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Φ.— Διάβασες τή συνέντευξι τοΰ Βασιληα έκείνη
ποΰ και δώ πέρα πάταγος μεγάλος έ'χει γίνει
κι’ ό Κήρυξ άρθρο άναρθρο γιά τούτη έχει κάνει
νά τό διαβάζης Περικλή καί νά ζητάς λεκάνη,
τούτέστι άρθρο δηλαδή σάν ξυνοτραχανάς
ποΰ σοΰ μυρίζει μιά φορά καί δώδεκα ξερνάς.

♦ -
Διάβασες τή συνέντευξι ποΰχει ό Χίμπεν γράψει
ποΰ τήν καρδιά σου άθελα κάνει πικρά νά κλάψη
γιά τόν καλό μας Βασιληά, τόν άγιο, Περικλέτο
ποΰ στής Πατρίδος τό Σταυρό μάς τόν καρφώσαν

φέτο;
Είδες πώς κΓ ή Πατρίδα μας στό διάβα τών

καιρών j
— ποΰ νά μήν είχε— γέννησε τόν Βώρν της τόν

Άρον j
ποΰ ώς θά δής τοΰ μύρισε μιά μέρα παλαμήδα 
καί πήγε καί παρήγγειλε Π ρ ο ε δ ρ ι κ ή  χ λ α 

μ ύ δ α .
μά επειδή ανάποδα τάφερ’ ή Μοίρα βλάκα 
τό σχήμά της τό άλλαξε καί θά τό κάνη βράκα;

Διάβασες τή συνέντευξι ποΰχει στό Χίμπεν δώσει 
ό Βασιληάς ό Μάρτυρας παλληκαράς μέ γνώσι 
ποΰ τό Λευτέρι εκανε μ’ δσα κι’ αν εχη πάθει 
νά χάση στή Σαλόνικα τ’ αύγά μέ τό καλάθι;

Διάβασες τή συνέντευξι ποΰχει ό Χίμπεν πάρει
άπό τό Στρατηλάτη μας, άπό τόν Καββαλάρη 
ποΰ μάς τόν σέρνουν μέ σταυρό ψηλά στό Γολγοθά 
εκείνοι ποΰ τό γυάλισμα τής λίρας τούς μεθά

Π ρό τοΰ Δικαστηρίου ό Φασουλής ενάγεται
τών μέν π~Μ λέν τσουβάλια, τών δέ στερλίνες φάγετ&

κΓ ώς οί Εβραίοι τής Γραφής φωνάζουν άραν, |
άρον

Σταύρωσον τών Νομοταγών τόν προσφιλή Κουμ |
πάρον: j

Είδες αύτός τί μαρτυρεί πούναι Άμερικάνος;
II.— Μήν τόν πιστεύης Φασουλή καί είναι λαοπλάνος. 

Ά φ ’ οΰ δέν είδες ό Π απάς νά βάλη π ο υ γ ρ α φ ή !  
είναι κΓ ό Χίμπεν άπ’ τό πϊ άλλά κι’ άπό τό φΐ 
γιατ’ ή άλήθεια κι’ ή τιμή σ ’ αύτό τόν τόπο θάλλει j 
μέσ’ στόν κοπρώνα μοναχά έξκιούζμι τοΰ Ντελάλη.

Δέν τοΰ πιστεύω μήτε γρΰ καί μάρκα εχει πάρει 
νά πή γιά τό Δαφνοστεφή καί γιά τόν Καββαλάρη 
δπως καί σύ ποΰ χόρτασες παράδες κατ’ αύτάς 
μέ μάτι κακομοίρικο πλήν πάλι μέ κυτάς 
κΓ ένώ στής Πάγκες άκουμπάς τά μάρκα ταχτικά 
έν τούτοις ζής μ’ άγύριστα σάν πάντα δανεικά.

Μήν τόν πιστεύης Φασουλή, εΐναι καί τοΰτος φείδι. 
είς τό π ι τ σ ο ύ ν ι  πίστευε, τό φίλο Διομήδη 
τόν πατριώτη τόν τρανό, τόν άνθρωπο μέ νοΰ 
ποΰ ρίχνει στό στομάχι του δυό γκινεών μενοΰ 
κΓ ύστερα ξαπλώνομενος εις τό Χοτέλ τ’ άνάσκελλα 
είδος βιζίτ ντέ ντιζεστιόν στέλλει στήν κόντρυ φά-

σκελλα.

Νά μήν πιστεύης μήτε γρΰ άπό τό λαοπλάνο 
Άκουσε μόνον Φασουλή τόν Μίστερ Κακλαμάνο 
πουναι πώς πρέπει άνθρωπος μέ γνώσι καί μέ νοΰ 
ποΰ ρίχνων μέσα του κι’ αύτός δυό γυνεών μενοΰ

Γυνέας, λέει, δώστε μου γ ε ν ν α ί ω ς  νά μασήσω 
κΓ δσους τής πείνας ψώφησαν νά χιλιοσυχωρήσω.

Έάν δέν ρίξης σάν εμέ στόν Κήρυκα τό μάτι 
νά μήν πιστεύης τίποτε άπ’ δσα λέν σακάτη. 
Σήμερα εκπορεύεται μόνον έκ τοΰ Ντελάλη 
έκείνο τό ε κ φ ρ α σ τ ι κ ό  καί πάνσοφο κεφάλι 
κάθε σοφία— δηλαδή άνάγνωθι λιανά—  
δπως καί άπό τοΰ Διός ποτέ ή Άθηνά.

Φ.— Νομίζω άμερόληπτα ό ξένος πώς μιλεΐ.
Π .— Στραβός θά είσαι πάντοτε καί βλάκας Φασουλή. 

"Οσοι ζητοΰνε άδειες άπό τήν Άλβιόνα 
π ε ρ ί  τ σ ο υ β α λ ο φ ό ρ τ ω σ ι ς ; ,  αύτοι κατά

κανόνα
εΐναι οί άμερόληπτοι, λόγοι τής άληθείας 
δρα καί Ίεράν Γραφήν στά «Περί προμήθειας».

«Έμίσησάν με δωρεάν, γράφει, καί πάς τις εΐρων 
έπί τών τσουβαλιών μου ζητεί νά βάλη κλήρον 
πλήν εύρεν ό Ναθαναήλ τόν Παπαφιλιππάκη 
καί κύλισεν ό τέντζερες καί βρήκε τό καπάκι.

Τοιαΰτα τό κεφάλαιον έκείνο άναφέρει 
άλλ’ δμως λέει μερικά καί περί τοΰ Λευτέρη. 
«Φωνή ήκούσθη ταραμάς άπό τή Σαλονίκα 
Τοΰ Θρόνου κοκκινόσκουφοι έζήλεψαν τή γλύκα 
ώ κέλ μαλέρ, ξιφίρ μπαλέρ κοκκινοφορεμένοι 
πάν στό παζάρι γιά μαλλί καί βγαίνουν κουρεμένο;.

Νά μήν πιστεύης Φασουλή ή μόνον τάς Γραφάς 
ποΰ γράφοτιν τόσα τρομερά καί γιά ύπογραφάς.

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 κάν]] γέλΓ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκείνον χάζι.
Νέα Ύόρκη εδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τι τόν περιμένει.

Τρεις τοΰ μηνός τοΰ Μάρτη, 
παλουκοκάφτη, γδάρτη.

Αν θέλη ομως καί κανείς συνδορμητής νά γ*ίν^ 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς έράνους δπως ά λ λ β 4. 
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ^
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί Ιπτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μας χόρτασαν λίκτά.

Αριθμός τοΰ φύλλου πέμπτος ποΰ ό Χίμπεν όμιλεΐ 
καί φαρμάκι μάς ποτίζει τοΰ Ντελάλη ή χολή.

Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ έγεινβ Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.
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«Χεΐρες φησί ώπλίσθησαν πολλαί πολλών βέβηλων 
καί φίλος τριαντάφυλλο^ έχάρισε πρός φίλον 
καί είπε φίλε φύλαττε τούτη τήν ’πουγραφή 
ώς αναφέρει ή γνωστή Κηρυκική Γραφή 
ώς τό συλλαλητήριο τό άλλο τού Ντελάλη 
ποΰ φτού καί φτού θ ’ άρχίσωμε άπ’ τήν άρχή καί

πάλι.
Νά μήν πιστεύης δσ’ άκούς έκεΐ ποΰ τριγυρν^ς 
Σύ τοΰ Ντελάλη τάς Γραφάς βαθειά νά έρευνας 
ποΰ λέει. «’Ήδη βάπτεται ή πέννα στό μελάνι 
Θρήνος, κλαυθμός κα'ι όδυρμός τόν 'Ιδρυτή τόν

τόν πιάνει
καί γάρ ή Ντοΰμπλεξ δηλαδή κυλινδρική του πρέσα 
δέχεται φεΰ καί έλελεΰ πολλά τσουβάλια μέσα 
καί μ’ δλον τό λιβάνισμα Ντελαλικών ήλιων 
φέρειν ού δύναμαι καϋμόν καφεδοτσουβαλίων.
Νά μήν πιστέψης δσα λέν στούς δρόμους δώ έκεΐ 
Κανένα δέν φυλάκισαν οί Βενιζελικοί 
Στή Σαλονίκη μοναχά έπήγαν Δεσποτάδες 
στούς πατριωτας τούς κλεινούς, τούς κοκκινοσκου-

φάδες
κι’ είπαν «Λευτέρη έξω δώ εχει μεγάλη κάψι 
παρακαλοΰμε βάλέ μας λίγον καιρό στη χάψι;
Κι’ ό βρακοφόρος ό Σωτήρ ώς και τήν ’Εκκλησιά 
στή φυλακή τή στρίμωξε πώς βλέπεις γιά δροσιά. 
Νά μήν πιστεύης τίποτε άπ’ δσα κι’ άν άκοΰς 
Δέν άποκλείνουν τ’ ’Αγγλικά. Ψαρεύουν άστακούς 
κι’ δπως ή πάνσοφος Γραφή τοΰ Κήρυκος διδάσκει 
τρών οί ’Εγγλέζοι άστακούς κι’ ό άλλος κόσμος

χάσκει
κράζων: Νά ζοΰν οί ' ’Ιταλοί, οί ’Άγγλοι, οί Χα

χόλοι
κι’ είθε νά δώση ό Θεός νά στραβωθούνε δλοι. 
Ά ν  πέθανε κανείς Νή Δί καί μά τήν Παναγία 
νά ξέρης δτι έσκασε άπό πολυφαγία 
κι’ δπως ό Κήρυκας φυσί τρώνε κι’ έκεΐ πολύ 
ώς ή περιοδεύουσα Ιδώ άποστολή 
καί συνεντεύξεις δίδουνε καί κεΐ γι’ αύτό γιά κείνο 
σάν τόν Μεσιέ Ιφ-ηγητή τόν Πΐ-Άραβαντΐνο 
πούναι νά κλαΐς καί νά θρηνής τά χάλι του πικρώς 
καί νά τραβάς της τρίχες σου νά μείνης φαλακρός. 
Νά μήν πιστέψης δ,τι πή κι’ αύτός γιά τήν Άθήνο· 
Κανένας στήν Πατρίδα μας δέν πέθαν’ άπό πείνα 
Γλεντούν κι’ έκεΐ ώς ό Σωτήρ γλεντά μέσ’ στη

Σαλόνικα
ποΰ Σΐμος παίζει τό βιολί, Θαλής τή φυσαρμόνικα 
καί στό «Π  ε ρ ί σ ο υ φ ρ ώ σ ε ω ς »  δταν έγκύ-

ψης πάλι
τοιάδε λέει ή Γραφή τοΰ Πέτρου τοΰ Ντελάλη. 
«Ύμνοΰσιν ήδη έν χορδαΐς στερλινικών οργάνων 
κάθε πατριδοκάπηλον καί κάθε τσαρλατάνον 
ού μήν συναθροισθήσεται κοντά είς τήν πεντάρα 
Μεσσίςι γόνυ κλίνουσα ή σάρα καί ή μάρα 
καί τήν σακκούλάν μου βοά Σωτήρ τοΰ έθνους

σώσε μου.
καί λίγες λίρες ίφ γιοΰ πλήζ καί μένα μπάρμπα

δώσε μου.
Φ.— ’Έχεις μεγάλο, Περικλή καί πάνσοφο κεφάλι

Θά μελετήσω τάς Γραφάς στό μέλλον τοΰ Ντελάλη 
όξύνους, περινούστατος καί φωτεινός νά γίνω 
σάν τόν μεσιέ Καφανταρή καί τόν Άραβαντΐνο 
ποΰ ώς φησί έμή Γραφή «Ή  κατά Φασουλήν» 
«Στέκια φαγοΰσι, κι’ έν καιρώ έμέσουσι χολήν 
καί άπλυτα τους πέρνοντες καί πίσω μουσκεμμένα 
δέν είν’ καράβια στό γυαλό, δέν είν’ πανι’ άπλω-

μένα.»

Α Σ Τ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Π Ε Ι Ο Ν

Πρώτον τέταρτον. Ό  καιρός γίνεται μαλακός, δπως 
καί τά παΐδια μερικών Βενιζελικών στή διάλεξι τής 
αποστολής τοΰ Σικάγου. Σπουδαία άνακάλυψις λαμβά
νει χώραν έκ μέρους έφημερίδος ποΰ τυπώνεται μ’ Ελ
ληνικά γράμματα, γιά νά έξυπηρετήση τά συμφέροντα 
τοΰ Πρίγκηπος τής Τ σ ο υ β α λ ι α  ς. Ή  άνακάλυψις 
αύτή φέρνει άναστάτωσιν είς τούς κύκλους τών πεθαμέ
νων, στή φαντασία τών φυλλαδογράφων καί στής τσέ
πες τής Άντάντ ή δέ είρημένη έφημερίς πέρνει τό προ- 
νόμιον τής ευρεσιτεχνίας υ π ο γ ρ α φ ώ ν  τό όποιον έκ- 
μεταλλεύεται μέ Trade Mark ή «Μπλόφα τοΰ Ντε- 
λάλη». Συνέπεια τής έφευρέσεως αύτής εΐναι δτι ό ιδιο
κτήτης τής έν λόγω έφημερίδος γίνεται εκατομμυριού
χος, πεθαίνει δμως στή ψάθα κυνηγώντας τό παράσημο 
καί τό Ύπουργιλίκι.

Δεύτερον τέταρτον. Ό  καιρός ζεστός σάν καλοκαίρι 
νός, έν τούτοις μερικοί φορούν γούνες καί τοΰτο γιατί 
έτυχε νά διαβάσουν τής έ ν τ υ π ώ σ ε ι ς κ α ί σ κ έ 

ψ ε ι ς  τοΰ «Έθν. Κήρυκος». Οί New York Times 
δημοσιεύουν τήν εξής βαρυσήμαντον δήλωσιν ενός μέ
λους τής Βενιζελικής άποστολής ύπό τύπον άλλοιγωρι- 
κόν δ έστι ώσπερ παραβολή. Μία πεινασμένη Άλεποΰ 
καθισμένη στή λιακάδα έβλεπε άπέναντί της έναν καλο 
θρεμμένον τράγο. Ή  πείνα τής έθέριζε τ’ άντερα αύτή 
δμως άντί νά τρέξη νά φροντίση γιά φαΐ κυτοΰσε άπέ
ναντί της τόν καλοθρεμμένον τράγο καί περίμενε πότε 
να πέση άπ’ τό κορμί του ενα κομμμτι κρέας ποΰ τοΰ 
κρέμονταν γιά νά ριχτή καί νά τό φάη. Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον ή φουκαροΰ ή Άλεποΰ περιμενουσα έψώ- 
φησε τής πείνας».

Τρίτον τέταρτον. 'Ο καιρός προμηνύει φουρτούνε.: 
ίδώ, στή Θεσσαλονίκη καί στά μπατζάκια τής περιο 
δευούσης άποστολής. Νέος άστήρ λάμπων, δπως κα.) 
-.αστέρια ποΰ άποτυπώνουν στή λάσπη τά ποδάρια τή, 
7 ήνας άναφαίνεται είς τόν δημοσιογραφικόν ορίζοντα 
τοΰ «Κήρυκος». Ά μ α  τη έμφανίσει του τρίζουν ή σακ- 
κοΰλα τού 'Ιδρυτού καί τά δόντια τών Κεφαλήνων Νο
μοταγών πολλοί δέ φόβοι υπάρχουν δτι θά τρίξουν 
ν.λαυθμηρώς καί τά παίδια τοΰ Άστέρος. Ή  κεφαλική 
τοΰ δημοσιογραφικού τούτου άστέρος έργασία— δχι ή 
πνευματική γιατί τέτοιο πράμμα δέν ύπάρχει—-καθί
σταται περιζήτητος, χρησιμοποιούμενη ώς δραστικόν άν- 
τίδοτον κατά τών δηλητηριάσεων. Μερικοί άνθρωποι 
πού διαβάζουν τάς άστείας σ κ έ ψ ε ι ς  του , αί όποΐαι 
άσφαλώς έξέρχονται άπό τής φτέρνες τών ποδαριών 
του, προσεκάλεσαν τόν άστεΐον δράστην νά τούς γαρ- 
γαλίση στής πατούσες των γιά νά γελάσουν. Σπουδαίος 
φαγάς διαμένων έπί τοϋ παρόντος στή Θεσσαλονίκη 
μαζί μέ τόν πατριώτη του τό Λευτέρη καί βραδύτερον 
κάτοικος τής Άκροναυπλίας μαζί μέ τόν άλλον πατριώ 
την του τόν Άμοιραδάκη μαθών δτι στό Λονδΐνον δί
δεται τραπέζι στούς περιοδεύοντας ανά τάς Εύρώπας 
άλλους φωτεινούς πατριωτας πεθαίνει άπό συγκοπήν 
τού παχέος έντερου ενεκα ή λιχουδιά.

Τελευταΐον Τέταρτον.—
Μέγα συλλαλητήριον Νομοταγών λαμβάνει χώραν είς 

τό Terrace Garden τό όποιον δέν άφήνει είς τούς Βε 
νιζελικούς έντυπώσεις.. . δακτυλικάς. Σχετκώς μέ τό έν 
λόγφ συλλαλητήριον ό κατ’ αύτό παρευρεθείς συντα 
/.της τού Κήρυκος πληροφορεί τήν έφημερίδα του δτι 
μ’ δλας τάς βαθείας έρεύνας του δέν κατώρθωσε ν’ άνα- 
καλύψη μεταξύ 4.000 άνθρώπων κανέν έ ξ έ χ ο ν μέ
λος. Ή  είδησις αΰτη άναγραφεΐσα πομπωδώς είς τήν 
Ίοβαράν φυλλάδα κατετάραξε τούς Νομοταγείς, οί ό
ποιοι προέβησαν αμέσως είς τά σχετικά έν ΐτ ώ μ α τ ι, 
ινα πεισθώσι περί τής άληθείας. Εννοείται δτι ή εϊ- 
δησις άπεδείχθη καθαρά συκοφαντία καί οί Νομοτα
γείς άπεφάσισαν δπως προσκαλέσωσι τόν ρεπόρτερ τού 
Κήρυκος νά τούς έπισκεφθή κατ’ ιδίαν διά νά πεισθή, 
δπως ό Θωμάς, περί τής πλάνης του. Κατά τό συλλα
λητήριον αύτό οί ρήτορες δέν ξέρουν τί τούς γίνεται 
άφ’ ού δέν λένε ουτε Ινα περινούστατος, σοφώτατος, 
φωτεινότατος, μεγαλειώδης, χιμαρρώδης, καταρρακτώ
δης, κολοκυθώδης, άγγουρώδης, άνοητώδης, σα(χλαί- 
μαρώδης οίον Συμμαχώδης, Τιτανώδης, λιρώδης, σακ- 
κουλώδης καί γάρ ρασώδης, λιβανώδης, τσεκώδης, 
Σαββατοβραδώδης καί φασκελώδης, έθνώδης, μπροστώ- 
δης, προμηθειώδης καί μασηματώδης.

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗ
(Ή  σκηνή παριστά Δικαστήριον ορκωτόν ή μάλλον 

όργωτόν (έκ τού οργώνω) πρό τοΰ οποίου άγεται ό 
Φασουλής κατηγορούμενος ύπό τοΰ Έθν. Κόρακος. 'Ο 
Πρόεδρος φορεΐ τήν παιδικήν του τήβενον (κάπαν) καί 
είναι ντυμένος χρονολογικώς- δηλ. σύμφωνα μέ τήν κοι
νωνικήν του έξέλιξιν, χάρις είς τούς άνιόντας συγγε
νείς του. Ό  ΕΙσαγγελεύς κρατεί τό θυμιατό μέ τό ό
ποιον λ ι β α ν ί ζ ε ι  τόν Π ρόεδρο,— άνάγνο>θι λιανά— 
ιό Βενιζέλο, τήν Άποστολή καί δ,τι άλλο μπορεί νά 
φαντασθή άνθρωπος μεθυσμένος. Ό  Φασουλής κάθεται 
«τό έδώλιον τοΰ κατηγορουμένου δ έστί μεθερμηνευό 
ι,ενον στό σβέρκο τών κατηγόρων.)

II ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Πώς ονομάζεσαι κατηγορούμενε;
Κ α τ η γ.— Φασουλής. Ή  λέξις δέν παράγεται άπο 

τό φάς-κατ-ούλοι άλλ’ άπό τό φασούλι μόνη τροφή τοΰ 
έκλεινε τ’ άντερό σου κ. Πρόεδρε, δι’ δ έγίνηκες καί 
τόσον εύκοίλιοί.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Πόσων έτών είσαι;
Φ α σ.— Μά ό κατηγορών με, δπως είδατε, εβαλε 

προχθές τό χέρι του σέ δλα τά μ υ σ τ ι κ ά  καί μοϋ 
τάβγαλε στή φόρα. Κατ’ άνάγκην τώρα είμαι 40. Δη
λαδή 8 χρόνια μεγαλείτερος άπ’ τόν άρχισυντάκτη τοϋ 
Κήρυκος, ό όποιος θάρθη έποχή νάναι μικρότερος άπό 
νήν κόρη μου ποΰ γέννησα πέρσυ.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.—  Πού έγεννήθης;
Φ α σ.— Δυστυχώς δχι στήν Άμαλιάδα γι’ αύτό καί 

δέν μπορώ νά βεβαιώσω ένόρκως πόσες ξεροσκασμάδες 
ίχουν ή φτέρνες τών ποδαριών τοΰ κ. 'Ιδρυτού, ίχνη 
τής έποχής πού έκανε τόν Άδάμ μετά τήν έκ τοΰ Πα
ραδείσου εξοδον, έως δτου άλλοι τόν έκαναν πλούσιον τ(7> 
σώματι.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Ποΰ κατοικείς;
Φ α σ.— Στό καμπαναρειό. ’Έχω πραγματοποιήση τό 

δνειρο τοΰ Ναστραδίν Χόντζα. Πάνω στήν κορφή τοΰ 
καμπαναριού έ'βαλα μιά βελόνα, στή μύτη τής βελόνας 
έστησα εν’ αύγό, πάνω άπό τό αύγό έβαλα ενα ταψί 
καί μέσα στό ταψί έστησα τά υπάρχοντά μου, γι’ αύτό 
καί σάν διάβασα προχθές τήν κριτική τοΰ Κήρυκος γιά 
το συλλαλητήριό μας έπαθα, μέ συγχωρεΐτε, δ,τι κι’ ό 
Ναστραδίν Χόντζας.

Π ρ ό ε δ ρ ο ς . — Κα τί δουλειά κάνεις;
Φ α σ ο υ λ ή  ς.— Τώρα τελευταίως κάνω τόν Υποδε

κανέα κ. Πρόεδρε. Καθώς δέν ξέρεις βέβαια σύ, άφ' 
ού είσαι φυγόστρατος ξέρω δμως έγώ ποΰ υπηρέτησα 
δ υ ό  φορές ώς ε θ ε λ ο ν τ ή ς ,  ό ύποδεκανεύς έκτελά 
cto στρατώνα μιά πολύ σοβαρά υπηρεσία. Αύτή τήν 
ί πηρεσία ποΰ κάνει κείνος στό στρατώνα τήν κάνω τώρα 
έγώ έδώ. Δηλαδή- δπως έκείνος κάθε Σαββάτο βράδυ 
μαζέβει τά άπλυτα τής ένωμοτίας του, τό ίδιο κι’ έγώ, 
κάθε Σαββάτο μαζέβω τά ά π λ υ τ α  τής δικής σας 
ά ο μ α τ ί α ς.

II ρ ό ε δ ρ ο ς . — Ό  Έθν. Κόραξ σέ κατηγορεί, δα 
;;αρευρέθης στό συλλαλητήριον τών Νομοταγών.

Φ α σ ο υ λ ή  ς.— Άρνοΰμαι δπως άρνοΰμαι καί γι’ 
αύτόν μυαλό, πατριωτισμό καί πέτσα. Εύρέθηκα δέν 
παρά-ευρέθηκα.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Κατηγορεΐσαι δτι μίλησες στό πλή
θος καί κείνο κοιμήθηκε.

Φ α σ ο υ λ ή  ς.— Ψέμματα. Στό συλλαλητήριο ήσαν 
όλοι έ' ξ υ π ν ο ι μόνον έ'νας ήτο κ ο ι μ ι σ μ έ ν ο ς  κι’ 
αύτός ήτο ό άπεσταλμένος τοΰ Έθν. Κόρακος.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Κατηγορεΐσαι δτι έκανες τούς αν
θρώπους νά ροχαλίζουν.

Φ α σ ο υ λ ή  ς.— Καί τούτο ψέμμα. Κανένα δέν έρο- 
χάλισαν γιατί κανείς άπό σάς δέν ήρθε. Τόν άπεσταλ- 
μένο δέν τόν πήρε κανείς πρέφα γιατί έκανε τό Βασι
λικό, δπως κάνει τώρα σέ σάς τό Βενιζελικό, γιά νά 
μασήση. ’Έχει τό αίσθημα βλέπεις κι’ αύτός δπως καί 
σείς στό στομάχι κατά τό κύλησε ό τέντζερες καί βρήκε 
·;ο καπάκι.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Κάνεις ποιήματα κατηγορούμενε;
Φ α σ.— "Εκανα μιά φορά κ. Π ρόεδρε. Ά φ ’ δτου 

όμως δ «Έθν. Κήρυξ» άρχισε νά μοΰ κάνη κριτική, 
άπεφάσισα νά κάνω σ α μ ά ρ ι α ,  μόνον πράμματα που- 
χουν θέσι γι’ αύτόν καί γιά τούς κριτικούς του.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Κατηγορεΐσαι ύπό τού Εθνικού Κύ 
ρυκος δτι είσαι ισχνός.

Φ α σ ο υ λ ή  ς.— Βαβαί, παπαί. Αύτή είναι άλήθεια 
Ά ν  πήγαινα κι’ έγώ μέ τούς Συμμάχους, θά ήμουν 
τώρα, δπως καί σείς κ. Πρόεδρε, παχέστα-τος.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Συνεπεία τής ίσχνότητος αύτής κα- 
τηγορεΐσαι, δτι είσαι έ λ α φ ρ ό ς.

Φ α σ.— Παραδέχομαι τήν μομφήν δπως παρά-δέχε- 
ται καί ό Κόραξ τόν πατριωτισμόν. Τό μεγαλείτερον βά
ρος μου εΐναι άπό τό λαιμό καί πάνω, ένώ ή τών κατηγό
ρων μου εΐναι άπό τό σβέρκο τους καί κάτω. Έκεΐνο 
δε ποΰ ιδιαιτέρως βαρύνει καί έ'χει μεγαλειτέρα άξίο 
γι’ αύτούς είναι τό στομάχι τους.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Κατηγορεΐσαι δτι μίλησες άνοησίες. 
Φ α σ ο υ.λ.— Άρνοΰμαι έκ δ ι α λ ε ι μ μ ά τ ω ν  κ. 

Π ρόεδρε. Μακάρι νά μπορούσα νά έλεγα άνοησίες δπως 
λέτε καί οεΐς. Θά είχα καλλίτερη θέσι. Θά ήμουν ίσως 
ίσως υπουργός τής Προσωρινής Κυβερνήσεοος στή Θεσ
σαλονίκη. Θά έδιδα δαπάναις τών Συμμάχων διαλέξεις 
πατριωτικάς περί άποστραβώσεως τοΰ Ελληνισμού τής 
Αμερικής, θά είχα ιδρύσει ώρισμένως ήμερησία δήθεν 
έφημερίδα- πραγματικώς δμως φυλλάδα, νά βάλω έγώ 
μέν τόν παρά, οί δέ άλλοι τά σαγόνια ή μάλλον τά σα
γόνια έγώ καί οί άλλοι τής γροθιές ή τό κάτω κάτω τής 

ραφής θά ήμουν άρθρογράφος τής σπουδαίας αύτή: 
έφημερίδος, ή όποία β γ α ί ν ε ι  εξω κάθε μέρα γιά νπ 
fi ά ζ η μ έ σ α  φεΰ τόν άφέντη της κάθε Σαββάτο.

Π ρ ό ε δ ρ ο  ς.— Κατηγορεΐσαι, δτι δέν είσαι άπόμα- 
νος τών πολέμων μας.

Φ α σ ο υ λ .— Τών πολέμων ΜΑΣ θέλεις νά πής. Ά !  
Αύτό δέν είναι κατηγορία. Στόν πόλεμο μέ είδαν κ. 
Π ρόεδρε μόνον έκεΐνοι πού π ή γ α ν .  Ό  κριτικογράφος 
τιύ Κήρυκος δέν ιιποροΰσε νά μέ ίδή, γιατί τήν έποχύ 
ποΰ έγώ φοροϋσα χακί ποΰ τώχαν τρυπήσει δχι τά βό-
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Χια, άλλά μέ τό συμπάθειο— ή ψείρες, τοΰ λόγου τοο 
εϊχε κατεβασμένο τό Τ ο υ ρ κ ό φ ε σ ο  ποϋ φορούσε εως 
-ά μάτια— άνάγνωθι στραβά του— .

Π ρ ό ε δ ρ ο ς.— Σέ είδε δμως τώρα κατηγορούμενά 
pro συλλαλητήριον.

Φ ασ.—  Πολύ άμφιβάλλω άν μέ είδε κα'ι κεί γιατί 
ήξερα πώς τόν είχε πολύν καιρό σ τ ρ α β ώ σ ε ι  ή πεί
να. Δυνατόν δμως νά άνοιξαν κΓ αύτού τά μάτια τώρα 
7θΰ άνοιξε μπροστά τους ή πολύπαθης τε κα'ι πολυβα- 
fttia σ α κ κ ο ι λ α  τοϋ άφεντικού του, μόνου πράγμα 
ζος ποΰ έχει ά ν ο ι χ τ ό ό δυστυχισμένος και τό όποιον 
ί)ά κλείση δταν ά ν ο ι ξ η  τά μάτια του.

(Συνέχεια είς τά επόμενα- τής έξετάσεως τοΰ Φα
σουλή. Μαρτυρικοί καταθέσεις. ’Αγόρευσις τοΰ δικηγό
ρου τής κατηγορίας καί τοϋ Είσαγγελέως. Ή  άγόρευ- 
c ς τοΰ ΙΙερικλή καί ή άπόφασις τοΰ Δικαστηρίου. ’Έ  
χομε γλέντι. Δηλαδή άς είναι καλά ό Έθν. Κόραξ μα., 
βοηθεΐ άρκετά στή δουλειά μας.)

Α Π Ο  ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΤΏΝ 
ΝΟΜΟΤΑΓΩΝ 

Δέν ήτο συλλαλητήριον έκείνη ή προχθεσινή συγκέν- 
τρωσις τών μελών τού Συνδέσμου τοόν Νομοταγών τής 
πόλεώς μας είς τό Terrace Garden. Ή το ή έκδήλωσις 
σις τού πικρού πόνου τής ’Εθνικής ψυχής τών ξενη- 
τεμμένων παιδιών, π·ΰ στρέφουνε τά μάτια τους πνιγ 
μενα μέσ στό χλάμμα στή μακρυνή Πατρίδα τους. Δέν 
ήτο συλλαλητήριον εκείνο. Ή το άνατριχιαστική ίερο- 
τιλεστία μέσ στό βωβό μυστικισμό τής όποιας νοιώσαμε 
’.ήν άγνή Ελληνική καρδιά γονατιστή στά στήθεια νά 
•.ιροσφέρη πάνω στό βωμό τής λιμοκτονούσης Π ατρίδος, 
π ά  πόδια τοΰ σταυρουμένου Θρόνου, τά πιό ειλικρινή 
τά πιό θερμά της δάκρυα.

Λυπούμεθα γιατί έλλείψει χώρου άδυνατοΰμεν νά πε 
Ιριγράψωμεν τά κατ’ αύτό έν έκτάσει. Ευτυχέστερη 
ήμών ή φίλη «Άτλαντ'ις» παρουσίασε είς τό 'Ελληνικόν 
κοινόν μιά άμνδρά μπορεί νά πή κανείς ε’κόνα τοϋ έν· 
Ουυσιασμού, τής πατριωτικής φρενίτιδος τοΰ πόνου καί 
τής αγάπης ποός την δεινοπαθούσαν Πατρίδα έκ μέ- 
Γους 4.000 τούλάχιστον Ελλήνων πού παρευρέθησα* 
σ’ αύτό.

Δέν ήτο άκόμη ή ώρα 3 καί τό Terrace Garden ήτο 
<· Ίτάμεστον άσφυκτικώς άπό κόσμο πού έσπευσε νά έκ· 
δηλώση τήν αποδοκιμασία του πρός τούς Σταυρωτός 

φτωχής Π ατρίδος ποΰ κατεδίκασαν άσπλαγχνα είς 
τόν έξ άσιτίας θάνατον τούς προσφιλείς μας έκεΐ κάτω.

Ό  Διευθυντής τής «Άτλαντίδος» κ. Σόλων Βλαστός, 
Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου τών Νομοταγών παρουσιάζε. 
κατ’ άρχάς πρός τό κοινόν τόν έκ τών ρητόρων τής 
ήμέρας ’Αντισαγγελέα κ. Black, δστις έπ?εξεν ’Αγγλι
στί ένα θαυμάσιον ύμνον πρός την 'Ελλάδα καί τόν Ελ
ληνικόν πολιτισμόν καταχειροκροτηθείς έπανειλημμένως 

Μετ’ αύτόν ό κ Βλαστός παρουσιάζει τόν ’ιδιοκτήτην 
>αί έκδότην τοΰ ‘ ‘NEW YORK SATIRE”  κ. Κ. Ζαμ 
:>ούνην. Τόν λόγον τού κ. Ζαμπούνη παραθέτομεν κατω
τέρω γιά δυό λόγους. Πρώτον γατί κατά τήν γνώμην 
μας παρουσιάζει μιά πιστή εικόνα τής μεγάλης συμ 
φοράς πού δέρνει τήν άτυχη Πατρίδα μας, μιατί μέσ’ 
"τούς πεζούς αρμονικούς του στίχους καθρεφτίζεται ή 
Βγνη, ή αφιλοκερδής 'Ελληνική ψυχή καί δεύτερον γιά 
'·« παρουσιάσωμεν στούς άναγνώστας μας γιά μυριοστό 
(· ορά γυμνούς αγραμμάτους, στεοουμένους καί στο· 
'ειώδους καλα'σθησίας φιλολογικής τούς σχολιάσαντας 
τοσα> μ ο χ θ η ρ ώ ς  κ α ί  ή λ ι θ ί ω ς τόν λόγον αύτ ν 
,:'ς τόν Έθν. Κήρυκα.

’Αδέρφια!
Στιγμές φαρμακωμένες, στιγμές πικρές καί μαύρες 

ή άμοιρη Πατρίδα μας περνά μονάχα γιατί βρέθηκε ά- 
δννατη, φτώχειά

Περήφανη τοΰ Κόδρου ή Πατρίδα, πού στ’ άγιο τη; 
’-° χώμα πρωτοφύτρωσε τής άνεξαρτησίας τό κλαρί, 
περήφανη τής Λευτεριάς ή Μάνα, δέν ήταν·· ή χώρα 
ΓΓΟν θάσκυβε κεφάλι δουλικό νά γίνη μισθοφόρος στή 
-υμμαχία ’κείνη, ποΰ στούς εχθρούς μας μοίραζε άλύ- 
πιΊτ« κα'ι, άσπλαγχνα της σάρκες τής Πατρίδας.

Στιγμές πικρές καί μαύρες ή ώμορφη Πατρίδα μας 
*ερνά, όχι γιατί ποτέ της έβλαψε κανένα, άλλά γιατί 
1 γύρεψε, πώς είχε τό δικαίωμα κι’ αύτή σττν πλάσι

ιούτη, ή δόληα νά γλυτώση άπό τήν κοσμοχαλασιά 
έκείνη ποΰ πνίγει μέσ’ σέ πέλαγ’ άπό αίματα δυόμιση 
τώρα χρόνια ολόκληρο τή Δύσι, μονάχα γιατί γύρεψε 
\ά άποφύγ’ ή άμοιρη τήν άγρια τήν πλημμύρα ποΰ πι» 
ρασέρνει μέσ’ στό κατέβασμά της συντρίμμια τήν Εύ
ρώπη.

Μαύρες στιγμές θανάτου ή δύστυχη ή Μάνα μας περ
νά, δχι γιατί ποτέ προσέβαλε τής γής τούς ισχυρούς, δχι 
γιατί δέν κράτησε ’ψηλά σάν πάντα τήν τιμή της, πώς 
λένε πώς γαυγίζουνε έκεΐνοι ποϋ είν’ άνάξιοι νά φέρνουν 
ro τιμημένο δνομα τοΰ "Ελληνος, άλλα γιατί ήθέλησε κι’ 
αύτή νά καρπωθρ τής Λευτεριάς τό δώρο- νά καν ι- 
νίση τήν τύχη \ης μονάχη, χωρίς νά προσδεθη σάν 
σκλάβα σ:ό άρμα τής Άντάντ δουλεύουσα γιά ξένους, 
μέ δίχως νά συρθή άπ’ τό λαιμό μέ τό στανειό, σάν 
το αρνί στό μακε-.ειό καί ν’ άδικοσφαγή, γιά νά ριχτούν 
απάνω της καί νά ρουφήξουν ύστερα, αχόρταγα τό τι- 
μημένο αΐμά της οί ’Ιταλοί, οί ’Άγγλοι καί οί Ρώσσοι.

Νάτο τό μέγα έγκλημα ποΰ έκανε ή άμοιρη Πατρίδα. 
Αύτό είναι τό κρίμα της. Τό κρίμα πού δέν θέλησε ν’ 
άφήση τά παιδιά της νά πάνε νά σφαγούν, νά μεγα
λώσουν άλλοι. Γιά τοΰτο καί οί Σύμμαχοι, έκεΐνοι ποΰ 
προβάλλουν μέ μάσκα Προστατών έσήκωσαν τό χέρι 
τους βαρύ καί τή χτυπούνε καί τή χτυπούν άλύπητα τής 
πείνας νά τήν σβύσουν. Τό Βέλγιο! Δέν πέρασε τό Βέλ
γιο τής μέρες τής στυγνές, τής πικραμένες μέρες ποΰ 
τής περνούν κεί κάτω κΓ ή Πολωνία μόνον έκεΐ πού 
πάλ’ οί Σύμμαχοι οί έλευθερωταί οί Ρώσσοι έβάλανε τό 
πόδι τους, ή Πολωνία δπως καί ή Πατρίδα μας ποΰ 
ερημώνει τώρα μπορεί νά καταγγείλη φονηάδες στό Θεό. 
Ή  ώμορφη μά δύστυχή μας χώρα. Νομίζω πώς τήν 
βλέπω. Μπροστά άπό τά μάτια τής συντριμμένης μου 
Μ’υχής άδιάκοπα περνά τής τελευταίες μέρες ή άγρια, 
ή άσπλαγχνη, σπαραχτικιά εικόνα, ποΰ μόνον τών Συμ
μάχων, τών προστατών μας μόνον δέν ράγισε τής πέ
τρινες καρδιές, εικόνα ποΰ ποιός ξέρει πόσες βδο
μάδες τώρα μερόνυχτα κεί κάτω ξετυλίγεται στά αγια
σμένα χώματα τής δύστυχης Πατρίδας.

Νάτοι οί γέροι οί γονηοί μας, τ’ άδέρφια, ταξα- 
ιδέρφια μας, χλωμοί, κιτρινιασμένοι, φαντάσματα συρνό- 
μενοι άπ. τήν πείνα τούς κάμπους τριγυρνούνε καί τά 
βουνά έπήραν άπηλπισμένα γυρεύοντας νά συγκροτή
σουν τήν άχαρι ζωή τους πού τούς φεύγει καί τρώνε τά 
χορτάρια τής ρίζες καί τής φλούδες άπ’ τά δέντρα.

Νάτες ή άμοιρες ή Μάνες ή φτωχούλες. Γυμνές καί 
κουρελιάρες, ξυπόλυτες στούς δρόμους τριγυρνούνε κρα
τώντας στήν άγκάλη τους καχεκτικά παιδιά, παιδιά ποΰ 
θά μάς δώσουν τή γεννεά τοΰ μέλλοντος κι’ ανώφελα χτυ
πούνε κάθε πόρτα γυρεύοντας ένα ξερό ψωμισΰ κομμάτι.

Νάτα τά βλέπω τ’ άκακα τού κόσμου άγγελούδια, τά 
βρέφη τά άθώα μέ κάτασπρα τά χείλη καί μάτια ποΰχουν 
χάσει τή λάμψι τής ζωής στήν άγκαλιά τής μάνας των 
γιά νά βυζάξουν γέρνουν, νά πάρουν μέσα τους ζωή, 
ζωή ποΰ ό θεός τήν έ'δωκε, μά στρέφουν πέρα μακρυά 
καί πάλι τό κεφάλι μέ πόνο καί μέ κλάμμα. Αλλοίμονο. 
Τής μάνας των τ’ άδύνατα, τά στεγνωμένα άπό τήν 
πείνα στήθεια σταλιά δέν έχουν γάλα καί λυώνουνε σάν 
τό κερί καί κλείνουνε γιά πάντα τά βρεφικά ματάκια 
τους στήν αγκαλιά τής μάνας των ποΰ άγριοχτυπιέται. 
Γιατί; Γιατ’ έτσι τό έγύρεψαν έκεΐνοι ποϋ τήν Π α
τρίδα πρόδωκαν καί σταύρωσαν τό Θρόνο.

"Οσοι άπό σάς έβγάλατ’ άπ’ τά σπλάγχνα σας στόν 
κόσμο σπλάγχνα άλλα, δσοι άπ’ τήν ψυχή σας δώσατε 
ζωή σέ άλλον κόσμο, σείς τής στιγμές αύτές βαθειά 
μέσ’ στήν ψυχή θά νοιώθετε, δπως κι’ έγώ τής νοιώθω, 
στή σκέψι τού πατέρα πού άνώφελα τά μάτια του στυ
λώνει πνιγμένα μέσ’ στό κλάμμα στήν δψι τή χλωμή 
τού άμοιρου παιδιού του ποϋ πεθαίνει γυρεύοντας ψ ω
μ ά κ ι .

"Οσοι άπό σάς γονηούς κεί κάτω έχετε, πού μέ λα
χτάρα στό μήνα περιμέναν τό γράμμα άπ’ τό ξενητεμ- 
μι-'νο τους παιδί, τό γράμμα ποΰ θά έφερνε στό σπίτι τό 
ψωμί τού γέρου τοΰ πατέρα μέ τ’ άσπρα τά μαλλιά, πα
πούτσια γιά τή μάνα, τής άδερφής φουστάνι, σείς στήν 
ψυχή θά νοιώθετε δπως κι’ έγώ τή νοιώθω βαθειά τή 
φαρμακίλα, τόν πόνο τόν πικρό.

Κυττάζω τή στιγμή αύτή τά μάτια σας κλαμμένα 
κΓ άκούω τούς παλμούς σας, παλμούς ποϋ προκαλεΐ ό 
πόνος γιά τή γλυκειά Πατρίδα, ποΰ άσπλαγχνη καί 
φαρμακεύτρα Μοίρα τής έγραφε στά πιό καλά της χρό
νια νά τήν κατασπαράξουν τά ίδια της παιδιά.

Κυτάζω τά μάτια σας κλαμμένα, μά μέσα τους άγκα- 
λιασμένα κυτώ νά καθρεφτίζωνται ό θρόνος κι’ ή Π α
τρίδα, δυό σύμβολα αιθέρια, δυό κρίκοι άπό χρυσάφι 
ποΰ τούς έσφυρηλάτησε άδιάσπαστα σ ’ άμόνι διαμαν- 
τένιο τοΰ Γένους ή ψυχή.

Κανένας μή δακρύζη κΓ οί βόγγοι τοΰ θανάτου πού 
παρασέρν’ ή πείνα στήν ώμορφη, μά άτυχη Πατρίδα 
μας είναι οί μουσικώτεροι, είναι οί πιό άρμονικοί παιά
νες πού μπόρεσαν ποτέ νά τονισθούν στή Λύρα τής 
ΤΙΜΗΣ γιά τή θεά τή ΛΕΥΤΕΡΙΑ.

Πνίξτε μέσ’ στήν καρδιά σας τόν πόνο τόν πικρό 
όπού σάς φαρμακώνει κι’ άφήστε τήν ψυχή σας νά ξε
χειλίση στό μίσος τό θανάσιμο, στό μίσος τό βαθύ γιά 
τής φτωχηάς Π ατρίδος μας τούς άτιμους φονηάδες, 
πού δυνατοί αύτοί έσήκωσαν τό χέρι τους βαρύ γιά να 
συντρίψουν άσπλαγχνα τήν ίδια τους τή Μάννα πού τή 
ζωή χρωστούν σ’ αύτή καί τόν Πολιτισμό.

Περήφανοι τεντώστε ψηλά τά μέτωπά σας. Μιά χοΰ- 
φτα ή Πατρίδα μας πεθαίνει, μά δέν σκύβει σάν δούλη 
τό κεφάλι στούς ισχυρούς τής γής. “Αλλο Καινούργιο 
Κιοΰγγι, άπέραντο έγίνηκ’ ή Πατρίδα μας καί νέος 
Σαμουήλ ό λατρεμμένος Βασιληάς άτάραχος τό άναμ- 
μένο τό δαυλί στό χέρι του κρατεί.

Γύρω άπ’ τό λαμπρότερο τού κόσμου τούτου θρόνο, 
ποΰ αίγλη περιβάλλει ^ιλιάδων χρόνων δλων, πιστοί 
τοΰ παραστέκουν αύτοί οί ίδιοι πάλι ποϋ στούς στερνοί*: 
πολέμους μας δάφνες βουνά έσώριασαν στά πόδια τής 
Πατρίδας.

Καί δμα>ς ποιά τρανή κυτώ έδώ άγνωμοσύνη. Προ
δότη μάς τόν φώναξαν τό Μάρτυρα Πατέρα μας. Προ
δότη τόν φωνάζουνε τό Βασιληά τό Γίγαντα, οί που
λημένοι νάνοι, τό Βασιληά πού είδαμε νά τρέχη καβ- 
βαλάρης στά σκλαβωμένα χώματα κι’ άπό τά πέταλα 
τ’ άλογου του νά διασκορπά τής σπίθες ποΰ άναψαν 
θεόρατη στόν Αίμο πυρκαϊά, τήν πυρκαϊά ποϋ μέσα της 
άνάλυσαν εκείνες ή βαρείες τών σκλάβων άλυσσίδες. 
Μά μεΐς ποϋ τόν γνωρίσαμε άπό κοντά ’Εκείνον στούς 
πάγους καί στά χιόνια τή Λευτεριά, τή Δόξα κυνηγών
τας γιά τή γλυκειά Πατρίδα, έμεΐς πού τόν κυτάξαμε 
στά χέρια του κρατώντας ψωμιού ξερό κομμάτι, γιατ’ 
δλοι μας έτρώγαμε τό ίδιο, έμεΐς πού είδαμε μέσ’ στή 
ματιά τού Αητού τόν πατρικό του πόνο γιά τό Στρατό, 
γιά μάς, έμεΐς καί δλοι κείνοι πού καθαρά τά βλέπουνε 
τά πράγματα πώς είναι κι’ άλλο λαμπρό, άφάνταστο 
σάν τής Π ατρίδος θρόνο έμεΐς τουχομε στήσει. Εύ- 
γνωμοσύνης θρόνος υψώνεται στά στήθεια μας καί θρο
νιασμένος είναι ό θρυλλικός ό Βασιληάς μέσ’ στήν καρ
διά μας χρόνια. Ή  γεννεές τού μέλλοντος, ή γεννεές 
πού φεύγουν στής άλλες πού θά έρχωνται θά παραδί
δουν τρυφερά μ’ άγάπη μέ λατρεία τό Γίγαντα τό Στρα
τηγό ποΰ μάρτυρας έγίνηκε νά σώση τήν Πατρίδα καί 
τδνομα τοϋ Κωνσταντίνου μας τοϋ πρώτου Βασιληά ποΰ 
βγήκε άπ’ τά σπλάγχνα τής Π ατρίδος αίώνια θά ζ{| 
μέσ’ στήν ψυχή τοΰ Γένους. Τέτοια θά λέν ή γεννεές 
έκεΐνες ποΰ θαρθαύνε κι’ δταν θά λείψη ό παππούς νά 
διηγάται μέ περηφάνεια μέ καμάρι τά κατορθώματα τοΰ 
μυθικού τοϋ Βασιληά ποΰ ακολούθησε στή Τζουμαγιά, 
στήν Κρέσνα, στό Κιλκίς, τότε ή Ιστορία τών έθνών 
μέ ματωμένα, μέ πύρινα θά άναγράψη γράμματα τών 
ισχυρών τήν άπονιά ποΰ ζήτησαν νά ξεσκληρίσουν όλό 
κληρη φυλή γιατί είχανε συμφέρον. Γι’ αύτό καί μεΐς 
άδύνατοι, άνίκανοι νά τούς βοηθήσωμε κεί κάτω ποΰ πε
θαίνουν δώ πέρα μαζευτήκαμε κΓ άφήνοντες τό νοΰ μας 
γοργά νά φτερουγίση στή δύστυχη Πατρίδα μας, τά 
χέρια μας μέ σπαραγμό θ ’ άπλώσωμε στήν άστροκεν- 
τημένη γηρεύοντας βοήθεια. Στή χώρα τήν άπέραντο, 
τήν εύγενή πού γέννησε Ούάσιγκτων καί Λίγκολν, στή 
χώρα ποΰ μυροβόλος αύρα άληθινής έλευθεριάς φυσφ 
άπ’ άκρη σ’ άκρη σέ τούτη θά προσπέσωμε δικαιοσύνη 
γυρεύοντας μονάχα. "Ο,τι κι’ άν γίνη δ,τι νά μήν άπελ- 
πισθήτε. "Ενα σωρό κατακλυσμοί τό έδειραν στό πέρα
σμα τών χρόνων τό δύστυχο μας Γένος, μά πάντοτε σάν 
Κιβωτός τού Νώε έπέπλευσε στόν κόσμο. Γύρω άπό τό 
Θρόνο άπ’ τήν Πατρίδα γύρω, πιστοί θά περιμείνωμε 
τήν ώρα νά σημάνη, τήν άγια τή στιγμή ποΰ μέ τόν 
καβαλάρη μας περήφανοι καί πάλι θά ξεκινήσωμε στό 
δρόμο τό μακρύ γιά τή γλυκειά Πατρίδα, τό δρόμο πού 
θά στρώσωμε μέ νέες δάφνες άλλες.

Δέν θά πεθάνη ή 'Ελλάς δσω κι’ άν τό γυρεύουν θά 
λείψουν οί προδόται της οί σταυρωταί της μόνον καί σάν 
καί πριν περήφανη ή άγια μας Πατρίδα τό μακρυνό τό 
δρόμο της θ ’ άκολουθηση πάλι δπως τό έγραψ’ ό θεός 
γιά νά μεγαλουργήση.

Μετά τόν κ. Ζαμπσύνην ώμίλησε διά μακρών ό κ. 
Σόλων Βλαστός έκθέσας τήν πολιτικήν κατάστασιν τής 
'Ελλάδος καί τά αίτια τά όποια τήν προύκάλεσαν διακο
πτόμενος συχνά ύπό άτελευτήτων ζητωκραυγών, μεθ’ δ 
άνεγνώσθη ύπό τού κ. Π . Σιώρη ψήφισμα πρός τόν κ. 
Πρόεδρον τών Ήν. Πολιτειών δΓ οί παρακαλεΐται 
δπως έπέμβη ούτος φιλικώς πρός δρσιν τοϋ Αποκλεισμού 
καί τό όποιον έγένετο δεκτόν διά βοής.
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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

Ε Ι Δ Ο  Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

'Ο κ. ΤΙμος Κωνσταντινίδης είναι ό μόνος περω- 
δεύων αντιπρόσωπος διά τήν παρούσαν εφημερίδα εχων 
τ«ί δικαίωμα νά έγγράφη καί νά είσπράττη συνδρομητάς 
καί αγγελίας.

θέλεις νά βάλης ρούχα είς το κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στούς 'Εβραίους κι’ είς κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μπουτουνιέρ’ άκόμα 
οχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα.
Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρτ) τέχνη 

αν δεν τόν ή Φύσις γεννήση καλλιτέχνη· 
γι’ αύτό άν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γσύτα πσϋ τους δανδήδες ντύνει. 

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

TO  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν  Μ ΕΡ Ο Σ

T I T  Μ Τ Ο Ι Ρ Μ Ϊ Ο Σ  T K  Ί Η Ι Ι Ι Τ Ρ Γ Ι Ι Ζ

Κ Ι Ν Η Μ Λ Τ Ο Γ Ρ Λ Φ Ι Κ Ω Σ

Σ. Ν. ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Τ emple Suite 1115 Chicago, 111.
Έργασθείς ειδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Πα^ισΙων 

'Αγίου Λουδοβίκου, Νίκερ και Κώχ. 
Μικροβιολογικόν έργαστήριον «PARIS»

Ώ ραι επισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείου
10— 12 π. μ. Mosoni<= Temple Suite 1115
2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

Είδικός δΓ άνδρικάς άσθενείας.
*Ωραι επισκέψεων Γραφεία

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

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
Έχεις τα δόντια σου γερά; ’Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά κα'ι δέν τά διορθώσης 
έν δσω ζής άπ, τοΰς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή και πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κΓ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κοάτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βάλη άλλο. 
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

Εις τό New York City Temple ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 4ην ΜΑΡΤΙΟΥ

Τό τέταρτον μέρος τοΰ ΦΩΤΟΔΡΑΜΑΤΟΣ όδηγεΐ ήμάς άπό τής Πεντηκοστής διά μέσου τών «σκοτεινών 
αιώνων» πρός τήν χιλιετή τελειότητα.

Παρέχονται προφορικά! περιγραφαί τών κυριωτέρων γεγονότων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ —  ΑΝΕΥ ΔΙΣΚΟΥ

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

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κΓ αν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG * 

PITTSBURGH, PA.

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW Y OR K.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμοΰ.
*  ★  *

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα
Λέν ήμπορείς σέ δεδαιώ  νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς· «Δρίβα-Λέκα»
«* δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θδβρης μήτε δέκα.
Αάδια, έληές, τυριά, κονιάκ φθήνεια δσω πέρνει
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  ST. Ν. Υ.

·*■%

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

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

* * *

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

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

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

Φέρομεν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή Ε 
ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τφ ίδιοκτήτφ έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
’Έχομεν ήδη παραδώσει τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί εχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ’ιδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλησιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωρούμεν κα·θήκον μας νά πληροφορή- 
σωιιεν τό κοινόν δτι τώρα εΐναι ή καταλληλότερα περί- 
στασις δπως άγοράσΐ) μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά εΐναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρός πώλησιν Ή  παρούσα τιμή εΐναι 
πέντε δολλάρια δΓ έκάστην μετοχήν.

Γράψατε μας είς τά Κεντρικά Γραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ΰπολήψεως
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν μ ’ ενα πόδι εύρεθής εϊτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά  φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ερθη μέρα 
Ούαί δν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

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

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
' Ιατρός

256 W. 44 ST. NEW YORK.
• · ·

Λάδι ξανθό ’Αϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
τοϋ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάτας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’ Αχαίας τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YORK

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th St., NEW YORK
*  ★  *

’Ατμόπλοια τής Έθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αϋλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν» 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ 6 ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St New Y«rk 
* * *

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
*οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν θέλης νά σνγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κΓ είσαι φιγουρίνι 
η ο ν ς  Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά κάντις ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γΐίναικεΐα 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδείς;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέκεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο;

* *  *

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 εΐσαι; σ’ ερωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Ιΐανοΰργος Εΰα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
'Ό,τι κι’ άν εΐσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βοΰρτσες χτένια 
’ Αν θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δης 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.

228 W . 28ΤΗ  ST.,

***
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

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

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις εΐναι ό μόνος ποΰ γνωρίζει νά σάς 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, ΣτέλλεΤί 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

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

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής 6 θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κΓ Ά λ ε ξ  δς σπεύση νά τά πάρη 
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι άγόρια ζηλεμένα 
κι’ δποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα. 
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago HI 

” 1450 W. 5th Ave. Cleveland 0
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