
Ποϋ ο Ζαμπουνης γράφει 
κΓ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι κα'ι πλέει στό χρί’σάφι.

ήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μί πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά χάνη γέλΓ αύτός μέ μας καί μεΐς μ’ έκείνον χάζι.
Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τ! τόν περιμένει.

Δεκαεφτά τοΰ Μάρτη. Νηά μπόρα άριβάρει 
Χαιρετισμοί στόν Πάνο μά καί στόν Καφαντάρη

Αν θέλη υμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνβ 
δυο μοναχά δολλάριυ τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο ι ,  
την συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ^ .
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
ποΰ προπαγάνδες «άν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

'Εφτά τοΰ φύλλου αριθμός. 'Όλα τραβούν σάν πρώτα 
καί καταντήσαμε στραβοί άπ’ τά καινούρια φώτα

Στό χέρι του κ ρ ι ν ό λ ι ρ ο ν  ό Φασουλής κρατών 
προσπίπτει τούς Σαλονικιούς φωστήρας χαιρετών.

Χαιρετισμοί τοΰ Φασουλή 
ενδιαφέροντες πολύ.

Λάμψασα ή φαλάκρα σου καί δώ άν Αμερικ 
ώσπερ τρουβιάς άλατερός καί γλόμπος έλεκτρίκ 
τό σκότος έπεδίωξεν ού μήν καί κάθε πλάνην 
καί εΐδωλον πεποίηκες τόν λιρικόν Τατάνην 
δστις ορών τά φώτα σου καί τά τοΰ Πάνου φώτα 
(άλλοΰ τά κακαρίσματα κι’ άλλοΰ γεννά ή κότα) 
προσέπεσέ σοι έν χερσί κρατώντας τόν Ντελάλην 
καί έκραξε περιχαρής καί μέ φωνήν μεγάλην.

Χαΐρε ό διαλέξεων κρατών είς χείρας φάρον 
Χαΐρε κλεινή άνόρθωσις τών καρεκλοποδάρων 
Χαΐρε δΓ ών συντρίμματα έγίνηκαν κεφάλια 
Χαΐρε δΓ ού προμηθειών φορτώσαμε τσουβάλια. 
Χαΐρε νεφέλη κίτρινη ήν έστειλε μοι Μοίρα 
Χαΐρε ή όδηγοΰσά με σάν τό στραβό στή λίρα 
Χαΐρε τρυφής διάδοχε τοΰ παλαιοΰ τοΰ Μάννα 
Χαΐρε τρυφής τριανδρικής ή τρύπια καραβάνα. 
Χαΐρε δν μάς άπέστειλεν ό κλωτσητός τής Μοίρας 
Χαΐρε έξ ού άπέρρευσε γαλό-μελι τής λίρας. 
Χαΐρε σουγιά άναζητών γιά γδάρσιμο τομάρι 
Χαΐρε καί τρις άντίχαιρε τοΰ ’'Εθνους μακελλάρη.

Μέλλοντος Άραβαντινοΰ τοΰ φωτεινοΰ έν άλλοις 
καθά φησί διηνεκώς ό κληρικός Ντελάλης 
αποστολής μεθίσταται ή μεταστάντος μάλλον 
καθό Μεσιέ Καφανταρή πατήσαντός του κάλον 
ταΰτα έβόα Φασουλής κοινή καί κατά μόνας 
’Αμήν καί ’Αλληλούια κι’ είς πάντας τούς αιώνας.

Ώ ς θαυμαστός δικανικός ού μήν καί πατριώτης 
Πάνος ό διαλεκτικοσυνεντευκτικοδότης 
ποΰ διαλεκτικοποιεΐ καί συνεντευξοβγαίνει 
άπ’ τόν Άγιοφανούριο καί στή Φανερωμένη.

Νέα ήμΐν άνέθορεν έκ τών φωστήρων πίστις 
ήνπερ καί διεκήρυξε Ντελάλης ξυλοσχίστης 
Βλαστήσασα γάρ έκ γαστρός καθά φησίν άσπορου 
δ μεθερμηνευόμενον έκ τοΰ μπαμπακοσπόρου 
στραβούς πολλούς έφώτισε δι’ δ καί βαγαπόντες 
πρός λίρας Άγγλογαλλικάς έκραύγαζον βοώντες.

Χαΐρε τό άνθος τό ήδύ τής κάθε ανταρσίας 
Χαΐρε τό δπλον τό φρικτόν κατά τής άμασίας 
Χαΐρε τό άγλαόκαρπον τό δέντρον τό λιλΐ 
Χαΐρε δι’ ού κΓ έξ ού μασά κλεινή αποστολή 
Χαΐρε ή τήν έκθρόνισιν κυοφορούσα πάλιν 
Χαΐρε ή πατριωτικόν ποιούσα τόν Ντελάλην 
Χαΐρε φρικτή δυσώπησις άντάρτου Λευτεράκη 
Χαΐρε ποΰ έχω στήν καρδιά φαρμάκι φουντουκάκι 
Χαΐρε στολή πολλών γυμνών καί ξετραχηλισμένων 
Χαΐρε στοργή Κιρικικών κι’ δλων τών πληρωμένων 
Χαΐρε στερλίνα κίτρινη ποΰ πατριώτας κάνεις 
ώσπερ ό κικιρίκιος τά φτιάνεις καί τακάνης.

Ξένους ίδών ό Φασουλής μέ ’Αγγλικό χρυσάφι 
μέσ’ στό μεταναστευτικό όρμήσαντας χωράφι 
κι’ έ'χων έν νφ ’Αποστολεύς τούτέστι γυρολόγος 
περί διά μασήματος καί μόνον είναι λόγος

καί προσηλώσας τή ματιά επάνω στό ζευγάρι
στόν Πάνο τόν Ιφ-ηγητή καί πρός τόν Καφαντάρη
έβόα ’Αλληλούια καί τά παχειά σας λόγια
πόσες στερλίνες ήμποροΰν νά κάνουν κομπολόγια;
Γένοιτο, άλληλούϊα δέκα φορές άμήν
καί λάβετε βρεμένα σας προτού περάση μήν.

“ Ολος ό κόσμος έβλεπε φωστήρας δώ έκεΐ 
κοκορικό ό Κήρυκας κιρικι λιρική 
καί γάρ ή συγκατάβασις τοΰ Κρητικοΰ Λευτέρη 
αντιπροσώπους έστειλε καί στά δικά μας μέρη 
ΔΓ δ ό ύ-ψιλός Σωτήρ άν Αμερικ έφάνη 
ώσπερ λιρώδης δηλαδή1 στόν Πέτρο τόν Τακάνη 
δστις έκτείνων πρός αύτόν τσουβαλικάς του χείρας 
τοιόνδε ύμνον έ'ψαλλεν έπί στερλίνας λίρας.

Χαΐρε Σωτήρος Κρητικού φωστήρ έντολοδόχε 
Χαΐρε Συμμάχων ώς φησί γελωμαζουμοδόχε 
Χαΐρε απίστων δ έστί Νομοταγών σκοπός 
Χαΐρε τοΰ Βενιζελισμοΰ στύλος ό σεσηπώς 
Χαΐρε Λευτέρη δχημα τοΰ κοκκινοσκουφά 
Χαΐρε Μακ”Αλπιν οίκημα μέ βού Συμμά καί φά 
Χαΐρε δι’ ού έγείναμεν φίλοι παντός Συμμάχου 
Χαΐρε δΓ ού τό πρόβλημα έλύθη τοΰ στομάχου 
Χαΐρε ή κλείς άνοίγουσα Συμμάχων Βασιλείας 
Χαΐρε ελπίς Δημοκρατών καί πάσης κουτσουλίας 
Χαΐρε γαμπρέ ανύμφευτε Δημοκρατίας Νύφης 
Χαΐρε μονάχα μιά έσύ καί δεκατρείς ό ϊφης.

Πάντων τών έν ’Αμερική ηύφράνθη ή καρδία 
,ού μήν τών διαλέξεων ή μελωαηδία
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μέχρι Σικάγου έφθασε καί έως τή Βοστώνη 
ένθα δέν έμεινε γερό σακό καί πανταλόνι 
Καί γάρ απρόσιτον πολύ τήν λίραν έθεώρουν 
δΓ δ πολλά σκεπτόμενοι σπουδαίως διηπόρουν 
καί έλεγον τοΐς εχουσι κι’ ενός κοκόρου γνώσι 
Άμάν καί ’Αλληλούια ποτέ μήν ξημερώση 
Δεΰτε καί συμμασήοωμεν Συμμαχικήν στερλίναν 
πείνα κεί κάτω μά καί δώ όρώμεν Μακαλ-πϊναν 
καί Μακαλπίνομε καί μείς οί κοκκινοσκουφάδες 
καί μπού ντουνιά τσαρκί φελέ πώς λένε ο'ι 'Αγάδες.

Ρήτορες περινοόστατοι, πολόφθογγοι σοφοί 
έλάλουν καί μ’ εύλάβειαν τούς ήκουον κωφοί 
καί νεύμασι δακτυλικοΐς ήρώτων έν σιγή 
« Π οϊος καί πόσα καί γιατί ό π ο ι α  χορηγεί;»
'Ημείς δέ τό μυστήριον θαυμάζοντες πιστώς 
βοώμεν ώς ό Έξαρχος ό Σόλων ό Βλαστός.

Χαϊρε Λευτέρη τοΰ Κρητός σοφίας φυσερόν 
Χαϊρε δοχεϊον άφθαρτον Συμμαχικών λιρών 
Χαϊρε δΓ οΰ πικραίνονται κλεινοί ύφηγηταΐ 
Χαϊρε καθ’ οΰ έπέρχονται Σατΰρων ποιηταί 
Χαϊρε δεικνύων τούς σοφούς χωρίς μυαλό κουκοϋτσι 
Χαϊρε κρατών τόν ναργιλέ κι’ ό Πάνος τό μαρκούτσι. 
Χαϊρε ό νέας πίστεως δεικνύων κολυμβήθρας 
Χαϊρε ό Βενιζελισμοΰ σκορπίζων μπουμπουλίθρας 
Χαϊρε δτι Νομοταγών φουσκώνονται ρουθούνια 
Χαϊρε σαγήνας σου πληρών μέ Συμμαχομπαρμπούνια 
Χαϊρε έξέλκων τοΰ βυθού χρυσά ναπολεόνια 
Χαϊρε Συμμάχων προσφιλών γροθίζων τά σαγόνια 
Χαϊρε ραβδί χρυσόστικτον βαστάζων τούς ραιβούς 
Χαϊρε λαμπάς φωτίζουσα μονάχα τούς στραβούς 
Χαϊρε όλκάς Συμμαχική τών ψιλικοθελόντων 
Χαϊρε λιμήν Τριανδρικέ κι’ δλων τών άλλων πόντων 
Χαϊρε Γαμπρέ ανύμφευτε τής Δημοκρατουμένης 
Χαϊρε καί στράβωσε καί μάς δσω δώ πέρα μένεις.

Σώσαι τό Έθνος καί ήμάς ό Καφαντάρης θέλων 
προσήλθεν αΰτεπάγγελτος είπών είς Βενιζέλον 
«Νΰν δοξασθήσεται Σωτήρ δν έ'στειλεν ή Κρήτη 
εις χώραν άπελεύσομαι Κολόμβου μακαρίτη 
ένθα πολύς 'Ελληνισμός βιών είς τήν σκοτίαν. 
’Ανακηρύξω παρευθύς ούκοΰν Δημοκρατίαν 
καί οψεταί με νικητήν πάσα Θεσσαλονίκη 
σύν Μεραρχίαις δεκατρείς τοΰ Πέτρου Κικιρίκι.
Καί έξεστράτευσεν εύθύς μετά τών άλλοφύλλων 
πλήν φίλος ενα τενεκέ έχάρισε πρός φίλον 
καί είπε φίλε φύλαττε τόν ντενεκέ τόν άσημον 
γιά νά τόν στείλης κάποτε τοΰ Πϊ καί Τα παράσημον 
Ού μήν παραγενόμενος ενταύθα δι’ ήμάς 
έφάνη τοΐς Κηρυκικοΐς μελάτος λουκουμάς 
καί είπον ’Αλληλούια άπαντες μ’ ενα στόμα 
ήγουν λωπάς έκύλησε καί εΰρηκε τό πώμα 
ΔΓ δ οί Φιλελεύθεροι έχάρησαν πολύ 
καί είπον ’Αλληλούια καί ή ’Αποστολή 
αμήν τών σιαγόνων των ού μήν καί τών στομάχων 
καί γαΐαν έ'χοι έλαφράν στρογγύλα τών Συμμάχων.

(Συνέχεια είς τό προσεχές.)

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου.)

( Π ροσέρχεται ό πρώτος μάρτυς τής Κατηγορίας ό 
όποιος καταλαμβάνων τό έδώλιον προσηλώνει τρυφερώς 
τά μάτια του δχι στό πρόσωπον, άλλά στήν τσέπη τοΰ 
κ. Προέδρου.)

IIρ.—  Πώς ονομάζεσαι Μάρτυς; Μ.—  Πενοσύρτης 
Τσουβαλοβούτης ή Ξυλοσχίστης. Π ρ.—  Πόσων ετών εί
σαι; Μ.— Δέν ξέρω κ. Πρόεδρε. Πιστεύω δμως δτι 
δέν θά είμαι άκόμα οχτώ μηνών, άφ’ οΰ μέ λένε έφτα- 
μηνίτη. Π ρ.—  Ποΰ έγεννήθης. Μ.— Ή  παράδοσις ά- 
ναφέρει δτι είδα τό φώς μέσα σέ κάποιο κουμάσι, τά 
οικογενειακά δμως κιτάπια μου γράφουν πώς γεννή
θηκα σέ σταΰλο. Πρ.—  Ποΰ κατοικείς; Μ.— Σήμερα 
δώ, αύριο ίσως άλλού, μεθαύριο άκόμα παραπέρα δπως 
οί Τσιγγάνοι καί οί φωστήρες τής άποστολής. Πρ.—  
1 ΐ έργασία κάνεις; Μ.—·Β ο υ τ η χ τ ή ς. Π ρ.— Βου
τάς σέ σφουγγάρια; Μ.— ’Όχι. Βουτώ στά καλαμάρια 
τοΰ Έθν. Κήρυκος κάθε μέρα καί στή σακκοΰλα τοΰ 
αφεντικού κάθε Σαββάτο (έδώ ό κ. Πρόεδρος άγνω
στον γιατί στενάζει βαθέως οί δέ πλησίον του ίστάμενοι 
τόν ακούουν νά μουρμουριζη περίλυπος· Δι-έρριψαν στόν 
παρά μου εαυτούς καί έπί τά τσουβάλια μου έ'βαλα 
κ λ ή ρ ο ν ) .  Πρ.—  "Ωστε ανήκεις είς τό Συντακτικόν 
τοΰ Κήρυκος; Μ.— Ναι Δηλαδή μάλλλον είς τό Συν
τακτικόν τοΰ Κ α τ ε β α ί ν ε ι  (ταύτοχρόνως ό μάρτυς 
τρίβει τόν άντίχειρα έπί τοΰ δείκτου του είς παράστα-
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σιν συμβολίζουσαν μαζοΰμαν). Π ρ.— Γνωρίζεις Μάρτυ ι 
τόν κατηγορούμενον; Μ.— Ά ν  τόν γνωρίζω λέει; "Οπως 
σάς τόν κάλπικο παρά καί τής δεκάρες τής Αργεν
τινές. Πρ.— Συγγενεύεις μαζί του; Μ.— ’Όχι, άλλά 
μπορεί καί νά συγγενέψω. Ποιός τό ξέρει πώς τά φέρ
νει ό καιρός. Ιίερίμενες έσύ ποτέ νά ίδής δλους τούς 
φυγοστράτους τοΰ Κήρυκος νά είναι σήμερα τόσω πο
λεμοχαρείς πατριώτες; Έγώ είμαι άνύπαντρος καί ό 
κατηγορούμενος έχει κόρη. Μάρκα έπήρε τελευταίως 
χιλιάδες τών χιλιάδων συνεπώς έχει μέ τί νά τήν προι
κίση έν καιρώ καί επειδή έμεΐς δχι μόνον δέν μπορούμε 
νά προκόψω;.;ε, άλλά νά ζήσωμε καλά καλά μέ τή δου
λειά πού κάνωμε ώς μόνη σωτηρία μάς άπομένει ή 
προίκα τού Μπερντέ, τήν οποίαν θά φροντίσωμε νά βου- 
τήξωμε μαζί μέ τό τρίτον μέλος τής οίκογενείας τού 
Φασουλή. Πρ.— 'Ορκίσου. Μ.— 'Ορκίζομαι νά εΐπω δλα 
τά έξ άμάξης καί μόνον δσα σέρν’ ή σκούπα χωρίς 
φόβο νά μπώ μέσα καί νά κυττάζω έ'ξω. Πρ.— Τί 
γνωρίζεις περί τοΰ κατηγορουμένου; Μ.— Έγώ κ. Πρό
εδρε είμαι καθώς ξέρεις Βενιζελικός δπως σείς καί 
διάφοροι άλλοι εύγενεΐς Πρίγκηπες τής Τ σ ο υ β ά 
λι ας είς τής τσέπες τών οποίων ρέει αίμα στερλινικόν. 
Πρ.— Νά α ύ τ α π-ά ρ ν η σ ι ς τής Πατρίδος μιά 
φορά. Ώραία. Λοιπόν; Μ.— Έγώ κυτάζω τή δουλειά 
μου ή μάλλον τήν κοιλιά μου καί λέω πώς πρέπει νά 
κυτάζω τά χάλια μου δπως καλή ώρα λέτε τώρα μέ τά 
ποδάρια σας καί σείς «Βάϊ Βάϊ τά τσουβάλια μου». 
Πρ.-—Άφεριμ Μάρτυς. Νά ένας πατριώτης γνωοτι- 
κός. Μ.— Τό λοιπός έκείνη τή νύκτα. Πρ.— Μά δέν 
ήταν νύχτα Μάρτυς ήταν μέρα. Μ.— Ά  ναι. Μέ συγ- 
χωρεΐς κ. Πρόεδρε. Ξέρεις έμεΐς έχομε συνειθίσει τήν 
ή μ ε ρ α  νά τήν λέμε πάντα νύχτα στήν έφ-νυχτερίδα 
μας καί δταν ό στραβός πάρη κατήφορο δέν μπορείς 
νά τόν συγκρατήσης πιά παρά μόνον μέ τούς ήχους 
τής λ ύ ρ α ς .  Τό λοιπός εκείνο τό βράδυ άφ’ ού έμά- 
σησα καλά καί έρούφηξα άκόμα καλλίτερα είπα μέσα 
μου. Βρέ δέν πάω μιά ποΰ είμαι χορτάτος νά κάνω 
γούστο μέ κείνους πού κάνουν συλλαλητήριο νά δοθή 
ψωμί στούς παλαβούς ποΰ άντί νά μποΰν στόν πόλεμο 
καί νά χαθούν τζάμπα έπροτίμησαν νά κάθονται καί 
νά πεινούν; IIρ.— Μπράβο, μπράβο. Νά. Πατριώτης 
μέ μυαλό. Έ χ αίσθημα- βεβαίως. Λοιπόν. Μ.— Τό λοι
πός βάζω τό καπέλλο στά. . . ποδάρια μου καί τραβώ. 
Πρ.— Στά ποδάρια είπες Μάρτυς; Σάν εμένα καί σύ; 
Μ.— Βέβαια. Κατά τό Μαστρογιάνν’ καί τά κοπέλλια. 
"Ολοι μας σχεδόν σκεπάζομε κεί μέσα κατά τόν ίδιον 
τρόπο τό μέρος άπ’ τό όποιον βγαίνουν δλες ή σκέψεις 
ή μάλλον ή ανοησίες μας. Τραβώ λοιπόν στό Χώλ τί 
νά ίδώ. "Ενα Χώλ ποΰ μπορούσε νά χωρέση 4.000 αν
θρώπους έντελώς ά δ ε ι ο  ψυχή δέν ήταν ούτε στήν 
πλατεία ούτε στά θεωρεία. Πρ.— Νά ένας άνθρωπος 
εύσυνείδητος ποΰ λέει πάντα τήν άλήθεια. Μ.— Μά δέν 
σάς είπα κ. Πρόεδρε πώς μουντζουρώνω τό χαρτί στόν 
Έθν. Κήρυκα; Νάσου τότε καί βλέπω πάνω στή σκηνή 
τόν κατηγορούμενον. Κυτάζω νά ίδώ αν φορούσε στό 
κεφάλι του φουγάρο δηλ. τσιμινιέρα δπως τού λόγου σου 
τήν άλλη φορά, ποΰ τέτοιο πράμμα. Τρίβω τά μάτια 
μ οί) νά ίδώ καλά άν είχε φράκο δπως οί άνθρωποι ποΰ 
έχουν άξία σάν καί τήν άφεντιά σου, δέν βαρειέσαι. 
Τίποτε. Σέ κάτι άλλους πάλι ποΰ καθόνταν πίσω του 
κυτάζω νά ίδώ άν ύπήρχαν γύρω άπ’ τό σβέρκο τους 
τούλάχιστον γιακάδες ψηλοί, Μπά. "Ολοι ήσαν μέ τό 
συμπάθειο κατεβασμένοι.

Πρ.— Κατεβασμένοι έ; Μωρέ τίποτε δέν τοΰ ξέφυγε 
κεινού ποί'κανε τήν περιγραφή στόν Κήρυκα. Λοιπόν. 
Μ.— Περιμένω νάρθοΰν καί τίποτε άλλοι άνθρωποι, -πε
ραίνω, περιμένω τίποτε. Μόνον ή Επιτροπή τών Νο
μοταγών έπάνω καί άπό κάτω έγώ. Οφ κόρς κατά 
πώς τό λέν καί οί ’Αμερικανοί άρχισα νά στενοχωρού- 
μαι καί νά ιδρώνω στή θέσι ποΰ βρισκόμουν. Νάσου 
τότε καί μπαίνει μέσα κάποιος. “Ελα μωρέ Νομοταγή 
τοΰ φωνάζω γιά ν’ αρχίσουν έπί τέλους; Μπά. Μοΰ 
λέει. Εγώ είμαι Βενιζελικός. Κοκάλωσα. Σαπριστί. Δυό 
εΐμεθα δλο τό άκροατήριο καί κείνοι όπα(οι)δοί τοΰ 
Λεύτεράκη καί λ υ ρ ο π α ΐ χ τ α ι τής κάθε όπαηδίας 
τοΰ Έθν. Κήρυκος. Έπί τέλους άρχίζει ό κατηγορούμε
νος νά μιλή. Πρ.— Λοιπόν τί είπε μάρτυ; Μ.— Τί είπε; 
Μήπως καταλάβαμε τίποτε άπό δσα είπε; Π ατρίδα είπε, 
Βασιληά είπε, αποκλεισμό είπε, ψωμί είπε, πείνα είπε 
πράμματα ποΰ δέν έχουν καμμιά σχέσι μέ μάς μέ τήν 
κοιλιά μας, άντί προμήθειες νά πή, τσουβάλια νά πή, 
παράσημο νά πή, φωτεινός νά πή, ά χ ι ν ο ύ σ τ α τ ο ς 
νά πή, ότρητός νά πή καί κάθε γιαπί ποΰ κτίζουν τά' 
διάφορα συντακτικά τούβλα τής περιφήιιου Κορακιστι- 
κής έφ-νυχτερίδος. (Συνέχεια είς τό προσεχές, ι

Π Ρ 0 Σ Κ (0 )Λ Η Σ ΙΣ

Προσκαλούνται δλοι οί Φιλε-Λευτέρη είς γενικήγ 
συμμαζούμαν (έκ τοΰ συμμαζώνω) προκειμένου νά συ
ζητηθούν διάφορα κονδύλια κοινώς καλούμενα ό π ο ΐ ο 
ή ψι λ ά  παρά τών Συμμάχων σήμερον γιά τούς έθνι. 
κούς( ι) αγώνας καί μερικές άδειες περί τ σ ο υ β α λ ο 
φ ό ρ τ  ω σ ι ς γιά μάς μεθαύριον.

Τά μέλη τής Έπι(ν)τροπής καθό άνήκοντα είς χήν 
πρώτην κοινωνικήν κ λ ά σ ι ν θά προσέλθουν άν (jοάχ 
-—λάθος τυπογραφικόν άν φράκ— έκτός ήμών, οί όποιοι 
άναχρονιζόμενοι θά παρευρεθώμεν έν φουστανέλα *qI 
γουρνοτσαρουχίοις ά ν ε υ  φ ο ύ ν τ α  καί δίχως έ σ ί\. 
φ ρ α κ ο ν.

Παρα δ η γ μ α τική τάξις θά έπικρατήση διό προσ
παθήσατε νάρθήτε ένωρίς, ϊνα εξασφαλίσετε θέσιν εις 
τό. . . άστυνομικόν κρατητήριον.

Ό  Έξοχώτατος Πρίγκηψ τής Τσουβαλίας Π. Κι- 
κιρίκης θά φορή διά τό επίσημον τής ήμέρας τήν τσι
μινιέρα του καθό μαθές Σωτήρ τοΰ Ελληνισμού καί 0’ 
άπαγγείλη διά τό εύτράπελον τοΰ πράγματος τούς λ υ ρ ι- 
κ ο ύ ς  στίχους νεοφανούς π υ η τ ο ΰ  καί άηδιογράφου 
πρός τόν όποιον μετά τόν δι’ άνασκολοπισμοΰ θάνατον 
θέλει άνεγείρει ό προσφιλής αύτοΰ ’Ισλαμισμός άνδοι- 
άντα συμβολίζοντα τόν θάνατον καί τήν νεότητά τον.

ΙΙαραθέτομεν μερικούς άπό τούς έν λόγφ στίχους.; 
Ή  κίτρινη λίρα 
τής κόκας ή φύρα 
μ’ άρέσει πολύ 
στραβός πώς ν’ άπλώσω 
κι’ έγώ νά χουφτώσω 
λιγάλι λιλΐ;

ΙΙερί(γ Ιλειψις ήμερησίας διατάξεως.
Ιον. Έπιβούτηξις τοΰ Συμμαχικού προϋπολογισμοί 

καί μεταφορά τών λειψάνων άπό Μακαλπίν εις τό Όλ- 
ντώφ Άστο-ρε.

2ον. Ανατροπή τής Δ ε ί ν α  (α) σ τ ε ί α ς καί τό κα
τάβρεγμα παρά τού Γουΐλσον άν φάς.

3ον. Ψ ί λ ι σ μ α  πρός τόν Πρόεδρον περί άναγνω- 
ρίσεως τών άντιπροσώπων καί δέν συμμαζεύουν τά βρεγ
μένα τους.

4ον. Τέλεσις μνημοσύνου ύπέρ τής ψυχής τών άπο- 
βιωσάντων έν 'Ελλάδι έκ πείνας χάριν τής Μ α κ α λ- 
π ε ί ν α ς  καί τής όπισθοβούλου τών Συμμάχων σφήνας.

δον. Αποστολή συγχαρητηρίου τηλεγραφήματος πρός 
τήν κοκκινοσκουφοτριανδρίαν διά τήν παράτασιν τοΰ 
άποκλεισμοΰ πρός τό όποιον θά ληφθή ή εξής άπάντησις· 

«Κιρικικήν» δέν αίρεται 
άποκλεισμός μαγκούφης.
Νταούλι χτύπα. Χαίρετε 
«’Αρχικοκκινοσκούφης».

Έκ τοΰ ( ) ραφείου τοΰ Έθν. Κόρακος.

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 
ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙ

Ο Β. καί ό Κ. ήσαν συνεταίροι είς μίαν άρκετά 
επικερδή Ιπιχείρησιν ιβίωςι τώρα τελευταίως μέ τήν 
χ ρ υ σ ή ν  βροχήν τού Τ ε υ τ ο ν ι κ ο ΰ  Διός. Ήκολού- 
θουν καί οί δύο τό αύτό πολιτικόν πρόγραμμα καί έξ- 
'φραζον τάς ιδίας πολιτικάς πεποιθήσεις καί άρχάς σχε- 
τικώς μέ τήν κατάστασιν τών έθνικών μας πραγμάτων. 
Είπον έ ξ έ φ ρ α ζ ο ν  καί δχι ε ΐ χ ο ν διότι ώς άπεδεί- 
χθη μεταξύ των υπήρχε ν ή εξής διαφορά δτι ό μέν Κ. 
ήκολούθει ώρισμένας άρχάς συμβουλευόμενος περισσό-  ̂
τερον τό μυαλό καί ολιγώτερον τήν καρδιά του, ό δέ Β. 
εδεχετο τας υπαγορεύσεις μόνον τής κοιλιάς του, ή ό
ποια και έκανόνιζε τό πολιτικόν του πρόγραμμα ή μάλ
λον τό κοιλιακόν του πρόβλημα.

’Έτσι εΐχον τά πράγματα δτε ό Διάβολος υπό μορφήν 
κατά πάσαν πιθανότητα δχι ανδρικήν τά έφερε καί έχώ- 
ρισαν κατόπιν μάλιστα φιλονεικίας είς τρόπον ώστε ό 
[ΐέν Κ. έπήρε τήν έπιχείρησιν ύπό νέαν μορφήν ό δέ 
Β. άπεζημιώθη άφ’ οΰ έπήρε τόν. . . άέρα. Λοιπόν ξέ
ρετε τοτε τι συνέβη; II συνεταιρική αύτη διάστασι;, 
ό χωρισμός αύτός έφερε καί διάστασιν πολιτικών φρο
νημάτων. Ο Β. άποχωρήσας τής έπιχειρήσεως έθεώ- 
ρησε φρόνιμον ν’ άφήση μαζί μέ τά πρός τήν έπιχεί- 
ρησιν χρέη του και τας πολιτικάς του δοξασίας, αί ό* 
ποΐαι φαίνεται οτι τώ ήσαν έμπόδιον είς τήν πρόοδόν του, 
τήν όποιαν τόσω άσπλάγχνως, ώς διακηρύττει, κατέστρε- 
ψεν ή συνεταιρική έκείνη έπιχείρησις.

Ολιγας ήμέρας μετά τόν συνεταιρικόν αύτόν χωρι
σμόν ό Β. θεάται πρωταγωνιστών είς ένα πολιτικό σα
λόνι άντιφρονούντων.

Μπά! Γί θέλεις εσυ έδώ μέσα σέ μιά συνάθροισι
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υχι αί εφημερίδες, αλλά παραδόξως ο! έκδόται τών εφη
μερίδων.

Είσαι μέ τό Βλαστό; Είσαι μέ τόν Τατάνη;
Έπιθυμοΰντες οι πλεΐστοι νά διαγράψουν τόν κύκλον 

[τών πολιτικών των δοξασιών δέν λαμβάνουν ώς γνώ
μονα τά πολιτικά, τά διεθνή γεγονότα, άλλά τά άτομα 
τά δρώντα κατά τόν ενα ή τόν άλον τρόπον μεταξύ τοΰ 
έν ’Αμερική 'Ελληνισμού. Ώ ς βάσις τοΰ πολιτικοΰ των 
οικοδομήματος δέν χρησιμοποιείται ή δημοσία ή έπί τέ- 
λους ή Ιδιωτική τών πολιτικών αρχηγών πολιτεία, άλλ’ 
ή πολιτεία ατόμων ουδόλως συνδεομένων ά μ έ σ ω ς

T e l. 6 3 1 9  B roa d .

τών Συμμάχων τό τρομερόν δίλημμα τής άσφαλείας τής 
μεταφοράς καί τοΰ λιμού.

Ή  τελευταία έν τή Βουλή τών Κοινοτήτων άπάντη- 
σις τοΰ Σέσιλ εις σχετικήν έπερώτησιν περί τής μελ- 
λούσης τύχης τής Βαλκανικής εκστρατείας μόνον εντε
λώς ηλιθίους δύναται νά κάμ;| νά πιστεύσωσιν είς τήν 
έξακολούθησιν αυτής, άν δέν έπέλθωσι μεταβολαί εις τοΰς 
Συμμαχικούς συνδυασμούς.

«Παραμένομεν διότι έχομεν δεθή μέ λόγον τιμ ή ς πρός 
τούς Συμμάχους καί δέν δυνάμεθα ν’ άποχωρήσωμεν 
άνευ τής συγκαταθέσεως αύτών» είπεν ό Σέσιλ. Οί δυ-

πρός τάς άρχάς καί πεποιθήσεις τών άρχηγών, διά τούς , νάμενοι ν’ άναγινώσκωσιν έντός τοΰ εγκεφάλου τών πο- 
όποίους καί ουτοι είναι μ ο ν ά δ ε ς ,  ώς άτομα. 'Ο γρά-, λιτικών διά μέσου τών γραμμών τών άνακοινώσεων ας 
φων τάς γραμμάς ταύτας ήρωτήθη πρό τίνος παρά φί- [ άναζητησωσι σήμερον την Γαλλικήν και Αγγλικήν Υ-
λου του: « Α κ ο λ ο υ θ ε ί ς  λοιπόν καί σύ τό Βλαστό;» ’ πουργικην κρισιν, ουχι βεβαίως εις τον Ινδικόν βαμι-
Έάν ή παρούσα έφημερίς ο ύ δ έ π ο τ ε  ύπήρξε Β ε ν ι ζ ε - j ^ακα είς τήν ανίσχυρον Ιρλανδικήν μερίδα η την 
λική, έάν αΰτη ολοκλήρους μήνας πρό τής «Άτλαντί- \ ίοχύν τών επί τής διεξαγωγής τοΰ πολέμου Γαλλικών 
δος» έκηρύχθη αναφανδόν δριμέως κατά τών Συμμάχων, επιτροπών, άλλ εις τήν κ α τ α δ ί κ η ν  τής εν γένει 
συνεπεία τής άχαρακτηρίστου αύτών συμπεριφοράς πρός διεξαγωγής τοΰ πολέμου ύπό τών ύπευθυνων, καταδί- 
τήν Ελλάδα, έάν ο ύ δ έ π ο τ ε  ύπήρξεν ύπέρ αύτών, κί1ν στηριζομένην κυρίως εις τήν οίκτράν άποτυχίαν τής 
ύφ’ ους ορούς οίτοι έ ξ ε β ί  α ζ ο ν  τήν 'ποστήριξίν ! Βαλκανικής έκστρατείας, ήτις υπήρξε συνέπεια τής άπο- 
μας, δλα αύτά δέν έσή ιαινον διά τόν φίλον μου τίποτε. Ι^νώσεως τής Ελλάδος.
Ό  φίλος μου ε'χε μίσος ατομικόν καί τό μίσος έκεΐνο Εϊναι *°ιν°ν σήμερον μυστικόν, δτι ή Βαλκανική έκ-
τόν έτύφλωνε μέχρι βαθμού ώστε νά προδώση τήν ΙΙα- στρατεια ύπήρξε πρός συμφοράν τής Ελλάδος δη-

, , , wr , a ·,, τοίδα Ί ήν στιγμήν καί)1’ tiv ευοέθτιιιεν μέ ' ήν Άτλαν- μιουργημα τοΰ εκ Κρητης πολιτευτου, σ/οποΰνχος τηννωοισαιιε με τον Κ. και εκείνος εμεινε 1!· u · ^uu i|v &uytui[uev μι. ην m « iv  ‘ s.,
τίδα» ύπό τήν αύτήν σημαίαν, άγωνιζόμενοι κοινόν ά- π(,σί1 υυσια εσοδον της Ελλάδος εις τον πόλεμόν, 
γώνα ιερόν, μέ ίδιον έκαστος πρόγραμμα καί βλέ- ου? Μάγους άλλοτε εξεθέσαμεν, υιοθετηθεΐσα δέ υπό τοΰ 
ψεις ή έκτρωματική Λογική ή μάλλον ή ι δ ι ο τ έ λ ε ι α  Μπριάν έπραγματοποιηθη ύπ’ αύτοΰ καί τή επιμονή 
ώρθώθη έν τή άπεχθεστέρα της μορφή Ϊνα διαμαρτυ- του ('όνον. Οταν ό Λορδος Σέσιλ καταδικαζη  ̂ τήν 
ρηθή. Ό  πολύς κόσμος δέν σκέπτεται όμιλεΐ μόνον. Τά Βαλκανικήν εκστρατείαν έμμέσως όμολογών, δτι έμμέ- 
συμφέροντα τής Π ατρίδος δέν κανονίζονται έπί τή βά- νει εις ταύτην μ ό ν ο ν χάριν τών Συμμάχων, δεν εΐμεθα 
οει τών συμφερόντων τοΰ ατόμου άλλά τής όλότητος, τ()σω M ^ tot ώστε ν(Χ φαντασθώμεν βεβαίως, δτι οι ύπ 
τών συμφερόντων τών κοινών. !αύτοϋ υπονοούμενοι Σύμμαχοι, πρός τούς οποίους διστά-

άντιφρονούντων; τόν έρωτά κάποιος, δστις έγνώριζε δτι 
ήτο αντιθέτου κόμματος.
'ί — Μά δέν τάμαθες; 
ϊ — Τί νά μάθω;
• — Χωρίσαμε μέ τόν Κ.

—  Μωρέ δέν σ’ ερωτώ γιά τής μπίζινές σου καί τί 
έκαμες μέ τόν Κ. Σ ’ ερωτώ τί θέλεις σύ έδώ μέσα σέ 
μιά συνάθροισι άνθρώπων ποΰ άκολουθοΰν άρχάς τάς 
οποίας ώς χθές χτυπούσες.

— Μά άφ’ οδ
μέ τό άλλο. κόμμα έγώ δέν μπορούσα νά είμαι μέ τό 
ίδιο νάμαι μ α ζ ί  τ ο υ  καί ήρθα μέ σάς!!!!!

Δέν είμαι είς θέσιν νά ξέρω άν ή ιδία ψυχολογία πα- 
ρατηρεΐται καί είς τάς άλλας φυλάς, άν ή αύτή λογική 
κυβερνά τάς πολιτικάς πράξεις καί τών άλλων λαών, 
ό "Ελλην δμως κατά μεγάλην μοίραν είναι π ρ ό σ ω π ό -  
λ ά τ ρ ι ς.

Τό νά μή πρεσβεύη ό "Ελλην άρχάς, άλλά ν’ άκολουθή 
πολιτικά π ρ ό σ ω π α ,  τοΰτο δέν οφείλεται βεβαίως είς 
ελλειψιν συνειδήσεως, άλλ’ είς ά γ ν ο ι α ν  άρχών, πο
λιτικού προγράμματος σαφούς, ώρισμένου, παγίου είς 
τάς γενικάς αύτοΰ γραμμάς.

Είς τήν 'Ελλάδα είναι διά τούς 95 έπί τοΐς 100 χω
ρίς καμμίαν απολύτως σημασίαν αί λέξεις π ο λ ι τ ι κ α ί 
ά ρ χ α ί. Έκεΐ έάν ύπάρχωσι πολιτικά προγράμματα—

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΝ

Ή  άπειλουμένη πτώσις τού Αγγλικού 'Υπουργείου 
καί ό επικείμενος μετασχηματισμός ή άνατροπή τοΰ Ύ-

ζει ν’ αθέτηση δοθεΐσαν ύπόσχεσιν είναι ό Αρχηγός 
|τών ύποθετικών Βουλγαρομάχων. ’Έχομεν πικράν πείραν 
τής άντιλήψεως τής Αγγλικής τιμής, έκδηλουμένης ήδη 
διά τής άτιμου βίας έπί αμάχων καί αθώων Ελληνικών 
πληθυσμών, τούς όποιους λιμοκτονεί, διότι οΰτω νομί
ζει δτι ύπαγορεύουσι τά Αγγλικά συμφέροντα, άτινα 
είναι έπί τοΰ προκειμένου ταυτόσημα πρός τήν Άγγλι-

πουργείου Μπριάν δέν είναι βεβαίως ενδείξεις όμιλοΰ- κήν τιμήν. Οί Σύμμαχοι δΓ αύτόν ή μάλλον ό Σύμμα- 
σαι περί τής ροδίνου θέσεως, είς ήν εύρίσκονται τά χος είναι ό Μπριάν καί τόν σκόπελον τούτον επιχειρείείς όμαλάς περιστάσεις— πράγμα τό όποιον δι’ ήμάς

είναι ζήτημα διά τόν πολυν λαόν ταΰτα είναι ή άγνωστα Γαλλικά καί Αγγλικά έσωτερικά πράγματα. νά παρακάμψη σήμερον ή Συμμαχική διπλωματία διά
ή ακατανόητα. Εις την Ελλαδα δυστυχώς πολιτικά προ- Τό ζήτημα τοΰ ’Ινδικού βάμβακος καί ή άντιπολίτευ- τής ανατροπής τοΰ 'Υπουργείου Μπριάν. Τήν πτώσιν
γράμματα δέν ύπάρχουσιν έκθ_τονται μόνον πομπώδεις σ;ς t.jV εθνικοφρόνων Ιρλανδών περί ’Ιρλανδικής αύ-1 τούτου θά έπακολουθήση— ή καί ίσως προηγηθή ταύ-
πολιτικαί έπαγγελίαι αί ύποΐαι ούδεποτε σχεδόν πραγ- ΤΟνομίας δέν είναι καθ’ ήμάς είμή τό προσωπεΐον, ύπό της— ή τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ, όπότε τό ζήτημα τής Βαλκα-
ματοποιούνται. Συνεπώς έάν ό Ελλην είναι προσωπολά- όποιον ή πονηρά Άλώπηξ προσπαθεί νά κρύψη τά | νικής έκστρατείας θέλει ώρισμένως λυθή παρά τών νέων
τρις', άποβλέπων είς τά πολιτικά πρόσωπα κανονίζων 
οΰτω τήν τύχην του καί τής Π ατρίδος τήν τύχην δι’ 
αύτών, τούτο δέν πρέπει βεβαίως ν’ άποδοθή είς ελ- 
λειψιν έμφότου διά τόν "Ελληνα άντιλήψεως, άλλ’ είς ά
γ ν ο ι α ν  αρχών, τάς οξείας ώφειλε ν’ άκολουθηστ] άφ' 
ού προηγουμένως τάς διδαχθή καί τάς κατανοήση.

Φαίνεται δμως δτι σύν τφ χρόνω ό τρόπος οδτος τοϋ 
προσκολλάσθαι είς ένα κόμμα διά τών προσώπων τών 
ερχομένων είς άμεσον μετ’ αύτοΰ επικοινωνίαν καί συν
δεομένων κατά τόν ενα ή τόν άλλον τρόπον πρός τ’ 
ατομικά του συμφέροντα ή αισθήματα, τώ κατέστη έξις 
ή όποία εδρύνασα τόν κύκλον τών προσώπων έπί τής 
έκτιμήσεως τών οποίων έκανόνιζε τήν πολιτικήν του πο
ρείαν τον κατέστησεν ύποχείριον μιάς παραδόξου κατα- 
στάσεως συνεπεία τής οποίας οί κρατούντες είς χείρας 
τ'Ίν τ,//ή ν του μεταβάλλονται είς ασήμαντα καί άνάξια 
λόγου δι’ αύτόν πρόσωπα είς τόν σχηματισμόν τών πολι
τικών του πεποιθήσεων.

άληθή έλατήρια τά προκαλοΰντα τήν κρίσιν καί ή άν- 'Υπουργείων, ΐνα άναπνεύση οΰτω ή Ελλάς άπαλλασ-
τίδρασις μόνον τών έπί τής διεξαγωγής τοΰ πολέμου σομένη πλέον τών αχαρακτήριστων πιέσεων, τάς όποιας 
επιτροπών τής Γαλλικής Βουλής παρέχει τήν κλείδα οί Σύμμαχοι έξασκοΰσι σήμερον επ’ αύτής τή ύποδεί- 
ιοΰ μυστηρίου, τό όποιον διά τούς άφελεΐς περιβάλλει j ξει τοΰ πείσμονος καί φιλοδόξουπολιτευτοΰ, τοΰόργιάσαν- 
τήν έπικειμένην πτώσιν τών Συμμαχικών Υπουργείων, τος κατ’ αύτάς είς βάρος τής τιμής καί τοΰ μέλλovτoc 

"Οταν πρό δύο σχεδοΓ ^ Y 'l 'v  .έλαβε χώραν ή περί- τή ς Ελληνικής Π ατρίδος. 
φημος έκείνη Συμμαχική κωμωδία τήν '(jJK!f,v απεκα-j 
λεσαν σύσκεψιν καί τής οποίας τήν φανταστικήν'’ ο}ιΡ' \ 
φωνίαν διετυμπάνισαν άνά τά τέσσαρα σημεία τού όρί- 
ζοντος ώς πλήρη μεταξύ τών Συμμάχων συνεννόησιν 
Ισον αφορά τήν μέλλουσαν διεξαγωγήν τοΰ πολέμου διά 
σοβαράς ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ς  τοΰ Βαλκανικού άγώνος, δταν Θ' άναβιβιχση έπί σκηνής τό έ'ξοχον καί πατριωτικώ- 
οί άμβλυωποΰντες δημοσιογραφικοί σαλτιμπάγκοι διελά- τατον έ'ργον τού κ. Σωτηροπούλου 
λουν εκατοντάδας χιλιάδων Βουλγαρομάχων καί Με-

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ . * ρ ΑΜ ΑΤΙΚ0Σ ΘΙΑΣΟΣ 

Ο «ΠΡΟΜ ΗΑΕΥΣ»

ραρχίας Ίταλικάς καί κολοσσιαίας Γαλλικάς καί Άγ-1 
γλικας ενισχύσεις ΜΟΝΟΝ ήμείς συνδυάσαντες τόν 
μετά τήν σύσκεψιν έκείνην ταύτόχρονον υπαινιγμόν τών 1 

j εφημερίδων τοΰ Νόρθκλιφ τοΰ Λονδίνου περί έγκατα-1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΒΟΥΛΑΡΟΚΤΟΝΟΣ 
είς τό AMSTERDAM OPERA HOUSE 

44th St., between 8— 9th Ave.
Ο Θεοτόκης, ό Γούναρης, ό Βενιζέλος, ό Δραγού- λείψεως τής Βαλκανικής έκστρατείας μέ τήν έπίδοσιν 

ης καί δλοι έν γένει οί άρχηγοί τών έν Έλλάδι πολιτι τού 24ώρου πρός τήν Ελλάδα τελεσιγράφου, μονοί Ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8 1)2 άκριβώς.
Τό έ'ργον τοΰτο δέν έ'χει καμμίαν σχέσιν μέ τήν πα-

μης και ολοι εν γενει οι αρχηγοί
-κών κομμάτων είναι δευτερευούσης άν μή καθόλου ση- ήμείς έξ δλου τού έν Αμερική Ελληνικού καί ξένου ι 
μασίας διά τήν μεγάλην μερίδα τοΰ Ελληνισμού. Δι' αύ- τύπου διείδομεν τούς δολίους σκοπούς, τούς οποίους ήρ- ρ01'σ0?' πολτικί1ν ^ d o x a m v  άναφερόμενον έξ όλοκλή- 
τόν εϊναι οί υ π ο ψ ή φ ι ο ι  βουλευταί ώς άτομα, ώ ς 1 χετο τοσούτω ύπούλως νά έξυπποετήση τό τελεσίνοαωον! ?°υ ε1ς τί)ν έπ0χίιν τοΓ’ έν5όξου πολΦ°υ μας κατά τών 
κοινωνικά 
κοινωνεΐ.

Δυ<
έν
τόν διχασμόν αύτόν τόν ατυχή, τόν ά σ κ ο π ο  ν, τόν οχι στρατεύματα τών Άναμιτών, τών Βεγγαζίιον, τών Σ ε -1 
μόνον ζ η μ ι ω σ α ν τ α  κ α ι ρ ί ω  ς τά έθνικά συμ- νεγαλέζων καί δλου έκείνου τού Συμμαχικού συρφετού. I 

τα, άλλά καί αυτόν τούτον τόν άγώνα τών Φιλε- Ή  Βαλκανική έκστοατεία είχε καταδικασθή έν Ά γ- ^

1 ι · ν........ - *................... ^  lujiwu uiciuu^tv ιούς οοΛίοοξ οκοπους, τους οποίους ηρ- , ,
ναι οί υ π ο ψ ή φ ι ο ι  βουλευταί ως ατομα, ως 1 χετο τοσούτω ύπούλως νά εξυπηρέτηση τό τελεσίγοαφον! τ,'ν
ικά μέλη, είναι τά πρόσωπα μετά τών όποιων έπι- εκείνο είς βάρος τής τύχης τ0ΰ Ελληνικού ’Έθνους,1 Ηουλ7(«»Μν·
ε*· . καθ’ δσον δΓ έκείνου έπεδιώκετο ή βιαία είσοδος τής ,

Δυστυχώς τό αύτό συμβαίνει σήμερον καί μεταξύ τοΰ Ελλάδος είς τόν πόλεμον μελλούσης οΰτω νά ύποκατα- ™ π°
έν Αμερική Ελληνισμού κατά μεγάλην μοίραν. Μετά στήση είς τήν Βαλκανικήν τά μισθοφόρο Συμμαχικά βεΗτν

φεροντα, ( ___ ^____  -·λ~   *θή έν Ά γ
λευθερων ή προσχωρησις είς μίαν τών ένταΰθα άντιθέ- γλία άφ’ ής στιγμής έ'παυσεν ίσταμένη αΰτη είς τήν έκ
των πολιτικών μερίδων έχει μεγάλην σχέσιν με τα επι- τίμησιν τοΰ Λόρδου Νόρθκλιφ, τής μεγαλειτέοας σήμε- 
κοινωνοΰντα πρός τόν Ελληνισμόν πρόσωπα, ή δέ άπο- ρον πολιτικής προσωπικότητος. Αί άνακριτικαί έπιτρο- 
σκίρτησις περί της οποίας ωμιλήσαμεν ανωτέρω δέν εί- παί, αί συσταθεΐσαι έσχάτως έν Αγγλία πρός καθορι- 
ναι δυστυχώς μονομερές παράδειγμα. σμόν τών πολιτικών εύθυνών διά τήν έκστρατείαν τών

Διά τήν Ελλάδα οί άμεσως έπικοινωνοΰντες πρός τόν Δαρδανε/λίων είναι ή απαρχή τής έπισήμου καταδίκης 
Λαόν καί διά τών οποίων μορφώνονται η μάλλον έκ- τής Βαλκανικής έκστρατείας, τής οποίας τό άδοξον τέ- 
φράζονται αί πολιτικοί πεποιθήσεις είναι οί βου/^υταί ος ήθέλομεν άκούσει λίαν προσεχώς, άν μή ό αμείλικτος 
διά τήν μεγάλην ένταΰθα μερίδα τοΰ Ελληνισμού είναι διά τών υποβρυχίων πόλεμος δέν έ'θετεν απειλητικόν ποό

Δέν πρέπει νά ύπαρξη "Ελλην δστις νά μή άπολαύση 
τό πατριωτικόν τοΰτο έ'ργον, τό οποίον φρονιματίζει τόν 

ατήν καί τιμά τόν συγγραφέα του.

Γιμαί εισιτηρίων $1.00 καί Ο.δΟ.

Ολοι εις τό AMSTERDAM OPERA HOUSE

LEVANT TRADING CO.
59 Pearl St., Room 707.

Mail order bysines:

Άναλαμβάνομεν ν’ άγοράσωμεν καί σάς άποστείλω- 
μεν δ,τι έχετε άνάγκην. Επίσης παραλαμβάνομεν έξ 
Ελλάδος δ,τίδήποτε διά λογαριασμόν σας καί άποστέλ- 
λομεν έπίσης διά τών άτμοπλοίων. Γράψατέ μας:



NEW YORK, SAT I US

Τήν στιγμήν κα#’ ήν έν ’Αμερική ήθελε κροτήσει τό 
πυροβόλον ΐνα συναγερθώμεν άνευ φυλετικής διακρίσεως 
π;ρί τήν άστερόεσσαν πρός άπόκρουσιν τοΰ κίτρινου κιν
δύνου εϊμεθα πλέον ή βέβαιοι τότε δτι ή Ρωσσία θά 
«χεσπάτο τής Συνεννοήσεως κατ’ ανάγκην οπότε ή θέ- 
•ις τής 'Ελλάδος θά ήτο καθορισμένη.

Ούδείς δύναται βεβαίως νά προείπη οποίας εκπλήξεις 
μάς έπιφυλάσσει τό προσεχές μέλλον ούδέ πρέπει νά έκ- 
λαμβάνωνται ώς αφελείς οί πιστεύοντες είς τήν έκρηξιν 
δευτέρου πολέμου μετά τήν λήξιν τοΰ διεξαγομένου ήδη 
ΚΊούτου. Δι’ ημάς ούτος δέν θά είναι δεύτερος, άλλά 
«υνέχεια τοΰ πρώτου κα ίσυνέπεια τής Ρωσσικής άπο- 
•πάσεως είς τήν όποιαν έλπίζομεν. ’Εκείνοι οΐτινες έ- 
μαρτύρησαν είς τήν προσφιλή Π ατρίδα, καθηλωθέντες ι 
ΐπό τών προδοτών καί τών πεπλανημένων έπί τοΰ ατι
μωτικού προδοτικού Σταυρού, εκείνοι οΐτινες διέτρεξαν 
κούς εσχάτους τών κινδύνων ΐνα κρατήσωσι τήν 'Ελλάδα 
•ύδετέραν δέν έπραξαν τοΰτο βεβαίως συνεπεία τής ’Ι
ταλικής έπεμβάσεως είς τόν πόλεμον, άλλ’ έξ αιτίας 
•ρής βουλημίας τής Ρο>σσικής άρκτου τής οποίας πο
λιτικοί μύωπες προσεφέρθησαν άμα τή έκρήξει τοΰ Ευ
ρωπαϊκού πολέμου ν’ άκονίσωσι τούς όδόντας, διά τών 
•ποίων 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 αντιπρόσωπος διά την παρούσαν εφημερίδα εχων 
τό δικαίωμα νά έγγράφη καί νά είσπράττη συνδρομητάς 
κ*ί αγγελίας.

Θέλεις νά βάλης ρούχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στούς Εβραίους 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 £■/' ή Φύσις γέννηση καλλιτέχνη·
■jji’ αύτό άν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τ>ρέξε Λ'ά βρής τό Γούτα ποΰ τούς δανδήδες ντύνει. 

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

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

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα έν 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 ένδιαφερομένων δτι ή Ε 
ταιρία μας ήρχ;σε 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. 
και έχομεν 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 διακόψ», τήν πώλι σιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σωμεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
στασις δπως άγοράσΐ] μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ ύψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρόι; πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

Γράψατέ μας είς τά Κεντρικά Γραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δποας σάς στεΐλωμν μετοχάς.

Μθ’ ΰπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.
*  *  *

Γά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπιλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν μ ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχη ς οικογένεια καρδέλι ποιός θά φέρνί;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ερθη μέρα 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί άν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στη δρόμο νά πεθάνης 
στόν 'Γζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

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

K. A 0

Σ. Ν.  ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite 1115 Chicago, 111.
Έργασθείς εΐδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Παρισίων 

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

Ώ ραι έπισκέψεων Διεύθυνσις Γραφεΐον
10—-12 π. μ. M o s o n ie  Temple Suite 1115
2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2-—4 Μ. Μ.

1 . \. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  
* -4 Τ Ρ Ο Σ

Ειδικός δι’ ανδρικός ^ενεΐας.
'Ωραι επισκέψεων 1 βαφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary T.ieatre Bldg. 
καί Κυριακή 6 —S Μ. Μ. Suite 303— 304 
Δευτέρα, Τετάρτη καί 479 i3roadway
Παρασκευή 9— 12 Π . Μ. Gary, Ind.

Ποτέ άορώστεια ουτε μιά δέν περπατεϊ μονάχη.
Έχεις τα δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης 
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτωσης. 
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη 
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θα τό ναρκώση μοναχά γι’ αυτό δέν άμφιβάλλω 
καί κράτς θά πάη στην ευχή καί θά σοΰ βάλη άλλο. 
ΟΔΟΝ ΤΟΤΆΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
47 WEST 37 STREET NEW YORK

256 W. 44 ST.

Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

NEW YORK.

Λάδι ξανθά Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποϋ σοϋ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάνας,
λάδι άνθοϋ απόσταγμα καί λάδι μυροδόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τή? Ά χ α ΐα ς  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

* v *

κ. K l i  x

!2S  £. 17th St,

Ο Υ Σ 0 Σ  
Ίατρος

NEW YORK

—Έ !  Κουμπάρε!
— Πού τά πήρες τά στέφανα;
—  Ποΰ άλλοΰ στοΰ κ. Έξαρχουλάκου, 33 Madison 

St., New York.
Έκεΐ βρίσκει κανείς Λαμπάδες Νυμφικές σκέτες καί 

πλουμιστές, Πέπλα νυμφικά, Στεφανοθήκας ώραίας 
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 Καφέ.

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

’Αλλά τό σπουδαιότερον είναι νά δής τά ΔΕΛΤΑ
ΡΙΑ του τά ΛΑΜ ΠΡΙΑΤΙΚΑ καί δλα τ’ άλλα, μία 
τόσον πλουσία συλλογή ώστε πας νά πάρης ένα καί 
περνεις δέκα καί τό πλέον σπουδαιότερον είναι ποΰ τά 
πωλεΐ δχι 5 σέντς έκαστον άλλά 4 σέντς μόνον. ’Ά ν  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 πας έκεΐ μιά φορά.

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

Χονδρικαί τιμαί ίδιαίτεραι συμφωνίαι.
Γ ράψατε:

D. EXARHOULAKOS 
33 Madison St., New York.

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

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοϋ Μελέτη ν’ άγοράσης 
χό Hair Tonic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.
« ★ *

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
iky ήμπορεϊς σέ δεδαιώ νά κάνης οΰτε 6ήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίδα-Λέχ,α»
«τ’ Ιλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θ&δρης μήτε δέκα. 
λάδια , έληές, τυβιά, κονιάκ μ* φθήνειο δσω  πέρνη 
γιατ’ όλα τό Κ ατάστημα τοϊς μετρητοϊς τά  φέρνει.
LK K AS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ

’ Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αυλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποϋ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν» 
μί λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό 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 
« * *

Μίοτερ κανείς 8έν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μέν». 
φο&χα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
«τούς Π  απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

« * «
ELLENIC FURNISHING Co.

691 6th AVENUE NEW YORK.
NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών. 
'Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά Ιαώη- 
ρσυχα, τής έπαχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
«·*

Δέν είναι μόσχος ή Μαΐοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ Ό θωνος, καφές τοΰ Νικολσυλια 
καφές της Μέκας άδολος, άγνός σάν την παρθένο, 
γι’ αυτό 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 PEARL STREET, NEW YORK CITY

GAGALIS & ECONOMOU
252 C h estnu t St., M an ch ester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ηλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδεις;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ι(>ουνί<ηρ; 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοντο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΟτο;

*  *  *

Γιά κυριών καπέλλα δποιο ζητήσης χρώμα 
ποτέ νά μήν ξεβάφη, μ’ έγγύησι άκόμα 
D ia m o n d  B lea ch  ποΰ δλος ό κόσμος τό γνωρίζει 
ποΰ παναμά και ψάθες καπέλλα καθαρίίζει 
S h o e  waning μ’ άλλους λόγους τή μαγεμένη σκόνη 
ποΰ μ’ ενα πάουντ κάνεις δεκάρικο γαλόνι 
είς τοΰ Μαρκάτου δλα τά βρίσκει δποιος θέλει 
άρκεΐ παρά νά στέλλη δταν τά παραγγέλλη.

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

* * »
Πές μου τί είσαι; σ’ έρωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εΰα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
"Ο,τι κι’ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια ν 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τοΰ ηλεκτρικού, 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

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι 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 AVE. NEW YORK
Telephone. Bryant 4160 and 4175

* * »
Γνιοστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ Ά λ ε ξ  δ ς  σπεΰση νά τά  πάρη 
πριν γιαουντής κανένας δρεθή καί τόν τουμπάρει 
Π έππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα 
κι’ όποια δουλειά κι’ δν  πάρουν τήν κάνουν τιμημένα. 

Pappas an d  A le x  C o .,  183 N. Ave. Chicago I1L 
"1450 W. 5th Ave. Cleveland O.


