στράτευμα τό σχετικό τό γκράφτ.

Πρωτομαγιά ξημέρωσε, μά πριν καλονυχτώση 
μαλλιά κουβάρια γίνηκαν οί φίλοι μας οί Ρώσσοι,
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ποΰ αρμενίζουν κατ’ αύτάς μέ γρέο μέ πουνέντη, 
και δέν γνωρίζει σέτ ά ντίρ ό σκύλλος τόν αφέντη.

Πρωτομαγιά ξημέρωσε κα! γιά τήν Έγγλιτέρα.
Θαρρώ γουργοΰρες στομαχιών άκοΰω και κεί πέρα. 
κι’ άν άληθώς δέν έπεσε ώς σήμερα ή πείνα, 
μά δλο κα'ι βαθύτερα τοΰς χώνεται ή σφήνα.

Πρωτομαγιά, Πρωτομαγιά έντ χήαρ άνατέλλει,
’ τέν σέντζ τό κάναν άπό χθές έξκιούζ μι τό καρβέλι, 
κάθε τροφή θά στείλωμε σ’ αυτούς ποΰ άγαπάμε 
κι’ δταν έμεΐς πεινάσωμε τά νύχια μας θά φάμε.

Πρωτομαγιά μέ μπίλιονς, δι’ δ κα'ι άριβάρει 
μιά φτερωτή άποστολή μεζέ κι’ αυτή νά πάρη 
κα'ι βδέλλες βλέπω νά ροφοΰν κόσμου φτωχού μεδοΰλι 
κα'ι πανηγύρι γίνεται κι’ ό γάμος τοΰ Κουτρούλη.

Πρωτομαγιά ξημέρωσε. Τί γλέντι ποΰ θά γείνη. 
Καινούρια ψιθυρίζεταιΐ Γερμανική εΙρήνη 
κα'ι θά σιγήσουν δηλαδή τών κανονιών τά στόματα 
τών εμπολέμων τά κορμιά σάν γείνουν δλα πτώματα.

Πρωτομαγιά, Πρωτομαγιά. Ό  τρομερός ό ’Άρης 
καί φέτος σάν καί πέρυσι προβάλλει μακελλάρης 
καί τό κοπάδι αύξησε καί ντράγκα, ντρίγκι, ντροΰγκα 
αφάνταστα βρεθήκαμε στοΰ μακελειού τή στροΰγκα.

Πρωτομαγιά άντάρτικη καί μέσ’ στή Σαλονίκη.
Ούρρα καί τήν κερδίσαμε κάποια παληά μας δίκη 
καί επειδή κατεργαριά δώ πέρα δέν περνφ, 
ό Κήρυξ τά στοιχείά μας είς τάλληρα ξερνά.

Ό  Μάιος μάς έρχεται ακόμα καί στά ξένα.
Μέσ’ στά γρασίδια τραγωδοΰν τετράποδα δεμένα, 
μά κι’ άλλα ψάλλουν δίποδα κρατώντας καλαμάρι 
καί παραδόξως τρών φαΐ άντί νά τρών χορτάρι.

Ό  Μάιος μάς έρχεται μέ λουλουδιών στεφάνους 
καί χίλιων δυό λογιών θωρώ πολεμικούς εράνους 
κι’ δπου κι’ άν πάς ερανικοί σέ περιμένουν φίλοι, 
γι’ αύτό καί μεΐς σκεπτόμεθα νά βγάλωμε μαντήλι.

Πρωτομαγιά κι’ έπιτροπή ντόπιων Βουλγαρομάχων 
θά χαιρετήση τή Μισιόν τών προσφιλών Συμμάχων 
καί θ’ άπομείνουν έκπληκτοι Μπάλφουρ καί Βιβιάνι 
άπ’ τήν εύφράδεια μόν Ντιέ τού Πέτρου τοΰ Τατάνη.

Ό  Μάιος μάς έρχεται εμπρός ταχύ τό βήμα, 
ή Διλοχία καρτερεί τοΰ Κικιρίκη ρήμα 
καί κείνος τοΰς παρέπεμψε είς τήν παληά πατέντα, 
κι’ είπε πώς βάγκ κι’ άόριστα γίναν τά δηλωθέντα.

Ό  Μάϊος μάς έ'ρχεται κι’ άπ’ τό Λευτέρη φθάνει 
σπουδαίο τηλεγράφημα στόν Πέτρο τόν Τατάνη, 
πού λέει μέσα άσκουλσοΰν σέ σέ καί στά ξεφτέρια 
κι’ ό κόσμος συγκλονίσθηκε κι’ δλα τά ημισφαίρια.

Πρωτομαγιά ξημέρωσε. Στεφανωθήτε δλοι,
“Ερχεται ή άποστολή καί στή δική μας πόλι 
κι’ ή υποδοχές των ένεκα κι’ ή κάθε πατατράκα 
κάμποσοι Φιλελεύθεροι πάν νά νοικιάζουν φράκα.

Κάλώς τόν Μάη ποϋρχεται. καλώς τόν χρυσομάλλη, 
ποΰ πατριώτη έδειξε μεγάλο τόν Ντελάλη, 
κι’ ήκοΰσθη λεγουσα φωνή τοΰ Φασουλή τσακπίνη, 
’Ιδού μεγάλος δωρητής τάζων χωρίς νά δίνη.

Πρωτομαγιά ξημέρωσε. Βαράτε τά κλαρίνα, 
κι’ άν στήν Πατρίδα διαρκώς πεθαίνουν άπ’ τήν πείνα, 
κάθε χορτάτος πλήν έδώ τόν τεμενά θά κάνη 
στόν Μπάλφουρ τόν προστάτη μας μά καί στό Βιβιάνι.

Καλώς τόν Μάη ποΰρχεται μέ τηλεβόλων βρόντους, 
Στήν Έγγλιτέρα πέταξε ή 'Ισπανία πόντους 
καί τη Τζιμπράλτα τους ζητά περήφανος καί γαύρος 
σάν είδε τής σφηνοκωλιές ό ’Ισπανός ό Μαύρος.

κον τους αύτόν καί μέ τό παραπάνω, μέ μόνη τή διαφορά' μπερντέν. Τότε ούν θύραν τυπογραφείου μου έκρουσε
δτι τήν άλήθεια τήν είπαν μέσα άπό τά δόντια τους και 
δέν τήν ακούσε κανείς.

Τό Δικαστήριον έν τούτοις τό όποιον δέν μισθοδο
τείται άπό τόν Κήρυκα, άλλ’ ουτε καί άπό τόν Κάρα- 
κάντα έβοΰτηξε άπό τό σβέρκο τήν μεγαλόσχημον εται
ρίαν ποΰ εκδίδει τήν περιώνυμον φυλλάδαν, καί τής έτρά- 
βηξε μίαν σαγωνίαν γιά νά μάθουν οί διάφοροι Πρόε
δροι πού λένε τήν ά λ ή θ ε ι α ,  δτι δέν εΐναι εύκολο νά 
βάζουν χέρι στά πράγματα τά ξένα άτιμωρητί.

Ή  δίκη έτελείωσεν τοιουτοτρόπως εις β ά ρ ο ς  τής 
δικής μας τσέπης καί εις έ λ ά φ ρ ω σ ι ν τής σβκκούλας 
τοΰ Κήρυκος καί πήραμε έμεΐς μέν τά δολλάρια, έκεΐνοι 
δέ τά πλυμένα τους ή μάλλον τά άπλυτά τους, τά όποια 
ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου έβγαλε στά φόρα.

Ή  κατηγορουμένη Εταιρία άπελογήθη ε ν ό ρ 
κ ω ς  διά τού Προέδρου της κ. ΓΙ. Τατάνη, λίαν ευσυ
νείδητου υποκειμένου, οί ένορκοι δμως ένόμισαν δτι τά 
είπε χωρατά, γι’ αυτό δ έ ν  τ ό ν  έ π ί σ τ ε ψ α ν  καί κα
ταδίκασαν τήν εταιρίαν του πρός μεγάλην χαράν τοΰ 
Φασουλή, δστις άπήλθε τοΰ Δικαστηρίου χοροατηδών, ΐνα 
περιβουτήξη τά έπιδικασθέντα δολλάρια.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΥΠ ΕΙΟΝ

ΠΡΩΤΟΝ  ΤΕΤΑΡΤΟΝ.— Ό  καιρός γλυκός σάν 
τής προμήθειες ποΰ κάνουν μερικοί ομογενείς, γίνεται 
δμως στά στερνά κακός καί ψυχρός γι’ αυτό καί μετα
νοούν δλοι εκείνοι ποΰ φόρεσαν τό μανδύα τους στους 
άλλους. Μιά μεγάλη δωρεά άναγγέλλεται τ υ π ι κ ώ ς 
(δηλαδή διά τού Τύπου). 'Ο δωρητής άνακηρύσσεται 
Μέγας Εθνικός Εύεργέτης, ή δωρεά δμως μένει στό 
τέλος πάνω στό χαρτί γιά νά ψαλή τό τροπάριον τών 
Αγίων Αναργύρων. Μεγάλη σιυγκίνησις έπικρατεΐ είς 
τούς Ελληνικούς στρατιωτικούς κύκλους. Πολλοί άπό- 
μαχοι τών δύο τελευταίων κουραμπιεδικών πολέμων κα
ταλαμβάνονται άπό άκατάσχετον έπΐίθυμίαν νά δράσουν 
καί πάλιν μ’ έφ’ δπλου τεμπεσίρι καί νά έπιπέσουν 
καί νά έπιπέσουν έναντίον τών τραπεζών τών διαφόρων 
καφενείων ύπό τάς ομοβροντίας τών ναργιλέδων. Ευ
τυχώς τά νεύρά τους πέφτουν μόλις έρχεται ή ώρα καί 
μαζί μ’ αΰτά κι’ ή μύτη τους.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.— Ό  καιρός άγριεύει 
δπως καί μερικοί Φιλελεύθεροι μόλις πήρε νερό τό κου
τάλι τους ή μάλλον άέρα τό κεφάλι τους. Μία Κυβέρ- 
νησις ή όποία έγεινε γιά νά μήν ΰπάρχη ενεργεί δρα- 
στηρίως δπως άναγνωρισθή καί πολύ δικαίως γιατί δπως 
κατήντησε είναι άδύνατον νά τήν άναγνωρίσουν άκόμα 
καί κείνοι ποΰ τήν έκαναν. Έπί τη εύκαιρία ταύτη συ
ζητήσεις φιλειρηνικοί λαμβάνουν χώραν είς τά διάφορα 
Ελληνικά κέντρα τά όποια ΰστερ’ άπό λίγες ήμερες 
κλείνουν γιατί δέν άπομένει καρέκλα καί τραπέζι γερό.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τό σπουδαιότερον γεγονός τής περασμένης έβδομα 
δος ήτο ή έκτύλιξις τής δίκης τοΰ Φασουλή κατά τοΰ 
κ. Π. Τατάνη ώς Προέδρου τής ENOSSIS PU B LI
SHING CO. Διάφοροι μάρτυρες τής ύπερασπίσεως έ- 
στρατολογήθησαν, οί όποιοι ώρκίσθηκαν νά π ούν την 
άλήθεια καί μόνην τήν άλήθεια καί έκράτησαν τόν δρ

ΤΡΙΤΟΝ ΤΈΤΑΡΤΌΝ.— 'Ο καιρός συνεχίζεται 
κρύος καί κάποια νεοφανής δήθεν σατυρική έφημερίδα 
δέν β γ ή κ ε  έξω τήν περασμένη εβδομάδα. Ό  καιρός 
τήν έκλεισε μέσα στό Τυπογραφεία έως δτου τό χέρι 
τοΰ εκδότου της ά ν ο ι ξ η  τής σακκοΰλες τών διαφό
ρων άπλοϊκών συνδρομητών καί λοιπών χορηγητών κάθε 
σαχλαμάρας. Ή  δυστυχισμένη αΰτή έφημερίς καθά 
μανθάνομεν πνέει τά λοίσθια παραδόξως δμως άντί νά 
κλαίη γιά τόν έπικείμενον θάνατόν της ό γεννήτωρ 
της κλαΐνε μερικοί συνδρομηταί καί τραβά τά μαλλιά 
του ό Τυπογράφος.

ΤΕΛΕΥΤΑΪΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.— Ό  καιρός ξανοί
γει δπως ξανοίγει καί μιά σπουδαία δίκη είς τήν όποιαν 
παίζουν μέρος διάφορα στοιχεία. "Ενας πολυτάλαντος 
ορκίζεται νά πή τήν άλήθεια καί ξεχνά διάφορα πράγ
ματα τά όποια τοΰ τά θυμίζει ή άπόφασις. Σπουδαίο 
γεγονός στό Πίττσμπουργ. Μάσκουλα πέφτουν ένεκα 
ποΰ έγεννήθη ό διάδοχος τοΰ θρόνου Πι Θιμιαυλέα.

ΕΥΑΓΓΈΛΙΟ Ν

Τώ καιρφ έκείνω Φασουλής καί Περικλής καί οχ- 
λος τοΰ Μπερντέ πολύς συνέλαβον τόν Κικιρίκην άπό τό 
γιακά διά τής τσιμπίδας τοΰ μπόγια τής καλουμένης άγω- 
γής φόρ κονβέρζιον, ήγουν μία σκάλα παρακάτω άπό 
τήν σουφροποίησιν καί ήγαγον αυτόν είς τό Π ραιτώριον, 
δ έστί μεθερμηνευόμενον Σουπρίμ Κόόόρτ.

καί ήτήσατο λαβεΐν δανεικά άλ/.’ δχι και αγύρισταααα. 
Ζητήσας γοΰν εϋρηκε καί αίτήσας έλαβε, πλήν κρούσας 
βραδύτερον τήν θύραν τοΰ ίδικοΰ του τυπογραφείου ούκ 
έλαβον όπίσω τά στοιχειά μου,είμή μόνον τή δυστυχία μου 
καί γάρ φυλλάδα καφεδοφάγος είχεν αύτών μεγάλην ά- 
νάγκην καί κόψιμον, δι’ δ καί έδοξεν αύτώ κόψαι τό 
ψωμί τοΰ Φασουλήήήήή.

Ήρώτησεν ούν τόν κατηγορούμενον ο Δικαστής. Σύ 
εί ούκοΰν ό Κικιρίκης, ό καταλύων τά τσουβάλια καί άν- 
οικοδομών φυλλάδας; Ό  δέ είπεν αΰτφ. Σύ είπας. 
Ήρώτησε δέ πάλιν ό δικαστής. Σύ εί Κικιρίκης ό έξ 
’Άλφα καί μαλλί καί κάδος δίχως κά, ό γυιός τοΰ Πα- 
ναγή, δστις κατεκράτησες έν χερσίν άπό Απριλίου 1914 
μέχρι σήμερον τά πράγματα τοΰ Φασουλήήήή. 'Ο δέ 
είπεν αΰτώ. Κύριε, ούκ οίδα τόν άνθρωπον άπό Φεβρου
άριου τριάντα, ήγουν στραβομάρα κατέλαβέ με καί οΰκ 
άπήντησα αυτόν ουδέ τά πράγματα αύτού, ουδέ ήκοι*σα 
τής φωνής τών στίχων αύτοΰ μέχρι σήμερον καί ιδού 
είς ένδειξιν τής άληθείας δρκον λαμβάνω ιερόν καί ή ά- 
μαρτία αυτού έπ’ έμέ καί έπί τόν σβέρκον τόν έμόν καί 
γάρ κεφάλι οΰκ έχω ό κακόμοιρος. Κόραξ γάρ έπελθών 
κατέφαγε κεφάλι μου καί τά ψιλά μουουουου.

Είπε δέ τότε τφ Φασουλή ό Δικαστής. Τί οΰν κοαη- 
γορεΐς τοΰ ζωντανού τούτου, δστις καθ’ ά άντιλαμβάνομαι 
έστί καθαρός ώσπερ άγγεΐον μέ συγχωρεΐς νυκτερινόν καί 
παστρικώτερος άπό τής κότας τά ποδάρια, άλλά κι’ άπό 
τή μύτη τοΰ γουρουνιού ού οΰ οΰ.

Είπε δέ τότε κλαίων ό Φασουλής καί όδυρόμενος. 
Κύριε, Κύριε. Κατηγορούμενος έφίλησέ με είς τά τ ε - 
λ ε υ τ α ΐ α καί παρακαλ,έσας με έλαβε στοιχειά μου, λα
γούς δέ μέ πετραχείλια έταξε καί λαγούς μέν οΰκ είδον, 
στραβός γάρ ήμην καθάπερ Φιλελεύθερος, καί μόνον πε
τραχήλια άπήντησα εις άρχισύνταξιν ΐνα χιλίας πέτρας 
ρίπτη κατά τής κεφαλής τοΰ Κικιρίκη καί τής σακκοΰλας 
αΰτοΰ οΰ οΰ.

Είπεν ούν ό Δικαστής πρός Κικιρίκην. Ούκ έχρη- 
σιμοποίησες οΰκοΰν στοιχεία Φασουλή; 'Ο δέ άπήντησεν 
αύτώ. Ούκ έχρησιμοποίησα είς τόν αιώνα τοΰ αίώνος, 
τηλεγραφήματα γάρ φυλλάδας έτυπώνοντο δι’ έπιφοιτή- 
σεως πενταδαχτύλου τοΰ Παπάάάάάά. Ήρώτησεν ούν 
αυτόν τότε καί πάλιν ό Δικαστής. Πώς ούν εύρέθησαν 
στοιχεία Φασουλή είς Τυπογραφεΐον Κικιρίκειον; Ό  δέ 
άπήντησεν αύτώ τοιάδε. Στοιχεία τοΰ μπερντέ έξελθόντα 
νύκτωρ διά τής τρύπας τού Φασουλή, ήγουν τής κλειδαρό
τρυπας τοΰ Τυπογραφείου του έδραπέτευσαν καί κατα- 
φυγόντα είς Τυπογραφεΐον μου παρεκάλουν με φωνή με
γάλη λέγονταααα. Κύριε, Κύριε Κικιρίκη, καφετζή, 
προμηθευτή καί πατριώτη δωρητή κάθε λίγο στό χαρτί, 
έπίβλεψον έφ’ ήμάς καί έλέησόν μας. Φασουλής ούκ έχει 
ταίσει ήμάς ούδέ βρώμην ποΰ τρώς έσύ, ουδέ χορτάρι ποΰ 
τρών οί θαυμαστοί σου, δι’ δ ίκετεύομέν σε δεχθήναι ήμάς 
είς τό Τυπογραφεΐον τοΰτο καί μοιρασθοΰμε συντακτικόν 
κουτόχορτον ή έπί τέλους μισό καντάρι άχυροοοο. Λυπη
θείς οΰκοΰν στοιχεία νηστικά καί πειναλέα έδέχθην αΰτά 
είς τό Τυπογραφεΐον τό έμόν καί έτάϊσα αΰτά μελάνην 
και έλευκάνθησαν ώσπερ ή οψις μου καί ή συνείδησίς μου 
καί υπέρ τήν χιόνα τής πέτσας τών τσιγγάνων καί τών 
λοιπών προγόνων μου. Ταΰτα άκούσαντες οί ένορκοι άπε- 
σύρθησαν είς συνδιάσκεψιν καί έπιστρέψαντες συνέλαβον 
τόν Κικιρίκην καί έξαγαγόντες τήν λόγχην τήν καλουμε- 
νην βερντίκτ έκέντησαν τήν πλευράν αΰτοΰ ή μάλλον τήν 
σακκοΰλάν τουουουσυ.Καί παρευθύς ό κόσμος τών 'ψευδο
μαρτύρων υπαλλήλων του έπήρε τά βρεμμενα του, ίδών 
δτι άπό τής κεντηθείσης πλευράς έξέρρευσεν αίμα καί ύ
δωρ δηνάρια ήγουν εκατόν καί όγδομήκοντα. Τότε ούν 
(παραλαβών τά ρεάλια ό Φασουλής άπήλθεν ευλογών τόν 
Κικιρίκην καί τοΰς ψευδομάρτυρας αύτοΰ μέ άνοιγμένα 
δάχτυλαααα.

Α ΙΙΟ  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Θά στείλετε καί σείς έμαθα άντιπροσώπους νά παρου- 
σιασθοΰν στή συμμαχική άποστολή δπως θά κάμη καί ό 
Σύνδεσμος τών Φιλελευθέρων, μοΰ είπε κάποιος προχθές.

— Δέν ξέρω, φίλε μου, τοΰ είπα, μέχρι τής στιγμής 
αυτής περισσότερα από δσα γνωρίζεις σύ, γιά τή δουλειά 
πού μ έρωτας. Άγνοω τί σκοπόν έχει τό προεδρεΐον τών 
Νομοταγών για το ζητημα τοΰτο, γιά τό όποιον κατά τήν 
γνώμην μου δέν πρέπει συτε κουβέντα νά γίνεται. ’Έμα
θες, λές, δτι θά στείλουν Αντιπροσώπους στό Washin
gton ; δεν τολμώ να το πιστεύσω, διότι έν τοιαύτη περιπτώ-

Τότε ούν ήρξατο ό Φασουλής πολλά κατηγορών αΰ- σει αύτό θά έσήμαινεν έντελή άπάρνησιν τών άρχών ποϋ 
)ΰ καί λέγων: Κύριε, Κύριε, Κικιρίκης μιλιονάριος άκ.ολουθοΰν οί Σύνδεσμοί μας,ά'ρνησιν τής κυριωτέρας έξ 
λλάδαν ποτέ έποίησε καί έκδόσαι αύτήν έπεγείοησε αυτών, ιι όποία ένκειται στην ύπτινηύ τηη- m l· νΑ·,™,- ττ,-

του
φυλλάδαν ποτε έποίησε και εκοοσαι αυτήν έπεχείρησε 
καί στοιχεία οΰκ ηΰρίσκοντο ειμή μόνον είς Φασουλή

αυτών, η οποία εγκειται στην υπακοη προς τούς νόμους τής 
Π ατρίδος, άρχήν τήν όποιαν δέν νομίζω πώς πρέπει νά
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ίμερα Ιερή και αγια ΰποχρέωσι νά άποτανθούν οχι εις 
τούς αντιπροσώπους τών Ινυβερνηήεων ποΰ τυραννοΰν 
τήν 'Ελλάδα, άλλά στόν ’Αντιπρόσωπον της Χώρας ποΰ 
μπήκε στόν άγώνα γιά νά υπεράσπιση τό .δίκαιο και τήν 
ελευθερίαν τών λαών. Τώρα ποΰ θα κριθοΰν τοσα ζη
τήματα σοβαρά, άπό τά όποια έξαρτάται ή τύχη τοϋ 
άγώνος πρός τόν όποιον δέν είναι άσχετος ή τύχη τής 
Πατρίδος μας, οί "Ελληνες Νομοταγείς πρέπει νά κά
μουν τή μόνη και τελευταία προσπάθεια στον Π ροεδρο
της ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως άπό τήν δικαιοσύνην 

Entered as second class mail matter, April 19th τοΰ οποίου καί μόνον μπορεί νά έλπίζη ή 'Ελλάς. Μία 
1917, at the General Post Office of New York, jΙπιτροπή ποΰ θά έπαρουσιάζετο (άν τήν έδέχοντο έννοεΐ- 
Ν. Υ·, under the Act of March 3, 1879.

πιν τών τελευταίων εσωτερικών γεγονότων κατέστη διά 
τήν Συμμαχίαν πολεμικός παράγων ανάξιος σχεδόν λό
γου, κατόπιν μιάς καταστροφής δέν δύναται αΰτη εΐμή νά 
κύψη κατ’ άνάγκην εις τό μοιραΤον, άποδεχομένη τους 
Γερμανικούς περ ίείρήνης δρους, οϊτινες κατά πάσαν πι
θανότητα δέν θά είναι 5ι’ εύνοήτους λόγους κατά πολύ 
διάφοροι τών πρότερον πρός αύτήν προταθέντων.

Έάν συνεπώς σήμερον οπότε τοσοΰτον κολοσσιαίοι 
Τευτονικαί καί Τουρκκκαί δυνάμεις απασχολούνται εις τά 
Ρωσσικά μέτωπα, ή Γαλλία ρηγνύει διάτορον κραυγήν 
δτι έχει άπόλυτον άνάγκην α μ έ σ ο υ  στρατιωτικής έν- 
ισχύσεως, όπότε έπισήμως όμαλογεΐται σήμερον δτι ή

ρεζιλέψωμε μέ ένα τέτοιο διάβημα. Θά πάνε λες οι Φι
λελεύθεροι; αύτό δέν μέ εκπλήττει, θ ά  μέ έξέπληττε μό
νον άν δέν έπήγαιναν, άν άφηναν νά περάση καί αύτη 
ή εύκαιρία χωρίς νά κτυπήσουν άλλη μιά μαχαιριά στά 
στήθεία τής δύστυχης Πατρίδας πσΰ ψυχορραγεί.

lul ποτέ ) στή Συμμαχική άποστολή θά έταπείνωνε μό- είς άνδρας εισφορά τής Γαλλίας έχει φθάσει πλέον τό 
νον τήν Ελλάδα, ένώ μιά επιτροπή άπό δλους τούς Συν- άνώτατον αύτής δριον, έκαστος δύναται νά φαντασθή 
δεσμούς τών άπανταχοΰ Νομοταγών παρουσιαζομένη ποιαν τροπήν είναι, έπόμίνον νά λάβωσι τά Συμμαχικά 
πρός τόν ‘Πρόεδρον θά έζωντάνευε μπροστά στά μ ά τ ι α  πράγματα έάν αί Κεντρικοί Αύτοκρατορίαι άπαλλαγώσι 
τής ’Αμερικής τό δικαίωμα ποΰ έχει ένα κράτος ελεύθερο &ιά παντός τοΰ Ρωσσικαΰ κολοσσού, 
νά ζήση καί νά κανονίση τήν τύχη του μονάχο. Έάν τό | ’Κάν ύπήρξαν μέχρι σήμερον άνθρωποι πιστεύσαν- 
ζήτημα τοΰ Ελληνικού άποκλεισμαΰ δέν μπορεί νά τό|τε? σοβαρώς ότι τό προσωπον, οπερ εκαλούντο να παι- 
λύση ή έπέμβασις τής ’Αμερικής, τί περιμένεις τότε άπό ' ξωσιν αί Ήνωμέναι Π·λιτεϊαι επί τής Παγκοσμίου

- · - * · " σκηνής κατά τήν έκτύλι^ιν τοΰ αιματηρού ΕυρωπαϊκούΓιατί νά μή πάνε οι Φιλελεύθεροι, Οί εκβιασμοί ποΰ j άποστολή τών Κυβερνήσεων έκείνων ποΰ έκηρύχθη- 
έξασκοΰνται εις βάρος της Ελλάδος υπο των Συμμάχων ^  ^  ΊΟλψ{γΜ~ καθεστώτος; Οί
είναι γι αύτούς ευεργεσιαι και τα ραπίσματα πο\ καταφε  ̂ ("Εψηνες Νομοταγείς έχουν τήν ύποχρέωσιν νά παρουσια- 
ρονται ήχηρα πανω στο πρόσωπό της Πατρίδος είναι για ^  ^  ^  Πο<,εδρον τών Ήνωμένων Πολιτειών, 
κείνους χαδια, εις τροπον ωστε δεν είναι απορίας αξιον ^  ^  δικαίϋ>μα, δν σέ6ωντοα τήν Έλλη-
γιατι θεωρουν τον έαυτο τους εν πληρει τάξει να παρου- Π ατοίδα νά παρουσιασθοΰν ποός τήν άποστολήν , °™ και αποσπωμενης ακόμη τ
σιασθούν πρός τους αντιπροσώπους των Συμμαχικών Κ ν  j ^  ^  ^  άνοήτους' θεωροΰσι τό κρά-, 'Ο άγών δέν θά λήξΗ ε
βεονήσεων γιά να εξαγνίσουν μεν φαινομενικως τους Συμ- r ,  - , « , ! — - *—1------ » -* - -« ------------- 1. , , , „ , /  ,™, ,. , τος των Αθηνών εχθρικόν κράτος,μαχους για την απανθρωπον προς την Ελλαοα στασιν
των, νά ένισχύσουν δέ πραγματικώς τόν εις βάρος τής 
Ελληνικής Πατρίδος στρεφόμενον άγώνά των. — Ν ά  ̂
παρουσιασθή μοΰ λές επιτροπή Ν ομοταγών στή Συμμαχι
κή άποστολή. ’Αλλά γιά ποιο λόγο; Π ρώτα πρώτα είναι

ΤΙ Α Π Α Ν Τ Ω Σ ΙΝ ;

δράματος ήτο τό πρόσωπον τοΰ Ύποβολέως, πρέπει νά 
ήσαν έντελώς άφρονες. Είς τό σημεΐον είς τό όποιον 
περιέπλεξε τήν παγκόσμιον πολιτικήν ή είσοδος τής ’Α 
μερικής είς τόν πόλεμον, θά ήτο πολΰ άφελής ό πιστεύων 
δτι καί άποσπωμένης άκόμη τής Ρωσσίας ό άγών θά

εΐμή άφοΰ πρώτον τήν θέ- 
:σιν εκείνης εις άνδρας καταλάβωσιν «ί Ήνωμέναι ΓΙο- 
λιτεϊαι, τάς όποιας κοινότης ήδη συμφερόντων συνέδεσεν 
άναποσπάστως πρός τήν Άντάντ. Δέν θά συζητήσωμεν
βεβαίως άν καλώς ή κακώς έ'πραξεν ή ’Αμερική λαβοΰσα 

Μεθ’ δλας τάς διασαλπιζομένας ύπό τού Συμμαχικού ενεργόν μέρος είς τόν πόλεμον κατά τών Αύστρο-Γερμα- 
, , , τύπου νίκας τού Δυτικοΰ μετώπου, τάς άλλεπαλλήλους γών, αντι να προσπαθηση να επιτυχή την συμπηςιν συν-

ζήτημα αν τέτοια έπιτροπή θά τήν δεχθούν εις ακροασιν. Γερμαν(κάς Αποχωρήσεις, τήν διαρκή συντριβήν *ών , δεσμού ούδετέρων Εθνών, διά τοΰ οποίου θά ήδύνατο
Μά άς ύποθέσωμεν πρός στιγμήν πώς τήν δέχονται. Τι Τ ικών δυνάμεων καί τό ρόδινον τών Ρωσσικών έ- ν«  έπιβάλλη τήν ειρήνην, εΐσελθοΰσα δμως ήδη εις τόν 
θά πή άρ άγε ήέπιτροπή αυτή παρουσιαζομένη εις τους σωτερικών πραγμάτων, δι’ ήμάς έξακολουθεΐ παραμέ- πόλεμον, οφείλει νά έξέλθη νικήτρια, καί τοΰτο δέν θά 
άντιπροσώπους τώνΚυβερνήσεων έ^ινωνπουλιμοκτονουν ύπερ(ίνω π(ίσης Αμφιβολίας ή πεποίθησις δτι ή κατορθωθή άλλως εΐμή διά μεγίστων θυσιών είς χρήμα
τούς γονείς μας, που^ταπεινώνουν την Ελλαδα μας, που ^  ν 1(μμάχων {,φ - δλας τάς επόψεις δέν εΐναι πο- καΙ εΙ? αί!,Η· >Αλλ’ ή διάτορος κραυγή τής Γαλλίας
ένισχύουν φανερά μέ δλα τά μέσα ένα στασιαστικόν κίνημα σώ.  καλλιτέρα Εκείνης εΙς ήν περιήλθον αί Κεντρικοί, πε0Ι τι1? «μέσου άνάγκης στρατιωτικής ένισχύσεως, δέν
κ α τ ά  τ ή ς  Δυναστείας, κατά του καθεστώτος αυτου ακόμη Αίτοκρατορ(αι συνεπεία τριετοΰς σχεδόν πολέμου. Ί - ’είναι μόνον μία άπόδειξις τής έπισφαλβύς θέσ€ως τών
τής Πατρίδος μας, Δέν νομίζω δτι τό Προεδρεΐον τών διαιχέρως ή στρατιωτική των θέσις μέ δλην την φαινο- Συμμάχων, αλλά και περίτρανος επιμαρτυρία τής Ήαυ-
Νομσταγών έχει τήν ίδεαν πώς οί άντιπροσωποι. τών Συμ- μ£νικήν αΰτί)ν 6ελτίωσιν δέν είναι κατά πολύ ευχάριστος Υεί«? «^ψεως Εκείνου, δστις έζήτησί παντί σθένει
μάχων δέν ξερουν τα 'Ελληνικά πραγματα απ την καλή , βσον ^  εΙς τάς άρχά? το~ παρ^ντος πολέμου, ή δέ (νά <^γκρατήση τήν 'Ελλάδα δσον τό δυνατόν περπσσότε-

νίκη δέν φαίνεται δυστυχώς άποκλίνουσα ύπέρ αύτών, | ί?ον^Χί?όνον έςω τοΰ αιματηρού αγώνος, δστις ηφάνισεν 
ώς προσπαθοΰσι νά παραστήσωσιν έκεΐνοι οϊτινες ή εΐναι |ει’  ζω,'ΐν και Χθήμ« τους εμπολέμους. Δυνάνται σήμερον 
πραγματικώς πνευματικοί μύωπες, ή ύποκρίνονται διά ν“  απαντήσωσιν οι υπερμαχοΰντες τής εθνοκτονου 
λόγους εύνοήτους τούς άμβλυωποΰντας. S πολιτικής εκείνου οστις έδιχασε και απεσιτνεθεοε την

Ή  έκ τοΰ στόματος τοΰ Αρχιστρατήγου Ζόφρ έξελ-1 Ελλαδα, πόσον θα ητο περίβλεπτος και περιζήτητος ή 
θοΰσα ιίπελπιστική κραυγή «Ή  Γαλλία έχει άπόλυτον ^'ίψετοχη η ν ω μ έ ν η ς  και ί σ χ υ ρ ά ς  'Ινλαδος εις
άνάγκην ένισχύσεων αυθωρεί» δέν είναι βέβαια τεκμή-jτ()ν Ευρωπαϊκόν άγώνα; Πεντακόσιοι χιλιάδες Έλλη-
ριον δυνάμεως, άλλά κατάφορος άπόδειξις άδυναμίας, j νικ<̂  ν̂ γχών δέν θά ηδυναντο αραγε σήμερον να έγεί- 
ήτις δέν έξαίι,είφει ποσώς τούς φόβους περί έπικειμένων i (»)ωσ,ν ασυγκριτως περισσοτέρας αξιώσεις και επιτύχωσι

, ^ . . .  _ . I τ Γ  Λ  «  ^ μ ι  λ  τ  ι λ» Λ  .    ’ __' _ Τ ΊΓ  Λ ...........

τους oipi, εις τροπον (οστε εμείς να παμε να τους φωτίσω- 
με γιά νά τούς κάμωμε νά αλλάξουνε τή στάσι τους άπέ- 
ναντι τής Ελλάδος.

Τά μέτρα τά βίαια, τά άπάνθρωπα ποΰ μετεχειρί- 
σθησαν καί εξακολουθούν άκόμα νά μεταχειρίζωνται οί 
Σύμμαχοι απέναντι τής 'Ελλάδος δέν εΐναι μέτρα ποΰ 
έχουν τίποτα κοινόν μέ τήν έλευθερία καί τή δικαιοσύνη, 
ποΰ διακηρύττουν, άλλά πράξεις διά τών όποιων καί μό
νον θά εξυπηρετούντο ατομικά τών εκβιαστών συμφέρον
τα. Τί νά τούς πή λοιπόν ή έπιτροπή τών Νομοταγών; 
Νά σηκώσουν τόν αποκλεισμό; Θά ήσαν έντελώς γελοίοι 
έκεΐνοι ποΰ θά έπίοτευον πώς τέτοιο πράγμα μπορούσε νά 
τό φέρη είς πέρας μιά επιτροπή, δταν μέχρι σήμερον δέν 
τό κατώρθώσεν ή έπίσημος Ελληνική Κυβέρνησις, ή συν- 
αίσθησις τοΰ άδικου καίβάρβάρουκαί άπανθρώπου αΰτής 
ταύτης τής πράξεως καί τόσοι θάνατοι άπό πείνα εκατον
τάδων δλων ανθρωπίνων υπάρξεων. Ή  Ελληνική Π α
τρίδα ένα γυρεύει μονάχα άπό τούς Συμμάχους: Τό
δικαίωμα ποΰ έχει ώς ελεύθερο κράτος νά ζήση καί τό 
δικαίωμα αΰτό δέν τής τό επιτρέπουν. 'Ο αποκλεισμός 
δέν έπεβλήθη άπό τούς συμμάχους είς τήν Ελλάδα ώς 
τιμωρία, διότι δέν έκράτησεν αΰτή δοθείσας υποσχέσεις. 
’Όχι. 'Ο αποκλεισμός είναι τό μέσον τό άπάνθρωπον

γεγονότων, δυναμένων νά έπιδράσωσιν όριστικώς καί τε 
λεσφόρως κατά τρόπον μή ικανοποιούντο τάς Συμμαχι- 
κάς έπιθυμίας.

Ή  Γαλλία, ήτις διά τοΰ έπισήμου αύτής άντιπρο- 
σώπου, τοΰ μόνου ώς έκ τής θέσεως καί τών γνώσεών του 
δυναμένου νά γνωρίζη τήν άληθή κατάστασιν τών στρα
τιωτικών πραγμάτων τών Συμμάχων, έξέφρασεν άπερι- 
φράστως τό έπεΐγον τής αποστολής στρατιωτικών ένι
σχύσεων είς τό Δυτικόν πολεμικόν μέτωπον, ή ’Αγγλία, 
ήτις διά τοΰ Μπάλφουρ έκραύγασε πλοία, πλοία, πλοία 
καί τό άναμφισβήτητον γεγονός δτι αί ενισχύσεις αΰται 
θεωρούνται ώς απαραίτητοι, είς έποχήν καθ’ ήν εΐναι 
πλέον ή βεβαιωμένον δτι μεγάλοι Γερμανικοί δυνάμεις 
καταφθάσασιαι είς τό μέτωπον τής Ρίγας έσημείωσαν ή- 

που εξευρεθη και έφηρμόσθη καί εφαρμόζεται άκόμη δχι δη τήν άπαρχήν σφοδράς έπιθέσεως κατά τών Ρωσσι-
γιά νά τιμωρήση τήν Ελλάδα γι άεγκλημα ποΰ δέν έκαμε κών γραμμών τοΰ μετώπου έκείνου, δλα ταΰτα καταδει-
η^δύστυχη^ποτέ της, άλλα γιά νά τήν έξαναγκάση νά προ-1χνύουσιν ήλιου φαεινότερον τήν συναίσθησιν τοΰ φοβε- 
βή είς τό έ γ κ λ η μ α τό όποιον συμφέρει στούς Συμμά- (>0ΐ  κινδύνου, τόν όποιον ήρξαντο δικαίως όσφραινόμενοι

π ρ α γ μ α τ ι κ ά  άντισταθμίσματα άπό τάς Πλατωνι
κός καί άδώρους δωρεάς τάς όποιας διεκήρυττεν άλλοτί 
ό αύτοχειροτόνητος Σωτήρ τοΰ Γένους; Έ φ ’ δσον ό Ευ
ρωπαϊκός άγών παρατείνεται, έπί τοσοΰτον καθίσταται 
καταφανεστέρα ή διορατικότης τοΰ Δαφνοστεφούς Στρα
τηλάτου, τοΰ όποιου τά σχέδια κατέστρεψεν ή φιλοδο
ξία τοΰ εκ Κρήτης πολιτευτοΰ, δν κακή Μοίρα άπέβτειλεν 
είς τήν 'Ελλάδα πρός κακοδαιμονίαν τής Ελληνικής Πα
τρίδος.

χους, άδιάφορον άν τοΰτο εΐναι γιά τήν 'Ελλάδα έγκλημα. 
Νά παρουσιασθή λές έπιτροπή Νομοταγών στή Συμμα
χική άποστολή. Ποτέ! Αύτό θά ήτο ταπείνωσις γιά τήν 
Πατρίδα, θά ήτο τό φοβερώτερον ράπισμα ποΰ μπο
ρούσαμε μείς έδώ οί χορτάτοι νά καταφέρωμε πάνω στά 
χλωμά μάγουλα έκείνων έκεΐ κάτω ποΰ πεθαίνουν άπό τήν 
πείνα πιστοί ύπερασπισταί τοΰ Θρόνου καί τής Ελληνι
κής τιμής. Δεν έχουν κανέν δικαίωμα τά προεδρεία ή 
τά άτομα δώ πέρα νά σχίσουν σέ κουρέλια μπρός στή 
Συμμαχική άποστολή τήν άσπιλο πορφύρα τής Ελληνι
κής Πατρίδος. Δέν συνδέει τίποτε, κανένας εύγενής 
δεσμός τούς Νομοταγείς 'Έλληνας μέ τοΰς άντιπροσώ- 
πους τών Κυβερνήσεων ποΰ κατεδίκασαν είς τόν έκ πεί- 
νης θάνατον τήν φτωχή μας Πατρίδα. Οί Νομοταγείς 
Ελληνες, οί "Ελληνες ποΰ ζοΰν κάτω άπό την πμημένη 

διάστερο τής έλευθερίας καί τοΰ δικαίου μιά έχουν σή-

'Ο Λογοθέτης ό Κωστής γιατρός μέ μάγου , χέρι 
καί τοΰ Λεωνιδόπουλου ή χαϊδεμένη Μαίρη 
τής ώμορφιάς καί τής τιμής άστέρι λαμπερό 
τοΰ Ησαΐα χόρεψαν κι’ έκεΐνοι τό χορό.

Να ζησσυν σαν τον Ολυμπο κι’ δσω περνούν οί χρόνοι 
τόσω καί ή άγάπη τους ή αγια νά θεριώνη 
και να διαβαίνουν στή ζωή τή λουλουδοστρωμένη 
μέ τής άγάπης τή χρυσή τήν άλυσσο δεμένη.

Είν’ ή άγάπη ουρανός ποΰ τό Θεό μας κλείνει.
Μέσα σε κείνη η τιμή, χαρά καί καλωσύνη 
κι’ δπου έκείνη βρίσκεται πόνος δέν στήνει θρό^ο 
σαν διαβαταρικο πουλί τον ίσκιο ρίχνε l μόνο.

οί Σύμμαχοι. Οί Γερμανοί θά διεξαγάγωσι κατ’ αΰτάς 
είς τό Ρωσσικόν μέτωπον λυσσαλέον καί άπελπι άγώνα, 
δπως έπιτύχωσι τήν διάσπασιν τών Ρωσσικών γραμμών 
τής Ρίγας διά τής όποιας έλπίζσυσι καταλαμβάνοντες 
τήν Πετρούπολιν νά έπιτύχωσι χωριστήν πρός τήν Ρωσ- 
σΐαν ειρήνην.

Δέν εΐναι βεβαίως δύσκαλον νά συμπεράνη τις τάς 
τρομεράς συνεπείας, τάς όποιας ήδύνατο νά έχη έπί τής 
έκβάσεως τοΰ Συμμαχικού άγώνος μία διάσπασις τών 
Ρωσσικών γραμμών, ήτις θά εΐχεν ώς άμεσον συνέπειαν 
τήν άπόσπασιν τοΰ Ρωσσικοΰ κολοσσοΰ άπό τής Συμμα- 
χίας, τής κυριωτέρας πηγής, έξ ής ήλπισαν πάντοτε οί ^ Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Ι  «εριφήμου 'Αγιογράφου έξ 

Αγίου Όρους.

Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  Ο Λ Ω Ν  Τ Ω Ν  Α Γ ΙΩ Ν  έπί ξύλου.

“Αν η αγ-Σύμμαχοι νά άντλήσωι δυνάμεις είς άνδρας. 
γελομενη αΰτη κατά τοΰ μετώπου τής Ρίγας Γερμανική 
έπίθεσις έπιτύχη καί καταληφθή ή Πετρούπολις, είναι 
έκτός πλέον πάσης συζητήσεως δτι ή Ρωσσία, ήτις κατό-

Ζητήσατε τιμάς 

LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St.
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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

ΤΙ ΕΙΝ’ ΑΥΤΑ, ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ;
Νά! Στέφανα καλά και φθηνά! Μόνον 

ΣΤΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ 
θαυρης, είσαι σίγουρος.

EXARHOULAKOS 
33 Madison Street. New York City

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

Telephone, Houdson 56

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΔΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ
Μέ τήν προτομήν τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου τοΰ IB ' 

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

Έκ καθαρού χρυσού 22 Καρατίων $8.50, καρ. ΙΕ 
$7.50, καρ. 14 $6.50.

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

ST. LOUIS MO.

Γ. Α. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ 

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
ΤΩραι έπισκέψεων Γραφεία

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

Ή  μεγαλειτέρ»* Ελληνική Βιομηχανική Εταιρία 
έν ’Αμερική.

’Έχομεν ανάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικοΰ μας χυτηρίου ίνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς όποιας λαμβάνομεν. Διά τοΰτο 
έξακολουθοΰμεν τήν πώλησιν τών μετοχών. Έκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης ύπολογίζομεν ετήσιον κέρδος
900.000 δολλ. Μετά ταύτα ή τιμή τών μετοχών θά ύ- 
ψωθή ύπερβολικώς, ή δέν θά διατίθενται τοιαύται πρός 
πώλησιν.

’Ήδη ήρχίσαμεν τήν κατασκευήν τής παραγγελίας 
καί άλλης μεγάλης εταιρίας, τής Hudson Worsted 
Co. καί πραγματευόμεθα τήν εγκατάστασιν τοΰ συστή
ματος μας είς πλείστα έργοστάσια τής πόλεώς μας.

Ή  σημερινή άξία τών μετοχών εΐναι πέντε δολλ. έ- 
κάστη. Έπωφεληθητε τής ευκαιρία' καί γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρας Ελληνικής Εταιρίας έν ’Αμερική, 
διότι αϋριον θά εΐναι άργά. Ή  τιμή δέν θά εΐναι ή 
αύτή, ούδέ θά εΐναι δυνατόν εύκολα νά άγοράσητε με
τοχάς.

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

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
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 φάς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθης πούναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδές έμποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

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

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

δίχως τούτα φουκαρά 
κι’ άν δεν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό  H air T o n ic  παρευθύς.

MELETI’S H AIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

1 Τό πάντα είναι πιθανά, θεός νά μή τά δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί ϊχεις οίκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια άν Ερθη μέρ*
ΟύαΙ άν είσαι σύζυγος καί άν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Maraka*, Rookery Bldg. Room 817, C h icif o, 111.

136 E. 17th St.,

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
*οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτοΰς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

***
ELLENIC FURNISHING Ce.

691 6th AVENUE NEW YORK.
NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών Ανδρικών είδών. 
Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρσυχα, της έπσχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.

Δέν είναι μόσχος ή Μαΐού τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
καφές της Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρΦένο. 
γι' αύτό σκορπίζει τ ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμααε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

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

• i t *
Ατμόπλοια τής Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αυλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποϋ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κϋμά της καί τήν περιγελούν! 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ 4 ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα 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
Ίατρί<

256 W . 44 ST. NEW YORK.
· · ·

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροδόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Άχαίας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
βτον Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison S t NEW YORK

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η  

«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα ’Αμερι

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρήτε καί ένα κομμάτι τής ζωής σας, 
θά ίδήτε μέσα ζωντανεμένους τούς πόθους, τάς ελπίδας, 
τής ξενητειάς σας τά όνειρα.

Τιμάται δεμένον $0.75.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 
Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ

Χρυσοδεμένος Τόμος τού 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

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., · Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ. μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στού Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη πού ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
πού σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ εΐναι τούτο; 

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

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

* *  *
Πές μου τί είσαι; σ’ έρωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εύα δηλαδή η μπουνταλάς Άδάμ;
Ό ,τ ι  κι’ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
πού τά συχνοχαΐδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια „ 
’ Αν θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τού ήλεκτρικού, 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 . 28Τ Η  ST.,

ΕΛΛΗΝΕΣ Κ AT ΑΣΤΗΜΑΤ ΑΡ ΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτβ τόν 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος πού γνωρίζει νά σας 
προμηθεύση τόν κατάλληλον ύπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετ* 
τά ναύλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th AVE. NEW YORK
Telephone. Bryant 41 60  and 4175

* ★ ·
Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ίχης χρήμα 
ttv ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα»
·* ϊλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα. 
λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνειο δσω πέρνη 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα τοϊς μετρητοίς τά φέρνει.
L£K AS & D R IV A S 19-21 R O OSEVELT ST. Ν. Τ.


