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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη: 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αυτός μέ μάς κα'ι μείς μ’ έκεΐνον χάζι.

Νέα'Ύόρκη εδρα μας Σατύρου τρίτος χρόνος 
καί τοΰ Ρωμηοΰ πολύ κΓ εμάς μάς συγκινει ό πόνος.

ποΰ μάς ψάλλουν τό καί τό 
Εκατόν εΐκοσοκτώ

**.ν θέλη ϊίμως καί κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δ\ιό 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 ά λ η .

Χίλια έννηακόσιακόσια μά καί δέκα εξη 
μεσ’ σαΰτή τή μπόρα κάτι θά μάς τρέξη.

Είκοσι τρείς Δεκέμβρη μ’ είρηνικάς προτάσεις 
άλλά καί μ’ εκθρονίσεις ξηροκαμπίας πάσης.
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II— Τήν είδες τήν επιτροπή βρέ Φασουλή;
Φ.—  Τήν είδα.

Π .—"Οπως καί σύ ξεσχίζονται καί αυτοί γιά τήν
πατρίδα

μόνον εκείνοι κάθονται θαρρώ στό Μάκ ’Αλπιν 
καί σύ στούς χίλιαυς δέκα τρεις ένθα ψωφάς της

πεΐν.
Φ.— Δέν είμαι σήμερα φτωχός πώς μ’ήξερες κοθώνι 

Πάνε ή ’μέρες ή παλιές, καινούριοι ήρθαν χρονοι 
κι’ ή προπαγάνδες έ'ρχονται κι’ ή μιά σκουντά τήν

άλλη
μέσα σ*τήν τρύπια τσέπη μου δολλάρια νά βαλη.

Π .—  Βρέ τί μοΰ λές; ’Επλούτισες λοιπόν αληθινά;
Φ.— Μάρκα στής τσέπες μου χρυσά καί λίρες και λιανά 

βροντολογοΰν σάν περπατώ καί κάνουν τραγκα
τρσΰγκα

θαρρείς ή κάθε τσέπη μου πώς κλείνει καί μιά
στροΰγκα.

Τώρα ποΰ κόσμος μέ χακί στή ματωμένη γή 
πηγαίνει θέλοντας καί μή μαγκούφη νά σφαγή 
δποιος γυρεύει πόλεμο κι’ δποιος ειρήνη θέλει 
εχει βουτήξει δάχτυλο σέ προπαγάνδας μέλι

Τοΰ Φασουλή ή γνώμη κΓ ίσως κΓ αυτόν τό ζήλο 
νά τοΰ τόν ανταμείψουν μ’ ενα γενναίο ξΰλο.

γιατί ή προπαγάνδες τους, βρέ Περικλή τσαχπίνη 
πληρώνουν καί γιά πόλεμο, άλλά καί γιά ειρήνη.

Λίρες πετοΰν μέ τό σακκί, κορώνες μέ τό φτιάρι. 
Μπάρμπα καί μένα δώσε μου καί ποιός νά πρω-

τοπάρη
κι’ άν μέ ρωτάς άπ’ τήν καλή θά σοΰ είπώ στό τέλος 
παράδες πήρ’ ό Βασιληάς, λεπτά κΓ ό Βενιζέλος 
κι’ δσοι νηστεύουν τό ψωμί κι’ αυτοί ποΰ πολεμούνε 
στών εμπολέμων Περικλή τό χρήμα κολυμπούνε.

Π .—  "Ωστε έπήρες χρήματα;
Φ. -Καί βέβαια, κηφήνα.

ΚΓ ό Λόϋντ Τζώρτζ ποΰ μίλησε γιά τοΰτα καί
γιά κείνα

δέν είπε είδες τά παληά πώς τάχα θά συντρίψη 
γι’ αΰτό πιστεύω πώς κΓ αϋτο παράδες τούχουν

τρίψει.
Λέν λέν θά επιβάλουνε πώς λέγαν τήν ειρήνη 
Δέν πέταξαν τήν πρότασι πώς είδες στό κοφίνι 

. αγρίεψαν έ λίτλ οβ κόρς μά θά τά συζητήσουν 
είς τό τραπέζι σίγουρα κάθε μικρό θά γδύσουν 
κΓ δταν τοΰ Αίμου οί λαοί θά βγαίνουν κουρεμένοι 
θά είναι οί ουδέτεροι σέ δλα κερδισιιένοι.

Π .— Ή ρθαν καί άλλοι Φασουλή προφήτες έδώ πέρα 
μά λέν θαρρώ τ’ άνάποδα πώς θά γενοΰν μιά μέρα.

Φ.— Ξέρω καί καλλικέλαδες εκείνες σιταρίθρες
ποΰ μάς σερβίρουν χίλιες δυό έσχάτης μπσυμπσυ-

λίθρες.
"Οταν στραβός κατήφορο καθώς τό λένε πάρη 
φέξε μου καί ξεγλύστρησα Περίκλεις κατεργάρη. 
Ή  Ρουμανία έ'χε γειά κΓ ύστερ’ άπ’ τή Βραΐλα 
θαρρώ μακαρονίστικη δτι μυρίζει νίλα 
ήν ό Σονΐνο κατιδών, ώς είδες, παπαρδέλα, 
πέρ ντίο Σάντο φώναξε άμίκα πάτσε έλα.
Τούς είδα καί τούς ακόυσα στό μήϊτιγκ κΓ έγώ 
τόν κύριο ’Ίφ — ηγητή, τόν τέως υπουργό 
κι’ είπα άκούσας τά σοφά καί εύγλωττά τους σμπάρα 
άμάν, Θεούλη, δώσέ μου μεγάλη κουφαμάρα.

Π .— ’Αλήθεια στή διάλεξι πώς πέρασες τήν ώρα;
Φ·— Περίφημα. "Οπως περνάς δταν σέ πιάνη μπόρα 

κΓ ένεθυμήθην στόν τριγμό ομογενών όδόντων 
τό φουκαρά τό Δανιήλ στό λάκκο τών λεόντων.

Π.— Καυγάδες μουπαν έγειναν, βρέ Φασουλή, μεγάλοι
Φ·— "Επεσε ξΰλο αρκετό, άλλά τό φάγαν άλλόι

γιατί τούς είπα. Βρέ παιδιά κανείς μήν παραπέρνη 
έμενα κάθε Σάββατο ό Περικλής μέ δέρνει



2 ΣΑΤΥΡΟΣ

κι’ έν τούτοις δέν μ’ έγνώστεψε έδώ σάν μέ κυτάτε ! 
πώς δέν γνωστέψατε κα'ι σεις καί νά μέ συμπαθάτε.

I I .— Τής ανταρσίας τάμαθες πώς μάκρυνε ό γΰρος 
καί έκπτωτο τό Βασιληά έκήρυξε κι’ ή Σΰρος; 
’Έκπτωτον μάς τόν κήρυξαν. Καί τώρα γαυριώντες 
' I ντάναι, πγιά γκρεμάστέν τον φωνάζουνε κι’ οί

Χιώντες
κι’ άπ’ όσους είδαν λευτεριά στά περασμένα χρόνια 
δταν Έκείνος ψείριαζε καί πάγωνε στά χιόνια, 
κανείς δέν έβγαλε κανείς ουτε μουγκοί' μιλιά 
τώρα ποΰ τόν σταυρώνουνε τόν άγιο Βασιληά.

Φ.—Μήν άπορήσης, Περικλή, άν έπαναστατήση 
ή Γλώσσα μέ τόν ’Αχινό καί τό Γαϊδουρονήσι 
κι’ δσα Νησιά έγύρισες στά χρόνια τά παληά 
γιατί ή Φύσις έδωκε στόν άνθρωπο κοιλιά 
καί δέν μπορεί ό δύστυχος έκεΐνο ποΰ θά βγάλη 
μέ συγχωρεΐς στό στόμα του καί πάλι νά τό βάλη.

Είναι σοφοί οϊ Σύμμαχοι, σοφώτερ’ ή ’Αθήνα 
δμως απάντων τών σοφών σοφώτερη ή Πείνα 
γι’ αύτό καί μέσα στή ζωή ζήτω, χαρές καί γελοία 
χέρι μέ χέρι περπατοΰν μέ τά διπλά καρβέλια.

Σάν σοΰ θολώση, φουκαρά, η άμασιά τό βλέμμα 
δλον τόν κόσμο τόν ξεχνάς, τό Βασιληά, το στέμμα 
καί γίνεσαι Ήρόστρατος καί σύ γιά τό Παλάτι 
νά φάνε τά παιδάκια σου ψωμιοΰ ξερό κομμάτι

’Έκπτωτον μάς τόν κήρυξε κάθε Νησί μοΰ λες. 
Μήν τούς μισείς, συγχώρα τους γιατ’ είναι νά

τούς κλαΐς.
ΚΓ έγώ ποΰ τόν αγάπησα κι’ εγώ ποΰ τόν λατρεύω 
καί στήν τιμή Του, Περικλή, τήν άσπιλο πιστεύω 
σάν έ'βλεπα τό μόνο μου παιδί πού μέ τρελλαίνει 
στήν αγκαλιά τής μάννας του τής πείνας νά πεθαίνη 
ίσως κΓ έγώ νά έκανα τόν ψευτοπατριώτη 
ΐσκος κΓ έγώ τόν πρόδιδα σάν τόν Ίσκαριώτη.

Δέν τούς μισώ έγώ αύτούς. Έγώ τούς εκτιμώ 
Σάν άγγιξε τό άτιμο μαχαίρι στό λαιμό 
κΓ εΐδάν πώς δλοι έπρεπε τής πείνας νά πεθάνουν 
βουβάθηκαν. Τί έπρεπε, ήλίθιε, νά κάνουν;

Ή  κάθε έπανάστασις Νησιοΰ μή σέ σκοτίση 
καί μοναχά φασκέλλωσε ομογενείς στή Δύσι 
ποΰ σάν οί άλλοι πολεμούν καί τή ζωή τους χάνουν 
έ'μποροι ’κείνοι, κόλακες έκθρόνισι μάς κάνουν 
μέσ’ άπό τά Γραφεΐά των κΓ άπό τούς καφενέδες 
ξεγάνωτα παράσημα καί π< ίλη ο ντενεκέ δες.

Αύτούς ποΰ μέσ’ στό μακελειό τό θάνατο γυρεύουν 
αγάπα τους κι’ αληθινά στήν προδοσιά πιστεύουν 
Σκύψε στήν εθελοντική τής Σαλονίκης νηότη 
πού κλείνει μέσα της ψυχή αλήθεια πατριώτη 
πλήν στείλε; στάς ομογενείς Κοινότητας τής Δύσεως 
τόν τύπον τών δακτύλων σου μετά θερμής προσ-

ρήσεως.
Π .— Ά ν  μόνον δώσω χρήματα νά μή μιλώ γά ’Ά ρη ; 
Φ.— Μέ χρήμα δέν πληρώνεται τού κόσμου τό τομάρι 

κι’ άφ’ ού ζητά τό Κράτος σου έθελοντάς πώς είδες 
αν σοΰ βαστάη πήγαινε καί άσε τής Πατρίδες. 
Ά φ ’ ού ζητάς ή γνώμη σου, μαγκούφη, νάχη βάρος 
πρέπει καί τών συνεπειών νάχης καί σΰ τό θάρρος 
κι’ δταν ή σούφρα δέν βαστά τοΰ πισινού σου πόλεμο 
ορσε σάν κάνης τενεκέ καί σύ τό φιλοπόλεμο.

***
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

Ενδιαφέρουσα Εΐδοποίησις.
Προκειμένου τήν ερχόμενη Κυριακή νά δοθή στή 

Σ-άλλα (μέ γειά) Πύξ-λαξ διάλεξις περί τής έν Έλ- 
λάδι φαγοΰρας καί τών μέσων τής μεταδόσεως αύτής 
μεταξύ τοΰ έν Αμερική Ελληνισμού, ζητούνται Βασι- 
λόφρονες νά. .  . φάνε ξΰλο. Δέν απαιτούνται προσόντα 
παρά μόνον θάρρος, κεφάλι γερό γιά νά μή σπάζη εύ
κολα καί παίδια πού βγήκαν γερά άπό τήν περασμένη 
διάλεξι.

Άποταθήτε Τέρας Γκάρντεν ποΰ μπαίνεις άπό τήν 
πόρτα καί φεύγεις άπό τό παράθυρο.

ΣΠ ΕΥΣΑΤΕ! Σ11ΕΥΣΑΤΕ!
Πωλ είται μυαλό μέ τήν όκά καί δίνεται χάρισμα 

ξΰλο μέ τό καντάρι. Δέν σάς ζητούν χρήματα παρά 
μόνον «ζήτω». Περιποίησις άπό τά νύχια ώς τήν κορφή. 
Μόλις πής «ζήτω ό Βασιλεύς» θά σέ σηκώσουν στά 
χέρια έν άλλαλαγμώ δλοι οί Βενιζελικοί ποΰ θά σέ. . .  
δέρνουν.

Έπειδή ό έραλΌς τού Κήρυκος δέν πηγαίνει μπρός, 
ζητούνται άνθρωποι νά τόν σπρώξουν— δηλ. τόν έρα
νον δχι τόν Κήρυκα— άν καί δέν χρειάζεται γιατί τε
λευταίως έ'χει πέσει ακριβώς γιατί σηκώθηκε στά πα
νιά. δπερ προορών ύ Βλαστός μετά χαράς έβόα: «Ά-1 
ναγνωστών διέκοψας κράτος αγαθέ όμιλών τοϊς έν σκό- 
τει ώς θεοσκότεινος».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άνθρωπος μέ χωρίς μυαλό καί μεγάλη 
ίδέα γιά νά μορφώση τόν Ελληνισμό τής Αμερικής. 
Μισθός πολύς,. . έν τοΐς ούρανοΐς— κατά τό μακάριοι 
οί πτωχοί τώ πνεύματι.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή έπιχείρησις τοΰ Σατύρου. Λαμπρό 
εισόδημα, έξησφαλισμένον. . . οτής τσέπες τών συνδρο
μητών καί άναγνωστών του. Ό  Συντάκτης του πλου- 
τίσας άπό τή Γερμανική προπαγάνδα καί γεμΐσας τήν 
κοιλιά του άέρα, πρόκειται ν’ ά π ο σ υ ρ θ ή . . .  άπό 
τήν πείνα τής έπιχειρήσεως καί ν’ άνοιξη τ ά . . . δά
χτυλά του γιά νά μοιράση. . . φάσκελλα στούς καλοθε- 
λητάς.

*  ★  *

Α Π Ο  ΤΗΝ ΔΙΑΑΕΞΙΝ
Ή  προχθεσινή διάλεξις της Βενιζελικής άποστολής 

έστέφθη υπό άρκετής επιτυχίας ή γιά νά ιιιλήσωμε 
σύμφωνα μέ τά καθιερωμένα άπήλθομεν άπό τήν διά- 
λεξιν συναποκομίζοντες πολλάς ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς . . .  δα
κτύλων έπί τοϋ σώματος όχι δέ όλιγωτέρας καί μερι
κοί τών Βενιζελικών.

Άπό τή διάλεξι αύτή κατωρθοοσαμε νά καταλάβωμε 
καλά έ'να μονάχα πράμμα. "Οτι ό άγνός πατριωτισμός 
είναι κτήμα μόνον τών Βενιζελικών έκ τών οποίων με
ρικοί γ ε  ν ν α ι - α φ ρ ό ν ω ς  φερόμενοι έδοκίμασαν νά 
μεταβάλουν τήν αίθουσα είς πολεμικόν μέτωπον.

Στή διάλεξι αύτή μολονότι οί γνωστικοί βασιλόφρο- 
νες— δυστυχώς αυτή εΐναι ή άλήθεια— έ'λειπαν, τό άκρο
ατήριον άπηρτίζετο έν σχέσι [is τό πολιτικό φρόνημα, 
άπό μισούς καί μισούς, γι’ αύτό ίσως καί ό κ. Σιώρης 
έφυγε σχεδόν μ ι σ ο κ ο μ μ έ ν ο ς.

Στό πρώτο θεωρείο δεξιά τώ ε ί σ κ λ α ί ο ν τ ι  τήν 
συνάθροισιν έκάθηντο καμμιά δεκαριά Βασιλικοί, με
ταξύ τών όποιων καί ένας Βενιζελικός, ό όποιος δμως 
μόλις άρχισε ό άλλαλαγμός κάτω κατά τοΰ θεωρείου 
άπέδρα καί εξακολουθεί έκ φόβου μήπως κατά λάθος 
τοϋ αλλάξουν, δχι βέβαια τό φρόνημα, άλλά τήν πίστι. . . 
στό ξΰλο.

Κατά τήν διάρκειαν τής Οχλαγωγίας κάποιος άπό 
τήν πλατεία μή φορών ίσως γάντια— έστω καί νού
μερο 13— μάς επέταξε στό θεωρείο τό. . . παπούτσι 
του, τό όποιον μάς έτρεψεν είς φυγήν καί ήκούσθη ό 
εξής διάλογος.

—  Μωρέ τί επέταξε αύτός;
— Τό. . . καπέλλο του άπήντησεν ό άλλος.
Μέσ’ σ’ αύτή τή φασξυλεία— κατά τό φασαρία— δέν 

έλειψαν καί τά καλαμπούρια τού φίλου μου.
—Μωρέ αύτή δέν εΐναι διάλεξις εΐναι διάβρισις καί 

διάβρεξις.
Ή  διάλεξις έξηκολούθησεν έν άδιαπτώτφ εύθυμία 

μέχρι τής 6ης μ. μ. δπως λέγουν εκείνοι ποϋ έφυγαν 
άπό τήν πόρτα. Πολλά «ζήτω* αθώα βέβαια εκείνα ή- 
κούσθησαν, ή Ελλάς άνεκηρύχθη Δημοκρατία καί οί 
κύριοι τού πεδίου άπήλθον ψάλλοντες τόν νέον πρός 
τήν Δημοκρατίαν ύμνον «Ή  Άλεποΰ στήν τρύπα της 
δέν χώραγε, κολοκύθια έ'σερνε».

ΣΤΙΓΜ Α! ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Ή  αύτοβιογραςήα μου.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.)

Μέσα σ ’ έκείνη τήν Έδέμ καί τοϋ γλεντιού τό μέρος
έκεΐ ό τελευταίος μου έξεδηλώθη έρως
κΓ δπως θαρρώ άνέφερα στού λόγου τή σειρά
σάν τό μηρμύγγι έκανα ένα πρωΐ φτερά
καί κλείνων μέσ’ στήν τσέπη μου φράγκα έννηά μονάχα
λαρεβεντέρε φώναξα σέ κάθε φίλη Βλάχα.

Τί νίλες δέν έτράβηξα τόν πρώτό μου τό χρόνο 
ποϋ τάς θυμούμαι κάποτε δμως δέν νοιώθω πόνο 
γιατί στό βίο ή κοιλιά δταν δέν γουργουρίζη 
κυτά ό άνθρωπος μπροστά καί πίσω δέν γυρίζει 
καί μόνον δταν δυστυχής καί γεύεσαι χολές 
τότε ξεθάφτεις μοναχά τής μέρες τής καλές.

Τί στήν άρχή ύπέφερα εΐναι αλήθεια φρίκη.
Η Γκάσντα μου (νοικοκυρά I μοϋ γύρευε τό νοίκι.

μέ μά, μά, μά καί μοΰ, μοΰ, μοΰ, ώς δτου πιά στό τέλος 
έγεινα τής φαμίλιας της κι’ έγώ καινούριο μέλος 
γιατ’ ήταν χήρα ή φτωχή καί στά στερνά σπολλάτη 
χωρίς νά θέλω μ’ έκανε τών ορφανών προστάτη.

Μά νά συνενοούμεθα χωρίς παρεξηγήσεις 
Δέν θέλω ιδιότητάς κακάς νά μοΰ κολλήσης 
κΓ δσο ή χήρ’ αδέσποτη κΓ άν ήτο είχε νειότη 
ποΰ κάποια μέρα θάβρισκε και. κείνη τό δεσπότη 
κι’ δταν ή χήρα φίλε μου εΐναι σάν κείνη τάκος 
κάποιος δεσπότης βρίσκεται στό δρόμο της ή διάκος.

Ά π ’ τής δουλειές ποΰ έκανα σέ κείνη ‘κεΐ τή χώρα 
μέσα στό δύσκολον καιρό στής φτώχειας μου τήν μπόρα 
θά σάς είπώ μονάχα δυό. Ά χ  ό Κεφαλλωνίτης 
ποΰ στή δουλειά του μ’ έβαλε καί βγήκα λωποδύτης.

Μέ ρώτησε ό έμπορος πούχε κοντράτα κάνει 
άπό τή ζέστη τό στρατό τών Βλάχων νά πεθάνη 
«Στά μάτια κάθε όφισερ μπορείς νά ρίχνης στάχτη 
σάν παραδίδης στό στρατό ξυλεία μέ τό φράχτη;»
Μ’ έκύταξε, τόν κύταξα καί είπα μέ πικρία 
ένα βαγόνι— έννοιωσα— θέλεις νά γίνουν τρία.
Στής δυό άπ’ τά μεσάνυχτα θά βρίσκεσαι στήν Γκάρα 
κΓ άφοΰ φορτώσης κάμποση ξυλεία μας στά κάρρα 
θά δείχνης τής φορτωτικής τό βάρος στό σολντάτο 
μά νά σοΰ πώ στά υστερνά καί τής Γ ραφής τό κάτω 
έάν τόν εϋρης δύσκολο τού φέρεσαι μς γλύκα 
καί κάποιο λέΐ τόν κερνάς μαζί μέ μιά τσουΐκα.

Κατάλαβες; Ά μ  ιντσελές τού είπα Βλαχιστί,
—καί μέ τό νοϋ μου— Πρόκειται νά κάνω τό ληστή 
γιατί μέ τοΰτο τόν καιρό άν τύχη δέν τόν κάνω 
άπό τήν πείνα σίγουρα, τό χιόνι θά πεθάνω 
κι’ εΐδα μπροστά μου τή ζωή είδα νά τρέμουν Βλάχοι 
κι’ είπα: Καλ’ εΐναι ή τιμή πλήν κακοχρονονάχη.

"Οταν τά ξύλα τό πρωΐ στούς Βλάχους παραδώσης 
’Έχεις ποδάρια μακρυά, πώς βλέπω, θά τ’ άπλώσης· 
καί θά βρεθης σέ δυό λεπτά στήν άποθήκη πάλι 
κι’ όσοι θάρθοΰνε πλούσιοι, φτι,οχοί, μικροί, μεγάλοι, 
θά τσιμπηθούν στά κάρβουνα τούτέστι τό καί τό 
περίσσευμα ώς είκοσι ζητώ στά έκατό.

’Έτσι έγώ ό λόγιος πούχα λευκή τιμή 
έγεινα κλέφτης, άκαρδος μονάχα γιά ψωμί 
κΓ έκλεβα ζέστη τού φτωχοΰ, δυστυχισμένου κόσμου 
γιατί τής πείνας φάντασμα κυτούσα πάντα μπρός μου 
καί προκειμένου νά μέ βροϋν σάν νεροσταλαχτίτη 
έκανα κάμποσον καιρό κι’ έγώ τό λωποδύτη.

ΕΛΛΗΝΙΣΜΕ! ! ! ΠΡΟΣΕΞΕ !
Μή δίδης πίστι στά τηλεγραφήματα τού Λονδίνου 

πού τά διαβιβάζουν έδώ γιά νά σέ φαρμακώσουν.
Προχθές μάς έσερβίρισαν πώς έ σ φ α ξ α ν  λέει, 

διακοσίους λέει, στάς φυλακάς λέει·, ποΰ εΐναι κανείς 
λέει.. . γιά νά τούς κλαίη. ’Έσφαξαν, άλλά ονόματα 
όχι. Τή σύλληψι τοϋ Εμπειρικού κατώρθωσαν νά τήν 
μάθουν, τά ονόματα τών σφαγέντων δμως δχι, θαρρείς 
καί ήσαν κότες. Έπίσης μάς έσερβίρισαν πώς άξια>- 
ματικοί ένα σωρό κι’ άκόμα ύπέβαλον παραίτησι καί 
ετοιμάζονται λέει σέ πρώτη ε ύ κ α ι ρ ί α νά φύγουν 
γιά τή Θεσσαλονίκη. Ό  Πειραιεύς τζάνουμ είναι στά 
χέρια τών Συμμάχων, γιατί δέν φεύγουν;

Ελληνισμέ! Έν όνόματι της Ελληνικής Πατρίδος 
πού διατρέχει σήμερα τόν έσχατον τών κινδύνων. Πρό
σεξε. Γυρεύουν νά σ’ εξαγριώσουν σέ πέρασαν γιά 
μισό μερτικό καί ζητούν νά σέ φανατίσουν, νά σέ δη
λητηριάσουν μέ φανταστικές σφαγές καί φανταστικώ- 
τερα άλλα γεγονότα. Είδαν πώς τό κίνημα τής Θεσ
σαλονίκης ά π έ τ υ χ ε καί πιάνονται άπ’ τά μαλλιά 
τους τώρα προσπαθοΰντες νά επιτύχουν τήν. έ κ θ ρ ό 
ν ι σ ι  τ ο ϋ  Β α σ ι λ η ά  μ α ς  όχι άπό πόνο πρός τό 
κίνημα, άλλά γιά νά γλυτοισουν μεθαύριο τό τ ο μ ά ρ ι  
τ ο υ ς  γιατί ξέρουν πολύ καλά τί τούς περιμένει. Ελ
ληνισμέ έν όνόματι τής Πατρίδος πρόσεξε.

ΕΪΔΟ Π Ο ΙΗ ΣΙΣ 
Π αρακαλοϋνται όσοι τών συιιπολιτών μας καί τών 

περιχώρων δέν εΐναι της γνώμης τών νεοαφιχθέντων 
κυρίων, όσοι αντιλαμβάνονται πώς ή έκθρόνισις τοΰ 
Βασιλέως θά ματοκυλίση είς βαθιών άπαίσιον τήν Έλ- 
λάδα, δσοι βλέπουν πώς στάς σημερινάς περιστάσεις 
κάθε άλλο συμφέρει παρά άλληλοφάγωμα καί άντεκδι- 
κήσεις, δσοι δέν θέλουν νά βασιλεύση ή άναρχία στήν 
Ελλάδα καί άδελφικός σπαραγμός, ολοι αύτοί παρακα- 
'οϋνται νά μάς στείλουν τήν διεύθυνσίν των.
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μυαλό ταυ αν πρέπει η δχι νά τό κάνη γιά τό κοινό τήν (?ήζιν π(?°5 τιΠν Βουλγαρίαν.» Αλλά μή ήτο λοιπον
συμφέρον. Φθάνει κάνεις άμέσως, χωρ'ις άγώνας χω- εις καλλιτεραν μοίραν τής Ελλάδος τότε ή Σερβία,
ρίς συλλογισμούς στή μόρφωσι μιας γνώμης, δταν μέ έάν ή Βουλγαρία κηρύττουσα τόν πόλεμον καθ ήμών
τή μόρφωσι τής γνώμης αύτής έξυπηρετσΰνται κα! τά μόνον, ήθελεν εξέλθει τούτου νικήτρια, II Βουλγαρία
ατομικά του συμφέροντα, δταν είναι σύμφωνος μέ τήν άπήτει παρά της Σερβίας πολυ περισσότερον έδαφος ή

ικτίϊοα. ιιέ τά; παοαδό- έκ μέρους τής 'Ελλάδος. Πώς λοιπόν ό μόνος έχων
ν,ιδιοσυγκρασία του, με τόν χαρακτήρα, μέ τάς παραδό

σεις του κα! είναι δύσκολον, παρά πολύ δύσκολον νά τήν ανάγκην τής Συμμαχίας εκείνης ητο η Ιν.λά,, η 
συνάντησης άνθρώπους ποϋ ενστερνίζονται ιδέας ποϋ δέ Σερβία δχι εις τρόπον ώστε νά μάς έπιβαλ.η τούς 
γρονθοκοποϋν τά συμφέροντα τους ποΰ καταστρέφουν Βαρείς όρους τής έτεροβαροΰς εκείνης συνθηκης, Ποϋ 
τάς επιθυμίας των, ποϋ πνίγουν τούς πόθους των, ποϋ έγκειται λοιπόν τότε ή θρυλλουμενη πολιτική περινοια 
νεκρώνουν τή φιλ.οδοξία των. Χρειάζεται σιδηρά λο- Γ°ΰ ανδρος τού ύπογραψαντος εκείνην την συνθηκην, 
γική, απαιτείται χαλύβδινοι’ χαρακτήρος δΰναμις γιά δια της όποιας η Ελλάς εδεχετο να συρθή δέσμια οπι- 
ν’ άφήση κανείς άνεπηρέαστον τόν εγκέφαλό του άπό σθεν τοΰ Σερβικοΰ άρματος;
τήν άνθρωπίνην φύσιν του κα! σηκώνομενος ψηλά, ξε- Μάς είπεν ό κ. Καφαντάρης δτι «ό αρχηγός τών φι- 
χωρίζων τό πνεύμα άπό τή σάρκα του, πετών μακρυά, λελευθέρων καλώς ηννόει δτι επιθεσις εκ μέρους τής 
έκεΐ ποΰ δέν τόν φθάνει ή φρενιτις τοΰ δχλου και ή Αυστρίας κατα τής Σερβίας θα συνεπηγετο ευρωπαί- 
λάμψις τών παρατάξεων νά Ιδή τά πράγματα οχι δπως κήν σύρραξιν, οπότε ή θέσις τής Ελλάδος ήτο πρός 
φ α ί ν ο ν τ α ι ,  άλλ’ δπως ε ί ναι .  Τήν αλήθεια τήν τό μέρος τών συιιμάχων». Αλλ ήτο βέβαιος ό άρχηγός
βρίσκει - τό μυα λ ό ,  δχι οί πό θ ο ι . τών Φιλελευθέρων δτι έν περιπτώσει τοιαύτης συρράξεως

Entered at the New York General Post Office 
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Α Π Ο  TON ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Σκυφτός κα! μελαγχολικός μ’ ένα πικρό παραπόνου 

χαμόγελο στά χείλη του ’μπήκε μέσ’ στό Γραφείο μου 
ό φίλος μου τήν επομένη τοΰ Συλλαλητηρίου.

— Γιατί πήγες στή διάλεξ: τής Βενιζ,λικής αποστο
λής— μοΰ λέγει— άφ’ οΰ έγνώριζες ποιός ήτο ό σκο
πός της; Δέν έφαντάσθης δτι ώρισμένως θά συνέβαινον 
εκείνα πού έ'γειναν σέ μιά συνάθροισιν ποΰ πάντοτε 
θά εύρεθοΰν άνθρωποι νά ρίξουν λάδι στή φωτιά; Έ- 
νόμιζα πώς θά είχες καλλίτερα ψυχολογήσει τή φυλή 
σου είς τρόπον ώστε νά μή βρεθής στή δύσκολο θέσι 
πού βρέθηκες καί νά διατρέξης τόν κίνδυνα νά φάς 
ξύλο ή καί νά σκοτωθής άκόμα. Ι'ιατί δχι; Είναι λί
γοι, πολύ λίγοι εκείνοι ποΰ ξεχαιρίζουν τά αισθήματα 
τ’ ατομικά άπ’ τά πολιτικά φρονήματα. Άνθρωποι ποΰ 
σ’ αγαπούσαν ώς χθές, θά ψυχρανθοϋν μαζί σου σή
μερα καί ίσως ίσως νά σέ μισήσουν αύριον. Καί ξέρεις 
γιατί; ’Αλλοίμονο! Γιατί κάνεις χρήσι αύτού τοΰ ίδιου 
δικαιώματος πού έξασκοΰν κι’ αυτοί, τοΰ δικαιώματος 
τής ελευθερίας τής σκέψεως, τής έλευθέρας έκφράσεως 
τής γνώμης. Θεωρούν οί πολλοί τόν εαυτό τους σ’ αύ- 
τάς τάς περιστάσεις ώς τά μονογενή παιδιά τής Π α
τρίδος καί τούς άλλους νόθους. Αύτό πού γιά κείνους 
είναι καθήκον, είναι δικαίωμα, ύποχρέωσις, γιά σένα 
τό θεωρούν ώς ύβριν, τό χαρακτηρίζουν ώς ασέβεια, 
σοΰ τό καταλογίζουν ώς έγκλημα. Είδες τί εγεινε στή 
διάλεξι. Ένας άνθρωπος ευέξαπτος ποΰ δέν έσκέφθηκε 
τήν ηθική ευθύνη τή φοβερή ποϋ θάχε άπέναντι τού1 
Θεού καί τής Π ατρίδος αν αίματοκυλίοντο κεί μέσα j
έφώναξε: «Κάτω ό Βασιλεύς ό Προδότης». ’Άλλοι έξι Παρέστημεν καί ημείς δπως καθήκον καί ύποχρέωσιν
ίσου εύέξαπτοι δπως έκείνος άπήντησαν διαμαρτυρό- είχομεν είς την προχθεσινήν διάλεξιν τής έκ Θεσσαλονί-
μενοι «Ζήτω ό Βασιλεύς». Δέν άπεκάλεσαν οί Βασιλι- κ,Ι? αποστολής, δυστυχώς δμως δέν κατορθώσαμεν νά ήζ·» *
κοί τόν Βενιζέλον προδότην κάθε άλλο. Δέν ύβρισαν άποχωρήσωμεν ταύτης, σύχ! μέ τάς πεποιθήσεις μας Ι’ άκος ζωής! ’Αλλά τίς λοιπόν τήν κατέστησε τοιοιαο;
δπως είδες κανένα αύτοί. Ήγάπων μόνον τόν μάρτυρα 
εκείνον Βασιλέα καί είς άπάντησιν τής ύβρεως άντέ- 
ταξαν τήν πίστιν των μόνον πρός ’Εκείνον, τόν άνεύ- 
θυνον, ώς τόν άποκαλοΰν, ποΰ διακινδυνεύει έν -τού- 
τοις σήμερα τόν Θρόνον, τήν ζωήν του καί τήν ζωήν 
τών παιδιών Του άκόμη γιά τήν Πατρίδα. Δυστυχώς 
δμως είδες τί συνέβη. Οί άνθρωποι ποΰ ήνέχθησαν τόν 
ύβριστήν, έστράφησαν ώς μαινόμενοι έναντίον εκείνων 
ποΰ έξεδήλωσαν τήν πίστιν των μόνον πρός τόν Βασι
λέα τους. ’Όχι φίλε μου δέν έ'πρεπε νά πάς, δέν έ'πρεπε.

— Μά δέν ήτο— άπήντησα— συλλαλητήριον Βενιζελι- 
κόν. Ή το διάλεξις. Οί κύριοι τής αποστολής δέν προσ- 
εκάλεσαν τούς Φιλελευθέρους, αλλά τούς "Ελληνας κα! 
μεΐς δέν είμεθα νομίζω Βούλγαροι. Ό  φόβος τού δτι 
δυνατόν νά πλανώμεθα στή γνώμη μας, ή ευθύνη ποϋ 
πέρνομε, άν άκολουθούμε στραβό δρόμο, τό καθήκον 
πρός αύτή τήν Πατρίδα μάς επέβαλε νά πάμε κα! ν’ 
άπευθύνωμε ερωτήσεις άν είχαμε δπως μάς είπαν.

— ’Όχι. Τίποτε άπ’ αύτά. Νομίζεις πώς άνθρωποι 
πού στό άκουσμα μόνον τής κενής, τής άδειας λε- 
ξεως "Λ

δρόμο πού τραβούν δέν τούς σποώχνει ή φιλοδοξία τους;
- Μ ή -  -είπα— μή! ’Όχι. Ό  "Ελλην είναι προ παν

τός Πατριώτης!
Έπ(ήγα σπίτι μου. ’Έπεσα νά κοιμηθώ, άλλά τά λό

για του χτυπούσαν διαρκώς στ’ αυτιά μου κα! μιά σκέ- 
ψις διαρκώς βασάνιζε τό νοΰ μου.

— "Αν ό φίλος μου είχε δίκαιον; Τότε;

Α! Έδώ σ’ έπερίμενα μοΰ λέγει. Δέν ίδιάβασες αύτός θά ήτο ό μέλλων νά κανονίση τήν εθνικήν πο
λοιπόν δυστυχισμένε τή συνέντευξι ποϋ έδιοκαν στόν ρειαν ριπτων ουτο) ευθυς απο τής εκρήξεως αυτού την 
Άμερ. Τύπο οί άνθρωποι αύτοί; Ό  ένας προεφήτευσε Ελλάδα είς πολυχρόνιον πόλεμον εκ τοΰ όποιου ασφαλώς 
τήν έκθρόνισιν, ό άλλος ηύχήθη τήν Δημοκρατίαν. Τί ήθελεν έξέλ.θει αίμάσσουσα; Μή αρά γε ή έλλειψης προ
σημαίνει άν ό Βασιλεύς πονεί την Ελλάδα, άν είναι υπαρχούσης τοιαύτης Συνθηκης ημπόδισε την Ρου- 
πατριώτης, άν έκινδύνευσε γιά νά τήν μεγσλώση; μανίαν, την Τουρκίαν, την Βουλ.γαρίαν νά εΐσέλθωσιν 

Δέν κάθησε άκόμα σέ Θρόνο άνθρωπος πιό "Αγιος είς ένα τών εμπολέμων συνδυασμών; Μη άπεκλειετο λοι- 
άπό τό Λουδοβίκο 16ον τής Γαλλίας. Καί δμως ή άγα- πόν είς τήν Ελλάδα μή δεσμευομένην διά τοιαύτης συν- 
θότης, ή καλωσύνη του δέν ημπόδισε τούς Γάλλους πον θήκης τό δικαίωμα νά ταχθή πρός το μέρος τών συμ- 
θέλαν Δημοκρατία νά τόν ανεβάσουν στή λαιμητόμο. 1 μάχων όπότε έκείνη ήθελε κρίνει τούτο σύμφορον;
Οί άνθρωποι αύτοί ποΰ όμιλοΰν περί Δημοκρατίας εί- ! Ό  κ. Καφαντάρης άς άναζητηση αλλαχού τους αλη- 
ναι πολιτευόμενοι. Ποιός ιιάς διαβεβαιοΐ πώς στό θεΐς λόγους, οϊτινες ώθησαν τόν άρχηγον τών Φιλε

λευθέρων, ινα τήν έρμηνεύση ώς τοιαύτην.
Άλλ’ ουδέ τήν αισθηματολογικήν χορδήν είς τό Σερ- 

βικόν ζήτημα άφτ|σεν άθικτον ό κ. Καφαντάρης, ΐνα 
καί κατά τοΰτο διαφωνήσωμεν δυστυχώς. Άφοΰ σήμε
ρον τό δίκαιον τό επιβάλλει μόνη ή Δ ύ ν α μ ι ς τού 
ισχυρού καί τάς σχέσεις τών εθνών τάς κανονίζει μό
νον τό συμφέρον, οί προνομιούχοι τής ζωής, οί όποιοι 
έτάχθησαν ύπό τής Μοίρας ΐνα Ιθύνουν τάς τύχας τών 
λαών, δέν φρονοΰμεν δτι πρέπει νά άκολουθώσι τάς ύπα- 
γορεύσεις τής καρδίας των.

Καί είπεν επίσης ό κ. Καφαντάρης. «Ή  Ε λ λ ά ς  
ε ί ν α ι  σ ή μ ε ρ ο ν  ά θ λ ι ο ν  ρ ά κ ο ς  ζω - 

Εϊπε δυστυχώς δι’ αύτοΰ μίαν μεγάλην άλήθειαν 
ς ζωής! Άλλά τίς λοιπόν τήν κατέστησε τοιοϋτο; 

μεταβεβλημένας άλλ’ ούδ’ έπ’ έλάχιστον κάν κλονισθεί- -^ν η Ελλάς διετηρει ακμαίας τας δυνάμεις της, έαν 
σας. οί Σύμμαχοι δέν έπενέβαινον, δπως ούδέν πρός τοΰτο

Παρέστημεν, ϊν’ άπέλθωμεν μετά μίαν ολόκληρον ώ- είχον δικαίωμα, εις τα έσωτερικα της, έαν το έθνος δέν 
ραν μέ τήν πεποίθησιν δτι ύψηλότερον πάσης αίσθημα- εδιχοτομεΐτο, ϊν’ αποτελεση δυο κράτη αλληλοσπαρασσό- 
τολογίας καί ύπεράνω πάσης ευγνωμοσύνης προστασίας μενα σηιιερον, τό έννομον κράτος και το κράτος τό
άμφιβόλου πρέπει νά τίθενται τά ζωτικά συμφέροντα δημιουργηθέν διά τής βίας τών ξενικών λ.ογχών, η
τοΰ έθνους τά συνδεόμενα άρρήκτως πρός τήν ϋπαρ- Ελλάς θά ήτο εν κ α ι ρ φ  πολύτιμος και περιζήτητος 
ξιν αύτού. ' παράγων διά τούς μαχομένους συνδυασμούς. ’Ά ς  ά-

Καί μάς είπεν ό κ. Καφαπάρης δτι ή μετά Τής ψήσουν άλλους νά πιστεύουν δτι άγώνα, είς τόν όποιον 
Σερβίας συναφθεΐσα συνθήκη, ήτο συνθήκη Γενική καί παρετάχθησαν στρατιαί 30 ολοκλήρων εκατομμυρίων 
ούχί Βαλκανική: άς μάς έπιτρέψη δμως νά Ιχωμεν i λογχών, θά έκρινε ΜΟΝΗ ή Ελληνική έπέμβασις
διάφορον γνώμην, άφοΰ ό ίδιος μάς δίδει πρός τοΰτο τό , τότε, όπότε εκείνοι τήν συνεβοόλευον.

ΔΕΝ ΕΦΩΤΙΣΘΙΙΜΕΝ

δικαίωμα είπών είς τόν λόγον του τά έξής: «Γνωρίζω 
κ ά λ λ ι σ τ α  δ τ ι

Δίς ήκούσαμεν είς τό παρελ.θόν τοΰ Άρχηγοϋ τών
ο ί π ο λ ι τ ι κ ο ί  ά ν τ ί π α λ ο ι Φιλελευθέρων λέγοντος δτι ή εύκαιρία διά τήν Ελλάδα 

τ ο ΰ  α ρ χ η γ ο ύ  τ ώ ν  Φ ι λ ε λ ε υ θ έ ρ ω ν  δέν άπεπτη άνεπιστρεπτεί· καί δμως μετά παρέλευσιν ενός 
έδίστασαν νά ύποστηρίξουν δτι ή Σέρβική συνθήκη ήτο ; και ήμισεος έ'τους από τής έποχης έκείνης, καθ’ήν ή Έλ- 
ουχί Γενική άλλά Ηαλκανική. Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ αύτη! λάς, έάν ήθελεν άφεθή ελυθέρα νά κανονίση αύτή τήν 
καί τά λοιπά... Ό  κ. Καφαντάρης δστις γνωρίζει ά- ™χην της, θά διετηρει άκμαίας τάς ύλικάς κα! ήθικάς
ριστα τήν ελληνικήν γλώσσαν έ'καμεν άσυναισθήτως 
ίσως ενώπιον τοΰ έν Αμερική ελληνικού ακροατηρίου 

άνεύθυνος» ξεσποΰν σέ ύβρεις δέν θάκαναν! τήν χρήσιν λέξεως ούχί ι σ χ υ ρ ι σ μ ό ς ,  άλλ’ ΕΡ- 
χειρότερα άκόμη σέ κείνον ποϋ θά τολμήση νά ύπερα- ΜΗΝΕΙΑ, /έξεως τής όποιας γίνεται χρήσις, συχι επι 
σπι,σθή τήν πολιτικήν αύτού τοΰ άνευθύνου; Δέν έχεις. εννοιών σαφών καί ώρισμένων άλλ’ έπί σκοτεινών, δι-
λοιπόν έσύ ακράδαντο πεποίθησιν στή γνώμη πού σχη-: φορουμένων, άσαφών. Εις τήν Έλληνοσερβικήν συνεπώς

 a "  r  Λ— ir  s. κ.;  ; λ ν______  _j>.μάτισες;
— ’Έ χω—είπα έχω. Έν τούτοις δμως προσέχω και 

στά επιχειρήματα τών άλλων, διαβάζω καί τούς αντι- 
φρονοΰντας, γιατί τρέμω στή οκέψι δτι μπορώ καί ν 
άπατώμαι άφ’ ού κανείς δέν είν’ άλάνθαστος πολύ πε
ρισσότερον εκείνοι πού τά συμφέροντά τους τ άτομικα 
ταυτίζονται μέ τό δρόμο ποϋ ακολουθούν. 'Ένα σοφο 
ρητό λέει « Ό  άνθρωπος εύχαριστεΐται νά πιστεύη πάν
τοτε δ,τι τοΰ άρέσει·» καί δέν ύπάρχει τίποτε άληθέ- 
στερο. τίποτε πιό κατάλληλο γιά τής σημερινές περι
στάσεις άπ’ τό ρητό αύτό. "Οταν ένας άνθρωπος, φίλε διατί δέν τό έπραξαν σήμερον, άποχωρήσαντος τού Βε 
μου, άρέση τό χρήμα, δταν άρέση τή δόξα δέν είναι νιζέλου πλέον; 
άπορίας άξιον γιατί πιστεύει είλικρινώς πώς το κε- 
φάλαιον δέν κλέβει τόν έργάτη, πώς ό Μέγας Ναπο
λέων δέν ήτο ένας μεγάλος φονηάς πώς τά παρασημα 
δέν είναι μπιχλιμπίδια, γι’ αύτό καί άκολουθεί τό δρομο 
ποΰ ικανοποιεί τάς κλίσεις του χωρίς νά βασανίση τό

δυνάμεις της, είδομεν αύτόν τούτον τόν άρχηγον τών 
Φιλελευθέρων δραττόμενον νέας ευκαιρίας, δπως σώση 
— ώς λέγουσιν οί περί αύτόν τήν Ελλάδα—  διά μιάς καί 
μόνης δρακός.

Άληθώς ούδέποτε λείπουσιν αί εύκαιρίαι, αΐτινες 
συνεπάγονται τήν κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ν ,  είναι σπανία μό
νον έκείνη ήτις δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί .

ο φ ε ιλ ο μ ρ :ν η  α π α ν  γ η ς ι ς
Ά φ  ού τό καλλικέλαδον πτηνόν λ'ούμερο δύο είς τήν 

Εθνικήν φυλλάδα ό «Κόραξ τής Προμήθειας» διά τοϋ 
άρθρου του «Γό Κριτήριον τής ’Εθνικής Συνει(γ)δή- 
σεως» μάς ρωτά ποΰ είιιεθα ήμείς, δταν οί Βούλγαροι 
κατελάμβανον τά μέρη μας τοΰ κάνωμε τήν τιμή νά τού 
άπαντήσωμεν.

Ί ά μέρη αύτά ποΰ είδατε τοΰ λόγου σας σ τ ό  χ ά ρ τ η  
μονάχα εμείς τά περάσαμε με τό μάνλιχερ στόν ώμο
μια φορα κι’ εναν καιρό, δταν ή μέν αφεντιά σου κ.
νέηλη εκοβες βόλτες στήν Αθήνα, δπως κόβης παπαρ-

Είπεν επίσης ό κ. Καφαντάρης, ΐνα δικαιολονήση ' δέλες έδώ πέρα σήμερα, ό δέ κ. 'Ιδρυτής τοΰ Εθνικού 
τήν ανάγκην τής υπογραφής Γενικής δήθεν συνθήκης Κόρακος ήτο φυγόστρατος, πράγμα ποϋ δέν έκανε ό
ότι, «Καίτοι ό πρωθυπουργός τής Σερβίας Πάσιτς έ- γίγας ο Θεο<| ιλάτος μ’ δλη τήν κολοσσιαία περιουσία
πιε w ετ ο υπο τή.» στρατιωτική., μεριδος ε\ τούτοις του που πολεμούσε στοατιώτης έθελοντής μέ τό γοο 
προσεπάθει ν’ άποφύγη την έκτράχυνσιν τών σχέσεων καί στόν ώμο πάνω στό Δοίσκο. Νάνοι

συνθήκην ή δέν καθορίζεται ή βάσις καί ή έ'κτασις αύ
τής, δπερ πιθανότερον, ή είναι καθαρώς Βαλκανική.

Άλλ,έρωτώμεν ήμείς. Ά ν  ή συνθήκη έκείνη ήτο 
Γ ε ν ι κ ή  καί συνεπώς ή Ελλάς ήθέτησε τάς πρός τήν 
Σερβίαν συμμαχικάς ύποχρεώσεις της διατί δέν κατηγ- 
γέλθη αι'τη; Διατί δέν έδημοσιεΰθη έκ μέρους τής Σερ
βίας, ώς συνέβη μέ τήν συνθήκην τής τριπλής συμ
μαχίας τήν όποιαν κατήγγειλεν ή ’ Ιταλία; Καί άν δέν 
κατηγγέλθη τότε, όπότε ίσως ήλπιζον είσοδον τής Ελλά
δος είς τόν πόλεμον παρά τό πλευρόν τών συμμάχων



SATYROS

Θέλεις νά βάλης ροΰχα ε’ις τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στούς Εβραίους κι’ εί,ς κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μπουτουνιέρ’ άκόμα 
δχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα. 
’Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 
άν δέν τόν εχ’ ή Φύσις γέννηση καλλιτέχνη· 
γι’ αύτό αν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τοΰς δανδήδες ντύνει. 

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

Σ. Ν. ΔΙΑΜΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite 1115 Chicago, 111.
Έργασθεις ε’ιδικώς εις τά Νοσοκομεία τών Παρισίων 

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

ΤΩραι 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 ΑΗ Λ ΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ 

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
'  Ωραι επισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre Bldg. 
κα'ι Κυριακή 6— 9 Μ. Μ. Suite 303— 304
Δευτέρα, Τετάρτη κα'ι 479 Broadway
Παρασκευή 9— 12 Π . Μ. Gary, Ind.

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

δ!χως τοΰτα φουκαρά 
κι’ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
κα'ι νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό H air T o n ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.
* * *

ELLENIC FURNISHING Co.
SSI 6th AVEN U E NEW  YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών. 

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

Τιμα'ι ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* ί *

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν εισιτήρια άτμοπλοϊκά κα'ι σιδηροδρομικά 
δι’ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.

Προθυμία, ειλικρίνεια κα'ι τιμα'ι ασυναγώνιστοι.
33 OLIVER STREET, NEW YORK.

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

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. Η.
Γυρεύεις είδη ανδρικά εϊτε καί γυναικεία 

; γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία; 
j Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες,
| στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
| Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη ευθύς νά τά πρυμνήσης 
j δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
! γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλοΰτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο;

*

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα εν HOUDSON, MASS.

Telephone, Houdson 56
’Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,

Φέρομεν είς γνώοιν τών ενδιαφερομένων δτι ή Έ- 
j  ταίρια .'ας ήρχιοε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
| της έν τώ Ιδιοκτήτφ έργοστασίω έν Hudson Mass. 

Έχομεν ήδη κατασκευάση τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
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 ποίλησιν τών μετοχών ευθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σωνιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
οτασις δπως άγοράση μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί προ. πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

Γ ράψατέ μας είς τά Κεντρικά Γ  ραφεία 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 άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ ’ ενα πόδι εύρεθής εϊτε μέ δίχως χέρι 
κα'ι έχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια &ν έρθη μέρβ 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί άν σέ λέν πατέρα.
’ Κάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  Bldg. R oom  817, C hicago, III.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πρίν πολΰς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανοΰν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
Ελληνική κολώνια, άγνή σάν τήν Παρθένα, 
ποΰ τή μυρίζεις καί θαρρείς μόσχου μυρίζεις κλώνο 
άπό τοΰς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A TTH E W S BROS., 874  9th A ve., New Y ork  City

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
"Εχεις τα δόντια σου γερά; Έχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διορθώσης
έν δσω ζής άπ, τοΰς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης.
Έάν τό δόντι σου πονη καί πρέπει νά πετάξη
μήν τρέμης κι’ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό ναρκώση μοναχά γι’ αΰτό δέν άμφιβάλλω^
καί κράτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βάλη αλλο.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET NEW YORK

» ★ *
Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν έχης χρήμα 
δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγεϊς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα»
<ΐ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
\άδια, έληές, τυριά, κονιάκ μι φθήνεια δσω  πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κ ατάστημα τοίς μετρητοίς 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 τοΰ ’Όθωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PEARL STREET, NEW  YO R K  CITY

Λαυκοΰμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
ποΰ τρώς καί λές τί μάστορας τά εχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
είς τούς Γυφτέα άδελφούς ας γράψη ή ας πάει 
δν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LO W ELL-M ASS.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’  Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
τοΰ σοΰ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομά-.ας.
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σ άλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χ α ΐα ς  τά  κρασιά τά  μυρωμένα ’ κείνα
στοΰ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YORK

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

138 E. 17th St., NEW YORK
*  *  *

'Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αΰλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά 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 
ποδναι 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.
ΛοΡχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
Ά ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’ Εκείνη 
αόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

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

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

48 LOCU ST ST., HAVERH ILL, MASS.
Θέλεις ποτά Ελληνικά καί Γαλλικά καί άλλα 
ποΰ βάζων στό ποτήρι σου νά μήν άφήντ|ς στάλα; 
Θέλεις νά πιής κονιάκ παληοΰ, άγνοΰ ολίγες δόσεις 
καί δύναμι στά νεΰρά σου καί στό κορμί νά νοιώσης;
Αν τύχΐ| κι’ είσ’ αδύνατος σ’ άρέσει νά παχύνης; 

Μπύρα Καχίλ αντ Κόμπανυ άγαπητέ νά πίνης.
Κονιάκ 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 τ ο π ω λ ε ί ο ν ό « Ε ρ μ ή ς »  ποΰ είνε νά ρωτήσης 
Ότι ό νοΰς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς καί ρίγανη καί ξΰδι τής ΓΙατρίδος 
ΙΙοιότης σ’ δλα έκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει 
τοΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πρίν 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 θΰμα. 
Μπορεί νά χάσης τή δουλειά ποΰ έ'χεις μιά ήμέρα 
γιατ’ έ'χει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.
Δί Μπάνκ ακάουνι σήμερα είν’ ό πιστός μας φίλος. 
Πάνω 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’ έντοκους καταθέσεις. 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέϊβινγκ, στό Χρήστο ’Ανταράκη 
ποΰναι στή γνώσι γέροντας καί στή μορφή παιδάκι. 

(Foreighn Department.)

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

Phone 764X 205 2nd St., Canton. O.
Θέλεις νά φτιάσης ροΰχο σέ ΰφασμ’ ’Αγγλικό - 
γερό, καλοραμμένο καί καλλιτεχνικό;
Γ ράψε ή τηλεφώνα στή φίρμα τήν έπάνου 
κι’ έκείνη θά σοΰ στείλη τόν Παπαϊωάννου 
τόν καλλιτέχνη ράπτη, τόν κόπτη Παρισιάνο 
ποΰ μπρός του κάθε ράπτη θά τόν ίδής γιά νάνο. 
Τρέξε καί άν ντιφέκτιβ τά ροΰχα βρής μιά στάλα 
έσύ ευθύς τάφήνεις κι’ αυτοί σοΰ φτειάνουν άλλα.

Γιά δλο το Ohio St. ’Από $25 καί άνω.
***

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς άρτοποιούς σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς ’Αρχισερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σερβιτόρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Κάουντερμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τού πωλητάς σας σόδας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ταμίας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σίλβερμέν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πάρτεντερ σας στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πόρτερ σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ ΚΟΛΜΑΝ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
ΠΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

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

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετι- 
τά ναΰλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . n e w  YOR K
T elephone. Bryant 4 160  and 4175  

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίοιν εϊδη καθαρισμού καπέλλιον
απο τους Πεππαν κι’ Ά λ ε ξ  Λς σπεύση νά τά  πάργι
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί Ά λ ε ξ . είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ άν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.

Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago 111 
1450 W. 5th Ave. Cleveland O.


