
FEBRUARY 17, 1917.

Τήν εβδομάδα μιά φορά τό φύλλο μας θά βγαίνη 
χαί τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
μέ πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλΓ αύτός μέ μάς και μεΐς μ’ έκεΐνον χάζι.
Νέα Ύόρκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει, 
πώ χώ καί τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Δέκα εφτά Φλεβάρη κάτι μυρίζεται 
κανόνια πάν κΓ έρχώνται καί γης ραΐζεται.

Αν θέλη δμως καί κανείς συνδοσμητής νά γείν-β 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη,
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί 'μεΐς εράνους δπως ά λ λ ο ι ,  
την συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ά λ ^ .
Χίλια έννηακόσια μέ δέκα καί έπτά
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Τρίτος τοΰ φύλλου άριθμός ποΰ άτιμη πλεκτάη 
μέσα στά δίχτυα τής φωτιάς καί τόν Περαία πιάνει.

Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι καί πλέει στό χρυσάφι.

Θηρία λιοντάρια τίγρεις καί σκύλλοι 
αυτοί ποΰ μάς λένε πώς φαίνονται φίλοι.

Ι ί . —Πώς  βλέπεις τήν πολιτική κατάστασι τσακπίνη;
Φ.—Μοΰ φαίνεται πώς ζωντανοί έχουν κάμποσοι μείνει 

κΓ δπως ό Λόϋδ Τζώρτζ φησί κΓ αυτοί θά μα-
ζευθοΰν

νά πάν γιά τό χατήρί μας, κουτέ, νά σκοτωθούν. 
Ή  κάθε μία Σύμμαχο,ς βρέ Περικλή, κυρία 
μάχεται γιά τούς άσθενεΐς γιά τήν ελευθερία 
ώσπερ ό Λόϋδ Τζώρτζ φησί καί δίχως ν’ άπιστήσω 
ήθελα ναταν πιό κοντά γιά μάτι νά τόν φτύσω. 
Καμμία δέν άκούεται μεγάλη τώρα νίκη 
Φεύγουν μονάχα στρατιές γιά τή Θεσσαλονίκη 
περνώντας τό Βερίγγιο πωπώ καί τ’ είναι τούτοι 
σάν τόν περιπλανώμενον έκεΐνον τόν τσιφούτη. 
Φεύγουν χιλιάδες στρατιές γιά τή Θεσσαλονίκη 
ώχ νά χαρώ τήν πέννα του καί τ’ άρμυρό φυστίκι 
ποΰ χάρις στής ντελάλικες τής βιομηχανίες 
άπέκτησ’ ή ύφήλιος νέες συγκοινωνίες.
Μέσα στήν ανοιξιάτικη πολεμική μας μπόρα 
έκοψαν καί παράσημα στή Σαλονίκη τώρα 
κΓ ίσως νά στείλουν μερικά καί δώ σέ μερικούς 
σέ πατριώτας λ ι ρ ι κ ο ύ ς φιλοκιρικικούς.
"Ολος ό κόσμος ρίχτηκε στών Τζέρμανς τό πετσί 
ώς κι' οί Κινέζοι Περικλή φώναξαν τσίον-τσι

Μ ε ρ ι κ ά 
γ ε ν ι κ ά .

ήτοι τής σχέσεις κόβομε κυρ Κάϊζερ μαζί σου 
φλά φλούχτην φλύχτην Κάϊζερ καί ξύσου γέρω

ξύσου.
Κίνησις σ’ υποβρύχια μά καί σέ τηλεβόλα. 
Κόσμος άφήνει στό νερό καί στή στεριά τά κώλα. 
Κι’ ό Μπάρμπα Σάμ έθύμωσε μέ κάθε Γερμανό 
καί μία σκέπτεται τό γιές καί άλλες τρεις τό νό.

11. Ιτ ίζ δί βέρυ ίζι θίγκ τού έντερ δί γουόρ
μπέτ ντίφικουλτ, κρεμανταλά, δταν βρεθής στήν

μπόρ
γι’ αυτό κΓ ό φίλος Μπάρμπα Σάμ πρός λύπην τοΰ

Ντελάλη
μέσ’ στή φωτιά τά κάστανα δέν θάμπη νά τά βγάλη. 

Φ.— Θυμώνει τό 'Αφγανιστάν, χολιάζει τό Σιάμ
κ.Γ δλοι μοΰ λένε. Φασουλή. Θά μπή ό Μπάρμπα

Σάμ ;
καί γώ τούς λέω πώς θά μπή καί ίσως δέν θά μπή 
γιατί σάν Σαίξπηρ μοΰ μιλεΐ τού μπή ορ νότ

τοϋ μπή.
Tot' μπή μοΰ λέει σ' αίματα φωτιά καί σακαράκα 
αϊ μπιλήβ σαναβαγκάν δάτ ιζ γιά κάθε βλάκα 
εντ αϊ ντόντ γουάντ τού μπή ώς λέτε σείς γεφΰρι 
καί ν’ άγναντεύω προτιμώ άπό τό παραθύρι.

Κανόνια πάνε κι’ έ'ρχονται καί στρατιώτες γαύροι 
Πολλή μαρίλα πλάκωσε σάν καλλιακούδα μαύρη 
Παρασκευή, παρασκευή φωνάζουν καί δώ πέρα 
κι’ έγώ κυτώ πώς βρίσκονται άκόμα στή Δευτέρα.

Ή  Γλώσσα τών ξύλινων έν εύλαβεΐ κινήσει 
πιρί τοΰ Καφαντάρη άπού τοϋ Καρπινήσι.

Φ. Μήν είδες Περικλέτο τό φίλο Καφαντάρη 
τό νέο μας φωστήρα καί τ’ άξιο παλληκάρι 
πουχει κΓ εκείνος μίζα έκ τοΰ εράνου πάρει 
καί περπατεΐ κρατώντας Σαλονικιό φανάρι;
Μήν είδες τόν άσίκη τόν περιπατητή 
ποΰ μέσ’ στής Παροικίες άπλοϊκούς ζητεί 
κΓ δταν τούς συνάντηση άμέσως τούς λαδώνει 
έν χάριτι Λευτέρη κΓ υπογραφές μαζώνει;
Μήν είδες τόν λεβέντη ποΰ διαλέξεις κάνει 
απλώνοντας στοΰ κόσμου τά μάτια τυφλοπάνι; 
Μήν είδες τό δελφίνι άπό τό Κερπενήσι 
ποΰ γιά στραβούς μάς πήρε κι’ ήρθε νά μάς φω

τίση;
Μήν είδες τό δελφίνι άπό τό Καρπενήσι 
ποΰ ό Λευκός ό Οίκος τώχει ά ν α γ ρ ο υ ν ί σ ε ι



NEW YORK, SATIRE

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ  |τοφυλάκιον. Ό  Πρόεδρος χτυπά διαρκώς άντί γιά
Πρώτον τέταοτον. Ό  καιρός καθαρός δπως τά πο- ' κονδοΐνι 6ίλλοτε τό δικό του τό κε(Ράλι κα1 ™ΰ

όάρ.α τής κότας καί ή συνείδησις μερικών πατριωτών δ^ ανο» και οί διάφοροι αξιωματικοί χ τ υ π ο ύ ν  
ποΰ έχουν έσχάτως αναπτύξει μεγάλη κ ί ν η σ ι  χάρις τ°  ^ισ^° του* σε ν α π ο λ ε γ ό ν ι α . )
στά Συμμαχικά κ α θ α ρ τ ι κ ά .  Αί διαλέξεις π ε ρ 
ν ο ύ ν  (ψηλά) καί δ ί ν ο υ ν  (αέρα) έν π ν ε ύ μ α τ ι »  
τό οποίον ρουφούν οι άκολουθούντες τούς διαλεγομέ- 
νους, δ έστί μεθερμηνευόμενον οί έξ όπίσω των ερχό
μενοι. Είς to Λόουελ γίνεται διάλεξις «Περί άποστρα- 
βώσεως τοΰ Ελληνισμού καί δέν συμμαζεύονται άκροα- 
ταί» μετά τό πέρας τής όποιας οί παρά-εύρεθέντες έχό- 
ρεψαν τόν νέον Σαλονικιόν χορόν «Π ώς τόν τρίβουν 
τόν παρά τοΰ διαβόλου οί Εγγλέζοι».

Δεύτερον τέταρτον. Ό  καιρός πολύ κρύος δπως καί 
τά άρθρα τού νέου άρθρογράφου μιας έφημερίδος, ή 
οποία εΐναι χορτοφάγος δηλαδή τρώει χορτάρι δ έστί 
τσουβάλια, καί βγάζει ύστερα καφέδες δπως καί κείνοι

Λ ε υ τ έ ρ η  ς.— Κύριοι 'Υπουργοί. Ά φ ’ ού έμελέ- 
ΐησα τήν κατάστασιν έν γένει.

Κ ο υ τ ο ύ π η  ς.— Έν μαλλί καί γένει θέλετε νά πήτε 
βέβαια κ. Πρόεδρε.

Λ ε υ τ έ ρ η  ς.— Σού είπα έπανειλημμένως δτι πρέπει 
νά παύσης. νά λές άνοησίες δταν είμαι παρών.

Κ ο υ τ ο ύ π η  ς.— ’Αλήθεια αρχηγού παρόντος κλπ.
Λ ε υ τ έ ρ η  ς.— Λοιπόν κύριοι ή κατάστασις είναι 

πολύ κρίσιμος.
Μ α ν ώ λ η  ς.— Χρήσιμος δέν είναι κανένας άπό μά; 

τώρα πιά- καί θαρρώ πώς έπαλήθευσε ό χρησμός μό
νον τοΰ Σατύρου δτι άφ’ ού οί Σύμμαχοι δέν μπορούν 
νά τά βγάλουν πέρα έδώ πέρα φοβούμαι πώς θ’ άφή-

κΓ είπε γκό άν ποΰ είσαι γιά διπλωμάτης φίνος 
καί σύ κι’ ό σύντροφός σου ό Σερ Άραβαντϊνος.
Δυό τους θά είναι τώρα ώς έπιτετραμμένοι 
Άμάν γιαρίμ Κατίνα, σεβντίμ άμάν Ελένη 
πού στό Χουάϊτ Χάουζ μεγάλη νίκη ηδραν 
καί τό διορισμό τους στά πισινά τόν πήραν.

-Εχθές προχθές τόν είδα στό Λόουελ, κασίδη, 
μέ συντροφιά σπουδαία τόν νεαρό Φουτρίδη 
πούγεινε πατριώτης καί κείνος δπως πρέπει 
κι’ άν στούς πολέμους ήτο στραβός μά τώρα βλέπει.
"Ολοι τή βλέπουν τώρα τή δόληα τήν Πατρίδα 
δσοι άπλώναν τότε ραχατικώς αρίδα 
μ’ άν ή Πατρίδα ρίξη τό νιούτραλ τούτον φράχτη 
πάλι θά στραβωθούνε, θά πάθουν καταρράχτη.
Στό Λόουελ τόν είδα νά μάς καλεί στό σβϊδος 
έφούσκωνε σάν πάντα άντερα τής Πατρίδος 
καί φώναζε κοπιάστε. Άμάν καί ποιός θά πάρη 
άντερα φουσκωμένα άπό τόν Καφαντάρη.
’Άντερα απ’ τό Ροΰπελ, άντερ’ άπ’ τήν Καβάλλα 
Ελλήνων παΐδες ΐτε καί θά σάς φέρω κΓ άλλα 
στή φτήνεια τάχω βάλει καί άλλος ποιός θά πάρη 
άντερα φουσκωμένα άπό τόν Καφαντάρη.
Έγώ γιά τήν Πατρίδα έγίνηκα ξεφτέρι 
κι’ ήρθα στόν νέον κόσμο κι» άφησα τό Λευτέρη 
Εμπρός καί ποιός άσίκης θέλει νάρθη νά πάρη 
άντερα φουσκωμένα άπό τόν Καφαντάρη.
Εμπρός στά φουσκισμένα Ελλήνων παΐδες είτε.
Μιά π ο υ γ ρ α φ ή  καί μένα μωρέ παιδιά νά ζήτε 
καί κόρτε τώρα κάνω μέ τόν Λευκόν τόν Οίκον 
εμπρός στά φουσκωμένα άντερα λουκάνικων 
Εχθές προχθές τόν είδα στό Λόουελ κΓ έγώ 
τό νέο τό καπλάνι, τόν τέως υπουργό 
ποΰ πήγε μία λέκτσιουρ δπως κι’ άλλοΰ νά δώση 
κι’ δσους δέν καλοβλέπαν νά τοΰς άποστραβώση.
Εχθές προχθές τόν είδα στό Λόουελ καί πάλι 
μετά τού Δημοπούλου, μετά τοΰ Γκενεράλη
καί περί δπλων είπε πολλών πυρομαχίκων , - , -   ,  *__  Γ~--«____ Τ- , .  * ,
κΓ έντέρων φουσκωμένων πρός χρήσιν λουκάνικων, j βως νά περνά έν στόματι μαχαίρας δλους τούς προσ- 1 ·,()·ι)ι)0 Αμερικανοί εθελονταί πρός ένίσχυσιν τού Ε-

τατευοιιένους τών φίλων Συμμάχων Γκιαούρηδες. Π ώ ς!*™ 4™ κιντ^ ατοξ ^ σον Λαπλάτας, Παταγωνίας, Γουί-
ή Ελλάς είναι υποχρεωμένη ώς τά μαλλιά στες Π ροσ-!νεα?’ Ίαπωνίας, Μαντζουρίας, Μουντζουρίας καί δ.α- 
ΐάτιδες Δυνάμεις καί είδικώς στήν ’Αγγλία γ.ά τήν j ,ϊλλων τ?όπων συγκοινωνίας Κηρυκ.κής_ βιομη-

καί γιά ' Χανια? ^  ζεπελιν, κουτσουλίν, μονοπλάνα, διπλάνα καί

I τοΰ μακαρίτου Άβδούλ Χαμήτ. Ή  έν λόγω έφημερίς ; αουν νά βΥ«χωμε τά μάτια μας.
‘ άφ’ ού δέν μπορεί νά γέμιση τήν κοιλιά τών υπαλλήλων | Δ α γ κ λ ή ς.— Τά κομματια μας δέν ξέρω καί γώ 
της άπό τάς εισπράξεις της γεμίζει τάς στήλας της j πέσοι θά τά τραβούνε άργότερα σάν βάλουν έπάνω μας 
ιιέ φωτεινάς γνώμας καί έπιστολάς διαφόοων πατοιω- ^ ' ' '  ^1 εσ  ̂ Λευτέρη,
τών ιιεταβαλλομένη ουτω είς Πράξεις ''Αποστόλων Λ ε υ τ έ ρ η ς.—  (Μειδιών άπό κορυφής μέχρι τα- 
ποός άγραν εισπράξεων. Οί Σύνδεσμοι τής Εθνικής! *ουνίων»· 11 ’ΑΥΥλί«  δημιουργήση νέους λαούς 
Ά (  νΙμείνης αυξάνουν ύπό έ χ ε μ ύ θ ε ι α ν στό χαρτί: δπω- >1 μυθολογούμενη ΙΙύρρα.
καί κάθε μέρα άντιστάσεως μή ούσης προστίθενται καί I Κ ο υ ντ  ο υ ρ.— Κακή καί ψυχρή ή τελευταία της 
νέαι πόλεις. Έντός τοΰ ιιηνός οί ένεογοΰντες θά κ α τ α- I π ε 1 ”  α’
κ λ ύ σ ο υ ν . . . τό στόμα τους. '  1 _ Κ  °," * 0 \ π *1 5 ·~ >ΕΥώ δ έ ν  π ή ρ α  τίποτε κ.

Τρίτον τέταρτον. Μεγάλη τρικυμία στή θάλασσα καί "1ιμο ενΦ ™  Ρουτ^ζ τ« καντάρι, 
μεγαλειτέρα άκόμη στά ξερά μερικών. Φουρτούνες στόν, Α ε υ τ έ ρ η ς. -Τού Καφαντάρη πού κάνει διαλεξεις

κάνετε του και σεις δυό λέξεις νά μή μάς στείλη πιάωκεανό και φουρτούνες στα ιιπαντι,ακια το>ν ψωστη-
οων. Κοσμοπλήμμυρα σέ ιιιά διάλεξι. Τά θέματα έν- ‘ΰ1ονζ ^λσντάς γιατί δέν εχομε τί νά τούς ταΐσωμε. 

οέοοντπ  πολύ τύ ν  τοκ ,ν δη ίπ ν  Λτ,λαδύ Ά ν α σ κ ο -  ]  ό ΤαΜει° ττ1? Άμύνης είναι δπως ξέρετε άδειο δπως
| ή κοιλιές τών κατοίκων τού έλευθέρου Έλλην. Βασι-

ΐ)ΐαφέροντα πολύ τήν τριανδρίαν. Δηλαδή. Άνασκο- 
(λό)πισις τής κολλητικής τής Ελλάδος, άφ’ δτου εγεινε j Ί 
Κράτος μέχρι σήμερον οπότε οί παρά-λιροΰντες τήν έκα-!λείου κα1 τά ^ φ Λ ια  τά δικά σας. Κύριοι πρέπει 
μαν κουρέλι. Πώς αί Ποοστάτιδες Δυνάμεις μάς Ιβοή- | καταλαβωμε τ,Ιν Ελλάδα.
θησαν καθιερώσασαι τό Δόγμα τής Τουρκικής άκεοαιό- Κ ο υ ν τ ο υ ρ.— Ή  φυλλάδα κ. Πρόεδρε τηλεγραφεί 
τητος, δυνάμει τοΰ όποιου ή Τουρκία μπορούσε άφό- πω? ^  άρχονταν άπό τήν Αμερική φούλ σπίντ

Τόν είδα τό λεβέντη, τόν είδα τόν άσίκη 
καί βλέπων τό φανάρι άπό τή Σαλονίκη 
είπα Θεέ μου δός μου άκόμα δέκα μάτια 
νά στραβιοθοΰν καί κείνα, νά πάω στά κομμάτια. Πάργα πού π ο ύ λ η σ ε  στόν Άλή Πασά
Εχθές προχθές τόν είδα σ’ ενα σαλόνι μέσα. 
Έφούσκωναν ρουθούνια, φωνάζουν έγια λέσα 
κι’ ό φίλος Καφαντάρης μέ χάρι καί μέ νάζι 
άντερα φουσκωμένα σέ μερικούς μοιράζει.
Πές μας τοΰ λέγαν Μίστερ καί μερικά άστεία; 
Κάτω λοιπόν ό Θρόνος, κάτω ή Δυναστεία 
κι’ Ιγώ ό Καφαντάρης τά ρίχνω ενα ενα 
μέ τοΰτο τ’ άντερά μου τά παρά-φουσκωμένα. 
Πωπώ κακό καί θρήνος πούχει κεί πέρα γίνει 
μέ κείνο τό άσλάνι, μέ κείνο τό δελφίνι

! διάφορα άλλα είς άνα οΐον μαντζουράνα, καραβάνα,
μά  τά κειμήλια ποΰ μάς \ ™φλοπανα και Λοιπά.

τήν Κύπρο ποΰ μάς έσούφρωσε. Στή Ρωσσία για το |
Ά γ . ’ Ορος ποΰ έβαλε πόδι, , __ ... .......... Γ—= ■
έχε. κλέψει, γιά τήν έπανάστασι τής Μάνης ποΰ έπα- j Σ ί μ ο ς . - Π ω π ώ  Παπά. Θεός φυλάξοι. Δέσε κόμπο
λουκώθησαν χ.λιάδες έπαναστάτα. καί γιά τήν Πόλ. στό σου δπως δεσει κι’ αύτ6ς τό ^ ά ϊ'
πον ετοιμάζεται νά χάψη. Έπίσης γιά τά Δωδεκάνησα δ α ? ό τ 0 υ ^οντρατο καί λοιπά άπλυτα) γιά νά
πού έχάρισαν στήν ’Ιταλία, γιά την Αλβανία πού τής *άσϋΨε τό π(-)0 πολλου Αναμενόμενον γλέντι. 
έδώρισαν, γιά τή Μ. Άσία ποΰ θά κομματιάσουν αν Κ ο υ τ ο ύ π η ς.— Πλέντι άπό άπλυτα πλέντι Ά μ ’ 
μπορέσουν άναμεταξύ τους καί χίλιες δύο άλλες τρο- δπω? κα1 δω κα1 κΕι κάτω ^μβαίνει. Τά άπλυτα
μερές ευεργεσίες δπως άναφέρει ό δι-άσημος ιστορικός πί.,0' ’π°θέτουν βρώμα.
Φωστήρ ό Θεσσαλονικεύς είς τό περισπούδαστον αυτού Α ε υ τ έ ρ η ς— Βρώμα έννο.ωσα κΓ έγώ αύτή τή 

Δός μου τού λέγαν δλοι Μπάρμπα έ φ ιο ύ  καί ιιένα β ιβ λ ίο ν  «Ή  στεολίνα καί ή Ελληνική στοαβοαάοα».! 0TlYW  Κοντά μου είσαι Σΐμο, Πήγαινε σέ παρακαλώ
Τελευταίον τέταρτον. Κατά τό τέταρτον τοΰτο ό και-1 λίΎ° πα<?ά ^  Ξέ<?ετε τ1 « ώ η φ »  κύριοι.απο τα αντερα σου τα παρα-φουσκωμενα;

Πατείς με καί πατώ σε ό ένας μέ τόν άλλον 
πολλών φιλελευθέρων έπάτησαν τόν κάλον 
καί πατημένον είδα τόν άλφα καί τόν βήτα 
κι’ δλους τους νά πατούνε καταμεσής στήν πήτα. 
Άμάν κΓ αύτή ή λέκτσιουρ δπως καί άλλες τόσες 
Ήθελα νάχω τώρα τριάντα πέντε γλώσσες 
γιά νά τής βάλω δλες έν εύλαβεί κινήσει 
πιρί τοΰ Καφαντάρη άπού τού Καρπενήσι.»

-Θάρθ’ ου κιρός σακάτκου πού μπρός στούν Κα-
φαντάρ’

ντίπ κατακλιάς θέ πέσουμ, τά μπρούμπτα ούλ’ γιά
χ«ρ’

κί θά μάς λέει. Σιά πέρα ζαγάρ’ κί σαπουκλιά 
πούσταν μίτσ Γερμανίης κί δίπλα στοΰ Βασ’ληά. 
Ούστ άπού δώ παληόσκλου πούσταν κί σύ Μαν

τείου ν
κι’ έγραφ’ς αύτοΰνα κείνα κατά τούν ίναντίουν 
άπ’ δέν σιβάσκης λότ’λα τούν νέουν καί τούν γέρουν 
κί τύπουν’ς στμπαληοφλάδας πιρί φουσκουιντέρσυν. 
Φηυγάτ’ άπ’ τά ματάκιαμ’ άγγόνια τ’ Σατανά 
άπ’ χώσατ’ μέσ’ στήν κλιά σας Καϊζιρκά λιανά 
κι’ ώς καθώς τού ξέρ’τε ού κακουμίρ’ς δέν πήρα 
άπ’ τσ’ Σύμμαχ’ ώς τά τώρα κί μ’σή άκόμα λίρα. 
Ίέχου βαλμένα σ’μάδια κΓ ούλ’ εΐστι σ ’μαδημέν’ 
Σάς πιριμέν’ κριμάλα οΰρέ χαντακουμέν’ 
κΓ άν δέν τού φάν μαντρόσκλα τού έρμου σας

τουμάρ’
νά μή μί νουματίζ’νι στού μέλλουν Καφαντάρ’.

—Λοιπόν κι’ έγώ πρός χάριν τοΰ φίλου Καφαντάρη 
Καρπενησιού σού ρίχνω άλύπητο στηλιάρι.

ρός θά ξεκαθαρίση δχι δμως καί τό μυαλό έκείνων πού " 0 λ ° ι μ « ζ ί ·— Μπά! Άπό πότε αρχίσατε καί σκέ-
ξ ε κ α θ α ο ί ζ ο υ ν τά Συμμαχικά στοογγυλά. Ή  Γ ερ-1 κ· Πρόεδρε,
μονική Ποοπαγάνδα χύνε. δλο τό χρυσάφι της μέσα! Α ε υ τ έ ρ η ς.— Άπό τή στιγμή ποΰ σώθηκαν π.ά ή
στής τρύπ.ες τσέπες ενός Σατυρογράφου, δστις πεθαί- Συμμαχικές νότες κα\ τά δανεικά ψιλά τους. Χρήματα 
νει αμέσως άπό συγκοπήν τού στομάχου δ έστί έκ πεί-1 δπίι>5 σ“ 5 ε π̂α ύπάρχουν πλέον. 
ν«ς, άφήνων ουτω κ ο . ν ό ν δυναν-απλήρωτον. Μία νέα , "  Γ ̂  0 ?·“ Νά δανείσω έΥώ τί)ν Προσωρινήν Κυ-
έφημερίς έκδίδετα. ϊνα σώση τόν Ελληνισμόν τής Ά - *’Π-ιν,Ίσιν ν-  Πρόεδρε
μερικής άντί δμως τού Ελληνισμού σ ώ ν ε ι τά ψιλά 
της καί πεθαίνει γιά νά κλάψουν μερικοί συνδρομη- 
ταί της.

Ελληνόφωνος έφημερίς δροσιστική άποκαλύπτει τήν 
ύπαρξιν Συμμαχίας μεταξύ Βενιζελου καί Ηνωμένων

Δ ε υ τ έ ρ η ς.— "Εχεις λοιπόν αρκετά κ. Σΐμο;
Σ ΐ μ ο ς . —  (Όμιλών κατά τήν μέθοδον τοΰ Όλεν- 

δόρφου). ’Έχω τά τών Συμμάχων, τά όποια δταν σω
θούν καί θά φροντίσω νά σωθούν γρήγορα, θά σάς τά 
ξαναδανείσω πάλι.

"Ο λ ο ι μ α ζ ί.-—Τί μεγάλο κεφάλι.
(Πίπτει ή αύλαία ένώ οί κ. 'Υπουργοί χτυπούνε ένας

Πολιτειών. Τό γεγονός τής συμμαχίας πιστοποιείται έμ- 
πράκτως. Ό  Λευκός Οίκος παρασημοφορεί τούς άντι- , 
προσώπους τού Βενιζέλου διά τού παρασήμου τής πε- t,n °^·ον τα κεφάλια τους. I
ρικνημίδος— τούτέστι τής κλωτσιάς— Μεγάλη συγκίνη-1 _______________
σις είς τούς Ντελαλικούς κύκλους. Τσουβάλια τρίζουσι, ^
πετραχήλια άφρίζουσι, απεσταλμένοι κατά θυμόν μόνον ^ (ι)ατ ·̂’ ° Λογοθέτης γιατρός μέ μάγο χέρι 
μερμηρίζουσι καί μόνον ό Φασουλής ψάλλε, άλαλα τ ά :ΧΙ' ^ Λεων.δοπούλου ή δροσερά ή Μαίρη 
χείλη τών άσεβών καί τών φαύλων δλων κ.’ δλων τών Μέντης νε.ος κΓ ή κόρη ατίμητο στολίδι 
στραβών άλλάξαν αρραβώλ'ος έσχάτως δαχτυλίδι.

ΚΓ έγώ μπροστά σέ τέτοια νειάτα μορφιά καί χάρι 
Νά είπα ταιριασμένο άληθινά ζευγάρι 
κΓ εύχήθηκα μέ μάτια άπ’ τή χαρά κλαμμένα 

ν’ άλλάξουν στεφάνια τιμημένα.
Η ΚΩΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

/ ιττ ' » / -  τ-. I και λεμονιάς( Η σκηνή παριστα τον πύργον του Βαβέλ δηλαδή (
τήν αίθουσαν τού έν συνεδριάσει 'Υπουργικού Συμβου-1 ______________
λίου τής Προσωρινής Κυβερνήσεως τής Θεσσαλονίκης.; , ,
'Ομιλούν δλο. μαζί καί δέν καταλαβαίνει ενας τόν άλ- ° Γαρδικας, ένα παιδί τζιμάλι
λον δπως και τά στρατεύματα τού Σαράϊγ, έκτος τοΰ και  ̂ Αικατερίνη τοΰ Ιωάννου Ρ άλλη
Σίμου, δστις είναι μέν ώς γνωστόν χωρίς χαρτοφυλά- 
κιον, έχει δμως προ πολλοΰ κ α τ α λ ά β ε ι  τό χρημα-

παρθένα ζηλεμμένη κΓ άνθοστεμμένος κλώνος 
ά?Λάξαν δαχτυλίδι έσχάτως άρραβώνος
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ΤΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΥ

Ό  ισχυρός προστάτης μέ τά μικρά καί μακρουλά του 
μάτια ποΰ πονηρά έστριφογύριζαν στής κώχες των, μά- 
tia ποΰ καθρες^τίζετο μέσα τους μιά βάρβαρη κΓ άνή- 
θικη ψυχή, πετάχθηκε έξω άπό τόν πάγγό του καί άφ’ 
ου άρπαξε κΓ έσφιξε δυνατά μέ τό ζερβί του χέρι τό 
γυμνό μπράτσο τοΰ μικροΰ υπαλλήλου σήκωσε ψηλά μέ 
φόρα τό δεξί του καί τό κατέφερε αλύπητα πάνω στά 
χλωμά τοΰ μικροΰ μάγουλα ώρυόμενος.

— Παληοτόμαρο! Δέν σοΰ είπα μωρέ νά μήν τό 
σέρνης τό τσουβάλι στό πάτωμα γιατί τρίβεται καί θά 
τρυπήση;

— Μά είναι πολύ βαρύ καί δέν μπορώ νά τό σηκώσω, 
έμουρμούρισε κλαυθμηρώς ό μικρός, ένώ ταΰτοχρόνως 
μέσα άπό τά μάτια του έπέρασε μιά άστραπή άγριου 
μίσους καί έκδικήσεως γιά νά ξεθυμάνη σέ δυό χοντρά 
δάκρυα ποΰ άργά, άργά κυλίσθηκαν πάνω στά χλωμά του 
μάγουλα.

—Νά τρώς μπορείς παληόσκυλλο έβρυχήθη καί πάλιν 
ό προστάτης. Λοιπόν ή θά γίνης άνθρωπος καί θά κά
νης έκεΐνο ποΰ θέλω έγώ ή θά σοΰ τό άργάσω τό το
μάρι σου στό ξΰλο.

ιταιδί μου δέν μπορώ νά σοΰ τό πώ άπό τώρα. Τό δρόμο 
ποΰ θά άκολαυθήσω στή διάπλασι τοΰ χαρακτήρος τοΰ 
παιδιού μου, θά μοΰ τόν δείξη αυτό τό ίδιο τό παιδί 
μου. "Αν νομίζης πώς τά μέσα μέ τά όποΐα επιτυγχά
νεις σέ ενα παιδί είναι τά ίδια γιά δ'λα τά παιδιά είσαι 
γελασμένος. Έκεΐνο ποΰ έφαρμοζόμενον φέρνει άποτέ- 
λεσμα στό ένα, δχι μόνον μπορεί νά μήν κάνη τίποτε 
γιά τό άλλο, άλλά πολλές φορές καί τό χειροτερεύει. 
’Έπειτα μόρφωσις χαρακτήρος θά πή άθροισμα εΰγε- 
νών αισθημάτων καί ή β ί α  δέν ξυπνά στήν καρδιά 
παρά μόνον ταπεινά καί φαύλα αισθήματα. Μοΰ δικαιο-

όποΐον άπηύθυνε κατά τήν επέτειον τής γεννήσεως τοΰ 
Λίγκολν πρός τόν ’Αμερικανικόν λαόν, ώς έπραξαν έκεΐ- 
νοι, οΐτινες έξ υπολογισμών ταπεινών ύποστηρίζοντες 
τόν Συμμαχικόν άγώνα καί ευχόμενοι τήν Γερμανικήν 
συντριβήν προσφέρουσι καθ’ ημάς τήν χειριστήν τών 
υπηρεσιών, ούχί μόνον πρός τήν ιδιαιτέραν αυτών Π α
τρίδα, άλλά πρός τήν ανθρωπότητα ολόκληρον.

Ύπάρχουσιν άλλοι στενοί τήν άντίληψιν καί τήν 
συνείδησιν έλαστικοί, οΐτινες θά τονίσωσι διθυράμβους 
νέους διά τόν Λόϋδ Τζώρτζ, ώς πράττουσιν έκάστοτε 
δΓ δλας τάς Άγγλικάς μεγαλαυχίας καί έπιπλάστους

λογεΐς τόν άνθρωπο αύτό καί προσπαθείς νά μοΰ τόν αισθηματικότητας, διά τών όποιων ή πονηρά ’Αλώπηξ 
παρουσιάσης ίσως ώς ήρωα, αυτόν ποΰ όχυρούμενος έπιζητεΐ νά φενακίζη τόν κόσμον ολόκληρον έν τη έξ- 
πίσω άπό τήν π ρ ο σ τ α σ ί α  μπατσίζει άλύπητα τό υπηρετήσει τοΰ εγωιστικού της σχεδίου τής κοσμοκρα- 
άνυπεράσπιστο αύτό πλάσμα καί τοΰ βάζει κατ’ αυτό τορίας.
τόν τρόπο μέσα στήν τρυφερή ψΊ’χή του τό φαρμάκι Τό ιδιαιτέρως ένδιαφέρον ημάς έν τή περιστάσει 
τού μίσους καί τής έκδικήσεως. Ξέρεις πώς σκέπτεται ταύτη δέν είναι ή άπεριόριστος ’Αγγλική κομπορρημο- 
αύτή τή στιγμή τό άνυπεράσπιστο έκεΐνο πλάσμα; Βλέ- σύνη, άλλ’ ή ταπεινή Ιδέα τήν όποιαν ό ’Άγγλος Πρω- 
πει πώς έχει δίκηο. νοιώθει δμως πώς εΐναι άδύνατο καί θυπουργός έχει περί τής πνευματικής άντιλήψεως τού 
ακριβώς γι’ αύτό τό άδικούν, τό κλωτσούνε. Γυρίζει τά λαού, πρός τόν όποιον άπευθύνεται. Ό  Λόϋδ Τζώρτζ 
μάτια του γύρω στήν κοινωνία καί παρατηρεί πώς δλοι έπί τή έπετείω τών γενεθλίων τοΰ Λίγκολν, τοΰ ΐδεώ- 
οί άνθρωποι περνούν άπό μπροστά του άπαθεΐς. άδιά- δους άνθρώπου, τοΰ χύσαντος ποταμούς άδελφικών αί- 
φοροι καί φαντάζεται πώς δλος ό κόσμος έπικροτεΐ μάτων, ΐνα καταργήση έν τή χώρα ταύτη τήν άπάνθρω- 
στήν συμπεριφορά τήν άτιμη καί άδικη τοϋ άφεντικοϋ πον δουλείαν τών Μαύρων, παρελλήλισε τόν εΰγενή, 
τοϋ δήθεν προστάτου του. Μέσ’ στήν καρδιά του τώρα ι τόν ιδεώδη, τόν έκπολιτιστικόν καί άφιλοκερδή άληθώς 
έ'χουν βλαστήσει τά πρώτα σπέρματα τής κακίας, το. j άγώνα εκείνου πρός τόν Συμμαχικόν τοιοΰτον είπών.
μίσους, τής έκδικήσεως έναντίον δλης τής κοινωνίας | «"Οπως ό Λίγκολν άλλοτε, ούτω καί ή Αγγλία σήμε-
τήν οποίαν φαντάζεται ?τώς τό κλωτσοπατεΐ. Χρειάζε- j ρον μάχεται ΐνα έλευθερώση τήν Ευρώπην άπό τής 
ται άργότερα μεγάλη δύναμις μυαλοϋ γιά νά μπόρεση ; στρατιωτικής δουλείας, άπό τοΰ Ηρωσσικοΰ ζυγού.» 
τό παιδί αύτό νά βγάλη άπό τήν ψυχή του τό μίσος ί Δέν προδίδει βεβαίως έλλειψιν κρίσεως ούδέ εΐναι 
τοΰτο πού ριζοβόλησε μέσα του έναντίον δλου τοΰ κό- άποτέλεσμα άγνοιας διά τόν Άγγλον Πρωθυπουργόν 
ομου. Κατά 99 τοϊς εκατό σάν μεγαλώση θά γίνη κακός ό παραληλισμός οΰτος. Ό  Λόϋδ Τζώρτζ όμιλεΐ καί διά 
κΓ αύτός άσπλαγχνος στούς άλλους νομίζων πώς έκδι- τών γραμμών τοΰ λόγου του διαφαίνεται έν δλη τη εί- 
κεΐται κατ’ αύτόν τόν τρόπον τήν κοινωνία πού τόν δεχθή γυμνότητί της ή εγωιστική καί πονηρά Αγγλική 
άδίκησε. | πολιτική, ήτις περιβαλλομένη έ'κπαλαι τήν προσωπίδα

’Ακόυσες τί είπε ό προστάτης του τήν ώρα ποΰ τό ι τής έκπολιτίσεως έσφυρηλάτει τά βαρέα δεσμά τών

’Άγγλος

Ο Ιοετής ισως μικρός προσεπαθει να σηκωση τωρα , . = , , '  , , - , . , ι  .  , , , ,, , , , , ' „ ,. , , ιιπατσιζε; «Σεονει στο πατωιια τα τσουβαλια και ΐταΐλαων, τους οποίους κατεκτησεν.μεσα στην αγκαλια του τα τσουβαλια, να τ ακουμπήση ■ , ’ ,. , s« , ', * >·> , , ’ ,
„ , τ V τά τουπηση». Εκείνο που τον εξηγοιωσε δεν ητο το Wu ητο αληθώς κατ εξοχην αστείος οκάπου, να τα παρη επειτα στον ωμο και να παη να , 1 _ .  . . . .  , ,  , "  .  1 , .  „ , , , * ,q ι , 0-ο - -  - , ~ συμφεοον του μικροί', αλλα το δικο του. Wa τριφτοιτνε ; ΙΙοωθυπουργος πιστευων εν συνειδησει, οτι η Αγγλίατα τοποθέτηση στο βάθος του μαγαζιού σε στοίβα, ενιο , ^ '  , , , , , , \ , ,

ν , , , , ,, , , , , ειπε τα τσουβαλια και συνεπώς θα ζημιωθη α υ τ ό ς ,  ι εισηλσεν οικειουεΛως εις τον Ευρωπαϊκόν αγώνα καιχονδροί κομποι απο ιδοωτα αοχισαν να αναβλυζουν απο , , _ , , , 1 , , , „ ·  *, , , Ί ωοα αν ο ιιικοος δεν εχει την αοκουσα δυναμι να τ α ! ιιαχεται απεγνωσμενως σήμερον, οχι ινα διατηρησητο φλογισμένο μούτρο του. I » Λ , „ , , , s | , , , , - α , - ·Ρ V, ,  . , Q , , , ,, η. , , σηκωση στους αδύνατούς ωμούς του, αυτο δ ε ν  ε ν ο ι α- την κυριαρχίαν επι των θαλασσών συντρ»6ουσα τηνΙΙαρηκολουθησα τη σκηνη αυτη βωβός, με την ψυχη 11 , * , , , , I 1 , , , , ,  , ί α -  ϋ», ,  „ „ „ , „ , . αι ε ο ε ι τον Π οοστατη. Εκείνος βλεπει ιιονον τα τ σ ο υ- 1 εοαανιαν, αλλ εκ φιλανθρωπίας προς τους Ει>οω-σφιγμενη σ ενα αίσθημα οίκτου και συμπαθειας για * '  " , 1 , , _ , , , , , , , » « » > Μ Γ π  »,. , , ν , , -, 6 α λ ι α τ ο υ, την περιουσία τη δίκη του, το ατομικο παϊκους λαούς, τους οποίους ηπειλει ο Πρωσσικος μίτο μικρόν βιοπαλαιστή, αλλα και συχαμαρας, αηδίας αν ' ' ν_ , , -  - , , , - ,/Λ %  Vτου συμφέρον, αδιαφορών για τήν υ γ ε ί α  ταυ μικρού, λιταρισμος. Μη ανησυχείτε. U Λουδ Ιζωρτζ δεν είναιδχι μίσους γιά τόν άπαίσιο άνθρωπο ποΰ έκανε βρώμικη 
κατάχρησι τής φυσικής δυνάμεώς του πάνω στό άδύ
νατο κορμί τοΰ άπροστατεύτου μικρού. Ή  καρδιά μου 
άρχισε σιγά σιγά νά έξανίσταται μέσα μου καί ποιός 
ξέρει τί είδους έ'κφρασι τό πρόσωπό μου πήρε γιά ν’ 
άναγκασθη ό ισχυρός νά στραφη σέ μένα τώρα προσ- 
παθών ν’ άνοιξη σ’ έ'να προσποιητό χαμόγελο τό φαρμα
κωμένα χείλη του.

— Δέν μπορείς νά φαντασθης τί χοντροκέφαλο ποΰ 
είναι τό παιδί αύτό. ’Έχει τώρα λίγον καιρό ποΰ ήρθε 
άπό τήν Πατρίδα καί εΐναι συγγενής μου. Τώχω υπό 
τήν προστασία μου, μά δέν βαρυέσαι. Δέν θά γίνη 
ποτέ άνθρωπος. Τώρα αύτό νομίζει πώς θέλω τό κακό 
του, γιατί δέν καταλαβαίνει ποιό εΐναι τό συμφέρον του 
καί μέσα του θά μέ βρίζη. Τί άγαπάτε κύριε;

—Χαβιάρι μαΰρο είπα. Βέβαιος ών δτι δέν είχε γιά 
νά βρώ έτσι άφορμή καί βγώ άμέσως έξω άπό τό μα
γαζί του γιά νά μή βλέπω πιά τό άπαίσιο μοΰτρό του 
πάνω στό. όποιον ή σφραγίς τής κτηνώδους βίας άπε- 
τύπωσε τήν άπαισία σφραγίδά της.

-Δέν έχομε μοΰ άπαντα ψυχρώς τώρα.

Ό  ι σ χ υ ρ ό ς  έσήκωσε πώς είδες τή γροθιά του καί άφελής· γνωρίζει μόνον καλώς, δτι ύπάρχουσιν έκατομ- 
τήν κατάφερε πάνω στόν ά δ ύ ν α τ ο  άκολουθών δχι μύρια άπλοϊκών, οΐτινες θά τόν πιστεύσωσιν. 
τή σκέψι τού σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο ς  τοΰ άδυνάτου, άλλά Δέν εϊμεθα βεβαίως Γερμανόφιλοι, άλλά δέν συμπα- 
τής π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ω ς  τών ίδικών του συμφερόντων, θοΰμεν καί πρός τόν άδικον δΓ ημάς άγώνα τών Συμ- 
Δέν σκέφθηκε αύτός νά πή πώς τό παιδί αύτό πρέπει μάχων, άγώνα δστις, έάν κακή τή Μοίρα, ήθελε στεφθή 
νά συνειθίση στήν τάξι, στήν οικονομία, άλλά ό νοΰς ύπό έπιτυχίας, θέλει νεκρώσει διά παντός τά ώραιότερα 
τ ο ν  έτρεξε στή ζημία πού θά πάθαινε άν τά τσουβάλια τών ονείρων τού Ελληνικού Γένους. Δέν εύχόμεθα ημείς 
του τρυποΰσαν καί αύτό ήτο τό πάν γιά κείνον. Τή Γερμανικήν νίκην, άλ”  ούδέ ποθοΰμεν νά ίδωμεν τούς 
δύναμι τή φυσική τοΰ μικρού, τήν υγεία του, τήν ύ- Συμμάχους νικητάς, οπότε μεθ’ δλας τάς διακηρύξεις
παρξί του αύτή, δέν τήν έλαβε αυτός ύπ’ δψει. Μπρός τών άρχών περί Εθνικοτήτων είμεθα πλέον ή βέβαιοι,
στό έγώ τό δικό του, κάθε άλλο αίσθημα έξαφανίσθηκε. δτι θέλομεν ΐδει τήν πατρώαν κληρονομιάν διανεμομέ-
Αέν τόν έσπρωξε ή ά λ λ η λ ε γ γ ύ η, άλλ’ ή α ύ τ ο- νην μεταξύ εκείνων, οΐτινες ύπό τό πρόσχημα τής ύπε-
σ υ ν τ ή ρ η σ ι ς. ρασπίσεως τών μικρών λαών κατήλθον εις τόν άγώνα,

Είδα τή σκηνή αύτή τή βρώμικη καί στήν έκτύλιξί ΐνα διαμελίσωσι τούτους, 
της ύπέφερα διπλά. Έπόνεσα σάν ά ν θ ρ ω π ο ς  καί Δέν παρήλθομεν ημείς ποτέ έν σιγή ούδεμίαν έκ μέ- 
μέσα μου πληγώθηκα βαθύτερα άκόμα ώς " Ελλην ,  ρους τής Γερμανίας παράδασιν τών διεθνών Νόμων,
γιατί τό έπεισόδιο αύτό ήταν γιά μένα μιά μικρογρα- άλλ’ ούδ’ έκλείσαμεν τούς οφθαλμούς μας είς τάς Συμ-
φία τής άτιμου β ί α ς ,  ποϋ έξασκοΰν οί ι σ χ υ ρ ο ί  μαχικάς τοιαύτας. ΔΓ ημάς Σύμμαχοι καί Τεύτονες εύ- 
πάνω στήν ά δ ύ ν α τ η  τή δύσμοιρη Πατρίδα μας. Τό ρίσκονται έν ίση μοίρα καί έπί τοΰ αΰτοΰ έπιπέδου μα- 
ϊδιο κάνουν καί κείνοι μά σέ πολύ μεγαλείτερη, πιό χόμενοι πρός άλλήλους διά διαφόρων μέν δπλων καί 

Εγύρισα, έ'ρριξα μιά συμπαθή ματιά πόνου στό δύ- ’ ^ α γ χ ν η ,  πιό άτιμη κλίμακα. Π ρ ο σ τ ά τ α ι  καί μέσων, τεινόντων δμως δλων πρός τόν αύτόν άπάνθρω-
στυχο τό πλάσμα ποΰ άγωνιζόταν' στό βάθος τοϋ μα- κεΐνοι σάν κΓ αυτόν σηκώνουν δυο τωρα χρονιά το πον σκοπόν, τόν σκοπόν της έπικρατησεως εις βάρος
γαζειοΰ άγκομαχώντας νά μεταφέρη τά τσουβάλια σέ τους χέρι ώπλισμένο μέ τή σιδερένια τους γρο- τών άσθενών
σωοό καί βγήκα έξω χωρίς νά μιλήσω καί ποοσπαθών ™ καταφέρουν αλύπητα πανω στα πονεμενα Ομιλει αληθώς περι Πρωσσικου μιλιταρισμού ο αν-

τλν nnvri ττοϋ κόνλαίε ιιέσα ιιου στήθεια τής Πατρίδος μας. Είδες τι είπε ο Μπριαν τιπρόσωπος τοΰ ’Έθνους, τό όποιον εΐναι τό μόνον
σάν τόν ήρώτησαν στή Γαλλική Βουλή γιά τά μέτρα υ π ε ύ θ υ ν ο ν  τών δαπανηροτάτων ναυτικών έξοπλι- 
τών Συμμάχων έναντίον τής Ελλάδος. «Έλάβομε είπε σμών τοΰ κόσμου,, οΐτινες άπομυζώσι τόν ιδρώτα έκα- 
δλα έκεΐνα τά μέτρα διά τών όποιων θ ά  έ ξ α ν α γ κ α -  τομμυρίο>ν υπάρξεων. "Οταν ή Αγγλία διά τοΰ αΐμα- 
ο θ ή ή Ελλάς νά έκπληρώση τάς πρός τήν Σερβίαν τος εκατομμυρίων δούλων της, τών έργαζομένων δπως 
υποχρεώσεις της. Λένε δηλαδή καί οι προστάται αύτοί. συντηρώσιν έν χλιδή καί άργεία τήν πλουτοκρατικήν 
Γιατί μιαρή Ελλάδα δέν σηκώνεις στόν ώμο τά βαρειά Αγγλικήν τάξιν, έκράτει πάντοτε ίσχυρότερον στόλον 
αύτά τ σ ο υ β ά λ ι α  μ α ς ;  Γιατί οί ώμοί μου είναι1 ή δύο όμού ήνωμέναι πρώτης τάξεως Εύρωπαϊκαί Δυ- 
άδύνατοι καί φοβούμαι μήπως μεσοκοπώ. Μπά; Καί τι I νάμεις, έπρεπε νά έχη άχαρακτήριστον θράσος ό ’Ά γ- 
μάς μέλλει μάς γιά τή μ έ σ η  τή δική σου. Εμάς μάς ; γλος έκείνος, δστις θά κατέκρινε τήν Γερμανίαν διά 
ενδιαφέρουν τά τσουβάλια ποΰ τά σέρνεις τώρα στό τήν στρατιωτικήν όργάνωσίν της, όπόταν άνωθεν της 
πάτωιια καί θά τρυπήσουν καί θά ζημιωθούμε. Εμπρός ΐστατο άπειλητική,προβάλλουσα τούς αιχμηρούς της όδόν- 
ή τά τσουβάλια στόν ώμο ή τρώς παρά μία τεσσαρά- τας ή άρκτος τοΰ Βορρά, ή δυναμενη νά στρατολο- 
κοντα δηλαδή πεθαίνεις άπό άποκλεισμό. , γήση διπλάσιάν ίσως τής Γερμανίας στρατιωτικήν δύ-

ΤΟΤΕ Ο ΔΟΥΛΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ I ναμιν.
Δέν θά χειροκροτήσωμεν βεβαίως ημείς είς τόν χαι- ] Ή  Αγγλία άπό τής είς Αυτοκρατορίαν ένώσεως τών

ρετισμόν τοϋ "Αγγλοι.' Π ρωθυπουργοΰ, χαιρετισμόν τόν Γερμανικών Δουκάτων παρηκολοΰθει μέ βλέμμα άνήσν-

νά συγκρατήσω τήν οργή ποΰ κόχλαζε μέσα μου.
"Οταν είμεθα πιά στό δρόμο ό συνοδός μου ποΰ 

άρέσκεται νά κάνη τόν κοινωνιολόγο μοΰ ?ιέει.
—Καταλαβαίνω πώς ή σκηνή τοΰ ξυλοκοπήματος τοΰ 

μικροΰ σ’ έπείραξε, άλλά δέν έχεις δίκηο. 'Ο άνθρω
πος αύτός εΐναι ό μόνος προστάτης τοΰ παιδιού καί άν 
τό άφηνη νά κάνη δ,τι θέλει δέν θά συμμορφωθή ποτέ, 
πράγμα ποΰ θά βγή σέ κακό τοΰ ίδιου τοΰ μικρού. Ή  
αύστηρότης καί τό ξΰλο επιβάλλονται πολλές φορές. 
Είναι καί αύτά άπό τά τόσα άλλα μέτρα τοΰ σωφρονι
σμού καί τής διαπλάσεως ενός χαρακτήρος. Ό  άνθρω
πος αύτός εΐναι ό προστάτης σήμερα τού μικρού αύτού 
δηλ. εΐναι ό πατέρας του. Γιατί δέν τοΰ δίνεις το δι
καίωμα νά τό δείρη; Αύριο ποΰ θά μεγαλώση τό παιδί 
σου, σέ βεβαιώ δτι πολλές φορές ή παλάμη σου θάρθή 
σέ συνάφεια μέ τά πισινά του.

— Νά σού πώ άγαπητέ. Ά ν  θά τό δείρω ή δχι τό
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χον καί μέ ενδόμυχον φόβον τό όσημέραι κατακτών 
νέον έδαφος Γερμανικόν έμπόριον κα! τήν είς τήν ’Α 
νατολήν Γερμανικήν επιρροήν. Ή  Ιστορία διδάσκει δτι 
τόν κόσμον κυβερνςί ό κρατών τοϋ εμπορίου τά σκήπτρα 
ζαί τά σκήπτρα ταϋτα κατέχει ό κυρίαρχων έπ'ι τών 
θαλασσών. Ή  ’Αγγλία έ'βλεπεν ούχί ευχαρίστως βε
βαίως τήν Γερμανίαν ένισχυομένην είς θαλασσίαν δύ- 
ναμιν και ή δευτέρα έγνώριζε καλώς όποία τύχη τήν 
Αναμένει είς πρώτην ευκαιρίαν. Ή  ’Αγγλία έξωπλί- 
ζετο διαρκώς και ή Γερμανία τήν ήκολούθει κατά πό- 
ίας. Ποιος είναι διά τούτο υπεύθυνος;

Ώμίλησεν επίσης ό “Αγγλος Πρωθυπουργός καί εί- 
πεν δτι «ή Εύρώπη θά έλευθερωθή τήν στιγμήν, καθ’ 
ήν οί Σύμμαχοι θά έπιβάλωσιν είς τήν Γερμανίαν τούς 
•ρους τής ειρήνης».

Άλλοίμονον είς τήν Εύρώπην καί δυστυχία εις ολό
κληρον τόν πεπολιτισμένον κόσμον, αν οί δροι ύ π α- 
γ ο ρ ε υ θ ώ σ ι ν ,  έάν οί δροι έπιβληθώσι διά τού ξί
φους οίασδήποτε τών έμπολέμων ομάδων. ’Όχι ειρή
νην μακράν τότε, άλλ’ ουδέ δεκάδος έτών δέν είναι δυ
νατόν νά ίδη ή σφαγιαζόμενη σήμερον Εύρώπη, αν 
τήν ειρήνην ταύτην ύπαγορεύση ή β ί α, ειρήνην ασφα
λώς άδικον, ειρήνην στηριζομένην ούχί έπί τής δικαίας 
άρχής τών ’Εθνικοτήτων, άλλ’ έπί τού δικαίου τού ίσχυ- 
ροτέροιι. "Αν συντριβή ή Γερμανία— δπερ διακαώς 
άπευχόμεθα πρός τό καλόν τής άνθρωπότητος— δέν θ ’ 
«ποτινάξη δυστυχώς ή Εύρώπη τόν στρατιωτικόν ζυγόν, 
τούναντίον θά κύψη τόν αύχένα ύπό τό βάρος άληθώς 
επαχθούς ζυγού, ύπό τό βάρος τού Ρωσσικού τοιούτου 
καί θ' άντικρύζτ) διαρκώς περίτρομος τήν άπαισίαν 
κεφαλήν τής ’Αγγλικής θαλασσίας Μεδούσης.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !
Ό  Β. Δεσπόπουλος δέν συνδέεται κατ’ ούδένα τρόπον 

μέ τήν παρούσαν έφημερίδα. Δέν εχει συνεπώς καμ- 
μίαν έξουσιοδότησιν νά είσπράττη χρήματα.

’Επίσης δλα τά γράμματα καί αί έπιταγαί είς τό 
εξής πρέπει νά γίνωνται ή C. ZAMBOUNIS ή NEW 
YORK SATIRE. ’Εφημερίς SATYROS δέν ύπάρχει 
πλέον. Υπάρχει μόνον NEW YORK SATIRE. Προ
σοχή γιατί τά γράμματά σας καί συνεπώς καί τά τσέ- 
κια δέν τά λαμβάνομεν.

"Ολα τά γράμματα έπ’ όνόματι C. ZAMBOUNIS 
59 Pearl St.

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 
41G CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

ELLENIC FURNISHING Co.
691 6th AVENUE NEW YORK.

NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ
Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών ανδρικών είδών. 

'Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτα έσωρ- 
ρουχα, τής εποχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμέναι, άνεπίδεκτοι συναγωνισμού.
* ★ *

Ή  φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν εχης χρήμα 
δέν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης οδτε βήμα.
Είναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τούς «Δρίβα-Λέκα» 
θ’  δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θ&βρης μήτε δέκα. 
λάδια, έληές, τυριά, κονιάκ μ* φθήνειο δσω πέρνει 
γιατ’ δλα τό Κατάστημα το’ις μετρητοίς τά φέρνει.
LK K AS & D R IV A S  19-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. Υ.

Δέν είναι μόσχος ή Μαΐοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοϋ “ Οθωνος, καφές τοΰ Ν ικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ δρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως έγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνφς.

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

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

OLIVER TYPEWRITER CO.
3 1 0 Broadway

CITY
Δέν είναι ανάγκη νά πληρώσητε δλην τήν άξίαν άμέσα>ς. 
Τήν αγοράζετε μέ δόσεις.
Μή χάνετε τήν ευκαιρίαν.
Είναι αί στερεότεροι γραφομηχαναί.
'Ο χειρισμός των άπλοΰς.

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, Ν. Η.
Γυρεύεις εϊδη άνδρικά είτε καί γυναικεία
γιά κάθε γούστο καί τιμή, γιά κάθε ήλικία;
Θέλεις χασέ, μεταξωτά, λινά ή μουσαμάδες,
στέφανα γάμων λεμονιάς, βαφτιστικά λαμπάδες;
Στοΰ Οικονόμου— Γάγαλη εύθύς νά τά πρυμνήσης
δλα τά είδη πού 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.

"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 ενδιαφερομένων δτι ή Ε 

ταιρία μας ήρχιοε τήν έκμετάλλευσιν τών εφευρέσεων 
τΐ’,ς έν τφ ίδιοκτήτω έργοστασίω έν Hudson Mass. 
’ Εχομεν ήδη παραδώσει τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό ίδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή 'Ε
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλνσιν τών μετοχών εύθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τούτο θεωροΰμεν καθήκον μας νά πληροφορή- 
σοχιεν τό κοινόν δτι τώρα είναι ή καταλληλότερα περί- 
στασις δπως άγοράσ·| μετοχάς τής Εταιρίας, διότι βρα- 
δύτερον ή ή τιμή θά είναι πολύ υψηλή, ή δέν θά δια
τίθενται μετοχαί πρός' πώλησιν. Ή  παρούσα τιμή είναι 
πέντε δολλάρια δι’ έκάστην μετοχήν.

Γράψατε μας είς τά Κεντρικά Γραφεία 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 άν ποτέ ώτομομπίλ στό δρόμο σέ πλακώση 
"Αν μ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί εχεις ο’ικογένεια καρβέλι ποιος θά φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ίίρθη μέρα 
Ούαί αν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έάν δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τζών Μαράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.
John Marakas, R ookery  BIdg. R oom  8 17 , C h icago, 111.

NEW YORK

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

GIFTEAS BROS.
72 JEFFERSON ST. LOWELL MASS.

Κ. Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’ Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.* * »

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λΥχδι Καλαμάτας
ποϋ σοΰ θυμίζει τά μαλλιά ξανθής γαλανομάνας,
λάδι άνθοΰ απόσταγμα καί λάδι μυροβόλο,
έληαίς-καρύδι Σάλωνας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’ Α χαί ας τά κρασιά τά μυρωμένα ’κείνα
στοϋ 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.,

* * *
Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποΰ αύλακώνουν τ, άλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποΰ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούνε 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ 6 ταξειδιώτης ναΰλά του έλάχιστα πληρώνει.
Ό  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl Sl New Y»rk

Μίστερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μέν·.
#οϋχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
’ Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή άσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
•τούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ροΰχα νά χάν^ς ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO. ILL.

Γιά κυριών καπέλλα όποιο ζητήσης χρώμα 
ποτέ νά μήν ξεβάφη, μ’ έγγύησι άκόμα 
Diamond Bleach πού δλος ό κόσμος τό γνωρίζει 
πού παναμά καί ψάθες: καπέλλα καθαρίζει 
Shoe Cleaning μ’ άλλους λόγους τή μαγεμένη σκόνη 
πού μ’ ένα πάουντ κάνεις δεκάρικο γαλόνι 
είς τοΰ Μαρκάτου δλα τά βρίσκει δποιος θέλει 
άρκεΐ παρά νά στέλλη δταν τά παραγγέλλη.

Shoe Cleaning $1.50 πάουντ. 
M ARCATOS CO. 202-204 Ε. 6th ST., Ν. Υ.

LEVANT TRADING CO. 
Mail order bysines:

Άναλαμβάνομεν ν’ άγοράσωμεν καί σάς άποστείλω- 
μεν δ,τι έ'χετε άνάγκην. ’Επίσης χαραλαμβάνομεν έξ 
Ελλάδος δ,τιδήποτε διά λογαριασμόν σας καί άποστέλ- 
λομεν έπίσης διά τών άτμοπλοίων. Γράψατε μας:

59 Pearl St., Room 707.
★ ★ ★

Ίέχνη σού λέει έβαλε ό τάδε καί ό δείνα.
Βρέ σύ πού είδε Τουρκικόν καφέ ή Φασσυλίνα 
καί σάν σοΰ ψήση καί τόν πιής έκστατικός θά μείνης; 
Είναι ή τέχνη; Κούτσουρα! Είν’ ό καφές ποϋ πίνεις. 
Καφές Ά  β έ ρ ω φ πού μοσχιά καί γεύσι πρώτης κλεϊ 
καί γιά τό δυστροπώτερον άκόμα θεριακλή.

ARABIA N  &  BRAJILIAN COFFEE CO.

255 W . 29th St.,

θέλεις τυριά, έληές, χαλβά; Τί ή καρδιά σου θέλει; 
τυριά, λουκάνικα, παστά, ζάχαρι, ξύδι, μέλι;
Ειδη παντοπωλειακά καί καθαρά καί φίνα 
άπ’ δσα σοΰ χρειάζονται γιά νάχης στή κουζίνα 
φτηνά θά τάβρης δταν πας στοϋ φίλου τοΰ Σιδέρη 
ποϋχει καί γάλα τού πουλιού μά μέ παρά στό χέρι.

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

228 W . 28ΤΗ  ST.,

« ϊ »
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 

ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τούς Διευθυντάς σας 
Τούς Μαγείρους σας 
Τούς Ζαχαροπλάστας σας στού 
Τούς άρτοποιούς σας 
Τούς Άρχισερβιτόρους σας στοϋ 
Τούς Σερβιτόρους σας 
Τούς Κάουντερμεν σας 
Τού πωλητάς σας σόδας 
Τούς Ταμίας σας 
Τούς Σίλβερμέν σας 
Τούς Πάρτεντερ σας 
Τούς Πόρτερ σας 
Τούς Φάϊρμεν σας 
Τούς κατασκευαστάς παγωτών στοΰ 
Τούς πιλοκαθαριστάς σας Στοΰ 
Τούς Πιατάδες σας 
Τάς Καμαριέρας σας 
Τάς Σερβιτόρας σας
Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τόν 

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

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετι 
τά ναύλα επ’ όνόματι:

CHAS. Β. COLEMAN 
COLEMAN’S RECTOR AGENCY

693 6th AVE. NEW YORK
Telephone. Bryant 4160 and 4175

*  *  *

Γνωστοποιοΰμεν δτι είς τό έξής ό θέλων
στιλβωτηρίων είδη καθαρισμοΰ καπέλλων
άπό τούς Πέππαν κι’ νΑλεξ άς σπεύση νά τά πάρη
πριν γιαουντής κανένας βρεθή καί τόν τουμπάρει
Πέππας καί Ά λ εξ. είναι αγόρια ζηλεμένα
κι’ όποια δουλειά κι’ δν πάρουν τήν κάνουν τιμημένα.
Pappas and Alex Co., 183 N. Ave. Chicago HL 

"1450 W . 5th Ave. Cleveland O.

στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ
ν στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
Στοΰ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στοϋ ΚΟΛΜΑΝ
στού ΚΟΛΜΑΝ


