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Γιά χίλια δύο πράμματα κι’ ό Φασουλής μιλεΐ 
πώς δηλαδή ό πόλεμος πολύ τόν ωφελεί.

II.—  ΓΙάλι θαρρώ περίλυπον πώς σέ κυτώ, ψωφήμι. 
Φ.— ’Αντάρτου σκούφια κόκκινη έφόρεσε ή Κύμη

κα'ι γιάντα άνταρτέψαμ’ πλιά θά λέν μέ περηφάνια 
μελαγχρινές Κουμιώτισες μέ τά φαρδιά φουστανια 
κι ξάντα τούν άρνήσκαμ δά στιρνά κί τοΰ Βασληά 
σά σώθκαν τά σουντζούκια μας κι’ ούλα τα χαϊ

μαλιά.

"Οπου Συμμάχων σήμερα φανούν τορπιλλικά 
και δπου γης στρατεύματα πατούν Συμμαχικά 
έκεΐ θολώνει Περικλή κάθε Γραικού τό βλέμμα 
ό πιό φιλήσυχος αστός εύθύς διψά γιά αίμα 
κι’ έπ’ ώμου αΐρων τό τσαπί είτε τό βατσκόπι 
στεΐλτέ με λέει νά σφαγώ γκοντέμ μέσ στήν Ευ

ρώπη.

01 Σύμμαχοι έγίνηκαν μαγνητική βελόνη 
κι’ δπου στραφή ή μύτη τους τόν ’ Αρη φανερώνει 
Μένος σκορπούν πολεμικόν δπου πατούν ποδάρι 
γιά τ’ άρματα σκοτώνονται ποιός νά τά πρωτοπάρη 
καί ζήτω λέν ή κόκκινη ή σκύφια τοϋ Λευτέρη 
ποΰ τρίβει στήν κασίδα μας Συμμαχικό πιπέρι.

Χαρές σημαίνουν εκκλησίες, χαρές καί Μονα
στήρια

Παντού ακούω Περικλή, χαρές καί πανηγύρια 
Χαρές γιατί υποχωρούν, χαρές ποΰ πέφτουν θρόνοι 
Χαρές γιατί μοΰ τρύπησε τό μόνον πανταλόνι 
Χαρές γιατί ό Χόλγουεκ περί Ελλάδος μίλησε 
Χαρές γιατί κΓ ό Κάϊζερ συναχοξανακύλισε.

Χαρές άπ’ τόν αποκλεισμό κι’ άπ’ τή Θεσσαλονίκη' 
Χαρές κΓ άπ’ τή νοικοκυρά ποΰ μούπε γιά τό νοίκι 
κι’ άφ’ ού τό δίς έξαμαρτεΐν ούκ ίδιον σοφού 
δέν θέλησα τό πρόσωπον νά παίξω τοΰ κωφού 
χειρ μου ούκοΰν σακούλιον είσέδυσεν εύήθως 
καί μαρκικώς πληρώθηκε κι’ έκείνη ώς συνήθως 

Π .— Είσαι καί πάλι Φασουλή μοΰ φαίνεται γιά γέλοια

Φ.— Χαράς παντού δπου στραφώ ακούω ευαγγέλια 
Χαρές άπ’ τό χασάπη μας κι’ άπό τόν γκροσχχριέρη 
ποΰ νίξ μοΰ είπε βερεσέ καί νό χαρχάμ δεφτέρι 
γιατ’ ένεκα ό πόλεμος καί μερικών κανόνια 
θά κατεβαίνω στό εξής τοΐς μετρητοΐς γιά ψώνια. 
Χαρές άπό τόν Πώλ Έρβέ ποΰ τούς Βουλγάρους

ψάλλει
χάρις στό Λεύτεράκη μας καί στό κακό μας χάλι.

Χαρές άπ’ τόν Παποΰ Ριμπώ, Πυθία νεωτέρα 
λά Φράνζ, Τζενεραλίσιμο, βενκί καί κόψε πέρα. 
Χαρές άπό τόν Μιλιουκώφ κι’ απ’ τήν κυρά τή

Δούμα
ποΰ καλουμάρει διαρκώς τής βάρκας τή μπαρούμα.

'Όπου πατήσω καί σταθώ παντού χαρές θ ’ ακούσω, 
Γιορτές άπό τήν Ένωσι, χαρές άπ’ τόν Καροΰσο, 
ποΰ άδερφή του δροσερή σάν τά νερά τά κρύα 
στήν Κέρκυρα, Στογιάνοβιτς έγίνηκε κυρία 
καί ένεκα ό πόλεμος καί χάρις στό Λευτέρη 
μέ τούς Συμμάχους γίναμε τούς Σέρβους συμπέ

θεροι.

Χαρές άπό τά Λάϊνερς, τά πάσσεντζερς, τά φρέϊτ 
δμως χαρές μάς έρχονται τρανές κι’ άπ’ τό Σινέϊτ 
καί ψάχνωντας άκροθιγώς ό Πρόεδρος μέ τάκτ 
μοΰ φαίνεται πώς εϋρηκε τ’ όβέρτ έκείνο άκτ 
κΓ ά'λλοι φωνάζουν μπάϊ τζιόβ κι’ άλλοι φωνάζουν

μπά
χι γκάτ δι χέερ μπάϊ κάρ καί μπάϊ αραμπά.

Ποτέ δέν ήσαν οί καιροί χαρούμενοι σάν τώρα 
Σέ πόλεμο μυρίζομαι θά μπή κΓ αύτή ή χώρα 
κι’ αν τώρα δέν χορταίνομε ψωμάκι θεοτούμπη 
τότε πειά βάλτου ρίγανη μέ συγχωρεϊς καί θρούμπι 
Σάν κρεμασθούν κι’ έδώ σφαχτά άνθρώπων στά

τσιγγέλια
τά κεραμύδια σάν κυττάς θά τά θαρρής καρβέλια.

'Όπου χωθή ή μύτη μου μυρίζεται μπαρούτι 
Γουώρ μπιλίβ μι σίγουρα θάχη κι’ ή κόντρυ τούτη 
κΓ δλον τό φιλοπόλεμο Γρεκάτον πληθυσμό 
θά τόν ίδής έν ντέ τρουά νά βγάλη τό σκασμό 
καί τήν ούρά του χώνοντας περιφανώς στά σκέλλια 
ειρηνικά τού Μπράϋαν θά λέη Ευαγγέλια

Σωθήκαν πειά τά ψέμματα καί ή αλήθεια φθάνει 
Ό  πόλεμος τήν πόρτα μας κτυπάει, στραβοκάνη, 
δμως δέν βλέπω Γερμανούς μήτε καί Ουγγαρέζους 
προβάλλουν ο'ι Μεξικανοί, κυττάζω Γιαπωνέζους 
καί λέω τσάου-κιάου τσίν μέ κάθε πατριώτη 
βαρδάτε καί σάς έ'φαγα τό μαύρο τό σηκότι.

II — Λές νάμπωμε στόν πόλεμο;

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

Τριάντα μία Μάρτη, ’Απρίλης μπαίνει πειά 
πόν μάς περικυκλώνει γουώρ καί δώ φωτιά.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά 
πού προπαγάνδες « ν  στραβές μάς χόρτασαν λ**τά.

Ό  παρών τού φύλλου είναι άριθμός θαρρώ έννηά 
κΓ ένας Σύμμαχος θ ’ άδειάση τών Συμμάχων τή γωνιά.

Πού ό Ζαμπουνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρω μιού στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ χέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά χάνη γέλι’ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκεΐνσν χάζι.

Α ν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυο μοναχά δολλάρια τό χρόνο θα μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς εράνους δπως ά λ λ ο ν ,  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ^ .
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Φ. — ΤΩ γιές γουώρ δάτς όλ 
Τόν κράζουν τά μουνίσιονς, τόν θέλει τό Γουώλ 
κι’ δπου άκσύσης σήμερα πολεμικούς καυγάδες, 
φυτίλια θαβρης ψάχνωντας άπό προμηθευτάδες 
κι’ είναι πολλοί οί εκλεκτοί κι’ έδώ παληοσακάτη 
χιλιάδες Κικιρίκηδες και παραπάνω κάτι.

Χαρές κι’ άπό τόν Κάϊζερ ποϋ πάλιν έξ άπίνης 
δρους προτείνει Ρωσσικής ξεχωριστής ειρήνης 
κι’ είπαν κάμποσοι γύ χ̂ο μου άμέσως Περικλέτο 
οΰς έζεψεν Έπτάλοφος ή γκρίνια χωριζέτω.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Και)’ ά πληροφορούμεθα ή ’Εθνική εορτή θά έορ- 
τασθή παραδόξως καί άπό τούς Φιλελευθέρους μετά με
γάλης π α ρ ά - τ ά ξ ε ω ς .  Ή  έπί τοΰ έ(χ)ορτασμοΰ 
έπιτροπή έξέδωκε τό ά ν α κ ό λ ο υ θο ν πρόγραμμα.

Οί Φιλελεύθεροι φοροΰντες κόκκινες σκούφιες καί 
πράσινα παπούτσια (αίμα καί έλπίς), φέροντες δέ καί τά 
σήματα τοϋ Συνδέσμου των είς κοιλιακάς τ α ι ν ί α ς  —■ 
έξ ού καί ή πολυφαγία—  θά συμμαζευθοϋν δλοι στήν τρύ
πα τους, δηλαδή εις τά (Γ)ραφεία τού Έθν. Κόρακος, 
άπό τά όποια θά ξεκινήση καί ή νεκρώσιμος πομπή πρός 
τό Terrace Garden, τό όποιον θά είναι ό σταθμός 
τών πρώτων βοηθειών, δπως πάντοτε.

Έπί κεφαλής τής πομπής ταύτης θά βαδίζουν τά 
πόδια τοϋ κ. Ίδρυτού, δστις θά φορή διά τό έπίσημον 
τής ήμέρας τόν υψηλόν του πίλον, θά φέρη δέ καί τά ύ- 
ψ ι λ ά τ ο υ  οικόσημα, ζωγραφισμένα έπάνω στά τσα
ρούχια του, είς σύμπλεγμα πέννας μέ μπρίκι τού καφέ.

Τούτον θά άκολουθή ό κ λ ή ρ ος κρατών τάς εί 
κόνας τής Τριανδρίας καί λιβανίζων άλλοτε μέν αύτάς, 
άλλοτε δέ τά οπίσθια τοΰ κ. 'Ιδρυτοΰ, όπόθεν έκπορεύε- 
ται τό μάσημα τών δ ι α κ όν ω ν .

Μετ’ αύτούς, φερομένη έπί π ρ ο χ ο ί ρ ω ν  άρ- 
μάτων θά έρχεται ή άποστολή, παίζσυσα λ ύ ρ α ς  καί 
διάφορα άλλα λαλούμενα ήγουν σ κ ύ β α λ α  άλ-άλλά- 
ζοντα.

Μετά τήν αποστολήν θ ’ άκολουθοϋν οί Φιλελεύθεροι 
δ ι η ρ η μ έ ν ο ι εις δύο ομάδας, έκάστη μέ τό λάβα- 
ρόν της, τό όποιον θά κρατή ύπερηφάνως κάποιος άν- 
δραγαθήσας είς τάς Λέρας Πράμμα καί Κεφάλα. Ή  
πρώτη όμάς θά άποτελήται άπό διάφορα έ ξ έ χ ο ν τ α  
μέλη, τό δέ λάβαρόν της θά φέρη ζωγραφισμένο ένα 
στομάχι πρισμένο, μερικά άντερα φουσκωμένα καί άρ- 
κετά τσουβάλια γιά φόρτωσι καί κάτωθεν τάς έπιγρα- 
φάς. «Ούτός μου Θεός καί δοξάσω αυτόν. Σύ γάρ 
έποίησάς με παραλήν καί αί άδειαι φορτώσεως τής ’Αγ
γλικής Πρεσβείας λυτρώσσυσί με».

Ή  δευτέρα όμάς θά άποτελήται άπό άνεπισήμους 
καί τό λάβαρόν της θά παριστά άνθρωπον, τοΰ οποίου 
τά μάτια θά είναι δεμένα μέ μαντήλι καί κάτωθι θά 
φέρη τάς λέξεις. «Λευτέρης ό άνοιχτομάτης καί ή δι
κή μας τυφλομυΐγα. Τόν έπιασα μά μούφυγε. Μου- 
φυγε καί πιάστον». Μουσική καλώς κατηρτισμένη θά 
παιανίζη καθ’ όδόν τά εξής τεμάχια: «Ποΰ νάβρω γώ
Βασιλικό νά τόν χορτάσω ξϋλο», «Βασιλικός κι’ άν 
μ α δ α ρ θ ή  τή μυρωδιά τήν έχει», «Στό Terrace 
Garden άφαλοί λυθήκαν άπ’ τό ξϋλο» καί τόν θούριον 
ΰμνον τών Φιλελευθέρων « ’Εμπρός κροτεί ή κίτρινη 
κι’ ή τσέπη ντρίγκι, ντρίγκ».

Κατά τήν παρέλασιν ταύτην κόρο ύπό τήν διεύθυν- 
σιν τοΰ ’Αρχιμουσικού κ. Γκαφανάρη θά ψάλλη νέα 
πατριωτικά άσματα, τονισμένα στή Θεσσαλονίκη, οΐον 
τό «Μαύρη μοίρα κί σκουτνήμ» «Ού κουρβανάς νάνι 
καλά κι’ άς μάς γαυγίζν’ οί άλλ’», «Πάρτουν στού γά
μου σ’ νά σ’ πή κι’ άπού χρόν’» καί διάφορα άλλα, τά 
όποια θά συγκινήσουν τούς άκροατάς απ’ τά νύχια ώς 
ντ’ κουρφή.

Ή  πομπή θά καταλήξη είς τό Terrace Garden, 
όπου θά λάβη χώραν ή έπίσημος τ ε λ ε υ τ ή  τής ’Ε
θνικής ά σ υ  ν α ρ τ η σ ί α ς .

'Ο κ. Ιφηγητής θά έκφουρνίση λόγον πανηγυρι
κόν, δ έστί γιά τά πανηγύρια, οί δέ Φιλελεύθεροι θέλου- 
σιν οΰτω πανη-γ υ ρ ί σ η τής καρέκλες άνάποδα, ΐνα 
χειροκροτήσουν τούς άντιφρονοΰντας κατά τά είωθότα.

Ή  πόρτες τής αιθούσης θά είναι κλειστές ΐνα 
συμφωνούν κατά τοΰτο μόνον (μέ τά μάτια τών Φι
λελευθέρων, θά είναι δμως άνοικτό τό φάϊαρ ισκέϊπ 
πρός ευκολίαν ήμών τών μελωδούντων «Σάν σ’ άρέση 
Μπάρμπα Λάμπρο».

Τό πειό ευχάριστο δμως αύτής τής έβδομάδος είναι 
δτι ό πατριωτισμός μας έξεχείλισε σέ τέτοιο βαθμό,

ώστε ή έθνική εορτή θά έορτασθη τρεις φορές. Δηλαδή 
άπό τούς Νομοταγείς, τούς Φιλελεθέρους καί τήν Παν. 
Ένωσιν.

Τάς έν λόγφ έορτάς θά ποικίλλουν χοροί, άσματα, 
ψαλμοί καίδιάφορα θεάματα. Μεταξύ πολλών άλλων είς 
τό πρόγραμμα τής έορτής τών Φιλελευθέρων είναι καί 
τά έξής νούμερα.

1) Χορός ύπό τοΰ κ. Π. Τατάνη. «Π ώς μοΰ τρίβουν 
τό πιπέρι τοΰ Διαβόλου οί καλογέροι».

2) Ψαλμός ύπό Αίδ. Καλλιμάχου. «Μακάριος άνήρ 
δς έπορεύθη έν βουλή Φιλελευθέρων κα ίέν όδώ Νομοτα
γών ούκ έ'στη, άλλ’ έπί.καθέδρας τσουβαλιών έκάθησεν».

Επίσης είς τοΰ Συνδέσμου τών Νομοταγών τά έξής 
νούμερα.

Ιον) Εύλογία ύπό τοΰ Έξάρχου «’Έχετε τήν εύχοΰ- 
λά μου καί άν προκόφτε φτυστέ με»

2ον) Καταβασία ύπό Κ. Ζαμπούνη. «’Ανοίξω τό 
στόμα μου κι’ άέρος πληρωθήσεται».

Είς δέ τής Παν. Ένώσεως ό Πρόεδρος κ. Καροΰ- 
σος θά ψάλλη μελωδικώς τό «Θρηνώ καί οδύρομαι δταν 
έννοήσω πώς κάθε πέρσυ καί καλλίτερα».

Επίσης μετά τό τέλος τών έορτών θά παρατεθούν 
καί πλούσια γεύματα, τών οποίων τά μενού είναι ώς έξής.

ΝΟΜΟΤΑΓΩΝ
Καβούκια Φιλελευθέρων αύγολέμονο
Λουκάνικα φρι-χασέ
Φατμάς ίχτίρ πιλάφ
Ροκανίδια σαλάτα
Κρασί Μαλαγάνα
καί Γλύκισμα Μαρκέ άλά πύξ λάξ.

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

(Κ)αύγά μάτια πρισμένα 
Καρεκλοπόδαρα τηγαυγητά 
Κεφάλια τσακιστά καθαρισμένα 
Κοιλιές παρά-γεμιστές 
Κρασί Σαμπάν-μπούμ 
καί Γλύκισμα Σφουγκάτ Στερλίν

ΠΑΝ. ΕΝΩΣΕΩΣ

Σοϋπα Κλύ(σ)ματα 
Αύγά ί.έ τραχανά στό σουβλί 
Διαλέκτι'υς γιαγνίς όλντοΟ 
Κρασί τοΰ Κολλά....βιζικάντη 
καί Γλήκισμα «Μαλλιά Κουβάρια».
(Τ It άλλα νούμερα είς τό Απόμενον)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ν

Έκ τοΰ κατά πήτα Τανίν εύάν γελοίου πρόσχωμεν 
Είπεν ό Κηκιρίκης τοΐς άναγνώστας αύτοΰ.

Μικρόν καί ούχ όράτε με μικρόν καί κόψεσθέ με πέρααα. 
’Ήξεις σύκούν ήρξάμην καί άφήξεις έπάν δειναί κατέ- 
χουσί με σφίξεις έμπροσθεν τε καί δπισθεν έως άν πάντα 
γένωνται μαλλιά κουβάριααααααα.

’Απέρχομαι γάρ είς Π ε ν τ α δ ά χ τ υ λ ο ν  Πατέ- 
ρα μου, έ'νθα ούκ είσί πολυστόματα Χαρισίμ καί έξαφτέ- 
ρωτα Σουφροσίμ καί στρατιαί Βουτιξίμ, ψάλλοντα τό 
«Ώσαννά έν τσουβαλίοι ςεύλογημένος ό έρχόμενος έν όνό- 
ματι μπαμπακοσπόρουυουου. ’Αμάν άμάν λέγω ύμΐν, δτι 
π ε ρ ί τ ρ υ π ο ς  έστίν ή σακκοΰλά μου μέχρι θανάτου 
καί ρεάλια έξ αύτής αιωνίως καί τυμπανιαίως έκπορεύον- 
ται ΐνα έκ-πορεύονται μερικοί Κιρικικοί καί πληρω
θη τό ρηθέν καί τό στομάχι τους ύπό προφήτου Στρα- 
βομάρα λέγοντοοοος. «’Έστησαν έμπροσθέν μου καλα
μάρια καί έπί τήν χεΐρά μου έθηκαν κ ά λ α μ ο ν ,  ΐνα 
συντρίψω τά τσουβάλια ώς μπρίκια καφετζήήήήήή

Είπεν ούν αύτοΐς Φασουλής ό Μαρκα-δώρος ό έν 
Προπαγάνδαις πλουτίσας εαυτόν καί άπογόνους αύτοΰ 
καί έγγόνους έγγόνων αύτοΰ γεννεές δεκατέσσαρες μέχρις 
άπενταρίας, ινα οΰτω μετά πολλών τιμών έσχάτως σπητο- 
νοικοκυρόθεν έξωπεταχθηήήήήήήήή. Ούαί ύμΐν, Τζών 
Μπουλήδες Βουτηχταί, δτι μαγαρίζετε τόν κόπανον τοΰ 
Μάρκου καί καταπίνετε τήν Γκαμοΰλα τής στερλίνας. 
Κικιρίκι, Κικιρίκι μεριμνάς καί τυρ-μπάζεις ψιλά πολλά, 
άναγνωστών δέ μόνον έ'στι χρείααααααα. ’Αμήν άμήν 
λέγω ύμΐν δτι Ά ρχων Γ ενικός έβούτηξεεεέ σε δωρεάν, ΐνα 
πληρωθη τό ρηθέν. ’Άρχοντες Νομοταγών συνήχθησαν 
έπί τό αυτό διά τήν αύτήν ΐνα αύτώσωσι κατά τοΰ Κι- 
κιρίκι καί τών λ-εσχών αύτοϋοΰούοΰ.

Τοιάδε ούν τότε ό Κικιρίκης είπε τούς οφθαλμούς 
αύτοΰ έπάρας μάρας κουκουνάρααααας. «"Ωσπερ πνεύμα 
προμηθειοφορτώσεως έστράβωσέ με κάγώ στραβώσω

ύμάς έν πνεύματι Λευτέρη τοΰ κοκκινοσκουφά ΐνα' έγώ 
τε φά καί ύμεΐς φά καί Διομήδης φά καί ή άποστολή 
φά καί Γκαφανάρης καί Πάνος οφάς αύτούς φά, φώς 
γάρ φανάρι δλοι φά ήγουν φάε έσύ καί δός καί μέ- 
νααααααα. Ούαί ύμΐν Νομοταγείς δτι Λευτέρης έρχεται 
έν δόξη ΐνα παράσημον κολλήσει μου έν φτεεεεέρνα, 
γαρίδα γάρ τό δμμα μου πεποίηκα καί ούκ έααάμε 
καθεύδειν τό τοΰ Έξάρχου τρόπαιοοοοον. Έγώ είμί ή 
άμπελος ή άλλοι κι’ άλλοίμονο καί καλαμαράδες τρυ
γητοί γεγύνασι τρυγοϋντές με τή(ν άμοιροοον.

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγυμένου.)

Μ.— Τσουβάλια δέν έδάγκασεν ώς τώρα μέν, εύελ- 
πιστεϊ νά δαγκάση δέ, ΐνα μή πληρωθη τό ρηθέν «δποιος 
λυπάται ξένα κρέατα σκΰλλοι τραβούνε τά δικά του». 
Πρ.— Τί έννοείς μ’ αύτό μάρτυς; Μ.— "Ο,τι έννοοΰσε 
κι’ ό Ναστραδίν Χόντζας τή νύχτα ποΰπαιζε βιολί πάνω 
στήν κλειδαριά τού ξένου μαγαζειού. Πρ.— Μάρτυς εί
σαι άστοιχείωτος. Μ.— Δέν έχεις δίκηο κ. Πρόεδρε 
γιατί άκριβώς περί σ τ ο ι χ ε ί ω ν  ομιλώ.

(Ό  Μάρτυς άποσύρεται καί άμέσως σηκώνεται ό 
Είσαγγελεύς, ό όποιος άφοΰ καθαρίση πρώτα έπιμε- 
λώς τή μύτη του μέ τό μανίκι άρχίζει ώς έξής:) 

Κύριε Πρόγιδε καί κ. κ. Διχασταί
Παρατηρήσατε τόν κατηγορούμενον γιά μιά στιγμή 

καλά μπροστά καί πίσω καί σέ δλες τής μεριές, άν εν
νοείται βλέπετε, γιατί έγώ πολύ άμφιβάλλω καθ’ δσον 
μολονότι έχετε μάτια ένα σοφό άρχαΐον ρητόν λέει: 
«Νοΰς όρ« καί νοΰς άκσύει.»

Ό  κατηγορούμενος κύριοι φαντάζεται τέτοιες βλα
κείες πού μήτε σείς δέν μπορείτε νά τής πήτε καί μό
νον νεοφανής σ α ν τ ο υ ρ ι κ ό ς  ποιητής μάς σερβίρει 
τελευταίως ύπό τύπον εξυπνάδας καί λυώνομε στά γέ- 
λοια άφ’ ου προηγουμένως έρθει καί μάς γαργαλίσει 
χαμηλά δηλαδή στής πατούσες.

Ό  Κατηγορούμενος κύριοι είναι ό ήλιθιώτερος δη
μοσιογράφος πού γνώρισα (έπί τη εύκαιρία ταύτη δηλώ 
έπισήμως, δτι δέν γνωρίζω καθόλου τόν έκ Σμύρνης 
χωρατατζήν) γράφει δέ πάντοτε κατά τρόπον στενο- 
χωροΰντα τούς εξέχοντας τσουβαλιούχους, τοΰς κεφα
λαιούχους καί μή κ ε φ α λ ι ο ύ χ ο υ ς  καί διαφόρους 
πνευματικούς μέ συγχωρεΐς εύνούχους έξ ού καί ή φι
λολογία μας παρουσιάζεται ώς στείρα ήγουν ώς ή άρ- 
χαία Σάρα καί μόνον τώρα μέ τοΰ Παπά τή σάρα 
καί τή μάρα θά βγή όγλοΰ ήγουν παιδί γιά νά γίνη 
φιλολογλοΰ κατά τό Παπάς-ογλοΰ.

"Οπως κ α τ ε δ ή χ θ η κ. κ. Διχασταί έκ τή ςκατα- 
θέσεως τών μαρτύρων ό κατηγορούμενος ώμίλησε μέν, 
δέν κρατούσε δέ στό χέρι του κόλλα χαρτί, άρα ήτο 
μέ τό συμπάθειο άκολος παραβαίνων οΰτω τήν Τατα- 
νικήν Δικονομίαν τής όποιας τό άθρον τρία Χΐ λέει ώς 
έξής: «Έν περιπώσει Συλλαλητηρίου βάπτεται άμέσως 
ό χειμαρρώδης κάλαμος καί περιδιαβάζει είς τό χαρτί 
τοΰ Κικιρίκι. Κατόπιν ό κ. Ιδρυτής παραλαμβάνων τό 
χειρόγραφον καί μελετών αυτό κατ’ οίκον προσέρχε
ται είς τό Συλλαλητήριον ΐνα δρέψη ρητορικός, δάφνας 
μασών μέσα στά δόντια του τά λόγια τοΰ χειρογρά
φου καθ’ δν τρόπον οί λογοποιηταί μασούνε τά ψιλά 
του.» Αύτό τό άρθρον κ. Διχασταί έν συνδυασμώ πρός 
τό άρθρον Κάπα Ζήτα II ί Ες καί πές καί πές ό κα
τηγορούμενος σκεμπές είναι ένοχος άνοησ-ίας έξ άντα- 
νακλάσεως Ντελαλικής ένεκα ό λουφέςΙ, ό όποιος ένφ 
ήτο έως προχθές καφές μεταποιείται τώρα καί γίνεται 
αλοιφές γιά τά διάφορα μαθές στοιχεία καί μερικά μέ 
συγχωρεΐς δοχεία. Παρατηρήσατε τί άσχημιά. Ελατ
τωματικός σέ δλα του θαρρείς καί τόν έγέννησες κ. 
Πρόεδρε δπως τήν Άθηνά ό Ζεύς. ’Ισχνός δπως καί 
ή σακούλα (ποΰ βάνει τά λεπτά του) ξερός σάν τά 
κεφάλια σας, μαύρος σάν τόν έξω ποδώ ποΰ θά σάς 
πάρη καί ρυπαρός σάν τήν ψυχή τών διωκτών του, ή 
οποία θά γίνη άφορμή μεθαύριο νά πέσουν τά νύχια τοϋ 
Διαβόλου άπό τή βρώμα ποΰχει πάνω της. Κύριε Πρό
εδρε. Ό  κατηγορούμενος είναι τόσον ένοχος δσον σύ 
μεγαλοφυής καί Τιτάν ήγουν άξιος διά καραβάν καί 
γιά σκορδοπλεξάν (εύοίδα καί εύάν) καί ή βλακεία του 
έχει φθάσει παντού δπου τά είς τυπωμένο χαρτί μετα
βαλλόμενα σπυριά τοϋ καφέ έκαμαν έμφάνισι γιά τοΰ 
φουκαρβ τοΰ Κικιρίκη τήν ά φ ά ν ι σ ι. Καταστρέφων 
τόν λόγον τωρα δπως καί σείς τά ύπόλοιπα ψιλά έχω 
πεποίθησιν εις το φιλοδίκαιον τής άποφάσεώς σας κα
θόσον γνωρίζω δτι εΐσθε ή προσωποποίησις τής Δι
καιοσύνης, ή οποία καθώς ξέρετε είναι στραβή.
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A IIO  TON ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ

Δέν είναι βέβαια ή πρώτη φορά ποϋ πήρα γράμμα 
υβριστικό έξ αιτίας τών πολιτικών φρονημάτων μου. 
Το τελευταΐον δμως είχε τοΰτο τό χαρακτηριστικόν δτι 
ήτο άπό τήν άρχή έως τό τέλος δυό ολόκληρες σελί
δες ένα κομπολόγι υβριστικό, μιά σειρά άσυνάρτητος 
άπό ύβρεις μονάχα τρομακτικές, πρωτάκουστες. Μοΰ 
ήρθε τό γράμμα αύτό άπ’ τό Waterbury, Conn. μέ 
αποστολέα Jonson (ψευδώνυμον άσφαλώς) καί ένώ ό 
καλός μου φίλος ποΰ έ'τυχε νά είναι στό Γραφείο μου 
δταν μοΰ τώφεραν σπαρτάριζε γελών δταν τό διάβαζε 
μέ τήν άνοησία τοΰ έπιστολογράφου, έγώ σέ κάθε μιά 
βρυσιά ποΰ άκουγα νά έκστομίζεται ένοιωθα μέσα μου 
βαθύτερα τόν πόνο τοΰ οίκτου γιά τό δυστυχισμένο 
ουτόν υβριστή ποΰ ό φανατισμός του σίγησε γιά με
ρικές στιγμές κάθε μιά εΰγενή χορδή μέσ’ στήν καρ
διά κΓ άφησε μόνον ν’ άκουσθη ή βραχνή φωνή τοΰ 
κτήνους ποΰ κοιμώταν μέσα του καθώς κοιμάται σ’ δ
λους μας, τοΰ κτήνους ποΰ ξύπνησε κι’ άγρίεψε τήν ώρα 
ποϋ έξέφερα μιά γνώμη ποΰ δέν συμφωνούσε μέ τή 
δική του γνώμη.

—  Μωρέ αύτός είναι φαΰλος, άτιμος έντελώς έξα- 
χρειωμένος έ φώναξε στό τέλος μέ θυμό ό φίλος μου.

—  Ποιός τό ξέρει είπα. Μπορεί καί ναί μά μπορεί 
καί δχι.

—  ’Αστειεύεσαι; μέ ρωτά έκπληκτος.
—  Δέν άστειεύομαι καθόλου. Ό  άνθρωπος αυτός, 

ποΰ μεταχειρίζεται μέσα σ’ αυτό τό γράμμα μιά τόσω 
βρώμικη γλώσσα μπορεί κάλλιστα νά είναι τίμιος έμ
πορος καί καλός οικογενειάρχης, δυνατόν νά μή είναι 
φαύλος, καθόλου άπίθανον νά είναι ευυπόληπτον κοι
νωνικόν μέλος. Μέσ’ άπό τής γραμμές αυτές έγώ βλέπο} 
δύο πράγματα μονάχα βέβαια. Πώς ό άνθρωπος αυ
τός είναι άγράμματος χωρίς άνατροφή καί πολιτικώς 
φανατισμένος. ’Εκ τοΰ δτι υβρίζει έμένα σήμερα μέ 
τρόπο τόσω χυδαίο δέν βγαίνει τό συμπέρασμα πώς 
πάντα ήτο τέτοιος μήτε σημαίνει πώς ή ψυχή του είναι 
διεφθαρμένη έντελώς. "Αν ήτο γραμματιζούμενος δπως 
ό φίλος έκείνος άπό τό Springfield ποΰ σοΰδειξα τό 
γράμμά του πρό τινων μηνών τότε θά μ’ ύβριζε κΓ 
αύτός δχι μέ χοντρά, μέ βάναυσα καί κακόηχα λόγια, 
άλλά μέ γλυκά καί ώμορφοντυμένα. Δέν θά μέ χτυ- 
ποΰσε τότε κΓ αύτός σάν τώρα τσεκουριές, άλλά θά 
μ’ άνοιγε δπως εκείνος μέ τό ξυράφι γλυκά γλυκά 
τής φλέβες κι’ έτσι άντί νά πεθάνω μουγκρίζοντας κι’ 
άγκομαχώντας θά έσβυνα σιγά σιγά μέ μιά γλυκειά 
'.ιποθυμιά. Τήν ώρα ποΰ έγραφε ό άνθρωπος αύτός ήτο 
ύπνωτισμένίος. ’Έγραφε ύπό τήν επήρειαν τήίς μορ
φίνης πόΰ τόν έπότισαν άνθρωποι μέ λίγη— γιά νά μή 
πώ καθόλου— δόσι πατριωτισμού άλλά μέ άπειρο έγωϊ- 
σμοΰ καί φιλοδοξίας. Ό ; άνθρωπος αύτός φίλε μου εΐ
ναι φανατισμένος καί ό φανατισμός είτε θρησκευτικός 
ή πολιτικός ή όποιουδήποτε είδους κι’ αν εΐναι έχει στιγ
μές ποΰ έκδηλώνεται μέ πράξεις ποΰ μήτε παράφρο- 
νες μήτε μανιακοί δέν θά τολμούσαν νά τής κάνουν. 
Πές μου. Υπάρχει στήν Ιστορία τοΰ κόσμου παρά
δειγμα τρελλών ποΰ άναψαν φωτιές καί έσυραν έπάνω 
των νά κάψουν ζωντανούς άνδρες, παρθένες, γυναίκες 
έγγυες, βρέφη μ’ άλλαλαγμό χαράς καί εύφροσύνης; 
’Έκαμαν οί τρελλοί τοΰ κόσμου δλου τό μυριοστόν σέ 
φρίκη καί σέ άπαισιότητα άπό δσα τερατουργήματα διέ- 
πραξεν έν όνόματι τοΰ Θεοΰ καί τής θρησκείας ό φα
νατισμός της Ίεράς Έξετάσεως τοΰ Μεσαιώνος; Δέν 
ήσαν κουτοί οί πρόγονοί μας δταν έλεγον πάν μέτρον 
άριστον. *0 φανατισμός εΐναι πάνω άπό τό μέτρον, καί 
δ,τι περνά άπό τά δρια δέν είναι βέβαια τό πιό καλό. 
Ό  φανατισμός δέν εΐναι γάργαρο νερό, δέν εΐναι αΰρα 
δροσερή ποΰ σέ ζωογονεί ποΰ σέ δροσίζει· εΐναι άρωμα 
βαρύ πού σέ μεθά, είναι κρασί ποΰ σοΰ σκοτίζει τό 
μυαλό, χασίς ποΰ σέ φέρνει σέ κόσμο ώμορφο μεν, άλλά

φανταστικό, κόσμο ποΰ δέν μπορεί νά έχη καμμιά σχέσι 
μέ τήν ψυχρά λογική καί τήν γυμνή πραγματικότητα. 
Γιά τόν φανατισμένον κάθε τι ποΰ προέρχεται άπό τό 
άντικείμενον τοΰ φανατισμού του, κάθε τι ποΰ συν
δέεται μ’ έκεΐνο εΐναι γι’ αύτόν άγιο, τέλειο. Δέν βλέ
πει ό φανατισμένος λάθη, άνακαλύπτει μόνον σχέδια 
άπό σκοπού γινομένα καί τής άποτυχίες τής σκεπάζει 
διαρκώς μέ τό μυστήριο τής διπλωματίας. Δέν βλέπεις 
λοιπόν τί γίνεται γύρω σου; Ή  έπανάστασις διήρεσε 
καί παρέλυσε τήν Ελλάδα. Λάθος σοΰ λέει ό φανατι- 
σμένος. Ή  έπανάστασις μάς έσωσε γιατί μάς γλύτωσε 
τ ή . . .  Σαλονίκη!!! Τώρα τό γιατί έκινδύνευε καί τό 
πώς τή γλύτωσε δέν μπορεί νά σοΰ τό άποδείξη, άλλ’ 
αύτό δέν τόν ένδιαφέρει άρκεΐ δτι τό πιστεύει καί τό 
πιστεύει γιατί τοΰ τό ύπέβαλον. Ή  άποστολή έχώρισε 
τόν Ελληνισμό τής ’Αμερικής, έδημιούργησε πάθη, 
έκαλλιέργησε μίση, έχώρισε άδέρφια, συνεταίρους, έ
καμε στενούς φίλους άσπονδους εχθρούς χωρίς νά έξ
υπηρετήση τούλάχιστον ΰστερ’ άπ’ δλα αύτά τά κακά 
ποΰ προύκάλεσε, τό σκοπό γιά τόν όποιον ήρθε. Μπά! 
Σού λέει ό φανατισμένος. Ή  άποστολή μάς. . . έφώ- 
τισε(!) μάς άνοιξε τά μάτια. Μά δέν τά διάβασες τοΰ 
λές στής έφημερΐδες δσα μάς είπαν; Τίποτε κανούριο 
δέν μάς έφεραν. Χά, χά γελά ό φανατισμένος. Δέν 
είναι τό ίδιο πράμμα σοΰ λέει σοβαρώς καί έπισήμως. 
’Άλλο νά τά διαβάσης καί άλλο νά τ’ άκσύσης άπό 
κείνους ποΰ ήσαν στά πράμματα.

Μή τοΰ καταδικάζεις λοιπόν τήν ψυχή τού άνθρώ
που ποΰ μ’ ύβρισε γιατί μπορεί νά είναι καί καλή. Ό  άν
θρωπος αύτός δταν μουγραφε ήτο ψυχικώς μεθυσμέ
νος. Ό  φανατισμένος μπορεί νά μήν εΐναι καί κακός 
πάντως δμως θά εΐναι χαρακτήρ άσθενης μέ μυαλό γιά 
τό όποιον δέν τοΰ επιτρέπεται μονάχα νά περηφα 
νεύεται.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

"Οταν εις τό προηγούμενον άρθρον μας διεβλέπομεν 
διά τής έκθρονίσεως τού Τσάρου καί τής έπαναστάσεως, 
τήν Ρωσσίαν φερομένην πρός χωριστήν ειρήνην, δέν έ- 
φανταζόμεθα βεβαίως δτι τά πράγματα θά έσπευδον έπί 
τοσοΰτον, ώστε νά μάς δικαιώσωσι τόσον ταχέως.

Δέν παρήλθεν ούδ’ έβδομάς άκόμη άφ’ ής είχομεν 
εκφέρει τήν άνωτέρω γνώμην καί αί τελευταίοι τηλεγρα
φικοί ειδήσεις τόσον έκ Βερολίνου δσον καί έκ Λονδίνου 
παριστώσι τήν έν Ρωσσία κατάστασιν εύρισκομένην είς 
σημεΐον τοσοΰτον οξύ καί κρίσιμον, ώστε νά δικαούμεθα 
ήδη νά πιστεύωμεν δτι πριν ή παρέλθη μήν ή ’Επαναστα
τική Ρωσσική Κυβέρνησις θ’ άναγκασθή συνεπεία τών 
εσωτερικών σπαραγμών ά σ φ α λ ώ ς  νά παραχωρήση 
τήν θέσιν της πρός έκείνους, οΐτινες θά διαπραγματευ- 
θώσι χωριστήν πρός τήν Γερμανίαν ειρήνην.

Τά τελευταία έκ Π ετρουπόλεως τηλεγραφήματα 
άποδεικνύουσιν ήλιου φαεινότερον ήδη τόν σκοπόν τής 
Γερμανικής ύποχωρήσεως έκ τοΰ Δυτικού μετώπου καί 
τό μ υ σ τ ή ρ ι ο ν  (sic) τοΰτο διά τούς ’Άγγλους 
στρατιωτικούς κριτικρύς,άποκαλύπτεται τελείως είς τήν 
άγγελλομένην Γερμανικήν έπίθεσιν, τήν έχουσαν σκοπόν 
τήν άλωσιν τής Πετρουπόλεα>ς, έπίθεσιν τήν όποιαν ημείς 
διά τού-τελευταίου άρθρου μας έπίσης προείδομεν.

Ή  Γερμανική διπλωματία δέν ήδύνατο βεβαίως ν’ 
άφήση άνεκμετάλλευτον τήν σπανίαν ταύτην εύκαιρίαν 
τοϋ Ρωσσικοΰ σπαραγμού. Δραξαμένη σήμερον τών 
πολυτίμων στιγμών, τάς όποιας τή παρέχει ή χαώδης, ή 
άβεβαία έν Ρωσσία ανωμαλία καί έπωφεληθεΐσα τής ψυ
χολογικής καταστάσεως τοΰ πεινώντος Ρωσσικοΰ λαού, 
δστις ώς δλοι οί έμπόλεμοι τοιούτοι έχουσι κορεσθή πλέον 
έκ τών δοκιμασιών καί τών στερήσεων τοΰ πολέμου, προ- 

1 τείνει, κατά σημερινόν έκ Βερολίνου τηλεγράφημα, χω
ριστήν πρός τήν Ρωσσίαν ειρήνην, άνταποκρινομένην 
έ π α κ ρ ι βώ ς πρός τούς δρους, τούς όποιους πρό τινων 
ημερών διέγραψεν ό έπί τής Δικαιοσύνης Ρώσσος ύπουρ- 
γός Κιρένσκυ. Διά τής νέας ταύτης Γερμανικής προ- 
τάσεως ύποβάλλοντα·. είς τήν Ρωσσίαν οί εξής δροι: 
Τελεία αύτονομία τής Πολωνίας, διεθνοποίησις τής 
Κωνσταντινουπόλεως, έκκένωσις τοΰ κατεχομένου ήδη 
παρά τής Ρωσσίας Αύστριακού εδάφους, καί Ρωσσικόν 
προτεκτοράτον έπί τής Αρμενίας». Είναι δμιος ειλικρι
νείς οί προτεινόμενοι πρός τήν Ρωσσίαν Γερμανικοί ούτοι 
δροι; Καθ’ ήμάς ν α ί  καί δχι .  Είναι ειλικρινείς ώς 
πρός τήν Πολωνίαν καί τό έπί τής Αρμενίας Ρωσσικόν 
προτεκτοράτον, άς μάς επιτροπή δμιος ν ά ά π ι σ τ ώ μ ε ν  
δσον αφορά τήν δ ι ε θ ν ο π ο ί η σ ι  ν τής Κωνσταντι
νουπόλεως. Ή  είς τό Γερμανικόν στραταρχεΐον παρου
σία τοΰ Έμβέρ Πασσά ώς μόνον λόγον είχε τό διπλωμα

τικό παιγνίδι, τό όποιον παίζεται διά τών προτεινομένων 
σήμερον δρων είς βάρος τής Ρωσσίικής Κυβερνήσεως.

Ή  Γερμανική διπλωματία γνωρίζει καλώς καί εΐναι 
πλέον ή βεβαία δτι ή Επαναστατική Ρωσσική Κυβέρνη- 
σις εΐναι άδύνατον νά δεχθη τήν σύναψιν χωριστής άπό 
τών Συμμάχων ειρήνης, είς τρόπον ώστε οί προτεινόμενοι 
σήμερον παρά τής Γερμανίας δροι δέν είναι ή πολιτικόν 
πυροτέχνημα, σκοπούν νά έξεγείρη έν καιρώ τόν Ρωσσι
κόν λαόν έναντίον τής Επαναστατικής Κυβερνήσεως καί 
έπιφέρει τήν άνατροπήν αύτής. Ή  Ρωσσική Κυβέρνησις 
είμεθα πλέον ή βέβαιοι δτ θ ’ άπορρίψη τούς προτεινο- 
μένους πρός αύτήν δρους, συμφωνως πρός τήν ένδόμυ- 
χον Γερμανικήν έπιθυμίαν καί πρός τελείαν έπιτυχίαν 
τοΰ Γερμανικού σχεδίου. Διά τής άπορρίψεως τών πλέον 
ή ευνοϊκών διά τήν Ρωσσίαν Γερμανικών τούτων δρων, 
ό Ρωσσικός λαός θά έξαναστή άσφαλώς κατά τής Επα
ναστατικής Κυβερνήσεως, τό ήθικόν τού στρατού θά κα- 
ταπέση, θά συντριβή, άνυποταξίαι μεγάλων μονάδων δυ
νατόν νά λάβωσι χώραν, οπότε ό τελευταίως ένισχυθείς 
μέ κολοσσιαίας δυνάμεις Γερμανικός στρατός διασπών 
τάς Ρωσσικάς γραμμάς τοΰ μετώπου τής Ρίγας θά 6α- 
δίση κατά τής Πετρουπόλεως. Ή  έπαναστατική Κυβέρ- 
νησις τότε δέν εΐναι δυνατόν νά παραμείνη έν τή άρχή, 
είς τήν όποιαν θ’ άνέλθουν δι’ ά ν τ ε π α ν α σ τ ά - 
ο ε ω ς οί ειρηνόφιλοι συνάπτοντες τήν τοσοΰτον ποθου- 
μένην παρά τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ ειρήνην είς τούς δρους 
τής όποιας δμως ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜ- 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΔΙΕΘΝ ΟΠ ΟΙΗ ΣΙΣ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Κ. Ζ Α Μ II Ο Υ Ν Η

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

Τιμάται δεμένον $0.75.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Σατυρικά ποιήματα μέ θέματα κοινωνικά 

Τιμώνται δεμένα $0.75.

ΤΟΜΟΙ ΣΑΤΥΡΟΥ

Χρυσοδεμένος Τόμος τοΰ 1911—-1912 $1.50
» » 1914— 1915 1.50
» » 1915— 1916 1.50
» » 1916— 1917 1.50

"Ολοι όμοΰ 5.00 
Ελεύθερα ταχυδρομικών τελών. Γράψατε:

NEW YORK SATIRE 59 Pearl St., New York

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δέν υπάρχει "Ελλη\ ποΰ νά μή έ'χη άκούση τό δνομα 
τού συμπαθούς βαθυφώνου ομογενούς ποΰ ΤΙΜΑ στά 
ξένα τό Ελληνικόν δνομα. Ό  κ. Νικολάου δέν εΐναι 
μόνον "Ελλην βαθύφωνος εΐναι ’Ε θ ν ι κ ό ς  Α π ό 
σ τ ο λ ο ς .  ’ Απόστολος τής Ελληνικής ιδέας τήν όποιαν 
καλλιεργεί παντοΰ δπου οι μουσικοί του φθόγγοι σκορ
πούν τοΰ σπανίου του δώρου τά μελωδικά κύματα.

Ό  Ελληνισμός τής Νέας Ύόρκης έχει τήν η θ ι κ ή ν  
ύποχρέωσιν νά τόν υποστήριξή καί οί ομογενείς μας 
οί όποιοι ποτέ δέν έδείχθησαν έπιλήσμονες τών εθνικών 
καθηκόντων των θά σπεύσουν νά τόν άκούσουν γιά νά 
μεταφερθοΰν λίγες στιγμές κοντά στ’ άφροστεφανω- 
μένο περιγυάλι ποΰ απαλά φιλεΐ τό κύμα τοΰ Αιγαίου.

AEOLIAN CONCERT HALL 
Entrance 42nd St., 7th April 1917 at 8sl5.

Γ. Α. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ 

Ειδικός δΓ άνδρικάς άσθενείας.
Ώ ραι έπισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σά66ατον Gary Theatre Bldg. 
καί Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη καί 479 Broadway
Παρασκευή ίΓ— 12 Π. Μ. Gary, Ind.



vol-
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Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α
1 Σφραγίδα έκ καουτσούκ, 100 Φακέλλους, 100 

φύλλα χάρτου ριγωμένου, 100 επισκεπτήρια, άρίστης 
τίοιότητος 2 ΜΟΝΟΝ ΔΟΛΑ.

"Απαντα καλλιτεχνικά μέ τό δνομα καί τήν διεύθυν- 
σίν σας καί μέ τήν Έλληνοαμερικανικήν σημαίαν έν 
συμπλέγματι είς τό χαρτί- πρώτης τάξεως εύκαιρία. 
Πραγματική αξία Δολλ. 4.50, πωλοΰνται ΜΟΝΟΝ 
ΔΟΛΛ. 2.00, μέ τά έξοδα τής αποστολής εις βάρος 
μας.

!Τά αύτά ΜΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ ΣΑ Σ $3.75. 
Άποστείλατε τό άντίτιμον καί τήν έπομενην τής 

λήψεως θά τά έχετε.
Σ Π Ε Υ Σ Α Τ Ε

Έκτελούμεν πάσης φύσεως τυπογραφικήν εργασίαν 
ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝ ΑΓΩΝ ΙΣΤΟΥΣ. Κατασκευάζο- 
μεν σφραγίδας έκ καουτσούκ είς τιμάς λίαν οίκονομικάς 
από 25c. και άνω.
LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St. New York. 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΓΙΩΝ —  ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΙ EIII 
ΞΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΤΑΤΑΙ

κατασκευαζόμεναι ύπό Ιερομονάχου έξ 'Αγίου ’Όρους, 
άγιογράφου παγκοσμίου φήμης.

Τέλεια. ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙ
ΚΗΝ είς διάφορα μεγέθη.

Τιμαί άπό Δολλ. 3.75 καί άνω.
Ζητήσατε πληροφορίας.

LEVANT TRADING CO. 59 Pearl St. 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.
Έ δρα εν HUDSON, MASS. 

Telephone, Houdson 56

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ

Είναι τό πρώτο φιλολογικό έργο τοΰ άγαπητοΰ φί
λου κ. Ά θ . Γεράκη. Άβίαστοι, απαλοί, ώμορφοκτενι- 
σμέλ’οι ο'ι πεζοί του στίχοι κυλοΰν αρμονικά, μελωδικοί 
δπως τά κατακάθαρα κρυστάλλινα αυλάκια στής ρεμ- 
ματίές τής ώμορφης Πατρίδας τοΰ Συγγραφέως, έκεΐ 
ποΰ ξετυλίγεται τό δράμά του.

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ είναι άπό τά 
έ'ργα ποΰ αγγίζουν λιπόθυμα τής πιό ευαίσθητες χορ
δές τής 'Ελληνικής καρδιάς, γιατ’ είναι ζωγραφιά τής 
«γνής, τής Α’ιτωλοακαρνανικής παρθενιάς, εΐναι πιστή 
εικόνα τών ηθών καί έθίμων τής βουνίσιας χώρας ποΰ 
λάμπει ή λεβεντιά τής φουστανέλλας.

’Ηθικό άλλά καί πατριωτικό τό έργον τοΰ κ. Γεράκη 
δέν μπορούσε παρά νά προκαλέση δάκρυα καί νά ένθου- 
ριάση στήν πρώτη του παράστασι προχθές ποΰ παίχθηκε 
/τόσω ώμορφα άπό τούς έρασιτέχνας Αίτωλοακαρνάνας 
γι’ αύτό καί κατά γενικήν άναζήτησιν επαναλαμβάνεται 
τήν έρχομένην Τετάρτην είς τό Madison Sq. Garden 
Theatre 27th Street.

Ποιό προϊόν 'Ελληνικόν κΓ ’Ιταλικό έπίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπώλησης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε εύθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής ’Αμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φας καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έμποροι κΓ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

Θέλεις έληές καί λάδι, θέλεις τυριά καί σΰκα 
ποΰ μιά βδομάδα έχεις στό στόμα σου τή γλύκα; 
Παντοπωλείων είδη δ>τι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο τρέξε τό φίνο πατριώτη 
Σαρακοστής χαβιάρια, χταπόδια εχει φέρει 
μά μήν ξεχνάς νά έχης σάν πας ψ ι λ ά  στό χέρι.
I. Κ. SIDERACOS 91 Oliver St., New York.

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

δίχως τσύτα φουκαρά 
κΓ δν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T o n ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC . 
4Τ6Γ CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

Φέρομεν ες γνώσιν τών μετόχων μας καί παντός 
ενδιαφερομένου δτι μετά τήν έπιτυχή κατασκευήν τοΰ 
συστήματος μας και πώλησιν αύτοΰ είς τήν σιδηρο
δρομικήν 'Εταιρίαν Boston & Maine R. R. Co. ή 
'Εταιρία ήρχισε τήν κατασκευήν τής παραγγελίας τής 
μεγάλης κλωστικής 'Εταιρίας Hudson Worsted Co.

’Ήδη πραγματευόμενα τήν έγκατάστασιν τοΰ συ
στήματος μας είς τα περισσότερα έργοστάσια τής πό- 
λεως Hudson. Διά τοΰτο τώρα εΐναι ή καταλληλοτέρα 
περίστασις νά άγοράση δστις έπιθυμεΐ, μετοχάς τής 
'Εταιρίας, οπότε ή 'Εταιρία έχει άνάγκην χρημάτων 
αυριον οπότε δέν θά ύπάρχη τοιαύτη άνάγκη διά τήν 
Εταιρίαν, ή ή τιμή τών μετοχών θά εΐναι πολύ υψηλή, 
ή δέν θά ύπάρχουν πρός πώλησιν μετοχαί.

Ή  σημερινή άξια τών μετοχών είναι πέντε Δολλ. δι’ 
έκάστην. Γράψατέ μας άνευ άναβολής είς τά κεντρι
κά μας γραφεία ή στείλατε τό άντίτιμον διά ταχυδρο
μικής έπιταγής δπως σας στείλοψεν τάς μετοχάς.

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
’ Ιατρός

136 Ε. 17th St., NEW YORK

Μάηερ κανείς δέν flu ni nfj πώς δέν ®ά πή καί μέν*.
*οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“Αν θέλης νά συγκινηβή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδη λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
•τούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά χάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

«* *
ELLENIC FURNISHING Co.

691 6th AVENUE NEW Y O R K .
NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών.
Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ-
ρουχα, της έποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
· ·*

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ “Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ κερνφς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ ουχωρνφς.

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

» ★ *
’Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ δγρια τή φιλούνε 
χαΐ παίζουν μέ τό κϋμά της καί τήν περιγελούν· 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κΓ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχκπα κληρώνει.
Ό  Γαλανό; γι’ αύτά Ιδώ καί δίνει καί είσπράττη 
χούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galano· 20 Pearl St New Y«rk

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Iatfic

256 W . 44 ST. NEW YORK.· · ·

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
«ον σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομάνας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροδόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό  Βόλο
τής Ά χ α ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
«τοΰ 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«**
Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός «ά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλ«κώ<*||
"Α ν μ’ ίνα πόδι εύρεθής είτ* μέ δίχως χέρι 
καί Ιχεις οίκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ ία" στή ζωή σου δύστυχε τέτοια fiv Ερθη μέρα 
Ούαί &ν είσαι σύζυγος καί fiv σέ λέν πατέρα.
’Εάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Mar&kas, R ookery  Bldg. R oom  817 , C h icfcfo, 111.

— Έ ! Κουμπάρε!
— Ποΰ τά πήρες τά στέφανα;
—  Ποΰ άλλοΰ στοΰ κ. Έξαρχουλάκου, 33 Madis0tl 

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

πλουμιστές, Πέπλα νυμφικά, Στεφανοθηκας ωραί^ 
Βαπτιστικά ένδύματα ποΰ τά ζηλεύει κάθε άνθρωπ  ̂
γιά τή φιγούρα ποΰ κάνουνε καί τήν φθήνεια τής ^ 
μής των.

Σημαίας Έλληνικάς καί Άμερικανικάς, Εικόνας '4 
γιων, Λιβανιστήρια, Λιβάνι καί Μπρίκια τοΰ Καφί

Έκεΐ αν δώσης τή φωτογραφία σου σοΰ σάγνουνε 50 
δελτάρια φωτογραφικά γκλασσέ χρωματιστά πρώτη; 
ποιότητος μόνον μέ 2.50.

Άλλά τό σπουδαιότερον εΐναι νά δής τά ΔΕΛΤΑ
ΡΙΑ του τά ΛΑΜ Π ΡΙΑΤΙΚΑ καί δλα τ’ άλλα, μ̂  
τόσον πλούσια συλλογή ώστε πας νά πάρης ένα χ® 
περνεις δέκα καί τό πλέον σπουδαιότερον εΐναι ποΰ χα 
πωλεΐ δχι 5 σέντς έκαστον άλλά 4 σέντς μόνον. ’Άν 
μοΰ πής δέ γιά χονδρικάς τιμάς. Έ !  Αύταί εΐναι άσυν. 
αγώνιστοι πλέον.

Ά  ξέχασα! Έκεΐ βρίσκεις Γραβάτες μεταξωτές, μαν. 
δήλια γυναικεία καί άνδρικά καί τί νά πρωτοθυμη&ώ.

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 τοϋ 
Έξαρχουλάκου.

Χονδρικαί τιμαί ίδιαίτεραι συμφωνίαι.
Γ ράψατε:

D. EXARHOULAKOS 
33 Madison St., New York.

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ. μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσ^ς 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί με ποικιλία, πλοΰτο 
πο« σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τβΟι»;

*  ★  *

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 
άρκεΐ παρά νά στέλλη δταν τά παραγγέλλη.

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

• *  ·
Πές μου τί είσαι; σ’ έρωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εΰα δηλαδή f) μπουνταλάς Άδάμ;
Ό ,τ ι  κι’ άν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαΐδεύουνε τσατσάρες, βοΰρτσες χτένι® ι 
"Αν θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δ^ς μιά μέρα 
:άν γλόμπο τοΰ ήλεκτρικσΰ, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό « Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν »  νά πάρης τοΰ ΦαράκσΛ 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W . 28Τ Η  ST..

***

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτ» τδ* 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι 6 μόνος ποΰ γνωρίζει νά <Λ 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλη* 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW YOR*
T elephone. Bryant 4 1 6 0  4 175

*  *  *

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ϊχης χρήμα 
thr ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς <Δρίβα-Λέχα» 
f  βλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θ ίβρ η ς μήτε δέκα. 
λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια δσω  πέρνη 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοΐς μετρητοϊς τά  φέρνει.
LKKAS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  S T . Η. Τ·


