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ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Η  Ε Ξ Ε Τ Α Σ ΙΣ

(Ή  Λαχανίδα πού έκδίδεται στους 
πλέον χαλεπούς καιρούς της'Ελ- 
λάδος στέλλει αίιιή τήν έπιστο- 
<λή προς τούς τρεις (χρχηγοΰςι 
Ανοιχτή γιατί δεν έχει λεφτά ν 
Λγοράση φάκελο· Το κόλπο 
αΰτό των άνοικτών έπιστολών 
χό"-μεταχειρίζεται συχνά ό κ. 
Γ.Α.Β... καί έπειδή έμεΐς Εχουμε 
μεγάλη συμπάθεια στούς σκύ
λους πού Γ A Β... - γίζουνε, θά 
τό υίοθετήσουμε διά μίαν και 
μόνην φοράν).

Μεγάλοι μας Σύμμαχοι,

Ή  λαχανίδα έκδίδεται τώ
ρα sic Ινδειξιν διαμαρτυρίας 

k την πτώσιν τών Γέρμανι-διά
κ#ν πόλεων ώς λαχανόφυλ
λα. Ίσως να είναι άγνωστος 
•lg ύμ&ς ή Λαχανίί, γενική 

Λαχανίδος, άλλα για μας 
1 Δημόσι- 

είο'©C κίνδυνος. (Διά πλείονας 
πληροφορίας σας παραπέμπο-

«Ιναι b ύπ’

1 ...................
|*βν είς τό Νεκτροτομεΐον τοΰ 
1941 -42). Για μας ή ΛαχανΙ- 
<6α ώς είδος διατροφής (έδώ 
πού τα λέμε μεταξύ ιιας) βρί- 
σκεται «|ς πρώτη βεσι καί ά- 
κολουθοΰνε oi σοΰπες, τα ρε- 
βύθια καί S χυλός. *Η Λαχα
νίδα Ιχει καί συγγενείς έπΐ 

VflS. h μάλλον ύπό τήν 
yftv, καί λένε πολλοί δτι εί
ναι πρώτη έξαδέλφη με τό 
Λάχβνα. Παρ’ όλο που λένε 
ίτι οΐ ΡωμηοΙ δέν τρώνε λά

χανα για να μή κακοκαρδί
σουμε τούς πολλούς, τό ρίξα
με στή λαχανίδα... Τώρα πού 
ό πόλεμος πλησιάζει προς τό 
τέρμα του καί ή πτώσις τής 
Γερμανίας ίσως έπέλθη έν- 
τός δύο ημερών άλλα τό άρ- 
γότερον έντός δύο αΙώνων, 
(βαρεθήκαμε να άκουρε τό 
σήμερα καί τό αύριον) ως Λα
ός ό όποιος προσέφερεν τά 
πάντα διά τήν συμμαχικήν 
νίκην ζητούμεν να μας ευ
χαριστήσετε αυτόν τόν μονα
δικό μας πό8ο Έπιθυμούμεν 
να μάς στείλετε ώς Γραφεϊον 
’Επισιτισμού είς τήν Γερμα
νίαν διά νά διαθρέψωμεν τόν 
γερμανικόν λαόν. Διαθέτο- 
μεν τέλειον πρόγραμμα διά 
τούς Γερμανούς καί ούδείς 
πρόκειται νά πεινάση,

1) Διανομή κατ’ άτομον 
3 1)2 δραμίων άρτου ήμερη- 
σίως όχι άπό σκουπόσπορο 
άλλά άπό λαχανόσπορο... καί 
2ον) άντί φαγητού £ξη φο
ρές τήν ήμέρα καί άνά δύω* 
ρον νά τούς κάνουμε άπό Ι- 
να... κλΐσμα άπό συμπεπυκνο- 
μένη λαχανίδα, (τύπος έρ- 
ζάτς) Ταΰτα καί μένομεγ καί 
τήν καταφατικήν άπάν^ηαιν 
άναμένομεν για νά μάθουν 
οί φίλοι μας οί Γερμανοί ότι 
οί "Ελληνες δέν τρώνε λάχα
να παρ’ ότι μάς ταίζανε λα
χανίδες...

Η Λ Α Χ Α Ν ΙΔ Α

Ε Μ - Ε Λ  Κ Α Ι  Ο Υ Ν Ρ Α
Κάποιος έστενοχωρήθη πού μάς έφυγε ή 'Εμ-’Έ λ  
Καί μέ ξένη προφορά κάπως τοΟ είπα «Μή σέ μέλ.»
"Εφυγε ή "Εμ-ΊΕλ  σταλήθεια άπ’ τήν Ελλάδα  κάποιο δείλι 
Μά παρέλαβεν ή ΟΟνρα είς τήν πρώτην τοΟ ’Απρίλη.
Ή ρ θε ή ΟΟνρα νά μοιράση καί παπούτσια καί κοστούμια |
Τά τυριά καί ή κονσέρβες θά μάς πέφτουν μέ τουλούμια!...
’Ιατρικά θά μάς προσψέρη δίχως συνταγή ή Οϋνρα
ΚΤσως, Τσως νά μάς κάνη καί έξέτασι στά... Ούρα!...
θά  χορτάσουν ή νυναίκες καί οί γέροι καί οί νέοι
Καί ατό μέλλον στήν Ελλάδα... Οΰνρειος άνεμος θά πνέη !..
— Δύσπιστα τότε κυττάει
Ό  φιλαράκος κι" άπαντάει...
—"Ο λ’ αύτά εΐναι παραμύθια καί μή βγάλης πειά μιλιά ! 
Πότε άνέλαβεν ή Οϋνρα; Βλάκα! Τή Π ΡΩ ΤΑΠ ΡΙΛ ΙΑ !...

Ε Υ .  Λ Υ Κ Ι Α Ρ Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
__________________________________________________fEY.  ΛΥΚ.)_____________

Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

Α Ν Τ ΙΒ Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ  — Πρόσεχε, κύριε Εούλγσρη, σάν 
ναύαρχος πού είσαι μή μοΟ τά κάνεις θάλασσα!

Ο Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Σ .— Μήν παίρνεις άναπνοή]!
Ο  Α Σ Θ ΕΝ Η Σ .— Μά, γιατρέ μου, θά μ’ έμποδίσης καί 

ν’ άναπνέω;

EVKAI ΤΟΥ ΜΑΚΑΡ. ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑΣ
ιμ my iwnnmw tm m εκαβςει m
(Παρά τής Α. Μ. τοΟ Άντιβα- 

σιλέως έλάβομεν τήν έξής 
γραπτή ευχή έπί τη έκδό- 
σει μας :)

*Ώ Ι Λαχανίς, έσΰ τό φωτο
βόλο άστέρι τής πείνας τοΟ 
ΈλληνικοΟ ΛασΟ, κατά τήνκα- 
τοχή.

’Ώ Ι  Λαχανίς, έσύ τό όλμο
βόλο κανόνι τών νεκρών κατά 
τή κατοχή!

’Ώ Ι  Λαχανίς— ’Ώ !  Λαχανίς... 
*ΏΓ Λαχανίς! Τή δυναμίσου δέν 
τήν άγνοεΐ κανείς... χάρις σέ 
σένα στή ζωή δλοι βαστούσαμε 
κι’ δταν πεθέναμ’ άπ’ τή πείνα 
σέ μισούσαμε.

Χάρις σέ σένα οί νεκροί έ- 
λύγιζαν τήν κνήμη καί δέν προ- 
λάβενα ποτέ νά πώ «αίωνία ή
μνήμη».

t  Η Α.Μ. Ο Α Ν Τ ΙΒ Α Σ ΙΛ Ε Υ Σ
ΣΗ Μ . «ΛΑ ΧΑ Ν ΙΔ Ο Σ». (Κσ- 

τόπιν τής έκδηλώσεως τοΟ ύ- 
πέροχου σατυρικού ταλέντου 
τοΟ Άντιβασιλέως άπ’ τή ζή
λεια του ό κ. Κουλουμβάκης 
κατάπιε μιά Λαχανίδα).
Παρά τοΟ Πρωθυπουργού κ. 

Ι^ούλγαρη έλάβομεν τήν κά
τωθι ευχήν:

Λ α"χ[α ν ί δ α μ|σ υ.

Μέ συγχωρεΐς γιά τή μεγά- 
λην οίκειότητα. (Γιατί έδώ πού 
τά λέμε, ένώ έσύ ήσουν ή 
μοναδική τροφή δλων τών Ε λ 
λήνων πλήν έμοΰ, έγώ στήν 
Αίγυπτο έτρωγα «Μπέικον»). 
'Επειδή είμαι μεγάλος πατριώ
της σοΟ στέλνω τίς εύχές μου 
γιά τήν έπανεμφάνισί σου στό 
έλληνικόν στερέωμα έμμέτρως 
καί σέ είδος παρωδίας ̂ έπάνω 
στόν^έθνικό μας Ομνο

Δέν σέ γνωρίζω άπό τήν δψι 
ξέρω είσαι τρομερή 
Τούς ρωμηούς τούς έχΐις χόψει 
.τρίν απ’ τή Χωιιατερή

μέσ' στά κόκκαλα βαλμένη 
σιών Ελλήνων τή μιλιά 
καί πεθαίναν οί καϋμένοι 
μέ πρισμένη τήν κοιλιά.

Ό  Πρωθυπουργός Ναύαρχος 
τής Ξ Η Ρ Α Σ

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Η Σ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ
Ό  κινηματογράφος “ Εσπερος |- 

χοντας ώς μόνον σκοπόν νά Ικανο
ποιήσω καί νά εύχαριστήοη τήν ά- 
ζιότιμόν του πελατείαν, από τής 
15ης ’Απριλίου 1945 σέ κάθε είσιτή* 
ριον τοΟ κινηματογρ. Εσπερος, θά 
προσφέριι καί Ενα χρονόμετρον μέ 
125 ρουμπίνια έντελως δωρεάν τού 
καταστήματος «"Εσπερος» ΑΙόλοι> 
105. Έάν δέν γίνει αΟτό άπό τής 
16 Απριλίου τό κατάστημα «"Εσπε
ρος» ΑΙόλου 105 σέ κάθβ άντικεί- 
μενο ποΟ θά άγοράζεται έκ τοΰ κα
ταστήματος θά προσφέρη έντελώς 
δωρεάν ϊνα είσ<τήριον οιά τόν κι
νηματογράφον “ Εσπερος I

ΙΠί ΤΑΣ TtltNlHi ΜΙΚΕΙΣ HI

-θά  γελάαη καλά, ΰποως γ*. 
λάση τίλεοταϊο»; J . ,



ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α  Μ Α Σ

0 ΕλΑΗΝ Ε ΑΜΕΡΙΚΗΣ!..
Έ ν α  άτύστβυτο δσο και άληθινό 

γεγονός άναστάτωσε τΙς τελευταίες 
μέρες τήν 'Αθηναϊκή κοινωνία I 

Μπακοΰρος ΠαΟλος λεγότανε. Η 
λικία, γύρω στό μισό αΙώνα. ‘ΕζοΟ- 
σε πανευτυχής στήν 'Αμερική μέχρι 
πρό δέκα έτών, όπότε ξεπούλησε 
τά πάντα καί γύρισε στήν Πατρίδα 
του.

Δέν ξέρω πώς 6 ΜπακοΟρος, άν
θρωπος χωρίς πολιτικά φρονήματα, 
κατά κακήν του τύχην βρέθηκε άνά- 
μεσα στούς όμήρους του Δεκεμβρι
ανοί) κινήματος καί κατά καλήν του 
τύχην έπέστρεψεν έκ τής όμηρίας.

Κουρελιάρης ΰπως γύρισε ή ΟΟν- 
ρα του Εδωσε Ενα δέμα μέ ρούχα.

Περιχαρής 6 άνθρωπος πήρε τό 
δέμα του καί γύρισε τρέχοντας στό 
σπίτι του γιά νά άπολαύση τά και
νούρια του ροΟχα τά παληά I

Μέ πρόσωπο γεμάτο χαρά καί μέ 
χέρια πού τρέμανε άπό συγκίνησι 
άνοίγει τό δέμα. ψάχνει τά ρούχα 
καί πέφτει . . . λιπόθυμος I

ΤΙ είχε συμβεϊ : ‘Απλούστατα I . . 
Τό παντελόνι πού ήταν μέσα στό 
δέμα ήταν τό Τδιο παντελόνι πού ό 
ΠαΟλος Μπακούρος πρό δεκαετίας 
τό πούλησε . . . στό δημοπρατήριο 
τής Νέας Ύόρκης ! . . .

εν. λ υ κ .

Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι  τ η : σ τ ι γ μ ή :
ΣΑΛΤΑΔΟΡΟΣ-ΤΡΑΚΑΔΟΡΟΣ

ΜβΝΤΕΙλΚΙ* λΝΟΙΞΙλΤΙΜ

Κι* έσύ φιγουρίνι σάν κι’ έμένα 
— Mat. elval κρεασιόν Ο ΥΝ ΡΑ  1945

I ΜΜΜΙΝΦΜ ΤΗΣ 'ΜΙΜΙΜΙ,
Μβλπωμένην Παρθβνίδου. Μάςγοά- 

φετε ότι δχετε άπΒληισ&εϊ άπό τήν ζω
ήν ΥΛΙ δτι Αποφασίσατε νά Φέσετε τέρ
μα. Μάς παφαχαλεϊτε βέ θερμά νά σάς 
·$«οδ*ίΙ«μεν τόν τρόπον γιά νά πεθάνε- 
-rt άσφαλώς 100 τοίς 100. Ό  τρόπος 
-Λναι άπλούστατυς. Βγήτβ στήν ‘Ομό
νοια ή τό Σύνταγμα και φα>νάξτε μδλη
*ή Λυναμη τής φωνής σας, μιά κι' δξω! 
Ζήτω τό Κ.Κ Ε  ΐ

Κον Σοφούλην, |άδελφικόν φίλον 
\ο& Όμηρου) Μάς ρωτάτε γιατί ά«ό 
βνίκαθεν ι Ισάστε άδύνατος βΐς τήν "Αλ
γεβραν. Σάς άπαντώμεν- Δέν μπορέσατε 
"note νά άφομιώσβτε τόν άγνωστο... X.

Κους Χίτλερ —Μουσολίνι καί ΣΙα. 
Μάς γράφετε, (δν καί σάς βχωμεν γρά- 
•ψη πρό πολλοΰ) δτι κινδυνεύετε νά- 
ΊίβταΙΛκασθήτε είς θάνατον ώς δοσίλο- 
γοι- Συμβουλειπε μας νά δραπετεύσω- 
μεν ή νά καθήσουμε νά δικασθώμεν ; 
μάς ρωτάτε.

Σάς Απαντώμεν. ’Ελάτε στήν. Ελλάδα 
νά δικασθήτε καί δχν μόνο θά άθωο- 
θήτε πανηγυρικώς άλλά θά σάς στήσον 
νε καί άνδριαντα...

Κύριον Παπανδρέου (άρχηγ9ν κόμ-

Βατος Α. Μ. Ε. . , άμέ ; τί νομίσατε).
(άς Ιρωτάτ· τίνι τρόπο θά έξοικονο- 

μίσετε τά ναύλα σας γιά νά ξαναπάτε 
στήν Αίγυπτο.

Σάς άηαντοΟμε, δυστυχώς ή «Κυβέ
λη» ίπαψε νά είναι θέατρον καί έγινε 
Κινηματογράφος.

Κύριον I. Ράλλην (Πρόεδρον Κυβερ
νήσεως Κατοχής. Πρόεδρον Αικαστηοίου 
Λοσιλόγων). Μάς λέτε, (πού νά σοΟ πη 
ό παπάς σταύτί κι' ό Διάκος στό κεφά
λι) δτι μέ τις λαμπρές σας αγορεύσεις 
θά καταδικασθήτε πανηγυρικά είς θά
νατον γιατί μεθύσατε τις κοινές γνώ
μες. Σάς πιστεύωμεν. Ή  Κοινή γνώμη 
ίμεθυσε (καί νά οψετε ή Ούλεν γιατί, 
δέν μκορεϊ πλέον νά ρίξη νερό στό κρα
σί της I).

Δα Ε . Μήνοπούλου. Μάς γράφετε 
δτι είς τήν δυσκολωτέραν σας περίοδον 
βίσήλθεν κλέφτης είς τήν παρθενικήν 
σας κλίνην ένφ έκοιμόσασθ· καί σάς 
έκλεψαν δτι πολυτιμότερον είχατε: τά 
ροΟχα σας . . . Έάν δέν τά βρήτε έντός 
1 μηνός τό πολύ δύο (λόγω καθυ.στερή- 
σ·ως τών Αστυνομικών οργάνων) θά 
συνηγορίσωμεν είς τήν Έμέλ - νά σάς 
παραχωρή κάθε μήνα ... τά ρούχα σας.

Τώρα σέ δλο τόν ντουνιά 
και μεΐς συγχρονιστήκαμε 
καί μέ τα μοΰτρα στη δουλειά 
μιά και καλή ρηχτήκαμκ 
Ιίαληά μας τέχνη κόσκινο 
Ιμεΐς δέν τή ξεχύσαμε 
ετσι δπως τήν άφήσαμε 
ιτάλι τήν ξαναπιάσσμε-

Σ·— ΓΙές μου βρε Τράκα μερακλη 
σαν πώς τά καταφέρνης 
κι’ άπό τήν μιά άκρηα 
τήν άλλη άκρη φέρνεις 
βρίσκεις κορόϊδα μπόλικα: 
έξυπνα τή δουλεύεις 
και μέ άπατες χίλιες δυο 
καί Τράκες τή βολεύεις;

Τ.—  "Οτι ό Κοσμάκης και Κοσμάς 
στις ζήσης μας τό ρέμα 
πράττο) δτι πράττει ό ντουνιάς 
έμπόριο τό ψέμμα.
Με ψέμμα ζοΰν στάχρόνια μας 
μέ ψέμμα κυβερνάνε 
μέ ψέμματα καί τό Λαό 
ταΐζουν και γελάνε 
Ψέμματα λεν οί δεξιοί 
καί οί αριστεροί τά ϊδια. 
τρώνε έκεΐνοι τό ψητό 
κι’ ό κόσμος ροκανίδια.

Σ .— "Εξυπνα τάπες Τράκα μου 
πάντα σπαθί ξηγιέσαι 
συ πιάνης μυΐγα στό φτερό 
ποτέ δέν ξεγελιέσαι 
μπράβο τό ψέμμα κυβερνά 
to ψέμμα καΐτό Σάλτο 
δν δέν άρπάξης κάθε τι 
ποτέ δέ λένε πάρτο 
γι αυτό κι* Ιγώ τό ερριξα 
στή Σάλτα δοροσύνη 
πού τή δουλεύω μέ μαγγιά 
καί μέ καπάτσωσύνη 
Σαλτάρω δώ— Σαλτάρω έκεΐ 
σαλτάρω Λξω— μέσα 
σαλτάρω δπου "μέ βολεΐ 
χωρίς νά εχω μπέσα.

Τ.— Σαλτάρης υμως πρόσεξε 
γιατί δώ στήν Ελλάδα 
λένε πώς πίσω τήν ουρά 
τήν έχει ή άχλάδα 
κι’ ό Ντοντσε έσαλτάριζε 
κι* άπλωνε τά φτερά του 
κι’ δμως τον κολοβόσανε 
στό τέλος τήν ουρά του 
παντού έτσιΛιμπούρδιζε 
μέ τό στρατό και στόλο του 
πολλά παλούκια πήδηξε 
καί μπήκε ?να στον... όλο του..

Σ  - Στήν τέχνη ειδικει'^ηκίί 
δέ μοιάζω τού ΜπενίΓτο 
μπροστά σέ μένα μ<ίγγα μου 
δέν έ'κανε γιά ζήτω 
άπ τόν καιρό τών Γερμανών 
έκλεβα— σαμποτάριζα 
καί μεσ’ τά δλα άφοβα 
πηδούσα και σαλτάριζο 
νά ξέρεις ήρωας έγινα 
γράψαν κι’ οί Άμερικάνοι 
οί σαλταδόροι πώς ζημιές 
στούς ούνους Εχουν κάνει, 
έσύ ρέ Τράκα πάντοτε 
μέ τράκες τήν περνούσες 
παρέα μέ τούς Γερμανούς 
καί Ιταλούς γυρνούσες 
λησμόνησες τ’ άδέρφια σου 
τό Ορυλλικό μας τόπο 
καί τήν ψυχή σου πούλαγες 
νά ζής μέ δίχως κόπο.

Τ.— Βρέ σάλτα μή κατηγοράς 
τΙς μέρες πού περάσαμε 
δλο> μας τό καθήκον μας 
λίγο ή πολύ ξεχάσαμε 
δτι δξιζβ ή ‘Ελλάδα μας 
κανένας δέν τό σκέςρτηκε 
κα'ι άμυαλα έδώ κι Ικεΐ 
<?έ μπερμπατιές μπερδεύτηκε 
άλλοι μέ τά πολιτικά 
άλλοι στή μαύρη ζήσαμι 

> μά δλοι τήν έλευτεριά,
\ολοι τή λαχταρησαμε·

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΏ Ν
Έσυνεχίσθη καί χθές ή δίκη τών 

6οσιλόγων. Προτού άπολογηθή ό 
Ενδοξος Πρωθυπουργός ίής Ελλά 
δος καί τέως δοσίλογος ‘Ιωάννης 
•Ράλλης, έπαρεκάλεσεν τό σεβαστόν 
δικαστήριον δπως έπιτρέ^ει τήν 
προσέλευσιν ένός άκόμη μάρτυρος 
ύπερασπίσεως. Τό δικαστήριον άρ- 
νβίτοπ. * Η ύπβράσπισις άποχωρεϊ 
καί καταφεύγει είς τά... άποχωρη- 
τήρ... Ό  Πρόεδρος τοΟ Δικαστηρίου 
συνβκινήθη βαθύτατα καί ύπεχώ- 
ρησ*. Ή  ύπεράσπισις έπανέρχεται 
κοιιΐζουσα τόν άγέρα τοΟ νικητοΟ 
κάι τόν περίφημο άγέρα τοΟ άρώ-
Κατος Έσάνς ντέ καμπινέ! Ό  Πρόε- 

ρος διακόπτει τήν συνεδρίασιν έπί 
5 λεπτά διά νά άνοιγθοΟν τά παρά
θυρα. Έπαναλειφθησεις τής συνε- 
δριάσεως καλείται ό μάρτυς τής 
ύπβρασπίσεως τοΟ κ. Ράλλη.

Πρόεδρος πρός τό μάρτυρα.
— Όνομα καί έπώνυμον.
Μάρτ. —Κράσος Κατοστάρης.
Πρ.—‘Ηλικίας ;
Μάρτ.— Έξαρτδται κύριε Πρόε

δρε άπό τά κρασιά.
Πρ.—‘Επάγγελμα.
Μάρτ.—Ταβερνιάρης.
Πρ. —ΠοΟ κάθεσαι ;
Μάρτ.—'Οδός Μπουκάλα, άριθμ, 

φελός.
Πρ.—Λέγε τί ξέρεις γιά τό Ράλλη.
Μάρτυς (τρυφερά) Γιά τό Γιαννά- 

κη μοΟ λές; Καλό παιδί... Τό πίνει...
Πρόεδρ.—Μάς φώτισες. Αύτό τό 

ξέρουμε κι* έαεΐς.
Μάρτ. —Μά δέν μπορεί νά τό ξέ

ρετε οπως τό ξέρω κι’ έγώ.
‘Επίτροπος, — Μήπως ξέρεις έάν 

συνεργάσθηκε μέ τό κατακτητή ;...
Μάρτυς— Ά ν  ξέρω λέει ; . . . ’Α 

κουστέ. "Ενα  βράδυ στή Ταβέρνα 
ήρθεμέ τόν Φόν-ΝοΟμπάχερ τόν σού
ρωσε καί τόν ήνάγκασε νά μή βάλη 
περιωρισμούς στό νερό γιά νά μ1ίο· 
ροΟν οί ταβερνιάρηδες νά βάζουν 
νερό στό κρασί τους. ΕΓναι ή δέν 
εΤναι έθνικός ήρωας παρακαλώ ;

‘Επίτροπος —Αύτό είναι κατάχρη- 
σις. ΕΤναι άπάτη. Δέν έπιτρέπεται 
ot Ταβερνιάρηδες νά ρίχνουν νερό 
στό κρασί τους.

Ράλλης.— Τότε κύριε ‘Επίτροπε 
ρίχτε έσείς λίγο νερό στό κρασί

σας καί βγάλτε με άθώο γιατί Ιχω 
μπΌφιάσει χωρίς κρασί έδώ μέσα.

Κουλουμβάκης.— "Οχι Κύριε, θ έ 
λουμε νά μάς νερώσετε τό κρασί 
μας. θέλετε νά μάς μεθύσετε σκο
πίμως, γιατί μεθυσμένοι δέν ξέρουμε 
τί λέμε...

‘Επίτροπος. —Μέ συγχωρεϊτε Κε 
Κουλουμβάκη, έσεϊς και νηστικός 
ποτέ δέν ξέρετε τί λέτε.

(Σαύτό τό σημείο έπαναστατεΐ ή 
ύπεράσπισις, όρμοΟν στήν αϊθουσαν 
τά Τάγματα ‘Ασφαλείας, άρχίζουν 
τις πιστολιές ρίχνουν καπνογόνες 
βόμβες καί κάτω άπό τό προπέτα
σμα καπνοΟ Λ ύπεράσπισις συναπο- 
κομίζουσα τους κατηγορουμένους ά- 
ποχωρεΐ διά δευτέρα φορά τοΟ δι
καστηρίου. Επιβαίνουν ΰλοι άερο- 
πλάνου καί πηγαίνουν πρός συνάν* 
τησιν τοΟ Χίτλερ, ποΟ τούς Εχει 
προσκαλέσβι σέ πάρτυ. Ή  συνεδρία- 
σις διακόπτεται διά τήν έπομένην 
άναμένουσα τήν έπιστροφήν τών 
κατηγορουμένων καί τής ύπερασπί- 
σεως, καθώς καί τοΟ έμπειρογνώμο- 
νος έπί τών ΟΓνων, Όρέστη Μακρή).

Ε Υ . Λ Υ Κ -

Γ Λ Υ Κ Ε  Σ
Προχτές μοΰπ* Ενας φίλος μου 

«δέν τρώω πιά τίς πάστες» 
ούτε λουκούμια Συριανά, 

τίς σοκολάτες βράστες.
Γιατί δπου κι’ άν Ιφαγε 
ώς σήμερα γλυκά 

ΠαντοΟ ήταν μπαγιάτικα 
μέ σκάρτα ύλικά.

Είπα κι’ έγώ στό φίλο μου 
«ποΟ ζής βρέ ; Στά ούράνια ; 

φαίνεται πώς δέν Εφαγες 
γλυκά είς τά ΒΑ Λ ΚΑ Ν ΙΑ . 

Τρέξε νά φβς τή πάστα σου 
γρήγορα φουκαρά 

Πάρε καί τή Διεύθυνση : 
Βασίλειον Κ Α ΡΡΑ

Πανεπιστημίου 
καί Θεμιστοκλέους γωνία

ΡΑ Δ ΙΟ Φ Ω Ν Ο Ν
‘Ώρα 5 π. μ.— “Εναρξις πρωι

νής έκπομπής...
‘Ώρα 5 καί 5. Καλημέρα σας.
'Ώρα 5 καί τέταρτο.— «Τί κά

νετε ;».
"Ωρα 5 καί 20'. — «Καλά ευχα

ριστώ· έσεΐς πώς είσθε
‘Ώρα 5 καί 25.— «Πήρατε τό 

πρωίνό σας ;»
"Ωρα 5 καί 30.— «Ναί ! "Ενα  

κομμάτι μπακαλιάρο».
"Ωρα 5 καί 40. «Σήμερα δέν 

έχει νερό».
’Ώρα 5 καί 50.—  «Λυσσάξανε 

ot "Ελληνες».
'Ώρα 6.— «Παραίτησις τήςΚυ- 

βερνήσεως Βούλγαρη».
"Ωρα 6 καί 5.— Σχηματισμός 

Κυβερνήσεως Τούρκο- Βασίλη.
"Ωρα 8 καί 5.—  «Όρκομωσία 

Κυβερνήσεως Τούρκο- Βασίλη».
"Ωρα 8 καί 10. — «Κύρηξις 

Τούρκο *Βουλγαρι-κο0 πολέμου.
"Ωρα 8 καί 15.— «Παραίτησις 

Κυβερνήσεως Τούρκο- Βασίλη».
‘Ώρα 10.— «Σχηματισμός Κυ

βερνήσεως Σίδερη».
"Ωρα 10 καί 25.— «Οί ύπάλλη 

λοι τρώνε τά σίδερα τών τράμ».
‘Ώρα 10 καί 30.— «Κυβέρνησις 

Τσίρο νίκου». *
'Ώρα 10 καί 35. — «Αυξησις 

τών μισθών τών δημοσίων ύιταλ- 
λήίλων».

'Ώρα 10 καί 40.— «Παραίτησις 
τής Κυβερνήσεως Τσιρονίκου».

"Ωρα 10 καί 40.— «Σχηματι
σμός Κυβερνήσεως ύπό I. Ράλ- 
Χη».

"Ωρα 10 καί 50.— «Παραίτησις 
τής Κυβερνήσεως Ράλλη».

"Ωρα 10 καί 55.— «"Ερχβται— 
’Έρχεται b>.

"Ωρα 11.— «Δικτατορία καί 
Γιώργο Βασιληά».

"Ωρα 12.— «Έξηντλήθη ό «ά
γος καί τό ρετσινόλαδο».

"Ωρα 12 καί 5.— Τέλος τοΟ 
•ΕλληνικοΟ προγράμματος.

ΘΕΑΜΑΤΑ
ΠανδημοχρατικόνΜέτωαβν

— «Ή  άχλάδα £χει πίσω τήν 
ούρά». Κωμικοτραγωδία μέ πρω 
ταγωνιστήν τόν στρατηγόν Ν. 
Πλαστήραν.

Κ .Κ .Ε .— «Πλαστήρα τά κου
μπούρια σου μέ τί τ&χεις γιο
μάτα». Πρωταγωνισταί Άριστε 
ροί καί άκροι άριστεροί.

Βερ ολ ίνο ν  (&ν ύπάρχει).— 
«Νύχτες άγωνίας». Πρωταγωνί
στρια ή άδελφή Χίτλβρ καί δσοι 
ζοΟν άπό τούς Γερμανούς.

Αύσΐρία. —  «Μπαίνει— Βιέν
νη». Πρωταγωνιστεί ό Στάλιν 
καί στρίβει τό μουστάκι του.

Γερμανία. —  «Μάς βρήκατε 
τόν Πάττον». ΠρωταγωνιστοΟν 
οί Γερμανίδες.

Δικαστήριον Δοαιλόγων.—  
«Αθώοι οί Κατηγορούμενοι». 
Πρωταγωνιστής ό κ. Κουλουμ- 
βάκης.

Ν Υ Ν  Α Π Ο Λ Υ Κ ΙΣ Ι . . .

Μάς άπολύουν—δέν μάς ά- 
πολύουν,δέν μάς άπολύουν— μάς 
άπολύουν, νά τό γλέντι τών 
δημοσίων ύπαλλήλων... Γλεν- 
τοΟν τέλος πάντων μιά χαρά 
τά καλά αύτά παιδιά καί θά 
γλεντοΟν δπως φαίνεται μέχρι 
τής ήμέρας πού εύτυχεΐς θά 
φθάσουν στό γνωστό σέ πάν- 
τας τελευταίο καταφύγιο καί 
θά ποΟν άνακουφισμένοι : «ΝΟν 
άπολύεις τούς δούλους σου Δέ-



Η  Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Η  Λ Α Χ Α Ν Ι Δ Α
H ΕΑΑΑΪ ΣΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ ΠΡΟΤΑΒΛΗΜλ

ΤΟΥ ΒΟΥΕΝΟΣ-ΑΎ'ΡΕΣ
Μιά καταπληκτική είδηση κατέ- 

φβασεν αύτήν τήν στιγμήν στά γρα
φεία μας.

Ή  ’Αργεντινή ποδοσφαιρική 'Ο 
μοσπονδία θά διοργανώση έντός 
τοΟ 1945 τό Συμμαχικόν ποδοσφαι
ρικόν κρωτάθλημα.

Τό ηρωτάθλημα αύτό θά £χη τήν 
έξής πρωτοτυπία. Τις ποδοσφαιρι
κές όμάδις δέν 0ά τις άποτελέσουν 
αΐ ποδοσφαιρισταί άλλά οί πολιτι
κοί άρχηγοΐ τών διαφόρων κομμά- 
Ttttf.

Ή  Ελληνική ό'μάς ώς πληροφο- 
.ρούμεθα θά καταρτισθη ώς έξης :

Τ«ρματοφϋλαξ. ΤΙς περισσότερες 
πιθανότητες συγκεντρώνει ό κ. Σ Ι 
ι&ερης τέως ύπουργός τών Οικονο
μικών... θά είναι Σιδερ ένιος γκολ- 
κήπερ καί ΟΙκονομικός στά... γκόλ 
Ay συγκρίνουμε τά γκόλ μέ τούς 
.μισθούς τών ύπαλλήλων.

Μπάκ Δεξιός. Ιωάννης Ράλλης.
Πρωθυπουργός καί ΔοσΙλογος

Μπάκ ’Αριστερός» "Αρης Βελου- 
χιώτης. "Απιστος θωμάς.

Είναι οΐ πλέον ένδεδειγμένοι 
γιαυτή τή θέσι γιατί είναι καί οί 
δύο... σκοτώ σ τ ρ ε ς I

Μέσοι Χάφ. Μέσοι στήν Έλλά- 
•δα δυστυχώς δέν ύπάρχουνε πολλοί. 
Πάντως βάζωμεν δ,τι καλλύτβρον!...

Δεξιός. Γεώργιος Παπανδρέου.
Κεντρικός Σοφιανόπουλος.

1 Αριστερός. Τσιριμώ'κος.
ΑύίοΙ ο! -τρεΐς ίσως μπορέσουν 

καί συνεννοηθοΟνε μεταξύ τους για
τί καί οί τρεις ξέρουν εύκολα νά 
άλλάζουν... θέσεις I...

•ί-Γ, Γραμμή τών κυνηγών είναι 
πάντοτε ή ’Αχίλλειος πτέρνα τών 
ό(ΐάδων μας. Τό Ιδιο συμβαίνει καί 
σίΗς πολιτικές μας όμάδες.

"Εξω δεξιά. *0 καλλύτβρος κατά 
γνώμη μας είναι ό Κος Κου* 

λΌΟμβάκης.
Μίσα δεξιά. Γιά τήν ώρα δέν 

:ύ*άΑχει..Δέ,ν άποκλείεται νά χρη
σιμοποιηθώ ό Κος Λοντΐνος Τσαλ· 
δάρης μολονότι είναι άκρως... δε
ξιός καί αύτός!... Στήν άναβροχιά... 
καλό καί τό χαλάζι ..

Κεντρικός κυνηγός. Ή  θέσις ά- 
νήκει έπαξίως είς τόν Αντιβασιλέα 
μας.

Μέσα άριστερά. ’Εδώ τά μπλέ
ξαμε. Υποψήφιοι : Σοφούλης, Κα- 
^αντάρης, Πλαστήρας, Σβώλος, Ά· 
σκούτσης, Μυλωνάς.

Σοφούλης καλός ... άλλά είναι 
πειό γέρος άπ’τό... Συμεωνίδη.

Καφαντάρης καλός άλλά... φιλά
σθενος.

Πλα·τήρας καλός άλλά... άτομι-

ΐώλος καλός, άλλά... πσρασύρε-Ί ςβώ

ται σέ άστοχες έπεμβάσεις I...
Άσκούτσης καλός άλλά... άπει

ρος...
Μυλωνάς I. . . Δέν άλέθει πειά ό 

ΜΟλος του.
ΤΙ θά γίνη λοιπόν; Βρήκαμε I...
θά  τούς βάλουμε σ£να καζάνι. . . 

θά τούς βράσουμε καί θά βγάλουμε 
άπ’ τό ζουμί τους τόν καλλύτερον 
"Ελληνα πολιτικό τής ποδοσφαιρι
κής μας όμάδος...

Τόν μέσα άριστερά . . . Πανδημο
κρατικόν Μέτωπο ν.

Έξω  άριστερά. *Η θέσις αύτή ά- 
νήκει στούς πολιτικούς τοΟ Κ.Κ Ε.

Ό  ΠαρτσαλΙδης άρκκετά καλός.
Ό  Ζεύγος τό Ιδιο.
Ό  Σιάντος τό Ιδιο.
Καλλύτερα άπ’ δλους θά τά κα- 

τάφερνε άν ήταν έδώ ό Ζαχαριά- 
δης γιατί δπως λένε δέν είναι τό
σον όρμητικός δσο είναι τεχνίτης...

Πάντως άν γυρίση άπ’ τή Γερμα
νία πρίν φύγη ή όμάς, σίγουρα θά 
είναι ό πρώτος ύποψήφιος, άλλως 
θά έπαναλάβωμεν τό πείραμα του 
μέσα άριστερά.

Αύτή κατά πάσαν πιθανότητα θά 
είναι ή όμάς. Δύο πράγματα δμως 
μας τρομάζουν.
1ον( Ή  'Ομοιογένεια καί ή Ένό- 

της. Δηλαδή βάλτου Ρήγανι . . . 
Ίσως δμως σώσει τήν κατάστασιν 
ό άρχηγός τοΟ Ενωτικού Κόμμα
τος Κος Κανελλόπουλος, δστις θά 
είναι ό Γεν. 'Αρχηγός τής Άποστο 
λής !...

καί 2ον) Τά χατηράκια.
Πολύ φοβούμεθ* δτι δχαν θά 

παίξουμε μέ τούς Ρώσσους οΐ άρι- 
στεροί θά τούς άφήνουν νά βάζουν 
γκώλ νιά νά μή χαλάσουν τή καρ
διά του... Μουστάκια. Ο Ι δεξιοί θά- 
φήνουν τούς "Αγγλους καί τούς Ά- 
μερικάνους νά βάζουν γκώλ νιά νά 
μή χαλάσουν τό κέφι τών άλλων 
συμμάχων.

Καί οί Κεντρικοί ; ΑύτοΙ δέν θά 
μπορέσουν νά έμποδίσουνε τό κακό 
γιατί βΓνε ή μειοψηφία μόνον δύο!...

Κι’ ό ΣΙδερης ό Γκολκήπερ ; Αύ
τός μέ χαράτου θά φάρ του κόσμου 
τά γκώλ γιατί είναι συνηθισμένος 
μόνο αύτός. . . νά τρώει I . . .

Δηλαδή δπως βλέπετε φίλοι μας 
άναννώσται, δέν είναι άδικοι ο( 
φόβοι μας I θά μοΟ πήτε γιατί I 
Άπλούστατα I Γιατί καταρτίζουμε 
όμάδα Ελλήνων πσλιτικΛν καί άπό 
αύτούς κανένας δέν είναι... ΕΛΛΗ 
ΝΑΣ !.··

Γιαυτό καλλύτερα νά καθήσουμε 
σταυγά μας I . . . Φτάνουν τά ρεζι
λίκια ! . . .

ΤΟ  Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΜ Α  Μ Α Σ

18 TOTQPHMA ΕΗΟΣ ΑΠΟΡΟΥ IEOV
Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΣ  

•Ολοι οί Δημόσιοι, Ίδιοτικοί και 
Τραπεζητικοί Υπάλληλοι.

Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Σ  
2.045 Μ. χ... Ό  ήλιος άνατέλει έκ 

Δυσμών καί δύει πρός Άνατολάς. 
Ή  κάψα τού ’Ισημερινού βρέθηκε 
στό Βόρειο καί τόν Νότιον Πόλον 
και οί πάγοι φύγανε άπ’ τούς πό
λους και πήγαν στόν ’Ισημερινό.
Ή  γυναίκες φοράνε άνδρικά καί οΐ 
άνδρες γυναικεία. Ή  γυναίκες φο
ράνε σκαρπίνια καί άρβύλες και οί 
άνδρες παπούτσια μέ φελλό (σάν 
φελλοί πού είναι).

Ό  Βορονώφ Εκανε τούς άνδρες 
γυναίκες και τις γυναίκες άνδρες!.. 
Τά πάντα άλλάξανε θέσι στή γή καί 
μόνον τών ύπαλλήλων δί.ν άλλαξε 
άκόμα ή θέσι (άν καί πολλούς τούς 
πειάξανβ άπ’ τή θέσι τους).

"Ας γυρίσουμε δμως έκατό χρό
νια πίσω. Έ κε ϊ όρχίζβι τό μυθιστό 
ρημα ενός άπόρου νέου I

Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΟ Ν  ΠΡΩΤΟΝ  
Ζοΰμε υτό 194ο ! ’ Ας ποΓ·με 6'- 

τι ζοΰμε ! Γιατι έτσι δπως ζοΓ»μ·,
. πολλές φορκς λεμε στή ζωή μας 

«ΝΑ Ζ Η  Κ Α Ν Ε ΙΣ  Ί ΐ  ΝΑ ΜΗ 
Ζ Η  *· Δημόσιος υπάλληλος ήταν. 
Ροΰχα φορυΰσε κουρελιάρης ήτανε. 
Παπούτσια φοροΰσε ξυπόλυτος ή- 
tave. Μίσθογ έπαιρνε άπένταρος 
ί̂ τανε. Σνσσίτιο £παιρν« νηστικός 
f|Tavf. "Ομηροί Wv ήταν! κακό·

μοιρος ήτανε !.·. Έ ν  τούτοις άν
θρωπος ήτανβ !.. Καί έπβιδή ήταν 
άνθρωπος δέν μπορούσε νά ζήση 
Ανθρώπινα ένώ τά γουρούνια οί 
Μαυραγορίτες ζοΰσαν ΰπερανθρώ- 
πινα. · .

"Ολο Θυσίες τοΰ ζητούσαν και 
καθημερινώς Θυσίαζε καί μιά τρύ
πα άπ’ τό ζωνάρι τον, ώσπου έφτα
σε στήν εύχάριστον Θέσιν νά άνοι
ξη τρύπα στο χαλκά τής ζώνης 
του. Προχθές είχε τήν ευτυχί
αν νά συναντηθο μέ τόν διάση- 
μον συγγραφέα Οΰελς δστις τόν 
η ρώτησε.

— Ποίος είστε
— Ό  Δημόσιος 'ϊπάλληλος.
— «Φτοΰ νά πάρη ή οργή» α- 

πηντησε ό Οΰελς. «Λάθος έκανα, 
έγο> νόμιζα πώς είσαι ό «Α Ο ΡΑ 
Τ Ο Σ  Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Σ  I».

Η Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  είς τό προσεχές 
ΤΟ Τ ΕΛ Ο Σ  είς τόν Η . .Σημερινόν 

ΕΥ . ΛΥΚ.

Α Π Ο - Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΣ Μ Ο Σ !
Στό Σάν φραντζίσκο θάχουμε 

Έιιφάνησι νάστράφτη 
Μάς  ̂ε(π*, χαιρετώντας μας 

*0 Κος Σοφιανόπουλος 
Επιτυχία θά χρωστώ μονάχα 

σ’ ένα Ράφτη 
Πούραψε τό κοστούμι μου,

Είναι ό Καλογερόπουλος 
Ραφεϊον Γ. ΚΑΛΟ ΓΕΡΟ Π Ο ΥΛΟΥ  

Κολοκοτρώνη 63

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΣ ΛΑΧΑΝΙΔΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΜΙΚΤΗΝ ΤΟΝ OMAAQN 

ΜΠΕΙΚΟΝ-ΚΒΡΝ-ΜΠΗΦ-ΖΑΜΠΟΝ- ΜΟΡΤΑΑΕΑΑΑ- ΦΙΑΑΕΤΟ
Έ ν  περιπτώσει κ«1 ή ’Αγγλική 

όμάς θά προηγείται μέ κάνα δυό 
γκόλ, δέν άποκλείεται, 6 "Ελλην 
διαιτητής νά σφυρίζη πέντε-ϊξη μπέ- 
ναλτυI

Έάν πάλι ή όμάς «Λαχανίδα» μας 
κερδίζει μέ τήν άξίαν της, κ«1 |π·ι- 
δή δέν θά μπορέση νά σώση 
"Αγγλους ό "Έλληνας ρέφερης, Τότε 
ή ’Αγγλική όμάς όφείλει νά χρησι- 
μοποιήση καί τούς 6 άναπληρωμα- 
τικούς καί νά άγωνισθή μέ... 17 πο- 
δοσφαιριστάς.

Παρακαλούμε τούςΣυμμάχους μας 
"Ελληνας νά μή διαμαρτυρηθοΟν 
γι’ αύτό, γιατί άν συμβή κάτι παρ
όμοιον, θά άναγκασθουμε, με^ά με
γάλης μας λύπης, νά τούς κόψουμε 
τά τρόφιμα γιά 6 μήνες!

01 'Άγνλοι πρέπει νά κερδίσουν 
πάση θυσί<?!..

ΕΥ. ΛΥΚ.

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 14 τρ. (Τοΰ άνταπο· 
κριτοΟ μας). -  Αύριον (σήμερον) είς 
τό γήπβδον Λησταρχεΐον (Παναθη
ναϊκέ σέ μάθανε κι’ οί Εγγλέζοι) θά 
διβξαχθη ό μεγαλύτερος καί κατα- 
πληκτικώτβρος ποδοσφαιρικός άγών 
τών αΙώνων. Ή  καταπληκτική όμάς 
τής Ελλάδος «ΛΑΧΑΝΙΔΑ» θά συ- 
ναντηθή είς άγΟνα ρεβάνς μέ μικτήν 
Αγγλικήν, άποτελουμένην άπό τάς 
έξής όμάδας : ΜΠΕ Ι ΚΟΗ-ΚΟΡΝ-  
ΜΠΗΦ- Μ Ο ΡΤΑ Δ ΕΛΛΑ —ΖΑΜΠΟΝ  
ΦΙΛΕΤΟ  κλπ. Ή  νίκη τής ’Αγγλικής 
όμάδος εΤνβ βεβαία, έκτός άν βγή 
άπό τό γήπεδον... ήττημένηΙ.

Διαιτητής τού άγώνος θά βΓνε δυσ
τυχώς δ "Ελλην Άσπρο-γέρακας... 
Ώ ς φαίνεται οί "Ελληνες τρώνε 
μόνο λαχανίδες καί δέν τρώνε,. λά
χανα.

Πολύ φοβούμεθα δτι ό "Ελλην 
διαιτητής θά μάς κάψη, γιατί έξ 
ϊδίων κρίνομεν τά άλλώτρια I

I  ΟΤΝΡ* ΚΡΕΜΕΤΑΙ ADO ΜΙΑ IA92TH
Ή  Οϋνρα άκεφάσισε

γιά τά καινούργια ύφάσματα 
Πού θά μοιράση προσβχώς 

νά βρή γερή κλωστή,
Νά ράψατε τά ρούχα σας 

μήν έχετε χαλάσματα 
Όταν τό παντελόνι σας 

κάπου θά σάς... πιαστή. 
Στούς δρόμους τότε ρίχτηκε 

νά κανη μία τσάρκα 
Νά βρή κλωστές πού νά μπορή 

σαυτές νάχη έλπίδα 
Κι’ άπό τις μάρκες τΙς πολλές 

διάλεξε μία μάρκα 
Τόν «Α Σ Σ0 Ν » τΙς περίφημες 

κλωστές πειά τοΟ Καρύδα. 
Κουβαρίστρες «Α Σ ΣΟ Σ»  No 1 

Έργοστ. ΔΗΜ. ΚΑΡΥΔ Α  
Ζητήσατέ την παντού

Κ Α Τ Ι Π Ο Υ  Δ Ε Ν  Γ Ν Ω Ρ ΙΖ Ε Τ Ε
Ό  κ. Κουλουμβάκης στά άρθρα 

του δείχνει Ισχυρότατο πιπέρι τοΟ 
έργοστασίου « Μ π α χ ά ρ ».

*0 κ. Κανελλόπουλος διατηρεί τό 
άρωμά του διότι μεταχειρίζεται έ*· 
ξαιρετική κανέλλια « Μ π α χ ά ρ » ,

Ό  Πρωθυπουργός κ· Βούλγαρης 
έρωτηθείς άν θά αύζήσουν τά έσο
δα άπήντησε: «ΝαΙ θά αύξηθοΰν μέ 
ϊ . . . σοδα Μπαχάρ.

*0 Χίτλερ πήδηξε πολλά παλού
κια άλλά δέν κατάλαβε τή Μόσχα 
γιατί σέ Ενα καρφί έμπλεξε.. Κι'.β.- 
μως δέν θά τά πάθαινε άν άγόραζε 
Μόσχο... κάρφί τού καταστήματος 

Μ Π Α Χ Α Ρ  Εύρΐίΐίδου 31.

καί
■ μυαίέ |  
1 φορούν mnornia |  

μέ^ύό.'.. J
α ϋ χ ά κ
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
H ΣΤΑΣΙΣ TON K0MMATQN 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ ί ...
Τά κόμματα τής 'Ελλάδος 

φανερώσανε έπί τέλους άπέ- 
ναντι τής Κυβερνήσεως μίαν 
στάσιν.

—ΟΙ Λ Α  Ϊ ΚΟΙ είναι Ετοιμοι 
νά έπαναλάβουν τήν Δεκεμβρια
νήν... στάσιν. Ό  άρχηγός τους 
(μήν τόν εϊδατε; . .  μήν τόν ά- 
παντήσατε ; )  άπεφάσισε νά κα- 
τέλθη είς τήν διά τών δπλων 
στάσιν είς Ενδειξιν διαμαρτυ
ρίας γιατί τήν κυβέρνηση τή 
σχημάτισεν ό άσπονδότερος 
έχθρός τής Ελλάδος . . .  Βούλ- 
/αρης! Κατόπιν τούτου ό κ. 
Κουλουμβάκης άπεχώρησεν διά 
τρίτην φοράν άπό τήν δίκην 
τών Δοσιλόγων καί Ετρεξεν νά 
άσπασθεΐ τόν κ. Σιάντον άπο- 
δειχθήσεις τής άνυπαρξίας... 
βουλγαροφιλίας είς τό Κ .Κ.Ε.

Δυστυχώς ό κ. Σιάντος ά- 
πουσίαζεν διότι κατά τήν ώ
ραν έκείνην εύρίσκετο είς τόν 
Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Αθηνών 
δπου μέ τήν όρχήστρα του ά- 
ποτελουμένην άπό Σιαντ - ού
ρια μετέδιδεν τό έξής τρα
γούδι :

Δέ μάς τρομάζουν του Βούλγαρη 
[τά βόλια

θά μπω στή Σόφια - δπως τά 
[παληά

Τοδχουμε βάλει βαθειά μές στήν 
[καρδιά μας 

Μεγάλη Ελλάδα καί Γιώργο Βα- 
[σιληά I

— Ά φ  έτέρου οί Φιλελεύθεροι 
δέν καθώρισαν τή στάσι τους 
διότι μίαν σταθεράν γνώμην 
περί τής Κυβερνήσεως Βούλ
γαρη δέν Εχουν πλάσει. Ε λ π ί
ζουνε δμως ή γνώμη τους νά 
πλαστή έντός όλίγου μόλις ά- 
ναλάβει τήν ήγεσίαν τοΟ Παν- 
δημοκρατικοΟ Μετώπου ό στρα
τηγός κ. Πλαστή....ρας.

Τό Πρακτορεΐον- Χα  - λβάς 
(πολίτικο^) μετέδωσεν έκ Πα- 
ρισίων δτι ό Στρατηγός Πλα- 
στήρας κατά τήν διάρκειαν τής 
έκεΐ παραμονής του τά εΤχεν 
προβλέψει δλα. Ετοίμασε πι
νακίδες οί όποιες γράφουν: 
Κάτω ό Βούλγαρης! Ζήτω τό 
Κ .Κ.Ε. καί...«Ψωμί καί έληά καί 
Γιώργο Βασιληά!».

Δέν κατορθώσαμεν νά άπο- 
σπάσωμεν γνώμην άπό τόν κ.

Μ Ε Τ Α  Τ Η Ν  Π Τ Ω Σ Ι Ν  Τ Ο Υ  Β Ε Ρ Ο Λ Ι Ν Ο Υ  
Ο Ι  Σ Υ Μ Μ Α Χ Ο Ι  Ε Ζ Η Τ Η Σ Α Ν  Α Ν Α Κ Ω Χ Η Ν

ΒΕΡΟ Λ ΙΜ Ο Ν . Τό πρακτο
ρεΐον Μυνχάουζεν μετέδωσε 
τά έξής: Οί Σύμμαχοι έξην- 
τλημμένοι τελείως κατόπιν τής 
ραγδαίας προελάσεώς των έν
τός τής Γερμανίας έζήτησαν 
άνακωχήν άπό τήν ’Αδελφήν 
Χίτλερ! (τό τελευταΐον είναι 
τελείως έξακριβωμένον λόγω 
τοΟ Πλατωνικού έρωτος πού 
συνέδεεν τήν ’Αδελφήν Χίτλερ 
καί τήν ύμετέραν μαγκλαροΰ 
Κωνσταντίνα Κοτζιά).

ΒΕΡΟ Α ΐΝ Ο Ν  (Δέν ύπάρχει)— 
Τό πρακτορεΐον Μυνχάουζεν 
μετέδωσε τό έξής τηλεγράφη
μα τού Στρατάρχου Στάλιν 
πρός τήν ’Αδελφήν Χίτλερ Χά 
λια Χίτλερ 1... Στόπ!... "έφτα
σα στήν πόρτα τοΟ Βερολίνου. 
Στόπ γιατί δέν βλέπω ούτε 
πόρτα οΰτε παράθυρο στό Βε 
ρολίνο. Στόπ. Άγγλοαμερικά- 
voj. νά δψεσθαι Στόπ... ’Υμείς 
άπό ίπποτισμόν δέν μπήκατε 
στή Μόσχα &ν καί σάς ... Μο- 
σχομύριζε!... Στόπ!... Έ γ ώ  δέν 
μπήκα στό Βερολίνο όχι άπό 
ϊπποτισμό. Στόπ !... Συνέλαβον 
Βερολινέζον αιχμάλωτον κατα- 
κίτρινον άπό φόβον πού Εμοια
ζε μάλλον μέ Βερο-Κινέζον... 
Στόπ.

’Επειδή έμεΐς είμαστε σύμ
μαχοι μέ τούς Βέρο-Κινέζους 
έχθροπραξίες... Στόπ... ’Ανακω
χή... Στόπ...

Σέ χαι...ρετώ καί στρίβω τό 
μουστάκι μου... Στόπ...

Ί*>οήφ Στάλιν..,
Ή  ’Αδελφή Χίτλερ άπήντη- 

•σεν ώς έξής :...
Γειά σου θειε Σίφι Μουστα

καλή μου!... Στόπ I...
Σού έκανα έπίθεσι τό 41 γιά 

ναρθώ στή Μόσχα νά σοΟ πιά- 
σω τή... τζίβα σου... ΆφοΟ δ- 
μως δέν μπόρεσε νά Ελθη ή ά-

Τσιριμώκον γιατί τώρα τελευ
ταίως έξηντλήθη τό τσιρί - σί
του καί κάνει. . .  μώκο . . .

Γιά τή στάσι τών άλλων κομ
μάτων θά λάβουμε πληροφο
ρίες μόλις ή Πάουερ άνακοι- 
νώση τίς νέες. . .  στάσεις τών 
τράμ.

η «mmiui.j'iuiiMiii!..

Τ Ο  Β Ί Ρ Υ Σ Τ Ο Μ ΑΧ ΙΑ Σ Μ Ε Ν Ο  Γ Α Γ Α Κ Ι  
(Σκίτσα ’Απ' τό Κολωνάκι)

νεψιά στό θείο ήλθε ό θείος 
στήν άνειμά καί χωρίς Στόπ!.. 
Σέ περιμένω στήν έπί τής Βι- 
λεμστράσσε γκαρσονιέρα μου 
πού Εχει ταβάνι τόν ούρανό μέ 
τάστρα καί κρεβάτι άπό έρεί- 
πια μπετόν άρμέ γιά νά πα- 
ραδωθης στόν πόθο μου καί μέ 
στόπ καί χωρίς στόπ !...

Σέ φιλώ έκεΐ πού δέν σέ φί
λησε ή μάννα σου.

Αδελφή Χίτλερ
ΛΟ Ν Δ ΙΝ Ο Ν .— Τό Πρακτορεΐ

ον Τρανζότσεαν τού μπάρμπα 
μου τού ψεύτη, μετέδωσε τό 
τηλεγράφημα τών συμμάχων διά 
τού όποιου ζητούν άνακωχήν 
άνευ δρων άπό τόν Χάλια XI- 
τλερ...

Τό τηλεγράφημα Εχει ώς έ
ξής :

’Άσπονδε μας φίλε Χίτλερ!... 
Ή  Γερμανία έπατήρησε! ’Αφού 
ή άεροπορία μας δέν Εχει τί
ποτε άλλο νά βομβαρδίση στή 
Γερμανία, άφωπλίσθη καί σάς 
περιμένει ναρθήτε νά τήν πα
ραλάβετε. Τό μόνο πού μάς ά- 
νησυχεΐ είναι τό δτι είς τήν 
Γερμανίαν είστε ό Μ ... ’Όνος 
Γερμανός πού άπέμεινε.

Άναμένωμεν άπαντησίν σας.
Μετά πλείστης άσεβείας

Ταώρτσιλ - Τροϋμαν
Ό  Χίτλερ άπήντησεν ώς έ-

ξής:
“ Ερημος βαρύς καί μόνος
Σέρνομαι μέσα στή ζωή
Κάθε βήμα μου βΐναι πόνος
Μά ποιός σύμμαχος τόν πόνο μου 

(έννοεΐ
Όρφάνεψα άπό τήν Ιταλία

■ Ρουμάνοι ΟΟγροι καί οΐ δυό 
Ιμαζύ...

Μαζί κι’ ή Βουλγαρία ή γελοία
ΜοΟ διαλύσανε τό μαγαζί.

ΙΜΙΑ ΙΙΤΑΕΡ

ύπό τοΟ μόνου έπιζώντος Γερ- 
μανοΰ ’Αδόλφου Χίτλερ.

2) Κατάληψις τής Βορείου 
καί Νοτίου ’Αμερικής ύπό τοΟ 
μόνου έπιζώντος Γερμανοΰ Ά -  
δόλφου Χίτλερ.

3) Κατάληψις τής ’Ασίας ύπό 
τών στρατευμάτων τοΟ μόνου 
έπιζώντος Γ  ερμανοΰ ’Αδόλφου 
Χίτλερ.

4) Κατάληψις τής ’Αφρικής 
ύπό τών στρατευμάτων τού μό
νου έπιζώντος ΓερμανοΟ Ά δόλ  
φου Χίτλερ.

5) Κατάληψις τής Αύστραλίας 
ύπό τών στρατευμάτων τού μό-» 
νου έπιζώντος Γ  ερμανοΰ ’Αδόλ
φου Χίτλερ.

6) Κατάληψις πασών τών θα
λασσών καί ώκεανών, τοΰ Β ο 
ρείου καί Νοτίου Πόλου ύπό 
τών ναυτικών στρατευμάτων 
τοΰ μόνου έπιζώντος Γ  ερμανοΰ 
’Αδόλφου Χίτλερ.

Οι "Οροι έτβλείωσαν, διότι 
έτελείωσαν καί ot Όροι τοΰ· 
Δρομοκαίτίου.

Διά τήν Γερμανίαν ύπογράφ*η 
άπό τό Δαφνί

Ό  Κοσμοκράτωρ 
Χάλια ’Αδελφή XlrXep 

τοΰ Μονάχου
’Επίσης τόν ύπό-γράφουν στά 

παληά τους τά παπούτσια (&ν 
Εχουν, άν δέν Εχουν νά τούς 
δόσω τά δικά μου).

Ταώρταιλ-Χτάλιν-Τροΰμ«ν
Ή  παροΟσα έξεδόθη καί έτυπώθη 

τό πρώτον εις τήν «Λαχανίδα»
ύπό τοΟ

ΕΥ-ΛΥΚ.

ΙΟΥ IWMUm II flHHUI

01 ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚαΧΗΣ
Β ΕΡΟ Λ ΙΝ Ο  (Μιά φορά κι’Ενα 

καιρό).— Τό Πρακτορεΐον Μυν
χάουζεν— Χίτλερ, άνε κοίνωσε 
τούς δρους τής άνακωχής, τούς 
όποιους άπεδέχθησαν οί Σύμμα 
χοι. Οί δροι εΐνε οί έξής:

1) Κατάληψις τής Εύρώπης 
μετά τών Ερεττανικών νήσων

ΧΙΤΛΕΡ—“Ακόυσες βτι διαφω
νούνε οί σύμμαχοι j 

ΜΠΕΝΙΤΟ—Ναι. 01 Άγγλοαμε- 
ρικανοι ζητάνε νά 
μάς κρεμάσουν, ένβ 
οί Ρώσσοι έπιμένουν 
στό παλούκωμα I...

Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ ΙΚ Α Ι Π ΡΟ ΒΛ ΙγΨ Ρ ΙΣ

— Ποιός λές'νά κερδίση σήμερα,; 
— Μά δπως πάντα ή... Ε.Π.Ο.

Ή  ζ ώ ό φ ι λ ο ς—Τό πουλάκι μου I Δέ φταίει αύτό, 
έσύ φταις πού τοΰδωσες φασόλια ί

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Μ. Κ Ω Β Α ΙΟ Υ

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Η  3 Α Θ Η Ν Α ·


