
Τήν έβδομάδα μιά φορά ό <Σάτυρος» θά δγαίνη 
καί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς καί μείς μ’ έκείνον χάζι.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνρ 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς. . . εράνους δπως ά λ λ ο ι  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ο λ ή .

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

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Δύο μηνός Φλεβάρη 
μιά νότα άριβάρει.

Χόντρετ αριθμός έντ θόρτι. μά καί τέσσερα άκόμα 
ποΰχουν γίνη στήν Πατρίδα άπ’ τήν πείνα δλοι πτώμα.

Φ.— Βρέ σΰ τί κάνεις. Περικλή, μέ κείνο τό μπουκάλι;
Π .— Ρουφώ μαγκούφη Φασουλή νά φτιάσω τό κεφάλι 

κι’ ή κρίσις τής Πατρίδος μας λυμένη στέκει
μπρός μου

χάρις είς τοΓ ατέλειωτα γουργουρητ'ά τοΰ κόσμου.
Φ.— Βρέ Περικλέτο χαίρεσαι στών άδερφιών τόν πόνο;
Π .—  Ποιός λογαριάζει τό λαό; Έγώ μισώ τό Θρόνο 

καί χίλια δύο γίνεται κομμάτια ή καρδιά 
ποΰ νά τοΰ βόλια δέν μπορώ γερή τρικλοποδιά. 
Ζήτωσαν οί ’Απόστολοι κι’ Εθνικός προφήτης. 
Νά ζήση ό αποκλεισμός κι’ ή γαστροεντερίτις 
καί μήν άρθη παληάνθρωπε βρωμονομοταγή 
παρά σάν μείνη έρημη ή δοξασμένη γή.
Νά ζοΰν οί φίλοι Σύμμαχοι. Νά ζή κι’ ή Ίγγλιτέρα 
Κάθε σας τώρα άντερο φουσκώνει μέ αέρα, 
κι’ ή θά γενήτε δλοι σας αντάρτες τρομεροί 
ή ή κοιλιά σας τομπουρά γιά πάντα θά βαρή.
Νά ζήσουν τοΰ αποκλεισμού οί σιδερένιοι κρίκοι 
καί τά σχοινιά πού τούς τραβούν άπ’ τή Θεσσα

λονίκη.
’Ή  θά μάς πήτε πόλεμος τόν τρέχοντα τόν μήνα 
ή θά γενήτε όλοι σας φαντάσματ’ άπ’ τήν πείνα.

Μιλούν μέ τό κανόνι οί φίλοι ’Αγγλογάλλοι 
κΓ ή άτιμος ή β ί α κυριαρχεί καί πάλι.

Ένα γυαλί κρατώντας ό Περικλής στό χέρι 
πίνει γιά τοΰς Συμμάχους, ρουφά γιά τό Λευτέρη.

Νά ζοΰν οί φίλοι Σύμμαχοι. Νά ζοΰν οί Άγγλο-
-Γάλλοι.

Δέν ξέρεις πόσω χαίρομαι δταν πεινούν οί άλλοι 
καί -δέν αξίζει ή ζωή τοΰ Γένους χασομέρη 
δοο) τό νΰχι μοναχά τοΰ Κρητικού Λευτέρη. 
Κυττάζω τόν πατέρα μου, τη μάννα, τά παιδιά μου 
ποΰ άπ’ τήν πείνα σέρνονται καί χαίρετ’ ή καρδιά

μου
καί λέω: Δεΰτε Έλληνες χωρίς κουκούτσι νού 
τό κρέας τώρα φάγετ’ ό ένας τ' άλλουνοΰ.
Δεύτε προσβλέψατε χλωμοί τί) δόληα φαμίλια σας 
Δεΰτε μέ τό ον.υλ.λόι, ωμο γεμίστε τήν κοιλιά σας 
ζ\εύτε καί φάγετε σανό, Δεΰτε τά τούβλα φάτε 
άν στό μεγάλο μακελειό δέν θέλετε νά πάτε. 
Δεΰτε καί δλοι σας στή γή συρθήτε σάν τά φίδια 
καί τήν κοιλιά σας τρίβοντας γερά μέ κεραμίδια 
ψάλλατε δλοι έν χορώ τόν Εθνικόν Προφήτη 
ποΰ γιά τή σωτηρία μας μάς έστειλε ή Κρήτη. 
Δεΰτε υμνήσατε χωριά, καί βιλαέτια τόσα 
έκείνη τή Σαλονικειά τήν ξακουσμένη κλώσσα 
πού άντιστάσεως πολλής δπως τό είδες οί’σης 
αναταράζει τ’ άντερα χωριών καί πρωτευούσης. 
Δεύτε καθείς νομοταγής άς πάρη πλέον πρέφα

πώς ό αντάρτης ό Σωτήρ ό Λευτεράκης έ'φα.
Ή  θά πρόσπέσητε γραμμή στη φίλη Ίγγλιτέρα 
ή δλοι θά ψωφήσετε τής πείνης πέρα πέρα.
Τί θέαμα θεσπέσιον τά μάτια μου κιττοΰνε!
Σκιές κεί κάτω σέρνονται άντί νά περπατούνε 
μάτια γουρλώνουν άγρια κυττώντας τό καρβέλι . 
καί πουθενά δέν φαίνεται σέ χασαπιό τσεγγέλι. 
Νά ζήση ό Μεσσίας μας. Νά ζήση τό ξεφτέρι. 
Ί ίγκ, τάγκ δέν κάνει πουθενά χασάπικο μαχαίρι 
καί μόνον τ' άντερα φτωχών καί κάθε παραλή 
παίζουν παιάνας λιγερούς στόν Κρητικό Θι 
Βάλε κρασί στόν μαστραπά -αί βγάλτο στόν άε<_, 
Κυττάζω τήν αντάρτικη Σ_.ϋνικειά παντιέρα 
καί λέω σύ παντιέρα μου θά σώσης τήν πατρίδα 
σαν δέν θά μείνη κάτω κεί ούτε κουτσή αρίδα.
Τί χρόνια δόξης καί τιμής γιά τήν Πατρίδα τοΰτα. 
Θρέμματα μάς γειτόνεψαν ώς κΓ άπό τήν Καλκοΰτα 
μά κΓ οί Ζουλοΰ κΓ οί Ζηλανδοι ϊσως μάς δώσουν

σώϊ
καί μόνον δέν έφάνηκαν ώς τώρα Έσκιμώοι.
\ός μον νά πιώ καί νά χαρώ. Άμάν άμάν Κατίνα. 
Νά ζήση ό Μεσσίας ,μας κι’ η δΓ εκείνου πείνα 
καί μή βρεθη ό Συμεών νά κράξη έν χαρά



Νύν άπβλύεις, Κύριε, εντέρων ταμπουρά.
Νά ζή τής Σαλβνίκης μας τό μέγα κάρνοίβάλι.
Να ζήση καί ό έ'ραν»ς εκείνος τοϋ Ν τελάλη 
πού τά ψιλά του έσυρε τού Μάκ ' Αλπίν ή μπόρα 
καί δεύτε προσκυνήσωμεν βγήκε ξανά στή φόρα. 
Μπέρδε και μπέρδε καί μπερδέ και μπερδεμένο

μ’ έχουν.
Ζήτω ποΰ χώρ»ς καί χωριά οί Άποστόλοι τρέχουν 
καί λένε δώ μωρέ παιδιά ποιός άλλος θά γραφή 
βάλτε στους μουσαφίρηδες μιά δόληα π ο υ

γ ρ ά  φ ή.
Δός .μου νά πιω Νομοταγή καί φέρε τά κλαρίνα. 
Πήραμε καί τά Κύθηρα αμάν καί τ’ είναι κείνα 
καί τώρα λένε έξυπνοι καί χίλιοι δυό /Λ>βοί 
βάλτε νά κελαδήοΌυνε σαρδέλλες- στό κλουβί.
Φέρε μου μπρούζικο κρασί νά πιω νά γίνω σκνίπα 
ποΰ νά μή βλέπω Φασουλή τήν πιό μεγάλη τρύπα. 
Φώς λάμπει σήμερα καί δώ σάν ήλιος, σάν φεγγάρι 
χάρις στόν Άραβαντινό, χάρις στόν Καφαντάρη. 
Δέν στώπα μιά, δέν στώπα δυό καί παραπάνω

κάτι;
Σέ μιά βδομάδα σίγουρα γκρεμίζει τό Παλάτι 
ε βού βερέ λά Ρεπουμπλίκ ού μήν αναταντάν 
έ μόν σενιέρ Καφανταρή πετέτρ κόμ πρεζιντάν.

Φ.— Γλεντάς μαγκούφη Περικλή, μά θά σοΰ βγούνε
ξύδια.

'Όσες μέ τούβλα ξύνονται κοιλιές καί κεραμίδια 
τόσες φορές θαρθη στιγμή ποΰ Νέμεσις Πατρίδα 

άναοήκώση πάνω σας τοΰ Νόμου τή λεπίδα. 
'Έχει ό ,χρόνος γύρισμα κι’ οί μήνες εβδομάδες. 
Σάν ξεδρωμίσ' ή θάλασσα άπό Συμμαχαρμάδες 
κι’ ό χρόνος ξεκαθάρισι λογαριασμών μάς φέρει 
τότε νά μοΰ τόν χαιρετάς τόν Μπάρμπα τόν

Λευτέρη.
Μήν.τριβής τά ξεράδια σου άκόμα στραβοκάνη 
καί τό αχλάδι πίσω του τό έχει τό κοτσάνι.
Μή χαίρεσαι κι’ ή σκούφια σου θά έρθη άνω κάτω 
κι’ είναι γουΐνερ μίλ παρντόν όποιος γελά στόν 

ι πάτο.

Π .—  Πρός τό Λευτέρη έγειρε τοΰ παιγνιδιού ή Νίκη 
χιλιάδες φεύγουν διαρκώς γιά τή Θεσσαλονίκη 
μά καί χρονιάρικα παιδιά κουνοΰν κι' αυτά τό χέρι, 
καί κλάΐν καί λένε Π άπα μπουμ καί ατα τό Λιτερι. 
Κάθε Γραικός τό κίνημα τής Σαλονίκης σμίγει. 
Στόν Πειραιά τσακώνονται καί ποιός νά πρώτο

ι φΰγη
ποΰ πριν μάς έρθη άνοιξις πριν τό κλαρί άνθηση 
ποιός ξέρει πόσους ό Σωτήρ θάχη ξεπροβοδήση.

Φ.— Άφοΰ μωρέ ό πόλεμος καθήκει καί προσήκει
γιατί δέν φεύγεις, κουρελή, νά πφς στή Σαλονίκη; 
Γιατί δέν τρέχεις νά ντυθης κεΐ κάτω στό χακί 
καί σύ κι’ οί φιλοπόλεμοι οί Βενιζελικοί;
Ζήτω μοΰ λές ό πόλεμος κι’ ακούω καί ριγώ 
γιατί έσύ θά μείνης*δώ όμως θά πάω γώ 
γιά νά μοΰ φάη τό κορμί άνωφελώς ή ψείρα 
κι’ ίσως νά μείνη στά στερνά κι’ ή Φασουλίνα χήρα.

II .— Είναι τιμή ό πόλεμος· μ’ αρέσει ή Πατρίδα 
μά προτιμώ αν Αμερίκ ν’ απλώνω τήν αρίδα 
κι’ άντί νά στέλνω κανονιά σέ πρόχωμα καί σφαίρα 
έδώ νά ρίχνω προτιμώ, μέ συγχωρείς, άέρα.
Φέρε πανέρι κάστανα, πανέρι λεφτοκάρι 
βάλε καί μιά υπογραφή καί γιά τόν Καφαντάρη 
ποΰ τοΰ παρήγγειλα σπαθί καί τώρα τοΰ κεντώ 
νά τοΰ χαρίσω Φασουλή ώραΐο τρικαντό.
’Αλήθεια τήν αναφορά τοΰ Κήρυκος έκείνη 
μήν τύχη τήν άγνάντεψες βρέ Φασουλή τσακπίνη;

Φ.— ’Εχθές προχθές άντίκρυσα τό δίκοπο στιλέτο
ποΰ τής Πατρίδος τήν καρδιά γυρεύει Περικλέτο 
εχθές προχθές ουνήντησα τή δόλη’ άναφορά 
ποΰ κύταζε περίλυπη τοΰ δρόμου πουσκαρά 
κι’ είπα ποΰ πάς αναφορά; καί κείνη μ’ άπαντά: 
Έκεΐ ποΰ ή Προμήθεια κι’ ή Δόξα μέ σκουντφ. 
’Αρχίζω τήν 1 Ιαρτ-σκευή κι’ ώς δτου έρθη Πέφτη 
τρέχω στούς δρόμους διαρχώς λές καί μοΰ βάλαν

νέφτι
δμως τοΰ κάκου τριγυρνώ κι’ ενα μοΰ λένε δλοι 
«Γουέλ. ” Ιτσ τάϊμ ουϊθίγκ τού σνίκ δί Αποστόλοι.» 
Εχθές προχθές διαβαίνοντας στό δρόμο φαρφαρά 
χωρίς νά θέλω σκόνταψα μπρός στήν άναφορά 
κι’ είπα ποΰ πάς κυρία μου; καί μ’ άπαντά μέ χάρι 
τρέχω νά κάνω μάτια μου τόν άνεμο κουβάρι.

NEW YORK. SATIRE

ΖΑΜ ΠΟΥΝΗ ΗΜΙ-ΕΝ Υ Π ΝIΟ Ν 
Είχα φάει άπό βραδύς κρέας, (αύτό τό θυμούμαι 

πολύ καλά, γιατί είναι ένα πράμμα ποϋ δέν τό κάνω 
δυστυχώς συχνά) καί έπεσα νά κοιμηθώ ξέγνοιαστος 
δπως καί ή Προσωρινή Κυβέρνησις τής Θεσσαλονίκης 
μετά τήν παραλαβήν τοΰ γνωστού τηλεγραφήματος τοΰ 
Κήρυκος. Έκεΐ λοιπόν ποΰ κοιμώμουνα ώνειρεύθηκα 
πώς ήρθε ό σπιτονοικοκύρης μου νά μοΰ κάνη έ'ξωσι 
γιά τά νοίκια ποΰ τοΰ καθυστερώ, δπο>ς καί οί Εγγλέ
ζοι τά έξ Ελλάδος τηλεγραφήματα.

- Γιατί μωρέ, τοΰ λέω, θέλεις νά μοΰ βγάλης τά 
πραμματά μου έ'ξω στό δρόμο καί νά μέ κάνης ρεζίλι; 
Γιατί, μοΰ λέει, είσαι κακοπληρωτής.— Έγώ μωρέ τοΰ 
λέω δέν πληρώνω; Δέν ρωτάς τόν Κόρακα καί τούς 
Ίδρυτάς νά σοΰ ποϋν μέ πόσο τόκο τούς πλήρίοσα δσα 
τούς χρωστώ καί πόσα θά τούς πληρώσω άκόμα; Μούν
τζες νάχη ό Σέϋλωκ στόν τόκο ποΰ bivoj γώ στούς πι
στολάς μου— Κατέβαινε μοΰ λέει τά ψιλά. Μωρέ δέν 
έχω τού λέω δέν μέ πιστεύεις; Νά πάς νά βρής μοΰ 
άπαντα. ”Ε! Τότε, τοΰ λέω, δώσέ μου μια βδομάδα διο
ρία νά γυρίσο} τό Σάτυρο μέ τήν Άντάντ καί ναρθώ 
νά σέ πληρώσω τότε δλω καί λίρα στερλίνα. Τίποτε μοΰ 
λέει. ’Έχεις καί ταχης κρυμμένα γιά νά μήν τά βλέπη 
ό κόσμος καί τά βγάζης μόνον στήν άνάγκη σου. Εμ
πρός λέει στό δικαστικό κλητήρα. Βάλε χέρι καί βγάλε 
τά παληοπράμματά του έ'ξω. Αύτός ό λόγος τόσω μέ 
^υνετάραξε ποΰ τινάχθηκα καί βρέθηκα καθιστάς στό 
κρεββάτι. Ξυπνώ καί τί νά ιδώ, έκτός τοΰ δτι ήμουν 
ξέσκεπος δλως διόλου μπροστά μου στεκότουν μιά Κυ
ρία ώραία— δχι ή γυναΐκά μου— μ’ ένα φόρεμα φτια- 
σμένο άπό χαρτονομίσματα κόκκινα καί κίτρινα ραμμένα 
τό ένα κοντά στό άλλο. Πώς μπήκες δώ μέσα Κυρία; 
τή ρωτώ. Άπό τήν κλειδαρότρυπα μοΰ άπαντά. Μέ κο
ροϊδεύεις τής λέω. Χωρεΐ ποτέ άνθρωπος νά, περάση 
μέσα άπό τήν κλειδαρότρυπα; Έγώ μοΰ λέει δλα μπορώ 
νά τά κάνω δσα βάζει τό μυαλό σου— αν έχης εννοείται 
τέτοιο πράμμα.— Έπίστευες ποτέ έσύ τόν Εθνικό Κό
ρακα νά γίνη τέτοιος πατριώτης; Λοιπόν έγώ τόν έκανα. 
Καί τί ρούχο είναι αύτό ποΰ φορείς; τή ρωτώ. Χαρτί 
μοΰ λέει φτιασμένο άπό Ελληνικά τομάρια, άπό άντερα 
άνθρώπων ποΰ πέθανάν τής πείνης καί άπό δάκρυα 
δούλων. Αρχισα νά τρέμω. 'Ωρισμένως είπα μέ τό νοΰ 
μου ή αύτή είναι παλαβή ή έγώ τραβώ γιά τό Φρενο
κομείο. Καί τί γυρεύεις έδώ μέσα; τής λέω. "Ανθρωπο 
μέ λίγο μυαλό καί μέ συνείδησι καθόλου. Τότε Κυρία 
είπα έχεις κάνει λάθος. Κάποια ήμερησία εφημερίδα γυ
ρεύεις. Έγώ είμαι πολύ δ υ σ τ ύ π ι ο ς  (κατά τό δυσ
κοίλιος) γιατί βγαίνω μιά φορά τήν εβδομάδα. Θέλεις 
νά κερδίσης παράδες; μοΰ λέει. Μέ συγχωρείς Κυρία 
τής λέω. Έγώ δέν παίζω χαρτιά, γιατί δέν είμαι πε- 
ριοδεύων πατριώτης ώστε νά μπορώ νά χάνω τήν πρω
τοχρονιά τρεις χιλιάδες άσπρα στό φάντε. Άκουσε ηλί
θιε μοΰ λέει. Δέν θά παίξης χαρτιά. Τήν τύχη τής Π α
τρίδος σου μόνον θά παίξης. ’Έχεις Πατρίδα; Μά αύτή 
τή στιγμή νά σοΰ πώ καλά καλά δέν ξέρω αν έχω. 
’Έτσι ποΰ τήν κατήντησεν ό Μεσσίας μπορεί καί νά μήν 
έχω. Σ ’ άρέσουν τά τάλληρα; μοΰ λέει. Μ’ άρέσουν τής 
λέω δταν τά έχω στήν τσέπη μου καί δχι δταν τά βλέπω 
άπό τό τζάμι στή μόστρα τοΰ σαράφικου τοΰ Μπούρα. 
Τότε έλα μοΰ λέει νά σέ κάνο) πλούσιο. Κυρία τής λέω, 
πώς μπορώ νά γίνω πλούσιος άφ’ ού δέν είμαι μέ τήν 
Άντάντ, δέν κάνω προμήθειας τοΰ Δημοσίου, δέν είμαι 
έξαγωγεύς, άλλ’ ούτε καί μετοχές έχω; Λοιπόν βλάκα 
μοΰ λέει έπισήμως καί σοβαρό>ς. Έγώ είμαι ή Προ
παγάνδα. Μόλις τό ακόυσα έφρικίασα. ’Έπεσα στά γό
νατά της καί άπλώνων τά χέρια μου έκραύγασα γοερώςσ 
«'Ίλεως, ΐλεως γενοΰ. Ά φησέ με νά πιάσω μόνον τά 
κράσπεδα τοΰ ίματίου σου. Νά κολλήσω έπάνω σου λι
γάκι, ΐνα ή φτώχεια καί ή δυστυχία έξαφανισθη». Σύρ
θηκα καί άγκάλιασα τά πόδια της τόσω σφιχτά ποΰ 
ακόυσα ένα ώχ καί πήρα ένα τίναγμα ποΰ βρέθηκα 
στόν τοίχο άνοιξα τά μάτια μου καί είδα τή γυναίκα 
μου. Είχα ξυπνήσει γιά δεύτερη φορά.

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠ ΕΙΟΝ 
Πρώτον τέταρτον.— 'Ο καιρός φ ι λ ο μ ε ι δ ή ς  δπως 

ό άγαπητός Σαλτσής· (έκ τοΰ φιλώ τά μήδεια)· περί 
τό τέλος δμως τοΰ τετάρτου, δηλαδή περί τό τρίτον θά 
ξεσπάσουν καί θά κατεβάσουν μεγάλες τρικυμίες καί 
πλημμύρες ποΰ θά συμ-παρά-σύρουν πολλούς είς τάς 
διαφόρους Παροικίας. Μέγας πατριώτης πάντοτε καί 
δημοσιογράφος σήμερον έν Αμερική, κρυμμένος δμως 
έπιμελώς στό καβούκι του, δπως ή χελώνα κατά τούς 
Βαλκανικούς πολέμους ξεσπαθώνει γενναίως. Καταρρί
πτει θρόνους, δημιουργεί δημοκρατία^, έρημώνει τήν

'Ελλάδα μεταφέρων τηλεγραφοειδώς τούς κατοίκους της 
ώς έθελοντάς είς τήν Θεσσαλονίκην, ΐνα πληριοθη τό 
ρηθέν «Θεέ μου μή δίνης τοΰ φτωχού πόρτα καί πα
ραθύρι.

Δεύτερον τέταρτον.— 'Ο καιρός έξ ακολουθεί άμετά- 
βλητος δπως οί λ ι ρ ι κ ο ί πρός τήν Άντάντ παιάνες 
μερικών δημοσιογράφων. Κατόπιν σοβαρών γεγονότων 
πολλών ομογενών τυφλοπάνια πέφτουν σάν ένα φ ύ λ λ ο  
φθινοπωρινό. Οί Νομοταγείς τής Ν. Ύόρκης συνέρ
χονται είς συνεδρίασιν δπως καί έπί τών Χριστιανικών 
διωγμών είς κατακόμβας ή δπως λέγουσι μερικοί έν 
κρυφώ καί παρά-(σ)βύστφ. Ό  έκδοτης μιάς Σατυ
ρικής έφημερίδος, τής οποίας ή ζωή έξαρτάται άπό 
τήν τσέπη τοΰ κόσμου εκφωνεί λόγον βαρυ (α ) οήμαντον, 
δστις τηλεγραφεΐται άμέσως είς δλα τοΓ^Ανακτογούλια. 
Τά μέλη συγκινοΰνται καί τόν χειροκροτούν, δπερ κα- 
τιδών άλλο μέλος τοΰ Συνδέσμου έφώνησε γοερώς: «Σέ 
μέν νΰν έχειροκρότησαν, εμέ δέ άλλοτε έχειροτόνησαν».

Τρίτον Τέταρτον.— Ό  καιρός άγριος ιδίως στό Σι
κάγο. 'Ένας έ'φεδρος αξιωματικός μή έχων τό ξίφος 
του σήμερον τό όποιον έθρυμματίσθη είς τούς αγρίους 
διαξιφισμούς, τούς όποιους κατέφερε κατά τής κουρα
μάνας καί τών κεφαλοτυρίων είς τήν ύπηρεσίαν τών 
Μετόπισθεν ένθα έμάχετο γενναίως κατά τόν Βαλκα
νικόν πόλεμον, σύρει ήδη τήν πένναν του έναντίον όδον- 
τοϊατροΰ. Τό άστεροσκοπεΐον τοΰ Ντελάλη, τό όποιον 
πάντοτε κάτι άνακα(γ)λύπτει, ανακαλύπτει σήμερον 
νέον Αστερισμόν λάμποντα ώσπερ σωρεία λιρών 'στερ
λινών τόν όποιον βαφτίζει «ό Αστερισμός τών Απο
στόλων».

Τό Ά  σ τ ε ρ ο-σκ ο υ π ε ΐ ο ν δμως τοΰ Σατύρου 
περνών τό φώς του άπό τό φάς-ματοσκόπιον καί τό 
Συμμαχικό φα-κό πείθεται δτι εΐναι ό Αστερισμός τοΰ 
Καρκίνου.

Τελευταΐον τέταρτον.— 'Ο καιρός ξανοίγει, δπως ξ-α- 
ν ο ί γ ο υ ν τά μάτια τους καί μερικοί ποΰ έπαυσαν νά 
φωτίζαχνται άπ’ τή Θεσσαλονίκη. Μιά ούδετέρα Πρε
σβεία μ α ρ κ α ρ ί ζ ε ι καί μέ τά π έ ν τ ε  δλους τούς 
κοπτομένους πατριώτας τής αρπάξεως βουτήξεως. Ή  
Γερμανική Προπαγάνδα σκορπά δεξιφ κι’ άριστερά 
εκατομμύρια τών έκατομυρίων άπό τά όποια δέν μπο
ροΰν νά μασήσουν μόνον έκεΐνοι ποΰ έ’χουν τή διάθεσι 
νά φάν κι’ άπό τούς δυό. Μιά άναφορά περιφέρεται 
άνά τάς άγυιάς καί τάς ρύμας, δπως καί ή εισαγωγική 
Δυάς, τήν όποιαν υπογράφουν δλοι οί αγράμματοι καί 
>ί στραβοί σύμφωνα μέ τό ρητόν «έκύήησεν ό τέν- 

τζερες καί βρήκε τό καπάκι».

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ

—  Είδες τί ώμορφα τά είπε γιά τό Σάτυρο ό Εθνικός 
Κήρυξ;

—  Τί; Μήποος ό Κήρυξ άντί άρθρου άρχισε καί βά 
ζει τή σατυρική στήλη τοΰ Σατύρου; Ξέρεις έγώ δέν 
διαβάζω άπό τήν έφημερίδα αύτή τίποτε άλλο έκτός 
άπό τό κύριό της άρθρο καί νά σοΰ πώ τό γιατί. Τά 
μέν εύρωπάίκά τηλεγραφήματα τά βλέπω τό πρωΐ έκεΐ 
ποΰ τά βλέπουν κι’ αύτοί, τά δέ έκ Θεσσαλονίκης τά 
ξέρω πριν άκόμα τά στείλη τό Χαλκεΐον τοΰ Τύπου. 
Αίφνης κάθε δυό μέρες ή καί κάθε μέρα άπό σήμερα 
θά βλέπης τακτικά τό εξής στερεότυπο τηλεγράφημα 
έκ Θεσσαλονίκης: «’Έφθασαν προερχόμενοι έκ Πει
ραιώς 1000 άκόμα στρατιώται καί άξιωματικοί. ’Ώχ! 
κι’ ή μοσχομυρωδάτη».

—  Καί ποΰ τό ξέρεις ςύ;
—  Τό ξέρω γιατί δέν είμαι κουτός δποος είσαι σύ. 

Δέν μοΰ λές άπό τώρα ώς τήν άνοιξι πόσες μέρες εΐναι;
—  Μά άν πάρωμε γιά ’Άνοιξι τόν Απρίλη εΐναι 60 

μέρες.
—  Λοιπήν άν δέν φεύγουν κάθε μέρα 500— 1000 

άπό τόν Πειραιά γιά τή Θεσσαλονίκη ποΰ θά βρεθούν 
τήν άνοιξι αί 100.000 τών Βουλγαρομάχων, αριθμόν 
ποΰ έχει άνάγκην ό Κήρυξ γιά νά μπλοφάρη τούς "Ελ
ληνας τής Αμερικής;

—  Μοΰ φαίνεται πώς έχεις δίκαιο. Δέν μοΰ είπες 
όμως γιατί διαβάζεις μόνον τά άρθρα τοΰ1 Εθνικού 
Κήρυκος; Γιά νά διασκεδάσης τάς άμφιβολίας ποΰ 
έχεις;

—  Γιά νά δ ι α σ κ ε δ ά σ ω  τά σεκλέτια καί τής στε
νοχώριες ποΰ έχω. Τά διαβάζω γιά τόν ίδιο λόγο γιά 
τόν όποιον σύ καί χιλιάδες άλλοι άνθρωποι διαβάζουν 
το Σάτυρο. Γιά νά γελώ κι’ έγώ λίγο φίλε μου. ’Ά ν 
θρωπος τζάνουμ είμαι, στενοχώριες έχω. Έγώ δέν θυ
μώνω, έγώ εντρυφώ γιατί μοΰ κάνουν τήν ίδια έντύ-
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jtoDOi ποΰ μούκανε μιά φορά ό πρωταγωνιστής ενός 
πλανοδίου θιάσου ποΰ έπαιξε στό χο_>ριό μου τή Γενο- 
6έφα. Ο Κολοφρίδος λοιπόν σέ μια άπό τής 69 σκηνές, 
βγαίνει κάποτε έπί σκηνής καί τραβών τό ξίφος του 
ρίχνεται εναντίον κάποιοι’ αλ/.ou άναφωνών τραγικά ε’ις 
Τήν διαπασών. ’Έ ! nr λοιπόν έφόνευσας διαμπερώς τήν 
μήτηρ τών τέκνων αυτής; ΙΊαράλαβε λοιπόν άξιόφαυλε! 
Νά γιατί τά διαβάζω, άλλά δέν είδα τίποτε σχετικό μέ 
τό Σάτυρο."
£ — 'Ητο σέ μιά άνταπόκρισι από τό Ντητρόϊτ ενός 
ί χ τ ά κ τ ο υ  ά ν τ α π ο κ ρ  ι τ ο ΰ.

— Κατάλαβα. Θέλεις νά πής μιά ανοιχτή άνώνυμος
επιστολή.

—  Άνταπόκρισις σοΰ είπα.
| .— Λοιπόν τό «εκτάκτου άνταποκριτοΰ» γιά κάθε άν
θρωπο ποΰ έχει κοινό μυαλό δέν διαφέρει κατά τίποτε 
άπό μιά ανώνυμο επιστολή. Τό φαΰλο αυτόν ποΰ άντε- 
πιστέλλει τόν προστατεύει καθώς βλέπεις ό πέπλος τοΰ 
αγνώστου. Δέν έ'χει τό θάρρος νά βγή στό φώς. Δου
λεύει στό σκοτάδι. Φοβάται τής δημοσιότητας τό φώς· 
χύνει δμως τό φαρμάκι τής βρώμικης ψυχής του, ξερνά 
τή χολή τής πρόστυχης καρδιάς του, φροντίζουν τα 
βρώμικά του χείλη νά λασπώσουν μιά κατακάθαρη ύπό- 
ληψι τιμίου βιοπαλαιστοΰ, άγωνίζεται νά καταστρέψη 
αν μπόρεση μιά ευτυχία, νά σπείρη τήν αμφιβολία, κά
νει δηλαδή δ,τι καί κείνοι ποΰ στέλλουν ανώνυμα γράμ
ματα. Αύτός μάλιστα χάρις στήν άντίληψι τής ή θ ικ ή ς 
ποΰ έ'χει ό «Κήρυξ» τό κάνει σέ μεγάλειιέρα κλίμακα. 
Μοΰ στέλλει τό ανώνυμό του γράμμα ανοιχτό, νά τό 
διαβάσουν καί 3— 4 χιλιάδες άλλοι άνθρωποι, δσοι πι
στεύω πως θάναι σήμερα καί οί άναγνώσται τής φυλ- 
λάδας. Ό  άνθρωπος ποΰ δέν εχει τό θάρρος νά , πή 
«Έγώ είμαι» δέν είναι παστρικό τσανάκι.
; — ’Λ !  "Ωστε νά ποΰ ό «Κήρυξ» έχει δίκηο γιά τά 
μάρκα τής Π ρεσβείας.

— Δέν περίμενα βέβαια νάχης περισσότερο μυαλό. 
Βλέπω δμως δτι πέσαμε σέ συγγενές θέμα ή μάλλον 
οέ παρομοίας φύσεα>ς α τ ι μ ί α  ποΰ διαπράττεται τώρα 
τελευταίως είς βάρος τής Ελληνικής τιμής. Λοιπόν φίλε 
μου οί ά'νθρωποι αυτοί κάνουν τό ίδιο πράγμα μέ τόν 
ανταποκριτή τοΰ Ντητρόϊτ· γιατί όχυρούμενοι πίσω άπ’ 
το ά κ α τ α δ ί ω κ τ ο ν συκοφαντοΰν αίσχρώς. ’Αλλοί
μονο σέ μιά Πρεσβεία αν έφθανε μέχρι τοΰ σημείου νά 
κατεβαίνη καί ν’ άνοίγη δικαστικές δοσοληψίες μέ κάθε 
φαΰλο ποΰ τήν συκοφαντεί. Π ρεσβεία θά πή σ πί τ ι τ ο ΰ 
Β α σ ι λ η ά .  Ό  Πρέσβυς είναι άντιπρόσίοπος τοΰ Βα- 
σιληά καί φαντάσου τώρα τί τιμή γιά έ'να Βασιληά νά 
βγαίνη στό παζάρι κάθε λίγο καί ν’ άνοιξη δίκες έπί 
συκοφαντία μέ τόν πρώτο παληάνθρο>πο. Ό  κ. Βοΰρος 
μάλιστα έκαμε πολύ άσχημα καί νά τό διαψεύση άκόμα.

— Μά είδες πώς ό Κήρυξ έφερε παράδειγμα τόν 
Πρέσβυ τής Γερμανίας ποΰ κατήγγειλε τήν κλοπή τής 
αλληλογραφίας τής γυναικός του;

—  Είσαι βλάξ τότε, δπως είναι καί κείνοι ποΰ τά 
Υράφουν αν τά φέρνουν ώς σοβαρά επιχειρήματα. Ή  
καταγγελία τοΰ Μπέρνστορφ είναι καταγγελία ί δ ι ω- 
τ i κ ή ς φ ύ σ ε ω ς .  Στήν περίστασι έκείνη δηλαδή ένας 
λ ω π ο δ ύ τ η ς  μπήκε μέσ’ στό σ π ί τ ι  τοΰ Μπέρν
στορφ καί έ κ λ ε ψ ε  μερικά άντικείμενα ποΰ άνήκον 
°τήν κυρίαν Μπέρνστορφ. Ό  Μπέρνστορφ λοιπόν δχι 
0 Πρέσβυς τής Γερμανίας, άλλά ό άνδρας τής κυρίας 
Μπέρνστορφ ειδοποίησε τήν αστυνομία δτι έ' κ λ ε ψ α ν 
π ̂ ρ ι ο υ σ ί α  τ ή ς  γ υ ν α ι κ ό ς  τ ο υ .  Νομίζεις 
*°ι>,πόν πώς είναι τό ίδιο πράμμα καί τώρα; Τί νταρα
βέρι έ'χει ή αξιοπρέπεια τής Γερμανικής Πρεσβείας 
^  τά γράμματα τά μυρωδάτα τής κυρίας Μπέρνστορφ;

Δέν είναι δύσκολο νά καταλάβη τό ξερό σου τώρα δτι 
Τ(ι γράμματα τής κ. Μπέρνστορφ δέν θά πή Γ ε ρ μ α- 
νι *ή Π ρ ε σ β  ε ί α δπως δέν θά πή η θ ι κ ή  οταν 
^.υρούμενος πίσω άπό τό ά κ α τ α δ ί ω κ τ ο ν σ υ κ ο 
φ α ν τ ε ί ς  β έ β α ι ο ς  ώ ν  π ώ ς  κ α ν ε ί ς  δ έ ν
ft ' ' /υα σ ε  κ υ ν η γ ή σ η .

ΑΓΙΟ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΝΟΜΟΤΑΓΩΝ

Σεμνά, ήσυχα, χωρίς ψευτομεγαλεία καί πομπές, δί

χως ρεντιγκότες καί ψηλές τσιμινιέρες, χωρίς κανένα 
πόθον έπιδείξεως διεξήχθησαν τήν περασμένη Κυριακή 
ui άρχαιρεσίαι τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ άρτι- 
συστάτου Συνδέσμου τών Νομοταγών της πόλεώς μας 
καί ή έπιψήφισις τοΰ Καταστατικού του.

Πολύ πρό τής όρισθείσης ώρας τό Webster Hall 
ήτο γεμάτο άπό άνθρώπους όλων τών τάξεων, άνθρώ
πους ποΰ συναδέλφωσεν σ’ έναν κοινό πόθο ό κίνδυνος 
ποΰ απειλεί τήν δύσμοιρο Πατρίδα. Πόσοι ήσαν; Δέν 
τούς μετρήσαμε. Είδαμε μόνον δτι οί δ ρ θ ι ο ι ήσαν 
δι π λ ά σ ι ο ι καί περισσότεροι ίσως άπό τούς ευτυχείς 
ποΰ ήρθαν ενωρίς κα'ι κατέλαβαν θέσεις. "Οταν πλέον 
τό Hall δέν χωρούσε άλλους ό έκδοτης τοΰ Σατύρου 
κ. Κ. Ζαμπούνης ώμίλησε πρός τό άσφυκτικώς συνωστι- 
ζομενον έκεΐνο πλήθος ώς εξής:

Κύριοι,
Σεμνή ώς ή αγνή Ελληνική ψυχή σας άλλά καί ύπε- 

ρήφανος δπως ό ένδοξώτερος τών Θρόνων τής γης, τοΰ 
Ι&ποίου προασπισταί τασσόμεθα σήμερον συνάγειρόμενοι 
πεο'ι Αύτόν, προβάλλει πρό τών οφθαλμών μου ή απέ
ριττος αϋτη Ελληνική, άδελφική συνάθροισις.

Όποια άληθώς κολοσσιαία διαφορά μεταξύ τής συγ- 
κεντρώσεως ταύτης καί έκείνης, ήν προύκάλεσαν οί άν
θρωποι τής διχονοίας καί τοΰ μίσους, οΐτινες άφ’ ού 
κατεσπάςαξαν τά στήθη τής μακρυνής IIατρίδος, διέ
πλευσαν τόν ώκεανόν, ΐνα μεταφυτεύσωσι καί μεταξύ 
τοΰ έν ’Αμερική Ελληνισμού τά σπέρματα τοΰ φανα
τισμού, τοΰ αδελφικού σπαραγμού, τής διαιρέσεως. Δέν 
ύπάρχουσι, κύριοι, καθώς βλέπετε σήμερον έπί τής εξέ
δρας ταύτης σοβαροί κύριοι, μελανειμονοΰντες, άνθρω
ποι τούς όποιους έ'ρριψεν έπ’ αύτής τής έπιδείξεως ό 
άνεμος. Δέν προβάλλαυσι σήμερον πρό υμών σοφοί καί 
φωστήρες, εθνικοί ήρωες καί μεγάλοι πατριώται, οΐτι
νες ξένοι προς τόν Ελληνισμόν, άσχετοι πρός τήν πι- 
κράν βιοπάλην του, παρουσιάζονται έσχάτως μέ τουπέ 
δέκα Ναπολεόντων, ΐνα ύποδείξωσι πρός ήμάς τά κα
θήκοντά μας, καθήκοντα άτινα εκείνοι κατεπρόδωσα#.

’Ίσοι ημείς σήμερον έν ΐσοις, άλλά καί πρώτοι έν τοΐς 
πρώτοις έσπεύσαμεν είς τήν όδυνηράν, είς τήν άπέλπιδα 
φωνήν τής σφαγιαζόμενης Π ατρίδος, τήν όποιαν αϋτη 
έρρηξε διά τής Προσο.>ρινής Επιτροπής τοΰ σήμερον 
συμπηγνυομένου'Συνδέσμου τών Νομοταγών.

Ούδενός κύριοι τήν προσοχήν διαφεύγει ή κρισιμότης 
τών περιστάσεων δι’ ών διέρχεται ή τάλαινα Πατρίς. 
Άπό τοΰ άπωτάτου έκείνου σημείου μέχρι τοΰ όποιου 
φθάνει ό οξυδερκής τής 'Ιστορίας οφθαλμός έως σή
μερον, ουδέποτε ή Ελληνική φυλή εύρέθη αντιμέτωπος 
τοσούτων σοβαρών κινδύνων άπειλούντων αύτήν ταύτην 
τήν ύπόστασίν της. Ά φ ’ ής τό Ελληνικόν Γένος άνεφάνη 
έπί τής παγκοσμίου σκηνής τών εθνών μέχρι σήμερον 
ουδέποτε άλλοτε διήλθε κρισιμωτέρας στιγμάς, άπειλού- 
μενον νά συντριβή τελείως, νά καταποντισθή εις τόν 
ώκεανόν τών παθών, διότι ούδέποτε άλλοτε οί άσπον- 
δώτεροι αύτού έχθροί υπήρξαν ε σ ω τ ε ρ ι κ ο ί ,  έ'στω 
καί άν τινές έξ αϊτών έκ πλάνης. Άπό τής εποχής τοΰ 
ΓΙεισιστράτου ούδείς ποτε "Ελλην έφιλοδόξησε δικτα
τορίαν Ελληνικήν καί δή διά τής συντριβής Έκείνου, 
'Όστις χάρις είς τήν στρατηγικήν Αύτού ιιεγαλοφυΐαν 
διέγραψε διά τής αιχμής τοΰ ξίφους του τά δρια τής 
διπλασιασθείσης καί μεγαλυνθείσης Ελληνικής Π ατρί
δος. (χειροκροτήματα άτελεύτητα καί ζητωκραυγαί ού- 
ρανομήκεις συγκλονίζουν τήν αίθουσαν).

Ναι! Χειροκροτήσατε. Είναι τοΰτο ή ώραιοτέρα έκ- 
δήλωσις τών εύγενών αίσθημάτο^ν τής αγνής 'Ελληνι
κής ψυχής σας. Είναι ή έκφανσις τοΰ δικαιοτέρου εύ- 
γνωμοσύνης φόρου, τοΰ όφειλομένου πρός Εκείνον, 
'Όστις έθεσεν είς κατωτάτην μοίραν τήν ζωήν του, τόν 
Θρόνον του, τήν ζωήν αύτών άκόμη τών τέκνων του, 
ΐνα προάσπιση τά ϋψιιστα τών συμφερόντων τής κινδυ- 
νευούσης Π ατρίδος. Νά ζήση! Άλλοίμονον είς τήν δύσ- 
μοιρον Πατρίδα έάν δέν έζη καί δυστυχία είς τήν Ελ
ληνικήν φυλήν, αν οί φιλοδοξοΰντες ήθελον επιτύχει 
νά σύρωσι τήν Ελλάδα άπό τού τραχήλου είς τό άπέ- 
ραντον σφαγεΐον έντός τοΰ όποιου άνωφελώς αίματο- 
κυλίεται αλληλοσπαρασσομένη ή Ευρώπη σήμερον, ΐνα 
έξέλθη αύτού αΰριον αιμοσταγής, συντετριμμένη, σφα- 
δάζουσα.

Ά ς  κρύπτωνται δσον θέλουσιν δπισθεν τών παχέων 
τοίχοη' τών εθνικών συμφερόντων, ας φέρωσιν δσον δύ- 
νανται βαρεΐαν, ώς οί Μεσαιωνικοί πολεμισταί, χαλκί- 
νην προσωπίδα έφ’ ής ανέγραψαν τή(ν λέξιν π α τ ρ ι (ο- 
τ ι σ μ ό ς. Είς μάτην! Ούδένα θά δυνηθώσι ν’ άπατή- 
σοισιν έξ έκείνων, οΐτινες δέν έγεννήθησαν ν’ άπατών- 
ται. 'Όχι! Δέν ήσαν, κύριοι, τυχαία τά θλιβερά γεγο
νότα, άτινα άπό τής έκρήξεως τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου 
μέχρι σήμερον έξετυλίχθησαν είς βάρος τής τιμής καί

τής ζιοής τής II ατρίδος. Δέν ήγνόει βεβαίως ό έκ Κρή
της πολιτευτής τάς σκέψεις τοΰ Δαφνοστεφούς Στρα
τηγού τήν στιγμήν, καθ' ήν έξερράγη ή αχανής πυρ- 
καϊά, ήτις κατατρώγει άκόμη τήν νεότητα καί τήν οί
κο νομικήν εύρωστίαν τής Ευρώπης. Δέν ήγνόει ό πολι
τικός και αρχηγός τών Φιλελευθέρων, δτι έφρικία ό 
εστεμμενος ΣΤ Ρ Α Γ Η ΙΌ Σ πρό τοΰ κινδύνου λά πα- 
ρασύρη τήν Πατρίδα είς πόλεμον πριν ή συλλάβη τά 
δεδομένα τής έπιτυχίας, πριν ή σταθμίση τά γεγονότα, 
πριν ή παρακολούθηση τήν έξέλιξιν αϊτών, γνωρίζων 
καλώς δτι ό αγών δέν θά ήτο βραχύς, ώς έπί,στευον οί 
πολλοί, άλλά διαρκείας μακράς μετ’ αβέβαιου αποτελέ
σματος. Καί δμως έσπευσεν ό .αρχηγός τών Φιλελευθέ
ρων καί έσπευσεν δραττόμενος οντω τής πολυτίμου εύ· 
καίριας, ήν άπό έτών άνίμενεν. Τής εύκαιΐρίας νά 9^6  ̂
τό Στέμμα άντιμέτωπον τής υποθετικής εύγνωμοσύνης 
της. Ελληνικής φυλής πρός τάς Προστάτιδας Δυνά
μεις, νά θέση τόν θρόνον αντιμέτωπαν πρός τόν 'Ελ
ληνικόν λαόν τόν α ι σ θ α ν ό μ ε ν ο  ν μόνον καί ούχί 
δ ι α ν ο ο ύ μ ε ν ο ν! Ευτυχώς δμως ό Ελληνικός λαός 
δέν ένέπεσεν εις τήν έπιδεξίως στηθεΐσαν αύτώ παγίδα.

"Ολαι αί Συμμαχικοί πιέσεις, οί έξευτελισμοί ϊτής 
Ελλάδος καί αί ατιμώσεις προδιεγράφησαν έσκεμμένιος, 
ήσαν μία ολόκληρος σειρά προηγουμένως μελετηθέντος 
ανοσιουργήματος ένα καί μόνον έχοντος κύριρ-ν σκο
πόν. Τήν έκθρόνισιν Έκείνου, μέ τήν ελευσιν τοΰ οποίου 
έβαυκαλίσθησαν καί άπέθανον γεννεαί ολόκληροι δού- 
λιον, Έκείνου τοΰ οποίου τό δνομα έπί αιώνας όλους 
συνεβόλιζε καί συμβόλιζε· δ1’ ήμάς ακόμη την έκπλή- 
ρωσιν τών ώραιοτέρων ονείρων τού δουλωμένου Γένους, 
τήν άποκατάστασιν καί τήν ενότητα τής Ελληνικής 
φυλής. (Χειροκροτήματα άτελεύτητα).

Αφήσατε τήν καρδιά σας νά εκχείλιση είς ώκεανσύς 
λατρείας, είς πελάγη άφοσιώσεοτς διά τόν Πρώτον ‘Έλ
ληνα, δστις έ'να καί μόνον έ'θεσε τοΰ βίου του σκοπόν, 
τήν Δόξαν καί τό Μεγαλεΐον τής Ελλάδος. Ιΐτερώ- 
σοτε πρός στιγμήν τήν φαντασίαν σας, ΐνα μεταφερθήτε 
έν Ιερά φρικιάσει πλησίον Έκείνου, δστις άπό δύο καί 
πλέον έτών διέρχεται τάς πικροτέρας τών μαρτυρικών 
στιγμών διά τό μόνον έγκλημα, δτι πολύ, δτι άπείρως 
τήν Ελληνικήν Πατρίδα ήγάπησεν.

Αφήσατε τήν εύγενή Έλλΐ|νικήν ψυχήν σας νά θώ
πευα η άπαλά τήν αίγλήεσσαν μορφήν τοΰ Κατνσταντίνσυ 
μας καί συνενώσατε τούς άγνοτέρους τών παλμών σας 
είς έναρμόνιον μουσικήν διά τόν Μάρτυρα Βασιλέα μάς.

Κύριοι! Δέν θά μακρυγορήσω άσκόπως άναφέρων 
πρός ύμάς τούς λόγους, ιδιαιτέρως εκείνους, οΐτιν&ς 
έπέβαλον τήν σύμπηξιν, τήν διοργάνωσιν τών Συνδέ
σμων. Ούδείς έξ υμών άγνοει, κύριοι, δτι άνθρωποι ου
δέποτε έπικοινωνήσαντες πρός τόν Ελληνισμόν τής Α 
μερικής, ούδέν δι’ αύτόν άλλοτε ένδιαφέρον έπιδείξαν- 
τες, ούδέποτε διανοηθέντες καν τήν βελτίώσιν τής τύ
χης του έχουσι τό θράσος σήμερον νά παρουσιάζαηται 
πρός αϊτόν ώς προστάται του, έναγκαλιζόμενοι ήδη^*&- 
τόν δπως ό βόας τό θϋμά του.

Ποιοι θά άναλάβωσι λοιπόν τόν βαρύν αλλά καί εύ
γενή αϊτόν ύπέρ τής Π ατρίδος άγώνα; “ Οχι βεβαίως 
οί φιλόδοξοι καί οί συμφεροντολόγοι· δχι οί --πλανη
μένοι καί οί απλοϊκοί, άλλ’ οί άνθρωποι της ΰγιοΰι 
σκέψεως, ήμείς δλοι συνηνωμένοι έν άδελφική όμονοία 
είς κοινήν καί ταχεΐαν ενέργειαν έκ τής όποιας έξαρτά- 
ται ή τιμή καί ή τύχη τής Π ατρίδος.— Είναι βαρύς, 
κύριοι, ό αγών, άλλ’ εύγενές τό επαθλ,ον οπερ> μάς ανα
μένει. Μή δειλιάσητε. Θά μάς χλευάσωσι, θά μάς ύβρί- 
σωσι, θά μάς προπηλακίσωσι, θά μάς συκοφαντήσωσιν, 
οί μέν έκ πλάνης, οί δέ έξ άτιμου υπολογισμού. Έγκαρ- 
τερήσατε. Οί οφθαλμοί τής ψυχής σας ας στρέφωνται 
διαρκώς πρός τήν ίεράν τοΰ Παρθενώνος χώραν καί 
τά χείλη σας ας έξαπολύωσι πάντοτε τόν κεραυνόν. 
«Π ΙΣΤ Ο Ι ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ Ο ΣΤΙΣ ΜΟΝΟΣ 
ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΤΝΟΠΑΘΟΥ- 
ΣΑΝ Π ΑΤΡΙΔΑ.».

ZHTQ Η Π ΑΤΡΙΣ, ΖΗΤΩ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ!

Θεωροΰμεν περιττόν νά εϊπωμεν δτι έκάστην περί
κοπταν τοΰ λόγου έπεσφράγιζον ζητωκραυγαί καί χειρο
κροτήματα άτελεύτητα.

Πρόεδρος ίξελεγη διά βοή" ό κ. Σόλων Βλαστύς.
Μεθ’ δ ανεγνώσθη καί έψηφίσθη τό Καταστατικόν 

τήν έπιψήφισιν τοΰ όποιου έπηκολούθησε ψηφοφορία 
τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. Οί έκλεγέντες 
είναι κατά σειράν έπιτυχίας οι έξης:
Χρ. Μακρής, Γ1. Γερωλυμάτος, Ν. Θεοδοσύπουλος, Κ.

Βαλιάνος, Γ. Κόντος, Γ. Π αναγιωτόπουλος, Α. Λε-
κάκης, Α. Κονταρίνης, Λ. Κούρτης, Α. Μητρόπου-
λος, Π. Θεοτοκάτος.
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Κ A I Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Α  Μ Ε Ρ Ι Κ Α  
Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Α  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

θ.λεις νά βάλης ροΰχα εις τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης σιούς 'Εβραίους κΓ είς κάθε τσαρλατάνο. 
Στα ροΰχα παίζει ρόλο κΓ ή μπουτουνιέρ’ άκόμα 
δχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα. 
Άόύν.,τον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 
αν δεν τόν εχ’ ή Φύσις γέννηση καλλιτέχνη- 
γι’ ΐΛΐτό αν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι Φιγουρίνι 
τρέξε να βρής τό Γούτα ποΰ τοΰς δανδήδες ντύνει. 

G o u ta s  tk Co. 499 6th Ave. New York.

Σ /Ν .  ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite I 115 Chicago, 111.
Έργασθείς είδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Παρισίων 

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

Γ Ωραι επισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείοι
10— 12 π. μ. Mosonie Temple Suite 1115
2— 4, 6— 8 Μ. Μ. . Chicago, III.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π Α Π ΑΗ Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός δΓ άνδρικάς άσθενείας.
'Ωραι επισκέψεων Γραφεία

Τρίτη. Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre Bldg. 
ν .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 

ι , ι« δίχως τοΰτα φουκαρά
/ X -sisk \ κι> “ ν '̂Εν ^λΐΙ9 ν“  τ“  χάσης

καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
to  Hair Tonic παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.
_ .  . .

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη, δλων τών ανδρικών είδών. 

Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρόυχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
' ΙΩΑΝ Ν ΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν είσιτήρια άτμοπλοϊκά καί σιδηροδρομικά 
δΓ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.

Προθυμία, είλικρίνεια καί τιμαί ασυναγώνιστοι.
33 OLIVER STREET, NEW YORK.

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εΰθΰς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ' έ'χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο;

• * ·
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

Έ δρα έν HOUDSON, MASS.
Telephone, Houdson 56

’Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,  |
Φέρομεν είς γνώσιν τών ένδιαφερομένων δτι ή Ε 

ταιρία μας ήρχισε τήν εκμετάλλευσιν τών εφευρέσεων 
της έν τφ ίδιοκτήτω έργοστασίω έν Hudson Mass. 
’ Εχομεν ήδη παραδώσει τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχοιιεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ιδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλι σιν τών μετοχών εΰθΰς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.
• Διά τοΰτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σοχιεν τό κοινόν δτι τώρα εΐναι ή καταλληλοτέρα περί- 
στασις δπως άγοράση μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρό. πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δΓ έκάστην μετοχήν.

,̂’ράιματέ μας είς τά Κεντρικά Γραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ΰπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.
* * *

Τ ά  πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλάκωση 
"Α ν μ ’ ενα πόδι εϋρεθής εϊτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ιρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζών Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Maraka*, R ookery  Bldg. R oom  817 , C hicago, 111.

TY Π ΟΓΡΑΦΕΙΟΧ «Σ ATYPOΥ»
Έκτελοΰμεν πάσαν τυπογραφικήν καί λιθογραφικήν 

εργασίαν. ’Εκτυπώνομεν βιβλία καί Καταστατικά. Έρ
γασία κ α λ λ ι τ ε χ ν ι  κ ή, παράδοσις τ α χ ε ί α .  Τιμαί 
άσυναγώνιστοι.

★  *  *

ΒΙΒΛΙΟ Π Ω ΑΕΙ ΟΝ «ΣΑΤΥΡΟΥ»
Πλούσια συλλογή παντός είδους βιβλίων. Φιλοσο

φικά, ’Ιστορικά, Παιδαγωγικά, Μυθιστορήματα, Ποιή
ματα κλπ. Δελτάρια κοινά καί γκλασέ μέ δλα τά ονόματα. 
Κατασκευάζομεν δελτάρια ταχυδρομικά με τήν φωτο
γραφίαν σας. Έπίσης εκτυπώνομεν τήν φωτογραφίαν 
σας έπάνω είς μανδήλια μεταξωτά. Είναι τό ωραιότερο 
αναμνηστικό δώρο ποΰ μπορείτε νά χαρίσετε στοΰς συγ
γενείς καί τοΰς φίλους σας.

’Ιδιαίτερον τμήμα. Εικόνες Ελληνικοί άγιων, έλαιο- 
γραφίαι άγιων καί διάφοροι άλλαι. Δίσκοι φωνογράφων 
μέ δλα τά Ελληνικά, ’Αμερικανικά καί Ευρωπαϊκά τρα
γούδια.

ΙΙοτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
“Εχεις τά δόντια σου γερά; “Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά και δέν τά διόρθωσές
έν δσφ ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης.
Έάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη
μήν τρέμης κΓ δ Μενέλαος, κοϊλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μονάχά γι’ αύτό δεν άμφιβάλλω
καί κράτς θά πάη στην εύχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  MENEV ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 W E ST-37 STREET NEW YORK

•  *  *

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν Ιχης χρήμα 
βέν ήμπορείς σέ βεβαιώ  νά  κάνης οΒτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
ϊ  δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Αάδια, έληές* τυριά,- κονιάκ μ} φθήνεια δσω  πέρνει 
γιβτ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοΤς τά  φέρνει.
LK K AS & 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 τσϋ "Οθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπχος έγώ περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

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

GIFTEAS BRO S.'
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σαςι στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πρίν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, αγνή 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

NEW YORK.

LEVANT TRADING CO.
Mail order bysines:

1 Άναλαμβάνομεν ν’ άγοράσωμεν καί σάς άποστείλοΗ 
μεν δ,τι έχετε άνάγκην. Έπίσης παραλαμβάνομεν έξ 
Ελλάδος δ,τιδήποτε διά λογαριασμόν σας καί άποστέλ- 
λομεν έπίσης διά τών άτμοπλοίων. Γ ράψατε μας:

59 Pearl St., Room 707.
★ ★ ★

OLIVER TYPEWRITER
ΑΙ μηχαναί Oliver είναι αί καλλίτεραι.
Είναι αί στερεότεροι γραφομηχαναί.
'Ο χειριαμός των άπλοΰς.
Ή  τιμή των ασυναγώνιστος.
Δέν εΐναι ανάγκη νά πληρώσητε δλην τήν αξίαν άμέσως, 
Τήν αγοράζετε μέ δόσεις.
Μή χάνετε τήν ευκαιρίαν.
Κάμνει άλλην έντύπωσιν ένα γράμμα μέ γραφομηχανήν 

παρά μέ τό χέρι. Γράψατε:
OLIVER TYPEWRITER CO.

3 1 0 Broadway
CITY

*  * .  *

Πές μου τί είσαι; σ’ έρωτώ. Κύριος ή Μαντάμ;
Π ανοΰργος Εΰα δηλαδή ή μπουνταλάς Ά δά μ :
'Ό,τι κι’ αν είσαι σίγουρα θάχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια 
"Αν θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
: άν γλόμπο τοΰ ηλεκτρικού, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοΰ Φαράκου. 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μένα μόνον άκου.

228 W. 28ΤΗ ST.,
***

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ
Τούς Μαγείρους σας 
Τούς Ζαχαροπλάστας σας

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ποΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομά'.ας,
λάδι άνθοΰ άπόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κΓ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ία ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

***
Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  

Ιατρός
136 E. 17th St., NEW YORK

* ★ ♦
’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αΰλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κΓ αγρια τή φιλούνε ·
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναΰλά του ελάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ  καί δίνει καί εισπράττει 
ποίναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Y»rk

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
*οδχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Α ν θέλης νά συγκινηθή κΓ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κΓ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά  κάνβς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

P A P A G E O R G E  B R O S.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

στου 
στοΰ

Τούς άρτοποιούς σας στοϋ
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοϋ

στοΰ 
στοϋ 
στοΰ 
στοϋ 
στοΰ 
στοϋ 
στοΰ 
στοΰ

Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν
ΚΟΛΜΑΝ
ΚΟΛΜΑΝ
Κ Ο Λ Μ Α Ν
Κ Ο Λ Μ Α Ν

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

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

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

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW Y °P
Telephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175  

* * »
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοί καπέλλων 
άπό τούς Πέππαν κι’ νΑ λεξ δ ς  σπεύση νά τά πάρη 
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Π έππας καί Άλεξ. είναι άγόρια ζηλεμένα 
κι’ όποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα. 
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago 

"1450 W. 5th Ave. Cleveland


