
Πού θ Ζαμπούνης γράφει 
κι’ έγεινε Μόργκαν Κάρνετζι και πλέει στο χρυσάφι

. ί(V εβδομάδά μια φορα το φύλλο μας θά βγαίνη 
K.ui τό ξερό κάθε Ρωμι,οϋ στήν τσέπη του θά μπαίνη' 
i t πέντε σέντσια μοναχά τό φύλλο ν’ άγοράζη 
νά κάνη γέλι’ αυτός με μας και μείς μ’ εκείνον χάζι.

Αν θεΛη ομως καί κάνεις συνδορμητής νά γείνβ 
δυο μοναχα δυΛΛάρια χυ χρόνο iiu μας δίνη, 
κΓ δπως μή κάμνωμεν καί ’μείς εράνους δπως άλ λ ο ι ,  
την συνδρομή του ό καθείς νά τήν π ρ ο κ α τ α β ο λ ή »

Νεα Υορκη έδρα μας, τέταρτος χρόνος μπαίνει 
πώ πώ καί τό Λευτέρη μας σάν τί τόν περιμένει.

Χίλια έννηακοσια μέ δέκα και επτα
ποΰ προπαγάνδες σάν στραβές μάς χόρτασαν λεπτά.

Εικοσιτεσσαρες Μαρτιοΰ και με ρωτοΰν πολλοί 
βαρούμ ποδάρεν Γερμανίν έπήρεν Φασουλή;

Φύλλου αριθμός οκτώ 
κάζο Τσάρου τρανταχτό.

'Τείχος εΐ τών Συμμαχικών τών κρινολίρων φόντων 
ον μήν καί τ ο ί χ ο ς  τών είς σέ πρός ψυλικόν τρεχόντων 
διό καί βλάξ ό Φασουλής νά ποΰμε ποιητής 
τοιάδε προσεφώνησεν ώσπερ ιφ-ηγητής.

Χαίρε τής ανταρσίας μας ή νερουλή ή στήλη 
Χαϊρε Δημοκρατίας μας ή ματωμένη πύλη 
Χαϊρε τής διαιρέσεως ό νέος αρχηγός 
Χαϊρε τών Κικιρίκιδων ό άρθροχορηγός 
Χαϊρε, σΰ γάρ έγέννησες έδώ τάς διχονοίας 
Χαϊρε, σύ γάρ κατέφερες γενναίας σαγωνίας 
Χαϊρε, ό Βενιζελικών τάς φρένας καταργήσας 
Χαϊρε, πτωχήν αλήθειαν ό κατακρεουργήσας 
Χαϊρε ό άρχιμελωδός Κηρυκικείου κόρου 
Χαϊρε άγρεύων οπαδούς διά μπαμπακοσπόρου 
Χαϊρε δυοΐν έκάτερος έκ τής ’Αποστολής 
Χαϊρε μπερντέ Συμμαχικού τούτέστι Φασουλής 
Χαϊρε καί τρις άντίχαιρε κΓ άκόμα παραπάνω 
Χαϊρε καί πές στόν προσφιλή Ύπαρχηγό τόν Πάνο · 
Χαϊρε πώς στόν κατήφορο, χαϊρε πώς πήρε φόρα 
Χαϊρε καί τρις άντίχαιρε κι’ αντίο Λεονώρα.

“Υμνος ήττάται Λογικής καί νέος ύμνος λίρας 
ελκύει πρός σακκούλαν σας φιλελευθέρων χεΐρας 
διό ώδάς σπαρακτικός καί καντσονέτα ψάλλει 
λύρα κολοκυθοειδής τσουβαλικοΰ Ντελάλη 
Έν Σαλονίκη χθες προχθές ’γενήθη ή αλήθεια 
τούτέστι μιά κολοκυθιά ποΰκανε κολοκύθια 
καί δταν κολοκύνθια μεγάλωσαν μιά μέρα 
μάς στείλαν δυό τά πιό καλά γιά δείγμα καί δώ πέρα

κΓ έκραξαν αλληλούια Φιλελευθέρων πλήθη 1
ώς θαυμαστός ό ποιητής γιά κάθε κολοκύθι 
ό διαρκώς χαμόγελών καί φέρων λίγα γένεια 
κΓ ή πήτα πούφαγε καί δώ ήταν κολοκυθένια.

Φωτός, λαμπάς έξέλαμψεν οκάδες καί καντάρι 
ύπό μορφήν ιφ-ηγητοΰ μετά τοΰ Ρκαφανάρη /
Φώς γάρ τό διαλεκτικόν, δπερ ή λίρα φέρει 
πρός γνώσιν πάντας οδηγεί τής σκούφιας τοΰ Λευτέρη 
δΓ δ προφήτης Φασουλής γόνυ πρό τούτου κλίνας 
καί ώσπερ πείνας καθορών καί Μακαλπίνας φίνας 
τοιάδε τρόμω προσφωνεί τήν προσφιλή δυάδα 
τήν σώσαι έκστρατεύσασαν ψιλά μας καί Ελλάδα.

Χαϊρε άκτίς κιτρινωπή φρεσκογυαλιστερή 
Χαϊρε βολίς ποΰ κορβανάν Συμμαχικόν βαρεΐ 
Χαϊρε γλωσσίς δεικνύουσα άσοφους τούς σοφούς 
Χαϊρε βροντή έκπλήττουσα μεγάλως τούς κωφούς 
Χαϊρε λαμπτήρ άκήρατε ποΰ θά φωτίζης χρόνια 
Χαϊρε γαστήρ μ ε-λ ί ρ α-τ ε καί μέ ναπολεόνια 
Χαϊρε έπισκεψάμενος Ελληνισμόν τόν φίλον σου 
Χαϊρε ό στέλλων έν κρυπτψ τόν τύπον τών δακτύλων σου 
Χαϊρε λουτήρ συνείδησιν έκπλύνων έν ·ψ ι λ ο ΐ ς 
Χαϊρε κρατήρ ακένωτος Βασιλικής χολής 
Χαϊρε οσμή τής λιρικής Συμμάχων εύθ)δίας 
Χαϊρε ζωή τής μυστικής Λευτέρη αηδίας 
Χαϊρε Γαμπρέ ανύμφευτε τής Επιτετραμμένης 
Χαϊρε καί διαλεκτικώς γλεντούμε δσω μένεις.

Χάριν θελήσας παρασχεΐν καί όφλημάτων λύσιν 
Νομοταγέσιν ώσπερ φής τοΐς χιλιοστραβωθεΐσιν

Ενθάδε έπεδήμησες μετ’ άλλων μερικών 
καί φέρων τό χειρόγραφον τό διαλεκτικόν 
ακούεις «άλληλούϊα» καί γιά νά μή τά μπλέξω 
μισά θά πώ άπ’ τό χαρτί καί τά λοιπά άπ’ έ'ξω.

Ψάλλοντες πατριωτισμόν ύμέτερον μέ τόκον 
ύμνολογοΰμεν Σύμμαχον τόν μέγαν Λιροτόκον 
δστις οίκήσας πρό πολλοΰ έν ύμετέρα τσέπη 
ποιεί άκούειν τόν κωφόν καί τόν στραβόν νά βλέπη 
καί γενομένη οδηγός ή κίτρινή του χάρις 
— έως νά μπή στόν πάγγό του ό κάθε κατεργάρης—  
έν διαλέξεσιν υμάς έδόξασε τά μάλλα 
ώσπερ φωνεΐ κάθε τρανή Κηρυκική κεφάλα 
διό σακάτης Φασουλής άπλούμενος πρηνής 
καλλικελάδοις ούτωσί έβόησε πτηνοΐς

Χαϊρε δυοΐν έκάτερος Συμμάχων φυσερόν 
Χαϊρε σ χ ο ι ν ί  καί σύν αύτώ σαποΰνι γλιστερόν 
Χαϊρε Συμμάχων θησαυρόν δακτυλικώς μετρών 
Χαϊρε λαμπρόν διάδημα έξ έλαφροπετρών 
Χαϊρε δι’ ού υψώνονται καρέκλες καί τραπέζια 
Χαϊρε σπουργίτη κυνηγών νά φας τά κιρκινέζια 
Χαϊρε δν τόσω συγκινει τών στερλινών ό ήχος 
Χαϊρε τοΰ Λεύτεράκη μας σοβατισμένος τοίχος 
Χαϊρε Γαμπρέ καί σόγαμπρε έκάτερος τών δύο 
Χρόνια πολλά εύχαριστώ, μέ συγχωρεϊς, αντίο.

Ώ  πάνσοφος, άήττητος δυάς καταρρακτώδης 
κάλαμος φρΐξον ήλιε καί γλώσσα χειμαρρώδης 
φωστήρες' περινούστατοι, σίδηρος, πΰρ καί λαύρα 
μέ τά συνεξαιρούμενα τήν αύρα καί τή σαΰρα

Χαιρετισμοί τοΰ Φασουλή 
ένδιαφέροντες πολύ.
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ορμητικοί, κρυσταλωτοί, σπουδαίοι, διαυγείς 
καί ών ούκ έ'στιν αριθμός Κηρυκικής πηγής 
ρΰσαι ήμάς τής συμφοράς τους δόληους, τούς δυστύχου 
καί μπόγους σας μαζεύοντες άφήστέ μας ήσυχους 
καί ούτωσί βοήσωμεν οταν ή ώρα φθάση 
προσπίπτοντες άνάσκελλα φιλελευθέροις πασι.
"Οποιον αρέσει πόλεμος μέ μ π ο υ ν τ α λ ά  μ π ο υ 

λ ο ύ κ ι
’Ιδού ή Ρόδος δηλαδή Σαλονικειό παλούκι 
ποΰ μ’ ενα πήδημα μπορεί άν θέλη νά βρεθή 
στούς Άναμίτας τοΰ Σαράϊγ καί νά παλουκωθη 
ϊνα ρητόν μας πληρωθή— συγγνώμην μή θυμώνετε—  
δποιος παλούκια πηδά κάποιο στόν τέτοιο χώνεται.

Π ώς άλλαξε πολίτευμα ή κραταιά Ρωσσία 
ένεκα ή τών νηστικών γενναία άμασία.

Π .— Μοΰ φαίνεται ολόκληρος πώς σήμερα γελάς,
Φ.— Κοινός θνητός έγίνηκε ό Τσάρος Νικολάς

κι’ δλοι οί Τσάροι ποΰ καί σύ γεραίρεις καί τιμάς 
θά'ρθη καιρός ποΰ άσημοι θά γίνουν σάν καί μάς 
καί μέ Μικάδο, Κάϊζερ καί Σάχη Περικλέτο 
θά παίζης μέσ’ στόν καφενέ κοντσίνα καί πικέτο. 

Π .— Βρέ τί μοΰ λές, δέν έ'χει πιά τόν Τσάρο ή Ρωσσία; 
Φ.— Τών Ρώσσων ή φτωχή κοιλία τοΰ έ'στησε χωσία 

κι’ ενα ζυγό Μοναρχικό τόν έπιασε κηφήνα 
άπ’ τό γιακά καί τρίψαλα τόν έ'κανε ή πείνα 
Ή  δυναστεία έπεσε τών Ρωμανώφ τεμπέλη 
δταν τών Ρώσσων τ’ άντερα έγίνηκαν καρέλι. 
Πάνε τ’ απολυταρχικά εκείνα τά παλη ά 
Θαυματουργός ή Ρωσσική Μουζίκικη κοιλιά 
πήρε τή θέσι τοΰ μυαλού ποΰ στέμματα συντρί-

βουσα
' καί τό πιπέρι στήν κορφή τοΰ κάθε Τσάρου τρί-

βουσα
λέει έγώ σάν ενωθώ μέ ’Αγγλική μαζοΰμα 
μπορώ νά κάνω στή στιγμή πανίσχυρο τή Δούμα 

Π .— Καί αν άπ’ τά γουργουρητά είς τό εξής δέν λείψη; 
Φ.— Τότε μπαχάρι στήν κορφή τοΰ Μαλιουκώφ θά τρίψη 

κΓ έντός ολίγου θάχωμε μοΰ φαίνεται τά ίδια 
καινούρια έπανάστασι, κο'.λιές μέ κεραμίδια.

II. — Σώϊ αύτός ό Μαλιουκώφ μήν είναι μέ τον Τσάρον; 
Φ.—  Προστάτης f'vm Περικλή τών φίλων σου Βουλ-

Α Π Ο  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ 

Π Α ΤΡΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΣ

Θά μένουν είς αιώνα 
αταίριαστα δυό πράμματα 
ρόδα μέσ’ στό χειμώνα 
κΓ έρως στά γεράματα.

Αύτά έφθέγξατο ή λαϊκή Μοΰσα μέ τή διεθνή της 
γλώσσα καθ’ δλονς τούς αιώνας άπό τήν εποχή ποΰ

] παρά είς τήν διαιώνισιν τοΰ είδους του. Είς έποχήν 
! ποΰ ή ’Ιδέα τής Fαλλικής Π ατρίδος έπρεπε νά έχη 
άπορροφήση κάθε του σκέψι καί νά τραβά κάθε του 
εύγενή παλμό ό γηραιός Δον Ζουάν έθεώρησε καθή
κον του ν’ άφήση τόν νοΰν του νά φτερουγΐση γύρω 

ι από τά σφριγώντα κρέατα τής νεαράς Παρισινής άντί 
νά προσηλώση αύτόν στόν στρατιωτικό χάρτη πάνω 
άπ’ τόν όποιον κρίνεται ή τύχη τής Πατρίδος του. 
Ή  ευτυχία τοΰ Σαράϊγ καί τής μνηστής του είναι ευ
τυχία πού κ λ έ β ε τ α ι  άπ’ τήν Πατρίδα. Ό  Σαράϊγ

γεννηίΐήκαν τά καβούρια και είδαν τό φώς η ξύλινες κ^ β ει τή χαρά σήμερα τών πληγωμένων τοΰ Έρυθροϋ 
η σέσουλες, μέχρι τής Βαλκανικής εκστρατείας εις την Σ τ α υ ρ ο ύ  γΜ{ δοκιμάζει νά χόρταση τούς δικούς ftou 
όποιαν έλαβον μέρος δλαι αί φυλαι τοΰ Ισραήλ συμπε- πόθους μ£ Χ̂ ν έτοιμοθανάτων τούς βόγγους.
ριλαμβανομένου καί τοΰ ’Ιούδα. Αύτά τά είπε ή λαϊκή 
μοΰσα. Φαίνεται δμως δτι άλλην γνώμην είχε γιά τό 
τρυφερόν αύτό ζήτημα ό περίφημος άρχιτέκτων τοΰ έν 
Θεσσαλονίκη Πύργου τοΰ Βαβέλ Σαράϊγ, ό έπονομα- 
σθείς διά τήν ευκινησίαν τών στρατευμάτων του καί 
π ο δ α γ ρ η τ ι κ ό ς  καί ό όποιος καθά ισχυρίζονται οί 
στρατιωτικοί κριτικοί τού Έθν. Κήρυκος έχει σκοπό νά 
πιάση τούς Βουλγαρο-Γερμανο-Τούρκους δπως καί οί 
Τούρκοι τόν λαγώ δ έστί μέ τόν άραμπά.

'Ο άρήϊος λοιπον αύτός στρατηγός, άφ’ ού έξησφά- 
λισε τά Ιστορικά νώτα του έσκέφθη δτι θά είναι πλέον 
καιρός νά έπιτεθη καί κατά μέτωπον καί Ιδού κατ’ αύ-

Π α τ ρ ί ς καί Έ  ρ ω ς είναι δύο έκ διαμέτρου αν
τίθετα αισθήματα έν καιρώ πολέμου. Είναι άδύνατον νά 
ίκανοποιήση κανείς ταύτοχρόνως καί τά δύο. Υπηρε
τών τό ένα π ρ ο δ ί δ ε ι ς  τό άλλο. 'Η Πατρίς έχει 
ώς σκοπόν τόν Θ ά ν α τ ο ν  ό έρως τήν ζ ω ή ν .  Άλ- 
λοίμονον στήν Πατρίδα εκείνην οί ύπερασπισταί τής 
οποίας πηγαίνουν στόν πόλεμο μέ τήν ελπίδα νά έ π α
ν έ λ θ ο υ ν καί δυστυχία στό στράτευμα στήν ψυχή τού 
όποιου κυριαρχεί ύπέρ πάν άλλο αίσθημα ό πόθος πρός 
τήν ζωήν.

Ό  Σαράϊγ, δστις άπεφάσισε στή δύσι τής ζωής του 
νά δαγκάση τό χρυσόμηλο πού τοΰ προσφέρει ό πτε-

τας ο τηλέγραφος μας ανήγγειλε την πρωτην του εφο- >ρωτός θεός τής ·Αφροδίχης διά χειρός τής άβράς Πα- 
δον κατά τής Ζοανής. Ο χωρογραφικός χάρτης εις ρισινής δέν νομίζομεν δτι είναι διατεθειμένος είς θυ-

ϊτίας μή συνδεομένας μέ τούς γεροντικούς του πόθουςI τόν όποιον άνετρέξαμεν άμα τή αναγγελία τού άξιο- 
σημειώτου τούτου γεγονότος δέν σημειώνει ποΰ εύρί- 
σκεται ή θέσις αύτή καί συνεπώς δέν γνωρίζομεν άν 
ήτο γυμνή ή κεκαλυμμένη, άν τήν ύπερήσπιζον βαρέα j 
τηλεβόλα, άν ήτο χαρακωμένη ώστε νά κρίνωμεν τό 
μέγεθος τοΰ στρατιωτικού αύτοΰ διαβήματος. Πάντως

ί ποΰ τοΰ άναταράσσουν τήν καρδιά στή σκέψι τής νεα
ράς Γαλάτιδος.

Οί αρραβώνες τοΰ Σαράϊγ μάς παρουσιάζουν μίαν 
εικόνα τής Βαλκανικής καταστάσεως καί μέσα στή 
φοβερή πυρκαϊά ποΰ κατατρώγει τά στήθεια τοΰ έξη-

δμως πιστεύομεν δτι ό ηρωικός στρατηγός θά π ρ ο έ β η κοντούτιδος· μνηστήρος παρατηροΰμεν νά γίνωνται όλο-
άφ’ ου είναι καθά λέγεται άρκετά π ρ ο β ε β η κ ώ ς .
’Ιδού τί έγραφε τό τηλεγράφημα: «Σαράϊγ έπιχειρήσας j Στρατηγού.

καύτωμα τοΰ έρωτος οί πολεμικοί χάρται τοΰ γηραιού

έφοδον κατέκτησε Ζοανήν. Ενθουσιασμός στράτευμά-1 
των άκράτητος. Ερυθρός Σταυρός πανηγυρίζει δ έστί J  

είναι γιά τά πανηγύρια.»
Τό άνωτέρω τηλεγράφημα δέν ήτο δυνατόν βέβαια j 

νά έκληφθή άλλως ή ώς στρατιωτική έπιχείρησις τοΰ

Ό  Σαράϊγ ήρραβωνίσθη. Ρίξτε λοιπόν μάσκουλα.

ΑΣΤΕΡΟ-ΣΚΟΥ ΠΕΙΟΝ 

ΠΡΩΤΟΝ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν .-Ό  καιρός είναι πολύ
Σαράίγ δχι ώς σωματική δπως πραγματικώς ύπήρξε γλυκός δπως καί ή στερλίνες ποΰ τσιμπούν οί διάφο-
καίΙά έσαφήνισε νεώτερον τηλεγράφημα ώς έξης:

Σαράϊγ βαρυνθείς νά κοιμάται είς στρατιωτικάς 
γάρων του δάφνας άπεφάσισε κτλ. (εδώ ή λογρκρίΰία τού

ποΰ κάποια μέρα θά μάς πή πώς στό Βατραχονήσι Μπερντέ τό είχε περικόψει άφήσασα μόνον τόν εξής
Βούλγαροι είχαν πρό Χριστού γιά χρόνια κατοι- δημώδη στοίχον.) Ντελμπεντέρισσα Βασίλω στρώσ’ τό

κήσει. μπράτσο σου νά γύρω.— Συνεπώς ή άλήθεια ήτο δτι
κι η Ανδριάνα η παχειά πουχε κεί κατω ζησει ι £ εξηκοντούτης στρατηγός έφα>ρμησεν άκράτητος κατά 
και κουβαλούσε το νερό μέ τόν κουβά στην πλΰσι  ̂τ0μ Έρυθροΰ Σταυροΰ ένθα συλληφθείς αιχμάλωτος 
ηταν κι αύτη χαλίζικη Βουλγαρα μοσχομάγκα | ε|ς τήν τρυφεράν παγίδα τής Εύας προσεδέθη είς τό 
και τά χαρτιά τού Μαλιουκώφ τη γράφουνε I ιο-  ̂οίρμοι τής καλλονής νεαράς συμπατριώτιδός του πρός

βάνκα. ι μεγάλην χαράν ώς ύποθέτομεν τών στρατευμάτων του 
καί ιδιαιτέρως τών ’Ιταλικών, τά όποια θά πανηγυρί- 

, σωσι τό Συμαχικόν αύτό γεγονός (ή μάλλον αύτό ποΰ 
θα γίνη) έν χορδαΐς κιθάρας καί λατέρνας.

'Ο Στρατηγός Σαράϊγ ήρραβωνίσθη καί δέν έκαμε 
άσχημα γιά τόν έαυτό του. Ή  Βαλκανική έκστρατεία 
ύπό τούς δρους ύπό τούς όποιους άνελήφθη θά μάς j  

έξέπληττεν άν ώς πραγματικόν άποτέλεσμα μάς παρου
σίαζε μόνον τόν αρραβώνα τοΰ Σαράϊγ. Δυστυχώς ε’ί- 
μεθα πεπεισμένοι δτι στήν άτυχή Μακεδονική γην έχουσι; 
λάβει χώραν άπειροι δσοι στρατιωτικοί άρραβώνες τά | 
δικαιώματα τών όποιων φθάνουσι μέχρις αύξήσεως έπί

Πάει δ Τσάρος. Έπεσε. Τών Ρωμανώφ τό σώϊ 
άπ’ τόν όντά έκύλησε ντουγρού μέσ’ στό κατώϊ 
κι’ ή Δούμα άνεβόησε καί είπεν Αρον άρον I 
σέ Μοναστήρι κλειστέ τον τόν Νικολή τόν Τσάρον 
καί μόνον δταν τόν δεχθούν δεσμώτη τά κελιά 
θά πάψη γ ου ργ ου ρ ίζου σ α ή Ρωσσική κοιλιά. 
Άδόξως έτελείωσε κΓ ό Νικολής τεμπέλη 
δπως ιής Βενιζελικής άποστολής τά μέλη

ΚΓ εκείνος έδρασε ποτέ δπως κι’ αύτοι δώ πέρα 
ή τύχη πλήν άνάποδα τά έφερε μιά μέρα 
καί τέλος ήλθε άδοξο καί δώ καί στή Ρωσσία 
ένεκα τό γουργούρισμα τούπίκλην άμασία.

ροι φωστήρες. Σπουδαία πολιτικά γεγονότα πρόκειται 
νά έκτυλιχθούν είς τήν Ρωσσίαν ένθα τά άντερα τών 
Ρώσσων τυλίχθηκαν καί γίνηκαν καρέλια. Οί Μουζί
κοι αποφασίζουν νά βγάλουν τά δόντια τους ώς άχρη
στα πλέον άφ’ οΰ δέν έχουν τί νά μασήσουν. Τοΰτο 
μαθόντες οί τής ’Αποστολής έσπευσαν ν’ άποστείλουν τό 
εξής τηλεγράφημα:

«Επειδή Νομοταγείς έ β γ α λ α ν  δόντια μας ώς ά
χρηστα πλέον please άποστειϊ.ατε τ ρ α ίΐ ε ζ ί τ α ς  
σ ας .  Στομάχι γερό we need μαζοΰμα. Άναμένομεν 
έν(σ)αγωνίως.

ΤΡΙΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.— 'Ο καιρός βροχερός συν
έπεια τοΰ όποιου ό Τσάρος παραλαβών τά βρεμμένα 
του άπέρχεται άπλώσαι τραχανά. Κάϊζερ ετοιμάζει μπου- 
γάδα, Γεώργιος μαζεύει άπλυτά του', Μικάδος άλλά- 
ζει πουκάμισο, Σουλτάνος— μέ τό συμπάθειο·— έσώ-'
βρακο καί Κουμπάρος τήν πίστι τών Συμμάχων. Κα- 
ταργοΰνται τίτλοι εύγενείας άνά τήν ύφήλιον.καί μόνον 
Πετρώφ Κηρικικώφ διατηρεί τόν τίτλον τοΰ Πρίγ- 
κηπος τής Τσουβαλίας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.— Ό  καιρός άνοίγει
τής γης τού άριθμοΰ τών δυστυχών. Οί άρραβώνες ; δπως ανοίγουν έπί τέλους οί Σύμμαχοι τά μάτια τους.

Χτυποΰνε «τήν Πετρούπολι λαγούτα καί βιολιά 
Κάτω ό Τσάρος Νικολός καί πάνω ή κοιλιά

τοΰ Σαράϊγ δέν είναι μόνον θέμα κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο
ν ! κ ή ς, άλλά πολιτικής καί στρατιωτικής άκόμη ση
μασίας. ’ Ισως θά γελάση κανείς διαβάζων δτι οί άρ
ραβώνες τοΰ Σαράϊγ σχετίζονται μέ τήιι Βαλκανικήν

ο,τι σοφοί ι,εν μπόρεσαν με της λιτερατούρες κατάστασιν. Καί δμως έχουν μεγάλην σχέσιν διότι εί-
τό κατορθώνουν σήμερα κοιλιακές γουργοΰρες 
κι’ είν’ έξ αιτίας των κοινός θνητός ό Νικολός των 
Ζήτω τών Ρώσσων ή κοιλιά, ζήτω κι’ό άφαλός των.

Στό νέο τώρα έμβλημα τήν πρώτη θέσι θάχη 
ένα πρισμένο Περικλή Μουζίκικο στομάχι 
κι’ ισχύς μου διεκήρυξεν ή Δούμα των σακάτη 
κάμποσες λίρες ’Αγγλικές καί ή κοιλιά χορτάτη 
γι’ αύτό Τολστόϊ καί λοιποί σοφοί των ώς θωρεΐς 
γίναν ρεζίλι στ’ άντερο καί νά μέ συγχωρής.

"Οταν άκούσης στό εξής γουργουρητά κοιλιάς 
νά ξέρης κάποιος χάνεται Δυνάστης Βασιληάς 
μ’ αν τά δικά σου τ’ άντερα γκρινιάξουν κουτεντέ 
τότε όβ κόρς θά συντριβή τό Στέμμα τοΰ Μπερντέ 
καί γιά δεκάρα θά γένη τό μάτι σου γαρίδα 
έκτός έάν μ α ρ κ α - ρ ι σ τ ή  μυρίζης παλαμίδα.

ναι ό κ α θ ρ έ φ τ η ς  τών σκέψεων, τών διαθέσεων, 
τών πόθων τών άνθρώπων είς τούς όποίυς ή Πατρίς j 
ανέθεσε τήν τύχην της.— Ώ ς θέμα κοινωνιολογικόν δέν 
μάς ενδιαφέρει άμέσως καί δέν θά τό πραγματευθώμεν. 
Τό κοινωνιολογικόν μέρος τής ύποθέσεως αύτής είναι 
ζήτημα ποΰ άφορά τόν Στρατηγόν, τήν μελλόνυμφον 
καί τήν κοινωνίαν είς τήν όποιαν άνήκει. Έ φ ’ δσον

Ό  Ελληνικός αποκλεισμός αίρεται, οί κάτοικοι δμως 
έ Χ~. ο κ λουθούν νη.στεηντες δχι γιατί είναι Σαρακοστή 
άλλά γιατί έξέχασαν τόν τρόπο ν’ ανοιγοκλείνουν τά 
σαγόνια τους. Ό  Μπριάν π έ φ τ ε ι  γιά νά σ η κ ω θ ή  
ή Βαλκανική έκστρατεία δπως πέφτει καί ό Σαράϊγ 
στά δίχτυα τής Εΰας γιά νά σηκώση στούς ώμους του

βάρη γάμου.

Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΑΣΟΥΛΗ
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου.)

(Προσέρχεται ό έτερος Μάρτυς τής Σαρακοστής—  
αύτός νομίζει δτι εύρίσκεται έν τάξει μέ τάς σωματι- συγγνώμην τής Κατηγορίας— ό όποιος έχει καρφωμένα 
κάς καί πνευματικάς του δυνάμεις κανείς γ ρ α π τ ό ς ' τ ά  μάτια του στό πάτωμα, συνήθεια τήν όποιαν καθά 
νομος δυστυχώς δέν μπορεί νά τόν έμποδίση άπό τοΰ ισχυρίζεται ό ίδιος απέκτησε άπό τής γόπες ποΰ κα
νά σπεύση πρός κατάσβεσιν τής φωτιάς ή όποια τοΰ μακούσε στά περασμένα.)
πυρπολεί τάς φλέβας ύπό μορφήν δύο άκτινοβόλων μα- Πρ.—  Πώς ονομάζεσαι Μάρτυς; Μ.— Χορχόραγας
τιών ένός σαγηνευτικού μειδιάματος. Ό  Σαράϊγ δμως Λεπλεμπετζής. Πρ.— Είσαι Τούρκος; Μ.— ’Όχι κ. 
δέν ήτο μόνον άνθρωπος ήτο και σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς  και Πρόεδρε άλλά μπορώ νά γίνω καί Τούρκος μέ δλας 
μάλιστα στρατιώτης εις έποχήν κατά τήν όποιαν σέ τάς συνεπείας τής έξισλαμίσεως άρκεΐ νά τ ρ ί ψ ο υ  ν, 
κάθε άλλο έπρεπε νά έχη προσηλωμένον τόν νοΰν του δπως είμαι τώρα Βενιζελικούς μόνον καί μόνον γιατί
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ν.άθε Σαββατοβράδυ μοΰ κολλούν στήν πλάτη κι’ από 
ενα βυζικάντι δηλαδή νά ποΰμε τσέκι. ('Ο  κ. Πρόε- 
ί>οο; εκβάλλει βαθύτατον στεναγμόν κα'ι ακούεται μοι- 
οολογών είς παρωδίαν γνωστόν δ ύ σ τ υ χ ο  ν.)

2 τοϋ Κικιρίκη τής πληγές τά τσέκια δέν περνούνε
μήτε παπάδες ευλογούν μήτε σακκιά βηθοΰνε.
IIρ.— Ποΰ έγεννήθης; Μ.— Στά Γίδια. Πρ.— Εί

ναι πόλις αϊτό Μάρτνς; Μ.— ’Όχι είναι χωριό. Ή  πό
λις είναι τό μαντρί, πρωτεύουσα τοΰ Δήμον Ησιόνος 
Τής Επαρχίας Ημεόνος. Π ρ.— Ε'σαι άπό τή Μαύρη 
θάλασσα λοιπόν; Μ.— Ναί. Γι’ αύτό κα'ι τάχω κάνει 
θάλασσα. IIρ.— Τί έργασία κάνεις; Μ.— Έ κ κ ε ν ω -  
τής. Πρ.— Έκκενωτής βάθρων; Μ.—  Πάνω κάτω σάν 
κοίτι τέτοιο πράγμα. Δουλεύω κάθε μέρα στούς βόθρους 
τοΰ Κόρακος καί τό Σαββάτο βράδυ βοηθώ κι’ έγώ 
είς τήν έ κ κ έ ν ω σ ι ν  τοΰ πουγγιοΰ τοΰ Κικιρίκι. 
Π ρ.— Πόσων έτών είσαι μάρτυς; Μ.— Στά χρόνια κ. 
Πρόεδρε είμαι πολύ μικρός ή άνοησίες ποΰ γράφω μό
νον είναι πολύ μεγάλες. Πρ.— Γνωρίζεις τόν κατηγορού
μενον καί συνδέεσαι μαζί του; Μ.— Έγώ δέν συνδέομαι 
παρά μόνον μέ ντενεκέδες άπό τούς όποιους καί μόνον 
κατεβαίνουν γιά μένα ψ ιλ έ ς — δηλαδή ιδέας— Πρ.—  
'Ορκίσου. Μ.— 'Ορκίζομαι νά περάσω τόν κατηγορού
μενον γεννεές δεκατέσσαρες χάριν τής γεμάτης τσέπης 
τοΰ άφέντη καί πρός χαράν τής κοιλιάς μου τής άδειας. 
IIρ.— Τί γνωρίζεις περί τοΰ Κατηγορουμένου; Μ.—  
Γνωρίζω δτι έκ5'ίει ενα φόλλον μέσα στό όποιον τυπώ
νει συνήθως διάφορες φάτσες γελοίες. Πρ. (άγριεύων) 
Σέ -ρωτώ ν’ άπαντήαης γιά τήν ύπόθεσι ποΰ κατηγο- 
ρείται. Μ.— Δέν ξέρω. Πρ.—  Π ώς; Πηγαίνεις στόν 
Κόρακα καί εργάζεσαι καί δέν ξέρεις; ϊνϊ.— Δηλαδή 
ήθελα νά πώ εμείς έκεΐ μέσα τά ξέρομε δλα σάν νά 
λέμε είμεθα π ο λ ύ ξ ε ρ ο ι ,  τό συμφέρον δμως τής 
II α ρ τ ί δ ο ς— αντί Πατρίδος— καί ό πατρι(φ)ωτι- 
σμός— πρόκειται περί βρεχτούρας— ποΰ έχομε στή φτέρ
να, μάς απορροφά κάθε σκέψι ώστε άρχισαν έσχάτως 
καί πέφτουν τά μαλλιά μας τά όποια εννοείται δ έ ν  
μ άς χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι  τώρα πιά. IIρ.— "Ακούσε δώ 
Μάρτυς. Ό  Κατηγορούμενος λέει βέβαια σαχλαμάρες. 
Μ.— Βέβαια. Έμεΐς δμως προτιμούμε νά τυπώνωμε 
τέ; δικές μας πρώτον γιατ’ είναι πληρωμένες καί δεύ
τερον γιατί αυτές καί ιδίως τά άρθρα μας μποροΰν 
ν άναστήοουν και πεθαμένο άπό τά γέλοια καί νά 
σκάσουν άπό συγκίνησι καί βώδι κ. II ρόεδρε μέ τό 
συμπάθειο. IIρ.·— Πήγες Μάρτυς στό Συλλαλητήριο 
τών Νομοταγών; Μ.— Έπήγε τό σώμά μου κ. Πρόε
δρε. Π ρ .—Καί τό πνεΰμά σου; Μ.-—Τό πνεΰμά μου 
μ’ έχει έγκαταλείψη πρό πολλοΰ.

Πρ.— Μίλησε ό Κατηγορούμενος; Μ.— Βγήκε πάνω 
στή σκηνή καί κυτοΰσε τόν κόσμο σάν βουβάλι καλή 
ωρα πώς μέ κυττάς του λόγου σου. Βρέ μίλησε τοΰ 
ψ:υνάζαν οί δικοί μας οί έξ-σαχλοι, οί τετραλέρατοι, οί 
χωστήρες, οί πάνκωφοι, τά καλλιγέλαδα κτηνά. Τσιμου
διά. Αύτός κρατοΰσε τό στόμα του σφαλισμένο δπως 
εχομε καί μεΐς τόσον καιρό κλειστά τά μάτια μας γιατί 
δέν μάς άφήνει νά τ’ άνοίξωμε ή λάμψις τής στερλίνας. 
Πρ.— "Ωστε δέν μίλησε ό κατηγορούμενος; Μ —Στά
σου μήν τρέχης κ. Πρόεδρε γιατί έτσι έτρεξε καί ό 
αφέντης μου μιά φορά κΓ έναν καιρό καί τώρα τρέ
χει καί δέν φθάνει. Λοιπόν. Βρέ δέν θά μιλήσης τοΰ 
ψωνάζω- τότε στάσου νά γράψω μερικές αηδίες στό 
Χαρτί καί νά φωνάξω τόν Τακάνη νάρθη νά μάς τής 
διαβάση δπως συνειθίζη. Θά τόν φωνάξης μοΰ λέει κα- 
ποιος μά δέν θά τά βγάζη μήτε νά τά διαβάσΐ] καί θά ξε- 
(Μν.ομπιάζη σάν τόν Παπατριβέλα. Δέν πειράζει 
τοΰ λέω. Ό  κόσμος ξέρει πώς τάχουν άλλοι γραμμένα 
τή δόξα ( ; )  δμο)ς θά τήν πάρη τ’ άφεντικό μου. Αύτό 
<ψως κ. IIρόεδρε φαίνεται πώς έ ν ή ρ γ η σ ε  τόν κα- 
ττΓ/ορούμενον— δπως ένεργοΰν δά δλα δσα λέω καί 
Υραφω έγώ καί άμέσως ώ τοΰ παραδόξου θαύματος 
«ρχισε νά γαυγίζη! IIρ.— ’Έτσι έ; γαύγισε; Μ.— ’Έτσι 
Χαι χειρότερα. Μωρέ μήν είναι λυσσασμένος ρο)τώ κά
ποιον. ’Όχι μοΰ λέει έν τούτοις έκεΐνοι τούς οποίους

δαγκάνει λ υ σ σ ά ζ ο υ ν  (ό Πρόεδρος στό άκουσμα 
δαγκάνει βάζει ώς έξ ένστικτου τό χέρι στήν τσέπη του 
καί ψιθυρίζει.) Μωρέ στήν τσέπη νά μή μέ δαγκάση 
έμένα καί άλλοΰ πουθενά δέν μέ μέλλει γιατί τό το
μάρι μου είναι χ ο ν τ ρ ό τ ε ρ ο  καί άπό τοΰ έλέφαντα. Πρ.—  

Δέν μοΰ λές Μάρτυς ό  κατηγορούμενος δαγκάνει τσου
βάλια ;

(Έπεται συνέχεια.) 

Π ΡΟ Σ ΧΩΡΙΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ

Ή  Δυναστεία τών Ρωμανώφ, ή άπολυταρχικώς κυ- 
βερνήσασα έπί 400 ολόκληρα έτη τήν Ρωσσίαν συν- 
ετρίβη καί έπρεπε νά συντριβή δχι βεβαίως διότι ό έκ- 
θρονισθείς Τσάρος έπεζήτει τήν σύναψιν χωριστής 
πρός τήν Γερμανίαν ειρήνης, άλλά διότι άπετέλει ΰβριν 
πρός πάντα θειον καί άνθρώπινον νόμον τό δόγμα τοΰ 
θείου δικαιώματος τών Τσάρων, δικαιώματος ζωής καί 
θανάτου έπί τοΰ εΐλωτος Ρωσσικοΰ λαοΰ.

Διά τής Ρωσσικής έπαναστάσεως δέν συνετρίβησαν 
μόνον αί βαρεΐαι δουλικαί άλύσσεις τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ· 
διά τής Ρωσικής έπαναστάσεως δέν έση; πιώθη μόνον 
ή άπαρχή νέας ζωής τεινούσης νά καταργήση σύν τώ 
χρόνο) τάς δεισιδαιμονίας καί τάς προλήε.ις τοΰ χω
ρικού Ρώσσου, άλλ’ έπετεύχθη δΓ αύτής κάτι άπείρως 
σοβαρώτερον. Ή  Εΰρώπη ολόκληρος, ή έπί τριετίαν 
κυλιόμενη είς τό αίμα έκαμε διά τής έπαναστάσεως ταύ- 
της γιγαντιαΐον πρός τήν ειρήνην βήμα καί ή ’Αγγλική 
διπ?ωματία, ήτις τοσούτω έμόχθησεν, δπως προκαλέση 
ταύτην έχομεν πολλούς καί σοβαρούς λόγους νά πι- 
στεύωμεν δτι δέν είναι ποσώς ευχαριστημένη έκ τής 
τροπής· τήν όποιαν ή έπανάστασις αΰτη έλαβεν.

Είναι τοσούτω άντιφατικαί, τοσούτω άλληλοσυγκρουό- 
μεναι αί έκ 11 ετρουπόλεως ειδήσεις— αΐτινες είρήσθω έν 
παρόδφ διαβιβάζονται εντεύθεν τοΰ ’Ατλαντικού μόνον 
καθ’ δν τρόπον συμφέρει είς τήν ’Αγγλικήν λογοκρι
σίαν— ώστε άγόμεθα είς τό συμπέρασμα, δτι κάτι κατά 
πολύ σοβαρώτερον τής άγγελθείσης έπαναστάσεως δια
δραματίζεται σήμερον είς τήν άχανή Αύτοκραΐορίαν 
τοΰ Βορρά.

Θά είμεθα άληθώς πολύ απλοϊκοί πιστεύοντες είς 
τάς μίσον Λονδίνου ειδήσεις δτι διά τής παραιτησεως 
τοΰ Τσάροι' Νικολάου τά πάντα έν Ρωσσία διευθετή- 
θησαν τελείως έν άπολΰτφ ησυχία καί τάξει καί δτι 
ί Τ' τή εφαρμογή τοΰ ν'τυ πολιτεύματος ήρξατο άνά 
τάς άχανεΐς έκτάσεις τοΰ Βορρά καί τάς έλώδεις στέ
κας επαναλαμβανόμενον τό θαύμα τής θείας δωρεάς, 
διά τής οποίας έτράφη τό πάλαι, ό λοιμώττων έν τή 
έρήμω λαός τοΰ ’Ισραήλ. Ή  βροχή τοΰ Ρωσσικοΰ 
Μάνα τήν οποίαν έξήγγειλεν άνά τήν ύφήλιον ό τηλέ
γραφος ευθύς άπό τής πρώτης ήμέρας τής συστάσεως 
τοΰ νέου Δικτατορικοΰ Υπουργείου είναι δΓ ημάς μία 
τών πολλών ένδείξεων, αΐτινες μάς έπιβάλλουσι νά πι- 
στεύωμεν, δτι ή Ρωσσία εύρίσκεται σήμερον είς τοιοΰ- 
'cov κυκεώνα ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΣΠ ΑΡΑΓΜ Ο Υ ώστε οί υπεύθυνοι τής καταστάσεως 
τούτης αναμφιβόλους θά νοσταλγώσι τό πρώτον καθε
στώς, δπερ παρείχεν έλπίδας βελτιώσεως, άντιθέτως 
πρός τήν σημερινήν χαώδη καί άβεβαίαν κατάστασιν 
έξ ής άπειλεΐται σοβαρώς ή αίσία διά τούς Συμμάχους 
έκβασις τοΰ άγώνος.

Εΐναι έκτός πάσης συζητήσεως δτι τής Ρωσσικής 
έπαναστάσεως ούχί μόνον δέν είναι άμέτοχος, ούχί μό
νον δέν διετέλει έν άγνοια ή ’Αγγλική διπλωματία, 
άλλά τουναντίον ήτο ό κυριώτερος αύτής μοχλός. Έ- 
πωφεληθεΐσα αϋτη άφ’ ένός μέν τής ψυχολογικής κα
ταστάσεως τοΰ κουρασμένου άπό τόν πόλεμον καί λι- 
μώττοντος Ρωσσικοΰ λαοΰ συνεπεία έλλείψεως μέσων 
συγκοινωνίας πρός μεταφοράν τών τροφίμων, άφ’ ετέ
ρου δέ στηριχθεΐσα έπ) τών ύπέρ τής έξακολουθήσεως 
τοΰ πολέμου καί τών έπιδιωκόντων τήν μεταβολήν τοΰ 
Ρωσσικοΰ καθεστώτος, έδράξατο τής ευκαιρίας δπως 
συντρίψη τήν Γερμανόφιλον μερίδα διά τής έκθρονί- 
σεως τοΰ Τσάρου. Ύπελόγισεν δμως κακώς ή ’Αγγλική 
διπλωματία πιστεύσασα είς άπλήν μόνον έκθρόνισιν, 
ήτις θά συνεπήγετο κατά τήν γνώμην της τήν άνάρ- 
ρησιν έπί τοΰ θρόνου ένός έκ τών υποψηφίων Δουκών 
τών φίλα πρός τήν Άντάντ φρονούντων.

Ούδείς δύναται νά προΐδη τάς συνεπείας μιάς έπα
ναστάσεως άκόμη καί είς Κράτος ομογενών στοιχείων, 
πολύ περισσότερον έπαναστάσεως, ήτις έκρήγνυται είς 
άχανή χώραν κατοικουμένην ύπό άνθρώπων άλλογλώσ- 
σων, φυλών καί θρησκευμάτων διαφόρων, έθνικών βλέ
ψεων άντιθέτων, έπαναστάσεως λαοΰ κατά εννέα δέκατα 
ημιάγριου καί ημιμαθούς, προληπτικού καί δεισιδαίμο- 
νος. Ό  Ρώσσος χωρικός δστις έξ απαλών ονύχων έξ- 
ετράφη μέ τήν ιδέαν τοΰ «Μικροΰ Πατρός» δπως άπο-

NEW ΥΟίίΚ. SATIRE

καλώσιν οί χωρικοί τόν Τσάρον, ό Μουζίκος καί ό Κο
ζάκος, δστις ήκουσε μετά σεβασμού παρά τοΰ ίερέως του 
δτι οφείλει νά γονυπετήση καί ν’ άσπασθή τό χώμα 
έπί τοΰ οπίου έπάτησε τό πόδι τοΰ Τσάρου, δέν νομί- 
ζομεν δτι είναι ό λαός εκείνος, δστις θ’ άκούση άπα- 
θώς καί θά δεχθή μοιρολατρικώς τήν έκθρόνισιν τοΰ 
έ π ι γ ε ί ο υ  Θ ε ο ΰ  τ ο υ  καί μάλιστα δταν τήν θυ
σίαν τής άπαρνήσεως τών θρησκευτικών δοξασιών του 
(πρέπει νά τήν ύποστή συνοδευομένην παρά τής πείνης 
καί τής έξακολουθήσεως τοΰ πολέμυ.

Τό ζήτημα τής διαδοχής τοϋ Ρωσσικοΰ θρόνου ή 
τής έν γένει μεταβολής τοΰ Πολιτεύματος δέν είναι 
τόσω άπλούν δσον τινές φαντάζονται. Έν Ρωσσία ύ- 
πάρχουσι σήμερον έ ξ κόμματα ή μάλλον εξ δυνάμεις 
ισόπαλοι, αΐτινες είναι άδύνατον νά σχηματίσωσι συν- 
ισταμένην, κόμματα άδύνατον νά όμονοήσωσι διότι τά 
ζωτικώτερα τών συμφερόντων αύτών συγκρούονται 
άγρίως. Τό κόμμα τοΰ έκθρονισθέντος Τσάρου, τοΰ 
Λουκος Μιχαήλ, τοΰ Δουκός Νικολάου τών Σοσιαλι
στών άπό κοινού μετά τών έργατών, τής Δούμας καί 
ό κλήρος ή μεγαλειτέρα δλων ίσως έν Ρωσσία δύναμις. 
Θά ύποχωρήση άρά γε είς έκ τών δύο υποψηφίων Με
γάλων Δουκών άφήνων τήν πορφύραν διά τόν έτερον; 
;3ά δεχθώπι πάλιν άπό κοινού ούτοι μετά τών εύγενών 
καί τών προνομιούχων τάξεων τήν ριζικήν μεταβολήν 
τοΰ Πολιτεύματος ύπογράφοντες ,οϋτω τήν έξίσωσίν 
των πρός τάς άλλας κοινωνικάς τάξεις, τάς οποίας μέ
χρι τής χθές έθεώρουν ώς ύποδεεστέρας; Θά δεχθώσιν 
οί Σοσιαλισταί καί αί έργατικαί τάξεις τήν περαιτέρω 
έξακολούθησιν τού πολέμου: Θά πληρωθή διά τής τοι- 
αύτης ή τοιαύτης μεταβολής τοΰ πολιτεύματος ό κενός 
Ρωσσικός στόμαχος μόνος υπαίτιος τής έκθρονίσεως 

| τοϋ Τσάρου; ’Ιδού τά μεγάλα έρωτήματα είς τά όποΐα 
θά ήτο πολύ τολμηρόν ν’ άπαντήση τις ώρισμένως.

Έπί τής σημερινής έν Ρωσσία καταστάσεως έν μό
νον εΐναι μέχρι τοΰδε έπισήμως βεβαιωμένον καί τοΰτο 
διότι οϋτω συμφέρει είς τούς διαβιβάζοντας πρός ήμάς 

j τά έν Ρωσσία συμβαίνοντα. Ή  έκθρόνισις τοϋ Τσάρου 
| Ν ικολάου. Άπό τής παραιτήσεως δμως τούτου μέχρι 
I τής διευθετήσεως τοΰ ζητήματος τής διαδοχής τοΰ θρό
νου ή τής επιβολής Δημοκρατικού πολιτεύματος μεσο- 
λαβοΰσι τοιαΰτα Σινικά εμποδίων τείχη πρό τών οποίων 
είμεθα βέβαιοι δτι θέλουσιν άφεύκτως σ υ ν τ ρ ι β ή  
εκείνοι, οΐτινες διά τής έκθρονίσεως τοΰ Τσάρου άπέ- 
βλεψαν είς τήν συντριβήν τών ειρηνοφίλων.

Ή  Ρωσσική έπανάστασις έξεθρόνισε τόν Τσάρον, ή 
Ρωσσική έπανάστασις δυνατόν νά δημιουργήση έντός 
ολίγου Δημοκρατίαν, ή Ρωσσία δμως διά τής έπανα
στάσεως ταύτης Α Π Ε ΣΠ Α ΣΘ Η  όριστικώς τών Συμ
μάχων καί ή Αγγλική διπλωματία ή έργασθεΐσα διά 
τήν έπανάστασιν ταύτην παρέσχεν οϋτω έν άγνοια της 
τήν μεγαλειτέραν υπηρεσίαν είς τήν Γερμανίαν βραχύ- 
νασα τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου. Ή  εσπευσμένη τών 
Γερμανών ύποχώρησις έκ τού Γαλλικού έδάφους καί 
ή κατάληψις παρ’ αύτών ώς πιστεύεται τή; γραμμής 
τοΰ Ρήνου, διά τής οποίας σμικρύνεται ή άμυντική 
αύτών γραμμή έπί τοσοΰτον ώστε νά δύνανται ν’ άπο- 
σπάσωσι δύναμιν 750.000 άνδρών δέν εΐναι δι’ ήμάς 
ώς έθεωρήθη άπό τούς ’Άγγλους κριτικούς Μυστήριον. 
Ό  Χίντερμπουργ επείγεται νά καταφέρη δσον τό δυ
νατόν ταχύτερον κατά τής άλληλοσπαρασσομένης P o jo -  
σίας καίριον πλήγμα, δπως έξαναγκάση αυτήν οΰτω εύ- 
ρισκομένην έν έσωτερικώ σπαραγμώ νά συνάψη χωρι
στήν ειρήνην. Έάν ή διαθέσιμος έντός ολίγου κολοσ
σιαία Γερμανική δύναμις ένισχύση ώς πιστεύωμεν τό 
Ρωσσικόν μέτωπον πώς θά δυνηθή ν’ άντιστή έπιτυ- 
χώς ή έν άναρχία εύρισκομένη σήμερον Ρωσσία, δταν 
έπί πλέον δέν γνωρίζομεν κατά τίνα τρόπον τά μαχό- 
μενα στρατεύματα έδέχθησαν τήν έκθρόνισιν τοΰ 
Τσάρου;

Ή  Ρωσσική έπανάστασις έξεθρόνισε τόν Τσάρον, ή 
Ρωσική έπανάστασις άσφαλώς θά τροποποιήση τό Ρωσ
σικόν πολίτευμα ή Ρωσσία δμως άπεσπάσθη δΓ αύτής 
όριστικώς άπό τών Συμμάχων καί ή ημέρα τής υπο
γραφής χωριστής πρός τήν Γερμανίαν ειρήνης δέν εί
ναι μακράν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δέν ύπάρχει "Ελλην ποΰ νά μή έχη άκούση τό δνομα 

τού συμπαθοΰς βαθυφώνου ομογενούς ποΰ ΤΙΜΑ στά 
ξένα τό Ελληνικόν δνομα. Ό  κ. Νικολάου δέν εΐναι 
μόνον "Ελλην βαθύφωνος εΐναι ’Ε θ ν ι κ ό ς  Α π ό 
σ τ ο λ ο ς .  Απόστολος τής Ελληνικής ιδέας τήν οποίαν 
καλλιεργεί παντοΰ δπου οί μουσικοί του φθόγγοι σκορ
πούν τοΰ σπανίου του δώρου τά μελωδικά κύματα.

Ό  Ελληνισμός τής Νέας Ύόρκης έχει τήν ή θ ι κ ή ν
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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

ίποχρέωσιν νά τόν υποστήριξή και ο'ι ομογενείς μας 
οί όποιοι ποτέ δέν έδείχθησαν έπιλήσμονες τών εθνικών 
καθηκόντων των θά σπεύσουν νά τόν ακούσουν γιά νά 
μεταφερθοΰν λίγες στιγμές κοντά στ’ ( άφροστεφανω- 
μένο περιγυάλι ποΰ άπαλά φιλεί τό κύμα τοΰ ΑΙγαίου.

AEOLIAN CONCERT HALL 
Entrance 42nd St., 7th April 1917 at 8sl5 .

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ KAPMANΙΟΛΑΣ

Είναι τό πρώτο φιλολογικό έ'ργο τοΰ αγαπητού φί
λου κ. Ά θ. Γεράκη. ’Αβίαστοι, απαλοί, ώμορφοκτενι- 
σμένοι οί πεζοί του στίχοι κυλούν αρμονικά, μελωδικοί 
δπως τά κατακάθαρα κρυστάλλινα αυλάκια στής ρεμ- 
μαι-.ές τής άμορφης Πατρίδας τοΰ Συγγραφέως, έκεΐ 
ποΰ ξετυλίγεται τό δράμά του.

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΑΣ είναι άπό τά 
έ'ργα ποΰ άγγίζουν λιπόθυμα τής πιό ευαίσθητες χορ
δές τής 'Ελληνικής καρδιάς, γιατ’ είναι ζωγραφιά τής 
άγνής, τής Αίτωλοακαρνανικής παρθενιάς, είναι πιστή 
εικόνα τών ηθών καί εθίμων τής βουνίσιας χώρας ποΰ 
λάμπει ή λεβεντιά τής φουστανέλλας.

Ηθικό άλλά καί πατριωτικό τό έ'ργον τοΰ κ. Γεράκη 
δέν μπορούσε παρά νά προκαλέση δάκρυα καί νά ένθου- 
ίσιάσΐ] στήν πρώτη του παράστασι προχθές ποΰ παίχθηκε 
ftόσω ώμορφα άπό τοΰς έρασιτέχνας Αίτωλοακαρνάνας 
γι’ αυτό καί κατά γενικήν άναζήτησιν επαναλαμβάνεται 
τήν έρχομένην Τετάρτην εις τό Madison Sq. Garden 
Theatre 27 th Street.

* *  *

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ 
Ο « Π Ρ ΟΜΗΑΕΥΣ»

Θ’ άναβιβάση έπί σκηνής τό έ'ξοχον καί πατριωτικώ- 
τατον έ'ργον τοΰ κ. Σωτηροπούλου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΒΟΥΛΑΡΟΚΤΟΝΟΣ 
είς τό AMSTERDAM OPERA HOUSE 

44th St., between 8— 9th Ave.
Ημέραν Δευτέραν καί ώραν 8 1)2 ακριβώς.

Τό έ'ργον τοΰτο δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν πα
ρούσαν πολτικήν κατάστασιν άναφερόμενον έξ ολοκλή
ρου είς τήν εποχήν τοΰ ενδόξου πολέμου μας κατά τών 
Βουλγάρων.

Δέν πρέπει νά ύπάρξη "Ελλην δστις νά μή άπολαύση 
τό πατριωτικόν τοΰτο έ'ργον, τό όποιον φρονιματίζει τόν 
θεατήν καί τιμά τόν συγγραφέα του.

Τιμαί εισιτηρίων $1.00 καί 0.50.
"Ολοι είς τό AMSTERDAM OPERA HOUSE

VASIL STEAM SYSTEMS CO.
"Εδρα έν HUDSON, MASS.

Telephone, Houdson 56
’Α γ α π η τ ο ί  ο μ ο γ ε ν ε ί ς ,

Φέρομεν είς γνώοιν τών ενδιαφερομένων δτι ή 'Ε
ταιρία μας ήρχιοε τήν έκμετάλλευσιν τών έφευρέσεών 
της έν τώ Ιδιοκτήτφ έργοστασίφ έν Hudson Mass. 
Έχομεν ήδη παραδώσει τήν παραγγελίαν τής μεγάλης 
σιδηροδρομικής Εταιρίας Boston & Maine R. R. 
καί έχομεν έγκαταστήση τό σύστημά μας είς τό Ιδι- 
κόν μας άτμοηλεκτροκίνητον έργοστάσιον. ’Ήδη ή Ε 
ταιρία λαμβάνει παραγγελίας κατασκευής τών προνο
μιούχων (patented) μηχανημάτων της, καί πιθανώς 
νά διακόψη τήν πώλησιν τών μετοχών ευθύς ώς λάβη 
πολλάς παραγγελίας.

Διά τοτΰο πληροφοροΰμεν τό κοινόν δτι τώρα είναι 
ή καταλληλοτέρα περίστασις δπως άγοράση μετοχάς 
τής Εταιρίας, διότι βραδύτερον ή ή τιμή θά είναι 
πολύ υψηλή, ή δέν θά διατίθενται μετοχαί πρός πώ- 
λησιν. Ή  παρούσα τιμή είναι πέντε δολλάρια δι’ έκά- 
οτην μετοχήν.

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

Μεθ’ ύπολήψεως 
VASIL STEAM SYSTEMS CO.

HUDSON MASS.

Γά πάντα είναι πιθανά. Θεός νά μή τό δώση 
μά δν ποτέ ώτομομπίλ στό δρυμό σέ πλακώση 
Ά ν  μ ’ ενα πόδι εύρεθής είτε μέ δίχως χέρι 
καί ϊχεις οικογένεια καρβέλι ποιός βά  φέρη;
Μέσ’ στή ζωή σου δύστυχε τέτοια δν ερθη μέρα 
Ούαί άν είσαι σύζυγος καί δν σέ λέν πατέρα.
Έ άν  δέν θέλης συνεπώς στό δρόμο νά πεθάνης 
στόν Τ ζώ ν Μ αράκα πήγαινε ασφάλειες νά κάνης.

John Marakas, R ookery  BIdg. R oom  817 , C h icago, 111.

K.
’  Ιατρός

256 W . 44 ST. NEW YORK.

Ποιό προϊόν Ελληνικόν κι’ ’Ιταλικό επίσης 
στό μαγαζί χρειάζεσαι νά τό μεταπωλήσης;
Λάδι άγνό καί γκαραντί, κιχριμπαρένιο λάδι;
Γράψε ευθύς στούς άδελφούς κυρίους Μοσχαχλάδη. 
Θέλεις έληές τών Καλαμών, άλλά καί τής Άμφίσσης, 
ποτά, τυριά τοΰ Παρνασσού νά φάς καί ν’ άπορήσης; 
Μόνον σ’ αύτούς ν’ άποτανθης ποΰναι παιδιά τζιμάλι 
καί παραλήδες έ'μποροι κι’ εισαγωγείς μεγάλοι.

MOSHAHLADES BROTHERS 
New Bowery and James Street New York.

Θέλεις έληές καί λάδι, θέλεις τυριά καί σΰκα 
ποΰ μιά βδομάδα έ'χεις στό στόμα σου τή γλύκα; 
Παντοπωλείων είδη δ,τι ζητήσης δ,τι 
στό Σιδεράκο τρέξε τό φίνο πατριώτη 
Σαρακοστής χαβιάρια, χταπόδια έχει φέρει 
μά μήν ξεχνάς νά έχης σάν πας ψ ι λ ά  στό χέρι.
I. Κ. SIDERACOS 91 Oliver St., New York.

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

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

MELETI’S HAIR TONIC 
416 CAMERAPHONE BLDG

PITTSBURGH, PA.

Λ Ο Γ Ο Θ Ε Τ Η Σ
’  Ιατρός

Λάδι ξανθό Άϊδινιοΰ καί λάδι Καλαμάτας
τοϋ σοϋ θυμίζει τά  μαλλιά ξανθής γαλανομά-.ας,
λάδι άνθοϋ άπόσταγμα καί λάδι μυρ"(>όλο,
έληαίς-καρύδι Σάλω νας κι’ έληαίς άπό τό Βόλο
τής ’ Α,χαΐας τά κρασιά τά  μυρωμένα ’κείνα
<ποδ Ρ α β α ζ ο ύ λ α  θά τά  βρής καί Μ αυροδάφνη φίνα.
Ravazula Bros. 3 Madison St NEW YORK

136 E. 17th St,

Κ.  Κ Α Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  
Ιατρός

NEW YORK
★  *

— ’Έ! Κουμπάρε!
—  Ποΰ τά πήρες τά στέφανα;
—  Ποΰ άλλοΰ στοΰ κ. Έξαοχουλάκου, 33 Madisn»! 

St., New York. ‘  ^
Έκεί βρίσκει κανείς Λαμπάδες Νυμφικές σκέτες ^  

πλουμιστές, Πέπλα νυμφικά, Στεφανοθήκας ώραί^  
Βαπτιστικά ένδύματα ποΰ τά ζηλεύει κάθε άνθρω^Ι 
γιά τή φιγούρα πού κάνουνε καί τήν φθήνεια τής Jj 
μής των.

Σημαίας Έλληνικάς καί ’Αμερικανικάς, Εικόνας '4 ! 
γιων, Λιβανιστήρια, Λιβάνι καί Μπρίκια τοΰ Καφέ

Έκεΐ αν δώσης τή φωτογραφία σου σοΰ σάγνουνε 50 
δελτάρια φωτογραφικά γκλασσέ χρωματιστά πρώχ  ̂
τοιότητος μόνον μέ 2.50.

’Αλλά τό σπουδαιότερον είναι νά δής τά ΔΕΛΤΑ- 
ΡΙΑ του τά ΛΑΜ Π ΡΙΑΤΙΚΑ καί δλα τ’ άλλα, 
τόσον πλούσια συλλογή ώστε πας νά πάρης ένα yd 
πέρνεις δέκα καί τό πλέον σπουδαιότερον είναι ποΰ τά 
πωλεΐ δχι 5 σέντς έκαστον άλλά 4 σέντς μόνον. Ά ν  {to 
μοΰ πής δέ γιά χονδρικάς τιμάς. Έ !  Αΰταί είναι ΰσυν- 
αγώνιστοι πλέον.

Ά  ξέχασα! Έκεΐ βρίσκεις Γραβάτες μεταξωτές, μαν. 
δήλια γυναικεία καί άνδρικά καί τί νά πρωτοθυμη^δ

Πρό παντός βρίσκεις φθήνια καί ποιότητα καί δέν 
έχεις άλλο Κουμπάρε μου παρά νά πας έκεΐ μιά φορά,

Σοΰ συνιστώ λοιπόν νά άγοράζης δ,τι θέλεις άπό τοΰ 
Έξαρχουλάκου.

Χονδρικοί τιμαί ίδιαίτεραι συμφωνίαι.
Γ ράψατε:

D. EXARHOULAKOS 
33 Madison St., New York.

’Ατμόπλοια τής ’ Εθνικής, δελφίνια φτερωτά 
ποϋ αύλακώνουν τ, αλμυρά νερά καμαρωτά.
Βαπόρια ποϋ τή θάλασσα κι’ άγρια τή φιλούνε 
καί παίζουν μέ τό κΰμά της καί τήν περιγελούν* 
μέ λοΰσο καί νοικοκυριό, τηλέγραφο Μαρκόνι 
κι’ ό ταξειδιώτης ναϋλά του έλάχιστα πληρώνει.
'Ο  Γαλανός γι’ αύτά έδώ καί δίνει καί εισπράττει 
ποΰναι κομμάτι μάλαμα καί παραπάνω κάτι.

Ν. A. Galanos 20 Pearl S t New Y*rk 
* * *

Μίσιερ κανείς δέν θά σέ πή πώς δέν θά πή καί μέν*. 
φοΰχα έάν έπάνω μας δέν δή καλοραμμένα.
*Αν θέλης νά συγκινηθή κι’ ή δσπλαγχνη Έκείνη 
μόλις ντυμένο σέ Ιδή λές κι’ είσαι φιγουρίνι 
«τούς Π απαγεωργίου Μπρός νά τρέχης τακτικά 
ρούχα νά χάνος ώμορφα καί καλλιτεχνικά.

PAPAGEORGE BROS.
600 Blue Island CHICAGO, ILL.

***
ELLENIC FURNISHING Co.

691 6th AVENUE NEW  YORK.
NEAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΙ 

Μεγάλη παρακαταθήκη δλων τών άνδρικών είδών. 
'Υποκάμισα, κάλτσες κλπ.—  δ,τι είδος μεταξωτά έσώρ- 
ρουχα, τής έπαχής καλοκαιρινά.

Τιμαί ώρισμεναι, ανεπίδεκτοι συναγωνισμοϋ.

Δέν είναι μόσχος ή Μαϊοΰ τριαντάφυλλα καί γιούλια 
Είναι καφές τοΰ Ό θωνος, καφές τοΰ Νικολούλια 
καφές τής Μέκας άδολος, αγνός σάν τήν παρθένο, 
γι’ αύτό σκορπίζει τ’ άρωμα τό χιλιομυρωμένο.
Έάν λοιπόν γιά θεριακλής δπως εγώ περνάς 
δοκίμασέ τον μιά φορά καί θά μέ συχωρνάς.

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

GAGALIS &  ECONOMOU
252 Chestnut St., Manchester, N. R
Γυρεύεις εϊδη άνδρικά εϊτε 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 πρυμνήσ^ 
δλα τά είδη ποΰ ζητείς φθηνά νά τά ψουνί<η|ς 
γιατ’ έ'χουν πρώτης μαγαζί μέ ποικιλία, πλούτο 
ποΰ σάν τό βλέπεις στέκεσαι καί λές μωρ’ τ’ elvca τοΟϊβ;

* * ·
Γιά κυριών καπέλλα δποιο ζητήσης χρώμα 
ποτέ νά μήν ξεβάφη, μ’ έγγύησι άκόμα 
Diamond Bleach ποΰ δλος ό κόσμος τό γνωρίζει 
ποΰ παναμά καί ψάθες καπέλλα καθαρίζει 
Shoe Cleaning μ’ άλλους λόγους τή μαγεμένη σκόνη 
ποΰ μ’ Ινα πάουντ κάνεις δεκάρικο γαλόνι 
εις τοΰ Μαρκάτου δλα τά βρίσκει οποίος θέλει 
άρκεΐ παρά νά στέλλη δταν τά παραγγέλλη.

Shoe Cleaning $1.50 πάουντ.
S. C. M ARKATOS &  CO., 202— 204 6th St., Ν. Υ.

* *  *
Πές μου τί είσαι; σ’ ερωτώ. Κύριος ή Μαντάμ; 
Πανούργος Εΰα δηλαδή ή μπουνταλάς Άδάμ;
“Ο,τι κι’ αν είσαι σίγουρα θαχης μαλλιά καί γένεια 
ποΰ τά συχνοχαϊδεύουνε τσατσάρες, βούρτσες χτένια . 
Ά ν  θέλης τό κεφάλι σου νά μήν τό δής μιά μέρα 
:άν γλόμπο τοΰ ήλεκτρικαΰ, γυαλιστερό σάν σφαίρα 
πήγαινε τό «Φ υ ό τ ρ ι χ ο ν» νά πάρης τοΰ Φαράκου. 
Δόσε σέ τοΰτο προσοχή καί μενα μόνον άκου.

228 W . 28ΤΗ  ST.,

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ 
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Π ΡΙΝ  ΑΝΟΙΞΕΤΕ καταστήματα έπισκεφθήτε τό» 
κ. ΚΟΛΜΑΝ δστις είναι ό μόνος πσΰ γνωρίζει νά σάς 
προμηθεύση τόν κατάλληλον υπάλληλον.

Γράψατε, Τηλεφωνήσατε, Τηλεγραφήσατε, Στέλλετ* 
τά ναΰλα 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

*  *  *

Η φτίνεια τρώει τόν παρά μά σάν δέν ϊχης χρήμα 
34ν ήμπορείς σέ βεβαιώ νά κάνης ούτε 6ήμα. 
δίναι πολλοί είσαγωγείς μά σάν τοΰς «Δρίβα-Λέκα»
«" δλον τόν κόσμο στή τιμή δέν θαβρης μήτε δέκα.
\άδια, έληές, τυριά, κονιάκ μί φθήνεια δσω πέρνη 
ηο,ι' ολα τό Κητ.'ιοτημα τοίς μετρητοΐς τά φέρνει.
LKKAS & D R 1V A S  13-21 R O O S E V E L T  ST. Ν. *·


