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| Ε Λ Λ Η Ν Ο Α Γ Γ Λ Ι Κ Ο Ν  ΚΛΗΡΙΓΚ I
«Ή Ελλάς ούδέποτε θά ά· 

ναρρώσχι έφ' δσον ol ήγέται 
της σπαταλοΰν τόν χρόνον 
των προσπαθοΰντες συνε
χώς, άπό έβδομάδος εΐς 
έβδομάδα νά έπιτύχουν άλ- 
λαγήν τής Κυβερνήσεως. 
(γέλωτες) (Λόγος Μπέβιν)
Ά ς  σχολιάση δπως νομίζει 

καλλίτερα, ό ημερήσιος πολιτι
κός τύπος, τήν ανωτέρω περι
κοπή τοϋ λόγου τοϋ κ. Μπέβιν 
Εμείς θά ασχοληθούμε μόνο 
μέ τούς... γέλωτος πού προεκά- 
λεσαν είς τήν Βουλή τών Κο ι
νοτήτων οι "Ελληνες πολιτικό! 
αρχηγοί.

"Ωστε κακώς πιστεύαμε— δ- 
οοι τό πιστεΰαμ3— δτι τά προ
ϊστορικά κήτη τά οποία έξεβρά- 
οθησαν εϊς τήν ταλαίπωρο ε
ποχή μας, έλέιο τοΰ βλακώδους 
«λληλοφαγώματος τών νέων 
ανθρώπων, είναι γιά κλάμμα- 
ϊα. Ή  βουλή τών Κοινοτήτων 
μάς έ'δειξεν προχθές, δτι ήσαν 
γιά γέλια.

Είναι πρόσωπα φαιδρά προ 
βρισμένα νά προκαλοΰν τόν γέ
λωτα εις τήν σημερινή πολύ
παθη ανθρωπότητα.

Είναι Λελλαπατρίδηδες, ύπε- 
φέχοντες κατά πολύ τοϋ Άρ- 
μάνδου Δελλαπατρίδη. Ό  τε 
^υταΐος δημιουργεί ευθυμίαν 

τά πολιτικά του καμώματα 
μόνον εΐς τούς θαμώνας τοϋ 
Συντάγματος|κα! τοϋ Ζαππείου, 
ίνώ ol πολιτικοί μας αρχηγοί, 
«πεδείχθησαν διεθνείς φασου- 
λήδες.

Προχθές έγέλασαν μέ τάς σο
βαροφανείς ασχολίας των είς 
Tu Λονδίνον. Αύριο διαπλέον 

τόν Ωκεανό ι'Ιά γίνουν νού· 
εϊς τό, Μποντγουέϊ καί 

σκορπούν τήν ευθυμία εϊς 
*ους Υιάγκηδες. Μεθαύριο θά 
ουνηθοϋν νά προκαλέσουν τόν 
γελωτα και εις τού; αγέλαστους 
Κινέζους.

Ιδού λοιπόν καί μιά διεθνής 
Ατυχία τής πολιτικής ηγεσίας 

· Ή  εξαγωγή γέλο>τος !!
, Νά μπορούσαμε τουλάχιστον 

τήν μεταχειρισθοΰμε πρόςνά■ ι ’ l·"·*
ι°θσχέλισιν τοϋ εμπορικοί) 

■ . . ισοζυγίου! Νά μπο

ρούσαμε να επιτυχωμεν δι αυ
τής τήν είσοδον συναλλάγμα
τος εϊς τήν χώραν !!

Τ ί κάνουν οί εμπορικοί α
κόλουθοι τής Ελλάδος είς τάς 
πρεσβείας τών διαφόρων πρω
τευουσών ; *Ας προσπαθήσουν 
νά άξιοποιήσουν επωφελώς διά 
τήν οικονομία μας, τάς επιτυ
χίας τών νεκραναστάντων Λα- 
ζάροιν. ”Ας φροντίση ό έν Λον- 
δίνω εμπορικός ακόλουθος τής 
Ελλάδος νά καθιεραιθη είσι- 
τήριον εις τήν Βουλήν τών Κο ι
νοτήτων οσάκις πρόκειται νά 
γίνη συζήτησις περί τών ζων
τανών πτο^μάτων τών οποίων 

πολιτική, πολλάκις δέ καί 
φυσικύ, γέννησις χάνεται εις τά 
βάθη τών ιστορικών αιώνων.

'Η  έφημερίς αύτή δέν Συνη
θίζει νά καυχάται δϊά τάς επι
τυχίας της.

Άλλά είναι άνώτερον νομί
ζομεν κάθε ορίου ταπεινοφρω- 
σύνης, τό νά σιωπώμεν, δταν 
κοτζάμ βουλή τών Κοινοτήτων 
ερχεται μέ τούς γέλωτάς της 
νά έπιβραβεΰση τούς πολιτι
κούς μας αγώνας.

Διότι δέν είναι δυνατόν νά 
έλησμόνησαν οί άναγνώσται 
μας, Πώς άπό τής πρώτης έκ- 
δόσεώς μας ύπεστηρίξαμε την 
άποψι, δτι διά γέλια κα! δχι 
διά κλάμματα εΐναι οί πολιτι 
κοί μας ήγέται.

Ευχαριστούμε τούς άγγλους 
διά τήν έπιβράβευσιν τών ά- 
γώνων μας καί εύχόμεθα— δια- 
τ! νά τό κρύψωμεν νά γε- 
λάσωμεν κα! ημείς έν Έλλάδι 
μέ πολλούς Ικ  τών ιδικών τους 
ηγετών.

Τό φαινόμενον τοΰ περιφε
ρόμενου καθηγητοϋ κ. Λάσκι, 
αποτελεί μία παρήγορο ύπό- 
σχεσι διά τό... μέλλον.

Μετά τάς κοινάς θυσίας τον 
πολέμου, αίσθημά^» φιλίας εύ- 
ρίσκονται εις τάς καρδίας τών 
έλλήνων κα! τών άγγλων.

Άλλά ή καρδία; διά νά κι*· 
νήση τόν πολύπλοκον μηχανι
σμό της, λαμβάνει, τάς πρώ
τος ΰλας άπό τόν στόμαχον.

Έ ά ν  αγγλικής προελεύσεως εΐ
ναι αί στομαχικά! πρώται ΰ- 
λαι, κατά αγγλικό τρόπο θά 
εργάζεται καί ή καρδία. Τό 
αύτό θά συμβή καί μέ τάς άγ 
γλικάς καρδίας καί τούς στομά
χους. Συμπέρασμα: "Ενας οΐ- 
κονομολ· γος θά μάς έλεγεν δτι 
χρειάζεπα «σύσφιγξις τών έλ· 
ληνοαγγλικών οικονομικών σχέ
σεων διά ΐής ανταλλαγής προϊ
όντων» άλλά, θά διατύπωνε τό
σο περίπλοκα τήν σχέσι καρ
δίας κα! στομάχου, ώστε ελά
χιστοι θά ήδύναντο νά τήν κα
ταλάβουν κα! ούτω θά απο
κτούσε τόν γενικόν...θαυμασμό.

Τό έλληνο-αγγλικό.,.κλήριγκ 
ανταλλαγής γέλωτος αποτελεί 
τήν πρώτη σοβαρά προσπά
θεια πρός τήν σύσφιγξι τών 
εμπορικών δεσμών μεταξύ τών 
δύο χαιρών, δεδομένου, δτι οί 
άγγλοι επ’ονδεν! λογφ|δέχονται 
νά καπνίζουν τά...τσιγάρα μας.

«Ο Λ Α Ο Υ Ζ Τ ΙΚ Ο Σ »

(Σκίτσα καί Γελοιογραφίες Σ. ΠΟ ΛΕΝΑΚΗ)

Σ Κ Λ Η Ρ Ο Τ Η Σ ... Τό... «”Αττλειον>
μήνυμαΕΙς τούς κύκλους τών δοσι

λόγων προεκάλεσεν άλγεινήν 
έντύπωσιν ή είς Θάνατον κατα
δίκη τής Σίτσας Καραϊσκάκη 
πράκτορος τών Έ ς —Έ ς  καί 
μεγάφωνου τοϋ Γκαΐμπελς.

01 ζωηρότεροι τών δοσιλό
γων έσκέφθησαν νά διαμαρτυ- 
ρηθοΰν ιτρός άπασαν τήν ιτε- 
πολιτισμένην άνθρωπότητα διά 
τήν ύπό τοΰ δικαστηρίου έπι- 
δειχθείσαν σκληρότητα εΐς βά
ρος μιας πτωχής...συνεργάτι- 
δος τών γίρμανών !|.

Βραδύτερον δμως δταν έγνώ
σθη, δτι ή Σίτσα Καραϊσκάκη 
φυγοδικεί, απαντες καθησύχα
σαν.

Μ ΕΧ ΡΙΣ Ω ΡΑΣ
Ό  ’Αντιπρόεδρος τής Γιουγ- 

κοσλαυίκής κυβερνήσεως τοΰ 
Τίτο κ. Μλιάν Γκρόλ παρητήθη 
εΐς ένδειξιν διαμαρτυρίας δια 
τούς έκλογικούς νόμους τούς 
όποίους ζητεί νά έφαρμόση ό 
Τίτο κα! διά τών όποίων άπο 
κλείεται τής ψηφοφορίας μέγα 
μέρος τών πολιτών.

Μέχρι στιγμής ό κ· Μιλάν 
Γκρόλλ δέν έψονεύθη,

Ο Λάσκι
Ό  Λάσκι ό διδάσκαλος

Αϋΐό τό νέο μήνυμα 
πού δοτειλε στόν Βούλγαρη 
τούς χτύπησε σάν σφαίρα 
«βαθειά μέσ" τήν καρδιά».
—«Γκαλαχερ κάνε κίνημα 
ένάντια στόν... "Αττλϊΐο 
τόν... έργατοπατέρα 
γιατί θά σκάσουν τά... παιδιά».

Παρατηρηταί
θά 2λθουν «παρατηρηταί»
σπουδαίοι καί μεγάλοι 
’Εγγλέζοι κι’ Αμερικανοί 
κατά τινας καί Γάλλοι.
01 Ρώσοι δέν μπορούνε 
νά έλθουνε, καί δθεν 
θά μας παρατηροΰνε 
μόνον'έκ τοϋ... μακρόθεν.
Και δθεν...

«Συγχώρεσέ μας... 
Αύτοκράτορα!!»

Πήγαν οί Γιάπωνες τρεχάτοι 
στοΰ Χιρο—Χΐτο τό παλάτι, 
γονότισαν, τήν γή φιλοΰσαν 
καίτόν θερμοπαρακαλοΟσαν: 
«Βρήκε κακό τήν χώρα μας ι 
Μικάδο μας... συγχώρα μας ! 1»
Καί κάποιος πού τό διάβασε, 

μάς λέει «άλλα άντ’ άλλων» ι φρικίασε, άπόρησε 
γιατί «ούδέν μωρότερον καί τέλος μας έρώτησε :
έστί τών... διδασκάλων». —*’Εν τέλει τούς... συγχώρησε;»

— Κύριε,
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Ό  «έργατοφασίστας» Μπέ- 
6 ν μέ τόν λόγο του ξεκαθάρισε 
Τήν πολιτική κατάστασι της Ά γ  
γλίας. Ό  «Λαός» της ’Αγγλίας 
βρίσκεται κάτω άπό τήν τιίεσι 
τής πό φρίκτής φασιστικής τρο 
μοκραχίας καληώρα σάν καί 
μας. Οί «σοσιοΛφσσόςπες» έργα 
τικοί, εΐνε οί χειρότεροι καταπι- 
εστές τοΰ άγγλικοΰ κινήματος 
της «αντίστασης» πού άπελευθέ- 
ρωσε τήν ’Αγγλία κάτω άπιό 
τήν καθοθή·)'ησι τοΰ κρμμουνι- 
στικοΰ κόμμοαος.

»Άπό μέρα σέ μέιρα δμως ή 
λαϊκή άγανάκτηση θεριεύει Στις 
τελευταίες έκλογές τό Κ.Κ.Α. 
δίπτλααίασε τις ϊδρες του βγόί- 
ζοντας άπό. Ενα πού είχε δυό 
βουλευτές, 'Υπάρχει πρόβλεψη, 
δτι στίς προσεχείς έκλογές Θά 
τίς ξαναδιπλασιάση κι’ Ιτσι Θά 
βγάλη τέσσερις βουλευτές. Στίς 
έπόμεινες Θά βγάλη όκίτώ. " Ε 
τσι μέσα σέ τ,ριάντα £ξη χρόνυα 
Θά μπορέση ό Αγγλικός λαός 
νά γίνη νοικοκύρης στόν τόπο 
του ικαί Θά χτυπήση μέ λύσσα 
τήν «σοσιαλφασ στιική» άντίδρα- 
ση των έργαττικών καί τήν μαύ
ρη άντίδρασι τών συ\πηι0ητικω·ν. 
Τότε, δτοον τό Κ.Κ.Α. Θά £χη 
326 βουλευτές. Θά τά κουβεν
τιάσουμε μέ τόν Βούλγαρη καί 
τούς άλλους φασίστες τής 'Ε λ 
λάδας.

—Σέ πόσα χρόνια είπες;
— ^Σέ τρανταέξη.

“ Ωστε ό £νας γίνηΐκαν δυό. 
οί δυό Θά γίνουν τέσσερις, οί 
τέσσερις όκτώ, οί όκτώ δεκάξη, 
οί δεκάξη; τριανΤαδύο ικαί οΟτω 
καθ’ έξής. Έ τσ ι δέν λές;

Ναί.
— Κα>ά, έάν δπως ό £νας γί· 

νηκαν δύο, γίνουν οί δύο τρεις, 
οί τρεις τέσσερις, οί τέσσερις 
πέντε, πόσα ;χρόνυα θέλουμε Μα 
νωλάκη μου;

—Σώπα βρέ χιτομπουραντδ... 
αίμοβόρεΙ!

— Φίλε μου, £χω άσχημα προ
αισθήματα. Πλησιάζουμε πρός 
τό δημοψήφισμα καί τίς έκλο
γές. Μά τρελλάθηικαν έπί τδ. 
λους αϋτοί ο ί άνθρωποι:; Δέν 
σοΰ άφήνουν λίγο ικαιρό ν(ά ά- 
ναπνεύσης; Άκόμη δέν είχα συ- 
ν(έλθη άπό τό ξύλο πού έφαγα 
γ ά  τίς _άγγλικές έκλογές, πή
γε έκεΐνος ό κοσαοαμένος ό 
’Αμερικανός καί έφεΰρε τήν 
Μπόμπα τοΰ άτόμου. "Αλλοξύ- 
λο. Βγαίνει ή Ρωσσία στόν πό
λεμο, άλλο ξύλο. Συνθηκολθί
γει f< ’ I απωνία. άλλο ξύλο. Προ 
έικυψε βλέπεις θιαφωΙνία έπί τού 
ποιός τήν άνάγκασε νά συνθη- 
κολογήση. Οί ιιιέν ύποστήριζαιν 
ή Μπόμπα τοΰ άτόμου, o l δέ 
οί Ρώσσοι.

! — Έ σύ  τ'ι υποστήριζες;
— Τίποτα, μωρέ μόίτ^α μου. 

Δέν άνοιξα τό στόμα μου νά 
βγάλω κουβέντα ό φουικαρδς. 

;Άλλά  μήπως χ0ε»άζεται νά μιμ 
λήσης γιά νά τις φδς; Άρκεΐ 
νά είσαι σταμπαρ.σμένος. Έ γ ώ  

; είμαι σταμπαρισμένος καί άπό 
τούς κουκουέδες καί άπό τούς 
Χίτες. Εΐνε Τρομερό αύτό πού 
μοΰ συμβαίνει, φίλε μου. Σικέ-, 
πτομαί* νά κάνω μιά δήλωσβ’ 
στίς έψημερίδες ικαί νά λέω δτι ι 
δέν άνήκω σέ καμμιά πολιτική I 
παράταξι. Ποΰ νά δημοσιεύσω, | 
διμως, ιτήν δήλωΟι; "Αν τήν βά-1 
λω στίς δεξιές έψημερίδες, ικόο- j 
ηικα! "Αν τήν βάλω στίς άριστε- ί 
ρές, ζεματίστηκα. Δυστυχώς δέν | 
ύπάρνει σωτηρία. Είναι μοιραίο; 
νά δέρνωμαι I I

Έ γώ  θά σέ συμβούλευα νά 
ποοσνωρήσης σέ μιά παοάτάξι, 
Υΐά νά γλυτώσης τό μισό.... 
ξύλο.

Μήπως θά μέ πΊστέψουνε;

/ ’Μ<Ο εμ ι6 7 β ((λ η ς

ΕΠΙ Τ Ο Ν  ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΜΠΕΒΙΝf ______

Γιά οσους πι3υμοΰνε 
νά ζήαουνε έλεύτεροι,
Xwpi; χαμμιά φοβέρα,
Α δηλωιι τοϋ (**πέβιν; 
ftrotv μι*. .Μπόμπα δεύτερη, 
(τής πρώτη;., θυγατέρα)
Γιά  β3ους δέ, ζητάνε 
νά δέρνουνε έλεύτεροι 
ίσους ΰέν αυμςρυνάνε 
μέ τήν πολιτική *ους 
ή δήλωβι τοΰ Μπέβιν 
ftrocv μιά Μπόμπα δεύτερη, 
κού δέν είναι...δική τους,

Είμαι ύποπτος, φίλε μου, μέ κα
ταλαβαίνεις; Είμαι ΰποπτος.Έ- 
χω άπελπκοτη τελείως. Είναι ά
πό τό θεό νοαμμένο νά τρώω 
ξύλο. Μέχρις έδώ τό καταλα
βαίνω. ’Ανεξερεύνητοι βλέπεις 
αί βουλαί τοΰ Κυ0ίου. ’Αλλά 
δέν θά ήταν δυνατόν, θεέ μου, 
νά δέρνωμαι είς άραιώτερα 
χρονικά διαστήματα; "Ήσαν ά- 
παραίτητρ άκόμα δέν συνήλθα 
άπό τήν ίαπανϋκή συνθηικολόγη 
σι νά τίς φάω διά τις έκλογές 
καί τό δημοψήφισμα; .Τί τις θέ
λουμε τίς έκλογές;

Γ  ιά νά βγάλουμε βουλή.
— Δέν έχουμε τήν βουλή τών 

.... Κοινοτήτων;
Αύτή εΐνε άγγλώκή.

“  Πο,ιά άγγλπική, μωρέ; "Ο 
λο γιά τήν Ελλάδα συζητούνε 
έκεΐ μέσα.

— Στάσου, μωρέ παδάκιμου 
γιαπί. €χω ζαλιστή μ’ αύτόν τόν 
Μπέβιν, Καλά, δέν βίντι Κου
κουές;»

— /Όχΐΐι, δέν είναι.
— Μά άφοΰ δέν είνοοιι ικου- 

ικουρς, γιατί στίς έκλογές ήταν 
άντίπαλος τοΰ Τσώρτσιλ; Λές 
νά έχη γίνη καμμιά «μηχανή* 
έγγλέζιικη; Μήπως είπανε δηλα
δή, «έγώ θά λέω ένοίντίο  ̂ σου, 
κι’ έσύ θά λές δήθεν έναντίον 
μου, ίγιΐά νά ’τυλίξουμε τή|ν δυε- 
θνη ικοοκουεδΐα;»

— Αύτό άποκλείεται.
— Ε, τότ* γιαιτί Ιδέν... βρΐ- 

ζουνται στή Βουλή τών Kouvol 
τήτοΛ'; Βγάζει λόγο ό Τσώρ- 
ταλ καί λέεΐίΐ δτι αίνε εύτοχής 
*διότι πήρτ. τό Υπουργείο τών 
’Εξωτερικών δ Μπέβιιν». Βγάζει 
λόγο ό Μπέβιαπκαί λέει .δτι <βά 
έφαρμόση τήν ττολιτυκή τοΰ 
Τσώρτσιλ». Καταλ«βαίνεις δη
λαδή; Τά έχουίΜε ικάνει... «πλα- 
’κώικι.α». Τί σόί όίι/τίπαλοι είναι 
δυρ άνθρωποι πού άλληλοτζαι- 
νεύονται; ’Εδώ συμβαί'νοον δυό 
πράγματα: ” Η ό Μπέβιν ΐγινε 
άπό κουκουές Χίτης γιαπτί δέν ά-

, ν*εχότανε νά ποοδίνουνΕ οι κου
κουέδες Τήν ’Αγγλία στούς..... 

ι Βουλγάρους, ή πρόκειπαι πεοί 
[ «ΐμηχοΑής».
! Μήπως τά γύρισε ό Τσώρ
τσιλ κι’ £γ>νε κουκουές:

— Ό  Ούΐστουας; Γ  ι’ αύτόν 
σοΰ ύπογ,ράφω μέ τά δικά μου 
χέρια ικαί σάνΐ βουάο. Είναι λι
τής άπό ικόύινα, δηλαδή... «νη
πιόθεν», δποις είπε κι* δ κου
κουές ό Καφαντάρης.
' ~  *Η άλήθεΐιοο εΓνε μία: "Ολοι 

οί “Αγγλοι άγοοπαΐνε τήν πατρΟ- 
δα τους.

— Κ ι1* οί ικουικουέδες;
— ιΝαΟ.

_ _Β,ρέ άν δέν δώ τόν "Ατλυ 
(νά πή Ufa· π0έπει \ά έλθη ό Γε
ώργιος χωρίς δηωοψηφίοματα 
>καί άλλες νεροκολοκύθες δέν 
θά δεχθώ τέτοιο πράγμα. Δια- 
Φορετιικά θά πή δτι εΓνε δργοο- 
να τών... Βουλγάρων.
»·····Μ·ί«·ΜΜΜΜ··(·(|·ΗΙΗ<

< nMskpg
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Ti παίζουν αήμ^ρον
Χ ΙΡ Ο —Χ1ΤΟ «Ό., μπατίρης». 
Γ .  ΚΑ Φ Α Ν Τ Α ΡΗ Σ  «Τοττ.ικός 

παράγων».
« Ρ ΙΖ Ο Σ Π Α Σ Τ Η Σ »  «Βομβό- 

πληκτοι... όλοον τών χωρών έ- 
νωθήτε».

Ε . Τ Σ Ο Υ Δ ΕΡ Ο Σ . «Πώς τά 
έμούσκεψα είς τήν Μ. 'Ανατο
λή» (είς πολλόος συνεχείας).

θ. ΣΟ ΦΟ ΥΛΗ Σ «Τό παιδί 
τοΰ μυστηρίου».

Υ Π Ο Υ ΡΓΕ ΙΟ Ν  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  
«Καθημερινή άργία»

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Ι Α ΡΧ Η ΓΟ Ι «Οί 
γελωτοποιοί της Βουλής τών 
Κοινοτήτων». *

Ή  ελλβιψις τοΰ ..Πάγου

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Ο Ι  Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ

—« Διατί ή ουνθηκολόνη^ις 
μετά τών Ιαπώνων θά λάβη 
χώραν είς τήν Μανίλλαν ;»

—« Μά.,νίλαν ύπέστησαν οί 
Ιάπωνες !».

ΠΡΟ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
— « Ή  άπόλυσις τών έφεδρων 

τών κλότσεων 1934 καί 1935 θά 
πραγματοποιηθή. έπί τέλους 
τήν προσεχή έβδομάδα».

—« Ή  λύσις τοΰ προβλήμα
τος τοΰ δημοσιογραφικοί) χάρ
του είναι ζήτημα ήμερών».

ΓΕΝ Ν Η ΣΕ ΙΣ
Τη έπεμβάσει πολλών yea 

τήρων, άγγλων καί έλλήντον 
κυβέρνησις ετεκεν δήλωοιν κ» 
ήιν ύποχρεοΰται έκ τής σι»μ< 
νίας Γτής Βάοκιζσς νά 
κάποτε δημοψήφισμα καί έκ) 
Υές. , 1

Τό βρέφος μέχρι της στι\. 
δέν άπεβίωσεν.

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Σ Τ Ο  Μ Α Ν Τ Ε Ι Ο Ν  Τ Ω Ν  Δ Ε Λ Φ Ω Ν

Ό  «Νίκος: 
πρός τόν «Ρίζ'ο:

«?3ΰαε, βρέ 03» τοΰγραψες, 
μι’ οσ* δέν σβιίνουν ακ'ατα. 
καί γράψε άρβοο τσουχτερό 
οτόν Μπέβιν τόν...«φααίστα»

—Κυρία Πυθία, μπορείτε νά μοΰ π^τε, σδς παρα
καλώ, πότε θά λώβτ] χώραν ή Λαϊκή έτυμηγορία ; —

Έπιδόρπιον
Ά π ό  τούς «Νέους Καιρούς* 
τής Κορινθίας ιή ς  19 8—45 

(Ίστορίχή Έπιατολή 
Πρός τόν κλεινόν θρμισιολή 
ΤοΟ φίλου του τοΰ Νόντα 
Σιά ίσια «ι’ άπό σπάνια).

Πες μ· ι Μιστόκλτι μου νά ζείς! 
Έσΰ πού uovov έπιζεΐς 
άπ’ τήν πα>ηοπαοβα,
Πως σοΰ τή σκάσαν φί καί πί, 
Έσε ποΰ πρό«ανες γιαπί 
καί τήν καπνκαρκα ;
Θεμιστοκλή μου φουκαρά 
σέ ρίξανε ένα παρα 
«αί πάλι παρατίσω.
Κι είμαι νά σχιχσο) σάν καρποΰ 
γιά τό χουνέρι σου πηιτοΰ 
καί νά έκπυρσοκροιήσω.
Πήρες στύ χέρι τό τιαό— - 
—-ρέ πώς κτυπιέμαι καί θομώ — 
μά κόλλησες σιήν &μμο.
Καί .σοΰ φωνάξανε κοφτά :

οπ’ τήν Ύδρα :<απετά— 
κοί δχι άπό τή Σάμο.
Άφωνος η Όυν ώς !χ*ΰς 
και για νά μή παρασυρθεΐς 
άπ" τή γνωστή μαφία, 
είχ®? γραμμένα στό τσιμποΰ— 
αυτό ποΰ λέ£ΐ καθ’ άλεποΰ :
«ή σιωπή σοφία».
Μά Θίμο μου νά σέ χαρΰ 
μ’ αύτά πού είπες στό νερό 
έποίησες μιά τρύπα 
Καί τά βλαμάκιπ τοΰ ντελβέ 
στά λακριντί τους σιή νταβέ— 
σέ λένε παρλα—πίπα
Γ ι ’ αύτό καί γώ θέ νά βοΰ πώ 
άφοΰ άκόμα σ' άγαπώ 
νά μήν άκοΰς τή μπλέμπα,
Γιαιΐ μιά μέρα θά γενεΐς 
μέ,τό Ράς —Κάσσα συγγενής 
άπ’ τήν ‘Αντίς—Άμπέμπα.

(Τσιςφοειδής υπογραφή) 
Γιά τήν πιστήν αντιγραφή 
καί άλως ΰπειΜνως.

δικός σας 
ΑΡΕΤΙΝΟΣ

Κατόπιν τής δη^ώσεως τοΰ κ. 
Ν. Ζαχαριάδη δτι ή «κυβέρνησι 
τής λαϊκής δημοκρατίας Θά 
συννενοηθη μέ τήν.,.’Αγγλία ώς 
ίσος πρός ίσο», παρηγνέλθη- 
σαν είδικά ξυλοπόδαρα έπί 
τών όποίων θά άνέλθη προσε
χώς ό άρχηγός τοΰ Κ.Κ.Ε. διά 
νά προβή είς τάς συννενοήσεις.

"B:0IHXAHIK8 £DI8£I!P0ZI,
Τό χρησιμότερο οικονομο

λογικό περιοδικό.
Γραφεία; Πανεπιστημίου 16

Άπεβίωσε πάσα ΐίλπίς h 
περί άνόδου είς τήν 'TTf>G>&uitm 
Ϋα. καί 6 καϋμός μου δέν
γετοΐΊ.

θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ

)θ ίib

ΖημεριναΙ έκπομπα

8 π. μ. Ό  κ. Ν. Ζαχαριά^ 
δμιλεΐ έπί τών δηλώσεων to 
κ. Μπέβιν. Τίτλος όμιλία 
«Βλαστήματα^.

9. π. μ. ‘Απαγγελία ποιημί 
των. Ό  κ. Π. Μαυρομιχάλι 
άπαγγέλει στροφές άπό ti 
«φλογέρα τοϋ Βχσιληα». Ό 
θ. Σοφούλης άπό τήν cfo 
λευτη ζωή*. Ό  κ. Γ. Καφ7 
τάρης άπό ' τό «Άνθος to 
κακοΰ».

ΤΟ π. μ. Έ\α·ρρά μουιικ 
(δηλώσεις Τσουδεροΰ — Μυλ(
νδ).

11 π. π. Ό  ιιλία του κ. Βιρ
βαρέσου έπί τοΰ 3έματος «Π 
σω καί σας £φαγα».

Είς τό θέατρον

“ ΠΟΛΙΤΙΚΟ,,
Παίζεται τό Εργον 

τοΰ κ. Τ ΜΩΡΑ I ΤΙΝΗ

Α Ι Ω Ν Ι Α  Ζ Ω Η -
Πρωταγωνιστεί

ό κ. θ. ΣΟΦΟΥΛΗΣ

Σουρρεαλιστικοί πίνακες

ΚΑΥΣΩΝΟΛΑΣΚ ΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΣΚΟΒΙΔΙΚΑΙ ΛΑ' 
ΣΚΟΔΑΣΚΑΛΟΜΩΡΙΑΙ

( Π ί ν α ξ  τοΟ κ. ΗΚΑΝΕΛΟΠϋ

Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ

( Σ υ ν τ ν β α )
1) Καί στό ζήτηιμα της αιχ

μαλωσίας του στή Μέση 'Aivorro- 
χή ό Κώστας έ στάθηκε άτυχος. 
Δ ότι οι άνακριταί Ιλαδαν σο- 
6αρώς ύπ’ δψιν δτι δ Ψωροκώ
σταινας μόλις τήν προηγοομέ- 
νην τοΰ ιανήμοοος είχε ικατατα- 
χθή εις τόν στρατόν καί έπιει- 
κώς φερόμενόι; τόν... άπεφυλά- 
κισαν. Γεγονός τό δποϊαν έπέ-

τρεψε τήν συνέχισιν τών άτυχη- θήνα στό τέρμα Πατησίων.
μάττων τους. Έ ν  πάση περιπτώ- 
σε): έπειπα άπό διαμονήν στήν 
Αίγυπττο τρίιών μηνών σέ -κάποι
αν συγγενή του <κατώρθωσε νά| 
έπιβυβασθη σέ £να ιβαπόρι καί 
νά έπιοτρέψη είς τήν έλευθέ- 
ςχχν ιτλέόν 'Ελλάδα.

2) Καί τό βράδυ της 2ας Δε- 
κβμβρΟου έκτυπτοΰσε τό ικουδοΰ- 
vij ένός συγγενοΰς του στήν Ά-

Τήν έπομένήν άκριβώς έξερ- 
ράγη τό κίνημα τοΰ Δεκεμ
βρίου.

3) Ό  Κώστας δέν» έτολμοΰσε 
νά ξβμυιτήση. “ Ολη: τήν ήμέρα 
έκάθητο μίσα ,καί €πάΐιζε τόοβλη 
μέ τόν συ|γγε\(η του. Μιά 
μέρα μιά άδέοποτη σφαίρα μπη 
κε όητό τό παράθυρο ικαί καρ
φώθηκε οτόιν άπέναντι τοίχο ρί

χνοντας τούς σουβάδες ικαντά 
στόν Κώστα. Τό γεγονός αύτό 
τόν άνησύχησε.τιρομερά. Ήμπο- 
ροΰσε νά έπεφτοιν καί στό κε
φάλα, του ικαί ·νά τόν έγκρατζου- 
νοΰσοον. Γ  ι’ αύτό άποφάα οε νά 
άφήση τήν έτΛικίνδονη οώτή σον- 
οιΐκία καί νά (πάη σέ £να κουμ
πάρο του στά Έξάρχεια.

4) " Εβαλε σέ ένα ικοορροτσά- 
κι τή βαλίτσα του, έπέρασε καί

άπό 6να έξάδελφό του δπου εί
χε άφίοει δλα του τά ύπάρχον- 
τα πριν φύγη γιά τήν Αίγυπτο, 
Kjj’ ετσ·, άφοΰ έφόρτωσε καλά τό 
καροτσάικι έφθασε στοΰ ικουμί- 
πάρου Του.

5)i Τό ίδιο βράδυ τό σπίτι μέ 
δλα τά πράγματα τοΰ' Κώστα 
άνετινάχθη στόν άήρα γιά νά 
γ&νηΐ όδόφραγμΟ. ι

(Ή  συνέχεια στό έπόμενο)

ΕΙΡΗΝ'ΚΗ ΣΑΤΥΡΑ

0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΤΕΛΕΙΟΙΕ...
Μαντάτα Ειρήνης φτάσανε άπό στεριές καί θάλασσες...

Κανόνι πιά δέν θ’ άκουστή...
"Εξη χρονάκια στρογγυλά δλο τόν Κόσμο χάλασες 

Πίλεμε μαστροχαλαστή!
Στό φλογ=ρό καμίνι σου μας δκαψες. μάς δλοιωσες 
κι* άφοΰ τελειώσαμ’ δλοι μας, έδέησε καί... τέλειωσες I

♦ *  *
Ό  Πόλεμος έτέλειωσε !... Χοτρήτε, τραγουδήστε, 

χορ'ΰτε καί πηδήστε !...
Ή  εύτυχία θ' άπλωθή συντόμως έν Έλλάδι, 
κτ θ ί που*αν τό βούτυρο φθηνόιερ' άπ’ τό... λάδι.
Ό  Π ιλεμος έτελείωσε !.. Ό  Κόσαος θ’ άναπνεύση, 
άνεμος πιά είοηνι ό'· σ’ δλη τή Γή θά πνεύση.

Τώρα δέν θά σφαζόμαστε, 
δέν θά βο^αρδιζόμαστε, 

κι- άπ’ £ξω θά μάς £οχωνται άράδα τά φορτία μας, 
θά τεμπελιάζουμ’ εύτυχεΐς 
θά ’μαστ’ ί  φράτοι καί _παχείς 

καί τό Χειμώνα πού ’ρχεται θά φαμε τά... δελτία μας 1
*  *  *

Ό  Πόλεμος έτέλειωσε !... Τά δπλα μας βουβάθηκαν 
καί οΐ Σειρήνες σβύσαν...
(Χαρά σ' αύτούς πού χάθηκαν, 
κι’ ούτΙ σ' ούτούς πού... ζήσαν !)

Ο Πόλεμος έ’-έ.λειωσε !... Τρινά θεοιά παλαίσανε...
—Γειά ctcu βρέ Κόσμε ψεύτη! —

Δικτάτορες γκρεμίστηκαν. Κράτη μεγάλα πέσανε 
μά... Βούλγαρης δέν πέφτει !

*  *  *
Ό  Πόλεμος έτέλειωσε !... Κι’ ol Κατοχές πού λήξανε 
σ*ά ήθη κοί σ-ά Ιθιμα πολύ μας έξελέξανε...
Οί Έλ,ληνΙδες γίνανε μικρίς τε καί μεγάλες 
τουλάχιστον στόν έρωτα., ίντερνασιονάλες I 
Γι’ αύτό τούς ντόπιους δέχονται πολύ άφιλοξένως :
«δικό τους» δέν σέ θεωροΰν άμα δέν είσαι... ξένος.

*  *  *
Ό  Πόλεμος έτέλειωσε !... Λαοί πανηγυρίζετε !...
Τίς τύχες σας έλεύθεροι στό μέλλον θά ρυθμίζετε.

Καί μόνο κάποιος Χιρο/ίτο,
Πού άλλοτ’ έλεύθερος γλεντούσε κι* εύωχεΐτο 

καί ζοΰσε μεσ' τά χά’ϊια, 
τώρα καί γιά νά φτερνιστή θά πρέπει νά ’χη··· άδεια.

*  *  *
'Ο Πίλεμος έτέλειωσε !... Τέρμα καΟμ^ν καί πόνων...
Ό  Στάσιν έξεσπάθωσε κατά τών ’Ιαπώνων !
Κι' έκήρυξε τόν πόλεμο—κακή του ύπολόγισι—
«έντε \επτά άογότερηι άπ’ τή... συνθηκολόγησι.
Κι’ οί Γιαπωνέζοι οί δυστυχεΐς μέ σύνεσι σκεφτήκαν : 
«Έμας οί βόμβες χτύπησαν κι’ οί ρώσσοι... ζαλίστηκαν I»

*  *  ♦
Ό  Πδλεμος έτέλειωσε!... Κι’ ή ’Ιταλία πάλι 
ποζάρει σάν μιά Δύναμις νικήτρια, μεγάλη !
Έ ό  παιχνίδι Οπουλο καί πονηρό μδς παίζει, 
νά γ*ύψη κάνα κόκολο στής Νίκης τό τραπέζι.
Κάτσε Ιταλία φοόνιμα νά μή σέ βρουν μπελλιάδες...
Σέ  ’σένα χρειαζότανε. Κυρά μου, άπ’ τήν άρχή 

νά δοκιμάσης κατοχή 
μιά Στρατιά... Τσολιάδες!...

*  *  4
*0 Πόλεμος έτέλειωσε 1... Καί τώρα τούς καΟμένους 
μδς ’βρίσκει ή ΕΙρήνη μσς γυμνούς, κουρελιασμένους.

Μά μή οάς καίγεται καρφί 
κ-ϊνΊς νά μή φροντίση, 
ή ΟΟκρα μας στό πί καί φί 
άδέλφια θ-i μδς ντύσρ.

Κι’ Λν, δπως λέν. καθυστερεί κι’ £χει περάσει ό καιρός, 
δέν είναι λόγος σοβαρό:. 

οΟτε παρουσιάζεται κο»'ένα άλλο έμπόδιον...
'Απλώς ή ΟΟνρα έπιθυμεΐ 
νά κάνη τή διανομή 

«μέσως μόλις, δηλαδή, άνοίξη τό... Τριώδιον!
♦

*0 Πόλεμος έτέλειωσε 1... Φωνάχτε δλοι ζήτω I 
ρέστε πώς δνειρο κα<ό, πώς έφΐάλτης ήτο...
'Ο  Πόλεαος έτέλειωσε !... ΕΙρήνη ιτιά παγία...
Καί τώρα νά 'μαστέ καλά καί... σ’ άλλον μέ όγεία 1

Ν. ΡΟ ΥΤΣΟ Σ

ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΒΟΜΒΑ 01... ΓΕΡΜΑΝΟΙ...
Σικεφθήκατε ποτέ τι θά γι· 

νότοςν έάν τήν «άτομΙ^κή βόμ
βα» τήν εΐχ<χν έφεύρη οι Γερ
μανοί 1

30 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ  1945: Οί ό-
δομαχίες μαίνονται μέσα στό 
Βερολίνο. Ό  ρωσσιΐκός αόρατός 
είναι κύριος τοΰ ιμεγαλυτέρου 
μέροος τής γερμανικής πιρωτευ- 
οΰσης.

Τά στιραΐτεύιμοοτα τοΰ Άΐζεν- 
χάουειρ ικαί τοΰ Μογκόμε.ρη _£- 
χουΜ διαλύσει κυρί-ολεκτίικώς 
τάς ναζιοτιικάς δυινάμεις.

'Η  οαμμαχυκή άεροπορία κα
ταφέρει φοβερά πλήγματα κατά 
τών ΰποχωρούντων παντοΰ Γερ- 
μαινώιν.

’Αιπό ώρας εΓις ώραν άναμέ- 
νεται ή ουνθηικολόγηισις τής Γερ 
μανίας άνευ δρων.

1 Μ Α Ί ’ΟΥ 1945 πρωΐ: Ό

4 Μ Α Ί ·ΟΥ: Ό  Σωτήριος I λ ία αγγλικής κυβερνήσεως έδή-
Γκοτζαΐμάινης σέ ουνέντευξί του 
τιρός τήν γερμανιικήν «Εφημε
ρίδα τοΰ Χρηματιστηρίου» έδή- 
λωσεν, δη  «υπεύθυνος διά τήν 
συιμμαχίοΛ* τής Ελλάδος μετά 
τών άγγλοαμεριικοτνών ικαί τών 
μπολσεβίκων είνιε ό Γεώργος 
Γλύξμπουργκ ικαί μόνο».

6 ΜΑΊ·ΟΥ: ’Αθηναίκή έφημε 
ρίς άναδηιμοσιιεΰει μιά έπιστολή 
τοΰ στροαηγοΰ Πλοοστήρα ποός 
τόν έν Β  ϋσύ πρεσβευτήν τής 'Ε λ 
λάδος ικαί τήν χαρακτηρίζει., ώς:. 
προφηιτιική.

7 Μ Α ΊΌ Υ : Ό  ικ. Ζαχα^ά- 
δης δηλώνει δτι «εΐνε πρόθυμος 
νά ύπηρετήση ώς άπλοΰς στρα
τιώτης ύπό τάς διαταγάς τοΰ κ. 
Πλαστή 0α».

8 ΜΑΊ·ΟΥ: Ό  κ. Τσώρτσιλ  ̂
πιρωθυπουργός τής έν Καναδά 
άγγλυκής κυδερνήσεως έδήλω-

ραδιοφωνυκός σταθμός τοΰ Μο-! σε:  «Δέν έχ^  νά σάς προσφέρω 
νάχου άνήγγειλεν δτο τό... Λον'- - Λ -  -  ̂ ~
δίνο κατεατράφη τελείως διά 
τής χρησυμοποιήοεως τών βομ
βών;—οί Γερμαινοί εΐνε... σπάτα
λοι — διασπάσεως τοΰ άτόμου.

Συγχρόνως ό αύτός σταθμός 
έκάλεσε τούς "Αγγλους^ τούς 
’Αμερικανούς ικαί τούς Ρ ώσσους 
νά παραδσθοΰν άνευ δρωίν.

1 Μ Α ΊΌ Υ  1945... άπόγευμα:
Ή  Μόσχα δέν ύπάρχει.

1 Μ Α ΊΌ Υ  1945... βράδυ: Ή  
Νέα Ύόρκη έκονιορτοποιήθηι.

1 ΜΑ-ΓΟΥ... ιμεόάνυικτα: Τά 1 
λείψοα/α τών συμμαχικών' δυνά-1 
μεων ΰιτοχω5οΰν.

2 Μ Α ΊΌ Υ  1945: Ό  οαδιοφω | 
νυκός σταθμός τής Σόφας ά-; 
νήγγειλε τά έξής: «Ό  ©ουλγα- j 
ρίικός λαός ξεσηικώθηικε έναντίον , 
τών Ρώσσων... κατακτητών οί 
οί όποιοι ύπεδούλωσαν t ιέν βά- ; 
ναωσα τήν χώρκχν, άλλά δέν ήδυ 
ιιήΡρισαν νά κά'αψο«.'ίν τό φαοσιστι 1

| κό πνεΰμα |τοϋ φιλογερμαινιικώ»· 
j τερου λαοΰ τής γής,, 'Η  στιγμή j 
j τής Ιστορικής δ',ικαιώσεως τών 
ι θυσ:ών τοΰ βουλγαριικοΰ λοοοΰ 1 
! Εφθασεν·. 'Ολόκληρος ή Ελλάς 
ή Σερβ'α ικαί ή Τουρκία μδς ά- 
νήκβί. Εΐμεθα βέβαιοι δτι οί Γεο | 
μονοί σύμμαχοί μας δέν θά λη - 
αιιονήσουν τήν συμβολήν τής 
Βουλγαρίας διά τήν νίκην του... 
"Αξαιος. "Ανευ ήμών θά ήτο τε- j 
λείως άδύνατος ή κατά τής Βαλ j 
κανίικτν- έκστρατεία τών Γ  έρμα-! 
νών κατά τό 1941. "Ανευ τών 
βουλγαριΐκών λΊ^ίνων θά ήτο ά
δύνατος ή έπιτυχής άντιμετώπι- 
οι ς τών μπολοεβιικιικών ναυτ ικών 
δυν μεων εΐς τόν ΕΟξειναν Πόν
τον. Ζήτω ή αίωνία βουλγαρο- 
γερμανιική συμμαχία. <

θάνατος στούς Έλλη·νας, 
τούς αιώνιους φίλους τών δυτι
κών δημοκρατών.

Ύπό τό αύτό πνεύμα ώμίλησε 
καί ό σπήκερ τορ .ραδιοφοΛΊικοΰ 
στάθμου τοΰ Μλάι<ου.

3 M A‘ I*OY: Τό ΆοΜγνε'ον
τών ένόπλων Υε^μανυκών δυν>ά- 
μεων άνακοινοΐ:

«Λόγω δυσχερειών είς τάς με
ταφοράς, χθές κοαεστρέψαμε μό 
νον έξήκοντα άγγλνκάς, τριά
κοντα ρωσσιικάς καί τέσσαρας 
άμερίίΚΟΜίκάς... έπαρχίοες».

παρά μόνον Ιδρώτα, δάκρυα 
ι καί αΐμα».
ί Καθ' 'ή\» ώραν ώμίλει u ia  
βόμβα δασπάσεως τοΰ άτόμου 

' έικτύπησεν έπί τής κεφαλής του 
καί... διεσπάσθη χωρίς νά #jk - 
ραγή. (Ή ... βόμβα).

9 Μ Α ΊΌ Υ : Ή  Γερμαίνία κα
ι λει... τηλεγραφιικώς δλα τά έ
θνη νά παραδεχθούν. Ή  Έλλ^άς 
άπαντά: ««Οχι». -

11 ΜΑΊ·ΟΥ: Ό  κ. Τσώρτσιλ 
, πρωθυπουργός τής έν... Αύστρα

λωσε: ^Δέν θά ληαμονήσωμεν
ποτέ τήν... Έλλάδο».

12 ιΜ ΑΊΌ Υ: Ή  Αύστραλία
έίξηιφοβνίσθη. ·

13 ΜΑΊ-ΟΥ: Ή  Γερμανία
καλεΐ τήν ’ Ιαπωνία νά... παρΟ- 
δοθή άνευ ορων δνότι δέν χρειά
ζεται συμμάχους.

14 ΜΑ·Τ Ό Υ : Τά βουλγαρικά 
στ^τεύματτα κατοχής... τής Έ λ  
λάιδος έπίΤοέπόυν είς τούς άπο- 
δεδειγμένως «άδελφούς» τών 
ΒομλγόΙρων Λά... ζοϋν.

15 Μ Α ΊΌ Υ : Ό  κ. Τσώρτσιλ 
πρωϊυπουργός τής έν Νέα Ζη
λανδία άγγλικής κυβερνήσεως, 
προβλέπει δτΊι ό πόλεμος θά εί
ναι μακ,ρός.

16 Μ Α ΊΌ Υ : Ό  πόλεμος τε· 
λείωσεν.

17 Μ Α ΊΌ Υ : Ό  κ. Τσώρτσιλ 
πρωθυπουργός τής έν T-fj... Σ ε 
λήνη άγγλικής ικυβερνήσεως, 
μετάδληιθείς είς ύπερατομικήν 
βόμβαν πίπτει είς τό Βερολΐνον 
καί κaτa)στ(f>έφε(J όλόκληρον τήν 
ύδοόγε)χ>...

18 Μ Α ΊΌ Υ  1945: Δύο άν
θρωποι έλθόντες άπό τόν πλανή 
την " Αρη ουζητοΰν εις τήν τέως 
πλατείαν· Συντάγματος:

— "Ωστ'ε αύτή είνε ή Γή ;
— Ναί, αύτή ! .
— Efyav δίκαιο έκεϊνοι πού 

ύπεστήριζαν δτι είναι... άκατα- 
νΐίκητος.
> I » ♦ «-♦ > » « » · ♦  \

Ο Ι Τ Ρ Ε Ι Σ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Ι



Αι τελευταίοι είδήοεις τής έβδομάδος
ΊΓΑ Π Ρ Α ΚΊΓΙΚΑ

i j l m i i  ι  ι:::::. . . .
Η Γ Ε Ν Ν Η Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Ι Ρ Η Ν Η Σ

-Είναι κανείς άπ’ αυτούς ό Πατέρας τοΰ παιδιού 
-’Όχι... είναι κάποιο αλλο... ά τ ο μ ο  ν...

ΑΙ  Π Ρ Ω Τ Α Ι  Κ Ρ Ο Υ Σ Ε Ι Σ  
Τ Η Σ  Α Μ Ε Ρ Ι Κ Α Ν Ι Κ Η Σ . . .  Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Α Σ

Τ Ο  Κ Ρ Υ Φ Τ Ο

ΜΟΝΑΡΙΟΦ»ΙΗΙΚΗ 
IPOMDIPATU

Πληροφορού|μεθα, δτι ή «μο- 
ναρχοφασιάήΐκή» Κυβέρνησις 
Βούλγαρη, &ι σωνεχεία τών ιμφ 
ναρχοφοοαιστίικών της ' μέτρων, 
πράκε-ifraL νά άμνηστεύση τούς 
ιμ'ετααχόυτας είς τήΜ δεκεμβρια
νή, στάκτ̂

ΜϊΕΙί (ΙΙΜΡΕΦΟΡΙΙΙ
Ό  κ. Γ. Καφαντάρης προέβη 

εις μακράς δηλώσεις έπι τής 
πολιτικής καταστάσεως.

Σημβίωαις «Λ»βυτζίχ«υ> Σχε- 
τικως μέ τόν κ. Γ. Καφαντάρη 
έζητήσαμε καί έλάβαμε τάς 
κάτωθι πληροφορίας 5ta νά 
κατατοπίσωμεν τούς άναγνώ- 
στσς μας.

1) Ό  κ, Γ. Καφαντάρης είναι 
άρχηγός τού κόμματος τών 
«Προοδευτικών»,

2)^Τό κόμμα τών «Προοδευ
τικών»' έδημιουργήθη κατόπιν 
διαφωνίας τοϋ κ. Γ. Καφαντά
ρη πρός χόν Ελευθέριον Βε- 
νιζέλον.

3) Ό  κ. Γ. Καφαντάρης λέ
γεται δτι κατάγεται έξ Ευρυ
τανίας.

4) ΟΙ παλαιότεροι ύποστηρί- 
ζουν, δη, ώς καλώς ένθυμοΰν- 
ται, £χει έκλεγή κα ι’ έπανάλη- 
ψιν βουλευτής.

I  ΕΚΤΙΙΙΟΗβΦΟΡί
Πληροφορούμενα, δτι ή έ

κτακτος εϊαφοίρά ικοττά τόν AO- j
youquotv ιάπεδωσεν 957 ·έικατομΓ 
μύρια όραιχμών ικοοΐ έκατόν πεν- 
τήκοντα... 'κλειδιά καταοιτημά- 
τον,

ΥΠΟΠΤΑ ..
Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΟ Ν  (τοΰ άνταπο- 

K'ptrroG μάς). Ή  έ,θν-t (κή ό^γάνω- 
αις Κ'ρητών (Ε .Ο .Κ .) ϋδή/λωσε 
δ/τι Ooc ξεικαθΐχρίζπ κάθε συΛερ- 
γάτη πχΖκ γερμανών ΐΐρός τόν 
όποιο τυχόν τά ταικπί̂ κά δικα
στήρια θά δείχνουν έπιείκεια.

Κοτοόπι.ν τούτου ή «Λαϊική ψω- 
Μή», opyoeve^ τοΟ Κ.Κ^Ε. Ή- 
ραικλείου, διεμαρτυ0ήβη είς άρ- 
θροιν τηις διά ιτή[ν·... Oirtornrto αϋτη 
στάσι τής Ε.Ο.Κ.

Υπό έγ|κώρον ·κύικλων τοΰ 
Κ.Κ.Ε. ιέκφράζεται ή γνώμη, >δτ. 
fi Ε.Ο.Κ. ©ά ήταν «ΰποπίΌος» .καί 
έάν.. . ιέ,χαρί'ζετο εις τούς 8οι- 
σιλόγσυς;

Ο "ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΣ,,
Πολλοί άναγνώσται μα*:, 

έπηρρεασμένοι προφανώς έκ 
τής έλ\είψεως πάγου, μδς 
προτείνουν νά έκδιδώμεθα δύο 
φοράς τήν έβδομάδα.

Δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά 
άνταποκριθώμεν είς τάς αίτή 
σεις τών έν λόγω άναγνω 
στών μας. Τούς συν,στώ 
μεν συνεπώς νά κάνουν όπο 
μονή καί θά περάση τό καλο. 
καΐρι.

Κατά τήν προχθεσινήν συν 
εδρίασιν τής Βουλής τών Κοι
νοτήτων έγένετο ουζήτησις 
έπί τοϋ έλληνικοΟ ζητήματος. 
Ό  Υπουργός τών έξωτερικών 
κ. Έ ρνεσ τ  Μπέβιν είπεν τά
έξής.

Μ Π Ε Β ΙΝ .— Κύριοι βουλευ- 
ταΐ. Ε Ις τήν ‘Ελλάδα δέον νά 
παραμε(νη ή κυβέρνησις Βούλ
γαρη μέχρι τών έκλογών.Μό- 
νο αί έκλογαΐ θά δημιουργή
σουν άμάχητα τεκμήρια περί 
τής θελήσεως τοΰ έλληνικοΰ 
Λαοΰ,

ΣΟ Φ Ο ΥΛΗ Σ.— τεκμήρια 6 
πάρχουν καί άνευ έκλογών. 
E tva i τά τεκμήρια τοΰ 1936 

Μ Π Ε Β ΙΝ .- ΟΙ Έλληνες  πο 
λιτικοΐ άρχηγοί πρ*πει νά 
παύσουν τάι προσπαθείας των 
πρός πτώσιν τού Βούλναοη. 
(γέλωτες).

Μ ΥΛΩ Ν Α Σ. — (γέλωτες ά 
θώου).

Μ Π Ε Β ΙΝ .- Ε ΐς ,ή ν  "Ελλάδα 
λοιπόν πρέπει νά γίνουν έκ. 
λογαί.

Κ Α Φ Α Ν ΤΑ ΡΗ Σ . θάάιιόσγω
Μ Π ΕΒ ΙΝ .—Ό  κύριος ;
Κ Α Φ Α Ν Τ Α ΡΗ Σ .—Γ. Καψαν- 

τάρης.
—Μ Π Ε Β ΙΝ .—Χαίρω πολύ.
Λοιπόν έλεγα, κ. βουλευταί 

δτι ή πραγματική δημοκρατία 
άπαιτεΐ προσφυγή πρός τήν 
λαϊκή έτκμηγορία.

Τ Σ Ο Υ Δ Ε Ρ Ο Σ .- Ο Ι έκλσγές 
νά γίνουν έν καιρώ.

Σ Π Η Κ Ε Ρ  ΤΗΣ Β Ο Υ Λ Η Σ —  
Ό  όμιλήσας όνομάζεται ’Εμ. 
μανουήλ Τσουδερός.

(γέλωτες)
Μ Π ΕΒ ΙΝ .—Είς τήν 'Ελλάδα 

θά έφαρμόσωμεν τήν πολίτη 
κή *ής κυβερνήσεως συνασπι· 
σμοΰ.

Ζ α ΧΑΡΙΑΔΗΣ. -

Γ Ν Ω Σ Τ Η  Φ Υ Σ Ι Ο Γ Ν Ω Μ Ι Α

—Βαρβαρέσσο, Κούκου!!!.

—Κάπου τόν έχω δει αύτόν.... 

ΜΙΑ ί ΑΓΓΕΛΙΑ - ^ Ο Ι Μ Ε Ρ ^ ^
'Από τήν θεσσαλική έφημε- 

ρίδα ·Θεσσαλία» παραλαμβά- 
νομε τήν έζής άγγελία :

«Άπωλέσθησαν ιιιά προβατί
να καί 6να ζυγούρι, Παρακα- 
λ*Ιται δ εύρών κλπ.».

Δέν νομίζομεν, δτι δ άπωλέ- 
σαζ) ^χει νά κερδίση τίποτε, 
διά τής δημοσιεύσεο?ς τής άγ· 
γελίας. Διότι, δυστυχώς, ό «εύ
ρών» *ίς τοιαύτας περιπτώσεις 
όνομάζεται «ζωοκλέπτης» !

Εκτός έάν ό άπωλέσας, Ιχει 
τήν γνώμην, δτι τό ζυγοϋρι καί 
ή προβατίνα ύπείκοντα είς τήν 
φωνή τής καρδίας των έξήλθον 
άπό τό «μανδρί», καί περιπλα- 
νηθέντα κατά τόν έρωτικόν 
τους περίπατον είς τά άνύπαρ- 
κτα έλληνικά δόση, 6χασαν τόν 
δρόμο τής έπιστροφής. · 

ΕΙς αύτήν τήν περίπτωσι ή 
άνάγνωσις τής άγγελίας θά έ- 
χρησίμευε πολύ είς.,.τό ζυγού
ρι καί τήν προβατίνα.

Ν. ΥΟ ΡΚΗ  (Ίδ .  ύπηρεισία)., 
Κατ' άνακοίνωοιν όκ τοΰ Λευ
κού Οίκου ίποουσεν ίισιχύων ό 
νόμος «-περί δα\® 'αμοΰ ικαιί έκμι- 
σθώοεως».

'Ως αιτία της άρσεως της Ι
σχύος τοίΰ νόμου ,άνοοφέρεται τό 
γεγο\·ός, δτι 6έ\’ δμει^ε τίποτε 
εις τό\) .κόοιμιον fr0 όιτοϊον νά ιμή 
έμίοθωισοιν ήδη> οί ’Αιμειρΐ;ικα\οί.

Κατ'’ άλίλκχκ; ό νόμος ικατη|ρ-
νή|θη διότι,1 ίδέν αυμβϋδάζεπαι. 
πρός τήν έφε6ρεσ<ν τής άτοιμι- 
ικ,ής δόμβοος Καττά τάς οούτάς 
■πληροφορίας, ή... -βομβίκή
•παχή μας, 4πιβ0(λλε';ι τήο, £κ&ο- 
σιν χόμου «ππε̂ ί έκιμιιοθώσεως.... 
άνιευ: όοαιειαμοΟ»

Ό  κ . Μ ε ρ ε ν τ ίτ η ς
Ό  κ. Μερεντίτης σκέπτεται 

άιιό &0καττιέν®η[ΐ4-:ροιυ έάν ποέ- 
ττει ινά. άν«λά!ί% /τό ύπουιργε*ο 
τών στ ροπίκοακκώτνι. 

j Πληροφορίας γιά τήν άπόφασιν 
, είς ίτήν ότιοίαν θά !κατοολήΙξϊΤ 
θά μεταδώαωμεν κατά τά&αν 
πιθανότητα ιμ̂ Οά -cpgyjrvvvyv.


