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Τήν εβδομάδα μιά φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
και τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη 
με πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς και μεϊς μ’ έκεϊνον χάζι.

Νέα 'Υόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
(πώ πώ και τό Λευτέρη μας σάν τ'ι τόν περιμένει.

Μηνός Γενάρη έξη 
αμάν Χριστέ κι’ ας φέξη.

Λν θελη ομως καί κανείς συνόορμητής νά γείντ; 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν καί ’μεϊς. . . εράνους δπως ά λ λ ο  
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ η .

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

Εκατόν τριάντα είναι αριθμός μας ό παρών
καί σέ λίμνη κολυμπούμε φράγκων, μάρκων καί λιρών.

Φ.—Νά σοΰ τά πώ βρέ Περικλή;
Π .— Νά μοΰ τά πής μαγκοΰφη 

άν και μοΰ τάπαν πιό μπροστά συνάδελφοι Ταρ-
τοΰφοι.

Φ.— Χριστούγεννα πρωτούγεννα,πρώτη γιορτή στόχρόνο 
σκυλλιά χιλιάδες ρίχθηκαν ολόγυρα στό Θρόνο 
καί μάς γαυγίζουν διαρκώς τόν προσφιλή κουμπάρο 
καί τόν καλό τους τόν καιρό καί τό ζεστό τους

φλάρο.
Χριστούγεννα πρωτούγεννα καί δώ καί στήν’Αθήνα 
ποΰ φέρνουν νότες τρομερές μ’ αποκλεισμό, μέ

πείνα
καί κανονιών αντιλαλούν τριγύρω ευαγγέλια 
κι’ άντερα τόσα στρίβονται καί γίνονται καρέλια. 
Χριστούγεννα πρωτούγεννα ξημέρωσαν καί φέτο. 
Δυό Μάγοι Σαλονίτικοι μάς ήρθαν Περικλέτο 
μέ σμύρνα καί μέ λίβανο πώς ό Ντελάλης γράφει 
κι’ άν τύχη δέν κουβάλησαν Σαλονικιό χρυσάφι 
νάναι καλά οί Σύμμαχοι, καλά κι’ οί Άγγλογάλλοι 
καί πιό καλά ό έ'ρανος ό ψώφηος τοΰ Ντελάλη. 
Χριστούγεννα πρωτούγεννα πρώτη γιορτή στό

χρόνο
κι’ άν της Πατρίδος σήμερα τά χάλια καμαρώνω

Ά π ’ τό τραπέζι γύρω προτοΰ νά κάνουν τόκα 
κάθε μικρού τομάρι θά παίζουνε στήν πόκα.

μά λέω Δόξα τώ Θεώ καί έν Ύψίστοις Δόξα 
ποΰ δέν μάς έστριψε καί μάς σάν τοΰ Λευτέρ’ ή

λόξα
κι’ άνοίγοντας άγύρευτους Σαλονικειοΰς καυγάδες 
Αυστριακούς καί Γερμανούς νά κάνωμε φονηάδες. 
Ψάλλουν καί πάλιν άγγελοι τό Δόξα έν 'Υψίστοις 
κΓ άπ’ τήν ακρίβεια κατ’ αύτάς έάν σοΰ βγήκ’

ή πίστις
νάναι καλιά οί Γερμανοί γιά μένα Περικλετο.
Π έντε τσουβάλια μοΰδωκαν μέ μ ά ρ κ α  πάλι φετο 
καί μούπαν γκό τού Μάκ Άλπίν, φωληά κεΐ περα

στήσε
καί μέ προπαγανδίστικα ψ ι λ ά  σάν λόρδος ζήσε. 
Χριστός γεννάται σήμερον έν Βηθλεέμ τή πόλει 
Γιορτάζουν τά στρατόπεδα, γιορτάζουν καί οί

στόλοι
καί είς αγάπης ένδειξιν τοΰ Θεανθρώπου πάλι 
φροντίζουν ποιος τ’ άντερα τοΰ γείτονα να βγαλη. 
Tfj γέννησί του τήν ύμνοΰν πολεμιστών τά χείλη 
ποΰ τρώγονται άδιάκοπα σάν λυσσασμένοι σκύλλοι. 
Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα καί φέτος άριβάρει 
Βάλε πανέρι κάστανο, πανέρι λεφτοκάρι

καί κέρασέ με νά γινώ σταφίδα στό μεθύσι 
προτοΰ ό Άραβαντινός μέ βοή καί μέ φωτίση. 
Δώσέ μου μπρούζικο κρασί νά πιώ νά γίνω σκνίπα 
ποΰ μήτε καί τής μύτης μου νά μήν έβρώ τήν τρύπα. 
Έκ Σαλονίκης έρχονται δυό Μάγοι μέ τά δώρα 
κωλοφωτιά τούς οδηγεί χωρίς νά λείψη ώρα. 
Φθάσαντες οΰν στό Μάκ Άλπίν βρέ Περικλή ζευ-

ζεκη
είπαν ίζ γκούντ Άμερικα πουχει ωραίο στέκι 
καί τώρα φαίνουν τό πανί μέ κρυφοκαρδιοχτΰπι 
τούτέστι ράβε, ξύλωνε δουλειά 'νά μή σοΰ λείπη. 
Μή βλέπων τότε ό Σωτήρ τούς Μάγους νά γυρίσουν 
τούς πρόσταξε τό Βασιληά εύθύς νά εκθρονίσουν 
κΓ αύτοί τόν'έξεθρόνισαν άπό τούς καφενέδες 
κι’ έστέναξαν βαρυαλγώς οί γκαζοντενεκέδες. 
Φωνη ήκούσθη έν Ραμφ, Ραχήλ τά τέκνα κλαίει 
καί «ποΰ σέ πάνε γυιόκα μου ό μετανάστης λέει.» 
Χριστούγεννα Πρωτούγεννα καί φέτος σάν καί

πέρσυ.
Χωράφια μένουν άσπαρτα μένουν οί κάμποι χέρσοι 
καί στό Χριστουγεννιάτικο δεντρί άναρριχτά 
κρεμοΰνται σάν καί πέρισυ ανθρωπινά σφαχτά
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2 ΣΑΤΥΡΟΣ

ποΰ τά προσβλέπει, άφοβα τό κάθε παλληκάρι 
μετά τοΰ Άραβαντινοΰ καί μέ τόν Καφαντάρη. 
Τής Βηθλεέμ τό Σπήλαιον υμνολογούν άγγελοι. 
Μιά ή ειρήνη χάνεται, μιά κρυφοανατέλλει.
Μιά σάν μπουρέκι φαίνεται, μιά μοιάζει τό λαπά 
παίζει καί ή ειρήνη μας τό φίλο τόν παπά 
κι’ δλοι της λένε πρόβαλε, έλα τζογοΰλα έλα 
καί μή μάς κάνης σάν παπάς καί σύ τήν μπερ-

δεβέλα.

Χριστός γεννάται σήμερον στή Βηθλεέμ έκείνη 
'Ο Λόϋντ Τζώρτζ έ κλώτσησε μοΰ λένε τήν ειρήνη 
κι’ άμέσως δλ’ οί Σύμμαχοι σκεφθήκαν κουνενέ, 
πές τε το άλλη μιά φορά νά σάς είποΰμε ναί· 
κι’ είπαν κι’ οί συμπεθέροι μας στή Βλάχική τους

γλώσσα
βίν ίν κουά αλ ντράκουλουϊ ειρήνη πακατόσα

Τριγύρω άπ’ τό Σπήλαιον Ποιμένες άγραυλοΰνε 
κι’ ’Απόστολοι έδώ χωριά καί χώρες πηλαλοΰνε 
κηρύττοντες τά πάνσοφα Σαλονικιά βαγγέλια 
κι’ ό κόσμος άπ’ τά δάκρυα κι’ άπ’ τά πολλά τά

γέλοια
έμεινε δίχως αφαλό— παρντόν γιά τήν τιμή—  
καί τρέχει ψάχνοντας νά βρή γιά στρίψιμο μαμή.

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα καί φέτος ανατέλλουν 
Ειδήσεις τόσες τρομερές Σαλονικιές μάς στέλλουν 
κι’ δλος ό κόσμος μ’ έρωτά στό δρόμο χασομέρη, 
μωρέ τόν δώσαν, Φασουλή, τό στόλο τοΰ Λευτέρη; 
καί λέω ούκ έπίσταμαι καλώς μονάχα οίδα 
μάτι Λευτέρη γίνηκε τόσον καιρό γαρίδα.

Χριστούγεννα καί σήμερα μέ διαρκή λαχτάρα 
μέ κανονιών άδιάκοπα καί χαοΐτζερ σμπάρα. 
Χριστούγεννα ξημέρωσ καί φέτος γιά τή Δύσι 
μέ πόθο ποιός τό γείτονα νά τόν πρωτοσουβλίση 
ψάλλοντας στά προχώματα τό έπί γης ειρήνη 
ώς δτου ένας, Περικλή, γερός μήν άπομείνη.

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή τοϋ
χρόνου

έβγάτε, δέτε, μάθετε τά βάσανα τοϋ Θρόνου, 
ό Λευτεράκης Τόν κυτά μέ μάτι’ άγριεμμένα 
’Εκείνα είναι βάσανα κι’ δχι τά περασμένα 
καί λέει ίντα μουκανες πού μήνες τώρα τρέχω 
τσ’ δλω στά ίδγια βρίσκομαι τσέ πράμμα δέν κα

τέχω.

Χριστός γεννάται σήμερον καί δώ καί σάλλα μέρη 
ποΰ φέρνει γράμμα καί γραφή τοΰ Μπάρμπα τοΰ

Λευτέρη
καί λένε δσοι άφησαν τό δρόμο τής άπάτης 
«Διδάσκαλε ποϋ δίδασκες καί Νόμο δέν έκράτεις». 
Δόξα στό Λευτεράκη μας ποΰ χάρις στήν Πατρίδα 
Προεδρική τοΰ μύρισε μιά μέρα παλαμήδα.

’Άγγελοι ψάλλουν έν χορώ τό Δόξα έν 'Υψίστοις 
κι’ Μπάρμπα Λάμπρος τής σοφής διπλωματίας

μύστης
τώρα μ’ αύτούς τούς εθνικούς βρέ Περικλέτο

σάλους
κοκκινοσκούφης έγεινε τραβώντας μέ τούς άλλους 
κι’ εύθύς συνεκλονίσθησαν Νεάπολις καί Ρώμη 
καί μποναμά τοϋ έ'στειλαν δέκα τσουβάλια βρώμη.

Χριστούγεννα Πρωτούγεννα μήν τύχη κι’ άπο-
ρήσης

άν καί κλητήρων Πρσβειών άκούσης παραιτήσεις 
κι’ έγεινε τώρα τού συρμού 6 κάθε Πρεσβευτής 
πούταν σάν τό Γενάδιο σπουδαίος γανωτής 
νά μάς πετά κατάμουτρα τά γάντια του κηφήνα 
έκεΐνα ποϋ αγόρασε φτωχοϋ λαού ή πείνα.

Χριστός γεννάται σήμερα κι’ έλα νά μέ φιλήσης. 
Μέ δυό τά λέει ή Άντάντ τοΰ έθνους Κυβερνήσεις. 
Αναγνωρίζει καί τής δυό, είναι κι’ ή δυό καλές, 
δίνει στην πρώτη φάσκελλα, στή δεύτερη χολές 
καί γιά τήν εξυπνάδα της ποϋ χιλιοκαμαρώνω 
κάθε ζευγάρι ψάσκελλα κι’ έγώ τής τά διπλώνω.

Χριστούγεννα μ’ αντίσκηνα καί πάλι ξημερώνουν. 
Χιλιάδες γυναικόπαιδα πεινοΰνε καί κρυώνουν 
κι’ ή πείνα τώρα έγεινε πράμμα κοινό στή Δύσι 
άκόμα πολυτάλαντοι τήν έχουν συνειθίσει 
κι’ δταν γιά γείνη τούς ρωτάς δέν βγάζουν πιά

μιλιά
καί άπαντά μουγκρίζουσα μονάχα ή κοιλιά.

Π .— Γ  ι’ αύτά έδώ τά Κάλλαντα ποΰ μαιίψαλλες σαλιάρη 
σκύψε τήν πλάτη σου νά φας τό σχετικό στηλιάρι.

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Ό  Σάτυρος άφ’ ού είναι κι’ αύτός πλέον άπό τά 
μισοσο-βαρά φύλλα γιά νά μήν καθυστερήση στά σπου
δαία ένεκα τή ς-άγωνίας τών άναγνωστών του καταχω
ρεί άντίγραφον τής επιστολής τοΰ Λευτέρη ποΰ έστειλε 
. . .στόν κόρακα.

Τό κάτωθι γράμμα είναι τό άληθινόν καί δχι έκεΐνο 
ποϋ κατεχώρησε ή «Άτλαντίς». ’Ά ν  δέν μάς πιστεύετε 
ρωτάτε καί τόν άλλον τόν κόρακα τόν ’Εθνικόν.

Αγαπητέ Κόρακα,

Τί κάνουν τά παιδιά σου; Καταλαβαίνω. "Οσω πάνε 
καί μαυρίζουν. Μή στενοχωρήσαι ψιλολογών καί ό Θεός 
είναι,. . . Σύμμαχος. Είσαι καλά; ’Εμείς έδώ έχομε με
γάλη σφίξι. Πές τού Κωνσταντή νά πάρη (έδώ είναι 
μιά λέξις δυσανάγνωστος ποϋ μοιάζει σάν ρετσινόλαδο) 
καί νά μή μάς ξεχνά. Πρόσεξε Κόρακα καλά. Τό Βα- 
σιληά καί τά μάτια σου κλεισμένα μέ ρετσίνα. Νά τόν 
άγαπάς δπως έγώ, ό Σίμος τής II ι τ υ ρ ί δ ο ς, ό 
Θ-αλής ό Κουτούκης, ό Προμηθεύς Τακάνης καί ό 
Καυλίμαχος. Κράτησέ το δμως κρυφό έως δτου μάς ξ ε- 
σ κ ε π ά σ η. Φρόντισε σέ πρώτη εύκαιρία νά ξεπα
στρέψω δλους τούς Β α σ ι λ ι κο ύ ς καί τής μαντζου
ράνες στό κ(Τ)ατόϊ.

Φίλε Κόρακα. Αί δυνάμεις δχι μόνον δέν μάς έγκα- 
τέλειψαν, άλλά καί μάς καταγλείφουν, δπως καί οί 
πρόσφυγες τά κόκκαλα ποΰ τούς πετά ό Σίμος. Μάθε 
επίσης πώς κατ’ αύτάς θά γίνουν πολλά πανηγύρια γιά 
τά όποια εΐμεθα καί μεΐς πρώτοι καί έτσι θά πανη-γυρί- 
σωμε κάθε πέτρα άπ’ τήν άνάποδη καί θά πάμε γιά 
τή νίλα τοϋ Μα-μαλί καί θά γυρίσωμε κουρεμένοι. Ε 
τοίμασε Κόρακα τά φτερά σου γιά νά πετάξης τή σκού
φια σου μέ τήν οποίαν θά παίξουν στό γάμο τοΰ Κου
τρούλη τόν κλωτσοσκούφι. ’Επειδή δέ ό λόγος περί 
σκούφιας σοΰ στέλλω μαζί μέ τό γράμμα καί μιά κόκ
κινη σκούφια νά τήν φορέσης άπό πάνω άπ’ τό σβέρκο 
σου δταν θαρθή καιρός νά περπατης μέ τά χέρια.

Πρόσφερε τά πέντε δάχτυλά μου σέ δλους τους φί
λους μας καί δεξου ένα εισιτήριο. . . γιά τήν Παληά 
Στρατώνα.

Μέ φιλιά (Αγ) γλυκά 

ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Τέως υπουργός μέ φράκο καί νϋν άντάρτης μέ ντου- 
λαμά, Πρώτος έπιλαχών Αντιπρόσωπος είς τό Συν
έδρων τής Ειρήνης καί Υποψήφιος Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας τής Τζιας καί δλου τού Αιγαίου τε
νάγους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
(Τά τηλεγραφήματα μας δέν /είναι τζαμπατζίδικα, 

άλλά καλοπληρωμένα. . . άπό τούς άναγνώστας μας. 
Μάς έρχονται δ,τι ώρα θελήσωμε καί δπου βρεθούμε 
ορθοί ή καθιστοί. Τό τηλεγραφόξυλο καί δλα τά σύν
εργα τά σέρνομε πάντοτε μαζί μας καί τά μεταχειρι- 
ζόμεθα έν καιρώ άνάγκης.)

ΑΘΗΝΑΙ 32 Δεκεμβρίου 3189 π. X. (διά τού μαρ- 
κο-νείου).— Γερμανοί πράκτορες έρχονται Αμερικήν 
δια-φθειριώντες (έκ τοΰ διαφθείρω). Ψάλλατε χαράς 
ευαγγέλια έκ τοΰ κατά μάρκον. Ειδοποιήσατε ντελάλη- 
λες διασαλπίσουν ήξεις άφίξεις πλήν ου. . . βουτήξεις.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αύθημερόν).— Εορτή έθνικοΰ 
όδοστρωτήρος έπανη-γυρίσθη άνάπαδα. Συμμαχικά 
στρατεύματα έζητωκραύγασαν έλιεφτερωτήν κράζοντα: 
«Σύ ήλευθέρακτας ήμάς έκ προχωμάτων διά τών Βουλ- 
γαρομάχων. Ώσανά ή Τριανδρία, Εύλογημένος ό κο- 
πτόμενος έν όνόματι μαζούμας. . .»

ΑΘΗΝΑΙ (αυθημερόν τρεις μετά τά μεσάνυχτα).—- 
"Ενεκεν έλλείψεως γαιανθράκων δλαι αί Έλληνικαί πό
λεις είναι βυθισμέναι στό σκοτάδι. Παρακαλέσατε Βε- 
νιζελικήν άποστολήν νά μάς έπισκεφθή. Τηλεγραφήσατε 
εμμέσως Γκάφα-Άραβάντη.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, (νυχθημερόν).—  Άντάντ άπέρριψε 
τάς Γερμανικάς προτάσεις περί ειρήνης μετά πολλών 
επαίνων. Ευθύνη έπιρρίπτεται Γερ-μανίαν, Γερμανία 
έπιρρίπτει Συμμάχους , καί δλοι όμού έπιρρίπτουσι 
στάχτη στά μάτια τού κόσμου. Πόλεμος εξακολούθηση 
γενεάς δεκατέσσαρες μέχρι συντελείας τής Αγγλικής 
λίρας όπότε άπομείνωσιν οί λιρώδεις, ώς ό Ηρώδης 
καί είπωσιν: ’Ιδού ή Ρόδος, ιδού καί τό (π)οίδημα τής 
σακκούλας τοΰ Μπάρμπα Σάμ.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, ΝΤΐ Σΐ. (Αυθημερόν). Απόστο
λοι έκ περάτων συναθροισθέντες ενταύθα, έπεχείρησαν

Σ υ ν α λ η τ ή ρ ι ο ν .  Ρήτορες ιάπεπειράθησαν ν’ άγ
ιο) ρεύσουν άνευ αποτελέσματος. Διάλεξις έπέτυχεν οίκ- 
Γρώς. ’Επιχειρήματα έπεσαν πολλά χωρίς ξύλο. ’Εν τέ- 
λει ρήτορες άπήλθον έν χορδαΐς καί όργάνοις άκολου- 
θούμενοι ύπό Βασιλικών ψαλλόντων τό «σάν σ’ άρέσει 
Μπάρμπα Λάμπρο.»

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 
Ή  αυτοβιογραφία μου.

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου.)

Κι’ άν με'χης άναγνώστη μου έχθρό κι’ άν σέχω φίλο 
μπορεί νά πής πώς έ'πρεπε νά τόν διαβολοστείλω.
Δέν τώκανα· πλήν έζησα μέ δακουσμένο μάτι 
κάθε φαΐ ποΰ έτρωγα μοΰ πήγαινε στήν πλάτη 
καί τό κλαρί σάν φούντωσε έπήρα πλέον πόδι 
μά κεί ποΰ μοΰ χρωστούσανε μοΰ φάγαν καί τό βώδι.

Είχα καί πόδι καί κλωταιά μά δέν μοΰ τρέχαν τόκοι. 
Τότε ποϋ Βλάχοι ζσύσανε μέ σάπιο καλαμπόκι 
δέν ήταν χρόνος εύθετος τόν τίμιο νά κάνης 
έκτος άν άπεφάσιζες τής πείνας νά πεθάνης 
κι’ έλεγες δπως ό Σαμψών στά περασμένα χρόνια 
δρσε κι’ αύτή μέ τής τιμής τά γαϊδουροσαγόνια.

Άμε ή άλλη ή δουλειά; Ρίγη μέ πιάνουν πάλι 
ό λογισμός μου σήμερα δσες φορές τήν βάλει. 
Μαγαζινιέοης μέστειλαν νά μάθω σέ μιά Γκάρα 
πού φορτωμένα ήρχοντο γεννήματα τά κάρα 
κι’ άπό τό γλυκοχάραγμα κι’ ώς νάβγη τό φεγγάρι 
φτωχών Μουκάνων έτρωγαν τή βρώμη, τό κριθάρι.

"Οταν βρεθής στήν ξενητειά χωρίς νά ξέρης γλώσσα 
παντέρημος καί σάν πουλί χαμένο άπ’ τήν κλώσσα 
πολλές φορές μπρός στήν τιμή κάθε στραβό σου κλείνεις 
καί σάν πεινάς κι’ είσαι γυμνός καί σύ κακός θά γίνης. 
Στοΰ λούσου καί στοΰ πειρασμού τής γυναικός τά βρόχια 
δέν πιάνονται τόσα κακά, δσα τσακών’ ή φτώχεια.

«Ξέρεις νά κόβης»; μ’ έρωτά ό Σεφ. Δέν ξέρω λέω. 
Κρΐμμα στά τόσα γράμματα. Αρχίζω νά σέ κλαίω. 
Κόπιασε δώ μέσ’ στό σωρό. Καί μούπε πώς θά κάνω 
πέντε οκάδες στό κοιλό νά κλέβω τό Μουκάνο 
καί πάλι πώς στό μέτρημα ό Βλάχος θά τά μπλέξη 
ποΰ τάλια δταν γίνεται, αύτός νά λέη έξη.

Βλέπετε ποΰ κατέληξα; Ζητούσα προκοπή 
κι’ δπου δουλειά έγύρευα μέ μάθαιναν κλοπή.
Μά ξέρεις— οώτησα δειλά τό Σέφη μου κι’ έγώ,—  
μ’ αύτό νομίζω κλέβομε τόν κάθε γεωργό.
Μ’ έκύταξε καί μ’ άπαντα. ’Ά ν  τέτοια έχης γκλάβα 
προτοΰ νυχτώση δίνε του κι’ άπ’ δπου ήρθες τράβα.

Ά ν  είχες γουρνοτσάρουχα καί άν φορούσες φέσι 
μποροΰσε κάθε άνθρωπος νά σοΰ τό συγχωρέση.
Αύτό τό λέν εμπόριο ποΰ πρόκειται νά κάνης.
Μπορεί κι’ αύτούς μέσ’ στό σακκί άκόμα νά τούς βάνης 
γιατί εμπόριο θά πή μυαλό, σβελτάδα, σκέψις 
ό κλέψας καί τοΰ κλέψαντος κι’ δποιον μπορείς νά κλέψης.

Ά ν  μόνον δ,τι πλήρωσε στό χρόνο παραδώσω 
δίχως περίσσευμα εφτά στά εκατό νά δώσω 
καί γώ καί σύ καί δλοι μας θά πάρωμε ποδάρι 
κι’ ε λ κ υ θ ρ ο ν έχει δπιος λέν κάμποσοι τό κριθάρι 
καί σέ τραβά καί σέ τραβά σέ κάθε κελεπούρι 
θαρρείς καί είσαι δηλαδή— μέ συγχωρεΐς— γαϊδούρι.

Τήν καταντιά μου κύταξα μέ κάποιου πόνου βλέμμα 
καί μπρός σάν σκέφθηκα βαθύ καί άπό πίσω ρέμμα 
Άφού δουλεύετε πιστά καί νύχτα καί ήμέρα 
δλων σας πρέπει τό φαΐ νά βγή άπό δώ πέρα. 
κι’ έχετε δίκηο κύριε Μαγαζινιέρη είπα 
χαϊδεύοντας τού τρύπιου μου πανταλονιού τήν τρύπα.

Καί τώρα; Τί θά κάνατε έσεΐς οί ήθικοί 
άν σάν καί μέ φορούσατε τρύπιο, παληό βρακί 
άν δανεικά έπέρνατε νά φθάσετε στήν Γκάρα 
καί μέσ’ στή δόληα τσέπη σας δέν βρόνταγε δεκάρα; 
Μά μή μοΰ λέτε τίποτε. Θά κάνετε καί σείς 
δπως κι’ έγώ τ’ άνάποδο άπ’ τό «8 συ μισείς».

Ά ν  δέν δεχόμουνα καί δώ τούς Βλάχους νά τούς κλέψω 
άπό τήν πείνα έπρεπε στά πόδια μου νά ρέψω 
κι’ δταν θά παύαν τάντερα νά παίζουνε βιολί 
ψώφιον μονσέρ θά μεύρίσκαν στόν δρόμο σάν σκυλλί 
κι’ δταν ό 'Άγιος Σατανάς Μρχόταν νά μέ πάρη 
άλλοι τών Βλάχων θάτρωγαν τή βρώμη, τό κριθάρι 
κι’ ένφ έκεΐνοι στή ζωή θά κάναν ρεζιλίκια 
δμως δικά μου πισινά θά τρώγαν τά σκουλίκια.
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ΑΠ Ο  TON ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Ε Ν Α Σ  Η Ρ Ω Σ
Γύρω από τό στρογγυλό τραπέζι, εις τό όποιον διε- 

ξήγετο σφοδρά λογομαχία μεταξύ Βενιζελικών καί μή, 
ό κύκλος τών συζητητών διαρκώς έμεγάλωνεν. Ή  άπάν- 
τησις τής Άντάντ είς τήν Γερμανικήν πρότασιν περί 
ίίοήνης διωνυχίζετο σημεΐον πρός σημεΐον υπό τά πα- 
οατεταμένα ηδονικά ρουφήγματα τοΰ βαρύ γλυκού, τά 
όποια συνώδευον τά ήχηρά γουργουρίσματα τών δια
φόρων γιαβάσικων. Τό θέαμα ήτο έξόχως άπολαυστι-

. Ή  πλειονότης τής παρέας ομιλούσα από κοινού 
καί αγρίως χειρονομούσα προσεπάθει νά σκεπάση τή 
χοντρή φωνή τού κύρ Δημητρού ποΰ ήγωνίζετο άπηλ- 
πισμένως νά έπιβάλη τάς Ιδέας του. Τή στιγμή έκείνη 
ενα μπακαλόπαιδο έ μπήκε μέσα στό Καφενείο καί άφ’ 
ου προύχώρησ στήν παρέα άγγιξε στόν ώμο τόν κύρ 
Δημητρό.

— Κύρ Δημητρό ήρθε ή Ίταλιάνα νά πληρώση τό 
λογαριασμό.

Αί λέξεις τού υπαλλήλου ώς διά μαγείας κατηύ- 
νασαν τά ερεθισμένα νεύρα τοΰ κύρ Δημητρού όστις 
σηκώθηκε στή στιγμή καί διηυθύνθη πρός τήν πόρτα 
λησμονήσας νά πληρώση τόν καφέ του, πράγμα πού δέν 
λησμόνησε δμως ό καφετζής, όστις μέ ενα Μακιαβέλικο 
χαμόγελο τοΰ τό ύπενθύμήσε στήν πόρτα, άπό τήν ο
ποίαν βγαίνων έ'ξω ό κύρ Δημήτρης εξεσφενδόνησε τόν 
τίλευταΐον κεραυνόν κατά τών άντιπάλων του.

— Ό  Βασιλεύς μου καί ό Θεός μου έφώναξε καί 
έξηφανίσθη.

— Ό  Βασιλεύς σου καί ό Θεός σου— έβρυχήθη ένας 
Βενιζελικός έ'μπορος χασέδων, καφέδων καί διαφόρων 
άλλων ε’ις έδων ποΰ έφαίνετο καταστενοχωρημένος γιατί 
συνεπεία τού άποκλεισμοΰ δέν μπορούσε νά φορτώση τά 
εμπορεύματα πού τοΰ έκανόνιζαν τήν ’Εθνική συνείδησι. 
—Ό  Βασιλεύς σου, άχαρακτήριστε, παληάνθρωπε, ά- 
νϊμόμυλε. Λοιπόν ξέρετε τί ήτο αύτός ό άφιλότιμος 
προ δύο μηνών μόλις κύριοι; Βενιζελικός. Φανατικός 
Βενιζελικός μάλιστα. Βενιζελικός έως τό κόκκαλο ώς 
το μεδούλι του πέρα-πέρα. Μπορούσε νά σέ σκοτώση 
άν έλεγες έναντίον τοΰ Βενιζέλσυ τότε καί τώρα σχίζει 
τά ρούχά του ύπέρ τού Βασιλέως. Άνθρώπους τούς 
θεωρείτε σείς αύτούς; 'Ωραίο πράμμα. Γυρνούν σάν άνε- 
(ΐόμυλοι καί ύστερα σοΰ λέν πώς έχουν χαρακτήρα. Χθες 
υπέρ τού Βενιζέλου καί σήμερον ύπέρ τοΰ Βασιλέως.
Ανθρωποι χωρίς φιλότιμο, ξετσίπωτοι, χωρίς σταλιά 

ντροπή έπάνω τους.
Τό κόμμα, κύριοι, είναι ιερό πράμμα· είναι σάν τή 

Θρησκεία καί γιά νά κατορθώση μιά πολιτική νά φέρη 
®ίξ πέρας κάτι πρέπειι οί άνθρωποι τού κόμματος νά εί
ναι φανατικοί. Καί τή ζωή τους άκόμα νά δίδουν γιά 
τήν ιδέα, γιά τό πρόγραμμα τοΰ κόμματος. Σάς βεβαιώ 
Ηυριοι, μέ τόν έπισημότερο τρόπο, πώς τό θεωρώ ώς 
” 1 μεγάλειτέρα προσβολή νά έκτεθώ σ’ ενα κόμμα κι’ 
ί'οτερα ν’ αλλάξω, νά τά γυρίσω. Προτιμώ νά πεθάνω 
^αρά νά γλείψω έκεΐ πού έφτυσα. Τί λέτε σείς κ. Δτ}- 
μοσιογράφε;

— Τί λέω; Λέω, πώς τόν άνθρωπον αύτόν πού τόν 
■''•ατηγορεΐτε σεις, έγώ τόν θαυμάζω. Λέω πώς πρέπει 
V'7.T| πολλή, νάχη άπειρο δόσι πατριωτισμού μέσα του, 
Υιά νά φθάση μέχρι τού σημείου ν’ άρνηθή ένα κόμμα, 
£ι; τό όποιον έξετέθη, γιά νά καταδικάση μιά πολιτική 
πού ήκολούθησε τή στιγμή ποΰ άπεδείχθη γιά τήν άν- 
Τ'ληψί του εσφαλμένη, ολέθρια. Τόν ’βρίσατε προ όλί- 
Υου τόν άνθρωπον αύτόν καί τόν βρίσατε μόνον καί 
Μονόν γιατί ψηλώτερα άπ’ τό έγώ του τό άτομικό, πιό 
*ανω απ’ τό συμφέρο τό δικό του, έβαλε τό γενικό καλό, 
*6αλε τό συμφέρο τής Πατρίδος. ’Άλλαξε γνώμη ό 
α'θροοπος αύτός καί τόν καταδικάζετε. Άλλά γιατί πα- 
0®καλ<ΰ; Ποΰ βρίσκετε τό άτοπο, τό πρόστυχο στήν 
^^αςί του αύτή, ποΰ γιά μένα είναι εύγενής, ίπποτική; 
®ναι άτιμο λοιπόν γιά σάς τό νά ό μολογ η κανείς τά 
σ<Ραλματά του καί ή μεταβολή αποτελεί παραφωνίαν

στή φυσική τού κόσμου συμφωνία; Αύτή τή στιγμή πού 
κρατείτε στό χέρι τό φλυτζάνι, έχετε πάρει τήν άπόφασι 
νά τό ζυγώσετε στά χείλη σας καί νά πιήτε ό,τι έχει 
μέσα του. ’Έχετε σχηματίσει συνεπώς μιά γνώμη, άκο- 
λουθεΐτε ένα πρόγραμμα άποβλέποντες σέ κάποιον 
σκοπό. Ά ν  όμως άπ’ τό χέρι ώς τό στόμα σας μεσολα- 
βήση κάτι άλλο, άν πέση μέσα του μιά γύγα, άν ρίξω 
μέσα του στρυχνίνην θά έξ ακολουθήσετε νάχετε τήν 
ιδέα πώς πρέπει νά τόν πιήτε πάλι τόν καφέ αύτό ποΰ 
θά σάς φέρη έμετό, πού θά σάς φαρμακώση; ’Άλλαξε 
γνώμη λέτε ό άνθρωπος αύτός καί τόν κατηγορείτε σείς 
γι’ αύτό τό φοβερό κακούργημα πού έκανε. Νομίζετε 
λοιπόν πώς μιά γνώμη, μιά ιδέα γιά ένα ώρισμένο ζή
τημα είναι καλή σ’ όλα τά περιβάλλοντα καί υπό οίασ- 
δήποτε κοινωνικάς συνθήκας;

Μιλήσατε έπίσης καί γιά πολιτική, πώς άκολουθεΐτε 
κάποια καί πώς ό,τι καί άν συμβή έσεΐς δέν τήν άλ- 
λάζετε. Άλλά γιά- όνομα τού Θεού. Πολιτική άγαπητέ, 
δέν θά πή πείσμα, δέν σημαίνει κόλλημα σάν τό στρείδι 
πάνω στόν ίδιο βράχο έφ’ όρου ζωής. Πολιτική δέν θά 
<πη ορίζω ή έ'χω  σ τ ό  χ έ ρ ι  τ ά  μ έ σ α .  Πολιτική 
θά πή ε π ι δ ι ώ κ ω  κ ά π ο ι ο ν  σ κ ο πό .  Τά μέσα 
πού θά φθάσης στό σκοπό τά κανονίζουν αί περιστά
σεις. Βλέπετε τί γίνεται φέτο; Ή  Ρωσσία άπό τήν 
εποχή τοΰ Μεγάλου Πέτρου έχει στυλώσει τά μάτια της 
στήν Πόλι. Τά μέσα τ’ άφησε στό χρόνο κι’ ό χρό
νος τάφερε ώστε γιά τό σκοπό αύτό τό δικό τους νά 
πολεμούν καί νά σκοτώνωνται όχι Ρώσσοι μόνον αλλά 
Αφρικανοί καί Καναδέζοι κι’ άπό τά πέρατα τής γής. 
Ποιός μπορούσε νά τά φαντασθή ποτέ αύτά τά μέσα 
ποΰ θά έφερναν μιά μέρα τή Ρωσσία στήν Πόλι τή 
δική μας, στήν θρυλλική τήν Πόλι τών ονείρων μας; 
"Ολος ό κόσμος σήμερα πολεμά γιά τή Ρωσσία κι’ άν 
έλειπε ό Μάρτυρας έκείνος Βασιληάς ποΰ τόν άποκα- 
λούν προδότη ποιός ξέρει πόσες Έλληνίδες Μάνες θά- 
χαν μαυροφορέσει έως σήμερα γιά νά έκπληρωθή αύ
τός ό Ρωσσικός ό πόθος πού θάπνιγε γιά πάντα πιά τά 
ώμορφώτερα όνειρα τού Γένους μας.

ΟΙ Π ΡΟ Π Α ΓΑ Ν ΔΙΣΤΑ Ι

Αί πρόσφατοι περί Γερμανικής προπαγάνδας δηλώ
σεις τοΰ άσυστόλου τύπου, τοΰ έπιζητούντος διά παν
τός άθεμίτου μέσου νά δηλητηρίαση τήν πατριωτικήν 
ψυχήν τοΰ έν Αμερική Ελληνισμού, χρήζουσιν όντως 
πολύ περισσοτέρας προσοχής έκ μέρους έκείνων, πρός 
τούς οποίους απευθύνονται.

Ή  διά παχέων υπεύθυνος έκείνη δήλωσις, διά τής 
όποιας ή εύθύνη τών δηλούντων άμιλλάται πρός τήν 
ήθικήν των ύπόστασιν παρέχει είς τόν Ελληνισμόν τής 
Αμερικής τρανόν δείγμα τής ταπεινής ιδέας, τήν 
οποίαν οί πολεμοχαρείς εκείνοι πατριώται έχουσι σχη
ματίσει περί τής διανοητικότητος τού έν Αμερική 'Ελ
ληνισμού, περί τής πνευματικής άντιλήψεως τού Έλ- 
ληνος βιοπαλαιστοΰ.

Άληθώς έπρεπε νά θεωρώσι τούς άναγνώστας των 
ηλιθίους είς βαθμόν φρικωδώς άπίστευτον οί νεοφανείς 
ούτοι πατριώται, οί άναφυέντες όπως τά μανιτάρια άπό 
τής προμηθευτικής κόπρου, ϊνα τολμώσι σήμερον όχι 
νά έκφράζωνται, άλλ’ ϊνα διανοηθώσι κάν τήν καταχώ- 
ρησιν τής γελοίας έκείνης δηλώσεως περί ύπάρξεως έν 
Αμερική προπαγάνδας διά Γερμανικού χρυσού. Διά 
μέσου τών Φαρισσαίκών έκείνων γραμμών τοΰ συμφε
ροντολογικού τύπου διαφαίνεται ή ρυπαρά χειρ, ήτις 
άνυψούται άναισχύντως καταφέρσυσα βαρύ ράπισμα έπί 
τών παρειών τοΰ έν Αμερική ’Ελληνισμού. Προσπίπτει 
λοιπόν είς τήν άντίληψιν τών άστείων αύτών υπευθύ
νων τοσούτω διεφθαρμένος καί στερείται κατά τήν γνο>- 
μην των έντελώς πατριωτικού φρονήματος ό έν Αμε
ρική "Ελλην είς τρόπον ώστε νά παρέχη ή ψυχή του 
έδαφος πρόσφορον είς προπαγανδιστικάς ένεργείας.;

Έφαντάσθησαν άραγε τοσούτω φαύλον τήν ψυχήν, 
τοσούτω έξηχρειωμένον τήν εθνικήν συνείδησιν τόν "Ελ
ληνα ώστε νά πώληση οΰτος τήν τιμήν του άντί πινακίου 
φακής; ’Έπρεπε νά κρίνωσιν έξ ιδίων τά άλλότρια, 
έπρεπε νά θεωρώσιν ώς έντελώς κτήνος τόν "Ελληνα 
βιοπαλαιστήν, ϊνα τολμώσι νά έκφράζωνται άσεβώς περί 
τού ήθικού τού έν Αμερική Ελληνισμού, τόν οποίον ου
δέποτε αύτοι έγνώρισαν καί μετά τοΰ όποιου δέν έπε- 
κοινώνησαν πνευματικώς είμή μόνον, όπως τόν δηλητη- 
ριάσωσιν.

Όμιλούσιν έσχάτως περί προπαγάνδας καί Γερμανι
κού πακτωλού μέλλοντος νά πλημμυρίση τά 'Ελληνικά

βαλάντια μετά τοσαύτης άναιδείας ώσανεί οί πρός ούς 
απευθύνονται νά είναι, τόσον ηλίθιοι ώστε νά μή δια- 
νοηθώσι κάν τόν λόγον, δι’ όν θά έλάμβανε χώραν ή 
διασαλπιζόμενη αύτη βροχή τών Γερμανικών μάρκων. 
Καί έρωτώμεν ημείς οί άπλοϊκοί, οί φοβούμενοι τούς 
χρυσοποίκιλτους αύτούς πλοκάμους τοΰ Γερμανικού πο
λύποδος. Διά τίνα λόγον λοιπόν, ύστερικοί πατριώται, ή 
Γερμανική προπαγάνδα κατά τάς άσφαλεΐς καί ύπευθύ- 
νους ύμών πληροφορίας μετέφερε τήν έδραν της έν- 
ταΰθα; "Ινα έμποδίση άρά γε τήν καταπληκτικήν πά
χυνα ιν τού καχεκτικαΰ καί ψυχορραγοΰντος έράνου σας 
ή δπως σταματήση τό άκάθεκτον ρεύμα τών έξ Αμε
ρικής έθελοντών, οί όποιοι ούδέ κάν διενοηθησαν τήν 
προσχώρησιν είς τό έπαναστατικόν κίνημα; Ά φ ’ ού 
φαντάζεσθε τοσούτω έξηχρειωμένον τόν Ελληνισμόν 
τής Αμερικής ώστε νά πώληση καί ιερά καί όσια άντί 
χρυσού, εΐπατέ μας τούλάχιστον τό άντιστάθμισμα, τό 
όποιον θά έλάμβανον εκείνοι οϊτινες θά έξηγόραζον τάς 
Έλλη νικάς έν Αμερική συνειδήσεις; Όμιλοΰσι περί 
Γερμανικής προπαγάνδας καί Γερμανικού χρήματος 
πρός τόν 'Ελληνισμόν τής Αμερικής αυτοί ούτοι, οί 
ύποστηρίζοντες έπαναστατικόν κίνημα ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ- 
ΘΕΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕΝΟΝ ΔΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙ
ΚΟΥ ΧΡΗΜ ΑΤΟΣ- κίνημα, τό όποιον θά εΐμεθα πολύ 
ηλίθιοι, πιστεύοντες, δτι προεκλήθη καί συντηρείται διά 
ξενικού χρήματος, ϊνα προστατεύση 'Ελληνικά συμφέ
ροντα.

Άλλά διατί οί νέοι Δον Κιχώται οί έπερχόμενοι λαν- 
ρως κατά φανταστικών άνεμομύλων δέν μάς γνωρί- 
ζουσι τούς πόρους καί τούς σκοπούς έκείνων, οϊτινες 
περιέρχονται τάς Έλληνικάς έν Αμερική Παροικίας 
κηρύττοντες τό δόγμα τής διαιρέσεως, τό δόγμα τού μί
σους καί τού φανατισμού, τό οποίον κατεσπάραξε τά 
σπλάγχνα τής 'Ελληνικής Πατρίδος; Διατί οί κοπτό- 
μενοι έναντίον τής άνυπάρκτου έν Αμερική Γερμανι
κής προπαγάνδας δέν καθιστώσι γνωστόν είς τόν έν 
Αμερική Ελληνισμόν τις θ ’ άποδώση έν καιρώ τό υπό 
τύπον δανείου Συμμαχικόν έκείνο χρήμα, τό όποιον δια- 
σπαθίζουσιν έν Αμερική οί έκ Θεσσαλονίκης απόστο
λοι; Αυτοί οί τολμήσαντες ν’ άναστηλώσωσιν άσεβώς 
τό Ζακχαίον άνάστημά των καί νά προσατενίσωσι μο- 
χθηρώς τό Ελληνικόν στέμμα αύτοι οί διασαλπίζοντες 
τό άνύπαρκτον θάρρος τής ύοτεροβουλικής γνώμης των, 
διατί άρά γε δέν τολμώσι νά κατονομάσωσι τούς νεοα- 
φιχθέντας πράκτορας τής Γερμανικής προπαγάνδας;

Μή τούς φαντάζεσθε. δμως τοσούτω άφελείς, τόσω 
απλοϊκούς ϊνα πιστεύωσιν είς τάς Μακιαβελικός δηλώ
σεις των. ’Άλλος απώτερος λόγος, έχων τάς ρίζας του 
είς τά άτομικά συμφέροντα τών πρωτοφανών, αύτών 
πατριωτών ύπηγόρευσε, τάς δηλώσεις ταύτας. Ό  άριθ- 
μός τών άναγνωστών των εΐναι τό πολιτικόν βαρόμε- 
τρον τοΰ 'Ελληνισμού τής Αμερικής καί τό βαρόμε- 
τρον αύτό έσχάτως κατήλθε τόσους βαθμούς ώστε νά 
έμβάλη είς σοβαράς άνησι>χίας τούς ένδιαφερομένους. 
Αισθάνονται ήδη τό έ'δαφος διεκφεύγον υπό τούς πό- 
δας των. Τά αγαθά τής πολιτικής τής ούδετερότητος, 
ήτις έσωσε τήν Ελληνικήν Πατρίδα άπό τής φοβεράς 
καταστροφής, πρός τήν όποιαν άλλοι τήν έσυρον, κα
θίστανται ήδη καταφανέστερα καί τό φιλοβασιλικόν ρεύ
μα τών εύγνωμονούντων πρός τόν Μάρτυρα Εκείνον 
Βασιλέα όγκσΰται όσημέραι καταπληκτικώς, ϊνα τούς 
παρασύρη δσον σϋπω. Αί πρόσφατοι πρός τόν Π ρώ
τον "Ελληνα άσύστολοι ύβρεις των καί αί προχθεσιναί 
ύποκριτικαί περί προπαγάνδας δηλώσεις τα»ν εΐναι οί 
τελευταίοι σπασμοί τών νεκρσυμενων άτομικών συμφε
ρόντων των.

***

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΤΑΓΩΝ 

Η «ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»
Συνεπεία τών αντεθνικών ενεργειών τής έκ Θεσσα

λονίκης αποστολής, ή όποια επιζητεί τήν διαίρεσιν τοΰ 
έν Αμερική Ελληνισμού καί τό αιματοκύλισμα τής 'Ελ
λάδος διά τής έ κ θ ρ ο ν ί σ ε ω ς τ ο ύ  λ α τ ρ ε υ τ ο ύ  
Β α σ ι λ έ ω ς  μ α ς  άπεφασίσαμεν τήν ΐδρυσιν τοΰ ώς 
άνω Συνδέσμου δπως έμποδίσωμεν π ά σ η  θ υ σ ί α  καί 
δι’ όλων τών νομίμων μέσων τό τεκταινόμενον ανοσι
ούργημα είς βάρος τής άτυχούς Πατρίδος.

Αιτήσεις πρός έγγραφήν μελών δέον ν’ άποστέλλων- 
ται είς τήν εξής Διεύθυνσιν:

LOYALIST’S LEAGUE
59— 61 Pearl St.,

Room 707
CITY

(Ή  Προσωρινή Επιτροπή.)



SATYROS

Θ έ λ ε ις  νά βάλτος ροΰχα ε’ις τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στους Εβραίους κΓ είς 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 άν θέλης ρούχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τους δανδήδες ντύνει. 

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

Σ. Ν. ΑΙΑΜΓΙΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

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

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

ΤΩραι έπισκέψεων 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.
ΤΩραι έπισκέψεων Γραφεία

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

Τά μαλλιά εΐνε στολίδι 
τής μορφής σου και χαρά!
Κουρεμένο μοιάζεις γίδι 

δίχως τοΰτα φουκαρά 
κΓ άν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό  Hair T on ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
41G CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.
* * *

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών ε’ιδών. 

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

Τιμα'ι ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* t *

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

Έκδίδομεν είσιτήρια άτμοπλοϊκά κα'ι σιδηροδρομικά 
δΓ δλα τά μέρη τοΰ Κόσμου.

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

Ποτέ άρρώστεια ουτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
“Εχεις τα δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά κα'ι δέν τά διορθώσης
έν δσω ζής άπ, τούς γιατρούς ποτέ δέν θά γλυτώσης.
’Εάν τό δόντι σου πονή καί πρέπει νά πετάξη
μήν τρέμης κΓ ό Μενέλαος, καλέ, δέν θά σέ σφάξη.
Θά τό νάρκωση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω
καί κράτς θά πάη στήν ευχή καί θά σοΰ βάλη άλλο.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΆ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΎ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 W EST 37 STREET NEW YORK

*  *  *

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
βέν ήμπορεϊς σέ βεβαιώ νά κάνης ουτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τους «Δρίβα-Αέκα» 
o’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θάβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια οσω πέρνει 
γιβτ’ δλα τό Κατάστημα τοίς μετρητοίς τά φέρνει.
LKKAS & D RIVA S 19-21 liO O SEVELT ST. Ν. Υ.

#*·ν

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιοΰλια 
Είναι καφές τοϋ ’Όθωνος, καφές τού Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνςίς 
δοκίμασέ τον μιά φοοά καί θά μέ συχωρνας.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352 PE A R L STREET, NEW  YO R K  CITY

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
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 αδελφούς άς γράψη ή ας πάει 
άν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GTFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

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 είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έ'χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 

j ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τοΰτο;
I .  *  *  *

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα 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 έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τώ ίδιοκτήτφ 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 άτμο ηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή 'Ε
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλησιν τών μετοχών ευθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σοχιεν τό κοινόν δτι τώρα εΐναι ή καταλληλοτέρα π&ρί- 
στασις 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 μιας είς τά Κεντρικά Γ ραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

H U D S O N  M A S S .
***

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ ιιλακώση 
"Αν μ’ Ινα πόδι εΰρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια &ν ερΰη μέρα 
ΟύαΙ αν είσαι σύζυγος καί αν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  Bldg. R oom  817 , C hicago, 111.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πριν πολύς 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 τούς ’Αδελφούς Μαθιοΰ νά τήν ζητήσης μόνο.
5 0 c  καί 7 5 c  ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A T TH E W S BROS., 87 4  9th A ve., New Y ork  City

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.***

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ιτοΰ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομά-.ας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής Ά χαΐας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
οτοϋ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θ ά τ ά  βρής καί Μαυροδάφνη 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 
ποϋ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ αγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ 6 ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί είσπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New Yerk

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πη καί μένα. 
ηοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
“ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή ασπλαγχνη ’ Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
στούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
Οοϋχα νά κάνης ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

FAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

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

48 LOCUST ST., HAVERH ILL,

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 νοιώσ^Ι 
’Ά ν  τ\)χη κΓ είσ’ αδύνατος σ ’ άρέσει νά παχύνης; 
Μπύρα Καχίλ αντ Κόμπανυ άγαπητέ νά πίνης.
Κονιάκ Καμπά, τοΰ Μεταξά καί Βαρδαρέσου πρώη 
Ελληνικών καί Γαλλικών κρασιών σουπέρμπ ποιότης 
δλα τά έχουν εύθυνά. Ίδιοκτήται Γάλλοι 
ποΰχουν τό Ράλλη Μάνετζερ ενα παιδί τζιμάλι.

*  *  *

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π α ν τ ο π ω λ ε ΐ ο ν  ό « Ε ρ μ ή ς »  ποΰ εΐνε νά ρωτήσηξΙ 
"Οτι ό νοΰς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς καί ρίγανη καί ξΰδι τής Πατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί πού λάμπει 
ποΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πριν νάμπη.

SKOU LAREKES 
300a West, 40 St., New York City |

★ ★ ★
DOLLAR SAVING BANK 

Youngstown, O.
Σάν είααι άνθρωπος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
μπορεί άρρώστειας κάποτε βαρειάς νά πέσης θύμα. 
Μπορεί νά χάσης τή δουλειά πού έχεις μιά ημέρα 
γιατ’ έχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.
Δί Μπάνκ ακάουντ 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 Σέΐβινγκ. Τρέξε ν’ άνοιξης σχέσεις I 
μέ ασφαλείς στό χρήμά σου κΓ εντόκους καταθέσεις. 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέΐβινγκ, στό Χρήστο ’Ανταράκη I 
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, 0.
Θέλεις νά φτιάσης ροΰχο σέ ΰφασμ’ ’Αγγλικό 
γερό, καλοραμμένο καί καλλιτεχνικό;
Γράψε 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 εύθύς τάφήνεις κΓ αύτοί σοΰ φτειάνουν άλλα.

Γιά δλο τό Ohio St. ’Από $25 καί άνω.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Μαγείρους σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς αρτοποιούς σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Άρχισερβιτόρους 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 στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πόρτερ σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Φάϊρμεν σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στού ΚΟΛΜΑΝ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πιατάδες σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Καμαριέρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τάς Σερβιτόρας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τό» 

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

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

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th AVE. NEW YOR#
T elephone. Bryant 4 1 6 0  and 4175  

* ★ *
Γνωστοποιούμεν δτι είς τό έξης ό θέλων 
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμού καπέλλων 
απο τους Πεππαν κι* “ Α λεξ α ς σπεύση νά τά  πάρη 
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει 
Πέππας και Ά λ ε ξ .  είναι αγόρια ζηλεμένα 
κΓ δποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα. 
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago HI 

1450 W. 5th Ave. Cleveland O·


