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

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

Δέκα οκτώ Γενάρη. Κέρνα Λευτέρη κέρνα 
περκέ νουόβο στέμμα, στιλέτο και λατέρνα.

Λν θέλη όμως κα'ι κανείς συνδορμητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μας δίνη, 
κι’ 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 έννηακόσια μέ δέκα καί επτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Εκατόν τριάντα δύο μέ μπελάδες ’Αγγλογάλλων 
(καί μέ γλέντια έδώ πέρα τοΰ Σχολείου μας τόν μπάλον.

II.—  Πές μου γιατ' είσαι σκεπτικός; Ποιός σέ κατέχει
πόνος

καί κάθεσαι ρεμβάζοντας στό θεωρείο μόνος;
Τό Βασιληά μήν ύβρισες καί σΰ πώς κάνουν άλλοι 
κι’ επιστροφές σοΰ έρχονται πώς λέν μέ τό τσου

βάλι ;
Μήν τύχη τόν βδελύττεσαι καί σΰ τό Βασιληά 
καί δταν παίζη ταμπουρά ομογενών κοιλιά 
κάνεις πώς τάχα θλίβεσαι σάν κι’ άλλους έδώ περί/ 
κι’ έν τούτοις λές μέ τό μυαλό κακή ψυχρή τους

μέρα;
"Αν τύχη λύπες έθνικές σ’ ανησυχούν σ’ οίκτείρω 
έ'λα νά κάνωμε κουτέ δώ μέσα ενα γύρω 
καί οΰτω έντρυφήσωμεν καί μείς έν όφθαλμοίς 
μετά πολλοΰ τού σεβασμού καί πιό πολλής τιμής. 
Έδώ πού μόνον φτερουγοΰν ό πόθος κΓ ή χαρά 
δέν έ'χει θέσι εθνική ή άλλη συμφορά 
καί δπως βλέπεις γύρω σου παρά πολΰ τό κρέας 
τής κάθε μιας ομογενούς, ιθαγενούς κι’ Εβραίας. 
Ρίξε τριγύρω μιά ματιά μαγκούφη Φασουλή.
Γό κρέας μέ τό κόκκαλο γιά τή ζωή μιλεί 
καί λέει δέτε ώμορφο σπαρταριστό κρηάς 
καί νέας καί μισότριβης άλλ’ δμως καί γρηάς.

Μέσ’ στό χορό 
καί στό σωρό.

Φ.— Ί ό ντεκολτέ βρέ Περικλή νά ξέρ^ς μέ πειράζει
χο>ρίς νά νοιώθω τό γιατί τά νεύρά μου ταράζει
αισθάνομαι παράλυτο τόν κάθε μου αδένα
καί άρχινά τό σάλιο μου νά γίνεται καδένα.
Δέν θέλω πλέον γύρω μου νά βλέπω Περικλέτο. 
’Ασυναισθήτως άλλαξα μοΰ φαίνεται έφέτο 
μά χάρις είς τήν πρόοδο ποΰ έκτιμώ πολύ
μέ ντεκολτέ ρεζίλεψα κΓ έγώ τή Φασουλή.

Π.— ’Έλα νά πάμε Φασουλή νά φέρωμε δυό γύρους 
Φασκέλλωσε πολιτικά, φασκέλλωσε Σατύρους 
καί ξέχαοε γιά μιά στιγμή στήν «ομορφιά, στή χάρι 
πώς σέ βαρύνει παντρειάς άσήκωτο σαμάρι.

Φ.— Μωρέ δέν έ'χω δ'ρεξι.
Π .— Μέσ’ στό χορό προυχώρει. 

καί κάθε ντάμας ή ματιά μά κΓ άπό κάθε κόρη 
ζωή θά γίνουν μέσα σου καί σφρίγος καί χαρά 
καί δυό ντουζίνες φάσκελλα κολλίγα φαρφαρά.
Μά βλέπω έ'μαθες χορό καί τά πηγαίνεις φίνα.

Φ.— Δέν τρέμουν πιά τά πόδια μου σάν άλλοτ’ άπό πείνα
ή προπαγάνδες σάν στραβές μέ κυνηγούνε γκέκα
καί λέν ορίστε πέντε μπρός καί άπό πίσω δέκα.
Μήν τρέχης καί μέ πάτησες κατάκορφα στόν κάλο.

ιΐ .— ’ Αγνωστες βλέπω Φασουλή παρά πολλές στόν
μπάλο.

ΙΙοιές είν’ αύτές;
Φ.— Σ ’ έγνώρισα μαζί των Περικλέτο. 

Π .— Μά άπό πέρυσι πολλά κανείς ξεχνά ώς φέτο 
κι’ ή γνωριμίες ήμποροΰν ν’ άλλάξουν Φασουλή 
καί κάθε περσινό φιλί έφετεινή σχολή.

Φ.— ’’Ώμορφος είναι ό χορός, είναι καλό τό γλέντι 
Μά ό καιρός τά γύρισε νομίζω στόν πουνέντη 
καί τήν πατρίδα σ’ άσχημη κυττάζω πάλι θέσι.

Π. -Ποιά είναι κείνη Φασουλή;
Π .— Είν’ ή Καλβοκορέση 

πού σού τήν σύστησα θαρρώ στά περασμένα πάλι 
μικρή στό σώμα άληθώς μά στήν ψυχή μεγάλη.

Φ.—-Οί Σύνδεσμοι νομοταγών αυξάνουν κάθε μέρα.
Π. Ποιά είναι κείνη Φασουλή· στό θεωρείο πέρα 

ποΰχει περίσσια άρχοντιά καί τόση καλωσύνη;
Φ.— Τοΰ Γεωργού Γεωργόπουλου είν’ ή κυρία κείνη 

χοΰζ χώσμπαντ ίζ οβ άουρ φρέντς· αντάρτης δπως
κι’ άλλοι

πού διαρκώς μαλώνομε κι’ είμαστε φίλοι πάλι.
Π. Πολύ γνωστή μου είν’ αύτή ή ώμορφη κοπέλλα 
Φ. Είν’ ή Καϊνάρου Περικλή, ή εύγενής ή Στέλλα



ΣΑΤΥΡΟΣ

ποϋ, ό μη γενοιτο, εαν η φαμελια αύξηση 
αύτή τό νέο βάσανο ιΊαρθή νά μας βάφτιση.
Δέν μοΰ ξεφεύγουν άπ’ τό νοΰ ή εθνικές μας

μπόρες.
II.— Τής Στεφανίδου βλέπω κεΐ χαριτωμένες κόρες 

καί την κυρία τοΰ Μπενά μά καί τή Δεσποσύνη 
αγκαλιασμένα ώμορφιά, δροσιά και καλωσύνη.
’Ά ν  τύχη τόν αποκλεισμό δέν ά'ρουν τί θά γένη; 

Φ.— Χαιρέτησε μωρέ έκεΐ τήν Μίσες Μαυρογένη 
κι’ άντί απόψε νά μιλάς έδώ περί Κουμπάρου 
κάνε καί σύ ύπόκλισι. στή Μίσις Κουμαντάρου. 
ποΰ άπ’ τά χείλη τους ποτέ πικρά δέν βγαίνουν βέλη 
καί στάζουν πάντα ζάχαρι καί διασκορποϋνε μέλι. 

Π .—  Ποιά είν’ αύτή ποϋ χαιρετούν μέ διαχύσεις δλοι; 
Φ.— Θεοχαρίδου Ούρανί. Μπαχτσές καί περιβόλι

πουχει τό μέλι στήν καρδιά άλλ’ δμως καί στά χείλη 
καί μοναχά τή συνδρομή λησμόνησε νά στείλη.

Νά μή μέ σέρνης δυνατά παρακαλώ πολύ.
Π .— Χαριτωμένη Φασουλή κυτάζω τή Λελή

κι’ εχε τά μάτια τέσσερα μήν τύχη μάς ζυγώση 
καί τάλληρα γιά λούλουδα κι’ αύτή θά μάς γρα

πώση.
Φ.— Καινούρια δέν άντίκρυσα καμμιά στά τρυφερίτσια 
II.—  Ποιά είν’ αύτή πουχει ζωή γιά είκοσι κορίτσια; 
Φ.— Ή  Φεραμόσκα Περικλή, μέ σφρίγος καί μέ δράσι 

ποΰ σάν τή Σάρα κι’ άν γένη ποτέ δέν θά γηράση. 
Ούκοϋν ρουθούνια τρίβονται τής κάθε μιάς Συμ

μάχου
Π .—  Ποιά είναι κείνη Φασουλή;

Φ.— Ή  Μίσες Καλλιμάχου 
ποΰναι κυρία κομιλφό, κυρία καθώς πρέπει 
τό μάτι μου θαρρώ έκεΐ καί τήν ’Ανδρέου βλέπει 
ποΰναι έκείνη λούλουδο καί λούλουδα πουΛεΐ 
χαιρέτησε την.

Π .— Πρός Θεοΰ μέ γδύσαν Φασουλή 
καί τής φευγάλας άρχισα νά σκέπτωμαι τήν ώρα 
μέ τελευταίο άσπασμό δολλαρικό στό Ζώρα.

Φ.— Στήν τσέπη δέν μοΰ άφησαν καί ιιέ να μήτε κόρι 
Π .— Κύτα κεΐ πάνω Φασουλή τήν Δεσποινίδα Κόρη 

ποΰ τήν κυτούνε μερικοί μετά γλυκών παλμών 
κι’ είναι γλυχειά μελαγχρινή σάν κόρη οφθαλμών 
Άλλά ποιά είναι τάχατες ή πεταχτή αύτή;

Φ.— Ή  Βοϊτσίδου ή Μαρί, κοπέλλα ζηλευτή

Θαρρώ τό φράκο μοΰσχισες περίτριμμα τοΰ Ά δου  
ΓΙ.— Τή Μήτρου βλέπω πέρα κεΐ καί τήν Άντωνιάδου 

ποΰ μπρός σέ τόση ώμορφιά σέ τόση χάρι χάσκεις 
καί κούκλες είναι ζωντανές χωρίς νά θέλης φάσκεις. ‘ 

Φ.— Κύταξε δώ τά βήματα καί τοΰ χοροΰ τοΰ νέου. j 
Π .— Παρακαλώ χαιρέτησε τήν Μίσες ’Αθηναίου

πούναι καί κείνη γέννημα καί θρέμμα τοΰ Λεβάντη I 
κι’ δλω γλυκά χαμογελά μέ τή Μαντάμ Σαράντη. 

Φ.— Λές νάχωμε εκθρόνισι αλήθεια τοΰ Κουμπάρου 
Π .— Τής Δεσποινίδες Φασουλή. καμάρωσε τοΰ Σάρροο 

ποΰχουν σεμνότητα μορφιά μέ μάτι σάν μαχαίρι 
κι’ εύτυχι σμή οι οί θνητοί ποΰ θά τής κάνουν ταίρι 

Φ.— Κουράσθηκα καί ίδρωσα πώς λένε ώς τ’ αυτί
Κι’ ή Βασιλείου φαίνεται δλη δροσιά καί νειάτα 
μελαγχρινή καί νόστιμη, γλυκειά καί μαυρομάτα. 
Τό έθνος πήρε Φασουλή τό δρόμο τοΰ κατάντη 

Π .— Νά χαιρετήσης μήν ξεχνάς καί τή μαντάμ Σαράντη 
ποΰναι κυρία Φασουλή χαριτωμένη όντως 
αντ σκόλαρ Μίσες Φασουλής οβ κόρς τοΰ παρελ

θόντος.
Φ.— Σιγά μωρέ κα'ι μή θαρρής δτι φορώ τσαρούχι 
ΓΙ.— Τή Μαντζαβίνου κύταξε τί ώμορφιά ποΰ σουχει

Τράβα σεμνά χορεύοντας καί πρός τά θεωρεία 
ενθα τοΰ Γαλανόπουλου ή εύγενής κυρία.

Φ.— Ή  πόμπ πού πήρα δανεική στή φτέρνα μέ βαρεΐ. 
Π .— Νάτη τοΰ Ζαχαρόπουλου τοΰ Νιόνιου ή Μαρί 

πούναι κυρία Φασουλή ώς ξέρεις μετρημένη 
Φ.— Μή μέ τραβάς κι’ ή πλάτη μου δέν είναι καρφωμένη 
II.— Νά τοΰ Λεωνιδόπουλου ή Μαριάνθη νάτη

μαζί μέ τή μητέρα της δροσιά μορφιές γεμάτη 
καί μακαρίζω τούς γονείς τή μάνα, τόν πατέρα 
ποϋ θά γενοΰν πεθερικά χαρούμενα μιά μέρα.

Φ.—  Πάμε καί πέφτουν πάνω μας κάμποσοι σάν γκαβοί 
Π .— Βλέπω έπίσης Φασουλή καί τήν Μαντάμ Ντουβή 

καί δίπλα μέ χαμόγελο παρατηρώ τά χείλη 
τής εύγενοϋς καί σοβαράς κυρίας τοΰ Κονδύλη

Μή μέ πατής παληάνθρωπε γιατί κλωτσιές θά φάς
Φ —Τοΰ Δίβρυ κεΐ χαιρέτησε καί σύ τάς άδε/φάς

μπουμπούκι δροσοστάλαχτο κάθε μαυροματοΰσα 
κι’ είν’ ή 'Ελένη τρυφερά συνάδελφος έν Μούσα.

Π .— Ό  Φαλκενχάϊν εφθασε λοιπόν οτήν ’Ελασσώνα; 
Φ.— Τή Σέρινταν χαιρέτησε τή μαρμαροκο/ώνα

ποϋχει περίσια μόρφωσι δπως καθείς τό ξέρει 
πλήν άτυχώς ό Σέρινταν πρεσβεύει στό Λευτέρη. 

Π .— Κάποιος τήν πόρτα άνοιξε καί νοιώθω λίγο κρύο 
Φ.— Τή Γιαννακούρου Περικλή κυτώ στό θεωρείο 

πούναι κοπέλλα πρόσχαρη, κυρία ζηλεμμένη 
κι’ εχει κι’ αύτή πριγκήπισσα χιλιοχαριτωμενη.

Π .— Π οιά είν’ αυτή ποΰ δίπλα της κυτώ, παρακαλώ; 
Φ.— Μαντάμ Σταυράκου Περικλή κυρία μέ μυαλό 

κυρία μέ σεμνότητα μά κι’ άπό φαμελιά 
τοϋ Δούκα τοΰ άγέραστου καί φίλου κοπελιά.

Π .— Μέσ' στό χορό μοϋ φαίνεται μέ πέρνεις κουτουροΰ 
Φ.— Κύταξε χάρι καί μορφιά στή Δεσποινίδα Ροϋ 

Δές μάτια άμυγδαλωτά καί κοραλένια χείλη 
11.—̂ Β ρέ τρέχουνε τά σάλια σου γιά βγάλε τό μανδήλι 

Πολυζωΐδου ή Μαντάμ θαρρώ πώς είναι κείνη 
ποϋ κόσμο πνεύματος, ζωής κάθε ματιά της κλείνει 
Καί κείνη μέ τό φόρεμα τό κάπως ντεκολτάτο;

Φ.— Άπό τήν πόρτα σου περνώ γλυστρώ καί πέφτω κάτο) 
Π .— Γιατί μωρέ δέν απαντάς; τί παίζεις τό στραβό 

καί μέ κυτάς κατάματα καί κάνεις τό βουβό;
Μύωψ σάν είμαι σέ ρωτώ καί λέγε μου σακάτη 
σάν ποιά νά είναι τάχατες ή μισοντεκολτάτη;

Φ.— Βαβαί παπαί μή μέ ρωτάς καί θά μοΰ στρίψ’ ή βίδα 
Π .— Κάπως γνωστή μοΰ φαίνεται, σάν κάπου νά τήν

είδα
Νά τήν γνωρίσω Φασουλή επιθυμώ πολύ 
Τί βλέπω; Γή καί ούρανός. Ή  Μίσες Φασουλή. 

Φ.— Κατηφορήσας Περικλή, μέσ’ στής προγκρές τόν
δρόμον

ξεσκέπασα έ λίτλ κι’ έγώ τής Φασουλή τόν ώμον ! 
κι’ αύτά ποϋ κύταζα ώς χθες στό σπίτι μόνον γώ ' 
τώρα τά βλέπετ’ δλοι σας καί βλέπω καί ριγώ.

Πρόοδος τώρα λέγεται τών νεύρων μας ο σάλος! 
Τσιβιλιζέσιον τά γδυμνό, τό τρώτ, τό μώτ, ό μπάλος | 
κι’ δσω λιγώτερο κρηάς τό φόρεμα σκεπάζει 
τόσω πιό άριστοκρασί καθείς σέ λογαριάζει.
Σάν έπεσαν στά χέρια μου καμπόσα μάρκα φέτο !
αριστοκράτης σκέφθηκα νά γίνω Περικλέτο
κι’ είπα Μαντάμ πούρ λά προγκρές τρέ ντρόλ,

βρεμάν τό δέρκω 
μά. βγάλε πιό πολύ λαιμό μέ συγχωρεΐς καί σβέρκο. 

Π .— ΚΓ αύτή τί είπε;
Φ.— Φασουλή θαρρώ Μπελά γυρεύεις 

Μπορεί ν’ άρχίσης στό χορό μπιλόβτ νά μέ ζηλεύης j  

μπορεί καί χίλια δυό μπορεί καί είπα μετά πόνου 
Γυναΐκ άς είναι φέτος χάφ κι’ ολόκληρο τού

χρόνου.
Κάθε ψευτοσεμνότυφος άς μοΰ τό συγχωρήση 
μά βλέπω πώς στή δύσι μου τραβώ κΓ έγώ στή

γδύσι
κι’ δταν θά γίν’ ή κόρη μου τών μπάλων δεσποσύνη 
ίσως μέ φύλλα τής συκής νά ντεκολτάρη κείνη.

Π .— Είναι κακό τό ντεκολτέ καί προσβολή τιμής;
Φ.— Δέν ξέρω μά μέ ντεκολτέ άν τύχη πάμε μεϊς 

σέϊμ θά πή κάθε μαντάμ καί τί ντροπή καλέ 
δταν ίδή τή γάμπα μου μαρκούτσι ναργιλέ.

’Έτσι τά φέρνουν οί καιροί καί ό πολιτισμός. 
Κάθε καλό άκολουθεΐ ό δόληος πειρασμός 
γι’ αύτό τό κάθε ντεκολτέ παρατηρώντας λέρα 
φτοΰ σ’ έξορκίζω Σατανά λέω καί κόβω πέρα. 
"Ομως πολύ χορέψαμε καί πάμε νά καθήσω 

Π .—  Πρέπει κυρίες Φασουλή καί άλλες νά γνωρίσω. 
ΓΙοία νά εΐναι άρά γε έκείνη τσαρλατάνο 
πού σάν τή βδέλλα κόλλησε στόν καβαλιέρο πάνω; 

Φ.— Δέν ξέρω. είναι άγνωστη· μά σένα μή σέ μέλλει 
γιά κάθε στάσι ποΰ τηροΰν τών ζευγαριών τά μέλη 
καί μπού ντουνιά τσαρκί φελέ πώς λένε οί Αγάδες 
γι’ αύτό τήν πιό καλή ζωή περνούν οί μασκαράδες.

Γιά κύταξε τόν Πρόξενο τόν Μπόταση τσακπίνη 
ό κάθε χρόνος πού περνά σφρίγος, δροσιά τοΰ δίνει 
καί ;ξανανηώνει διαρκώς {χειμώνα τε καί -θέρος, 
ποΰ λές βρέ πέρσυ ήτανε μά τό Θεό πιό γέρως. 
Π .— ’Άνδρας ποιούς ξέρεις Φασουλή.

Φ.— Τούς περσινούς καί πάλι 
μή μοϋ σκοτίζης ιφ γιοΰ πλήζ καί φέτος τό κεφάλι.

Έκεΐ κυτώ έφοπλιστάς πού λ ι ρ ι κ ώ ς μιλοΰν 
κΓ ή τούς φυλάττει ό Θεός ή τό Θεό φιλοΰν

τό ίδιο άποτέλεσμα άπ’ τδνομα προκύπτει 
καί γύρω τους χρυσή βροχή άπό στερλίνας πίπτει.

Νάτοι οί φίλοι μας γιατροί ποΰ ήσανε και πέοσι 
άγροί οβ κόρς άπάρεντλι καί φέτος πάλι χέρσοι 
γι’ αύτό μαράζι τό κρατώ καί τώχω βάλει πίκα 
ποΰ ενα δέν έστρίμωξα στής παντρειάς τή βίκα

Έκεΐ ποζάρουν Ίδρυταί καί δημοσιογράφοι 
ποϋ θά τό φάν γιαβάς γιαβάς τό Τούρκικο πιλάφι 
καί θ ’ άνακράξουν στόματα μεγάλα καί μικρά 
ώ Κόραξ Κόραξ δύστυνε, ποΰ εστι σου τό κρά;

"Ολα τά επαγγέλματα τά αντιπροσωπεύουν.
Κάθε δουλειές ποϋ κλέβουνται κάθε δουλειές ποϋ

κλέβουν
κι’ άν μέ ρωτήσης πού κΓ έγώ άνήκω Ταρταρίνο 

θά σοΰ είπώ καί μέ τής δυό πώς πάντα περνοδίνω.

Είναι έπίσης Περικλή Εισαγωγείς κάμποσοι 
πού ό Θεός ό ευσπλαγχνος καί άγαθός νά δώση 
τό λάδι δέκα τάληρα τό πάϊντ νά πληρώσωμε 
κΓ αύτοί νά κάνουν μίλιονς καί μεϊς νά τά τσι-

τώσωμε.
Γί.-—Γιατί λοιπόν σταμάτησες; Σέ σφαίρες ποιες πετάς;

τί τάχα φιλοσοφικά στό σούσουρο κυτάς;
Φ.— Γιά δσα γύρω γίνονται σάν περισυ καί φέτο 

ουτ’ έναν κάλπικο παρά δέν δίνω Περικλέτο 
καί μόνον τήν ισότητα παρατηρώ στόν μπάλο 
ποϋ ό άδέκαρος πατεΐ τόν πλούσιο στόν κάλο.

Ά ν  σϋ φορής μεταξωτό βρακί κι’ έγώ μέ φόλα 
οί πισινοί μας πλήν μπορεί νά κάνουν καραμπόλα 
καί πάνω στό στροβίλισμα τοΰ βάλς μπορώ κι’ έγώ 
νά ρίξω ένα Βασιληά ή έναν Υπουργό.

Νέο δέν βλέπω τίποτε μά μήτε καί κρυφό.
Έγώ στή ματαιότητα τοϋ κόσμου εντρυφώ 
κι’ αύτή τήν ώρα σκέπτομαι πώς θάρθη κάποια

μέρα
νά πάμε δλοι μας τοϋ χέλ κι’ άκόμα παραπέρα.

Κόσμος ποΰ τή ζωή ρουφά μέ διψασμένα χείλ̂ ! 
θά πάη κατά ’Ισραήλ δπως τραβσΰν οί σκύλλοι 
καί δλ’ αύτά τά μάγουλα κι’ δλα τά πισωμέρια 
άλλοι θάρθοϋν νά τά κρατούν ώς λούλουδα στά

χέρια
καί τό μαρούλι ποΰ θά τρών, τό πμρόκωλο, τό βλίτο 
κάποιου μας μέλους κύταρο θά λέν τό πάλαι ήτο. 

Π.— Άφοΰ στό φιλοσοφικό μοΰ τό γυρίζεις πάλι
δρσε στά πίσω δυό κλωτσιές λοιπόν γερωχαμάλη.

(Κατ’ άντιγραφήν άπό τόν Κόρακα.) 
Π ΡΟ ΣΟ Χ Η ! Π ΡΟ ΣΟ Χ Η !

'Ελληνισμέ θεόστραβε!
II σπονδή τών διαφόρων Ελληνικών Παροικιών εις 

τόν σχηματισμόν Συνδέσμων «Νομοταγών» μάς έθέρισε 
τ άντερα, γιατί χάνουν τήν ελπίδα νά βουτήξουν προ
μηθευτικά εισοδήματα. Εντός ολίγου τό λοιπός συγκεν- 
ιρώνοντες δλα τά στοιχεία (δχι εκείνα ποΰ μάς έσού- 
φρωσε μιά φορά κι’ έναν καιρό ό στιβαρός Πελοπο- 
γνήσιος) θά είμεθα είς θέσιν γονυπετώς πυροβολοΰντε; 
ν’ ά π ο κ α λ ύ ψ ω μ ε ν  ημάς αύτούς ώ ς κ α θ ώ ς  καί 
διάφορες άλλες άρες μάρες κουκουνάρες καί τοΰ μπο
γιατζή ό κόπανος.

'Ομογενείς!
Ό  πνιγμένος πιάνεται άπό τά μαλλιά του έμεΐς δμως 

γινήκαμε μαλλιά κουβάρια χάρις είς τούς Ίσαποστό- 
/ους Ά ρ α  καί Γκάφα διό καί τό ρητόν πήγαμε γιά 
μαλλί καί θά γυρίσωμε κουρεμμένοι.

"Ελληνες!
Κατά π-λ ι ρ ο φ ο ρ ί α ς έπισήμους (δηλαδή Συμ- 

μαχικάς) τό χρυσίον τής προπαγάνδας έ'φθασεν ύπο- 
βρυχιαμέντε στήν Άμέρικα καί δλοι οί Βασιλικοί έ'χουν 
κάνει τήν τύχη τους. Τό μάρκο εχει δ ι α-φ θ ε ΐ ρ α μέ 
τύρά.

Ελληνισμέ. Πρόσεχε. Μήν ανοίγεις τά μάτια σου, 
γιατί άλλοίμονον άν άνοιξης σύ τά δικά σου, θά κλεί- 
σωμε έμεΐς τά δικά μας. ’Έσω πατριώτης δ έστί μεθερ· 
μηνευόμενον πατριώτης τάληρα, πατριώτης μάσημα,' πα
τριώτης προμήθειες, πατριώτης ψιλοϋρα.

Μήν άκοΰτε τό Ζαμπούνη τό λαοπλάνο, τόν πουλη- 
μένον καλαμαρά ποΰ άγόρασε τώρα χάρις στή Γέρνα 
νική προπαγάνδα μιά ντουζίνα σπίτια, είκοσι φάθ'·ε" 
εξ γιώτ, δέκα άρμομπίλ καί εχει δλα τά καλά τοϋ μα 
,.αρίτη τοΰ ’Ιώβ έκτός άπό τή λέπρα.



ΣΑΤΥΡΟΣ 3

S A T Y R O S  
720 W. 181st Street, New York, Ν. Y. 

Published every Saturday by
C. ZAMBOUNIS 
SUBSCRIPTIONS

U n ited  States o f  A m e r ic a . . . .$ 2 .0 0  yearly 
F oreign  C ou n tries  ............................$ 3 .0 0  yearly

T el. 6 3 1 9  B :o a d .

E ntered  at the N ew  Y o rk  G en era l P ost O ffice  

as S e co n d  C lass M ail M atter.

Α Π Ο  TON ΚΟΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 
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Τρίγκ, τρίγκ, τρίγκ. Είναι τό τηλέφωνο. Τό άκούϋ) 
-/αί μοΰ φαίνεται πώς ακούω τής υστερικές φωνές τών 
{πόπτων πατριωτών ποΰ άφ’ ού ανέβηκαν προ πολλοί' 
οάν τόν κόκορα τού Α ’ισωπείου μύθου πάνω στή δημο
σιογραφική στέγη καί διαλάλησαν τήν υποθετική νίκη 
τους σπαρταρούν σήμερα στά νύχια τού Βασιλικού γε- 
Η,κιού τοΰ 'Ελληνισμού τής ’Αμερικής. Ποιός είναι; 
ρωτώ. Ό  Τυπογράφος. Θέλω ύλη για τό Σάτυρο. Θέ
λεις ύλη; Νά φροντίσω νά βγάλω, όχι όμως γιά το 
Σάτυρο. ’Εκείνος εχει π ν ε ύ μ α  καί δέν τού χρειάζε
ται ύλη. Τήν ύλη θά την βγάλωμε γιά κείνους πού 
στερούνται πνεύματος. Καλά.

Πήρα τήν πέννα στό χέρι καί άρχισα νά σκέπτωμα' 
όπως καί κείνοι ποϋ βλέπουν μετά λύπης των πώς οΐ 
‘ Ελληνες τής ’Αμερικής δέν τρώνε δπως ένόμιζαν κου
τόχορτο. Γιά μιά στιγμή ανοίγει, ή πόρτα καί μπαίνει 
μέσα ένας Βενιζελικός φίλος μου.

— Μπά! Έδώ είσαι άκόμα;
— Τί θά πή αύτό; Είμαι έδώ σήμερα καί αύριο καί 

μέχρι τής στιγμής ποΰ ό ’Αρχάγγελος Μιχαήλ θά εύ- 
Οοκήση νά μέ μεταφέρη διά τής ρομφαίας του έν σκη- 
ναΐς κατεργαραίων, ένθα ούκ εστι πέννα καί πείνα, 
σλλά χουζοΰρι καί ύπνος.

—Λοιπόν τό καλό ποΰ σοΰ θέλω. Νά τό σκάσης έγ- 
καίρως προτοΰ λιθοβοληθής σάν τόν πρωτομάρτυρα τόν 
άγιο Στέφανο, άπό τά πλήθη τών ομογενών εντός 
ολίγου. Πήγαινε στή Λαπλάτα, στήν Παταγονία, στή 
Νέα Γουινέα, πήγαινε δπου στό διάβολο σ’ αρέσει, άλλά 
μή μένης σΰτε στιγμή δώ πέρα. Σάς πιάσαμε τώρα πιά 
«τκαστούς. Νά έτσι καί έκανε μιά χειρονομία σάν εύ- 
ζωνος ποΰ κάνει μεταβολή.

’Εκύτταξα τόν άνθρωπο μέ λύπη καί σκέφθηκα πώς 
ώρισμένως δέν ήτο καθόλου καλά πνευματικώς καί άρ
χισα σκαλίζων τό βιβλιαράκι τών τηλεφωνικών μου διευ
θύνσεων.

— Τί ψάχνεις έκεΐ πέρα; Δρομολόγιο τών τραίνων 
είναι;

— ’Όχι δρομολόγιον. Φρενολόγιον είναι. Κυτάζω νά 
Ρρω τόν αριθμόν τού τηλεφώνου τού Παπα-Μακαρώνη.

— Νά τόν κάνης τί;
— Νά τόν φωνάξω νάρθη νά σέ διαβάση.
— Νά μέ διαβάση; Σκυλλιά ποΰ σέ τραβούνε. Αύριον 

λοιπόν θά Ιδής ποιός θά διαβάση. Τήν είδες τήν είδο- 
ποίησι στόν ’Εθνικόν Κόρακα; Σάς έχομε πιασμένους 
μέσα στή φάκα σάν ποντικούς δλους σάς ποΰ πήρατε 
λ αράδες γιά νά πουλήσετε τό ’Έθνος. Επίσημα έγ
γραφα- δχι χωρατά. Νά! Μέ τόσες δά βούλες άπάνω. 
Αποδείξεις χειροπιαστές, άσπρο χαρτί καί μαύρα γράμ
ματα· αύριο βλέπεις.

—Λοιπόν ξέρεις τί μοΰ θυμίζει εμένα ή είδοποίησις 
αυτή; Μοΰ θυμίζει μιά ώμορφη παροιμία τού χωριοΰ 
μου. Στά παληά τά χρόνια τότε πού καθώς λένε οί άν
θρωποι γεννιώνταν μέ κλεισμένα μάτια σάν κουτάβια 
καί τά όποια νομίζουν ο! είδοποιοΰντες πώς ξαναγύρι 
σαν πίσω γιά τόν 'Ελληνισμό της ’Αμερικής· ένας χω- 
ρικός πούχε τόσω μυαλό δσω κι’ αύτοί ποΰ δ ι αλαλουν 
αποκαλύψεις περνούσε μιά μέρα μέσα άπ’ τό παζάρι 
τοΰ χωριού σέρνοντας πίσω του ένα σχοινί καί φωνάζων 
διαρκώς: «Βαρδάτε καί θά σάς κουτρήση τό βώδι». 
Ο κόσμος άκούων πίσω του τή φωνή παραμέριζε τρο

μαγμένος, μά μόλις γύριζε καί δέν έβλεπε τίποτε τόν 
ρωτοΰσε γελώντας: «Ποΰναι μωρέ τό βώδι;» καί ό 
«φελής χωρικός άπαντοΰσε σοβαρώς: «Νά! Δέν βλέ
πετε τό σχοινί; Θά πάω μεθαύριο τοΰ Σταυρού στό πα- 
νηγΰρι ν’ άγοράσω καί τό βώδι». Εκείνος ποΰ έχει απο
δείξεις δχι μόνον δέν φωνάζει πώς έχει, άλλά τούναν- 
τιον τής κρύβει ώς τή στιγμή ποΰ θάρθη νά τής χρη- 
σ>μοποιήση καταλλήλως. Ή  φοβέρα είναι αποτέλεσμα 
α δ υ ν α μ ί α  ς· δταν μπορώ νά σέ δείρω δέν σέ φο
βερίζω, σέ δ'ρνω. Ή  είδοποίησις αύτή ενα μόνον σκο

3·όν έχει. Νά διεγείρη μέσα στήν ψυχή τών απλοϊκών 
τή δ υ σ π ι σ τ ί α  γιά νά κερδίσουν αύτοί καιρό ύπο- 
θέτοντες πώς τά πράγματα θά λυθοΰν σύμφωνα μέ τούς 
ευσεβείς των πόθους. Δέν είδες άλλως τε έν τή πνευ
ματική τους άπλοϊκότητι πώς τό διαλαλοΰν μόνοι των; 
Μήν τρέχετε λένε. Μή διαμαρτύρεσθε, μήν οργανώνε
σθε. Άλλά γιατί τάχα νά περιμείνουν; Ποιό τό κακό 
ποΰ γίνεται; Αν αύτοί έχουν άποδείξεις ας τής βά
ζουν κάτω καί ό Ελληνισμός τής ’Αμερικής θά άπο- 
κηρύξη καί θά στηλιτεύση τούς προδότας.

— ΚΓ έγώ σοΰ λέω πώς έχουν αποδείξεις. Νά φως 
φανάρι.

— Φτωχέ τώ πνεύματι. Δέν μπορούν νά έχουν.
-Καί ποΰ τό ξέρεις σύ;

— Έγώ τό ξέρω γιατί τό κεφάλι μου δέν είναι κλού
βιο. Νά γι’ αύτό. Πώς θά εχης αποδείξεις εγκλήμα
τος, δταν δέν συνέβη έγκλημα; 'Όταν έγώ εΤνιαι ζων
τανός καί ό κόσμος μέ βλέπει μπορείς έσύ νά πείσης 
τόν κόσμο αύτό πώς μ’ έχουν σκοτωμένο; Αϊτοί οί άν
θρωποι πρεσβεύουν τής ίδιες άρχές μέ τό Μακιαβέλλη. 
Ό  σκοπός αγιάζει τά μέσα, άδιάφορον άν τά μέσα αύτά 
δέν έχουν καμμία σχέσι μέ τήν ήθική.ι Γιά λ'ά πεισθής, 
ορίλε μου, άν ένας άνθρωπος σοϋ ,λεη τήν άλήθ^α, 
;τρέπει νά βρής άν δ άνθρωπος αύτός έχει άτομικό συμ- 
φέρο άπό κείνα ποΰ σοΰ λέει. Ά ν  δέν έχη σοΰ λέει 
δτι σκέπτεται, δ,τι πιστεύει, αν δμως έχει συμφέρον 
τότε μπορεί μιά χαρά καί νά σέ γελά. Τώρα σύ άντί 
ν’ άκοϋς τής παπαρδέλες τών άποκαλύψεων γιατί δέν 
κάθεσαι νά σκεφθής σάν λογικός άνθρωπος καί νά πής 
μόνος σου. Γιά στάσου νά έξετάσωμε ποιός άπ’ τούς 
καλαμαράδες έχει ά τ ο μ ι κ ά σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α  μέσα 
σέ κείνα ποΰ λέει έγώ ποΰ έχω ένα μπερντέ μονάχα 
ή εκείνοι ποΰ κυνηγούν τσουβάλια;

-—Αύτά δλα είναι καλά καί άγια. ’Έλα δμως ποϋ 
αύτοί έ'χουν άποδείξεις καθώς λ έ ν.

-—Λένε. Μά κΓ έγώ μπορώ νά πώ πώς έχω λογα
ριασμό μέ τήν Πάγκα, έν τούτοις δμως τή στιγμή ποΰ 
θά μοΰ ζητήσης νά σοΰ δώσω ένα τσέκ θά σοΰ πώ 
πώς τάχατες τό τσέκ ιιπούκ τό ξέχασα στό σπίτι μου. 
’Έτσι κΓ αύτοί. Περιμένουν λέει νά συγκεντρώσουν τάς 
αποδείξεις. Καί επειδή τέτοιο πράγμα δέν θά γίνη έν 
από τά δυό θά συμβή ή θά τό βουλώσουν ή θά γίνουν 
εντελώς γελοίοι όπότε θά ίδής καμμιά μέρα ύπαινιγ- 
μούς, άοριστίες, χωρίς ονόματα, λέγεται, είπαν καί τά 
λοιπά διά τόν φόβον τοΰ μπουδρουμίου. Ή  άπόδειξι: 
μιάς πράξεως προϋποθέτει καθώς σοΰ είπα γεγονός ή 
'/εγονότα προηγουμένων πράξεων καί έφ’ δσον τοιαύται 
πράξεις δέν έ'λαβον χώραν πώς είναι δυνατόν νά υπάρ
ξουν άποδείξεις; Έγώ άπό δλα αύτά ένα πράγμα βλέπω 
■/αθαρά μονάχα. Πώς οί άνθρωποι αύτοί είναι α ν ή 
θ ι κ ο ι .  Εκείνος ποΰ προσπαθεί μέ άοριστίας, μέ υπαι
νιγμούς, διφορουμένας εκφράσεις νά ρυπάνη υπολήψεις 
αύτός δέν μπορεί ποτέ νά είναι τ ί μ ι ο ς  άνθρωπος. 
Θά είναι ιδιοτελής καί ένας ίδιοτελής, ένας συμφερον
τολόγος δέν είναι δυνατόν ποτέ νά είναι ειλικρινής πα
τριώτης.

Π ΡΟ Σ ΕΜΦΥΛΙΟΝ ΣΠΑΡΑΓΜ ΟΝ

Αί τελευταίαι τηλεγραφικοί ειδήσεις έκ Ρώμης περί 
ύποψηφιότητος διά τόν Ελληνικόν Θρόνον τοΰ Δουκός 
τής Λόστης μάς φαίνονται λίαν πιθαναί, ώς διερμη- 
νεύουσαι πιστώς τόσον τούς εύσεβείς ’Ιταλικούς πόθους, 
δσον καί τήν επιθυμίαν εκείνων, οΐτινες ώμοσαν θανά- 
σιμον έκδίκησιν κατά τής βασιλευούσης Δυναστείας, 
ήτις παρενέπεσε μεταξύ αύτών καί τής έκπληρώσεως 
τών Δικτατορικών ονείρων των.

Βεβαίως ούδεμία ύπάρχει δι’ ήμάς άμφιβολία περί 
τών αληθών Συμμαχικών διαθέσεων άπέναντι τής Ελ
ληνικής Δυναστείας, ήτις θέσασα ύπεράνω παντός άτο- 
μικοΰ συμφέροντος, πάσης φιλοδοξίας τό συμφέρον τής 
Ελληνικής Π ατρίδος, έματαίωσε τά ίδιοτελή Συμμα
χικά σχέδια. Λυσσώντες ήδη οί κατ’ εύφημισμόν προσ- 
τάται τής Ελλάδος, διότι δέν ήδυνήθησαν νά χρησιμο- 
ποιήσωσι τόν Ελληνικόν λαόν μίσθαρνον δργανον τών 
ατομικών συμφερόντων των έστράφησαν άπό τίνος ανα
φανδόν πλέον κατ’ Εκείνου, “Όστις άντάξιος τών Πα- 
λαιολόγων διάδοχος προέταξε τά άνδρικά Του στήθη 
προπύργιον τής κινδυνευούσης Π ατρίδος. ’Αλλά δέν 
είναι μόνον ό πόθος τής έκδικήσεως, δστις άγει τούς 
Συμμάχους είς τήν σκέψιν τής έκθρονίσεως τοΰ Μάρ- 
τυρος Εκείνου Βασιλέως. ’Άλλοι, άπώτεροι σκοποί, κα
ταχθόνιοι καί. ύπουλοι, σκοποί άμιλλώμενοι είς ηθικήν 
πρός τά φαΰλα μέσα, ατινα μετεχειρίσθησαν έσχάτως 
εναντίον τής δυστυχούς Π ατρίδος, κρύπτονται όπισθεν

τής προστατευτικής διακηρύξεώς των, δτι άπώλεσαν
τήν εμπιστοσύνην αύτών έπί τήν ειλικρίνειαν τών περί 
αύστηράς ούδετερότητος διαβεβαιώσεων τοΰ Στέμματος. 
Όσφραινόμενοι σήμερον τόν κίνδυνον τής προσεχούς 
πρός τήν Θεσσαλονίκην καθόδου τών Γερμανικών στρα
τευμάτων καί συναισθανόμενοι τήν άδυναμίαν των νά 
τόν άντιμετωπίσωσιν, άνέλαβον άπεγνωσμένον καί άπελ- 
πιν άγώνα, δπως παρασύρωσι πάση θυσία καί δι’ δλων 
τών άνηθίκων μέσων τήν δυστυχή Πατρίδα είς τόν πό
λεμον. Μεταξύ τής υποθετικής επιτυχίας τής προ πολ
λοΰ καταδικασθείσης Βαλκανικής έκστρατείας καί τών 
Συμμάχων ΐσταται ευθυτενής καί άγέρωχος περιφρονών 
τάς άπειλάς καί τά μίση των ό εστεμμένος Δημιουρ
γός τής Μεγάλης Ελληνικής Π ατρίδος.

Καλώς γνωρίζουσιν οί Σύμμαχοι, δτι βασιλεύοντος 
είς τήν Ελλάδα τοΰ Δαφνοστεφούς Στρατηγού, δστις 
πρό πολλοΰ διείδε τάς φάσεις καί τήν διάρκειαν τοΰ 
άποτροπαίου πολέμου, τού άποδεκατίσαντος τήν Εύρώ- 
πην, είναι άδύνατον νά συλλάβωσιν άπό τοΰ τραχήλου 
τήν Ελληνικήν Πατρίδα καί σύρωσιν αύτήν ώς αμνόν 
έπί σφαγήν. Τοΰτον συνεπώς προσπαθοΰσιν ήδη παντί 
σθένει, δπως θέσωσιν ήδη εκποδών. Πώς δμως θά ήδύ- 
ναντο νά έπιτύχωσι τούτο; ’Όχι βεβαίως διά τών τη
λεβόλων τού στόλου των, διότι έν τοιαύτη περιπτώσει 
θά τό είχον πράξει πρό πολλοΰ ήδη, άλλά δΓ έμφυλίου 
σπαραγμοΰ μεταξύ τοΰ έννόμου Κράτους καί τών έν 
Θεσσαλονίκη Σωτήρων ένισχυομένων κατ’ άνάγκην τότε 
πλέον καί διά Συμμαχικών στρατευμάτων, ΐνα ύποστή 
ή Πατρίς καί τήν έσχάτην τών άτιμώσεων παρεχομέ- 
νης οΰτω τής εύκαιρίας είς τά μισθοφόρα στίφη τών 
Βεγγαζίων, Μαροκινών, Σιαμιτών, Κανιβάλλων καί 
όλων τών άγριων φυλών τοΰ Βρεττανικού Βασιλείου, 
δπως κατερχόμενα είς τήν Ελλάδα όργιάσωφν έπί
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ.

Άλλά δέν είναι ή Συμμαχική βία έκείνη, ήτις γεννά 
έν ήμίν σήμερον τήν πικρίαν καί τήν άπογοήτευσιν, τόν 
πόνον καί τήν φρίκην διά τήν τύχην τής πολυπαθοΰς 
Π ατρίδος. Ήμάς σπαράσσει ή συναίσθησις τής πολι
τικής μυωπίας— ΐνα μή μεταχειρισθώμεν βαρυτέραν 
Φράσιν— μυωπίας εκείνων, οΐτινες έδίχασαν άφρόνως 
καί κατέστρεψαν τήν Πατρίδα. ΔΓ ήμάς παραμένει 
διπλή άπό Συμμαχικής άπόψεως, δσον καί έπείγουσα 
ή λύσις τοΰ. Ελληνικού ζητήματος. Ή  στάσις τής Ελ
λάδος, τ ή ς  δ ι η ρ η μ έ ν η ς  Έ λ λ ά δ  ο ς, είναι διά 
τούς Συμμάχους ζήτημα ζωτικώτατον, ζήτημα ίσως 
τροπής τού άγώνος σήμερον, έξ ού καί μόνον δύναται 
πάς τις νά συμπεράνη, οποία ήθελεν εΐσθε ή θέσι, 
τής Ελληνικής Π ατρίδος σήμερον άπέναντι τών εμπο
λέμων συνδυασμών, έάν παρέμενεν άκμαία έν τή ούδε- 
τερότητί της δπως ήθέλησεν αύτήν ό Μέγας Βασιλεύς 
καί ούχί ώς τήν κατέστησαν οί ολετήρες της διά τού 
διχασμού.

Διά τούς Συμμάχους ή Ελλάς πρέπει νά είναι ή 
μετ’ αύτών ή εντελώς άνίσχυρος, συντετριμμένη, σφα- 
δάζουσα. Καί σκέπτονται καλώς. Δέν είναι τά τηλεβόλα 
τοΰ Συμμαχικού στόλου τής Θεσσαλονίκης εκείνα, ύπό 
τήν προστασίαν τών όποιων θά εύρωσιν εντός ολίγου 
καταφύγιον τά φεύγοντα Συμμαχικά στίφη, άλλ’ αί στέ- 
γαι τού Ελληνικού Βασιλείου, άλλ’ ή Ελληνική γή. 
Ιδού ό λόγος δΓ δν ή Ελλάς, άν μή συμμαχήση, πρέ
πει νά συντριβή. Δέν συμφέρει διά τούς Συμμάχους 
Ελλάς ούδετέρα, άλλ’ άοπλος ή Σύμμαχος. Είς οίαν- 
δήποτε δμως τών λύσεων αύτών δέν είναι δυνατόν νά 
φθάσωσιν οί Σύμμαχοι άλλως είμή μόνον δι’ έμφυλίου 
σπαραγμού, τόν όποιον ελαφρά τή συνειδήσει άνέλαβε 
πρό πολλοΰ δπως θέση είς πράξιν ό Αρχηγός τών Φι
λελευθέρων. Έάν ό Θεός δέν έμώρανε τούς έν Έλλάδι, 
ή Πατρίς δέν τολμώμεν νά φαντασθώμεν, δτι ύπέκυ- 
ψεν είς τά ύστερόβουλα, τά καταχθόνια Συμμαχικά 
αιτήματα, άτινα θέλουσι φέρει αύτήν ολοταχώς πρός 
έμφύλιον πόλεμον. Ή  άντικατάστασις τής Ελληνικής 
Δΐ'ναστείας είναι συνώνυμος δι’ ήμάς έμφυλίου σπα
ραγμού, διότι ούτω μόνον ίσως έπιτευχθή ή έκθρόνισις 
τοΰ Μάρτυρος εκείνου Βασιλέως, άφ’ ού προηγουμένως 
δμως αύλακώσωσι τά χώματα τής πατρώας γής πο- 

ι ταμοί άδελφικών αίμάτων, είς αιώνιον ανάθεμα έκείνων, 
οΐτινες έπεσώρευσαν έπί τήν Πατρίδα τάς μεγίστας 

ι τών συμφορών.
*  ★  *

GREEK— ITALIAN IMPORTING CO.
83 14th AVENUE, NEWARK, N. J.

"Εχομεν δλα τά Ελληνικά καί ’Ιταλικά προϊόντα καί 
συναγωνιζόμεθα τούς εισαγωγείς τής Ν. Ύόρκης διότι 
τά φέρνομε κ α τ ’ ε ύ θ ε ί α ν  καί δέν εχομε π ο λ λ ά  
έ ξ ο δ α .  Λάδι έγγυημένο Ελληνικό καί ’Ιταλικό άγν4. 
Έληές, τυριά, κτλ. ·5»Η 3ΐυουτ1ικογ
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θέλεις νά βάλης ροΰχα είς τό κορμί σου πάνω;
Μήν τρέχης στούς 'Εβραίους κι’ εις κάθε τσαρλατάνο. ’ 
Στά ροΰχα παίζει ρόλο κι’ ή μπουτουν ιέ ρ’ άκόμα 
δχι τό μάκρος μόνον, ή τσέπη των, τό χρώμα.
Αδύνατον ό ράφτης καλή νά ξέρη τέχνη 

αν δέν τόν έχ’ ή Φύσις γεννήση καλλιτέχνη· 
γι’ αΰτό αν θέλης ροΰχα ποΰ νάσαι φιγουρίνι 
τρέξε νά βρής τό Γούτα ποΰ τούς δανδήδες ντύνει.

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

Σ. Ν. ΔΙΑΜΠΕΡΑΚΗΣ 
ΙΑΤΡΟΣ

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

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

s Ωρ(χι επισκέψεων Διεύθυνσις Γραφείον
10— 12 π. μ. M o s o n i e  Temple Suite 1115
2— 4, 6— 8 Μ. Μ. Chicago, 111.
Κυριακάς 2— 4 Μ. Μ.

Γ. Α. Π Α Π ΑΗ ΛΙΟ Υ  
ΙΑΤΡΟΣ 

Ειδικός δι’ άνδρικάς άσθενείας.
*Ωραι επισκέψεων Γραφεία

Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατον Gary Theatre Bldg. 
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 τοΰτα φουκαρά 
κΓ αν 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 ειδών. 

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

Τιμαί ώρισμέναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* $ *

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑ 

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

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

Ποτέ άρρώστεια οΰτε μιά δέν περπατεΐ μονάχη.
"Εχεις τά δόντια σου γερά; "Εχεις γερό στομάχι.
Μά σάν χαλάσουν μιά φορά καί δέν τά διόρθωσης
έν δσω ζής άπ, τοΰς 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 ναρκώση μοναχά γι’ αύτό δέν άμφιβάλλω
καί κράτς θά πάη στήν εύχή καί θά σού βάλη όίλλο.
Ο ΔΟ Ν ΤΟ ΙΑ ΤΡΕ ΙΟ Ν  ΜΕΝΕΛ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
47 WEST 37 STREET NEW YORK

* ★ *
Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
6έν ήμπορεί; σέ βεβαιώ νά κάνης οΰτε βήμα.
Είναι πολλοί εισαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
σ’ δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θδβρης μήτε δέκα.
Λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια οσω  πέρνει 
γιατ’ όλα τό Κ ατάστημα το’ις μετρητοϊς τά  φέρνει.
LE K A S & D R IV A S  19-21 1VOOSEVELT ST. Ν. Υ.

Δέν εΐναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τού “ Οθωνος, καφές τού Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ αρωμα τό χιλιομυρωμένο.
’Εάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνςίς 
δοκίμασε τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνςίς.

GREEK-ARABIAN COFFEE CO.
352  PEA RL STREET, NEW  Y O R K  CITY

Λουκούμι πρώτης Συριανό, γλυκά έγγυημένα 
πού 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 δς γράψη ή δς πάει 
δν θέλη νάναι ήσυχος δταν γλυκά θά φάη.

GIFTEAS 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 γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες, 
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οίκονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνίσης 
γιατ’ έχουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ είναι τούτο; 

* * '
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

Έ δρα έν HOUDSON, MASS.
Telephone, Houdson 56

’Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,
Φέρομεν είς γνώαιν τών ενδιαφερομένων δτι ή 'Ε

ταιρία μας ηρχισε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τώ ίδιοκτήτω έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
Εχομεν ήδη κατασκευάση τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 

σιδηροδρομικής 'Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας ατμοηλεκτροκίνητον 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- 
σωιιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλοτέρα περί- 
στασις δπως άγοράση μετοχάς τής 'Εταιρίας, διότι βρα
δύτερο ν ή ή τιμή θά εΐναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί προ. πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή εΐναι 
πέντε δολλάρια δΓ έκάστην μετοχήν.

Γράψατε μας είς τά Κεντρικά Γραφεία ή στείλατε 
τό άντίτιμον δπως σάς στείλωμν μετοχάς.

Μθ’ ΰπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.
*  *  *

Τ ά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
Ά ν  μ’ έ'να πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις οικογένεια καρβέλι ποιός 0ά φέρη;
Μ έσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια αν ερθη μέρα 
Ούαί &ν είσαι σύζυγος καί άν σέ λέν πατέρα.
Έ ά ν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε άσφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  Bldg. R oom  817 , C h icago, 111.

Μή βάζετε ακουαφόρτ στό μοΰτρο σας, στό δέρμα 
ποΰ θά σάς κάνη πρίν πολύς καιρός περάση θέρμα.
Μή σάς πλανούν τής ξενητειάς, δ,τι λουσαρισμένα. 
'Ελληνική κολώνια, άγνή σάν την Παρθένα, 
πού 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 TTH E W S BROS., 874  9th A ve., New Y ork  City

ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ καί Π Ε Τ Ρ Ο Υ ΓΖΙΣ 
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’ άύττι τή οφαΐο·* 
έχε ΰπ’ δψιν πώς καί σύ θά λειψής κάποια μέρα 
λαίμαργοι τή φαμήλια σου νεκροπομποί νά σβύσσυν; 
Μά στάσου. Εΐναι λές σωστό δταν τά μάαα κλείσου ν 
Γιά τό κακό τό φοβερό ποΰ άπ’ τό χάρο γίνεται 
θαρρείς πώς είναι έξυπνο ό ζωντανός νά γδύνεται; 
Λοιπόν άν— δ μή γένοιτο— κανένας σάς πεθάνη 
[ήν πάνω φίρμα φώναξε κηδεία νά σάς κάνρ.

*  ★  *

Είδη παντοπωλιακά άν θέλης νά ψωνήσης 
«Π α ν τ ο π ω λ ε ί ο ν ό  « Ε ρ μ ή ς »  πού είνε νά ρωτήσης 
'Ότι ό νοΰς σου φαντασθη παντοπωλείου είδος 
άκόμα ώς καί ρίγανη καί ξύδι τής Πατρίδος 
Ποιότης σ’ δλα έκλεκτή, σέ μαγαζί πού λάμπει 
πού 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 θύμα. 
Μπορεί νά χάσης τή δουλειά πού εχεις 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. 
Πάλ’ω σου χρήμα μήν κρατής, μά μήτε καί στό σπίτι 
γιατί μπορεί καί φίλο σου νά κάνης λωποδύτη.
Νάτη ή Ντάλαρ Σέϊβινγκ. Τρέξε ν' άνοιξης σχέσεις 
μέ ασφαλείς στό χρήμά σου κΓ εντόκους καταθέσεις. 
Τρέξε στήν Ντάλαρ Σέϊβινγκ, στό Χρήστο Άνταράκη 
ποΰναι 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 ξ«νθό  Άϊδινιοΰ καί λάδι Κ αλαμάτας
ποΰ 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

136 E. 17th St., NEW YORK
*  ★  *

’ Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φ τερωτά  
ποΰ αΰλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κΓ άγρια τή φιλοΰνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κΓ ό 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 S t New Yerk 
* * *

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μένα.
*οΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
'Α ν  θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη ’Εκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδη λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
«τούς Παπαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ίούχα νά κάνης δμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
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 ΰφασμ’ ’Αγγλικό 
γερό, καλοραμμένο καί καλλιτεχνικό;
Γ ράψε ή τηλεφώνα στη φίρμα τήν έπάνου 
κΓ έκείνη θά σοΰ στείλη τόν Παπαϊωάννου 
τόν καλλιτέχνη ράπτη, τόν κόπτη Παρισιάνο 
ποΰ μπρός του κάθε ράπτη θά τόν ίδής γιά νάνο. 
Τρέξε καί αν ντιφέκτιβ τά ρούχα βρής μιά στάλα 
έσύ εύθύς τάφήνεις κι’ αύτοι σού φτειάνουν άλλα.

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

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τοΰς Διευθυντάς σας 
Τούς Μαγείρους σας 
Τοΰς Ζαχαροπλάστας σας 
Τοΰς άρτοποιούς σας 
Τούς ’Αρχισερβιτόρους σας στού 
Τοΰς Σερβιτόρους σας 
Τοΰς Κάουντερμεν σας 
Τοΰ πωλητάς σας σόδας 
Τοΰς Ταμίας σας 
Τούς Σίλβερμέν σας 
Τοΰς Πάρτεντερ σας 
Τοΰς Πόρτερ σας 
Τοΰς Φάϊρμεν σας 
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τοΰς πιλοκαθαριστάς σας ~
Τούς Πιατάδες σας 
Τάς Καμαριέρας σας 
Τάς Σερβιτόρας σας
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

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

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετε 
τά ναύλα έπ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

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

* *  *
Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τοΰς Πέππαν κι’ “ Α λεξ δ ς  σ«εύση νά τά  πάρη
πρίν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Π έππας καί ’Α λεξ. είναι άγόρια ζηλεμένα
κι’ δποια δουλειά κι’ &ν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago I1L 

"1450 W. 5 th Ave. Cleveland O.
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