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Καίτοι ή άποστολή επιστο
λών κατήντησε, σΰν θεω. εις 
τόν μακάριον αύτό τόπον, υ- 
πόθεσις άκρως επικίνδυνος, εν 
τούτοις άψηφών κάθε κίνδυνον 
άπεφάσισα νά γράψω όλίγας 
γραμμάς, διά νά διαμαρτυρη 
θώ άπό τών στηλών της μό
νης σοβαράς έφημερίδος, κα
τά της μανίας πού έχουν οι 
"Ελληνες νά έξευτελίζουν πα 
σαν άξίαν καί πάσαν προσω
πικότητα άλλά πρό παντος 
πάσαν Ιδεολογίαν.

’Ανήκω ε’ίς τόν Αίγυπτιώ- 
την Ελληνισμόν και ήλθα 
διά πρώτη φορά είς τήν Ενδο
ξο πατρίδα τών πατέρων μου, 
μόλις πρό τριμήνου. Κατά συ
νέπειαν ήμουν τελείως ακατα- 
τόπιστος έπί τών συνήθειων 
τών συμπατριωτών μου. Αλ
λά, θέλετε διότι ρέει είς τάς 
φλέβας μου γνήσιον αίμα ελ
ληνικό και μάλιστα κεφαλω- 
νίτικο, εύρίσκομαι αΰτή τήν 
στιγμή είς τήν ευχάριστο η 
μάλλον τήν δυσάρεστο θεσι, 
νά σάς δηλώσω, ότι τό ξέρω 
καλά τό Ρωμέϊκο. Μωρέ τί ει 
μαστέ έμεΐς; ’Αλλοίμονο σ 
αύτόν πού θά μπλέξη μαζι 
μας!.. Μοναδικός μας σκοπος 
εΐνε ό έξευτελισμός έχθρών 
καί φίλων. Μέσο πρός επιτυ
χία τοΰ σκοποΟ ή ύπερβολή- 
Η μεγένθυσις τοΰ πραγματι 

κοΰ ή φανταστικού έλαττώμα 
τος τοΰ άλλου πρός τόν σκο
πό της γελοιοποιήσεώς του. 
Όταν έγινε πρωθυπουργός 
έπι παραδείγματι, ό κ. J I .  
Βούλγαρης καί συνέβη ό άν
θρωπος νά φοράη κάπως με
γαλύτερα τακούνια, έπιδιω- 
κων νά άποκτήση κατ αΰτόν 
τόν τρόπο όλίγο άνάστημα, 
πολλοί "Ελληνες ήκούσθησαν 
λέγοντες:

«'Άντε ρέ! Ο Τακουνά 
κιας θά μάς διοικήση!»

Τί ήταν νά τό ιίούν ; Αύ- 
τή τήν στιγμή τουλάχιστον 
οί μισοί "Ελληνες όμιλοΰν 
περί «τακουνάκια καί κοη αύ 
τό τόν τρόπο ό κ. Βούλγαρης 
άπώλεσε, είς τά μάτια τοΰ κό 
σμου, τουλάχιστον τό μισό ά
πό τό έλάχιστο ύψος πού διέ
θετε...

Καί λησμονούν o l  περί «τα 
κουνάκια» όμιλοΰντες, δτι ό 
κ. Βούλγαρης διά της προσ
θήκης τοΰ τακουνιού, μπορεί 
νά επιδιώκη τήν άπόκτησιν 
ύ ψηλού άναστή ματος άπό λό 
γους καθαρώς πατριωτικούς. 
Λησμονούν δτ τό ύ ψ η λ ό  τα
κούνι εΐνε ό μόνος τρόπος διά 
τοΰ όποίου ένας κοντός μπο
ρεί νά άρθή είς τό ϋψος... τών 
περιστάσεων! 1 Εΐνε φοβεροί 
ol συμπατριώται μας!... Σάς 
κολλάνε ενα «τακουνάκιας» 
κι’ άρχίζουν καί σάς γ λ ε ν τ ά ,  

νε!... Άλλά μόνο ό κ. Βούλ
γαρης; Τό δράμα τοΰ κ 
Μυλωνά τό ξεχνάτε; Έπειδή 
έτυχε μερικές Κυβερνήσεις νά 
πέσουν τρεις ήμέρας μετά 
τήν είσοδό του είς άυτάς, βρέ 
θηκοτν μερικοί κακεντρεχείς καί τοΰ κόλλησαν τό προσω- 
νύμιο «γρουσούζης».

—«Βρέ. ή επιστολή έριξε 
τόν Πλαστήρα.»

—«Ή έπιστολή υπήρχε καί 
ιιρίν. Ή  γρουσουζιά τοΰ Μυ
λωνά τόν έριξε»..

—«Βρέ. καλέ μου. βρέ κα
κέ μου!»

—«Τίποτα! Είνε γρουσού
ζης».

Πάει τελείωσε. Τό «γρου
σούζης» τοΰ κόλλησε καί δέν 
ξεκολλάει πιά. Καί νά σκέπτε

Μ Ι Α Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α
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ται κανείς ότι άποκαλοΰν γρου 
σούζη έναν άνθρωπο πού έχη 
τήν τύχη νά άρχηγεύη ένός 
μεγάλου κόμματος!! A ! t ι- 
νε άπαίσιοι οί συμπατριώται 
μας! Ή  κοροϊδεύουν ή ύβρί 
ζουν. Μέσος όρος δέν χωρεΐ. 
Ότι νά κάμης τόν μπελά σου 
θά βρής...

Έάν επιτεθώ κατά της τε- 
ταρτοαυγουστιανης δικτατο
ρίας, πρωινός άρθογράφος Οά 
μέ άποκαλέση «συνσταυλάρ- 
χη» τοΰ.. κ. Μάκ Μίλλαν. Καί 
εΐνε μέν ένδοξος προσωπικό- 
της ό κ. Μάκ Μίλλαν καί συνε 
πώς μοΰ προσποιεΐ τιμήν ή 
μετ’ αΰτο>’ μνημόνευσίς μου 
άλλά, νομίζω, ότι άπό της έ- 
ποχής πού άνέλαβε κοιθήκον 
τα «σταυλάρχου» έχασε με
γάλο μέρος τής αίγλης του. 
Εάν επιτεθώ κατά της Δεκεμ 
βριανης άσυναρτησίας θά ά- 
ποκληθώ άπό άλλον άρθρο- 
γράφο «μπουραντο—χιτο—κι
νίνο—εγγλεζο—προδότης» καί 
κατά κ. Κουλουμβάκην «πο
νηρός κουκουεδέστατος ή τσα 
λαπετεινός κλασαυχενιζόμε- 
νος».

Εάν γίνω σοφουλικός θά 
θεωρηθώ περίεργο φαινόμενο 
καί θέμα τής στήλης τών πε
ριέργων τών έφημερίδων 

« Εθνος» καί ' «Ασύρματος». 
Καί μάλιστα θά τήν πάθω δι 
καίως, διότι, θά εΐνε τό όλι- 
γότερον εξωφρενικό, νά γίνω 
σοφουλικός τώρα, πού δλοι οί. 
σοψουλικοί, σπεύδουν πρός άλ 
λα κόμματα.

Καφοτνταρικός αποκλείεται 
νά γίνω ώς μή διαθετών τήν 
άπαιτουμένη κακία καί έμπά 
θεια. Άλλά καί άν είχα τά ά- 
παραίτητα προσόντα, όλα τά 
πειραχτήρια θά μέ άποκαλοΰ- 
σαν «πραιτωριανό». Έά ν γί
νω λαϊκός θά άκούω πανταχό 
9εν τήν φρ«σι:

—«Γιά πές άλεΰρι! Ο Γιάν
νης Ράλλης σέ γυρεύει».

Καί δέν θά εΐνε μόνο α°τό 
γ ο  ρεζιλίκι. Σ ιγά-σιγά μπορεί 
νά καταντήσω καί μάρτυρας 
ύπερασπίσεως τών δοσιλόγων! 
Ότι, νά κάμης σ’ αύτό τόν 
τόπο τό μπελά σου βρίσκεις! 
Είμαι χριστιοτνός, κ. Διευθυν- 
τά, καί οΰσιαστικώς άλλά 
καί τυπικώς. Κάποιος τύπος 
τής θρησκείας μας, έπιβάλλει 
νά κάνουμε τό Σταυρό μας! 
Μέ ποιο χέρι δμως πρέπει 
νά τόν κάνουμε; Μέ τό δεξιό 
ή μέ τό άριστερό; Όμολογώ. 
δτι είς αύτό τόν τόπο πού 0- 
λ.α «κουσκουσουρεύονται» κα 
τήργησα αυτό τό θρησκευτικό 
τύπο. Διότι άν κάμω τόν Σταυ 
ιό μου μέ τό δεξιό χέρι κιν- 
υνεύω νά άτοκληθώ «φασί

στας» έάν τό κάμω μέ τό ά 
ριστερό «κουκουές». Βέβαια έ
να γνωμικόν λέγει: «δύο κα 
κών προκειμένων τό μή χειρον 
δέλτιστον», άλλά τί νά έκλέ- 
ζη κάνεις μεταξύ... χοίρων κυ 
λιομένων είς τήν λάσπην τοΰ 
ψεύδους και τοΰ έγκλήματος;

Λ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

Υ. Γ. Προχθές άκόμη έγινεν 
ύπουργός ό κ. Κασιμάτης καί 
άπεκλήθη ύπό τοΰ κ. Κουλουμ 
βάκη «Κουκουεδίσκος, Κασι- 
ματίσκος, πονηρίσκος» ! ! !
("Επονται χίλια θαυμαστι
κά!)

Θ Ε Ο Σ  ΦΥΛ&ΞΟΙ
Τ' ήταν τοΰτο τό μαντάτο;
Μ’ ένα γράμμα, μπάμ καί 

(κάτω!..

Μεγάλη ή ζημία 
γιά τά ταχυδρομεία...

*
Γράφουν ol έφημερίδες; 
«ΠαΡητήθη γιά τήν τάξι...» 
—«Στό καλό καί νά μάς γρά-

(Φης» ,
«—Νά σάς γράφω; θεος 

(φυλάξοι»
I είπεν καί τόν... κόρφο έφτυ- 

(σε... 
—«"Ωστε παρητήθη;»
—«Ξέφτυσε».

*

Κλαίει ή «παρέα» οϋλη 
yta τοΰ «έθνους μας τό δρά- 

(μα».
Κι’ έγώ κλαίω τόν Σοφούλη 
κι’ «ς... μήν έγραΨε τό γρά

(μα...
ΑΣΜ Ο ΔΑΙΟ Σ
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Πώς έπεχείρησε \σ σωθή!

ΖΟΦΟΥΛΗΖ Ο ΑΥ1ΤΥΧΗΖ

Τό δνειρο πού θάεΐδι 
μιά ψυχή

ΤΙ κακό ήταν αύτό πού έγι 
νε μέ τήν έπιστολή τοΰ κ. Πλα 
στήρα; "Ολοι οί Έλληνες^ έ- 
ρευνοΰν έπισταμένως τό άρ- 
χεΐο τών έπιστολών τους διά 
νά εϋρουν ένοχοποιητικά στοι 
γεια είς βάρος τών άντιπάλων 
τους. Όλοι ol Έλληνες ε!νε 
τρομοκρατημένοι. Γνωστός πο 
Κιτικός έλαβεν πΡό τριημέρου ι 
τό έξής τηλεφώνημα άπό άλ
λον πολιτικόν:

— Δέν μοΟ λές, άγαπητέ 
μου, κάποιο κάπως διφορού
μενο γράμμα πού σοΰ είχα 
στείλει κάποτε, τό έχεις ή τό 
εχασες;»

—«Τό έχω».
—«Πρόσεχε σέ παρακαλώ 

νά μή παραπέση πουθενά. 
Γά νά είμαστε σίγουροι δέν 
to σκίζεις; Τί τό θέλεις καί τό 
φυλάς τό ... ρημάδι!»

--«θά τό σκίσω». 
—«-Ερχομαι νά τό σκίσου 

με μαζί».
—«Μά δέν εΐνε άνάγκη».
—«Άκου ποΰ σοΰ λέω. ’Έ ρ 

χομαι άμέσως. Γυρεύεις τί 
'.Ίνεται; Δέν μπορώ νά κοιμη 
θώ». . . *

Ά ντε νά πείσης "Ελληνα 
νά ξαναγράψη γράμμα! Τά 
:σοδα τοΰ Κράτους έκ της πω 
λήσεως γραμματοσήμων  ̂θά 
τάΡουν μεγάλη κατρακύλα. 
Απειλούνται άπολύσεις πλή

θους ύπαλλήλων τών ταχυ

δρομείων. Ά χ , τί μάς έκαμε 
αύτό τό «Ελληνικόν Αίμα» 
πού έδημοσίευσε τό γράμμα, 
ή μάλλον τί μάς έκανε ό κ. 
Πλαστήρας πού τό έγραψεν!.. 

*
Ιδιαίτερα ol έξόριστοι Έ λ  

ληνες πολιτικοί—καί ώς γνω
στόν δλοι ol "Ελληνες πολιτι
κοί κατά καιρούς εΐνε έξόρι- 
στθι—θά καταστή άδύνατο νά 
συνενοηθοΰν μέ τούς όπα- 
Εούς τους. θά γράφη ό όπα- 
δός:

—«Σεβαστέ μου κύριε Πρό
εδρε.

Είμαι καλά καί τό αύτό έ- 
πιθυμώ καί δι’ ‘Υμάς. Δέν μάς 
γράφετε, κ. Πρόεδρε, δυό λέ
ξεις διά τήν έξωτεΡική πολιτι
κή; Μέ τήν Αγγλία πρέπει 
νά π«με, μέ τήν Αμερική ή 
μέ τήν Ρωσσία!»

Καί θά άποτντά ό κ. Πρόε
δρος:
Είμαι καλά καί τό αύτό έ- 

έπιθυμώ καί δι’ Ύμας».
Δηλαδή δέν είμαστε καί τό

σο.. , . καλά!■..
'  *

Τό δραματικό είς τήν ύπό- 
θεσι τών έπιστολών εινε δτι
καιιμιά φορά δέν τήν παθαί- 
νεΓ μόνο ό συντάκτης τους άλ
λά καί τρίτα πρόσωπα άθώσ. 
Έπί παραδείγματι. Είς τήν 
περίπτωσι της έπιστολής τοΰ
Ή  συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΝ ΜΥΛΩ
Ν AN : Σας συλλυπούμεθα έκ 
βάθους ψυχής. Ή  δυστυχία 
σας, δυστυχώς, εΐνε άνευ προ
ηγουμένου. Μόλις έ γίνατε ύ- 
πουργός τών Οικονομικών καί 
έξοίγγείλατε διά θριαμβευτι
κών δηλώσεων, δτι θά περικό 
ψετε π«ντα τά έπιδόματα τών 
ύπαλλήλων, ή Κυβέρνησις έ
πεσε. Εϊνε φρικτόν άυτό ποΰ 
έπάθατε! Οι έργαζόμενοι είς 
τό μέλλον θά ένθυμοΰνται δτι 
«Μυλωνάς» σημαίνει περικοπή 
παντός έπιδόματος. Καταλα
βαίνετε τί έχετε πάθει; Δέν 
μπορούσατε, εύλογη μένε, νά 
κάνετε δηλώσεις, έστω καί 
τήν τελευταία στιγμή, έστω 
κ«1 πρός τό θεαθήναι, και νά 
ταχθήτε ύπέρ τής αύξήσεως 
τών άποδοχών; Αντί νά κάμε 
'ε  αύτό «ϊύ σάς γράφουμε, 
τήν ή μέρα τής δημοσιεύσεως 
τής έπιστολής προέβητε είς 
τήν βαθυστόχασ*ον καί... άπο- 
καλυπτικήν δήλωσιν, δτι «συνε 
πεία τής δημοσιεύσεως ^ής έ
πιστολής τό γόητρον τής Κυ- 
βεΡνήσεως έτραυμο^ίσθη και 
ρίως».. Δηλαδή μ ά ς  φωτίσα
τε ·' 1 ! Πρό τής βάθυστοχά- 
στου δηλώσεώς σας ούδε'ις έ- 
γνώριζε τήν σημασία τής δη
μοσιεύσεως τής έπιστολής!!! 
Δέν μπορούμε νά καταλάβου
με τ'ι έπιδιώκΟτε διά τής δη 
λώσεως αϋΊής. Μήπως θέλατε 
νά πείσετε τόν κόσμο δτι ή Κυ 
βέρνησις θά έπεφτε λόγω τής 
έπιστολής; Είς αύτό δέν πρό
κειται νά πείσετε κοτνένα. "Ο 
λοι ε ΐνε  απολύτως βέβαιοι δτι 
τήν Κυβέρνησι Πλαστή ρα τήν 
άνέτρεψε ή γρουσουζιά σας. 
Δέν εΐνε ή πρώτη φορά πού 
πέφτει Κυβέρνησις ευθύς μό
λις γίνετε έσεΐς ύπουργός. 
Δέν εΐνε ή πρώτη φοΡά, άλλά 
νομίζομεν δμως, ότι εΐνε ή 
τελευταία φορά πού δέχεται 
πρόεδρος τής Κυβερνήσεως νά 
σάς άναθέση χαρτοφυλάκιον. 
"Οσο καί νά μήν εΐνε προλη- 
πηκοί οί "Ελληνες πολιτικοί 
δέν θά δεχθούν νά θέσουν έν 
κινδύνω τήν Οπαρξιν όλοκλή-- 
ρου Κυβερνήσεως. Κατά τε
λευταίων μάλιστα θεωρία τί>ο 
κ. ’Αγγέλου Τανάγρα ύπάρ- 
χουν μερικά άτομα τά όποια 
εκπέμπουν τήν γρουσουζιά έν 
εϊδει έΡτζιανών κυμάτων. Κα 
τόπιν τής θεωρίας αυτής οΐ 
άρνούμενοι νά σάς κάμουν 
Υπουργόν θά έχουν τοΰ λοι
πού καί., έπιστημονικά επιχει
ρήματα πρός δικαι'ολογίαν 
τους.

Έμεΐς, έν πάση περιπτώσει, 
έπειδή εΐμεθα ' προληπτικοί 
καί πρό τής θεωρίας τοΰ κ. 
Τανάγρα, σάς π&ρακαλοΰμεν 
νά μ ά ς  ειδοποιήσετε ποιό δρο 
μολόγιο άκολουθεΐτε συνήθως

δταν έξέρχεσθε τήν πρωΐοτν έκ 
τής οικίας σας. Έχουμε λό
γους νά μή θέλωμε νά σ ά ς  συ 
ναντήσωμεν! I ...

ΣΟΦΟΚΛΗΝ Β ΕΝ ΙΖ ΕΛ Ο Ν :
Δυστυχώς δέν μπορούμε νά 

σ«ς ύποστηρίξωμε πολιτι- 
κώς. διότι δέν εΐμεθα καθολι
κοί άλλά όρθόδοξοι. Πιστεύο
με δηλαδή δτι τό «Πνεύμα εκ
πορεύεται έκ τοΰ Πατρός» καί 
δχι σάν τούς καθολικούς «έκ 
τοΰ Πατρός καί έκ... τοΰ υΐ- 
οΰ». Έάν α^ό πού σάς γρά
φουμε δέν τό καταλαβαίνετε 
σημαίνει, δτι έχουμε άπολύ- 
τως δίκαιο νά εΐμεθα ορθόδο
ξοι. Έάν σας τό έχει πη καί 
άλλος σημαίνει, δΤι ήρχισε νά 
σχηματίζεται «κοινή γνώμη» 
γύρω άπό α°τό τό ζήτημα.

Α Χ ΙΛΕΑ  ΜΑΜΑΚΗ: Εΐσθε
τόσο τυχερός, ώστε κινδυνεύε 
τε νά άποκληθήτε ό «Μυλω
νάς» τής δημοσιογραφίας. Ά  
λήθεια, δέν βγάζετε μιά έφη- 
μερίδα μαζί μέ τόν κ. Μυλω- 
ιά; "Ισως ό ένας έξουδετε- 
ρώσει τόν άλλον...

ΛΑ-ΡΚΟΝ ΚΟΜΜΑ: Μή ξε
χνάτε δτι οί πλεΐστοι τών δι 
καζομένων δοσιλόγων άνή- 
κουν είς τό κόμμα σας καί οΉ 
ο ί  περισσότεροι μάρτυρες ύ- 
πεΡασπίσεως ανήκουν έπίσης 
εις τό χόμμα σας. Συνεπώς 
άλλοι πρέπει νά επιτίθενται 
κατά τού κ. Πλαστή ρα λόγω 
τής έπιστολής του καί δχι ύ- 
μεις. Εΰτυχώς διά τήν Ελλά 
δα υπάρχουν καί άλλοι.

ΒΑΣΙΛΟ ΦΡΟ Ν Α’ ’Αποφεύ
γετε vq- τραγουδάτε τοΰ «Ά- 
ητοΰ τό γυιό». Ζημιώνει τήν 
βασιλική ύπόθεσι. Προτιμό 
τερο εΐνε γιά σ α ς , νά τράγου 
δάτε τό «Λαοκρατία καί δχι 
Βασιληά». Έπίσης τήν παρα 
μονή τοΰ δημοψηφίσμοττος θά 
Ήτο σκόπιμο νά βγάλετε έις 
δλας τάς όδούς τών ’Αθηνών 
χωνιά καί νά φωνάζετε γιά 
«άκέρηα καί λαοκρατούμενη 
Ελλάδα». Προσέξετε μή κάνε 

τε λάθος καί φωνάξετε «Μεγά 
λη Ελλάδα». Χωνιά λοιπόν 
καί κραυγές «Άκέρηα Ελλά 
δα». Ποτέ τοΰ «’Αητού ό γυι- 
ός». Αύτό θά τό τραγουδοΰν οί 
οπαδοί τής άβασιλεύτου.

ΠΕΤΡΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΗΝ : 
Ελάβατε είς τάς χεΐρας σας 

τό πηδάλιον τοΰ κλυδωνίζομέ 
νου σκάφους τής πα<τρίδος. 
Ώς Ναύαρχος εισαστε ειδι
κός γι’ αύτή τή δουλειά. Ε λ 
πίζω νά μή μάς βουλιάξετε. 
Πρέπει νά άρθήτε είς τό ϋψος 
τών περιστάσεων. ’Ά ν  δέν φτά 
νετε, λόγω τοΰ δτι εΐσθε μό
λις ένα καί εξήντα, σάς συμ- 
ουλεύομεν νά μεγαλώσετε ά~ 
κόμα τά τακούνιά των παπου 
τσιών σας...

Α Γ Γ Ε /tTAi
3\ΡΗΜΑΤ!ΣΤΗΡΙ0ν | | !

— Οί ύπάλληλοι ζητοΰν ύ- 
τίουργόν τών Οικονομικών κα
τάλληλον νά αύξηση τάς άπο- 
δοχάς των. Έ ν  άνάγκη δέχον 
ται αϋξησιν τών άποδοχών 
καί άνευ ύπουργοΰ τών Οικο
νομικών ! !

—Ζητοΰνται δωμάτια ύπηρε
σίας πρός στέγασίν ύπηρεσια- 
κής Κυβερνήσεως.
—Ζητοΰνται Υπουργοί. (Πρω 

τοφανής διά τήν Ελλάδα άγ- 
γελία). Άπευθυν^έον: Πέτρον 
Βούλγαρην.

—Ζητείται επιστολή τοΰ κ. 
Σοφούλη. Πληροφορίαι: «Έλ  
ληνικόν Αίμα».

— Γεροντοκόρη ζη^εΐ έτέΡα 
γεροντοκόρη ΐνα ιδρύσουν ά
πό κοινού σύλλογον ύπέρ τών 
«δικαιωμάτων τής γυναικας». 
Πληροφορίαι: Μ. Σαφάκα:

— Δεσποινίς άρίστης οίκο 
γενείας, εύκατάστατος, δια- 
θέτουσα κεντρικόν άκίνητον 
ώς προίκα, ζητεί άνάλογο σύ
ζυγον. ΟΙ... ΚαφανταρικοΙ ά- 
τ.οκλείονται. Πληροφορίαι : 
Έ λ . Τσαπερδώνα.

—Ζητώ δάνειον, έξασφάλι- 
σις άπόλυτος.

Ά . Τράκας.

Η κυβερνητική κρίσις δέν 
είχεν έπίδρασίν έπί τής λί 
ρας. Άλλοτε ή παραίτησις 
τής κυβερνήσεως προκαλοϋσε 
διακυμάνσεις είς τήν χρημα
ταγοράν. Άλλά τό πεΡίεργον 
εΐνε δτι και ό σχηματισμός 
τής νέας Κυβερνήσεως δέν έ- 
πέδρασε έπί τής λίρας. Έ ξ  
δλων τών ανωτέρω έπεται, δ- 
τι ή λίρα κυττάζει τάς κυβερ 
νητικάς μανούβρας... άφ’ 
ύψηλοΰ.

ΙημεριναΙ έκπομποϊ
ΣΟ Φ ΙΑ : 8 μ. μ. Όμιλία άν- 

θρωπιστικοΰ περιεχομένου μέ 
θέμα «Ό ανθρωπισμός και τά 
τσακάλι»». 9 π. μ. Εκπομπή 
είδικώς διά τή Ρωσσία. «Πώς 
έσώσαμε τούς Ρώσσους». 10 
μ. μ. «Πώς έσώσαμε τούς Α 
μερικανούς». 11 μ. μ. «Πώς 
έσώσαμε τούςΈγγλέζους». 12 
μ. μ. «Πώς δεν.. θά σώσουμε 
τούς εαυτούς μας». 1 μ. μ. 
'Κάτω τά σύνορα» (τά Ελλη
νικά». 2 μ. μ. «Κάτω τά σύ
νορα (τά τουρκικά». 3 μ. μ.

Ομιλεϊ ό ΓεωΡγήεφ 
« Αριστερά.. έπιδεξιότης».
4 μ. μ. Ομιλεΐ ό Γεωργίεφ 
έπί τοΰ θέματος «Ό βουλγαΡι 
κός άριστερισμός καί ή πα
ροιμία άλλαξεν ό Μοίνωληός 
κι’ έβαλε τά ροΰχα άλλοιώς»..
5 μ. μ. Όμιλεΐ ό Γεωργήεφ 
πρός τούς Έλληνες κομμου- 
νιστάς «”Η δλοι θά πεθάνεΤε 
ή δλοι θά ζήσωμεν».

ΛΟΝΔΙΝΟΝ : 8 π. μ. Ομιλεϊ 
ό έν Άθήναις άνταποκριτής 
τών Τάϊμς έπί τοΰ θέμά’ος : 
«Λήπερ ό μοναρχοφασίστας :
1 Ώς γνωστόν ή έφημερίς 
«Τάϊμς» άνήκει είς τό συντη- 
ριτικόν κόμμα τό όποιον εΐνε 
κεκηρυγμένον ύπέρ τής . . · 
μπολσεβικικής έπανασ«άσε- 

ως). 9 π. μ. «Ημείς καί οί 
μοναδικοί μας σύμμαχοι "Ελ 
ληνες θά μοίΡασθώμεν τήν νί
κην» (κάποιος σπηκερ άναγι- 
νώσκει χειρόγραφον τό ό
ποιον είχεν γραφεί διά νά 
μεταδοθή πρό τετραεΤίτς. Διά 
τής έκπομπής του ταύτης, ά 
ναξέει παλαιάς πληγάς καί 
ώς έκ τούτου πρέπει νά άπολυ 
θή) .

ΑΘΗΝΑ 1: 8 π. μ. Ο κ. Πα
πανδρέου τ ρ α γ ο υ δ ά  διιά τήν 
βασιλευομένην καί τήν άβασί- 
λευτον: «Τούτη ή εκείνη γιά 
μένα τό ίδιο κάνει — κι’ δσες 
άλλες βρεθούνε μπροστά μου. 
Δέν μέ μέλλει,δέν πάλλει ή καρ 
διά μου κλπ.». 9. π. μ. Ό  κ. 
Πλαστήρας τραγουδά τήν μάν 
τινάδα: «Πανε άλλαξαν οί 
καιροί, δέν εΐνε πλιό σάν τό
τε—Μένα τό γεΡοκόκορα νά 
μέ τσιμποΰν οί.. κότες». 10 π. 
μ. Όμιλία τοΰ κ. Άλεξ. Μ υ
λωνά έπί τοΰ θέματος «ή Γρου 
σουζιά διά μέσου τών αιώ
νων»... 11 π· μ. Ομιλεϊ ό κα 
θηγητής τής φιλοσοφίας τοΰ 
δικαίου καί ύπουργός Προ- 
νοίας κ. Κων. Τσάτσος έπί 
τοΰ θέματος: «Ό Πλατωνικός 
έρως και ή... αβασίλευτος». 

12' Δέν όμιλεΐ ό κ. Καφαντά 
ρης. διότι τί μτ«ορεΐ νά πη; 1 
μ. μ. Τραγουδά ό κ. Σοφού
λης «Απόψε μελαγχόλησα»..
2 μ. μ. Εκπομπή είδική διά 
τήν Βουλγαρία μέ τό τράγου 
δάκι «Μ’ έκαψες γειτόνισα, 
κακούργα, δολοφόνισα. Μ’ έ
καψες μά θά καής σάν τό κε- 
ράκι τής Λαμπρής». 3 μ. μ. 
Ομιλεΐ ό σ. Σιάντος πρός

τόν κ. Πλαστήρα: «Είπαμε νά 
σέ βρίζουμε άλλά δχι καί νά 
παραιτηθής». . .  4 μ . μ . Ό  κ. 
Πλαστήρας τραγουδά πρόν τόν 
Σιάντον τό «Μή μου μιλάς γι’ 
άγόπτες γιατί δέν σέ πιστεύ 
ω». . . 5 μ. μ. Τραγουδά ό σ. 
Σιάντος πρός τόν κ. Τσιμιρώ 
κο: «Έμεΐς κι’ άν τσακωθή
καμε πάλι θ’ άγαπηθοΰμε». 6 
μ. μ. Τραγουδά ό κ. Τσιριμώ 
κος πρός τόν σ. Σιάντο: «Μέ
να τού Γιάννου τό παιδί—ό κό

σμος γιά τά σένα—δέν έχει μά
τια νά μέ δή». 7 μ. μ. Όμι
λεΐ ό Λ. Πηνιάτογλου έπί τοΰ 
θέματος «Υποβρύχιος τρόμος»

Ε Π ΙΚ Α ΙΡ Ο Σ  ΔΙΑΛΟΓΟΣ

—Ανάρπαστο γίνεται κά
θε έβδομάδα τό έβδομαδιαΐο 
περιοδικό «ΡΟΜΑΝΤΣΟ» Π !

— Αύτό τό πρόσεξα κι’ έ
γώ. Μά γιατί;

— Δέν τό καταλάβοττε; Τό 
περίφημο βιβλίο τοΰ Βίκτω- 
ρος Ούγκώ πού όλόκληρο δη 
μοσιεύεται σέ 4 μόνον τεύχη 
και δλη ή άλλη Ολη του τό 
κατέστησαν άπαρ&ίτητο σύν
τροφο κάθε οίκογενείας.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
Γεννήσεις

— Έγεννήθησοτν, κατόπιν 
τεχνητής γ ον ψοπο ιή σ ε ως, δη
λώσεις τοΰ ύπουΡγοΰ τών ’Ε 
ξωτερικών τών ’Ηνωμένων Πο 
λιτειών κ. Στετίνιους. άποδο- 
κιμάζουσαι δήθεν τήν πολι- 

j τεία τοΰ Μακαριωτάτου Άν- 
! τιβασιλέως. Όμιλοΰμεν περί 
τεχνητής γονιμοτιοιήσεως τών 
δηλώσεων διότι κοετά νεωτέ- 
ρας πληροφορίας τήν σύλλη- 

! ψιν καί γέννησιν προκάλεσεν 
ή έξής έρώτησις, τοΰ μαιευτή 

j ρος—δη μοσιογράφου: 
ί —« Σ υνεβουλεύθη ό Άντιβα- 
σιλεύς περί τής κυβερνητικής 
μεταβολής έν Έλλάδι, τόν Α 
μερικανό πρεσβευτή!»

—«’Όχι».
! Αύτό τό «δχι» εΐνε φανερόν 

δ τ ι  ε ΐν ε  τέκνον πΡοελθόν έκ 
τεχνητής γονιμοποιήσεως.

—Καθημερινώς γενναται είς 
τ ά ο  έφημερίδας κ*α ίμία νέα 
«αυθεντική» έξιστόρησις τής 
δράσεως τών ύπηρεσιών πλη 
ροφοριών κατά τήν διάρκεια 
της κατοχής. Οί γεννήτορες 
δημοσιογράφοι είς πολλάς πε 
ριπτώσεις κακοποιούν τήν 
δράσιν, τών έκτελεσθέντων ύ 
πό τοΰ έχθροΟ. ’Ά ς  έχουν ύπ' 
δ ψ ε ι των. δτι οΐ νεκροί... έκδι 
κοΰνται I . .
Θάνατοι

Τήν προσφιλή μας, αύστη- 
Ρώς « Υπηρεσιακήν»
ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ϋΛΑΣΤ ΗΡί

θοαοΰσαν συνεπεία έκρήξεως 
«Αίματηράς» δυναμίτιδος, έ- 
κηδεύσαμεν κΓ ό πόνος μας 
δ έ ν  λέγεται.

Οί τεθλιμμένοι μάγειροι 
Θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ. Γ. ΚΑΦΑΝ 

! ΤΑΡΗΣ
Δω cgi είς υνήμην

1 Είς μνήμην τής Κυβερνή- 
; σεως Πλαστήρα προσέφεραν:

—Τό λαϊκό κόμμα ένα γλέν 
τι τρικούβερτο.

—Ό  κ. Παπανδρέου τήν α
διαφορία του.

— Ο κ. Κολυβάς, κόλυβα τυ 
|λιγμένα είς τό σχέδω τής χι
λιοστής του συντακτικής πρά- 
ξεως.

—Τό κόμμα τών Φιλελευθέ 
ρων τήν βαρυτάτη θλίψι του.

—Τό Κ. Κ . Ε . τόν κρυφό 
του τόν καϋμό. . .

— Ό  κ. Μυλωνάς τήν γρου
σουζιά του.

— Ή  ενωσις αποτάκτων θά 
προσφέρη πολλά άπό τά γα
λόνια τών μελών της.
5ύχα~>ιστήριον

Θεωροΰμε κοοΟήκον μας, δ
πως καί δημοσία εύχαοιστή- 
σ ω μ ε ν  τήν διεύθυνσιν τής έ- 
φημερίδος «Έλληνικόν Αΐ- 
ιιά», διότι κατόπιν τής δημοσι 
έ ύ σ ε ω ς  τής έπιστολής, τοΰ κ. 
Πλαστήρα περιωρίσθη σημοτν 
τικώς ή άλληλογραφία καί 
ουτω άπηλλαγη μεν μεγάλου 
μ έ ο ο υ ς  κοπιαστικής έ Ρ γ α σ ία ς .

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ .Τ .Τ .
Άφίξίΐς

Άφίκετο είς Λονδίνο ό κ. 
ΣοφιοΓνό',ουλος. ΓΕρωτηθεΙς 
παοά δημοσιογράφων έπί τής 
κυβερνητικής μεταβολής ά- 
πήντησεν: «Δόξα τώ θεώ τήν 
σκααπούλαρα».

ΜΚΑΕΝΙΖΜΟΧ

Υπό μελών τού Κόμματος 
τών «όρθοδόξων φιλελευθέ
ρων» έκφράζεται ή ύπόνοια 
δτι ό κ. θ. Σοφούλης προσπα
θεί νά έξισώση τήν δύναμιν 
τοΰ κόμμοττος πρός τό μηδέν 
διότι εΐνε. . . μηδενιστής. ‘Η
μείς δμως πιστεύομεν δτι ό κ. 
θ. Σοφούλης δέν εΐνε μηδενι
στής άλλά θά γίνη μετά τάς 
έκλογάς.

Ή  «ν*ιτέρω φ«τ©νραςρία έλή- 
q;8n Aria t iS ix iv  φωχορεηάρτε? 
μ»5 ην στιγμήν έγένετβ
ή άπίηειο» «οτά Tcii >c. Ναπ. 
Ζερβά. Οι δοάατχι ύι«κρί>θ'- 
τ*ι εύκρινώς. O i t c ia j  τούς ά 
ναγνωρίοει χ»θ' βόόν νά μ«> 

ΥΡάψϊΐ.

ΚΟΜΜΑ Φ ΙΛΕΛΕΥΘ ΕΡΩ Ν : 
^Μετά τήν πτώσιν τοΰ κ. Ν. 
Πλαστήρα). «Τό πένθος δέν 
ταιριάζει στήν Ήλέκτρα άλ
λά στόν Θ. Σοφούλη». Έ ρ  
γον τοΰ συγγραφέως « Ώ ” Νί
λα» ( θ ' Νήλ).

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α ΙΜ Α : «Ό
ταχυδρόμος τής Α. Μεγαλει- 
ότητος».

ΠΟΛΙΤ ΙΚΗ  ΚΑΤΑ ΣΤΑ 
Σ 1Σ : «'Όταν ξυπνά τό ΙΚΤ
ρελθόν».

ΛΑΙ-ΚΟΝ ΚΟΜΜΑ: « Α 
μαρτωλών σωτηρία». . .

Ο ΙΚ Ο Σ  ΑΝΤΙ Β Α Σ  ΙΛ ΕΩ Σ  : 
«Μετά τήν καταιγίδα».

Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ  Κ ΥΒΕΡΝ Η  
Σ Ε Ω Σ :  «Ό Κοντορεβιθού
λης».

ΑΛΕΞ. ΜΥΛΩΝΑΣ: Πολλά 
έργα: 1) «Μάλαμα πιάνω 
κάρβουνο γίνεται» 2 ) «Εξήν
τα χρόνια γρουσουζιά». 3) 
«Ό γρουσούζης», 4) «Ξορκι
σμένος μέ τόν άπήγοτνο», 5) 
«Στά δρη στά βουνά», 6) 
"Οπως σοϋρθε νά σοΰ <ρύγη», 
7) «Άερικό—δυναμικό—τελώ

νιο», 8 «Ψτύσατε τόν κόρφο 
σας».

Ν. Π ΛΑΣΤΗΡΑΣ: «Έγώ
γράμματα μάθαινοτ—καί νά 
σ«ς πώ τί πάθαινα».

ΝΑΠ. Ζ Ε Ρ Β Α Σ :  «Ή άπό 
πείρα» (Φάρσα).

Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ : 
«ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΧΑΤΑ» (ταινία 
όμιλΟΟσα καί ύβρίζουσα, ή 
μ«λλον, ύβρίζουσα και. . .  ύ- 
δρίζουσα).

ΧΡΗΜΑΤΙ ΣΤΗ Ρ ΙΟΝ : «Σύ
πού πέταξες στί·> Οψη» (πρω 
ταγωνιστεΐ ή κ. Λίρα).

1. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : «Πα 
ρά.. τρίχα».

ΜΑΚ Μ ΙΛΛΑΝ: « Η Νταν
τά».

Κ.Κ.Ε. : «Ποη/δημοκρατικό 
μέτωπο» (ΦάΡσα).

ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ:
«"Εχετε γειά βρυσοΰλες».

Δ ΙΚ Η  ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ: «Τοί 
χες περμανάντ».

Ιύγχοον >ι ά/ώνες

Είς τό γήπεδον τοΰ Παναθη 
να!·κοΰ ένώπιον πλήθους κό
σμου έτελέσθη έλλη\»^δρεττα 
νικός ποδοσφαιρικός άγών.

Είς τό μέγαρον Άντιβασι- 
λείας έτελέσθη βρεττάνο-Πλα 
στηοικός παλαιστικός άγώ» 
δστις έσυνεχίσΟη μέχρι τελι
κής πτώσεως τοΰ κ. Πλαστήρα.

Ώς δικιτηταί παρέστησοτν 
πολλοί ‘Έλληνες.

ΙΟΓΟΙ ΜΕΓΑιΟΝ ΑΝίΡΙΗ
—«Ό κουκουές, ή κουκουοδ, 

τό κουκουοΰν».
Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗΣ 

—«Δέν έχω ίδέα άπό τό “Υ
πουργείο τών Εσωτερικών».

Γ. MAP ΙΔ ΑΚΗ Σ 
(καθηγ. τοΰ Πανεπιστημίου)

ΠΡΟ TPISIONTAETIU
— Συντόμως ύπάρχει ή έλ- 

πίς, δτι θά έπιτευχθή ένωσις 
5λων τών έθνικοφρόνων κομ
μάτων.

— Τό δημοσιοϋπαλληλικόν 
ζήτημα ρυθμίζεται έντός τής 
χΰριον όριστικώς.

-Τό Κ .Κ .Ε .  θά προβή ε4<; 
ττ^καλύψεις είς βάρος τοΰ κ. 
Παπανδρέου.

Β ί ο ς  κ α ί  π ο λ ι τ ε ί α  μ ε γ ά λ ω ν  ά ν δ ρ ώ ν
S S  rriSI ΐ & Κ 7 Τ \

(Συνέχεια 10η)
1) Τό κτύπημα τ«ύ έφαγε ό 

Άδόλφος μας στό κεφάλι ή 
totv δυνατό. ’Αναίσθητο τόν 
μετέφεραν σέ μιά κλινική.

2) ΟΙ γιατροί πού τόν έξή 
τοχαν άπεφάνθησ<χν δτι εΐχε 
πάθει διάσεισιν τοΰ έγκεφά- 
λου.

3) Είς τήν κωματώδη κα- 
τάστασιν ποΰ εύρίσκετο εΐχε 
διαρκείς παρακρούσεις καί έ
βλεπε εξωφρενικά καί άσυ-

Η  Ζ Ω Η  Τ Ο Υ  Α Δ Ο Α Φ Ο Υ  Χ Ι Τ Λ Ε Ρ
νάρτητα δράματα. Η διάσει- j 
σις τοΰ έγκεφάλου δέν ήταν 
άπλή διάσεισις άλλά διασά- 
λευσις.

4) Οί φίλοι του τακτικά 
Τρχοντο γιά νά παρακολου
θούν τήν κατάστασιν του. Ό  
γιΟτρός τούς εΐχε συστή
σει νά μή δμιλοΰν κοντά 
είς τόν άσθενή διότι πι
θανόν νά άντιλαμβάνετο ώ- 
ρισμένας λέξεις. Δυστυχώς 
6μ-ΐι>5 δέν ήκολούθησαν' τήν

I συμβουλήν του. Λέγομεν δυ ι 
στυχώς διότι δυό λέξεις τάς 
όποιας έπρόφεραν κοντά του 
καί τάς ήκουσε είχαν μοιραία 
καί καταστρεπτικά άποτελέ- , 
σμοττα. Συνωμίλουν κάθώς εϊ- 
πομεν κοντά του άπερισκέ- 
πτως καί κάποιος άναφερόμε- 
νος είς τήν κωματώδη κατά· 
στασιν τοΰ άσθενοΰς έπρό-1 

I φερε τήν λέξιν ΚΩΜΑ ή όποίο;; 
| δμως άπετυπώθη είς τόν έγκέ j  

| φαλον τοΰ "Αδόλφου. Κάποιος

άλλος βλέποντας τάς. άναμφι- 
σβητήτους έκδηλώσεις τής 
τρέλλας τοΰ άσθενοΰς είπε : 
«Νά ζή κανείς ή νά μή ζή.. ·»

Τό ΝΑ ΖΗ άπετυπώθη κι 
αύτό στόν άρρωστη μένο έγκέ 
φαλο τοΰ Χίτλ,ερ.

5) "Οτοτν τέλος άνέρρωσε 
ά π ό τό  τραΰμά οί δύο αΰτές 
λ έ ξ ε ις  τοΰ είχαν γίνει έμμο
νος ιδέα. Άνεστάτωσε τήν 
κ λ ιν ι κ ή ν  στριφογυρίζοντας καί 

I π ρ ο φ έ ρ ω ν  διαρκώς αύτές τις

δυό λέξεις. £τσι οί γιατροί 
διέταξατν τήν μεταφοράν του 
είς ψρενοκομεΐον. Έ κε ΐ δμως 
ή τρέλλα του έφθασε είς τήν 
ιιεγαλυτέίαν της όξύτητα δ 
τΟν ύπό τήν έπήρρεκχν πάντο
τε τών λέξεων ΚΩΜΑ καί 
ΝΑ ΖΗ άπεφάσισε νά ίδρύση 
τό. . . ΚΟΜΜΑ τών ΝΑΖΙ.
(Ή  συνέχεια είς τό επόμενον)
1<ΙΙΜ Ι|ΙΙ|||ΙΙΙ|ΙΙ||ΙΙΙΙΙΙΙ(·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙ··ΙΙΙΙ·ΙΙΜ*«Ι·Ι«ΙΙ··ΙΙ·ΙΜΙ

Σκίτσα καί γελοιογραφίαι 
Σ .Π Ο ΛΕΝ ΑΚΗ

ΑΠΟΑΟΓΙΙΜ ΟΖ

Ο ΕΝΟΧΟΣ
.Δέν φταίει ή έταστολή 
γιά τήν μεταβολή...

*
Γκρεμίζει μαγαζιά
τοΰ Μυλωνά ή., γρουσουζιά..

δσοι τόν άγαπάγανε 
τώρα τόν κάνουν πέρα. 
Σάν έμπη σέ κυβέρνησι 
πέφτει τήν αλλη μέρα.

Τάξις; Όχλοβοή κι' άντάρα. 
Τά οικονομικά! Μαντάρα. 
«Δυναμισμός» καί λόγια έ 

(ξαλλα.
Στήν πράξι.. κουραφέξαλα.

*
Πρό παντός φιλοπατρία: 
—«Ζήτω τό τριάντα τρία» '■ .

*
Ώς πρός τό δημοφήφισμα 
καθένας μας γνωρίζει:
«Ό μή θέλων νά ζυμώση 
πέντε μέρες... κοσκινίζει».
“  *
‘Η διοίκησίς του δράμα 
Είς τό τέλος δέ τοΰ δράματος 
είς ένα παληό του γράμμα 
συλλαμδάνεται... άγράμμα- 

(τος
ΑΣΜ ΟΔΑΙΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ

Είΐιπ adh m m \η
Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος !
κ. Πλαστήρα έπλήρωσε τή νό 
φη καί ό κ. Σοφούλης. Τδί-Ι 
ως ό κ. Σοφούλης. Τί έφταιγε 
δ άνθρωπος; Αυτός έγραψε 
τό γράμμα; Καί δμως αύτός 
τήν πλήρωσε. Τά έννέα δέκα
τα τών ύτ,ουργών τής «Υπη
ρεσιακής» Κυβερνήσεως Πλα 
στήρα άνήκον είς τό κόμμα 
του. Τά εΐχε βολέψει μιά χα
ρά. Διά τής δημοσιεύσεως ό
μως μιάς έπιστολής πού δέν 
εγραψεν αύτός, ϊρθεν τούμπα 
ή « Υπηρεσιακή» καί οΐ Υ
πουργοί του έφυγαν άπό τήν 
εϊσοεο τής ύπηρεσίας. Άπό 
τήν είσοδο δηλαδή tjjύ μπαί 
νουν είς τάς Κυβερνήσεις οΐ 
Υπουργοί έδώ καί δκτώ χρό
νια !..

Ά μ , ό κ. Ά .  Φιξ; Σκεφθή- 
κατε τό δράμα τοΰ κ. Φιξ 5 
ΤοΟ τηλεφώνησε ό κ. Σοφού
λης δτι τόν κάνει ύπουΡγό τοΰ 
Έφοδιασμοΰ. Παράτησε ό άν 
θρωπος τά ψυγεία του καί έ 
σπευσε νά δρκισθή. Άλλά κα
νείς δέν άδιαζε νά τό» όρκί- 
ση. Εΐχε δημοσιευθη τό γράμ 
μα!...

—«Καί τί φταίω έγώ γιά 
τό γράμμα;»

Έ λ α  ντέ; Τί έφταιγε αύτός 
νά πάρη μιά ψυχρολουσία ά- 
συνήθιστη καί έπικίνδυνη ά- 
κόμη καί γιά διομήχανο.. . .  
παγοποιίας;

Καί τις μπύρες ποϋ κέοασε 
ποιός θά τις πληρώση; Ό κ. 
Πλαστήρας ή ό κ. Σοφούλης;

Σπαρακτικό τό δράμα σου 
κ. φιξ. Ό «Λαουτζίκος» σέ 
συλλυπείται, άλλά ό κόσμος 
θά σοΰ &άλη... πάγο...

Σάν είδανε Κυβέρνησι 
ύπηρεσιακή,
γίναν κι’ οι δουλγαρόφιλοι 

. άντιβουλγαρικοί...

—«Κάτω λοιπόν ό Βούλγαρης, 
ό διάολος νά τόν πάρη.
Κάτω λοιπόν, ό Βούλγαρης 
καί ζήτω... οί βουλγάροι».. .

ΑΣΜ Ο ΔΑΙΟ Σ

“MAYPOiJBIMPHt
Νομίζω άνευ λ.όγου 
κατήλθεν τοΰ άλογου...

*
Ώς «μαΰρος καβαλλάρης» 
άντικείμενον άγάπης.
'Άν  τό άλογο τοΰ πάρης,
μένει μαΰρος ή άράπης.

*
—«Κανένας δέν σέ θέλει πιά*» 

—«Έδώ δέν εΐνε ’Αραπιά!»

—«Διά τό δημοψήφισμα 
θέλετε νά μιλήσω μεν;
Νομίζω έπιβάλλεται 
πρώτα νά ήρεμήσωμεν»...

*

Μά τόν πήραν μυρουδιά 
κι’ δλοι άρχισαν καί βρίζουν. 
—Κύ,ο ‘Αράπη τά παιδιά 
μέ τόν χρόνο δέν... μαυρίζουν» 

ΑΣΜ ΟΔΑΙΟΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  ί 
Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Ν !

ΣΗΜ ΕΡΟΝ 

Πανηγυρική πρεμιέρα μέ 

τήν τσιγγάνικη τραγωδία

Γ Ρ Α Μ Μ Α  
ΘΑ ΛΑΒΗΣ

Πρωταγωνιστεί 6 κ. Ν. 

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Τό έργον έχει γραφή άπό 
άγνωστον ΑΓΓΛΟ Σ Υ Γ 

ΓΡΑΦΕΑ

Ε Σ Τ Ι ATOP ΙΟΝ

‘ Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Α
Ν ΕΑ , ,

Σ Ε Ρ Β ΙΡ Ε Τ Α Ι Ο,ΤΙ ΤΟ 

ΕΚΛΕΚΤΟΝ

A ΡΧ I ΜΑΓΕ I ΡΟ Σ

0 ΔΗΜ. 

ΛΛΜΠΡΛΚΗΣ
Ε ΙΣ  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΜΑΣ ΤΡΩΤΕ ΚΑΙ ΤΡΩ 

ΓΕ Σ Θ Ε

Ό  Διευθυντής του πολιτι
κού οίκου τής Α. Μ. τοΰ Άντι- 
βασιλέως κ. Γεωργάκης λέγε
ται, δτι έχει έξαιρετικήν δ- 
σφρησιν. Οϋτω πρό ένός μη- 
νός περίπου έμυρίστηκε, δτι ό 
αντιναύαρχος κ. Πέτρος Βούλ 
γαρης προωΡίζετο νά διαδε- 
χθή έν καιρώ τόν στροηηγόν 
κ. Πλαστήρα "είς τήν προεδρία 
τής Κυβερνήσεως καί ήρχισε 
νά προετοιμάζεται καταλλή 
λως διά νά άποκτήση τήν εύ
νοια τοΰ μέλλοντος πρωθυ- 
πουργοΰ τής χώρας. Οϋτω τήν 
<£5ην Μαρτίου, ή μέρα τοϋ Ευ 
ανγελισμοΰ, έστειλε εις τήν 
οικία τοΰ κ. ΠέτΡου Βούλγαρη 
ένα θεώρατο κουτί σοκολά- 
τες. . . Ό  κ. Πέτρος Βούλγα
ρης ό ,όποΐος— δπως λένε οί 
κακές γλώσσες—εΐχε μυρισθή 
καί αύτός πρό μηνός περίπου, 
δτι γίνεται πρωθυπουργός, άν 
τελήφθη μέν τήν σημασία τοΰ 
δώρου τοΰ κ. Γεωργάκη άλ
λά! πονηρότατα, έκαμε πώς 
δέν έκατάλαβε τίποτε. Οϋτω 
άφοΰ έφαγε πρώτα τις σοκο- 
λάτες έπήρε ενα μπιλιέτο του 
καί εγραψεν πρός τόν κ. Γε- 
ωΡγάκη τά έξής:

«θερμώς εύχαριστώ» 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Ως γνωστόν ό κ. Βούλγα

Δέν κσθόνανε οτ’ αό- 
γό του ;

ΙΙΙ|ΙΙΙΙΙΙΙ(ΙΙΙΙΙ«»ΙΙ)ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΜ ·Μ ΙΙΜ Ι···ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΜ >

ρης όνομάζεται Πέτρος άλλά 
έφ' δσον τό δώρον έστάλη 
τοΰ Ευαγγελισμού έγινε Ευ 
άγγελος διά νά σωθοϋν τ ά .. . 
προσχήματα.

Μ ή λησμονήσετε αυ
τήν τήν έβδομάδα νά 
διαβάσετε τό περιοδι
κό «ΡΟΜΑΝΤΣΟ» μέ 
τόν μέγα διερμηνέα 
τής ’Αγγλικής τόν 

ΧΑΖΟΠΡΟΒ ΑΤΙΝΑ

Σ Ο Υ Ρ Ρ Ε  Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ι  Τ Τ ιΝ Α Κ Ε Σ

ΒΟΒΟΛΙΝΟΠΙΝΙΑΤΟΓ ΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

(Πίναξ τοΰ σουρρεαλιστοΰ κ. ΗΚΑΝΕΛΟΠ.Σ



s Αί τελευταία», ειδήσεις τής έ6δομάδος=
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Καϋμένε ’,Αβέρωψ, πόσες φορές 
θά σέ θυμηθώ...

me. l i d

ΧΑΙΡΕ ΒΑΘΟΣ AIVIETPHTON
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Η  ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Η Τ Η  Γ Ο Ν Ι Μ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ

Ό  κ. Πλαστήρας παρητήθη | 
της πρωθυπουργίας διότι δέν ι 
ήτο δυνατόν άφ’ δτου κάποτε! 
έξεδήλωσε αμφιβολίας ώς 
πρός τήν νίκην τών συμμά
χων νά προΐσταται της έλληνι 
κής Κυδερνήσεως καθ’ ήν στι
γμήν πρόκειται νά άπαιτήσω 
μεν τούς καρπούς της «άμφι- 
δόλου» νίκης.

‘Η άπόφασις περί άτ,οπομ 
πής τοΰ κ. Πλαστήρα έξεδόθη 
ύπό τοΰ Μακαριωτάτου Άντι- 
δασιλέως κατά παράδασιν 
τών κρατουντών κανόνων δι
καίου. Διότι εΐνε μέν άναντίρ 
ρητόν, δτι άμφέδαλλε περί της 
νίκης, άλλά κατά τήν δικονο
μίαν οί κατηγορούμενοι άθω 
ώνωνται λόγω άμφιδολιών, 
ένώ ό κ. Πλαστήρας κατεδικά 
σθη. Τό όιΡθόν της άνωτέρω 
σκέψεως έπικροτοΰν καί τινες 
μεγάλοι νομικοί μεταξύ τών 
όποιων κίχί ό δημοδιδάσκαλος 
κ. Γιάννης Ζεΰγος ή Ταλαγά- 
νης. Άντιθέτως ό μέγας συν· 
ταγματολόγος κ. Γ  ιώργης
Σιάντος διά δηλώσεών του έ- 
χαρακτΛρισε τήν άποπομπήν 
τοΰ κ. Πλαστήρα άπλώς. ·.
«αντισυνταγματικήν» I ! Πάν

τως αί άμφιδολίαι τοΰ κ. Πλα 
στήρα τόν άνάγκάσαν νά woc- 
ραιτηθή. Κατά τινας πρόκει

ται νά ήγηθή τοΰ «Πανδημο- 
κρατικοΟ μετώπου» άλλά καί 
έπ’ αύτοΰ ύπάρχουν άμφιδο· 
λίαι. Πέραν δμως τών άμφιδο 
λιών υπάρχει ή ελληνική πρα- 
γματικότης καί τήν έν λόγω 
πραγματικότητα διαχειρίζε
ται σήμεΡον κυδέρνησις ΰπη 
ρεσιακή γεννηθεΐσα κατά τι 
νας κατόπιν τεχνητής γονιμο- 
ποιήσεως. Ως, εΐνε δέ γνω
στόν, ή τεχνητή γονιμοποίησις 
έτελειοποιήθη τελευταίως έν 
Αγγλία  τόοΌ πολύ, ώστε συλ 
λαμδάνουν δι’ αΰτής δχι μό
νο γυναίκες άλλά καί. .. άγ- 
δρες καί πρωθυπουργοί καί 
υπουργοί καί . . . ’Αρχιεπί
σκοποι.

Τά άνωτέρω προέρχονται εκ 
τών ήνωμένων μαγειρείων 
«Δ. Λαμπράκη—-Θ. Σοφούλη» 
καί σερδίρονται κατά προ- 
τίμησι μέ τήν σάλτσα της «δυ
σφορίας τών ’Αμερικανών» ή 
όποία εΐνε ή τελευταία σπεσι
αλιτέ τοΰ καταστήματος.

Μάλιστα οί καλώς πληροφο 
ρημένοι χασομέρηδες τοΰ 
«Ζαχαράτου», έλεγον δτι ή_ έν 
λόγω σάλτσα σερδιρισθεΐσα 
διά τής προσθήκης, καταλλή- 
λων διεγερτικών είς τόν εχον- 
τα μεσάνυχτα άπό μαγειρι
κήν κ. Πλαστήρα, τοΟ προεκά-

λεσεν πονηράς σκέψεις. 03- 
τω λέγεται δτι ό κ. Πλαστή
ρας έστριψε «λεβέντικα» τά 
μουστάκι του καί έζήτησεν ά
πό τόν κ. Σπαή πληροφορίας 
περί τών διαθέσεων τών 
Δίδων στρατιωτικών μονάδων.^

’Αλλά άς άφίσωμεν τήν 
σάλτσαν καί τά μουστάκια 
τοΰ κ. Πλαστήρα καί άς 2λ- 
θωμεν καί πάλιν είς τήν ση
μερινή πολιτική πραγματικό
τητα.

*Η ΚυδέΡνησις Βούλγαρη 
κατηρτίσθη καί άνέλαδεν τήν 
διακυδέρνησι τής χώρας. Τά 
μή συμπλη ρωθέντα είσέτι δ- 
πουργεΐα, πιστεύεται, δτι θά 
συμπληρωθούν μέχρι τής έ- 
σπέρας, οπότε θά έπιστρέψουν 
έκ τής άνά τά καφφενεϊα 
τής πρωτευούσης πρός αγραν 
υπουργών περιοδείας των, τά 
λαγωνικά τοΰ Άντιδασιλικοΰ 
οίκου. ’Επίσης πΡός τόν σκο
πόν τής συμπληρώσεως της 
Κυδερνήσεως έδημοσιεύθη εϊς 
τάς στήλας της «’Εστίας» ή ε
ξής άγγελία: «Ζητείται 6- 
πουργός υπηρεσιακής Κυδερ
νήσεως. Παρέχεται τροφή καί 
δωμάτιον·. . υπηρεσίας». Έ λ  
πίζεται δτι θά σπεύσουν πολ
λοί διότι ύπάρχουν χιλιάδες... 
άστεγοι έν Άθήναις 1!

Έντύπωσιν προεκάλεσαν 
είς πάντας ή στάσις τών Φι
λελευθέρων (δμάς Σοφούλη) 
καί τών προοδευτικών (Γ. 
Καφο:ντάρης), έναντι τής 

ύπηρεσιακής κυδειΡνήσεως 
Βούλγαρη. Ή  έχθρική στάσις 
τών έν λόγω κομμάτων άσφα 
λώς θά βαρύνη έπί τής τύχης 
τής Κυδερνήσεως. Διότι δέν 
πρέπει νά λησμονήται δτι τό 
κόμμα τών φιλελευθέρων (ό- 
μάς Σοφούλη) θεωρειται 
συμφώνως πρός τό πλάσμα 
τής δυνάμεως τών κομμάτων 
κατά τό 133*>, — τό οποίον 
πλάσμα άπό καιροΰ εϊς και
ρόν ξαναζεσταίνεται ώς κα- 
τάπλασμα— θεωρειται, λέγο- 
μεν, ώς τό μεγολύτερον έλλη 
νικό κόμμα! Ένώ έξ άλλου 
τό κόμμα τών προοδευτικών 
(Γ. Καφαντάρης),έδάρυνεπάν 
τοτε έπί τής πολιτικής κατα-
στάσεως, άν δχι δσο τό κόμμα 
τών φιλελευθέρων (όμάς Σο
φούλη), τουλάχιστον δμως δ
σο τό κόμμα τών άγροτικών 
(Α. Μυλωνάς).

Ύπό τοιαύτας συνθήκας εΐ
νε προφανές δτι είς τήν κυδέρ 
νησι Βούλγαρη δέν μένει

παρά νά παραιτηθή. Αύτή ή 
γνώμη έπικρατεΐ μεταξύ τών 
πλέον έγκύρων πολιτικών κύ
κλων (όμάς «Λαουτζίκου»).

Η Ρ ΕΒ Α Ν Σ
Σ υντάκτης μας έπεσκέφθη 

τόν σ. Παρτσαλίδη διά νά τοΰ 
ζητήση τήν γνώμη του έπί τής 
πτώσεως τής κυδερνήσεως 
Πλαστήρα.

Ό  σ. Παρτσαλίδης διαφω- 
νών πρός τήν τακτική τοΰ Κ. 
Κ .Ε . έπετέθη κατά τοΰ κ. Πλα 
στήρα σφοδρότατα διά λό
γους—ώς έδήλωσεν—προσωπι
κούς.

Ο συντάκτης μας ήρώτη 
σεν ώς ήτο έπόμενον είς τί συ 
νίστανται οί προσωπικοί λό
γοι. ’Αλλά ό σ. Παρτσαλίδης 
ήρνεΐτο νά προβή είς διευκρι 
νίσεις. Πρό τής επιμονής τοΰ 
συντάκτου μας όμως ύπεχώ- 
ρησεν καί είπεν:

«Εΰχαριστήθηκα μέ τήν 
πτώσι τοΰ Πλαστήρα. Νά μά 
θη νά λέη άλλη φορά:«Κάτσε 
κάτω ΠαΡτσαλίδη». «Κάτσε 
κάτω τώρα Πλαστήρα γιά ίά 

' δάλης γνώσι».'..

Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α  
Δ Ι ’ Α Θ Ε Μ Ι Τ Ο Ν
Σ Υ  Ν C Γ 0 _ Μ  5 Μ 01*

Ό  Διευθυντής τοΰ «Λαουτζί 
κου» μ.ετέδη είς τό Ύπουργε1- 
ον Τυτ.ου καί Άποτυφλώσεως 
καί άφοΰ συνεχάρη τόν νέον 
Υπουργόν κ. Ζακυνθινό διε 
μαρτυρήθη έντονώτατα διότι 
ή έφημερίς «Πολιτικός» κά- 
μνει είς τόν «Λαουτζίκον» ά- 
θέμιτον συναγωνισμόν. Οϋτω 
ένώ ό «Πολιτικός» έκδίδεται 
ώς καθημερινή πολιτική έφη
μερίς περιέχει ύλην ώς έπί 
τό πλειστον σατυρικήν. Πρός 
έπίρρωσιν τών ισχυρισμών 
του ό κ. Άσμοδαΐος προσεκό- 
μισεν φΰλλον τής έν λόγω έ
φημερίδος είς τήν όποιαν έ- 
δημοσιεύοντο τά έξής σπαρτα 
ριστά:

1) «Κουκουεδίσκος— Κασι- 
ματίσκος», 2) Ή  έφημερίς 
«Ελευθερία» εΐνε Κουκουοΰ», 
3) «Φρενοκομεϊον κουκουεδέ- 
στατον». Ό  κ. ύπουργός έδή
λωσε δτι πρώτη φορά πληρο 
φορεΐται δτι ό «Λαουτζίκος» 
εΐνε έφημερίς σατυρική. Είχε 
τήν γνώμη δτι εΐνε ή σοδαρο- 
τέρα τών ’Αθηναϊκών έφημε
ρίδων. Καί άν δέν είχε αύτή 
τήν γνώμη ό κ. Υπουργός τήν 
έχομεν ήμεις.

Ο Μ ΟΝ ΟΙ ΚΕΡ λ ΙΙΜ ΕΗ ΟΣ

ΒΑΙιλευομενρ

ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΛ Λ Η Ν Α Ν : « Δ ι α ι ρ ε ί . . .  κ α ί ά ν τ ι β α σ ί λ ε υ ε !»

ΚΥΒΕΡΝΗΧΙΖ Υ Π Η Ρ Ε Ι Ια ΚΗ : «Άπό ποΰ ν'άρχΙαω;»

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ

Μόλις ταύτην τήν στιγμήν 
πληροφο£θύμεθα δτι τό Κομ
μουνιστικόν κόμμα «έπούλησέ» 
τούς κ. κ. Πλοτστή pot— Σοφού
λη καί Καφαντάρη καί έδήλω 
σεν δτι θά παράσχη πάσαν ύ- 
ποστήριξι είς τήν Κυδέρνησι 
Βούλγαρη. Κατά τάς αΰτάς 
πληροφορίας οί κομμουνισταί 
έτάχθησαν ύπέρ τής δασιλευο 
μένης δημοκρατίας καί ζη
τούν τήν έποτναφορά τοΰ Βα- 
σιλέως άνευ δημοψηφίσμα
τος. Ό  άρχηγός τοΰ κομμού 
νιστικοΰ κόμματος σ. Σιάντος 
μεταδάς είς τό πρωθυπουργι- 
κό γραφείο πΡοσεφώνησεν τόν 
κ. Βούλγαρη ώς έξής:

— «Νά μοΰ ζήσης «άδελ- 
φέ».. Βούλγαρη».

Μόλις έγνώσθησαν τά άνω 
τέρω τουλάχιστον οί μισοί ά
πό τούς δασιλόφρονας έδήλω 
σαν δτι θά υποστηρίξουν φα- 
νατικώς τό «Πανδημοκρατι- 
κόν μέτωπον».

Πρό τής καταστάσεως αύ. 
τής ό μέν κ. Βούλγαρης άπε- 
τΜιή&η τήν τίροσφερθεΐσαν ύ- 
ποστήριξιν άλλά ό σ. Σιάντος 
εξακολουθεί νά τραγουδά τοΰ 
'Αητοΰ τό γυιό».

Κατόπιν τούτου ή νίκη τής 
άδασιλεύτου θεωρείται βε- 
δαία. Ημείς δμως άμφιδάλ- 
λ ου με. · .


