
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ*:
ΚΛΧΤΑΣ ΚΟΦΙΝΙΠΤΗΣ

a p x i x y n t a k t ^ se 
Σ Λ Τ Ο Ι  Π Ε Τ Ρ Α Σ

14 Ιουλίου !
Στις δεκατέσσερες 
too ’ Ιουλίου 
Λαμπρή έπέτε ος 
τής ύφηλίου!
'Η Έπανάστασις 
ή Γαλλική 
πήρε καί γκρέμισε 
μιά φυλακή.
Νέα περίοδος 
είχε άνοαείλει,
'Ο λαός γκρέμισε 
μία Βαστίλλη !

Στίς δεκατέσσερις 
τοΰ Ιουλίου 
σέ κράτος άναρχο 
κράτος γελοίου 
πού τόσα γίνονται 
μέσ' στό σκοτάδι 
πδν’ νά δικάσουνε 
τόν Ζαχαράδη.
Μιά τέτοια έπέτειο 
είναι ώραΐο 
νά τόν δικάσουνε 
κι’ Ισως μοιραίο 
αύτόν, πού χτύπησε 
τόσες σαπίλες 
καί ρίχνει άλύπητα 
νέες Βαστίλλες!

Ο Α Ν Τ ΙΦ Α Σ ΙΣ Τ Α Σ

‘Η Πενι-Ξυλίνη
Πληροφορούμεθα δτι ή ΟΥΝ- 

ρα είσήγαγε κατ’ αύτάς ένΈλ- 
λάδι (καί παρ' δλας τάς ήδη 
εύρισκομένας ένταΰθα ποσότη
τας), μέγα φορτίον, 20-000 τόν 
νων «Π ΕΝ Ι—Ξ Υ Λ ΙΝ Η Σ * ! ! !

Ό  Υπουργός τοΰ Έφοδια- 
σμοΰ κ. ΠΙντος έδήλωσεν δτι θά 
άποστείλει μέρος τοΰ φορτίου 
εις τάς έποΐρχίας (άν καί έκεϊ 
άφθονε!).

Ως γνωστόν, τό φάρμακον 
τής Π ΕΝ Ι—ΞΥ Λ ΙΝ Η Σ  προκαλεΐ 
πονοκεφάλους, έκχυμώσεις πο. 
δών, χειρών, πλευρών, πληγάς, 
κακώσεις, έκδοράς ώμων, σβέρ
κου, στομάχου, ένίοτε δέ έξορύσ 
βει όφθαλμούς, δημιουργεί άπο- 
τριχώσε ς διά τραβήγματος, ά- 
πονυχώσεις κτλ., έν συνδυασμέ 
πάντοτε τών 'Ακτινών — X — ή 
Ε Β Ε Ν  κτλ.

Παραλλήλως ύπό τοΟ διασή- 
μου "Ελληνος Ίοττροΰ κ. Τραμ 
πούκου, άνεκοινώθη ή έφεύρεσις 
των φαρμάκων: Μαγγουρίνη,
Ροπαλίνη, Κλομπίνη έφάμιλλος 
της Πεν-—ξυλΙνης I

R 4 n B A n ^ J «  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: "Ελεος Έξοχώτατε, θά πεθάνουμε άπό τήν πείνα! 
Β Α κ Β Α Ρ Ε Σ Σ Ο Σ :  Από τήν πείνα; Δέ σέ καταλαβαίνω τί λές. Τί πράγμα πάλι είναι αύτή

ή πείνα;
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Τό ε λλην ι κό  ζήτημα
Μάς Εγινε μιά μεγάλη τι»ή I 

Μδς τηλεφώνησε ό Μακαριότα
τος ’Αντιβασιλέας! . .

— ’Εμπρός! «Λαχανίδα» έ
κεΐ; Έδώ. Δαμασκηνός ό Α '.

— Προσκυνούμε, Μεγαλειότα- 
τε.

— ΆκοΟστε. Στή Διάσκεψι 
τών ,τριών Μεγάλων θά συζητη- 
θή καί τό "Ελληνικόν ζήτημα. 
Σκέφτηκα λοιπόν ν’ άναθέσω σ’ 
£ναν άπό σάς νά πάη στή \\ιά- 
σκεψι καί νά πείση τούς Τρεις 
Μεγάλους, δτι ή Ελλά ς είναι ή 
γή τής Επαγγελίας. Χρειάζε
ται βέβαια έζυπνάδα γι’ αύτή 
τή δουλειά, άλλά σεΐς τήν Εχετε 
μέ τό παραπάνω.

Μέ βαθυτάτη συγκίνησι δε
χτήκαμε τήν άποστολή. Καί συγ 
κεντρώσαμε δλα τά στοιχεία, 
πού μιίοροΰν νά παρουσιάσουν 
τήν Ελλάδα ώς πρότυπο μετα-

·■*·Ο ΓΛΥΞΜ ΠΟΥΡΓΚ ΒΛΕΠΕΙ,
(ΜΕ ΜΟΝΟΚΛ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ  ΜΟΝΟΚΛ)

Δέν σκεφθήκατε άλήθεια οϋτε σεΐς καμμιά φορά 
Γιά ποιόν λόγον ό Γεώργιος τό μονόκλ πάντα φορά; 

Χωρίς τό μονόκλ — βλέπει Λπαδούς φανατικούς καί λαύρους. 
Βάζει τό μονόκλ — τούς βλέπει... μαύρους.
Χωρίς τό μονόκλ — βλέπει τάν Παπανδρέου νά τόν άπειλεΤ.
Βάζει τό μονόκλ — καί τόν βλέπει νά τοΰ γράφε, έγκάρδια έ.

(πυα̂ τολή I1
Χωρίς τό μονόκλ βλέπει τήν Ελλάδα νά τοΟ έτοιμάζει μεγαλεία 
Βάζει τό μονόκλ -  βλέπει μόνο... τήν ’Αγγλία.
Χωρίς τό μονόκλ — βλέπει τούς άριστερούς κοΛ τόν πιάνει μούρλα 
Βάζει τό μονόκλ — to' άντί τούς άριστερούς βλέπει τάν ΣούρλαI 
Χωρίς τό μονόκλ — βλέπει τόν έαυ-̂ ό του νά κάθεται σέ θρόνο 

(δίνοντας ατούς δημοκράτες γερό χαστούκι 
Βάζει τό μονόκλ — καί βλέπει τόν έαυτό του νά κάθεται οέ. ..

(παλούκι I 
Ο ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΟΓ

πολεμικοΰ Κράτους.Τά στοιχεία 
αύτά είναι αύθεντικές φωτογρα
φίες δλων τών ώ ραίων πραγμά
των, πού συμβαίνουν στή χώρα 
μας. Μέ αύτά τά άδιάψευστα 
ντοκουμέντα θά έμφανιστοΰμε 
στούς Τρε^ς Μεγάλους καί θά 
τούς ποΰμε: ("Ας κάμουμε μιά 
πρόβα):

— Κύριοι Μεγάλοι. Μή σκοτί
ζεστε γιά τήν Ελλάδα. Ή  Ε λ 
λάς εύρήκε μόνη της τόν δρόμο 
τής άνορθώσεως, τής δικαιοσύ
νης καί τής εύημερίας. Κυττά- 
ξετε, παρακαλώ, αύτή τή φωτο
γραφία. Βλέπετε σ’ αύτήν τήν 
ταράτσα τί γλέντι γίνεται; Σα
μπάνιες, μουσική, χορός, γυναΐ. 
κες, βεγγαλικά!

— Μπράβο! άπαντάει ό Στά
λιν. "Ετσι γλεντάει στήν Ελλά 
δα ό λαός;

— "Οχι ό λαός, Στρατάρχα 
μου. Ό  Πρωθυπουργός τής Κα
τοχής Ράλλης καί ή παρέα του.

— Μά αύτοί δέν είναι φυλακι. 
σμένοι;

—' ’Ακριβώς! θέλουμε δηλα
δή νά σάς άποδείξουμε, δτι στήν 
Ελλάδα λειτουργούν οι τελειό

τερες καί άνετώτερες φυλακές 
τοΰ κόσμου.

Καί αύτός ό Τρούμαν θαυμά
ζει τήν τελειότητα τών Ελληνι
κών φυλακών. Καί μδς λέει:

~ ' "Α , γι’ αύτό έφυλακίσοαε 
καί τούς ήρωας τής ’Εθνικής άν 
τιστάσεως! Γιά νά τούς έξασφα. 
λίσετε μιά τόοο άνετη ζωή I ..

— "Οχι, κύριε Τρούμαν. Αΰ- 
τούς τούς φυλακίσαμε γιά άλλο 
λόγο. Κυττάξτε σ’ αύτή τή φω_ 
τογραφία μερικούς άπ* τούς ά- 
γωνιατές τοΰ λαοΰ μέσα οτή 
φυλακή τους.

ΟΙ Μεγάλοι κυττάζουν τή φω.

Τί ώροΐα!
Πάλι ή λίρα ξαναρχίζει 
ν’ άνεβαίνει στά ψηλά!
(Γειά σου κύρ ε Βαρβαρέσο) 
..Τί ώραία! Τί καλά!
Πάλι σέ άρχαρεσίες 
γίνανε δολοφονίες 
κι’ έβαλε στή φτώχεια χέρι 
τ’ άρχιφύλακα ή παρέα 
(Γειά σου Έβερτ μέ τ’ ά- 

σκέρι)
.. Τί θαυμάσ.α κι’ ώραία! 
Πάλι, σέ μιά έπαρχία 
(άκου κόσμε μεγαλεία)
Τοΰ κύρ Γλύξμπουργκ οί άν-

τίκες
Έσουφρώοα δέκα προίκες 
Κι’ άλλα πράματα πολλά! 
(Γειά σου Εθνοφυλακή 
τίμια καί παστρική)
—Τι ώραία, τί καλά! 1 
Πάλιι χτές δ ξάδερφός μου 
δπου τό δεξί του μάτι 
τώχει χάσει πολεμώντας 
σάν λιοντάρι στό Βεράτι 
κι’ -frgi τώρα άπό καιρό 
«βλέπει μέτ’ ά ρ ι σ τ ε ρ ό ! »  
Έ ! γι’ αύτό... τόν έβουτήξαν 
Ενας Χίτης κι’ Ενας Μπάτσος 
κι* άπ’ τό ξύλο τόν έπρίζαν! ! 
(Νά μδς ζήσει ό κ. Τσάτσος 
πού κυττδ άπό ψηλά! . . )
Τί ώραία! Τί καλά! 11

τογραφία καί μένουν κατάπλη
κτοι.

— Μά αύτοί είναι σέ κακά χά. 
λι, λέει δ Στάλιν. Ό  Ενας άπά- 
νω στόν άλλον.

— Ναί, άλλά είδατε ποΰ τούς 
Εχουμε φυλακισμένους;

— Ποΰ;
— Στό ’Εθνικόν μας Μουσεί- 

ον, παρακαλώ! Τούς βάλαμε έ
κεΐ, γιά νά δείξουμε δτι τούς 
θεωρούμε... έθνικά μας κειμή
λια! Πο;ά μεγαλύτερη τιμή άπ’ 
αύτή μποροΰσε νά τούς γίνη;

— Μά τούς βλέπω άδύνατους, 
λέει ό Τρούμαν. Μπορεί καί νά 
πεθάνουν.

— Τόσο τό καλύτερο, θά είσ- 
έλθουν γρηγορώτερα είς τήν ά- 
θανασίαν! . . .

( Η συνέχεια είς τήν 3 σελίδα)

Αφίξεις
"Εφθασε έκτάκτως εις ’Αθή

νας διά τοΰ αύτοκινήτου τοΰ κ. 
Τσάτσου, ό γνωστός... έθνικός 
ήρως  ̂λήσταρχος Σούρλας. "Α 
μα τή άφίξει του συνεκροτήθη 
σύσκεψις μεγάλη, στήν όποιαν 
πήραν μέρος ή . . .  σκιά τοΰ ύ- 
πουργοΰ τών Εσωτερικών, αί 
άντικστταστήσασαι τήν άστυνο- 
μίαν όργανώσεις, ό ‘ Ιούλιος 
Καΐσαρ, ό Ερμής καί τρεις Κο- 
λωνακιώτισσες γιά τήν ψυχαγω 
γία.

’Εντός τών ήμερων φθάνει εις 
’Αθήνας δ γνωστός άρχηγός τής 
Εθνικιστικής όργανώσεως « Γ κ ε . 
σταπό» κ. Σιμάνα. Μέλη τής όρ- 
γανώσεως X θά ύποδεχθοΰν είς 
τόν σταθμόν τόν έκλεκτόν αύτόν 
γκεΟιαπίτην, πού κατά τά Ετη 
τής κατοχής προσέφερε μεγά- 
λας ύπηρεσίας είς τούς "Ελλη
νας ύττερεθνικιατάς, άγωνισθείς 
παρά τό πλευρόν των έναντίον 
τών Έαμίτών τούς όποιους, ώε 
γνωστόν, ένέκλειεν είς τό Χαί- 
δάρι καί έκτελοΰσε καθημερι
νώς κατά έκατοντόΦας. Λέγεται 
δτι γίνεται σκέψ·.ς νά άνατεθή 
είς τόν κ. Σιμάνα ή διεύθυνοις 
τής ύπό άνασύστασιν Ειδικής 
’Ασφαλείας.

ΝΑ ΤΙ ΘΑ ΠΗ ΕΛΛΑΔΑ!
Κενά λόγια καί παράτες, μπλόκοι κ.’ έξευττελισμοί. 
ΑΙμοπτύσεις άπ· τό ξύλο καί τραμπουκισμοί άράδα! 
Σούρληδες καί Παρθενίου — κοριτσιώνε βιασμοί,
Δέν θά πει αύτό Ελλάδα I
“ Ερωτες σ' «λες τις γλώσσες καί μέ δλες τις φυλές.
Οι Δοσίλογοι ποίτριώτες, (Τέτοιο πραμα δέν ξσνόδα!) 
«Περασμένα μεγαλεία καί διηνώντας τα νά κλαίς!»
Δέν θά πει/ αύτό 'Ελλάδα!
Υπαλλήλων άπολύοε ς — Φυλακές πιό σκοτεινές 
Καί τό μΤσος νά ένσπείρη κάθε βρώμικη φυλλάδα. 
Γλύξμπουργκ — ψευτομεγαλεΐα, τών θεάτρων οί σκηνές. 
Δέν θά πει αύτό ’Ελλάδα!
*0 άγώνας ποΟχ’ άρχίσει μέσ*' στίς πόλεις, στά χωριά,
ΤοΟ ’Αντάρτη μας ή άνδρεία στό βουνό καί στή Κοιλάδα. 
Καί τής ‘Αλβανίας τό Επος ποΟφ^ραν τή Λευτεριά.
Νά τό τί ίά  nfj: Ε Λ Λ Α Δ Α !

Ο ΡΩΜΗΟΣ
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Μ Λ Α Χ Α Ν Ι Δ Α
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— Εσείς εΐσθε ό ’ Ινδός πού άπεκεφάλισε τό κορίτσι;
— Γιές!
— Κι’ έσεΐς ό "Αγγλος πού μέ μιά σφαίρα σκότωσε δύο ά 

τομα;
— Γιές!
— ΕΙς Ενδειξιν θαυμασμού σάς άνακηρύσσουμε έπίτιμα μέλη 

μας!

Ράδιο - Λαχαν ί δα
ΛΟΝΔΙΝΟ: Χθές τ’ άπόγευμά οΐ έκλογές τελείωσαν 
Κι’ ώς τώρα, δέν μπορεί κανείς, πολλά νά προμαντέψει,
Οί Τσώρτσιλ κι* Ά τλυ  άγωνιοϋν κι’ άφοΰ μας τάξαν τόσα(ν) 
Δέν ξέρουνε ποιός Εδυσε καί ποιός... θά βασιλέψει! 
ΠΟΤΣΔΑΜ: Προετοιμάζεται τοΰ Χίτλερ ή ΠατρΙς 
Γιατί έδώ συνάντηση ώρίσανε κι* o t . . . .  ΤρειςI 
Τά τελικά ζητήματα γιά πάντα θά λυθοΰν 

Τίμια κι’ είλικρινά 
Καί δέν πιστεύω νά βρεθούν 
Κι’ οί τρεις είς τά ...  Στενά 1 

ΑΓΚΥΡΑ : ,Έδώ  τά πνεύματα δέν βρίσκοντ’ έν ύφέσε̂ .
Ή  Θράκη ή 'Avoirολική 
λένε πώς είναι τουρκική 

Καί πάνε γι’ άλλη μιά φορά νά μας τήν βάλουν φέσι! 
Π Α Ρ ΙΣ Ι :  Ό  ΜωρΙς Τορέζ τό κράτος πυρπολεί!
Ιδιαίτερα είς τόν Ντέ Γκώλ, τά είπε άπ" τήν καλή 
Ξεσκέπασ" δλους τούς δεξιούς μέ τ' άνομα σχέδιά τους 
Τόσο, π’ αύτοί φωνάξανε σάν λυσσασμένοι λύκοι:
—Φραντζέζοι! Μάς έπρόδωσε τά,., μυστικά τοΰ κράτους 
Καί πρέπει άναντίρρητα νά είσαχθεΐ σέ δίκη!
ΑΘΗΝΑ: Σοφιοζνόπουλε! Φθάσε λοιπόν έν τάχει.
Τί σσδπε άλήθεια ό Μσλοτώφ; Τί τοδπες; Τί θά γίνει;
Ελα κι’ οΐ Βασ«λ»όφρανες σ’ έχουνε στό στομάχι.

Πού δέχθηκες νά ζήσουνε τά κράτη μέ ειρήνη!

900 TBH BQAEH1KBK EB8EUH
(Τμήμα Κολωνακίου)

Τό μυστικόν δπλον τής 'Αγγλίας άριθ. 1

Πώς έγινε αύτό τό θδμα; Et- 
νε άλλο ζήτημα. "Εγινε δμως. 
"Οταν έ'σμπρωζα τήν πόρτα καί 
μπήκα στό μεγάλο σαλόνι, εί
δα μαζεμένους δλους τούς πο
λιτικούς μας άρχηγούς. Στάθη
κα μιά στιγμή στό κατώφλι καί 
είπα άπό μέσα μου:

— Τυχερέ λαέ! Αύτή τή στιγ 
μή τά μάτι·α σου έπικο.νωνοΰν 
μέ «δ,τι έκλεκτόν καί ώραΐον 
έχει νά παρουσιάσει σήμερα ό 
τόπος μας. ’Απόλαυσε αύτή τή 
στιγμή!» Κι’ άρχισα νά τήν ά- 
πολαμβάνω,

Ό  κ. Σοφούλης ξαπλωμένος 
στήν πολυθρόνα του Ετριβε 
τούς άρβριτισμοός του». Δίτ/λα 
του ό κ- Καψαντάρης ψιλοτσα- 
κώνονταν μέ τόν κ. Παπανδρέ
ου. Τ’ αύτί μου άρπαξε μιά 
φράση: «Παπατζής ή Πραιτω- 
ριανός κύρ Γιωργάκη; Τί προ
τιμάς; Καί τά δυό μιά φορά ά
πό πί άρχίζουν...»

Ό  κ. Πλαστήρας είχε μπρο
στά του τόν κcnrάλογο «τών νέ
ων στελεχών τοΰ Στρατοΰ».Τόν 
ξεφύλλιζε καί μονολογούσε: 
«Βρέ τί Εγιναν οι δημοκρατι
κοί άζ ωματικοί; ’Εγώ θυμά
μαι, μού φαίνεται, είχα βάλει 
καί μερικούς στόν πίνακα Α. 
Τί Εγιναν; Πού τούς πήγε ό 
Βούλγαρης; Ά χ !  άναθεματι. 
αμένο μνημονικό! Μπάς καί ξέ- 
χασα έγώ ό Ιδιος νά τούς βάλω 
τότες;»

Στά άκρινά καθίσματα οι κ. 
κ. Τσαλδάρης^ Σ^εψανόπουλος 
καί Μαυρομιχάλης Επα.ζαν ή. 
συχα-ήσυχα... τριΙότα. Ό  κ. 
Κανελλόπουλος, δρθιος, παρα
κολουθούσε έμβριθώς τή δια
δρομή μιδς μύγας άπ’ τή φα
λάκρα ,τοΰ κ. Σοφούλη στά μου
στάκια τοΰ κ. Πλαστή ρα

Μέ κατέλαβε Εξαφνα συγκί
νηση καί... έθνική περηφάνεια: 
Τί άσλάνιαΐ Τί καπλάνια! Τί 
καμάρια! Ποιός στή χάρη μου! 
Τώρα θά τούς πώ τόν πόνο μου. 
Τώρα θά λυθούν τά μάγια 1 Τώ
ρα θ’ άκούσω άπ’ τό χρυσόστο- 
μά τους τί σχέδια κρύβουν γιά 
μένα μέσα στά πολύτιμα κεφά
λια τους. ’Εμπρός! Κι’ ό θεός 
βοηθός!

Προχώρησα μέσα στό σαλόνι, 
Εβηξα έλαφρώς νά μέ πάρουν 
χαμπάρ» καί ί>ιοΙν άντελήφθην, 
δτι μέ άντελήφθησαν, άρχισα Ε
τσι:

— Κύριοι ’Αρχηγοί! Πολυχρο 
νεμένοι μου πολιτικοί άνδρες ! 
Έσεΐς τά μεγάλα κεφάλια της 
Φυλής. Καλημέρα σας! ΕΤμαι ό 
λαός. Ο θεός νά κόβει μέρες 
άπό μένα καί νά τΙς δίνει σέ 
σας, άσίκηδές μου, τί μοΰ γλυ- 
κοπικρβγϋνεστε, • τ̂ελμπεντέρη- 
δές μου; ΤΗρθα νά μιλήσουμε 
λιγάκι γιά τά ζητήματά μου. 
Μήπως σάς ένοχλώ;

Τ Ι ή,τον νά τό πώ; Δέν πρό
λαβα νά κάνω βήμα. "Ολοι χύ
θηκαν άπάνω μου. Μέ φιλού
σαν. Μ! άγκάλιαζαν, μέ πασπά
τευαν. Έ να ς μέ γαργάλισε κι’ 
δλας καί κόντεψα νά βάλω τά 
γέλια κι' βρχι*3«ν νά μέ τραβά, 
νε δλοι μαζί. Ό  Τσαλδάρης φώ
ναζε:'

— Ό  λαός! Ό  λαός! Τί λές 
βρέ παιδί μου! Καλωσώρισες. 
Χρόνια καί ζαμάνια είχα νά δώ 
τέτοιο π ράμμα στή γειτονιά 
μου! Κάτσε νά σέ χαρώ! *0 
Σάφούλης φ^λομ^ιδέστατος: Έ 
δώ...  έδώ... κοντά μου. Κάνε 
μου τή χάρη, γιατί δέν άκούω 
καί τόσο καλά.

Κατάφερα κάποτε ν' άπαλλα- 
γώ άπ" τί περιπτύξεις καί τούς 
είπα:

— Α ρχηγο ί! Μέ σκλαβώνε
τε. Σδς εόχαριστώ. Έλ&τε τώ
ρα νά σάς πώ τόν πόνο μου.ΚαΙ 
πρώτα-πρώτα νδχουμε καί κα
λό ρώτημα: Έσεΐς τι κάνετε 
τώρα;

— Μελετάμε.
— Τ( μελετδτε, ώ Άνδρες ’Α* 

θηναΐοι;
— Πώς νά οέ σώσουμε μετά 

τΙ<ς έκλογές

— Καί πρό τών έκλογών δέν 
κάνει νά μέ σώσετε ντερμπεντέ- 
ρηδές μου; 'Ακούστε άτσίδες 
μου: Έγώ  πεινάω. Έγώ  πονάω, 
Έγώ  ύποφέρω, Δέν Εχω σπίτι, 
δέν Εχω καλύβι, δέν Εχω τίπο
τα. Τραΐνο νίξ, πλοΐο νΐξ ή μάλ
λον... πνίξ, έργαλεϊο γιά τό 
χωράφι μου μηδέν, ζώο γιά τό 
άλέτρι τό πήραν οί Γερμανοί.. 
Τά ρούχα πέφτουν άπό πάνω 
μου, ή γυναίκα μου βήχει, τά 
παιδιά μου γυρνδν ξυπόλυτα, 
χωρίς σχολείο, χωρίς τίποτα. 
Στό μαγαζάκι μου Εβαλε χέρι 
ό Βαρβαρέσος, στό χωράφ·. μου 
ό Σούρλας, Τί θά γίνω σάς πα
ρακαλώ;

— Τώρα μελετδμε τό ’Εθνι
κόν πρόβλημα. Δέν Εφθασε ή 
ώρα τών Εσωτερικών...

—Βρέ καλοί μου! Βρέ κακοί 
μου, τρεις καί τήν κακή σας μέ
ρα. Μωρέ δταν διψάει ή αύλή 
σου, Εξω τό χύνεις τό νερό;

— Ή  Βόρειος "Ηπειρος στε
νάζει, είπε Ενας.

— Ή  ’Ανατολική Ρωμυλία 
σφαδάζει, φρύαξε ό άλλος.

— Έγώ  δηλαδή δέ στενάζω 
καί δέ σφαδάζω κύρ,οι; Ποιος 
Εχει άντίρρησι νά κανονίσουμε 
τό Εθνικό ζήτημα; "Ολοι ot 
"Ελληνες συμφωνάν σ’ αύτό. Έ 
δώ, μέ μένα, μπορείτε νά μοΰ 
πήτε τ( θά γίνει;

— θά πάρουμε τήν... Κυρηνα
ϊκή καί τότε νά δεις τι θά γί
νει! θά τρώς μέ χρυσά κουτά
λια είπε ό Ζέρβας.

— θά κάνουμε πόλεμο καί θά 
σέ δοξάσουμε πάλι, είπε δ Γο- 
νοίτάς. θά σέ γεμίσουμε μέ δά
φνες!

— Δέν άφίννετε τΙς δάφνες γιά 
τό στιφάδο σας, κύρ.οι; Δέ βά
ζετε κάτω τά προγράμματά σας 
λέω έγώ; Δέ φτιάνετε μιά Κυ, 
δέρνηση νά μέ σώσετε;

—Δέν κάνει.,.
— Καί γιοττί;
Μουρμούρα γέμισε τήν αίθου

σα. Κανένας δέ μιλούσε. Έπέ- 
μεινα:

— Γιατί κύριο:, δέ φτιάνετε 
μιά ’Αντιπροσωπευτική Κυβέρ
νηση; Ό  Σοφούλης μου άπήν 
τησε έξ όνόμοαος δλων:

— Διότι άγαττητέ μου, θά .., 
φθαρούμε.., Καί μεΐς θέλουμε 
νά μή φθαρούμε πρό τών έκλο
γών .

’Ανάστα:
— Kod γιά τό λόγο αύτό, γιά 

νά μή φθαρείτε έσεΐς πρέπξΐ νά 
φθαρώ έγώ; "Ορσε γαμπρέ κου 
φέτα!

’Απηύθυνα σ’ δλους συλλή
βδην μιά μοΟναζα κι’ Εφυγα...

Ο ΛΑΟΣ

’ Επίκαιρες είκόνες

“Ωρα 6.30. — ΕΙσαγωγή. Ό  
κυβερνητικός θίασος παίζει κομ 
μάτια άπό τό τραγωδιοκωμικό 
μελόδραμα: «Μαριονέττες» I .

7. — Όμιλεί ό Λαός μέ θέμα: 
«Δέν τρώμε πιά χάπα[!..»

7.45.— Παρωδία τής δίκης 
τών έκτελεστών τής Κοκκινιδς 
άπό τό θίασο τοΰ Δικαστηρίου!

9 — Όμιλία τής Δημοκρατι
κής παράταξης μέ θέμα: «θά νι
κήσουμε». Μυστ.κό μας δπλο ό 
Λαός!

10. "Ο Παπανδρέου τραγου
δά πρός τήν Εξουσία: «Δέν θά 
ξαναειδωθοΰμε ποτές! . .»

14.30.— Όμιλεΐ ό κ. Ντίνος 
Τσαλδάρης μέ θέμα: «Χυλόπητα 
πού μάς έτοιμάζει ό Λαός!»

15.15.— Ό  κ. Λήπερ θά τρα- 
Υουδήση πρός τιμήν τής Κυβερ. 
νήσεως Βούλγαρη τό «Σιχτΐρ 
πιλάφ I»

17.15. — Εκπομπή γιά τούι, 
'Αφελείς: Νέες δηλώσεις τοΰ
κ. Βαρβαρέσου!

19. — Μαθήματα έλληνικής 
γιά τούς Κολωνακιώτας: «Πώς 
θά μάθετε νά μιλάτε τή γλώσσα 
τών πατέρων σας!»

20— Μοιρολόγια. Προπόνησι 
τής Άντιδημοκρατικής παράτα
ξης γιά τούς μετεκλογικούς ό. 
δυρμούς!»

Έ  αγάπη τού Λαοΰ
Δέ μοΰ τή σύστησε κανείς, 
μοντέρνα δέν εΐναι δεσποινίς, 
σέ πάρτυ δέν πηγαίνει!
Δέν εΐναι κάν γλωσσομαθής 
κ’ είναι καθ’ δλα συμπαθής 
σεμνή καί μετρημένη!
Τή βλέπω μέ κρυφή χαρά, 
τήν έδδομάδα μ ά φορά, 
μόνο κάθε ΣοβΒβάτο!
Είν’ ή Λατρεία τοΰ Ρωμηοΰ,
μιλά τή γλώσσα τοΰ Λαοΰ 
σά θηλυκό σταράτο!
Δέν βάζει ρίμελ καί μπογιές 
Δέν είπε «γιά» ούτε καί «γιές»!
Πραγματική Έλληνίδα!
Γι’ αύτό κι’ έγώ τήν άγαπώ, 
Ποιά είναι θέτε νά σδς πώ; 
Εΐναι ή: «ΛΑΧΑΝΙΔΑ»!

ΚΑΠΑΣ

Κοσμική κίνηοις
Χθές στό Μέγαρο Ζελιώτη έ- 

δόθη μ’ έξαιρετική έπιτυχία μιά 
χοροεσπερίδα έπί τή άναμενομέ 
νη άφίξει τοΰ κ. Σιμάνα. Παρευ- 
ρέθησαν έκλεκτά μέλη τής ’Α 
θηναϊκής κοινωνίας τά όποΐα είς 
τό κέφι των, Εχασαν καί μπέρ
δεψαν τά ... μέλη των t

Ό  κ. ,Ράλλης φορούσε λευκόν 
φράκον, συμβολίζων τήν δ,οάσιν 
του έπί κατοχής καί τήν άπόφα 
σιν τού δικαστηρίου. Σέρβιρε 6 
ίδιος, θαυμάσιον κοκκινέλι δά  
ν' άποδείξει δτι δέν φοβάται τήν 
άριστεράν. Μεταξύ τών προσκε
κλημένων δεκρίθησαν τό ζεύγος 
Κουλουμβάκη, τό ζεύγος Μπου, 
ραντά καί Ντερτιλή, ό κ. Γονα- 
τάς, ό κ. Μπέης Μαυρομιχάλης 
κ-α. ’Αληθινή Εκπληξις ήτο ή 
έμφάνιση τοΰ κ Πατ. . νδρέου ά- 
νιευ τής κ. Κυβέλης. Ή  ώραΐα 
βραδυά τέλειωσε μέ τόν Ομνο 
τοΰ «“Αητού ό γυιός», δπου ό 
οίκοδεσπάτης Εβγαλε μ.ά θαυ 
μασία. · · κ ο ρ ώ ν α . . .

Η ΜΟΝΤΑΙΝ

Τό σκιάχτρο!

Η τάξη στήν Οπαιθρο
ΕΙς  τήν Οπαιθρο—ποιός λέει; 
δλα τώρα πάνε φίνα, 
κάθε υπόγειο κρατητήρ·ο 
κάθε σπίτι είναι καί τμήμα,
Ά ν  συνεργασθοΰν άκόμη 

XI καί Χωροφυλακή, 
τότε άσφαλώς ή χώρα 
θδνκχι—. X ώ ρ α—φυλακή!

ΜΑΚ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ψευδομάρτυρες 
γιά δίκες Έλασιτών.

\
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ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ: «'Η τιμή».
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: (Σοβαραν

δηλώσεις) «Πωλείται κέφι*.
Λ Α Τ Κ Ο Ν  ΚΟΜΜΑ: «Λεγε-

ων τών καταδικασμένων».
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΟΛΑΟΣ: *’Ey\ 

κάρδιος Συνεννόησις».
ΓΟΝΑΤΑΣ ΚΑί Σ ΙΑ :  «Μαύ

ρη λεγεών».
Κ.Κ.Ε. «Χαλύβδινες ψυχές».
Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ :  «Γυναίκα Ακο

λασίας».
Ε.Λ.Δ. — Ε.Α.Μ . «Ξανασμί

γουν τ’ Αηδόνια».
Τ Σ Ω Ρ Τ Σ ΙΛ :  «Νύχτες Αγω

νίας».
ΦΥΛΑΚΕΣ ΡΑΛΛΗ: «Έλδίτε 

νά ξεσκάσουμε».
Θ ΙΑ Σ Ο Σ  ΣΟΥΡΛΑ: « Ο  άρ- 

χων τοΰ θανάτου».
Θ ΙΑ Σ Ο Σ  Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Σ Ο Υ  : 

«ΝαστραντΙν Χότζας».
Θ ΙΑ Σ Ο Σ  ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ: «Εί 

μαι μιά τυχοδιώκτις» I
Θ ΙΑ Σ Ο Σ  ΑΘΗΝΩΝ: «Πόλς

δίχως νόμο».
Θ ΙΑ Σ Ο Σ  «ΟΥΝΡΑ»: «Τόμ

'Έγδυοον».

Τά νοίκια
Ο «μεγάλος» Βαρδαρέσος 
ήρθε άντάμα μέ τή Νίκη 
καί γιά φόρο -πρός τό Κράτος 

μας έπέβαλε τό νοίκι.
Δηλαδή στόν Βαρβαρέσο 
ή 'Ελλάδα δλη Ανήκει. 
Βαρβαρέσος δέ σημαίνει:
-Νίκη, νοίκι καί... μανίκι! 
Πλειίστοι έπαγγελματίαι 
δέν μιτοροΰν νά δώσουν τόσα 
μά τούς είπε δ Βαρβαρέσος 
στή φαρμακερή του γλώσσα 
Νά πληρώσετε άμέσως 
καί μή ιτιά μέ νευριάζετε 
γ  ατί Εξωσι θά κάμω 
στόν καθένα πού έργάζεται 
καί ταμπέλα θά κρεμάσω:
«Ή  Ελ λ ά ς .. ένοικιάζετα:»!

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ

Προσεχώς
Μ Ε Γ Α Λ Η  Ε Β Δ Ο Μ Α Δ ΙΑ ΙΑ  ΕΦ Η Μ Ε 
Ρ 1Σ  ΤΟΥ κ. Γ. Π Α Π Α Ν Δ ΡΕΟ Υ

ΕΛΛΛΛΛΑΣ,,
(Μέ πέντε λάμδα μήπως παρεξην 

γηθοΟμιε·)

Η «ΕΛΛΛΛΛΑ Σ» ΘΑ Ε ΙΝ Α Ι  ΤΟ  
ΕΠ ΙΣ Η Μ Ο Ν  Ο ΡΓΑ Ν Ο Ν  ΤΟΥ Σ Ο 
Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Ο Υ  
ΚΟ Μ Μ ΑΤΟ Σ Τ Η Σ  ΕΛ Λ Α Δ Ο Σ  
Κ Α Ι ΘΑ Α Γ Ω Ν ΙΣ Θ Η  Δ ΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΠ Α Ν ΑΦ Ο ΡΑ Ν  Τ Η Σ  Β Σ  IΛ Ε ΙΑ Σ  
Κ Α Ι Δ ΙΑ  ΤΗΝ Ε Γ Κ Α Θ ΙΔ Ρ Υ Σ I Ν 
Δ ΙΚ Τ Α Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  ΥΠΟ ΤΟΝ  κ. Μ Α. 
Γ4 ΙΑΔΑ ΚΗ Ν . ΠΟΥ Ε ΙΝ Α Ι  Κ Α Ι 
ΤΑ ΔΥΟ Κ Υ Ρ ΙΟ Ι Σ Κ Ο Π Ο ! ΤΟΥ 
Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ Τ ΙΚ Ο Υ  Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ Ι .  
ΚΟΥ ΚΟ Μ Μ ΑΤΟ Σ Τ Η Σ  ΕΛΛΑ 

Δ Ο Σ

Δ ΙΕΥ Θ Υ Ν Τ Η Σ  
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΠΑΠΑΝ

ΔΡΕΟ Υ 
ΕΠ Ι Τ Η Σ  ΥΛΗ Σ 

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  ΚΥ ΒΕΛΗ Σ  
ΓΡ Α Φ Ε ΙΑ  

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
«ΟΥΦΑ»

Γέλοια... Γέλοια... Γέλοια...

Μελωδίες καί... λυγμοί
Τώρα πού έτελείωσε ό πόλεμος καί πάει,, 
δλη ή Ανθρωπότητα μέ πάθος τραγουδάει.
Τραγούδια Αντηχούν παντοΰ ο’ Εύρώπη καί Ασία 
καί ποΟχουν, δπως φαίνεται, καί άλλη σημασία,
Ή  γηραιά ή Άλβιών π’ άνοιξε Ιστορία 

έοχάΛως στή Συρία 
καί στή Γαλλία γενικά ψυχρότητα £χ’ ένσπείρει, 
otffv Αγκαλιά της προσπαθεί καί πάλι νά τή. . .  σύρει, 
καί λέει ό Τσώρτσιλ ατό Ντέ Γκώλ όλίγον έμβριθής- 
«Μή μ’ άρνηθείς, μή ζητήσεις άλλου νά βρεθείς.»
Καί ή Γαλλία άπαντςί πικροχαμογελοΰσα:
«!>ρήκα τά μάτια π’ όνειρεύτηκα πού μιά 
όλοκληρη ζωή τά καρττεροΰσα.»
Ή  Τουρκία ποΒναι πάλι δλο φλόγα καί έμπάθεια 
καί πού είχε· ii?5cvra πρώτα πρός τόν “Αξονα συμπάθεια, 

τραγουδάει άπ* τή μηλ'ά:
«Πώς... στενάζω δταν θυμάμαι μιάν Αγάπη παληά...»
Κι’ ό Φράνκο τώρα ποϋσδυσε τοΰ φασισμού ή παρέα: 
«Μοναξιά, φτάνεις κάποτε μοιραία I»
Πέρα άπ' τόν Ειρηνικό και ή Ιαπωνία 

κλαίει μέ άγωνία, 
βλέποντας δτι προφανώς τό τέλος της σιμώνει:

«Μαρτύριο νά πολεμάς καί νδοαι μόνη,
^ίφϊόρ«ο οτ« 7Υ)κ>ο βόμδες δέκα τόννοι!»
Κι’ ή Ε .Σ .Σ .Δ . ποΰ σ' δλους τούς λαούς δπως καθένας ξέρει 
τής λεφτερδς έσκόρπισε τό μυρωμέν άγέρι, 
νά «ώς τούς χα ρετίζει μ’ έλπιδοφόρα χάδ·ια:

«Ή  ζωή χωρίς άγάπη δέν Αξίζει, 
είναι άδεια/μέ σκοτάδια.» Π.

Μεοάνυκτα οτήν οδόν Πατησίων

Δέ μοΰ λέτε, κύριε, 
κοίίνε βεγγαλικά;
Ποιά Κύπρο, άδείλφέ μου;

Τό έλλπνικό ζήτημα
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

— “ Εχετε καμμιά εΙκόνα, πού 
νά δεί}(νη τή δημοσία τάξι; ρω
τάει ό Στάλιν. Γιατί λένε, δτι 
στήνΈλλάδα δένώπάρχεί*τάξις '̂

— Τρίχες, Στρατάρχα μου!
— Δηλαδή είναι τρίχες οτύτά, 

πού λένε;
— Ό χι. Τ ρ ί χ ε ς  είναι ή 

. . .τάξις, ποΰ έπικρατεί στήν 
'Ελλάδας Δηλαδή ύπαίθριον κου 
ρείον.

— Δέν καταλαβαίνω.
— Οί δημοκρατικοί πολίτες 

κουρεύονται δωρεάν. ΚυττάξτΒ 
αύτή τή φωτογραφία. Παριστά
νει κούρευμα κα'ι μασσάζ μέ 
κλόμπ δημοαία δαπάνη.

— Κι’ αύτός ποιός εΤναι στό 
βάθος τής εικόνας, πού γελάει 
εύτυχισμένος;

~  Ό  κ. Τσάτσος.
— Πολύ ώραία πράγματα! λέ. 

ει ό Τρούμαν καί φωνάζει τόν 
Τσώρττσιλ:

— "Ελα  νά ίδής, Ούΐνστων.
— Ό  Ούΐνστων τά ξέρει, ά- 

παντού με έμεΐς,
“ Ετσι περίπου θέλει ό Μακα

ριώτατος νά γίνη ή συζήτησις 
γιά τό Ελληνικό ζήτημα. 'Οπό
τε οί Τρεΐς Μεγάλοι θά συμφω. 
νήσουν, δτι έδώ είναι ό Παρά. 
δεισος! Κι’ό Στάλιν θά μδςπβ:

— Μέ συγχωρεΐτε, άγο(πητοί 
"Ελληνες, πού δέν σδς είχα στεί 
λει πρεσβευτή τόσον καιρό. Τώ, 
ρα δμως θά σας στείλω. Άλλά  
θά προ κ ύψη πάλι ζήτημα: Ποΰ 
θά δώση τά διαπιστευτήριά του 
ό πρεσβευτής μας; Στόν Γλύξ- 
μπουργ; Δέν τόν άναγνωρίζου, 
με. Στόν ’Αντιβασιλέα; Λέει δτι 
δέν £χει αύτή τήν άρμοδότητα.

— Μή σδς νοιάζη, Στροπάρχα 
μου. Δέν πρόκειται νά τά δώση 
ο&τε στόν Svotv, οΟτε στόν άλλον, 
θά τά δώση στόν πραγματικό 
κυρίαρχο τής σημερινής Ελλά
δας.

— Δηλαδή σέ ποιόν;
— Στόν κ. Σούρλα 1

Η «ΛΑΧΑΝΙΔΑ»

Γεννήσεις

μάς παρεχώρησαν τήν Κύπρο καί

διασκεδάζουν οι δοσίλογοι!
* fr» POO «HUHHHHHHMMMU»

Δημοτικό τραγούδι
Δύο πουλάκια κάθονταν στήν κεφαλή τοΰ Μπέη,
Τό £να κρατάει τή «Βραδυνή» καί δταν διάβασε πολύ, 

μοιρολογώντας λέει:
Καλώς μάς ήλθες γρήγορα; γ arrl πολύ νοιαζόμαστε, 

πολύ στενοχωριόμαστε.
Τί γίνεται ό Γιώργος μας, ή Φρείκη, ό Παυλής;
Τί κάνουν τά μικράκια τους, τ’ ώμορφα κουνελάκια τους;
ΕΙν ' Ιξυπνα, είν· εΰρωστα, γερά καί δυνατά;
Ώ  μπιέν! Μερσί, βουΐ, βουΐ, τά πάντα τρέ-ζολί!
Μόν ντιέ! Άκοΰστε νά σάς πώ, σδς στέλνουνε χαιρετισμό 
καί μ’ άναθέσαν νά σδς πώ, λίρες νά έτο μάσετε γ ι* τή μι-

(σθοδοσία τους
Δασκάλες, καθηγητές, νταντάδες, παραμάννες, 
μαγείρισσες λογιών-λογιων, θέλουν τή μαντζαρία τους 
Τ’ άλλο πουλί πού τ’ άκουσε, άπ· τήν πολύ χαρά του 
έκεΐ καθώς στεκότοαε, Εκανε τά ... . κακά του.
Καί τό μονόκλ έλέρωσε όλίγον τ ι . . .  κομμάτι, 
πού στόλιζε περήφανα τοΰ άρχοντα τό μάτι.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

IHIIHHHIUIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIIIItllllllllllllllllHlllllHllliniUHIlHIMilllkiUIMirHllllllllilllltlMIUHCIilfllllffllllHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHIIIIIIllllUIIIIIIlUUIItlMtlliUlllllllUfmililllUii!

Η ΑΠΟΛΑΥΣΙΣ

Είς -γνωστήν Αθηναϊκής 
κλινικήν έγεννήθησαν πρό όλί- 
γων ήμερών Σιαμαΐαι άδελφαί- 
ΑΕται, έν άντιθέσει μέ τάς γνω
στός Άμείρικανίδας πού ή σαν 
κολλημένοι πλάτη μέ πλάτη, ή- 
σαν συνδεδεμέναι κο λιά μέ κο - 
λιά. Έγνώσθη δτι έπρόκειτο δ<σ 
τήν Βασιλειχ>μένην Σοσιαλιστι
κήν Δημοκρατίαν τοΰ κ. Παπαν
δρέου καί τήν Βασ«λευομένην 
Λίεταρρυθμιστίκήν Δημοκρατία'ν 
τοΰ κ. Άλεξανδρή. Τά νεογνά 
δυστυχώς έζησαν όλίγα μόνον 
λεπτά καί Απεδίωσαν είς χείρας 
τής γνωστής μαίας κ. Φαυλο- 
κροαίας.

—Είς τήν Κεντρικήν Αγορά» 
έγεννήθη «δι* άμώμου συλλήψε- 
ως» παμμεγέθιης ούρά.

Είς τόν εύτυχή πατέρα κ. Κ 
Βαρβαρέσσον εύχόμεθα νά τοΰ
ζήση.

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Σ  Αναλαμβάνει, ΰ-
ατερα άπό πολυετή πείρα, νά
διοργανώνει χινήμοαα, Αντί Α
μοιβής (προτιμοΰνται Στερλί
νες).

Ό Ιατρός οας
ΕΠ Α ΓΓΕΛΜ Α Τ I Α Ν : Μοΰ λές 

παραπροχώρησε τό κακό. Δέν 
βλέπεις τόν έαυτό σου. Ή  Αφαί, 
μάξις μάλλον θά γίνε: άν πρό- 
φθανες κατά τήν καττοχή νά περ 
νοΰσες στό Νησί τών Βιβμηχά- 
νων θά γλύτωνες. ΈκεΤ ίχει ό, 
γιεινό κλίμα.

ΖΗ ΤΕI Τ ά Π Γ Τ Τ Τ Γ Γ λ ^  
τό κήμμα froO κ. Παπανδρέου, 
(Ό  Ενας είναι ό Παηκριβρέου, 
δευτέρα ή κ. Κυβέλη, τρίτος δ 
κ, Τσάτσος),

Μετά τά μέτρα τής Κυβερνήσεως ό Έλλην κός λαός έχει πλέον καί τοΰ πουλιού τό γάλα. 
στόν ϋπνο του!. . . ·



θά γίνουμε 
δλοι Εκατομμυριούχοι
Αιρ<γά χθες τήν νύχτα ό χ. Βαψ- 

βαρ άσσος προεβη εις τας χάτωθι 
δηλώσεις frpi- τούς αντιπροσώπους 
τοΰ ΤύπΌΊΚ

βΝΙομί'ζω οτι έξευρέΟη πλέον ό 
τσάπας πού ft* έξαισφαλίστι καί «ΐς 
τ»ν τελευταίον μισθωτόν μίαν ζωήν 
Sivrwv, δια να μήν εϊπω πολυμελή. 
Τ4 σχεδιόν μου «Ιν»! να γίνουν 8- 
λθ{ <η "Ελλην»; εκατομμυριούχοι. 
Ό  τρόττος δέ τής εφαρμογή; τοΰ έν 
λόγψ σχεδίου βίνιαι άπλοΰστερος χαί 
ά«4 *Μο αύγον τ»ΰ Κολόμδου. Είμε- 
9α περίηου έπτα εκατομμύρια "Ελ 
ληνες. Έάν, λοιπόν, χ,αταθέσωμεν 
ίιΑ μίαν δραχμήν εχωμεν άμέσως 
έ*τα εκατομμύρια δραχμάς. ©ά ύ- 
ποχρεώσω Ska νόμου δλους τους 
"Ελληνας να .χαταθεΉουν χάθε ήμε
ρον μίαν δραχμήν, ποσόν ασήμαντο·; 
πού ασφαλώς δύνατα! νά διάθεσή 
χλΙ 4 πλέον πτωχός. Το ήμερήσιον 
τοβύν τών έχ,χτομμυρίων Οα
δίδεται χιαθημεριινώς είς ϊναν "Ελ
ληνα πολίτην. Ο̂ τω είς έπτα εκα
τομμύρια ήμερος χάθε "Ελλην Οχ 
ϊχΐβ είσ-.̂ άξεί άπλ έπτα έχαττ-ομμύ- 
pta δραχμάς, πράγμα πού σημαίνει 
δτι βα ϊχουμε γίνει δλοι, μηδ' βνος 
έξαι̂ Γυμένου, έχατίμμυρίΟ’δχοι.

Τλ μεγαλοφυες αύτό σχέδιον τοΰ 
χ. Βκίρδαρέσσου έτεβη ύπ’ δψ'.ν είς 
επιτροπήν ψυχιάτρων, οί όποιο: χ ϊ’ι 
το μελετούν.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΤΥΧΕ
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ

e k h a s e e  ηεχΗΓηη

Δηλώσεις 
τοΰ κ. Π. Βούλγαρη

Μετά τήν νέα έντονο διαμαρ
τυρία τών άντ .προσώπων τοΰ 
κινήματος Αντιστάσεως, δτι οι 
μοναρχικοί συνεχίζουν τήν τρο- 
μοκρατία σ’ δλη τήν Ελλάδα. Α 
κ. Πρωθυπουργός άπήντησε

— Πρώτα - πρώτα, γιατί τά 
βάζετε μαζί μου! Έγώ , είμαι 
6 καπετάν:ος τής ΚυβερνήοΓ.ως 
Kod κρατάω γερά τό τιμόνι ίό 
μόνο κακό σ' αύτή τήν όπόθεση 
είναι δτ. ή Κυβέρνηση έπειδή 
είναι στήν ξηρά. Αναγκάστηκε 
νά τά. . .  θαλασσώσει! ’Αλλά 
καί πάλι δέν φταίω έγώ. 
Φταίε1 ή συμφωνία της Βάρκι
ζας. Ά ν  δέν ύπήρχε αύτή, δέν 
ύπαρχε λόγος νά μοΰ κάνετε ιτα 
ράπονα. Κι* άν δέν μοΰ κάναττε 
παράτονα δέν θά παραβιαζό- 
ταν ή συμφωνία τής Βάρκ ζα .̂ 
όπότε θάμουνα έν τάξει. Επο; έ 
νως ή αίτια τής άναοχίας εΤσα- 
<πε σεΐς! Τί λέτε κ. Τάάτσο:

— Βεβαίως! "Εκανε δ ύπουρ- 
γός τών ,Εσωτερ'.κών ένθουσια- 
σμένος γιά τά έπιχειρήματα 
τοΟ κ. Πρωθυπουργού. Τότε θά

Ή  Δημοκρατία έκάλεσε προ
χθές τά παιδιά της νά τά φιλέ- 
ΨΠ κάτι καί νά τούς δώση συμ_ 
βουλές. Έπηγε ό Σοφούλης μέ 
καινούργια... ποδιά καί σαλι
αρίστρα, ό Νικολάκης Πλαστή
ρας, καβάλλα σ’ ένα ξύλο, πού 
τό είχε γιά άλογο, ό Γιωργά- 
κης Καφαντάρης, λίγο Αδιάθε
τος, γιατί βγάζει τά . .. - δοντά- 
κ α του, ό Τσουδερός καί μερι
κοί άλλου.

— Καθήστε, τούς είπε ή Δη
μοκρατία.

Τώ παιδιά έκατσαν καί πε- 
ρίμεναν μέ λαχτάρα τό γλυκό 
τους.

— Μή βιάζεσθε, τούς είπε ή 
Δημοκρατία. Περιμένουμε κι 
άλλον.

— Ποιόν; ρώτησαν τά παιδιά 
καί στραβομουτσούνιασαν.

— Κάποιον, πού θά τόν έχετε 
πΟρέα σας).

-· Δέ θέλουμε άλλον! Etir.v 
ό Σοφούλης κι’ άρχισε νά χτυ- 
πάη τά πόδια του στό πάτω- 
μα.

— Μά περίμενε, θεμιστοκλδ- 
κο, νά τόν ίδιής πρώτα, τοΰ εί
πε ή Δημοκρατία.

— "Οσι. Δέ σέλω!
— Μά θά σοΰ άρέσει. Είμαι 

βέβαιη. Τά ζαχαρωτά σοΰ άρέ- 
σουν;

— Πολύ, γιατ’ είναι γλυκά.

— Τότε λο.πόν κι* αύτός θά 
σοΰ άρέσει.

— Γιατί;
— Γιατ’ είναιι... Ζαχαριά- 

δης.
— "Οσι, δσι, δσι! άρχισαν νά 

φωνάζουν δλοι.
— Σταθήτε, τούς είπε ή Δη

μοκρατία. Κι’ αύτός δικός μας 
είναι.

’Εκείνη τή στιγμή άνοιξε ή 
πίόρτα καί μπήκε ό Ζαχαριάδης 
πιό γερός καί δυναμωμένος άπό 
τούς άλλους.

— Καλέ αύτός θά μας άνικά- 
ει, είπε ό Πλαστήρας Δέν παί
ζουμε μαζί του.

— Μά δέν πρόκειται νά μαλ- 
λώσετε, αοΰ είπε ή Δημοκρα
τία. Γ  ιατί δλοι εϊσαστε παιδιά 
μου.

— "Οσι, δσι, δσι! Δέν τόν σέ- 
λουμε, άρχισαν νά φωνάζουν τά 
πεισματάρικα παυδιά.

Μά έκείνη τή στιγμή ή Δημο
κρατία άνοιξε μιά ντουλάπα κι’ 
έβγαλε ένα σκ.άχτρο τής βασι
λείας. Τά παιδιά τρόμαξαν κι’ 
έτρεξαν κοντά στόν Ζαχαριάδη 
κι’ έγιναν δλοι μιά παρέα.

— Βλέπετε; Τούς είπε ή Δη
μοκρατία. Μπροστά στόν κίν
δυνο έτσι η ρέπει νά είστε πάν
τα ένωμένο·. γιά τό καλό τό δι
κό σας καί τό δικό ιμου.

Τα πολεμικά ναυάγια Αίματηρό δυστύχημα
Στή Νεάπολι συνήλθε Διά- 

σκεψ ς, ή όποια θά άσχοληθή 
μέ τά ζήτημα τών πολεμικών 
ναυαγίων. Δέν εΐναι γνωστό άν 
ή Διάσκεψς θ' άσχοληθή καί 
μέ τήν προσπάθεια τής Κυβερ- 
νήσεως Βούλγαρη γιά τήν έμ. 
πέδωσι τής τάξϊεως. μέ τό Λα. 
ίκό κόμμα καί μέ άλλα τέτοια 
Ελληνικά. . . ν α υ ά γ ι α .

Χθές τήν πρωίαν είς τήν δ α- 
σταύρωσιν τών όδών Π. ’ Ιωα
κείμ καί Σκουφδ τό ύπ1 άριθ. 
Β 458947 "Αγγλικόν αύτοκίνητον 
συνεκρούσθη μετά τοΰ δεξιοΰ 
Κ Ε Ρ Α Τ Ο Σ  τοΰ γνωστού κατοί
κου τοΰ ΚΟ ΛΩΓΚΡΑΝΤ κ. Δο. 
σ λογοπούλου.

«Τοΰ άητοΰ ό γυιός πάει κι’ αύτός!....»

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 
ΟΔΟΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Τά φλέγον ζήτημα
Τό ζήτημα τών Σ τ ε ν ώ ν  

ένδιαφέρει δλους τούς"Ελληνες, 
πού παίρνουν ρούχα καί πατπού- 
τσια άπό τήν ΟΟνρα καί τούς 
έ\ιχοντα'. . .  σ τ ε ν ά !

μπορούσα κι* έγώ τήν συμΦ'ονία 
τής Βάρκιζας νά τήν... έφαρ. 
μόσω.

— Μά είπαμε: Δέν θά ύπηρχε.
—Μήν είσαστε κορόϊδο κ.Πρω 

θυπουργέ. Καί μήπως τώρα πού 
ύπάρχει τήν έφαρμόζω;!

Διάλογος
"Ενας: (δαβάζοντας τό «Νέο 

Δρόμο»), Βρέ είδες πράμματα; 
'Υπουργοί λέει τής Κυβέρνησης 
κάνουν έμτ&ρο μέ βαπόρια ώς 
Αντιπρόσωποι έμπορικών οίκων 
τοΰ Καΐρου καί τής Άλεξαν. 
δρείας.

Ό  άλλος: Κι’ Οστερα έχε ς 
μερικούς νά σοΰ γυρεύουν άντ . 
προσωπευτική Κυβέρνηση! *Α.
φσΰ τήν έχουμε Αδερφέ μου καί 
τώρα!

Τό Δημοτικό Συμβούλιο με
τονόμασε τή λεωφόρο Πανεπι
στημίου σέ λεωφόρο ’Ελευθε
ρίου Βενιζέλου. Μ’ αύτήν τήν 
εύκαρία ή «Λαχανίδα» προτεί. 
νει στόν κ. Δήμαρχο τΙς έξης 
μετονομασίες όδών καί πλα. 
τεών:

Ή  όδός Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ς
νά γίνη όδός Βασιλείας. Ή  ο
δός Υ γ ε ί α ς  νά γίνη όδός 
. . .  Καφαντάρη. Ή  όδός Φ ι λ 
ε λ λ ή ν ω ν  νά όνρμασθη ό
δός.,. Σούρλα καί Τσαντούλα. 
Η όδός Γ  ε ν α β ί ο υ άπαραι- 

τήτως όδός.,. Ζέρβα. Ή  όδός 
Κ α ρ α ΐ σ κ ά κ η  όδός Δη
μοσίων Ύπαλλήλων. Ή  όδός 
’Αναξαγόρα, πού έχε πολλές 
σ τ ρ ο φ έ ς  πρός τά δεξιά 
καί πρός τ’ άρ στερά, νά γίνη 
όδός... Παπανδρέου.

Επίσης ή πλατεία Γηροκο
μείου νά γίνη πλατεία Σοφού, 
λη. Ή  πλατεία θ ε ά τ ρ ο υ  νά 
όνομασθπ πλατεία... Τσάτσου. 
Ή  όδός Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 
νά γίνη όδός Μεγάλου Ά  λ ε - 
ξ α ν δ ρ ή. Ή  όδός Π α υ 
σ α ν ί α  έπρεπε νά έχη όνο 
μασθ*β όδός Βασιλέως Γεωργί
ου β '. Ή  πλατεία ‘Αβησσυνίας 
(Δημοπρατήριον) πρέπει νά γί. 
ι/η πλατεία. .. ΟΟνρας. Καί ό
δός Βαρβαρέσσου νά όνομασθή 
ή λεωφόρος Συγγροΰ μέχρι τό 
. . .  φ ό ρ ο .

Τέλος Οστερα Από τίς έκλο
γές θά πρέπει νά όνομασθή πλα 
τεία ΛΟΐκοΰ κόμματος ή πλα, 
*τί»  ̂ Κ λ α υ θ μ ώ ν ο ς  καί 
όδός Δημοκρατικού Συνασπι
σμού ή όδός Ν ί κ η ς .

T R  Ε  Τ E H  R
2 Α Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ

’Επανήλθε ό κ. Σοφιανόπουλος 
"Εφερε πολλά. . .  χαιρετίσματα

ΣΤΑΛ ΙΝ : Αί. γείτονα, δέν τ’ Ανοίγουμε λιγάκι γιά νά περ
νά καί κανείς άλλος;

Μέ μεγάλη Ανυπομονησία πε
ρί με ναν δλ£ς οί προσωπικότη
τες τής χώρας τόν κ .Σοφιανό- 
πουλο Από τήν ’Αμερική. Είχαν 
συγκεντρωθεί στό Αεροδρόμιο 
καί μόλις ό κ. Σοφ'ανόπουλος 
κατέβηκε Από τό Αεροπλάνο 
τόν περιεκύκλωσαν μέ φωνές:

— Καλώς ήλθες! Τί νέα μάς 
φέρνεις:

— Εύχάριστα! άπήντησε ό κ. 
Σσφ ανόπουλος. Φέρνω σέ δ
λους σας χαιρετίσματα.

— Σέ μένα φέρνεις; ρώτησε 
πρώτος καί καλύτερος ό κ. Πα- 
-τανδρέου.

— Βεβαίως.
— ’Ασφαλώς Από τόν κ-Τρού- 

μαν.
— "Οχι. ‘Από τόν... Σαρλώ. 

Σέ χα'ρετΑει. Αλλά έχει κι’ Ινα 
παράπονο μαζί σου,

Τί παράπονο;
— Άπό τάτε πού δ ασκεδά- 

ζε ς έσύ τόν έλληνικό Χαό. δέν 
έχουν πέρασι οί τα,νίες του.

— Άλλος Αστέρας τοΰ Χόλ- 
λυγουντ δέν στέλνει χαιρετί
σματα;

— Στέλνε, ό Λ ι γ  ν ό ς στούς 
συναδέλφους του.

— Δηλαδή σέ ποιούς;
— Στούς.... δημοσίους ύπαλ- 

λήλους.
Κατόπιν ρώτησε ό κ. Τσάτσος:
— Σέ μένα Από ποιόν φέρνε ς 

χαιρετίσματα;
— ’Από τόν “Αλ Καπόνε. Καί 

μοδπε δτι είναι πρόθυμος νάρ 
θβ νά σέ βοηθήση γιά τήν έμπέ- 
δωσ της τάξεως.

Ό  Μπέης Μαυρομιχάλης ρώ
τησε τόν κ. Σοφιανόπουλο:

—Ό  ’Αντιπρόσωπος τής Βρα

ζιλίας δέν σοΰ είπε τίποτε γιά
μέν0£ί - Τ— Ναι, κάτι μου είπε για 
κ α φ έ δ ε ς . . .

-· Έ ν  τάξει!
— ’Αφήστε τα αύτά, είπε ό 

πρωθυπουργός κ. Βούλγαρης. 
Τό βασικό είναι νά μάθουμε τί 
είπε ό Μολότωφ γνά μένα, πού 
έχω σχημοτίσει Κυβέρνησι.

— "Α, πολύ κολακευτικά λό
για! Απήντησε δ κ. Σοφ ανό- 
πουλος. Σέ έχε·., ξέρε ς, «βα- 
θε ά μέσ’ στήν καρδιά του».

— Δόξα σοι ό θεός! θά  μέ 
παίρνε·, φαίνεται, γιά··· λαο
κράτη. Τόσο τό καλύτερο. Δη
λαδή τί Ακριβώς σοΰ είπε γιά 
μένα, κύριε Σοφ’ ανόπουλε:

— Μοΰ είπε έπί λέξει: «’Ακό
μα έπιμένε1 αύτός νά παριστά- 
νη τόν Κυβερνήτη;»


