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Την εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
ιιέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός μέ μάς κα'ι μείς μ’ έκείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
κα'ι τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κΓ εμάς μάς συγκινεΐ ό πόνος.

Τριάντα τοΰ Δεκέμβρη μάς έ'φυγε ό χρόνος 
ποΰ τοΰ Χριστοΰ τά πάθη ύπέφερε δ Θρόνος.

-**.ν θέλη ομως καί κανείς συνδορμητής νά γείνΐ) 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπο>ς μή κάμνωμεν καί ’μεϊς. . . εράνους δπω: ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

Χίλια έννηακόσιακόσια μά καί δέκα έξη
μεσ’ σαύτή τή μπόρα κάτι θά μάς τρέξη.

μιά καινούργια πανταχοΰσα τοΰ αντάρτη τοΰ Λευτέρη.
Εκατόν είκοσιεννέα κι’ ό τηλέγραφος μάς φέρει

Πώς τόν κυτάζεις τόν καιρό βρέ Φασουλή τεμ
πέλη;

Βάλε στραβά τό φέσι σου κΓ ειρήνη άνατέλλει 
πρός λύπην άπερίγραπτον πολλών έκ τών έν τέλει 
ποΰ χρόνους έκορτάριζαν προμηθειών τό μέλι.

Γιά τήν ειρήνη όμιλοΰν πολύ στή Βασιγκτώνα 
σ’ ’Ανάκτορα, σέ κάθε κλόμπ, σέ κάθε αχυρώνα 
καί μοναχά στό «Βόσπορο» κανένας δέν τήν θέλει 
άπ’ τόν Ιναζή τό φίλο μου καί ώς τό Γριμανέλη.

Παντοΰ ακούω νά μιλοΰν βρέ Περικλή γιά κείνη 
σάν έχομ’ δλοι μας μισοί εσχάτως άπομείνει 
γιατ’ ενεκα ό πόλεμος τά έφερε ή σφαίρα 
νά τρώμε μόνο μιά φορά μέσα στήν ίδια μέρα 
καί άν ειρήνη δέν γένη τότε στό μέλλον χάχα 
θά τά περνοΰμε διαρκώς μέ κολατσιό μονάχα.

Ειρήνης ό τηλέγραφος μηνύματα μάς φέρει 
ιιέ κεραυνούς, μέ αστραπές τοΰ τρομεροΰ Λευτέρη 
καί λέω στά Σαλονικιά, βρέ Περιπλέτο, σμπάρα 
«φοβόμουν καί φοβέριζα καί ποΰ τήν πάς τήν

κλάρα».

Μιλοΰν καί κείνοι 
γιά τήν ειρήνη.

Ειρήνης ό τηλέγραφος αγγέλματα σκορπά 
καί άφρισμένον Περικλή κυτώ έναν Παπά, 
έδώ Παπάς, έκεΐ Παπάς καί παρά πέρα Διάκος 
φάβας γυρίζει διαρκώς μέσ’ στό μυαλό μου λάκος 
καί σάν γεννήθηκα χαζός ξηραίνομαι στά γέλοια 
γιατ’ οί άφροί μοΰ φαίνονται τρελλοΰ παπά βαγ

γέλια.
Ειρήνης ό τηλέγραφος αγγέλματα σκορπίζει 
ό Λευτεράκης φόρα πιά τό Θρόνο φοβερίζει 
κΓ είπε ό δόληος Βασιληάς θαρρώ μονάχα τόσω. 
«Διάλε τσ’ άπομεινάρες σου κι’ άν τύχη σέ τσα

κώσω».
ΓΙ.— Νά μή μοΰ βρίσης πρόσεξε τοΰ "Εθνους τόν

Σωτήρα
γιατί νά ξέρης υστέρα κακή, ψυχρή σου μοΐρα 
Σαλονικιά διάλεξι θά κάνω τό μπερντε 
νά σέ χτυπώ αλύπητα τρεις μέρες κουτεντέ.
Δέν θέλω πλέον Βασιληά, δέν θέλω Μοναρχία. 
Δημοκρατία πιά ζητώ, μ’ άρέσ’ ή ’Αναρχία. 
Θέλω στά πόδια μου νά ιδώ συντρίμματα τοΰ

Θρόνου
καί ποιός τό ξέρει Πρόεδρος, αν δέν γενώ τοΰ

χρόνου.

Σ ’ αύτό τό ανακάτεμα καί τήν άναμπουμπούλα 
άλλοι στό θώκο στρέφονται, οί πλεΐστοι στή σακ-

κοΰλα
κΓ ό Σΐμος ό περίφημος είν’ άπό τά ξεφτέρια ίπα 
πώχει ώς ξέρεις Φασουλή χίλια κι’ εκείνος χέρια. τα.

Γιατί μή γίνω Βασιληάς κΓ έγώ μωρέ μιά μέρα; 
Μήπως έμένα τάχατες δέν μ’ έκανε μητέρα 
ή μήπως τάχα δέν μπορώ κι’ έγώ βρέ τσαρλατάνο 
πολλές δουλειές άνθρωπινές καλλίτερα νά κάνω; 
Δέν θέλω πλέον Βασιληά. Δημοκρατία θέλω. 
Θέλω τό Λευτεράκη μας, θέλω τό Βενιζέλο 
καί καπετάνιο θά μέ δής νά σού κυλούν τά σάλια

μέ διμοιρίες άρβυλλα καί σιταροτσουβάλια.
Φ.— Μοΰ φαίνεται κακόμοιρε πώς σοΰχει στρίψ’ ή βίδα. 

Σάν βλέπης τό τομάρι σου δέν βλέπεις τήν Πα-
τρίδαάει

κι’ δταν τραβά πρός τό κορμί κάθε του έθνους χέρι *-·» 
τότε μπορεί ώς Πρόεδρο νά ίδής καί τό Λευτέρη. '*ί 
Σάν δοκιμάσουν τό κρατούν πολίτευμα ν’ αλλάξουν · 
οί άδερφοί τούς άδερφούς σάν τά τραγιά θά

σφάξουν



κα'ι θ’ αύλακώσουνε τή γή ποτάμια άπό αίμα 
καί πάλι δέν θά γκρεμισθη, ηλίθιε, τό Στέμμα. 
Γιατ'ι μωρέ κουτρουΰαλιά ό Βασιληάς νά πάρη 
ποΰ τόν καμάρωνα κι’ έγώ στής μάχες καβαλλάρη 
και σάν κοινός θνητός κι’ αύτός πρός χάριν τής

Π ατρίδος
ακούσε κάθε σφύριγμα καί σφαίρας καί όβίδος 
καί πήρε στό τομάρι του δπως κΓ έγώ έπήρα 
καί μακρουλή καί στρογγυλή καί μαύρη κι’ άσπρη

ψείρα;

Αυτόν ποϋ μάς έπόνεσε σάν νάτανε Πατέρας 
στοΰ μεγαλείου άλλοτε τάς ευκλεείς ημέρας 
ποΰ τό σπαθί Του άνοιξε τής Λευθεριάς τό διάβα 
κι’ έπνιξε κάθε μας εχθρό μέσ’ σέ θανάτου λάβα 
πές τους νά μήν τόν κυνηγά τό κάθε σας ξεφτέρι 
γιατ’ εΐναι λόγκ καί λόγκ γουέϊ σερί τοΰ Τιπερέρι 
κι’ έθρόνιασε μέσ’ στήν καρδιά ένός λαού ποΰ ξέρει 
νά αγαπά τό Ν ι κ η τ ή  περίσσ’ άπ’ τό Λευτέρη. 

Π .— "Ωστε ποιά εΐν’ ή γνώμη σου βρέ Φασουλή τσακ-
πίνη

πιστεύεις πώς θά έχωμε αληθινά ειρήνη 
νά πάψουν νά κυτάζωνται μ’ άγριεμένο μάτι 
κι’ δλα νά πούνε ας γεναΰν τώρα νερό κι’ αλάτι: 

Φ.— Ειρήνη ό τηλέγραφος σικορπά στόν κόσμο δλο 
δμως ό Λευτεράκης μας γυρεύει καί τό στόλο 
καί μέ πανιά καί μέ κουπιά θά δής νά ξεκινήση 
ν’ άράξη μέσ’ στόν Τύρναβο καί μέσ’ στό Καρ

πενήσι.
II.— Ά ν  τύχη τά καράβια μας στ’ αντάρτικο τά πάρη 

φοβούμαι μή στους Ώραιούς μιά νύχτα άριβάρη 
κΓ ή Ίστιαία χαλασθή μέ κάθε της χωριό 
καί κείνο τό περίφημο ποΰ ήξερες ζωριό.
Είδες λοιπόν βρέ Φασουλή ή Μοΐρα πώς τά φέρει; 
Θά τόν Ιδής καί Ναύαρχο τόν μπάρμπα τό Λευ

τέρη
χρυσές σπαλέτες νά φορή καί μέ κρουσούς στής

πλάτες
δπως φορούσαν τού Σταυρού οι σκια^εροί Μα

νιάτες.
Φ.— Ειρήνης ό τηλέγραφος άγγέλματα μάς φέρει

έληάς κλαρί παρατηρώ στοΰ Μπάρμπα Σάμ τό χέρι 
καί δεΰτε κράζει πάρετε Ειρήνη μιά φορά 
δπως καί μεϊς σάς πήραμε, γελοίοι, τόν παρά. 
Τούς μαργαρίτας τής ζωής μή ρίχνετε στους

χοίρους.
Οί τόποι σας έγέμισαν στραβούς καί αναπήρους 
καί γιά νά τήν τονώσετε κάθε φυλή ποΰ τρέμει 
πρέπει καί σείς νά κάνετε κακόμοιροι χαρέμι, 
Δεΰτε πρός τήν αίγλήεσσαν ειρήνην άναβλέψατε. 
Καλά μάς έπληρώσατε δσον καιρό δουλέψατε 
μά έπειδή φοβούμεθα μή μπούμε στόν καυγά σας 
είναι καιρός νά κάτσετε παρακαλώ στ’ αυγά σας. 
Γιά τήν ειρήνη ομιλούν καί δώ καί παρά πέρα 
Συμβούλια τρανά καλεΐ θαρρώ κι’ ή Ίγγλιτέρα 
νά δώσουν γνώμη Περικλή καί τ’ άλλα τά Ντο-

μίνια
σάν πώς θά φάν τών καντυλιών άκόμα τά λουμ-

πίνια
καί πώς τήν Άουστράλια, ’Ινδίας, Καναδά 
ό κάθε Σέρ ντεμπελχανάς θά τήν κουτσομαδά 
γιά νά δουλεύουν οι φτωχοί ώς κάτω στή Βεγγάλη 
τής ξακουσμένης Αλεπούς νά κάνουν το χαμάλη.

Π .— Δέν κλαΐτε χώρες καί χωριά δέν κλαΐτε βιλαέτια. 
Φ.— Τί σού κατέβη Περικλή;

Π .— Καινούργια πάλι ντέρτια. 
Τοΰ, Λευτεράκη ένταλμα τοΰ έκοψαν εσχάτως 
κι’ έκ θεμελίων παρευθύς κλονίσθηκε τό Κράτος 
κι’ δλα τ’ Ανακτοβούλια στεΐλαν στή Σαλονίκη 
κι’ έφίλησαν τής γούνας του τ’ άνύπαρκτο μανίκι. 
"Ομως εΙρήνη Φασουλή δέν μοΰπες άν θά γίνη.

Φ.— "Οπως έμεΐς σέ βεβαιώ τή θέλουνε καί κείνοι
μά κάνουν νάζια στήν άρχή γιατ’ έτσι τούς συμ

φέρει
δπως ή τσούπρα δηλαδή σάν πρωτοβάζης χέρι. 
Ειρήνης γλυκοχάραγμα στόν ούρανό κυτάζω 
μά στήν Πατρίδα στρέφοντας τά μάτια μου τρο

μάζω
 ̂ γιατί τά μίση φουκαρά κρατοΰν κορυφωμένα

κΓ αλλοί σέ κάθε άκριτο κΓ αλλοίμονο σέ σένα. 
*Η τώρα έ'ρθει δύστυχε κΓ άν τύχη μάς άργήση 
μ’ αίμα τή γή μας πάντοτε νά ξέρης θά ποτίση 
γιατ’ ή Ευθύνη έρχεται μαζί της τιμωρός 
τοΰ Νόμου», τής Πατρίδος μας, τοϋ Στέμματος

φρουρός.

ΣΑΤΥΡΟΣ

Ω τήν Πατρίδα τή φτωχή, τά πάθη καί τά μίση 
πώς μάς τήν έ'χουν Περικλή εσχάτως καταντήσει. 
Ταπεινωμένη περπατεΐ, γδυμνή καί κουρελιάρα 
έ'χασε κάθε σφρίγος της, έμεινε κοκαλιάρα 
κι’ άλλοίμονο καί τρις άλλοι τοϋ χρόνου ή καί φέτο 
σ’ αύτούς πού τής πιπίλισαν τό αίμα Περικλέτο. 
Δές τήν Εύθύνη! Κύταξε κεΐ κάτω στραβοκάνη. 
Ντυμένη κόκκινο πανί μεσ’ στήν Αθήνα φθάνει 
καί βλέπω αίμ’ άδελφικό κι’ ίλιγγιώ καί φρίττω 
κι’ ένώ τά σπλάγχνα μου χτυπώ, δμως φωνάζω

ζήτω
γιατί άπ’ δλα πιό ψηλά, συγγένεια, ψωμί 
στέκει γιά μένα τής γλυκείας Πατρίδος ή τιμή.
Ή  τώρα έ'ρθει καθώς λέν ή μετά ένα χρόνο 
έγώ άκλόνητον κυτώ τό λαμπερό μας Θρόνο 
γιατί έπάνω στοΰ λαοϋ στηρίζεται τήν πίστι 
πρός λύπην τού καλαμαρά τούτέστιν ξυλοσχίστη. 
Νδσαι καί σύ στασιαστή. Σέ βλέπω σκυλλοπέτση. 
Θαρρώ σοΰ πέρνω τάντερα νά κάνω κοκορέτσι 
τό χέρι γιά τή σπλήνά σου μέσ’ στό κορμί μου

βάνω
καί τρέχω στήν κουζίνα μου σπληνάντερο νά κάνω.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
(Τό Γραφεΐον τού τύπου (τών δακτύλων) τής Θεσ

σαλονίκης μάς άπέστειλε τά εξής τηλεγραφήματα τά ό
ποΐα είναι τόπο γνήσια δσον καί ό στιβαρός Πελοπο- 
(γ)νήσιος.)

( ΣΑΛΟΜΑΝΙΙνΙΊ (λάθος τηλεγραφικόν άντί Θεσ
σαλονίκης).--Βασιλόφρονες έγδαραν είς Αθήνας μέ 
στουρνάρια ογδόντα χιλιάδες Βενιζελικούς προκρίτους, 
εξήντα χιλιάδες γυναίκες χήρες, εβδομήντα χιλιάδες 
παντρεμμένες καί άλλες τόσες στείρες μαζί μέ τά παι
διά τους. Τά τομάρια τους τά έ'καμαν τουλούμια καί 
άφ’ ού τά γέμισαν μέ βενζίνα τά έφόρτωσαν μέσα στής 
σκάφες τών πλυσταριών καί άνεχώρησαν πρός άνεφα- 
διασμόν τών Γερμανικών υποβρυχίων, τά όποΐα έθεά- 
θησαν στό Καρπενήσι καί πλησίον τοΰ κόλπου τής Λα- 
ρίσης.

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.—· Πρεσβευταί άληλλοτρωγομένων 
Συμμάχων μή κατορθώσαντες νά κ α τ α λ ΰ σ ο υ ν  Έλ- 
ληνικάς Άρχάς εύρίσκονται άκόμη Πειραιά καταλύ- 
σαντες ή μάλλον κ α τ α λ υ σ σ ά ξ α ν τ ε ς  έπί πολε
μικών τιον ένεκα τών πολεμικών των.

ΑΥΘΙιΜΙ ! ΟΝ. —  ’Εφημέρις ’Εθνικόν στραβωτήρι- 
ον κοινώς Κόραξ τής Προμήθειας μετά πολλής πομπής 
— κατά ιό κάθετ’ ή πομπή στό δρόμο καί περιγελάει 
τούς δαβάτας — είσήχθη ώς τερπνόν ανάγνωσμα είς τό 
Αθηναϊκόν Τυφλοκομεΐον καί τά άρθρα του γίνονται 
β ρ ώ μ α δηλαδή καταβροχθίζονται άπλήστως, άναγινω- 
σκόμενα άτ·ό δλους τούς στραβούς. Διάσημοι Κομπογια- 
νίτες γνωστοί εί; δλον τόν έπιστη - φονικόν κόσμον τής 
έ μ φ υ λ ί < υ τά συνιστούν ώς δραστικά αντίδοτα κα
τά τών δηλητηριάσεων, μερικοί δέ καί ώς ποντικοφάρμα
κα. Θεσσαλοί έζήτησαν δΓ άναφοράς τωντάς χιλιάδας 
τών επιστροφών τοϋ εσωτερικού, ΐνα τάς χρησιμοποιή
σουν ώς δηλητήριον κατά τών άρουραίων ποντικών. Ά - 
ποστείλατε ενταύθα ’Εθνικούς Κόρακας Συμμαχικά Ψω- 
φήμια αρκετά.

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.— Μετακίνησις Ελληνικών στρατευμά- 
τωνέκ Θεσσαλίας ήρχισεν καί εξακολουθεί, ΐνα τελει- 
ώση δταν καί ό πόλεμος. Βήμα σημειωτόν δπως ό ’Εθ
νικός έρανος καί ή προπαγάνδα τής Βενιζελικής άπο- 
,ιτολής.

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ.—  Είς τό επαναστατικόν κούνημα ποΰ 
μάς έχώρισε, προσεχώρησε σπουδαίος παράγων. Ή  νή- 
οος Τζιά καί δλα τά άλλη νησιά τής έφώναξαν. . . τζιά; 
Άναμένομεν έπαναστατήση Δήλος, Μήλος, έπίσης αί 
Σποράδες καί διάφοραι άλλαι εις ράδες.

ΑΘΗΝΑΙ (πρώτη χώρα τί στομάχι τρέφεις τώρα.)
Οί Σύμμαχοι εξακολουθούν έχοντες άποκλεισμένα 

ΐά 'Ελληνικά παράλια δπως καί τά μάτια τους. Νέα 
δια κ ύ ν ω σ ι ς τών Συμμάχων πρόκειται νά έπιδο 
θη είς τήν 'Ελλάδα εις τήν όποιαν θ’ άπαντήση έν καιρφ 
ή 'Ελληνική Κυβέδνησις.Κατά τό διάστημα αύτό ό κό
σμος γιά νά μή μείνη χωρίς δουλειά θά τ ρ ώ γ ε τ α ι  
τρώγων άντί ψωμιού τά τσαρούχια του. Τρόφιμα έφθα- 
σαν εις ύψη δυσθεώρητα. Άποθήκαι σανοΰ δημοσίου φυ
λάσσονται υπό μιάς Μεραρχίας, κεραμίδια ύπερετιμή- 
θησαν, παμπολλοι έβγαλαν τά δόντια τους ώς άχρηστα 
πλέον.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ 
Π ΑΡΑΞΕΝ Ο Ν ΕΝ ΤΑΥΘΑ

Αποοεΐς πώς δέν μ’ έδειραν στή διάλεξι; ’Εγώ δέν 
άπορο) καθόλου. Δέν μ’ έδειραν δχι διότι δέν ύπήρχον 
άνθρωποι πού είχαν δλη τή διάθεσι νά τό κάνουν, άλλα 
γιατί έμένα — σού λέω δλη τήν αλήθεια—  τί θέλεις δέν 
μ’ αρέσει καθόλου νά μέ δέρνουν. Τό ξύλο βγήκε μέν 
καθώς λένε απ’ τόν Παράδεισο, αύτό δμως δέν θά πη 
πως είναι εύχάριοτο. Τουλάχιστον νά μάς έβαζε στόν 
παρά -δεισο.Η Σάν έφθανε τό πράγμα μέχρι ξύλου 
γιά μάς, τοτε νασαι βέβαιος πώς θ’ άλλαζε ή σκηνοθεσία, 
ίότε θά χινόταν αίμα καί μεϊς δέν νομίζομεν πώς έπρεπε 
νά τά έξωθήσωμε ώς έκεΐ χωρίς μ’ αύτό νά ώφελήσαχ. 
μεν τόν αγώνα. IV αύτό δσο κι’ άν είχαν οί αρειμάνιοι 
χέρια μακρυά είχαμε δμως καί μεϊς ποδάρια μακρύτερα 
κΓ έτσι μόλον δτι είχαν σκοπόν νά μάς βαρούν καί μέ 
τά τ ε σ σ ε ρ α, έμεΐς έ χ ρ η σ ιμοπο ιή σ αμε μόνον τά κάτω 
άκρα μας γιά νά μείνουν δπως λέει ή παροιμία κρατούν
τες στό χέρι τό ποδάρι τους.

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡ Ο Ν ΕΝ ΤΑΥΘΑ,
Πόσες πολιτικές υπάρχουν; Δύο. Ή  καιροσκοπική 

καί ή κερδοσκοπική. Ή  πρώτη είναι καλλιτέρα καί γιά 
τήν εφημερίδα καί γιά τήν πατρίδα,ή δεύτερα συμφε- 
ρωτέρα γιά κείνους ποΰ εμπορεύονται, ’Εμείς δέν έχομεν 
δυστυχώς καμμία. Είμεθα τόσον δσυκοίλιοι, (άφοΰ 
βγαίνομε μόνον μιά φορά τήν εβδομάδα) ώστε δέν 
μπορούμε νά φέρωμε κανένα άποτέλεσμα. ’Ά ν  βγαίνα
με κάθε μέρι.., μάλιστα. Μά μήτε καί τήν κερδοσκοπικήν 
ακολουθούμε. Γιατί μιά φορά πήγαμε νά κάνωμε μαλλιά 
καί μάς έκούρεψαν.
ΜΙΣΟΝ ΚΑΙ ΜΙΣΟΝ, BOSTON.

Γί κάνει ό Βενιζέλος τώρα; ’Έπαιξε, άγαπητέ, προ
χθές στήν τελευταίαν συνέντευξί του μέ τούς άντιπρο- 
σώπους τοϋ Άμερ. Τύπου τό τελευταίο του άτοΰ, τό ό
ποιον νάσαι βέβαιος, δτι δέν ήτο άσος.Τώρα τί θά γίνη 
στό μέλλον μή ρωτάς εμάς, ρώτησε τούς κ.κ. Καφαντά- 
ρην καί Άραβαντινόν, γιατί έμεΐς δέν γράψαμεν ώς 
τώρα οιτε καζαμία ούτε καί Σολωμονική διαβάζομε. 
Σ ’ αυτούς μπορείς νά πής τό «Αμάν σϋ κυροΰλα, σύ τά 
ξέρεις ούλα.»

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ
Μέ τά μάτια βουλημιώντα καί καρφωμένα στό τυ

πωμένο χαρτί ροφοΰσε τό έμετοπρόξενον— δπως θά έ- 
λεγεν ό Μελαγχρινός— άρθρον τής άντιβασιλικής πα
τσαβούρας έξωτερικεύων άπό καιρού σέ καιρό τής σκέ
ψεις του μέ νευρικάς συσπάσεις τών μυών τοΰ προ
σώπου του καί διαφόρους χειρονομίας άρκετά έκφρα- 
στικάς. "Οταν έτελείωσεν έβγαλεν ένα στεναγμόν άνα- 
κουφίσεως καί άφήσας πάνω στό τραπέζι τό κουρέλι 
έκεΐνο ποϋ ήγωνίζετο νά τού διαφθείρη εντελώς τήν 
ψυχή έρριψε γύρω του ένα βλέμμα γαΰρο, βλέμμα κα- 
τακτητοΰ γεμάτο άπό εύχαρίστησι.

— Τά βλέπεις λοιπόν κ. Βασιλόφρων;
— Οχι, φίλε μου, τσΰ είπα έγώ δέν βλέπω τίποτε, 

δπως δέν βλέπεις καί συ κι’ έν τούτοις υπάρχει μία 
μεγάλη διαφορά μεταξύ τών δύο μας ποΰ εϊμεθα έξ 
ίσου σ’ αύτή τήν περίστασι στραβοί, γιατί έγώ μέν 
φαντάζομαι καί προσπαθώ νά ιδώ μακρύτερ’ άπό τής 
γραμμές εκείνες πού διαβάζω, σύ δέ σταματάς πάνω 
στά γράμματα καί χάφτεις σάν γαλί τά χρυσωμένα χά
πια τού πατριωτισμού ποΰ σέ ταΐζουν.

— Είσαι γελασμένος. Έγώ βλέπω καί παραβλέπω μά
λιστα. Γιά μένα τά πράμματα είναι φώς φανάρι. Οι 
άνθρωποι ποΰ γράφουν τήν έφημερίδ’ αύτή άκολουθούν 
μία πολιτική. Κουτσή, στραβή αύτή είναι. Εϊμεθα σού 
λένε Βενι'ζελικοί. Υπερασπίζονται καθώς βλέπεις τό 
Βενιζέλο καί χτυπούν κατακέφαλα τό Βασιληά. Ζήτω 
ή Δημοκρατία, Ζήτω!

— Νά σοΰ πώ φίλε μου. Π ρώτ’ άπ’ δλα έγώ φαν
τάζομαι καί προσπαθώ νά βρώ τί πράμμα έμεσολά- 
βησε ά τ ο μ ι κ ό ,  π ρ ο σ ω π ι κ ό  δικό τους καί βγή
καν ξιφίρ μπαλέρ κατά τοΰ Βασιληά έτσι λυσσασμένα, 
αισχρά, χυδαία, μέ γλώσσα Ναπολιτάνου βαρκάρη. Ε 
θνικό δέν έ'γεινε τίποτε σοβαρό αύτές τής μέρες γιά 
νά δικαιολογήση τό ξεσπάθωμα αύτό πού στρέφεται 
δχι στήν πολιτική, άλλά στό πρόσωπον τοΰ Βασιληά. 
Ά ν  τό κάναν άπό πόνο γιά τήν Πατρίδα άπό σεβα
σμό πρός τάς άρχάς των έπρεπε νά τώχουν κάνει προ 
πολλού. 'Η άφορμή πού τούς έ'σπρωξε νά βρίσουν μέ 
τέτοια χυδαία γλώσσα τό δυστυχέστερον σήμερα "Ελ
ληνα θνητόν δέν είναι Ε θ ν ι κ ή ,  άλλά καθαρώς άτο-
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μική* προσωπική δική τους καί τοΰτο νάσαι βέβαιος 
πώς θά τό μάθωμε αργότερα. ΓΙοιός ξέρει τί νά εί
ναι αυτό τό κάτι. ΓΙαΰσις, αργία, καθαίρεσις. Κάτι 
είναι, κάτι ποΰ συνδέεται μέ τήν Ιερά Σύνοδο, μέ τό 
Ύπσυργεΐον τών ’Εκκλησιαστικών ή μέ τά συμφέροντα 
τοΰ κ. 'Ιδρυτού. Είσαι πολΰ απλοϊκός άν νσμίζης δτι 
άνθρωποι ποΰ δέν έξεπλήρωσαν στό παρελθόν καμμιά 
ΰποχρέωσί τους πρός τήν Πατρίδα, κόβουνται σήμερα 
γι’ αυτήν άπό πόνο καί άγάπη. ’Άνθρωποι ποΰ άλλοτε 
άν καί ήσαν ύλικώς ανεξάρτητοι, χωρίς βάρος, χωρίς 
γυναίκας καί παιδιά έν τούτοις δμως έβούλωσαν τ’ αυ
τιά τους στήν άπηλπισμένη φωνή τής Πατρίδος, θά- 
σαι πολΰ ηλίθιος άν πιστεύης πώς ξεραρρυγγιάζονται 
κόρα γιά τή μιά ή τήν άλλη μερίδα γιά τή μερίδα 
κι’ δχι γιά τή σακκοΰλα τή δική τους. ’Όχι φίλε μου. 
Κάτι άλλο πιό πρακτικό κρύβεται πίσω άπ’ τήν Ιδεο
λογία ποΰ διαβάζεις, πίσω άπ’ τής υστερικές φωνές 
ένός ψεύτικου πατριωτισμού. Αύτή ή λύσσα ποΰ διάβα
ζες προτήτερα δέν βγήκε άπό τήν πίεσι Έθν. πόνου, 
άλλά ψωμιοΰ, κοιλιάς βρώμικης.

Πολιτική είπες; Άλλά ποιά πολιτική δυστυχισμένε; 
Θαρρείς λοιπόν πώς οΐ άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν 
τί θά πή πολιτική; Νομίζεις πώς ώφελοΰν τόν αγώνα 
ποΰ άναλαμβάνουν. ’Όχι, Τόν βλάπτουν. Τό ατομικό 
συμφέρον, τό βρώμικο έγώ τους ποΰ τοΰς έχει απορ
ροφήσει δλη τή σκέψι τοΰς στραβώνει καί δέν μπορούν 
νά ίδοΰν τό γενικό καλό. "Οταν σέ κυνηγούν καί τρέ
χης γιά νά φθάσης κάπου ποΰ θάσαι άσφαλής καί συ- 
ναντήσης στό δρόμο σου έναν τοίχο ποΰ σοΰ κόβει τό 
δρόμο σου θαρρείς φτωχέ τφ πνεύματι πώς τό συμφέ
ρον σου είναι νά^τόν άρχίσης στής κουτουλιές μέ τό 
κεφάλι, καί μέ τής γροθιές σου γιά νά τόν οίξης κάτω; 
’Όχι! Φρόντισε νά τόν καβαλικεύσης, νά τόν πηδήσης 
γιά νά τόν χρησιμοποίησης αργότερα γιά εμπόδιο, γιά 
πρόχωμά σου εναντίον έκείνων ποΰ σέ κυνηγούν. Δη
μοκρατία είπες Δημοκρατία. Μή γιά τό Θεό, γιά τήν 
αγάπη τής Πατρίδος έπαναλάβης τή λέξι αΰτή ποΰ θά 
θάψη τής Ελλάδος τά δίκαια γιά πάντα ίσως άν πραγ- 
ματοποιηθή.

'Όταν μεθαύριο καθήσουν ο'ι εμπόλεμοι γύρω άπ’ τό 
τραπέζι τής Ειρήνης ξέρεις ποιός θάχη σέ κάθε ζή
τημα τάς πιό πολλάς ψήφους;

— Οί Σύμμαχοι, ποιοι άλλοι;
— Δυστυχία σου ποΰ δέν μπορείς νά ’ιδής πιό πέρα 

άπ’ τή μύτη σου. ’Όχι άν γίνη τώρα ειρήνη, άλλά κι’ 
άν νικηθή άκόμα ή Γερμανία στό Συνέδριο τής ειρή
νης πάλι τήν πλειονοψηφία θά τήν έχη ή Γερμανία. 
Καί ξέρεις γιατί; Γιατί μεταξύ τών Συμμάχων δέν 
υπάρχει καμμιά συνοχή, γιατί τά συμφέροντά τους άλ- 
ληλοσυγκρούονται, γιατί ό ένας υποβλέπει τόν άλλον 
διαρκώς, γιατί ό Ενας δέν θέλει τόν άλλον νά έξασκή- 
στ] επιρροή στή μιά καί στήν άλλη ζώνη. Κι’ δταν τήν 
πλειονοψηφία θά τήν έχη ώρισμένως ή Γερμανία τολ
μάς δχι νά φωνάζης άλλά νά διανοήσαι άκόμα έκθρό- 
νισι τοΰ Βασιληά προ τής ειρήνης προτού κανονισθοΰν 
τά σοβαρώτερα έθνικά μας ζητήματα; Θαρρείς πώς έξ- 
υπηρετεΐς τά έθνικά συμφέροντα, δταν φωνάζης Κάτω 
ό Βασιλεύς δταν ζητείς τήν έκθοόνισι; Στάσου έστω 
καί δώ, μπροστά στό χείλος τοΰ γκρεμού ποΰ σέ σπρώ
χνουν οί δημαγωγοί, οί δημοκόποι ποΰ κυτοΰν νά ψα
ρέψουν μέσα στά θολά νερά, ποΰ φροντίζουν νά φαρ- 
μακώσουν τήν πατριωτική καρδιά σου καί σκέψου. Έκ- 
θρόνισις στής σημερινές περιστάσεις θά πή δυστυχι
σμένε, τό σκάψιμο τοΰ τάφου τών ’Εθνικών ονείρων, 
σημαίνει τό θάψιμο γιά πάντα τής δυστυχισμένης Π α
τρίδας.

Δέν μίλησε. Τό πρόσωπό του άρχισε νά σκουντου
φλιάζω πιά καί έ'μεινε βωβός. Τόν άφησα έ'τσι σκε
πτικό καί έφυγα μέ τήν πεποίθησι πώς ή αύριανή θά 
τόν εΰρισκε δχι πιά Δημοκρατικό, άφ’ συ ή ψυχή του 
δεν είχεν έντελώς φαρμακωθη.

Α Σ  Α Ι Ι Ε Λ Θ Ω Σ Ι Ν
Ά φ ' ού κατερρίψαμεν είς τό προηγούμενον άρθρον 

μας τό πολυθρύλλητον έκείνο άχύρινον οικοδόμημα τής 
Σέρβικης Συνθήκης, εντός τοΰ όποιου όχυρούμενοι οι 
συμβουλεύοντες τήν έπέμβασιν, δέν έδίστασαν πρός έπι- 
κράτησιν τής γνώμης των νά έπικολλήσωσι τό στίγμα 
της άτιμώσεως έπί τοΰ λευκού μετώπου τής 'Ελληνι
κής Πατρίδος, θ’ άναιρέσωμεν σήμερον, έφ’ δσον ό 
χώρος μάς έπιτρέπει, τάς κυριωτέρας κατηγορίας, αΐ- 
τινες άπεδόθησαν είς τάς έκάστοτε Κυβερνήσεις αϊτι- 
νες διεδέχθησαν τήν Κυβέρνησιν τών Φιλελευθέρων. Έξ 
όλων τών Φιλιππικών, έξ δλων τών διασαλπισθεισών 
άνά τήν Αμερικήν συνεντεύξεων τών τετραγωνικών 
έκείνων έγκεφάλων τών ζηλωσάντων δόξαν Καζαμίου 
καί προφητευόντων Δυναστειών πτώσεις, συδέν τό νέον 
κατιορθώσαμεν ν’ άρυσθώμεν πλήν τών άορίστων καί 
άσαφών έκείνων καταγγελιών κατά τών έκάστοτε Κυ
βερνήσεων δι’ ιδιωτικής δλως φύσεως υποθέσεις καί γε
γονότων λυπηρών άληθώς διά τήν Πατρίδα, γεγονό
των, τά οποία υπήρξαν άμεσος συνέπεια τής σ φ α λ ε 
ρ ά  ς πολιτικής έκείνων, οϊτινες άπό κατηγορουμένων με- 
τεβλήθησαν ήδη είς κατηγορσΰντας.

Αί αύταί ύστερικαί κραυγαί περί παραδόσεως φρου
ρίων καί πυρομαχικών έπανελήφθησαν διά μυριοστήν 
ήδη φοράν υπό τών διαπλευσάντων τόν ώκεανόν ϊνα 
καλλιεργήσωσι μεταξύ τοΰ έν Αμερική Ελληνισμού τό 
μικρόβιον τής διαιρέσεως, τού μίσους καί τοΰ φανατι
σμού, παραδόσεως τήν όποιαν έπέβαλεν άλλοίμονον ή 
σκληρά καί αναπόδραστος ανάγκη δπως κρατηθώμεν 
έξω τοΰ αίματοβαφοΰς στοίβου, εντός τοΰ οποίου πα- 
λαίει άλληλοσπαρασσομενη έπί τριετίαν ή Εύρώπη.

Άληθώς μαρτυρεί τοσαύτην κομματικήν εμπάθειαν ή 
κατηγορία τής παραδόσεως τού Ροΰπελ καί προδίδει 
τοιαύτην έκτρωματικήν λογικήν ό ισχυρισμός τής άν- 

1 τιστάσεως ώστε μιονον ώς άστείοι δύνανται νά χαρακτη- 
1 ρισθώσιν ΰφ’ ημών τόσον οί κατηγοροΰντες δσον καί οί 
είσηγηθέντες τήν ά\αίστασιν.

Καί έρωτώμεν ήμείς οί μή παρακολουθήσαντες μεν 
; ώς υπουργοί έκ τοΰ πλησίον τήν έξέλιξιν τών λυπηρών 
’ διά τήν πατρίδα γεγονότων, έχοντες δμως έν ήμίν αρ
κετόν πατριωτισμόν καί περισσοτέραν λογικήν δόσιν. 
Ά φ ’ ού υμείς, κύριοι, έθέσατε τήν Ελλάδα έν εχθρική 
μοίρα απέναντι τοΰ Τευτονικοΰ συνδυασμοΰ έξελθόντες 
ο ύ σ ι α σ τ ι κ ώ ς τής ούδετερότητος συνεπείςι τής προσ- 
κλήσεως τών Συμμάχων είς Θεσσαλονίκην καί παρα- 
σχόντες πρός αύτούς δλας τάς δυνατάς υπηρεσίας υπό 
τό προσωπείον μιάς πρωτοφανούς καί γελοίας είς τά 
πολεμικά χρονικά ούδετερότητος, έκείνης, τήν όποιαν 
άπεκαλέσατε ε υ μ ε ν ή ,  άφ’ ού ύμείς διά τού τερατώ
δους αυτού σφάλματος έθέσατε τόν πρώτον ογκόλιθον 
έπί τών στέρνων τής άτυχούς πατρίδος, τί ήθέλατε νά 
πράξη τό δύσμοιρον ’Έθνος τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή 
κατάληψις τοΰ Ροΰπελ κατέστη ζήτημα ανάγκης, ζήτη
μα άσφαλείας τών νώτων διά τάς Κεντρικάς Αυτοκρα
τορίας; Είς έποχήν καθ’ ήν οί Σύμμαχοι περιφρονητι- 
κώς διεκήρυττον άνά τόν Κόσμον σύμπαντα, δτι δ έν  
έ χ ο υ σ ι ν  ά ν ά  γ κ η ν  τής Ελληνικής βοήθειας καί- 
τοι μετεχειρίζοντο πάντα τά δυνατά μέσα, ϊνα σύρωσι 
δ ι’ υ μ ώ ν  τήν Ελλάδα είς τόν πόλεμον, είς έποχήν 
καθ’ ήν οί Σύμμαχοι είτε έξ άγνοιας πρός τήν στρα
τηγικήν άξίαν τοΰ Ροΰπελ είπε έξ υπολογισμού, δπως 
παγιδεύσωσιν έν καιρώ τήν Ελλάδα, δέν έπεχείρησαν 
τήν κατάληψιν τοΰ Ροΰπελ, ώς έπραξαν δι’ αλλας στρα
τηγικός θέσεις, τί ήθέλατε κύριοι νά πράξη ή Ελλάς 
δταν βία τής έζητήθη τοΰτο παρά τών Γερμανών; Ν ’

: άντιστή ένόπλως; Νά γίνη ό χωροφύλαξ τής Άντάντ 
καί νά κηρύξη τόν πόλεμον κατά τών Κεντρικών Αύ- 
τοκρατοριών ταύτίζουσα τήν τύχην της πρός συνδυα
σμόν, δστις φανερά τήν έρράπιζε καί τήν περιεφρόνει 
ά ν ε υ ο ύ δ ε ν ό ς πλέον άνταλλάγματος; ’Ά ν  ήθέλο- 
μεν άντιτάξει τότε βίαν καί είσηρχόμεθα είς τόν πόλε
μον συνεπείςι τής απόπειρας τής καταλήψεως τοΰ Ροΰ
πελ τί δικαιώματα ήδυνάμεθα νά έχωμεν άπέναντι τών 
Συμμάχων; Θά ήσαν έν τάξει έκείνοι άπαντώντες είς 
οίανδήποτε άπαίτησίν μας. «Δέν είσήλθετε είς τόν πό
λεμον δι’ ήμάς, άλλά διά νά προστατεύσητε τήν άκε- 

: ραιότητά σας. Δέν έχετε κανέν δικαίωμα έπί τής εύ- 
γνοιμοσύνης μας». Όπόταν έδίδετο έπίσημος έ γ γ ύ η- 
ο ι ς τ ώ ν  Κεντρικών Αύτοκρατοριών δτι θέλουν έπι- 
στραφή πρός ήμάς ταΰτα έν καιρφ, μόνον άφρονες ή
δύναντο νά ριψοκινδυνεύσωσιν ένόπλως ούχί πλέον τήν 
κατοχήν τοΰ Ροΰπελ, άλλά τής Πατρίδος τήν τύχην.

Ά φ ’ ού έδημιουργήσατε υμείς τό άδιεξοδον τής άτυ
χούς Πατρίδος, άφ’ οΰ έσπεύσατε αμα τή έκρήξει τοΰ 
Ευρωπαϊκού πολέμου νά προσφέρητε δ ο υ λ ι κ ώ ς  τάς 
υπηρεσίας σας πρός τούς Στιμμάχους, όπόταν τά λοιπά

I Κράτη τοΰ Αίμου δ ι ε π ρ α γ μ α τ ε ύ ο ν τ ο τήν τιμήν 
τοΰ αίματός των έρχεσθε σήμερον ϊνα ζητήσητε εύθύ- 

; νας διά πράξεις καί γεγονότα, τά όποια προύκάλεσεν 
; ή σφαλερά πολιτική σας.

Διατί λοιπόν έχετε δύο μέτρα καί δύο σταθμά υμείς 
οί έξωφρενικοί δημοσιογραφοΰντες πατριώται οί κο- 
πτόμενοι ύπέρ τής Πατρίδος έκείνης τήν όποιαν ήμεΐι 
μεν ΰ π η ρ ε τ ή σ α μ ε ν ,  σείς δέ άπεπειράθητε μόνο 
νά λ η σ τ ε ύ σ η τ ε ;  Δέν είναι άρά γε ό Αρχηγός τι 
Φιλελευθέρων ό κοπτόμενος σήμερον διά τήν παρά 
σιν τού Ροΰπελ πρός τούς Γερμανούς αύτός ό ίδιος 
συμμαχήσας άλλοτε πρός τούς Βουλγάρους χάριν τι 
συμφέροντος τής Πατρίδος; Ά φ ’ ού λοιπόν σήμερο 
σ υ ν ε π ε ί ς ι  τ ή ς  ε σ φ α λ μ έ ν η ς  π ο λ ι τ ι κ ή  
τ ο υ  μοιραία ανάγκη έπέβαλε τήν προσωρινήν κατοχή 
τών μερών αύτών υπό τοΰ Τευτονικοΰ συνδυασμοΰ, διατ 
άρά γε κόπτεται, άφ’ ού τό συμφέρον τής Πατρίδος1 
ή σωτηρία τοΰ έ’θνους μάς τό έπέβαλεν; Άλλ’ έπέ 
πρώτο δυστυχώς νά ίδωμεν έπί τών ήμερών μας αΰ- 

| τούς έκείνους, οιτινες κατειργάσαντο τάς μεγίστας τώλ 
συμφορών διά τήν Πατρίδα, τούς πράγματι ΰ π ε υ θ ύ  
ν ο υ ς  υψοΰντας άσυσπόλως τό άνάστημά των καί ζη 

! τοΰντας εύθύνας έκ μέρους έκείνων, οϊτινες υπήρξαν τ< 
θύματά των, μοιραία θύματα κύψαντα προ τής βίο 
τών ισχυρών καί τής άνάγκης μέ τήν ψυχήν συντ. 
τριμμενην.

Ώμίλησαν έπίσης οί Θεσσαλονικείς προφήται περί 
άνεφοδιασμού Γερμανικών υποβρυχίων έν Έλλάδι μετά 
τοιούτου στόμφου ώστε δέν άμφιβάλλομεν, δτι θά έξ- 
επλάγησαν διότι δέν έδείχθημεν τοσούτω εύπιστοι καί 
εΰάλωτοι ώστε νά τούς χειροκροτήσωμεν. Άλλά τις ό 
λόγος, κύριοι, άνεφοδιασμού Γερμανικών ύποβρυχίων 
είς τά Ελληνικά παράλια, δταν αί άκταί τής Μικράς 
Άσίας ήδύναντο νά κρύψωσι καί ν’ άνεφοδιάσωσιν εκα
τοντάδας τοιούτων; ‘Όταν Γερμανικά υποβρύχια δύ- 
νανται άπό έ'τους σχεδόν νά διαπλέωσι τόν ώκεανόν χω
ρίς νά παραλαμβάνωσιν έντεΰθεν ουδέ σταγόνα ύδατος 
έπρεπε νά μή τρέφητε ούδέ τήν έλαχίστην έκτίμηση 
είς τήν άντίληψίν μας έπιχειρούντες νά μάς πείσητε δτι 
ή Ελλάς έτροφοδότει τά Γερμανικά υποβρύχια.

Άλλ’ ημείς οί άληθώς πονοΰντες τήν Πατρίδα, ήμείς 
οί μή διαβλέποντες άτομικά συμφέροντα έκ τής τοιαύτης 
ή τοιαύτης τών πραγμάτων τροπής, ημείς οί μή έχοντες 
πολιτικάς φιλοδοξίας, ήμείς τούς όποιους δέν έτύφλωσαν 
τά κομματικά πάθη καί αί άντ εκδικήσεις φθάνομεν μα- 
κρύτερον άκόμη είς τήν είλικρίνειάν μας. Έάν Γερμα
νικά υποβρύχια έφοδιάσθησαν έν Έλλάδι τή άνοχή άκό- 
μη τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, ποιος είναι ό ηθικός 
υπεύθυνος; Έάν τό ’Έθνος έξηναγκάσθη νά παράσχη 
κρύφα άντισταθμίσματα τής γ,ελοίας έκείνης ούδετει- 
ρότητος τήν οποίαν σείς καθιερώσατε, τις πταίει διά 
τοΰτο; Αί εΰθΰναι θά ζητηθώσιν έν καιρώ. έκ μέρους 
έκείνων, οιτινες έσυρον είς τήν παγίδα τήν δυστυχή 
πατρίδα διά τής πολυθρυλλήτου έκείνης ούδετερότητος, 
ούδετερότητος, ήτις θ’ άπομείνη μνημεΐον αιώνιον πο
λιτικής μυωπίας έπισωρευσάσης έπί τήν Πατρίδα σω
ρείαν συμφορών.

Άληθώς έπρεπε νά έχωσι πολύ ταπεινήν ιδέαν περί 
τής διανοητικής άναπτύξεως τού έν Αμερική Ελλη
νισμού οί έκ Θεσσαλονίκης άπόστολοι, έπρεπε νά 
φαντάζωνται ώς έντελώς ήλίθιον τόν 'Έλληνα βιοπα
λαιστήν, ϊνα πιστεύωσιν δτι σχήματα λόγου, ρητορικά! 
άποστροφαί καί ποιητικαί έξάρσεις θά ήδύναντο νά με- 
ιαστρέψωσι τό νομοταγές ένταΰθα Ελληνικόν ρεύμα, 
δπερ δσον οΰπω θέλει τούς παρασύρει. Έάν οί έκ Θεσ
σαλονίκης κύριοι έφαντάσθησαν δτι ό έν Αμερική “Ελ- χα 
λην, δστις οΰδέν έκ τής Πατρίδος άναμενει, τουναν
τίον άείποτε ΰπήρξεν έτοιμος δπως προσφέρη τά πάντα 
δι’ αΰτήν, ό έν Αμερική “Ελλην ό μή ζών ώς ό "Ελ- 
λην τής Αίγυπτου καί τών λοιπών Εύρωπαϊκών Κοινο
τήτων υπό τόν επαχθή σήμερον Συμμαχικόν ζυγόν, άλλ’ 
υπό τήν Αμερικανικήν άστερόεσσαν^ αν έφαντάσθη
σαν άληθώς δτι θέλει χρησιμοποιηθη ώς βάθρον έπί τού 
όποιου θ’ άνεγερθή ό άνδριάς τής ματαιοδοξίας ώρι- 
σμένων άτόμων, ήπατήθησαν άπάτην οίκτράν.

Ό  Ελληνισμός τής Αμερικής μνήμων τών καθη- 
κόντων καί τών υποχρεώσεων αύτοΰ πρός τήν Π α- 
τρίδα δέν έχει άνάγκην ένέσεων πατριωτικών έκ μέρους 
έκείνων, οϊτινες υπό τό πρόσχημα τοΰ πόνου πρός τήν κίει 
Πατρίδα έπιδιώκουσι τήν άνατροπήν τοΰ Θρόνου, δπως ι.» 
άποφύγωσι τάς συνεπείας τοΰ μέλλοντος. Αί παροικίαι ιί 
μας δέν έχουσιν άνάγκην τών πολιτικών φώτων άν
θρώπων, οϊτινες έρχονται κρύπτοντες υπό τά ρόδα τοΰ 
πατριωτισμού τήν έχιδναν τοΰ μίσους, ήτις θά δηλητη- 
ριάση τά σπλάγχνα των. Οί 'Έλληνες τής Αμερικής 
έχουσιν άνάγκην ησυχίας μόνον. Ά ς  άπελθωσιν!

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

Θέλεις νά βάλης ροΰχα είς τό κορμί σου πάνω; j GAGALIS
Μήν τρέχης στους Εβραίους κι’ είς κάθε τσαρλατάνο, i  252 Chestnut St., 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μπουτουνιέρ’ άκόμα 
δχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα.
Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 
V δέν τόν εχ’ ή Φύσις γεννήση καλλιτέχνη
ν’ αύτό αν -θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τούς δανδήδες ντύνει.

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

Σ. Ν. ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

vlasonic Temple Suite 1115 Chicago, 111.
Εργασθείς είδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Παρισίων 

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

r Ωραι επισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείου
10— 12 π. μ. Mosonie Temple Suite 1115

2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2—-4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π Α Π Α Η Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
*Ωραι επισκέψεων Γραφεία

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

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

δίχως τούτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
to H a ir  T o n ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YO R K .

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* t  *

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 
δι’ δλα τά μέρη τοϋ Κόσμου.

Προθυμία, ειλικρίνεια καί τιμαί άσυναγώνιστοι.
33  O L I V E R  S T R E E T , N E W  Y O R K .

&  ECONOMOU
Manchester, Ν. H.

J Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
I γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία; 
j  Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 

j  γιατ’ έχουν πριοτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
I ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τούτο;

* * ·
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

Έ δρα έν HOUDSON, MASS.
Telephone, Houdson 56

’Α γ α π η τ ο ί  ό μ ο γ ε ν ε ί ς,
Φέρομεν είς γνώσιν τών ενδιαφερομένων δτι ή Έ- 

I ταιρία μας ήρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τφ ιδιοκτήτη έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
’Έχομεν ήδη κατασκευάση τήν παραγγελίαν τής με γ (ίλης 
σιδηροδρομικής 'Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλησιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σωιιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
ο-τασις δπως άγοράσΐ) μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί π ρό> πώλησιν. Ή  παροϋσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

Γ ράψατέ μας είς τά Κεντρικά Γ  ραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.
***

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Α ν μ ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν έρθη μέρα 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ook ery  BIdg. R oom  817 , C h icago, 111.

Ποτέ άρρώστεια ούτε μιά δέν περπατεί μονάχη.
Έχεις τά"δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά και δεν τα διόρθωσης
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης.
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό νάρκωση μοναχά γι’ αύτό δεν άμφιβάλλω
καί κράτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
ΟΔΟΝ ΤΟΤΑΤΡΕΙΟΝ  ΜΕΝΕΛ.. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
417 WEST 37 STREET NEW YORK

* * *
Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
6έν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Αρίβα-Λέκα»
«τ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Λ,άδια, έληές, τυριά, κονιάκ μϊ φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοϊς τά  φέρνει.
L.KXA3 & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 

δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.
GREEK-ARABIAN COFFEE CO.

3 i5 2  PE A R L STREET, NEW  YO R K  CITY

L. L' CAHILL & CO.
The V alue W ine Store 

48  LOCUST ST., H AVERH ILL, MASS.

Θέλεις ποτά Ελληνικά καί Γαλλικά καί άλλα 
ποΰ βάζων στό ποτήρι σου νά μήν άφήνης στάλα; 
Θέλεις νά πιής κονιάκ παληοΰ, άγνοΰ ολίγες δόσεις 
καί δύναμι στά νεΰρά σου καί στό κορμί νά νοιώσης; 
’Ά ν  τύχΐ| κι’ εΐσ’ άδύνατος σ’ άρέσει νά παχύνης; 
Μπύρα Καχίλ αντ Κόμπανυ άγαπητέ νά πίνης.
Ινονιάκ Καμπά, τοΰ Μεταξά καί Βαρβαρέσου πρώτης 
Ελληνικών καί Γαλλικών κρασιών σουπέρμπ ποιότης 
δλα τά έχουν εύθυνά. Ίδιοκτήται Γάλλοι 
ποΰχουν τό Ράλλη Μάνετζερ ένα παιδί τζιμάλι.'

*  *  *

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π α ν το π ω λ ε ί ο ν ό « Ε ρ μ ή ς »  πού είνε νά ρωτήσης 
'Ότι ό νούς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς καί ρίγανη καί ξΰδι τής ΓΙατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πριν νάμπη.

SKOULAREKES 
300a West, 40 St., New York City

* ★ ★
DOLLAR SAVING BANK 

Youngstown, O.
Σάν είσαι άνθρωπος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
μπορεί άρρώστειας κάποτε βαρειάς νά πέσης θύμα. 
Μπορεί νά χάσης τή δουλειά ποΰ εχεις μιά ήμέρα 
γιατ’ εχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.
Δί Μπάνκ ακάουντ σήμερα είν’ δ πιστός μας φίλος. 
Πάλ'ω σου χρήμα μήν κρατής, μά μήτε καί στό σπίτι 
γιατί μπορεί καί φίλο σου νά κάνης λωποδύτη.
Νάτη ή Ντάλαρ Σέϊβινγκ. Τρέξε ν’ άνοιξης σχέσεις 
μέ άσφαλείς στό χρήμά σου κι’ εντόκους καταθέσεις. 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέϊβινγκ, στό Χρήστο Άνταράκη 
πουναι στή γνώσι γέροντας καί στή μορφή παιδάκι. 

(Foreighn Department.)

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανοΰν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμενα. 
Ελληνική κολώνια, άγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τούς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A T TH E W S BROS., 874  9th A ve., New Y ork  City

K.

256 W . 44 ST

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

N E W  Y O R K .

Λουκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποϋ τρως καί λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς δς γράψη ή δς πάει 
δν θέλη νδναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GTFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
αοΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανό μάνας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’Αχαίας τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
'Ποδ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
R a va zu la  B ros. 3 M a d iso n  S t  N E W  Y O R K

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 E. 17th S t, NEW YORK
*  ★  *

’Ατμόπλοια τής ’Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
■τοΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποϋ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κϋμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
πουναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A .  G a la n o s  2 0  P earl S t  N ew  Y » r k
***

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα. 
ροΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
ιιόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στους Π  απαγεωργίου Μ προς νά τρέχης τακτικά 
βοΰχα γά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
6 0 0  B lu e  Island C H I C A G O , ILL .

L O W E R  &  W A T E R S  
Tailors.

Phone 764X 205 2nd St., Canton. O.
Θέλεις νά φτιάσης ρούχο σέ ϋφασμ’ ’Αγγλικό 
γερό, καλοραμμένο καί καλλιτεχνικό;
Γράψε ή τηλέφωνα στή φίρμα τήν έπάνου 
κι’ έκείνη θά σοΰ στείλη τόν Π απαϊωάννου 
τόν καλλιτέχνη ράπτη, τόν κόπτη Παρισιάνο 
ποΰ μπρός του κάθε ράπτη θά τόν ίδής γιά νάνο. 
Τρέξε καί αν ντιφέκτιβ τά ρούχα βρής μιά στάλα 
έσύ εύθύς τάφήνεις κι’ αύτοί σού φτειάνουν άλλα.

Γιά δλο τό Ohio St. Άπό $25 καί άνω.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοϋ 
Τούς άρτοποιούς σας στού
Τούς ’Αρχισερβιτόρους σας στοϋ

ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ

Τούς Σερβιτόρους σας στου
Τούς Κάουντερμεν σας στού
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ
Τούς Ταμίας σας στοϋ
Τούς Σίλβερμέν σας στοϋ
Τούς Πάρτεντερ σας στού
Τούς Πόρτερ σας στοΰ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στού
Τούς Πιατάδες σας στοΰ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

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

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε 
τά ναΰλα επ’ όνόματι:

C H A S . Β . C O L E M A N  
C O L E M A N ’S  R E C T O R  A G E N C Y

693 6th A V E . NEW  YORK
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4 175  

* * *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων εϊδη καθαρισμού καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ "Α λεξ δ ς  σπεύση νά τά  πάρη 
πρ'ιν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Π έππας καί Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα 
κι’ δποια δουλειά κι’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα. 
P a p p a s an d  A le x  C o .,  183  N. A v e .  C h ica g o  IIL 

" 1 4 5 0  W . 5th  A v e .  C le v e la n d  O .


