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0 ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΣ, ,
ΤΟΥΕ Τ ΡΕΙΣ ‘ Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ Σ

M e y iJo t  Άφεντάδες. Κύ- 
Βιθί <ών ψυχώ ν καϊ τών αω 
μά·οιν P ac- Διαχόψατε γιά 
α ιά αχινοί) με\αλο)ιρεπές“ * _.Λ 1__
φανοηό ιι a a c , πού λαμβάνει
χώραν χχτά Ιδανικώς δημο 
χ ρ α τ ι κ ό ν  τρόμον έν μέοφ  
ίβν έρειπίων μά ς  πειναλέας 
ίνΦρωηότητος, καί έ στρέ
ψατε σ’ ^ναν φουκαρά νά 
&ηασχολή'η γιά λίγο Ύμάς  
χούς Τ ,ε ΐς  δημοκρ ατιχούί, 
Σουλτάνους.

Ό  Φουκαράς e i ’ic  ij'av 
χάηοιε 'A n ίς». Έ κ ία χευ ε  
ϊίς τόν έαυιό του καί ε(ς τίς 
ααπουνόφουσ*ες tic  όποιες 
αυνήΰως παρουσιάζετε είς 
t iv  A r lie o  Κόσμο, Έ σ ε ΐς  ol 
δημοκρατικοί... Πατιοάχ, ύ 
Λό τά Απατηλά όνόματα τής 
«διεθνούς ήθιχής»  καί τής
«διε#νσΟς δικαιοσύνης»···

Έπ ίστευεν, ά ήλίθιος αύ- 
τός Λαός, δτι «πάσα θυσία  
χάριν τοϋ δικαίου—  ποιου 
δικαίου ; — δέν γίνεται in i . . .  
ματαΐφ»' Τοϋ λέγατε νά σκο- 
τωθή καί αποχοανόιαν, ό 
βλάξ Τοΰ λέγατε νά τινάξη 
τά γεφύρια του καί τά έτίνα 
ζε, ό κουτός. Τοϋ  λέγατε vd 
χάψη τά σπίτια του καί id 
ίκαιγε, ό ήλίθιος. Διατί τό 
ύφίατατο δλα αύτά ; Διότι, 
λέει, διαν διά τών θυσιών 
του κατεα ιρέφοντο «αί δυνά
μεις τοϋ αχότους» θά ϋλαμ- 
ηεν έπί τοΰ κόαμου— Άχου 
κουταμάρες— ό “ Ηλιος τής... 
δικαιοσύνης καί τάτε— άμαρ- 
τία είναι ;— θά έλάμβανε καί 
αύιός κάποια Ανταμοιβή,

« Α Ι δυνάμεις τοΰ σκότους» 
Ιπί τέλους ύπεχώρησαν καί 
ύ ήλιος λάμψας παρουσία- 
αεν, ένώπιον τοΰ λαοΰ μας, 
Ύμάς τούς Τρεις περίλαμ
πρους δημοκρατικούς Λον- 
κουΑονς νά κρατάτε τίς δη
μοκρατικές χοιλάρες Σας, διά 
νά μή σάς συμβή κανένα κα 
μ6 άπό τούς γέλωτας πού 
ο&ς προχαλοΰν αίέηιχλήσεις  
ίιά δικαιοσύνην, ένός λαοΰ 
ηού εΐχε τήν μωρίαν νά πα- 
ραμείνη βλάξ Ιδεαλιστής μέ 
σα είς μίαν Ιξυπνη ύλιοτιχή  
Ανθρωπότητα,

Μεγάλοι ’Αφεντάδες μας.
Γεφύρια νά γίνουμε νά 

μάς πατήσετε."Άρχονιές μας. 
Συνεχίσατε τό κοσμοσωτή
ριο... φαγοπότι Σας. Οϋτε 
γιά μιά στιγμή δέν οκεφθή- 
χαμε νά κόψουμε τήν δημο 
χρατιχή Σας δρεξι. Δέν πρό 
χειται νά διαμαρτυρηθοϋμε 
διά τήν κατάντια μας.

'Αρχίσαμε νά καχαλαβαί 
νουμε, δτι ύπέρτατος ήθικός 
παγκόσμιος νόμος, είναι ή 
τιμωρία τής βλαχίας Έ μ ε ΐς  
ύπήρξημε μεγάλοι βλάκες 
καί συνεπώς δικαίως τιμώ- 
ρούμεθα. Δέν είχαμε τήν έ 
ξνπνάάα τάϊν Βουλγάρων. 
Δέν είχαμε τήν εύστροφία 
τών *Αλβανώ ν. Δέ’· είχαμε 
τήν χ ι ν ίοηονηρία τώ* Ρ ο υ 
μάνων. Υπ ήρξαμε ξεροκέ

φαλοι, γι'αύτό καταντήσαμε 
τά «διεθνή κορόϊδα». Καλά 
νά τ· άθουμε.

«Βζ έ  βλάκες, μάς ίλεγε ό 
ΜονασοΑίνι, άφΐατε με νά | 
πελάσω». ’Ό χ ι, φωνάζαμε 
έμεϊΐ οί ίεροχέφαλοι. «N a l» I 
φωνάζανε οί εύφυεΐς... ‘Α λ 
βανοί. «Βρέ, κορόϊδα, μάς 
ίλεγε ό Χ ίιλερ , πετάχτε τά 
δ*λα Δέν ζητώ τίποτε άπό 
σα;. Πετάχτε τά δπλα γρή
γορα γιατί βιάζουμε νά χτυ 
πήσω τήν κομμουνιστική  
Ρω σσία». “ Ο χι, φωνάζαμε 
έαεΐς τά βλαχόμουτρα * ι '  άς 
είμαστε χαΐ... μοναρχοφααί- 
ατει // «Ν α I»  φωνόζανε οί... 
δημοκρατικοί καί αξυπνοι 
Βούλγαροι.

Νομίζαμε δτι αύτά τά 
«δ ιι»  θά μάς Ιδιδαν σήμε
ρον τό δικαίωμα νά τρώμε 
στό Πότσδαμ, άν δχι στήν 
Ιδία Τράπεζα μέ Σάς, τού- 
λάχιο 'ον σέ κανένα δωμάτιο 
ιής Υπηρεσίας. Πόσο βα- 
ϋειά είμαστε νυχτωμένοι τήν
έποχή πού είμαστε «Λαός» / 
Διότι τώρα άπό «Ααός» γί
ναμε «Λαουτζίκοι». Έ να ς  
«Λαουτζίκος» πού δέν πι· 
σιεύει πιά σέ τίποτε. Διαβά
ζει στ Ις έφημερίδες δτι συ
ζητάτε «περί τής έπικρατή- 
αεως διεθνούς δικαιοσύνης» 
καί ξεκαρδίζεται στά γέλια: 
«Λαουτζίκος» πιά γρουσού-

[ζνζ
δλο γκρίνια και...μουφλούζης 
?χει μοναχό του κόμμα  
τήν μουρμούρα καί τό οκώμ-

[μα.
5Έ χ ε ι  μόνο Ιδανικό  τ ου 
τόν καπό ψυχρό καιρό του.
— «Κάνε βρέ, δημοκρατία /» 

Κ α ί σοΰ λ έε ι :
—  « ”Α ς  τ ’ ά σ τ ε ΐ α  /»

Τοϋ μιλάς γ ιά  «Βασιλεία» 
καί άλλάζει όμιλία.

— «Βρέ, ό κόσμος σέ οίκτεί-
[ρει»

Κα ί σοΰ λ έε ι:
— «"4ς ... οίκτείρει»
’Έ χ ε ι  μόνο Ιδανικό του 
τόν χαχό ψυχρό καιρό του.

Σοφιανοπούλειος 
Μαγειρική. . .

TpiyupvcOog εν* μηνκ 
καί μάς άλλβιξε τήν πίστι 
μέ την κουτοπονηριά του. 
•Έφταββ ΧβΙ οτήν ’Αθήνα 
—κάποιος φούρνος έγνρεμίατη— 
καί τελείωσαν τά... ψωμιά του.
Άφ οΰ τάκαμε μαντάρα 
καί μάς έχει ρεζιλέψει 
σ' δλη τήν ’Αμερική 
ήλβεύΰ καί κάχει άντάρα 
θέλοντας νά μαγειρέψω 
. . . αντιπροσωπευτική.
Τών Γιαννάκη τόν καΰμένβ 
θά τόν φάει τό μαράζι.
Τό φαί του τό σκασμένο 
είνε γίδα καί δέν... βράζει...

•

Αλλαγή...
ι δ ε ο λ ο γ ί α ς

«*Η μόνη άλήθεια είνε οτι χιλιά&ες 
■πολλές "Ελληνες καί Μσκεδόνες 
τιερνοΟν ιά  γιουγκοσλαυϊκά otvo- 
ρα καί ζητούν προοταοΐαν αύτου» 

( ‘Απόφσσις τοΟ Π. Γ . 
τής Κ. Ε  του Κ . Κ  Ε . )

Μιά φορά κι’ ενα καιρδ 
τό νά βρίζης τήν Ελλάδα  
θεωρού' τον ιιροδοσία.
("Ακου βρέ άνοηοία !
Πως έζοΰσαν; Άιτορώ!)
Τώρα βρίζουνε άράδα, 
βρίζουνε χωρίς αίτΙα, 
ϊχουνε άσυδοσία,
(βλέπεις, εΐνε στήν ‘Ελλάδα 
. . . μονορχοτρομοκρατία !).

ΤΑ ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΑΛΛΟΥ ΓΟΝΕΙΡΟΚΓΑΑΛ0 ΥΤΟΘΑΥΜΑ
Πρός χάρι σας καί μόνον, ά- 

ναπητοί μου άναγΙνωστσι, δε
ξιοί ικαί άριστ&ροί, σας μετα- 
δί&οιμεν τά άτιοτελέσιματα των 
'ΑΙγγλ^κών έκλογών.

Τά Αποτελέσματα αύτά δέν 
βγαίνουν σήίμερον. Βγήκαν άπό 
έχτές. Μ&ού αυτά:

ΛΟΜΔΙΝΟΝ (Τοΰ άνταπχο- 
κοι^οΰ μαις) Ό  ’Άγγλος έργα- 
τίκός ήγέτης κ. Mtt&Siv προέδη 
είς τάς έξής δηλώσεις: «"Οταν 
ό ικ. Παπανίδιρέοο άνέλ«δ£ τήν 
προεδρία^ της Κυ&ερνήσβως

δούλίον δλαι&ε χήν άπ6φ<«σΐιν νά 
έττέμβη κατά τά γεγονότα τοΟ 
Δεκ&αδρίου. 'Η  τηροοί̂ ήτιική uo(L> 
γνώμη εΐναι, δτι είς τήν 'Ελλά
δα έχρε ιάζε-το σ τ ρ α τ ι οή: >r 
χή, κ υ δ έ ,ρ ν η σ  t ς ιμέχιριις ο- 
του ό Έλληνικός Λαός θά έξέλε 
γιε ιμόαΙ̂ ς τήν Κυ&ίρνησί του».

Τί Ιδιόρρυθμοι,, κοοκου&δεχ, 
είναι αύχοί οί ’Ά γ γλ ο ι! «*ΑΙλλοδ 
χ’ δνευρρ κι’ άλλοΰ τό θ»»ΰμα»ι · 

Αύτά ήσαν τά... έλληνιικά ά- 
•ηοτελέημιαιτα τών άγγλικών έ- 
ικλογών. Σόος τά ιμκταβιιβό^ο* 

όλόκληρος ή Κυβέρνησις Τοώ.ρ- ιυεν», άναττηαοί άναγνωσχαι, fnt)c> 
τσιλ ήτο σύμφωνος ιτερί τοϋ ιέχεμύθ€υαν. Πρός θεοΰ μή ·πήτ?= 
προσώπου τοΰ ελλη^ος Π,ρωθο- τί-πχχτε _ στόν ικ. ΣοφιαΠ'όττουιλο 
ττοοονοϋ. Όμοβύμως ιέττίίαης τό καί _to(̂ p|0£i κανένας Νταμ- 
Βο^ττανυκόν Ύπουργιΐκόν Συμ- μπλας!

...........................Τ Ο  Κ Ο Κ Τ Ε Ϊ Λ *  *

Δέν πιστεύουμε λοιπόν αέ 
τίποτα πιά. Κοροϊδεύουμε 
τούς πάντας και τ« πάντα 
άρχίζοντες άηό τόν εαυτό 
μας. *Η  τωρινή Σας συνδιά 
σχεψις μάς ένδιαφέρει μόνο 
άπό τής άπόψεως τών δημο- 
κρατιχώς χαταβροχ$ιζομέ- 
νων φαγητών. Δέν πρόκειται 
νά μάς παραπλανήσετε πιά 
μέ Ιδεολογικές σαπουνόφου
σκες. Σάς γνωρίσαμε. Σάς 
γνωρίσαμε χαλά. Μάλιστα 
δταν μάθαμε δτι μερικοί 
άπό Σάς συνεπείς τοΰ δημο
κρατικού σας φαγοποτιού
πά&ατε δυσεντερία τρίψαμε 
μέ εύχαρίστησι τήν πεινα- 
αμένη κοιλιά μας καί είπαμε; 
« Καλά νά πά&ετε».

Μετά δσου μά; 
ύπολείπεται σεβασμοί 

< Ό  Λ Α Ο Υ Τ Ζ ΙΚ Ο Σ , ,

Ό ταν τής γνωστής έκείνης 
παρατάξεως τόν μίτο 
τών προδοσιών κυττόζης 
δέν οοΰ έρχεται ζολάδσ ; 
Δέν σοΰ έρχεται νά γίνης 
δημοκράτης τύπου .. Τιτο 
γιά νά τούς... έλιυθερώσης 
καί νά σώοης τήν Ελλάδα

Γύρνα ξανά...
α'Ο  κ . Σοψούλης εύρίοκ^ι όδικαι- 
ολόγητη τήν ι·πό tt.Q κ. Κ ο φονιά· 
ρη άσκουμένν* όζεϊο άντνιχολίιιυοι 
κατά τής Κ υβίρνήοεως».

(Καθημερινοί έφημερίδες)

θυμήθηκε, κόποιο καιρό, 
πςϋσερνε πρώτος τό χορό 
τής Λευτεριάς, στήν Σόμο. 
θυμήθηκε κι’ είπε θαρρώ;
— «Σάν ήμουνα στή νειόιη μου 
δέν έχτιζα οτήν άμμο...»
Παππούλη μου, νά σέ χ<*ρώ, 
Σαμιώτη μου, Σαμιώτη μου, 
γύρνα ξανα στή Σάμο 
καί γίνε πρώτος στό χορό . . .

— Μήν τ’άνακατεύετε για
τί θά σάς κτυπήση στό κε
φάλι. Και βάλτε νερό στό 
κρασί σας.
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Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ :  ΣυγχαρητηΥ-
ρκχ.

ΑΤΛΥ: Έιΐίσης.
Ν . Ζ A X Α Ρ IΑΔ  Η Ν : Σιυλλυπτ̂ - 

τ* οια.
ΑΡΧΗ ΓΟ Ν  Τ Η Σ  - X —: Επ ί

σης.
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΝ: Έ  I ς ΆΙ- 
θ ή ν α ς. (Έπ ί τέλους! 1). Α Ι 
δηλώσεις τπού κάματε πρός δι
καιολογίαν της κατά της ’Αρ
γεντινής ψήφου σας ήσαν διπλω 
μα-Ίκης πρωτοτυπίας. Είπατε 
άν δέν 'ΚίάνοΜμιε λάθος, δτι «ψη- 
Φίσττε κατά... συνε'-δησυν! !!» .

"Αχ. θειούλη μου ! Τί πρόκει
ται νά δούμε καί ν’ άκούσουμιε 
άκόμη βίς τήν ταλαίπωρο αύτή 
χώρα!

Ώ ς ένορκος έ πήγατε είς τήν 
Αμερική ή ώς διπλωματικός 
άνίχ'ίπρόσωπος;

ΟΟτιε «Έλέω θεού» Βασιλεύς 
νά είσασθε, δέν θά λέγατε, «έ- 
ψήφισα κατά συνείδησιν». Χρει
άζεται ιμεγάλη... άσυνειδησία 
γιά νά ψηφίση κανείς κατά συ
νείδηση* σέ τέτοιες περιπτώσεις. 
Εμείς πάντως έπιμ^νουμε δτι 
δέν ύπήρξαχε άσυνείδητος, πα
ρά τάς προσπαθείας τ,ού κατα
βάλλετε διά νά μδς πείσετε πε. 
ρι τοΰ έναντΟου. Άπλούκπατα

τπ'Λ πάθατε διότι εΐς τήν Α μ ε 
ρική δέν πιε,ρνανε ol «σοσιαλμω- 
pd-τιαμοί».

Εΐσθε ενας «σοσιαΛμωραΐτης» 
σανεοδητός καί δχι.... ασυνείδη
τος.

Β ΙΟ Τ ΕΧ Ν Η Ν  I. Π. (Ε Ις  Πάί
τραίς). θά προσπαθήσω;μ.ε νά 
σάς τόν περιγράψωιμε:

"Εχει δυό μάτια, δυό πόδια, 
δυό χέρια καί δυό αύτιά, άκ,ρι- 
δώς δπως έσεΐς «ι* έγώ ικαί δ- 
λος ό κόσμος.

Είναι) ύωηλός ικαί — δσο καί 
άν σδς φαίνεται περίεργο — έ- 
χ«ι συμπαθή τκή φυσιογνωμία, 
’/Εσείς — καταλαβαίνουμε — θά 
τόν εΐχ«τε φανταα3εί πολύ δια- 
«ίηοετικά. θά νομίζατε δτι £- 
χει τουλάχιστον.. χαυλιόδοντας, 
θέλετε καί κάτι πού 6ά σδς έκ- 
πλήί"; ΕΤναι γλυκύτατος είς 
τήν όμιιλία του· καί δέν εχει προ 
σωπικά μέ κανένα βιοτέχνη.

Έλδτΐε νά τόν δήτε καί θά 
πεισθήτε δτι δέν σδς λέιμε ψέμ- 
ματα.

Αύτός είναι δ κ. Βαρβαρέσ- 
σας ό καθ’ ύμδς «θηρίον τής ά- 
ποκαλύψεως».

Υ. Γ. ΤοΟ άοέσει ή μουσική. 
Έπί λόγω τιμής.

ΠΟΥΛΙΑ ΚΑΙ Φ ΑΡΙΑ
Φίλαθλος συνάδελφος, συγ

κροτούσα τώρα ιδιόκτητον πο
δοσφαιρικήν όμάδα, έζήτησεν 
άπό χούς Ανοογνώστοος της νά 
της δποδείξουν καί τό κατάλλη
λον διά τήν όμάδα δνομα. Koci, 
μεταξύ άλλων, τής προτείνον- 
ται, ώς λέγει, τά έξής, κατά 
σειράν έπιτυχίας:

«Αετοί» άπό τόνΛκ. Γεώργιον 
Πουλάκην, «Γαλάζιοι γίγαντες» 
άπό χόν ιΚ. I.  Ψαρόπουλον...».

Καί ό μέν κ. Πουλάκης πολύ 
δρθώς προτείνει ένα δνομα άπό 
τόν πτερωτόν κόσμον. Κατά 
τήν Ιδίαν λογικήν δμως θά έ
πρεπε καί ό κ. Ψαρόπουλος νά 
υπόδειξη κάτι άπό τό ίδικόν του 
βασυλειον: Τά «Δελφίνια» φέρ' 
είπεΐν ή χά «Σκυλόψαρα» — ά 
φοϋ τοΰ άρέσουν ol γίγαντας. 
Μολονότι ήμείς, διά ποδοσψαφι 
ρυστάς δημοσιογράφους, θά 
έπροτ^μούσαμε τά «Καλαμά 
ρια»,

(Έ κ  της Εστίας)

'Αποφάσεις...
Μυστικά οί «Τρεις Με>άλοι» 
κάνουνε συνεδριάσεις 
καί άπ* έξω δλοι οΐ... άλλοι 
βγάζουνε τίς άκοφάσεις:;

— »Τώρα ή Μακεδονία»
Λέει ό Τίτο, «θά σωθή 
άπ* τή μαύρη Τυραννία 
καί σέ, μένα θά δοθήϊϋ!

—Ό  Έμβέρ — Χότζας ό...πολύς 
βόζει τή σκούφια του στραβά, 
κι’ ό νοΰς μ δ άδειας κεφαλής 
κατά τήν Ήπειρο τραβά.—

— h i’ δπως έπρεπε, Ή  Κοβά\λα 
στούε Βουλγορους πια Ανήκει- 
Αμοιβή γιά...τόσα κι’ άνλα 
πού προσφέραν γ ά τή Νίκη.—

Λέει κι’ δ ?ούλγαρης έν τέλει: 
«Μπράβο! Σχέϊι. ο...λαμπρό!!! 
Μά στο τέλος, Ιμή οδς μέλλει). 
Τόν ξυρίζουν τόν.. Γαμπρό.-

Σ Κ Α Λ Ε Β Α Σ

K o iv U jv iK a
Ά * > ξ € ΐς

Αφίχθη (έπί τέλους), ό ικ. I. 
Σ  οφ«ι(όπουλος. Είς τό άερο- 
δρόμιον τόν ύπθδέχθησαν έν σώ 
μοττι τό Υπουργικόν Συμβού- 
λιον, οί_ Δήιμαρχοι ’Αθηνών καί 
‘Πειραιώς, τά προεδρεία τών δρ 
γανώσεων των διαφόρων τάξε
ων καί δλο τό προσωπικόν τής 
ένταΟθα πρεσββίας τής "Αργεν
τινής ιμέ έπί κεφαλής τόν πρε- 
σδτυτήν διά νά τόν έξευμενίση.

Εύθύς ώς ό κ. Σοφιανάπουι. 
λος κοαηλβε τοΰ Αεροπλάνου, 
τά πλήθη τών παρισταμένων ήρ- 
χισαν νά κραυγάζουν:

« Άνιτ ιπρασωπευτ ι κή — ΆντΛ- 
προσωττευτυκή».

* Εσένα θέλουμε — έσένα Θί’- 
λουμει».

«θάνατος στούς Αργεντι
νούς». «θότναχος στήν ΓΤαραγοο- 
άτ>» «θάνοττος στό Περού».

Ο κ. Σοφίανόπουλος κατώρ- 
θωσε νά έξαψανισθη χωρίς νά 
γίνη άντιληπτός.

Οί ζαλισμένοι.
Πήγαιναν σιγά· μά τώρα 
πήρανε μεγάλη φόρα 
κ - i ζητάνε, κα:* αύτάς, 
ά«’ τήν φυλακή ν’ άφήσουν 
δλους τούς «Έκτελειτάς»  
(Λένε πώς θά τούς...ψηφίσουν)!!

— Ό  πνιγμένος, νά γλυτώση, 
πιάνεται άπ' τά μαλλιά του, 
Μά, μοιραίως, θά. ,πατώση 
θά πνιγή καί πάει καλιά του —

Γ.ά τό Κούκου·, γιά Ιδές, 
εχουνε άΐυνομία 
κΓ δλο κάνουνε καυγά.
Μέ τοΰ Σιάντου τίς "Ορδές, 
δμως, λέει μιά παροιμία, 
πώς δέν βάφονται αύγά.— 

Σ Κ Α Λ Ε Β Α Σ
#ν·······#······#···············

I Τό περιοδικό 
: «ΡΟΜΑΝΤΣΟ»
I πρέπει νά γίνη 
\ ό άχώριστος σύν- 
Ιτροφος πάΦε οί- 
: κογενείας.

ΤΙ παίζουν σήμερον

I. ΣΟ Φ ΙΑΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Ιον) 
«Ή  πεπονόφλουδα».

2ον) «'Η ιστορία γράφεται 
τήν νύκτο».

3ον) «Σοςραντοοπέντε Γ  w5cv<- 
νηιδες».

Ο Υ Ν Ρ Ρ Α  «θησαυροί. . . σολω- 
ιμών».

ΣΟ ΦΟ ΥΛΗ Σ -  ΚΑΦΑΝΤΑ-
Ρ Η Σ  «Διαζύγιο ιμέ προθε
σμία».

Κ .Κ .Ε. «Μιελιωδίιες καί ρυθμοί». 
Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Σ Ο Σ  «Μελίωδίες 

ικι* άρυθμαί».

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο  Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ

Α. ΜΥΛΩΝΑ «Δουλειές μέ 
φούντες».

ΛΑΧΕ ΙΟΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩ Ν
«Βλέπε — άκου — σωπα».

—"Αήτό τιΜων ή,μερών ένέσκη- 
ψειν ιμέγαις καύσων εις τάς Α 
θήνας. Συνεπεία τ<*> έν λόγω 
'καύσωνος οί ’Αθηναίοι σπεύδουν 
πιρός τά διάιψορα έξοχοκά κέν
τρα καί ό κ. Καφαντάρης προ
σπαθεί ,νά γίνη πρωθυπουργός.

Έζητήθη πιίστωσις ένός έκα- 
τομ,μαρίου καί πεντακοσχον χι
λιάδων διά τήν άιίαιδί^ασιν είςτό 
θ ’ατρον τοΰ Ήρώδου τοϋ ’Αχτι 
κοΰ της «Σιδύλλας» τοΰ κ. Σι- 
κελιανοΰ.

ΠΡϋ TPIftKONTSETUi
—Κατ’ αύτάς θά σιίνεδρ άση 

ή έπιτραπή «πρός άπόλυσιν τών 
ύπαλλήλων τών σΐΑ’εργασ&έν- 
των μετά τοϋ έχθροϋ».

—■Αϋρ.ον κληρώνιει τό λαχεΐον 
τών συντακτών.

'Απολύονται λίαν προσεγώς 
οί έφεδροι τών κλάσεων 1934— 
1935.

8 π. μ. Έκπομπή της ρόδιος 
θμικης λέσχης ’Αθηνών. 
χειρότερκϊ ί )

9 π. μ. Όμιλία τοΰ κ. Σ  ô l(! 
ν3τ'>ύλου έπί τοΰ θέμα·  ̂
«Πώς τά έκαιμα... μοόοκεαα»,

10 π. μ. Παραμύ3ια γιά 
διά. «Ό  Φούρνος τοΰ Νασχρο, 
δίν Χότζα» (Έκτέλεσκ; Τσου, 
δειροΰ).

11 π. μ. ’Ανάκρουσς τοϋ 
Ονιικοΰ μας "Υμνου «θά σέ 
ρω νά φύγουμε σ’ άλλη γή 0 
άλλα μέοη»

©
Μ ίσ σκέψις...

Διάλογος έκ τοϋ φυσικοΰ:
—«’Έχω  δάλεΐ πέντε χιλιάδες 

στοίχημα: δτι θά 'κερ&ίση 
"Ατλο».

—«Είσαι μέ τούς άρεσ·ρ\ 
ρους;,».

—«"Οχι. Ά λλά  ακέφθηικα ώς
έξής:

Έ ά ν  κερδ’ση ό ΤσώρτσΛ 
Χαλάλι οί 5000 δρχ. Έ ά ν  κερ. 
δ ση ό "Ατλυ θά π*ίρω 500J δρ 
καί θά παρηγαρηιθώ».

Συνιστώμεν είς χόν κ. Κα 
φαντάρη νά βάλη στοίχημα οχι 
θά δγή δουλευτής κοιτά τάς 
προσεχείς έκλογάς.

4»

Δέν προσήλθεν..
Κατά τήν χθεσινήν συνεδρία·] 

σιν τής έπί τών έξωερ«ών έπι·[ 
τροπής ό κ. Σοφιοονόπουλος δέ»| 
τϋρ&σήλθεν διότι ώς εΐχεν δίκαιοί 
ιμο: έζήτηισεν καί Μλαιδεν τεοσα-1 
ρανταοκτώωρον ττρ'^Οεομίαν διά | 
νά άπολογηθή.

Ύπόμνησις...
Έτοΰ(θ τό μαντά ο 

j σ'· Kuvei ά\ω κάτω.
• Συ-φώ^ησε ξεισίποτα 
ό σύ τροφος ό Νίκος 
on 0 J πολεμήοη 
— κρίμα στό ηαΛληκάρι— 
για να μή δώσουν... τίποια 
τοΰ Ελληνικού λαοΰ ί»

Κι’ έπειτα λέν άδίκως 
ύπόρχουνε, ιά μίοη,
Σοψου-η, Καψανιορπ 
συνήλθα >ί ή οΰ ;

ΓιαιΙ βΛέπεις δέ» μπορώ 
|\ά μή σάς το πώ στό ·ίλος 
Ιοτω kui άν σάς π( οσβώλλω: 
Μιά ψορα κι’ ένα καιρό 
ή fav ’ t-^ai Βειιζέλος. 

ιΤόν θυι-άσθε; Ιί.τοχ’ άλλο.

Βίος καί πολιτεία μικρών ά νό ρ ώ ν
4° Ι ™

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΖΤΑ ΦΩΡΟΚΩΖΤΑΙΜΑ
(Συνέχεια 10η)

1) Τό πρωΐ τής 4ης Αΰγού- 
στον τοΰ 1936 δ Κώστας βγαί
νοντας άπό τό σπίτι του είδε έ
να παπδ. ΤΗταν λίγο προληπτι
κός άλλά δχι πολύ. Γ  ι’ αύτό τό 
άπδγευμα ποΰ διάβασε στις έφη 
μερίδες δτι έκη,ρύχθη δικτατο
ρία είχε ξεχάόε κιόλας τόν 
ttocttS .

2) Τήν πρώτη έπέτειο τής ιμί··

γάλης αύτής ήμέρας ό Κώστας 
ό όποιος τότε έργαζόταν σέ μιά 
μυκρή έχαιρία, εΐχε πάει ένΐ σώ- 
μοττι μοοζΐ μέ τούς ά>Λους συνα 
Βέλφο*->ς του στή φέστα. Έ κε ι 
παιρ’ δλην τήν δρθοστασία ήταν 
υποχρεωμένοι νά φωνάζουν συ- 
νΐεχώς ΖΗΤΩ μ’ δλη τους τή δύ
ναμη. Αποτέλεσμα ήταν νά πά 
Θγ ό Κώστας μίαν σοδαράν βλά- 
&νν είς τά νεφρά άπό τήν δρθο 
στοοσία καί είς τόνι λάρυγγα ά

πό τά «Ζήτω».
3) Καί συνέπεια δλων αύτών 

ήταν νά χάση καί τή θέσι του. 
Καί έτσι δταν συνήλθε κάπως 
άναγκάσθηικε, γιά \<ά ζήση, νά 
έ'-'Όοοφή στά τάγματα έργασί^ 
ας. Έ κε ΐ δυως Ιπαθε κάτι άίλλο 
σοβαρώτερο. Άρθοιτισμούς καί 
πνεομονίαν. Αποτελέσματα τής 
Λκινησίας καί τής κατακλίσεως. 
"Ολην τήν ήμέρα ήταν ξαπλω- 
μέ\(ος χωρίς νά κάνη τίποτα.

Ακριβώς δμως γιά νά ικίγοϋν- 
ται καί λίγο ol συνάδελφοί του 
εΙ'Όν έφεύρει Ενα ειδικό σπόο. . 
Τό ξυλοκόπημα τών διαδατων } 
Τοΰ Κώστα δμως δέν τοϋ άρε  ̂| 
σαν τά σπόρ κι’ έτσι τήν έπαθε, 

4̂  Τέλος άιτεφάσ σε νά δρα- 
πετεύση δ'.ότι περί παραιτήσεως 
ψυσακά οϋτε κατ’ ιδέαν. Τήν τε ' 
λευτάΐα βραδυά γιά νά άποχαι 
ρετήση τήν καλοφογία έφαγε τό 
δίΛΐλάσον τοΰ συνίήθους.

5 ' "Οταν έφθασε στό σπίτι 
μιας ξαδέρφης του έπεσε άμέ̂  
σως στό κρεδδάτι σέ κακή κα* 
τάστασι. Έφώναξαν τό γιατρό 
δ όποιος παοαδόξως διεγνωσε 
άμέοως τήν πάθησι καί διέταξε 
ρετσινόλαδο. Έ  γύρισαν δλα τά 
φαρμακεία τών ’Αθηνών άλλά 
πουθενά δέν εύρηκαν. Τό είχε 
έπιτάξει δλο δ Μανιαδάκης.

ΓΗ  συνέχεια στδ έπόμενο)

[C

Η MFHAH ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ «ΑίΠΥΤΖίΚΟΥ»

—«χιτες, δσο ζήσατε, ζήσατε. 
σήμερα κληρώνουνε».

—«Τά λαχεία;»
—«Ποιά λαχεία, βρέ όδ αφο- 

οστοίητε πληβείε ! Σήμερα 
δγαίΜει ό Άτλυ, κυ’ αύριο παίρ

τήν κυβέρνησι 6 σύντροφος 
Ζαχαρώδης. Πρόσεξε νά δής 
κοδέρνησι ό μ αλοδημοκρατική 
ναι άντ(πτραξ«κο<πηιμ<χτιική. Πρω- 
θυπουονός δ Νϊκος μας. Άντι- 
τιρόεΐδρος της Κυδερνήσεως _δ 
χδωλος ποός παραπλάν^σι των 
^Λβλών. Υπουργός τών Έσωτε 
0ικών ό Ίωαννίδης — έ ρέ. δ> 
μσκρατΕκές έλευθερ’ες κούτβι- 
^̂ ς και περ ιστεροαιλουμισμε\^. 
Υπουργός τών Ναυτικών δ 
Σιάντος».

—«Βέβαια. Εΐναι ειΐδιίκός στο 
. Οοίλάσσωμα»
’’-«Έσύ θ’ άκοϋς χωρίς να 
αιλδς. Φράξια πδς_ νά μοΰ ικά- 
γτης; 'Υπουργός των Στρατιω
τικών Μπακιρτζής έπειδή .εΐναι 
πρόσωπο... κ̂ιενής Εμπιστοσύνης. 
Υπουργός τών ΟϊκονΓΥ-Π'κων 
Παπανδρέου,. γιά νά τού τήν 
χάσουμε δπως_ μάς τήν εσκα. 
σε 'Υπιε-υργός της Πα δειας Κα- 
ιοαντάρης "Αστόν νά τσοοκωνε- 
ταΜμέ τούς δασκάλους 'Υπουρ
γός τής Γεωργίας Κ . Γαδριη^- 

νομιμοφροσύνης ένεκα Υ
πουργός τής Δικαιοσύνης Πορ- 
^ νγέςννηης -  τρέμετε Χιτομπο- 
ρσντάδες! Ύπουρνός της Αε
ροπορίας καί διιευθυν-της ,του 
•Αστεροσκοπείου. Παναγιώτης 
Κανελλόπουλος. Δυό Θέσεις αυ- 
touvoo έπειδή είναι πολυσυν9ε- 
ro ταλέντο καί νέος άνήρ Υ
πουργός τών Έξωτερικων Σο- 
φιανόπουλος — κλδψε Αργεν
τινή».

—«'Ο Σοφούλης;»
—«Βάλτονε διευθυντή του Αο- 

να,ολογικοΟ Μουσείου 'καί
που^-ό τοΰ Τύπου καί της δια- 
φωτίσεως -  φέξε υου καί γλυ- 
οτρησα "Οσο γιά τόν Πλαστή
ρα θά μείνη άντιστ,ράτηγος έν 
άποστιχχτεια έπυειικοχ; »κρινόιμε- 
νος>.

—-«'Ο Μυλωνάς;»
—«Καλό άν9ρ6>πό:κι>.

1θ!ΐΐΓΡΐΦί1Γρ{ριΤζ

3

— «’ Cit'-u καί νά κάνεις κου
κουέδες βλέπεκ. Λίγοι είμαστε 
οί καθαροαιμοι έθνικοεθνικι· 
οτές. Ά<όμη καί μέσα στούς
βασιλικούς ύπαρχουν.  κου-
koc έ5ες».

— «” <\ντε !·
   „  —. . .  —*"Α<ου πού σοΰ λέω Ποο-

rP»MMFWH imTQHUinN.WPTj TOW 9 ’ NUTfjV ΤΠΥ Μ~βχ
Κ Ο Π Υ Ρ Α Ι Τ ;  “ Λ Α Ο Υ Τ Ζ . Κ Ο Υ . ,  Υ Π Ο Ν .  Ρ Ο Υ Τ Σ Ο Υ  touc δεκα μό>ο δύο πατάγαμε

λη τό χέρι του νά τσακωθούν Αώλης Μου ώς... γελωτοποιοί σχέ()εα *ή „ .μβ·β.°Λ Λ ^ Β α σ ί

^ δ ο ύ  λοίίττόν τότε. ώ r W «- τ ε ι^  πασών των Γερμανών! I ^μοκρατ,κέ, μποι( μ,αυ> Ιθρες 
νοί, πώς θά έχη ή νέα τάξ;ς τών 8> Καί τέλος, δ θεός θ 
πραγμάτων έπί τής Γης:

1) Ούδείς Ά γγλος  θά έπυτρέ
 .................................... Η

« . ' Χ ί Τ λ Ε

Ο Κ Α Υ ΓΑ Σ  
Γ ΙΑ  ΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ

Καί τώρα πού ή Γερμανία^ 8- 
χασε τόν πόλεμο, είμαι σέ θέσι 
νά άνακράξω είς άπταιστον 
χιτλερικήν:

—«‘Η ί ε,ρμοενκχ άπ&θανενι, ζ,ή- 
τω ή Γερμανία!»

Μάλιστα κύριοι. . .
Οί τρεις έχθροί μας πιθανόν 

νά κατάλάδουν τά έδάφη μας·..
Πιθανόν νά μοιράσουν τήν εν|-
δοξη πατρίδα μοος σάν... πεπόνι v^ wr_^   Γ ,
μ^-,ιλκέ-κο... Πιθανόν νά μήν ά- λήται έπί τόπου, 
ψήσουν στά χέρια μας ούτε 3) Ούδεμία τρυφερά, έπί τής 
σουγιά κολοκοχρωνέϊκο.,  Τίπο- Γης, ϋποςρξις θά έχη τό δικαίω- 
τα δμως δέν θά καταφέρουν μέ νά φήρη είς τόν κόσμον δρέ 
δλ’ αύτά, έκτός άπό τό νά μας φος, είς τάς φλέβας τοΰ όποίου 
κάνουν νά κερδίσουμε τόν πό· δέν θά ρέη τό εϋγενές Γερμοτ.ιι- 
λειμό πού χάσαμε. Μήπως  ̂ έτσι | χόν αΐμα. 
δέν συμβαίνει πάντοτε; Οί &λ-1 (Σημ . «Λαουτζίκου»:
λοι κεοδίζουν τόν πολβμο κι έ- , πώς νά μένη1
μεϊς είμαστε οί., Νικηταί. - ·

πεται νά φέρη τήν κεφαλήν έπί 
χών ώμων του. Ούδείς Άμερι- 
κανός τούς ώμους ύπό τήν κεφα 
λιήν του καί ούδείς Ρ ώοσος τήν | 
...σκιάν του έπί τής Γης.

2) Πδς Γερμανός σύλλαΐι_ιβαϊ- 
νόιμενος νά έργάζεται θά έκτε-

ιρα πασών των ι ερμανιωνι ^-----   ’
8) Καί τέλος, ό θεόο θ’ 1 ή αν προσωτ,^ος ψηφος

τικατασχθή δι’ ένός προσώπου ™  Γ ; “ £>1„ ϋλ 
τής έμπισχοούνης μου!

Υοτεο 
καιρός'

Μ ΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ 
ΖΩΗ ΜΟΥ

Τό μυστήριον τής μετά θάνα- 
χον ζωής έπαψε πλέον δι’ έμέ ν' 
άπητελή., μυστήριον.

Άμέσως μετά τόν θάνατόν 
μου ήρχισα νιά περνώ ζωή καί 
κόττα.

Τό κλίμα τοΰ Νοτίου Πόλου 
άφ’ ένός καί ή άγκάλη της 
φοοϋλάϊν Μπράουν άφ’ έτέοου. 
εΐχον θαυματουργόν έπίδρασ·ν 
έπί της ύγείας τοΰ μακαρίτου 
Φϊΐ|7ερ σας.

Εΐναι άληθές δτι εΐχον άπο-
s~r , 1  ’  « Μ Τ Λ 1 /< Τ Λ 1  r A /V .>  I ι~* ^ , Π ιστούς Γερμα1ούς νά"έργάζο^ οασίσε, ν’ αύτοκτονήσω διά δη 

Αύτό λοιπόν, άγαπητοί μου 1 ται) . I Xrxn-cu ως &\λος Γ ^ ιπ ε λ ο
θά συμδή καί χώρα. Οί πληθυσμοί τών κατεχο Αργότερα δμως έσκέφθην ψυ ύχί τόν >όθρ κτ

«Αλλοίμονο στόν νικημένο μένων χωρών θά υποχρεωθούν χραιμως και είπα καθ εαυτόν: π(:ι ν£ Γωτόη τό
>ύ έχει έναν μόνο Νικητή» ν& π·αοοώώσουιν τόν όπλισαόν —«Κορό'ίδο είμαι ν’ σύτοκτο-1 τσγμα· ·Β :έ ΊινΕμυ„ v-v-s

,,,α  ΠΜτην^.)ικΑ παοοι*· χονι μέχρις . όδοντογλυφί&ος. ντίσω; Διατί, σδς περίιχαλώ, νά λέ». γιατί δέν σσς in i σου ν
Είς τόν κ. Στάλιν κατ’ έξαίρε- βυθίσω τήν Ανθρωπότητα στή , τά ι»α’-οοπαράδοτα ; Τί λέγανε

ωλ, Λ̂ ,ί-̂ ιΐ̂ .·, ·,«ν iu·('vfrmrrm, χά Ω·λitiji καί στό π,'νιΓοο τοΰ θανά- οί άργσΐοι ίίμων πρό>ονοι:

Φωτοτυπία 
χων νέων δελτίων ιματισμού.

Έ ν α  άντίτυπο τοΰ βιβλίου 
τοΰ κ. Αγγέλου Σικελιανοϋ 
ή «συνείδηση τής Γής μου».

Φ
Έ δικα ιώ θη  έπί τέλ ο υ ς !
Τό «ΡώΟτερ» άνακοινοΐ, 
δτι δ πρώτος τών Ναζί 
δέν τά έτίναξε μά ζή 
κάπου είς ^ήν ’Αργεντινή 
μετα τής Εύαις του μαζύ 
ώς ίΐς νεώτεοος Άδάμ.
<Τ voc τό έΡαζε ό νοΓς, 
πώς εΐνε δίκηο τό Ε.Α.Μ. 
πούβριζε τούς Αργεντινούς!!)

που _Λ_ . ,
λέει μιά Πορτογαΐλλική παροι*- 
μία. Ό  ένας Αφέντης μπορεί 
νά τόν καχαστρέψη, νά τόν ε
ξόντωση, νά τόν έξαφανιίση άπό 
τοΰ προσώπου τής Γής.

Έ γώ  δμως, ό μεγαλοφυής 
Φύρερ σας, φρόν,τιισα \ά σας 
προστατεύσω άπ’ αύτόν τόν 
κίνδυνο. Γύρισα τίς κάνες τίον 
πυροβόλων μας πρός δλο τόν, 
κόσμο καί τ’ άποτέΐλεσμα εΐναι 
νά έχουμε σήμερα δχι έναν, δ- 
χι δύο, άλλά τρεις Νικητάς. Μέ 
σα στόν «ξένο» γι’ αύτούς «Α
χυρώνα» τοΰ μείζονος Ράιχ μας 
χά τρία αύτά «Γαϊδούρια» «ΐνε 
μοιραίο νά «τσακωθούν».

Άπό τώρα άκόμη πού τά 
ρωσσικά, τά ’Αγγλικά καί τά 
Αμερικανικά πυροβόλα δονούν 
τήν άτμόσφαιρα τής^φιλτάτης 
ιιας παχρίδος, μπορώ νά προ- 
δλέψω τί θά γίνη: Ή  Γερμαν.α 
Ρά μοιραστή σέ τρία ίσα μέρη, 
έκαστος δέ τών συμδαλλομένων 
νά λάβη άνά έν. Οί "Αγγλοι 
στήν πε,ρισχή πού _θά κατέχουν 
θά ιμδς ταΐζουν χοΰ πουλιού τό 
γάλα. Οί Άυερικανοί θά μάς 
σεοβίρουν άηδονόνλωσσες τοϋ 
Μπακάλη καί οί Ρώσσοι μαϋσο 
χαδ άρι μέ τή σέσουλα. Ο ένας 
Ρά κυττΛζη νά ξεπεράση τόν 
άλλον σέ περυποίησι καί με
γάλες προσπάθειες θά κάνουν 
δλοι τους να μδς κερδίσουν μέ 
τό μι1ρος τους.

Ξοοπλώστε λοιπόν γοητευτικοί 
Γβραοααίράδες μου, στις άνα  ̂
παυτικές σαίζ- λόγκ τών κατα 
κτητών σας...

Άικονίστε ottccBioc “ <x 
σάς ναοίζη δ Στάλιν., Γεμίστε 
τις τσέπες σας μέ τά τσέκ _του 
Τρούμαν καί άνδφτε τά π<̂ ΰρα 
ποΰ θά σάς προσφέρη ό Τσώρ- 
τσ·λ Αύτοί θά εΐνα·! οί Νικήτα: 
κιι* έσεΐς οΐ,. Νικηταί τους!

Κι* δταν ξεκουραστήτε κα
λά .. δταν ξανακάνετε τις κοι- 
λ'ές καί τά στομάχια πού είχα
τε μιά φορά κι’ έναν καιοδ.,.. 
"Οταν σδς ξαναχτίσουν τά σπί
τια πού σδς γκρέμισαν ... Ο
ταν ξανακίλήσουν τά έργοστά- 
σια πού σδς κοτρ'σχρεψαν.... 
Τότε σφυρδτε μου κλέφτικα κι' 
ένώ έδώ (στό Νότιο Πόλο) εΐ- 
μαι.

*Η Γερμανία μπορεί να χ-τνη 
τόν πόλεμο άλλά κερδίζη τή... 
Νίκη.

ΟΤΑΝ Η ΓΗ 
ΘΑ Γ ΙΝ Η . . .  Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΑ

έω, κι* τού συμβή τίποτα— 
δ μη γίνοιτο —τού Ά να ξ , τ{ 
Κά γίνη ; θη  ψηφΙοης .. ΟΟλεν;» 
«Θά το σκ φτω» μνύ λιει ■ Φύ
γε, βρέ κουκουέ, -οΰ λέω, νά 
μή β άλω τήν ψιλή μηχανή καί 

, σοΰ «άνω τό κεφάλι σάν γου· 
|λ(% Οί άλ ' οι δέν σίζητιόντου- 
σαν γπτι ήσαν βέοοι κου<ουέ· 
δ=ς. "Αλλοι άπ’ αύτούς θέλα- 

! νε βασιλευομένη κουΌυεδο- 
*0Ίχ(α  Βασιλ ac δηλ^δη καί 
Παπανδρέου κοί Ταατσοι καί 
τρέχα γύ ίειε πο f t  κρατδ ή 
>κούφ α τους. Εε ιζελόιαου· 
τρτ 1 Καταλαβοίιεκ. ; "Αλλοι 
-Ιάλι θέλσνε νά ?>ώοη έγγΰησι 
6 Β τσι ηας δτι θά σίβασθή τό 
Σύντανίΐα. Μέ ποοσέχρις; Νά 
ιιΛν έχη τό δικαίωμα δ λ' δή 
ό Βχσι*ηδ^. ν ’- Βου^όη άπ^τό 

ύτί τόν »άθρ K3TFPY" ρη Ποέ· 
ό κ»*ρ«ο... σύν- 
μότττ^ρα. ·»ους

t-lS TUV fV. Λ- l.<̂VWV Ο-Γ- ------
σιν βά Επιτρέψω νά (κροαήση. τα θλιιϋι και στό w  \udc του θανά 
. μουστάκια τον». ; του μου; Λέν εΐναι προτιμώτερο
” 5) 'Η  Ελλάς θά άποδοθή είο νά έξιαικολουβήσω νά ζώ γιά νά 

τήν Βουλγαρ'οτν, έάν δέν προ-: .διασκεδάζετε;» Καί έζησα και 
λάδη νιά πράξη τοΰχο ή Ρωα- θά ζήστο καί θά δΐια«ν>νίοω τό 
οίο[ I είδος Μου είς τούς αιώνας τούς

6) Ό  Τσώρτσιλ, ό Τρούιμαν, δπαντας. Αμήν. 
καί ό Στάλιν θά προσληφθοΰν! ό  κόσμος χρειάζεται Χίτλερ. 
εις τήν ιδιαιτέραν υπηρεσίαν τής Πολλούς Χίτλερ. γιά νά ήσυχά- 
- — — — — - “ ■ —  ση μιά καί καλή άπ’ τά δάσοτνα

; τής ζωής. Είς τήν φροϋλάίν 
; Μπράουν έναπόκειται ή μεγάλη 
καί ίστοριική τ'μή νά φέρη στόν 

, κόσμο τό άναίμενόμενο. . .  Χιτ- 
λεράκι I

Ή  Γε^Ίανία άς περιμένη σύν
τομα τΐι γέν.ησι τοϋ διαδόχου 
Μου Μεσσία.

Ό  κόσμος όλόκληρος άς τρέ 
μει τήν έλευσί Του.

Αύτός θά έκδίικηθή τήν ήττα 
μας καί αύτός θά τίναι Εκείνος 
πού θά μέ διαδεχθή στό βαού 
έργο τής έκκαθαρίσεως τής άν-

— «Ούρα νΐυ, κΛί ί j . ν ιΛ. ι ιήν 
πόρτα κυί τα πιροθυρα κι έ*α 
να κάτσουμε έδώ σιην ·>ρατε 
ζαρία ποΰ έχει χοντρό τ ϊχο. 
Δέν ξέρεις. Μεγολος εΐ-αι ο 
θίός. Μπορεί και νά γ\υιώ 
σουμε»

οί άρχαϊοι ήμών ·ηρό>ονοι:
Λ βέντη τόνε θέ>_ουυε 
έιιεΐς τΛ Βτσ λΓίδ μας.
Νά πίνη οδζο >·α1 κροσΐ 
νά λέει τήν.. Παναγιά μας.

Κστάλοβες δηλη^ή: Ζητάνε
ΒισιλεΙτι καί εΐναι κουκουέ
δες. Δέν ξέ ουνε γ ατί τόν θέ· 
λουνε -όν Βισ ι'ηδ· .

—«*Εσύ γιατί τόν θέλειο;»
— ίΤόν θέλω πρώτα-πρώτα 

γιά βλέ·ηω στίς 25 Μτρτίου 
-ήν όδό Έρμοΰ στρωμέ'η μέ 
άJμo καί νά άκτύω τά βασιλι
κά άλ,ογα νά κάνου ε : Κ^άπα- 
κλάπα κλάπα Κατάλαβετ; 
Κλάπα · κλάπα Έ  βρέ ποίη· 
σις !

ι c.p ν υ
- »Λέω νά πεταχ'ώ νσ πάρω ;θρ<οπότητος άπό τούς,, άνθρώ-
Λ  r r-m e \ . rt ΙΤ Λ η Λ Λ ,Π ι ι η  Λί Κ ,Ί ·______  _τρώτα ενα παράρ·ημα γ α να 

όούαε τ’ άποιεΛεσμαχα ιών έ
κλο>ών».

— *τΑστα νά πδν στήν ό ινή 
τά ρημάδια. Ότιακ καί id v j i  
έμεΐς το μπελά μ ̂ ς θ < β^οΟμε».

— «θέλω να μαθω πυ>ός 
βγή<ε».

— ·Αύ ή ή γυνα '-Knoi π ερ ιέρ 
γ ε ια  ε ίνα ι ά>υποφορος τι ιο- 
Β ρ έ  χ ρ  ο τ ιο νή  μο> . >. έ ένδια  
φ ερ ίΐ άττό ποιον θ"> φ">ς tuAo ;»■

— «θ <\ω να Μάθουμε γ α να 
Α,άβο^με τά μέτρα μας».

— «Τί μέτρα νά λάβεις, βρέ 
άποντ ρ UTC θηλυκό ; ‘Εμείς μ ιά  
φορά εΐ *ίο ε σιαμίορισμένοι 
σ ή γειτονιά».

— «Άπό ποιούε;*
— «’Anc δλους. Καί άι^ το’ς 

υέν «αί άπό τούς δέ. Ό  ’ ^τίυ 
νά βγη φαο έλοατα. Ό  Τσώρ 
τσιλ νά βνή μούνιζωτο».

— «Μά καλ,α, νά μή ξέρουμε, 
τί μάς γΐ'-> ό  ;·

— « 'ά. φJpi' φυρί νά ιιέ σκε
πής Κάθησ στ αύγά σου αατί 
έχω δη μ  I έ/α περίερχυ δνει- 
ρο. Εΐ^α δη yiv0vrouo;»v λέει, 
έ^εύθερες έκ^ογέι.».

— «Βρέ τι βλέπει ό άνθρω
πος !»

— « Έ λ α ν τ έ !  Πήνα κοί ψή
φισα κσ! ήν^τ σΌ  σπίτι, λέει» 
οώ ς καί άΒλοβήί καί ίφιγα. 
μπάαΐες κοί κο·θΛύ"α».

(Είς τό σημ'ίο αύτό 4"ού- 
γονιαι φωνές : «"Άιλυ — ΆτΑ.υ 
— Ά τ λ ο ρ  ·(»).

Α ν ά ρ γ υ ρ ο ς  Ν ^ .. .  οΐ 
μπίίμιεί. *^·ο·μάσ ι) Άν-ιργυ

πους.
Χάΐλ Έ γώ ! Χάνλ τοϋ λόγου 

Μου I Χά'.λ της Αφεντιάς Μου I 
+ ΑΔΟΛΦΟΣ Χ ΙΤ Λ Ε Ρ  

Τ Ε Λ Ο Σ

Δυστυχώς
«Τό Κ .Κ .Ε .  δέν θέ*ει έδ^Φη *ο0· 
χαν ol γειτονικές χΛοες σ ά 1939·. 

(Σ ι νέντρυζιο κ. Μ. Ζοχσρ·66η 
είς td  »Νιούς Κρόνικλ*).

Τόν διαβάζω κι* άρρωσηίνω. 
- "Μωρέ π^τα λίγο φρένο ;* 
Καί μ* Απάντησε χτές ένιςι 
—«Μά τό φρένο θ^λει φρ v a t».

Σ ο υ ρ ρ ε α λ ισ τ ικ ο ί  π ίν α κ ε ς

Έ γ ώ  ό Φύρερ σας, δ γοης j ^  , .ς φ5ς ώ μονορχοφα 
καί κουτσουλομύστοοκος... ^γω 0 σ̂ . ζ
ό Χίτλερ, δ άθάνατος_ μακαοί- j <q ; φωνές άν^^ζουν: «Τσώρ- 
της τοϋ 3ου Ράιχ, σδς πληρο- τοι\ Ισ ώ ρ ισ .λ— Τσωριοίλα· 
ς>ορώ δτι δέν θ’ άργήση πολύ ρ0 »).
νά φθάση ή ήμέρα πού όλόκλη- Α ν ό ρ ν υ ο ο ς :  Ν 1γ τά ... 
ρη ή Γή θά γίνη μιά άπέραντη κολο-ύ^α Φυλα,ου, Άνάργύ· 
Γερμανία. Ό  θεός μόνο νά δά ρη κο.τουέ

ΧΙΡΟ-ΧΙΤΟ  ΦΟΥΡΝΙΤΟ ΧΟΙΡΟ—ΨΗΤΟ
(Πίνας τοϋ κ. ΗΚΑΝΕΛΟΠ.Σ)



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

ΠΟ ΤΣΔΑΜ  (Τοΰ άδίκως με- 
τοβάντος έκεΐ άνταποκριτοΰ 
μος).— Ή  διεθνή κατάστασις 
έμφανίζεται ώς έξης:

Κατά τό χθεσινόν γεύμα τό 
ότ>οΙον λέγεται δτι θά άποτε- 
λεση £να μεγάλο σταθμό είς 
τήν ιστορίαν τής άνθρωπότη 
τος, ό κ. Στάλιν είπεν είς τήν 
δεσποινίδα ΜοΙρη Τσώρτσιλ ; 
Parlez vous franqais ? Ή  δεσποι- 
ν·ς Τσώρτσιλ άπήντησεν, είς 
άγγλικήν γλώσσαν, άρνητικώς.

Ή  έν λόνς) άπάντησις ήρμη- 
νεύθη ένταΰθα ώς σημαίνουσα 
δτι ή ’Αγγλία δέν δέχεται νά 
συμμετάσχη ή Γαλλία είς τήν 
συνδιάσκεψιν.

Ό  κ. Τρούμαν έπαιξε είς τό

Μή χειρότερα!...
Προτάσει τοΰ Γενίκοΰ Γροαμ- 

ιματέως τοΰ Ύπουργείου Δυκαιο 
σύνης κ. Τσιτσεκλή, έψηφίσθη 
νόιμος ικαχά χόν όποιον άπα> 
γαρεύεται ή ϊξωσις τών I- 
σραηλιτιικής κατοτγωγής υπη
κόων ξένώιΐ κ ροτών, <χνεξα;ρττή 
τως τοΰ| έάν οί έν λόγω ύπήκοοι 
ήσαν δργανα τώιΐ γερμανών καί 
άνεξαρτήτως τοΰ έάν είναι..,., 
ίσραηλΐται! 11 Κατ’ αύχόν τόν 
τρόπον ότταντ-ς ol υπήκοοι* έ- 
χθρί'κών Χωρών προστατεύονται; 
άπό τό έλληνικόν ( ! !) ένσικιο- 
σ-χάσυο, διότι, ώς γνωστός, S- 
παντες ol άνθρωποι ελικοον τήν 
καΠοτγωγήν έκ Τοΰ Ά&άμ καί 
της Εΰαίς οί όποιοι ήσαν.. Ί-  
σραηλΐται!.

’Αντίγραφου χο0 έν λόγω νό
μου έζήτηισβν ή «διεθνής έπιτρο- 
πή διώξεως έγκληματιών πολέ
μου».

'Η  Ιδία έπιτροπή άνε;κήιρυξεν 
τόν κ. Τσ^τοεκλή έπίτιχιον iue-! 
λος της. j

Νέον υποβρύχιον j
Προχθές έγένετο είς τόν Ναύ i 

σταθμόν ή τελετή της παραδό- ! 
σεως ένός ύποφρυχίου παραχω- 
ρηθέντος ύπό τής Β,ρετταΐνικής 
Κυβερνήσεως. ιΕϊς τό ύποβρύ-1 
χιΐον έδόθη τό όνομα «Ίω ώ νν! 
Σοφιανόποολος*. Καχά τό,ν 

πρώτον δοκιμαστικόν πλοΰν έ- 
βούλιοοξεν.

Άλοίμονό μας
Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν . (Τοϋ άνταιπο- 

ικριτοΰ ρ α ς ). Επ ικρα τεί ή σκιί- 
Ψ 5  άναβληθή ή άνακοίνωσις 
τών Αποτελεσμάτων χών έκλο 
γών μέχρις δτου σκάση δλος ό 
κόσμος. Κατ’ αύτόν χόν τρόπον 
ή ’Αγγλία  θά ιμείνη κοσμοκρά
τορα άνευ άνταγωνιστω/ν.

Τί νέα σήμερα;
Κολοκύθια μέ τή ρήγανη καί Ρώσσικη σαλάτα

Τ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Ι 1

Επί τέλους ή κονσέρβα άνοίχτηκε

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΕΚΔΟΙΙΙ
ΤΑ ϊμ κ α  αποτελεςμαϊΓ

ΙΟ Ν  Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Ν  Ε ΚΑΟΓ ΟΝ
Κ V B E P H  Η ΐ ί ΐ  Ζ A  X Α Ρ I A  Α  lf-Γ  0  Ν Α Τ Α :

Μή γνώτω ή άριστερά σου τ( ποιεί ή δεξιά σου
MIIIIIIIIIMMMMIIIIIIMIIMUimmilllimiimtlimillliiiin,,,, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIUIIII

Ν Ε Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ο Τ Σ Δ Α Μ
(Τοϋ έν Λονδίνω άνχαποκρι-1 

τοΰ μας Μπέ,ρναοςρ Σώ ). Τά ά- 
ποτελέσμοττα τώιν έκλογών άλ- 
λάζουν άπό στιγμής εΐς στιγ
μήν.

Κατ’ άρχάς έπεκράτει ή γνώ 
μη, οτι βαιναμεν πρός κυέέρνη 
σιν Καφαντάρη — Παπανδοέου. 
Κατόπιν τά πράγματα μετεβλή- 
θηοαν καί έθεω,ρεϊτο πυθανωτέ- 
■Ρ« κυβέρνησις Ζαχαρίάδη—Γό
νατα. Πρό δύο ώρών άνεκοινώ 
θη δτι ή Κυβέρνησις Βούλγαρη 
έικέρδισεν 50 Εδρας είς Τάς βο- 
,ρείας κομητείας. Τά άποτελέ 
αματα τώ|ν νοτίων κομητειών 
κατέστησαν πιδανωτέροαΐ τήν 
πρωθυπουργίαν τοΰ κ. Χατζη
κυριάκου ! ! Αί βορειοανατολι- 
καί κοινότητες έψήφισαν φανα
τικά... ’Αλεξανδρή. Στό  Μά 
τζεσχερ έκέρδισαν σ χεδό ν  παμ
ψηφία οί κ. κ. Κ όρκος ικαί Ά  
Σβώλος.

Εις τάς νοτιοανατολικός κο
μητείας ύπερέχει ό κ.... Μυλω
νάς. Είς τόν τάμεσιν... έπιπλέει 
ό άγροτίικός κ. Βογια^ζής. Είς 
τό Λίβερπουλ πλειοψηφεί ικ<ττα- 
φοηώς ό Κονδυλικός ικ. Ρόδο 
πουλος. Είς τάς όρενάς περοφε 
ρείας θριαμ&εύουν οί ικ. κ. Χα· 
λας καί Χοίτζαροΰλας. Είς τάς 
πεδιάδας κερδίζουν άσφολώς οί 
...Μαλοεγαρδυκοί. ‘Είς τάς Θά
λασσας οί Σοφουλικοί. Είς χ ό ν  
άέρα οί Κοτνελλοπουλϋκο*. Πρός 
διχίμας τοΰ Λονδίνου—δπου ή 
χώρα τώ.\< άνεμομύλω>ν“~πλειο
ψηφεί ό κ. Τσουδερός.

Μ Π Ε Ρ Ν Α Ρ  Σ Ω
ΛΟ Ν ΔΙΝΟ Ν. Μόλις τούτην 

τήν στιγμήν χατέσχη βέβαιον 
δτι βαίνομεν πρός Κυβέρνησιν
Σ οφιοΛ-οττοϋλου — Δελ!λJam'aτp,ί·
δη.

Μ Π ΕΡΝ Α Ρ  ΣΩ


