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ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΦΟΡΕΣΤΕ ΜΛΥΡΛ! 
Ό Τσώρτσιλ κατεποντίσβη 2 χιλιάδες λεύγες ύπό τήν γην! 
Οί τελευταίοι φασίσται στήν Εύρώπη λένε τά πατερημά τους

κούς ψήΦους Rod τούς... παρέ
συραν μέ τό μέρος τουςΙ Γι’ σύ 
τό Εχασε ό μέγας φίλος καί προ 
στατης καί κηδεμόνας μας κ. 
Τσώρτσιλ. Αποστέλλω άεροηο. 
ρικώς 500 άμποϋλες οίβέρα γΑ  
V& ξελπτοβυμήση τό Κολωνάκι, 
τό όποιαν Ασφαλώς θά fro σε 
άνάσκελσ, δταν θά Εμαθε τό α
ποτελέσματα των Εκλογών. Τά 
κατώτερα στρώματα των δεξι
ών, Χιτων καί. λοπών δέν εΐναι 
άνάγκη νά χρησιμοποιήσουν τό
σο Ακριβό είδος, δπως είναι ό 
αϋέρας, γνά νά (̂ λιποθυμή
σουν. Υπάρχει καί τό ξΛδ*.

Ζωή σέ λόγοι· μας,
Λ0ΥΠΙΝΙΛΤ0Γ<ν0Υ>

Δ ΙΑ ΓΓΕΛ Μ Α  ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡ- 
Τ Σ ΙΛ

Ό  κ. Τσώραοιλ άπηύθυνε. με
τά τήν άπστυχ̂ αν του τό κάτωθι 
διάγγελμα είς τούς έν Έλλάδι 
φίλους Kod προστατευομένου», 
του:

Αγαπητοί μου. Αύτό πού πα 
θαμε, δέν θά τό ξανααάβουμε. 
Συχωρ&τε με κι’ ό θεός νά σα«, 
συχωρέση. Καταλαβαίνω τή λύ
πη σας, άλλά φαντασθήτι και 
τή δική μου. Μή μέ ξεχνάτε καί 
φτ άξ,τε μου κανένα κόλυβο-Καί 
νά μοΰ προσέχετε τήν όδόν μου 
(όδός Τσώρτσιλ, τέως Σταδί
ου). Είναι τό μόνο πού μοΟ... 
άπέμεινε άτοδ τήν κυβερνητική 
μου σταδιοδρομίαν».

ΤΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ KBPAISAME

Τοΰ άητοϋ ό γυιός 
πέταξε κι' αύτός...

Ή  «Λαχανίδα» άιτέστειλε στόν 
θριαμβευτή κ. Ά τλυ  τό κάτωθι 
τηλεγράφημα γραμμένο σέ γνή
σια ρωμέίκη, γκαρδκχκή γλώσ
σα:

«Γειά ‘σου, ρέ λεβέντη I Κέρ- 
διόες τίς έκλογές καί, μάς £κα 
μες νά πετάξουμε άπό τή χαρά 
μας. Μά τό σταυρό, ρέ Άτλά- 
κοί ΟΟτε δταν τελείωσε ό πόλε 
μος στήν Εύρώπη, χαρήχαμε τό 
• σο πολύ. Βρέ φεγγοβολάμε ό-

λόκληρκΗ έδώ Κάτω, κοααλα·
βαίνεις;

»Λοιπόν, πού λές άδερφέ "Α- 
τλυ, πρώτοι έμεΐς προβλέψαμ* 
τήν έπιτυχία σου καί μαυρίσΟ' 
με τόν Τσώρτσιλ στά σκίτσα 
μας πρίν τόν μαυρίση ό Άγγλ- 
κός λαός κοά βάλαμε στοιχήμα 
τα άπάνω σου καί κ«ρδίαχμί 
Κνα σωρό λεφτά. f Απ' αυτά βά 
σοΰ στείλουμε κάτι, νά πιής 6να 
ούίσκυ στήν by«ιά μας. ΤΑ I μήν

άρνηθής, γιατί θά τά χαλάσου 
με. Τ ά ... κορόίδα πληρώνουν, 
πού πίστεψατν στή νίκη τοΰ Που 
ράκια V  άλλα λεφτά, πού κερ 
δίααμε, 0ά τά στείλουμε στούς 
φυλακισμένους άγιΛαστές μας, 
σ' αότους τ*ού συντελέψανε κα 
τά πολύ στή νίκη σου.

Γέ ά χορά 
καί σ' άλλα μέ ύγεία,

Ή  «ΛΑΧΑΝ ΙΔΑ» (Π Π .

ΛΟ Ν ΔΙΝΟ Ν. (Τοΰ ραδιοτηλε 
γροίφικώς άιτεσταλμένου συντά
κτου μας). — , Σήμερον άνοιξαν 
οί κάλπες καί συγχρόνως.. .ά
νοιξε ή γή Kcd κοττάπιε τόν κ. 
Τσώρτσκλ καί δλο του τό κόμ
μα I . .  Ό  Τσώρτσιλ περίμενε τ' 
Αποτελέσματα end πρωθυπουργι 
κό γραφείο, στή Ντάουνιγκ 
Στρήτ. Έ κε ΐ Εφθασε ή φωνή τοΰ 
λαοΰ καί τοΰ είπε:

— Σ  τ ρ ί . .. άπό τήν Ντάου- 
νιγκ σ τ ρ ί τ.

Έμάζεψε τά πράγμοαά του σ’ 
ένα μπόγο κι’ άνέβηκε στά ’Α 
νάκτορα. Ο Βασιλεύς δέν τόν 
^γνώρισε, ϋταν τόν είδε:

—Πώς Εγινες έτσι, Ούΐνστων; 
τοΰ είπε. Άπό ποϋ μπήκες στ’ 
Ανάκτορα; Άπό τήν καπνοδό-
χο;

— 'Ο χι, / Μεγαλειότατε. Μέ 
βλέπετε μαΰρον; Είναι άπό τίς 
έκλογές

—ΚαΟμένε μου!"Ωστε σέ μα·, 
ρίσανε;

— Δυστυχώς.
— Κι’ έκεΐ μέσα στό μπόγο τί 

ίχεις;
— Τ ά ... β ρεμμένα μου! Τά 

μάζεψα καί φεύγω,Λιτό τήν Κυ- 
βέρι/ησιΛ. *

— Στό καλό, Ούΐνστων μου. 
Kod νά μοΰ γράψης. Τό πούρο 
σου τί τό Εκαμες; Δέν βλέπω νά 
τό εχης άναμμένο.

— "Αχ, τό άτιμο! Αύτό μ ’ Ε
φαγε. Τώδειχνα παντού, δπου 
πήγαινα, δέν τώβγοτζα ποτέ ά
πό τό στόμα μου, κι’ ό λαός κα 
τάλαβε τί. . .  καπνό φουμάρω.

Ο Ι ΑΛΛΟ ! ΣΥ Ν Τ Η ΡΗ Τ ΙΚ Ο Ι
ΑΤΛΥ: Βαφτίζεται ό δοΰλοςτοΰ θεοΰ Τσώρτσιλ άπό Πρωθυπουργός είς  Ανθρακωρύχον.

Ο Ι Φ Α Σ ΙΣ Τ Ε Σ  ΞΟ ΦΛΑΝΕ

Πρώτος κοά καλύτερος άπέ- 
τυχε ό γνωστός μας 'Υπουργός 
τής Μέσης Άνοαολής κ. Μάκ 
Μίλάν.

— "Ηρθατε τελευταίος, κύρνε 
Μίλαν, τοΰ είποίν οί άνθρωποί 
του.

— Περίεργον, άπάντησε ό κ. 
Μίλαν. Άφοΰ ήμουνα ύπουργός 
τής Μ έ σ η ς  Άνοαολής Επρε
πε νάρθώ τοόλάχιστον στή. . . .  
μ έ σ η .

— Δυστυχώς, κή'ριε Μίλοτν !
% *♦ *** !ΜΗβΝΜΜΜΗΜΜΜΜΗΚΜΜΗΗ

Τώρα έγίνοαε ύπουργός, δχι 
της Μέσης άλλά τής...  Πάτος 
Ανατολής!

Τελευταία ό κ. Μίλοτν ήτοτν ύ- 
πουργός της Αεροπορίας.

— Άπό τήν ήμέρα. είπε. πού 
μπήκα ύπουργός τής Αεροπο
ρίας, προοασθάνθηκα, δτι ό λα
ός μέ είχε ·#ά... π έ τ α μ α  
κοά γι’ αύτό μ’ Εβαλε στήν... 
Αεροπορία!

Ό  προστοττευόμενος τοΰ κ. 
Μίλαν πρεσβειΛής στήν Αθήνα 
κ. Λήπερ, δταν Εμαθε τήν άΐφ-

τυχία, Εγινε άπό τήν πολλή του 
λύπη. . .  Λ  ύ π ε ρ I

ΠΟΥ Ο Φ Ε ΙΛ ΕΤ Α Ι Η ΑΠΟ
Τ ΥΧ ΙΑ

Ό  είς Λονδΐνον Απεσταλμέ
νος τοΰ «Έλληννκοΰ ΑΤμααος» 
κ. Πηνιάτογλου έπήρε συνέντ®. 
ξιν μέ διάσημον Πέρσην άστρο- 
νογον καί μάγον κοά έτηλεγρά 
φησε τά έξης είς τήν έφημερί- 
δα του πρός παρηγορίαν τών 
Ελλήνων δεξιών:

«Οί "Αγγλοι έκλογεΐς έψήφι- 
σαν οί περισσότεροι μέ φανοσι 
σμόν τόν κ. Τσώρτσιλ. Άλλά δυ 
στυχώς ή παραμονή τών ψηφο
δελτίων έπί 20 ήαέρες μέσα 
στίς κάλπες, άλλοίωσε τό άπο- 
τέλεσμα. ΟΙ ψήφοι, τών έργατι 
κών ή σαν ψήφοι άνδρών καί γα 
ναικών, μέ άλλα λόγια ψήφοι... 
άρσενικοΐ κοί θηλυκοί καί yi* 
αύτό... έγεννοβόλησαν. Έκτός 
δέ τούτου, φαίνεται δτι οί ψή
φοι τών Αγροτικών Εκαμαν κοά 
προπαγάνδα στούς «ηηηρητι-

Κοττά πληροφορίας έκ Μαδρι 
της, ,ό Φράγκο μετά τήν άνα 
κοίνωοι τών άττατελεσμάτ ων 
τών έκλσγών της Αγγλίας Εκα- 
μκ τή διαθήκη του κοά μετάλα
βε τών Άχράτων Μυστηρίων. 
Ό  Λεοπόλδος του Βελγίου έξω 
μολσγήθη τίς άμαρτίες του καί 
δ .έταξε ν’ άνοιχθπ ό οίκσγενει- 
ακός του τόίφος.

Αίωνία τους ή μνήμη!..

ΓΠΕΤΠ τιε ΕΚΠΟΓΕΕ Ή «Λαχανίδα» συγχαίρει τον κ.’ΆτΛ^ 
Έμεΐς έπροβλέψαμε τήν νίκην το υ



ΕΜ Μ ΕΤ Ρ ΕΣ  Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

Ραδιο-Λαχα ν ί δα
ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Τό τέλος Ιψθασε τών Ιαπώνων 
Καί τό βλέπει ό Χΐρο Χίτο μέ τρεμούλα Kod μέ πόνον 
Ομως τής ‘ Ιαπωνίας θέλει τήν καταστροφή της 

Καί γι’ αι’ηό πολλοί τόν είικχν δτι είναι... χείρον Χίτης I 
ΠΟΤΣΔΑΜ : Ό λ* ή μυστικότης τής Αρχής ποΟκανε σάλον 
Κι* ©I φασίστες τήν θωροΟσαν ώς καυγά τών Τριών Μεγάλων 

δπου νάναι.θά λυθεί 
Άλλά  τότε οί φασίστες θάχουν... μυστικώς δεθεί!
Α ΓΚ Υ ΡΑ : Γιαβρούμ Έλλάντα Ικουμ* μαζί φιλία 
Καί, άν σοΟστελνα μπιζέλ α τρώγοντας έγώ καίμάκι 
“ Ομως τώρα σοΟ χαρίζω τή Σερβία, τήν Αλβανία 

-  Αμάν, δχι νά ζητήσω ς καί τήν πρώην δική σου Θράκη!
Κ Α 'Ι'Ρ Ο Ν : Ό  Νικολούδης βρίσκετ* έν άναχωρήσει 

Μ’ άπ’ τόν Αντιβασιλέα θέλει πρώτα νά ζητήσω 
«διά τόν τύπον» νά μιλήσουν καί οί δυό άπό κοινοΟ 

μόλις έδώ πέρα ψτάσκι 
διότι είν’ γνωστό τοϊς πάσι 

Πώς όρέγεται τή.θέση τοΟ... κυρίου ΖακηβινοΟ!. .
ΑΘ ΗΝΑ: Ή  Κυβέρνηση (χει έτοιμασθεΐ 
μιά καί λαχτάρα Ιπαθβ άπό τούς Τρεις Μεγάλους 

Φεΰ I ν’ αότοβυθισθβ 
πρίν πέση σέ ύψάλουςΐ

Η Λ Α Χ Α Ν Ι Δ Α
I ΤΙ ΠΑΙΖΟΥΝ

Τ Α  Θ Ε Α Τ Ρ Α

ΤΙ παίζανί δταν ήταν μικροί
'Ο  Σοφούλης Επαιζε βώλους μέ τόν Μαθουσάλα 
Ό  Παπανδρέου Ικανέ σαπουνόφουσκες.
Ό  Βούλγαρης Εκανε καραβάκια πού πάΛα βούλιαζαν.
Ό  Τσάτσος ϊπα>ζε κλέφτες κι* Αστυνόμους.
Ό  Ζέρβας Επαιζε τόν κουρέα ή Ικανέ τόν Μ. Ναπολέσντά 
Ό  Βαρβαρέσσος κ’ ό Μαντζαβΐνος τίς κουμπάρες 
Ό  Βλάχος ίβγα<ε έφημερίδα τήν «Καθημερινή».
Ό  Ντΐνος Τσαλδάρης.. .  έκοιμώταν 
Ό  Σ .Α .Ν : Ίπαιζε κρυφτό.
Ό  Γιω ργάκης... παίζει άκόμα.
‘Ο Γεώργιος Επαιζε κυνηγητό. Σ Κ Ν ΙΠ Α

ΡΑΛΛΗ : «‘Εγώ είμαι δ Δολο
φόνος».

ΠΑΠ ΑΝ ΔΡΕΟ Υ: «Γυναίκα τής
duapr(ac*.

ΣΟ ΥΡΛΑ : «Ταραξίας τοΰ ’Υ
ποκόσμου» I

X: «Ή  Ιστορία γράφεται τή
νύχτα 1» *

ΚΟ ΥΛΟΥΜ ΒΑΚΗ: «Ό  Λευκός 
Ά γγελος»!

Σ  ΚΟΠΕΥΤΗ Ρ I ΟΥ: «Ματωμέ
νη Χαραυγή!»

ΓΕΡΜ Α Ν Ο Φ ΙΛ Ω Ν : «ΚοίτΑσκο
ποι έν δράσει*»

Α Ν Τ Α ΡΤ Ι ΚΟΝ: «Ο  δρόμος
τών Ηρώων».

ΕΛ Λ Α Σ : «“Αν δουλέψης... δέ 
βά φδς»,

ΛΑΊ-ΚΟ Ν  ΚΟΜΜΑ: «Γκάγκα
Ν τίν.. .  Τσαλδάρης».

Χ ΙΤ Λ Ε Ρ : «Τό φάντασμα ταξί
δευε».

ΤΑ ΒΟ Υ Λ Α ΡΗ Σ : «Τό γαΐδοΰρι 
τοΟ...  Μπουραντδν».

Μ ΕΓΑ ΡΟ Ν  ΖΕΛ ΙΩ ΤΗ : «Μελω
δίες καί ρυθμοί».

Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ ΙΣ  ΒΟ Υ Λ ΓΑ ΡΗ : 
«Ήμέραι άγωνίας».

’Αγνώριστη!!
Τήν Κυβέρνηση τοΟ Λοΰμπλιν 
δηλαδή τής Πολωνίας 
τήν ά ν α γ ν ω ρ ί σ α ν  δλοι! 
Μά ώ θεέ τής Είρωνίας, 
τό δικό μας τό Κουβέρνο, 
πού στό φασισμό ’χει κλίση, 
«άχ! κανένας δέν τό βλέπει! 
—"Ετσι ποΟχεί καταντήσει, 
7ΐού·νά τ ό ...  ά ν α γ  ν ω ρ II 

(σ  ε ι ;»

ι π π ο τ ι κ ο ι  γ π ο ρ φ ο ι

Ό  νμος ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΜΣ κα\ ό Σ Α Ν ΓΣ Ο  Π Λ Ν ΣΑ  βαδίζοντες πρός κοαάκτησιν τής Αγγλίας
καί Avcrr ροπήν τοΰ *Ατλυ I ..

'0  έρχομός τοΟ κ . Σοφιανοπούλου
τΗρθβ πάλι έδώ κοντά σας ώ σείς άνδρες Αθηναίο»

— γέροντες δμοδ καί vio l —
Χαιρετίσματα acre φέρνω Από κεϊ «να τσουβάλι, 
μά καί λόγια πού θά πέσουν σάν τσεκούρια στό κεφάλι 
χάβε φαραυΑής πού &έλει σώνει Μ λ καλά νά λέει 

— καί γελά άντί νά κλαίει — 
πώς κυβέρνηση Εχει κάνει κοΛ διοικεί Αμερολήπτως 
ένώ γιά τούς δημοκράτες &|ν φπάρχει διόλου οίκτος.
"Εγραψα έπαν^ιλημμένως ή κατάσταση ν* Αλλάξει 
κι’ Επρεπε τό δίχως άλλο νβχετε σείς τώρα φτιάξει 
μιά κυβέρνηση πού νάνοι μίγμα δλων τών κομμάτων,

«* β$ξ< μοίύρων φαντασμάτων·
Τήν Ελλάδα δσοι Αγαπάνε, καί τά δίκαια τά έθνικά μας
κ «  ζητάνε νά λυθούνε δλα Τά έσωτερικά μας;
πρέτει νά τό κοκαλάβαυν έάν είναι λογικοί
πώς θά γίνουν δλα μάνο> μ* Ά  ν τ ι π μ ο σ ω π ε υ τ ι κ ή.

’ Απολύσεις

Άπολάν τούς δημοσίους 
ποΟχουν μπεί στήν κατοχή, 
καίδακρύζουνε καί λένε, 
τί θά γίνουν οί φτωχοί.
Άπολάν τούς δοσιλόγους. 
στοΟ Ζελιώτη πού κρατούσαν, 
πού τόν κόσμο μέσα στάλλα. 
ταχτικά τρομοκρατούσαν.
Άπολάνπ, Απολάνβ,
βλο γίνοΰντ’ Απολύσεις, 
μά μιά Απορία θέλω, .
φΐλτοηέ μου νά μοΰ λύσης.
Πώς, γιατί δέν άπολάνε, 
νοιώθω βάρος στήν ψυχή, 

κοΛ αύτούς πβύ πολεμούσαν, 
ο” βληνε τήν κατοχή.

0 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
’Ε κ  τοΰ κατά Κωνσταντίνον 

Τσάτσον τό Ανάγνωσμα.
. . .  Τφ και ρω έκείνω προα- 

ήλθεν ό Τσάτσος. τού Άντιβα- 
σιλέως έκλεκτός, καί τών Έσω 
τερικών ό ύπουργός, είς τόν 
Κύριον αύτοϋ Γεώργιον καί £- 
λεξεν αύτφ:

«Κύριε, Κύρ^ Ι Τά πάντα 
γάρ έσκηνοθέτησα Ινα τελε- 
σθη τό δημοψήφισμα Τί μέλ
λει νΰν ποιήσω;»

Ό  δέ Κύριος Ιλεξεν αύιω ! 
«Χοΰν νά φάγω Ινα μή λαλή- 
σω! Άπελθε τέκνσν μου είς 
γην Αθηνών καί κήρυττε τόν 
λόγον μου, ό δέ λόγος μου έ- 
στί: «Τά έμά έμά καί τά έσά 
πάλιν έμά!» Κάλυπτε τούς λε- 
βέντας μου καί δ ά  τοΟ μειλι
χίου Οπνου σου άφες αύτούς νά 
έτοιμάσωσ πραξικόπημα Βέ
βαιον γάρ δτι διά δημοψηφί
σματος άπολύμεθα!»

Καί Ανεχώρησεν δ Υπουρ
γός ό λεγόμενος Τσάτσος καί 
έφθασεν είς γην Αθηνών καί 
έποίει τΑ Εργα αύτοΰ.

Καί Αντελήφθηοαν αύτόν οί 
Δημοκρατικοί Αρχηγοί καί έ- 
ζήτησαν Ακρόασιν παρ' αΰτφ 
Καί Εβγαζε τήν Παναγία αύτών 
μέχρι νά τούς τή δώση!

Καί έκάθησαν εις κονήν τρά 
πεζαν δλοι όμοϋ καί συνεζή- 
τουν. Καί προσήλθεν ό λαός 
καί λαβών τόν λόγον ό Ταά- 
τσος Ελεξεν αύτφ: «Α μήν! Α 
μήν! λέγω ύμϊν ού μή Αλέκτωρ 
φωνήσει τρίς, ή εύτυχία θά τρέ 
χη Απ' τά μπατζάκια σου!»

Καί άφησεν αύτόν ό λαός καί 
έζήτει τόν άλέκτορα ίνα τόν 
φάγη διότι μεγάλη ή πείνα
του. Καί ήρχισαν όμλοΰντες οί 
Δημοκρατικοί άρχηγοί, καί ήλ- 
λαξαν τά φώτα τοΰ Τσάτσου. 
Ή το  δέ ό Σοφούλης έκ δεξ'ών 
αύτοΰ καί Ζαχαριάδης έξ εύω- 
νύμων του.

Καί έκραύγαζεν ό ύπουργός 
δτι μεγάλη ή τάξις έν τ$ χώρα 
καί μεγάλη ή έξυπνάδα του 
καί μεγάλη ή Ελλά ς ήν θέλει 
δημιουργήσει κατά τά ρήματα 
τοΰ Γόνατά είς π#ντε ήπείρους 
καί 25 θαλάσσας καί έν Κυρη
ναϊκή.

Καί ίδών tk i πάντες έγέλων 
έθίχθη σφόδρα καί έξέπεμψε με 
γάλην κραυγήν:

«Δαμά—Δαμά— λαμά σαβα- 
χθανί, τοϋτέστι Δαμασκηνέ μου 
Λαμασκηνέ μου ίνα τί μέ έγκα 
τέλιπες.»

Kod ήνοξε τό καταπέταο^ιβ? 
τοΰ οόρανοΰ καί ή γη έσχίάθη 
είς δύο, καί μεγάλη ροχάλα έ- 
νέπεσεν έπί της κεφαλής αύ
τοΰ. Καί ίδών βτι σωτηρία αύ
τοΰ οόκ ύπάρχει άπήλθε καί Α- 
πήγξατο.

Καί έπληρώθη ή . . .  Γραφή 
(μέχρι πού φτΑσαμε) λέγου- 
σα: «Λαγός τήν φτέρην Ετριβε 
κακο της κεφαλής του Ικα νέ!»

Ο Π Α Τ ΕΡ ΓΥ Μ Ν Α Σ ΙΟ Σ

Η Τ Ρ Ι Κ Υ Μ Ι Α

ATPItm HPISRK
Έ2καναλ9μ6ίνο»ν τον παλακ- 
στιχον άγώνα τής κ«ρββμ*- 

νης Π  cjtitTnc

Ell ΤΟ ΡΙΠΙ “IEMIMHI1,
ΚΗ Φ ΙΣ ΙΑΣ  

oi *Δββοι τοΰ Γέλωτος!!
Ό  Τιτάν τοΰ Λιβάνοο 

ό Κχ?ικΛραό<ΓΓΤ>ς τής 55*- 
ιρ>ανόφθο<τχας 

Γ . Π Α Π Α Ν Δ ΡΕΟ Τ 
K m  τοΰ 

*Α»β^οβτ3οβ{λοα τής Hapat· 
9?οβόντ,ς

θ . Π Α ΓΚ Α Λ Ο Τ  
Έ * »  »«λ{?{ο·
ΤΒκίς πηζϊ·χ:λ·9ΐ«ές ι*Τχ*- 

ιρί»
"G ist ιά(«> «χό ΡΪΤ* Σςΰ-

m

ΑΠΡΟΟΠΤΟΣ ΛΥΣΙΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΗ Ζ ΠΕΝΙΝΚΙΛΛΙΝΗΧ

kod τό σωσσίβιον.

Τί τους είπε 
ό κ. Σοφιανόπουλος! Ρ σ δ ι ό φ ο ν ο ν

ΣΤΟ Ν Μ Α Κ Α ΡΙΩ ΤΑ Τ Ο  
Ο Μολότωφ μ’ Αγαπά 

μοδπε λόγια χαρωπά 
Μά δέν θέλει Από κανέναν 
νά τοΰ παίζη τόν παπά...

ΣΤΟ Ν Τ ΣΑ Τ ΣΟ  
"Εχεις φήμη έσύ τρανή 
Καί, μή σοΰ κακοφανή, 
Πρότεινα 'Υπουργός νά γίνης 
Καί είς τήν. .. Αργεντινή.

ΣΤΟΝ Β Α Ρ Β Α Ρ Ε Σ Σ Ο  
Μοΰπαν οί Άμερ.κάνοι 
πώς τό πρόγραμμά σου φτάνει 
δίχως τόκο κι’ έπίτόκιο 
Ν* άνορθώστ) καί τ ό ... Τόκ 'ο '

ΣΤΗΝ «ΕΠ ΙΤΡΟ Π Η  ΕΞ Ω 
Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν »  

Μούσκεμμα τάχετε κάνει!
Κι’ είναι ή χασούρα τόση, 
πού ό κόσμος σάς έμπαίζει. 
’Ηλιθίους σας φωνάζουν 
δχι μοναχά οί Ρώσσοι 
άλλά κι’ οί Άμερικάνοι 
καί οί φίλοι μας Εγγλέζοι!

ΣΤΟΝ ΖΑΚΗ Θ ΙΝ Ο  
Τίς δηλώσεις σας τίς είδα 
σέ μιά ξένη έφημερίδα 
πού τίς είχε βάλει αύτούσιες 
στήν... σοαυρική σελίδα 1 
(Μήπως άντ onto κρτής της 
ήτσίνε ή «Λαχανίδα»;)

ΣΤΟΝ ΒΟ ΥΛΓΑΡΗ  
"Εχω  τέτοιες έντυπώσείς 
άπ* τόν "Αγιο Φραγκίσκο 
πού θά μέ ύποχρεώσης—
(Σοΰ τό λέω στήν τιμή μου 
"Αλλη δ'έξοδο δέν βρίσκω) 
παρά νά δεχθής άμέσως 
τούτη τήν παραίτησή μου!

Κ Α Ι Σ Ε  ΟΛΟΥΣ Μ Α Σ ! 
"Αντε! Γειά σας καί χαρά σας 
Κι’ ΙΟχομαι καί...στά δικά σας!

ΚΑ Π Ο ΙΟ Σ  ΠΟΥ Τ Ά Κ Ο Υ Σ Ε

"Ωρα 630. — Γαμήλισν 4μ- 
βατήρισν. Στό πιάνο 6 κ. Μ<*«. 
τζαΛίνος.

7.15.— Αγγελία  τής έψη μερί
δας «Ελλάς» τοΰ κ . Γ . noncoSy- 
βρέοο: «Ζητούνται άναγνω.
π α » . ι .

&■— ’Αναγγέλλεται ή άνακά- 
λυψις νέβο §μετικοΰ. Είναι ή 
Ανάγνωσές των άρθρων τοΰ κ. 
Κανελλσκούλου.

9. — Ανατολίτικη μουσική. 
Παίζεται ή Ραψωδία τών στε
νών I

12. — Ή  ώρα τοΰ παιδιού.'Ι
απωνικά παραμύθια. Σημερινό 
παραμύθι: «Θά νικήσουμε τό 
πόλεμοί»

13. — Ρωσαική μουσική μέ τό 
τραγούδι: «Απ’ έδώ φικκ&ει ό 
άνεμος Λευττεριάς!»
- 14.— Τουρκική μουσική μέ τό 
τροτγοϋδι: «Μ* Εκαψες γειτόν α. 
σα!»

14.30. Μονωδία. Τραγουδεΐ δ 
«Τσάτσος μέ τήν Τσάτσα X».

15.15.— ΊτοΑική μουσική μέ 
τό τραγούδι: «Δέν πάω πιά στή 
Κάλυμνο I» .

16. — Λαϊκή μουσική. Τρα
γουδάει ό Ελληνικός Λαός τό 
τραγουδάκια: «Θέλουμε ψωμί
καί Δουλειά I»

17— *Η ώρα τοΰ Έλασίτη : 
«Τής φυλακής τά σίδερα είνα} 
γιά τούς Λεβέντες I»

18. — Φαιδρό πρόγραμμα.'Ο
μιλία τοΰ κ. Πηνιάτογλου.

19. — Λαϊκό τραγοΰδι. Τρα
γούδα τό Λαίκό κόμμα τό τρο(- 
γοΰδι: «Κρίμα -Λνομα, πού Εχο. 
μκ, άφοΰ ε^ιΟστε .. Αντιλαϊ
κοί!».

19.45. — Συναδελφικός χαικ·ε. 
τ·σμός τών Βασιλοφρόνων (Νε- 
κροθοπττών της 'Ελλάδος) πρός 
τούς Νεκροθάφτες τών Λαών δ- 
λου τοΰ κόσμου.

ΟΙ ΜΗΠΜ=ΐεΚ0 1 „  TQWLQYO ΕΠΟΧΟΗ

Ό  πολιτικός συντάκτης τής 
«Λαχανίδας» γράψει:

Τάς τελευταίας αύτάς ή μέ
ρας είς τούς πολιτικούς κύ
κλους Αντιμετωπίζεται μιά Α
πρόοπτος καί Απροσδόκητος λύ 
σις τοΰ Πολιτειακού προβλή
ματος τής Ελλάδος, Τό όξύτα- 
τσν αύτό πρόβλημα, ή ύπαρξις 
τοΰ όποίου τόσον σάλον δημι
ουργεί έν τη χώρςς πρόκειται, 
καπά πληροφορίας παρεχομέ- 
νας δξ Αρμοδίας πηγής, νά λ»- 
Θ8 ουντόμως καί άνωδύνως χω
ρίς ΑκτταραχΑς καί προσφυγήν 
είς Δημοψήφισμα, κακά τόν έ
ξης τρόπον: Είς τούς δημοκρα
τικούς κύκλους συζητεκαι εύρύ 
τοαα μία εΧδησις έξ Αγγλίας 
Εχουσα οδτω: «Ή  ΠακικιλλΙνη 
θεραπεύει τήν ψυχσπάβειαν- 
Λονδίνον 21. Ή  έψημερίς «Νταί 
ηλυ Μαίη|λ» πληροφορείται δτι, 
είς τό ψυχιατρείον τοΰ Μπέρμι- 
γκαμ έπετεύχθη ή θεραπεία 6u 
αναητιχών νόσων μέ τήν χρησιν 
Πενινκιλλίνης. Έπί έπτά ψυχο
παθών έπί τών όποίων έδοκιμά- 
σθη ή θεραπεία πέντε έθεραπεύ- 
θησαν. Προστίθεται δτι ή θερα
πεία είναι Αποτελεσματική προ 
κειμένου τβερί λοιμωδών ι̂ χώ- 
σεων·» ('Εφημερίδες 22)7)45).

Βάβει τής άνω πληροφορίας 
οί δημοκρατικοί Αρχηγοί είς έ- 
πανειλημμένας συσκέψεις κατέ
ληξαν είς τήν κάτωθι άπόψα- 
σιν: Θά υποβάλλουν ύπόμνημα 
συντασ^όμενσν έντός τών ήμε
ρων πρός τήν Διεύθυνσιν τοΰ 
Ψυχιατρείου τοΰ Μπίρμιγχαμ, 
μέσφ της άγγλικής Κυβερνήσε- 
ως μέ τήν παράκλησιν, δπως 
βάσει τοΰ «Νόμου Έκμισθώσε- 
ως καί Δανεισμού» χορηγηθή 
είς τήν Ελλάδα  σημαντική πο- 
σότης της θαυματουργού αύτής 
Ανπικουτοτμαρικής Πενινκιλλί- 
νης. Έξασφαλιζομένων ο&τω έ- 
παρκών ποσοτήτων τοΰ φαρμά
κου θά κληθοΰν νά ύποβληθοΰν 
είς θεραπείαν δλοι οί Βασιλό- 
φρονες. Μία μικρά Ινεσις Kod ό 
άσθενής θεραπεύεται τελείως, 
ριζ'.κώς καί άνευ κινδύνου ύπο- 
τροπής. Διπλή δόσις θεωρείται 
Αναγκαία διά βαρείας μορφάς 
τής λοιμώδους αύτής ψυχώσεως 
τοΰ Βασιλισμοΰ, ήτοι προκειμέ- 
νου περί Χιτισμοΰ, Ρα(ν)χΐτ'-- 
σμοΰ, Γονααισμοΰ, Κουλουμβα- 
κιάσεως καί ΣΑΝιδιάσεως. Ή  
περί·. Γωσις Αρνήσεως τών ψυχο 
τκτθών δπως δεχθούν Τήν θερα- 
πείοη» Αντιμετωπίσθη οδτω: Είς 
τούς δημοκρατικούς πολίτας θά 
μοιρασθοΰν σκονάκια τής ψυχο
σωτηρίου Πενινκιλίννης. Κάθε 
δημοκρ<χτικός θά ξεμοναχιάζει 
τόν νοσοΰντα Βασιλόφρονα τοΰ 
όποίου έπιθυμεί τήν θεροτηείαν, 
ρίπτων τό σκονάκι έντός Οδα- 
τος, γάλακτος, οίνου κλπ.

Κρατεί ή γνώμη δτι τής θε
ραπείας αύτής πρέπει νά έξαι- 
ρεθοΰν οί άρχηγοί Γσνατδς. 
Τσαλδάρης, Παποίνδρέου, Ζέρ^ 
βας, Κουλουμβάκης, οί Διευθυν 
ταί τών Βασιλοφρόνων Εφημε
ρίδων, ό Σούρλας καί μερικοί 
άλλαι έξέχουσαι μορφαΐ της Νό 
σου διά δύο λόγους: Ιο ν ) Έ -  
σο#τερικούς—ψυχαγωγικούς καί 

2ον) Εξωτερικούς — Έπιστημο 
νικούς καί Τουρ στικούς. "Αν βε 
ροητεύσωμεν Ακόμη καί αύτούς,

01 μεγάλα-' ΕλλαδΚίς έπί Γ<?ρ- 
μονών τήν Ελλάδα τήν θέλα*ε 

6τσς

K o i τώρα έπί "Άγγλω ν 
τήν θέλουνε §τσι...

A M A H  &ΙΕΤ8ΤΝΖΕ&Σ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ή  Άνών'ίμος Φββιβτιχή 

’Εταιρία *Ε5χμ.»τ&λλ«ύσ*ωί Λα 
ών ό «ΑΞΩΝ» «ίδοπ&ΐίϊ τήν 
άζιίτΐ(ΛΛν π*λοτ*ίαν της 8τι 
λόγψ κβίταΛ̂ ροφής τής *«ν- 
τριχής ϊδρβις »ν ΒΕΡΟΛΙΝΟ· 
βα βυν*χίοΐ(| τας «ργαβίας της 
»ίς τα ϋΓοχαταστήμχτΊ Ε1Λ- 
ΛΑΔΟΣ, ΙΣ Π Α Ν ΙΑ Σ  *αί 
ΤΟ Υ ΡΚ ΙΑ Σ .

λέγουν οί είσηγηταί τοΰ σχεδί
ου, μέ τί θά διασκεδάζουν πλέ
ον οί "Ελληνες;

Λόγοι έσωτερικής ψυχαγωγί
ας έπιβάλλουν τήν δαετήρησίν 
τον. * ΐψ* έτέρου λόγοι Επιστη
μονικοί καθαρώς. Πρέπει νά Α
φή σωμεν μερικούς ^«χσπαβείς 
άθεραπεύτους διά μελλοντικά 
πειράματα Εύρωπαίων σοφών, 
οί όποιοι, ώς είκάς, θά ένδια- 
φερθοΰν teed θά κακέλβουν είς 
τήν 'Ελλάδα. Πρέπει συνεπώς 
νά έχωμεν νά τούς έπιδείξωμεν 
μερικά δείγματα ζώντα τής νό
σου διά νά διαπιστώσουν μόνοι 
των τήν Απστελεσμαηκότητα 
τής θεροπιείας. ΘΑ τούς δείχνου 
με π.χ. τόν Παπανδρέου καί τόν 
Γόνατά καί θά τούς λέμε: 
Τούς βλέπετε; Νά βτσι ήταν καί 
μερικοί άλλοι άλλά τούς πέ
ρασε. ..»

Kod ό πολιτικός μας συντά
κτης καταλήγει: Παραμένει ά
γνωστον άν τό σχέδ'-σν θεραπεί
ας συμπεριελάμβανε καί τήν 
Α.Μ. τόν Βασιλέα Γεώργίσν.'Ο- 
πωσδήπστε Πολιτειακόν πλέον 
πρόβλημα δέν τίθεται είς τήν 
Ελλάδα, πλήν έντός τοΰ Δρομο 
καΐτείου, δπου θά έγκλεισθοΰν 
οί Ασθενείς έπί τών όποίων τυ
χόν δέν θά «πιάση» ή βατσίνα. 
Έκεΐ θά στηθη μιά μόνιμος κάλ 
πη δπου θά ψηφίζουν τρεις φο
ρές τήν ήμέρα τό «Έρχεται — 
Ερχεται» γΐά νά τούς βγοΛνει ό 
καΟμέν . .

Ό β α σ ι λ η ά ς
Καμαρωτός _ καμαρωτός καλοντυμένος καί στητός 
χορτάτος δπως πάντοτε μέ φουσκωμένα στήθια.
Πρόβαλλε πάλι γελαστός, γαλαζοαίματος Αστός 
κι’ Αρχτνησε νά τσαμπουνά τά ίδια παραμύθια:
«Δίκιά μου είν* ή θάλασσα, δικός μου είν* ό ούρανός,
Τά στάχμα πού φυτρώνουνε στούς κάμπους οά χρυσάφι.
Γιά μένα τάστρα βγαίνουνε καί τά σπαρτά βλασταίνουνε,
Γιά μένα είν* τά φλάμπουρα γιά μένανε κ* οί τάφοι!
Ό  ήλιος καθρεφτίζεται στή κόκκινη πορφύρα μου 
Νόμοι, προφήτες προσκυνούν τ* όλόχρυαό μου στέμμα.
ΟΙ πύλεμ* είν* ή δόξα μου, Ετσι όρίζ* ή Μοίρα μου 
Kod ή σοδειά μου nod τό βιός είν* τοΰ λαοΰ τό αίμα!
Γιά μένα πόλεις καί χωριά, γιά μένα βιλαέτια 

χτίζονται καί γκρεμίζονται στή κοσμοπλάστρα γή.
Γιά μένα δλα τάδικα καί .μή ζητάς τά atria,
Γιά μένα ή νύχτα Ερχεται καί ροδοφέγγ* ή αύγή!
Έχω  χιλιάδες Λύλικούς πού μπρός μου γονατίζουνε, 
σΕνα μου νεύμα, Αύγερινός καί Πούλια τρεμοσβύνει.
Στή διάβα μου πεβαίνουνε, στή προσταγή μου χάνονται 
Κι’ δ,·α ζητήσω ό θάνατος καί ή ζωή μοΰ δίνει!
Πατρίδα δέν έγνώρ σα, γιά πατριώτης φαίνομαι.
"Αρχοντας μέσ* στούς άρχοντας, δτι μάρέσει κάνω I 
Στά χέρια ρου ό Παράδεισος στά χέρια μου κ* ή Κόλαση 
Τί κι* άν τεντώσει τό σχοινί ποτέ δέν θά πεθάνωΐ»

—«Χά, χά ! Γελάστηκες.πολύ» κάκοα φωνή Ακοκρίθηκε: 
Κάποια φωνή τεού ξύπναγε τό θάρρος στή ψυχή.
Κι* Ινας Εργάτης φάνηκε. Ό  Βασιληάς φοβήθηκε.
Πρώτη φορά τόν Ενοιωσε μέ τέτοια τα ρα χή...

«ΧΑ, χά, γελάστηκες πολύ πάλι τοΰ ξαναφώναξε.
Μιά πήχυ γης δέ σοΟμεινε σ’ αύτή Εδώ τή χώρα.
Τά μεγαλεία σου χάθηκαν, κι* δ θρόνος σου γκρεμίοττηκε 
δ,τι κι’ «ν  πης δέν σώζεσαι μέ τίποτε πειά τώρα!
Κύττα γροθιές πού ύψώνονται Ενάντια πρός τό στέμμα σου. 
Καλύβια, σπίτια γίνονται κάστρα νά μήν περάσης.
Κι* αύτά πού χρόνια Εκλεβες άπ* τό φτωχό τόν "Ελληνα 
θέλεις, δέ θέλεις τώρα πιά δλα θά τά ξεράσης!»
Κι’ ό Βασιληάς πού ζάρωσε Εντρομος τόν Αρώτησε:
«Πο ός είσαι σύ πού σήκωσες τάνάστημά σου, ποιός;
Καί νά μέ βρίσης τόλμησες;» Κι* ό έργάτης τ’ Απεκρίθηκε: 
—Ή  Δύναμις πού νίκησεν: Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜ ΟΣ Λ Α Ο Σ !»

Ο ΡΩ Μ ΗΟΣ

Γερμανοί αίχμάλοτοι σ τό ν Πειραιά

Ή ... υποδοχή τους!

ΣΤΟ ΛΣΤΕΡΟ ΣΚΟ Π ΕΙΟ Ν

Ό  καιρός σήμερον.
ΤΥΠΟ» ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

■ Τό Άστεροσκοπείσν Αθηνών 
έξέδωκε τό έξής Ανακοινωθέν: 
"Ανεμοι Βορειοδυτικοί (έκ Πό
τσδαμ) πνέουν σφοδρώς καθ’ δ- 
λην τήν διάρκειαν τής παροιΧ 
σης έβδομάδος. Τό Κυβερνητι
κό σκώφος Εκπέμπει «£>-ο·8»πρός 
τόν Γεώργιον λέγοντας: «Φoυpu 
τούνα στά πατζάκια μας! Προ- 
μηνύεται κοπαιγίς έκ μέρους 
τών δημοκρατικών κομμάτων. 
Ό  Ατμοσφαιρικός Αήρ δονεΐται 
Απ' τήν λέξη: Δημοκρατία —
Γιάλτα — Πότσδαμ! Ό  καιρός 
φαίνεται πώς θά βελτιωθή συν. 
τόμως μέ τήν ’Αντιπροσωπευτι
κή Κυβέρνηση. Είς τάς ύπαιθρί- 
ους περιοχάς τής χώρας Επε
σαν. .. κεφάλια Εκ τής σπάθης 
τών τοτγμάτων Γεωργίου Β '.

“ Οποισς θέλει νά γελάση, μ* δσα πράγματα θά δή 
πρέπει τώρα στήν Ελλάδα, όπωοδήποτε vApOQ 
θά σάς πώ όλίγους τύπους πού ύπάρχουν έδώ πέρα 

καί μολύνουν τόν άέρα.
Μ Α Υ ΡΑ ΓΟ Ρ ΙΤ Η Σ : Μάς έρούφηξε τό αίμα ό μεγαλοκαρχαρίας. 

Τώρα δέ τοΰ Εχουν δώσει δλας τάς έλευθερίας.

ΤΑΓΜ ΑΤΑΛΗΤΗΣ: Αγκαλιά μέ τούς έχθρούς μας έχτυποΰσε τό
(Λαό μας.

Τώρα είναι έθνοφύλαξ καί μάς βγάζει τό θεό μας.

Δ ΙΑ Φ Ο ΡΟ Ι Δ Ο Σ ΙΛ Ο ΓΟ Ι: Φάγαν, ήπιαν καί σκοτώσαν κάθε τί-
ίμιο πατριώτη. 

Τώρα πάλι τρών καί πίνουν εις τό μέγαρον Ζελιώτη.

ΕΑ Μ IΤ Η Σ : Πάντα είχε μπρός τό στήθος στό βουνό, μέσα στήν πόλη, 
μέ τό δπλο του στόν ώμο, δέν ύπήρχε γι* αύτόν σχόλη 
Κι* άφοΰ Εχυσε ποτάιΐι αίμα μέσ’ στήν κατοχή, 
τώρα είν* φυλακισμένος, βρέ τί θαύμα έποχή 11

ΤΟ Σ Φ Υ Ρ Ι



1 Τ Ε η ε ν τ η η  ειΙΟΗE S ιε ιΉ Σ  “ m X R H IQ P IS o
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥΣ ΩΡΑ!!..

Ε π ιδημ ία  λύσσας στούς έν Έλλάδι αντιδραστικούς 
Εικοσιτετράωρο σ υ νεχ ές  τράβηγμα τών μαλλιών τους 

«Τσώρτσιλ, Τσώρτσιλ! Ίνα τί μάς έγκατέλιπες;»
"Οταν άρχισαν νά yivavtca 

yvwosA τά άπστβλίσμβτα χ&ν 
Αγγλικών έκλογών στήν ‘Αθή

να, καταπληκτικά φαινόμενα
ιταρβϊηρήβηοο»', Τά κεραμίδα
τόν onwtOv ξέφευγαν άπό τις

κλοφόρησε σέ χιλιάδες άντίτυ- 
πα κι* έγραφε τά άιβπελέσμα- 
τα. 'Αλλ' ot δεξιοί περίμεναν νά 
βγάλουν ικοραρτήματα ot δικές 
τους έφημερίδες. TEid τέλους 
βγήκε ή «Έοτία» καί τήν πήραν

ΣΟΥΡΑΑΣ: ΣυγκΆτροσε ρέ τά ιπχ-δ.ά, νά πάμε στό Πότσ-
&ζμ, νά κάνουμε μτιλδχο... τοΰ "Ατλυ!

ατέγβ; κι* έπεφταν στά κεφάλια μέ λαχτάρα μήπως έγραφε ..
τ£βν δεξιών. Κι' δ καβένας τοος άλλοιώτιχα άποτελέσματα. Ά λ
ΐψίηrtTfr λά καί ή «Εστία» έγραφε τά- ,

— ’Ο χ! ΚεραμίδαJ. .  ίδ’α!
*Η «Ελεύθερη 'Ελλάδα* κυ- — Πάει! Χάλασε 6 κόσμος !

Μουρμούρισαν οΐ μοναρχοφασί
στες.

Ot 'Αρχηγοί τοϋ Μαύρου Με
τώπου πθρίμεΜαν μέ άγωνία τ’ 
άποτελέσματα. Κι’ δταν τά Εμα 
θαν τούς ήρθε άλλο... πράμα.

Τοΰ Γόνατα τό σαγόνι έπήγε 
πίσω άπό τό αΰτΐ καί άκόμη δέν 
έπανηλθε στ^...  βάσι του. Ό  
Ζέρβας έβγαλε τή χ ρ υ σ ή ,  
πρσβλέπσντας, οτι τοΰ κόβεται 
ή ... χ  ρ υ σ ή έπιχορήγησις 
έκ Λονδίνου. Ό  Παπανδρέου, δ
ταν άκουσε τά πρώτα άπστελέ 
σματα, πήδησε είς Οψος... δύο 
μέτρων καί δάγκωσε τή μύτη 
του. Έκάλεσε δέ άμέσως τήν 
σύζυγόν του κυρίαν Κυβέλη κοΛ 
τής εΐπβ:

— Τοψάσου ν’ άρχίσουμε τΙς 
θεατρικές παραστάσεις. Ή  πολι 
τική σκηνή δέν μάς σηκώνει 
πλέον.

— -Καί τί βργο θά παίξης, Γι- 
ωρ^άκη; Τόν ρώτησε ή κ. Κυ 
βέλη.

— Άμλετ. «Νά ζή κανείς ή 
νά μή ζη;>.

Παρ' δλ’ αύτά δμως δ κ. Πα 
πανδρέου δέν θά έγκταλείψη 
τήν πολιτική, άλλά θά προσαρ 
μοσθή πρός τήν νόαν κατάστα- 
cn. AOptq, καθώς έγνώσθη, άλ 
λάζει τήν όνομασία τοΰ κόμμα
τός του καί τό βαφτίζει... ’Ερ
γατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα 
•Ελλάδος.

Ο Ι λαϊκοί, δταν Εμαθαν τ’ ά-
iiim iit'm m iim iitiiiim m iim Hiiiiu

01 ΕΛΑΣΙΤΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ
Μιά «όμάδα άπό τούς άγωνι- 

στές τοΰ Έλληνικοΰ λαοϋ, τούς 
γενναίους μας Έ^άσίτες, πού 
ΐώρα σοητοώνουν μέσα στίς φυ
λακές, έστειλε χθές τήν παρακά 
τω έπ!στολή στούς ’Εργατικούς 
ψηφοφόρους της "Αγγλίας :

«Άδέρφ.α μας!
Ποτέ δέν φανταζόμασταν, δτι 

τόν Δεκέμβριο, πού άντιμετωπί- 
ζαμε τούς φασίστες καί άντι- 
δραστιικούς της χώρας μας καί 
πού βρεθήκαμε στήν άνάγκη ν’ 
άντιμετωπίσουμε καί τά τάνκς, 
πού Εστειλαν έναντίον μας ό κ. 
Τσώρτσιλ κοΑ ό κ. Μάκ Μίλαν, 
ποτέ,, λέμε, δέ φανταστήκαμε 
δτι σας είχαμε στό πλευρό 
μας. Έμεΐς χτυπήσαμε τότε, 
στήν "Αθήνα, τήν πολιτική τών 
Τσώρτσιλ καί Μάκ Μίλαν. Έ 
σεΐς τούς φυλάξατε καί τούς... 
κανονίσατε τώρα. Γειά σας, σι> 
ναγωνστές».

Τ ΣΑ Τ ΣΟ Σ : Τά μάθατε, Μακαριώτατε, τ’ άποτελέσματα τών 
’Αγγλικών έκλογών;

ΔΑ Μ Α ΣΚΗ Ν Ο Σ: Μή μέ άγγίζεις! Είμαι έτοιμος νά... πέσω!

HUHEHIATE ΤΟ ΠΜΓΕΧΕΣ 
φτμ» τηι “umiiim,,
θά συνταραχθήτε περισσό
τερο άπό τόν... Τσώρτσιλ, 
πού £χασ£ τίς έκλογές!

Η “ΑΑΧΑΗΙΒΑ,,
πάντα γ κ α ν ι ά ν ,  δπως 
6 . . .  Ά τλ υ !

ποητελέσματα, άρχυΟαν τούς 
θρήνους καί τούς όδυρμούς έπί 
ένα εικοσιτετράωρο. Κατόπιν ό 
Μπέης Μαυρομιχάλης έτοίμασε 
γιά τούς -̂ θλιμμένους συγγε-

Λυσσιατρεΐο έγέμισε άπό λυσ- 
σώντες Χίτες, Έβενίτες κ·.’ Έ δε 
σίτες, οΐ ότ*>ίοι ώδηγήθησοίν έ
κεΐ πρός θεραπείαν, άν καί ή 
κατάστασίς τους είναι άθερά-

Μετά τΙς ’Αγγλικές έκλογές καί τό Πάισδαμ, θά δουλέψω.. · 
βούρτσα στήν Ελλάδα, γιά νά καθαριατή ή φασιστική βρωμιά.

,νεΐς καί φίλους τό ν... κ α φ έ  πευτη, δλοι δέ προσήρχσντ<χν
τής παρηγοριάς. στό Λυσσιατρείο λυσσασμένοι

Ή  σπουδοαστέρα δμως συνέ- μέν, άλλά μέ τή ν ... ούρά στά
πεια τών έκλογών ήταν δτι τό σκέλη !

0 ΓΑΥΞΜΠΟΥΡΓ ΒΑΖΕΙ
ΤΑ ΡΑΣΑΤΟΥΔΕΣΠΟΤΗ

Α Π Ο Σ Υ Ρ Ε Τ Α Ι  Σ Ε  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι !

Δραματική ήταν ή έντύπωσις, 
πού προεκλήθη έκ τών έκλογών 
στόν Γεώργιο Γλύξμπουργ καί 
στόύς ιέδώ κυβερνητικούς κύ
κλους. "Οταν έγνώσθησαν στό 
Λονδίνο τά άποτελέσματα, τό 
μονόκλ τοΰ Γεωργίου ξέφυγε ά
πό τό μάτι του κι’ Εκαμε γκέλ 
στό κεφάλι τοΰ ΰπασπιστοΟ του 
Μαρκεζίνη.

— Καταστρόφ! άνέκραξε---
Έλλην στί ό «Μεγαλειότατος».

"Επειτα πήρε στό τηλέφωνο 
τόν οίκο τοΰ *Ανπβασ< λέωζ 
στήν Ελλάδα.

— Ά λλ ό ! Οίκος το ΰ  Άντιβα· 
σιλέως έκεΐ;

— Μάλιστα, άπήντησε ό κ 
Γ  εωργάκης.

— Έδώ  Γεώργιος Β '.  θέλω 
-όν μακαριώτατο.

— Άμέσως, Μεγάλε ότατε.
Ot Γραμματείς καί οί Φαρισ-

σαΐοι έψαξαν παντοΰ, άλλά δέν 
τόν βρήκαν. Ξαναπηγε λοιπόν Λ 
Γεωργάκης στό τηλέφωνο καί 
ΐ'·.'.ί στόν Γλύξμπουργ:

— Μεγαλειότατε, δέν ξέρουμε 
πού Εχε: πάει. Βρήκαμε μόνο τά 
ρ jcort του.

— Ό  Ιδιος ποΰ εΐνα1;

— Δέν ξέρουμε. Φαί νέτα1 *6*, 
Εμαθε τ’ άποτελέσματα τών έκ
λογών, Kod βρέθηκε. . .  άλλοΰ 
αύτός. κι* άλλοΰ τά ράσα του.

— Καλά, δέν πειράζει, άκάν- 
τησε ό Γεώργιος. Στείλτε μου 
τά ράσα του, γιατί άποφάσισα 
νά τά φορέσω έγώ καί νά άπο- 
τραβηχτώ σέ μοναστήρι.

Ό  πρωθυπουργός κ. Βούλγα 
ρης θά ύποβάλη έντός τών ήμε- 
ρών δήλωσι... μετανόίας γιά τό 
δτι έδέχθη νά γίνη Πρωθυπουρ
γός. Έκεΐνος δμως πού τήν Ε-, 
χει σκούρα είναι ό ^κ. "Τσάτσος. 
Χθές τοΰ τηλεφώνησε ό προΐστά 
μενός του κ .. . .  Σούρλας:

— Ούρέ ζαγάρ‘ 1 Γιατί μοΒ- 
πες, δτι ό Τσιώρτσιλ ^τήν είχε 
σίγουρη .τήν έκλογή; Ά ν  β£ν 
μοΰ τώλεγες αύτό, έγώ μέ τά 
πιδιά θά είχα πάει στό Λονδίνο 
καί θά τόν έβγαζα μέ τά τσα
ρ ο ύ χ ι! Γιατί, ούρέ μέ ξεγέλα 
σες; Στάκα νάρθώ στήν Αθήνα 
καί θά σοΰ δείξω έγώ.

Καί ό άτυχής κ. Τσάτσος πε
ριμένει τήν τ μωρίαν του άπο 
τή. . .  μάχαιρα τοϋ Σούρλα. Μά 
χα'ραν τοϋ Εδωκε, μάχαιρανθα 
λάβη! . .


