
I lw  i  Ζαμπούνης γράφει 
χι’ έγειπ Μβργχσν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμιού στήν τσέπη τουθά μπαίν '̂ 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς και μεϊς μ’ έκεΐνον χάζι.
Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνε*, 
πώ πω και τό Λευτέρη μας σάν τΐ τόν περιμένει.

Δέκα μηνός τοϋ Μάρτη. Δέν είναι πιά σάν πρώτα 
κι’ ανοίξαμε τά μάτια στού Ζίμερμαν τή νότα.

Αν θέλη ομως και κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κι’ δπως μή κάμνωμεν κα'ι ’μεϊς εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ο λ ή
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
πού προπαγάνδες οάν στραβές μας χόρτασαν λβπτά.

’Αριθμός τού φύλλου εξη. Ό  αποκλεισμός κορδόνι 
δμως πάς απεσταλμένος μέ τής λ ύ ρ ε ς  ξεφαντώνει.

Άγγελος άπό τό μπερντέ ό Φασουλής εστάλη 
φέρων πολλές πικραγγουριές στά χέρια, στό κεφάλι 
είπεΐν τό χαίρε κα'ι λοιπά πρός τήν Αποστολήν 
καί μετά φόβου θεωρών κα'ι συστολήν πολλήν 
έξίστατο καί ϊστατο τήν μύτην του κρατών 
κράζων τοιαύτα τών καλών αύτών πατριωτών. 
Χαιρε δι, ών Σαλονική έκλειψη πιά χαρά 
Χαίρε δι’ ους Συμμαχική λίρα γεννά φτερά 
Χαίρε πεσόντος Γολιάθ καί σοΰ κατά κανόνα 
ά ν ά κ λ ε ι σ ι ς  μπουδρουμική είς Παλαιόν Στρα

τώνα
Χαίρε δτι έγίνηκες καθέδρα ώσπερ δέρκω 
βαστάζων τόν βαστάζοντα τήν Άλιάνς στό σβέρκο 
Χαίρε άστήρ τοϊς έν σκιά καί σκότει σκότος φέρων 
Χαίρε γαστήρ ακόρεστος στερλινικών εντέρων 
Χαίρε δι’ ού θά στραβωθούν οί Θεσσαλονικείς 
Χαίρε ανύμφευτε Γαμπρέ Νύφης Προεδρικής.

Βλέπων ό Άραβαντινός μετά τοΰ Καφαντάρη 
δτι αί διαλέξεις των φέρνουν γερό στηλιάρι 
φασίν εύθύς τώ Φασουλή κομπαστικώς μέ θάρρος. 
Τριαντα εξ ό Μάϊος έκθρονισθη Κουμπάρος 
άπότισις περιφανής ευγνωμοσύνης φόρου 
καί γάρ πολλά γεννήσονται διά μ π α μ π α κ ο-

σ π ό ρ ο υ
κι’ είπόντες Αλληλούια ή γδύμια καί ή πείνα 
έκούμπωσαν τής τσέπες των καί βρόντηξε στερλίνα.

Γνώσιν ζητών την άγνωστον ό Καφαντάρης γνώναι 
έβόησε τώ Φασουλή. Λέξον ήμΐν κογιώνε

Χαιρετισμοί τού Φασουλή 
ενδιαφέροντες πολύ.

πώς ηδη δυνατόν έστί ενταύθα τριγυρίζειν 
καί τρωγοπίνειν Μακ Αλπίν καί Ά ρταν  φοβερίζειν; 
πρός δν έπί τινα λεπτά προσποιηθείς τό μούτο 
έν φόβω έφη Φασουλής κραυγάζων πάλιν οΰτω. 
Χαίρε Βουλής αντάρτικης καί ανυπάρκτου μύσ'της 
Χαίρε δι’ ού κορδώνεται ό κάθε ξυλοσχίστης 
Χαίρε θαυμάτων τοΰ Κρητός Υπουργικόν προοί-

μιον
Χαίρε τών Προμηθευτικών δακτυλικόν προζύμιον 
Χαίρε ή κλίμαξ ή χωλή δι’ ής όρώσι πείναν 
πλήν γέφυρα μετάγουσα στήν Αγγλικήν στερλίναν. 
Χαίρε ό φώς άνέσπερον γεννήσας στούς στραβούς 
Χαίρε ό σπρώχνων δώ έκεΐ δαρθήναι παλαβούς 
Χαίρε ό γνώσιν τών σοφών πωλών μέ μισυκοΐλι 
Χαίρε ό φρένας γνωστικών πεποιηκώς οεζίλι 
Χαίρε Γαμπρέ ανύμφευτε Δημοκρατίας νύφης 
πού κράσπεδα Συμμαχικά καί τοΰ Λευτέρη γλείφεις.

Δύναμι ς έπεσκίασε τοϊς βουτηχτάδες τότε 
ήν ώς αγρόν ύπέδειξαν οί νέοι πατριώται 
τοϊς θέλουσι στερλινικάς θερίζειν σωτηρίας 
καί ψάλλειν Αλληλούια πάσης κατεργαρίας.

’Έχων ό Ά λ φ α  καί ό Κά τήν τσέπην λιροδόχον 
άνέδραμον καί ήρπασαν τής Καρκαλούς τόν βρόχον 
πλήν έπιγνούς ό Φασουλής τούς τσάκωσε τά χέρια ' 
κι’ έν άλμασιν ώς άσμασιν έβόα στά ξεφτέρια 
Χαίρε Βλαστού τοΰ, Σόλωνος γκραγκάσα καί

νταούλι
Χαίρε δι’ ών ελεύθεροι τής χθες γινήκαν δούλοι

Χαϊρε δν έχρησε προχθές Λευτέρης Υπουργόν 
Χαίρε δν ξεφορτώθηκε σταλέντα γεωργόν 
Χαίρε σπουδαία άρουρα βλαστάνουσα τά τσέκια 
Χαίρε Μακ Άλπιν τράπεζα βαστάζουσα τά στέκια 
Χαίρε δτι άνέθαλες τροφής πίκρας λειμώνα 
Χαίρε δτι γετνίασες Ντελάλη αχυρώνα 
Χαίρε δεκτόν θυμίαμα τού Κρητικού Λευτέρη 
Χαίρε έκτείνων λιρικόν πρός τούς Συμμάχους χέρι 
Χαϊρε δτι πολλών κοιτών λιμένα έτοιμάζεις 
ηγουν μαζί σου έν ψειρού Συγγροΰ τούς τσουβα

λιάζεις
Χαϊρε Μεσσίου πρός ήμάς ή προσδοκία μόνη 
Χαίρε δτι συμάζεψις βρεμμένων σας ζυγώνει 
Χαϊρε Γαμπρέ ανύμφευτε Δημοκρατίας Νύφης 
καθάπερ καί ό Πάνος μας ύφηγητής έρ-ίφης.

Ζάλην έντός του λογισμών αμφιβολίας έ'χων 
γιάντα ώς λέν οί Κρητικοί καί πράμμα μή κατέχων 
έστράφη πρός τόν Φασουλή έκάτερος τών δύο 
καί είπαν «Αλληλούια δρεβουάρ κι’ άντίο.»

’Ήκουσαν έν Αμερική ύμνοΰντος Κικιρίκι 
φωστήρας νέους φαεινούς άπ’ τή Θεσσαλονίκη 
καί δχλος τότε σύσσωμος πήρε γοργά ποδάρι 
ίδεΐν τόν Άραβαντινό ού μήν καί Καφαντάρη 
καί θεωρούσιν ώς αμνόν πάντα άποσταλέντα 
έν τη γαστρί στερλινικής κοιλίας βοσκηθέντα 
ήνπερ τούτέστι δηλαδή τή λιρική κοιλιά τους 
ύμνολογούσιν ώς εξής τραβώντας τά μαλλιά τους. 
Χαίρε έχθρών φανταστικών Λευτέρη άμυντήρων 
Χαίρε θυρών τής φυλακής στό μέλλον άνοικτήριον
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Χαΐρε ποΰ Πάνου εύρηκες άσίγητον τό στόμα 
Ναθαναήλ τόν Φίλιππον και ό λωπάς τό πώμα 
Χαΐρε Σωτήρος τοϋ κλεινού τοϋ Λευτεράκη ερεισμα 
Χαΐρε τής Άγγλογαλλικής σακούλας έ'χων μέρισμα 
Χαΐρε δΓ ον ό Σύνδεσμος Νομοταγών ήνδρώθη 
Χαΐρε δι’ ού Σαλονικιός Μεσσίας έγυμνώθη 
Χαΐρε ό τούς Βασιλικούς προσβλέπων μετά φθόνου 
Χαΐρε Fαμπρέ ανύμφευτε και φέτος κα'ι τοΰ χρόνου.
Θεωρηθέντων προδοτών Νομοταγών δώ πέρα 
Μάγοι μάς ξεμπαρκάρισαν Σαλονικοί μιά μέρα 
κα'ι ανταρσίας έν χερσ'ι κρατούντες τό φανάρι 
Πάνος ό Συνεντευκτ ικός μετά τοϋ Καφαντάρη 
ήρεύνων Βενιζελικούς τάς πόλεις περπατώντες 
και φθάσαντες τόν άφθαστον έχάρησαν βοώντες. 
’Αμήν καί ’Αλληλούια Μακ ’Άλπιν νέοι ϋμνοι 
γυαλιστερές έκύλησαν ά Σαλον'ικ στή λίμνη 
’Αμήν κα'ι Άληλούϊα καί κοκκινοσκουφάδες 
γινήκαν σάν τής Φλώριδας και κείνοι βουτηχτάδες.
Ίδόντες οί Νομοταγείς Σαλονικιούς φωστήρας 
έν σακουλίοις έχοντας Γέρω Νικόλα λ ί ρ α ς  
Συνδέσμων έλαβον μορφήν κΓ έν τάχει συνελθόντες 
έν σκουποξύλοις εκραζον καί τενεκέ βοώντες.
Χαΐρε μεγάλε οδηγέ παντοίας σωφροσύνης 
Χαΐρε πού είς τό Μακ ’Αλπίν έν φτώχεια τρωγο

πίνεις
Χαΐρε έπαναστάσεως Γουδιού στραβή αύγή 
Χαΐρε ποϋ νά μήν έ'σωνε στόν ΙΊειραια νά βγή 
Χαΐρε τού ’Έθνους τοΰ φτωχού τήν κάμινον ό

σδέσας
Χαΐρε ό σκούφον κόκκινον άνταρτικόν φορέσας 
Χαΐρε ό αμαρτίας σου καί τοϋ Λευτέρη α’ίρων 
Χαΐρε πολλούς στραβοδηγών έκ τών Φιλελευθέρων 
Χαΐρε άστέρος δύσαντος τρεμουλιαστή άκτίδα 
Χαΐρε ό τρέμων έν κρυπτώ τοΰ Μπόγια τή λεπίδα 
Χαΐρε ποϋ είσαι κεφαλή ώς λέν στούς ’Αποστόλους 
νύν καί άεί ανύμφευτε καί στούς αιώνας δλους.
Κήρυκες έν ’Αμερική οΐ Μάγοι γεγονότες 
δταν ή νίλες έπαυσαν τών ξυλισμών ή πρώτες 
ύπέστρεψαν καί έ'φθασαν είς Σαλονίκην πάλιν 
δπως καί πριν άφήσαντες τόν Κικιρίκι ψάλλειν. 
«Τοϋ κόμματος έγίνηκα στραβή γλωσσοκοπάνα 
πλήν φύτεψα βασιλικό καί βγήκε μαντζουράνα 
καί επειδή ξοδεύονται τσουβάλια στόν αέρα 
δσω καί άν βδελύχτηκα τό Βασιληά μιά μέρα 
τώρα Μεγαλειότατον τόν ξαναλέω πάλι 
γιατ’ είναι άγιώτερο γιά μένα τό τσουβάλι.»

(Είτα ψάλλεται— υψώνεται ήθέλαμε νά πούμε—τό 
κοντάκιον τοΰ εύζώνου είς ήχον πλάγιον τούτέστι π λ ευ 
ρ ι κ ό ν  καί σκορπάται ή θαυμασία μελωαηδία τού Έθν. 
Κήρυκος ώς εξής:)

Τφ ύπερμάχω Καφαντάρη νισειτήρια 
ώς λ ι ρ ω θ έ ν τ ε ς  Μάκ ’Αλπίν ευχαριστήρια 
άναγράφει σοι ή πόλις σου Καρπενήσι 
άλλ’ ώς έ'χοντες τά μάρκα απροσπέλαστα 
έκ παντοίας προπαγάνδας έλευθέρωσον 
ΐνα κράζω σοι χαΐρε Πάνε Ιφ-ηγητήήήήήή.

(Συνέχεια είς τό προσεχές.)

έ'να λαγκιόλι μόνον φουστανέλαν μίαν φοράν έξήλθεν ι 
είς τούς αγρούς καλουμενους τ ο υ έ ν τ ι  σ ί ξ ,  ΐνα 
σπείρη τόν σπόρον τών τσουβαλιών τσυ> δ έστί μεθερ
μηνευόμενον τόν μπαμπακόσποροοοοοοον.

Μέρος ούν αύτού έπεσεν έπί γήν κακήν τούτέστι κα
λαμάρια έ'νθα τρίβολοι καί φιλολογικαί άκάνθαι καί 
κατελθόντα άπό τήν τρύπα τής άφανείας των μερικά 
πετηνά μέ δίχως νού ήγουν δρνηα κατέφαγον αύτόόόόν.

Μέρος δέ κατέπεσεν έπί τήν οδόν τήν πρός τάς Π α
ροικίας τού έσωτερικοΰ καί έπελθόντες αγρίως διαβά- 
ται π ω λ η τ α ί ήγουν πραμματευτάδες καί λοιποί κα- 
τεχώνιασαν αύτόν διά κανονιοβολισμώώώώώών.

Μέρος δέ έ'πεσεν έπί γήν καλήν ήγουν ό κ λ ή ρ ο ς  
έλαχεν καί έφύτρωσε καί έξεφύτρωσεν έν καιρφ γρα
σίδι καί τριφΐλι καί προσκαλέσας ό γεωργός τούς φί
λους αύτού είς συνγρασίδιον συμπόσιον κατέφαγον αύτό 
ευφραινόμενοι καί λέγοντες «Ζήσε Μάκ νά φάς μαν
τίλι κι’ άπό έ'ρανο τριφύλιιιιιι.»

Είπον ούν αύτώ οί Μαθηταί αύτού διαπορσύντες. Δι
δάσκαλε αγαθέ, ού δυνάμεθα τάς παραβολάς κατανοή- 
σαι δι’ δ ποίησον αύτάς ψι λ ά  ΐνα κ α τ α λ ά β ω  με ν 
αύτά καί δεχθώμεν έν ήμΐν οφάς αύτά καί χωνεύσω- 
μεν αύτά καί άπορρίψα»μεν είτα αύτά καί όμόφρονες 
ήμών δεχθώσι δΓ ήμών καί έγκλείσωσιν αύτά έν αύ- 
τοϊς ώς τό ρητόν φησί «δμοιος τόν δμοιο καί κοπρηά 
στά λάχανααααααα».

Έπάρας δέ ό Καρπεν-ησοϋς τούς οφθαλμούς αύτού 
πρός τό ταβάνι έ'νθα ανέβηκε τό βώδι μιά φορά κι’ 
εναν καιρό ΐνα ποίηση μουρνταρίαν άπήντησεν αύτοΐς. 
Ούαί ύμΐν στεριανοί τε καί χερσαίοι, δτι οφθαλμούς 
έχετε καί ούχ όράτε πενταφάσκελλον, δτι ώτα έχετε 
καί ούκ ακούετε νταούλια καί ζουρνάδες καί μόνον 
γλώσσα ήμών λειτουργεί Συμμαχικά πινάκια καθαί- 
ρουσα, ΐνα πληρα>θή τό ρηθέν ύπό προφήτου Πισω- 
βρόντη λέγοντοοοοοος. ’Έστησαν Σαλομανίκη τριανδρίαν 
πρός τιιιήν τοϋ πεπουλημένου καί έπί τά πινάκια έ'βα- 
λαν τόν κλήρον τού Πέτρου Κικιρίκιιιιιιιι.

Ούαί ύμΐν δτι ομογενείς ούκ έ'χσυσι κεκλεισμένα διά 
τσιριτσίου τά όμάτια αύτών ώσπερ ό Κικιρίκης ή ώσπερ 
τά κουτάβια άλλά διαγαυγίζουσιν ήμάς καί γάρ γνω- 
ρίζουσιν δτι ό λύκος είς τήν άνεμοζάλην χαίρεται, 
Ταΰτα έντέλλομαι ύμΐν ΐνα μή έν σπατάλη ζήτε, άλλά 
δανείζετε ύμάς αύτούς οίκονομούντες οϋτω άλλήλους

Π ρ ό ε δ ρ ο ς.— Κατηγορεΐσαι δτι είσαι μπακάλης.
Φ α ο1.— Δέν είναι αλήθεια γιατί έγώ δέν πουλώ λάδι, 

έγώ β γ ά ζ ω  μερικών τό λάδι.
Π ρ ό ε δ ρ ο ς .  —  Κατηγορεΐσαι δτι είσαι χαρτο

παίκτης.
Φ α σ.— Μάλιστα. Π αίζω καί τήν πασέτα καί κάνω 

καί σκαλέτες, ιδιαιτέρως δμως μ’ αρέσουν τά πλακά
κια. Βγάζω κάθε κατεργάρη στόν πρώτο λϋκο καί τόν 
τραβώ μέ συγχωρεΐτε καί πάρολι.

Π ρ ό ε δ ρ Ο ς.— Κατηγορεΐσαι δτι πηδούσες στή 
σκηνή.

Φ ασι— Αύτό θά κάνετε καί σείς μιά μέρα, μέ μόνη 
τή διαφορά δτι άντί νά πηδήσετε στή σκηνή, θά πη
δήσετε στό σ κ ο ι ν ί .

Π ρ ό ε δ ρ ο ς.— Κατηγορεΐσαι ώς παράσιτος.
Φ α σ .— Κάθε άλλο παρά άσιτος. Τώρα τρώγω δπως 

τρώγεσθε σείς άναμεταξύ σας, ή άποστολή μέ τά ρού
χα της, ή Τριαινδρία ποϋ τρώει καί τήν τρώει καί οί 
περιοδεύοντες φωστήρες πού δσον ούπω πρόκειται νά 
φάν τό τελευταίο ’Αμερικανικό χάπι πριν προφθάσουν 
νά χωνέψουν τήν τελευταία στερλίνα τής Άντάντ.. Μό
νον έγώ μπορώ νά είπώ τή λέξι π α ρ ά-σ ύ-τ (ρ ) ώ ς.

Π ρ ό ε δ ρ ο ς . — Κατηγορεΐσαι δτι ένώ μίλησες έν 
τούτοις δέν ύβρισες.

Φ α σ.— Έγώ δέν κλέβω κ. Πρόεδρε ούτε κοπιάρω 
άλλους. Τόν τίτλο τού ύβριστοΰ μιά ποϋ άνηκει στούς 
κατηγόρους μου, δέν θά τούς τόν διεκδικήσω. Έγώ 
μονάχα χαρακτηρίζω, σατυρίζω καί κάπου κάπου σ-οι- 
κτειρίζω (τό ρήμα είναι έ π έ κ τ α σ ι ς  τοΰ οίκτείρω.)

Π ρ ό ε δ ρ ο ς.·— Κατηγορεΐσαι δτι είσαι φτωχός δ
πως δλοι οί Νομοταγείς.

Φ α σ.— Φτώχεια έχεις καί σύ κύρ Πρόεδρε. Άλλά 
άντί νά τήν εχης σάν καί μένα στή σακκούλα, τήν έ'χεις 
στό μυαλό άλλως τε δέν ξέρομε ποιός θά πεθάνη φτω
χός γιατί δπως είπε καί ό Σόλων «Μηδένα πρό τοΰ 
^λσυς μ α γ ά ρ ι ζ ε . »

Π ρ ό ε δ ρ ο ς.— Κατηγορεΐσαι δτι γύρεψες ν’ άρθή 
ό αποκλεισμός.

φ α σ .— Δέν τώκαμα γιά μένα κύρ Πρόεδρε. Τώ- 
καμα γιά σένα. Φαντάσου τί χάνεις τόσον καιρό τώρα 
ποϋ θά φόρτωνες πίτουρα καί θά ιφηρωνώσουν γιά 
αλεύρι, θοίστελνες βρίζα καί θάπερνες περισσότερα άπ’ 
δσα αξίζει τό σιτάρι, θά προμήθευες άρδύλες μέ χαρ-

έχοντες έν νώ τό είσιχτήριον τής έπιστροφής και γαρ οι τένιους πάτους καί κείνοι θά τούς περνούσαν γιά πέ- 
Σύμμαχοι έξαποστελούσιν ήμάς δσον ούπω εις τό πΰρ τσινους χωρίς νά βάλω σέ λογαριασμό τό Μ ε ρ ι κ ά -  
τό άπώτερον τό ήτιμασμένον τώ Λευτέρη καί τοΐς άν-1 ν ι κ ο πανί ποϋ θάστελνες γιά νά κάνη ή μακαρίτισσα 
τάρταις αύτού, ένθα ούκ εστι Κλαιρμόντ καί Μακ Άλ- j  ή κυροΰλά μου κάτι πράμματα πούναι ντροπής νά λέ-
πίν, άλλά μεγάλη Μακαλ-πεΐναααααα.

Ταΰτα λελάληκα ύμΐν ΐνα γνώτε δτι ούκ έ'χετε γνώσι j τώρα βουτηγμός.
I γωνται καί διάφορες άλλες πραμμάτειες ών ούκ έ'στι

ΕΚ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑ (Ν ΙΚ Ο Ν ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Τφ καιρώ έκείνω παραλαβών ό Καρπεν-ησοΰς εαυ

τόν καί τά βρεμμένα του έπέστρεψε χαρίεις μ έ χ ρ ι  
θ α ν ά τ ο υ  έκ Σικάγου είς τό Μακ Αλπίν έ'νθα ζωή καί 
κότα ήγουν Αμερικάνικα σπρίγκ τσίκιν καί γκούτ τάϊμ 
καί γάρ οί Σύμμαχοι ούπω τούς οφθαλμούς των εκλει- 
σαν διά τόν κορβανάν τής λίρααααας.

Άκούσας δέ ό δχλος δτι καί πάλιν παραγίνεται ό 
μέλλων νά σώση τήν ψυχήν αύτού καί τά Συμμαχικά 
ψιλά έ'σπευσεν ΐνα ΐδη καί άπολαύση αύτόν καί τό φα
νάρι του ΐνα πληρωθή τό ρηθέν ύπό προφήτου Λιρο- 
γδύτη λέγοντοοοοος: "Υπαγε ΐνα ξύσης διά τών δα
κτύλων σου— μέ συγχωρής— κοιλίας, ΐνα ουτω ποιήσης 
Γκα-φανάριααααααα.»

Συνώδευε δέ τόν Καρπεν-ησοΰν καί ό πεφιλημένος 
μαθητής Πάνος ό Ιφ-ηγητής, ό συνεντεύξεις ποιών 
αστείας καί πρίτς γκρεμίζων Δυναστείας ήγουν ό Ά - 
ραβαντινός ό βαπτισθείς ύπό σοφοΰ τινός καί καλλι- 
κέλλαδος πτηνόόόόόόόός.

Συνελθόντων ούν τότε δλων τών βουτηχτών έν τή 
καλή ήβη τοϋ Μακ Αλπίν έ'στη έν τφ μέσω αύτών ό 
Καρπεν-ησοΰς καί εύλογήσας αύτούς δι’ ανοιγμένων τών 
δακτύλων του ήρξατο λέγων αύτοΐς τήν παρά-βολήν 
ταύτηηηηηην.

’Άνθρωπός τις τσαρούχια ορών πλήν τσιμινιέραν φο
ρών καί έξωπίσω του φέρων χελιδονοουράν ώσπερ μ’

κουκούτσι καί γάρ διά τού Βεριγγείου τού Παπαφιγ- 
γείου τοΰ Τερψιλαγγίου έπιστρέψωμεν είς τά γ-ΐδια 
τούτέστι διά τής Αλάσκας καί τής αντάρτικης τοΰ Λευ
τεράκη μας μπαλάσκας καί τής κακής σας φλάσκααας.

Αμήν άμήν λέγω ύμΐν δτι έμυριιιιιίσθηκαν ήμάς καί 
κυνηγηηηηηήσωσιν ήμάς καί σκουποδιωοκοώξωσιν ήμάς 
καί φουρνοξυλιιιιιιίσωσιν ήμάς καί δακτυλιοειδώς ποιή- 
σωσιν ήμάς συμβολικώς έμπροσθεν τε μέ τό συμπάθειο 
καί δπισθεν δτι ό ψεεεεεύστης καί ό κλέφτης τόν πρώτο 
χρόνο χαίρεταιαιαιαι,

Ταΰτα άκούσαντες οί συμβουτηχταί αύτοΰ προσέπε- 
σον αύτφ καί έκτείνοντες τάς χεΐρας αύτών πρός τήν 
σοκκουουουουοΰλαν αύτοΰ έγαύγιζοοοοοον.

Μεεεεεέγας εΐ Κύριε Καρπεν-ησοΰ καί σπαραξιθυ- 
λαααααάκια τά έργα σου πλήν ούκ έ'στι λυυυυυύρα πρός 
ύμνον τής κοιλίας μαααααας.

Ό  δέ χολωθείς είπεν αύτοΐς. ’Ιδού έγώ καί ή σακ- 
κουουουούλά μου, βουτήξατε γοϋν είς αύτήν καί είς τόν 
έ'ρανον δν ποιεί ό Κικιριιιιιιίκηηηηης.

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

Π ρ ό ε δ ρ ο ς.— Κατηγορεΐσαι δτι κατά τό Συλλα
λητήριο δέν φοροΰσες στό σβέρκο σου γιακά.

Φ α σ.—  Αύτό δέν τό παρετήρησα. Γιά νά τό λέη 
δμως ό Κήρυξ θά είναι άλήθεια γιατί είναι είδικώτε- 
ρος κάθε άλλου άφ’ ού διαρκώς ψωνίζει άπό σβέρκο. 
Έμεΐς οί νομοταγείς κ. Πρόεδρε έ'χομε τήν ιδέα δτι τά 
ροΰχα δέν κάνουν τόν άνθρωπο δπως καί τό ράσο δέν I 
κάνει τόν παπά. . .  αρχισυντάκτη.

Π ρ ό ε δ ρ ο ς.— Δέν ήσο δμως στή θέσι σου.
Φ α σ.— Ά μ ’ σ’ αύτό τόν κόσμο κ. Π ρόεδρε τίποτε 

δέν είναι στή θέσι του, γιατί αν ήτανε τότε άντί νά 
δικάζωμαι γιά τό γιακά θά άπελάμβανα πολλούς ποΰ φο
ρούν βελάδες νά τρών γιακάδες καί άντί νά σέ βλέπω 
μέ τσιμινιέρα καί λουστρίνια θά σέ καμάρωνα μέ μαν- 
ιΰλι καί γσυρνοτσάρουχα.

Ή  προμήθεια.. .
(Είς τό άκουσμα τής λέξεως προμήθεια ό έν άδα- 

μιαίοις ποσί Πρόεδρος καταλαμβάνει δτι θά έ'ρθουν 
σ ε λ ί ν ι  α-σ μ ο ί καί γινόμενος άμέσως λ ι ρ ι κ ό ς άνα- 
βουτά— δχι στή σακούλα τοΰ Δημοσίου ή τής Άντάντ— 
άλλ’ έπί τής έ'δρας του καί παύων νά σκαλίζη πλέον τά 
δάκτυλα τών ποδαριών του πιάνει άμέσως τή μύτη του 
συμβολικώς. Ό  Πάρεδρος δικαστής λιβανίζει τήν πα- 
τριω-τικήν αύτήν συμβολικήν παράστασιν καί ό λ ι β α
ν ο ς οκαρφαλώνει στά ψ ι λ ά  δπως δλα τά ε λ α φ ρ ά  
καθώς λένε στόν τόπο μου π ρ ά μ μ α τ α ,  ένώ οί θεαταί 
(ή μάλλον άναγνώσται) τής νέας αύτής δημοσιογρα
φικής σ α γ ω ν ί α ς μουρμουρίζουν:

Κακομοίρη κικιρίκι· τί σού ήτανε γραμμένα 
άστρα μέσ’ άπ’ τά τσουβάλια ξεφυτρώνουν έ'να-έ'να 
πού ζητούν νά καββαλήσουν καί σατυρικό Ντελάλη 
καί μπαρμπέρηδες μαθαίνουν στού κασίδη τό κεφάλι. ) 
Π ρ ό ε δ ρ ο ς . — Προμήθεια είπες; Προμήθεια; ώ 

Θεοί καί Δαίμονες! Τήν είδες λοιπόν τήν Προμήθεια 
τήν είδες; Ποΰ είναι τό φώς τής τσέπης μου τό άντε- 
ρον τής κοιλίας μου, ή άρτηρΐα τής σπονδυλικής μου 
στήλης, ό μυροβόλος έ σ ω τ ε ρ ι κ ό ς  άήρ πού μέ ζωο
γονεί, ή πιστή μου έρωμένη, τήν όποιαν ζητώ παντού 
ώς ό Όρφεύς τήν Εύρυδίκην; Άλλά π α ρ δ ό ν— ό κύρ 
Πρόεδρος μιλεΐ κάποτε καί Γαλλικά— λησμόνησα πώς 
αύτή τή στιγμή κάθομαι πάνω στήν έδρα μου— δηλ. 
άναμμένα κάρβουνα.

("Επεται συνέχεια.)

Ό  κύριος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν ΤΟΡΡΟΣ

καί ή δεσποινίς
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠ ΟΥΛΟΥ 

έτέλεσαν τούς άρραβώνάς των 
τήν 4ην Μαρτίου 1917.
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Α Π Ο  TON ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 
Μ Π Ο Ρ Ε Ι ;

«Ό  Γ. Σεβνταλής. . . υποψήφιος Πρόεδρος τών «Νο- 
μ ο τ α γ ώ ν . . . »  ό γνωστός υβριστής τοΰ Βενιζέλου 
ό αποπειραθείς νά συλλέξη ύπογραφάς υπέρ τής Π ρο- 
ι τ α γ ά ν δ α ς  κλπ. . . παρεσύρθη άπό ενα ώτομομπιλ καί 
έ χ α σ ε  κ α ί  τ ά  δ υ ό  τ ο υ  τ ά  π ό δ ια » .

Ή ανωτέρω εΐδησις δέν ξέρομε μέ ποιό λεκτικό άπε- 
οτάλη τ° Akron Ο., έδημοσιεύθη δμως έτσι στόν 
«Ντελάλη τής 11 ρομηθείας».

Τή διάβασα την είδησι αυτή καί άνετρίχιασα καί 
έφριξα καί έννοιωσα τήν καρδιά μου νά ξεχειλίζη άπό 
αηδία καί περιφρόνησι πρός τους μ ο χ θ η ρ ο ύ ς  ποΰ 
τήν διατύπωσαν στή βρώμικη φυλλάδα των, δπως τήν 
διετύπωσαν.

’Ελάτε τώρα νά έξετάσωμε μαζί τήν είδησι αύτή γιά 
νύ σταθητε φρίττοντες μπροστά στην κακεντρέχεια ποΰ 
βρωμερά άναπηδά πίσω άπό κάθε μιά λέξι ποΰ κλεί
νουν εκείνες ή λίγες ή γραμμές.

Τί συνέβη στό Akron Ο., "Ενας άνθρωπος ποΰ δέν 
τόν είδατε δπως κι’ έγώ ποτέ, άνθρωπος ποΰ ήτο έπί 
πλέον " Ε λ λ η ν  καί ώς τοισΰτος συνεδέετο μέ τούς αν
θρώπους ποΰ έ'γραψαν τήν είδησι αΰτη μέ ιερούς, μέ 
άγιους καί άρρηκτους δεσμούς αίματος, θρησκείας, γλώσ- 
σης, παραδόσεων εθνικών— αν οί φυλλαδογράφοι άνα- 
γνωρίζουν δεσμούς άλλους έκτός τών προμηθευτικών καί 
τοΰ τσεκιοΰ ποΰ πέρνουν τό Σάββατο τό βράδυ— ό άν
θρωπος αύτός είχε τό φοβερό ατύχημα νά καταστή γιά 
δλη του τή ζωή άπείρως δυστυχής. "Ενα ώτομομπιλ τοΰ 
εκοψε κ α ί τ ά  δ υ ό  τ ο υ  τ ά  π ό δ ι α ,  γιά νά χάση 
γιά πάντα ή κοινωνία έ'να έντιμον μέλος της καί ή 
Πατρίδα ένα υπερασπιστήν της.

Δέν ήτο βέβαια ή εΐδησις αύτή τέτοια ώστε ν’ ά
νοιξη τήν καρδιά, τοϋ, αναγνώστου σέ παλμούς χαράς, 
άλλά σέ τρεμούλιασμα φρίκης ουτε τό γεγονός μπορεί 
νό είναι γιά κάθε άνθρωπο ποΰ έ'χει λογική— ασχέτως 
αν φορή σακάκι ή ράσο— άπό κείνα ποΰ φέρνουν μέσ’ 
στά μάτια άστραπές μίσους, άλλά λύπης μονάχα δάκρυα.

Καί δμως! Τή διάβασα τήν είδησι αύτή τήν άνατρι- 
χιαστική δπως τήν αναγράφω καί είδα τά πρόσωπα 
τών φυλλαδογράφων νά πέρνουν μιά έκφρασι διαβο- 
λικής χαράς κι’ άντίκρυσα τά χείλη τους νά διαστέλ- 
tovrai σέ Μακιαβέλικο χαμόγελο, σέ Σαρδονικό γέλοιο. 
Μέσ’ άπό τής γραμμές ποΰ σκότωσαν μιά, ίσως καί 
Ήρισσότερες χαρές, είδα ν’ άναπηδά ή κακεντρέχεια, 
νά προβάλλη κακοήθες τό μίσος καί έννοιωσα γύρω μου 
να σχηματίζεται μιά άτμοσφαΐρα πνιγηρά ποϋ έδημι- 
°νργοϋσε ή βρώμα χαιρεκάκου ψυχής, μιάς ψυχής ποΰ 
οργίαζε γύρω άπ’ τήν άνυπολόγιστη συμφορά ενός άν- 
“Οώπου πού έκλεισαν μπροστά του δλες ή χαρές τοΰ 
<οσμου ενός πλάσματος ποΰ ή Μοΐρα τό κατεδίκασε νά 
>ή<η) δυστυχισμένο— άν ζήση— σέ δλο του τό βίο.
Ι Τί φοβερό έγκλημα άρά γε νά είχε κάνει ό άνθρωπος 
αιτος ώστε νά προκαλέση τή χαρά εκείνων ποΰ τρέ
φονται καί ζοϋν δχι μέ τής δικές των χαρές, άλλά με 
Τ« δάκρυα καί μέ τόν πόνο τοΰ πλησίον;

Αγαπούσε τή δύστυχη Πατρίδα του δπως άντελαμ- 
'̂νετο αύτός καί νόμιζε δτι τού έπεβάλλετο— δπως τυ. 

^βάλλετο— ν’ άφιερώση στιγμές άπ’ τή ζωή του κι’ 
7| τήν έργασία του γιά τό κοινό συμφέρον. Δέν ήτο 
Ι^ρωπος νά ζή ξεχωριστά, έγωϊστής γιά νά θέτη πιό 
Ψψα άπό κάθε αίσθημα τό ατομικό του συμφέρον άλλά 

Πατρίδος πού πάντα εΐναι καί δικό μας. ’Έτσι 
τ  ού έσκέπτετο είχε καί αύτός μιά γνώμη έν σχέσει 
 ̂ δρόμο ποΰ έπρεπε ν’ άκολουθήση ή Πατρίδα μας, 

fJJ’  £ίχε τό δικαίωμα καί τήν ύποχρέωσι νά έχη. Καί 
; 5  “ Ντελάλης δέν έδιδε στόν άνθρωπο αύτόν τό δι- 
■'Ίίομίΐ νά έχη καί νά υποστήριξή γνώμη άλλη άπό 

'’Ί ποΰ διατυπώνει αύτός γιά τοΰτο καί τή στιγμή 
ό «Νομοταγής» έγεινε άνίκανος δχι μόνον γιά τόν 

τόν πολιτικό, άλλά γιά τόν άγώνα τής ζωής αύ- 
I* οταν ό δυστυχισμένος αύτός "Ελλην έχασε κάθε του 

ν·αί κάθε εύτυχία, άνοιξε διάπλατα στήν είδησι 
τά στήθεια του ό Κήρυξ γιά νά μάς δείξη γιά 

“ >̂στή φορά τήν ειδεχθή, τήν άπαισίαν είκόνα τής 
ποΰ σάν τήν ϋαινα άνασκαλίζει τών πεθαμένων
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τάφους γιά νά στραφη νά όργιάση ξεσχίζουσα τής 
σάρκες τών νεκρών.

Έδιάβασα τήν είδησι αύτή καί μοΰ φάνηκε γιά μιά 
στιγμή πώς είδα τή μορφή τοΰ άνθρώπου, άπ’ τόν ό
ποιον πέρασε πριν νά δοθη γιά νά στοιχειοθετηθη καί 
νόμισα δτι τόν άκουσα νά μονολογή μέ κακεντρέχεια καί 
πάθος έτσι: «Νομοταγής έ; Έναντίον τοΰ Βενιζέλου ή 
μάλλον έναντίον τών συμφερόντων τών δικών μου; 
Καλά νά τά πάθης. Θαυμάσια. Πάει ένα παληόσκυλλο, 
έψώφησε γιά πάντα.»

Έχάρηκε 6 άνθρωπος αύτός πώς διαλαλοΰν έκεΐνες 
η βρώμικες γραμμές καί χάρηκε στή συμφορά τήν ά
πειρη, τήν άνατριχιαστική ενός άνθρώπου άλλου, ενός 
Ελληνος, δχι γιά τό συμφέρον τής Πατρίδος βέβαια, 

άλλά γιά τό δικό του, γιατί ή δύστυχη Πατρίδα δέν 
χαίρεται μά μήτε καί κερδίζει δταν τά παιδιά της ά- 
κρωτηριάζωνται σάν κόβονται τά χέρια ποΰ θά τήν ύπε- 
ρασπισθοϋν μιά μέρα, αύτά τά ίδια χέρια ποΰ τήν έδό- 
ξασαν, ποΰ μάς τήν έκαναν μεγάλη.

Εδιάβασα καί γώ τήν είδησι αύτή καί ρώτησα τόν 
εαυτό μου τότε.

«Μπορεί λοιπόν μέσ’ στήν ψυχή άνθρώπου ποΰ τή 
δαγκάνει τής κακεντρεχείας ή όχειά καί πάθη χαμερπή 
καί ποταπά τήν περιζώνουν, μπορεί μέσα σέ τέτοια μιά 
ψυχή νά κλείνεται τίποτε υψηλό, εύγενές, ιδεώδες πώς 
είναι ή άληθινή γιά τήν Πατρίδα άγάπη;

Καί τάγραψαν αύτά καί παρουσίασαν μπροστά στούς 
άναγνώστας των τόν πνευματικό καί ψυχικό τους κα
θρέφτη άνθρωποι ποΰ κόβονται— δπως λένε— ά φ ι λ ο- 
ν. ε ρ δ ώ ς  γιά τήν Πατρίδα, πνευματικοί νάνοι ποΰ 
προβάλλουν μέ τουπέ σοφών άναμορφωτών, ήθικοδιδα- 
σκάλων γιά νά διαπλάσουν δήθεν καί χειραγωγήσουν 
κοινωνίας. Έφώναξαν μέσ’ άπό τής γραμμές έκεΐνες 
οί άνθρωποι τοΰ μίσους καί τής κακεντρεχείας πρός τό 
κοινόν ποΰ έρχονται δήθεν νά τό μορφώσουν ψυχικώς 
καί είπαν.

Έ !  Σείς. Οί άλ-θρωποι ποΰ δέν ακολουθούν τή γνώμη 
τή δική μας, γνώμη ποΰ δέν μπορείτε νά ξέρετε γ ι α τ ί  
καί π ώ ς  τήν 'έμορφώσαμε, αυτοί οί άνθρωποι εΐναι γιά 
μάς παληόσκυλλα κι’ αν είχαμε έπάνω τους δικαίωμα 
ζωής καί θανάτου, θά γινόμεθα γι’ αύτούς Τουρκο- 
εμάδαι νά σβύσωμε τής τελευταίες μέρες των έπάνω 
στή φωτιά. Άκούτε τί διδάσκομε έμεΐς οί άναμορφωταί 
ταί, οί ηθικοδιδάσκαλοι ποΰ κηρύττομε άπό τής στή- 
λές μας καμμιά φορά δήθεν τό δυστυχισμένο Ευαγγέλιο, 
πράγματι δμως γιά νά μπορέσωμε νά φθάσωμε δι’ αύ- 
τοΰ έκεΐ ποΰ ικανοποιούμε τά βρώμικά μας πάθη, τ’ 
άτομικά μας μίση; Κάθε άνθρωπος πουχει διάφορο άπ’ 
τή δική σας γνώμη, γιατί τέτοια εΐναι ή άντίληψίς του, 
εκείνος είν’ έχθρός σας καί άν μπορήτε ά τ ι μ ω ρ η τ ε ί 
νά τόν έξολοθρεύσετε, πρέπει νά τό κάνετε. Λέν βλέπετε 
εμάς; Έμεΐς τό μόνον ποϋ μπορούσαμε ήτο νά έκδηλώ- 
σωμε τή χαρά πού νοιώσαμε στή δυστυχία του καί τό 
κάναμε εύχαρίστως, έν τη βλακεία μας μάλιστα τό κα
ταχωρίσαμε καί μέ τόν τίτλο «Υβριστής τοΰ Βενιζέ
λου» γιά νά φωνάξη δυνατώτερα ή κακεντρέχεια ποΰ 
τρώει τήν καρδιά μας.

Καί τώρα ρωτώ τούς άναγνώστας μου:
«Μπορεί λοιπόν μέσ, στήν ψυχή άνθρώπων ποϋ τή 

δαγκώνει τής κακεντρεχείας ή όχειά καί πάθη χαμερπή 
καί ποταπά τήν περιζώνουν, μπορεί μέσα σέ τέτοια μιά 
ι|ιυχή νά κλείνεται κάτι υψηλό, εύγενές, ιδεώδες πώς 
είναι ή άληθινή γιά τήν Πατρίδα άγάπη;»

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜ ΑΤΙΑ
\

Ή  τελευταία Γερμανική ραδιουργία, ήτις ήλθεν είς 
φώς κατόπιν τής άνακαλύψεως τής νότας τού Γερμα
νού υπουργού τών Εξωτερικών τής Γερμανίας Ζίμερ- 
μαν, τής άποσταλείσης πρός τόν τέως ένταύθα Γερμα
νόν Πρεσβευτήν Μπέρνστορφ, δέν είναι βεβαίως γε
γονός, τό όποιον πρέπει νά διελθη άπαρατήρητον έκ 
μέρους τοΰ Ελληνικού κόσμου ούδέ στερείται σημασίας 
διά τήν τύχην τής Ελλάδος. "Οσον έκ πρώτης οψεως 
μία Γερμανο-Ίαπωνική συμμαχία καί άν φαίνεται εν
τελώς άσχετος μέ τά Ελληνικά συμφέροντα διά τούς 
ενδιαφερομένους δμα>ς ούχί διά τήν εξωτερικήν άπο- 
ξιν τών ζητημάτων, άλλά διά τό βάθος αϊτών, ένθα 
έπιμελώς κρύπτεται τό πνεύμα, τό όποιον τά προκαλεΐ, 
ή νέα αϋτη Γερμανική απόπειρα, ήτις έτεινε καί έξ- 
ακολουθεΐ ίσως άκόμη τείνουσα είς τήν σύναψιν Συμ- 
μαχίας πρός τήν ’Ιαπωνίαν, είναι αρκετά ενδεικτική τών 
πολιτικών σκέψεων, αίτινες έσχάτως έπεκράτησαν είς 
τό Βερολΐνον, σκέψεων αί όποΐαι πραγματοποιούμενοι 
θά έπέδρων έπί τών ζωτικωτερων συμφερόντων τοϋ Ελ
ληνισμού.

3

Δέν έχομεν τήν γνώμην δτι ή περίφημος αυτή νότα 
τού Ζίμερμαν εΐναι φάρσα διπλωματική— καίτοι ήδυνά- 
μεθα δικαιολογημένος νά τήν παραδεχθώμεν καί ώς 
τοιαύτην— φάρσα, σκοπούσα νά έξαπατήση τήν ’Α 
μερικήν, δπως φοβούμενη αϋτη άπό κοινού έπικειμέ- 
}νην έπίθεσιν Ιαπωνίας καί Μεξικού προβή είς πυρε- 
τώδη έξοπλισμόν χρησιμοποίησα οϋτω τά ’Αμερικα
νικά έργοστάσια δι’ έαυτήν καί μόνην καί άπαγο- 
ρεύουσα κατ’ άνάγκην τήν έξαγωγήν τροφών, δπλων 
καί πυρομαχικών διά τούς Συμμάχους.

Είναι κοινόν σήμερον μυστικόν δτι ή Ρωσσία δέν 
feivai ποσώς ένθουσιασμένη άπό τήν ’Αγγλίαν, τόν κυ- 
ριώτερον αύτόν Συμμαχικόν παράγοντα, δέν υπάρχει δέ 
άνθρωπος παρακολουθών τήν Ρωσσικήν πολιτικήν κί- 
νησιν δστις ν’ άγνοη δτι έν Ρωσσία υπάρχει ίρχυρώτα- 
τον φιλογερμανικόν κόμμα καί δτι μεγάλη μερίς τού 
έκεΐ Τύπου μ’ δλην τήν έξασκουμένην αύστηράν λογο
κρισίαν ανηλεώς έμαστίγωσεν έσχάτως τήν Ρωσσικήν 
πολιτικήν διά τήν άπλοϊκότητα, μεθ’ ής έπίστευσεν αϋτη 
είς τήν ’Αγγλικήν ύπόσχεσιν περί παραχωρήσεως τής 
Κων>πόλεως καί τών στενών είς τήν Ρωσσίαν. Ά φ ' 
ετέρου άπό τής έποχής τοΰ Βίσμαρκ τοΰ μεγάλου συν- 
τελεστοΰ τής Γερμανικής ένότητος, οϋτινος τό δνειρον 
ύπήρξε μία Γερμανο-Ρωσσική Συμμαχία, ήτις θά έξ- 
ησφάλιζεν είς τήν Ανατολήν τήν έλευθέραν άνάπτυξιν 
τών Γερμανικών εθνικών δυνάμεων, έν Γερμανία ύπήρξε 
πάντοτε άρκετά πολυπληθής πολιτική μερίς διαρκώς ένι- 
σχυομένη, ήτις έστρέφετο πρός τήν Ανατολήν.

Κατόπιν συνεπώς τής στασιμότητος, ήν έλαβεν ό Ευ
ρωπαϊκός πόλεμος, καταστάσεως, ήτις ώρισμένοος θά 
έχει πείση πλέον τήν διανοουμένην, τήν έπίσημον Γερ
μανίαν, δτι είναι έντελώς άδύνατον νά έξέλθη αϋτη τοΰ 
μεγάλου άγώνος νικήτρια συντρίβουσα έντελώς τούς 
Συμμάχους, δέν θά ήτο παράβολον νά πιστεύσωμεν δτι 
ένέτεινεν αϋτη τελευταίως τάς δυτίίωματικάς της δυ
νάμεις πρός έν μόνον σημεΐον διά τοΰ όποιου θά 
ήτο δυνατόν νά έξέλθη τής δύσκολου άληθώς θέσεως, 
είς ήν περιεπλάκη.

Ό  άντικειμενικός σκοπός, τόν όποιον ή Γερμανία έπε- 
δίωξε καί επιδιώκει καθ’ ήμάς άκόμη προσπαθούσα δι’ 
δλων τών μέσων νά περιπλέξη τήν Αμερικήν είς πό
λεμον πρός τήν ’Ιαπωνίαν καί τό Μεξικόν δέν είναι 
βεβαίως ή άπαγόρευσις τής εξαγωγής, άλλ’ ή άπόσπα- 
σις τής Ρωσσίας έκ τής Συνεννοήσεως.

Τήν στιγμήν καθ’ ήν ή ’Ιαπωνία ήθελε περιπλοκή 
είς πόλεμον πρός τήν Αμερικήν, ή Ρωσσία θά εύρί- 
σκετο άνευ χρημάτων, έστερημένη πυρομαχικών, διότι' 
βεβαίως τά ’Ιαπωνικά έργοστάσια τά τροφοδοτούντο 
σήμερον τόν Ρωσσικόν κολοσσόν δέν θά είργάζοντο τότε 
διά τόν Ρωσσικόν έξοπλισμόν ουδέ οί κεφαλαιοΰχοι τής 
χώρας τοϋ άνατέλλοντος ήλίου θά διωχέτευον τάς πα
κτωλούς τού χρυσίου των είς τά θυλάκια τών Κοζά
κων. Πώς θά ήδύνατο τότε ή Ρωσσία στερούμενη τής 
κυριωτέρας πηγής τών πυρομαχικών της ν’ άντισταθή 
έπιτυχώς είς τόν Γερμανικόν χείμαρρον, δστις άπειλεΐ 
σήμερον τήν 'Οδησσόν, πολεμεφοδίων τών όποιων ή έλ- 
λειψις άν δέν κατέστη είσέτι, θά γίνη δμως δσον οϋπω 
αισθητή καί είς τούς Συμμάχους αύτούς κατόπιν τού 
φρικτού ύποβρυχίου πολέμου, δστις άπειλών διά λοιμού 
τήν Άλβιόνα τείνει νά κατα,στήση δώρον άδωρον τήν 
Αγγλικήν έπικράτησιν έπί τών θαλασσών;

Έν περιπτώσει περιπλοκής τής ’Ιαπωνίας είς πόλεμον 
πρός τήν Αμερικήν, ή Ρωσσία ήθελεν εύρεθη έν διλήμ- 
ματι ή νά συνομολογήση χωριστήν ειρήνην φοβουμένη 
συντριβήν ή δπερ πιθανώτερον θέλει άποσπασθή τής 
Άντάντ καί προχωρήση είς τόν Τευτονικόν συνδυασμόν 
γνωστής οΰσης τής Γερμανικής γενναιοδωρίας. Έκτός 
τούτου δμως τις δύναται νά μάς διαβεβαιώση, δτι άλη
θώς ή ’Ιαπωνία δέν έλαβε τήν Γερμανικήν πρότασιν, 
ώς ισχυρίζεται, ή έάν έλαβε ταύτην— δπιος ήμεΐς πι- 
στεύομεν— τί πρός τήν Γερμανίαν άπήντησεν; Ή  πραγ
ματοποίησή μιάς Γερμανο-Ρωσσο-Ίαπωνικής Συμμαχίας 
δέν εΐναι τόσω άπίθανος δσω φαντάζονται αυτήν τινές, 
διότι ούδείς ποτε ήδύνατο νά προΐδη δτι Ρωσσία καί 
’Ιαπωνία ήθελον τόσον στενώς συνδεθη άμέσως μετά 
τόν Ρωσσο-’Ιαπωνικόν πόλεμον. Ή  κοινότης τών συμ
φερόντων εξαλείφει άπό τής μνήμης τών λαών τά πα- 
λαιά φυλετικά πάθη δέν εΐναι δέ μακράν ή εποχή καθ’ 
ήν "Ελληνες καί Βούλγαροι έσφιγγον έγκαρδίως τάς 
χεΐρας άλλήλων ηνωμένοι είς τό πεδίον τής μάχης είς 
κοινόν άγώνα.

Ύπάρχσυσι σήμερον άνθρωποι ούχί βεβαίως τυ
χαίοι πιστεύοντες είς τό δυνατόν τής συνάψεως τοιαύ- 
της συμμαχίας, ήτις θά μετέβαλλε τήν δψιν τοϋ παρόν
τος πολέμου καί δέν είναι σκέψις έγκεφάλων νοσηρών 
ό φόβος τής Ρωσσικής άπό τών Συμμάχων άποσπάσεως.
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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

Τήν στιγμήν καθ’ ήν έν ’Αμερική ήθελε κροτήσει τό 
Λυροθόλον ϊνα συναγερθώμεν άνευ φυλετικής διακρίσεως 
περί τήν άστερόεσσαν πρός άπόκρουσιν τοΰ κίτρινου κιν
δύνου εΐμεθα πλέον ή βέβαιοι τότε δτι ή Ρωσσία θά 
«πεσπάτο τής Συνεννοήσεως κατ’ άνάγκην οπότε ή θέ- 
*ις τής 'Ελλάδος θά ήτο καθωρισμένη.

ΟύδεΙς δύναται βεβαίως νά προείπη όποιας εκπλήξεις 
μας έπιφυλάσσει τό προσεχές μέλλον ούδέ πρέπει νά έκ- 
λαμβάνωνται ώς αφελείς οί πιστεύοντες εις τήν εκρηξιν 
δευτέρου πολέμου μετά τήν λήξιν τού διεξαγομένου ήδη 
τοιούτου. Δι’ ήμάς ούτος δέν θά είναι δεύτερος, άλλά 
«υνέχεια τοΰ πρώτου κα ίσυνέπεια τής Ρωσσικής άπο- 
«πάσ<εως εις τήν οποίαν έλπίζομεν. Έκεΐνοι οϊτινες έ-

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
'Έδρα έν HOUDSON, MASS.

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

Φέρομε ν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή Ε 
ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τώ ίδιοκτήτφ έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
’Έχομεν ήδη παραδώσει τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί, έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. "Ηδη ή Έ-

μαρτύρησαν είς τήν προσφιλή Πατρίδα, καθηλωθέντες! τα^ ία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented.) μηχανηματων της, και πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλνσιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

ύπό τών προδοτών καί τών πεπλανημένων έπί τοΰ άτι- 
μωτικοΰ προδοτικού Σταυρού, εκείνοι οιτινες διέτρεξαν 
τοΰς εσχάτους τών κινδύνων ϊνα κρατήσωσι τήν Ελλάδα 
ονδετέραν δέν έ'πραξαν τοΰτο βεβαίως συνεπεία τής ’Ι 
ταλικής έπεμβάσεως είς τόν πόλεμον, άλλ’ έξ αιτίας 
τής βουλημίας τής Ρωσσικής άρκτου τής οποίας πο
λιτικοί μύωπες προσεφέρθησαν άμα τή έκρήξει τοΰ Ευ
ρωπαϊκού πολέμου ν’ άκονίσωσι τούς όδόντας, διά τών 
οποίων θά κατεσπάρασσεν αΰτη τάς σάρκας τής Ελ
ληνικής Πατρίδος.

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ  
Ό  κ. Τίμος Κωνσταντινίδης είναι ό μόνος περιο- 

δεύων άντιπρόσωπος διά την παρούσαν έφημερίδα έ'χων j 
τί; δικαίωμα νά έγγράφη καί νά είσπράττη συνδρομητάς | 
κ«ί αγγελίας.

Διά τοΰτο ΰεωρούμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σωιιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
στασις δπως άγοράσ») μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ ύψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρό. πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή εΐναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

Γράψατέ μας εις τά Κεντρικά Γ  ραφεία. ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ΰπολήψεως
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Θέλεις νά βάλης ρούχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης σταύς Εδραίους κι’ είς κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μπουτουνιέρ’ άκόμα 
δχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα. 
’Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 
«ν δέν τόν e-y’ ή Φύσις γέννηση καλλιτέχνη· 
γι’ αύτό άν θέλης ρούχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τούς δανδήδες ντύνει. 

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

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
| μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλάκωση 

"Αν μ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί έχεις οίκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη; 

j Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν έρθη μέρα 
Ούαί &ν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

John Marakas, R ookery  Bldg. R oom  8 1 7 , C hicago, 111.

Σ. Ν. ΔΙΛΜΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite 1115 Chicago, 111.
Έργασθείς είδικώς είς τά Νοσοκομεία τών ΓΙ αρισίων 

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

Ώ ραι επισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείου
10— 12 π. μ. Mosonie 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

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
ΤΩραι επισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre Bldg. 
καί5Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη καί 479 Broadway
Παρασκευή 9:— 12 Π. Μ. Gary, Ind.

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δεν περπατεΐ μονάχη.
“Εχεις τά δόντια σου γερά; "Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διόρθωσης 
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο. 
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

Κ.

256 W. 44 ST.

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
* Ιατρός

NEW YORK.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ 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
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θάτά  βρής καί Μαυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YORK

K.

136 E. 17th S t,

Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK

— ”E! Κουμπάρε!
— Ποΰ τά πήρες τά στέφανα;
—  Ποΰ άλλοΰ στού κ. Έξαρχουλάκου, 33 Madison 

St., New York.
Έκεΐ βρίσκει κανείς Λαμπάδες Νυμφικές σκέτες κα'ι 

πλουμιστές, Πέπλα νυμφικά, Στεφανοθήκας ωραίας, 
Βαπτιστικά ένδύματα ποΰ τά ζηλεύει κάθε άνθρωπος 
γιά τή φιγούρα ποΰ κάνουνε καί τήν φθήνεια τής τι
μής των.

Σημαίας Έλληνικάς καί Άμερικανικάς, Εικόνας 'Α
γίων, Λιβανιστήρια, Λιβάνι καί Μπρίκια τοΰ Καιρέ.

Έκεΐ άν δώσης τή φωτογραφία σου σοΰ σάγνουνε 50 
δελτάρια φωτογραφικά γκλασσέ χρωματιστά πρώτης 
ποιότητος μόνον μέ 2.50.

’Αλλά τό σπουδαιότερον εΐναι νά δής τά ΔΕΛΤΑ
ΡΙΑ του τά ΛΑΜ ΠΡΙΑΤΙΚΑ καί δλα τ’ άλλα, μία 
τόσον πλούσια συλλογή ώστε πας νά πάρης ενα καί 
περνεις δέκα καί τό πλέον σπουδαιότερον είναι ποΰ τά 
πωλεΐ δχι 5 σέντς έκαστον άλλά 4 σέντς μόνον. "Αν θά 
μοΰ πής δέ γιά χονδρικάς τιμάς. ’Έ ! Αύταί είναι ασυν
αγώνιστοι πλέον.

’Ά  ξέχασα! Έκεΐ βρίσκεις Γραβάτες μεταξωτές, μαν- 
δήλια γυναικεία καί άνδρικά καί τί νά πρωτοθυμηθώ.

Πρό παντός βρίσκεις φθήνια καί ποιότητα καί δέν 
έχεις άλλο Κουμπάρε μου παρά νά πάς έκεΐ μιά φορά.

Σοΰ συνιστώ λοιπόν νά άγοράζης δ,τι θέλεις άπό τοΐ 
Έξαρχουλάκου.

Χονδρικαί τιμαί ιδιαίτεροι συμφωνίαι.
Γ ράψατε:

D. EXARHOULAKOS 
33 Madison St., New York.

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

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

MELETI’S HAIR TONIC 
41G CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
ίέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα»
** δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θδβρης μήτε δέκα.
Αάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μ* φθήνεια δσω πέρν*» 
γιατ' δλα τό Κατάστημα τοίς μιτρητοΐς τά φέρνει.
LKKAS & D R IV A S 19-21 ROOSEVELT ST. Ν. Υ.

’Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια «οΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
'Ο Γαλανός γι’ αύτά έδδ καί δίνει καί είσπράττη 
ποδναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Y«rk

Μίστερ κανείς δέν θά σε πή πώς δέν θά πή καί μέν*. 
ροΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κΓ είσαι φιγουρίνι 
στούς Παπαγεωργίου. Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ςσΰχα νά κάν^ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL

* **

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
οουχα, τής έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
·**

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ *Όθωνος, καφές τού Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα 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

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά εϊτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες; 
Στοΰ Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσ^ς 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είνοιι τούτο; 

*  ★  *

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

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

* *  *

Πές μου τί είσαι; σ’ ερωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εύα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
"Ο,τι κι’ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τού ήλεκτρικοΰ, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό « Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν »  νά πάρης τοΰ Φαράκον. 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W . 28ΤΗ  ST.,

***
ΕΛΛΗΝΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΗ Μ Α ΤΑΡΧΑ Ι 

ΤΗ Σ ΑΜ ΕΡΙΚΗΣ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε tj* 

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

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

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY Λ

693 6th A V E . NEW Υ0 **
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175

* *  »

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξης ό βέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων 
άπό τοΰς Πέππαν κι’ ” Αλεξ ά ς σηεύση νά τά  πάρη 
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Π έππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα 
κι’ όποια δουλειά κι’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 

”  1450 W. 5th Ave. Cleveland α


