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.1 ην ι .‘ h'h .u u Ou μια φορά ό «Σάτυρος» θά βγαίνη 
ν.ι'ι τό ξερό κάθε Ρωμ οΰ στήν τσέπυ του θά μπαίνη 

i πε ν τε σί'ντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά ν.ιίνη γί λι’ αϊτός μέ μας και μεις μ’ έ κείνον χάζι.

Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ κα'ι τό Λευτέρη μας σάν τι τόν περιμένει.

Δέκα καί τρεις Γενάρη ό Άϊβασίλης φθάνει 
>«! ούλτιμάτουμ φέρνει ποΰ ή Αντάντ τ;> χάνει.

* \ ι  (/ ..ΐ| ΐιμ«ις k u i κ ά ν ε ις  οι νο.ιρ η ιη ς  vu y t n :,
')ΐ·ο μονάχα δολλάρια τό χοόνο θΓ ι δίνη
χΓ δπω: μη κάμνωμεν κπ'ι ’με':. . . f οάνου: Srrm- α λ λ ο ι
τήν συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α 6 ά λ η.

Χίλια έννηακόσια μέ δέκα κα'ι επτά
ποϋ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Εκατόν τριάντα ενα ποΰ βαροΰνε στά σα-n ούρια 
Δές τε καί τήν Σαλονίκη μιά Καλλίπολι παινούρια.

’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά κι’ αρχή καλός μας
χρόνος.

Στερεωμένος Περικλή τού Βασιληά ό Θρόνος 
κι’ δσες βρισιές τού έσυραν εχθρών καί φίλων χείλη 
τόσα κι’ ’Εκείνος φάσκελλα τοϋ καθενός νά στείλη.

"Αγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης ξημερώνει.
Σ ’ δλα τά μέτωπα βροντά σαρανταδυό κανόνι, 
άλλ’ δμως πολεμοχαρείς πολλοί καί δώ, τσιφούτη, 
κανόνια ρίχνουν τρανταχτά μά μέ χωρίς μπαρούτι.

"Αγιος Βασίλης ερχεται Γενάρης ξεπροβάλλει 
ποΰ βρίσκει δλον τό ντουνιά στό μακελειό καί πάλι 
καί δεύτε κράζει φάγετε τά κρέατά σας δλοι 
κι’ έ'τσι ό Ρώσσος μοναχά θά χάψη καί τήν Πόλι 
δπως τή Βεσασάβια τή Φλάνδρα τό καί τό 
μ’ άπ’ τής κλωτσιές τοΰ Κάϊζερ τά κάνει εμετό.

"Αγιος Βασίλης έρχεται μαζί μέ τό Γενάρη 
κρατών στό χέρι του χαρτί, κρατώντας καλαμάρι 
καί δοκανίκι’ άρίθμητα στής γέρικές του πλάτες 
γιά νά φορέσουν στή ζωή εμπόλεμοι σακάτες.

"Οσω ό κόσμος άν πεινά κι’ άν σφάζεται ντουνιάς 
Ό  Φασουλής τά Κάλαντα λέει Πρωτοχρονιάς.

Τό καλαμάρι έγραφε καί τό χαρτί ώμίλει 
χιλιάδες μπήκαν μέσ’ στ’ αύτιά τοΰ Λευτεράκη

ψύλλοι
γιατί μέ τά συνέδρια τής Ρώμης τά μεγάλα 
μυρίζει νέα r.ijv φασόν Σαλονικιά φευγάλα.

’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά. Καινούριος χρόνος
μπαίνει

ποΰ αίματα σάν τόν παληό στόν αργαλειό του φαινει 
γιατ’ είναι φιλοπόλεμος ώς βλέπεις στραβοκάνη 
θαρρείς κι’ αύτός πώς πρόκειται προμήθειες νά

κάνη

’Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά καί τοΰ Γενάρη πρώτη. 
Σ ’ δλα τά μέτωπα ηχούν τών κανονιών οί κρότα 
ποΰ στέλλουν στούς προμηθευτάς μέ τό τσουβά·'.;

λίρες
δμως σ’ αύτούς ποΰ πολεμούν μέ τό δισάκι ψεΐρε:

Ά γιος Βασίλης έρχεται μαζί μέ τό Γενάρη 
καί στό ραβδί του άκουμπά αλλά καί στό Μποσντάρη 
γιατ’ οί Φρατέλλοι αδελφοί ξανάγιναν σάν πρώτα 
άλλοΰ τά κακαρίσματα κι·’ άλλοΰ γεννά ή κότα.

Μέσ’ σ’ δλες τής παραξενειές τού ματωμένου
'Άρη

κι’ ή Κόθορνος Μακαρονοΰ έσχάτως μάς κορτάρει 
κι’ δπως στούς Τρώας ό χρησμός στά περασμένα

χρόνια
λέω κι’ έγώ. Κουμπάρέ μου φοβο3 τά μακαρόνια.

Βασίλημ πόθεν έρχεσαι καί πόθεν μάς ζυγώνεις; 
καί δέν μάς δίνεις ματσουκιές καί δέν μάς φασκε

λώνει·: ;
Ά π ’ τό Λευτέρη έρχομαι καί πάω στήν Αθήνα 
δώρα πρωτοχρονιάτικα ξυπολισιά καί πείνα.

Κάτσε νά φ^ς κάτσε νά πιής καβουρντιστόν αέρα 
χάρις στούς Γάλλους άδελφούς, χάρις στήν Ί  γ

γλιτέ ρα
κάθησε καί ή χάρη σου ίσως μάς φέρει γούρ 
καί πάψουν τ’ άντεράκια μας νά κάνουν γουρ-

γούργούρ.

Ξηρό ραβδί, χλωρό ραβδί μέσα στή γή τό χώνει 
κι’ αμέσως ώ τοΰ θαύματος τούβλων σωρός φυ

τρώνει



καί κόσμος έτρεξε πεινών και πήρε τό σωρό 
ναχτ) νά τρίβη τήν κοιλιά γιά κάμποσον καιρό.

Έδώ δέν -θάβρης μπρόκολα και βρούβες μέ τα
βλίτα

καί σύ ποΰ ξέρεις γράμματα πές μας τήν άλφα
βήτα

πές μας γιά τό Λευτέρη μας τρανόν άνταρτηλάτη 
πού τάκανε καμπαναρειό και παραπάνω κάτι.

Ά γιος Βασίλης έρχεται άπό τήν Καισαρεία
σέρνων διακοινώσεων Συμμαχικών σωρεία
κι’ ό Μπάρμπα Λάμπρος τόν κυτά και λέει μέ το

νοΰ.
Κυρία τών Δυνάμεων μή μέ θυμόν γενοΰ 
γου.'ϊ μήν τύχη πιάσωμε άντί αύτής δί όδερ 
κι’ έξαποστείλωμε του χέλ γιούρ φάδερ έντ γιοΰρ

μόδερ.

“Αγιος Βασίλης έρχεται καί διαλαλοΰν οί χήνες 
πώς φίρνει μάρκ’ αμέτρητα καί Αγγλικές στερ

λίνες
γιά τοΰτο πάμε γρήγορα νά τόν προΰπαντήσωμε 
καί κάθε μία τσέπη του νά τοΰ τήν ψηλαφήσουμε.

Ά γιος Βασίλης έ'ρχται καί πάλι μέ λαχτάρες 
ποΰ σέρνει φέτος πίσω του τοΰ γένους τής κα-

τάρες
κι’ αναφωνεί ξυπόλυτος πεινών λαός καί κλήρος 
χίλιες φορές ανάθεμα τοΰ νέου τοΰ Σωτήρος.

Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά καί δεντρολιβανάτη.
Ό  ν,ίος χρόνος ποΰ κυτάς μέ δυό μας βρίσκει

Κράτη
καί πρίν ή νέα Περικλή ναρθή αρχιμηνιά 
τά Κράτη ίσως νά γενοΰν χίλια δέκα έννηά 
καί Κράτος κι’ ή Πατρίδα μου νά γίνη τσαρ

λατάνο
καί νά μέ βάλη υστέρα στό Θρόνο της έπάνω.

Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά κακή ψυχρή μας Μοίρα 
Ά γιος Βασίλης πέρασε καί βρήκε τόν Σωτήρα 
καί τουπέ πήγε τό σταμνί πολλές φορές στή βρύση 
κι’ ένα πρωΐ ξεκίνησε μά δίχως νά γυρίση.

Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά κι’ άρχή (καλός μας
χρόνος

τοΰ Λεύτεράκη λίγυσε ό ανθισμένος κλώνος 
καί θά πετάξουν τής Άντάντ τά όρνηα, τά πουλιά 
ν' αφήσου ν πάνω μιά χοντρή έξκιούζμι κου-

τσουλιά.

Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά καί τήν Άντάντ οί
δρόμοι

τήν κουβαλούνε κατ’ αύτάς στοΰ Μανωληοΰ τή
Ρώμη

νά βγάλουν καί τήν Άλεποΰ τοΰ φίλου μας
Μποσντά,η

μέσα είς τό Μωσαϊκό Βαλκανικό παζάρι.

Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά μέ χάλια μπερεκέτ. 
Χαχόλοι καί συμπέθεροι αφήνουν τό Σερέτ 
τραβάν στή Βεσαράβια, τρέχουν καί παραμέσα 
καί κυνηγοΰν τοΰς Γερμανούς νά μπούνε στήν

Όντέσα.

'Άγιος Βασίλης έ'ρχεται μέ τράπουλα στό χέρι 
κι’ είπε πασέτα κόπιασε νά παίξωμε Λευτέρη 
καί κάθησαν καί τάκοψαν καί γιά καλή μας Μοίρα 
στόν πρώτο λύκο έ'βγαλε τόν Κρητικό Σωτήρα.

Ά γιος Βασίλης έ'ρχεται μαζί μέ τό Γενάρη 
καί διαπιστευτήρια φέρνει στόν Καφαντάρη 
ποΰ θά τόν δήτε πρεσβευτή στό Βάσιγκτον κι’

εκείνον
δταν μένα θά μέ δοΰν Κινέζον Μανταρινον.

'Άγιος Βασίλης έ'ρχεται άπό τόν ουρανό 
καί φέρνει σκούφια κόκκινη στόν Άραβαντινό. 
μήν τύχη τό πουλάκι μας πάρη καταρροή 
καί τρέχει ή μυτίτσα του σάν λαδερό ροΐ.

Ά γιος Βασίλης έ'ρχεται καλώς τόν Ά ϊ  Βασίλη 
ποΰ φέρνει πείνα καί χαρτί, ποΰ φέρνει πετραχήλι 
κι’ εχει καί λιβανιστερό καί ράσα καί λοιπά 
δώρα παπά ποΰ διαρκώς μάς παίζει τόν Παπά.

ΣΑΤΥΡΟΣ

Αρχιμηνιά κΓ αρχιχρονιά γιά τό θε^φιλάτο 
ενα βαπόρι τουστειλαν οί Γερμανοί στόν πάτο 
κΓ έγώ στοΰ Γκίμπελ έτρεξα κΓ αγόρασα βαπόρο 
ποΰ τοΰ τό στέλλω σήμερα γιά νέου χρόνου δώρο.

Ά γιος Βασίλης έ'ρχεται κρατών σέ κάθε χέρι 
χωράφια Μακεδονικά νά δώση στό Λευτέρη
δώρα πρωτοχρονιάτικα πρός τούς Β,ουλγαρομα-

χονς
ποΰ μέ Συμμάχους τΚχλεμοΰν γιά τούς καλούς

Συμμάχους.

Ά γιος Βασίλης έ'ρχεται καί φέτος στραβοκάνη 
καί φέρνει μέ εΰλάβεια στόν Πέτρο τόν Τατάνη 
ποΰ μίσος γιά τό Θρόνο μας τρέφει κι’ αύτός

θανάσιμον
κολοκυθένιο τοΰ Στραβού γυαλοκοποΰν παρά-

σημον.

“Αγιος Βασίλης έ'ρχεται καί φέρνει καί σέ μένα 
χίλιες χιλιάδες εύ?α)γιές μέ δάχτυλ’ ανοιγμένα 
μά σ ’ δλα αφιλοκερδής σάν είμαι τσαρλατάνο 
δώρα κΓ έγώ πρωτοχρονιάς έσένα σοΰ τής κάνω.

Ά γιος Βασίλης έ'ρχεται μέσα σ ’ αύτούς τοΰς
σάλοι-ς

ποΰ φέρνει τελεσίγραφα άπό τούς Άγγλογάλλους 
κι’ είπ’ ό Κουμπάρος, Μασαλά. Φ^ρτε κι’ αύτή

τήν μπλόφα 
κΓ αν τό καλάθι γέμισε αγόρασα μιά κόφα.

Θά πάν ή ώρες ή όχτώ, θά παν καί ή σαράντα. 
Καλώς τό τελεσίγραφο σουρλάντα καί μουρλάντα 
κι’ δταν σέ λίγο τ’ άντερο αρχίσει καί στεγνώση 
διαλέ το’ αποθαμένους του ποΰ θά τό μετανοιώσι;.

Ά γιος Βασίλης έ'ρχεται ώς πάντοτ° μέ δώρα. 
Εκκλήσεις καί ή Σύνοδος τοΰ κάκου >άνει τώρα 
κΓ δλοι οί άναμάρτητοι άν φάς καί άπό σπόντα 
δσω κι’ αν θέλης στοΰ κωφού τής λέν τήν πόρτα

βρόντα.

"Αγιος Βασίλης έ'ρχεται κι’ ή δύστυχη Πατρίδι·
γιά τό ψωμάκι έχανε τό μάτι της γαρίδα
κΓ ό Βασι?ιηάς σάν τούς κοινούς θνητούς κΓ αύτός

έφέτα
έζήτησε καί τούδωκαν γιά μάσημα τικέτο.

Αρχιμηνιά κι’ αρχιχρονιά. Σταμάτη ων οί ναύλοι 
καί οί κοινοί Σύμμαχοι κι’ ο'ι έστεμμένοι φαύλων 
στά στήθεια τής Πατρίδος μας χτυπούνε τό μα-

χαϊρι
πόΰ ακονίζει στά κρυφά τό χέρι τοΰ Λευτέρη.

Ά γιος Βασίλης έρχεται κολλίγα μ θ', βουβάλι 
μά έτσι νά μή σώσωμε νά μάς ξαναβρη πάλι 
καί σ’ δλους δσοι προσπαθούν τό κρέας μας νά

φάνε
κατά διαβόλου σύξυλα τοΐς εύχομαι νά πάνε.

Είθε καί οί τοΰ Κέντρου είθε κι’ οί Άλιάτοι 
νά φαγωθούν σάν σκύλλοι σάν λυσσασμένοι γάτοι 
κι’ δσω καλό μάς θέλουν καί τούτοι ναι εκείνοι 
τόσο στά κόκκαλά τους μεδούλι ν’ άπομείνη.

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Ο  Ν

Έκ τοΰ κατά Λουκάν-ικον άγ(ρ)ίου Φραγγελίου. 
Πρόσχωμεν. Τάς κεφαλάς υμών τώ Λευτέρη κλίνατε 
καί τώ πνεύματί σας τφ άγγείωωωω.

Οΰσης ο ξ ε ί α ς  τής σφήνας τή μιςί τών Σ α-γ ά τ ω ν 
κυταζομένων Συμμάχων συμβούλιον έγένετο είς Ρώμην 
διά τήν λείαν τήν λίαν άμφίβολοοοοον! Παρεγένοντο 
γοΰν διά τόν φόβον τής γούνας των άπό Αγγλίας καί 
Γαλλίας καί Ρ-οσσίας Μαρίας Γραιμματεΐς καί X α- 
ρ ι σ α ιο  ι τής Ελληνικής κληρονομιάς, έν οΐς Λόϋντ 
Τζώρτζ ό άρχιπενο-σύρτης τοΰ Λεύτεράκη, εις τήν Μα- 
καρονείαν χώραν, ϊνα εύκολύνωσιν άλλήλους καί γάρ 
Λ σφήνα ούκ ηύκόλυνεν αύτούς ώς καθαρτικόν τίk 
καταστάσεωακοως. Είπεν οΰν ό έχων νοΰν Φρατέλλος 
πρός Συμμάχους άμαχους. Αγαπητοί Αδελφοί έν σφή- 
νςι ούκ έάμε καθεύδειν τό τής Ρουμανίας τρόπαιον καί 
γάρ έσχάτως ή πλάτη μας φαγούραν αισθάνεται Γερ
μανικής μαγκοΰρααααας.

Είπεν αύτώ τότε Λόϋντ Τζώρτζ ό έπιλεγόμενος Ά -

..ώπης, 11 πονηρά δ;ά τήν ουράν. Ά ρον  τούς Ιναραμ- 
πινι^ρους σου καί περιπάτει στρόφων έπί τά βαλκάνια 
τό μέτωπον καί αύξάνων κ ρατά σου ου ου ου ου! Ό  
δέ άπεκρίθη αύτώ Αμήν Αμήν λέγω ύμίν δτι φόβος 
κατέχει με διά βίου δτι πρός κέντρα λακτίσω καί Κεν
τρικοί κεντρισωσί με συντρίβοντες μύτην μου ώσπερ 
γάτας έπί μουρνταρίααααας. Άπεκρίθησαν τότε οί Φα- 
ρισσαίοι Χαχόλοι. Αμήν άμήν δτι ή Πόλι προσμένει 
ήμάς ώσπερ λουκουμάς καί υμάς ή Άσία ένεκα τοΰ 
Λευτέρη ή χωσίαααααα. Άπήντησε δέ αύτώ τότε ό 
Ιταλός Βαβαί, παππαί δτι όρώ φουρτούνα στά μπα- 

τζάκια σας, σία οι>κοΰν κι’ άράξαμε καί συμφορία Άγ- 
γλογάλλοι καί Σίααααα. Ήρώτησεν οδν αύτούς τότε ό 
γάλος (κοινώς ίνδιάνος) πουρκουά μαχεσόμεθα, άπήν
τησε δέ αύτώ ό ’Ιταλός. ΙΙερκέ ούκ είχατε γνώσι, οι- 
χατε δμως γρόσι καί ήμείς χρείαν έχομεν γροσίων σας, 
ό δέ άπήντησεν αύτώ Άρζάν, άρζάν σέ δέ ζέ βουζέτ 
ζώώώώώώ! Ταΰτα άκούσας Λόϋντ Τζώρτζ καί τούς 
οφθαλμούς έπάρας μάρας κουκουνάρας έβόησε φωνι] 
μεγάλη καί είπεεεεεν. Ούαί ύμίν Φρατέλλοι δτι κατα
πίνετε τά μακαρόνια καί δι (φ )υλίζετε τήν ΣτιμμαχΙαν 
είμή είσελεύσεσθε είς τήν μ α σ ε λ ε ί-α ν τών Βαλκα
νίων άπέλθωμεν έκείθεν έπί τά ίδια έγκαταλείποντε; 
τά γίδια ϊνα διαρήξωσι τά (ί)μάτιά τωωωωων! Ήρο»· 
τησε δέ αύτόν τότε ό φουκαράς ό Γάλλος. Λευτερά- 
κης ό έλε-φτερωτής καί έθνοκουνηματίας καί πρόξενοί 
τε καί Μακ Άλπινισταί απόστολοι καί οί ΣΙμοι καί ύ 
λύμη καί οί Θαλήδες καί οί Άλήδες καί οί μπελαλή- 
δες τί ποιήσουν δρα ώσπερ ή σάρα καί ή μάρα καί οί 
Σωτήρες οί λοιποί καί τό πϊ καί τό φί καί τό κακό 
ουναπάντημααααα. Άπήντησαν δέ αύτώ έν χορώ οί 
Σύμμαχοι. "Οποιοι πηδούν πολλά παλούκια μέ τό συ;ι- 
πάθειοοοοοο. . .

EAEY0FPON ΒΗΜΑ 

ΠΡΟΞΕΝΟΘΗΡΑΝ. ΚΛΗΒΕΛΑΝΤ.

Στό συλλαλητήριον τοΰ Ά γ. Φραγκίσκου δέν μί?ησε, 
π α ρ α μ ί λ η σ ε  ό γνο>στός ντόκτορ καί τραγικός ποιη
τής «τής καλαμιάς ποΰ τρέχει στό ρυάκι καί ψιθυρίζει 
στ’ αηδόνια τό γλυκό σκοπό τής πικραγγουριάς, ποΰ 
κάνει κολοκύθια κλπ. κλη.».

Τώρα, άν αύτός £ ν ή ρ γ η σ ε. τό συλλαλητήριο ή τό 
συλλαλητήριο ένήργησε σ’ αύτόν δέν τό γνωαίζομε, 
"ΐμεθα βέβαιοι δμως δτι ουμφώνως πρός τήν αρχήν τοΰ 
Άρχιμήδαυς ό Ντόκτορ έπέπλευσε.

ΚΥΡΙΑΝ ΖΗ ΛΟΤΥΠ ΟΝ, ΕΝΤΑΥΘΑ.

Γιά νάρχεται ό ά^δρας σας στό σπίτι άργά τήν νύ
χτα αύτό σημαίνει βέβαια πώς εχει δουλειές. Τώρα αν 
σείς τό ηΰρατε κλειστό τό μαγαζί αύτό δέν σημαίνει 
πώς δ κύριος δέν είχε δουλειές. Τό μαγαζί μόνον δου
λεύει δταν είναι άνοιχτό, δουλειές δμως μπορούν κά- 
λιστα νά γίνωνται καί δταν εκείνο είναι κλειστό.

Μ Ο Ν ΑΝ ΤΕΡ Ο Ν, ΣΑΝ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ.
’Έχεις άκατάσχετον ευκοιλιότητα; Είσαι ό άνθρωπος 

ποΰ ζητούμε τόσον καιρό μέ τό φανάρι. Φρόντισε νά 
κράτησης τό π ρ ο τ έ ρ η μ α  αύτό ποΰ σοΰδωκε τό κρύ
ωμα μέχρι τής πρώτης τοΰ νέου έτους. Θά κάνης... 
τήν τύχη σου. Σέ θέλομε νά σέ στείλωμε κάπου γιά. .. 
μποναμά.

Υ. Γ. ’Άν τύχη κι’ έ'χης καμμιά ιδιαιτέρα προτί- 
μησι στήν πόλι σας μπορείς νά μείνης καί σέ χρησιμο
ποιούμε τόν ερχόμενο χρόνο. Τήν ύποχρέωσι αύτή τήν 
εχομε άναλάβει έφ’ δρου ζωής δηλαδή διά βίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

ΑΘΗΝΑΙ, (1 Δεκεμβρίου Ληφθέν ενα μήνα χάρι; 
είς τήν Αγγλικήν λ ο γ - α κ ρ ι σ ί α  ν. Δυνάμεις έπέ- 
δωκαν τελεσίγραφον Ε λληνικήν Λ,νβερνηοΛ'. Τελεσίγρ*- 
φον έχάθη. Έρευνάται δοαστητίως κάλαθος αχρήστων 
καί κόφαι πλυσταριών.

ΡΩΜΗ, (διά τοΰ Μακαρονιού). ’Ιταλία άπεφάσισεν 
έκστρατεύση Βαλκάνια. ’Ιταλικός στρατός άπέρχεται 
α λ-α λ λ ά ζ ω ν άπό τοΰδε. Εύκοιλιότης άκράτητος μ α- 
σ τ ί ζ ε ι  έσώρρουχά των.

Π ΕΤΡΟ ΥΠ Ο ΛΙΣ, (αυθημερόν). Πρωθυπουργός 
Ρ-ωσσίας Μεγαλομάρτυρος Τ ρ υ π ώ φ . . . ό άρχ'σας 
στάδιόν του άπό τήν Πόλι-Ι'ρχομαι καί στήν κορφή κα- 
νέλλα— επεσεν. Διάδοχός του Γκολ-ιτζίνη συνέχιση δηλώ
σεις κατακτητικός.
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Α Π Ο  TON ΚΟΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Μέ μάτια ποΰ ακτινοβολούσαν άπό εύχαρίστησι είσ- 
ώρμησε μέσ’ στό Γραφείο μου σάν θύελλα χθες ό Βε-
νιζελικός φίλος μου καί άρχισε νά χοροπηό^.
‘ .—Λοιπόν τά είδες τά νέα; Πέρνουν πόδι οί Χα
χόλοι καί οί ’Ιταλοί θαρρώ τά κλωτσοβαροΰν, ένώ οι 
Εγγλέζοι φροντίζουν μέ τρόπο νά κόψουν περα απ' τ.’] 
Θεσσαλονίκη. ’Έτσι νά σπάση ή μύτη καί τών Χαχό
λων καί τών Μακαρονάδων. Θαυμάσια. ΓΙρΐμα.
L -—Μά δέν μοϋ λές— ρωτώ— τό γύρισες τώρα; Δέν 
είσαι λοιπόν πλέον Βενιζελικός;
| — Τί έκαμε λέει; Είμαι καί παρά είμαι. Γιά τό χα
τήρι του μπορώ νά σφάξω τό παιδί μου, ποϋ λεέι j 
λόγος, καί νά τό κάνω λουκάνικα.

— Διάβολε! Μή -θυσιάζεσαι καί ευτυχώς ό Ελληνι
κός λαός δέν ζή στήν εποχή ποΰ έ'δεναν τους σκύλλους 
μέ λουκάνικα. Πάντως δμως σέ συμβουλεύω νά πας να 
κυταχθής γιατί δέν είσαι καθόλου καλά διανοητικώς.

— Καλά δέν είσθε σεις ποΰ ΰά μας φέρετε σιγά σιγά 
τό Φερδινάνδο στήν ’Αθήνα.

•—Ναί! Είναι ή αλήθεια πώς δέν τόν φέραμε άκόμα 
έλπί^ωμε δμως νά τό κάνωμε κάποια μέρα καί νά τόν 
ψϊρωμο κι’ αυτόν δπως κάποτε καί τόν Έσάτ Πασά.

— ’Εσείς, εσείς; Έσεΐς μωρέ ποΰ τά δώσατε δλα χά
ρισμα τζάμπα, έτσι ελάτε γνωστικοί νά φάτε τοΰ τρε.λ 
λοΰ τό βιό; ’Εσείς ποΰ τους είπατε. Νά πάρτέ τα καί 
τώρα άγωνιζόμαστε μεϊς νά τά γλυτώσωμε; Σείς είσθε 
Βούλγαροι, σείς θέλατε τήν 'Ελλάδα νά τήν πάτε στά 
παληά τά σύνορα, μά δέν θά σώσετε νά ίδήτε τέτοια 
μέρα. Αΰριο ποΰ ΰά νικήσουν οί Σύμμαχοι ΰά τά πά- 
ρωμε μεϊς πάλι πίσω καί τότε οΰαί τοϊς ήττημένοις.

—Κύριε σώσον τούς τρελλούς! Μά προ ολίγου δέν 
ΰσο ώς έλεγες κατενΰουσιασμένος ποΰ ένικώντο οί Ρώο- 
οοι, ποϋ θάφΐυγαν οί ’Άγγλοι απ’ τή Θεσσαλονίκη ποΰ 
θά τήν πάΰαιναν οί ’Ιταλοί ; Εϋχεσαι τήν καταστρο
φήν τών κυριωτίρων παραγόντων τής Συμμαχίας, επι
θυμείς τήν συντριβήν των καί άπό τήν άλλη πιστεύεις 
εις τήν νίκην των. Είσαι λοιπόν ή δέν είσαι γιά δέσιμο;

—Γιά δέσιμο είσαι σϋ πόύ εύχεσαι τή Γερμανική 
νίκη.

—Ή  αλήθεια είναι πώς δέν περίμενα νά βρής τί 
έχω στό κεφάλι μου τή στιγμή ποΰ σού είναι άδύνατοΛ 
νά ίδής έως τήν άκρη τής μύτης σου. Λοιπόν έγώ δέν 
εύχομαι καθόλου τέτοιο πράμμα. Ά ν  μέ ρωτάς ώς άν
θρωπο θά σού πώ πώς λυπούμαι γιά τό αίμα ποΰ χύ
νεται- ώς ’"Ελλην δμως σ’ απαντώ πώς θάθελα νά φα
γωθούν δπως τώρα τρώγωνται σάν λυσσασμένα σκυ;.- 
?ιά δχι ένα χρόνο άκόμα, άλλά δέκα, είκοσι χρόνια. 
Εκτός απ’ τή Γαλλία, τό θΰμα αύτό τού σημερινού αι
ματοκυλίσματος, δλοι οί άλλοι έμπόλεμοι κι’ άπό τούς 
δύο συνδυασμούς είναι στήν ίδια μοίρα γιά τόν 'Ελ
ληνισμό. 'Όλοι τους είν’ εχθροί μας, δλοι έφαγαν απ' 
τήν Ελληνική κληρονομιά κι’ δλοι ζητούν νά φάνε άπ 
τό κορμί τής Μεγάλης 'Ελληνικής Πατρίδος. "Οσω 
πιό πολύ συντριβοΰν δλοι τους, δσω περισσότερον αδυ
νατίσουν τόσω εύκολώτερα έμεΐς θά κανονίσωμε μιά 
μέρα μαζί τους τούς έκκρεμείς λογαριασμούς μας. Να 
αυτό θέλω έγώ.

Ή  ψυχολογία ή δική σου, άγαπητέ, είναι ή ίδια ψυ
χολογία ενός έκάστου τών Συμμάχων. “Ετσι σκέπτον
ται κι’ έκεΐνοι ώς σκέπτεσαι καί σύ, τό ίδιο εύχονται 
καί κείνοι σάν καί σένα γι’ αύτό καί βρίσκονται στά 
χάλια τά σημερινά. Καθένας άπ’ αυτούς ένώ εχει άνά··- 
ν·ην νά προσφέρουν οί άλλοι δσον τό δυνατόν μ ε γ α λ ε ι- 
τ έ ρ α ς  υπηρεσίας γιά τόν κοινόν αγώνα γιά νά μπο
ρέσουν νά νικήσουν έν τούτοις εύχεται καί φροντίζει 
να φανούν οί άλλοι προσφέροντες ό λ ι γ ω τ έ ρ α ς  γ<·χ 
να μπορή στή μοιρασιά νά τούς πή. Τί προσ-'φεοες σύ; 
Πολύ λίγο. Λίγο λοιπόν θά πάρης. Ό  καθένα: τους 
ν·οατεΐ τάς δυνάμεις του γιά υστερνή καί κατά τό *·.·{ 
°τημα αύτό εξαντλούνται δλοι. Γιά πένα δέν <?Τν~ι ο”τγ

■ ύμί Γ Αί κεντρι
κοί αύτ^κρ ■> έ ’ υτητ-ετούν κίί επιδιώκουν έ ν α  
σκοπόν ένώ οί Σύμμαχοι κ α ν έ ν α  ώρισμένον.

J  Λ! .Υ ΑΙΟΝ Α Ι ΟΥ

ϊ ό  έν Ρώμη Συν δριυν τών Συμμάχων καί ή 48ωρος 
πρός απάντησιν προθεσμία ή ταχθεϊσα διά τοΰ παρ’ αυ
τών έπιδοθ,ίντος τελεσιγράφου πρός τήν Έλλάδο περί 
τής άποδοχής τών Συμμαχικών αιτημάτων δέν θά ήσαν 
κατά τήν γνώμην μας τοσούτω σοβαράς διά τήν 'Ελ
ληνικήν Πατρίδα σημασίας αν μή ταύτοχρόνως συνω- 
δεύοντο υπό τών άρθρων τοΰ πανισχύρου Λονδινείου, 
τύπου τοΰ Νόρΰκλιφ. Μετά τήν προ ολίγων μόλις ήμε- 
ρών είς τήν Πώλ Μώλ τοΰ Λονδίνου υποβολήν τής 
ιδέας περί έγκαταλείψεως τής Βαλκανικής έκστρατείας, 
Ιδέας ριφθείσης είς τό μέσον κατά πάσαν πιθανότητα 
τότε οπότε άπεφασίζετο ή έν Ρώμη συνάντησις τών Συμ
μάχων, βλέπομεν σήμερον καί πάλιν ολόκληρον τόν τύ
πον τοΰ Νόρΰκλιφ δι’ άρθρων σθεναρών άνακινοΰντα 
σοβαρώς πλέον τό ζήτημα τής έκ Θεσσαλονίκης άποχω- 
ρήσεως τών Συμμάχων. Οί παρακολουΰούντες τήν έξέ- 
λιξιν τών έν Αγγλία πραγμάτων είχον τήν εύκαιρίαν 
νά γνωρίσωσι τήν ίσχύν τήν παντοδύναμον τοΰ τύποο 
τοϋ Νόρθκλιφ, τοΰ έπιδιώξαντος πρό τίνος καί έπιτυ- 
χόντος τήν άνατροπήν τοϋ υπουργείου Άσκουϊθ, είς 
τρόπον ώστε είναι είς θέσιν ήδη ν’ άντιλαμβάνωνται 
καλώς τής σοβαρότητος τοϋ ζητήματος. Δέν εΐναι βε
βαίως ό Νόρΰκλιφ έκ τών άνθρώπων εκείνων, οΐτινες 
όμιλοϋσιν είκή καί ώς ετυχεν ούδέ αναλαμβάνει ένα 
άγώνα τοσούτω σοβαράς φύσεως, ΐνα έξέλθη αυτού 
ήττημένος. Ό  Λόϋδ Τζώρτζ άφ’ ετέρου, δστις άνήλθεν 
είς τό Π ρωθυπουργικόν άξίωμα πατήσας έπί τών ώμων 
τού Νόρθκλιφ, δέν είναι έπίσης ό πολιτικός ό μή συν
αισθανόμενος τάς σοβαράς συνεπείας, τάς όποιας άσφα- 
λώς θέλει έχει διά τήν ύπ’ αύτόν Κυβέρνησιν ή άντι- 
οτράτευσίς του πρός τήν δεδηλωμένην ήδη γνώμην τοϋ 
Νόρθκλιφ έν σχέσει μέ τήν Βαλκανικήν εκστρατεία»1. 
Άλλά δέν εΐναι τοΰτο μόνον. 'Υπάρχει καί άλλος λόγοΓ 
λίαν σοβαρός, δστις ένισχύει τούς φόβους μας καθιστών 
τρομερώτερον έτι τόν έπικρεμάμενον έπί τής Πατρίδος 
κίνδυνον. Ό  Λόϋδ Τζώρτζ ύπήρξεν άπό τής έκρήξεως 
τοΰ παρόντος πολέμου είς έκ τών ΰερμοτέρων έν ’Αγ
γλία Ούέστερν, τών οπαδών δηλονότι εκείνων τής ιδέας 
δτι ό Ευρωπαϊκός πόλεμος ήτο σύμφορον καί έδει νά 
κριθή είς τό Δυτικόν μέτωπον. ’Ήδη έκ τών άορίστων 
ανακοινώσεων πρός τόν Γαλλικόν καί ’Ιταλικόν τύπον 
ενίων έκ τών λαβόντων μέρος είς τό συνέδριον τής 
Ρώμης πληροφορούμεθα, δτι πνεΰμα είλικρινοΰς συνερ
γασίας καί σοβαράς δράσεως έπέπνευσεν είς τό Συ
ν δριον έκεΐνο συνέπεια τού όποιου ύπήρξεν ή άπό κοι
νού έκ μέρους τών Συμμάχων έπίδοσις πρός τήν Έλλά- 
διά τοΰ τελευταίου τελεσιγράφου. Μετέβαλε λοιπόν γνώ
μην άποτόμως ό Λόϋδ Τζώρτζ σκοπών νά ένισχύση 
παντί σθένει ήδη έκστρατείαν τήν οποίαν ούχί πρό πολ- 
λοΰ αύτός οΰτος κατεδίκασεν; Θ’ άντιστρατευθή άρά γε 
είς τήν θέλησιν τοΰ πανισχύρου Νόρθκλιφ άψηφών τόν 
κίνδυνον τής δσον οϋπω άσφαλοΰς άνατροπής τοΰ ύπ, 
αύτόν 'Υπουργείου; Έάν άφ’ ετέρου πάλιν αί μεταξύ 
τών Συμμάχων παρεξηγήσεις ήρθησαν ώς ισχυρίζον
ται κατά τό Συνέδριον έκεΐνο, δπερ σημαίνει δτι ή Ι 
ταλία άναλώμασι τής Ελλάδος έπείσθη νά ενίσχυση τόν 
Βαλκανικόν άγώνα σοβαρώς τίς τότε ό έκ μέρους τής 
Ελλάδος κίνδυνος είς τρόπον ώστε νά έξακολουθώσιν 
οί Σύμμαχοι δι’ δλων τών άπανθρώπων μέσων έπιμέ- 
νοντες μέχρις έσχάτων είς τόν Ελληνικόν άφοπλισμόν;

Δυστυχώς διά τήν Ελληνικήν Πατρίδα τήν τοσούτω 
οκληρώς δοκιμαζομένην σήμερον συνεπεία τής όλεθρία; 
πολιτικής τού Αρχηγού τών Φιλελευθέρων, ή συμφορά, 
ίίτις άσφαλώς θά έπέλθη έκ τής παραδοχής τών Συμ
μαχικών αιτημάτων εΐναι κατά πολύ φοβερωτέρα ή δσον 
τινές φαντάζονται. Οί έν Λονδίνω κατόπιν τών τελευ
ταίων Ρουμανικών άτυχημάτων καί τής έκδηλώσεως 
τής Ρωσσικής άδυναμίας νά συγκρατήση καν τόν έπερ- 
χόμενον άκάθεκτον Γερμανικόν χείμαρρον ήρχισαν ήδη 
σκεπτόμενοι ώριμώτερον καί έπωφελέσ-’-'ρον διά τά Α γ 
γλικά συμφέροντα. Ή  άποχώρησις τών Συμμαχικών 
στρατευιιάτων έκ τού Βαλκανικού μετώπου δύναται 
θεωρηθή άπό τοΰδε ώς γεγονός τετελεσμένον, ούχί δμως 
ναί ή έ γ κ α τ ά λ ε ι ψ ι ς τ ο ΰ  Β α λ κ α ν ι κ ο ύ  μ ε 
τ ώ π ο υ .  Τά Συμμαχικά στρατεύματα ΰ’ άποχωρήσω- 
σ·ν άσφ^/ώ” έν καιρώ έκ Θεσσαλονίκης, α\λ' ή γοαιιιιή 
πρ-πει διά παντός μέσου νά κρατηθή. Διότι κατά τίνα 
—Λ-Γ̂ ν ν ',.,,10,νΊ, ιον ώφελήσει τόν άγώνά των
ι το Δυτ'ν.'ν -'"τ'οπον ένισχύοντες αύτό μέν άριΰμη-

τικώς είς φαινομενικήν δμως ένίσχυσιν, άφ’ ού τοιαύ- 
την ΰά ήδύναντο νά δώσωσιν είς τό ίδικόν των καί αί 
Κεντρικοί Αύτοκρατορίαι έχοντες τότε διαθεσίμους τάς 
στρατιωτικός δυνάμεις των τού Βαλκανικού μετώπον;
Ί ά Συμμαχικά στρατεύματα θ ’ άποχωρήσωσιν έκ καιρώ 
έκ Θεσσαλονίκης, ά λ λ ά  τ ή ν  θ έ σ  ιν τ ω ν  π ρ έ π ε ι  
νά  τ ή ν  κ α τ α λ ά β ω σ ι ν  ά λ λ ο ι .  Ή  ιδέα τής άπο- 
χωρήσεως ή ζητουμένη σήμερον τοσούτω έπιμόνως παρα 
τοΰ τύπου Νόρθκλιφ ένώ άφ’ ένός εΐναι τό ευφυέστερο·» 
καί έπικαιρότερον πολιτικόν πυροτέχνημα, δπως πεισθπ 
ή Ελλάς δτι ούδένα κίνδυνον διατρέχει εισόδου είς τόν 
πόλεμον, άφ’ ετέρου Ινέχει τά στοιχεία ειλικρινούς καί 
σοβαράς προτάσεως διερμηνευούσης τήν γνώμην τής 
μεγαλειτέρας έν Αγγλία στρατιωτικής μερίδος. Ή  πρό- 
τασις τοϋ Νόρθκλιφ έν συνδυασμώ πρός τό τελεσίγρα- 
φον τών Συμμάχων εΐναι ή τελευταία απόπειρα δπως 
διανοιγή ό δρόμος, δστις θά φέρη τόν ήγέτην τών Φι
λελευθέρων είς Αθήνας, διά τοΰ οποίου και μόνον τό 
δύσμοιρον έ'θνος θά συρθή βία άπό τοΰ τραχήλου εις 
τό άπαίσιον Ευρωπαϊκόν σφαγεΐον. Εύχαριστούμεθα σή
μερον πιστεύοντες δτι οί έν Έλλάδι δέν είναι τοσούτω 
αφελείς ώστε νά έμπέσωσιν είς τήν στηθεΐσαν αύτοϊς 
άτιμον συμμαχικήν παγίδα, ήτις προώοισται νά στρα->'- 
γαλίση τό σώμα τής δυστυχούς Πατρίδος. Ό  Αρχηγός 
τών Φιλελευθέρων παίζει σή'ίερον διά τού τελεσιγράφου 
τούτου τό τελευταΐόν του άτοΰ καί ό Θεός τής Ελλάδος 
είθε νά προστατεύση τήν άτυχή Πατρίδα.

* ★*· *

Ό  Τζίμης ό Βιτσέντος μ’ αισθήματα αγνά 
κι’ ή ζηλεμένη κόρη ή Φαίδρα Λάχανά, 
έγίνηκαν ζευγάρι οί δυό τους ταιριασμένη 
καί μέ εύχές καί ρόδα δροσόλουστα τούς ραίνω.

*  *  *

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟ Π Ο ΙΗ ΣΙΣ

Τρέξατε πριν νά πέση ή Τριανδρία καί έξαντλη- 
θούν. . . οί Σύμμαχοι.

Ή  προσβουνίσια (κατά τό προσορεινή Κυβέρνησις 
τής Θεσσαλονίκης) μετέφερε στή Μακεδονία δλα τά 
Κρητικά χωράφια τοϋ Μεσσίου. Μέ ένα τομάρι πέρνετε 
δέκα στρέμματα χωράφια, τά όποΐα π ω '1 mm ο' ν?ηρο- 
νόμοι σας μετά τόν πόλεμο καί περνούν τό λιγώτερο 
είκοσι φάσκελλα. Σπεύσατε! Αί εύκαιρίαι δέν εΐναι 
Ρωσσικαί Κυβερνήσεις νά παρουσιάζωνται κάθε βδο
μάδα. Τώρα εΐναι ή καταλληλοτέρα έποχή ν’ αποκτή
σετε γαΐαν. . . έλαφράν.

Γράψατε: Κυβέρνησιν Σαλομανίκης.
***

Δ Η Λ Ω Σ I Σ

Έπειδή ή Γερμανική προπαγάνδα δέν μάς ένέμπασε 
τό επίδομα τοϋ μηνός Γουναρίου είδοποιοϋμεν άπό τούς 
πωλητάς τοΰ Σατύρου έκείνους ποΰ πωλούν μέν τόν Σά- 
τυρον δέν α κ ο ύ ο ν τ α ι  δέ δτι άν δέν σπεύσουν έντός 
τής άλλης έβδομάδος νά μάς αποστείλουν τά καΰυστε- 
ρούμενα φ ω ν ή ε ν τ α  ΰά τούς κόψωμε. . .  το βήχα καί 
τό Σάτυρο.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΤΑΓΩΝ 

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

λονίκης αποστολής, ή όποία επιζητεί τήν διαίρεσιν τού 
έν Αμερική 'Ελληνισμού καί τό αιματοκύλισμα τής 'Ελ
λάδος διά τής έ κ θ ρ ο ν ί σ ε ω ς τ ο ϋ  λ α τ ρ ε υ τ ο ύ  
Β α σ ι λ έ ω ς  μ α ς  απεφασίσαμεν τήν ίδρυσιν 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 εις τήν εξής Διεύΰυνσιν:

L O Y A L I S T ’ S L E A G U E  

5 9 — 61 Pearl St.,
Room 707

C IT Y
(Ή  Προσωρινή Επιτροπή.)

*  *  *

GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.
83 14tH ΑΥΕΝ ΙΈ , NEWARK, N. J.

“Εχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα xol 
I συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διότι 
| τά φέρνομε κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  κα» δέν έχομε π ο λ λ Α 
I ε ξ ο δ α. Λάδι ένγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγ*Α. 
Έληές, τυριά, κτλ. inrl 3ΐηορτ1ικογ



4 βΑΤΥΚΟΣ

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

Θέλεις νά βάλης ροΰχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στούς Εβραίους κι’ είς κάθε τσαρλατάνο. 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μποντουνιέρ’ 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 ροΰχα πού νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τούς δανδήδες ντύνει. 

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

Σ. Ν. ΔΙΛΜ ΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

Masonic Temple Suite 1115 Chicago, 111. j
Έργασθείς ειδικώς είς τά Νοσοκομεία τών Παρισίων 

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

ΓΩραι επισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείοι.
10— 12 π. μ. M o s o n ie  Temple Suite 1115
2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π Α Π Α Η ΛΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ

ΕΙδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
Ώ ραι επισκέψεων Γραφεία

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

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

δίχως τούτα φουκαρά 
κι’ αν δέν θέλης νά τά χάσης 
καί νά μεταμεληθής 
τοΰ Μελέτη ν’ άγοράσης 
τό Hair T on ic  παρευθύς.

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.
***

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW  YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* t *

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ

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

Προθυμία, ειλικρίνεια καί τιμαί άσυναγώνιστοι.
33 OLIVER STREET, NEW YORK.

GAGALIS & ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. H.
Γυρεύεις είδη άνδρικά είτε καί γυναικεία 
γιά κάθε γοΰστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στού Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
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 τούτο;

* * *
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

'Έδρα 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 εφευρέσεων 
της έν τώ ’ιδιοκτήτη έργοστασίω έν Hudson Mass. 
"Εχομεν ήδη χατασκευάση τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
κα'ι 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 πώλι σιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοΰτο θεωροΰιιεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σοχιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλότερα περί- 
στασις δπως άγοράσΐ] μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρι\ 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’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.
** ·

Τά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά αν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλάκωση 
Ά ν  μ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οΙκογένεια καρβέλι ποιός θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν Ερθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος κα'ι δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  BIdg. R oom  817, C hicago, III.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
πού θά σάς κάνη πριν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν 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.
50c καί 75c ή φυάλη έλευθέρα ταχυδρομικών τελών. 
M A T TH E W S BROS., 874  9th A ve., New Y ork  City

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

» ★ ·
Ή  φτίνεια τρώει τόν παρα μά σάν δέν εχης χρήμα 
Λέν ήμπορείς σέ δεδαιώ νά κάνης ουτε 6ήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δ^ίβα-Λέκα» 
α’ ολον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μ ! φθήνεισ οαο> πέον»1 
γιατ’ όλα τό Κατάστημα τοίς μΐτρητοϊς τά φέρνει.
LKKAS & D R IV A S 19-21 hOOSEVELT ST. Ν. V

«•-ν

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ "Οθωνος, καφές τού Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, άγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνι'ις 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

GREEK-ARABIAN COFFEF. CO.
352  PEA RL STREET, NEW  YO R K  CITY

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά εγγυημένα 
πού τρως καί λές τί μάστορας τά έχει καμωμένα 
γιά δ,τι είδος γλύκισμα, τρίγωνα μπακλαβάδες 
Καφέδες Μόκας έ'ξοχους καί Τουρκικούς χαλβάδες, 
εις τούς Γυφτέα άδελφούς δς γράι|>η ή ας πάει 
άν θέλη νδναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GTFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

ΣΚΟΥΛΑΡ1ΚΗΣ καί Π Ε Τ Ρ Ο Υ 'Ζ ΙΣ  
Ν ε κ ρ ο π ο μ π ο ί .

300 A. W. 40th St., & 715 10th Ave New York 
Tel. Bryant 4681, 5850.

’ Ανθρωπος σάν γεννήθηκες πάνω σ’ αυτίι τή σφαίρα 
έχε ύπ’ δψιν πώς καί σύ θά λείψης κάποια μέρα 
/αίμαργοι τή φαμήλια σου νεκροπομποί νά σβύοουν; 
Μά στάσου. Είναι λές σωστό δταν τά μάαα κλείσου'· 
Γιά τό κακό τό φοβερό ποΰ άπ’ τό χάρο γίνεται 
θαρρείς πώς είναι έ'ξυπνο ό ζωντανός νά γδύνεται; 
Λοιπόν άν— δ μή γένοιτο— κανένας σάς πεθάνη 
υήν πάνω φίρμα φώναξε κηδεία νά σάς κάνη.

*  *  ·

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 είνε νά ρωτήσης
’Ότι ό νοΰς σου φαντασθή παντοπωλείου είδος
άκόμα ώς καί ρίγανη καί ξΰδι τής Π ατρίδος
ΙΙοιότης σ’ δλα εκλεκτή, σέ μαγαζί ποΰ λάμπει
τοΰ Φαρμακείο τό θαρρεί μέσα κανείς πριν νάμπη.

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

★ ★ ★
DOLLAR SAVING BANK 

Youngstown, O.
Σάν είσαι άνθρωπος καί σύ στό κάθε σου τό βήμα 
μπορεί άρρώστειας κάποτε βαρειάς νά πέσης θύμα. 
Μπορεί νά χάσης τή δουλειά ποΰ έχεις μιά ήμέρα 
γιατ’ έχει χίλια άσχημα γυρίσματα ή σφαίρα 
καί τότε; Κάθε φίλος σου μπορεί νά γίνη σκύλλος.
Δί Μπάνκ ακάουνι σήμερα είν’ ό πιστός μας φίλος. 
Πάνο) 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 ασφαλείς στό χρήμά σου κι’ εντόκους καταθέσεις. 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέϊβινγκ, στό Χρήστο Άνταράκη 
πούναι στή γνώσι γέροντας καί στή μορφή παιδάκι. 

(Foreighn Department.)

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W. 44 ST. NEW YORK.

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
ιοΰ σοϋ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανόμάνας.
,άδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυρ::6όλο. 
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο 

ή; Ά χ α ΐ α ς  τά κρασιά τά μυρωμένα κ:- να 
π ον Ρ α fi α ζ ο ΰ λ α ί)ά τά (ίρής καί Μαυροδάφνιι φίνα. 
Ravazula Bros. 3 Madison St. NEW YORK

Κ. Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

136 Ε. ί 7th St., NEW YORK
*  ★  *

Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δί/.φίνια φτερωτά 
τοϋ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποϋ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φ'λοΰνε 
'αί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
ιέ λοϋσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
.'.Γ ό ταξειδιώτης ναύλά του ελάχιστα πληθαίνει.
Ο Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
τούναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl St. New York

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή τώς δέν θά πή καί μένα. 
ιονγα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
"Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
ιιόλις ντυμένο σέ ίδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
βτοΰς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ί)θϋχα νά κάνης ώιιορφα καί καλλιτεχνικά.

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

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

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

Γιά δλο τό 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
Τοϋ πωλητάς σας σόδας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Ταμίας σας στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Σίλβερμέν σας στού ΚΟΛΜΑΝ
Τούς Πάρτεντερ σας στοΰ 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
Π ΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό |ΐόνος ποΰ γνωρίζει νά σά:. 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

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

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th A V E . NEW  YOR&
Telephone. Bryant 4 160  and 4175 

* ★ *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξης ό Οέλων
'τπλ6ωτηρίων είδη καΦαρισμ· ν καπέλλων
από τούς Π εππαν κι’ νΑλεξ ας σπευση να τά πάρρ
πριν γιαουντής κανένας βρεϋη και τόν τουμπάρει
Πεππας και Ά λεξ. είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ οποία δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co.. 183 N. Ave. Chicago f 11 

*’ 1450 W. 5th Ave. Cleveland O.


