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Π ή  4 Ζαμποΰνης γράφει 
χ·’ έγειτι Μόργχαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν έβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
xut τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ Λέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός με μάς και μείς μ’ έκεΐνσν χάζι.

Αν θέλη δμως και κάνεις συνδορμητής νά γείν^ 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνβ θά μάς 6ivg,
κι’ δπως μή κάμνωμεν και ’μείς έράνους δπως ά λ λ ο ι ,  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ^
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
ποΰ προπαγάνδες σαν στραβές μάς χόρτασα* Χβχνά.

Φύλλου αριθμός δεκάξη κΓ ό Ζαΐμης αρον άρον 
Πρώτος γίνεται Μινΐστρος μέσ’στή χώρα τών Μακάρων.

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

Αέκα έννηά τοΰ Μά»} μακραίνει το τσιγκέλι 
καί γιά μαζοΰμα φθάνουν οι φίλοι μας Φρατέλοι.

The Champion of Justice άλλά καί τής τιμής 
καμμιά ψιλή υπάρχει νά πάρωμε καί μείς;

II.—-Ποιός είσαι;
Ά γ γ .— Πρώτος ’Άγγελος.

Π .— Τί θέλεις;
Ά γ γ .—-Τ ρικολόρο. 

Κομάν σαπέλ. Φυόμενον έν τώ μπαμπακοσπόρφ 
Ουβρέ λά πόρτ. ζέ 6έ ντι πέν έ ντε κανόν and food. 
Φέτ βίτ μπατώ μέ τόν ατμό, άλλ’ δμως κΓ άπό

wood
καί τοΰ πολέμου θά κριθή πώς φαίνεται ή τύχη 
δπως στά χρόνια τά παληά μέ τά ξυλένια τείχη.

Π .— Κάποιος Φραντζέζος Φασουλή χτυπά την πόρτα
εξω.

Φ.—  Πές του νά φύγη Περικλή γιατί θά τοΰ της βρέξω. 
Ά ν  ήμουν φίλος των κι’ έγώ πώς ξέρεις μιά φορά 
Νά μήν ξεχνάς πώς κάτω κεί δέν πάψαν ταμ πουρά. 

II.— Καί τώρα;
Φ.— Τώρα μέ γουργοΰρ καί μέ αποκλεισμό

κάθε Φιλέλληνα ξεχνώ καί βγάζω τό σκασμό.
Τόν δέκατον καί έ'νατον λησμόνησα αιώνα.
Δέν διάβασα γιά τόν Ούγκώ μήτε γιά τόν Μαιζώνα 
άλλ' οΰτε πώς άπέθανεν ό ποιητής ό Βύρων 
"Οταν άπόγονοι αυτών μάς λέν άγέλην χοίρων 
γιά τούς προγόνους των καί μέ μέ πιάνει ξεχαμάρα 
καί ντέμ δέν δίνω ενα σέντ οΰτε στραβή δεκάρα.

Ό  Περικλής ό Φασουλής 
κΓ άγγελοι τής ’Αποστολής.

ΓΙ.— ΚΓ οί Σύμμαχοι;
Φ.—  Πιό προσφιλείς άπ’ δλους τούς Συμμάχους 

έγώ νομίζω Περικλή τοΰς Γραικικοΰς στομάχους 
κι’ οί Φιλελέν ποΰ έ'ζησαν σέ κάθε εποχή 
δέν κάνουν δσω τ’ άντερο έξκιούζμι τό παχύ 
τοΰ πιό φτωχότερου Γραικοΰ ποΰ άπ’ τήν πείνα

σβύνει
δταν παντρέβουν τόν Σαράϊγ οί Σύμμαχοί σου

κείνοι.

Κέ βουλεβοΰ μονσέρ άμί;
’Ά γ γ .—Έδώναι τό Ταμείο; 

Ψ.— Έδώ μονάχα ό Μπερντές υπάρχει κάρο μίο
ε βούζ αβέ φραπέ λά πόρτ ώς βλέπετε αδίκως. 
Στήν παρακάτω γειτονιά είν’ ό Λευκός ό Οίκος, 
εκεί θά βρήτε τά ψιλά νά πάρετε νά φύγετε 
έκεΐ δί λόν όβ Λΐμπερτυ μονσέρ αμί άνσίγεται 
καί εϊτε ναι καί είτε μή στό δάνειο δηλώσωμε 
έμεΐς άπ’ τό τομάρι μας μόν σέρ θά τό πληρώσωμε 
καί μέ τοΰ σέκοντ κλάς μεσιέ τής Πόστ τό νέο νόμο 
ζέ πέρ σιγοΰρο θά βρεθή μέ τόν μπερντέ στό δρόμο.
Βατ άν μεσιέ. ΚΓ αν κράτησες γενναίος στό

Βερντέν
μά δέν μπορείς οΰτε στιγμή νά μπής μέσ’ στόν

μπερντέν

καί κατ’ αΰτάς κηρύξαμε άλύπητο έμπάρκο 
εκτός στό παρασύνθημα άν άπαντήσης μάρκο.

II.—  Ποιός είσαι;
’Ά γγ.—-’Άλλος άγγελος.

Π .— Τί θέλεις;
’Ά γγ .—  Πάουνς, λίρες.

Π .— Δώ πέρα μίστερ δέν θά βρής έξκιούζμι μήτε ψείρες.
Στίχους μονάχα κάνομε ό Φασουλής κΓ έγώ
καί τόν Ζαΐμη είδαμε ξανά πρωθυπουργό
ποΰ μέσ’ σ’ αΰτοΰς τοΰς εθνικούς μονσέρ άμί τοΰς

σάλους
πήρε στό λέγει ν τό ρεκόρ κΓ άπό τούς κωφαλάλους.

Α.—  Π λίζ ουΐ νήϊντ γκρέητ στόφς, σίπς, τάνκερ καί
φελοΰκες

γκίβ μι σόμ αμουνίσιονς, ρουκέτες, τρακατρούκες 
κΓ αν μιά φορά έσκύβατε πρός στή δική μου πάλα 
μά τώρα σείς θά κάτσετε στό σβέρκο μου' καβάλα
’Έτσι τά φέραν εποχές καί ό καιρός γυρνά
ποΰ ή ψ ι λ ί| καί τόν Τζών Μποΰλ νά μάς τόν κυ

βέρνα.
κι’ ένεκα ποΰ όλ μάϊ θρίτς έγίνηκαν άρλοΰμπες 
έρχομαι μπρός στόν Μπάρμπα Σάμ καί κάνω κω-

λοτοΰμπες.
II··— Ενας Εγγλέζος Φασουλή τώρα χτυπά τήν πόρτα.
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Φ.— 'Τ! θέλει;
Π. Μάσημα, λεπτά.

Φ.—  ΓΙές του νά φάη χόρτα.
Τι έρχονται στό σπίτι μας καί διαρκώς ζητάνε; 
Πικραγγουριές στόν τόπο τους δέν βρίσκουνε νά

φάνε;
Καμμιά μή δίνης προσοχή καί λέγε του γκό άν έντ 
νόθιγκ ντούϊν δάνειον φόρ γιοΰ σαναβαγκάν.

Σφαίρες γυρεύει Φασουλή καί δπλο καί κουμποΰρι. 
κι’ ό,τι ό νοΰς σου φανταστή ποΰ μοΰγινέ τσιμπούρι, 
έ'λα έδώ παρακαλώ καί λέγε του καμπόσα 
σΰ ποΰ καί τή Ζαϊμική άκόμα. ξέρεις γλώσσα.

Φ.—  Μάς έπαραφορτώθηκαν καί ξέρεις πώς δέν παίζω. 
Καμάν στήν πόρτα πιό κοντά. Τ ί θέλεις βρέ Ε γ

γλέζο
Χουάϊ μωρέ οί Σύμμαχοι καί κάθε μία χήνα 
έσβύσατε τόν τόπο μας κεϊ κάτω άπ’ τήν πείνα; 
Τέλμι χουάτ ντουγιοΰ γουάν καί βγήκατε παγάνα 
έντ γκίβμι σίπς αντ γκίβμι στόφς άντ γκίβμι κου

ραμάνα ;

Α.—  Χούαργιου πλήζ;
Φ.—  Ό  Φασουλής ποΰ στίχους μαγειρεύω 

Α.— Έξικιοΰζ σερ. Τό Τρέζουρι τοΰ Μπάρμπα Σάμ γυ
ρεύω.

είναι καλός καί ό Μπερντές εχει κι’ αύτός θριάμβους 
μά δέν γεμίζει ή κοιλιά, μαγκούφη, μέ ιάμβους .

II.- - Ποιός είσαι;
Α.- Τρίτος ’Άγγελος.

Π .— Τί θέλεις βρέ κωθώνι; 
Α.— ’Όπρε λά πόρτα. Βόλιο 'σινοόρο θακαρόνι.
I I .—  Πεινάς;

Α.— Σί, σί.
Π .—  ΙΙερκέ μωρέ τέντι έδώ τό χέρι σου

καί δέν μασάς τά πούπουλα ποΰχουν οί Βερσαλιέροι
σου;

Καλώς μάς ήρθε Φασουλή κι’ αύτός φέρη τέλος.
Φ.—  Ποιός είναι πάλι;

Π .— Κόπιασε μάς ήρθε κιό Φρατέλλος. 
Α.— Ιλ μπιάνκα κάζα ντίτεμψι κουέστα ε σινιόρι;
Φ.— ΚΓ αύτόν τόν φέραν Περικλή τοΰ μπαμπακιοΰ οι

. σπόροι
κι’ αν κάθε λίγο έ'ρχεται κι’ ένας μουσιού, σινιόρος 
δέν θ ’ άπομείνη κανενός σ’ αυτόν τόν τόπο σπόρος.

Τώρα ποΰ σ’ ηύρα λέγε μου μωρή γρηά χελώνα 
σαν τί ζητάς στήν ’Ήπειρο καί μέσα στήν Αυλώνα; 
Βενέ κουά. Σΰ ποΰρχεσαι καί τόν παρά γυρεύεις 
στους Κεντρικούς ή στή Άντάντ αληθινά πιστεύεις; 

Α.— Ιλ μπιάνκα κάζα ντίτεμι κουέστα ε σινιόρι;
Φ.— Κουέστα.

Τήν Κυριακή σάν ώμορφος καί τή Δευτέρα βρέστα.
στα.

Στήν παρακάτω γειτονιά γιά φάβα καί γιά ρίζι'α 
καί χαιρετήματα νά πής πολλά κΓ άπ’ τήν Κορίζια.

(ή λέξις παράγεται άπ’ τό πανί - μέ πανί) καί μάλιστα j 
τέτοιος ώστε μερικοί ένεργώς δρώντες πατριώται προ- 
υηθευταί έπέταξαν τής μετοχές τ ο υ ς  κατά μεσής 
στό δρόμο, μέ συγχωρήτε.
j Συνεπεία τής σπουδαίας αύτής επιστολής τό Αμερι
κανικόν Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών έβγαλε το απο 
κάτω ανακοινωθέν.

«Φωτισθέντες άπ’ τήν έπιστολή τοΰ φωτεινοτάτου καί 
περινονστάτου καί μεγαλειώδους καί καταρρακτώδους 
ευεργέτου καί δωρητοΰ τής Μακαρίτισσας Διλοχίας 
τών Άσωμάτων άποφασίζομεν ν’ άναγνωρίσωμεν τήν 
Προσωρινήν Άνακατοσοΰρα τής Θεσσαλονίκης έντός 
τοϋ μηνός Μαΐου καί ϋστερ’ άπό τέσσαρα Σαββαΐα ό 
έοτι είς τάς 36 Μαΐου τό φετεινό χρόνο μέ αναδρομική 
έ'μως δύναμιν πρός τά εμπρός ήγουν άπό τοΰ 1986 καί 
πάρα πέρα. Άναγνωρίζαμεν επίσης τόν περιώνυμον Δη- 
μ οκρ ατοπο ιητ ή ν καί Λογοπαίχτην κ. Πάνον ώς τόν μό
νον υψηλόν (ή - ψιλόν;) αντιπρόσωπον τής νέας Δη
μοκρατίας τής Παραδαρμένης καί είδοποιοΰμεν αυτόν 
δπως προσέλθη καί παραλαβή τά διαπιστευτήριά του ή
γουν τά....παπούτσια ταυ.

Άπό τήν περιώνυμον δμως αυτήν επιστολήν έμάθαμε 
καί κάτι άλλο. "Οτι δηλαδή αί Άμερικανικαί άρχαί έ
χουν ’στό χέρι τους σ τ ο ι χ ε ί α  δικά μας ένώ έμεΐς 
ξέραμε δτι τά στοιχειά μας τά βάλαν αυτοί μέσ’ ’οτό μα
γαζί τους πρόπερσυ, έμεΐς δέ τοΰς βγάλαμε φέτος τά 
δόντια τους.

Έπίσης έμάθαμε δτι υπάρχει καί μία μεγάλη Γερ
μανική Προπ— αγάντα, ή οποία μάς πληρώνει είς στρογ
γυλές κίτρινες ίπποτικά (the matter comes from ίπ
πος). Άλλά μήπως εΐναι μονάχα αύτά; Κάθε άλλο! 'Ο 
επιστολογράφος κατώρθωσε νά ά π ο δ ε ί ξ η— κα
θό προμηθευτής βλέπετε— πώς στήν Αμερική μόνον 9

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ν. Υ. SATIRE

Ν. YORK.
Πρώτος εθελοντικός λόχος,Κικιρικείου Διλοχίας άφί- 

κετο σήμερον περί λ ύ χ ν ο ν  ν ά φ ά ς  ώπλισμέ- 
νος άπό τά νύχια ώς τήν κορφή μέ τό συμπάθειο. Χι
λιάδες λαοΰ έξήλθον μέ τά νυχτικά τους πρός υποδοχήν 
τρέχοντες τόν κατήφορο κεφάλι καί ένας άπό πίσω άπό 
τόν άλλον. Έπί κεφαλής τοΰ Λόχου ήρχετο καβάλα στά 
ποδάρια του ό γενναίος δωρητής καί άρχηγός τής Δι- 
λοχίας τών άσωμάτων κ. Πέτρος Κικιρίκης φέρων τόν 
άργυροΰν Στραβόν τής Κλωτσιάς, τόν χρυσοΰν τών 
Ιποτών τής Τσουβαλίας, τήν Μεγάλην ταινίαν τοΰ ’Α
μερικανικού χασέ, τόν μέλανα Αετόν της Άρβύλας, 
τόν Μεγαλόστραβαν τής Προμήθειας καί τά μετάλλια 
τών δύο Βαλκανικών πολέμων μεταξύ τών οποίων δι- 
«κρίνανται τών μαχών ή μ α ζ ο ΰ μ α  τ ο ΰ  κ α φ έ  κ α ί  
χ ω μ έ ν ο ς  σ τ ή ν  τ ρ ύ π α  τ ο υ .  Γυναίκες 
ξουρισμένες καί κορίτσια μέ μουστάκια άπό τούς έξώ- 
στας τοΰ Τσαρσί καί τά παράθυρα τοΰ Μπεγιάζ Κουλέ 
τόν έρραινον μέ απήγανο καί μέ κολοκυθοκαρφάδες ένώ 
τά πλήθη έξαλλα έξ ένθουσιασμοΰ έκραζον: Άρον,
άρον. . . μούντζωσαν αύτόν.

ΣΑΛΟΜΑΝ ΙΚ ΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Τώ καιρώ έκείνω άφίκετο Σκουμπουρδής είς τήν πό
λι ν τής Σαλονίκης ένθα ήσαν συνηγμένα τά πλήθη τών 
κοκκινοσκουφάτων προσέπεσε δέ σκοντάψας, είς τούς 
πόδας τοΰ Μεσίου καί άψάμενος τοΰ κρασπέδου τοΰ άν- 
ταρτικοΰ αΰτοΰ ντουλαμά καί γοερώς θρηνών έλεγεεεν. 
Κύριε, Κύριε τί ποιήσω ινα είς τά συγκαλά σου φέρω σε

επί 100 (Άκουσον, άκουσον) εΐναι άντιβενιζελικόί καί|ϊν«  λυτρώσω τοΰς στραβούς οΰς έσυρες σάν τούς άμαρ- 
αΰτοί δλοι μασκαράδες καί πουλημένοι καί όχι τίμιοι | τ®λους στον Αδη και θέλοντας Λεύτερης μη θέλοντας 6
τρομηθευταί παλουκίων τοΰ Κράτους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Τό σπουδαιότερον γεγονός τής περασμένης έβδομά- 
δος ήτο ή κάθοδος όχι τών Ήρακλειδών στήν Πελοπό- 
νησο άλλ’ ή κάθοδος τοΰ έκ Πελοπονήσου κ. Πέτρου Κι- 
κιρίκη είς τόν Αμερικανικόν τΰπον.,.,τών δακτύλων.

’Εκείνο τό όποιον ξέρα,με έως σήμερα ήτο δτι διάση
μος τσουβαλιολόγος διεκρίνετο ιδιαιτέρως διά τήν ρη
τορικήν του δεινότητα συνισταμένην κυρίως είς τό νά 
διαβάζη κατά φρένα καί κατά θυμόν τούς Ελληνικούς 
πανηγυρικούς τοΰς οποίους οί διάφοροι άφέντηδές του 
τοΰ παρεσκεύαζον γιά τά πατριωτικά συλλαλητήρια είς 
τά όποια πάντοτε πρωταγωνιστεί ή Α. Μ. (αύτοΰ μαυ- 
ρειδερότης) καί ό υψηλός του πίλος. Τώρα όμως είδαμε 
ότι έχει καί άλλο πολύ σπουδαιότερο προσόν δηλαδή νά 
βάζη χωρίς διά μέ· παρά δμως τήν υπογραφή του κάτω 
άπό ώραία γλώσσα Αγγλική γραμμένα γράμματα. Καί 
ήκούσθη ό εξής διάλογος.

— Μά έχει ό Κικιρίκης γλώσσα;
— ’Έχει δμως γρόσα καί ’κείνος ποΰ φυσά έχει μυαλό 

ακόμα ώς καί στόν άφαλό.
Ή  περί ής ό λόγος έπιστολή έκανε φοβερό κρότο— 

ευτυχώς δχι φυσικό—  καί τό περιεχόμενόν της τηλεγρα- 
φήθη ακόμα καί ’στή Γκουατεμάλα, ένεκα βλέπεις ποΰ 
λείπει ή κρεμάλα γιά τήν τσουβάλα καί κάθε μιά μέ σί 
κατά κουτάλα.

"Αμα τή αναγραφή τής επιστολής είς τάς εφημερί
δας στό χρηματιστήριο έπεσε ή άρώστεια ποΰ δέρνει 
χρόνον καιρό τήν τσέπι μας δηλαδή Π α ν ι κ ό ς

ΠΡΟΣΩΡΙΝ Η Ν  ΑΝΑΚΑΤΟΣΟΥΡΑΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

Είς επίσημον γεΰμα Αντιπροσώπων Συμμάχων πα- 
ρεκάθησαν Φιλελεύθεροι μόνον δέκα. Απαιτήσεις δμως 
υπήρξαν δσα καί τά μέλη τοΰ Συνδέσμου. Παρακαθή- 
σαντες ομογενείς έκαμηλοποιήθησαν ήγουν, έφαγαν για 
15 μέρες τώρα δμως τρώγονται μέ τούς μή παρακαθή- 
σαντας άπ’ τό πρωί ώς τό βράδυ. Μέλη μας ερεθισμένα. 
Παρακαλοΰμεν άποστείλατε συνταγήν καταπαύσεως φα
γούρας.

ΚΙΚΙΡΙΚΟΣ
ΚΙΚΙΡΙΚΗΝ

Ν. YORK
Παντού δπου ύπάρχουν οί Σύμμαχοι εύρίσκεται μ έ- 

ι λ ι , δπου μέλι έκεΐ καί φαγοΰρα καί δπου φαγούρα έκεΐ 
\ καί μέλη διάφορα. Δοκιμάσατε κατάπαυσι ν μέ νύχια σας 
I ξύνοντες ό ένας τόν άλλον μέχρις άποστείλωμεν Συμμα
χικόν ξυστρί δπερ άναμένομεν λίαν προσεχώς είς αν
ταμοιβήν υπηρεσιών μας ώς καί τοΰ Μ α ρ κ α ντω νάκη δσ- 
ιις δέν τρώγεται μά τρώγει δσον ΰμετέρα Διλοχία. . .

Προσωρινή Κυβέρνησις ΰπ ότήν προστασίαν τών 
Μεγάλων Δυνάμεων μιά φορά καί έναν καιρό.

ΖΑΤΜ ΗΝ
Πρωθυπουργόν μέ τό στανειό

Αθήνας
Διά τοΰ πρώτου μέλλοντος νά καταπλεύση Πειραιά 

άτμοπλοίου έρχομαι δπως ζητήσω συνέντευξιν συμβολι
κήν. Ελπίζω δτι θά έπιτύχω καθό εφοδιασμένος άρμο- 
δίως ήγουν μέ δίπλωμα τή^ ενταύθα Σχολής τών. . . 
κωφαλάλων.

ΦΑΣΟΥΛΗΣ-”
Σ. Σ . ) Είς τό άνωτέρω τηλεγράφημα έλάβομεν ά- 

παντησιν ως ήτο επόμενον δχι βέβαια άπό τό στόμα τοΰ 
κ. ΓΙρωθυοπουργοΰ άλλά άπό τά...δάκτυλά του, τήν ό
ποιαν καί σάς μεταβιβάζομεν δπως έλήφθη.

ΑΘΗΝΑΙ.— Εις θεσιν Χ.,.λίθαρο (ή λογοκρισία ά- 
πέκοψε τρία γράμματα) άνευρέθησαν δύο τσακμακόπε
τρες καί ένα μανίκι τρομπονιοΰ Συμμαχικοί Πρεσβεΐαι 
διεμαρτυρήθησαν έντόνως πρός τήν 'Ελληνικήν Κυβέρ- 
νησιν δτι αφοπλισμός δέν έξετελέσθη. Αστυνομία διε- 
τάχθη παραχρήμα ένεργήση δχι μόνον κατ’ οίκον έρευ
ναν, άλλά καί σωματικήν καί αφαίρεση άπό τούς κα
τοίκους καί τά έπικίνδυνα ακόμη έργαλεΐά τους.

ΑΡΧΑΙΟ ΛΟ ΓΟ Σ

j κοσμος τωρα φορουν κάμποσοι ανταρτικα τσαρουχιααα. 
Ό  δέ απήντησεν αύτώ. Μηδέν εις τό πηλίκον.,Καί γάρ ή 

| σκούφια ή έμή ζήσεται είς τόν αιώνα τοΰ αίώνος έως 
άν τής μεντζεσόλες μου άλείψωσι σαπούνιον οί Άγγλο- 
γ άλλοι καί πέρα κόψω πάλι κι’ άντίο Σαλονίκης περιγυά- 
λι πρός λύπην τοΰ Ντελάληηηηη. Είπε δέ αύτώ πάλιν 
Σκουμπουρδής. Αμήν αμήν λέγω σοι δτι σκούφια σου 
στέκεται μέν κοκκινίζουσα έπί κεφαλήν σου, κεφάλιόν 
οου δμως οΰ στέκεται άσφαλώς είς τούς ώμους σου καί 
γάρ πρίν ή άλέκτωρ φώνηση τρίς, άπαρνήσει σε Σύμ
μαχος καί τότε άλοί, άλλοι καί μαύρη μοίρα καί σκου- 
τνήσσσσσσσισσ. Άπήντησε δέ αύτώ τότε ό Μεσίας τούς 
οφθαλμούς αΰτοΰ πρός τό νταβάνι έπάρας Μάρας κου
κουνάρας καί τοΰ Μπογιατζή ό κόπανοοοος. Οί δέ πα- 
ρεστηκότες διαποροΰντες ήρώτησαν αυτόν λέγοντες. "Ί- 
να τί εΑ̂ νοεΐς Διδάσκαλέ; Ό 'δ έ  έκτείνας τήν δεξιάν αύ
τοΰ με ηνεωγμένους τούς δακτύλους ηύλόγησεν αΰτοΰς 
λέγων. Λάβετε, πάρετε τοΰτο μοΰ έστί τό δώρόν μου τό 
ιπέρ υμών τών τυφλών έκδηλούμενον είς δάκτυλον συμ- 
βολικοοοοοοοόν. Είπε δέ πάλιν αύτώ Σκουμπουρδής. Δι- 
6«σκαλε άγαθέ δτι όρας μέν καί λυχουδεύεσαι Βασιλικά 
σταφύλια ού βλέπεις δμως δτι δμφακες είσί καί κρεμα
σμένα ψηλά καί ού δύναοαι άνελθεΐν ψηλά εΐμή μόνον 
εις Συμμαχικά ψ ι λ ά ,  άπερ δσον οΰπω σωθήσονται 
και ο σώζων εαυτόν σοίθήτω καί δψει σφάς αυτούς στήν 
τπύποτοοόοοοους. Καί εΤπεν αύτώ ό Διδάσκαλος, εΰθΰς. 
ί αυτα έντέλλομαι ώ Σκουμπουρδή άγγέλλειν Άθήναί- 

| ~ις δτι τηδε εΐμεθα Δημοκρατίας ρήμασι πειθόμενοι καί 
γάρ ύ λΰκος κΓ άν έγήρασε καί τά λοιπά μέχρις δτου 

j καταλυσωμεν Συμμαχικόν λαπάν ο έστί μεθερμηνευόμε- 
νον χυλοπηταααν. Γαΰτα άκοΰσας Σκουμπουρδής καί 
παραλαβών εαυτόν τε καί τήν γενάδα του έπέστρεψεν εις 
τά ίδια ευλογών και δοξάζων καθ’ όδόν χειροπόδαοααα- 
ααααα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
ΣΤΡΑΒΟ ΣΟ ΥΓΙΑΝ , ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ.
■ I ιατι ό Σατυρος δεν εΐναι Βενιζελικός; Γιά τόν ίδιο 

λόγο για τόν όποιον δταν σΰ κάνης μακαρονάδα, τρίβεις 
μέσα κεφαλοτύρι καί δχι ποντικοφάρμακο.

ΨΙ. ΜΕΝ ΟΝ
Θέλεις συνταγή πώς νά φτιάνης στιφάδο; Γιατί όχι. 

Νά σοΰ στείλωμε. Έμεΐς γι’ αύτό ανοίξαμε στήλη «Ε 
λεύθερον Βήμα» γιά νά δίνωμε σέ δσους μάς ρωτοΰνε 
γραπτές συμβουλές καί άγραφα φάσκελλα. Λοιπόν. 
Πρώτα άνάβεις τή φωτιά. Ά ν  τύχη καί δέν έχης σπίρ
τα ζυγώνεις τά δαυλιά κοντά στά μάτια τοΰ Π απά τής 
ινοριας σου (καταλαβαίνεις) ή διαβάζεις κανένα αστείο 
τοΰ Σμυρνιοΰ χωρατατζή. " Επειτα πέρνεις ένα τέντζερε. 
Ά ν  δέν έχης τέντζερε γράφεις καί σοΰ στέλνει τήν τσι
μινιέρα του ό Ιδρυτής. Ρίχνεις τότε μέσα στήν τσιμι—-
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λάθος έκανα στόν τέντζερε ήθελα νά πώ— διάφορες μεν
τζεσόλες μέ τό ανάλογο ν ε ρ ό  σου , αλάτι αν σοΰ 
βρίσκεται και διάφορα αλλα μυρωδικά σου. Έν τώ με
ταξύ μή λησμονάς νά ζητήσης άπό κανένα άπό εκείνους 
5ΐοΰ νιας άντιπροσώπευσαν στό προχθεσινό επίσημο τρα
πέζι μερικές δάφνες, τής όποιες ρίχνεις έπίσης μέσα. 
'Όταν ίδής πώς ό τέντζερε ς αρχίζει και γίνεται Εθνι
κός Κήρυξ δηλαδή βγάζει άφρούς πέρνεις άμέσως τήν 
Άτλαντίδα κα! τόν ξαφρίζεις. ’Έπειτα γίνεσαι Σάτυ
ρος, δηλαδή αρπάζεις τήν Κικιρίκη καί τόν βάζεις μέσ’ 
στόν τέντζερε τό λάδι. 'Όταν περάσουν δύο ζευγάρια 
ήρες τότε τά κ α τ ε β ά ζ ε ι ς  και κάθεσαι κα'ι τά 
τρώς αν δέν έχης μύτη.

ΑΓΊΘ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 
ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

Ό  Βενιζελικός φίλος άφ’ ου έπέρασε άπό τό Ροϋπελ 
καί τήν Καβάλα, άφοϋ έτελείωσε τά πυρομαχικά, άφ’ οΰ 
έβγαλε υστερικές κραυγιές πατριωτισμού κατά τοΰ προ- 
αιωνίαυ έχθρσΰ— τόν όποιον είρήσθω έν παρόδιο είδε μό
νο στήν ι σ τ ο ρ ί α ν  έστράφη, επί τέλους κατά τοΰ 
έγωϊσμοΰ καί δέν είχεν άδικον κρίνων τά πράγματα άπό 
τόν εαυτόν του.

— Λοιπόν είσαι καί σύ χειρότερος άπό τούς τελευ
ταίους Μουζίκους; "Οταν οί Ρώσσοι άνέτρεψαν τή Μο
ναρχία σύ ποΰ έχεις τήν άπαίτησι νά λές πώς είσαι μορ
φωμένος πιστεύεις στό Θ ε ι ο ν  δ κ α ί ω μ α τών 
Βασιλέων στό divine wright? Έδιάβασες τί είπε ό Βε
νιζέλος μέ τό ζήτημα αύτό.

— Ναί. Έδιάβασα. Έγώ τά διαβάζω όλα δσα γρά
φουν έναντίον τοϋ Βενιζέλου μας γιά νά είμαι ήσυχος 
πάντοτε μέ τή συνείδησί μου. Εγώ διαβάζω άκόμα καί 
τόν Κήρυκα ό όποιος, καθώς ξέρεις, εχει πάρει πρό 
πολλοΰ διαζύγιο μέ τή λογική. Άλλά γιατί μοΰ φέρ
νεις τούς λόγους τοΰ Βενιζέλου ώς επιχειρήματα έναν
τίον τοΰ θείου δικαιώματος; Μπορείς έσύ νά μοΰ άναφέ- 
ρης ένα “Ελληνα Βασιληά πού διεκήρυξε γιά τόν εαυτό 
του έ'να τέτοιο δικαίωμα ή ένα 'Έλληνα πολίτην ποΰ ν’ 
άνεγνώρισε ποτέ μίαν τέτοιαν ύποχρέωσι; ΙΙοΰ τό είδε 
γραμμένο, σέ ποιά Ελληνικά χαρτιά τό divine wright 
τού 'Έλληνος Βασιλέως καί φωνάζει σήμερα σάν τούς 
Εβραίους τοϋ τσαρσί τής προσωρινής του έδρας; Θείω 
δικαιώματι! Λοιπόν, άγαπητέ, αυτό μόνον στραβός, ά- 
γρ«;.ΐιματος ή κακόπιστος μποροΰσε νά τό υποστήριξή 
και επειδή τά δύο' πρώτα δέν τά παραδέχομαι γιά τόν 
Βενιζέλον συνεπώς μόνον σέ κακοπισιία μπορώ νά τ’ 
αποδώσω. 'Όσον άφορά έσένα τοΰτο οφείλεται στήν 
άπενταρία ποΰ σέδερνε δταν ήσο στήν Ελλάδα γιατί 
αλλοιώς δέν εξηγείται, πώς αν ποτέ σου έ'πιασες Ελ
ληνικό φράγκο στά χέρια σου δέν είδες τί γράφει κάτο.) 
ύπό τό Στέμμα. Δέν γράφει τό Ελληνικό Στέμμα «ε
λ εώ  Θ ε ο ύ  Βασιλεύς» δπως λένε ή μονέδες δλων 
τών άλλων Βασιλείων άλλά μόνον «ι σ χ ύ ς μ ο υ  ή 
α γ ά π η  τ ο ΰ  λ α ο ΰ » .  Τ ’ άκοΰς έσύ τί γράφει; 
Ισχύς μου ή άγάπη του λαοΰ καί άφοΰ τήν άγάπη αύτή 

ιην είχε πάντοτε δέν ητο δυνατόν παρά νά κάνη χρήσιν 
της δυνάμεως ποΰ έπήγαζε άπό τήν άγάπη αύτή άκο- 
λουθών τό δύσκολο δρόμο τής ά ν μ ο ν ή ς  καί 
της έ π α γ ρ υ π ν ή σ ε ω ς  μέ άνοχτά τά μάτια του 
καί δχι δεμένα μέ τό Συμαχικό τυφλοπάνι.

Θάμουνα κι’ έγώ μέ τή γνώμη τή δική σου καί μέ 
τοΰ Βενιζέλου, άν δέν έπρόκειτο γιά τήν τύχη, γιά την 
νπαρξι αυτή τοΰ έθνους μέ· τήν όποιαν άναποσπάστως 
συνδέεται τής Δυναστείας ή τύχη. Δέν μοΰ λές; Τί πράγ- 
!'α έκαμε τό Βενιζέλο νά προβή στήν έπανάστασι καί 
ν« διχάση τήν Ελλάδα;

— Αστείος είσαι. Ό  πατριωτισμός του ό πόνος γιά 
1Τΐν Ελλάδα.

Αστείος δεν είμαι έγώ. Αστείο είναι αύτό ποΰ 
Μοϋ λές'τώρα γιά νά μή τό χαρακτηρίσο) χειρότερα, 
-ιλλ εστω. Λφ ον στό Βενιζέλο άποδίδης πατριωτι
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σμόν γιά δ,τι κάνει στοϋ Βασιληά τάς πράξεις γιατί 
άρνήσαι τόν πατριωτισμό καί τής περιβάλλεις μέ τό γε
λοίο, μέ τό άνύπαρκτο αυτό θείο δικαίωμα, ένα δικαίω- 
■ ι α ποΰ ποτέ ουτε αύτός ό ίδιος δέν άνεγνώρισε στόν ε
αυτό του περιοαότερο άπό ένα άλλον οίονδήποτε θνητόν; 
Ξέρεις γιά μένα τί είναι τό υποθετικό αύτό δικαίωμα 
ποΰ βγήκε σήμερα στή μέση γιά νά έξυπηρετήση μόνον 
πολιτικάς φιλοδοξίας καί άτομικά πάθη; Είναι ή σκιά 
ποΰ ό μάρτυρας Βασιληάς ρίχνει σάν πέφτουν πάνω 
του ή άστραπές τών ματιών εκείνων τών οποίων τήν 
καρδιά άναταράζει ή φλόγα τής έκδίκησης καί τοΰ μί
σους. Άλλά καί άν ύποθέσωμε ώς πραγματικό τό πολυ- 
θρύλλητο αύτό θείο δικαίωμα τοΰ κυβερνάν ένα λαό, γι
ατί άρά γε τόσω άργά τό κατάλαβε ό όξύνους καί πε- 
ρινούστατος καί γρανιτώδης καί δέν ξέρω πόσα άλλα 
κατά τόν Κήρυκα πολιτικός;

—Μά ό Βενιζέλος δέν ήτο ποτέ άντιδυναστικός.
— Δέν έφάνηκε δσω είναι θέλεις νά πής ίσως. Λοιπόν 

ή έπιθυμία του περί καταλύσεως τής Ελληνικής δυνα
στείας καί ίδρύσεως Δημοκρατίας στήν Ελλάδα είναι 
πολύ παληά καί χρονολογείται είς κεκαλυμμένην έκδή- 
λωσιν άπό τής έποχής τοΰ Γουδί δπως ξέρουν δλοι δσοι 
δέν ήσαν τήν έποχή έκείνη στραβοί. Τό έδαφος μόνον δέν 
ήτο πρόσφορον τότε. Ή  όρεξις έκ μέρους του υπήρχε. 
Ή  δολοφονία τοΰ μακαρίτου Γεωργίου ύπήρξε τό μεγα- 
λείτερο εύτύχημα γιά τήν Ελλάδα. Σοΰ φαίνεται πα
ράδοξο; Μή γελάς καθόλου γιατί άν έβασίλευε στάς ση- 
μερινάς περιστάσεις ό Γεώργιος καί όχι ό άνθρωπος τής 
σιδηράς θελήσεως τόν όποιον περιβάλλει καί έν τή πείνα 
καί δυστυχία του άκόμη μέ λατρείαν καί άφοσίωσιν ό 
'Ελληνικός λαός, τότε ό μέν Βενιζέλος θά είχε πρό πολ- 
)οϋ  συντρίψει τήν Ελληνικήν Δυναστείαν τά δέ κράνη 
ιχών Γερμανών Ουσάρων σήμερα θά γυαλοκοποΰσαν 
στόν Αττικό ήλιο μέσα στήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος.

Τό θειον έκεΐνο δικαίωμα γύρω άπ’ τό οποίον ξεσχί
ζονται σήμερα δλοι έκεΐνοι ποΰ έκοιμώντο έως χθές καί 
ξύπνησαν μόνον στό άστείο σάλπισμα τοΰ Κρητικού πο- 
λιτικοΰ δέν εΐναι παρά τό σκιάχτρο ποΰ έβαλε στή μέση 
τώρα τελευταίως ό πολιτικός άρχηγός σου γιά νά κλονί- 
αη μέν άφ’ ένός τήν πίστι τών άντιθέτων νά ρίξη δέ άφ’ 
έτέρου στάχτη στά μάτια καί φανατίση τούς οπαδούς 
του. Θειον δικαίωμα. Εΐναι τόσω άστεΐα γιά μένα ή έφεύ- 
ρεσις ώστε μόνον σέ άνοητούς ήτο δυνατόν νά σερβιρι- 
σθή ώς σοβαρά. Τήν έξάσκησιν τοΰ θείου δικαιώματος 
τήν εξάγουν άπ’ τόν ισχυρισμό τής υποθετικής άντι συν
ταγματικότητας τοΰ Βασιλέως ή όποία γιά μένα δέν υ
πάρχει δπως δέν υπάρχει γιά δλαυς έκείνους οί οποίοι 
ι) ηλότερα άπό κάθέ τύπο βάζουν τήν ούσία, ή όποία μό
νη κλείνει μέσα της τό μεγαλείο, τή ζωή καί τή δόξα 
τής Πατρίδος. Τό θείο δικαίωμα τοΰ άπεδόθη ώς συν- 
πεια τής διαλύσεως τής Βουλής. Άλλά γιατί θείο καί 

όχι Συνταγματικό δικαίωμα δταν τό Σύνταγμα δέν ορί
ζει πόσες φορές έχει τό δικαίωμα ό Βασιλεύς λ'ά δια- 
λύη τή Βουλή;

Τό θείο δικαίωμα ποΰ έφεΰρε κατ’ αύτάς ό Βενιζέλος 
ε ναι ή τελευταία ρουκέτα μέ τήν όποιαν έζήτησε νά χττι- 
πήΓη τόν Ελληνικό έγωΐσμό καί ή όποία δπφς καί δλες 
ή άλλες δέν τοΰ προσέθεσε τίποτε παρά μόνον μερικές 
υστερικές διαμαρτυρίες τοΰ φίλου του τοΰ Μπάρω καί 
άρκετ.αΰς εξωφρενικούς πατριωτισμούς τοΰ Κικιρίκη.

. ΙΙΡ Ο Σ  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ

'Όταν πρό δύο μηνών όλος ό τύπος έχαιρέτα ένθουσι- 
ωδώς τήν άνατροπήν τοΰ Ροισσικοΰ καθεστώτος καί έ- 
τόνιζε διθυράμβους είς τό Δημοκρατικόν νεογνόν χα- 
ρακτηρίζων τήν μεταπολίτευσιν ώς άπαρχήν αίσιωτέ- 
ρων ημερών διά τήν έν γένει διεξαγωγήν τοΰ Συμιια- 
χικοΰ άγώνος, ήμεΐς δέν συμμετέσχομεν τής έφημέρου 
χαράς έκείνων, οΐτινες ήσαν άνίκανοι νά διΐδωσι τό μέ
γεθος τής συμφοράς, τήν όποιαν ή Ρωσσική ανατροπή 
κατειργάζετο διά τούς Συμμάχους.

Δέν εϊμεθα βέβαια υπέρ τής Απολυταρχίας καί θε- 
ωροΰμεν τό Δημοκρατικόν Πολίτευμα ώς τό ίδεωδέστε- 
ρον τών πολιτευμάτων άλλά δέν λησμονοΰμεν ούδ’ έπί 
στιγμήν τό σοφόν ρητόν τών προγόνων μας «καιρός παν- 
τί πράγματι» καί ό ανηλεής ούτος πόλεμος τοΰ όποιου 
συμμετέχει αίμορροοΰσα ή Ρωσσία δέν ήτο ή καταλλη
λοτέρα έποχή διά τήν άνακήρυξιν Δημοκρατίας, ήτις ύφ’ 
άς συνθήκας διατελεϊ σήμερον ή Ρωσσία ίσοδυναμεΐ 
πρός Α ν α ρ χ ί α ν .

Ή  ιστορία διδάσκει δτι τών έπαναστάσεων έπωφελή- 
θησαν πάντοτε οί έπιτήδειοι καί οί δημοκόποι είς τρόπον 
ώστε δέν άποροϋμεν σήμερον διά τήν χαώδη κατάστασιν 
είς ήν εύρίσκεται ή Ρωσσία κινδυνεύουσα νά έπανέλθη 
είς τό πρώην πολιτικό νκαθεστώς ή νά διαμελισθή είς

άπειρίαν τόσων Δημοκρατιών δσοι καί οί φιλοδοξοΰντες 
Προεδρικόν θώκον.

At τελευταίοι έκ Πετρουπόλεως ε π ί σ η μ ο ς  
ειδήσεις δέν είναι ποσώς ενθαρρυντικοί διά τούς Συμ
μάχους. Λέν είναι άπαραίτητον νά βαρύνη τόν εγκέφα
λόν τίνος ή σοφία τού Σολομώντος ϊν’ άντιληφθή δτι εις 
Γ> σημεΐον περιέστη ή Ρωσσία μέ υ π ε ύ θ υ ν ο ν  
Κυβέρνησιν κ υ β ε ρ ν ώ μ έ ν η ν  έκ μέρους τής 
έπιτροπής τών άντιπροσώπων τών Εργατών καί Στρα
τιωτών έπαυσε πλέον ούσα πολεμικός παράγων διά τούς 
Συμμάχους. 'Όταν ό αίσιοδοξώτερος τοΰ Ρωσσικοΰ 
’Υπουργείου υπουργός τής Δικαισύνης Κερένσκη εκ
φράζεται λυπούμενος διότι δέν άπέθανε πρό δύο μηνών 
οπότε ή καρδία του έπίστευσεν δτι ό Ρωσσικός λαός ήτο 
δυνατόν νά κυβερνηθή άνευ κ ν ο ύ τ ο υ  αύτό δέν 
σημαίνει βεβαίως ουτε δτι τά Ρωσσικά πράγματα παρέ
χουν έλπίδας βελτιώσεως, άλλ’ ουτε δτι καί τό Δημοκρα
τικόν πολίτευμα είναι κατάλληλον δι’ δλους τούς λαούς 
/αΐ δι’ δλας τάς πνευματικός τών κυβερνωμένων δια
βαθμίσεις. Ή  παραίτησις τοΰ Ρώσσου 'Υπαυργσϋ τών 
Στρατιωτικών καί τοΰ Διοικητοΰ της φρουράς Πετρου
πόλεως ή άπελπιστική κραυγή τοΰ Μπρουσιλώφ δσον ά- 
(|θρά τάς λειποταξίας κατά σώματα έκ τοΰ πολεμικού 
μετώπου είναι δχι πλέον ένδείξεις, άλλά άποδείξεις πα
σίδηλοι τοΰ κόρου δστις πλημμυρίζει τήν ψυχήν τοΰ 
Ρο>σσικοΰ λαοΰ κατόπιν τριετσΰς άγριου πολέμου, έκ 
τής έκβάσεως τοΰ οποίου έστω καί έπιτυχοΰς ούδέν θ ε- 
τ ι κ ό ν θά έκαρποΰτο ό άνυπολογιστούς θυσίας ύπο- 
οτάς Ρωσσικός λαός.

’Ά ν  μέχρι σήμερον ή Ρωσσία δέν άπεσπάσθη όριστι
κώς τών Συμμάχων τοΰτο βεβαίως δέν σημαίνει δτι ή 
Συμμαχία ούσιωδώς ύφίσταται. Έάν έ'χεται άληθείας ή 
τελευταία τηλεγραφική εΐδησις δτι τεσσαράκοντα καί 
πλέον Γερμανικοί Μεραρχίαι άντιπροσωπεύουσαι στρα
τιωτικήν δύναμιν 600.000 άνδρών άπεσπάσθησαν έκ τοΰ 
Ρωσσικοΰ μετώπου ΐν’ άποσταλώσιν είς τό Δυτικόν τοιοΰ- 
τον κατά τών έπιτιθεμένων Άγγλογάλλων τότε ούδεμία 
υπάρχει αμφιβολία δτι ή θρυλλουμενη σκέψις άνακωχής 
θά έχη ήδη πραγματοποιηθή. Είς τό σημεΐον εις τό ό
ποιον έφθασε διά τής μεταπολιτεύσεως ή Ρωσσία μέ τόν 
εμφύλιον έσωτερικόν σπαραγμόν καί τήν στρατιωτικήν 
απειθαρχίαν καί άποσύνθεσιν εις τά πολεμικά της μέτω
πα καί άν άκόμη, ώς πιστεύομεν, δέν έπιτευχθή ή σύνα- 
uii-.ς χωριστής πρός την Γερμανίαν ειρήνης πάντο»ς ή 
άχανής Αι’τοκρατορία πρόξενος μάλλον ζημίας Γ; όφε
λος θέλει είναι είς τό μέλλον διά τούς λοιπούς Συμμά
χους.

:! τοιαύτη δυσάρεστος άληθώς διά τήν Συνεννόησιν 
’ ϊέλιξις τών Ρωσσικών πραγμάτων δέν νομίζομεν δτι θά 
έπιδράση κατά τρόπον δυνάμενον νά άποκλείση τήν έλπί- 
δα επι τήν Συμμαχικήν νίκην. Ή  Ρωσσία ήτο πάντοτε 
πολεμικός παράγων πο σ ο τ ι κ. ώ ς λαμβανόμενος καί άπό 
τής αποψεως ταύτης μέ τό π ο ι ό ν  έπί πλέον οί 
Σύμμαχοι φαίνεται έχοντες αρκετόν αντιστάθμισμα έπί 
τοΰ παρόντος. Ή  Ρωσσία καί άν άκόμη όριστικώς άπο 
σπασθη της Συμμαχίας δέν θά συναποκομίση μεθ’ έαυ- 
τής τήν ελπίδα έπί τήν νίκην τών Συμμάχων, άφ’ ής 
στιγμής είς τόν άγώνα άποδύεται ή Αμερική ή δυνα- 
μένυ ν’ άντικαταστήση είς άνδρας τήν Ρωσσίαν. Θά 
δυνηνή δμοις αυτί] έπιτυχώς νά καταπολέμηση τόν άπαί
σιον άγώνα τών υποβρυχίων; ’Ιδού τό ζήτημα είτε άπο- 
σπασθη είτε δχι της Συμμαχίας ή Ρωσσία πάντως διά 
ιούς Συμμάχχους έπαυσεν αϋτη άποτελοΰσα παράγοντα 
έπί τοΰ οποιυ ηδυνατο νά στηριχθώσιν ούτοι είς τρόπον 
ωστε δι ημάς παραμενει γεγονός άναμφισβήτητον δτι 
πολύ ταχέως ή Αμερική θέλει εύρεθή άπροσδοκήτως είς 
την σκληράν ανάγκην ν’ άντικαταστήση τήν Ρωσσίαν 
στρατιωτικώς είς τήν Ευρώπην.

Δεν γνωριζομεν βεβαίως ποίαι ήσαν αί σκέψεις τών 
ιθυνόντων τάς τύχας τής άχανοϋς ταύτης Δημοκρατίας 
κηρυττόντων τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας, ήμεΐς δ
μως κατά την είσοδον αύτής είς τόν πόλεμον προΐδομεν 
συνεπεία τής Ρωσσικής μεταπολιτεύσεως τό πρόσωπον, 
το οποίον εκαλείτο νά ύποδυθή ή εύγενής χώρα ή πρό
μαχος τής Δικαιοσύνης καί τής Ελευθερίας τών κατα- 
δυναστευομένων λαών. Ή  Αμερικανική Δημοκρατία ε
καλείτο νά προτάξη τά στήθη της πρός μεγάλην χαράν ή- 
μών οΐτινες μόνον ύπό τήν προστασίαν καί τήν έγγύησίν 
ιης άναμένομεν τήν λύσιν τοΰ δυσκόλου Ελληνικού προ
βλήματος.

3

Παπαμανώλης Ηρακλής μέ γνώσεις καί μέ γνώσι 
κι η Ελλη Βώκου ώμορφιά καί καλοσύνη τόση. 
τών Βωκων τών θαλασσινών ό τιμημένος γόνος 
τά δαχτυλιδια άλλαξαν αισίου άρραβώνος.
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Ε ΙΚ Ο Ν Ε Σ  Ο Λ Ω Ν  Τ Ω Ν  Α Γ ΙΩ Ν  έπί ξύλου. 
Ε Α Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ Ι περίφημου 'Αγιογράφου ε\ 

'Αγίου ’Όρους.
Ζητήσατε τιμάς 

L E V A N T  T R A D I N G  C O . 5 9  P e a rl St.

ΤΙ ΕΙΝ’ ΑΥΤΑ, ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΕ;
Νά! Στέφανα καλά κα'ι φθηνά! Μόνον 

ΣΤΟΥ ΕΞΑΡΧΟΥΛΑΚΟΥ 
θαύρης, είσαι σίγουρος.

EXARHOULAKOS 
33 Madison Street. New York City

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.
'Έδρα έν HUDSON, MASS.

Telephene, Houdson 56

Πρώτης τυριά 'Ελληνικά και φέτα και κασέρι 
κα! κασκαβάλι έ'ξοχο ό Σιδεράκος φέρει.
Είδος παντοπωλειακύ, δτι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο θά τό βρής τόν βεροπατριώτη.
Έληές και λάδια και λοιπά δσα ό νοΰς σου βάλλει 
κΓ ό παραγγέλλων τόν παρά θά τοϋ προκαταβάλλη. 
C. G. SIDERAKOS 93 Oliver St. NEW YORK.

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

κα'ι τόν Δικέφαλον άετόν.
Είσαι και σύ Νομοταγής άληθινός σάν μένα;
Τήν προτομή τοΰ 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. 1£ 
$7.50, καρ. 14 $6.50.

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

ST. LOUIS MO.

Ή  μεγάλε ιτέρ** Ελληνική Βιομηχανική Εταιρία 
έν ’Αμερική.

’Έχομεν άνάγκην ολίγου άκόμη χρήματος πρός άπό- 
κτησιν ίδικού μας χυτηρίου ΐνα άνταποκρίνεται πρός 
τάς παραγγελίας τάς όποιας λαμβάλ'ομεν. Διά τούτο 
έξακολουθοΰμεν τήν παιλησιν τών μετοχών. Έκ τής 
συμπληρώσεως ταύτης «πολογίζομεν ετήσιον κέρδος
900.000 δολλ. Μετά ταΰτα ή τιμή τών μετοχών θά ύ- 
ψωθη ύπερβολικώς, ή δέν θά διατίθενται τοιαΰται πρός 
πώλησιν.

’Ήδη ήρχίσαμεν τήν καν«σκευήν τής παραγγελίας 
και άλλης μεγάλης εταιρίας, τής Hudson Worsted 
Co. και πραγματευόμεθα τήν έγκατάστασιν τοΰ συστή
ματος μας εις πλεΐστα εργοστάσια τής πόλεώς μας.

Ή  σημερινή άξία τών μετοχών είναι πέντε δολλ. έ- 
κάστη. Έπωφεληθήτε τής εύκαιρίας και γίνετε μέτοχοι 
τής μεγαλειτέρας Ελληνικής Έταφίας έν ’Αμερική, 
διότι αΰριον θά είναι άργά. Ή  τιμή δέν θά είναι ή 
αύτή, ούδέ θά είναι δυνατόν εύκολα νά άγοράσητε με
τοχάς.

Γράψατε άνευ άναβολής ε’ις τά γραφεία μας διά πε
ρισσότερός π?ιηροφορίας.

Κ.

T H E  A M E R I C A N  S A L V A G E  C O M P A N Y

115 B )W A Y  NEW YORK CITY 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5,000,000 ΔΟΛΛΑΡΙΑ 
METOXAI 1.000.000 Π Ρ Ο Σ $ 5 ΕΚΑΣΤΗ

Ή  άνωτέρω έταιβία συνεστήθη κατόπιν τής έφευρέ- 
σεως τής νέας καταδυτικής μηχανής Sisson μέ τήν ο
ποίαν είναι δυνατόν νά έξερευνήσουν τούς βυθούς τών 
θαλασσών ε’ις βάθος 1000 ποδών. Εΐναι γνωστόν δτι 
εις τόν βυθόν τής θαλάσσης ύπάρχουν στόλοι ολόκληροι 
βυθισμένων άτμοπλοίων άξίας δισεκατομμυρίων και ό ά- 
ριθμός τών πλοίων καί συνεπώς ή άξία τοΰ κολοσσιαίου 
αύτοΰ θησαυρού διαρκώς αΰξάνεται ,μέ τόν άπηνή πό- 
λεμον πσΰ διεξάγουν έναντίον τοΰ εμπορικού στόλου δλων 
τών Εθνών τά υποβρύχια.

Μή χάνετε την ευκαιρίαν. ’Αγοράσατε μετοχάς είναι 
ή άσφάλεστέρα και έπικεΰδεστέρα έπιχείρησις ,ή όποία 
έγεινέ ποτε. "Οταν άρχίση ή έκμετάλλευσις δέν θά 
είναι πλέον καιρός.

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κΓ Ιταλικό επίσης 
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, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κΓ είσαγωγείς μεγάλοι.

M O S H A H L A D E S  B R O T H E R S  

N ew  B o w e ry  an d Jam e* Street N ew  Y o rk .

1 3 6  E . 1 7 th  St.,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

N E W  Y O R K

Uiffiee χάνεις 8έν θά σέ πή πώς δέν βά πή καί μ fra.
*ο6χα έάν έπάνω μας δέν δη καλοραμμένα.
Ά ν  βέλης νά συγκίνηση κΓ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδη λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
•τοίις Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
»®νχβ νά κάνης Αμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
6G0 B lu e  Islan d  C H I C A G O .  IL L .

#**
ELLENIC FURNISHING C ·.

β*1 etk AVENUE NEW  YORK.
N E A I Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ι

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμόν.

«··
Δέν είναι μόσχος ή Μ α ΐο ΐ τριαντάφυλλα καί γιούλιβ 
Είναι καφές τον νΟθωνος, καφές τοΰ Ν  ικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν την παρθένο, 
γι' αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έ ά ν λοιπόν γιά θεριακλής δπως ίγώ  περνφς 
δοκίμαοε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

G R E E K - A R A B I A N  C O F F E E  C O .
352 PEARL STREET, NEW YORK CITY

*  ★  *

’Ατμόπλβια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποϋ αύλακώνθυν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν» 
μέ λοΰσο κα\ νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
» ’ ό ταξειδιώτης ναϋλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αΰτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
πονναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A . G a la a o s  2 0  P e a rl St. N ew  Y » r k

Κ. Ζ Α Μ Π Ο Υ Ν Η  

«ΚΑΡΔΙΕΣ ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ». Διηγήματα Αμερι

κανικής ύποθέσεως. Μέσα στής «ΝΕΚΡΩΜΕΝΕΣ 
ΚΑΡΔΙΕΣ» θά βρητε καί ενα κομμάτι τής ζοοής σας, 
θά Ιδήτε 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

Κ . Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ

256 W . 44 S T . N E W  Y O R K .
· · ·

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
*οί βοΰ Θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομά’.ας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Αχαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
βτοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  Θά τά βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
R a v a z u la  Bros. 3 M a d iso n  S t  N E W  Y O R K

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, N. R
Γυρεύεις εϊδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ» μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδάς;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ-^ς 
ολ& τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί με ποικιλία, πλβΰτο 
πον σάν τβ βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι tovto; 

* * *
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’ ενα 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 είσαι; σ’ ερωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εύα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
"Ο,τι κΓ άν είσαι 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 σφαΐρβ 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοϋ Φαράκον. 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W . 28ΤΗ  ST.,

* * *

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτβ τό» 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι δ μόνος ποΰ γνωρίζει νά σδζ 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλτ» 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β . COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW TOW*
T elephone. Bryant <4160 and 4175

*  ★  *

Η φτίνεια τρώβι τόν παρά μά σάν δέν ?χης χρήμα 
βλν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οδτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα» 

δλον τόν κόσμο στή τιμή βέν θ ίβ ρ η ς  μήτε δέκα. 
λάόια, έληές, τυριά, κονιάκ μέ φθήνεια δσω  πέρνη 
γιβτ’ 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 . I t  * ·


