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ΜΙΛΕΙΕΕΙΚΟΠΟΊΜΙ Δ.
jcvpte [ « Ζητώ άνάπαυσι
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Είμαι £να κοστούμι δημοσί-|δι' επίσημον ένδυμα κατήντη- 
ου υπαλλήλου. Δηλαδή ήμουν σα ράκος ζητιάνου. “ Εχω άλ- 
κάποτε κοστούμι. Τώρα είμαι λάξει περισσότερα χρώματα 
κάι μεταξύ πατσαβούρας της | και άπό τάς πολιτειακός πε- 
κουζίνας καί στολής άρτι ά- , ποιθήσεις τού κ. ΤσουδεροΟ. 
φίχθέντος... όμήρου. Αλλά έως έδώ καί μή παρέ-ψιχθέντος.,

Ο κύριός μου δμως—τμημα- 
τάρχης πρώτης τάξεως παρα 
καλώ—υποστηρίζει δτι εξακο
λο υθ ώ  νά είμαι κοστούμι, έ-

κει. ’Εγέρασα πλέον καί θέ
λω νά άναπαυθώ σέ μιά ά
κρη. θέλω άνάπαυσι καί ή· 
συχίΛχ, διότι δέν έχω οΰτε τόν

ξαπατών τόν κόσμο καί τόν έ- έγωΐσμό τοΰ κ. Σοφούλη οΰτε 
αυτό του ' τό πείσμα τοΰ κ. Καφαντάρη.

Δέν μπορείτε νά φαντασθη Έ χω  τό «γνώθι σ’ αυτόν». Ό  
τε τί μαρτύρια έχω ϋποστη κύριος μου, βλέποντας την κα 
άπό τόν κύριό μου. Τί γυρί- ταντια μου, διεμαρτυρήθη 
σαατα καί ξαναγυρίσματα πλειστακις προ? την Ελληνι
κά ξαναματαγυρίσματα καί κη και Αγγλική κυβέρνησι 
μπαλώματα καί μοντάρισμά- καί πρός την... έλληνοορ/γλι- 
τα καί ξαναμπαλώματα καί *η·  ̂Αλλ« ως γνωστόν, οι 
ξαναμανταρίσματα καί ξαναμ Ελληνες σήμερον δεν ακου 
ιήχλώματα καί ξαναμανταρί -, Είμαι περίεργος να ι-
σματαΙ.. Δηλαδή «ράβε ξύ· §ω εαν θα είσακουσθω έγω ό 
λωνε δουλειά νά μή σοΰ Αγγλος.

Αυτή τή στιγμή πού σ«ς 
γράφω. κ. ΔιειΛυντά, εύρίσκο 
μαι είς τό 'Υπουργείο. Ό  κύ
ριός μου—τμη ματάρχης παρα
κάλιό—κοιμάται ξαπλωμένος 

δπόίά έχει καταλάβει τήν σύ- έπάνω στό γραφείο του. Εΐ- 
ζυν^ν τοΰ κυρίου μου. Όσά-1 χε άπό παλαιά σή συνήθεια 
κις ό εύεργέτης χρόνος άνοι- i τοΰ υπνου άλλά, άφ’ δτου ή 
γε κανένα παράθυρο πρός τόν νέα Υπηρεσιακή Κυβέρνησις 
σκοπόν τής εισόδου καθαρού έδήλωσεν,δτι άκφεύγει τής άρ 
άέρος είς ένα χώρον δπου, ώς μοδιότητός της ή λύσις κάθε 
γνωστόν, ή άτμόσμαιρα εΐνε σοβαροΰ ζητήματος, κοιμάται 
ώς έπί τό πολύ μολυσμένη, έ- j κατ' ανάγκην. Κοιμάται βα- 
πενέδαινε ή σύζυγος τοΰ κυ-1 θειά. Κοιμάται καί ουδέποτε 
ρίου μου καί μέ ένα μπάλωμα! θά ξυπνήση νά βουτήξη, τούς 
έματαίωνε κάθε επικοινωνία., j φακέλλους τών tx ίων ίων «έκ- 

ΕΙμαι άγγλικής κάταγωγής κρεμοτήτων» του, τά καλαμά

μ-η
λείπει»... Ιδιαιτέρως ό περί 
τόν καβάλλο χώρος μου
έχει κυριολεκτικώς μαρτυ
ρήσει άπό τήν έγκληματι 
κ ή μανία νοικοκυροσύνης ή

καί καυχώμαι δι’ αύτό. Τά 
πρώτα μπαλώματα ήταν άπό 
τό ίδιο μέ έμέ ϋφασμα. Τά 
δεύτερα άπό παραπλήσιον άλ 
λά επίσης άγγλικό. Μέ τά τρί 
τα εϊμεθα πολύ όλίγο συγγε
νεϊς. Μέ τά τέταρτά καθόλου, έξ ύψους σωτηρίαν..

ρια, τίς καρέκλες καί τά τρα
πέζια καί άφοΰ τά πετάξη ά-. 
πό τό παράθυρο είς τόν δρό
μο, νά άκολουθήση καί αύτός' 
τήν έξ ϊψους πρός τά βάθη1 
πτώσιν των, διά νά εΰρη τήν...

Σ Τ Η  ΣΗ Μ Α ΙΑ  
ΜΕ Τ ’ Α Σ Τ Ε Ρ Ι Α . . .
Γ ό πιό λαμπρό άστέ- 

(ρι σου βασίλεψε 
Ό ούρανός έζήλεψε, 
Τό φωτερό μειδίαμά 

(Του
καί Τόν έκάλεσε σι- 

(μά Του...
*

Μέσα στή νύχτα τή 
(βαρειά, 

φωτίζοντας (άπό ψη 
λά,

τό δρόμο γιά τή Λευ
τεριά,

Ιδια, σάν πρώτα, θά 
(γελά...

*
— « ’Αστεράκι μου 

(λαμπρό 
φέγγε μου νά περ-

(περπατώ»...
Ν. Δ. Δ ΕΛ Η Π ΕΤΡΟ Σ 

( Ά σ μ ο δ · > ί β ς )

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

Τά πέμπτα ήσαν έλληνικής 
καταγωγής άλλά δέν διεμαρ 
τύρήθην δι’ αύτό διότι έτοπο- 
θετήθησαν τήν έποχή τοΰ έλ- 
ληνοΐταλικοΰ πολέμου. Τότε δι’ 
ίή μάς τούς’Άγγλους ήτο ύπέ 
ροχο κάθε τί τό έλληνικό... 
Τότε δλοι μας. . . μπαλωθή
καμε άπό τήν 'Ελλάδα. Τά έ· 
έπόμενα μπαλώματα ήσοτν έ- 
πίσης έλληνικά άλλά μοΰ έ- 
προξένησαν καί μοΰ προξε
νούν άπέχθειαν ίσως διότι εΐ
νε άπό εύτελές ΰφάσμα τοΰ 
Ρετσίνα, ίσως δμως καί διότι 
όνήκει πλέον είς τό άπομεμα- 
κρυσμένο παρελθόν τό Άλα- 
δανικόν έπος.. .  Τά χάλια 
μου δέν λέγονται. ’Εγώ άγγλι 
κόν ύφασμίχ προοριζόμενον

Μετά τιμής 
ΕΝΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙ 

Αγγλικής καταγωγής

ΣΗΜ. ΣΥΝ ΤΑΞΕΩ Σ -
Σπεύδομεν νά πληροφυρήσω- 
μεν, δσους έχουν τήν γνώμη δ- 
τι τά κοστούμια δέν όμιλοΰν, 
δτι κ'ατά νέαν θεωρία τοΰ κ. 
Τανάγρα—καλουμένην «θεω
ρία τοΰ έπιψυχιδίου»—αντικεί
μενα τά άνήκοντα είς άρτι ά 
ποβιώσαντας έχουν περιέρ
γους Ιδιότητας ήτοι: «πηδοΰν, 
χορεύουν, γράφουν έπιστολάς 
κτλ.». Τό κοστούμι πού μάς έ
γραψε τήν έπιστολή άνήκει 
είς δημόσιον ύπάλληλον ήτοι 
είς.. πτώμα! . .

« Νεοανδρισμος»
Ό  παππούλης δ κάϋμένος 
εΐνε στενοχωρημένος:

—«Πρέπει νάχουν τά πρω- 
(τεΐα,

πάντοτε τά γηρατεΐαΐ..
Αν ήμουνα στά πράμματα 

θά είχα κάνει Βάμματα.
Αύτά τά νέα άστρα., 
μοΰ κάνουνε. . .  χαλάστρα. 
Καλή 'ναι ή άνατολή, 
μά καί ή δύσι πιό κ»λή». .

*
Κάποιος πρόσθεσε μέ φθόνον: 
—«Ού, τό γήρας, φθάνει μό· 

(νον».
Γιά άνατολή καί δύσι 
άδικα κουβεντιάζει. 
αυτός έχει μεσάνυχτα 
κ ή φύσις.. ήσυχάζει....

ΑΣΜ ΟΔΑΙΟΣ
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Σκίτσα καί γελοιογραφίαι 
Σ .Π Ο ΛΕΝ ΑΚΗ

Ό Σ κ ό μ π υ  Πίνω ύπέρ τής Μεγάλης 
Ελλάδος.

Ό  " Α γ γ λ ο ς  άνταποκριτής.·
— Χίτης είν5 κι’ αύτός !

Α Π Ο  Τ Η Ν  Δ Ι Κ Η Ν

ΜΠΟΥΜ! ΜΠΟΥΜ! ΜΠΟΥΜ
01 U T H m V M l N O I  HPXIIlH h'AdOAOi Ο Ι Ν Ο Ι

Τά πράγματα τραβοΰο*χν 
τόν συνηθισμένο δρόμο τους. 
Οί κατηγορούμενοι έξέταζαν 
τούς μάρτυράς τους, οί δικα- 
σταί καθόντουσαν μέ ύφος κα
τηγορουμένου στις θέσεις τους 
καί οί συνήγοροι ΰπερασπί- 
σεως προσπαθούσαν νά άνα- 
καλύψουν έάν τό αύγό έγέν- 
νησεν τήν κότα ή ή κότα τό 
αύγό. "Ενα ’Απριλιάτικο πρωΐ 
ένώ οί κατηγορούμενοι κελοοί- 
δοΰσαν αμέριμνα τό σκοπό 
τής παληας τους άγάπης, έ
νώ κελαΦοΰσαν καί δέν έλε
γαν νά σταματήσουν τά χρυ
σά μου τά πουλάκια, ό Πρόε
δρος τοΰ δικαστηρίου έβεβή- 
λωσεν τήν έορταστική άτμό- 
σφαιρα καί είπεν !

—« Η άποδεικτική διαδικά-

σία θεωρείται περαιωμένη».
Τότε συνέβη κάτι τό περίερ

γο, τό πρωτοφανές! Άπό τό 
Λυκαβηττό έπεσαν έκΟοτό όμο- 
βροντίες! ΟΙ κώδωνες τών έκ- 
κλησιών ήχησαν θορυβωδώς 
καί παρατεταμένα. Καί οί ά- 
κροαταί τοΰ δικαστηρίου £- 
λεγον :

—«Κάποιος φούρνος θά γκρε 
μίστηκε.» Μετά ταΰτα οί κα
τηγορούμενο» ήρχισαν νά Α
πολογούνται .........

*
Πρώτος ήρχισε νά άπολογή- 

■rtxi ό Τσολάκογλου :
—«Κύριοι Δικασταί.
"Η άνακωχή έγένετο διότι 

δέν ήτο δυνατόν νά γίνη δια- 
φορετικά.Ή κυβέρνησις έσχη-

Η Ε Λ Λ Α Σ  Ε ΙΣ  ΤΗΝ Δ ΙΕΘ Ν Η  Ε Κ Θ Ε Σ ΙΝ  Π Ο Λ ΕΜ ΙΚ Ω Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν  Π Α Ρ ΙΣ ΙΩ Ν

ΚΑΤΑΒΑΡΑθΡΰΣΙΙ 
TON 0IK0N0MIKQM

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΏΝ
KAiT.T.T.

ΚΑΤΑΒΥΘΙΣΕΙ! Ε Ρ Ε ΙΠ ΙΑ

Αί Γ ε  ρ μ α ν ο ί τ α λ ι κ ο ί  κ α τ α σ τ ρ ο φ α ί :  — Σ Η Μ . Λ ό γ ω  του δτι ό κ. ΕούΛ>οριΐς έχει όλίγον μόνον 
χρόνον είς τήν άρχήν δέν ύπάρχουν άκόμη. . . .  Βουλγορικαί καταστροφαί.



ΜΑΡ1ΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ ί 
Έκλαύσαμε δταν μετά τόσα 
Ετη σας ξοτναΐδαμε στή σκη
νή. Έκλαύσαμεν καί θά κλαί 
ωμεν πικρώς μέχρις δτου ά- 
ποφασίσετε νά άφήσετε άθι
κτους είς τήν μνήμη μας τάς 
παλαιάς καλάς άναμνήσεις. 
Εΐσθε τόσον ένδοξος ώς ήθο- 
•ποιός ώστε δέν έχρειάζετο νά 
προσθέσετε νέας δάφνας είς 
τόν στέφανον της δόξης σας. 
’Ακριβώς είπεΐν διά τής έπα- 
νεμφανίσεώς σας δέν προσθέ 
σατε δάφνας άλλά... πικρό 
δάφνας. Διατι μ α ς  έκάματε 
τέτοιο κϊχκό; Έδηλώσατε είς 
τούς δημοσιογράφους, δτι δέν 
έμφανισθήκατε έπι τόσα Ιτη 
λόγιο τής έχθρικής κατοχής. 
Ή  έπαναμφάνισίς σας μας 
πείθει δτι τοΟ κανόνος «ούδέν 
κακόν άμιγές καλοί)» δέν έ- 
ξαιρείται οϋτε ή κατοχή. "Ο 
σον εΐνε καιοός φροντίσατε 
νά άφίσετε άθικτο είς τήν μνή 
μη μας τήν εΙκόνα τής «θείας 
Μαρίκας». Διαφορετικά θά 
σάς καταγγείλουμε ώς δοσί- 
λογο διότι προπαγανδίζετε 
ύπέρ τοΰ καθεστώτος πού ύπε 
δούλωσεν τήν πατρίδα μας.

ΕΜΜ. ΤΣΟ ΥΔΕΡΟ Ν : Μάς 
ενοχλείτε διά νά σάς πληρο- 
φορήσωμεν έπι πραγμάτων 
τά όποια θά μπορούσατε νά 
μάθετε άνοίγοντας τό πρώτο 
σχολικό έγχειρίδιο Ιστορίας. 
Έ ν  πάση περιπτώσει σάς κά
νουμε τήν χάρι καί σας άπαν- 
τώμεν: Ό  περιβόητος δίφορου 
μένος χρησμός τοΰ Μαντείου 
τών Δελφών έλεγεν τά έξής: 
«’Ήξεις άφήξεις οϋκ, έν πολέ
μιο θνήξεις». Τό μετά τό «οϋκ» 
κόμμα μπορείτε νά τό τοποθε
τήσετε δπου θέλετε. θά τά 
καταφέρετε διότι εΐσθε άσυνα 
γώνιστος είς τήν «κομματική 
προσαρμογή».

I. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΝ: (’Α 
εροπορικώς). Δέν σάς έστει- 
λαν έκεΐ διά νά μιλάτε διά 
τήν «συμφωνία τής Βάρκι
ζας» άλλά διά τάς έθνικάς δι
εκδικήσεις.

Δ ΙΚΗΓΟ ΡΟ Ν  Θ ΕΣ Σ Α Λ Ο  
Ν ΙΚ Η Σ : Καί έν Άθήναις οί 
δικηγόροι πεινούν..

ΓΚ Α Ρ Σ Ο Ν : Παρακαλοΰμε 
τόν λογαριασμό.

ΓΡΗΓ. Κ Α Σ  ΙΜΑΤΗΝ · Με
τά τήν ΐδρυσιν καί υφυπουρ
γείου ’Εθνικής Οικονομίας νο 
μίζουμε δτι θά πρέπη νά δη
μιουργήσετε και πέντε θέσεις 
γενικών γραμματέων. Διαφο
ρετικά θά σάς πέση πολύ δου
λειά και θά άδυνατίσετε.

ΓΕΩ ΡΓΑ ΚΗ Ν ; (Οίκου ’Αν- 
τιβασιλέως». Δυστυχώς, δέν 
έορτάζουμε καί συνεπώς δέν 
δεχόμεθα δώρα. Σάς δηλοΰμε 
οτι θά μάς έξυπηρετούσατε τά 
μέγιστα, έάν μεταχειριζόμε- 
νος τήν γνωστήν έπιρροή σας 
καταλλήλως, προκαλούσατε 
άπόφασι τής ‘ Ι ε ρ α ς  Συνόδου 
διά τής όποίας θά έτροποποι- 
είτο τό έν ίσχύϊ έορτολόγιον 
και θά καθιεροΰτο μία ή μέρα 
πρός τιμήν τοΟ μάρτυρος... είς 
δλα «Άσμοδαίου» Δέν θά 
μας έπείραζε έάν μας το
ποθετούσατε νά έορτάζωμεν 
συγχρόνως μέ άλλον "Αγιον. 
Π. χ. δπως τά καταφέρατε δ 
κ. Πέτρος Βούλγαρης νά έορ- 
τάζη τοΰ... Ε^Ογγελισμοΰ.

Έπι τή εύκαιρία σάς πλη- 
ροφοροΰμε δτι διαδίδεται είς 
βάρος σας κάτι τό τερατώ
δες! Λέγεται δηλαδή, δτι ό 
κ. Μιχαήλ Πεσματζόγλου εγι- 
νε ύφυπουργός τών Οικονομι
κών χωρίς νά έρωτηθήτε. 
Φροντίσετε νά άποκαταστήσε
τε τό κλονιζόμενον άπό τοιαύ- 
τας διαδόσεις γόητρόν σας...

-“ “ j g s y g ?

Διαθέτω κεφάλαια πρός 
ΐδρυσιν νέου σοσιαλιστικού 
κόμματος.

Β. Μπούρδας
— Ζητούνται καθηγηταΐ τοΰ 

Πανεπιστημίου καθ’ δτι ol ύ- 
πάρχοντες έγιναν ύπουργοί. 
Πληροφορίαι: Πανεπιστήμιον.

— Ζητοΰνται ύπουργοί καθ' 
δτι ol ύπάρχοντες εΐνε ώς έπί 
τό πλεΐστον καθηγηταΐ τοΰ 
Πανεπιστημίου. Πληροφορίαι: 
κ. Γεωργάκην καί ά. α. Μακ. 
'Αντιβασιλέα-

— Ζητείται νέος διά θέσιν 
είσπράκτορος τών τράμ. Προ 
τιμοΰνται . ,οΐ μή ύδρίζοντες 
τούς έπιδάτας. "Αν αύτό είνε 
άδύνατον γίνονται δεκτοί καί 
όδρισταί. Πάντως δ κ. Κου
λουμβάκης άποκλείεται. Πλη- 
ροφορίαι: Η.Ε.Μ.

— Ζητείται μπόγιας. Πληρο· 
φορίαι: Σχολή κινηματογρα
φικών αστέρων.

— Ζητιούνται κορό^δα διά 
σύμπραξι είς τό «Πανδημο
κρατικό μέτωπο». Πληροφορί- 
αι: Κ.Κ.Ε.

— _ Κύριος παρεξηγη μένος 
ζητεί.. τόν λόγον. Πληροφο 
ρίαι: Μ. Κουτσαδάκην.

— ’Αξιωματικός ζητεί νά 
πληροφορηθή διατί παίρνει 
περισσότερα άπό τούς άλλους 
δημοσίους ύπαλλήλους. (Τό 
δνομά του τηρείται μυστικόν 
διά νά μή άποταχθή τοΰ 
στρατεύματος ώ ς... άναρχι- 
κός).

— 'Υπάλληλος άπολυϋείς 
ΙπΙ τής κατοχής, ζητεί νά μά 
θη έάν έφυγαν έκ τής Ελλά 
δος οΐ Γερμανοί. Τήν αύτήν 
πληροφορία ζητεί καί διομη- 
χα\*>ς πλουτίσας κατά τήν 
κατοχήν άλλά.... δι’ άλλον 
λόγον.

— Άπωλέσθη πορτοφόλι πε 
ριέχον έκατό χιλιάδες δρα
χμών καί μία έπιστολή. Πα- 
ρακαλείται δ ευρών νά κρα- 
τήση τό πορτοφόλι καί τά 
χρήμοαα καί νά έπιστρέψη 
τήν έπιστολή. Πληροφορίαι : 
Ν. Πλαστήpocv. Κολοκυνθοΰ.

PHHATUTHHONJ

Ή  λίρα μετά έλαφράς άμ- 
φιταλαντεύσεις έπήρε πάλι 
τήν έπάνω βόλτα. Α°τή τήν 
στιγμή ή τιμή τής λίρας εΐνε 
άντιστρόφως άνάολγος πρός 
τό ΰψος τοΟ κ. Προέδρου της 
Κυβερνήσεως.

ΠΡΟ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
— Ή  εργασία πρδς σύντα

ξιν τών έκλογικών καταλό
γων προχωρεί άλματωδώς.

— Σχηματίζεται έκ τής συ 
νενώσεως Απάντων τών σοσι
αλιστικών κομμάτων ένα νέο 
σοσιαλιστικό κόμμα.

*Η χώρα όδτ^γείται πλέον 
:ήν όδό τής άνοικοδοαή-είς τήν 

σεως.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
Σημερινά ! έκπομπαΙ

Β ΕΡ Ο λΤν Ο: 8 π. μ. Όμιλία 
τοΰ Χίτλερ έπί τοΰ θέματος «ή 
νίκη εΐνε δική μας». 9 μ. μ. 
«ΓηςΜαδιάμ». (Συμφωνικό έρ 
γον έκτελούμενον άπό τό πυ
ροδολικόν και χίλια δομβαρ 
διστικά. 10 μ μ. ‘Ομιλία τοΟ 
Γκαΐμπελς έπί τοΰ θέματος: 
«Κλαύτα Χαράλαμπε». 11 μ. 
μ. Προσοχή 1 θά μεταδοθή 
σπουδαία άνακοίνωσις. Ό  Τσι 
ονίκος καί 6 Ταδουλάρης έ- 
αδον άπό τάς άρχάς κατο 

χής τήν έντολήν σχηματισμού 
Κυδερνήσεως πρός τιμωρία 
τοΰ γερμανικού λαοΰ. Ό  Λο- 
γοθετόπουλος δέν θά μετάσχη 
τής Κυδερνήσεως διότι έθεω- 
ρήθη φανατικός., γερμανός έ- 
θνικιστής.

ΛΟΝΔΙΝΟ: Ύπερεθνικιστι- 
κή όμιλία τοΰ κ. Σοφιανοπού- 
λου: «Η’ Βάρκιζα καί αΐ έθνι 
καί διεκδικήσεις».

ΑΘΗΝΑΙ: 8 μ. μ. πένθιμη 
μουσική ('Αμανές πολίτικος;. 
9 π. μ. Τραγουδά ό σ. Ζεΰγος 
«Δέν ύπάρχει—θεός δι’ έμένα 
δέν ύπάρχει». 10 π· μ. Ό  διευ
θυντής τής Οΰνρρα τραγούδα 
τό λαϊκό άσμα: «Δημοπρατή
ριο καί γιουσουρούμι». 11 π. 
μ. Ό  Γενικός Γραμματεύς τής 
εργατικής Σ υνομοσπονδίας κ. 
Χατζηδημητριού ενθουσιάστη
κε άπό τά άποτελέσματα τών 
έκλογών είς τά έργατικά σω 
ματεΐα καί τραγουδά τό «θά 
πάω έκεΐ στήν ’Αραπιά κτλ.». 
1Α "Ενας σύζυγος τραγουδά 
είς τήν σύζυγόν του: «ΤΙ σοΰ 
λέει ή μάνα σου γιά μένα—κι 
δλο μέ κυττάς μέ μάτια Αγρι
εμένα». 1 μ. μ. Τραγούδα ό σ. 
Σιάντος πρός τόν κ. Τσιρι- 
μώκο: ’Ά ν  ξαναγύριζες στήν 
άγκαλιά μου—άλλη ζωή θά 
ξαναρχίζαμε μαζί». 2 μ. μ. 
Τραγουδά ό κ. Ήλ. Τσιριμώ- 
κος πρός τόν σ Σιάντο: «Ξέ- 
χασέ με». 3 μ. μ. Όμιλία τοΟ 
κ. Κουλουμδάκη έπί τοΰ θέ
ματος «Τά καλά τής έναερί- 
ου συγκοινωνίας καί τδ Πολι
τειακόν». 4 μ. μ. Όμιλία τοΟ 
κ. Σοφούλη έπί τοΰ θέματος: 
«Τόπον.. .  είς τούς νέους». 5) 
μ. μ. Τραγουδά δ κ. Πλαστή
ρας τό «Καλογεράκι θά γί
νω». 6 μ. μ. Τραγουδά δ κ. 
Ναπ. Ζέρδας συνοδεία . . .  λί
ρας. 7 μ. μ Τραγουδά δ κ. 
"Αγγελος Τσουκαλάς τό «εί
μαι άγγελος ώραΐος». 8 μ. μ. 
Όμιλία ύπερεθνικιστικοΟ καί 
ύπερμεγαλοϊδεατικοΰ περιεχο 
μένου, έπί τοΰ θέματος : «Ή  
κοιμωμένη τοΰ Χαλεπά». 9 μ. 
μ. Δημοσιοϋπαλληλική χορω 
δία τραγουδά τδ «Στά Σάλω 
να σφάζουν άρνιά». Μετά τδ 
τραγοΰδι άπαντες ol κσνταδό- 
ροι ξεκινάν νά πάνε πεζή είς 
τά. . Σάλωνα...

Γ ε ν ν ή σ ε ι
— Έπί τρεις περίπου μήνες 

έκοιλοπονοΰσε κάποιο βουνό 
κι’ έγέννησε ένα ποντικό. Τό 
αύτό ισχύει καί διά τόν κ. 
Εμμανουήλ Τσουδερό.

— Ό  κ. Βούλγαρης μέχρι 
στιγμής δέν έγέννησεν τίποτε 
τό άξιόλογον.
Γ ά μ ο ι

Ο κ. Τσουδερός συνεζεύχθη 
τήν κ. Άδασίλευτο διότι ώς 
λέγεται τοΰ έταξε μεγαλυτέ- 
ρα προίκα άπό τήν πρώτη του
σύζυγο.
Βαπτΐοεις

Είς τήν άνωτέρω φωτογρα
φία βλέπετε, έκ δεξιών πρδς 
τά άριστερά, τούς υποψηφίους 
τους ύποδειχθέντας ύπό τοΟ 
Υραμματέως της έργατικής 
Συνομοσπονδίας κ. Χατζή δη- 
μητριού, όλίγον μετά τήν θρι
αμβευτικήν έκλογήν τους.

ΒίΑΗΣΙΙ IPHHPM
— Πωλοΰνται χρεώγραφα 

τοΰ έλληνικοϋ δημοσίου. Χαρ
τί πολυτελείας. Γράψατε: Α.
Κλάψεμας, Ψυχικό.

Ό  κ. Τσουδερός έδαπτίσθη 
ύπό πρωινής έφημερίδος καί 
έλαδεν τό όνομα «,Ανεμο-
δουρα».
4ιοζύνια

Ό  κ. Τσουδερός διεζεύχθη 
τήν κ. Βασιλευομένη.
Θάνατοι

Έξέπνευσε κάθε έλπίς συμ 
πήξεως Πανδημοκρατικοΰ με
τώπου. Οΰτω τό Κ .Κ .Ε .  προ- 
σέθεσεν ένα άκόμη πτώμα είς 
τά τόσα άλλα.
Εοοτάζοντ-^ καί μή

Κατόπιν άποφάσεως τής Με 
ρας Συνόδου, ό "Αγιος Γεώρ
γιος δέν έορτάζει τήν 23ην ’Α 
πριλίου οΰτε δέχεται έπισκέ- 
ψεις. Ή  έορτή, παρά τάς δια- 
μαρτυρίας τοΰ έξάρχου τών 
Πατριαρχείων καί Διευθυντοΰ 
τής « Εστίας» κ. Άχιλ. Κύ- 
ρου, θά λάβη χώραν τήν 8ην 
Μαΐου έκτός έάν έπέμβη δ κ. 
Γεωργάκης καί δώσει άλλη 
λύσι.
Τό 5είον κήρυγμα

Άπό τών στηλών τοΟ «Ρι
ζοσπάστου» καθημερινώς έξαί 
ρεται ή δράσις τών όσίων καί 
πρωτομαρτύρων τής έκκλη- 
σίας ήμών. Μονέδα—Μάνου — 
Μενεγάτου κλπ.
·*φϊζεις

Άφίκετο είς τήν πόλι μΟς ή 
κ. Πίτσα. (Γριπίτσα). Τήν έπε- 
σκέφθησαν πάρα πολλοί.

ΑΕΝ M O B I L
Είς τό Χόλλυγουντ άπενε- 

μήβη είς τήν μεγάλη έλληνί- 
δα καλλιτέχνιδα κ. Κατίνα 
Παξιΐνοΰ τό βραδεΐον τής Α 
μερικανικής Ακαδημίας θεά
τρου. Αί άμερικοΛΊκαί εφημε
ρίδες γράφουν δτι θεωρείται 
α°τή τή στιγμή ή πρώτη καλ- 
λιτέχνις της ’Αμερικής πιθα- 
νώτατα δέ καί τοΰ κόσμου.

ΣΗΜ. «ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΥ». Ή  
άνωτέρω είδησις διά λόγους 
άδρότητος δέν άνεκοινώθη είς 
τήν κ. Μαρίκα Κοτοπούλη.

ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΙλίΙ
Ο ΕΝ ΑΣ  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Σ 

ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ:
— Γιατί ήρθαν στά χέρια 

αύτοί;
Ό  Β ' ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΣ : 

Γιά ένα ρομάντσο.
—Μά τί εΐνε έρωτευμένοι;

Ο Β ' ΑΣΤΥΝΟΜ. "Οχι, βρ« 
άδελφέ. Πρόκειται γιά τδ πε
ριοδικό «Ρομάντσο» πού δη
μοσιεύει τήν συναρπαστική 
αισθηματική ζωή τοΰ Βίκτω- 
ρος Ούγκώ. Εΐνε τριάντα χρδ 
νια φίλοι, κι’ δμως κοντεύουν 
νά σκοτωθούν.

— Καί γιατίί
— Κατώρθωσαν νά βροΟν Ε

να τελευτά» άντίτυπο τοΰ 
«Ρομάντσου» καί μαλλιοτρα- 
διοΰνται ποιός θά τό πρωτο- 
πάρει.

0 Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Η Σ
— Κατά τηλεγράφημα έκ 

Χαρτούμ άνεχώρησεν έκειθεν ό 
γνωστός έργοστασιάρχης 
Κουμπιών κ. Βύρων Καρα- 
πανοτγιώτης πρός άγνωστον 
κατεύθυνσιν. Γίνονται πολλαί 
είκασίαι. "Αλλοι λέγουν δτι 
μεταβαίνει είς Αμερικήν διά 
τήν άναδιοργάνωσιν του Α 
μερικάνικου Στρατοΰ. "Αλ
λοι πάλιν (οδτοι είναι οί άν- 
τιδραστικοΐ) λέγουν δτι έρχε
ται εις τήν Ελλάδα διά νά 
άναλάβη τήν άρχ_ηγίοίν τοΰ 
«δημοκρατικοί) άγώνα».

λΟΓΙΙΙ ΜΕΓΑΒΜ IN&PQN
— «Έμεΐς ήλθαμε έδώ γιά 

σαχλαμάρα. ΟΙ άντιπρδσωποι 
τών μεγάλων θά άποφασί- 
σουν».

1* Σοφίανόπουλος (είς δη
λώσεις πρός τόν «Παρατηρη
τήν).

ΤΙ παίζουν σήμερον

ΣΟ Φ ΙΑ : Τό «άνθρώβινο
κτήνος.

Π ΡΟ ΕΔ ΡΟ Σ K Y BEPN H  
Σ Ε Ω Σ :  «Ό  κοοτετόΕν φορτοό- 
νας».

ΚΟΜΜΑ Φ ΙΛΕΛΕΥΘ ΕΡΩ Ν : 
«Παραπατήματα».

ΟΥΝ P Ρ Α : «Μάλλον θδρυ 
δος γίνεται».

ΕΜΜΑΝ. ΤΣΟ ΥΔ ΕΡΟ Σ : 
«Αί περιπεπλεγμένοι περίπλο
κα!».

Ν. Π Λ Α ΣΤΗ ΡΑ Σ : (Δρ«μα) 
«Δέν φτάνει πού σκοντάφτεις 
σου λέν καί τύφλα»..

Δ ΙΚ Η  Δ Ο ΣΙΛΟ ΓΩ Ν : «Κε
λαηδήστε, ώραϊα μου πουλά
κια» (φάρσα).

Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ Σ-Δ , ΛΑΜ- 
Π ΡΑ Κ Η Σ : «Ραγισμένες καρ
διές».

Ο ΙΚΟ Σ  Α Ν Τ ΙΒ Α Σ  ΙΛ Ε Ω Σ :
«* Ηνέα Μεραρχία» (Άντιβα- 
σιλεύς — Γεωργάκης—Κυβέρ 
νησις).

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ ΙΣ :  «Προσοχή! 
Τό γύρισμα άρχίζει» ταινία Λ 
χρωμάτιστος.

ΛΑ ΓΚΟΝ ΚΟΜΜΑ: (πρ«. 
ταγωνιστεϊ δλος δ θίασος είς 
τό κωμικοτροίγικόν έργον), 
«Ή μούμια τοΰ Τουτοτ/χα- 
μών».

Κ .Κ .Ε .  «ΟΙ παρωπίδες*.
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Αϊθοι> 

σα άναμονής».
Γ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ : «Τό

στραβόξυλο».
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Η Σ : «Πολύς

θόρυβος γιά... τόν τίποτε»!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕ 

ΡΟΛΟΓΙΤΩΝ: «Επίκαιρα γε
γονότα».

Α. Σ Β Ω Λ Ο Σ : «Ηλίας Tot 
ριμώκος».

Η. Τ Σ Ι  Ρ ΙΜ Ω Κ Ο Σ : «Άλεξ. 
Σβώλος» ("Ητοι ό ένας παί
ζει τόν <*ΧΚο καί δ κόσμος-, 
περιπαίζει άμφοτέρους).

ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: Ιον) 
« Υπομονή». 2ον) «Τά κορόι. 
δα».

ΣΤΟΜΑΧΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛ 
ΛΗΛΩΝ: (Ά ργεΐ).

Ν Ο Μ ΑΡΧ ΙΑ Ι—ΓΕΝ. Δ ΙΟ Ι 
Κ Η Σ Ε 1 Σ : «Ή σκούπα, (έια- 
θεώρησις).

Η Α Α Η Ψ Ε Ι Ι
Άνεγνώσαμεν είς τάς κα 

θημερινάς έφημερίδος, δτι είς 
τήν νήσον Κεφαληνία, συνελή 
ψθησαν τά έξής πρόσωπα διό
τι ήσαν καπεταναΐοι τοΟ Ε. 
Λ Α . Σ .  1) Καπετάν Φορτού 
νας, 2) Καπετάν Μαΐστρος
3) Καπετάν— Τραμουντάνας,
4) Καπετάν- Σορόκος, 5) Κα 
πετάν—Λεβάντες καί 6) Κα- 
πετάν—Γ ραΐγος.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον άπο- 
δεικνύεται, δτι τήν Κεφαλή 
νία τήν, έδερναν δλοι ol ά 
νεμοι.

ΙΗ HEP nilHHlil.
Συμπολίτης έχων τήν pavfo 

τών τυχηρών παιγνίων ήλθε? 
είς τά γραφεία μας καί μάς 
είπεν περίλυπος.

— «"Εχασα πολλά. Τήν πλή 
ρωσα τή νύφη».

— «"Επαιξες χαρτιά;»
— «"Οχι..
— «Ρουλέτα!»
— «"Οχι».
— «Τί διάβολο §καιξες;»
— «"Επαιξα Τσουδερό. Εΐχ« 

στοιχηματίσει δτι θά ταχθή 6 
πέρ τής βασιλευομένη ς. Ά λ 
λά είχα γκίνια κι’ έχασα·.

Μετά τήν κατάργησιν τών 
Ιπποδρομιών ιδού ένα νέο «β» 
χνίδι. Τό συνιστώμεν είς τούς 
φίλους τών τυχηρών παιγνί 
ων. Παίζετε «Τσουδερό». "Ε  
χετε πιθανότητες 50 %  νά χά
σετε καί 50 %  νά κερδίσετε.

Βίος καί πολιτεία μ ε γ ά λ ω ν  ά ν δ ρ ώ ν
Λ  ***·»-#

Η  Ζ Ω Η  Τ Ο Υ  Α Δ Ο Λ Φ Ο Υ  Χ Ι Τ Λ Ε Ρ
(Συνέχεια 11η)

1) Μέ μεγάλον ένθουσια- 
σμόν οί τρόφιμοι τοΰ φρενο- 
κομίου όπεδέχθησκν τό νέον 
Κόμμα.

2) Δυό δμως άπό τούς μο
νίμους κατοίκους τοΰ ιδρύμα
τος, ol πιό κτυπημένοι άπ’ δ
λους, έδειξαν καί τό μεγαλύ
τερο ένδιαφέρον γιά τό νέο 
κόμμα. ’Ήταν ένας χοντρός, δ 
δποίος ένόμιζε τόν έαυτόν του 
πουλί, δνομαζόμενος Χέρμαν 
Γκαίρινγκ (ίδιος άρσενική 
γρηά) καί ένας λεπτεπίλεπτος 
καί μή μοΌ άπτου νέος όνόμα

τι Γκαΐμπελς. Αύτός ένόμιζεν 
δτι είχε τήν σοφίαν τοΰ Σολο 
μώντος καί άπεκάλει έαυτόν 
Δόκτορα.

3) ΟΙ δυό αύτοί μαζί μέ 
τόν Άδόλφον μας ώς πολύ έ- 
πικίνδυνοι ήσαν κλεισμένοι σέ 
ένα Ιδιαίτερο κελί μέ τοιχώ
ματα άπό λάστιχο καί μέ ένα 
μικρό παράθυρο προστατευ 
όμενο άπό δυό χοντρές σιδερέ 
νιες μπάρες σταυροειδώς το
ποθετημένες. Διότι καί ol 
τρεϊς ήσοτν γιά τά σίδερα. Έ 
κεΐ συνεδρίαζαν καί έθεταν 
τάς πρώτας βάσεις τοΟ Κόμ

ματος. Κατά σοφήν συμβου
λήν τοΰ Δόκτορος έχοειάζον- 
το πρώτον ένα έμβλημα κάτι 
σάν σήμα κατατεθέν καί δεύ
τερον τό δνομα τοΰ άρχηγοΰ 
να εΐνε εϋηχον, σύντομον καί 
νά υπόσχεται πολλά. Έπειδή 
δμως ό Χίτλερ έννοοΰσε νά 
κρατήση τήν αρχηγίαν γιά 
τόν έαυτό του έπιπροσθέτως 
δέ δέν ήθελε νά άλλάξη τό δ
νομά του άπεφασίσθη νά 
δρουν ύπαρχηγόν μέ ένα «ά- 
δανταδόρικο» δνομα.

4) Κυρίως δμως έπρεπε νά 
δγοΒν άπό έκεΐ μέσα. Καί άλ

λος τρόπος δέν ύπήρχε άπδ 
τοΰ νά δραπετεύσουν. Τό πα
ράθυρο έβλεπε πρός τόν δρό
μο άλλά είχε καθώς είπαμε 
σίδερα. Ο χοντρός δμως άνέ 
λαδε αύτή τήν ύπόθεση. Μέ 
μιά μικρή προσπάθεια τά σί
δερα έλύγισαν έφυγαν άπό 
τίς βάσεις τους καί ή όδός ή
ταν έλευθέρα. Συγχρόνως δ
μως έξευρέθη καί τό ποθούμε- 
νον έμβλημα. Τό όξυδερκές 
δλέμμα τοΰ Δόκτορος είδε τό 
σχήμα πού άπετέλεσΟν τά λυ- 
γισμένα σίδερα καί συνδυά 
ζοντάς το μέ τό γεγονός δτι

Ο Μ Π Α Κ Λ Α Β Α Σ

Γιά τά γενέθλια τοϋ Φύρερ

Α Π Ο ,Τ Η Ν  ΔΙΚΗΝ

ματίσθη διότι δέν ήτο δυνα
τόν νά γίνη διαφορετικά. ΟΙ 
γερμανοί έκλεπτον διότι δέν 
ήτο δυνατόν νά γίνη διαφο
ρετικά. Έγώ  ϋβριζα διά τών 
λόγων μου τoϋc συμμάχους 
καί τήν χυβέρνησιν Katpou 
διότι δέν ήτο δυνατόν νά γί· 
νη διαφορετικά. "Αρα πρέπει 
νά κηρυχθώ άξιος τής πα 
τρίδος. δέν μπορεί νά γίνη 
διαφορετικά».

θά καταδικασθή; Νομίζο- 
μεν δτι δέν μπορεί νά γίνη 
διαφορετικά!...

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ Ε6Ν0!
It ΙΥΝΕΙΙΙΗ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΤΟΥ

M f) λησμονήσετε αύ
τήν τήν εβδομάδα νά 
διαβάσετε τό περιοδι
κό «ΡΟΜΑΝΤΣΟ» μέ 
τόν μέγα διερμηνέα 
τής 'Αγγλικής τόν 

ΧΑΖΟΠΡΟΒΑΤΙΝΑ

ΙΔιά τοΟ Ασυρμάτου). 
Πληροφορούμενα δτι a l  ‘Η- 
νωμέναι Πολιτεϊαι τής Α μ ε 
ρικής παρ’ δλας τάς κατα- 
στροφάς πού ύφίσταη τ̂αι άπό 
τάς Γερμανικός ένόπλους δυ
νάμεις, τάς συνεχείς ήττας, 
τάς χιλιάδας τών αιχμαλώ
των πού χάνουν καθημερινώς 
καί τοΰ προβλεπομένου μα- 
κροϋ χρόνου διά τήν άμφίβο- 
λον έκτασίν τοΰ πολέμου, παρ’ 
δλα α°τά θά συνεχίσουν τόν 
άγώνα.

ΣΗΜ. Τής αύτής γνώμης 
είναι καί ή έφημερίς «Ασύρ
ματος».

Δ Η ΛΩ ΣΕΙΣ 
ΤΟΥ κ. Τ Σ Ο Υ Δ Ε Ρ Ο Υ
—«Ό κόσμος θέλει Βασι- 

(ληα!...»
Τόν ήθελα κι’ έγώ 
κάποια περίοδο παληά 
πού μ’ έβαλε... πρωθυπουργό. 
"Εστειλα μάλιστα καί γράμ- 

(μΟταΙ
Μά τότες ήμουνα στά... πράμ 

(ματα...
*

Σάν κυβερνάς 5έν δίνεις 5U 
(λεφτο... 

Εΐνε κι’ ή βασιλευομένη 
τά ίδια μέ τήν.... άδασίλευ- 

(τ ο .. .
Σάν κυβερνάει δμως άλλος 
σοΰ γεννιέται ή άπορία:
Βρέ, μπας κι’ ή βασιλευομένη,} 
εΐνε μονάχα... σάλος;
Εΐνε-..  δικτατορία;

*
Αύτ’ εΐνε ή άλήθειαΐ 
Καί κάτι ύπό έχεμύθεια: 
ώς Πρόεδρος μοΰ φαίνεται 
πάρα πολύ θ’ άρέσω 
μιά κι’ έχασα τήν Τράπεζα 
Χάρις στόν.. Βαρβαρέσσο. . . »

ΑΣΜ Ο ΔΑΙΟΣ

ίΜίΐοίΐ jfl/mra
Κύριε Διευθυντά,
Δυστυχώς λίγοι εΐνε ol δη

μοσιογράφοι πού εΐνε άμερό- 
ληπτοι. Σάν 'Έλληνας πού 
πονάει τόν τόπο, κτυπάω 
τό κουδούνι τοΰ κινδύνου (δέν 
λέγομαι Καλέλης).

Στή δίκη τών δήθεν δοσι
λόγων, έγινε συζήτησι γιά 
μιά ιταλική έταιρεία Ριζινιέ- 
ρα πού μάζευε τά ρετσίνια ά
πό τά έλληνικά πεΰκα. K a l ol 
δη μοσιογράφοι έπιασαν τήν 
ευκαιρία νά γράψουν πράγμα 
τα πού δέν έλέχθησαν στή δί- 

j κη. Εΐπαν δηλαδή δτι πίσω ά- 
, πό τήν Εταιρεία αύτή κρυβώ- 
ί τανε μιά άλλη Ί  ταλο-ελληνι- 
I κή Εταιρεία μέ Πρόεδρο τό 
δικαζόμενο τέως ύπουργό κ. 

I Καραμάνο καί δτι ήταν Γενι- 
: κός Διευθυντής της μέ μετο
χές 52 %. Γράψοτνε άκόμα δτι 

| ό ίδιος ό κοττηγορούμενος τά 
I ώμολόγησε δλα στό Δικαστή- 
ί ριο.

Μά καί άν έλέχθησαν τέ
τοια πράγματα, έστω καί άν 

: εΐνε καί αλήθεια, δέν πρέπει 
ί νά κυττάζουμε σάν "Ελληνες 
τήν έθνική ζημία; Έ ξ  άλλου

τά σίδερα ήταν γι’ αΰτούς τό 
I ύπέδειξε ώς όριστικόν σήμα. 
i 5) Ή ταν πιά άρκετά μα- 
κρυά δταν τούς εφτασε καί
άλλος τρελλός έπωφεληθείς ά 
πό τό ανοικτό παράθυρο. 'Ή 
ταν ένας άπό τούς δ χ ι  πολύ 
κτυπη μένους ό όποιος μάλιστα 
(καί 6 μόνος άπ’ δλους) άρ 
γότερα έγινε καλά.

— Πώς όνομάζεσαι; τόν 
ρωτά άνήσυχος ό Άδόλφος.

— Ροΰντολφ Χές.
— Νά! ό ύπαρχηγός μας 

φωνάζει ό Γκαΐμπελς.
(Ή  συνέχεια στό έπόμενο)

ΠΕΦΤΕΙ...

; Η Γερμανία πέφτει 
| καί o l  Ναζήδες τρέχουνε 
| σά νά τούς βάλ,αν... νέφτι 
ί «Τί άσκημα τήν έχουνεI»

*
!— «Νά ζή κοτνείς ή νά μή ζή;» 
! Λέει ό πρώτος τών Ναζί...

*
j —«Ποΰ θά πανε νά κρυφτοΟνε 
τώρα οΐ παλληκαράδες?»

I —«Μά θά μεταμφιεστούνε»
I «Παντα ήσαν... μασκαρά

τες . . .  
ΑΣΜ Ο ΔΑΙΟ Σ

έγώ πού παρακολούθησα τή 
δίκη δέν άκουσα καθόλου τή 
λεξι ρετσίνα στό δικαστήριο, 
στό όποιο δέν δικάζεται κοτνέ- 
νας μπεκρής, οϋτε καί εΐνε 
σωστό νά κολλοΰν ol δημόσιό 
γράφοι ρετσινιές σέ άγνούς Ι 
δεολόγους, δπως δ τέως ύπουρ 
γός κ. Καραιιανος, δ όποιος., 
τόσες υπηρεσίες προσέφερε 
στή Γεν. Διοίκηση Έποικι- 
σμοΟ Μακεδονίας.

ΑΝΑΓΝΩ ΣΤΗΣ Σ Α Σ

Σ ο υ ρ ρ εα λ ισ τ ικ ο ί π ίν α κ ες

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Έξεδόθη καί έκυκλοφόρη- ; 

σεν τό βιβλίον τοΰ κ. Λ. Πη- 
νιάτογλου «Τά έλληνικά προ- j 
βλήματα». Πρόκειται περί συλ ! 
λογής άσκήσεων άλΥέβρης 
καί γεωμετρίας. Τό συνιστώ- 
μεν είς τούς άσχολουμένους 
μέ τά μαθηματικά.

γ ν ω μ ι κ α

— « Ά ν  κυδερνοΰσα έγώ 
δέν θά γινόταν τό κίνημα τοΟ 
Δεκεμβρίου».

θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Δ ι ’ έξαγωγάξ όδόντων μή 
πηγ«ίνετε ατούς γιατρούξ 

Φ Ω Ν Α Ξ Ε Τ Ε Κ Α ©  Ο Δ Ο Ν :

Κ Ο Υ - Κ Ο Υ -  Ε
xai δέν β χ  σ & ς  μείνη . . . δόντι !

ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΟΝ ΤΕΧΝΗΤΟΓΟΝΙΜΟΓΓΟΙΗ- 
ΘΕΝ ΤΗΛΕΜΒΡΙΟΝ 

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ
(Πίναξ τοΟ κ. ΗΚΑΝΕλ ΟΠ,Σ)



Α Ι  Τ Τ Ο Λ ΙΠ Κ Α Ι  Σ Υ Ν Ο Μ ΙΛ Ι Α »  
Τ Ο Υ  κ. Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ

*= Αι τελευταίοι  ειδήσεις τής έ6δομάδος=
Π ΡΟ Τ ΕΛ Ε^ VT Α ΙΑ Ω Ρ Α  
‘ΟΥΑΕΝ ΜΩΡΟΤΕΡΟΝ..,
ΣΟΒΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ  

ΖΗΤΩ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

Ό  κ. Βούλγαρης έπισκέπτεται τόν κ. Πα
πανδρέου, τόν κ. Γονατάν καί τόν αρχηγόν 

τοϋ Λαϊκοΰ Κόμματος.

" Ι Γ εΤ χ ΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ!
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΛΟΤΑΣ
Ο κ. Τσουδερός άπεκάλυ- 

ψεν δτι οί νέοι αξιωματικοί ■ 
έκαμαν στρατιωτικόν σύνδε I 
σμον. Είς τό καταστατικόν 
τοΰ έν λόγω στρατιωτικοί} συν 
δέσμου αναγράφονται μετα
ξύ άλλων τά έξής έγκληματι- 
κά διά τό έθνος:

«Σκοπός τοΰ συνδέσμου εΐ· 
νε νά τηρηθή ό στρατός μα
κράν τής πολιτικής». Ή  πρω
τοφανής διά καταστατικόν 
στρατιωτικού συνδέσμου αϋτη 
διάταξις, ώς ήτο έπόμενον, 
προεκάλεσεν έξέγερσιν τών 

παλαιοτέρων αξιωματικών 
διότι οϊ· νεώτεροι αξιωματι
κοί κοττ' αΰχόν τόν τρόπον 
προδίδουν τάς ιεραρχίας τών 
παραδόσεων τοΰ έλληνικοΰ 
στρατεύματος. ’Άλλοι πάλιν 
χαρακτηρίζουν ώς τουλάχι-1 
στον έσχάτην προδοσίοη  ̂ τήν 
ύποχρέωσιν πού άναλαμβά-j 
νουν τά μέλη τοΰ «Σ υνδέσμου 
τών νέων αξιωματικών» οπωςί 
έν'αντιωθοΰν έναντίον πάσης

κινήσεως πρός κίνημα!
Πολλοί καραμπιστολάδες 

καί ΰπερσακαράκες ήκούσθη- 
σ α ν  λέγοντες:

Τί θά γίνωμεν χωρίς κί
νημα:

Περισσότερον άδιάλλακτοι 
έξ δλων εΐνε οΐ αξιωματικοί 
τής σχολής Μπακιρτζή οΐ ό- 
τ.οΐοι δέν συγχωροϋν τήν 0- 
τ:αρξιν οίουδήποτε συνδέσμου 
μέ οίουσδήποτε σκοπούς διό
τι ώς «δήλωσαν: «Ό στρατός 
δέν... δουλεύεται».

Έντύπωσιν προκάλεσεν τό 
γεγονός δτι εις τόν «στρατιω
τικόν σύνδεσμον νέων άξιωμα- 
τικών» δέν μετέχει ούδείς α
ξιωματικός Πλαστηρικός. Τοΰ 
το  κατ’ άλλους μέν όφείλεται 
είς τήν έμφυτον αποστροφήν 
τήν όποίαν δεικνύουν οΐ πλα- 
στηρικοί αξιωματικοί εναντίον 
παντός στρατιωτικού συνδέ
σμου, κατ* άλλους δέ εις τό 
γεγονός δτι ούδείς νέος άξιω- 
ματικός εΐνε Πλαστηρικός.

Η πολιτική κατάστασις 
εμφανίζεται ώς έξής: Επει
δή έσημειώθη άπροθυμία τού 
πολίτικου κόσμου πρός συμ
μετοχήν είς τήν Κυδερνησιν 
Βούλγαρη ό κ. Πρωθυπουρ
γός ήναγκάσθη νά άναθέση 
τά Υπουργεία είς καθηγητάς 
τοΰ Πανεπιστημίου καίτοι έπι- 
κρατεϊ παρά τώ λαώ ή γνώμη 
δτι «ούδέν έστί μωρότερον 
τών διδασκάλων»... Μάλιστα, 
έπειδή κατά τινας μωρότεροι 
καί τόν διδασκάλων εΐνε οΐ Ι
ατροί, έγένετο ύπουργός καί 
ό γνωστός χειροΰργος κ. 
Σ μαρούνης—Τρίκορφος. Οϋτω 
ή Κυβέρνησις κατηρτίσθη ά
πό πολλάς κορυφάς και ένα 
τρίκορφο.

Μετά τήν συμπλήρωσιν τής 
Κυβερνήσεως ό κ. Βούλγαρης 
άρχισε τάς συνομιλίας του 
μετά τών άρχηγών τών κομ
μάτων. Μετά τάς έν λόγω συ
νομιλίας—περί των όποιων δη

μοσιεύομεν παραπλεύρως είδι- 
κό_ σκίτσο—τό πολιτικόν γρα
φείο τοΰ κ. Πρωθυπουργού έ 
ξέδωσεν τό έξής άνακοινω-
θέν:

«Σία κι’ αράξαμε».
Άλλά δυστυχώς δέν άρά- 

ξαμε. Εξακολουθούμε νά πλέ 
ωμεν είς τό πέλαγος τών συνε 
νοήσεων μετά τών κ. κ. πολι
τικών άρχηγών, ενιοι τών ό- 
ποίων ένεσφήνωσαν είς τόν 
εγκέφαλον τοΰ κυβερνήτου 
τοΰ σκάφους κ. Βούλγαρη τήν 
άντίληψιν, δτι ό υπηρεσιακός 
χαρακτήρ τής Κυβερνήσεως 
τοΰ έπιβάλλει νά μή λύση ού
δέν σοβαρό ζήτημα!.. Κατ’ 
α^τόν τόν τρόπον ή Κυβέρνη- 
σις θά άσχολήται μέ εύτρά- 
πελα καί κωμικά! !.. Επ ’ αύ
τοΰ εΐνε σύμφωνοι οΐ κ. κ. Σο 
φούλης καί Καφαντάρης. ‘Η
μ ε ίς  διαφωνοΰμεν.

Ταΰτα περί τής Κυβερνή
σεως.

Τήν κάπως γαληνευθεΐσαν 
πολιτικήν κατάστασιν ήλθεν 
νά άναταράξη μία άκρως ά- 
ποκαλυπτική δήλωσις τού άρ 
χηγοΰ τών Φιλελευθέρων (6- 
μάς Σοφούλη). Οι>τω κατά 
τήν έν λόγφ δήλωσιν ή κακο
δαιμονία τής χώρας όφείλε- 
ται εις τήν μοτνίαν πού έχομεν 
νά θέλωμεν νέους άνδρας. Ή  
έν λόγφ δήλωσις προεκάλε
σεν εΰμενέστάτα σχόλια με
ταξύ τών κύκλων τοΟ Γηροκο
μείου Αθηνών τοΰ όποίου ώς 
γνωστόν εΐνε επίτιμον μέλος 
ό κ. Σοφούλης. Μάλιστα λέ
γεται δτι συνετάγη καί όπε- 
δλήθη είς τόν Μακ. Αντιβα
σιλέα ύπόμνημα διά οΰ όποίου 
ζητείται οί μέλλοντες π.-ωθυ 
πόυργοί νά έχουν ήλικίαν του
λάχιστον έννενή κοντά έτών.

Ο κ. Καφαντάρης κατόπιν 
τούτου διεμαρτυρήθη έντό- 
νως.

Η  Ζ Ο Γ Ι  Α
Γλαύκα, είς Αθήνας κομί

ζουν οί αρμόδιοι τοΰ ύπουρ- 
γείου Έφοδιασμοΰ, πού έφε
ραν καί διανέμουν λάδι σό
γιας είς τήν Ελλάδα- εισά
γουν, δηλαδή, ένα ύποκατά- 
στατον τοΰ λαδιού, είς μίαν 
χώραν πού είνε ό τόπος τής έ- 
ληάς—τοΰ ευλογημένου δέν
δρου τής Αττικής, τό όποιον 
έφύτευσε μέ τό χέρι της ή ί
δια ή Άθηνά.

Δέν μένει τώρα παρά νά 
στείλουν όλίγα λούπινα Αΰ- 
στραλίας είς τήν Μάνην καί 
κούμαρα Άργεντινά είς τήν 
Πεντέλην!..

(Έ κ  τής έφημ. «Έστία»ή

Ε Ν Ω  Τ Ρ Ε Μ Ο Σ Β Υ Ν Ε Ι· · *

ΕΙΝα Ι ΚΑΛΑ
Είς τήν οικία τοΰ κ. Καζαν- 

τζάκη συνεκεντρώθησαν οΐ άρ 
χηγοί τών έξής σοσιαλιστικών 
κομμάτων: 1) Σοσιαλιστικόν 
κόμμα. 2) Σοσιαλιστικόν κόμ
μα 'Ελλάδος. 3) Σοσιαλιστι
κόν κόμμα τής 'Ελλάδος. 
Σκοπός εΐνε ή σύμπηξις τοΰ 
Σοσιαλιστικού κόμμο«ος τών 
σοσιαλιστικών κομμάτων ά- 
πάντων τών σοσιαλιστών. ΟΙ 
συνκεντρωθέντες εΐνε καλά.
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Ι|Ι|||||||||||||||||·||||||||||||,||,,ΙΙΙ,Ιΐ η ,

Μόλις ταύτην τήν στιγμήν 
πληροφορούμενα δτι τό κόμ
μ α  τών Φιλελευθέρων (όμάς 
Σοφούλη) ένοχληθέν έκ τής 
άποκαλύψεως τοΰ «συνδέσμου 
ν έ ω ν  άξιωματικών» προσπαθεί 
νά σχη ματίση «σύνδεσμον γε
ρόντων άξιωματικών».

-Τό κερί κάηκε καί μου φαίνεται δτι δέν θά 
προψτάσω νά τελειώσω τόν ’Αγώνα μου...

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΚΔΟΖΙΣ
ΟΙ Μ ΙΚΡΟ Π Ω ΛΗ ΤΑΙ ΕΝ Δ ΙΩ ΓΜ Ω

Η Ν Η Ο Π Ο Μ Π Η

Πληροφορούμεθα δτι ό κ. 
Τσουδερός έξεδηλώθη ύπέρ 
τής Άβασιλεύτου διά νά πεί- 
χη τόν κ. Σοφούλην νά τοΰ ά
ναθέση τήν άρχηγία τοϋ κόμ
ματος τών Φιλελευθέρων (δ- 
μάς Σοφούλη). Άφοΰ άναλά- 
βη τήν άρχηγία θά ταχθή καί 
! πάλιν ύπέρ τής βασιλευομέ- 
I νης. Λέγεται μάλιστα δτι τό

διάγγελμα τό όποιον θά κά- 
μη ό κ. Τσουδερός πρός τόν 
έλληνικόν λαόν εύθύς ώς &- 
ναλάβη τήν άρχηγία τοΰ κόμ 
ματος τών φιλελευθέρων εΐνε 
ήδη έτοιμον. Καταλήγει ώς 
έξής: «Ζήτω ό Γεώργιος ό 
Β ».

"Ηδη τό έν λόγω διάγγελέ 
μα έχει άναρτηθή είς τά κι» 
ταστήματα τής ΑΙγύπτου.


