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( βΥΡΗ^ο ΟΔΟΝ Η nom%Q 
? τ8 Βελόνη ^*έι

Περιοδικόν έκδιδόμενον έν Θεσσαλονίκη την 22 έχάστου μηνός, μέ 
ύλην Κοινωνιολογικήν, Πολιτικήν, Οικονομολογικήν καί Φιλολογικήν. Ή 
Ίμφάνίσις τοϋ Περιοδικού τούτου την 22 Σεπτεμβρίου 1924, έγένετο σκο
πίμως διά νά συμπίπτη μέ τή φυσική αρχή έκαστου έτους, τήν ημέρα τής 
Φ&ινοιτωρινής '[οημερίας, καί τήν αρχή τοϋ σπαρμοϋ τ&ν αιτηρΰτν.

'Ιδρυτής, Διευθυντής καί Υπεύθυνος Αθανάσιος Βελώνης
«Ήδη δε καί ή άξίνη ηρός τήν φίζαν των δένδρων κεΐται! Π&ν 

νυν δένδρον, μή ηοιοϋν καρπόν καλόν, έκκόητεται καί είς ηΰρ βάλ
λεται. ■» (Ματϋ~. 3. 10. Aovva 3. 9.)

< Αίεί τοι κραδίη ΙΓέλεκυς ώς έατιν Άτειρής» (Ίιάδος P'.SOJ. 
Γενικοί ©pou

1. Οί σύνεργά ται πληρώνονται κατά ιδιαιτέραν συμφωνίαν γραπτήν.
2. Πάσα δημοσίευσι; φέρει τήν πραγματικήν υπογραφήν τοΰ συγγρα- 

-φέτος της, καί οΰχί ψευδώνυμον.
3. Ούδέν δημοσιεύεται, έάν δεν έγκριθή υπό τής Διευθύνσεως.
4. Πάσα ξένη δημοσίευσις, μή φέρουσα τύπον αγγελία; ή διαφημίσε- 

<υς, έγκρινομένη υπό τής διευθύνσεως, δημοσιεύεται δωρεάν.
5. Άγγελίαι δεκταί μόνον μέχρι τριών τετάρτων τής σελίδος, καί διά το 

τελευταίων κάτω μέρος αυτής.
6. Άγγελίαι ολοσέλιδοι καταχωρίζονται μόνον είς τό τέλος, καί εις 

τά εξώφυλλα.
7. Αί σύνδρομα! εΐνε ενιαύσιοι, καί άρχίζουν άπό τό φύλλον τοϋ 

Σεπτεμβρίου καί προπληρώνονται.
8. Αί ενιαύσιοι συνδρομαί, καί ή τιμή τών φυλλαδίων, εΐνε ώς εξής

Δι’απασαν τήν 'Ελλάδα συνδρομή δραχ. 50..τιμή ενός φυλλαδίου δρ. 5 
Δι*’Αγγλίαν καί Άγγλ. κτήσεις » Σελίνια 8 . » > » Πένις 10
Δι’οληντήν Άμερ. καί ΚαναΛά »Αολλάρ 2. » > » Σέντς 25
Διά τήν Εΰρ.καί λοιπόν κόσμον » Φρ. Γαλ 25 » » » ΦρΓαλ 2,50

Ή Ταχυδρομική διεύθυνσις τής Τσεκούρας, διά τάς έπιστολάς, κα
θώς και διά τά τσέκια καί τάς έπιταγάς, επί τοΰ παρόντος είνε ως εξής

ή Τσεκούρα τοϋ Βελόνη he Tsekura tu Veloni
Πόστ Ρεατάντ Post Restant

Θεσσαλονίκη Salonica, Greece

Τνκοις Μ. Τριαντάφυλλου καί — ίας Θεσνί)κη
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To Πρόγραμμα της Τσεκούρας.
Είνε αρκετά χρόνια τώρα, πού αρκετοί φίλοι έκάμναμε έτοιμα- 

σία, καί επιθυμούσαμε νά εχωμε ένα δημοσιογραφικό όργανο δικό μας.
Ή θεία πρόνοια δεν μάς έπέτρεψεν έως τώρα νά πραγματοποιή

σαμε τον πόθο μας αύτόν. Άλλα, δτε ήλθε τδ πλήρωμα του χρό
νου, ή άπειρος άγαθότης τής θείας Προνοίας, ηϋδόκησε όχι μόνον νά. 
μάς έπιτρέψη, αλλά καί νά μάς διευκολύνη πάρα πολύ εις τδ έργου 
μας τούτο. Καί ιδού βλέπει τδ φως τής δημοσιότητος το πρώτο τού·»· 
το φυλλάδιο.

Ό υποφαινόμενος υπεύθυνος Διευθυντής τού περιοδικού τούτου, 
δέν έχω νά καυχηθώ καθόλου δι’ αύτό, ούτε καί εις το μέλλον θα τολ
μήσω, διότι γνωρίζω τάς αδυναμίας μου, καί πιστεύω δτ»., άν ή 
θεία Πρόνοια μοί έχάρισε το δώρον τούτο, μοί τδ έδωκε διά νά το 
χρησιμοποιήσω προς ένα ώρισμένο δικό της σκοπό, καί σύμφωνα προς 
τά σχέδια πού έκάμναμε μαζί μέ τούς καλούς φίλους μου. Διότι, 
■πιστεύω άκραδάντως, δτι χωρίς θέλημα θεού, ούτε πουλί στην πα
γίδα, όπως λέγει ό λαός, παραφράζων τά ρητά τού Ευαγγελίου 
(Ματθ. 10. 29. 30. Λουκά. 12. 6. 7.) καί ότι όλοι μας ειμεί’α, είτε 
έν γνώσει, είτε έν άγνοία μας, όργανα πρός έκτέλεσιν των βουλών· 
τοϋ Ύψίστου.

Καί άπδ την πρώτη στιγμή διακηρύττω δτι θά αφιερώσω 5λας 
μου τάς δυνάμεις καί όλου μου τδν καιρό, διά την έξυπηρέτησιν τοϋ 
σκοπού καί τού έργου τής θείας Προνοίας, δστις είνε νά γίνουν 5- 
λοι οι άνθρωποι τέλειοι, πιστεύων άκραδάντως δτι ή άγαθότης Λύ
της δέν θά μέ άφήση νά παραπλανηθώ, ούτε καί νά παραπλανήσω- 
κανένα.

Καί ώς οδηγόν μου καί λύχνον μου, διά νά μή σκοντάφτω, θά ί- 
Χω πάντοτε τδν γραπτόν Λόγον τού θεού, τό βιβλίον εκείνο τδ ό
ποιον όνομάζεται Παλαιά καί Νέα Διαθήκη, καί τήν TSTOpiot.

Άπδ έκεϊ δέ, έδανείσθηκα καί τό Σύμβολ© Τβΰ ΠερίοδίΧβΰ 
TOUTOV, ΤΓ|ν Άξίνη, καί τδ^-ώνόμασα μέ τδ σημερινό λαϊκόν 

δνομα τής άξίνης, δηλαδή Τσεχβύρα.
Διότι παρετήρησα δτι τδ πρώτο κήρυγμα τής Νέας Διαθήκης 

ήτο «Μετανοείτε. Ηδη δέ καί ή άξίνη παρά τήν ρίζαν των δένδρων 
κεΐται. Παν ούν όένδρον, μή ποιούν καρπόν καλόν έκκόπτεται καί 
εις πύρ βάλλεται.» Καί τδ τοϋ Ομήρου «Πέλεκυς ώς έστιν άτειρής»

Λοιπόν, καί τδ Περιοοικδν τούτο αναγράφει επάνω στο Σύμβο
λό του, στην Άξινη, καί ένα αρχαίο Γερμανικό γνωμικό, τδ οποίον 
εύρέθη χαραγμένο επάνω εις μία παλαιά άξίνη, «Εύρήσω C0OV 
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η ΠΟΙΠΟω αύτπν;» καί τδ όποιον ΐσοδυναμεϊ μέ τήν Ευαγγελι
κή περικοπή. «’Ιδού, εγώ αποστέλλω τον άγγελόν μου προ προσώ
που σου, δς κατασκευάση τήν οδόν σου έμπροσθεν σου, (Μάρκου Α’.
2) δηλοϋσα μέ τούτο δτι ή Τσεκούρα έχει σταθερά άπόφασι 
νά έργασθή, όχι εις δρόμους έτοιμους καί παλαιούς, αλλά νά άνοί- 
ξη δικό της δρόμο, νέο, μέσα από παρθένα δάση, και νά φωνάζη 
προς πάντας ώς «φωνή βοώντος έν τη έρήμω» Γνώσεσθε τήν 
αλήθειαν και ή αλήθεια έλευθερώση ύμάς. (Ίωάν. 8 32) 
Και ώς πρόγραμμά της θά έχη νά λέγη πάντοτε τήν 
αλήθει* καί πρός τά άνω καί πρός τά κάτω, καί 
πρός τά δεξιά καί πρός τ’ αριστερά. __

Καί ή αρχή τής Τσεκουρας θά είνε, κάτω τά σά
πια καί περιττά, καί στή φωτιά αμέσως.

Κάθε τι πού δέν μπορεί νά σταθή στο φως τής 
αλήθειας, νά καταστραφή αμέσως.
”Ας λάμψη Π άλήβεια, καί άς καταστραφή ό Κόσμος 
άν δέν δύναται νά βαστάση το φώς τής αλήθειας.

Γνωρίζει ή Τσεκούρα δτι στο δρόμο της θά βρή άντίστασικαί εμπό
δια, αλλά θά έχη τό θάρρος νά προχωρή, καί νά κτυπα κάθε κακή 
πραξι, κάθε κακή συνήθεια, κάθε κακή συνθήκη,κάθε κακή δεισιδαι
μονία καί πρόληψι, καί κάθε πλάνη.

θά προσπαθήση όμως ποτέ νά μήν έγγίση κανένα άτομο.
Πρός τά άτομα θά φέρεται μέ πολλή συμπάθεια καί μέ αδελ

φική αγάπη, σάν τδν ιατρό, πού δίδει μέν φάρμακα πικρά, καί κάμνει 
έγχείρησι, άλλα σκοπός του είνε, μόνον καί μόνον για νά έξαλεί- 
ψη τδ κακό, καί νά θεραπεύση τά ασθενή άτομα.

Ισως νά εΰρεθοϋν καί άτομα νά παραπονεθοϋν δτι ή Γσεκοϋ- 
ρα θά είνε σκληρή σάν...... Τσεκούρα, όπως παραπονέθηκε καί ό Πά-
ρις εις τδν αδελφό του Έκτορα, όταν τδν ήλεγχε δ Εκτωρ γιατί ήταν 
οειλδς καί φοβούνταν νά μονομανήση μέ τδν Μενέλαο.

38 Τδν ο’ αύτε προσέειπεν ’Αλέξανδρος θεοειδής.
39 Έκτορ, έπεί με κατ’ αισαν ένείκεσας οΰδ’ ύπέρ αισαν.
60 αίεί τοι κραδίη πέλεκυς ώς έστιν άτειρής,
61 δς τ’ εισιν διά δουρδς ύπ’ άνέρος, δς £ά τε τέχνη,
62 νήιον έκτάμνησιν, όφέλει δ’ άνορδς έρωήν,
63 ώς σοί ένί στήθεσσιν άτάρόητος νόος έστίν. ( Ιλιάοος Γ. )

’Αλλά καί τά άτομα*αύτά κατά βάθος θά αναγνωρίζουν ότι ή 
Τσεκούρα τίποτε άλλο δέν κάμνει παρά νά λέγη τήν «άλήθεΐαν 
χωρίς φόβ© καί χωρίς πάθος .

11 Τσεκούρα θά άσχολεϊται καί θά μελετά όλη τή ζωή τοϋ 
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Κόσμου, όπως παρουσιάζεται, εις τά κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, 
φιλολογικά, εργατικά, βιομηχανικά καί εκπαιδευτικά ςητήματα.

Συνεργάται τπ$ Τσεκούρα$.

ή Τσεκούρα προσκαλεϊ καί παρακαλεϊ όλους καί πάντα βστις 
έχει τη δύναμι καί τή διάθεσι νά τη βοη θήσουν στο έργο της, 
μέ άρθρα τους, μέ μελετάς, μέ διατριβάς, μέ γνώμας, μέ συμβουλάς, 
καί μέ δημοσιεύσεις.

'Αλλα υπό τόν όρον, ότι κάθε τι ποϋ θά δημοσιεύεται στην 
Τσεκούρα, πρέπει νά το έγκρίνη πρώτον δ ύπεύθυνος διευθυντής της, 
ό όποιος θά έχη τήν ευθύνη διά παν ό,τι θά δημοσιεύεται στην

Καί δεύτερον, ότι πρέπει νά έχη τή γνήσια υπογραφή του 
γράφοντος, καί όχι ψευδώνυμον. Διότι, άφοϋ ή Τσεκούρα θέτει εϊςτήν 
προμετωπίδα της το «Γνώσεσθε τήν αλήθειαν», αδυνατεί νά δέχεται 
καί νά δημοσιεύη ψευδώνυμα.

Επίσης ή Τσεκούρα δηλοϊ οτι δεν θά δεχθή νά δημοσιεύση τί
ποτε δωρεάν, χωρίς νά το πληρώση αύτή, ή νά πληρωθή δι αύτό.

Επειδή ή Τσεκούρα φρονεί ότι εινε δίκαιον νά άμοίβωνται καί οί 
διανοητικώς εργαζόμενοι, καί οί διανοητικώς κοπιάζοντες.

Διότι, σήμερα αισθάνεται καθείς τήν ύποχρέωσι νά πληρώση τδ 
ρύζι του, τής έληές, τής σαρδέλες, καί τής ντομάτες ποϋ πέρνει.

Επίσης αισθάνεται τήν όποχρέωσι νά πληρώση τον ιατρό καί τον 
δικηγόρο, για τή συμβουλή τους, καί τον Παπά για τον αγιασμό του.

Δεν αισθάνονται όμως σχεδόν καμμία ύποχοέωσι νά πληοώσουν 
έναν άνθρωπο, πού θά τούς γράψη ένα γράμμα, ή μία αναφορά, ή μία 
αιτησι.

At λοιπόν, αύτό το πράγμα, ή Τσεκούρα το θεωρεί αδικίαν καί δεν 
πό δέχεται πρώτα στον έαυτό της.

Αλλά, εάν τύχη κανείς, πού νά θέλη,—καλά καί σώνει—νά δημο- 
σιεύση κάτι τι χωρίς νά πάρη χρήματα, τότε αυτός θά όφείλη νά πλη
ρώση. Και τήν πληρωμή αυτή θά. τήν όρίζωμε κατά ιδιαιτέρα συμφω
νία, καί θα γίνεται καί ή σχετική σημείωσις εις το δημοσίευμα.

Αυτά τά γράφομε έκ τών προτέρων στο ΙΙρόγραμμά μας διά νά 
μή παρεξηγηθοϋμε αργότερα.

Οσα άρθρα καί μελέται δέν θά έχουν υπογραφή, θά εινε τού υ
πευθύνου διευθυντοϋ τής Τσεκούρα:.

Και με το ΙΙρόγραμμά μας αύτό, ανοιχτό καί τανεοο εις πάντας, 
προχωρούμε εις τη δουλειά, καί παρακαλοϋμε τούς πάντας νά. μας 



•παρακολουθούν, καί νά μας ελέγχουν, όταν θά τύχη νά βγούμε έξω 
άπό τόν ίσιο δρόμο του προγράμματος μας. Τούς βεβαιοΰμε δέ έκ 
τών προτέρων, ότι, όχι μόνον δέν θά μας κακοφαίνεται καθόλου, αλ
λά καί θά τούς είμεθα βαθύτατα εύγνώμονες διά τον έλεγχον αύτόν, 
σύμφωνα μέ τήν παροιμία. «Μη έλεγχε κακούς, ίνα μή μισήσωσί 
σε. Έλεγχε σοφόν καί αγαπήσει σε» (Παροιμ. 9. 8.)

Διατελώ μέ πολλή τιμή κα'ι αγάπη.

Άβανάσιος Βελώνης.

Προς τούς άναγνώστας τής Τσεκούρας

Οποιος άπο σάς, αγαπητοί άναγνώσται, πάγει στον Παντο
πώλη νά ψωνίση κάτι τι, θά τό ΐδή, θά τό οοκιμάση, θά τό γευθή, 
και άν τον άρέση θά τό πάρη. Γιαυτό τον Παντοπώλη τον ονο
μάζαμε άλλοτε μέ τό τούρκικο όνομα Μπακάλης, άπο τής τούρκι
κες λέξεις Μπάκ-“Αλ, δηλαδή κύταςε καί πάρε.

Λοιπόν, τήν ίδια μέθοδο θά άκολουθήση καί ή Τσεκούρα εις 
τούς Άναγνώστας καί 'τούς Συνδρομητάς της,

Πρώτον ή Τσεκούρα θά δοθή, ή θά σταλή, εις όσο το δυνα
τόν περισσότερα χέρια, μέ μία μόνη παράκλησι.

Νά τη διαβάσουν άπ© την άρχη έως τ© τέλος.
Καί έάν μέν τήν ευρουν καλή, και κατά τήν όρεξί τους, ότι 

αξίζει κάτι τι, ό'τι αξίζει τήν τιμή της, τότε νά τήν κρατήσουν, 
καί νά μάς δώσουν, ή νά μάς στείλουν τήν τιμή του φύλλου, ήτοι 
πέντε δραχμάς.

Καί ημείς θά φροντίσωμε νά τούς στείλωμε κατόπιν το δεύτερο 
φύλλο, γιά νά κάμουν καί σέ κείνο τό ίδιο.

Έάν δέ, δέν τούς αρέσει, έάν νομίζουν ότι δεν αξίζει τήν

Τότε, τούς παρακαλούμε, νά μάς τήν έπιστρέψουν, ή νά μάς, 
τή στείλουν ταχυδρομικώς, όπίσω.

Οποιος όμως σχηματίση τή γνώμη, ότι ή Ισεκούρα, σύμφωνα 
μέ τό πρόγραμμά της, θά άςίζη τόν κόπο νά τή διαβάζη, καί θά 
άξίζη καί τήν τιμή της νά τήν πληρώνη, καί νά τήν πέρνη ταχτι
κά, χωρίς πρώτα νά γεύεται τό κάθε φύλλο της, αλλά όπως πέρνει 
από τόν παντοπώλη τή ζάχαρη χωρίς νά τή δοκιμάζη,
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’Εκείνον, τον παρακαλούμε, νά μάς στείλη τή συνδρομή του, 
καί τή διεύθυνσί του, διά νά του στέλνομε τήν Τσεκούρα ταχτικά 
μέ τδ ταχυδρομείο, κάθε μήνα πού θά βγαίνη.

’Αλλά καί δποιος πάρη τρία φύλλα καί δεν τά έπιστρέψη, θεω
ρείται κ’ εκείνος συνδρομητής, καί ύποχρεουται νά μας στείλη τή 
συνδρομή του, δι ολόκληρο τδ έτος.

Ή συνδρομή τής Τσεκούρας μέσα στήν Ελλάδα εινε 50 
δραχμές το χρόνο, ήτοι διά 12 φυλλάδια.

Δι’ ίλη τήν ’Αμερική καί τδν Καναδά, εινε δύο Δολλάρια τδ χρόνο.
Διά τήν ’Αγγλία καί τάς Άγγλικάς Κτήσεις εινε όκτώ σελήνια 

το χρόνο.
Καί διά τήν Ευρώπη, καί δι’ ολον τον άλλον Κόσμον, εινε £5 

οράγκα γαλλικά τδ χρόνο.
Κάθε συνδρομή μας αρχίζει από τδ πρώτο φυλλάδιο του Σε

πτεμβρίου. Καί σέ κάθε Συνδρομητή μας θά στείλωμε 12 φυλλάδια 
διά τή συνδρομή του πού ορίζομε.

Ιδιαιτέρως παρακαλούμε τούς ’Ελληνας τού εξωτερικού, καί 
μάλιστα τής Αμερικής, νά μή μάς συνερίζωνται άν τούς ζητούμε 
ούο δολλάρια συνδρομή. Διότι μέ τή δική τους τή συνδρομή θά πλη- 
ρώσωμε τά έξοδα γιά πολλά φυλλάδια, πού θά τά στέλνωμε σέ πολ
λά χωριά τής Ελλάδος εντελώς Δωρεάν, καί μάλιστα στούς φτω
χούς διδασκάλους.

Τδ έτος τής Τσεκούρας αρχίζει καί τελειώνει στάς 22 Σεπτεμβρί
ου, κάθε χρόνο.

Συνδρομάς καί συνδρομητάς γράφομε μόνο διά ένα ολόκληρο 
έτος, ούτε διά όλιγώτερο, ούτε διά περισσότερο, διά νά μή μάς χρειά
ζονται πολλοί γραμματικοί, καί στέλλομε εις όλ.ους τούς συνδρομη
τάς μας όλα τά φυλλάδια, άπδ το πρώτο έως τδ δωδέκατο, καί 
ουτω καθεξής.

Τήν Τσεκούρα τήν έχομε έξασφαλισμένη οΐκονομικώς διά νά 
βγαίνη τακτικά δλο το πρώτο έτος.

Οταν θά τελείωση τδ πρώτον έτος, καί βεβαιωθούμε έμπράκτως 
από τούς Αναγνώστας της, 5τι τή θέλουν νά έξακολουθήση νά βγαί
νη καί είς τδ έξής, τότε θά άρχίση καί διά δεύτερο έτος, καί οδτω 
καθεξής. '

Αύτδ δμως θά τδ αποδείξουν οί Αναγνώσται καί οί Συνδρομη- 
ταί τής Τσεκούρας, δσοι θά εκτιμήσουν τδ Πρόγραμμά της, τδ όποιον 
θά εινε πάντοτε Τβεκουράτ©.

Αθανάσιος Β&λώνης
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Ή Νέα ’Επιστροφή των Εβραίων άπ© 
την Αιχμαλωσία τη$ Βαβυλώνος 

ει$ την 'Ιερουσαλήμ*
-------------------- ----------------------------------

Μία μελέτη διά τά Αίτια και τά Μεγάλα Αποτελέσματα τής 
-Αρίςαμένης ήδη Νέα ', Επιστροφής των Άληϋών Ισραηλιτών εις 
τήν Γην των Πατέρων των, τήν Παλαιστίνην, ήτις είνε Ιδιο
κτησία των και Κληρονομιά των άνβγνωρισμένη δι εγγράφων 
τίτλων ’Ιδιοκτησίας Παγκομίου Κύρους καί Σεβασμού, έξαχΰέϊ- 
σα άπδ τήν Παγκόσμιον "Ιστορίαν και άπδ τήν Ίεράν Γραφήν.

‘ Υπδ
’Αθανασίου Βελώνη

«Άρον κύκλφ τους οφθαλμούς Σου, Σιύν, καί 
“Ιδε. Ί<Μ) γάρ ήκασί Σοι, Φεοφεγγεϊς, ως φωστή
ρες, ίκ Δυσμών, καί Βορρά, καί Θαλάσσης, καί 
Έώας, τά Τέκνα Σον εν Σοί, ενλογονντα Χριστόν 
είς τους αιά/νας».

(Τρίτον Τροπίριον τής ΌγδΟης Ώί^ς τοδ Πώοχκ)
(Ήσαΐο» Κεφάλ. 60, στίχος 4. )

Αύτδς ό θούριος ’Γμνος τής Εκκλησίας άνήλθεν εις τά χείλη μου, 
χώρίς νά τδν περιμένω, καί χωρίς νά προσπαθήσω νά τδν ένθυμηθώ, 
δταν μία Κυριακή τοΰ ’Ιουλίου (στάς 27) βρέθηκα τυχαίως στδ Τελωνείο 
τής Θεσσαλονίκης, και πήγα νά ίδώ τήν κοσμοπλημμύρα που είχε, καί 
«ντελήφθηκα δτι έγίνετο μία θ·ερμή, θερμοτάτη καί αυθόρμητος προπομ- 
πή, άπδ τδν Ίσραηλιτικδ λαδ τής Θεσσαλονίκης, πρδς μία μικρή Όμάδα 
«Αληθών ’Ισραηλιτών», οί όποιοι έπήγεναν νά κατοικήσουν στήν 'Ιερου
σαλήμ, στήν Παλαιστίνη, στήν ’Αρχαία Πατρίδα των.

Ρίγος ενθουσιασμού καί συγκινήσεως μέ ίπιασε καί έδάκρυσα!
Δέν εινε ή πρώτη φορά πού αίσθάνθηκκ τδ ρίγος αύτδ τής συγκε- 

νήσεως.
Αιίτι τδ έδοκίμασα κ* έγώ δ ίδιος, άτομικώς καί γιά λογαριασμό 
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μου, π λέον ή άπαξ στή ζωή μου, καί γνωρίζω έκ πείρας πόσο είνε γλο- 
*4 καί ήδονικό.

Όποιος δέν έμεινε άρκετά χρόνια μακρυά άπδ τήν Πατρίδα του,.
Όποιος δέν έταξείδευσε νά φύγη διά τά μακρυνά καί άγνωστα Si- 

να άπδ τήν Πατρίδα του,
Όποιος δέν έπέστρεψε, ύστερα άπδ πολλά χρόνια ξενιτιά, είς τήν 

Πατρίδα του,
Εκείνος μόνο δέν ξέρει'τί ήδονή προκαλεϊ αύτδ τδ ρίγος τής συγκινήσεως·
Ενθυμούμαι ακόμα, ζωηρότατα, τούς συγκινητικούς αποχαιρετισμούς 

τβν φίλων μου, δταν τούς άφινα ύγεία καί έφευγα άπδ τήν ’Αμερική διά 
τήν Πατρίδα.

Ή συγκίνησίς μου τότε ήτο μεγάλη. ’Αλλά πολύ μεγαλύτερα ήτο ή,

ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΩΝ 
ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΤΣΑ 

προς τούς Μυλωνάδες καί Έργοστασιάρχας της Μακεδο
νίας, τής Θράκης, τής Νοτίου Σερβίας καί τής ’Αλ
βανίας, "Οσοι έχουν Γκαζομηχανές, Πετρελαιομηχανές 
’Ατμομηχανές, ή οσοι έχουν Νερόμυλους μέ φτερωτές 
ή μέ Ντουλάπια.

θά έχετε 50 στα. εκατό μεγαλύτερα ωφέλεια.,εάν, προτού κά
μετε αρχή για τούς μύλους σας, είτε για νά άγοράσητε Μηχανή 
καινούργια, ή για νά έπιδιορΰώσητε της Μηχανές σας, ερώτηση- 
«β ήμας πρώτα.

θά σάς δώσωμε την καλύτερα συμβουλή Δωρεάν.
Διότι εΐμεΰα ειδικοί γιά κάδε είδους Μύλους.
Και αναλαμβάνομε νά έγκαταστήσωμε τέλειους μύλους, και τέ

λεια εργοστάσια, δτι είδους ύέλετε, και μέ έγγύησι.
Έχομε έτοιμες 'Αντλίες διά νερδ, μέ λωρί, τέλειες, χωρίς κα

νένα ελάττωμα. Όσοι έκαμαν μόνον μιά φορά δαυλιά μαζύ μας* 
έγιναν κατόπιν τακτικοί Πελάται μας και φίλοι μας.

Τό Μηχανουργείο μας είνε στο δρόμο πού περνάει τδ Τραμ/ 
&ά τό Μπεχτσινάρ, μόλις γυρίση άπδ τοΰ Βαρδαριοϋ την πόρτα.

Ή Ταχυδρομικέ] καί Τηλεγραφικέ] Διεύδυνσίς μας είνε π&-~ 
1ύ απλή, διότι μάς γνωρίζουν όλοι.

Γράφατέ μας γιά δτι ζήτημα Μηχανικόν έχετε ανάγκη
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΠΑΤΣΑ θβσσ«λονόχν> 
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συγκίνησις τών φίλων μου, πού ά,φινα στήν ’Αμερική. Όχι διότι έφευγα. 
’Εγώ καί μέ έχαναν. Άλλα διότι ή δική μου ή φυγή τούς έκαμνε νά. 
θυμούνται έτι ζωηρότερα τήν Πατρίδα, καί νά τήν έπιθυμοΰν.

Κάθε άναχώρησις γνωστού άπδ τά Ξένα διά τήν Πατρίδα, είνε καί 
ένα βάπτισμα « εν Ιΐνεύματι Άγίω καί Πυρέ» αγάπης πρδς 
τήν Γήν τών Πατέρων, γιά ’Κκεόνους ποΰ μένουν στά Ξένα, πρδς τή 
Γλυκιά ΚΙατρέδα, ή όποια είνε τόσα γλυκειά καί έπι^υμητή, δσο 
κανένα άλλο πρά γμα στδν Κόσμο, έστω καί άν πρόκειται, δταν φθάσουν 
στήν Πατρίδα, νά τούς ποτίσουν δξος καί χολή, καί νά τούς φορέσουν 
άκάνθινο στέφανο, καί νά τούς φορτώσουν τδ Σταυρό τοΰ Μαρτυρίου έπ” 
ώμων.

Ή συγκίνησις δμως αύτή, καί δ ένθουσιασμδς, των άναχωρουντων 
διά τήν Πατρίδα,

Άλλα προ πάντων εκείνων πού μένουν ακόμα στά Ξένα,
Διαθερμαίνεται τόσο πολύ, έστω καί δι’ όλίγας μόνον ώρας, ίσως, 

μάλιστα, μόνον δι’ όλίγας στιγμάς, ώστε έξαϋλοΰται καί εκμηδενίζεται., 
τδ ύλικδν Έγώ, καί μένει μόνον ή Άΰλος 'Γπόστασις τοΰ εαυτού μας,, 
ή δποία φθάνει μέχρι τοΰ θρόνου τοΰ 'Γψίστου, και μετέχει τής θείας 
Εύδαιμονίας καί μακαριότητας, Όταν οί Άναχωρούντετ, εινε περισ
σότερος είνε Όμάς.

Καί δταν, ή Αναχώρησές των άπδ τά Ξένα, καί ή Έπι· 
«τροφή των εις τήν Ιΐατρέδα, συνδέεται πρδς κάποιον άλλον· 
σκοπό, γενικώτερο, Ιίατριωτοκότερο, καί Εθνικότερο.

Καί αύτή τ ή συγκίνησι τήν ήσθάνθηκα τδ 1912, δταν άπδ τδν 
Άγιο Λουδοβίκο τής ’Αμερικής, κατευοδώναμε τούς άγαπητούς μας 
φίλους καί άδελφούς, οί όποΕοι ήρχοντο νά καταταχθοΰν εις τάς τάξεις 
τοΰ Ελληνικού στρατού, κατά τούς νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους.

Καί ήτο Κοινός τότε δ ενθουσιασμός, δλων τών Ξένων, δσοι κατή- 
γοντο άπδ τούς Βαλκανικούς Λαούς, καί κατοικούσαν στήν Αμερική. Δη-

ΦΙΛΙΠΠΟΣ I. ΤΣΙΓΓΑΣ]
( Έκ Χαλκιδικής ) 

ΑΛΑΤΕΜΠΟΡΟΣΖ
ΌΔός Σαλαμίνβς άριβ. 15 ©εοσαλβνίχη

'Έχομε πάντοτε μεγάλη παρακαταδηκη άπέ:

’ AXac κοινής χρήσεως και "Αλας Πολυτελείας. 
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λαδή των Ελλήνων, των Σέρβων, των Βουλγάρων καί των Μαυροβουνίων.
Όλους αυτούς τότε, έκεί στήν ’Αμερική, τούς ένέπνεε ένας κοινός 

ένθουσιασμος, ή αγάπη τής Παλαιάς Πατρίδας των.
Τόσος μάλιστα ήτο ό ενθουσιασμός και ή συγκίνησίς μας τότε, Τό

σο ισχυρόν ήτο τδ ήδονικό μας ρεύμα, ώστε τδ μετεδώσαμε καί εις τούς 
ψυχρούς καί απαθείς ’Αμερικανούς, οί όποιοι μας παρακολουθούσαν από 
άπλή περιέργεια.

"Ωστε ή άναχώρησις τής μικρά; δμάδος των «Άηλθών ’Ισραηλι
τών» διά τήν Παλαιστίνη, εις τήν όποία παρευρέθηκα, έγινε για μένα ά- 
φορμή καί ξύπνησαν μέσα μου τά ήδονικά έκεϊνα ρίγη τού ένθουσιασμοΰ 
καί τής συγκινήσεως, τά δποϊα είνε μία μακρυνή άνάμνησις μιας άρρητου 
ευδαιμονίας, κάποια Παραδεισιακή “στιγμή κλαπεΐσα τής Έδέμ„ κάποια 
κατάστασις, ή όποια αξίζει δεά τήν ’Αθανασία.

Δέν αμφιβάλλω δτι καί οί άναχωροΰντβς αληθείς Ίσραηλδ. 
ται , καθώς καί οί ικένοντες, ήσθάνθησαν τδ ήδονικδ αύτδ ρίγος το·3 
ένθουσιασμοΰ καί τής συγκινήσεως, καί ίσως, μάλιστα, ζωηρότερον από 
έμέ. Καί δέν άμφιβάλλω δτι οχο όλεγοο θά έζήλευαν τούς φεύγοντας 
καί θά επιθυμούσαν νά ήτο δυνατόν νά έφευγαν καί αύτοί μαζύ.

ΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΗ Μ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ίατροθ, Μά.μ,ου κχε Παθολόγου

Γωνία οδών Στρατού καί Μανουσογιαννάκη,

(πλησίον τής Δη;ιαρχίας) έν Θεσσαλονίκη.

Εντός τής Κλινικής νοσηλεύονται, ασθενείς πάσχοντες άπδ νο
σήματα, πού έχουν ανάγκην έγχειρίσεως. ’Επίσης γυναίκες πού έχουν 
ανάγκην έγχειρίσεως, ή θέλουν νά τελειώσουν τδν τοκετόν των, ύπδ 
τά δμματα τής ’Επιστήμης.

Εις τήν Κλινικήν εργάζονται οί άριστοι των ’Ιατρών τής Θεσσα
λονίκης, όλων των Ειδικοτήτων, καί κάθε ασθενής, άπδ κάθε νόσημα, 
θά βρίσκη τή θεραπεία του.

Γίνονται δεκτοί εσωτερικοί άρρωστοι μέ όλίγη χρηματική άμοι- 
"οή, μέ τροφή καί περιποίησιν άρίστη.

Άπδ τδ πρωί έως το βράδυ έξετάζονται οί έξωτερικοί ασθενείς.
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Καί έτσι, σιγά—σιγά, δ νοΰς μου δλη τήν ή μέρα έκείνη, καί τήν 
επομένη, ήτο διαρκώ; προσηλωμένο; στή γοητεία, καί στδ ήδονικδ έκεϊνο 
ρίγος τής συγκινήσεως, καί έπανέφερε δλα τα ιστορικά γεγονότα τής Φυ
λής τοΰ ’Ισραήλ, δλας τάς περιπετείας καί περιπλανήσεις της.

Αλλά καί δλας τάς έκχίδκς της.
Εΐνε τώρα δλίγα χρόνια, άφ’ δτου μελετώ έπισταμένω; τά Ιερά 

Γράμματα, τήν Παλαιά Διαθήκη τοΰ Μωϋσέω; καί των προφητών, τδ Ε- 
στορικώ; καί έπιστημονικώ; άρχαιότερον σύγγραμμα δλον τοΰ Κόσμου,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Μ, ΠΕΤΣΙΟΣ 
ΟΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 

ΙΔΡΥΟείΣ ΤΩ 1893
ΛΕΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΗΣ 3-ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ-ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΑΚΊΏΡ της ’Ανωνύμου 'Ελ
ληνικής ’Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής και 
’Ατυχημάτων ’Εργασίας

ΙΔΡΥΘΕΙΣΗΣ ΤΩ 1906

Η ΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚ)ΒΡΙΟΤ 1923
ΔΡΑΧΜΑΙ 150.000.000

Αμεσος διακανονισμός ένταΰθα.
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Τά Βιβλίον, πρά τοΰ όποιου άπεκαλύφ^ησαν καί αποκαλύπτονται μετά σε
βασμοί, δλαι αί σοφαί κορυφαί δλου τοΰ κόσμου καί δλων τών αιώνων.

Τά Βιβλίον, τά όποιον είνε ίστορικώς καί έπιστημονικώς έξηκριβω- 
μένον καί βέβαιον, δτι τά έγραψαν χεϊρες Εβραίων, εύσεβών καί αληθών· 
Ισραηλιτών.

’Αλλά διά τά όποιον βιβλίον, ή πλειονότης των σοφών κορυφών δλου 
τοΰ κόσμου καί δλων τών αιώνων, χιατσύετ δτι τάς Εβραϊκά; εκείνα; 
χεϊρας, τά; έκίνττ ή Σοφία καί ή ’Αγάπη καί ή Δικαιοσύνη τής Δημιουρ
γού καί Συντηρητοϋ Δυνάμεως τοΰ ουρανίου Πατρός.

Καί εις τά Βιβλίον τοΰτο εδρίσκω προλεγομένην καί έξυμνουμένην 
τήν ήμέραν ταύτην, τήν σημερινήν έποχήν τής ’ Κξόδουκατ
στροφ-ής ΐο^’ΐσραήλ, ούχί μόνον έξ Αίγύπτου καί Βαβυλώνες,’άλλ’ έ'ξ ο— 
λου’τοϋ Κόσμ-ου, καινές δλων τών Εθνών, ή όποια δικαίως καί πραγμα- 
τικώς δύναται νά δνομασθή ή Λίέκ επιστροφή άπ»* τήν αεχ{Λ»λω-

ΓΕβΡΓΙΟΪ ΧΑΤΖΗΚΓΡ1ΑΚ0Γ 
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ 

βεδλόα χρήσιμιαι ηρός μιελέτην.
Έμπο ρευματολογία, εις δύο Τεύχη

"Εκδοσις Δ. και Π. Δημητράκου. Άΰήναι
Χημεία, πρός '/ρήσιν τών Εμπορικών Σχολών

( ΰπδ τά πιεστήρια. )
Άμφότερα τά βιβλία ταΰτα εϊνε γραμμένα έπΐ τη βάσει τον 

Έπίσήιιου ’Αναλυτικού προγράμματος,,τοΰ ‘Υπουργείου Εθνι
κής ΟΙκονομίας, χρησιμότατα δχι μόνον διά τούς μαθητάς αλ
λά διά πάντας τούς έμπορους καί βιομη/άνους, διά τήν επιστη
μονικήν μόρφωσίν των ήτις άποιτεΐται σήμερον

Νοθεύσεις τροφίμων και ποτών.
Έκδουις Δ. καί Π. ζίημητράκου Άθήναι

Τά χρώματα καίτο Πειράματα Φυσικής καί χημείας 
ΊΕκδοσις Μ. Τριαντάφυλλου και Σία. βεσ(νίκη.

Τά ανωτέρω τρία βιβλία είνε πολύ πρακτικά, ώφέλιμα καί 
τερπνά αναγνώσματα διά πάντα δστις δεν Βάλει νά χάνει τδν 
καιρό του άναγιν ώσκων τά μυθιστορήματα τοΰ Σέρλοκ Χόλμς*. 
ή τής Φρύνης, άλλά επιθυμεί, μαζί με τήν τερπνότητα, καί κά
ποια πρακτική ώφέλεια.

Πωλοϋνται εις δλα τά Βιβλιοπωλεία, και εις τον συγγραφέα 
X. Γεώρ. Χατζηκυριάκου.
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■βία τής Μχδυλώνος τών εθνών, τών αληθών ’Ισραηλιτών.
jfizl εις τά Βιβλίον τούτο το Πάνσεπτου, ευρίσκω δχι μόνον τάς Γε

νικός γραμμάς, αλλά καί τάς λεπτομέρειας τής έπιστροφής άπδ τήν αιχ
μαλωσία τής Βαβυλώνος, τών ολίγων πλήν αληθών ’Ισραηλιτών, 
θαυμασίως συμπιπτούσας μέ τήν σημερινήν έξοδον αυτών έκ τών έθ-νών, 
καί επιστροφήν εις τήν Γήν τών Πατέρων των.

Τόσο μάλλον 3-αυμασίως συμπίπτουν, ώστε διαβλέπει καί δ μάλλον 
άπιστος οτι *'Κνας και δ αοτος Λίοΰς έσχεδίασε, διωργάνωσε καί 
διεξάγει αμφοτέρας.

Ή, δπως συνήθως οί τυφλώττοντες λέγουν, δτι, «ή ιστορία έπανα-

ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ

ΛΟΓΓΟΥ & ΤΟΥΡΠΑΛΗ
Εργοστάσια ίδρυθέντα το έτος 1875 
καί άνακαινισδέντα το έτος 1902

ΕΝ ΝΑΟΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΔΡΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΟΔΟΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ ΑΡΙΘ. 3

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλεγραφική Διευθ-υνσις: ΛΟΓΓΟΣ και ΤΟΓΡΠΑΛΗΣ
Τηλίφωνον Αριθμός 11 — 79

Νηματουργείου ---------------------
Το Μηχανβφγεΐον ΛΟΓΓΟΥ και ΤΟΥΡΠΑΛΗ, είνε τδ 

άρχαιότερον τή, Μακεδονίας, το πρώτον ποΰ ^χρησιμοποίησε τή δύνα- 
μ: τών καταρακτών τής Μακεδονία; διά τή μεγάλη βιομηχανία, καί 
το όποιον έβραβεύθ·η εις τέσσαρας Διεθνείς ΈκΟ-έσεις.

’Αρχιτεκτονικόν Γραφεΐον
Δ. I. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

Μ Η ΧΑ ΝIΚΟΣ-Α ΡΧΙΤΕΚΤΩΝ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ

ΌΠος ΚΙενιζέλυυ ( Κτίριον Σίγγερ ). 
Οεσσαλίανίκη.
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λαμ.βάνετσιι καί οι αιώνες άντιγράφουσιν κλλήλους».
** *

Καί τότε προηγήθη ένας μέγας πόλεμος καί ή κατάρρευσις τής Βχ- 
βυλωνιακής κοσμοκρατορίας.

Καί τώρα προηγήθ-η έπίσης ένας μέγας πόλεμος, καί ή κατάρρευ- 
σις τριών Βορείων αυτοκρατοριών.

Τότε, ύπό τήν παρότρυνσιν τών αρχηγών Έσδρα καί Νεεμία, καί 
τήν ύλικήν καί πολιτικήν συνδρομήν τής τότε δημιουργηθείσης Νέας 
Περσικής κοσμοκρατορίας, έπέστρεψαν δλίγιστοι μόνον Εβραίοι εις τήν 
Παλαιστίνην, καί Ισως μάλιστα όχι οί πλουσιώτεροι, άλλ’ οί πτωχότερο t 
βίς περιουσίαν.

Διότι έκεϊνοι οί όποιοι είχαν δημιουργήση έπικερδεϊς έργασίας καί 
έπιχειρήσείς άνά τήν άχανή τότε κοσμοκρατορίαν τών Βαβυλωνίων, έ- 
προτίμησαν τδ συμφέρον παρά τήν Πατρίδα, καί έμειναν διασκορπισμένοι 
άνά τδ Περσικόν καί Βαδυλωνιακδν Κράτος, καί άφωμοιώθησαν μέ τά δι
άφορα έθνη, καί έχάθησαν άπδ τήν οικογένειαν τοΰ ’Ισμαήλ.

’Αλλά έπέστρεψαν μόνον δσοι ήσαν πιστότεροι εις τδν ’Ιεχωβά, καί 
δσοι έπίστευαν δτι τά βιβλία τοΰ Μωΰσέως, καί τοΰ Δαβίδ, καί τών προ
φητών, ήσαν θεόπνευστα, καί ίσα έγραφαν έπρεπε, κατ’ ανάγκην, νά έπα- 
ληθεύσουν μέχρι κεραίας.

Μόνον, λοιπόν, εκείνοι οί Πιστότεροι, οί Αληθείς Ίσραηλίται, έπέ
στρεψαν τότε, καί μόνον εχείνοι έδημιούργησαν πάλι τδ βασίλειον τών ’Ι
ουδαίων έν Παλαιστίνη καί 'Ιερουσαλήμ, καί Ανοικοδόμησαν τδν Ναδν 
τοΰ Σολομώντος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΙΑΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
(Έμ Χαλκιδικής)

ΙΑΤΡΟΣ
Παθολόγος—Παιδίατρος

’Οδός ’Κγνχτία. Άριβ. 333.
4*εσσαλθνέκη.

Τό Γεωργικόν γραφεΐον
ΜΑΡΙΝΤΣΟΓΛΟΥ-ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ

’Οδός Κάουντουριώτου αριϋ. 3ΟΑ. 
Οεβσαλονέκη.

\1ρομηύβύει χονδρικύς και λιανικώς άπαντα τά Γεωργικοί 
Μηχανήματα καί Εργαλεία εις τιμάς άαυναγωνίστους.
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Καί σήμερα, πάλι ύπδ τήν παρότρυνσιν καί τήν ήγεσίαν τέκνων τοΰ 
’Ισραήλ έξ δλου τοΰ Κόσμου.

Ύπδ τήν ήγεσίαν τής ήθικωτέρας καί σκοπιμωτέρας καί άγιωτέρας 
δργανώσεως πού υπήρξε ποτέ εις δλον τδν κόσμον.

Ύπδ τήν παρότρυνσιν καί ήγεσίαν καί Επιμέλειαν τής δργανώσεως 
■τών Σιων ιστών, ή όποία εΐνε κατ’ ευθείαν γραμμήν κληρονόμος τής άφω- 
σιώσεως εις τήν Σιών τών παλαιών ’Ισραηλιτών τοΰ Ζοροβάβελ καί τής 
γενναιότητας καί αότοθυσίας, τών Μακκαβαίων, (Έγκ. Βρετ. τόμ. 28, 986). 
Επανέρχονται οί Ίσραηλΐται κατά 'Ομάδας μικράς κατ’ άρχάς, άλλά σύν 
τώ χρόνφ, τδ μικρόν τοΰτο ρεύμα θά μεταβληθή εις καταπλήσσοντα μέ* 
γαν ποταμόν,

Έπνέρχονται, λέγω, εις τήν Παλαιστίνην, εις τήν Γήν τών Πατέ' 
ρων των,

Διά νά ίδρύσωσι καί πάλιν, υπό τήν υλικήν καί πολιτικήν άρωγήν 
καί προστασίαν τής σημερινής νέας δημιουργηθείσης κοσμοκρατορίας, 
«τής Κοινωνίας τών Εθνών», τδ Βασίλειον 'Ιεράτευμα, τδ Έθνος "Αγιον, 
τήν Πόλιν τήν 'Αγίαν 'Ιερουσαλήμ, τδ Όρος τοΰ Κυρίου Σιών, ίνα έπαλη- 
θεύσωσιν αί ΔαβιτικαΙ εύχαΐ :

• Άγάθυνον, Κύριε, έν τή ευδοκία Σου τήν Σιών, καί Οί- 
κοδομηθήτω τά τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε εύδοκήσεις Θυσίαν 
Δικαιοσύνης, άναφοράν καί δλοκαυτώματα.

(ψαλμδς 5(). στίχος 20—21J.
Α’αΙ Γνα τά θεμέλια τής νέας ταύτης Ιερουσαλήμ, στηριζόμενα έπΐ 

τοΰ Αιωνίου καί άρραγοΰς Βράχου τής πίστεως πρδς τάς υποσχέσεις τοΰ 
"Ιεχωβά διά στόματος τών Προφητών του,

Καί Οίκοδομούμενα καί Διοικούμενα διά τής Δικαιοσύνης, ύπδ τών 
άληθών κατά σάρκα ’Ισραηλιτών,

Μένωσιν Αιώνια καί ’Ακατάλυτα, καί άποβώσι Στήριγμα, καί Καταφυ
γή, καί Σωτηρία, καί Φωτισμός, είς ττάντχ τά έθνη τής Γής.

Ίνα, ή 'Ιερουσαλήμ καταστή τδ κάντρον, ένθα θά προσέρχονται 
ντάντκ τά ΙΘνη, καί πάντες οί Βασιλείς καί οί Λαοί τής Γής, φέροντες τά

ΠΑΝΔΟΧΕΙΟΝ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΛΑΒΕΡΑ

(Έχ βάβδο·4 Χ.χλκιδεκί),)
"Φδός άγίου Νικολάου ( Κοντά στην Εκκλησία ),

Elve τό Πανδοχείου είς νό όποιον πηγαίνουν όλοι οί ’Αγωγιάτες άπά 
«ή ΧαλκιΑχή, και βρίσκουν προθυμία και υπηρεσία, σά στό σπίτι των.
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_Δώρα των, χαΐ τήν Δόξαν των, καί τήν Τιμήν των.
Και θά λαμβάνουν τδ έν αύτή πηγάζον καί μένον Φώ; τής γνώ- 

σεως τοϋ Κυρίου, καί τά έν τή πλατεία. αυτής βλαστάνοντα φύλλα τοΰ 
Δένδρου τής Ζωής είς θεραπείαν τ©ν Εθνών.

(Άποκάλ. Κεφάλ. 21, στίχος 18—28 καί Κεφ. 22, στίχ. 1—51.

4 ΜΕΓΑ ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΕΙΟΝ
£ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΚΟΥ £ ΣΙ A

4 Ίδρυόέν τό έτ©$ 1874 έν Θεσσαλονίκη.
Τδ Έργοστάσιον εΐνε είς τήν όδόν Προμηϋύως άριί>. 1. Τά 

■γραφεία καί ή αποθήκη εΐνε είς τήν όδόν Αίγυπτου άριίλ 33.

Προσέχετε κοί ζητείτε πάντοτε τά Σαπούνια, πού έχουν τήν 
ανωτέρω σφραγίδα καί τό δνομα I. Γιά/.ος (I. ΓΙΑΚΌΣ)

Πρό πάντων προσέχετε σώ όνομα. Διότι μόνον αύτό τδ 
σαπούνι εΐνε από τό δικ© μας Εργοστάσιο, καί εΐνε πα
σίγνωστο και εγγυημένο, δτι είιε όλοχάΟαρο και αγνό.

Προσέχετε νά μή σάς δίδουν άλλο σαπούνι, πού ομοιάζει ή 
σφραγίδα του μέ τό δικό μας, άλλα δέν εΐνε δικό μας.

Διότι, μέ μεγάλη μας τιμή καί όπερηφάνεια φέρομ-ν είς γνώσιν 
τοΰ κοινού, δει επειδή εΐνε π σίγνωστο σ ήν άμορά μας, καί σε 
ολη τή Μακεδονία, Θράκη, καί Σερβία, δτι τό Σαπούνι μας fi
ve τό αγνό ιερό καί καθαρότερο άπ’ όλα, διά τούτο παρουσιά
στηκαν καί μερικοί άλλοι, δή δεν έργοστασιάρχαι, οί όποϊ η άπο- 
μιμήθηκαν τή σφραγίδα ματ, καί τό όνομά μας. Δη;αδή uac 
έκλεψζν τή μάρκα μας, καί κάμνουν σαπούνια, >αί τά πωλοϋν 
γιά δικά μας, μέ τό δικό μας τό δ ομακαί μέ τή δική μαςτή μάρκα.

Το κοινόν δέν πρέπει νά άπατατα , παρά νά ζητή καί νά πέρ- 
νη μόνον τό καλό, καί αγνό, και γνήσιο Σαπούνι, .ό δι*ό μνς, 
μέ τήν ανωτέρω σφραγίδα, καί μέ τό όνομα I. ΓΊΑΚΟΣ.
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XΡ. Γ. ΓΟΥΓΟΥΣΗ

Ένετικόν Ύδραγωγεΐον
'Η ήμετέρα πόλις Θεσσαλονίκη, έκτος των πολλών φρεάτων, τά ό

ποια σχεδόν πάντα είσίν υφάλμυρα, είχε και 'Υδραγωγεία, ατινά άναλό- 
γως τής εποχής καί των αναγκών, έπολλαπλασιάζοντο. Τό αρχαιότερο» ήτ· 
τό έκ τοΰ παρακειμένου όρους Κίσου (Χορταΐτου) μεταφέρον τό ύδωρ έ» 
τή πόλει, και τοϋ οποίου ή δεξαμενή ήτο παρά τό ανατολικόν τής πόλε- 
ως μέρος, όπισθεν άκριβώς τοΰ ναοΰ τοϋ άγ. Νικολάου τών δρφανών. 
Τής αρχαίας αυτής ονομασίας, αγνώστου ήμϊν, παραθέτομεν τήν Τουρκι
κήν τοιαΰτην Γχτολτζέκ, ήτις σημαίνει μικρά λίμνη.

"Ετερον ΰδραγωγεΐον, τό και έπισημότερον, εΐνε τό λεγόμενον τοϋ 
Χορταΐτου, τοΰ οποίου ή δεξαμενή εΰρίσκεται εντός τοΰ περιβόλου 
τής μονής τών Βλατάδων.

Τρίτον ήτο τό έκ τοΰ Οΰρουντζιοΰκ f Κήπος τοΰ Πρόβατα) μεταφέ
ρον τό ΰδωρ εις τήν πόλιν και έχον τήν δεξαμενήν του, προς τό δυτικόν 
μέρος τής πόλεως. Τό ΰδωρ Τουρκιστί ονομάζεται Γβνί-βοΰ ( νέον 
ΰδωρ), ή δέ δεξαμενή Λορχόρ-σουγτοΰ-

Τέταριον ΰδραγωγεΐον ήτο τό έχον τήν πηγήν του εις τό λεκανοπέδιο» 
τοΰ Λχμ,πέτ. Ή δεξαμενή αΰτοΰ έκειτο έντδς τοΰ περιβόλου τής μονής 
τών δώδεκα ’Αποστόλων καί έκαλεΐτο Τουρκιστί 3-ουαύχ-σοΟ (κρυονέρι).

Πέμπτον ήτο τό παρά τήν θέσιν ΛΙτόρτ-Λίτελέκ (τέσσαρες τρύ
πες) έχον τήν δεξαμενήν του, και περί οΰ οΰδέν τυγχάνει ήμΐν γνωστόν.

ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕΙΟΝ & ΟΡΟΛΟΓΟΠΟΙΕΙΟΝ
ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΥΙΩΝ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1868

Λεωφόρος Λίκης (πρώην Κροατάλ) ♦♦εσαχλονίπη

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΪΣ
καδένες, βραχιόλια, περιλαίμια, άδΰρματα κ. λ. π.

Έχομεν δλα τά είδη της, ώρολογοποιιας, δώρα, κατάλληλα διά 
Γόμους, ’Αρραβώνας και βαπτίσεις, και δλα τά "Εκκλησιαστικά 
είδη, ήτοι δισκοπότηρα, Σταυρούς, "Εξαπτέρυγα, και ευαγγέλια, καί 
•δυμιατά, άπδ πολύτιμο μέταλλο καί καλλιτεχνικώτατα, καί μί 
τιμάς άπολύτως χαμηλός και ώρισμένας.

Έκτελουμε παραγγελίας καί δι’ αλληλογραφίας.



18

Καί έκτον τό Ένετικόν τοιούτον, τό καί νεώτερον, δπερ έγένετ©· 
Μβτά τήν υπό των Ενετών κατοχήν τής Θεσσαλονίκης (1423-1430/

Ή υπό των Ενετών κτίσις τοϋ ‘Υδραγωγείου τούτου, κρατεί τόν ε
ρευνητήν έν απορία, καθ’ δτι, εις εποχήν καθ’ ήν ή Θεσσαλονίκη περιε- . 
λάμβανε περί τάς 250 χιλ. κατοίκων [904 μ.χ.],έτροφοδοτεΐτο μέ πολύ δλι- 
γώτερα υδραγωγεία. Διά νά μή αισθάνονται δέ οί τότε τήν ανάγκην τής 
κατασκευής άλλων, έπεται δτι, θάήσαν δπως ούν έπαρ/.ή διά τάς τότε 
ανάγκας. ’Αλλά διά νά άναγκασθοϋν οΐ ’Ενετοί νά κατασκευάσουν καί έτε
ρον τοιοϋτον, είς έποχήν καθ’ ήν ούτε τό δέκατον τοϋ πληθυσμού εΐχεν 
έναπομείνει εϊς τήν πόλιν, επεται δτι, τινά των ανωτέρω, καί 'Ιδίως έκ 
των πρός τό άνατολικόν μέρος κειμένων, θά εΐχον περιέλθει έν αχρηστία.

Πολλοί ίσως νά μήν έλησμόνησαν τό Ένετικόν τούτο 'Υδραγωγεί
ο* τής πόλεώς μας, δπερ έμεινε πάντοτε άχρηστον, και τοϋ οποίου τε- 
λευταΐον λείψανον είναι ή παρά τήν Καπουτζήδαν άψίς.

Τό ύδραγωγεΐον τούτο έχει τήν άρχήν του, είς τάς πηγάς τής Γα- 
Ιατίστης. Έκεΐθεν έφθανε δι’ όμαλοΰ σχεδόν εδάφους μέχρι Καπου- 
τζήδας. Έκ Καπουτζήδας διηυθύνετο άνωθεν τής Τούμπας, δπου t τρις 
βρύσ&ς, έκεϊθεν δέ διά τοϋ χειμάρρου τού όπισθεν τοϋ Α’. Στρατιωτι
κού Νοσοκομείου έφθανεν εις τόν χείμαρρον τόν παρά τες Χ.ορδατζ^δες5 
έκεϊθεν διηυθύνετο πρός τό νεκροταφεϊον τών Δεβραλήδων, καί τέλος 
•ίσήρχετο είς τήν πόλιν.

'Η είσοδός του ήτο πάντως παρά τήν πύλην τών Άσωμάτων ("ψευ- 
δοχρυσή). Πάσαι δμ»ς αί μετά τού αειμνήστου Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου 
ερευναί μας, δπως καθορίσωμεν τό ακριβές μέρος τής είσόδου ταύτης, ά- 
πέβησαν μάταιοι. Ούτε έπιγραφή τις, ούτε ιστορικόν τι μνημείον άναφέ-

Άπολυμαντικός Φικος ή “ΥΓΕΙΑ,,
Λεωφόρος Έθντκ-ής Άμ.ύνης αρίΟ. 4L2, θεσβαλονέπη

Αριθμός Τηλεφώνου 10

Τελεία έγκατάστασις απολυμάνσεων οικιών, διαμερισμάτων, 
ενδυμάτων, επίπλων κ. τ. λ. διά τελευταίου συστήματος μηχανη
μάτων φορμόλης, -θείου, και ειδικού απολυμαντικοί κλιβάνου έκ: 
Γερμανίας.

Σ Υ ΜIΓ ΔΑΛΙA
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΗ & ΒΕΡΡΟΥ
Ζυμαρικά άρίστης ποιότητος
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ρει τι περί τής εποχής τής κατασκευής του. Έκτος όμως τής περιςωθε'σης 
ονομασίας «τοΰ Βινιέτκου» (Ένετικόν) υπάρχει καί παράδοσίς τις περί τής 
κατασκευής του καί τοΰ κατασκευάσαντος αύτό τεχνίτου, έχουσα ώς εξής:

(λεκτικόν Θεσσαλονίκης) (1)

«Τούν κιρό πού ήταν τοϋ Βινιέτκου στη Σαλουνίκ (ή παράδοσίς 
ενταύθα έχει μεγίστην σπουδαιότητα, καθότι ούδεμίαν άλλην Μακεδονικήν 
παράδοσιν ή δημώδες ασμα γνωρίζω, δπερ νά άναφέρη ρητώς τήν έπο
χήν τής Ενετοκρατίας έν Θεσσαλονίκη^ εκανι μνιά μιγίλ ξιέρα. Μαζιεΰ- 
κιν οΰλ’ ή δουδικάδα, κί έ'κανι κουνσούλτου (συμβούλιον) άπού ποϋ νά βρουν 
νιρο γιά τήν πουλιτία. Φώναξαν έναν πουλύ μιγάλουν μαστούραν—κάλφα 
νά ποΰμι— κί τούν ροδτηξαν άπού ποϋ μπουρεϊ νά φέρ νιρό στη Σαλουνίκ 
γλίγουρα κί πουλΰ. Τότις αυτός εΐπιν, πώς μόν’ άπ* τή Γαλάτσ’στα μπου· 
ρεϊ νά φέρ άπάν’ σ’ ένα μήνα. 'Η δουδικάδα διέν πίστιψι. Τότις αυτός 
τσ’ ειπιν, πώς άν διέν τού φέρ’ σ’ένα μήνα νά μήν τούν πληρώσουν. Μά 
σάν τού φέρ, νά τούν δώσουν τόσα γρόσια κί καράγρόσια, δλα σί Βινιέτκα 
-φλουριά. 'Η δουδικάδα δέχτικι, κι ού κάλφας άρχίνσι τή δλιά. Προυτοΰ 
φτάσ’ οδ μήνας, ούλα ήταν έτοιμα, ώς κί τοΰ λαγοϋμ. Μά τοϋ κακού* 
τοΰ νιρό ήρχουνταν ώς ένα μέρους κί χάνουνταν. Κανιένας δεν μπόρσι νά 
μάθ* αν έφτιγιν τ’ άλφάδ’ ή ήταν Θιοΰ βουλή νά μήν έρθ’ φραγκικού (!!) 
νιρό στή χώρα τ άη Διμήτρι. Κί οΰ κάλφας ηπ τοΰ κακό τ’ έσκασιν»

Τοιαύτη ή παράδοσίς περί τοΰ αληθώς ΰπάρξαντός ποτέ καί κα_ 
λουμένου Ένετικοΰ 'Υδραγωγείου. Μή έχων δέ ιστορικήν τινα πηγήν, α
δυνατώ νά δώσω κρίσεις έπί τής λαϊκής ταύτης παραδόσεως, τοΰ κύκλου 
τής οποίας πλεΐσται παρ’ ήμΐν ΰπάρχουσιν.

Έγραφον μηνί Αύγούστω 1924
(1) Έκ τοδ λεκτικοδ τής παραδόσεως ταύτης ώς καί πλείστων άλλων τής 

Θεσσαλονίκης, καταφαίνεται σαφώς δτι, οί πρώτοι ένοικοι τής πόλεως, μετά τήν ΰπά 
•των Τούρκων κατάληψιν καί έρήμωσιν αδτής, προήρχοντο έκ Χαλκιδικής. Περί τούτου 
£κτενώςεΙς τόν τρίτον τόμον τής Ίβτορίας μου, τής Θεσσαλονίκης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
Ώρολ©γοπ©ι©ς.

Όδος «Ι»ράγχων άροθ. 38
Κατάστημα ίδρυδέν τό έτος 1886

Διαρκής παρακαταθήκη άπο ώρολόγια δλων τών ειδών, τής 
Τσέπης, Ξυπνητήρια καί τοΰ Τοίχου.

’Επίσης παρακαταθήκη άπο ολα τά εξαρτήματα διά τούς ώρο- 
"λογοπ οιούς.



2·
Διαμαρτύρομαι έκ μέρους τοΰ καλού ’Ονόματος 

της ’Αμερικής.
Μήν προσβάλλετε τήν ηθική τοΰ 

’Αμερικανικού Λαού

Εις τον Λευκόν Πύργον, καί εις τό Σκαίτιγγ Πάλας χαΐ εις τό 
Καφενεϊον τοΰ Μύττα, καί δέν ξέρω ποΰ άλλου, έχουν γίνν| μερικά παι
γνίδια, τά όποια είνε καθαρώς κουμαρτζίδικα, και τά όποια δνομάζβντβι

’Αμερικανικόν Τέννυς
Δέν μοϋ μέλει διά τά παιγνίδια αυτά ότι είνε κουμαρτζίδικα, διότι 

μόνον οί Βλάκες και οί άνήθικοι άνθρωποι πηγαίνουν βτά κουμαρτζίδικα.
Ούτε Ινδιαφέρομαι επειδή στά παιγνίδια αυτά γίνεται έκθετος τβδ 

εμπορεύματος τής λευκής σαρκός.
Διότι, τό Ρωμηό τον θεωρώ ικανόν και έτοιμον νά προβή σβ χά 

θε είδους άνηθικότητα και ατιμία, αρκεί νά κερδίση χρήματα. [Όρα καί 
δηλητηριασμένο ψωμί τών Προσφύγων, καί καθημερινές καταχρήσεις].

Έργοστάσιον Γεωργικών εργαλείων
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΠΑΡΗ

ΙΔΡΥΘΕΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1904

'Οδός ίϊβης ’Οκτωβρίου άριϋ. 11 —13 Οεβ)ν£κτη.

*0 κ. Άν. Μπαρής, είνε από εκείνους τούς ανθρώπους, πού παθαί
νουν ψύχωσι γιά τή δουλειά τους, πού κοιμούνται καί ξυπνούν μόνον μέ 
τή σκέψι πώς νά κάμουν τή δουλειά τους τε?Λΐότερη, αδιάφορο αν πολ
λές φορές ή δουλειά τους δέν τούς καλοπληρώνει. Αυτοί επιμένουν κβί 
• τό τέλος νικούν καί παρουσιάζουν μιά δουλιά τέλεια.

Καί ό κ. Άν. Μπαρής, επί 20 ολόκληρα χρόνια, ένα μόνον όνει
ρό είχε, καί κατώρθωσε τό έργοσιάσιό του νά κατασκευάζω δλα τά Ισγα- 
λεϊα, όσα χρειάζονται γιά νά προοδέψη ή Γεωργία, καί καλύτερα από τά 
Ευρωπαϊκά, καί πολύ φθηνότερα.

Δηλαδή, κατασκευάζει τά τελειότερα άροτρα, απλά καί σύνθετα, μέ 
ένα, μέ δύο, καί μέ τρία ύνία, καί περιστροφικά. Σβάρνες απλές καί άη- 
θροειδεϊς. Βολοκόπους, Σκαλιστήρια, καί Σπορείς. ’Επίσης κατασκευάζει 
καί δλα τά εξαρτήματα από τά Ευρωπαϊκά Γεωργικά έργαλεΐα. Επίσης δι
ορθώνει καί επισκευάζει Βενζινάροτρα, Θεριστικές μηχανές, Άλωνιστικές 
μηχανές, Χορτοκοπτικές καί Χορτοπιεστικές μηχανές, καί δλα εν γένει τά 
Γεωργικά ’Εργαλεία καί Μηχανήματα.

Μία μικρά παραγγελία μόνον, θά πείση τούς π ίντας διά τήν είλικφί- 
νεία καί τήν καλή συναλλαγή μέ τον κ. ’Αντώνιον Μπαρήν.
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Έχω μάλιστα καί τήν παρηγοριά, δτι σ’αύτή τήν έκθεσι τής λευκής 
σαρκός, τό τραπέζι πού κυλούν τή σφαίρα είνε μακρουλό, καί δέν είνε 
βτρογγυλ.4, δπως άτεκαλύφθη εσχάτως δτι γίνονταν στά νέα Σόδομα και 
Γόμορα, πού κατ’ ευφημισμόν λέγονται Άθήναι.

Εκείνο, διά τό όποιον ένδιαφέρομαι καί διαμαρτύρομαι, είνε δτι 
δια νά γαργαλίζουν καί νά τραβούν ευκολότερα τούς Βλάκες, καί νά μέ
νουν ακαταδίωκτοι από τήν ’Αστυνομία, τό ονομάζουν ’Αμερικανικόν 
Τένυς, καί μέ τήν ονομασία αυτή προσβάλλουν τό τίμιον δνομα τής ’Α
μερικής, τών Ηνωμένων Πολιτειών.

Στήν ’Αμερική, Κύριοι, δέν υπάρχουν τέτοιες ατιμίες. Έκεΐ, δ Λαός 
€ν τφ συνόλω του, είνε ηθικός. Καί τό κράτος, τό όποιον εκπροσωπεί τό 
Λαό, είνε έπίσης ήθικό.

Υπάρχουν κ’ έκεΐ ανήθικα άτομα, πού στήνουν σάν κι’ εδώ, παγί
δες από γυμνές καί ξετσίπωτες γάμπες, γιά νά ξεγυμνώνοι ν τούς Βλάκας 
εύκολώτερα.

'Αλλά, πρώτον δτι αυτές τής παγίδες τής έχουν ως επί τό πλεϊστον 
ξένοι καί μάλιστα Ρωμηοί, καί Ιταλοί, και Πωλωνοί, καί Κινέζοι, καί όχι 
’Αμερικανοί. Καί δεύτερον, τής έχουν κρυμμένες στά σκοτεινότερα μέρη, πού 
νά μή μπαρ ή νά τούς πάρη εϊδησιν ή ’Αστυνομία καί δ Ααός.

Διότι τά τυχηρά παιγνίδια, καθώς καί τά λαχεία, απαγορεύονται

ΚΡΕΩΝΙΔΗΣ και ΛΙΟΝΤΑΣ
Ξυλεμπορικός Οικο$ έν Δράμα

Άτμοκίνητον Έργοστάσιον Ξυλείας, Έκκοκκιστικάν έργοστάσιον όρύ- 
}ης. Τριβεϊον βαλανιδείου διά Βυρσοδεψεία. Διαρκής άποθήκη οικοδομήσι
μου Ξυλείας, Σιδηρικών, Τσιμέντων. Κεραμιδιών Εύρωπαϊκών, Μωσαϊκών 
.Πλακών, 'Γελοπινάκων, Καρφοβελονών καί παντός είδους οικοδομικής.

Μεγάλη παρακαταθήκη Καυσόξυλων καί Ξυλανθράκων.

’Αντιπροσωπεία: ’Εγχωρίων καί Ξένων Βιομηχανικών καί Γεωργικών 
Προϊόντων.

’Από τον εμπορικόν ©ΐκον
ΚΡΕΩΝΙΔΗ & ΛΙΟΝΤΑ

Όλοι οί κάτοικοι τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, προμηθεύονται δλα, 
δσα τούς χρειάζονται διά τήν άνοικοδόμησιν τής κατεστραμμένης έπαρ- 
χίας των. Διότι εις αυτόν ευρίσκουν δλα δσα τούς χρειάζονται, μέ τή 
■φθηνότερη τιμή τής άγοράς, καί μέ προθυμία καί άκρίβεια εις δλας τάς 
λεπτομεοείας, μοναδική.
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αυστηρότατα στην ’Αμερική, δπως κα'ι το εμπόριο τής λευκής βαμχος.
Ούδέποτε θά έπετρέπετο νά γίνή ένα τέτοιο κουμαρτζιλίκι και έκ- 

θεσις εμπορίου λευκή; σαρκός, στο φανερότερο κέντρο τής Θεσσαλονίκης, 
μπροστά στά μάτια δλων τών Αρχών, και δλου τοϋ Λαοϋ, δπως θεωρεί
ται, και είνε, κέντρων οίκογενειακόν, δπου πηγαίνουν τίμιες νοικοκυρές καί 
τρυφερά κορίτσια τοϋ σχολείου, εάν στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν Νόμος» 
καί ήβςκή,και συναίσθημα τοϋ ’Αμερικανικού Λαοϋ.

Διά τοϋτο Διαμαρτύρομαι έκ μέρους τοϋ ’Αμερικανικού Λαοϋ. Διότι 
πιθανόν νά ύποθέση κάνεις δτι, και στην ’Αμερική έτσι φανερά επιτρέ
πονται αυτές ή άνηθικότητες, δπως γίνεται εδώ, και δπως γίνονταν στά 
Παλαιά χρόνια στά Σόδομα και Γόμορα.

ΟΙοσδήποτε ’Αμερικανό; Πολίτης, σεβόμενο; τον έαυτό του, θά 
διεμαρτύρετο, διά τό δνομα αυτό. Διότι, εινε σάν νά λέμε, δτι ή παγίδα 
αυτή βγήκε από τήν ’Αμερική, είνε έφεύρεσι; ’Αμερικανική, και έξακολου' 
θή νά γίνεται και σήμερα στην ’Αμερική.

ΝΕΣΤΩΡ ΓΟΥΛΙΝΟΤΔΠΣ
Όδος ’Ολυμπίου άριθ. 11, €>εσ)νί*ιη

Τριβείον διά βαλανίδι διά τά Βυρσοδεψεία 
και Έργοστάσιον διά Βυρσοδεψικά εϊδη.

Εις τδν κ. Γουλινούδην δλοι οί βυρσοδέψαι θά βρουν όλα τά εί
δη δσα χρειάζονται διά τήν εργασία των, και μέ τιμάς απολύτως 
χαμηλάς.

Τηλεγραφική Διεύθυνσι;. ΓΟΓΑΙΝΟΓΔΗΝ Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

( Έκ Χαλκιδικής )

Πλατεία Ούν Καμπάνι, Θεσσαλονίκη

“Εχομε πάντοτε άπο&ήν.η άπδ Πετρέλαια, Λάδια. Έληβς,, 
Μέλι γνήσιο τής Χαλκιδικής, καί δλα τά εϊδη τον Παντοπωλείου.

Άντιπροσωπεύομεν πολλούς Έμπορους τής Χαλκιδικής.

Πώλησις Χονδρική καί Λιανική.
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Ναί, κύριοι, μάλιστα. Στην ’Αμερική παίζουν τό Τένυς. 'Αλλά τά 
Τένυς εκείνο δέν είνε ούτε κουμαρτζιλίκι, ούτε βιτρίνα για τό εμπόρευ
μα τής λευκής σαρκός.

Τό Τένυς και τό Γκόλφ πού παίζουν στην’Αμερική, είνε ή Γροΰνα 
πού παίζουν τά μικρά παιδιά έξω στά χωριά μας. Είνε ένα παιγνίδι πού 
τό παίζουν έξω στο ύπαιθρο τήν ήμέρα, γιά νά γυμνάζονται, και νά τους 
καίΐ| δ ήλιος.

Οί ’Αμερικανοί, δταν είνε νέοι, Παιδιά, παίζουν τό ΦούτμποΑ και 
τρέχουν και κλωτσούν... σάν Άλογάδες. Όταν δμως γηράσουν και δέν 
μπορούν νά τρέξουν πολύ, δέν κλείονται στά καφενεία μέ τά Τάβλια καί 
μέ τήν Πρέφα. ’Αλλά παίζουν τό Τένυς, και τό Γκόλφ, πάλι έξω στο 
ύπαιθρο, χωρίς δμως τρέξιμο πολύ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ»
( Έκ Χαλκιδικής)

ΚΟΥΡΕΙΟΝ Η ΧΑΛΚίΔΙΚΗ
©δός Έγνατία άρ<8. 769 ( Κοντά στην Καμάρα )

Εϊς τό Κουρεΐον τούτο δλα είνε ’Αμερικανικά. ’Από τής πλαγιαστές 
στολυθρόνες του, δπου μπορεί κανείς νά ξυρισθή ξαπλωμένος τόσο ανα
παυτικά, πού μπορεί νά τόν πάρη και δ ύπνος, καί νά κοιμηθή ενώ θά 
ξυρίζεται, μέχρι καί τά ξυράφια, ή πετσέτες, ή μυρωδιές καί τά άπολυ- 
μαντικά, πού μεταχειρίζονται. Διά τούτο δλοι δσοι ξέρουν νά διαλέγουν, πη- 
γένουν στο Κουρεΐον τούτο τακτικά «αί δέν έχουν φόβο ποτέ νά πάθοτιν 
τίποτε, ή νά βγάλουν σπυριά στο πρόσωπο. Οί περισσότεροι μάλιστα ξυρί
ζονται μέ κάρτα.

Τέλειον ΉλεκτροΘεραπευτηριον
μετά τής τελειοτέρας εγκαταστάσεις

ακτινών ρεντκεΝ
" Εξιτάσεις, ακτινοσκοπήσεις, άκτινογραφίαι και ’Ηλεκτροθεραπεία: 

Τεχνητοί ήλιοι Νταβος και ύψίπυκνα ρεύματα

ιατρου ΘΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ
Λιευβυντσΰ τοΰ Ήλεκτρβ8εραπευτικβΰ τμήματος καί τών ’Ακτίναν Ρέντκεν 

έν τώ ΔΗΜβΤΙΚΩ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩ.

'ΟΒός Έγνατίχ άρςθμ.ί>ς 319
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Και στα παιγνίδια τους εκεινα,τά απολύτως ηθικά και τέλεια από α~ 
πάψεως υγείας, λαμβάνουν μέρος δλη ή οικογένεια, και ή μητέρα,και τά κο
ρίτσια, καί οΐ φίλοι, χωρίς οΰτε καν Ιδέα άνηθικότητος νά περνά») από κα
νάταν. Διότι, τά παιγνίδια αυτά, δέν τά κάμνουν κουμαρτζίδικα, νά κερδί
ζουν χρήματα, δπως ήμεϊς έδώ, αλλά τά έχουν γιά νά κινούνται, γιά να 
γυμνάζωνται, καί γιά νά προφυλάγουν τήν υγεία τους.

Καί δταν τό χειμώνα δέν μπορούν νά βγούν έξω, νά κινηθούν 
καί νά παίξουν, έχουν τά Μπιλιάρδα, καί παίζουν μπιλιάρδο. Τό δέ μπι
λιάρδο είνε καί αυτό γυμναστική, διότι γίνεται μέ κίνησιν δλου τού σώ
ματος. Δέν είνε τεμπέλικο καί άποχαυνωτικό, δπως είνε τό Τάβλι, καί ή 
Πρέφα,καί ή Κοντσίνα, καί δ Καφές καί τό Κάπνισμα, στά Κηφηνεϊα τά 
δικά μας, πού μαζεύονται καί οί Δασκάλοι μας γιά νά ξυπνούν. !

Διά τούτο διαμαρτύρομαι.
Νάί. “Ας έχετε κουμαρτζίδικα πολλά. Φκιάστε καί άλλα τόσ«. Φρον

τίστε πώς νά ρουφήξη δ ένας τοΰ άλλουνοϋ τό αίμα μέ τό βαμβάκι, σαν 
Ιμποροι καί χρηματισταί, καί δχι μέ τό μαχαίρι, σάν έκείνους τούς ηλι
θίους Σαληκουρτζήδες.

“Ανοίξτε καί άλλες βιτρίνες, καί βάλτε καί άλλα εμπορεύματα τής 
λευκής σαρκός σέ κάθε γωνία, καί σέ κάθε δρόμο.

φκιάστε ακόμα καί περίπτερα λευκής σαρκός, καί κουμαρδζίδικα, σέ 
κάθε Πλατεία, δπως είνε τά καπνοπωλεία.

’Αλλά, γιά δνομα τοΰ θεού! Μην τά ονομάζεται ’Αμερικανικά. Μην 
»ί» μ.ολόνετε αυτί» τί» ανομία.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ( Έφημ. “Βαλκανίων,, 22-8-24)
«Χάριν τής άληθείας καί τοΰ δικαίου δφείλομεν νά τονίσαμεν δτ&-

ΝΙΚΟΛΑΟΓ A. ΖΑΜΙΤ
ΧΓΤΗΡ10Ν ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΓΕΙΟΝ 

Έργοστάσ^ον ίΓφυθέν το έτος ISTG 
‘Εν Θεσσαλονίκη, όδός Αίσώπου άριΰ·. 4

Τδ άρχαιότερον Χυτήριον καί Μηχανουργεϊον τής Θεσσαλονί- 
κηζ, εργαζόμενον διαρκώς σχεδόν έπι 50 δλα ετη.

'Αναλαμβάνει καί έκτελεΐ δλας τάς εργασίας δσαι γίνοντα». 
άηδ χυτοσίδηρον, και δσαι περνούν άπδ τά Μηχανουργεία, εις 
τιμάς άπολύτως χαμηλάς.

Τά 50 χρόνια τής έργασίας του εινε ή καλύτερα ίγγνησίζ του^.
Τηλεγραφική Διεύθυνσίς ΖΑΪίΙΤ Θεσσαλονίκην 
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ή Άστυν. Διεΰθυνσις εκαμε πλήρως τδ καθήκον της δσον αφορά τά πε
ρίφημα παιγνίδια Άμέρικαν Τένυς, ύποδείξασα εϊς τούς άρμοδίους τά εξ 
αυτών προερχόμενα κακά. Ή ’Αστυνομία παρακολουθούσα τό τί γίνεται, 
μέ τά δήθεν διασκεδαστικά αυτά παιγνίδια, ετοιμάζει έκ9·εσιν προς τό Υ
πουργείου Έννόμου Τάξεως καί ζητεί τό κλείσιμον αυτών, ϊνα προληφθοϋν 
κακά ως τά έν Άθήναις άποκαλυφθέντα αίσχη».

Ευτυχώς, δτι τό κακό παραγίνηκε, και ή ηθική δυσωδία και βρ ώμα 
Ιγινε Ανυπόφορος, και ή ’Αστυνομία αναγκάσθηκε νά άναφερθή εις τδ* 
Υπουργείου γιά τό Άμέρικαν Τέννυς, καί τό 'Υπουργεϊον διέταξε τήν* 
Αστυνομία νά τά κλείση από τήν πρώτη Σεπτεμβρίου, και έκλεισαν !.

Ευτυχώς!
Αλλά δέν είνε άπίθανον νά ξανανθίζουν πάλι. Διότι εις τον μακά

ριον τυϋτον τόπον, δλα είνε δυνατά καί δλα γίνονται!

‘Α&αν. Βελώνης

ί
‘COMMERCIAL UNION ASSURANCE CY L™

ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ,, &

ΙΔΡΪΘΕΙΣΑ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟ 1861

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Ε Λ Λ Α Δ I

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 
Ε Ν 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
ΛΙΡ. ΑΓΓΛΙΑΣ 25.217.941

"Αμεσος διακανόνισις ζημιών ενταύθα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΩΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Μ. ΠΕΤΣΙΟΣ
Λεωγόεος Νίκης 3 ( Μέγαρον Μεσαζερη ) άριΰ. Τηλεφ. 3.
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ

Είς τάς Δημοτικάς Έκλογάς, πού θά 
γίνου; τώρα, οί Θεσσαλονικείς δλ°ι, μικροί 
ζχϊ μεγάλοι, άνδρες και γυναίκες, πρέπει νά 
ψηφίσουν διά τδ Δημαρχείο, μόνον έκείνους 
δσοι θά βεβαιώσουν και θά έγγυηθοΰν δτι 
θά χορτάσουν τή Θεσσαλονίκη ΝΕΡΟ!

Δεν θέλομε καμμία άλλη ύπόσχεσι.
Μόνον νερό θέλομε, άφθονο. "Οποιος 

έγγυάται δτι θά μάς φέρη νερό, μόνον εκεί
νον νά ψηφίσωμε

Τά πολλά τά λόγια, και ή πολλές υπο
σχέσεις, νά λείψουν. Μόνον δύο λόγια

ΘΕΔΟΜΕ ΝΕΡΟ
Αύνδ ας εΐνε τδ σύνθημα διά τή 

Θεσσαλονίκη.
ΝΕΡΟ ! ΝΕΡΟ !

ή Τσεκοδρα

Έργοστάσιον Ζαχαροπλαστικής
«Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ >

( Ίδρυθέν το έτος 1906 )

ΠΑΗΑΓΙΟΤΗΪ Χ· mΑΓΝ ΩΣΤΟΠΟΪΑΟΣ
( Έχ Χαλκιδικής ) 'Ιδιοκτήτης

Κατασκευάζει τά καλύτερα Λουκούμια, Καραμέλες, Κοφέτα κ. λ. κ. λ.
Κα^αριότης, Υλικά καί ’Εργασία στήν έντέλεια.

Τιμά’. πολύ λογικαί. Διά τούτο καί προτιμάται άπύ δλους τούς Άγοραστάς, 
Πώλησις Χονδρική καί Λιανική.—ΤιμαΙ ώρισμέναι
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Τί φασαρία γίνεται διά μίαν ’Αγελάδα
Ένας γνωστός μου και καλός φίλος, με συνήντησε στο δρόμο 

γεμάτος θυμό, καί μέ λέγει:
—Εσείς οί Βανιξελικοι Φέρετε δλοι πέρα-πέρα παλού- 

κώμα, πού μας έφέρατε αυτούς τούς παληοπρόαφυγας καί 
μάς δέρνουν και μάς κάμνουν δτι θέλουν, και πουθενά δέν 
μπορούμε νά βρούμε δίκιο! "Ολα τά δίκια τάχουν οι πρό
σφυγες! "Ολη τήν ύποστήριξι τήν έχουν οί πρόσφυγεςΐ Κ* 
ήμεϊς οί εντόπιοι γίναμι σαν τά σκυλιά! Κανένας δέν γυ
ρίζει νά μάς Ιδη! Κανένας δέν μάς ακούει, δυο κι’ άν φω
νάζω με:

— Μα για στάσου! τον λέγω. Τί έπαθες; γιατί είσαι έτσι; τί σοδ 
συμβαίνει;

—Τί έπαθα;; "Αμ και τί θέλεις νά πάθω άκόμα! Νά! μέδει- 
ραν οί Πρόσφυγες!!

— Μά πότε σ’έδειραν; Καί γιατί σ’έ'δειραν;
—Γιατί;; Γιατί είχα νοικιασμένη μία ’Αχυρώνα, καί έβαζα μέσα 

μία γελάδα, καί προχθές πήγαν οί πρόσφυγες καί κατέλαβαν τήν 
’Αχυρώνα καί κάθωνται μέσα, καί τή γελάδα μου τήν έβγαλαν 5-

ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΟΥΛΜΠΕΡΗ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

’Οδί>ς Έγνατίκ άρτΰ. 3( Κοντά στήν Καμ.άρα )

Οί ’Αδελφοί Δουλμπέρη επί 14 χρόνια, αφιέρωσαν δλη 
τήν ενέργεια τους είς τήν τέχνη τους, καί κατόρθωσαν καί 
έκαμαν §να πρώτη; τάξεως Ύποδηματοποιεϊον.

Μεταχειρίζονται πάντοτε τά καλύτερα δέρματα και υλικά, 
βάζουν τή μεγαλύτερα επιμέλεια στή δουλιά, καί φκιάνουν τά 
κομψότερα καί στερεώιερα, καί συνάμα τά ελαφρότερα Παπούτσια 
δι* Ά^δαας, Γυναίκας καί Παιδία,τής τελευταίας Μόδας,καί μέ τι
μάς πολύ λογικάς.

‘Αλλά πρδ πάντων τά Παπούτσια πού κάμνουν οί ‘Αδελ
φοί Δουλμπέρη, ποτέ δέν σφίγγουν τό πόδι, ποιέ δέν κάμνουν 
Καλούς

Διά τοΰτο όσοι θέλουν νά φορούν Παπούτσια καί δχι σίδη
ρο τής φυλακής, πηγαίνουν καί παραγγέλουν ατούς

ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΔΟΥΛΜΠΕΡΗ 
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ξω. Και έπειδή έγδ) τούς ηχιάσθηκα, μέ επετέθηκαν ή γυναίκες: 
τους καί μέ έδειραν.

Πήγα στδ Τμήμα, και δ ’Αστυνόμος μέ είπε δτι καλά μέ 
έκαμαν καί μέ έδειραν. Λοιπόν, εΐνε κατάστασις αύτή; Εΐνε ζωή 
αύτή γιά μας τούς εντόπιους; Χίλιες φορές καλύτερα εΐνε οί πρό
σφυγες άπο ημάς !

Οί Πρόσφυγες έχουν υποστήριξι, έχουν δουλιές, βγάζουν λε
πτά, καί περνούν καί 15 οκάδες σιτάρι τδ μήνα άπδ τήν Περίθαλψι,

Οί πρόσφυγες μάς δέρνουν και πάλιν ημάς βάζουν φυλακή. 
Δέν εΐνε ζωή αύτή.

—'Ο,ραϊαΙ Πράβο! Καί σέ συγχαίρω πού τδ βρήκες!
Λοιπόν, άφοΰ εΐνε τόσο καλά νά εΐνε κανείς Πρόσφυγας, τότε 

μή χάνεις καιρό! Παρά άμέσως νά γίνης καί Σύ Πρόσφυγας!
— Άμ5 κή βέβηα πρε.τ νά γίνω Πρόσφυγας, άλλά πώς νά γίνω, 

που δέν μέ θέλουν!!

0 *· ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΕΦΑΛΑΣ
(’Εκ Χαλκιδικής)

Μβτ/φερδ τό εμπορικόν του κατάστηθα εις τήν οδόν Βλάλη, 
Μικρά ’Λγορά, εις τδ Ιδιόκτητόν του Λτίριον, όπου νπάρχει 
διαρκής παρακαταύήν.η άπδ δλα τά είδη τής υποδηματοποιίας, 
ήτοι: Δέρματα κατειργασμένα, Λουστρίνια, Σεβρά, Αδιάβροχα, 
Πετσιά Ευρωπαϊκά καί Εγχώρια κ.τ.λ. κ.τ.λ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(’Εκ Χαλκιδικής )

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΩΝ
Η “ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ,,

*θΒός Έγνατόκ άχιΟ. 269. Οεσβαλονίχη
ΠρομηΘειαι και Άντιπροσωπεΐαι

Τδ Κατάστημα εις τδ όποιον κάδε Παντοπώλης, και προ 
πάντων τής Χαλκιδικής, δύναται νά στέλλη τάς παραγγελίας του 
μέ άπόλυτον εμπιστοσύνην δτι ·δά έκτελεσδ·οΰν ακριβώς, σαν νά 
ήτο καί δ ίδιος παρών.

Προσκαλούνται δσοι Παντοπώλαι και Έμποροι τής Χαλκιδικής 
δέν επεσκίγδησαν ακόμα τδ Κατάστημά μας, νά μας έπισκεψδονν 
μέ πρώτη ευκαιρία τους.



29

— Αυτό είνε εδκολο πράγμα. 'Απλούστατο!
Νά πας σ’ αύτόν οπού σέ πήρε τήν ’Αχυρώνα καί πέταξε τήν 

’Αγελάδα σου έξω,καί κάθησεν Αυτός, καί νά τον πής δτι θέλεις νά 
κάμετε άνταλλαγή καταστάσεως, ή νά κάμετε τράμπα, δτι θέλεις εσύ 
νά γίνης Πρόσφυγα; και Αυτός νά γίνη ’Εντόπιος, δπως κάμνουν οί 
ζωέμποροι, τράμπα τά ζώα, πού είνε γιά ψόφον.

"Ολοι οί Ρωμηοί, και οί πρόσφυγες άκόμη, καθώς καί Σύ δ 
ίδιος, γνωρίζουν, λίγο πολύ, από ζώα και ζωεμπόριο, και άπό τά ψέ
ματα πού χρειάζονται γιά τό παζαρλίκι τής τράμπας

Λοιπόν, αύτδς νά σέ δώσ^ τδ προσφυγικδ του βιβλιάριο, καί

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ

Η ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ
’Οδός Έγνατία άριϋ. ΪΪΟΕ5

Ίδιοκτήται και Διευδυνται
A ΔΕ ΑΦ ΟΙ I AT ΡΟ ΠΟ Υ ΑΟΙ

(Έχ Χαλκιδικής )

Τό ΐενοδοχεΐον τδ όποιον προτιμούν δλοι όσοι έρχονται 
οικογενειακά; εις τη Θεσσαλονίκη, άπδ τά διάφορα μέρη τής 
Μακεδονία; και λοιπής Ελλάδος.

Κατάστημα ’Αποικιακών 
ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΕΡΑΚΗ 

(’Εκ Χαλκιδικής )

’Οδός Βλάλη, άρίΒ. »£> (Ouv Καμ,ηάνι)

"Χχβμεν δλα τά είδη τών Παντοπωλείων διά χονδρικήν προ
μήθειαν τών εμπόρων τον εσωτερικόν, με τιμάς απολύτως λο- 
Γϊκάς.

‘Αντιπροσωπεύομεν πολλούς έμπορους τοΰ εσωτερικόν τής 
Μακεδονία;.

Πώλησις Χονδρική και Λιανική, 
έν τή καταναλώσει τό κέρδος 



30

δλα τά προσφυγικά του έπιπλα, καί τήν προσφυγική του Γουλιά, και. 
τδ προσφυγικόν του δικαίωμα νά πέρνης Περίδ-αλψι, άπο τδ ώραΐο 
ψωμί πού τούς δίνουν,καί τήν Αχυρώνα σου, πού σε πήρε καί κατοικεί.

Καί Σύ νά τον δώσης τδ σπίτι σου μέ τά έπιπλά σου, καί τδ 
μαγαζάκι σου, καί τή δουλιά σου,καί τήν ’Αγελάδα σου.

Καί έτσι αύτδς μέν νά γίνη Εντόπιος, σάν καί σένα, δπως εί
σαι Σύ σήμερα, εσύ δέ νά γίνης Πρόσφυγας δπως εινε Αύτδς σήμε
ρα, μέ δλα τά δικαιώματα καί δλες τής προστασίες, καί όλη τήν πε- 
ρίθαλψι πού θά πέρνης άπδ τδ Κράτος.

Θέλεις; σ’ αρέσει; δέχεσαι;
Ό φίλος μου σκέφθηκβ λιγάκι καί έπειτα μέ είπε:
Ά1 δχι! δέν μέ συμφέρει!

— Αί, λοιπόν, άφοΰ δέν σέ συμφέρει, ησύχασε καί μή θυμώνεις* 
παρά νά τούς λυπάσαι τούς δυστυχείς αυτούς Πρόσφυγας, πού ήμεΐς

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ I. ΨΑΛΤΟΥ
Λκυθυντής καί ’Ιδιοκτήτης τ&ν Ξενοδοχείων "l*«vou

A Ο Η Ν ΑΙ
'Οδός Έγνατία’ 242

Πρώτης τήξεως Ξενοδοχειον με πολυτελεστάτην επίπλωσι.,

™ ΕΡΜΗΣ
'Οδός Έγνατία. άριβ. 29 1

Μέ λαϊκάς τιμάς.

Έργοστάσι·ν Ζαχαροπλαστικής

Σ ΛΑΖΑΡΟΙ & Ι,ΑΣ
'Οδός ’Κγνατίκ αρίΟ.

Κατασκευάζονται Λουκούμια, Καραμέλες, Χαλβάδες, Κοφέτα. 
καί διάφορα είδη γλυκισμάτων, Άρίστης Ποιότητος, με υλικά 
αγνά και εκλεκτά, και καθαριότητα τελείαν.

Έηίσης ενρίσκονται δλα τά είδη διά Βαπτίσεις και Γάμονς..
II αχήσεις Χονδρικως καί Διατικώζ, είς τιμάς πολύ λο- 

γικάς.
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οί Εντόπιοι τούς καταντήσαμε σ’αύτά τά χάλια νά γίνουν Πρόσφυγες.,
Και νά παρακαλής τό θεό, το Κακό νά σταθή έως έδώ, νά: 

μή γίνωμε κ’ ημείς πρόσφιγες, και τότε θά καταλάβωμε τί αξίζει ήΓ 
προσφυγιά.

Καί νά βγάλησ άπο το μυαλό σου αυτή τήν ιδέα, ότι είναι 
Πρόσφυγες,δτι είναι Ξένοι, ότι δεν είναι ’Εντόπιοι! ότι είναι Γιαμπαν- 
τζί Κιοπέκ!

Διότι αυτοί πλέον είναι Εντόπιοι.
Αυτοί δεν έχουν ποτέ πλέον ελπίδα νά παν πίσω στά χωριά 

τους, δπω. και σύ κ’ έγώ δεν έχομε σκοπό νά πάμε νά ζήσωμε στο· 
χωριό μας.’Αλλά καί οί Πρόσφυγες, καί ήμεις, έδώ έχομε σκοπό νά-

KATASTHMA
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΔΑΛΑΒΕΡΑ

( ‘Εκ Χαλκιδικής )

Νέα ’Αγορά, (Θεσσαλονίκη

Έχομε διαρκή Παρακαταθήκην άπο όλα τά είδη τών Παντο
πωλείων. Ήτοι: Προϊόντα ’Αποικιακά, Δημητριακά, καί Γεωργικά, 
Εγχώρια καί Ξένα.

Άντιπροσωπεύομεν πολλούς ’Εμπόρους και Παντοπώλας τών 
’Επαρχιών. Έκτελοϋμεν πασαν παραγγελίαν τών έκ τοϋ ’Εσωτερικού 
Πελατών μας μέ ταχύτητα και ακρίβειαν.

ΤΣΙΑΙΒΙΔΗΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
’Οδός Ναυμαχίας Λ.ήμ.νου 16, Οεβααλονίκη

Μ Ε Τ A A A Α Χαλκός - Κασσίτερος κ. λ.
ΟΞΕΑ Θεϊκόν - Υδροχλωρικόν - Νιτρικόν κ. λ.
Άμωνιακόν άλας (νισαντήρι)
Βόραξ
’Αγοράζονται Παλαιά μέταλλα ( παλαιός χαλκός-δρείχαλ- 

χος - μόλυβδος - τσίγγος κ. λ.) Είς οίανδήποτε ποσότητα.
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•δουλέψομε, vac ζήσωμε καί νά πεθάνωμε και ν’ άφήσωμε τά κό
καλά μας εδώ, σ’ αύτδ τδ χώμα.

Επομένως, καί οί Πρόσφυγες έγιναν πλέον ’Εντόπιοι, καί μά
λιστα καλύτεροι και άπδ σένα καί άπό μένα.

Διότι, έσύ κ’ έγώ άφήκαμε τά χωράφια μας χέρσα και άκαλ- 
λιέργητα, και ήλθαμε νά ζήσωμε στή Θεσσαλονίκη μέ τήν ευκολία 
και μέ τά ψέματα I

Ένώ οί Πρόσφυγες πήγαν στά χωριά μας, καί θά καλλιεργή
σουν τά χωράφια μας,καί θά βγάλουν ψωμί, καί γιά τδν εαυτό τους, 
καί γιά μάς.

Εΐνε άλήθεια δτι έ φίλος μου τ’ άκουσε αύτά χωρίς νά μέ 
άπαντήση, ούτε καί νά μέ καλονυκτίση κάν, παρά έσκυψε τδ κεφά
λι καί έφυγε συλλογισμένος.

Τί νά συλλογίζονταν άρά γε;
’Αθανάσιος Βελόνας

Φαρμακείο ν

ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΡΑΓΚΟΤΝΙΔΟΤ
( ‘Εκ Χαλκιδικής)

’Οδός Έγνατίχ ΆριΟ.

Πλονσιαν εις ειδικά φάρμακα (σπεσιαλιτέ) και εις χημικά 
και φαρμακευτικά προϊόντα. Ταχεία και προσεκτική έκτέλεσις συν· 
ταγών.

L· ΜΙΧΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΔΕΑΦ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Εταιρεία ίύρυθεΐαα τό 1918 

Όδος Έγνχτόα χριΟ. 848, θεσσχλονεχη

Κατάστημα χονδρικής καί Λιανικής πωλήσεως ’Αποικιακών

Μη χάνου ργεΐον “ Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ „
ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥΤΟΥ

Όδύς Λ’αυάρχου Κουντουριώτου άριΟ. Οεοσαλανέχη

'Έπισκευαι 'Ατμόπλοιων καί παντός μηχανήματος
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ΧΡ. Γ. ΓΟΥΓΟΥΣΗ

©ί αιώνες διά τής Θεσσαλονίκη;

Εισαγωγή—Κτίσις—Ταλαντισμδς Κασσάνδραν—ΛιατΙ εκτισεν αντην 
■έστω καί παρά τά ίλη—Συνοικισμδς—’Επιβράδυναν; ά»απτύξεως—Φυσι
κή ίλέσι; της Θεσσαλονίκη:—Ή Θεσσαλονίκη ύπό τους Μακεδσνας—'Αν
τίγονος,Περσενς—Ή Ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη.

Τό Περιοδικό μας έθ-εώρησε καθήκον του πρός τους άναγνώστας, 
πρός τήν Πόλιν εις ήν βλέπει τό φως, άλλα κα’. έκ σεβασμού πρός τήν σι
ωπή ράν, εύγενή καί μαρτυρικήν αυτοθυσίαν τών υπέρ ένΰς καί μόνου σκο
πού άφιερωσάντων ολόκληρον τήν ζωήν των, νά έξασφαλίση τήν συνερ
γασίαν τοϋ μόνου έπιζώντος μνημείου τής Θεσσαλονίκης, τοϋ κ.Χρ. Γ. Γου- 
γούση,δστις άνέλαβε, πάνυ εύγενώς, νά κάμη περίληψιν τής τετρατόμου 
του καί άνεκδότου δυστυχώς, ‘Ιστορίας του τής Θεσσαλονίκης. Εκτός τούτου 
εις έκαστον άριθ-μέν ύπεσχέ9·η νά μάς δίδη κα’. άπό μίαν αυτοτελή μελέ
την, ήτις νά χρησιμεύση ώς πηγή διά τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης καί 
Μακεδονίας έν γένει.

Αθανάσιος Ιϊελώνης

Ευθύς μετά τόν θάνατον τού Μ. ’Αλεξάνδρου, οί Άθ·ηναϊοι έπανα- 
στάτησαν μετά των συμμάχων (322 π.χ.), άλλ’ ήττηθ-έντες υπό τοϋ ’Αν
τιγόνου έν Λαμία έπανήλθ-ον εις τά ίδια, άφοΰ κατέστησαν καί πάλιν 
■δούλοι τών Μακεδόνων καί έγκατεστάθη έν Μουνυχία Μακεδονική φρουρά. 
Κατά τήν έποχήν ταύτην έπιε τό δηλητήριον ο Δημοσθ-ένης έν τφ ναφ 
τοϋ Ποσειδώνος έν Καλαυρία, δπου είχε καταφυγή,διωκόμενος υπό μοίρας 
στρατού τοϋ ’Αντιπάτρου υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Άρχία.

Ήναγκάσάη δμως δ ’Αντίπατρος νά μήν έξακολουθ-ήση και τόν κα-

ΚΑΤΑΕΤΗΜΑ
ΠΑΠΑΝΕΣ ΤΟΡΟΣ 

διευθυντής |. ΚΩΝ ΣΤΑΝ ΤIΝI ΔΗ Σ 
χαρτοπωλειον

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΒΙ8ΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ

ΣΦΡΑΠΔΟΠΟΙΕΙΟΝ

Θεσσαλονίκη, ’ί»<ΪΓ»ς ’ίωάννοο 'Γσο,ιίσκή κρίΟ, 1 1

3·τ<»ά 'λ γόου Μηνά
3
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τά τών Αίτωλών πόλεμον, καί νά μεταβή εϊς Μ. Ασίαν, δπου, μετά τόν 
φόνον τοΰ Περδίκα έν τή κατά τοΰ Πτολεμαίου εκστρατεία, άνηγορεύ&η 
έπιμελετής αύτοκράτωρ, έπιφυλάξας καί πάλιν δι’ έαυτδν τάς εύρωπαϊκάς. 
χώρας, δ δέ υίός αύτοΰ Κάσσανδρος άνεκηρύχθη χιλίαρχος (321 π. χ.).

Μετά εν έτος (320 π. χ.) δ ’Αντίπατρος έπέστβεψεν είς Μακεδονίαν, 
μετ’ αύτοΰ δέ συναπήλθον ή Ρωξάνη καί δ τριετής αυτής υίδς ’Αλέξαν
δρος, ώς καί δ Βασιλεύς Φίλιππος’Αρριδάϊος. Εύρε δέ τούς μέν Αίτωλούς 
ήττηΟέντας, τήν δέ θεσσα λίαν ύποταχΟ-εϊσαν υπό τοΰ στρατηγού αύτοΰ Πο- 
λυσπέρχοντος. Νοσήσας δέ άπέ^ανεν (319 π. χ.) είς ήλικίαν 80 περίπου 
έτών, άφοΰ άνέδειξε στρατηγόν αύτοκράτορα καί έπιμέλητήν τών βασιλέ
ων, ούχί τόν υίόν αύτοΰ Κάσσανδρον, άλλα τον γηραιόν στρατηγόν Πο· 
λυσπέρχοντα.

Έκ τοΰ δ-.ορισμοΰ τούτου δυαηρεστήΟ-η δ Κάσσανδρος, οστις καί ύπε- 
κίνησε τους λοιπούς είς άντίπραξιν κατά τοΰ Πολυσπέρχο,τος, ούτω δέ τό 
γενικόν πεδίον τής διαμάχης κετέστη ή Ελλάς. Έν τώ μεταξύ όμως ή 
φιλόδοξος Ευρυδίκη συ ιμαχεϊ μετά τοΰ Κασσάνδρου καί διορίζει αύτόν 
έπιμελητήν τοΰ Βασιλέως (318 π.χ.). Ό Κάσσανδρος έρχεται είς Μακε-
—ΜΒΚ=3Μ»Β5Β·.·«3ΒΙ.·1«ΠΓ ■ CiO. α.ί~3Κ3Ο — HH Ι¥ΙΙΙ··Μ·ΙΙ —II ΙΙ· ■ Ι·| IHIWI 1111 ■ Γ· IFIiHiHI'H ΓΙΙΠ» ~~ΙΓΊι ~ ΙΠ .1 LT'lt Cni~t fill ~Γ_ΗΙ ' ΠΙΙΓΙ). jL,r"~ill1

Αμερικανικόν ’Οδοντιατρείων
ΙΩΑΝΑΟΥ Π. ΜΑΑΆΑΑΙΛΟΥ

Όίΐΐός Έγνατία, αμιΟ. S
Είσοδος από τήν οδόν ΆνΟέμοΰντος άριΟ·. 7.

Κατάστημα ’Αποικιακών

fiNTSNiOT Η ΣβΡ/ΙΠδΤΟΥ
ΕΝ ΣΕΡΡΑΙΣ

'Οδός £>ενιζελ'·ϊυ ( Ό^τα, Taaf/Gt ^)-

Ζεαρκής ηαρακαια·&ήκη άπδ Έύάδιμα, Έγχάρια καϊ Ευρωπαϊκά'
Πετρέλαιον “ Ά ΰ I ά τ I κ „
Βενζίναι “Shell,, 
Τσιμέντα “ Ηρακλής „ 
’Ορυκτέλαια.

Αντιπροοωπάΐαί διαφόρων ’ Εμπορικών Οίκων 
τών 'Επαρχιών και τον Εξωτερικόν.

Τηλεγραφική Διεύθυνσις : ΑΝΣΑΡΑΓ1ΩΤΗΣ, Σέρρας, 
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δονίαν, καί άφοΰ έλαόεν ένισχ'σεις άπέρχεται μετά έν έτος (317 π.χ.) εις 
Έλλάδζ. Έν τφ μεταξύ ό Πολύστιχ ον μετά τής Όλυ μπιάδος κα’. τοΰ 
’Αλεξάνδρου κχταλχμδάνο ·ν τδν θρόνον κα’. φονεύουν τδν Αοριοαδον καί 
τήν Εύρυδίκην. Άλλ* ή ’Ολυμπίάς, διχτράξαοα και άλλους φίνου:, έμι- 
σήθ·η ύπδ τδν Μχκεδόνων, πράγμα τδ όποιον ώφίλησε τά μέγιστα τδν 
Κάσσανδρον, δστις, έπιστρέψας ές Ελλάδος τδ φίΗνόπωοον (317 π χ.) γί
νεται ένθουσιωοώς δεκτδς, κα’. πολιορκεί τήν ’Ολυμπιάδα κλεισ9·εΓσαν είς 
Πύδναν. Ή Πύδνα άντέχει μέχρι τοΰ έαρος· (116 π.χ.) άλλ’ επ’. τέλους 
παραδίδεται τώ Κασσανδρω, δστις θανατώνει τήν μητέρα τοΰ 21. Αλεξάν
δρου, περιορίζει τδν υίδν αύτοΰ ’Αλέξανδρον μετά τής μητιδς αύτοΰ Ρω
ξάνης είς Άμφίπολιν, αναγκάζει τδν ΙΙολυσπέρχοντα νά φύγ-^ είς Αιτω
λίαν, λαμβάνει ώς σύζυγον τήν Θεσσαλονίκην, τήν θυγατέρα Φιλίππου 
τοΰ Β'. καί καθίσταται απόλυτος αρχών τής Μακεδονίας.

Κατά δέ τήν έποχήν τα’ιτην έκτισεν δ Κάσσανδρις είς τήν χερσόνη
σον τής Χαλκιδικής ίίαλλήνην (ήτις έκτοτε δνομάζεται Κασσάνδρα) τήν 
δμώνυμον αύτώ πόλιν Κασσάνδρειαν, Γνα ταύτην καί ώς πρωτεύουσαν,

Βιομηχανικόν Έργοστάσιον Άλεύρ&)ν
ΑΔΕΛΦΩΝ Β Α ΛΤΣ A Ν Η

ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

'Ιδρυδέν τό έτος 1Q22 μέ τά τελεί© ?ερα 
Ελβετικά Μηχανήματα.

Γραφ^ϊον, δΕΐοά. Χ.κτζίϊ ’<ϊσρ.αν

ΒΚΓΑ ATIIIMWHTaa ΕΡΓ0ΣΤΑΪΙΟ3 
τα/«ρο”λα"“ϊκΓέ;, Χαλβαδorcou'ois, xai Άλευροποΐ’ιας

1. π:· t 'r
Θεσσαλονίκη—Έργοστάσιον ©δός Αφροδίτης άρι9. 6

Γραφεία 'Φδός Εδέσση $ άρι3. ?

Κ. ΜΑΛΟΥΤΑ YICI
*Οΰος ’Κ'.δίτσχς άρι,Ο. τί, &>ΐσσκ' ovtxvj 

Έμπ©ρομεσιτικαι Έργασίαι.
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άλλα καί ώς ασφαλές δρμητήριον έχη.

Άλλ’ δ Κάσσανδρος, δ υπό τών ιστορικών ώς μετριότης χαρακτη
ριζόμενος, πλήν διορατικότατος ούτος άνήρ, έγκαίρως άντελήφθη, δτι ή 
Κασσάνδρβια δεν ήτο δυνατόν νά εκπλήρωσή πάσας τάς άνάγκας τής τότε 
έποχής, καί δτι έπρεπε νά εύρη τοιοΰτον τόπον, δστις.καί κατά φύβιν ισχυ
ρός νά ήναι, καί παρά τήν θάλασσαν, αλλά καί προπαντός νά συνδυάζη 
τό έρυμνόν μέ τήν έκ Θράκης δδόν τών βαρβάρων φύλων. Πρός δέ, επό
μενος τή τών προγόνων συνήθεια άφ’ ενός, άφ’ ετέρου δέ θέλων τούς είς 
μικράς κώμας κατεσπαρμένους Μακεδόνας νά συνοικίση εις μεγάλας καί 
δχυράς πόλεις, ινα καί συμπαγή έχη τόν πληθυσμόν, καί οχυρά καί κα
τάλληλα πρός άμυναν τά παραθαλάσσια τούλάχιστον φρούρια, έξέλεξε α
κριβώς τό μέρος δπου νΰν ή πόλις, ώς τό κκταλληλότερον, όπως κτίση 
τήν στρατιωτικήν του βάσιν, είς τό δυτικόν τοΰ μυχοΰ τοΰ Θερμαϊκού 
κόλπου, είς τήν 40 μοίραν 41 λεπτά καί 10 δεύτερα βορείου πλάτους, 
είς μήκος δέ άπό τοΰ μεσημβρινού τών Παρισίων 20 μοιρών καί 28 λε
πτών. 1. Πρός συμπλήρωσιν τοΰ συνοικισμού, ή μάλλον πρός συνοικισμόν 
αυτής, μετέφερε τούς κατοίκους είκοσι κα’. ές πολισμάτων, συγκεντρώσας

1 Tafel Tltessal. ρ. 1. Fel. Beaujour Tabl. de Commer. vol. 1, p. 21 xal 26

ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΖΟΥΡΑΣ, ΤΣΟΛΗΣ & Σ,Α
θεσβαλονεκη—"Οδοί Βενεζέλοο «.ριβ. 120.

Τηλεγραφική Διεύθυνσις «ΝΙΤΣΟΛ»

Ε ατάστημα Σιδηρικών, είδη Οικοδομών, 
’Εργαλεία, Μηχανήματα κ. λ. π.

'Υδραυλικά είδη, Μπάνια, ΓΙλνντηρεζ, Θερμοανφονα κ. λ. π.

Δ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ
Τδϊοκτήται και ΔιευΒυνται

τών έξίίς Ηενοδοχείων 'Ύπνου
Ξενοδοχείου “ Άκρόπολίς „ 'Οδός Άγιας Σοφίας άριθ. 103 

» “ Παρδενών „ Όδός Συγγροδ, πλησ. Έθν. Τραπέζης
.» “ Λονδίνον „ ΌΒό; Μοναστηριού άρ-.θ. 24 πλησίον

τής ΙΙλατείας Βαρδαρίοο

Τελεία Κα8αρι©τη$, Περιποίηαι; και Προδυμία. 
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αύτ4 είς μίαν και τήν αύτήν πόλιν, ένθ·α ένεκεν τοΰ ασφαλούς τοΰ λιμέ- 
νος καί τών ισχυρών τειχών αυτής, ήδύναντο νά εύρώσιν ασφάλειαν ζωής 
καί περιουσίας, ταύτοχρόνως δέ δ Κάσσανδρος νά έχη έν έρεισμα έπί τοΰ 
όποιου νά δύναται νά στηριχθή έν δεδομένη περιπτώσει 2.

Εΐνε άληθές δτι, τδ μέρος όπου άκριβώς έκτίσ9·η ή πόλις, λόγφ τών 
πολλών έλών,δέν είναι τοσοΰτον υγιεινόν, άν καί οί άρχαίοι διακρίνονται διά 
τήν έκλογήν τοΰ υγιεινού τών πόλεων των. ’Αλλά λόγοι καθ-αρώς στρατι
ωτικοί έξηνάγκασαν αυτόν νά κτίση αύτήν εις τδ τέρμα τής μιας τών δυτικών 
διακλαδώσεων τοΰ Κισσού (Χορταίτου), διότι καί τής κατόπιν Έγνατίας δ- 
δοΰ δεσπόζει, αλλά καί τδ σπουδαιότερων, διά τοΰ λεγομένου Δερβέν κατέ
χει τήν έξοδον καί τήν είς αύτήν είσοδον δλωκλήρου τής πεδιάδας Άνθεμούσης.

Διά τούς σοβαρούς λοιπόν τούτους λόγους δ Κάσσανδρος έκτισε τήν 
πάλιν καί διά τειχών ισχυρών περιέβαλεν, άνομάσας αύτήν Θεσσαλονίκην 
έκ τής γυναίκας αύτοΰ Θεσσαλονίκης, θυγατρός τοϋ Φιλίππου Β'.κα’. αδελ
φής τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου, εί καί πλεΐσται άλλα: γνώμαι καί άρχαίαι μαρ
τυρίκι ύπάρχουσιν, έκτδς τής ορθής καί αναμφισβήτητου ταύτης γνώμης. 3

'Η μή έγκαιρος δέ ανάπτυξες τής Θεσσαλονίκης οφείλεται είς τούς 
έξής δύο λόγους. Πρώτον άφ’ ένδς δεν έδό&η ού μόνον δ χρόνος, αλλά καί 
ή εύκ-αιρία, όπως δ Κάσσανδρος δόση τήν άπαιτουμένην προσοχήν, δεύρε- 
ρον δ’ άφ’ ετέρου έπειδή οί κάτοικοι αύτής ήσαν τελείως άνόμοια στοιχεία, 
έχρειάσθη πολύς χρόνος, δπως τά ανόμοια ταΰτα στοιχεία αποτελόσουν έν 
δμοειδές συνόλων.

2 Στραδ. 7, 330. Διονύσ Άλικαρν. 1, 49.
3 Στραδ. 7 άπδσπ. 27. Διονύσ Άλικαρν. 1, 49. Στεφ. Βυζ. έν λ. θεσ. ϊσιτσ. λιλ. 

Χ111 ,305 ίοτορ. 486. Στραδ. 7, 330. Κώνοι. Ποοφυρ. πεο1. 9εμ. 2, 4. Tafel de Tbes. 
Ρ- x.

ΜΕΓΑ ΙΑΙΟΚΤΗΤΟΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΜΑΚΑΡΟΝΟΠΟΙΕΙΟΛ

ΚΟΥΣ ΚΟΥ ΡΑ & ΜΌΚΑ
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πκπαρηγοπούλου aiotO, -4

ΓΡΑΦΕΙΑ: Σαλαμΐν©$ άριβ. 6
Ζυμαρικά εφάμιλλα τών Ευρωπαϊκών. Τα^ίοτη και άκρι- 

βεατάτη εκτέλεσες τών παραγγελιών.
Τηλεγρ. Διεύ&υνσις: ΚΟΓΣΚΟΓΡΑΜ
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ΈπΙ τοΰ δενδροφύτου λοιπόν τούτου λόφου έκτισθ-η ή Θεσσαλονίκη, 
ής οί κάτοικοι έπΐ πολύ έπροτίμουν ώ; κατοικίαν τδ βόρειον αυτής μέρος 
καί ούχϊ τδ παρά τδν αίγιαλδν, δπου ήσαν κοπρώνες.

Τά τείχη δέ αύτής έπΐ τών δποίων υπήρχαν πλεΐστοι πύργοι καί έ- 
πΐ τών δποίων συνετρίδησαν πλεϊστα βάρβαρα φΰλα, έχουσι τέσσαρας έπο- 
χάς άρκετά χαρακτηριστικάς.

Τήν Μακεδονικήν, έξ ής εν μόνον μέρος έμεινε. Τήν ρωμαϊκήν, ής 
άρκετά μέρη περιεσώ-3-ησαν, ίκανά πρδς μελέτην. Τήν βυζαντινήν, καί 
τέλος τήν τουρκικήν. Ή σπουοαιοτέρα μεταβολή τών τειχών τής θεσ]νίκης 
έγένετο έπΐ Θεοδοσίου ύπδ τοΰ στρατηγού αύτοΰ Όρμίσδα (379-395 μ.χ.).

Καί άρχικώς μέν τέσσαρες ήσαν αί κυριώτεραι πύλαι αυτής, έκτοτε 
δέ έπολλαπλασιάσί)·ησαν άναλόγω; τών έκάστοτε αναγκών, πλεϊστα δέ τά 
παραπύλαια. Έκτος δμως τών φυσικών δρμίσκων δι’ ών έπροικίζετο, είχε 
καί τεχνητόν λιμένα παρά τδ νοτιοδυτικόν μέρος,'δν Κωνσταντίνος δ Μέ- 
γας άνεκαίνισε καί κατέστησε? απρόσβλητον. 4. Ή ο’ Άκρόπολις αυτής, 
έκτισμένη εις τό Β. Α. μέρος και έ.τι υψηλού λόφου, είναι οχυρά καί δε-

4 "Ορά έμήν μελέτην εϊς τό Ήμ. Θεσσαλονίκης της Τσιώμο».
ο»ΐΛστ^»·*τν·»Μ®·,·ο?·.«ι«.'. : . li jiiini~T: ι ·ι ιι—ι m · ιμι ι ilia»· ι—

I. ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΙ Γ. ΜΑΡΚΑΤΑ ΥΙΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

'ιΒρυΟεΙΐ τό έ·* Λ,χρέσσγι

'Υποκατάστημα εν Θεσσαλονίκη, όδδς Φράγκων άρι·&. 24

Έκτελεϊ άπάσας τας Τραπεζιτικός ’Εργασίας με τους 
καλυτέρου- δρους

ΤΜΤΙΜΑΤλ Εμπορικόν, Παοαγγελιοδοχικόν, ’Αποστολή:,
nViHlViAlA· Άσφαλειίόν κ. τ λ.
Άντιπροσώπευβις εις δλην την 'Ελλάδα, εις την Ευρώπην, 
την Αίγυπτον, και Αμερικήν.
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ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΤΔΗ « Αθ. ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ
Μ-Η X ΑΝΙΚΟΙ

'ΟΒός «ϊ»ράγχων άροβ. ( Γελ.τζή Χ,άν) <·>ε5σκλ«ν£κη
Τηλεγραφική Διεύθυνσις : ΦΑΤ. Θεσσαλονίκην
Ταχυδρομική Διεύ8·υνσις : ΓΡΑΜΜΑΤΟΘΓΡΙΣ 17 
*Αρι9·. Τηλεφώνου 10 53
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■σπόζει ολοκλήρου τής πίλεως. Παρά βυζαντινοί; έκχλείτο Άκρχ κχί ή το 
στολυανθ-ρωποτάτη.

Καθ·’ δλην τήν Μακεδονικήν περίοδον αυτής ("315—168 π.χ.) ή Θεσ
σαλονίκη έλάχιστα σημεία ζωής έδειξε, ούχ’ ήττον δμως έσωτερικώς, βρα
δέως μέν άλλ’ άσφαλώς, έξελίσετο εις πόλιν, ήτις έντδς δλίγου έμελλε 
νά εϊσέλθ-η εις τδν άπδ τών Κελτών ήδη άρξάμενον σάλον ("280 π. %.) 
ώ; πρωταγωνίστρια και μόνη, εις τά τείχη τής όποίας μέλλουσι νάσυν- 
τριβώσι πάσαι σχεδδν αί βχρβχρικαί δρδχί, πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων.

Άλλ' άν κχί ούδέν γνωρίζομεν περί τής δράσεως αυτής καί τής έ- 
πιοράσεως τών τειχών αύτής κατά τάς δύο πρώτας τών Κελτών έπιδρομάς 
("280 καί 279 π χ■), ούχ’ ήττον δμως, γνωρίζομεν άσφαλώς δτι, άπδ τής 
έξ 'Ιταλία: έπανόδου τοΰ Πύρρου, ή Θεσσαλονίκη εισέρχεται έπισήμως πλέ
ον εί: ζ'ον πολιτικόν καί πολεμικόν όρίςοντα, καταλαμβάνουσα τήν έμπρέ- 
πουσαν αυτή θ·έσιν.

Μετά τήν πρώτην υπό τοΰ Πύρρου ήτταν τοΰ Αντιγόνου, δ τελευ
ταίος ούτος εξέλεξε τά τείχη τής πόλεως Θεσσαλονίκης ώς τελευταίον κα
ταφύγιο?, πρδς περισυλλογήν τών δυνάμεων αύτοΰ καί έςακολού9·ησιν τοΰ 
πολέμου. 5. Ό πόλεμος έξηκολού9·ησε, κατά τινα δέ μάχην ή Μακεδονική

5 Δρίϊσεν Ίστ. τοΰ Μακεδ. Έλλ. τόμ. III ίστ. τών έπιγδν. μεταφρ. I. Δελλίοι» 
σε λ. 254.
■ι—· r ι np.-igrxayBiccm ·ή···ι· nr

Φεραπευδιιτε οί πάσχοχ'τες από
Άρτ ηριοσκλήρωσιν, Αιμορροΐδας, Νευραλγίας παντδς είδους, 

"Φυματιώσεις τών Οστών, τοΰ Προσώπου καί τών Πνευμόνων.
τοΰ Άθριτισμοΰ, και δλων τών Χρονίων Νοσημάτων.
’Άνευ φαρμάκων, καί μόνον διά τοΰ Ήλεκτρΐ3|Λθΰ.

Εις τδ τέλειον Φϋ^ίοδεραΐχευτπρίον τοΰ ειδικού Ίατροΰ

ΘΕΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ
Διευθυντσΰ τοΰ Φυσιοθεραπευτικού τμήματος 

έν τώ ΔΗΜΟΤΙΚΩ ΝΦΧΟΚΟΜΕΙΩ.

Οδός Έγνατέκ άρςθμ.ός it S ί>
<ηtauuas»aa.Tnaa»narxji-sD^nuxnrtzairrQiMtEmr •gtMgawtiiw.iaiMWJBWJiwaCTaauwJi ι· ■ ιι··ι·ι· ιHI ■ η—»» κιχλμ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜ. ΧΑΤΖΟΓΛΟΣ
’Ιατρός.

'Οδός Περτχλέους, ά,ροΟ. 35* Οεσσκλονίπη» 
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φάλαγξ αύτομολήσασα πρδς τδν Πύρρβν, ήνάγκασε τον ’Αντίγονον νά: 
καταλίπη τήν άρχήν καί νά καταφύγη είς τάς παραλίους πόλεις είς ας 
περιλαμβάνεται καί ή Θεσσαλονίκη, είς ήν ουσυχώς άγνοοΰμεν ποιας έλ- 
πίδας έστήριξεν δ Άντιγόνος. 6,

Μετά ταΰτα ή Θεσσαλονίκη περιήλθεν αλληλοδιαδόχους είς τήν εξου
σίαν τοΰ υίοΰ τοΰ ‘Αντιγόνου Δημητρίου, εΐτα τοΰ ’Αντιγόνου Δώσονος, 
μετά τοΰτον τοΰ Φιλίππου Ε'. από τοΰ όποιου πλέον δρχεται και ή άνά- 
μιξις των Ρωμαίων είς τά Ελληνικά πράγματα, κυρίως δμως μετά τήν εν 
Κυνός Κεφαλαϊς ήτταν αύτοΰ.

Άποθανόντος τοΰ Φιλίππου, ή αρχή περιήλθεν είς τόν έκ τών υίών 
του Περσέα, δστις ήν ό τελευταίος τών Μακεδόνων βασιλέων, καί δστις, 
διά τής παρά την Πΰδναν ήττης αυτού (12 ’Ιουνίου 168 π.χ.) παρέδωκεν 
είς τόν Παύλον Αιμίλιον πάσαν τήν χώραν αΰτοΰ, οΰτω δε <έ9ραύσδιγ 
διά παντός ή δΰναμις καί ή ακμή τοΰ εΰγενοϋς τούτου έθνους». 7 

f ΤΤΊ ΤΤ· CK· ( ’Ακολουθεί )6 Πλουτ. Πυρρος 2b. 1
7 Χερτσβεργ. ιστ. τής Έλλ. επί τής 1’ωμ. μετάφ. Π. Καοβλ. τόμ. 1 σελ._ 

153—Πολυβ. ΚΓ. 4 καί 6, 11, 13 καί 14. ΚΛ 1, 3, 7.

Βιβλιοπωλείο ν καί Χαρτοπωλεϊον
ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΟΥΓΟΥΡΔΗ

’Οδός Έγνατεα άριθ. 33 7
( ’Έναντι Β'. Γυμνασίου )

ϋλουσία Παρακαταθήκη άπο Τετράδια., Μσλΰβια, Χάρτας* 
και δλα τά χρήσιμα διά τούς Μαθητάς τών Σχολείων.

Επίσης άπο δλα τά Σχολικά βιβλία, τά εγκεκριμένα νπο- 
τον “Υπουργείου, καθώς και παντός είδους βιβλία.

“Επίσης, άπο δλα τά είδη τής Γραφικής ΰλης.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΟΥΛΑΣ
Χειρουργός ’Οδοντίατρος

Πτοχιοΰχος τ·δ ΙΊανεπιστημίου Γουάστγκτων, τής Άμεριχής;

"Οδός Παύλου Μελά 19 (Πλησί©·/ τοΰ Λευκού Πύργου^ ·

Οεββαλονέχη
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Προς όλους τούς Μακεδόνας, 
Εντοπίους καί Πρόσφυγας

Μχχεδόνες,
"Owe χχτοιχεΖτε βτή Μχχεδηνία, χδ&άφορο άν κατάγε

στε αχό τόν Ιϊόντο, ή χχό τή Mexpx Άβ£χ, ή από τή 
4» ράχη.

’Αφού ή θεία Δικαιοσύνη σας έφερε νά κατοικήσητε στή Μα
κεδονία, καί αφού, δπως φαίνονται τά πράγματα, δέν ύπάρχει ελ
πίδα νά έπιστρέψητε στά παλιά τά σπίτια σας, καί αφού πλέον ε
δώ Οά ζήσωμε καί έδώ 0’ άποθάνωμε 'ΌλθΙ, και έοώ ύά λυώσουν τά 
κόκαλά μας, Τότε, δέν εΐσΟε πλέον ξένοι, δέν είμεΟα Εντόπιοι καϊ 
Πρόσφυγες, αλλά εϊμεθα δλοι Εντόπιοι, όλοι Μακεδόνες, χωρίς κα
νένα δένον. Και όλοι, ώς μία Οικογένεια, πρέπει νά σκεφβοϋμε για 
τό σπίτι μας, καί γιά τή Μακεδονία μας.

Νά σκεφΰούμε πώς μπορούμε νά τήν καΟαρίσωμε άπό κάθε τι. 
πού δέν είνε καλό, πού δέν είνε πρέπον.

Καί πρώτ’ άπ’ όλα, νά σκεφθούμε νά 6'άλωμε καλούς φύλακας

Παβολογος—Παιδίατρος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λέχεται ΐν τί] χατοικία του, οδό: Μοναστηριού άριΰ. 2J- 
Καί εις τδ Φαρμακεΐον ΪΙλαστήρα, όδδς Γενιτσύν άρι&. 1 
’Ώραε επισκέψεων 9—12 π. μ. καί 3—7 μ. μ·

Τεχνικόν Γραφεΐον
Ν ΑΤΣΗ — ΦΥΛ.ΛΙΖΗ

Μηχανικών
'Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου

Οϊκοοομή Καζές ( Έναντι Τραπέζης ’Ανατολής λ

Ο ε β ι χ λ ο ν £ χ vj 
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γιά νά μάς φυλάγουν τδ σπίτι μας. Καλούς διοικητάς νά προστα
τεύουν τά συμφέροντα υ,ας.

Καλούς Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους, διά νά πονούν 
τον τόπο, και νά φροντίζουν διά τδ καλδ τοϋ Τόπου.

Καλούς Συμβούλους διά τά Νομαρχιακά Συμβούλια, διά νά ξέ
ρουν πώς νά τελειώνουν γρήγορα τής δουλιές των έδώ μόνοι των, 
καί νά μήν τά περιμένουν όλα άπδ τάς ’Αθήνας, καί άπδ τούς Α
θηναίους.

Διότι οί ' Αθηναίοι φροντίζουν γιά τδ σπίτι τους, γιά τάς ’Αθή
νας, καί οί Πειραιώτες γιά τον Πειραιά, καί οί Πατρινοί γιά τάς 
Πάτρας, νά κάμνουν καλούς δρόμους, καλές δουλιές, καλούς λιμέ
νας, νά έχουν πολλά βαπόρια, καί πολλούς ξένους, καί πολλές εύκο- 
λίες.

ί ιά τή Μακεδονία, καί γιά τή Θεσσαλονίκη, δέν τούς μέλει 
καί πολύ. Αν τούς περισσεύση καιρός λέγουν ότι 8ά φροντίζουν. 
Αλλα, συνήθως, φροντίζουν μόνον γιά τον εαυτό τους.

Διά τούτο καί ημείς, όσοι κατοικούμε στή Μακεδονία, Εντό-
Μ ■' .7 Xii W£ *ΛΛ**λ> SHODMUI Λ-k MUrae CVDXI '*W**"UI WJI'W ίΐπ· Bl-· I JJ».r I· I· I· WPh· B 'Bl J~ -■> -B* w

DfiPMAKEION
XPISTOY ΠΑΙΙΑΜΚΟΑΑΟΓ

'«»δ·?>ς Movxefijphn ifjcO. S3, Θεσσαλονίκη

Κ.’συνειδητός εκτέκεσις Συνταγών. Πλούσια παρακαταθήκη 
χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων και διαφόρων Specialties. 
Αντιπροσωπεία Άντιθερμίτη- κατά τών ελωδών πυρετών.

Σορήγησις φαρμάκων είς τδ προσωπικόν τών Σιδηροδρόμων 
ποϋ Έλλην. Κράτους.
■aBm.r,n.'k.q»?rAtannrgH-f> --τ*·· «’«rr-r-.—τ------ —rn ιιι------ini·· «ι ιι··»ι ,·. iii-nirrw^r-w^w-wHm»···—μ»

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ Ο Υ Σ Α Σ
ΙΑΤΡΟΣ

Παδολόγος — Παιόίςςτρ©;
'Οδός ΰΑ,ολοκ ιτρώνη ΑυιΟ. 4ί [στάσις Κωνσταντινίδου]

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άεχεται κα\ ε’ς τά Φαρμακεία Κ. Ζωγράφου Όδ’ς Μονα

στηριού άριθ. 33. καϊ Άν. Τόακμάνη, ’Οδός Λαγκαδά άριθ. 3. 
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τΰίοι και ΙΙροσφυγες, πρέπει νά βάλωμε μυαλό, καί νά σκευφθούμε 
και νά βρούμε ποιοι εινε οί καλύτεροι, καί ποιοι γνωρίζουν καλύ
τερα τον τόπο, και τι άναγκας έχει ό τόπος, καί τί χρειάζεται στον 
τόπο μας,· καί Ποιοι Οά εινε εις θέσι νά μάς φέρουν τήν «ίΤΟ- 
Χεντρ&)βΙ, ώστε κάθε χωριό, καί κάθε Κοινότης, όταν θέλει νά 
φκιάση ένα γεφύρι, ή ένα πηγάδι, ή νά σκεπάση έναν λάκο, νά μήν 
περιμένη έξη μήνες, ή καί ένα χρόνο, έως ότου νά έλθη ή άδεια 
καί ή οιαταγή άπο τάς ’Αθήνας, αλλά νά μπορεί νά αποφασίζει καί 
νά τα φκιάνη τδ χωρίο μοναχό του.

Διότι, εκείνοι ποϋ κάθωνται στάς Αθήνας, γνωρίζουν μόνον την 
Άθηνα.

Ιή Μακεδονία πολλοί τήν έχουν μόνον ακουστά. Καί τά χωριά, 
μας ούτε καν ακουστά δεν τά έχουν, ούτε καν ξέρουν πώς λέγον
ται τά χωριά μας, καί ποϋ εινε, καί τί λογής εινε.

Διά τοϋτο, καί πάλιν επαναλαμβάνω, νά φροντίσωμε νά διαλέ- 
ξωμε Ποια πρόσωπα θά εινε τά καλύτερα, ποια θά μπορούν νά έρ- 
γασθούν γιά τον τόπο μας καλύτερα, εκείνα νά ψήφίσωμε τώρα εις 
τάς προσεχείς Δημοτικός καί Κοινοτικός Έκλογάς.

Μονον όσοι ζοϋν έδώ, καί εργάζονται έδώ, καί έχουν κτήματα 
έόώ, καί έχουν σκοπό νά πεθάνουν έδώ, μόνον εκείνοι πονούν τον τό
πο μας, καί θέλουν τό καλό καί τήν πρόοδο τού τόπου μας.

Μόνον τέτοιους νά ψηοίσωμε, χωρίς νά έξετάζωμε καί πολύ πο-

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΑΡΓΑΡΟΠΟΤΑΟΣ
ΕΠΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΝ ΙΑΤΡΟΣ

Παθολόγος —Παιδίατρος
Δέχεται έν τ,ν κατοικία τον παρά τον Σιδηροδρομικόν Στα-

ϋμδν Κων/πόλεω- 8 —10, και 2—4 μ. μ.
Και έν τω Φαρμακείω ΧΡ. ΠΑϊΐΑΝΊΚΟΛΑΟΥ όόός 

Μοναστηρου άριύλ. 23, ώρα 10—1 και 4—7.

Dill ΧΑΜΛΑΠΠΙΔΠΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

Όδός ϊ'ενοτσών Άριθ. 13, ίΦεσσκλονέχη

'Κχιμεν δλα τά είδη τοϋ Παντοπωλείου είς τιμά- πολύ 
χαμηλός.
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λύ, άπδ ποιο προσωπικό Κόμα εΐνε.
Διότι, αύτοί, οί Καλοί, πολύ γρήγορα θά καταλάβουν ότι τδ- 

Καλύτερο, και τδ ωφελιμότερο τδ Κόμα γιά τήν Ελλάδα όλπ, θά 
εΐνε τδ Μακεδονικό τδ Κόμα, τδ όποιον πρέπει νά γένη ζαϊ 8ά γ»νη.

Διότι,-άν δέν γένη τδ Μακεδονικό τδ Κόμα, νά φροντίση γιάτή. 
Μακεδονία, ποτέ ή 'Ελλάς δέν θά χόρταση ψωμί.

Πιθανόν ή Παλαιά Ελλάς νά έχη καλή σταφίδα, καϊ καλή ρε
τσίνα, καί πολλά λεμόνια και πορτοκάλια.

Άλλά Κάμπους γιά σιτάρι, καί γιά βαμβάκια, καί γιά καλαμ
πόκι, καϊ βουνά γιά τυρί καϊ γιά γάλα καί γιά μαλί, δέν έχει.

Καί άν δέν γίνη Κόμα Μακεδονικό, νά φροντίση γιά τά νερά, 
καί γιά τούς Κάμπους, καί γιά τά βουνά, καί για Τ©υς Δρο- 
μους τής Μακεδονίας καϊ τής Θράκης, ποτέ δέν θά μπορέση ού
τε ή Μακεδονία καϊ ή Θράκη νά χορτάσουν τδ ψωμί, ούτε καϊ ή Πα- 
λαιά Ελλάδα.

Ας μή λησμονούν δέ δλοι οί Παλαιοελλαδίτες, καϊ όλοι οί 
ΈλλαύΐΧΟΙ, δτι ή ’Αμερική δέν δέχεται πλέον μετανάστας, ούτε 
καί στή Ρωσσία καϊ Ρουμανία μπορούν νά πηγαίνουν νά ζήσουν 
εις τδ εξής. Άπδ ολα τά μέρη τούς διώχνουν, καϊ τούς βγάζουν 
έξω τούς Έλληνας. Πρέπει λοιπόν καϊ ήμεϊς οί Ελληνες νά διορθώ- 
σωμε τδ σπήτι μας, γιά νά μας χωρή νά καθήμεθα έδω στήν πα
τρίδα μας, καϊ νά μή γυρίζωμε άπδ τόπον σέ τόπον στά ξένα.

Άλλά τδ σπήτι μας ποτέ δέν θά μάς χωρή, και ποτέ δέν θά 
εΐνε σίγουρο, ενόσω ή Μακεδονία εΐνε ξεχαρβαλωμένη.

Λοιπόν, βάλτε δλη σας τήν προβοχπ στη Μακεδονία, και 
ψηφίστε τούς Καλύτερους πού γνωρίζουν καί πονούν τδν τόπο μας.

ή Τσεχοϋρ-α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΗΑΤΖΠΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Διπλωματούχος τής Προσδοόοντικής 
Σχολής τής Νέας Ύορκης, 

ΙΤαρά τον IWkov Αγίας Χη-^ίας 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εξαγωγή όδόντων χωρίς πόνο. 
λΖψράγισις όδόντων και π&σα άλλη εργασία τοΰ στόματος, 

πολύ προσεκτική καί εγγυημένη.
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Κρίμα στα έξοδα

Στάς 27 Αύγούστου έορτάξονν δλοι οί ’Αθηναίοι, 
καί στ ή Θεσσαλονίκη μόνον ή Γυναίκες 

τόν "Αγιο Φανούριο.

Ό "Αγιος Φανούριος, είνε ένας "Αγιος σχεδόν άγνωστος εις 
ολον τόν άλλον Κόσμον, καί μόνον ατούς ’Αθηναίους γνωστός, και 
μάλιστα θαυματουργός. /λέγουν δτι ό άγιος Φανούριος φανερώνει 

'τής Κότες πού κλέφτονται από τά Κοτέτσια.
’Όταν θά αποκτήσω Κότες καί κοτέτσι, θά βάλω φύλακαν 

τον άγιο Φανούριο, νά μέ τής φυλάγη προτού νά μου τής κλέψουν.
Διότι άν μού τής κλέψουν καί τής βάλουν στήν κατσαρόλα, 

τότε καί νά μοΰ τής φανερώση ό άγιος Φανούριος, θά είνε αργά.
Επειδή ή Κότες θά είνε πλέον μαθημένες, χαί χωρίς 

φτερά.
Τέλος, άπό τό 1912 που ήλθαν οί ’Αθηναίοι έδώ στή Θεσ

σαλονίκη, μαζύ μέ τόσα άλλα καλά ποΰ μάς έφεραν, μάς έφεραν 
καί τον άγιο Φανούριο, τον «’Άγνωστο Θεό».

“Ενας δέ, μή Σαλονικιός, νομίζω ’Αθηναίος κι’ αυτός, τον 
^φκιασε μιά εκκλησία εκεί έξω κοντά στήν Τοΰμπα δπου τελείται 
«τριήμερος» εορτή καί πανήγυρις, κατά τήν αγγελία τών έπιτρό-

fl. Φ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΠΣ
ΙΑΤΡΟΣ

Χειρουργός - Γυναικολόγος
'Οόός Παπαρηγοπούλου όριθ. 9, (κοντά οτδ Πλατάνι
τής Πύλης Βαρδαρίου)
Λέγεται ώρα 10—12 π. μ. και 4 0 μ. μ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΝΟΝΟΤΑΣ
Ζ 2 Γ ϊ* Α Φ C X

Πλατεία Ίπποδρομείου άριθ. 6, Θεσσαλονίκη

Έκτελεϊ 'Αγιογραφίας, Φωτογραφία:, Μεγεθύνσεις Φωτο
γραφιών. και πάσαν καλλιτεχνικήν Ζωγραφικήν εργασίαν. 
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πων τής Εκκλησίας, ή δποία δημοσιεύεται σέ δλες τής Εφημερίδες, 
δίπλα άπδ τήν άγγελία τοΰ προέδρου Γιανιτσών για τήν έμπορο- 
πανήγυρι ποϋ γίνεται στά Γιανιτσά κάθε χρόνο, και γίνονται με
γάλες Αγοραπωλησίες στά Ζώα,

Άλλα, αυτά έχει δ πολύς Κοσμάκης.
’Εκείνο πού μέ έκαμε δμως νά γράψω έτοΰτα δω, είνε δτι 

τήν ημέρα τοϋ αγίου Φανουρίου, το πρωί κατά τάς δέκα και μισή 
ή ώρα, βρήκα Εκεί στούς δρόμους τής αγίας Σοφίας, πού έχουν μία 
πιθαμή σκόνι. μιά πολύ γνωστή μου Κυρία τής Θεσσαλονίκης, 
πού κρατοΰοε τδ κοριτσάκι της άπδ τδ χέρι, και προσπαθούσε νά 
πέραση άπδ τούς δρόμους, χωρίς νά βουτηχτή ολόκληρη μέσα στη 
σκόνι.

eH .Κυρία αυτή είνε πολύ καθώς πρέπει, και τελειόφοιτος τοΰ 
Άνωτέρου Παρθεναγωγείου τής Θεσσαλονίκης, καί τοΰ Προτύπου 
Παρθεναγωγείου τοΰ Νούχα.

Έσπευσα καί πήρα τδ κοριτσάκι της γιά νά τδ περάσω άπδ 
τή σκόνι, γιά νά μπορή καί ή Κυρία νά περάση μόνη της εύκο-
.  ιτιπι>ir in ιιη~ τπί ιιιβιτι■■■ ιιιι·^·ιιαπτ.κη.1ΚΧ-zstxzzra 7Π38π,■■awcci

Φαρμακεϊον

ΧΑΡ. ΠΜΑΣΟΤΛΙδΤΟΤ
'Οδός Χ-οφοΰ άψοΰ. F.1)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φάρμακα,

’Εργαλεία,
Φωτογραφικά,

’Αρώματα,
—■—»w ' ■■■ —Hi* rnnγr-iocMuac i-arxuWLi'j.'.xx.-.KiAeose

’©δοντιατρεϊον

Ο. ΚΑΛΒΟΥΡ/ΔΟΥ
'Οδός 'Λγόχς Χοφέας

Έναντι τοϋ Ναοϋ Αγίας Σοφίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
'Εξαγωγή Οζόντων χωρίς πόνο.
'Εργασία παντός είδ< ν , στερεά καί εγγυημένη.
Επισκέψεις 9—-12 π. μ και 3— 6 1)2 μ. μ 
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λώτερα, και τήν ήρώτ<,σα ποϋ πηγαίνει.
Μέ άπήντησε δτι έπήγενε στη Μητρόπολη οπού είνε ή εικόνα 

και ή Πανήγυρις τοϋ αγίου Φανουρίου.
’Εγώ τήν είπα δτι ή πανήγυρις είνε σέ μια Εκκλησία έξω 

κοντά στήν Τούμπα, καθώς γράφε ή άγγελία τής έ;; ιτροπής.
Όχι, μοΰ λέγει. Είνε έδώ στή Μητρόπολι ή εικόνα του.
Τήν συνώδευσα μέχρι τής ’Εκκλησίας καί εκεί τήν άφήκα και 

έφυγα.
Κατόπιν έμαθα, δτι ή Κυρία αυτή βρήκε τδν παπά έκεϊ, 

καί διάβασε μια ϊίαράκλησι στήν εικόνα τοΰ αγίου Φανουρίου, καί 
δταν έφυγε πήρε άγιο μϋρο, δηλαδή λάδι άπδ τδ κανδύλι τοΰ αγί
ου Φανουρίου, καί ένα πόδι άσημένιο, διά νά βοηθήση ή χάρις τοϋ 
άγιου Φανουρίου νά θεραπευθή δ σύζυγός της, πού τον ,- ονοΰν τά 
πόδια του.

Έδώ τώρα δέν συζητώ αν ή Πανήγυρις είνε μόνον έξω στήν 
Τοϋμπα, ή αν δικαιούται καί ή Μητρόπολις νά πανηγυρίζη, διότι 
έχει τήν είκόνα τοϋ αγίου Φανουρίου. Τδ ζήτημά μου είνε άλλ®.

Ότι μία Κυρία τής Θεσσαλονίκη., πολύ καθώς πρέπει, τελεί-
■nuMaimnv rujg irvxrtt ί γτιιμβ—>r>r%>MTniTn i nrim m, oeanan—

Σ(. MINH1ΓΓΕΡ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Διά M n χ α v ά ξ Οικογενειών

^NEMISTHPEX

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙ!
Καρεΰλια Ραψίματος και Κεντήματος.

Ψαλίδια διάφορα. Μαχαιρίδια.
Σχέδια κεντημάτων.

Πωλοΰνται εις τά Καταστήματα ΣΙΓΓΕΡ
ΌΒός ϊϊενιζέλο'υ,

Λεωφ. ’ίίΟνικής Άμ-ύνης,
Λεωφόρος τρχτοΰ-
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ΰφοιτος δύο άνωτέρων ’Εκπαιδευτηρίων τής Θεσσαλονίκης, δέν κα
τόρθωσε νά έννοήση άκόμη τί είνε ή θρησκεία, καί τί είνε ή αλη
θής λατρεία πρόζ TOV θεόν.

Χριστιανή αυτή, καί πεπαιδευμένη, δέν άνέγνωσε, ή έάν άνέγνωσε 
δέν κατόρθωσε νά ένοήση, τήν έννοια καί τδ γράμμα τής διαλέςεως 
πού έκαμεν ό Ίησοΰς μέ τήν Σαμαρίτιδα (Ίωάνν. Κεφ. Δ'). Τήν Δευ
τέραν εντολήν τοΰ Δεκαλόγου, καί τήν ύπόθεσιν τοΰ Δη μητριού τοΰ 
άργυροκόπου στην’Έφεσο. (Πραξ. Κεφ. Κ. 23).

Και ερωτώ. Αΰτή τάχα είνε δλη ή θρησκευτική μόρφωσις 
τήν οποία δίδουν τά ανώτερα Εκπαιδευτήρια τής πόλεώς μας. στής 
μέλλουσες κυρίες τής Θεσσαλονίκης ;
Άν είνε δλη αύτή, Τότε Κρίμα στα έξοδα ! Α. Βελόνης.

~ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΠΑΓΓΕΛΟΤ
ΙΑΤΡΟΣ

Μαιευτήρ— Γυναικολόγος
ΌΒάς 'Αγίας Χοφίας άροΰ- ΤΟ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
*Ωραι επισκέψεων 3—5 μ. μ.

Σιδηρουργεΐον
ΧΡΙΣΤΟΥ Δ. ΝΩ Ι ΔΟΥ

ΌΒ »ς ΛΙαυ·>.αχίας άριϋ. 6.
[ όπισθεν τοΰ Τελωνείου ] 

θεββαλονόκ'ή.

Κατασκευάζει Μπαλκόνια, Σκάλες, Κολώνες, Πόρτες, Τα
ράτσες, Φράχτες, δλα άπο σίδηρο δουλεμένο, πολύ καλλιτεχνικά, 
με πολύ γούστο, καί μ< τιιιάς πολύ λογικάς, και δλα έγγυη-

Ν. Τ ΑΟΥ Σ ΑΝ Η Σ
C Φ ® .A A Μ 1 A Τ Ρ Ο £ 

’Βατρεΐαν: Όδός Λοαλέτη άρ’.ΰ. 1ί>.
[· όπισθεν τή; Δημαρχίας ] θεσβαλονί^η 

Δί'ς/εταί ΐπισκέψεις καιΓ εκάσιην, ώρα 3—6 μ. μ.



49

Προς τούς
'Αγαπητούς "Ελληνας τής Άμερική$

Ό υποφαινόμενος 'Ιδρυτής και Διευθυντής τοΰ παρόντος Λίηνιαίον 
ΙΙεριοδικού, καυχώμαι δτι έζησα μία ολόκληρο δωδεκαετία, μέσα στή με
γάλη Οικογένεια τοΰ Ελληνισμού τής ’Αμερικής. Διότι ή Θεία Πρόνοια, 
μέ ευνόησε έξαιρειικώς, άπο τά μικρά μου χρόνια, ώστε έ<αμε καί δέν έ- 
γεννήθηκα πλούσιος, αλλά έγεννήθηκα πτωχός καί είς το φτωχότερο χωριό 
τής Χαλκιδικής, στή Λόκοβι, πού είνε κτισμένη επάνω στής πέτρες τού Χο- 
λομώντα. Καί διά τούτο, κατόπιν « Πολλών δεινών καί άφομήτων 
^εριστάβεα'ν, έίξαναγκασχαών μ,ε» έγινα δάσκαλος είς ένα μικρό χωριό 
τής Χαλκιδικής, καί κατόπιν μαθητής τοΰ Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης, τό 
όποιον τότε, στά χρόνια μας έκεΐνα, πού σκοτώθηκε ό Παύλος Μελας, πρα
γματικών δημιουργούσε «Νέους ώπλισμένονς μέ ελπίδα στήν Καρδιά», 
καί κατόπιν πάλι δάσκαλος στήν επαρχία Βοδενών,καΐ στο έτος 1907, πα
ρακινηθείς από τούς Μετανάστας πού πήγαιναν στήν’Αμερική, από τήν πε-

Διά τούς κ. κ. ΈπιΘεωρητάς, Διδασκάλους, 
Σχολικάς Έπιτροπάς, και Γονείς μαθητών.

Έάν θέλετε νά μην περνάη δ καιρός σας στά χαμένα.
’Εάν θέλετε νά μην περιμένετε άδίκως έπί εβδομάδας και μήνας 

άπο τάς ύποσχέσεις πού σάς υπόσχονται διάφοροι βιβλιοπώλαι με 
διαρκώς κενάς τάς χεΐρας.

Παραγγείλατε
τά βιβλία σας, τά τετράδια, τούς χάρτας, τάς εικόνας, τά άριθμη- 
τήρια, κινητά γράμματα, διάφορα σχολικά όργανα, τούς καταλόγους, 
Πρωτόκολλα και λοιπά βιβλία τοΰ ’Αρχείου, καί παν, ο,τι το σχολεϊ- 
ον, ή το γραφεΐον τοΰ διδασκάλου καί τοΰ μαθητοΰ άπαιτεΐ, είς τό

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ
Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & Σ,ΑΣ

ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 35 ΘΕΣ)ΝΙΚΗ

Έφθασεν έκ Γερμανίας νέα συλλογή Εικόνων Ζωολογίας, 
’Ανθρωπολογίας, ’Ανατομίας, Φυτολογίας καίΣχολικών ’Οργάνων.

5 
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ριφέρεια εκείνη τών Βοδενών καί της Φλωρίνης, έγινα κ’ εγώ Μετανά
στης, καί πήγα στην Αμερική, και μάλιστα οτό Γράνιτ Σίτη. Ίλινόης^. 
κοντά στο Σαν—Λουής. Έκεϊ έργάσθηκα στα εργοστάσια μαζί μέ τούς 
άλλους, τή σκληρή μέν, άλλά έντιμιοτάτη εργασία, “Ημ,ουν εργάτης!

’Αλλά τον Νοέμβριο τοϋ 1907 έγινε στήν ’Αμερική ή Μεγάλη Β ομηχα- 
νική Κρίσις, ή οποία έβάσταξε πλέον άπό ένα έτος, καί αναγκάσθηκα νά 
δφήσω τά εργοστάσια και νά γίνω εργάτης στής γραμμές, σε διάφορα Σέ- 
ξμα καί Έξτρα Γκένγ, δηλαδή τακτικά καί έκτακτα συνεργεία.

Έτσι συνεχρωτίσθηκα μέ πολλούς “Ελληνας καί άπό δλα τά σημεία 
τοϋ ‘Ελληνισμού, Νησιώτ=ς, Στερεοελλαδίτες, Μικρασιάτες, Θεσσσλούς, 
Πελοπονησίους, Κρητικούς, Θράκες, Ήπειρώτες, Μακεδόν'-ς. Παρακολου
θούσα έπιμελώς τότε τή ζωή τοϋ Ελληνισμού τής ’Αμερικής, καί πολλές 
φορές έλάμβανα κ’ εγώ μέρος εις τάς διαφόρους φάσεις καί έρ,δας τής 
Ελληνικής ζωής τής ’Αμερικής, καί πολλοί άπό τούς "Ελληνας τής ’Αμε
ρικής θά θυμούνται ίσως ακόμα πολλές διατριβές δικές μου, πού εδημο- 
«ιευοντο στής Ελληνικές εφημερίδες τής ’Αμερικής, στήν Άτλαντίία καί 
στήν Πανελλήνιο τής Νέας'Υόρκης, Οτόν ’Αστέρα, στή Θεσσαλονίκη, καί 
στήν Άθηνά τοΰ Σικάγου, στον Κήρυκα καί στον Φοίνικα τού 'Αγίου 
Λουδοβίκου, στον ’Εθνικό Κήρυκα τής Νέας Ύόρκης, στήν Πρόοδο τοϋ 
Τάρπον Σπρίγξ τής Φλώριδας, καί σέ 2—3 ’Αμερικάνικες εφημερίδες τοΰ 
Σαν Αουής καί τοϋ Τάρπον Σπρίγξ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΓΟΣ
Ζωγράφος

'Οδός Έγνατία ά,ρτθ. 333, θεσααλονίκη
( Έναντι Β'. Γυμνασίου )

Έκτελεϊ πάσας τάς καλλιτεχνικός εργασίας ήτοι, διάφορα Ταμπλώ έπϊ. 
μουσαμά ή άτλαζίου διά δώρα Γάμων κ, λ. π. Προσωπογραφίας, μεγε
θύνσεις φωτογραφιών, 'Αγιογραφίας καί διακοσμήσεις ’Εκκλησιών, Έπι- 
γραφάς καλλιτεχνικός. Έχει δέ καί τήν άπαράμιλλον ειδικότητα διά φ«- 
τογραφικά Φόντ.

ΓΊΑΤΑΠΑΤΙΟΥ & ΑΩΤΣΟΠΟΥΑΟΥ
Γωνία. 'Οδίδν Teq»xe*SJ και Κ.Ο’,ί.νηνών, Θεσσαλονίκη

Μεγάλη πχρακαταθήκη ηλεκτρικών ειδών. Μοτέρ καί Δυναμό ή- 
λεκτρικά. Πολύφωτα ήλεκτρικά διά Καταστήματα, Σαλόνια, Λέσχας 
χαί Εκκλησίας.

Ποιότης ήγγυημένη και Τιμαϊ ασυναγώνιστοι.
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’Ιδίως οΐ Έλληνες τού Σαν Λουής ('Μιζοΰρι), θά θυμούνται τό ζω
ηρό μέρος πού έλαβα κ’ έγώ διά τήν ϊδρυσι τής * Ελληνικής Εκκλησί
ας δ "Αγιος Νικόλαος είς τό St, Louis Avenue.

Διάφοροι άλλαι περιπέτειαι μέ έκαμαν νά σχετισθώ* μέ άλλους Έλ
ληνας,και μέ’Αμερυ-ανούς, καί νά γνωρίσω καλύτερα τή ζωή τών’Αμερικανών, 
καί τον τρόπον πως σκέπτονται, και πώς εργάζονται, στα Κοινοτικά τους, 
στά Πολιτικά τους, οτά ’Εκπαιδευτικά τους, στα Οικογενειακά τους, στα 
θρησκευτικά τους, και οτά Οικονομολογικά τους.

Καί τήν πείραν αυτή πολλάκις επιθυμούσαμε μαζί μέ τούς φίλους μου, 
νά τήν έζωτερικεύσωμε καί νά τή μεταδώσομε καί είς τούς άλλους, τούς 
δμοίβις μας, τούς άδελφούς μας τούς 'Έλληνας, δσοι δέν έλαβαν καιρό νά 
μελετήσουν τά πράγματα δπως ημείς.

Πολλάκις δέ καί ετοιμασθήκαμε, δ^ά νά βάλωμε είς ενέργεια τήν επι
θυμία μας αυτή, άλλα πάντοτε τήν τελευταία στιγμή μάς παρουσιάζονταν 
έμπόδια, πού δέν μπορούσαμε νά τά νικήσωμε.

Διότι κατά τήν πεποίθηση πού εχω σήμερα, δεν ήτο θέλημα Θεοΰ.

Τώρα δέ, πού μέ τό θέλημα τοΰ Θεοΰ,ή επιθυμία μας εκείνη έκπληροϋ- 
ται, διακηρύττω δτι δέν θά παυσω νά καυχώμαι δτι έζησα δώδεκα χρό
νια στήν ’Αμερική ώς Έλλην Μετανάστης, καί διι έκψτ όλες τής δου- 
Ιιές πού κάμνουν οΐ Έλληνες τής ’Αμερικής, έκτος άπό μερικές, στής δ-

ή Αιμορροΐδες ( Ζοχάδες )
■θεραπεύονται 'Επιστημονικών καί χωρίς έγχείρησιν.
Ζητήσατε πληροφορίας εις τά εξής μέρη.

Φαρμακειον “ ό Παστέρ „ 'Οδός Έγνατία άριΒ·. 348 Β 

( είς τήν Αυλήν τοϋ δευτέρου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης ) 

καί είς τό Φαρμακειον Γραμμενίδου, 'Οδός Μοναστηριού as. 47
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΥ Γ. ΓΙΑΚΑ
Δύο Ξυλουργικά Καταστήματα έν Θεσσαλονίκη

1 ) Τό Ξυλουργικόν ’Ηλεκτροκίνητον ■ Έργοστάσιον, Πάροδος Δ’ 
Έσπερέ, άριθ. 44 ( Κοντά στο Λευκό Πύργο )
Παρασκευάζει έπί παραγγελία πάντα τά Είδη τής Ξυλουργικής έργασίας. 

Έ/ει άποκλειστικήν ειδικότητα διά Κουφώματα Οικοδομών.
Κ A. I

2 ) Τό Υποκατάστημα καί ’Αποθήκη Παντός Είδους Ξυλείας δι’ Οι
κοδομάς. Όδός Αισώπου άριθ. 26, ( Συνοικία Βαρδαρίου ) 
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ποιες, ευτυχώς, ελάχιστοι Έλληνες τη; ’Αμερικής Επιδίδονται, δηλαδή έκ
τος από τό Κουμαρτζιλίκι, τό Εμπόριο λευκή; σαρκός, και τό καταβοόχθι- 
σμα τού Καρχαρία.

Και θά είνε μεγάλη μου χαρά καί εΰχαρίστησις, νά ερχώμεθα ·ϊς 
συγκοινωνία μέ τό Περιοδικό τούτο, πάλιν δλοι οί παλαιοί φίλοι, πού 
έκάμναμε τά ωραία εκείνα σχέδια, μέ δλους τούς καλούς Έλληνας της 
’Αμερικής, καί τούς πολλούς καί καλούς καί πολύ επιθυμητούς γνωρίμους, 
γνωστούς καί φίλους μας, μέ τούς οποίους μας συνδέουν αλησμόνητες καί 
γλυκύ εατες αναμνήσεις.

Είς δλους αυτούς, είς δσους γνωρίζω τή διεύθυνσί τους, στέλλη τό 
Περιοδικό τούτο, καί θά Εξακολουθώ νά τό στέλλω, διότι είμαι βέβαιος 
δτι θά μέ στείλουν τή συ.δρομή τους, εκτός έ «ν δέν τό θέλουν καί μέ το 
Επιστρέφουν δπίσω, ή εως δτ>υ μέ γράψουν νά μην τό στέλλω.

Παρακαλώ δέ πάντας τούς καλούς φίλους κ Η συνεργάτες, που έ- 
κάμναμϊ μαζύ τά ωραία σχέδια, καθώς «αί πάντας τούς Έλληνας τής’Α
μερικής, νά μέ γράφουν, δτι νομίζουν πώς αξίζει νά δημοσειυθη «την 
Τσεκούρα, καί νά μέ στέλνου» καί εφημερίδες καί Περιοδικά, ’Αγγλικά καί 
'Ελληνικά, καί νά σημειώνουν τά κομμάτια πού τούς φαίνονται κατάλ-

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΝ

ΧΑΤΖΗ ΚΜΙ ΓίΠΕΤΖΟΤΝΠ
'Οδός Έγνατίχ άροΰ. 33 1, Οεσσαλονίχη.

Πρώτης τάξεως ψωμί άσπρο, πιτυροϋχο καί φραντζόλα.
Ψήνονται ψητά στο φούρνο κάθε μέρα μέ μεγάλη ειδικότητα 

καί προσοχή.

Κατάστημα Ειδών Αλιείας
ΑΝΔΡΕΟϊ Λ- ΛΙΓΔΑ και Δ. ΠΑΠΑΡΔΕΛΗ

ΕΙ- τη διασταύρωσι τών 'Οδών
’Εγνατέα χαδ Μεγάλου ’ Αλεξάνδρου

(Κάτωθι τοΰ Ξενοδοχείου Μέγας ’Αλέξανδρος)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διαρκής Παρακαταθήκη άπδ Αγγλικά Νήματα Μακό, όλων 

•τών άριθμών άπδ 12 έως 160.
Πλεκτά διά Τράτες, καί Δίκτυα όλων τών διαστάσεων.
Αγκίστρια, Φελλά, Μολύβια, Μεσινέζες, Τρίχες διά βόλτες, 

Καζίλι, Κανάβι, Δαούλια, Πεζόβολοι, κ. τ. λ.
Τιμαι απολύτως χαμηλαί.
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ληλβ νά δημοσιευθοϋν σιήν Τσεκούρι, ή νά τά κόβουν μόνον τά κομά- 
τια χλι νά μέ τά στέλλουν, καί εγώ θά τά δημοσιεύω στήν Τσεκούρα 
μέ τό όνομα τοΰ άποστέλλοντος.

Διότι,καθώς γράφω και είς τό Πρόγραμμά μου, κανένα πράγμα δέν θά 
δημοσιεύω χωρίς νά άναφέρω καί τό όνομα εκείνου πού τό γράφει ή 
πού τό στέλνει. Και διότι,τήν Τσεκούρα, δέν τήν θεωρώ άποκλειστικώς όργα
νο δικό μου,αλλά όργανο τοΰ καθενός πού αγαπά και επιθυμεί νά λέγε
ται, και νά γράφεται, και νά θριαμβεύη ή ’Αλήθεια Τσεκουράτη.

Τούς παρακαλώ έπίοης νά μέ στέλλουν και τάς διευθύνσεις τών φί
λων των, καί τών γνωστών των, γιά νά στελλω και σ’ αυτούς τήν Τσε
κούρα.

’Αλλά, προ πάντων, παρακαλώ τούς πολλούς αγαπητούς μου φίλους 
και γνωστούς, και συνεργάτας, πού εΰρίσκονται στήν Αμερική, και μέ 
τούς οποίους συμφωνούμε στά μυαλά,—διότι άν δέν συμφωνούσαμε πρώ
τα στά μυαλά δέν θά εμ εθα φίλοι.— νά μέ βοηθήσουν εις τήν Έκδοσιν 
και εϊς τό έργον τής Τσεχούρας, μέ τήν ίδια προθυμία, τήν οποία είχαν 
καί δταν έκομναμε μαζύ τά σχέδια τής Τσεκούρας.

Διότι, ή Τσεκούρα αυτή, τό επαναλαμβάνω, δέν είνε μόνον δική μου. 
Είνε καί δική σος Τσεκούρα.

Διότι πολλάκις μαζύ έκάμναμε τά σχέδια καί έλέγαμε ότι πρέπει νά 
ΰπάρχη ενα Περιοδικό Τσεκουράτο.

Δηλαδή, τήν Τσεκούρα, πού παρουσιάζω σήμερα στήν Κοινωνία, τήν 
Έφκιάναμε, και τήν Άκονούσαμε μσζι μέ τούς δμοϊδεάτας καί φίλους, στά 
διάφορα μέρη τής ’Αμερικής, άπό τό 1908 εω; τό 1920.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ I. ΡΑΦΑΠΛΙΔΠΣ
Οεσακλονέκη—’Οδός 1<.ουντουριώτο·ο iptO.

( Κτίρια τοΰ Λιμένος )

•'Αντιπρόσωπος τής Ναυτασφαλείας The Brittish & Foreign 
Marine Insurance C*, LTI>. μ·έ Κεφάλαια 2.000.000 περίπου. 
Γενικός ’Αντιπρόσωπος τών Γραφομηχανών Torpedo, τώ^ 
πελειοτέοων καί ^ΰΟηνοτέρων Γραφομηχανών τοΰ Κόσμου.

Διηνεκής Παρακαταθήκη.
Ζητούνται 'Αντιπρόσωποι διά τάς ’Επαρχίας.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ I. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
’Οδοντίατρος έπϊ Τριάκοντα έτη.

’Οδός Έγνατόχ άρεδ. 34S

Είσοδος άπό τήν οδόν Παναγούδας άριθ. 4, Θεσσαλονίκη.
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Ζαί θά βοηθήσουν πάρα πολύ τό έργο τής Τσεκούρας, έάν φρον- 
τίσουν νά κατηχήσουν καί νά εγγράφουν συνδρομητάς στήν Τσεκούρα, 
όλους δσους γνωρίζουν.

Καί δχι μόνον τοΰτο.
‘Αλλά, εάν, κάθε ένας άτό τούς αγαπητούς μου φίλους,καί γνωστούς, 

καί συνεργάτας, γράψ η μία συνδρομή γιά τό σχολείο στήν Πατρίδα του, 
ή γιά τούς αδελφούς καί τούς συγγενείς του, στο χωριό του.

"Ωστε, ή Τσεκούρα, δχι μόνο νά ένισχυθή οίκονομικως,γιά νά βγαίνη 
μέ περισσότερες σελίδες, καί περισσότερες φορές, αλλά, καί νά διαβάζεται 
από δσο τό δυ/ατόν περισσότερον Κόσμο.

Επιθυμώ, καί ας επιθυμήσουν τό ίδιο καί δλοι οί φίλοι μου, νά μή 
μείνη, εί δυνατόν, χωριό τής 'Ελλάδος, καί Σχολείο της Ελλάδος καί 
δημοδιδάσκαλος τής ‘Ελλάδος, χωρίς νά διαβάζη τήν Τσεκούρα.

Άς φιλοόοξήσωμε, καί α; έτιθυμή σωμε όλοι μαζί οί φίλοι, καί γνω
στοί,καί συ /εργάται, νά άκοίουθήση ή Τσεκούρα τό ίδιο πρόγραμμα,καί τό 
ίδιο δρομολίγιο, καί νά άγναντέψη τουλάχιστο από μαιρυά, τή μεγάλη έπιρ- 
ροή, πού είχε γ.ά τήν Αμερική, τό 'Ημερολόγιο τού Βενιαμίν φραγκλί- 
νου, πού ά'ρχ σε νά τό βγάζη το έτος 17.(2, *αί τό ώνόμασε 'Ημερολόγια 
τοΰ ΙΙτωχοϋ Ριχάρδου. « Poor Richard’s Almanac ».

Διότι, τό έφρόνουν πάντοτε, καί τό πιστεύω τώρα ακόμη περισσότερο, 
δτι ή σωτηρία τοΰ Έλληνικοΰ Έθνους, μόνον από τον έξω 'Ελληνισμόν 
πιθανόν νά είνε δυνατόν νά προέλθη.

’Επειδή ό εσωτερικός Ελληνισμός είνε σάν τή χελώνα, πού είνε φορ
τωμένη τό καύκαλό της, καί αδυνατεί νά τρέξη ή νά ύψωθή λίγο παρα
πάνω από τή λάσπη, καί τή σκόνι, καί τά αγκάθια τοΰ εδάφους πού 
κυλιέται.

Καί όταν, κατά Θείαν Πρόνοιαν,τή χελώνα αυτή τήν πήρε στα φτερά 
του κάποιος ’Αετός, καί τήν ανέβασε ψηλά, στα σύννεφα, δπου ήσαν θρο
νιασμένα τά Όνειρα τής Φυλής, έπαθε παραίσθησιν ή χελώνα,καί ξέφυγε 
από τά φτερά τοΰ Άετοΰ, νομίζοντας δτι μπορεί νά μείνη μόνη της εκεί 
επάνω, πού ήσαν τά ‘Ονειρα τής Φυλής άλλοτε, και έπεσε καί συνετρίβη 
είς τούς βράχους, καί βρέθηκε πάλι στη λάσπη,καί στή σκόνι, καί στά άγ-

Έρωτήσατε
Οίονδήποτε ’Ιατρόν, καί θά σάς συμβουλεύση νά άποφεύγητε. 

τον Καφέ, ώς πάρα πολύ έκνευριστικό ποτό.
Λοιπόν, αντί του Καφέ νά μεταχειρίζεστε τό

ΦΕΝΙΞ ΚΑΚΑΟ
του Βασιλικού ’Ολλανδικού Εργοστασίου Ραδεμάχερ£

Είνε θρεπτικόν, καί δυναμώνει τά νεϋρα.
Ζητήσατέ το άπό ολα τά πρώτης τάξεως Παντοπωλεία.
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«άθια to® έδάφους της, δπου κυλιόνταν καί πρώτα, άλλα μέ τδ καύκαλό 
της σπασμένο τώρα.

Όλοι βλέπομε τά χάλια μας, και δλοι αίσθανόμεθα 3τι τδ καύκα
λό μας είνε θρύψαλα, καί ούδεμία ελπίς μάς μένει άπδ τούς εσωτερικούς 
Έλληνας, ούτε άπδ τούς Παλτιούς, ούτε άπδ τούς Νέους.

Και γιά νά βεβαιωθήτε και Σεις περί τούτου, δέν έχει παρά νά διά
βαση τε τής καθημερινές εφημερίδες τών ’Αθηνών, και νά Ιδήτε πόσα 
έκατομύρια επί έζατσμυρίων κλεφτούν κάθε μέρα, άπδ τδ δημόσιο, πόσα 
Ανακαλύπτονται, πόσα κλεμμένα ϊσως άκόμα δέν άνεκαλύφθησαν,πώς δέν 
τιμωρείται κανείς καταχραστής δπω; πρέπει, πώς οί πρόσφυγες ψοφούν 
σάν τά γατιά μέσα στδ δρόμο, πώς τούς δίνομε ψωμί δηλητηριασμένο, 
και πώς ζητούμε νά μάς δώσουν δάνειο οί Κουτίφραγ οι, και οί πτωχοί 
τώ πνεύματι ’Αμερικανοί, γιά νά κλέψομε άκόμα καί άλλα έκατομύρια.

Καί ή μόνη ελπίς τοΰ έθνους στηρίζεται ατούς Έλληνας τοΰ Έξα>- 
τερικοΰ, καί μάλιστα στούς Έλληνας τής ’Αμερικής, οί όποιοι εινε καίοΐ 
περισσότεροι καί οί συμπαγέστεροι άπδ δλους.

Είθε οί Έλληνες τής ’Αμερικής νά παίξουν τδν ίδιο ρόλο, πού έπαι
ξε καί δ ’Ιωσήφ, δ υιός τοΰ ’Ιακώβ τής Παλα;άς γραφής, πού τδν ώιώ- 
λησαν οί αδελφοί του σκλάβον, άλλ’ αυτός έγινε "Αρχών τής Αίγυπτου, καί 
έσωσε καί τούς Αδελφούς του, καί τδν Πατέρα του, καί τήν Οικογένεια του, 
από τήν πείνα καί τήν καταστροφή.

Καί εϊθε ή Τσεκούρα νά χρησιμεύση ώς τδ δργανο μέ τδ οποίο θά 
■μετοβιβάζωνται ή πρακτικές, καί αγνές, καί φ «τισμένες σκέψεις, και ·£ 
θερμοί παλμοί τών Ελλήνων τής ’Αμερικής,πρός τήν Μητέρα Πατρίδα, 
καί δ Πόνος, καί ή ’Αγωνία, καί ή’Επιθυμία, καί ή Προσδοκία, τοΰσυμ- 
φυρομένου 'Ελληνικού λαού, πρός τούς ευτυχείς Αδελφούς του, τούς πέ
ραν τοΰ 'Ωκεανού.

'Η ’Αμερική μάς στέλλει βοηθήματα γιά τούς Πρόσφυγας, καί γάλα 
«αι γιατρικά διά τά ορφανά.

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟΝ
Τοΰ είδικού ’©φθαλμολογου ’Ιατρού

Θ Κ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ
( τής Χχολής Οαρίβιων )

Μέλους τής Γαλλικής ΌφΘαλμολογικής Εταιρείας.
Πρώην βοηθού έν τή όφθαλμολογική Σχολή Παρισίων.

Τέως Οφθαλμιάτρου τών Νοσοκομείων Κων]πόλεως.
Διευθυντοϋ τοΰ δφθαλμολογικοΰ τμήματος 

του Κεντρικού Νοσοκομείου Προσφυγιάν.
'Οδός Ββνςζέλου άρεΟ. 104, Οεσσαλανέχτι

Γίνονται δεκτοί εσωτερικοί ασθενείς.

a
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Ή ’Αμερική μάς στέλλει κα'ι τό πετρέλαιο π·ύ κιίωμε στής λάμπες, 

καί μάς φωτίζουν τή νύχτα.
’Από τούς Έλληνας τής Αμερικής περιμένομε νά μάς στείλουν καί 

τά έξοδα διά τό φώς πού χρειάζεται νά καίη καί νά μάς φωτίζη τό 
μυαλό μας, γιά νά μήν πάμε καί πέσωμε δλοι ατό βάραθρο και στήν τε
λειωτική εθνική καταστροφή, στήν οποία πηγαίνομε σήμερα, σπρώχνον
τας δ ένας τόν άλλο.

Δώστε μας τό χέρι σας. Βοηθήστε μας νά γλύτώσωμε από τόν κα
τήφορο πού πήραμε καί δέν μπορούμε νά σταθούμε. 'Υποοτηρίξτέ μας 
στον αγώνα μας πού κάμνομε γιά νά βρούμε τήν ’Αλήθεια, καί νά ξεφύ- 
γωμε από τήν Πλάνη. Φωτίστε τό δρόμο μας διά νά βλέπομε τούς κρη
μνούς καί τά χάσματα, καί νά μήν πέσωμε μέσα. Δυναμώστε τήν Τσεκού
ρα σας νά μάς άνοίξη Καινούργιο δρόμο, άλλη Νέα κατεύθυνσι, άπο μέ
σα από Παρθένα Δάση,χωρίς Τέλματα καί Λάσπη καί Βούρκο.Διότι δ δρό
μος τόν οποίον ακολουθούμε έως τώρα, μάς έφερε στήν Καταστοφή.

Ή Τσεκούρα σας μπορεί νά άνοίξη Νέο Δρόμο, καί νάδώσηΝέα Κα
τεύθυνσι, άρκεΐ νά τήν ένισχύσετε Σείς από τήν ’Αμερική, γιά νά μήν κου- 
ρασθή, νά μήν άποκάμη, νά μή σκωριάση, καί νά εινε κοφτερή.

Ή Προπαγάνδα σας γιά τήν Τσεκούρα, ή συνδρομή σας ή υλική, ή 
γνώμη σας, τά κομάτια άπο τά Περιοδικά καί τής Εφημερίδες πού σάς

Μ. Ν. ΝΟΥΣΙΑ και ΥΙΩΝ
Ά πο 8 ή χ αι

Οικοδομήσιμου Ξυλείας όλων των διαστάσεων
Ξυλεία Σουηδίας, Ρουμανίας κ. τ. λ.

Κεντρικόν Κατάστημα
Έν Οεσσαλονόκη» 'Οδός Λ’ Έσπερέ άριθ. 4L4L - 48

* ____________________

Ύ π οκατάστημα
Έν Χέρρα&ς εές τό νΛ.τ ίίαζάρ

ΔεχόμεΟα καί Εκτελοϋμεν παραγγελίας οι’ όλη τή Ξυλεία 
ίση χρειάζεται οι’ ολοκλήρους Οικοδομάς.

Επίσης ΔεχύμεΟα καί Εκτελοϋμεν παραγγελίας διά ξυλείαν 
οι’ ολοκλήρους οικοδομάς, καί τήν άποστέλλομεν άπδ τδ Κεντρικόν 
Κατάστημα, καί τήν παραδίδομεν είς οίονδήποτε σιδηροδρομικόν- 
Σταθμδν τοϋ Εσωτερικού, μέ τάς τιμάς καΟαρώς τής Θεσσαλονίκης..

Πώλησις Λιανική και Χονδρική.
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ζητεί καί θά τά στέλνετε, αύτά θά ενισχύουν τήν Τσεκούρα, καί θά τή δυ
ναμώνουν, ώστε νά μήν κουρασθή, και νά μή οκωριάαη ποτέ.

Και ή Τσεκούρα από εδώ θά φροιτίζη νά εϊδοποιή πάντοτε τούς, 
φίλους της, καί τούς "Ελληνας τής Αμερικής, οσάκις θά πρόκειται νάσας 
έπισκεφθοΰν τίποτε Επιτροπές, και Κόντρα ’Επιτροπές, ή όποιες έρχονται 
μέ πρόφασι οτι τάχα θά κάμουν έρανο, γιά τόν δείνα και τόν τάδε 'Ιε
ρό Σκοπό, πράγματι δμως γιά νά γλεντήσουν κα'ι νά διασκεδάσουν είς βά
ρος σας καί μέ τά έξοδα δικά σας, καί στο τέλος νά σας υβρίσουν, καί νά 
σας βάλουν νά σκαλωθήτε αναμεταξύ σας, και νά γίνητε δύο κομάτια, δ
πως μας έκαμαν ό ‘Απερίγραπτος εκείνος Ματσούκάς,και τόσοι Άλλοι μεγα
λόσχημοι, καί τόσες ’Αποστολές και Επιτροπές από Δεσποτάδες καί Μητρο- 
πολιτάδες, ή όποιες γλέντησαν καί διεσκέδασαν μέ τό χρήμα τό δικό μας, 
και μέ τό αίμα τό δικό μας, καί στο τέλος μάς έμούντζωσαν, και μας 
εφασκέλωσαν, καί έφυγαν.

Καί ενώ ό Ελληνισμός τΰς ’Αμερικής, έδιδε πρόθυμα τά δολλά- 
ριά του, με τήν ελπίδα οτι από τό κάθε δολλ^ριό του θά πήγαιναν τά 
90 σέντς εις τό σ-οπό τους, ή διάφορες ’Επιτροπές τά κατάφερναν, καί εί- 
νε ζήτημα αν από κάθε δολλάριο έφ-θασαν στο σκοπό τους τά 40 σέντς 
μόνον. Τά δέ άλλα 60 σέντς ήσαν γιά τά έξοδα καί τά γλέντια τών 
Επιτροπών.

’Επίσης ή Τσεκούρα δηλοΐ οτι δεν διορίζει κανέναν ’Αντιπρόσωπό της 
ούτε καί έχει κανέναν Περιοδεύοντα ’Ανταποκριτή της, ούτε στήν ’Α
μερική, ούτε πουθενά άλλου, μά ούτε καί θά έιορίοΐ], ή θά στείλη ποτέ 
κανέναν είς τό μέλλον,·'

Αύτό εινε ανάγκη νά τό δηλώσαψε, καί τό δηλώνομε άπο τήν πριώ-

ΝΟΥΣΙΑ, ΔΩΔΟΥ και ΓΚΙΑΚΑ
Τδ πρώτον μέγα ’Εργοστάσιον Βυρσοδεψείας έν Μακεδονία.

ΊδρυΘέν τ® έτος 1907

'Εν Οεσβαλονέκη, 'Οδός 32φαγε£ου.

"Εχει Ειδικότητα διά την παραγωγήν τών έξης κατεργα
σμένων δερμάτων.

Πετσιά διά Σόλες, Βιδέλα καί Βακέτα, λευκά, μαύρα κσ'· 
χρωματιστά.

Μύλος και Τριβεϊον διά Βαλανίδι.
Παγοποιεϊον παράγον Πάγον Πρώτης Ποιότητας

Ι’ραφεϊα, 'Οδός Βερροίας άρεθ. Ο 

Τηλεγραφική ΔιεύΟυνσις ΒΥΡΣΙΙΑΓ, 
Οεβααλονίχη
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τη στιγμή, γιά νά τό γνωρίζουν δλοι οί φίλοι, και οί γνωστοί, καί δ» 
σοι θά άναγνώσουν τήν Τσεκοΰρα. Διότι ή πικρά πείρα μας έκαμε σο
φούς εις τό ζήτημα τούτο.

Παρουσιάσθηκαν πολλοί μέσα στην ’Αμερική, ώ; δήθεν αντιπρό
σωποι τής δείνα καί τή; τάδε 'Αθηναϊκής έφημερίδος,ή ως Άνταποκρι- 
ταί, ή ώς μέλλοντες νά έκδώσουν μεγάλη δική τους εφημερίδα, καί έξη- 
πάτησαν πολλούς, καθώς καί μένα τόν ίδιο, καί μάς πήραν τά ωραία δολ
λάρια, καί πάν κι’ ακόμα πηγαίνουν, χωρίς νά μάς στείλουν ούτε ένα δελ
τάριο καν.

Ευτυχώς ή ’Αμερική άπηγόρευσε τή Μετανάστευσή και ίσως δέν θά 
μπορούν νά έρχωνται τέτοια Κοράκια νά σάς μαδοΰν τώρα. Άλλά, γιά κα
λό καί γιά κακό, πάντοτε νά φυλάγεσθε, καί νά μήν πλησιάζετε αυτού τοΰ 
είδους τά Ύποκείαενα, γιά νά μή σάς ξεγελούν μέ τά γλυκά τά λόγια, καί 
σάς ξεγδέρνουν, καί σάς περνούν τά ωραία σας δολλάρια, καί κατόπιν σας 
κοροϊδεύουν.

Διά τοϋτο ήμεΐς δέν στέλνομεν εγκύκλιο,νά ζητήσωμε προκαταβολικώς 
συνδρομή,διά τήν εφημερίδα τήν οποία θά βγάλωμε, δήθεν, εις τό μέλλον. 
Άλλα στέλλομεν αύτ»>ύσ&ο αυτό τό Περιοδικό μας, τήν Τσεκοΰρα, νά τή 
διαβάσητε πρώτα, καί ά'ν σάς άρέση τό περιεχόμενο καί τό Πρόγραμμά 
της, νά μάς τήν πληρώσητε. Μά πρώτα θά πάρετε εσείς τήν έφημερίδα «τό 
χέρι, καί ύστερα θά μάς στείλετε ήμάς τά λεπτά.

Αυτό θά πή τιμιότης Busines like, Τιμιίτης καί Συναλλαγή’Εμπορι
κή, και ΰ'χι Δημοσιογραφική.

Λοιπόν, επαναλαμβάνομε καί πάλι, καί δηλοϋμεν δτι, δέν έχομε κα
νόναν Αντιπρόσωπό μας πουθενά, καί δέν δίδομε εξουσία σέ κανένα νά 
μάς άντιπροσωπεύη, καί νά εισπράττη χρήματα διά λογαριασμό τής Τσε- 
κούρας.

Κάθε ένας πού θέλει νά μάς στείλη τή συνδρομή του, νά τή στείλη 
κατευθείαν σ’ έμάς ταχυδρομικώς.

Νά φροντίζετε δμως νά μή μάς στέλνετε χαρτονομίσματα, δολλάρια

Τελειότατη ’Οδοντιατρική Κλινική
ΓΕΩΡΓΙΟΥ α. ΒΛΑΧΟΥ
Πλουτισμένη διά μηχανημάτων μεγάλης πιέσεως, διά τήν κα

τασκευήν ουρανίσκων μεταλλικών έκ χρυσοΰ, αλουμινίου κ. τ. λ. 
άντι καουτσούκ.

Χρυσαϊ κωρώναι χυταί.
Γεφυρωτά έκ χρυσού χυτά.
Εμφράξεις όδόντων έκ χρυσοΰ χυταί.

’Οδοντοστοιχία! έκ καουτσούκ μέ έφορμογήν ήγγυημίνην.
Θεραπεία·, όδόντων καί έξαγωγαί ανώδυνοι

Έν €>εσσαλον£κη όδος Χυγγροΰ 
(^Παλαιά Ταχτά Καλέ ).
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χάρτινα, μέσα στάς έπιστολάς σας, διά νά μή βάνωμε σέ πειρασμό τούς 
δυστυχείς ταχυδρομικούς υπαλλήλους

Διότι τά χρήμα είναι Πειρασμός.
Και δ Χριστό; μάς παρήγγειλε νά προσευχώμεθα στον Ουράνιο Πα

τέρα, γιά νά μή μάς βάζη σέ Πειρασμό. «Μή είσενέγκης ήμάς εις Πειρα- 
μόν».

Λοιπόν, και Σείς, μή γίνεσθε άφορμή νά μπουν σέ πειρασμό φτωχοί 
άνθρωποι.

Τή συνδρομή σας νά τή στέλνετε πάντοτε μέ έπιταγή, μέ τσέκ, είτε 
τής Μπάγκα;, ή τοΰ Ταχυδρομείου, Post Office Money Order, ή τοΰ Ά- 
μέρικ χν Εξπρές,ή καί δικό σας προσωπικό σας τσέκ από τό βιβλιάριο τής 
Μπάγκας πού έχετε.

Και ήμεΐς εδώ θά φροντίζομε νά τά έξαργυρώνωμε δλα τά τσέκια.
Τά τσέκια νά τάγριφετε πάντοτε εις διαταγήν He Tseknra tu 

Veloni Saloniea, καϊ έτσι δέν θά μπορή κανείς άλλος νά τα έξαργυρώση 
και νά πάρη τά λεπτά, παρά μόνον δ Υπεύθυνος Διευθυντής τής Τσέ
κο ιίρας.

"Οταν μάλιστα έχετε τσέπςχ, δέν είνε άνάγκη νά στέλνετε τά γράμμα
τά σας συστημένα, παρά μόνον απλά. Διότι τά χρήματα ατό τά τσέκια 
δέν χάνονται, δταν είνε γραμμένα εις διατα/ήν He Tseknra tu Veloni, 
Saloniea. ’Άν σάς είνε δύσκολο νά βγάλετε Τσέκ ατό τή Μτάγκα, ή από 
τό ταχυδρομείο, ή από τό Άμέρικαν ’Εξπρές, καί σάς είνε ευκολότερο νά 
μάς στείλητε ένα Ταδκ δικό σας, άπδ τό βιβλιάριο τής Μπάγκας πού 
εχετε τά χρήματά οας, τότε κόψτε ένα Τσέκ, καί γράψτε είς διαταγήν 
He Tseknra tu Veloni Saloniea, κχί στείλτετο, μέσα εΐ; ένα φάκελο 
άπλό και όχι συστημένο.

Μέγα Εριουργείων
ΛΑΝΑΡΑ ΚΥΡΤΣΗ 8c Σ,ΑΣ

Ίδρ-οθέν τό έτος 19»»
Έν Λ’αούση τής Μακεδονίας

1 ) Υποκατάστημα καί Πρακτηριον, έν Θεσσαλονίκη, Όδδς Μητρο- 
πόλεως Άριθ. 8.
2 ) Υποκατάστημα, έν Άθήναις, Όοδς Πάρνηθος Άριθ. 70

Παράγει δλα τά εϊδη τών μαλλένων ύφασμάτων, δΓ Ανδρικά 
καί Γυναικεία φορέματα, ήτοι, ΙΙενέ, Καρντέ, Σεβιότ, Γκαμπαρτί- 
νες Τρικοτι'νες κ. τ. λ.

’Επίσης παράγει μάλλινη Κλωστή διά Ταπητουργούς, καθώς 
και Κουβέρτες διά σκέπασμα καί στρώσιμο, ολόμαλλες.

Πάντα δσα Παράγει τδ Έριουργεϊον ΛΑΝΑΡΑ ΚΪΡΤΣΗ καί Σιας 
εΐνε άοιστης Κατασκευής καί έφάμιλλα καθ’ δλα τών Εύρωπαϊκών.
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Γιά μας τό Τσέκι σας αυτό θά είνε καλό.

Καί μέ αυτό τό σύστημα, τό νά μέ γράφετε και νά σας γράφω κα
τευθείαν, χωρίς Μεσίτες κα'ι ’Αντιπροσώπους καί Άνταποκριτάς,γλυτώνομε 
από τόνΠειρασμό καί μερικούς, οί όποιοι θά επιθυμούσαν νά μας αντι
προσωπεύσουν, καί θά μείνωμε πάντοτε καλοί φίλοι μέ Όλους.

Διότι, δ Χριστός πού μας είπε νά «Προσευχώμεθα ϊνα μή είσελθωμεν 
εϊς Πειρασμόν», κάτι ήξερε, καί πρέπει ημείς νά τόν ύπακούωμε.

'Η συνδρομή είνε πάντοτε δι’ ένα ολόκληρο έτος. Συνδρομάς γιά 
έξη μήνες δέν δεχόμεθα.

Καί σήμερα αν έγγραφή κανείς, καί μετά τρεις μήνες, θά πλήρω
σή συνδρομή γιά δλόχλτρο τό χρόνο, από 22 Σεπτεμβρίου 1924 έως 22 
Σεπτεμβρίου 1925, καί θά πάρη 12 φυλλάδια,άπό τόν αριθμόν 1 έως 12.

Διότι, και μετά τρεις μήνας νά λάβωμε τή συνδρομή, πάλι θα στεί- 
λωμε έλα τά φύλλο δια από τον πρώτον αριθμό.

Ή συνδρομή δι’ δλη τήν ’Αμερική καί τόν Καναδά είνε 2 Δολλάρια 
τό έτος, καί τό ενα φυλλάδιο 25 σέντς.

Ή συνδρομή διά τήν ’Αγγλία καί τάς Άγγλίκάς κτήσεις είνε 8 σε
λίνια τό έτος, και τό ένα φυλλάδιο 10 πένης.

Ή συνδρομή δι’ δλην τήν ‘Ελλάδα είνε Γ,Ο δραχμάς τό έτος, καί τό 
ένα φυλλάδιο 5 δραχμάς.

‘Η συνδρομή διά τήν Ευρώπη καί δλον τόν άλλον Κόσμον είνε 
φράγκα Γαλλικά 25 τό έτος, καί τό ένα φυλλάδιο φράγκα Γαλλικά 2.50.

Άς μάς συγχωρήσουν οί “Ελληνες τής ’Αμερικής και τοϋ εξωτερι
κού, που τούς ζητούμε λίγο περισσότερα γιά συνδρομή, <5πό τούς συνδρο- 
μητάς τής Ελλάδος.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
Διάδοχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Τό Άρχαιότερον Ξυλεμπορεΐον
Έτος ’Βδρύατως 1ί«1-5Κ.

Έν θεσσαλοντκη

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου άριΰ. 4.

’Αποθήκη Παντδς είδους Ξυλείας δι’ Οικοδομάς.

Τιμαί απολύτως χαμηλαί καί ώρισμέναι.

Τηλεγραφική Διεύθυνσις ΓΕΒΟΥΛΓΑΚΗΝ, Θεσσαλονίκη.
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Αυτό τό κάμνομε, πρώτο κ«ί κυριώτερο, διότι ο! Έλληνες του έξω- 
τερικοΰ, μέ τή συνδρομή του; αυτή, θά μάς βοηθήσουν καί θά μά; κάμουν 
Ικανού;, νά μποριϋμε νά στέλνωμε τήν Τσεκούρα δωρεάν εις κάλλους πτω
χούς και οΐκυγενειάρχας Διδασκάλους εις τά Ελληνικά Χωριά.

Δεύτερον, διότι τά ταχυδρομικά τοΰ εξωτερικού είνε μεγαλύτερα.
Και τρίτον, διότι είνε και ή συναλλαγματική αστάθεια, μέ τήν οποία 

δέν γνωρίζει κανείς τί τοΰ γίνεται.
Έπαναλαμβ ίνομε νά συοτήσωμε καί πάλι στους Έλληνας τή; Αμε

ρικής. καί παρακαλοΰμε νά πιστεύσητε δτι ή Τσεκούρα διατυπώνει τάς γνώ- 
μας σας. καινά θελή <ητε νά τήν ύ.τοστη ιίξητε καινά τήν διαδώτητε εις 
δλα τάχωριά τή; 'Ελλάδος, καί νά κάμετε Προπχγάνδα δι’ αυτήν.

Γράψτε συνδρομητά; τού; δασκάλους τοΰ χορίου σας, καί στείλτε μας 
τή διεύθυνσί τους, γιά νά τού; στέλλωμε τήν Τσεκούρα.

Έχω πλήρη πεποίθησιν δτι θά εύρεθοΰμε τελείως σύμφωνοι εις τάς 
’Ιδέα; μας μέ τούς ποάλού; καλούς φίλους καί γνωστού; Έλληνας τής ’Α
μερικής, διότι μαζύ άλλοτε έκάμναμε τά σχέδια. Καί δτι θ'ι συνδράμουν 
τήν Τσεκούρα ώς έργο δικό τους, μέ δλη τους τή δύναμι καί μέ δλη τους 
τήν Καρδιά.

Καί μέ τή βεβα ότητα αυτή
Διατελώ με στολλήν Αγάπη

Αθανάσιος ϊδελώνης

Μία δίκη επί Άδεια
Στάς 17 Σεπτεμβρίου 1924, εΐ; τό Πλημμελειοδικείου Θεσσα

λονίκης, έγινεν ή δίκη τοΰ κ. ’Αθανασίου Βελώνη, « ώς υπαίτιος τοϋ 
δτι, κατά διαφόρους’έποχάς τοΰ έτους 1923 έν Ααγκαδικίοις. διά δη
μοσίου ομιλία; καί διδασκαλίας, έςεφράσθη είς πρόσκομμα άλλων με 
τρόπον προσβάλλοντα τό όφειλόμενον σέβα; πρός τόν Δημιουργόν τοϋ 
Παντός, καί έςέφρασε τοιαύτας άρχάς δόςας καί φρονήματα, τα ο
ποία αντιβαίνουν sv γίνει είς τάς βάσεις τής θρησκείας, ήτοι προ- 
έτρεπε τους πολίτας νά μή συχνάζουν είς τήν έκκλησίαν, νά μή ά- 
νάπτωσι κηρία, νά μή βαπτίζωνται, νά μή μυρόνωνται, και έν γέ- 
νει είς ουοέν τών 'Ιερών Μυστηρίων νά καταφεύγουν, έπι παραβά- 
σει τών άρθρων 152 —18 τοΰ Ποινικού Νόμου».

Ό κ. Β-λώνης κατεδικάσθη είς φυλάκισιν δεκαπέντε ήμερων 
μέ τριετή άναστολήν, καί είς τά έξοδα τής δίκης.

"’Από τό προσεχές φυλλάδιον τής Τσεκούρας θά άρχίσωμε νά 
δημοσιεύουμε τά πρακτικά τή; οικης ταυτης.

Α. Βελώνης
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Γύρω άπο ένα Δημοκρατικό Συνέδριο.
Ή Δημοκρατική "Ενωσις Μακεδονίας, ή οποία ίδρύΟη τον Φε

βρουάριο τοΰ 1922 έν Θεσσαλονίκη, ύπδ ολίγων κατ’ άρχάς Μακεδό- 
νων, δσοι είχαν τδ θάρρος νά συνέλθουν κρυφά άπο τήν τότε εύ- 
ρισκομένην έν τή άρχή πολιτικήν Άντίληψιν, είχε τήν σκληράν τύ
χην, νά ίδή τήν ιδεολογία της, έπιβαλλομένην ύπδ αυτής τής ά- 
νάγκης τών πραγμάτων, ως σανίδα σωτηρίας δλου τοΰ ’Έθνους.

Οί φιλότιμοι καί φιλοπάτριδες νέοι, πού άπετέλεσαν τδ Διοικη
τικό Συμβούλιο τής Δημοκρατικής Ένώσεως Μακεδονίας, δέν έπαυ
σαν έργαζόμενοι. μετά τδν θρίαμβο τής ιδεολογίας των, άλλά έβα- 
ναν τά δυνατά των, καί έργάσθηκαν, διά νά δώσουν στδν Ελλη
νικό, καί ιδίως στδ Μακεδονικό λαό, δλα εκείνα τά στοιχεία, τά ό
ποια πρέπει άπαραιτήτως νά συνοδεύουν τή Δημοκρατική ιδεολογία.,

Πρδς τδν σκοπόν τοΰτον, έφρόντισαν νά ίδρυθοΰν Δημοκρατι- 
καί Ενώσεις, καί είς διάφορα μέρη έλοκλήρου τής Μακεδονίας.

Συνάμα συνεκάλεσαν καί μεγάλην Τριακονταμελή ’Επιτροπήν 
Θεσσαλονικέων, οί όποιοι νά μελετήσουν, τά διάφορα μεγάλα Μα
κεδονικά ζητήματα, τά όποια ένδιαφέρουν ιδίως τήν άνάπτυξιν καί 
πρόοδον τής Μακεδονίας. Καί περί τά μέσα τοΰ Σεπτεμβρίου 1924 
συνεκάλεσαν Γενικόν Συνέδριον έν Θεσσαλονίκη, δλων τών Δημο
κρατικών Ενώσεων τής Μακεδονίας, καί τών Μελών τής Μεγάλης. 
Επιτροπής, διά νά θέσουν τά θεμέλια μιας πολιτικής ύγιοΰς Όρ- 
γανώσεως, ή όποία, άποκλείστικδν σκοπόν νά έχη τήν προάσπισιν 
καί προαγωγήν τών Τοπικών ζητημάτων.

Τό Συνέδριον τοΰτο συνήλθε είς μίαν αίθουσαν τοΰ κίευκοϋ 
Πύργου, καί είς τρεις συνεχείς ήμέρας διεξήγαγε δλην τήν εργασίαν 
του, ήτοι έπραξε τά εξής.

1) Ώνόμασε τήν Όργάνωσιν ταύτην, 'Ομόσπονδος Δημοκρατική 
*Ενωσις Μακεδονίας.

2) Έψήφισε κατ’ άρθρον καί έν τφ συνόλφ τδ Καταστατικόν τής 
Ο. Δ. Ε. Μ.

3) "Ηκουσε τήν είσήγησιν τών τμημάτων τής Μεγάλης έπιτροπής, 
έπί τών Οικονομικών, Διοικητικών, Εκπαιδευτικών, Φορολογικών, 
Βιομηχανικών, Συγκοινωνιακών καί Γεωργικών ζητημάτων, καί 
συνέταξε άνάλογα ψηφίσματα.

4) "Ωρισεν ινα τά τμήματα τής Μεγάλης Τριακον-αμελοΰς ’Επι
τροπής, ένισχυόμενα καί δΓ ετέρων μελών, εξακολουθήσω σι τδ έρ- 
γον των, μέχρις έξονυχίσεως πάντων τών ζητημάτων, καί διατυπώ-
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σεως τής ώφελιμωτέρας γνώμης έπ’ αυτών. Και
5) ’Εξέλεξε το ίιρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, συμφώνως προς; 

τδ ψηφισθέν Καταστατικόν τής Ο. Δ. Ε. Μ., τδ όποιον έλαβε μέ
ρος είς τήν Πανελλαδικήν Συνεδρίαν δλων τών Δημοκρατικών Ένώ- 

Q σεων τής Ελλάδος έν Θεσσαλονίκη, τήν γενομένην άπο 25-28 
■r Σεπτεμβρίου 1924, είς μίαν αίθουσαν τοΰ Δευκοΰ Πύργου. 
Ρ Παρηκολούθησα τάς έργασίας τοΰ Συνεδρίου τούτου ώς μέλος
■ρ τής τριακονταμελοΰς ’Επιτροπής, καί προσεχώς θά γράψω έκτενέστε— 
" ρον διά τδ έργον έκάστης τών ’Επιτροπών τούτων.

’Επί τοΰ παρόντος εύχομαι δλοψύχως νά καρποφορήση ή ο>- 
τος λίαν ειλικρινής καί φιλότιμος έργασία δλων τών Μελών τών 
Δημοκρατικών Ενώσεων Μακεδονίας, καί νά μή έχη τήν τύχην, 
τήν οποίαν είχαν έως σήμερα, καί άλλαι ομοιαι εύγενεΐς καί ειλικρι
νείς προσπάθεια! καί έργασίαι, άλλων δμοίων έπίσης Μακεδονικών 
πολιτικών Οργανώσεων, αί δποΐαι στδ τέλος άπεδείχθη δτι έκαμαν 
μία τρύπα στο νερό.

ι Ά8ανάσιο$ Βελώνηδ

Μία Τρύπα ατό... Νερό.
Μία Κουτρουβάλα, και Πέντε τρύπες 

στά..... Πανταλόνια.

Στήν επάνω αίθουσα του λευκοϋ Πύργου, όπου οι Σύνεδροι 
τής Ο. Δ. Ε. Μ. έκάθηντο άναπαυτικώτατα σέ πλεχτές καρέκλες 
καί πολυθρόνες, κάπιο βάσκανο μάτι θά τούς είδε, καί τούς βά
σκανε, καί βάλθηκε νά τούς χαλάση τή δουλιά.

Συνέβη σαν λοιπόν τά έξης Τραγικά γεγονότα.
1) Ό ’Αντιπρόσωπος τής Δημ. Ένώσεως Δράμας κ. ’Ιωάννης 

Ααμπρίδής, ενώ έκάθητο άναπαυτικώτατα σέ μιά πλεχτή πολυθρό
να, τής οποίας το ένα ποδάρι ήταν σπασμένο, έκαμε μιά κανονική 
κουτρουβάλα, άπο τήν πολυθρόνα στδ πάτωμα.

2) Οί κ. κ. Χαράλαμπος Λέκας, Γενικός Γραμματεύς τής Με
γάλης τριακονταμελοΰς Επιτροπής, ’Αθανάσιος Βελώνης, μέλος τής 
ιδίας ’Επιτροπής, Χρίστος Λασκαρίδης, ’Αντιπρόσωπος Χορτιάτου, 
καί Σταύρος Εύαγγελινός, ’Αντιπρόσωπος Έπανωμής, καθήμενοι ά
ναπαυτικώτατα στής πλεχτές καρέκλες, έφκιασαν άλλος άπο μία, 
καί άλλος από δύο τρύπες στά.. .πανταλόνια τους, καί στά σακάκια, 
τους, άπο τά καρφιά πού ήσαν ξεπεταγμένα έξω άπο τής καρέκλες.

I
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Ευτυχώς ή βασκανία ξέσπασε μόνο σ' αύτά τά μικρά πράγ
ματα, προς τιμωρίαν τών κ. κ. Συνέδρων, οί όποιοι δέν έφώναξαν 
έναν Παπά νά διαβάτη στήν αρχή τής συνεδριάσεως τδ άβασκοχάρτι. 
Καί έτσι ίσως θά γλυτώση ή Ένωσις άπ'ο το Κουτρουβάλισμα πού 
έπαθαν έως τώρα βλαι αι Έλληνικαί Ενώσεις, καί άπ'ο τδ νά άποβή τδ 
-έργο καί αυτής τής Ενώσεως, δπως καί τά εργατών άλλων, δηλαδή 
Μία τρύπα στό...........νερό. λ. Οελώνης

Μία χρήσιμος Υπηρεσία
II Διεύθυνσις του ΙΙεριοδικού τούτου, γνωρίζει έκ πίκρας 

πείρας, πόσο δύσκολο εινε γιά εναν άνθρωπο, πού ζή στο χωριό, 
ή σέ μιά μικρή πόλι τοΰ ’Εσωτερικού, νά βρή ένα καλδ βιβλίο 
γιά νά διαβάση, χωρίς νά πηγαίνη δ καιρός του χαμένος, καί 
χωρίς νά τον βλάψουν τά βιβλία πού θά οιαβάζη.

Διότι, πολλά βιβλία, αντί νά ωφελούν, βλάπτουν. Καί πολλά 
πάλι, καί άν δέν βλάπτουν, δέν δίδουν καμιά ωφέλεια, σ’ έκεϊνον 
πού τά διαβάζει, ώστε χάνει αδίκως τον καιρό του.

Διά τούτο, ή Διεύθυνσις τού Περιοδικού τούτου, κατήρτισεν 
έναν κατάλογον άπδ αρκετά βιβλία, κατάλληλα διά Διδασκάλους, 
Διοασκάλισσες, Μαθητάς, Μαθήτριες, Γονείς, Τεχνίτες, Παντοπώ- 
λας, Έμπορους, Μαραγκούς, Γεωργούς, Έργάτας, καί κάθε άνθρω
πο, πού ζή στήν Έξοχή, καί απολαμβάνει τήν Ευλογία τού θεοΰ.

Ολοι αύτοί οί Ευτυχείς άνθρωποι, θά γίνουν ευτυχέστεροι καί 
όντως μακάριοι, άν στολίσουν τή φυσική τους ζωή καί μέ τήν 
υψηλή καί ώραϊα διανόησι καί σκέψι, πού δίδουν τά καλά βιβλία, 
έάν με μικρά έξοδα προσθέσουν εις τδ ζήν καί τδ εύ ζήν.

Ολα τά βιβλία τού Καταλόγου μας εινε δεμένα μέ πανί όπλο 
καί στερεό, καί ή τιμή των είνε ώρισμένη, δσο γράφει στδν κατά
λογο. Τά στέλλομε δέ Ταχυορομικώς ελεύθερα εις οίονοήποτε μέρος 
τού Κόσμου, καί παντού οπού ύπάρχουν Ταχυδρομεία, στήν Ευ
ρώπη, στην Αίγυπτο καί στήν ’Αμερική. Τά Δολλάρια τής ’Αμερι
κής υπολογίζονται σήμερα εϊς Δραχ. 50 τδ ένα.

Ζητήσατε τον Κατάλογό μας νά σάς τδν στείλωμε Δωρεάν.
Μόνον δταν θά παραγγείλλετε βιβλία, νά μή λησμονήτε νά έμ- 

■βάζετε καί δλα τά χρήματα δσα γράφει ό Κατάλογος γιά κάθε βιβλίο.
Χωρίς χρήματα καμία παραγγελία δέν θά έκτελούμε, ούτε 

καί θά απαντούμε καν. * Μή λησ(λονεϊτε τή Διεύθυνσί μας.

ή ΤΓσεχούρα τοΰ Οελώνη.
ϋόστ-Ρεστάν, Θεοσαλονίκη



ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ

Τά 'Αξιότιμα Διοικητικά Συμβούλια τών διαφόρων 'Επαγ
γελματικών καί Κοινωνικών Σωματείων, τών Γεωργικών Συνεται
ρισμών, τών Διιφόρων Συλλόγων, καί λοιπών ‘Οργανώσεων.

Ή Διεύθυνσις τοΰ Περιοδικού *ή Τσεκαύρα. * λαμβάνει τήν 
τιμήν νά φέρη εις γνώσιν Υμών τά έξης :

1) Δέχεται νά δημοσιεύη εις το Περιοδικόν τοΰτο παν δ,τι 
δήποτε τά ’Αξιότιμα Διοικητικά Συμβούλια τών Σωματείων θέλουσι 
νά δημοσιεύσωσι, ήτα,ι Απολογισμούς. Πρακτικά, Λογοδοσίας, Εγκυ
κλίους, ή Επαγγελματικάς και τεχνικάς Οδηγίας καί μελετάς, ύπό 
τον ό'ρον νά φέρωσι τον τύπον επισήμου έγκρίσεως τοΰ Δ. Συμβου
λίου, καί τήν ύπογραφήν τοΰ Προέδρου καί Γραμματέως τοΰ Δ. 
Συμβουλίου.

2) II Τιμή τής Δημοσιεύσεως διά μίαν ολόκληρο σελίδα 
τής Τσεχούραςθά. είνε Δραχμάς 400, καί αναλογως διά 
περισσότερον ή όλιγώτερον τής μιας σελίδος, καί θά προπληρώνεται.

3) Μετά τήν δημοσίευσιν, ή Δ εύθυνσις τής Τοεχούρας θά 
παραδίδη Δωρεάν εις το Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ Σωματείου, 
τόσα αντίτυπα τής Τοεκούρας πού θά περιέχει τό δημοσίευμα, 
όσα χρειάζονται διά νά καλύψωσι το πληρώθέν ποσόν, ύπολογιζο- 
μέν’υ έκαστου Αντιτύπου προς Πέντε ( 3 ) Δραχμάς.

Δηλαδή, διά κάθε πληρωμένην σελίδα, θά δίδωμεν 80 αντί
τυπα τής Ί σεκβύρας, Δωρεάν.

Ούτω δέ τά Σωματεία, ίζ ενός μέν θά έ’χωσι τήν ευκολίαν νά 
φέρωσιν είς τήν δημοσιότητα παν δτι κρίνουσιν, δτι πρέπει νά όημο- 
σιευθή προς το συμφέρον τών Μελών των. Καί άφ ετέρου, μέ 
τήν ιδίαν πληρωμήν θά έχωσι καί αρκετά αντίγραφα τών δημο
σιευμάτων των, τά όποια θά. δύνανται νά οιαθέτωσι κατά βούλησιν.

.Νομίζομε' δτι μέ τον τρόπον αυτόν προσφέρομιν πραγματικήν 
υπηρεσίαν εϊς τά διάφορα Σωματεία καί Οργανώσεις, όσα οέν έχουσι 
ίοικά των δημοσιογραφικά Οργανα.

Τούς ίδιους ώς ανωτέρω Ορους προσφέρει καί είς Πάντα 
έπίθυμοΰντα νά δημοσιεύση μελέτην τινά, ή διατριβήν, ή διή
γημα,ύπό τον ό'ρον νά έγκριθή ή δημοσίευσές του είς τήν ΤαεΧΦυρα 
ύπό τής Διευθύνσεώς της.

Επίσης καί είς τούς δίδοντας αγγελίας, άν προτιμώσι το σύ- 
στηαα τοΰτο, αλλά χωρίς ούοεμίαν έκπτωσ’ν.

Ή Διεύθυνσις τής Τσεκούρχς



ΠΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΑΙ ‘ΙΟΙ/ΧΜΤ^Ν’Γ,
. ( Δ I A Μ A Ν Τ )

Γενικό» ’Αντιπρόσωποι δι’ ολην την Ελλάδα
Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. 35

"Αριθμός Τηλεφώνου 174 
----------—ΙΟΓΞ^--------------------------- -

Με μία πλεκτό μη χαν η DI AM ΑΝΤ ■
Μία Οικογένεια μπορεί νά βγάζη τά έξοδά της.

_________ ,______ . X
’Ιδιαιτέρα σγολη Πλενπικης, έν&α διδάσκεται ή Πλεκτικη 

τέχνη Δωρεάν.
Γράψατε και ζητήσατε πληροφορίας δι Επιστολής.

Τηλεγραφική Δ-.εύΟυνσ-.;: ΜΙΤΡΙΛΝΤΑΊ’ΪΛΛΟΓ, θεσσαΑονίκην.
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τ« Βελόνη
Παρακαλοΰμε τούς πάντας, νά πάρουν την Τσεκού- 

ρα, και νά τη διαβάσουν από την αρχή έως εις 
τό τέλος. Και αν μέν τούς άρέση, νά την 

κρατήσουν καϊ νά την πληρώσουν. "Αν 
δεν τούς άρέση, νά την επιστρέφουν.

Ή Διεύθυνσις

Τ Υ Π Ο I Ε

Μ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & Σ,ΑΣ
ΛΕΩΦ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 35

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

eST'SSFX*

Ταχυδρομική Λιεύϋυνσις :
ή Τσεκούρα τού Βελόνη, ΙΙόστ Ρεστάν, Θεσσαλονίκη.

Address:

He Tseliura tu Veloni, Post Restant, Salonica, Greece.



'Όροι τής Τσεκούρας 
διά τάς ’Αγγελίας καί Ρεκλάμες

Ώς μέτρον τής Τιμής οίασδήποτε δημοσιεύσεως Αγγελίας ή 
Ρεκλάμας, λαμβάνεται ή Μία Ολόκληρός Σελίς τής Ισε- 
κούρας ύψους 18 καί πλάτους 12 σχεδόν εκατοστών τού μέ
τρου, καί ορίζεται δΓ έκαστην μηνιαίαν δημοσίευσης 
εις Δραχμάς 300.

Διά τάς μικροτέρας ’Αγγελίας ή τιμή εινε, 
συμφώνως προς το ανωτέρω μέτρον, ανάλογος προς 
τον χώρον πού’ κατέχουν εις την σελίδα.

Διά τάς 'Αγγελίας, αί όποϊαι λαμοάνονται διά τρεϊς μήνας, 
γίνεται έκπτωσις 7 τοϊς εκατό.

Διά τάς ’Αγγελίας, αί όποϊαι λαμβάνονται διά ές μήνας, γί
νεται έκπτωσις 14 τοϊς εκατό.

Καί οιά τάς ’Αγγελίας, αίτινες λαμβάνονται διά 12 μήνας, γί
νεται έκπτωσις 2 5 τοϊς έκατό.

Οί δίδοντες τάς Αγγελίας δύνανται, εάν Οέλωσι, νά ποοτιμή- 
σωσι το σύστημα το όποιον είνε διά τά Σωματεία καί τάς Οργα
νώσεις, καί δημοσιεύεται εις το έτερον εξώτυλλον, καί νά δίδουν τάς 
’Αγγελίας των, μέ την τιμήν 4^0 δραχμές κατά σελίδα, καί νά 
έχωσι τ'ο δικαίωμα νά λαμοάνωσι Δωρεάν ίσης αξίας αντίτυπα 
τής Τσεκούρας.

Αλλά τότε χάνωσι τ'ο δικαίωμα τής έκπτούσεως, διά την έ- 
π αν αλη π τ ι κήν δη μοσίευ σιν.

Ή Διεύθυνσις τής Τσεκούρας.

Ό πρώτος άρι8μδς τής Τσεκούρας έξεδόθη εις 
5000 αντίτυπα.


