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ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
Μσκαριώτατε, ΠΡΟΙ TON MAK&PIQT&TON ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΑ

Πρό καιρού Ιστειλα μία 
Ιπιστολή ή όποια έδημο 
σιεύ&η είς τάς σιήλας τής 
ϋπερσοβαρής έφημερίδος ό 
«.Λαουτζίκος».

Διά τής έπιστολής μου έ 
κείνης προειδοποίησα τό έλ- 
ληνικό κοινόν δτι πολλά τά 
διπλωματικώς περίεργα τ}ΰε 
λον λάβει χώραν είς τήν πά
λιν μου έάν &έν έγίνετο μία 
έπιμελής έκλογή τών προσώ
πων τά όποια ϋ·ά μετείχαν 
είς τήν σννδιάσκεψιν τοϋ 
’Οργανισμού ’Ασφαλείας.

Ή  προειδοποίηαίς μου έ 
κείνη δέν έλήφ-frfl ύπ’ ό'ψιν 
καί οϋιω, δυστυχώς, αί προ
βλέψεις μου έπηλή’&ευσαν.

Ή  πόλις μου άνεστατώ&η 
κυριολεκτικώς άπό τήν δρά- 
σιν τών αύτοα’ οκαλονμένα)ν 
διπλωματών τής χώρας σας.

"Ολα τά Ξενοδοχεία είχαν 
γεμίσει άπό προκηρύξεις ά· 
ναφερόμενες είς τήν έν Έ λ 
λάδι έπικρατούσαν πολιτι
κή χατάστασι.

Οί Αντιπρόσωποι τών δια 
φόρων χωρών έ'παυσαν τά 
συζητοϋν τά τοΰ όργανισμοϋ 
τής παγκοσμίου άσφαλείας 
καί ήσχολοϋντο άπό πρω
ίας μέχρις έοπέρας μέ τό 
έάν είναι ό'ντως δημοκρα
τικός ό κ. Κ .  Τσάτσος καί 
μέ τό έάν οί Άγγλοι στρα- 
τιώται ή οί έλασϊται έκοψαν 
τα κεφάλια τών Αστυνομικών 
είς τά διυλιστήρια τής Ον- 
λεν.

Περιττόν νά οάς πώ δτι οί 
ξένοι Αντιπρόσωποι —  μηδέ 
τών Άγγλων έξαιρουμένων—  
έπείο&ησαν διι οί Άγγλοι £ 
κοβαν τά κεφάλια μέ τό τσε
κούρι.

Κάποιες έπιφυλάξεις διε 
τήρησαν οί Αντιπρόσωποι 
τής ’Αργεντινής μόνο καί μό
νο άπό άντιπολίτευαι πρός 
τόν κ. Σοφιανόπουλο I I I  
ΆΑΑά προχ’&ές πού έπληρο- 

φορή&ησαν έξ Άΰ·ηνών δτι 
κάποιος ’Ινδός £χοψε τό κε
φάλι μιας έλληνίδος συμ
φώνησαν καί αύτοί μέ τόν 
*. Σοφιανόπουλο.

ΚαΌ·’ δλην τήν είς τήν πά
λιν μου παραμονή του ό κ. 
Σοφιανόπουλος έξεφώνησε 
δέκα λόγους. Έ ξ  αύτών οί 
πέντε άνσφέροντο είς τήν 
συμφωνία τής Βάρκιζας— d- 
λή&εια μεταξύ ποιων κρα
τών εγινεν αύτή ή συμφω
νία ; — ol τέσσαρες είς τήν έν 
ΕλλάΛι κομματικήν δύναμιν 

τοϋ όμιλοϋντος, καί μόνον ό 
τεΑενταΐος άφεώρα τάς έ&νι- 
*<ίς διεκδικήσεις τής Ε λ λ ά 
δος. Διά λέμε καί τοϋ 
°τραβοϋ τό δίκν.ο— καίτοι ό 
**. Σοφιανόπουλος δέν εϊναι 
στραβός άλλά Απλώς μύω ψ —  
ό άναφερόμενος είς τάς έΰ·νι- 
Κ&ς διεκδικήσεις τής χώρας 
^βς λόγος, έ'καμε βαϋ·υτάτην 
εντύπωσιν είς ό'λους, «Πρέ  
ηει, είπεν είς μία δραματι
κήν άποστροφή τοϋ λόγον

τον, ό κ. Σοφιανόπουλος, ή 
Ε λλά ς  νά έξαοφαλια&ΰ & 
π.αξ did παντός άπό τήν έπι 
δετικήν μανίαν τής « Ά ρ  
γεντινής».

Πάντες ουνεχάρηααν τόν 
κ_ Σοφιανόπουλο διά τόν λό
γο του έχεΐνο πλήν τοϋ κ. 
Μολότωφ.

Αλήθεια  λησμόνησα να 
σας πώ τί τραβοϋσε ό δυ 
στυχής κ. Μολότωφ. “Οπου 
κ ι ’ άν πήγαινε εϋρισκε έμ- 
πρός τον τόν κ. Σοφιανό- 
πουλο πού τοΰ ζητούσε ά 
κράασι.

— «Βρέ, χριστιανέ μου, τοϋ 
εΐπε μιά μέρα, δέν καταλα 
βαίνεις δτι έφ ’ δσον δέν ε 
χουμε διπλωματικέ ς σχέσεις 
δέν μπορώ νά σέ δεχϋ·ω ;»

— «Δέ ι?ά σας όμιλήσω γιά 
τήν Ελλάδα  d^Ad γιά κάτι 
προσωπικό μου».

Πρό τής έπιμονής του, ό 
κ. Μολότωφ τόν λυπήθηκε  
καί έδέχϋ'η νά τόν άκούσΐ).

— « Επ ειδή  κατά τάς πλη
ροφορίας μου, δταν ϋ·Α έπι 
στρέψω είς τήν Ελλά δα  Φά 
μείνω Άεργος τί&ελα vd 
οάς παρακαλέσω νά φροντί
ζατε νά διοριστώ...»

Ζήταγε , τό ρουσφετάκι του 
ό Άν&ρωπος I

Δέν τόν διορίζετε, Μακα- 
ριώτατε, διά νά ήσυχάση καϊ 
ό μ. Μολότωφ άλλά καί έ}ώ  
άπό τόν ένοχλητικίν  αύτόν 
·&εοιϋ·ήρα.

Περί τοΰ δεκαενναετοϋς 
Γεωργίου Μυλωνά, τυχερού 
υίοΰ άιύχου πατρός καϊ μέ
λους τής έλληνικής Αντιπρο 
σωπείας, δέν έ'χω νά σάς δια
βιβάσω παρά μόνον έπαί 
νους.

Ο έν λόγφ νεανίσκος συ 
ιέβσλεν πολύ είς τήν είρή 
νην τοϋ κόσμου.

Θα μά&ατε τάς δηλώσεις 
του διά τών όποίων Απέ 
κλεισεν τό ένδεχόμενον τής 
κηρύξεως πολέμου μεταξύ 
Ελλάδος καί. . . ’Ηνω μένω ν  
Πολιτειώ ν 1 1

Μακαριώιατε,
Έ γ ώ  εϊμαι *Άγιος καί έ- 

σεϊς λειτουργός τοϋ Ύ ψ ί-  
στου. "Ας δεήϋ'ώμεν Αμφότε 
ροι είς τόν Πανάγαΰον ύπέρ 
τής έπανόδου τής λογικής 
είς τήν ένδοξον χώρα σας.

Εύχέτης πρός Κύριον 
t  Ό  ’Αμερικής "Αγιος 

Φραγκίσκος.
Υ. Γ . Ε ίς  τούς Ούρανούς 

ύπάρχονν κενοί πολλαί ορ
γανικοί Φέσεις Ά γ ιω ν  διότι 
άπελύΰησαν ά'παντες οί Ά  
γιοι c l διορισ&έντες κατά τήν 
Κατοχήν.

Βαρβαρέσος— Αύτά εγώ τά μασάω!...

Τ α ύ ρ ο ς  . . .
Ό  «Νικολάκης μας» λοιιτόν 
είναι μεγάλος ώς... άπών !
Φαίνεται ήτανε γραφτό 
ΐά  διολύση, έρχόμενος, 
δλο τό μεγαλείο.
Βρέ, άρχηγός εΐνε αύτός 
ή ταΰρος τις μαινόμενος 
έν . . . όαλοπωλείιο ;

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Ν  Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν  

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
Α Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν  (Τώ ν Ανταποκριτών μας Γ .  Λ ύχνον , Λ , 

Πηνιάτογλον, Α. Λ ιδ η ς ίκη , Αίμ. Χουρμούζιου, Γ .  Δρφ* 
σου Θ. Δογάνη, Π . Κ ίκ κ α , Γ .  Συμω νίδη  καί οίουδφ- 
ποτε Άλλου εύρίσκεται έκεΐ).

“Απαντες οί έν Λονδίνω  ευρισκόμενοι δημοσιογράφοι, 
άπό κοινού ονμφίροντος κινούμενοι, άπεφασίσαμεν vg iQ -  
σχε9·έντες Αμοιβαΐαν πρός άλλήλους βοήθειαν τάς κά(ϋέ·θ·ι 
Αξιοποίνους πράξεις ·

ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σ  ΤΤΟΛΕΝΑΚΗ

ΤΤροαγωγαΐ
« Ή  όλομέλεια άτιοφασίζει τόν πε· 
ριοριομό τΟν μελών τοϋ Πολιχ. 
Γραφείου σέ 6». (ΆπεκλεΙοθηοσν 
οΐ Ζεύγος, . Πορφυρογένης καί 
ΡοΟσσσς). (Άττόφασις τής όλο· 
μελείας τοΟ Κ . Κ. Ε .).

ΕΟγε καί πάλιν εδγε 
νιά τήν προαγωγή σου.
Εύγε, Γιαννάκη Ζεΰγε. 
καί κρ.ψε τήν όργή σου...

Σύ ό Ζεύγος ό Φωστήρας 
έκατάντησες μαγκούφη 
άπό δήμαρχος κλητήρας 
και του «ΓΊΙκου» κλωτσοσκούφι.

Φεΰγε καί πάλι φεΰγε.
Φεΰγε, Γιαννάκη Ζεΰγε 
καί κρΰψε τήν όργή σου 
γιά τήν προαγωγή σου 
μήπως καί μάθουν τίποτα 
δσοι κρατοΰν τά νήματα.
(Γνωρίζεις. Γιάννη μου, καλά: 
Ή  Ο.Π.Λ.Α. διαλύθηκε 
μόνο στά,,.ύπομνήματα 
καί είς τζ>ν Λόρδων τά.,,μυα- 
  I λά).

Πρός 
Βορειοηπειρώτη .. .

—«Μή τά ρωτάς, 
άγαπητέ!
Μήπως κότας 
έδώ ποτέ 

νό όμιλήσπς τήν άλήθεια ;
Σέ βρίζουν δλοι. Καί τό «Τάς» 
κ ι 'ό  Χότζας ό.. ό κλεφτοκοτάς 
καίτά δικά μας...κουτορνίθια... 
Ύπομονή, άγαπητέ, 
καί θάρθτ) ή... βοήθεια...»

Πορτραίτα 
Έμ6έρ Χότζα

Περίφημος «άντίφασίστας» 
έλευθερώσσς πρό μηνδν, 
τούς όρνιθώνας Αλβανίας 
τοΰ φασισμού τών... πετεινών.

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α .  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  
« Π ρω ΐ— πρωΐ ό πληθυσμός τοΰ Λονδίνου πήγβ κάΐ 

ψήφισε ένάντια στούς Αντιδραστικούς συντηρητικούς.
Τά πλή&η πηγαίνον.ας νά ψηφίφουν τραγουδοϋγ'·: 

« Τώ χουμε βάλει βαϋ·ειά μέσ’ τήν καρδιά μας». "Ολα τά
(Σ υ ν έ χ ε ι α  είς τήν  2 α ν  b i X i i a )  :}[

 ----  μ-----._̂ j_
Π Ρ Ι Ν  Α Π Ο  Κ Α Μ Γ Τ Ο Σ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α

Μουσσολίνι—Κι’ άν κάποτε στό μέλλον χά
σης τίς πλάτες μου; 

'Αλβανία—Μήν άνησυχής. θά βρώ άλλες 
πλάτες ...



I le g i e Q  ο ν .—  Ε ι ς  τήν  Α γ
γλίαν γίνονται έκλογαι. Νά μή 
σώσουμε να κινηθούμε από | 
τήν θέσι μ«ί εάν σάς λέμε 
ψέμματα. Εις τήν χώραν αύ- j 
τήν δμως επικρατούν πολύ nu-| 
ρ άξενα έθιμα. Ούιο> προ τών 
έκλογών οί υποψήφιοι ομιλούν 
πρός τούς ευλογεί; των έκθέ 
τοντες τό πολιτικά τους πρό
γραμμα, Οί εκλογείς είναι έ 
λεύθεροι νά ζητωκραυγάσουν 
ή νά άποδοκιμάσουν τούς δια
φόρους υποψηφίους. Νά μή 
σώσουμε νά κοιμηθούμε άπό 
τή θέση μας εάν σάς λέμε 
ψέμματα.

"Ενα  άπό τά πιο περίεργα 
πράγματα πού συμβαίνουν εις 
τόν μυστήριον αύτόν τόπον εί
ναι δτι είς τάς έκλογάς κατέρ
χεται ένα μόνο κόμμα ώς... 
σοσιαλιστικό. Άλλά τό πιο 
περίεργον άκόμα είναι δτι εις 
τήν ’Αγγλίαν υπάρχει κόμμα 
τό όποιον Ιτόλμησε νά έπιτεθή 
κατά τοΰ σοσιαλισμοί μόνο και 
μόνο διότι δέν... έπίστευεν εις 
αύτόν. Αύτό τό κόμμα θεωρεί
ται — δσο καί έάν σάς φαίνε
ται απίστευτο— φαβορί είς τάς 
έκλογάς! Νά μάς βγοΰν τά μά
τια έάν σάς λέμε ψέμματα.

Θέλετε καί κάτι τό όποιον 
έγγιζει τά δρια τοΰ τερατολο- 
γήματος καί έν τούτος; εις τήν 
’Αγγλίαν είναι πραγματικότης; 
’Ακούστε το : Είς τήν μύστη 
ριώδη αύτή χώρα έκαστος έ- 
κλογεύς ψηφίζει μία μόνο φο 
ρά οί δέ πεθαμένοι δέν ψηφί
ζουν καμμίαν ! ! j Νά μή κου
νηθούμε άπό τήν θέση μας 
έάν σάς λέμε ψέμματα.

’Εξ δλων τών άνωτέρω θά 
καταλάβατε πιστεύω δτι οί 
Εγγλέζοι είναι πολύ.,.άντιδρα- 
στικοί.

Υ .Γ .  1) Είς τήν ’Αγλίαν τά 
Θέατρα λειτουργούν όμαλώς. 
Έ π ί λόγω τιμής. 2) Οί εργα
τικοί είναι...βασιλικοί. Τό πε
ρίεργον δμως είναι δτι καί οί 
αντίπαλοί τους είναι έπίσης 
βασιλικοί. Θά μοΰ πήτε «τότε 
γιατί τσακώνονται;» Ξέρω κι’

έγώ : Πάντως έκ τών ύπαρ- 
χουσών πληροφοριών θά ήδύ- 
νατό τις νά ύποθέσή— δσο καί 
αν φαίνεται απίθανος μία τέ
τοια ύπό9εσις - δτι είς τήν 
’Αγγλίαν ίσως ύπάρχουν καί 
άλλα θέματα πλήν τού πολι
τειακού περί τά οποία θά ή- 
δύνατο νά γίνη ό εκλογικός
αγών.

Έ ν  ένί λόγω ή ’Αγγλία είναι 
πολύ μυστηριώδης χώρα !

Προλετάριον.— Δέν μπορεί
τε νά γίνετε μέλος τού κομ
μουνιστικού κόμματος, Χρειά
ζεται νά έχετε μεγάλα μέσα διά 
νά τό πετύχετε. Ο ί περιουσία- 
κώς προλετάριοι είναι ελάχι
στοι εις αύτό τό κόμμα. Κατά 
προχθεσινήν ανακοίνωσιν τοϋ 
κ. Ζαχαριάδου αποτελούν μό
λις τά 18°/0 ιών μελών. Τό 
«λαϊκόν» κόμμα έχει μεγαλύ
τερο ^τοσοστόν προλεταρίων 
είς τούς κόλπους του.

Είναι δύσκολο λοιπόν νά γί 
νετε μέλος. Έκτος έάν δέν εί
σθε προλετάριος περιουσιακώς 
άλλά. ,πνευματικώς.

Υ. Γ . Τό σύνθημα «Προλε
τάριοι δλων τώνΧωρών ενω- 
θήτε» κατόπιν τής διαλύσεως 
χής 3ης Διεθνούς έγκατελεί- 
φθη. Ά ν  έπι μένετε νά γίνετε 
μέλο; κομμουνιστικού κόμμα
τος σάς συμβουλεύουμε νά γί
νετε ‘τεταρτοδιεθνιστής καί νά 
άγωνίζεσθε κ’ ενάντια στόν 
καπιταλισμό καί τή μπουρζουα
ζία καί ενάντια στήν Σταλινική 
γραφειοκρατία καί ένάντια καί 
ενάντια άνευ τέλους..,

Θ. Σοφ ούλην.— Οί Τσάμ- 
περλαιν άπέθανον. Καί ό “Ω- 
στεν καί δ Νέβιλ. Τών συντη
ρητικών ηγείται τώρα δ κ. 
Τσώρτσιλ. 'Ηγέτης τών φιλε- 
λευίίέρων είναι δ κ. Σίνγκλαιρ. 
Ό  φίλος σας ό Γλάδστων ε- 
χει άποθάνει πρό πολλοΰ. Έ 
πίσης άπέθανε κα! δ Ελευθέ
ριος Βενιζέλος.

I .  Γεω ργάκην.— Ό  κ. Δρό
σος εύρίσκεται είς Λονδΐνον. 
Τίποτε άλλο,

Σουρρεαλιστικοϊ πίνακες

Σημερινά! έκπομπαΙ

ΑΘΗΝΑ I 8 π. μ. fiH ώρα της 
κ. ’Αντιγόνης Μεταξά: « Α 
γαπητά μου παιδιά καλημέρα 
σας Θέλετε νά παίξουμ.ε χυ. 
φλόμυϊγα; Κλεϊσχε τά μάτια 
σας γ ιά νά μή μέ βλέπετε». 
Σημ. Συντάξεως : . Τουλάχι
στον κλείστε τ’ αύτιά σας......

9 π. μ, 'Ομιλία τοΰ κ. Ζα- 
χαριάδη έπί τοϋ Θέματος «Ή  
μαζικομαζική μαζοτταλαίκή 
λαΐκομάζα».

10 π. μ. 'Η ώρα τοΰ συζύ
γου της κ ’Αντιγόνης Μετ*- 
ξά; «’Αγαπητά μου παιδιά, 
γειά σας. Δέν μέ ξέρετε! Ε ί
μαι ό σύζυγος της κυρίας 
μου!».

11 π. μ. Όμιλία τοΰ κ. 
Πλαστήρα έπί τοΰ έπιιστη μα
νικού θέματος «Ρού ξυνόγαλου 
διά μέσου τούν αίούνουν.... 
άμήν»,

12. 'Η  ώρα της κόρης τοΰ 
συζύγου της κυρίας ’Αντιγό
νης Μεταξα : «’Αγαπητά μου 
παιδιά ή Μαμά μου μου έχει 
φτειάξει ένα μικρό ραδιοφω
νικό σταθμό καί μοΰ τόν έχει 
χαρίσει. ’Εσάς σας χάρισε 
σταθμό ή Μαμά σας;»

1 μ. μ. Σκηνές άπό τήν έΐ 
πιθεώρησι Ε „  Λ. Δ, Σοσιιχλΐ- 
στικό κόμμα. (Γέλια μέχρι 
δακρύων).

2 μ. μ. Ή  ώρα τής θείας 
της κόρης τοΰ συζύγου τής 
κυρίας ’Αντιγόνης Μετοίξά: 
«’Αγαπητά μου παιδιά, ή έ- 
ξαδέλφη μου έχει ένα πολύ 
καλό σχολείο έπί της όδοΰ 
Κηφισίας. Δωμάτια εύάερα 
εύήλια. Τροφή άρίστη. Δί
δακτρα προσιτά,, Σπεύσαχε— 
σπεύσοοτε».
Σημ. Συντάξεως! Πληρώνε
ται ή πληρώνει γ ι’ αύτά πού
λέει;

3 μ. μ. Δέν όμιλεΐ κανείς 
διότι ή οικογένεια Μεταξά 
είναι, εύτυχώς, όλιγΟμελής,

4 μ. μ. Τραγουδά άμανέδες 
ό Βαγγελάκιας Σαχλαμπού- 
χλας. (Ούδεμίαν σχέσιν ή 
συγγένεια έχει μετά τής κ. 
’Αντιγόνης Μεταξά) Σημ. Συν 
χάξεως: Πολύ περίεργον I I...

Ή  Γιουγκοσλαυϊκή έφημερίς 
•Μπόρμπα» έτεκεν τέρας τ4 
όποΐ·„ν βαπτισθέν έλαβεν ιό 
όνομα «Μακεδονία τοΰ Αι
γαίου».
θ ά ν α τ ο ι

Ό  κ. θ. Σοφούλης έφ^νευ- 
σεν τήν Έλπ ίδτ πού είχεν ό 
κ. Πλαστήρα-, δτι θά γίνη άρ 
χηγός του Δημοκρατικού ώγώ 
σος. Ό  «όνος έγένετο κατά 
τάς μέχρι τοΰδε πληροφορίας 
διά λόγους έρωτικής άνηζη 
Χίας. Ό  νεαρός ψονεύς δέν ... 
σονελήφθη.
Γάμοι

Τήν παρελθουσαν Κυριακήν 
είς τόν ναόν χου ‘Αγίου Κων
σταντίνου καί είς ιύρύν κύ 
κλον διακεκριμένων έκπροσώ 
πων τοΰ ’Εμπορικού καί P i '  
μηχανικού κόαμου έτελέσθη- 
σα-ν ol γάμοι τών κ. Π. Κοίλα 
ρά βιομηχάνου μετά τής χα
ριτωμένης δεσαοινίδος Μ. 
Λεφτάκη, μο αδικής θυγατρός 
τοΰ μεγαλεμπόρου κ. Λεφτά- 
κη. Ά ν τ ί κουφέτων έμοιρά- 
οθησαν είς τούς τιρισκεκλη 
μένους «πρώτα». Μετά τό μυ 
στήριον ό Γαμβρός καί ό Πεν 
θερός τεθέντες έπί κ φαλής 
έπιτροπής δυστυχούντων Βιο 
μηχάνων καί έμπορων διεμαρ 
τυρήθησαν είς τόν κ. Βαρβα- 
ρέσσον διά τά φορολογικά 
του μέΓρα.

Βροχή Σατυρικών 
Φύλλων...

-Έκυκλοφόρησεν είς κομ 
ψότατον τεΰχος τό πολιτικόν 
πρόγραμμα τοΰ υπό τόν κ. 
Γεωργιάδην κόμματος Έ ρ γα  
σίας.

—Ύπό χοΰ έκδοτικοΰ οίκου 
«ΜΗ Χ Ε ΙΡΟ Τ ΕΡΑ »  έξεδόθο ή 
μελέτη τοΰ κ. Ν. Ζαχαρίάδη 
«Ό Παλαμάς ήταν μέ μάς».

Πρό τριακονταετίας
- Ό  κ. Σοφιανόπουλος ένχός 

τής αΰριον θά εύρίσκεται είς 
’Αθήνας.

—Άπ ό αΰριον άπεργοΰν ol 
έπαγγελματίαι καί βιοτέχναι.

Ι Α  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΤΩ Ν ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΦΑΒΑΛΑΚΚΟΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑΝΟΓΓΟΥΛΟΑΝΑ- 
ΚΛΗΣΙΣ

(Πίναξ τοΟ κ. ΗΚΑΝΕΛΟΠ.Σ)

(Συνέχεια εκ τής 1ης οεΐίδος) 
δοοίλσγα καϊ ταγματαλήτιχα 
στοιχεία τοϋ Σ ίτυ  ϊχουν μα- 
ζευτή ατό σπίτι τοϋ άρχι 
γκεσταπίιη Λόρδου Μπη- 
βερμτ,ρούκ καί συσκέπτονται 
γιά νά χάνουν πραξικόπημα.

Ό  λαός δμως ·&ά τό μα- 
ταιώση. Τά πρώτα άποτελέ- 
οματα τών έκλογών δείχνουν 
δ ιι ο I  άριοτεροί ϋ·ά κερδίσουν 
μέ διαφορά τούλάχιστον 7 0 0  
έ'δρες. “Ηϋ·ελα νά πώ 6 0 0  
γιατί δλες όλες είνα ι..6 3 0 » .

Θ. ΔΟ ΓΑΝΗ Σ (τοΰ «Ριζοσπά
στη').

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ν  
« Ό  θρίαμβος τοϋ συντη

ρητικού κόμματος είναι μονα
δικός. Ό  κ , "Ατλυ είναι ζή 
τημα &ν ϋ·ά έχλεγή. Μ έχρ ι 
τής στιγμής Αποτυγχάνει.

01 έκλογεΐς προσέρχονται 
είς τάς κάλπας φωνάζοντες : 
«Φέλουμεν νά γυρίση ό Γεώ ρ
γιος είς τήν ’Ελλάδα.

Λ Π Η Ν ΙΑ ΤΟ ΓΛ Ο Υ  ΟΕΚΧην. 
Αίμα).

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Τ Ρ ΙΤ Ο Ν  
«Τίς ·9·ά κερδίση ; Αύτό τό 

έρώτημα Απασχολεί αύτήν 
τήν στιγμήν τόν κόσμον είς 
τήν ’Αγγλίαν Έ κ  πολλών έν- 
δείξεων Φά ήδύνατό τις νά 
ύποΦέση δτι ή νίκη τών συν
τηρητικών είναι μάλλον ά- 
οφαλής. Ο ύ χ ' ήττον δμως 
καί ή χατάκιησις τής πλειο- 
ψηφίας έκ μέρους τών έργα 
τικών δέν πρέπη νά Απο

κλείεται. Ύ πάρχουν μάλι
στα πολλοί οΐτινες ϋεωροϋν 
πι&ανο τέραν τήν έν λό',φ  
νίκην. Διά νά σφυγμομετρή 
σωμεν τήν κοινήν γνώμην 
έρωτήσαμε δύο ψηφοφόρους 
νά μάς πληροφορήσουν ποιον 
έψήφισαν. Ό  εϊς άηήντησεν 
δτι έψήφισεν τούς συντηρη
τικούς άΑΑά ό έ'ιερός έψή. 
φισεν τούς έρναχικούς. Α ύ 
τήν τήν στιγμήν πού σάς 
γράφω . . καταδιώκω %να 
τρίτον ψηφοφόρο. ’Από τήν 
άπάντησι αύτοϋ ϋ·ά έξαρτη- 
ϋΌϋν τά Αποτελέσματα».

Α. Λ ΙΔ Ω Ρ ΙΚ Η Σ  (Άχρύπολις),

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Ν  
καί Φ Ο Β Ε Ρ Ο Ν  

Ε ϊμ α ι είς Φέσιν νά σάς 
πληροφορήσω, διι κατά τάς 
προηγου*ένας έκλογάς έχέρ- 
δισαν οί συντηρητικοί·».

Π. Κ Ο Κ Κ Α Σ  (Έλευ&ερία).

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Π Ε Μ Π Τ Ο Ν  
« Τσώρτσιλ — Τσώρτσιλ —  

Τσώρτσιλ. ”Ερχεται —  Ιίρχε 
ται— έρχεται».

Γ. ΔΡΟ ΣΟ Σ ( ‘Εμπρός).

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Ε Κ Τ Ο Ν  
*Τό βα&ύτερον νόημα τής 

σηιιερινής ψηφοφορίας εί
ναι τοϋιο :

Τά φιλοσοφικά ρεύματα 
τοϋ δεκάτου έννάτου αίώνος 
συγκρούονται μέ τήν μετα 
πολεμικήν κοινωνιολογική  
Φεωρία δπως ίγινε δεκτή αύ-

Ti π-3ΪζθΜν σ ή μ ε ρ ο ν

ΖΕΥΓΟ Σ. «Ή  Κα μέ τάς. . . 
άμελίας».

ΚΥ ΡΚ Ο Σ . «Μουλέν —ρούζ». > 
ΛΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟ Ι. «Δρόμος 

τοΰ Παραδείσου»,
Α. Μ ΥΛΩ ΝΑΣ. «Ένος καλός 

άνθρωπος».
Κ. Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Σ Ο Σ . «Ή Τσου- 
κνί'α» (έπιθεώρησις).

Κ. Τ ΙΑ Λ Δ Α Ρ Η Σ . · Νάμουνο 
άρχηγός, λέ ε ι !»

(Όνειρόδραμα)
Π. ΚΑΝ ΡΛΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ. . " Ε 

τσι εΐν’ ή ζωή».
θ  ΣΟΦΟΥΛΗΣ. «Μιά φορά 

κι’ ένα καιρό. . .»
Ο ΥΝ ΡΡΑ . (Λουΐτζι Πιραντέλ- 

λο) «Ντύσατε τούς γυμνούς».
Ν. Π Λ Α ΣΤΗ ΡΑ Σ . «Ίγώ εΐμ’ 

Ιγώ».
I. ΘΕΟ ΓΟΚΗΣ. «Κυνηγός έκυ- 
νηγοΰσε είς τά δάση μιά φο 
ρά .» (Φίλμ Ίστοο κό).

Π. M A YPO M (X A Λ ^Σ . «Ό 
Λεφταί».

Γ. Π ΑΠΑΝΔΡΕΟ Υ (Δέν παί
ζει).______________

ΦΟΤΟΓΡΑΦίχΟΜ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μία χαρακτηριστική φωτο 
γραφία τοΰ κ. ’Αντισυνταγμα· 
τάρχου ό όποιος έδωσεν είς 
τόν κ. Ζαχαριάδην τήν γνω
στή έπιστολή. Εις τό βάθος της 
φωτογραφίας διακρίνονται οί 
άλβανοί άντιψασίσται.

Σοφιανοπουλιάς
Δέν τόν είδατε τόν Γιάννη,
τόν Γιαννάκη τόν ντερβίση,
πού έβγήκε στό συργιάνι
καί δέν θέλει νά γυρίση;***
Δέν γυρίζει στήν ’Αθήνα
άλλά κάνει τσαλιμάκια.
Μπάς καί πάει στήν’Αργενχίνα
νά είσπράξην·. παλαμάκια; **·
ΤΙ χόν έπιίχσε νά κάνη
είς τόν Γκρόμυκο άδάντα;
——«Τί σέ δρήκε, μωρέ Γιάννη!
Τ’ είχες Γιάννη;»
—«Τ’ είχα... πάντα».***
—«Είναι εΟκολη ή πλάνη.
Στά  συνέδρια τά χάνεις».
—« Έ  κατάλαβα, κύρ—Γιάννη: 
Είσαι ντίπι—νχίπι.., Γιάννης».

Τό σωστό...σωστό
Γιά δές πού τδβαλαν σκοπό 
καλά καί σώνει νά τούς πώ 
αύτόν. .πού μούστειλε τό γράμ·

[μα ! I
Αύτό δέν εΐνε δά σωστό, 
γιατί έκθέτω τό Στρατό, 
κι’ έγώ δέν κάνω τέτοιο πράμ·

[μα...
Σ Κ Α Λ ΕΒΑ Σ

Κ. Κ. Ρ.
Οί σεβασμιώτατοι τέως Η 

λείας καί τέως Κοζάνης άπεφά·
σισαν τήν Ιδρυσιν τοΰ Κ. Κ. Ρ· 
(Κομμουνιστικό κόμμα ρασοφό
ρων).
HUHM NM NnlM M tm iM ·····1
τή, ατό χωνευτήρι τής Αγγλι
κής ψ υχής*.

A IM . Χ Ο Τ ΡΜ Ο Υ Ζ ΙΟ Σ  (Κα
θημερινή).

Τά τηλεγραφήματα τών κ- 
χ. Λύχνου  (Β ή μ α — Ν έα ) καί 
Σνμ α ν ίδ η  ( ’Ασύρματος) #ά 
ιά δημοαιεύαωμε είς είδική 
ίχτακτο (ίκδοσι.

Βίος καί πολιτεία μικρών άνδρών

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΖΤΛ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ
(Συνέχεια 7η)

1) ’Από τό 1926 εως τό 1933 
4 Κώστας εζησεν έν σχετική 
ήρεμία- ’Από τής άνόδου είς 
Τήν Κυβέρνησιν τής Ο’κουμενι 
κής, καί έπειτα τής κυβερνή
σεως Βενιζέλουή πολιτική ζωή 
Τής χώρας έγνώρισεν ημέρας
γαλήνης- 

Αυτό δμως είναι ενα γεγο 
νός πού δέν συμβιβάζεται μέ 
τήν ένθουσιώδη Ιδιοσυγκρασίαν 
τοΰ "Ελληνος. Γι' αύτό τό δαι- 
μόνιον τής φυλής £ψαξε, έγύ

Ν « ί
— «Ή έλληνυκή άντίδρκχση 

χτυπά πισώπλατα ικίαιί δολοφο- 
νίικά τούς σλαυομακεδόνες προ- 
δίνοντας ετσι τά συμφέροντα 
τής χώρας. Όβηγός στήν άντι- 
πατριωτιική, άντιιδρασίυκή καί 
άντιλα'ίικοιμαζική αώτή στάση 
τής άντΡδρρ*ισης, εΐνε ή ικαιπιτα 
λιστυκο — τσυφλοκώδιικη, καί 
μπουροϋντο — χιτο — μεγάλο— 
ίδεάτι̂ κη μοη̂ ία, τής ΐμττεριοολι- 
στ.ικο — κεφαλαιοκρατικό — 
σουρλίδυκης έκμετάλεψης οπό 
άνθρώπου σέ άνθρωπο. "Οιλη ή 
άντι — ντιρινταούβυκη πανο
πλία τής φοαλακρριτο — πιλυ- 
τζ<χνοπούλίδικης ραλίλο — τρο- 
μοκρατο — ταγιμοτταλήτυκης αί- 
μοροοφ η χ τ ο — τραιμπούκιΐκης 
'κλίκας, ρίχτηκε στό ξεσπΟτωμα 
των σλαυοιμακεδόνων, μόινο καί 
μόνο γιά νά στρο^γοΛίση τά 
δίκαια τοΰ έλλη,νικοΰ λαοΰ! 
’Αλλά ή λαϊκό —οιμαλο — δη
μοκρατικό —επαναστατική καί 
Περίστερο — Ο ύ λ  ε νογέννηίτη 
τφαγ,ματικότης τής πλέρια φΐ- 
λοκόλλεχτι-Si — κ ο λ  χ όζιικης 
'Ελλάδας, δέν ικσλώνει. "Ωρα 
τήν ώρα, μινοΰτο τό μινοΰτο, 
δεστερομινουτο τό δευτεροιμι- 
νοΰτο τό λαϊ κο—πι-σω—δαοτα- 
ζοήμενο κόμμα μας θεριεύει. 
Σά γίνουνε οί έκλογές θά πάμ 
Ρή τήν μεγάλη πλειοψηφία καί 

γκρεμίίση όλα i f  άγίκρέιμι- 
°τα καί ιμισογικρεμισμένα ικά- 
OTpa τής αντίδρασης. ’Εκτός 

γίνουν οί έκλογές μέ πλειο- 
ψηψίικό. Μιά φορά ή άντυκρα- 
Τΐ·κο — κοστιτιοίλιστικο — πηνια- 
τογλο — κυρο — άγγλο — άρα 
πο — ( “ Επεται συνέχεια).

Γ ιάτήνάρχηγία...
Α Ι πληροφορίαι τής μονοπωλήσε- 
ως τής άρχηγίας τοΟ δημοκρατι- 
τικοΟ άγώνος ύπό του κ. Πλαστή
ρα ιτεριήλθον είς γνώσιν τοΟ κ. 
Σοφούλη καί προεκάλεσαν τήν 
δυσφορίαν του».
(Χθεσινόν €*Ελλην. ΑΤμα» καί 

άπογευματιναΐ έφημερίδες)

ρεψε καί τέλος έβρήκε τήν 
νέαν άφορμήν του διχασμού, 
έξω τής πολιτικής αύτή τή φο 
ρά. Τό ποδόσφαιρον I

Οί μισοί "Ελληνες έτάχθη 
σαν μέ τόν Παναθηναϊκόν καί 
οί άλλοι μισοί μέ τόν ’Ολυμ
πιακόν, μέ φανατισμόν βενι- 
ζελο-άντιβενιζελικών.

Ό  Κώστας φρονίμως ποιων 
δέν ήταν μέ κανένα. Αύτό δμωε 
δέν τόν έμπόδισε νά φάη κατά 
λάθος μιά γερή κλωτσιά στά 
όάσθια άπό ένα διαπληκτιζό-

—«’Ά ς  κερδίση;, 
κύρΐβ μου, ο
ποίος θέλει.

’Εγώ μονά
χα νά είμαι ή
συχος. Έγώ  νά 
μήν ένοχλοΰ- 
μαι.. ’Ά ς  βγή 
ό "Ατλυ.

'Ά ς  δγή ό Τσώρτιλ. Ά ς  
βγη. ΚοΤΓαίλιο)δαίνεις ; Δέν ά- 
νέχοιμαι πλέον τήν άφόρητο 
αύτή ικοοτάσταισι τής φαγωμά
ρας. Μέ έννοεΐς; Αρκετά τρω
γόμαστε γιά τά δικά μας! 
Αύριο θά γίνουν έκλογές στήν 
Γαλλία, θάχουιμε πάλι καυγά
δες. Μεθαύριο θά γίνουν στήν 
’Αμερική, θά τρώω έγώ ξύλο. 
Γ  ιά τίς δικές μας έκλογές — 
πού vq μή οώσουν νά γίνουν~ 
τό εχω άποφασίσε*. “ Οπως καί 
ναναι τά πράγματτα, δέκα μέ
ρες νοσοκομείο δέν τό νλυ- 
τώνω !

’ΑΙλλά νά πάω στό νοσοκο
μείο 'καί γιά τίς έκλογές τών 
ξένων, δέν είναι άδικο, μωρέ 
Γιώργη μου; Δέν είναι;»

μενον μετ' άλλων.
2) Τό μέρος δμως αύτό του 

σώματός του έπέπρωτο κατα 
τό 1933 νά φάη δχι μία κλω
τσιά άλλά δύο σφ-ι(ρες. Ίδοι 
πώς : Εκείνην τήν έποχήν έκά 
θητο στό Μπογιάτη σέ Μνα έ 
ξοχικό σπιτάκι καί περνούμε 
Ίς  ώρες του σκάβοντας τόν 
κήπο του. Εϊς αύτήν ιήν σιό 
σιν άκρι i&c μίαν ή jip av  τόν 
βρήκαν ή σφα ρες κοί τόν ά 
νάγκασαν νά μείνη σιό κρεβ 
βάτι τρεις μήνες.

ιίΛ

ό q rcrbh ingA f

— «Ποιός λές, 
δτι θά κερδί
ση ;»
— «Σου είπα. 
Γεωργάκη μου, 
δέν άνακατεύ- 
ουιμε. Γ  ιατί μέ

  ένοχλεΐς;
Γι<χτί μέ πιλα

τεύεις ;
—«Πας στοίχημα, δτι θά κερδί
ση ό "Ατλυ».
—«Βρέ Γεωργάκη, βρέ καλό 
μου παιδί, γιατί δέν πας στήν 
ευχή τοΰ θεοΰ ή τοΰ Διαβόλου 
ικαί νά <μέ άφήσηις ήσυχο;» 
—«Είσαι χίτης*.
—«Έγώ ;» . . . .
—«Έισΰ;»
—«Γ ιατί;»
-"«Γιατ’ είσαι μέ τό Τσώρτσιλ». 
—«Είναι χίτης ό Τσώρτσιλ;
—«Άμέ;»
—«Τί λίς, 6ρέ Γιώργη. Βρέ τί 
πήγα νά πάθω! Έχτές είπα 
σΐό_ ικΐ3|φφενεΐο, ξέρεις, ότι ό 
Τσώρτσιλ συνέδαλιε στή νίκη! 
Β ρέ τί πή γα νά πάθω! Ευτυ
χώ*- πού δέν ιμέ άκουσε κανέ
νας ικουικαυές!!»

Γκρίνια γιό τήν άρχηγία.
Κοί είς άλλα μέ...ύγε(α.•
Ο καΟμένος ό παππούλης 
~-ό σοφούτσικος Σοφούλης — 
δταν είδεν πώς δ «μαΰρος»
'-τέως «μαΰρος Κσβαλλά-

, I ρης·-"αριστα χόν άρχηγό, 
ξ1ιουρκίστηκεν ώς ταΰρος 
!*Ρί> ύφάσματος «μοιραίου»
3 ώς Γιώργης Καφαντάρης 
Ρλεπω» Γ  ιώργη ν.,.Παπανδρέου.
1 είπεν ό καλός παππούλης: μά. . . βουλγαρικά 

''«Μοΰ ματώνουν τήν καρδιά ί δέν. . . ξέρω.
άνήλικα παιδιά. * .0  ΛΑΟ ΥΤΖΙΚΟ Σ»

Μιά άπάντησι

‘Πώς τήν δουΑεύω,
Τήν σάτιρα, άν άγαπας, 
θά πρέπει ψίλε νά χτυπάς 
χωρίς ντροπή κι” έδώ κι’ έκεΐ. 
Καί τήν «Κοκώκαίτήν Κική». 
Τήν σάτιρα, άν άγαπάς, 
θά πρέπει, φίλε μου κι’ έσύ 
νά σατιρίζης κάθε τί 
γιατί άλλοιώς θάσαι λαπας 
μέσα σέ. . . κόκκινο χαρτί 
ή—τ5 αύτό—σέ θαλασσί.. .
"Αν θέλης τή Δηυοκρατία 
—Δημοκρατία κι’ δχι άστεΐα— 
πρέπει νά κρύβης τ’ άπλυτά της; 
Γιά πές μου τώρα φίλικώς:
Ό  Τσουδερός ώς... δημοκράτης 
παύει νά είναι κωμικός ;
Ά ν  θέλης Βασιλεία
νά γίνη σ’ δλη τήν υδρόγειο,
πρέπα νά κλειής τό στόμα,
δταν σοΰ κάνη όμιλία
γιά πρόοδο, τό κόμμα
πού χτές ήταν άκόμα
μέ τό παληό ήμερολόγιο;
Τό σαρκαστικό τό στόμα 
—άς τελειώνουμε τ’ άστεΐα— 
δέν γνωρίζει «άσυλία» 
δέν δουλεύει είς τό «κόμμα»... 
Πρέπει τήν Δημοκρατία 
άλλά καί τήν Βασιλεία 
άπ’ τήν τόση τους τή βρώμα 
μέ τήν σάτιρα νά πλύνη.
Τό σαρκαστικό τό στόμα 
δέν μπουκώνεται, δέν κλείνει...

Καί στίς δυό έφημερίδες 
λόγια μερικά 
προσφέρω.
θάγραφα καί γιά τούς «άλλους»

’Ιδού τώρα οί δράσται. Μία 
όμάς διακεκριμένων συμπολι
τών μας μειαξύ τών όποίων 
συγγενείς τοΰ κ. κ. διευθυντοΰ 
τής άσφαλείας καί ό κύριος Κα- 
οαθανάσης αύτοπροσώπως ή- 
σκεΐτο είς τήν σκοποβολήνΈκεΐ 
έγίνετο ή προπόνησις διά τήν 
έπικειμένην δολοφονικήν έπί 
θε-nv κατά τοϋ Έ . Βενιζέλου. 
Δύο σφαίρες πού έξέφυγαν έ 
πήγαν κατ’ εύθείαν είς τά ό- 
πίσΗια του Κώστα.

3) Εύτυχώς οί δολοφόνοι δέν

, ^%%μι6τοκ\%
" ο χ ; /

— «"Ολο πραξικόπημα ά- 
κούω άλλά πραξικόπημα δέν 
βλέπω. Κουνηθήτε δρέέέ I Τί 
περιμένετε; Κουνηθήτε πρα- 
ξικοπηματικώς γιά νά έπιδά- 
λουμε τήν όμαλότητα.

” Ε  6ρέ, καί πότε θάρθη έ- 
κείνη ή ώρα πού 3ά άκούσω 
ότι κοααργήθηκε ή Βάρκιζα, 
μέ τό συμπάθειο I θά  ριχχώ 
στούς δρόμους καί θά δίνω 
κατραπακιές ένάντια σ ’ δλα 
τά... «ένάντια». Δέν θά ύπάρ
χη τότες ό κουκουές ό Τσά- 
τσος. Δέν θά ύπάρχη τότες ό 
κουκουές ό ΆντιπΟπάς. Δέν 
θά ύπάρχουν όλοι όΐ κουκουέ
δες πού έμποδίζουνε σήμεοα 
τήν έπιδολή της τάξης, θά  
σταμοττήση πιά αύτό πού γ ί
νεται σήμερα. Τό νά πιάνης 
δηλαδή τόν κουκουέ, νά τόν 
πηγαίνης στήν άστυνομία κι” 
αύτοί νά τόν άφήνουν έλεύθ2-

είχαν τήν πρόνοιαν νά έξα- 
σκηθοΰν είς στόχον μέ τήν σιλ- 
λουέταν τοΰ Βενιζέλου.

4) Άλλά  ήσκήθησαν ε Ις τά 
κοινά χαρτόνια μέ τόν κύκλον 
καί τό κέντρον.

5) Καί "έτσι έξηγεΐται γιατί 
καμμιά σφαίρα δέν £θιξε τόν 
Βενιζέλο άλλά δλες διηυθήν- 
θησαν είς τά ότιίσθια τής κυρί 
ας "Ελενας καθώς καί προηγου- 
μένως είς τοΰ άτυχους Κώστα

(ή συνέχεια στό έπόμενο

ρο. Γιατί; Διότι, λέει, δέν εί
χε κάνει έγκλη μοττικές πρόί- 
ξεις! Μή χειρότερα θεέ μου, 
Βρέ άφοΰ είναι κουκουές 
μπορεί νά μή έχη σφάξη τού. 
λάχιστο δέκα στό μερδικό 
του; Μπορεί νά μή εχη κάνη 
έγκληματικές πράξεις; Δέν 
σοΰ φτάνει πού είναι κουκου
ές; θέλεις κι’ άλλο έγκλημα; 
Κουκουές ίσον Βούλγαρος 
καί άρα έσύ πού τόν άφήνεις 
έλεύΟερο είσαι Βούλγαρος. 
Μιλάω καλά;>χ

— «’Όχι».
— «Είσαι κουκουές;»
— «’Όχι».
— «Κρυφτοκουκουές;»
— «’Ό χι. Νομίζω όμως πώς 

πρέπει νά έπικρατήση έλευθεν. 
ρία».

— «Φύγε 6ρέ κουκουέδαρε 
μή̂  δγάλω τήν ψιλή ιιηχοενή 
καί σοΰ κάνω τό κεφάλι σου 
γουλί.

Μάθανε όλοι τώρα καί λένε 
έλευθεοία. Τ Ι θά πη έλ υθει- 
οία; Έλευθεοία θά πη ποώί. 
χα—πρώχα νά πιαστούνε όλοι 
οί κουκουέδες καί νά όμολο- 
γήσουν έθ^λουσίως τά.... έγ- 
κλήματά τους».

Η Δ Ι Α Ν Ο Μ Η  Τ Ω Ν  Ε Ι Δ Ω Ν  Ρ Ο Υ Χ Ι Σ Μ Ο Υ

Μηνιάτικο...
-«Τρεις χιλιάδες γιά τά τοό- 

(φιμα
Χίλιες έκατό μετά, 
γιά τό πρωϊνό μου ρόφημα» 

Βρέ, άδελφέ, 
πίνεις καφφέ; 

θά  σέ φάν τά... περιττά).

-«Κάπου τρεις καύσιμο Ολη» 
Ταΰτα φυσικά έάν 
πρόκειται νά... μαγερέψουν)

-«Τετρακόσες στό κουρείο» 
(Πουν οί χίτες δωρεάν 
καί αύτόν νά τόν.... κουρέ

ψουν;)

-«Χίλιες έκατό τσιγάρα»
(Νά κάνης τέτοιο αμάρτημα
δέν τό περίμενα ποτέ μου).

-«Έκατό σ’ έφημερίδες» 
("Οταν βγάζουνε παράρτη- 

(μα
περί.... κηρύξεως πολέμου).

-«θά δάζω άπό δώ καί μπρός 
καί στήν μπάντα κάνα φρά  ̂

(νκο»
(Τί ευκαιρία γιά γαμπρός I )

-«μοναχα γιά νά άρέσω 
στόν Κυριάκο Βαρβαρέσσο». 
(Οϋστ, παληοουρακοχάγκο)

Πρώτοι ol Δημόσιοι ύπάλληλοι πήραν τά 
παπούτσια στό χέρι άπό τόν κ. Βαρβαρέσο.



Ο  Λ Ε Α Ν Λ Ρ Ο Σ  Κ Α Ι  H . H F Q

= Αι τελευταίοι είδήοεις τής εβδομάδας

ΚΛΘΕΙΙΩΤΛ ΑΕΥΓΕΡΙΑΙ ΚΓ ΑΜΑΝ ΑΜΑΝ! 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

— Πρόσεξε γιατί έδώ είναι βαθειά..

Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΟ Ν ΔΙΝΟ Ν. ( Ί  διοαέρα Υ 

πηρεσία),. Ό  κ. Τσώρτιλ άπέ- 
σχείλεν είς τόν αρχηγόν^ τοΰ 
έργατικοΰ κόμματος κ. "Ατλυ 
τήν κάτωθι έπισταλήν: 

«’Αγαπητέ μου κ. "Αχλυ.
Δέν έπιθυμώ τίποτε άλλο άπό 

τό νά νικήσετε ικοπά τάς έκλο- 
γάς. Ά λλά  φοβούμαι δμως 
δτι άν κερδίσετε θά γίνετε πρω 
Ιθυπουργός καθ’ ύπςεγόρευσιν. 
θά  σάς δίνη «γραμμή» δ καθη
γητής κ. Λάσκι».

Ό  ικ. "Ατλυ άπήντησεν ώς 
έξής!

«Αγαπητέ ιμου Ούΐστωνα(!) 
Δέν 'έπι€Κ>μώ τίποτε πρισσό- 

τεοο άπό τό νά χάσω τίς εκλο
γές. Άλλά  πολύ ιφοδοΰμαι δτι 
έάν κερδίσετε έσεΐς θά εΐσθε 
ίνΐΜ ρομπότ είς τάς χεΐρας τοΰ 
Λόρδου Μπηιδερμπρουΐκ».

Ό  κ. Λάσκυ άπέστειλεν ποός 
τόν λόρδο Μπήδερμπρουκ τήν 
κάτωθι έπιστολή:

« ’θγαπητέ μου, Λόρδε.

Είσαι πολύ τυχερός. Ό  προ- 
στατευόμενός σου είναι άτσίδα. 
Αλλάζουμε;»

Ό  Λόρδος Μπήδερμπρουκ ά- 
πήντησεν ώς έξής!

«Αγαπητέ μου ικ. Λάσκι.
‘Η πρότασίς σου μέ έιμδάλ- 

λει είς σκέψεις. Εύχαρίστως θά 
έδεχόμην τήν...,. προστασία σας 
έάν τήν ίδυκήν σας άνκλάμδίαινε 
ό κ. Τσώλτσιλ*.

“ Ολα τά πάρα πάνω—μή σάς 
φανή περίεργο — άποτελοΰν... 
χιούμορ άγγλυκό! ’Εάν <*ύτό τό 
ικο|μμάτι τό διαβάσουν ποτέ 
έγγλέζοι θά··, σπάσουν στά 
γέλοια ! !

Άλλά  έπειδή είναι άνάγκη 
νά γελάσης καί έσύ,. Ιδιότροπε 
£λληνα άναγνώστα, σοΰ γρά
φουμε τό έξής!

“ Ολα τά άνωτέρω έρωτιικά 
γράμματα τά έ πήγαινε πρός| 
τούς παραλήπτας των ό έν 
Λονδίνω πνευματικός £λλην κ. 
Γεωργάκης.

Είς τάς γειτονικάς χώ
ρας Γιουγκοσλαυΐαν και 
Βουλγαρίαν, καί είς τόν 
γεωγραφικόν τόπον ό ό
ποιος όνομάζεται Α λ β α 
νία, έπικρατεϊ ιδεώδης 
δημοκρατική ζωή

Πρός έξασφάλισιν τών 
έλευθεριών τών πολιτών 
έχουν καθιερωθή αύστη- 
ρόταται ποιναί.

Καθώς καταλαβαίνετε 
όλος ό πληθυσμός λα 
τρεύει τάς κυβερνήσεις 
του. Πρός άτόδειξιν τού
του, αρκεί νά σάς άνα- 
φέρωμεν ότι είς τήν 
Γιουγκοσλαυΐαν έκδίδον- 
ται έν συνόλω τρείς έφη ! 
μερίδες: Ή  «Μπόρμπα», ή , 
«Πολίτικα» καί ή «Μα- 
κεντόνία». Καί αί τρεις 
έφημερίδες αυταί υπο
στηρίζουν τόν στρατάρ
χην Τίτο. Τ' άποδεικνύει 
αύτό; "Οτι δέν υπάρχει ά- 
ναγνωστίκόκοινοτό όποιο 
θά ήτο διατεθειμένο νά 
άγοράση έφημερίδα άν- 
τιπολιτευομένην τ ό ν  
στρατάρχη.Μέάλλους λό
γους ή Γ  ιουγκοσλαυΐα 
κατοικεΐται σήμερον μό
νον άπό Τιτίκους και Τι- 
τίκες.

Οί ήγέται τών παλαι- 
ί ών πολιτικών κομμάτων, 
β λ έ π ο ν τ ε ς  τήν άγά 
πην τήν όποιαν τρέφει 
σήμερον ό Γιουγκοσλαυ 
ϊκός λαός πρός τήν έλευ- 
θερίαν ή δραπετεύουν είς 
τό έξωτερικό διά νά άπο-

φύγουν τήν εκρηξιν τής 
φιλελευθέρας όργής τών 
συμπατριωτών τους.

Ουτω ό τέως δημοκρα
τικός και \ΰν φυσικά φα
σίστας Κροάτης ήγέτης 
κ. Μάτσεκ έδραττέτευ- 
σεν πρό τίνος καί έζήτη- 
σεν προστασίαν είς τήν 
φασιστικήν Α γγλ ία ν .

Έ ξ  άλλου έν Βουλγα 
ρία,όύποκρινόμενος τόν 
δημοκρατικόν τής άρι 
στεράς αγροτικός ήγέ 
της κ. Δημητρώφ, έζήτη- 
σεν άσυλον είς τό μέγα
ρο τής πρεσβείας τής φα 
σιστικής Αμερικής.

Έ κ  του γεγονότος αύ 
του και μόνον δύναται 
νά άντίληφθή κανείς ποι
ον μίσος αισθάνεται ό 
Βουλγαρικός λαός έναν 
τίον παντός όστις σκέ
πτεται έσκέπτετο ή θά 
έσκέπτετο κάποτε νόδια- 
φωνήση μέ τήν σημερι

νήν κυβέρνησι τής έλεο 
θερίαί.

Είς τόν γεω ραφικόν 
χώρον ό όμοιος ο ν ή θ ως 
καλείται Άλβα^ίσ, tin. 
κρατεί τό ούτο πρός τή 
προηγούμενα κοθεστώς 
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς  μέ τήν 
διάφορόν ότι έντσΰθα δέν 
άπηλευθερώθηΓον μόνον 
οί άνθρωποι άλλά καί αΐ 
όρνιθες καί τά γίδια άπη 
λευθερώθησαν άπό τόν 
μάταιον καί κακόν κό 
σμον το· τον.

Οί λοοί οί όποιοι ζοΰν 
είς τοιοΟτα καθεστώτα 
έλευθερίσς έπόμενον εΐ- 
ναι να διαμαρτύρωνται 
έναντίον τοΰ έλληνικοβ 
τυραννικού καθεοτώτοςΓ 
τό όποιον έπιτρίπει νά 
κυκλοφορούν καί άλλαι 
έφημερδες έκτός τοΰ 
«Ριζοσ ιάστη» προπαγαν
δίζοντας έτσι τό... φα
σισμό !

Δραστηριότηςί: ^
Ό  Άρχηγός τών Φίλελευθέ 

ρων τής όμάδος Σοφούλη κ. 
Σοφούλης, άπεφάσισε καί με- 
τεκινήθη άπό τής έν Άθήναις 
£δρας του, χθές, είς Φιλοθέην 
ΐνα συναντήση τόν άπό τίνος 
μετακινηθέντα κ. Καφαντάρη. 
Καί Ιπειτα λέγουν μερικοί, δτι 
ol σεβαστοί μας άρχηγοι στε 
ροΰνται δραστηριότητος.

Τ ά ξ . ς

"Οπου καί νά κοιτάξης 
- k c I  άς γκρινιάζουν μερικοί 
πού δέν κυττοΰν νηφάλια— 
άσφάλεια καί τάξις 
μά πρό παντός... Ασφάλεια 
(καί Γενική καί... ΕΙδική).

Αναβολή περιοδείας
ΕΙς γενικήν ουνέλευσιν δλων 

άνεξαιρέτως τών Αρχηγώ ν 
κομμάτων άπεφασίσθη ή ά- 
ναβολή πάσης περιοδείας είς 
τήν ύπαιθρον χώραν.

Αΐτία τής άναβολής κατ’ 
άλλους μέν είναι ή έπικρατοΰ- 
σα ζέστη ή όποία τηρεί έν 
έξάψει τούς πληθυσμούς τής 
ύπαίθρου, κατ’ άλλους δέ τό 
γεγονός, δτι ό ηεριοδεύων είς 
τήν «Ύπαιθρον κ. Παναγιώ
της Κανελλόπουλος δέν έπέ- 
στρεψεν είσέτι καί δέν υπάρ
χουν σαφείς πληροφορίαι περί 
τής τύχης του.

Ε Κ Λ Ο Γ Α Ι

Ά γγλο ι πολίται καί αί 
άγγλικαί έκλογαί.

Οί “Ελληνες πολίται καί αί... 
άγγλικαί έκλογαί.

|ΜΙ I | Ι"  |Ι I1

Ή  ύπογραψή τοϋ Χάρτου ΔιεθνοΟς 
’Ασφαλείας

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΚΛ0ΣΙ2

Λονδΐνον (τηλεγρόφη σεν μέ διαφοράν 139 
μα τοΰ έν Αθήναις εύρι- (προσέξατε τήν άκρίβεί- 
σκομένου διευθυντοΰ τής αν  ̂ ^δρας
«Βραδυνής» κ. Λ. Μπορ- 
τολή).

Ό  κ. Τσώρτσιλ έκέρδι-

Η Μύρνα Λόου καί ή 
Κατίνα Παξινοΰ είνβΐ 
καλά. Ή  Ούνρρα θά στεί- 
λη δάση


