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Νέα Ύόρκη εδρα μα;, ό πέμπτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τόν Λευτέιη μας σάν τ'» τόν περιμένει.

Τισσαρες τοΰ Μάη 
ΚΓ ό 3πίλης πίσω πόει

Χίλια εννιακόσια δέκα κα'ι οχτώ
ποΰ τοϋ Μπίλι φέρνει κάζο τρανταχτό.

’Αριθμόν πενήντα εχομε κΓ οχτώ, 
μέ τοΰ Χιντεμπούργαυ κάζο τρανταχτό.

Τήν εβδομάδα μιά φο ja τό φύλλο μας θά βγαΐνη 
κα'ι τό ξερό κάθε Ρωμηοΰ στή τσέπη του θά μπαίνη 
μέ πέντε σέντζια μοναχά τό ψύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αύτός ι έ μάς κα'ι μεΐς μ’ εκείνον χάζι.

5 Αν θέλη δμως και κανείς συνδρομητής νά γείνη 
δυό μοναχά δολλάρια τό χρόνο θά μάς δίνη, 
κι’ δπως μή κάμνωμεν και ’μεϊς 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 .

NOTHING DOING!

Ποΰ ό Ζαμπούνης γράφει 
κΓ εγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στό χρυσάφι.

T ru e  translation  B led  w ith  the P ostm a ster  at 
N ew  Y o rk , Ν. Y . on  the 2 n d  o f  M ay . 1918 ,  as 
requ ired  b y  the act o f  O c to b e r  6th, 1917.

Ό  ΙΙερικλέτος ψάλλε ι μετά μεγάλου ζήλου 
τό σήμερον κρεμάται στής Φλάντερς έπ'ι ξύλου.

Σήμερον ξυλοκρέμαται κει πέρα στό ’Αράς 
ό σταυρωτής κάθε ζωής και κοσμικής χαράς, 
ό εχων δλον τσν ντουνιά στά βάσανα μπασμένον 
κι’ άπό τοΰ Χάρου τό φαρδύ τσεγκέλι κρεμασμένον.

Στέφανον περιτίθεται άπό σκορδοπλεξάνες 
ό μαυροντύσας τοΰ ντουνιά χίλιες χιλιάδες μάνες 
ό Αύτοκράτωρ σήμερον ώς κα'ι τής ’Εσθονίας 
κι’ αΰριον τής Κατραπακιάς καί κάθε Σαγωνίας.

Πορφύραν περιβάλλεται ψευδή πώς είναι δλα του 
κΓ εχει γυμνά τά μοϋτρά του κα! φαίνονται τά

κώλά του
ό έν νεφέλαις σήμερα κα'ι μένα και τόν άλλον 
πείνας και γδύμιας δυνατής και φτώχειας

περιβάλλον.

Ράπισμα τοΰ κατέφεραν κα'ι σαγωνιά μεγάλη 
ό Μπάρμπα Σάμ μέ τό ζερβί καί μέ τά δυό οί Γάλλοι j 
καί μέ μπαντάζ άπ’ τό Ύπρές έπήγε στό κονάκι του I 
ό τρομερός ό Κάνζερ δαγκάνων τό μουστάκι του. |

Λόγχη ό Φός έκέντησε τοΰ Μπίλη τήν πλευρά 
καθώς καί πέρσυ οτό Βερντέν μά τώρα πιό γερά 
κΓ ακούσαμε φωνάζοντα τόν τρομερόν τόν Μπίλη 

Φός κυτάζω σήμερα τόν ούρανσ σφοντύλι.

"Ηλοις πολλοίς Συμμαχικοϊς στά πόδια προσηλώθη 
κι’ ή Μοίρα κάτι πιό πολύ χειρότερο τοϋ κλώθει 
ό Κάνζερ ποϋ μέσα του χίλιους διαβόλους κρύβει 
κα'ι λίγο λίγο άρχισε μέ τρόπο νά τό στρίβη.

Φάσκελλα έπισπέλλομεν σο! κα! τώ Χιντεμπούργκψ 
τώ Λουντελτόρ, τώ Χεζεντόρφ καί σέ καθένα

μοϋργκο
καί νά μάς δεΐξης Κάνζερ ελπίζομε ν καί άλλα 
ήγουν σαπούνια γλιστερά καί δυνατή φευγάλα.

Λόγος έγίνηκε πολύς 
Πώς χάθηκε ο Φασουλής

Φ.— Γκούντ μόρνιγκ.
Π .— Καλώς ώρισες. Ποΰ ήσο βρέ λεχρίτη; 

Φ.— "Ηλιο κΓ άέρα μάζευσα μέσ’ στό Άτλάντικ, Σίτι 
καί άπό κεΤ σάν παλαβός καί τά βουνά έγύριζα 
κΓ άπό τό φόβο ποΰλαβα μέ συγχωρής έμύριζα.

"Αρρωστος ήμουν, Περικλή, κΓ έφυγα γιά νά γιάνω 
Λέν τό θεώρησα καλό καθόλου νά πεθάνω 
πριν ό αρχιεπίσκοπος άπ’ τήν 'Ελλάδα φθάση 
καί τής εύχές τών παλαβών κι’ έμένα μοΰ διαβάσ»),

Νά μέ πετάξουν Περικλή δέν ήθελα στόν λάκκο 
χωρίς νά ιδώ τόν μέλλοντα καλοθρεμμένο Διάκο 
ποΰ μέσ’ στής Παροικίας μας θά βγή τά τρ\>φερίτσα 
κρατώντας τοϋ Δεσπότη μας τήν άσημένια κλίτσα.

Ό  νοϋς μου δέν τό χώραγε τά μάτια μου νά κλείσουν 
προτοΰ τόν Μπίλη στό Ύπρές !δώ νά κυνηγήσουν 
κΓ ό Φός άνάψΐ] δηλαδή τοϋ Μπίλη τό καντϋλι 
γιά ν’ άπομείνουν άλαλα παραδαρμένα χείλη
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"Οσω κι’ αν στό κεφάλι μου δέν έ'χω στέμμα Ρήγα 
μήτε κι’ εκατομμύρια δολλάρια κολλίγα 
έν τοΰτοις δέν μοΰ άρεσε ποσώς να τα τιναςω 
προτοΰ Εύάν τά Λίμπερτυ τοΰ Μπάρμπα Σάμ

φωνάξω.

II .— Νά σοΰ πουλήσω μερικά;
Φ.— Ευχαριστώ πολύ. 

Χθες βράδυ μοΰ έπούλησε ή Μ ίσε; Φασουλή 
και σύντροφοι έγίναμε καί νέα νίκη ήρε 
κι’ έβαλα γώ τά χρήματα κι’ αύτή τά μπόντς έπήρε.

II .— Ξέρεις τί εΐν’ αύτά τά μπόντς;
Φ.— Ή  πτεροφόρος Νίκη.

Θά πούν δική μας Περικλή πώς εΐν’ ή Σαλονίκη 
Σημαίνει γιά τό Βούλγαρο σωρό τομάρια ψώφια 
θά πή σαροΰχι εΰζωνα νά περπατή στή Σόφια 
κι’ Τσως δέν εΐν’ άπίθανον χάρις σέ γκρίνια ξένη 
στήν Πόλι ή σημαία μας περήφανα στημένη.

"Ο,τι ό νοΰς σου φαντασθή τά μπόντς αύτά θά
γίνουν

Αύτά στοΰ Μπίλη τής ορδές φωτιά καί λάβα
χύνουν.

’Εκείνα γίνονται έδώ κανόνια καί ντουφέκια 
καί όβερ δέρ γιά τήν κοιλιά καλοψημένα στέκια

Πήρες έσύ βρέ Περικλή ποΰ λές πώς έχεις γνώσεις; 
II.—  Πήρα, άλλ’ δμως ό'χι κάς' τάγόρασα μέ δόσεις 
γιατί ό πατριωτισμός όπως καί τάλλα ούλα 
θέλουν καρδιά μά πιό πολύ γεμάτη τή σακούλα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ

Π ΡΟΙΙΛΗ ΡΩΤΕΟΝ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ.. Σικάγον.
Μάλιστα. Δέν τό άρνούμεθα. Ή  άπόδειξις σας γρά

φει δτι ένεγράφητε συνδρομητής γιά έ'να ολόκληρο χρό
νο. Ποΰ θά πή δτι δσα φύλλα βγοΰν σ’ αύτόν τόν χρόνο 
έμεΐς μέν πρέπει νά σάς τά στείλωμε καί τό Ταχυδρομείο 
νά σάς παραδώση, γιατί δέν πιστεύω vft έχετε τήν 
άξίωσι νά σάς τά φέρνωμε μεΐς προσωπικώς καί νά σάς 
τα δίνωμε ΐ δ ι ο χ ο ί ρ ω ς . Τόν ’Απρίλη δλον δέν 
ελάβατε φύλλο γιατί ούκ αν λάίοις παρά τοΰ μή έ'χοντος 
καθώς είπε καί ό Ναβουχοδονόσορ στή μάχη τοΰ Βα
τερλό» δταν ένίκησε τόν Προφήτη Ήσαΐα καί άφοΰ τοΰ 
έβούλιαξε δλα τά καΐκια τοΰ έ'πιασε καί αιχμάλωτο τήν 
Ναυαρχίδα του.

ΓΥΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΜΗΣ. — Μ Π ΟΣΤΟΝ
Γενναίος άνθρωπος κατά τήν γνώμη μας δέν είναι 

αύτός ποΰ μπορεί νά τά βάλη μέ δέκα είκοσι άλλους, άλ
λά έκείνος ποΰ μπορεί νάντιστα·θή σέ μιά μονάχα ώμορφη 
γυναίκα χωρίς νά ύποχωρήση έπ’ έλάχιστον άλλ’ ουτε 
έννοεϊται καί ν ά .. . .  προχωρήση.

ΑΡΧΑΙΟΔΙΦΗΝ.— ΕΝΤΑΥΘΑ.
Νά μή σάς φαίνωνται καθόλου παραμύθια οί μΰθοι 

τοΰ Αισώπου. Είναι γεγονότα. Τά ζώα φίλε μου δέν μι
λούσαν μόνον στήν εποχή τοΰ σοφού Φρυγός. Μιλούν 
καί σήμερα. Έμεΐς ξέρομε ένα σωρό ζώα ποΰ κάθονται 
μπροστά στά γραφεία, άντί νά εΐναι δεμένα στό παχνί 
καί μιλούν καί παρά-μιλοΰν μάλιστα.

ΦΙΛΟΧΡΗΜΑΤΟΝ, ΜΠΟΦΑΛΟ.
Γιά νά άποχτήσης δ,τιδήποτε πράμμα δέν είναι τόσω 

δύσκολο πράγμα δσο τό φαντάζεσαι, πολύ περισσότερο 
παράδες. Τό δύσκολο εΐναι νά τό συγκράτησης. Παρά
δες κάναμε καί μεΐς έφέτο, άλλά τί ώφελεΐ ποΰ τούς μα
ζεύουμε πενταροδεκάρες και μάς τούς πέρνουν μαζεμένους 
οί φαρμακοποιοί καί οί. . . .λωποδύτες διά τής μεθόδου 
:ού χολντ άπ.

ΘΡΗΣΚΟΛΗ ΙΙΤΟΝ.—  ΣΑΝ ΦΡΑΝΚΙΣΚΟΝ
Εΐναι αλήθεια. Ό  νόμος περί άρχιεπισκόπου γιά τήν 

’Αμερική ψηφίσθηκε καί πρόκειται νάρθη ένας ’Αρχιε
πίσκοπος μέ δύο επισκόπους καί τούς σχετικούς καλο
θρεμμένους Διάκους. ’Εμείς τούς περιμένωμε έναγω- 
νίως γιά τό γλέντι ποΰ θ ’ άρχίση μόλις εγκατασταθούν δώ 
πέρα και πατήση τό καλαμπόκι τής ’Εξαρχίας. Ξεσφίξτε 
τά λουριά τής ζώνης σας καί έταιμοσθητε σάν καί μάς νά 
πιάσετε τήν κοιλιά σας μέ τά δυό σας χέρια ή μέ τά 
τέσσερά σας πόδια.

ΓΙΑΤΙ Δ Ε Ν .. . .  ΒΓΗΚΑ

Πές μου Καροΰσο είπα· τί πράμμα μοΰ τόν φέρνει 
τόν πυρετό ποΰ τώρα μερόνυχτα μέ δέρνει;
Σάν τί νά κάνω πρέπει γιατρέ μου νά γλυτώσω 
μήν τύχη ξεγλυστρήσω, μήν τύχη τά τσιτώσω 
κι’ ή τροχιά τοΰ κόσμου άλλάξη έν τφ άμα 
καί σκάσουν μυριάδες άνθρώπων άπ’ τό κλάμμα;

Τί φάρμακο νά πάρω, γιατρέ, καλιά νά γίνω;
Νά βάλω βιζικάντια; Λάδι νά πιώ, κινίνο, 
πετρέλαιο, τσιρίσι, ψαρόκολα, αλάτι^
Κάνει νά βάλω βδέλλες ή καί μπλάστρι στήν πλάτη 
μήν τύχη ή άρρώστεια πού έ'χω προχωρήση 
καί δανειστών κοσμάκης τό χρήμά του θρηνήση;

Κόψε τόν πυρετό μου πού μέ κρυφοσκοτώνει 
μή χάσ’ ή Πόλι σκύλλο κι’ ή Βενετιά βελ’όνι.
Κάνε μου δ,τι θέλεις. ’Ενέσεις, σερβιτσάλι 
δός μου ακουαφόρτε, νίτρο, ίώδι, κάλι 
γδάρε με έν άνάγκη, γιατρέ, μέ τό στουρνάρι 
άρκεΐ ό χάρος μόνον μήν έ'ρθη νά μέ πάρη.

Γιατρέ, ζωομανία μέ τό συμπάθειο έχω.
Θέλω νά ζώ τούτέστι, νά περπατώ, νά τρέχω 
νά βρίζω, νά μέ βρίζουν, νά λέω, νά μοΰ λένε 
νά βλέπω ηλιθίους τριγύρω μου νά κλαΐνε 
Δός μου χασίς, ταμπάκο, ναρκωτικά, αιθέρα, 
άρκεΐ νά μέ κρατήσης σ’ αύτή έδώ τή σφαίρα.

Μπορεί, γιατρέ, νά δείχνω δμως δέν είμαι γέρος. 
Μέ συγκινεί άκόμα ό πτεροφόρος έρως.
Κι’ αύτό τό λίγο σφρίγος ποΰ μούχει άπομείνει 
τών σκουλικιών δέν θέλω βρώμα γιατρέ νά γίνη 
καί γιά τά ίδια μέλη ποΰ νοιώθω γώ λαχτάρα 
κανένας νά μή δίνη μιά μέρα μήτε διάρα.

Μ’ αύτό τό τίκι τάκα ποΰ ό σφιγμός μου κάνει 
υπάρχει, τάχα φόβος κανένας νά πεθάνη;
11 ές μου σάν τί νά κάνω; Ν ά φάω κεραμύδια; 
νά κ'όψω ώς τή ρίζα μαλλιά, μουστάκια, φρύδια; 
Μπορώ καί κακαράντζες ώς χάπια νά τής πάρω 
άρκεΐ νά μέ γλυτώσουν, γιατρέ μου, απ’ τό χάρο.

Λός μου σταγόνες, σκόνες; γιατρέ, καί γιά νά ζήσω 
δ,τι ό νοΰς σου βάζει μπορώ νά τό μασήσω. 
Τσουκνίδες, ροκανίδια, καλαμποκιά, τριφίλι 
άκόμα καί τής λάμπας ολόκληρο φυτήλι 
καί άν ή επιστήμη ώς φάρμακο τό θέλει 
καί χωνεμένο τρώγω μέ συγχωρεΐς καρβέλι.

Νά μή θαρρείς φοβούμαι τό θάνατο γιατρέ μου.
Μά πράμμα ποΰ στή ζήσι δέν τώκανα ποτέ μου 
δέν θέλο) μέ τό ζόρι, μέ φόρτσα νά τό κάνω 
δ,τι κι’ άν είναι- έ'στω κι’ αν εΐναι νά πεθάνω 
κι’ δποια στιγμή στή ζήσι τόν πεθαμό θελήσω 
μπορώ και μέ ρεπάνι γιατρέ ν’ αύτοκτονήσω.

"Άλλως τε πώς τό βλέπεις, γιατρέ, καί σύ άκόμα; 
Είναι δουλειά έκείνη νά σέ πετοΰν στό χώμα 
καί νάρχωνται οί φίλοι κΓ οί συγγενείς οί βλάκες 
νά σ’ αποτελειώνουν μέ μάρμαρα μέ πλάκες 
κΓ δταν έπάνω λάμπουν τιμών μασκαραλίκια 
εσένα άπό κάτω νά τρώνε τά σκουλίκια;

I Τό θάνατο γιατρέ μου έγώ δέν τόν φοβούμαι 
Άπόδειξις πώς πέφτω τό βράδυ καί κοιμούμαι 
καί θάνατος ό ύπνος εΐναι κι’ αύτός έπίσης 
;ιοΰ πέφτων δέν τό ξέρεις άν θά ξαναξυπνήσης.
’Εν τούτοις δέν μ’ άρέσει καμμιά δουλειά νά κάνω 
μέ τό στανειό. μέ ζόρι- έ'στω καί νά πεθάνω.

Τοΰ πυρετού δέν θέλω γιατρέ νά τού περάση 
καί γιά δικό του κέφι ό κόσμος νά μέ χάση. 
Μικρόβιο εκείνος άόρατο στό μάτι 
χωρίς μυαλό σάν μένα, χέρια, ποδάρια, πλάτη, 
πούμα ι βουνά μπροστά του καί πιό πολύ άκόμα 
είναι ντροπή, γιατρέ μου, νά μέ ξαπλώσίη πτώμα.

Λέν θά πεθάνω δχι γιατί τό θέλουν άλλοι 
Δός μου νά φάω κατι. Σαρδέλα, κασκαβάλα, 
άπό τσαρούχι φούντα, άπό παπούτσι σόλα 
άρκεΐ νά μήν τινάξω ό άμοιρος τά κώλα 
κΓ έπικηδείους βγάλουν και μέ εΐποΰν Σωτήρα 
καί μεγαλοφυΐα καί τήν κακήν τους μοίρα.

Γιά πιάσε τό σφιγμό μου. Εΐναι γιατρέ νά φρίξης 
Χόντρετ τ ο ν 'ναι έ'χω καί τώρα πάλι σφύξεις 
κΓ έγώ πού είχα πρώια μέ χίλιες σ φ ί ξ ε ι ς  μάθει 
στής ένεννήντα χάνω τ’ αύγά μέ τό καλάθι 
καί τρέμω μήν πεθάνω προτοΰ νά κατορθώσω 
αύτούς πού μέ διαβάζουν νά τούς άποστραβώσω.

"Ελα ψηλάφισέ με παντού, γιατρέ, στό σώμα 
Γιά κύτα με στά μάτια, στά δόντια καί στό στόμα 
Τό εργαλείο κείνο βάλτο μου μπρός καί πίσω 
ν’ άκροασθής καί ναύρης άν είμαι γιά νά ζήσω;
Γιατρέ, θεός σχορέσ’ τον δέν θέλω νά εΐποΰνε 
αύτοί ποΰ στό παλούκι γυρεύουν νά μέ ίδσΰνε.

%  *>
Λέν είναι πώς φοβούμαι τόν χάρο ν’ άντικρύσω.
Άλλά γιατί νά λείψω δταν μπορώ νά ζήσω;
Ά ν  ήξερα, γιατρέ μου, πώς πέρ’ άπό τόν τάφο 
δέν θάκανα σάν τώρα τό δημοσιογράφο 
θά γύρευα στρυχνίνη, θά ζήταγα μιά φόλα 
σαν τό σκυλλί στό δρόμο νά τίναζα τά κώλα.

Μυστήριο γιά μένα χρόνια ώς τώρα μένει 
τί πέρ’ άπό τόν τάφο, γιατρέ, μέ περιμένει.
Ξέρω πώς είμαι ζώον πώς είναι ζώα τόσα 
ποΰ παραπάνω έχω μόνον μυαλό καί γλώσσα 
κΓ έ'να γιατρέ δέν νοιώθω. Γιατί νάρθώ νά ζήσω 
άφοΰ θάρθή μιά μέρα νά πέσω νά ψωφήσω.

Νά μή μοΰ πής ή Φύσις καί κούτσουρα καί ξύλα 
Ή  φύσις έ'χει κάμει καί μέ καί τήν γκαμήλα 
μά κείνη σάν θα ζοΰσε σέ ερημιές, σέ ξέρες 
έπλάστηκε νά τρώη γιά δεκαπέντε μέρες, 
κΓ έγώ ποΰ μέ τούς στοίχους φιλοσοφώ δώ πέρα 
ένας θεός τό ξέρει άν τρώγω κάθε μέρα.

"Οπου στηλώσω βλέμμα καί σέ γερά καί σάπια 
κυτάζω κι’ ένα λόγο, βλέπω σοφία κάποια, 
κι’ άν περιττόν τόν κόσμο θαρρώ τών μικροβίων 
άλλοι θ’ άνακαλύψουν καί τόν δικό τους βΐον 
κι’ ίσως— κανείς γιά τοΰτο ποΰ λέω μή γελάση—  
ίσως τροφοδοτήση αύτός ποτε τήν πλάσι.

Ι ’ιατός έσύ σάν είσαι χωρίς πολυλογία
ξέρεις καλά τί λέγει ή ’Εμβρυολογία
«Προτοΰ σ’ άνθρώπου φόρμα τό έμβρυον νά φθάση
άπό τών προπατόρων τής φόρμες θά περάση
κΓ είναι ή πρώτη φόρμα μικρόβιο καί κείνη
πού ή γνωστή σου βρώμα μέ τό συμπάθειο κλείνει.

Άφοΰ άμφιβολία τό νοΰ μου τόν βαρύνει 
έάν άρχή ή τέλος ζωής ό τάφος κλείνει 
άπ’ τή ζωή δέν θέλω γιατρέ νά ξεκολλήσω 
προτοΰ τό κόκκαλό της γερά τό πιπιλίσω 
κΓ δπως τό ρήμα λέει προγονικών μαργιόλων 
τερπνόν έστί τά μάλα κΓ ήδύ τό γλείφειν κώλον.

"Οταν, γιατρέ, ό άνθρωπος θά φύγη άπ’ τή ζήσι 
— αύτό σημαίνει άπαντά πώς έ'χει πιά ψωφήσει 
κι’ άντί νά μοΰ σαχλολογάς δυό ώρες έδώ πέρα 
τράβα, μή στέκεσαι στιγμή γιά καθαρόν άερα.
— "Ώστε, γιατρέ, ό πυρετός αύτός ποΰ μέ φοβίζει;

— Βρέ σύρε στόν άγύριστο κι’ ώς βλέπεις είμαι μπίζι. 
Σούπα. Αέρα καθαρόν νά τρέξης νά μαζέψης 
γιατί μ’ αυτόν τόν πυρετό μονάχα θά γιατρεψης.

’Έφυγα δίχως μήτε μιά άπάντησι νά δώσω 
μά μήτε καί τή βίζιτα άκόμη νά πληρώσω 
καί πορευθείς στήν έξοχή έλιάσθηκα, έχάζεψα 
τόνους αέρα καθαρόν δέν ξέρω πόσους μάζεψα 
καί έπιστρέψας σκέπτομαι άράδα κάθε μέρα 
σέ ποιους νά κάνω δωρεά τόν μαζευθέντ’ άερα.

ΣΤΙΓΜΑΙ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ 

ΟΤΑΝ ΕΙ1ΕΘΑΝΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

’ Ελα μοΰ λέει τώρα βρώμιο τής γής σκουλίκι 
νά μπούμε μέσ’ στή σάλα νά δής ή θεία Δίκη 
πώς τή Δικαιοσύνη καί τήν Κατεργαριά 
σ ’ αραχνοϋφασμένη τήν κρίνει ζυγαριά.
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Μπαίνομε. Τ ’ ήταν κείνο ποΰ είδα άντικρύ μου! 
Πλασμένο και’ εικόνα κΓ όμοίωσιν δική μου 
αρτιμελή τούτέστι παρατηρώ έμπρός μου 
σέ διαμαντένιο θρόνο νά κάθετ’ ό Θεός μου.

’ Ητο και νηός καί γέρος καί φρεα’κογεννηιιένος 
μέ γένεια καί μουστάκια, σπανός καί ξουρισμένος 
διαμάντινη στό χέρι κρατούσε στραβολέ/κα 
καί μιά φαίνονταν άντρας καί μία σάν γυναίκα.

Μιά φοβερή τρεμούλα μέ πιάνει καί τά χανω 
Ντυμένος μέ πορφύρα πούχε διαμάντια πάνω, 
άστραπηβόλο γύρω έστύλο^νε το βλέμμα 
-τοΰ σέ νερό, αν είχα, θά μούκανε το αίμα.

Τριγύρω άπ’ τό θρόνο ’Αγγέλων μυριάδες 
τοΰ γλυκοτραγουδούσαν Ζακυθινές καντάδες 
καί Ώσανά φωνάζαν ώ ΰψιστε Θεούλη 
ποΰ μέ τό θέλημά σου φυτρώνει τό μαρούλι.

Εΰάν! ποΰ μέσ’ στήν πλάσι δταν έσύ δέν θέλης 
δέν ήμπορεϊ κανένας νά ζήση ώς τεμπέλης 
ποΰ κυβερνάς τόν κόσμο, τόν ούρανό, τάστέρια 
χωρίς διπλογραφίες καί μέ χωρίς δεφτέρια.

Σύ θέλεις καί γεννιέται στραβό κάθε κουτάβι 
σύ κάνεις τό γανδοΰρι στό δρόμο νά σκοντάβη 
καί μέ τό θέλημά σου ποΰ χιλιοκουβεντιάζεται
ot ή γ ή ό κόσμος τώρα μερα και νύχτα -ι,άζεται.

*Ω Σαββαώθ Μεγάλε ευλογημένος νάσαι 
ποΰ μιλιούνια χρόνια καθόλου δέν κοιμάσαι 
ποΰ είσαι δώ καί κάτω στήν πλάσι τή γηΐνη 
παρατηρών τί κάνει ’Εκείνος καί ’Εκείνη.
Χαϊρε παΰ επιβλέπεις έπί τήν γην καί τρέμει 
θαρρείς τού Καλλιμάχου πώς είσαι τό καλέμι 
καί χειμαρρώδεις λάβες άπό τή γή σκορπιοΰνται 
κι’ άντιφρονοΰντες φίλοι χ ι λ ι ο μ αλ λ ι οτ ρ (ί β ι ο ΰ ν τ ο ι.

Σύ ή άρχή καί τέλος καί νΰν καί είς αιώνας 
ό ών μετά τών άλλων συ μήν καί κατά μόνας 
ό κυβερνών τοΰ κόσμου τά βήματα τά τόσα 
ποΰ πεθερά δέν εχεις νάχει τρεις πήχες γλώσσα.

Σοι μόνον πρέπει Δόξα, Προσκύνησις καί Αίνος 
ποΰ έφερες στόν κόσμο τό βρώμικο τό γένος 
κΓ εχεις δουλειά σου μόνη θεούλη μου στή ζήσι 
σάν ποιός θά ξεροβήξω, ποιός θά στραβοπατήση.

Τέτοια τοΰ τραγουδούσαν καί άλλα σάν καί τοΰτα 
παίζοντας άρπες, βιόλες, σαντούρια καί λαβοΰτα 
κι’ δλοι περνώντας μπρός του. Ρίγανη λέγαν θροΰμπες 
καί τούκαναν μετάνοιες ώς είδος κωλοτοΰμπες.

Δόξες, τιμές καί πλούτη τά νόμιζα γελοία
μά τό θεό σάν είδα νά θέλη μεγαλεία
καί πνεύματα νά σκύβουν στό θρόνο του σάν σκλάβοι
είπα στή γή σάν ζοΰσα πώς ήμουνα κουτάβι.

Ό ρ σ ε  στόν εαυτό μου μέ τό μυαλό μου είπα 
πού έκανα στή ζήσι φιλοσοφών μιά τρύπα 
κι’ έ'σχατος τών έσχατων ήμουν έν άφελεία 
δταν ό φιλαράκος ζοΰσε στά μεγαλεία.

Οί άγιοι κι’ οί Προφήτες ιδού τί μοϋχουν κάνει.
Μή δέχεσαι μοΰ λέγαν δόξες, τιμές, λιβάνι 
Συχαίνεται ό Πλάστης τή δόξα, κείνο, τούτο 
κΓ έν τούτοις ζή πώς βλέπω μέσ’ σέ τιμές καί πλούτο.

( ’Ακολουθεί)

ΓΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ή  περασμένες έβδομάδες, δηλαδή ολόκληρος ό μή

νας ’Απρίλιος είχε πολλά γεγονότα σπουδαία γιά τόν 
άλλον κόσμο καί ένα πιό σπουδαιότερο' άκόμα γιά μας 
τή διακοπή τής έκδόσεως τού Σατύρου, για λόγους υγείας 
όχι τής σακκούλας, άλλά τοΰ σώματος.

Ό  ή μ έ τ ε ρ ο ς Διευθυντής άσθενήσας σοβαρώς 
ή ρ ε ν έπ’ ώμου τόν μπερντέ καί έ π ή ρ ε τά βουνά 
γιά νά μή τόν πάρουν καί τόν σηκώσουν τέσσαρες.

Ά ν  δμως δέν έξεδόθη έπί ένα μήνα ό Σάτυρος, αύτό 
δέν σημαίνει δτι τά 90 ο)ο έκ τών άνταποκριτών μας 
δέν συνεκινήθησαν φοβερά. Λοιπόν ή πλειονότης τών 
πωλητών μόλις είδεν ή μάλλον μόλις δέν είδε τόν Σάτυ- 
ρον στόν ορίζοντα τοΰ Απριλίου, έλαβί ν δμως άντ’ αυ
τού τα περασμένα μπίλια είπε μέσα της.

— Βρέ τόν κακομοίρη τό Φασουλή! Τά τίναξε. Τί 
πρέπει λοιπόν τώρα νά γίνη; Νά στείλωμε τά όφειλόμε- 
να λαλούμενα στους κληρονόμους ή νά περιμείνωμε έως 
ότου βεβαιωθούμε πώς ώρισμένως έ'γινε μαγαρίτης καί, 
τότε νά τού κάνωμε μνημόσυνο ύπέρ ά ν α χ ά ψ ε ω ς  
τών ψιλών;

Φαίνεται πώς ή δεύτερα σκέψις έπεκράτησε καί έπε-i 
ρίμεναν έως τήν ώρα αύτή έν(σ Ιαγωνίως, όπότε μαθαί.· 
νουν μέ πολλή χαρά τους— παρ’ ολίγον νά πώ μέ λύπη 
τους— δτι ό Φασουλής ζή καί μασελεύει γιά νά συνέχιση 
τήν άποστολήν πρός δσους δέν θά μάς περί ποιηθούν μέ 
τούς κεκανονισμένους κανονιοβολισμούς πρός τά υπό
λοιπα τών κλασμάτων, μέ συγχωρήτε.

Εις άλλην στήλην δημοσιεύομεν τήν συνέντευξιν ή 
μάλλον τήν άπλήρωτη έπίσκεψι τοΰ γιατροΰ μας ό οποί
ος είναι καί ό μόνος υπεύθυνος τής διακοπής ή καλλίτερα 
νά πούμε τών διακοπών, γιατί έ’γειναν πολλές διακοπές.

Διακοπή Σατύρου, διακοπή πυρετού, διακοπή βήχα και 
τό σπουδαιότερο διακοπή ψιλών ή όποίία ολίγου δεϊν 
νά μεταβληθή σέ συγκοπήν καρδίας.

Κατόπιν τής ιατρικής αύτής διαταγής ό ήμέτερος 
Διευθυντής άπήλθεν έσπευσμένως είς τήν έξοχήν νά πά. 
ρη άέρα καθαρόν σύμφωνα μέ τή ρετσέτα τοΰ γιατροί, 
χωρίς δμως έν τή σπουδή τής άναχωρήσεώς του νά ρω
τήση τί έπρεπε νά τήν κάνη υστέρα, δεδομένου δτι κα
νείς δέν άγοράζει άέρα σέκοντ χάντ έκτός άν είναι κλει
σμένος μέσα σέ φουσκωμένα άντερα μέ τό συμπάθειο.

Τάς έντυπώσεις τοΰ ήμετέρου Διευθυντοΰ από τήν έξο
χήν θά ίδοΰν άπό σήμερον οί άναγνώσται μας ύπό τύπον 
διηγήματος, τό όποιον θά έχη τέλος, άν δέν έχομε μεϊς 
τά ίδια πάλι.

Έτοιμασθήτ) λοιπόν δλοι καί δλες vtx απολαύσετε 
καταλλήλως άλλοι τζάμπα καί άλλοι μέ π?ντε σέντζια— 
j(ao' ολίγον νά γράψωμε φάσκελα— τό ώραΐο αύτό διή
γημα, ποΰ έστοίχισε στό φουκαρά τό Διευθυντή μας αρ
κετούς χαρταετούς ποϋ άνοιξαν τά φτερά τους καί πέτα- 
ξαν άπό τή σακκούλα τή δική του στής ξένες τσέπες, γιά 
νά πληρωθή τό ρηθέν « ά ν ε μ ο μ α ζ ώ μ α τ αι δ ι α 
β ο λ ο σ κ ο ρ π ί σ μ α τ α » .

Στό διήγημά μας δέν θά ίδήτε φανταστικά πράγματα. 
Θά διαβάσετε μονάχα μέ τά μάτια σας έκείνα ποΰ έ'βλε- 
πε ό Διευθυντής μας άλλοτε φόρα καί άλλοτε μέ τρόπο 
επειδή συνωδεύετο καί άπό τό τρυφερόν διπλάσιον, οΰ 
ενεκα πολλάκις θρηνιοδών έ'λεγε ρίχνων βλέμματα βά
σκανα πάνω στά καροτσάκια τοΰ Board walk τοϋ A t
lantic City. «Μήτε τής γάμπες τών κυριών νά ίδής μήτε 
τό στραβό νά κάνης.»

States is the only Government which considers Greek 
interests, Greek rights and Greek liberties, and our 
Government’s assurance of restoring Greek rights, 
Greek liberties and Greek territories appeals to the 
heart of not only every Greek in the United States 
and in Greece, but also all over the world.

A  noble page in the United States’ history is add
ed by this chivalrous declaration of our great Pre
sident, W oodrow Wilson.

INDICATIONS TH A T GREEK ARM Y IS TO BE 
A  FACTOR

President Wilson’s message to the Venizelos G o
vernment, annoucing that the United States Govern
ment is determined to preserve the territorial inte
grity of Greece and to secure her territorial rights 
in the ultimate negotiations for peace, that is to say, 
her nationalist rights in Macedonia and to certain 
regions on the western coast of Asia Minor popul
ated almost exclusively by Greeks, has been received 
with deep satisfaction by all Greeks. PJis message 
must also be a source of gratification to the other 
Powers of the Entente, since it will strengthen the 
patriotic determination of the Greek people, and 
especially of the Greek army, to fight to the last 
man for the cause of the Allies.

The loyal cooperation of the Greek army, entire
ly reorganized during the past year by French offic
ers, re-equipped, rearmed and furnished with artil
lery and amunition by France and by Great Britain, 
numbers to-day some 600,000 men, mostly veterans 
of the first two Balkan wars, and who are certain 
to prove a very potent factor in connection with the 
impending operations of the Entente in the Balkans, 
with Salonica as their base.

Indeed, there are many indications to the effect 
that the inactivity of the allied forces at Salonica 
is now at an end that, taking advantage of the con
centration of all Germany’s troops on the western 
front in France and of Austria’s troops on the 
Italian frontier, the Entente and Greek armies under 
the supreme command of the French Generalissimo 
Guillaumat, a hero of Verdun, are about to advance 
toward Constantinople, Adrianople and toward Bul
garia and Serbia, cutting, if possible, the rail com 
munications between Berlin and Stamboul.

BUY LIBERTY BONDS
The prompt and patriotic answer of the Greeks 

in America to the subscription of the Liberty Loan 
is additional testimony of devotion to the tax of 
blood which they offer to their adopted country.

This has come at a moment when the question 
of the declaration of war by the United States 
against Bulgaria has come once more forward. The 
United States Government though has at present de
cided to leave this question in abeyance. It has, 
however, appreciated the Greek patriotism and no 
doubt the enthusiastic support afforded by the 
Greeks in America to our Government has strongly 
contributed to the issue of the Government’ s de
cision to promise Greece’s integrity of her territories 
after the termination of the present world war.

The Greeks are fighting the Bulgarians at the 
Macedonian front and the Greek-Americans are 
fighting in the American army side by side with the 
Americans against Bulgarian troops whch have been 
brought up to the rescue of the teutonic forces.

W e are not surprised, therefore, that the United

Statemen! of the Ownership, Management, Circul
ation, etc., required by the Act o f Congress of 

August 24, 1912.
Of Nevv York Satire, published weekly at New York, 
Ν. Y. for April 1st, 1918. State of New York, 
County of New York.

Before me, a Notary Public in and for the State 
and county aforesaid, personally appeared Constan
tine Zambounis, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the 
Editor, publisher, owner of the New York Satire, 
and that the following is, to the best of his know
ledge and belief, a true statement of the ownership, 
management etc., of the aforsaid publication for the 
date shown in the above caption, required by the 
Act of August 24, 1912, embodied in section 443, 
Postal Laws and Regulations, printed on the reverse 
of this form, to wit:

That the names and addresses of the publisher, 
editor, managing editor, and business managers are: 
Publisher Constantine Zambounis, 59 Pearl St., New 
York, Ν. Y. Editor Constantine Zambounis, 59 Pearl 
St., New York, Ν. Y. Managing Editor Constantine 
Zambounis, 59 Pearl St., New York, Ν. Y. Business 
Managers Constantine Zambounis, 59 Pearl St., 
New York, Ν. Y .—  2. That the owners are: Con
stantine Zambounis, 601 W. 191 St., New York, 
Ν. Y. Ebna Zambounis 601 W. 191 St., New York, 
Ν. Y .—  3. That the known bondholders, mort
gagees, and other security holders owning or hold
ing 1 per cent or more of total amount of bonds, 
mortgages, or other securities are: None.

CONSTANTINE ZAMBOUNIS ; ;;;
Sworn to and subscribed before me this 29th day of
April 1918. CALIOPE M. THEODOROPOULOS 

(M y commission expires March 30, 1919) 
Notary Public New York County No. I 59. Register’s 
Office No. 9124.
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W IN TER PR ESSED  COTTON?EED SALAO OIL 

FLAVORED SLIGHTLY WITH PURE OLIVE OIL 

A CO M PO U N D-PACKED IN  NEW YORK

 ̂ N £T C O N T E N T S  V j C A L t o N

LIBERTY BRAND
Σλάϊτλι φλεΐβοριτ θά  πή μ’ έλαιολάδου Χ Α Δ Ι  

σάν εφθασε χίλιες δραχμές εν .̂ γαλόνι λάδι.
Λίμπερτι μπράντ, δπερ θά  πή γιά την Ε λευθερία  

στό μέλλον μπαμπακόλαδο θά  φάη κι’ ή κυρία 

και με το Λίμπερτι τό Μπράντ θά  φτειάσης τηγανίτες 

και τοΰ Σπανοΰ τής τρομερες κολοκυθένιες πήτες. 
Έμπρός γιά τήν Ε λευθερίά  στό Λίμπερτι τό Μπράντ 

ποΰ είνε λάδι έξοχο και όΐλ φάΐ'ν, γκράντ.

ΛΕΚΑΣ και  ΛΡΙΒΑΣ
19-21 Roosevelt St. New York

I

T O  Μ Ε Γ Α Λ Η Τ Ε Ρ Ο Ν ΚΑΙ Τ Ε Λ Ε Ι Ο Τ Ε Ρ Ο Ν Ε Ν  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η

Χ ρωμο-Τυπ ο  ΓΡΑΦΕΙΟΝ
Ι Δ ρ Υ Θ Η  X X I  ΐε > 0 5

Η Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Θ Ε Τ Ι Κ Η  Μ Η Χ Α Ν Η  

Μ Α Σ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  L I N O T Y P E  

Ν Ε Ο Τ Α Τ Ο Υ  Μ Ο Δ Ε Λ Ο Υ

Τζ Α Τ Α ΣΚ  ΕΥΑΖΟΜΕΝ 
καί πωλοΰμεν τά τε

λειότερα Στοιχεία έκ Κα
ουτσούκ (Rubber) Ελλη
νικά καί ’Αγγλικά, καί 
Σφραγίδας διά Συλλόγους 

καί Κοινότητας.

ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΉΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΗ
ΑΩ ΡΕ Λ Κ

γ ·5 ·τ

Ο ΚΟΣΜΟΣ
4 9  M A D I S O N  S T .,

NEW YORK CITY.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 8741 ORCHARD

T O  Μ Ε Γ Α  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Ν  Τ Α Χ Υ Π I Ε Σ Τ Η P I O Ν Μ Α Σ  Δ Ι Α  Β Ι Β Λ Ι Α ,  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α ,  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ ,  

Κ Α Ι  Π Α Ν Τ Ο Σ  Ε Ι Δ Ο Υ Σ  Μ Ε Γ Α Α Α Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε  2 Δ Ο Λ Λ Α Ρ Ι Α  λαμβάνετε  | 00 φύλλα χ ά ρ το ν  και | 00 φαχέλλονς με τυ η ω μ ένο ν  το  
ονομά σ α ς , τη ν  δ ιεν& ννσ ίν  σα ς χ α ι τά ς  *Ε λληνο-*Α μεριχανιχάς Σ ημα ία ς με Svo χρώ ματα .

ΣΫΑίΙΓΩΙίΙΖΟΙΚΕΘϋ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ p i  ΛΙΟΟΓΡΑφΕΙΑ.

Ε Χ Ε Τ Ε  Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν  νά ζη τη τε  τιμά ς  χαι  δείγματα ά η δ  ημάς π ρ οτού  ίώ α η τε  άλλον τάς  
η  αναγγελίας σα ς, δ ιότι εϊμε&α α σ υνα γώ νισ το ι. Έ π ισ χ ε φ & ή τέ  μ α ς, Τ ηλ εφ ω νήσατε η Γράψ ατε μ α ς :

Ε Κ Τ ν Π Ο Η Ο Μ Ε Η  Β ι β λ ί α ’ Π ε ρ ι ο δ Αι κ “ ’ Κ α ** ’  '  '  '  ταστατικα και Διπλώμα
τα Συλλόγων, Διπλοτύπους αποδείξεις, Τικέτες 
(Labels) διαφόρων χρωμάτων, Καταλόγους Φα
γητών (Bill o f Fares!, Έπιστολοκεφαλίδας, 
Φακέλλους καί λοιπάς τυπογραφικάς εργασίας.

Ν Ε Ο Τ Α Τ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Ν  Π Ι Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν  

Α Ι Α  Κ Α Α Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Σ  Κ Α Ι  Π Ο Α Υ Χ Ρ Ο Μ Ο Υ Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

COSMOS, 49 Madison St. New York City.


