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ΜΙΑ ΠΑΡΑΦΩΝΙΑ

ΤΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΧΟΡΙΑ
Κύρ-Διαφιντή.

r ΠροΟτουν ίρουτοΟ διά τήν 
καλήν σου ’Υγείαν καί &ν 
καί δι’ έμέ Ιρουτ&ς... «κλιά- 
φτα Χαραλάμπη».

Ίέχου ποδμ’ έρχουμένους 
οτήν’Αθήνα μίνια βδουμάδα.

Νά μήν άβασκαθήτε μίνια 
χαρά είστι οΟλοι σας κι* &ς 
Υκρινιουλουγάτι μΐ τού μι- 
ρουκάματου!

Τού ψ’μάκι σαζ τοόχιτε, 
ιά ρούχ’σας τάχιτε, τού σπι· 
ΐάκ’σας τοδχιτε, τούν μι- 
οθουλάκ’σας, λίγου-πουλύ, 
ΐούν τσιμπδτι· τί δλλου θέτι, 
Όληουζαγάρια τοΟ κιρατδ; 
Ρουτήσατ’ πούς τά πιρνάμ’ 
μεϊς στά χουριά; Ξέριτε 
ούότ’ γυρνουβουλάμι όλη- 
μερίς ξυπούλ’τοι στ’ άγκά· 
&α καί τού βράδ’ ψουφου- 
λουγάμι μισ’ τίς σπ’λιές, 
Υιατ’ τά σπίτια μας εΤνι κα- 
Ι*ίνα;

θά μ’ πής: «Ποιούς φταίει 
*οΟνι καμίνα ;» Ά μ ' μ' πής 
Τίτοια κ’βέντα, είσι μα- 
°κ ’ρ3ς κι’ σύ κι’οδλο σ’ τού 
Σιτικού άπό γυνιέκα κι’ ά- 
δερφή μέχρ’ κ'ταλουπήρου- 
ν°υ !...Γ ια τ’ αύτούνου τού 
Χ’νέρι μάς φτειάξατι: Βάλα- 
Τι ’μάς τούς τριλλούς νά 
βροΟμι ποιούς τά φταίει, κι 
°εΐς μασουλουγάτι τού κα- 
λ°0  κιροΟ πού στόν λ’μδ νά 
®άς καθήσ’ν κειά π’τρώτι! 

μΐ τού μπαρδούν δ'λα 
ΠοΟΘ’ δμως νά βροΟμι 

*ήν δκρ’ ; Τούν αΤτιου; Ίδώ 
6Υ νε τού ίδιου, ντίπ κατά 
ν*1π, μί κειό π'λέν ol άρ- 
Χοίουλόοι ήμοΟν προύγου- 
νοι;

«Ή νανε μιά τσούπρα 
πού κίνταγι μαντήλι 
τού βράδι στό καντήλι... 
καί πήγε τού πεντίκι 
κ’ Εφαγι τού φυτίλι 
άπού μίσ* άι»' τού καντήλι 
πού Εφεγκε κι* κίντσγε 
ή τσούπρα τού μαντήλι... 
κι’ ντήλι—-ντήλι-ντήλι...
Κι* πήγε κι* ού γάτης 
κι* Ιφαγι τούν πεντικού 
ποΟφαγι τό φυτίλι 
άπού μίσ’ άπ* τού καντήλι 
πού Εφεγκε κι’ κίνταγε 
ή Τσούπρα τού μαντήλι...
Κ ι’ ντήλι—ντήλι—ντήλι...
Κ ι’ πήγε κι" ού σκύλους 
κι* Εφαγι τούν γάτη...

κι* πήγι τού στυλιάρη 
κι* Εδειρε τού σκύλου...

Κι* πήγι κι’ ού φσυρνάρης 
κ* ϊκαψι τού στυλιάρη...»

Κι* τριέχα γύρευι, κι* Νι- 
κουλού κ α ρ τ έ ρ ε ι Ά ε ι ,  νά 
βροΟμι τούρα μεΐς, ποιούς 
φταίει ποΟνι καμίνα τά σπι
τικά μας ! Νά βροΟμι τούν 
πεντικόν δ’λαδή ποδφαγι 
τού φυτήλι, κι’ σεΐς νά μα- 
σάτι δώθ* κάτου, άντάμα 
γάτ’δες καί πεντικοί, καί νά 
πίνιτε στή γειά τού ζουν- 
τούβουλου τού χουριάτ’ ί 
Αύτού τού χ’νέρ’ μάς φτειά- 
ξατι! θά μ* πής : «Τ’ ήθε- 
λ’ς νά γιένι;» "Αει σά πί- 
ρα, ρέ πού θά ρουτήσης κι’ 
οδλας ! Νά βουηθήστε νά 
ξαναφτειάξουμε τά χουριά 
μας. Τί κάνει λιέει ; Μί τί 
λιεφτά ; Νά κόψ’τι τού λαι
μόν σας.

Τούσοι κι’ τούσοι Οίκου- 
νουμουλόοι ποΟχιτε δοΟ 
μέσα τί κάν’; Τί σόι οίκου- 
νουμουλόοι εΤνι &ν δέ μπου-

(Συνίχβια ϊΐς τήν 2α■* ·ελι9α)

« Α  Η Μ Ο Κ Ρ  Α Τ Ι Κ Α , ,

ΑΙ 2 0 BIETIECAI ΕΚΛΟΓΑΙ
ΤΑ  ΚΑΤΕΑΟΟΜΤΑ Ell Α Υ ΤΑ Ι  ΚΟΜΜΑΤΑ

ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
Μ Ο Σ Χ Α , (ΤοΟ έπιζήααντος

άνταποχριτοΰ μας).— Τήν Κυ
ριακήν διεξήχ^ηβαν, μέ άπό 
λυτόν τάξιν, έκλογαί εΐς δλην 
τήν Σοβιετικήν Ένω σιν . Τά 
99,5 °Ι„ έψήφισαν ένθουσιωδώς 
ύπέρ τής κυβερνήσεως. Τά ύ- 
πόλοιπα 0,5·/» δέν έψήφι·αν κα- 
θόλου.

*0 Στραταρχης Στάλιν ήτο 
κλεισμένος εΐς τό Κρεμλΐνο 
καί άνέμενε έναγωνίως τήν Εκ- 
δοσιν τών*1 άποτελεσμάιων

Τά στοιχήματα μεταξύ τοΰ 
πληθυσμού Εδιναν κι* Επαιρ
ναν. Μία άτμόσφαιρα άβεβαιό- 
τητος έπεκράτει. Ό  κ. Μ ολό
τωφ δέν άφησε οΟτε στιγμή 
τά τηλέφωνα νά ήσυχάσουν. 
Συνεχώς ζητοΰσε πληροφορίες

διά τήν πορείαν τών έκλογών. 
Ιδιαιτέρως άνηουχοΰσε διά τά 
όποτελεσματα τών όρεινών 
δήμων.

Τήν παραμονήν των έκλογών 
Ελαβον χώραν όγκώδεις δια 
δηλώσεις τοΰ κόμματος τών 
Σταλινικών καί τοΰ κόμματος 
τών Σταλινοφρόνων. Ό  φανα
τισμός τών όπαδών άμφοτέρων 
τών κομμάτων ήτο μεγάλος. 
Τρίτον μεγάλο κόμμα—τό κόμ
μα τών Σταλινιστών—έπέστη 
σε δι* άνακοινώσεώς του τήν 
προσοχήν τών όπαδών του ίπΐ 
τής μεγάλης σημασίας πού εΐ- 
χον αΐ έκλογαί. Τό κόμμα «’Ιω
σήφ Στάλιν» έξ άΛλου, είχε 
καταλάβει τούς ραδιοφωνικούς 
σταθμούς καί έξέθετε διά μα

κρών τό πρόγραμμά too.
01 έκλογείς—ώς ήτο έπόμε· 

νον— εύρίθησαν είς πολύ δ6· 
σκολον θέσιν κατά τήν ήμέ
ρα ν τής έκλογής, δ όιι δέν ί- 
γνώριζον ποιον έξ δλ«ον τώ* 
κομμάτων Επρεπε νά ψηφίσουν. 
Εις τό γεγονός αύτό ώφείλετο 
καί ή άνωτέρω άναφερθ^ ίσα Α 
γωνία τοΰ Στρατάρχου Στάλιν.

Υ. Γ . Α Ι  κυκλοφορήσασαι δια
δόσεις περί «διπλοψηφιών» εί
ναι ψευδείς. Ψ ίυδής έττίσης el- 
ναι καί ή φήμη καθ’ ήν ό Στρα 
τάρχης Στάλιν ήπείλει ότι έάν 
αί έκλογαί δέν γίνουν μέ άνα- 
λογικήν θά άπόσχρ.

Τό Ο 5 ·/# τό όποιον δέν έφ^- 
φισεν είναι καλά καί οβς χαι
ρέτα.

ΟΙ Ρ Ω Σ Σ ΙΚ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ

Σύγκρουσις μεταξύ δύο διαδηλώσεων άντιθέτων φρονημάτων στή Μόσχα
"Η : Νταραβέρι νά γίνεται
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ΪΚΆοχραφ\ΰι$
|·· I .  Sopiavdnovkov. Μόνυν 
τρεις. Δέν υπάρχει τέταρτη κα- 
ϊανομή Και νά υπήρχε δμως 
βΐς t i da ocu εχρησίμευε ;

Πχναγήν Σ  ι ρ ο ύ ΐ η *  (αντί- 
βενιζελικόν). Τίποτε αλλο.

Πίλαμίΐαν  (Υπουργόν Υ 
γιεινής). Καλόν θά είναι νά 
καραιτηθήτε. 'Η  εξουσία θά 
βάς φθείρη πολιτικώς.

’ Ί&Λπχαιάδην. Δέν λέτε ε
κείνου τοϋ Νόβ«, πού τόν κά
νετε καθημερινώς παρέα, νά 
ήσυχάση λίγο;

’A v d g y v rO v  Φ τνπ αοβν. 1 ) 
Τ ή ν  31 ην Μαρτίου. *Η ήμε 
ρομηνία εΐναι Αμετάθετος. 2) 
Δέν μπορείτε νά ψηφίσετε δι’ 
άντιπροσώπου. Κουράγιο.

Κ *  Έ φ ’ δσον τά
τσιγάρα τοΰ δελτίου έχουν ά- 
κριβίότερα άπό τήν ελεύθερα

αγορά όέν υπάρχει κανε·ς αο 
γος νά κάθεσθε ούρά στόν χα- 
πνοπώλη τής συνοικίας σας. 
Έ ά ν  δπως μάς γράφε ε, δέν 
μπορείτε νά κόψετε τήν ονρά 
— τίιν συνήθεια .. . τής ούράς 
δηλαδή—  άποτανθήτε εις τό 
Ύπουργεΐον καί ζητήσατε τήν 
έλάττωσιν τής τιμής τών σιγά- 
ρέττων τοϋ δελτίου ή — δπερ 
εύκολώτερον— τήν αύξηση τής 
τιμής αύτών. Σκεφθήτε τό 
πράγμα και μόνος σας καί κά
νετε δ,τι σάς καπνίσει.

W  (Συγγραφέα αμερικανι
κών Ιστορικών σενάριο). 1) Τό 
«εύρηκα - εύρηκα* τό είπεν δ 
Αρχιμήδης καί δχι ό Κολόμ- 
βος δταν εΐδεν τήν ’Αμερική. 
2) Τήν Ιποχήν τών Φαραώ 
κατά τάς πληροφορίας μας δέν 
υπήρχαν ραδιόφωνα. ><¥

Μονοπώλιον
«Έπί τέλους στή Βάρκιζα 
άνηχρύσΑησαν ot δυό κό- 
βμοι: Ό  κόσμος τής Αντι- 
σιάαεως καί ό άλλο;...*.

("ΑοΘρον κ. Ήλ. Τσψιμώκου. 
“ Ετσι χάριν ίύ*ολίας,
«ι* άντιστα;»εως μή ούσης, 
μονοπώλησε δ Ή.\ίας 
τήν «άντίστασι» στό κόμμα I» 
«Βρέ, rl Εχ ις νά άκούσης, 
φ ου*αρα Ρωμηέ, άκόμα Γ

—  «θ ίΐά  — Λιοΰ :»
— «Τί θέλεις πάλι;»
— « Ό  Λιας είχε κεφάλι;»
~  Κάπου τοβχει παραπέσει!»
— «Τί λές θειά; Μοΰ φέρνεις

[ζάλη I*
— «Τή Λαμπρή φορούσε φέσι 
κι’ άρα θάχε καί— κεφάλι t>
» · * · · · · · · ·  ■ · · · ·

Ά ν τ ε  τώρα, δίχως φέσι, 
ν '  άποδείξης δν σ’ άρέση,
6τι είχες καί... κεφάλι ί"
. .  .................Έ  ρέ χά λ ι!

•

«Πειθαρχικός»
*Q άφιγθίϊς Πε\τέκπς Ζάν 
«έδείχθηκε πειθαρχικός», 
—κατα Σοφουλην -κι’ ώς είκός 
ίγλύτωσε τήν καρπαζάν...
Κι*'6 κόσμος πιά ζητεί νά μάθη 
«ό πώ~ ό Ζάν δέν «άνεστάθη» 
Ά λ λ ά  άνθίσταται ό Ζάν, 
χωρίς χρυσήν ή -Εστω—άρζάν;

Μουσουλμάνος
— «Είς τήν Ρωσία έψηφίσανε, 
προχτές τήν Κυριακή!» 
— «Μωρέ, τί λές έκεΐ 
Μήπως γνωρίζεις ποιοι κερδί

ζα νε  ;
— «01... «δημοκρατικοί» 
νίκην έκαιακτήσανε 
«δλοκληρωτική !*
— «Τάχα μέ πλειοψηφικό 
ή άναλογική;»

Κι*Επειτα λέν τινές χαζοί, 
καί τούς πιστεύει κάθε χ^νος, 
πώς ό Άδόλφ οΓ Χίτλερ ζή 
καί κρύπτεται ώς... Μουσουλ- 

[μάνος.

Καμπήν
(Άρθρον τής «Ελευθερίας» 

*Ω  άναγνώατα, κύττα 
Έλληνοα γγλικά  ι 
«Καμπή δρ νότ Καμπή ;» 
Μάλλον «καμπή» καί είτα 
στρί... ά λά Γαλλικά...

•
Έδιάβασε τά τής «Καμπής* 
καί είπεν ό έκ Σ ά μ ο υ :
—  «Αγαπητέ μου, t i νά πής; 
θύμωσαν τά «χρυσά» μου*.

99,5%
*Αν ήμουν Ρώ ιος— τί φρικτόΙ- 
Θάμουν μισό τοϊς... έκατό.

Ή  Κυβέρνησις είναι άποφασιομένη νά σεβασθρ τόν 
Ιβχύοντα έκλογικόν Νόμον. θ . ΣΟΦΟΥΛΗΣ

ΥΠΗΡ^ ΙΜ Α Τ ΙΣ Μ Ο Υ . «Στόν
κα ιρ ό  τής ΕΟ ας».

I. Σ Ο Φ ΙΑ Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ . «Ό  
διάβολος τοΰ άνθρώίου».

θ . ΣΟ Φ Ο Υ Λ Η Σ  « Ό  ψευτο- 
Θόδωρος.

Γ Κ Ο Τ Σ Η Σ . “Επίκαιρα γεγο 
νότα.

Κ ΕΝ ΤΡΟ Ν - « Ά λ λ ο ς  μέ τήν 
Πύλαρο κα'ι μιά μακαρονάδα». 
Ν. Ζ Α Χ Α Ρ ΙΑ Δ Η Σ . «Γιατί δέν 
3κότωσα τόν Χίτλερ».

Σ . Β Ε Ν ΙΖ Ε Λ Ο Σ  «Μεταξύ σο 
βαροΰ καί άστείου».

Δέν παρητήθη ό κ.Σταμ.Μερ- 
κούρης

METEQPOACTIKO ύΕΑΤΙΟ
Ένέσκυψεν χιών. Κατόπιν 

τουτου δ κ. Καψαντάοης έμή 
νυσενπάντας .τούς εύθυμογρά 
φους.

ιι ιι,ινεμ nm
(Συνέχεια έκ τής 1ης αελίδος)

ροΟν νά φτειάξ’νε λιεφτά ; 
Γιά τού «κλιέφτω—κλιέφτεις 
—κλιέφτει» εΤνι μονάχα ;

Κύρ-Διαφιντή.
ΜΙ σχουρνάς πού λιέω 

κι* κάτ’ πάρα πάνου, άλλά 
ίέχου έσωκλείστους στήν 
καρδιά μου πούνο πού δέν 
λιέει νά πάψη ού έρμους, 
τοΰθ’ δπιρ μϊ πιάνει τού.... 
παράπουνο. Μίνια βδουμά
δα πού γυρνάου στ’ν ’Αθή
να ακ’σα γιά ούλα νά 
κριένουνε άλλά γιά τά Ιρ· 
μα τά χουριά πού γίνανι 
καψάλες oGu άχα δέν δ- 
κ'σα.

Μωρ’ Ιτσι νά μάς ξεχά- 
σ’νι δέν τού περίμενα ! Εϊ- 
μαστι κι’ μεις "Ελληνες, γιά 
δέν εΐμσστι; Άφοΰ εΐμαστι 
τού λοιπόν...«δει σιχτίρ» 
πού λιέγανι κι’ ol άρχαιου 
λόοι ήμοΟν προύγουνοι.

Σ Ι λίγου γίνουνταιέκλου- 
γιές. ΠοΟ διάλου θά πλα- 
γίάσ’ κειός ό θεουμπαίχτ'ς 
πού θάρθη στού χουριό γιά 
νά πάρ’ τήν ψήφου ; Ά μ  δς 
ερθη κι* θά τά ποϋμι.

ΤαΟτα κι* μένω 
;.:καΙ τόν περιμένω

Μ Η Τ Ρ Ο Υ Σ  Κ Λ Λ Λ Μ Π Ο Υ Κ Λ Σ

U U J T E X M IU
Τήν χιουμοριστικήν Εκθεσιν 

τοΰ συνεργάτου μας κ. Σ . Πο- 
λενάκη έπεσκέφθησαν ol κο- 
ρυφαΐοικριτικοί.

Ή  κ. Σ . Σπανούδη ε(ς μα
κροσκελή κριτικήν μελέτην I  
γραψεν μεταξύ άλλων : Είναι ή 
πρώτη φορά πού καταρώμαι τήν 
ώρα καί τήν στιγμή «οΰ έγινα 
μουσικοκριτική καί δχι κριτι 
κή είκαστικών τεχνών, θά  Ε 
γραφοι μίαν κριτικήν-άριστουρ 
γηαα.    ___

’Επίσης δ κ. Ζ. Πα*αντωνΙ· 
ου Εγραψε τά έξής: Τήν έργα· 
σίαν τοΰ κ. Π3λενάκη τήν ή 
ξεοα καί άπό άλλοτε. Είναι 
Ικλεκτός καλλιτέχ η;: καί φαν 
τάζομαι δ ιι ή χιουμοριστική 
του Ε θεσις θά είναι άριστουρ 
γηιιατική.

Ουδέποτε έλυπή^η<α τόσο 
τολύ γιά τόν θανατό μου ποό 
5έν αοΰ έτέτρεψε νά δώ τήν 
ίκθεσιν τοΰ Πολενάκη

t  Ζ ιχ .  Πιπαντωνίου
M HH»IIW H M IIIW H m H IIW H IW W *»t«IU ItlH IIIIM »M H I«l

Π Ρ Ο Σ  < Λ Η Σ ΙΣ
I Χ ΙΟ ΥΜ Ο ΡΙΣΤ ΙΚ Η  Ε Κ Θ Ε Σ ΙΧ  \ 

Σ  Π Ο Λ Ε Ν Α Κ Η ί  
I Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Σ  !

Γ *  n » p tv  δίδει δ ικ « («μ «  
βίαόδ·υ μέ χ έ  ήμιβυ τής 
τιμή{, f ite t μέ δρχ. 256. 

ΑΤΟΜΑ ΔΥΟ

ΣΤΗΛΗ  ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΝ

11 ΒΑΥΜΛΤί ιοί 20Φ.
Τφ  καιρφ έκείνφ, έν νυκτί 

προϊούση, καλέσας Επειγόντως 
ό Αντιάναξ έν Γολγοθςί τόν 
ύπερονδοηκοντούτην Σοφού 
λην, Πρόεδρον τής Κυβερνή- 
βεως άποκατέστησεν* οδτος δέ 
ϊδών τό πλήθος τίον πεινών 
των φίλων καί μή δυνάμενος 
Ικανοπσιήσαι πάντας τούτους 
διά των δλίγων "Υπουργείων 
άνέβλεψεν είς τόν ούρανόν καί 
ηύλόγησε καί κλάσας Κυβέρ- 
νησιν διένειμεν αΰτοΐς ύπουο 
Υΐκά χαρτοφυλάκια ώσεί τεσ- 
σαοάκοντα· Ecayov δέ πάντες 
καί έχορΓάσίπσαν καί μετ’ αύ 
των o l συγνενείς καί ot φίλοι’ 
ήσαν δέ o l έσθίοντες ώοεί 
πεντακισχίλιοι.

Μ Α Ρ Κ Ο Σ

Κατη»τέρα» δημοβιεΰομεν μίαν 
παρωδίαν γνωσιοϋ ποιήματος τοΰ 
Ζαχ. Παπονιω·ν£ου:

1 ΒΡβϊΕΠ! 101 ΤΐΠΐΙΗΟϊ
Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η

Κύριε σάν ήλθεν ή βραδυά 
Σοΰ λέω τήν προσευχή μου, 
άντί νά κλαίω τήν τύχη μου 
τήν μοίρα τήν κακή μου, 
άφοΰ μ* άπαρνηθήκανε 
κι* ol πειό άγα»ημένοι 
κι* άπ* τό μεγάλο κόμμα μου 
μόνον ό Ρέντης μένει...
Τήν Δόξα μου τή μαύρισα 
μ* αύτά πού Εχω πράξει 
μά εύτυχώς κατώρθωσα, 
κι* έπέβαλλα τήν.,.τάξι.
Ά ν  τρώη δέ κανένανε 
άκόμη τό σκοτάδι.
Θ3ν* άσφαλώς ήλίθιος 
νά περπατή τό βράδυ...
Βόηθα με ώς τίς έκλογές 
μονάχα νά κρατήσω.
Γιά νά ξανάβγω βουλευτής 
πολύ ’ναι τέτοια Ελπίδα.
Σ* εύχαρισ·ώ πού μ* άφησες 
τόσο πολύ νά ζήσω.
Σ* εύχ-ίριστω πού οί 'Ελληνες  
δέν πήραν τήν σανίδχ..

Γ. Γ Ο Ν Τ ΙΚ Α Σ
•

Έκλογές-πλειοψηφικό
Παπδ, τί συλλονδίαΤϊ 
Ά μ α  θά γίνουν έκλογές, 
μέ τίς δικές σου εόλογές, 
συχωρεμένος... νάσαιΙ

1 ·
TIotnxonooeiiiHfi τέχνη

Σοβιετική ζωγοσφική

«Ό τσ ι— τοό*.νια»

Τό «Μαϋρο Μέτωπο», δπως 
τό φαντάζεται Ενας Ιν δ ο 

νήσιος

m  ι ι  ι
“ ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΝ,,

Ό  φίλος Πρόεδρος τοϋ «Τβ»*^ 
Εθνικής 'Avtiataofttc» κ. Τριαγ· 
(αφκλλάκος μ«ς άαβστειλε ιή> ·Λά. 
τωιΗ έπιβτολή.

Τό «Λαονίζΐχο» τόν βλεπιο 
μόνο σ&ν μιΰ άηλή σαϊβμική έφη. 
μεριδοόλα, άλλά καί οίν Ινα ίδιό. 
τύπο μέσο άγώνος πού τό χαρβ. 
χτηρίζει ή ενπρέαεια καΐ τό πνεβ- 
μα.

Ή  αχιογραφία τών χηρακτήρβ>« 
χαΐ ή καυιηρίαοις πολλών πρό. 
ξεων, αυτών ποΰ σήμερα βρίσκον 
τσι στό προβχήνιο τής Δημοσίας 
ζωής, μέσα oto πλβίσιο τής άμίμη. 
της αάτυράς οου, είναι π\ευμα«^, 
δης, εΰϋυμη, διδακτική, έ^οκα. 
λυπιιχή.

Καί είναι ^ποχαλνπτική κ$ί 
παντός γιά μερικούς άγνάατον 
προελεύσεως άν8ρώχους πού μβς 
άφισε γιά κακή χληρονβμιά ή κο- 
τοχή καΐ έπέπλευσαν προσωρινή 
σαν τούς φελλούς καΐ τά σκοοπί- 
δκ» στούς τόπους τών ναυαγίω».

Ξέχωρα δμως άπό τά παραπάνω, 
ό Λαουτζίκος προσφέρει καί βλλη 
ύπηοεσία. Μέσα οιή σχιζοφρενική 
κατάσταση πού εχει δημιουργηθή, 
σκορπάει κέφι στοάς Αναγνώστες 
του πού πολλές φορές διεροτώντπι 
αν πολλές άπό τίς σοβαροφανείς 
συναδέλφους σου δίν σέ συναγωνί
ζονται.., παράνομα.

Γιά τήν πρώτη έπέτειο τής «κδό* 
σεώς σου, σοϋ εύχομαι κάθε πρόο
δο καΐ προκοπή.

ΤΡ. Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Α Κ Ο Σ  
Πρ. Ένωσεως Τύπου 

Εθνικής 'Avftotdasco?
•  ·

*0 φίλος κ. ΆΟαν. Μίχας έ«λ*· 
κτό στέλεχος «’Εθνικής 'Δντιστά· 
οε«βς>.

'Αγαπητέ μοο Άσμοδαίε,
Ένας χρόνος έκλεισε άπό τή» 

ήμέρα πού ιίδε τό φώς ό Οαυμΐί- 
σιος «Λαουτζίκος* σου, γιά τόν 
όποίο δικαιούσαι νά είσαι κ£ιι 
περισσότερο άπό ύπερήφανος.Παίρ
νοντας άπό τήν εΰ&υμη πλευρά td 
εύτράπελλα άλλά καί τά τραγικά 
γεγονότα τοΰ Ιιους ποΰ πέρασε, 
έδωσε πολλές φορές αφορμή δχι 
μόνο οέ ένα άβίαστο γέλοιο άλλά 
και σέ σκέψεις σηβαρές ποΰ δέν 
τίς έπροκάλεοαν άλλο βαθυστόχ·» 
στα καΐ έμβριθέοτατα έντυπα. 
Κατώρθωσε δ cm νο άναδειχθ® σέ 
ένα αξιοσημείωτο δργανο κριτικής 
καί Ιλέγχου, χρήσιμο γιά τήν πο
λιτική μας ζωή. Τηρώντας τό &· 
ληθινό μέτρο καΐ άκολουθώντας 
τή γραμμή ενός πραγματικού πο* 
λιτιχοϋ «κέντρου», ό «ΛαουτζΙκός» 
σου άπηχεί τούς παλμούς τής νέας 
’ Ελληνικής γενεάς.

‘Εμείς ol φίλοι σου, ποΰ άγαινν 
στήκαμε μαζύ οέ τόσους ώραίοοζ 
άλλά καΐ δΐακολονς άγώνες και 
στήν κατοχή (στή «Δόξα* καί στήτ 
Π ΕΛ Ν  γεν»κώτερα) κ«ΐ δργότερβ 
(στόν «ιΈλεύΦερο Λαό»), σοΰ στέλ
νομε τις Φερμότερές μας εδχές δι4 
τήν επιτυχία τής νδγβνικής «sot! 
προσπαθείας, μιάς «ροβπαΦΐίος 
Ινός νέου άνόράβτηυ, πού συμβάλ
λει μέ τόν δικό του τρόπο— Ιπνφα- 
νειακά ε^&υαο άλλά ατό βάθοί 
σοβαρό — σ^ή δημιοΰργί* τ ί̂ 
Νέας Ελλάδος.

ΧΑΘΑ.Ν. Ε Υ Α Γ . Μ 1ΧΛΣ

Ό  φίλος κ. Ν. Ρηγόπουλος βτέ· 
λεχος τής «Άντιστάοεαι ».

'Αγαπητέ μου ‘Ασμοδαϊβ, 
θυμάμαι Scav Ελεγες πρώτα βτ<1 

«Λόξα» τής Π Ε.Α  Ν. καΐ μβιέπειτο 
στον «’Ελεύθερο Λ  «ό», δτι χρειΟ' 
ζόταν, ήταν άπαραίτητβ ένα φάλλΦ 
οατυρικό πού ουγκρατή 
καλή πίστι καί μέ λεπτή ίΰγένεια.;» 
τόν άιίθασσο «αί πολύξερο "BV  
ληνα στόν ίσ>ο δρόμο. Καί βϊχβί 
δικηο, γιατί ό "Ελληνας ποΰ νομί
ζει τόν έαυτόν του πολΰ Iξβ«νβ, 
είναι αλήθεια πώς δέν παίρνει χα
μπάρι άπό λόγια οοββρά, — α ΐ ώ  
είναι κηΐ ιό παράπονο τού *~ 
Γ ' Α Βίάχοϋ, —  ^ οάτυρα, ιέ 
βκώμμα τόν επαναφέρουν στήν βόξι 
Πιστεύω πώς i  «Λαουτζίκος» *έ 
έπέτυχε αύτό πέρα γιά πέρα. Κί 
ζήση <νίν τά ψηλΛ βη·>ν«ί.

Ν ΙΚ Ο Σ  Η. ΡΗ ΓΟ Π Ο Τ Α Ο Σ

' 40 unoupVol Γ  
40 είναι οΐ μέρες 
σας! ! \
31 Μαρτίου 1946

Κ Ο Υ Κ Ο

— «*Έβγαλες Μανώλη βιβλιά- 
ριο ;»

— «"Εβγαλα... ένα I»
—«Πόσα ϋά&αλες νά βγάλης ;»
— «'Εκατό βρέ καυφοαντιδραστι· 

3( i  Γ έκατό γιατί μοΰ (<ξ·ζο»> ε s 
Ίδ ια  πρέπει νά ψηφίσω έγώ, ό 
διαφοροποιημένος προλετάριος, μέ 
τόν πρώτο τυχόντα χίτη ; Πώς ;

» Άλλά δεν βας.βεβΊΐ ; Οΰτε μέ 
τό ένα βιβλιάριο θά ψηφίσω, καθ' 
δτι δ Ινσι^ούχΌρας μάς είπε χτές, 
δτι πρέπει νά κάνουμε άποχή I»

— «Μά δέν είναι σωστό ιά κά
νετε άιτοχή» !

— «"Αδικα προσπαθείς νά σπά
θης τή μονολιθικότητα ποΰ^ει τό 
κόμμα. Γιο μένα uui καΐ ιώπε δ 
Ινστρούχτορας, θά πή, δτι είναι 
σωστό. Δέν πιάνει σέ μένα τό δη 
λητήριό σου ‘ΑρχεΙος είσαι;

— «’ Οχι !»
— «Γιατί ξέοεις μάς είπε δ Ίν- 

οτροΰχτορος δτι ΰπάρχουνε μερι
κοί δνθριοτοι πού τούς λένε «Άρ- 
χειομαρξιστές». Ahic.i, λέει έχουνε 
τόση xawia ιιέσα τους, ώβτε δταν 
περνάει αεροπλάνο πάνω άπό τό 
κεφάλι τους, χαλάει ή μηχανή καΐ 
πέφτε»».

— «Μ πδ ;
—«Βέβαια. Λΰτοΐ ήτανε δπαδοϊ 

ίνός Τρότσκυ 1
—«Τί ήτανε αύτός ;»
— «Χαφιές τής Όχτββριανής 

Ιπανάσιασης·.
—«Μπά ;»
—«Βέβαια. Λέν είδ?ς τό Σοβιε

τικό φιλμ «ΌχτωΒοιανή έπανά- 
οταση ;» *ΕκεΙ δείχνει πώς ό 
Τρότσκυ πληρωνώ^ανε άπό τά 
Τάγματα Ασφαλείας γιά νά «ρο- 
Βίνη τό «Κόμμα» μαε !
"Ο «Σήφης» όμ<ος--νά μοδ ζήσης 
ΜοΗστάκια μου—τλν κανόνισε δ 
μαλοδηιιο«ρατικά Μιά μ* ένα οφυ- 
ρΐ στό κ«φάλι ναι πίρτον κάτω ! 
Άλλά οάν πο>λά ποάμιιατα μέ 
ρωτάς καΐ ι*οΰ φαίνεσαι ύποπτος. 
Μήπως είσαι «Σταρτακιστής ;»

— «Τί είναι αύτό, πάλι ;»
— «"Ετα« λέγονται μερικοί Λλλοι 

άντιπολιτίυτικοΐ τοΰ νόμματοο.Φαί- 
νεται πώς πήρανε αύτό τό δνοαα 
Λπό τό μουσικό τό Σπάρτακο. Δέν 
« iuai θαως βέβαιος. Θά ρωτήπω 
ίόν Ινστρούχτορα «αί θά σοΰπώ>.

— «Πώς σοΰ φάνηκαν οί Ρωσσι- 
*ές έκλογές ;»

—«Τ* ήτανε τώρα νά μοΰ τήν 
Λής αύτή τήν κουΑέντα ; Γιά νά 
οτεναχωριέμαι πού δέν θά ψηφί- 
«ίουμε κι* έμεΐς σι-όν τόπο υας ;

»Αΰτές είναι έκλογές ! Οδ^ε ύ- 
«οψηφίους δέν τόλμησε νά βάλη ή 
όντίδρασι. Χ/εψ. υ τί δημοκρατι
κή Ικκαθάριοι έχει γίνει στόν 
κρατικό μηχανισμό !

»Αντές εί^ηι έκλογές 'Οχι οί 
χίτικες, πού θά γίνουν έδώ I

»Άνή«*ις στό κόμμα κύριος ; 
Μπορείς νά βά?ης ύποψηφιότητα. 
Δέν όνήκ$ις ; κάνε τό κορόϊδο νά 
μή ο" ίνακαλνψουνε ..»

~ « ’Η  εφηιχερίδα λέει, πώς εί
χαν προταθή άπό τό «κόμμα» ώς 
Υποψήφιοι και μερικοί «οΰ δέν 
^ααν.μέλη τοΰ «κόμματος».

-—«ΝΑ σοΰ πώ τή» άλήθεια αύ- 
«ό τό διάβασα κι* έγώ άλλά δέν 
■ϊδ κατάλαβα. ΆφΟύ δέν ήσαν μέ- 
tXn τοΰ κόμματος πώς ήσαν ύπο- 
-γηΦ*οι;

*Σάν άντιδημονρατικό ιιοΰ φαί 
vrrai ο4τό. Θά ρωτήσω όμως τόν 
Ινστρούχτορα καΐ θά σοΰ άπαντή-

Τό βρήκα t Θά ήτανε^. νηχβ·
·*ή*.

— «Τί «μηχαντι ;»
— «Νά πώ: λέμε έδώ, δτι δ Γβ- 

βρίτ^ίδη', νά πο··με. δέν είναι 
βτό Κ .Κ .Ε. <ί)λά είναι στό Α .Κ .Ε . ; 
Κάτι τέτοιο θά σι«έβηχβ κι’ έκεΐ. 
«Μηχανή». χατά»Γ.βεί;»

ο  Φ  ον

ΗΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΙΣ
ΠληροφορούμεΘι έγκύρως, 

8 ti a l κυκλοφορήσασαι είδή 
οεις *ερ ί έ ’τεκιάσεως τοϋ μέ 
tpou τής «Λιτο^υμφορήοεως» 
καί είς τά μέλη τής κυβερνή 
■βεως δέν Ιχονται άληθϊίος.

‘Ε ξ  άλλου, 6 νόμος ηερί 
«άιιοσυμφορή^εωΓ» «ροβλέβει 
τήν Εξοδον τώ.' ήθ κ^ν οώ^^υο- 
γών, ένφ τά μέλη τής κυβερ· 
νή ιεως είναι φ»σ κοί ούτουρ- 
γοΐ κυβερνητικών πράξεων.

Είςτά  άνω«έρω ^τροσ-ίθεται, 
5t\ o l ήθικοΐ αύτουργοΙ τών 
κυβερνητικών κράσεων είναι.^ 
“* Ε  ξ ω καί συνεπώς δέν τΐ- 
T s t b i  ζήπΗ>α έξόόου των.

— «Διαβάζεις, Ουρανία οτήν ε
φημερίδα ;

«Άγνωστοι έξυλοχόπηοαν τόν 
τάδε,' έφόνευοαν τόν δείνα, άπήγα- 
γον τον έκίΐνον, έλήστευοβν τόν 
έτοδτον».

»Κιχτ(·λαβαίνεις δηλαδή, τι συμ
βαίνει ;

Δέν μας φτάνανε όλοι οί γνω 
otoi διαβό'Λΐ, ol όποιοι μάς κά
νουν ιον βιον άβίακον, ένεφανί- 
σθησαν τώρα και Αγνωστοι. Καί 
άπό τούς γνωστούς τούλάχιοιον 
μπί>ρεί κάνεις νά φυλαχϋχ). Τούς 
ξέρεις. Γνωρ ζε̂ ς ιί τούς θυμώνει, 
τί τούς εκνευρίζει, τί τούς φανα 
τίζει, τϊ τούς λυσσάζει, ά τούς κά
νει καί τοινάνε καί χλιμιντρίζουν 
κάΐ δαγκώνουν καί μαχαιρώνουν 
καί σκοτώνουν καί μυτοπειοοχό 
βουν καϊ στραβώνουν καί τσεκου 
ρολαιμοκόβουν !

Τούς γνωρίζεις καί φυλάγεσαι. 
Φυλάγεσαι δηλαδή κατά τό δυνα
τόν. Τούς βλέπεις άπο μακριά στό 
δρόμο «αί στρίβεις τό πρώτο στε 
νό. Δέν προφτάνεις νά ξεφύγης; 
Τό ρίχνεις στην διπλωματία, δηλα
δή στά... ψέ ιματα. tilvai κουκουές 
ό.,.άπροσδοκητος συνομιλητής σου; 
Παρασταίνει καί ού τόν κουκουέ 
Είναι χίτης; Παρασταίνεις τόν χί
τη. Είναι τοϋ «Κέντρου»; Αύτή 
είναι σπάνια περίπτωσις κι* έτσι 
δέν άξίζει τόν κοπο νά τήν άνα- 
φέρο>... *Εξ άλλου τούς οπαδούς 
τοΰ «Κέντρου» τούς καταλαβαίνει 
κανείς άπό μακριά! Ά ν  δής αχό 
δρόμο κανένα νά χυνδυνεΰη νά 
τόν κόψουν συγχρόνως τ' αυτοκί
νητα, τάτράμ, οί μοτοσυκλέτες, τά 
λεωφορεία, τά καροτόάκια κι* αύτός 
πιάνεται άπό τά μαλλιά του γιά 
νά σωθτ), νά ξέρεις, ότι άνήκει 
στό «κέντρον». Είναι άλάθηΤη ή 
συνταγή πού σοΰ δίνω. Είναι 
σπάνιο όμως νά βοΰ δοθή ευκαι
ρία τά τήν έφβρμόσης. Μόνο άπ* 
έξω άπό τοΰ Ζαχαράτου είσαι βέ
βαιος, ότι θά δής οπαδούς τοϋ 
«Κέντρου». Τέλος πάντων! Τί σοΰ 
λεγα; *Ά. ναί; ‘Από τούς γνωστούς 
λοιπόν φυλάγεσαι. Πώς θά φυλα 
χθής δμως οπό τούς άγνωστους; 
Ό  «άγνωστο: είναι Αγνωστος» ά 
σφαλώς θά έχει πή κάποιος... σο 
φός. Σέ σταματάν* τή νύκτα «αί 
σέ έρωτοΰν: «Μέ ποιό κόμμα εί 
σαι;» Τί νά τούς άπαντήσης; Ά ν  
τούς πής ότι είααι κουκουές, κιν 
δυνεύεις νά τήν πάθης, γιατί οί 
άγνωστοι μπορεί νά είναι άντικου- 
χουέδες. Ά ν  πής, ότι είσαι έθνι- 
κόφρων κινδυνεύεις άπό τούς κου
κουέδες....»

—«Νά π&ς. δ η  είσαι τοΰ «κέν
τρου».

— «Ά μ , δέν τό πιστεύουν! Διά 
νά γ£νΌς πιστευτός, πρέπει νά έ- 
πιδείξης πισιοπηιητικόν συγγενείας 
πρός έναν έκ τ ώ ν  "Αρχηγών τών 
κομμάτων τοΰ «Κέντρου*. Πρέπει 
νά είσαι τουλάχιστον ανεψιός γιά 
νά γίν^ς πιστευτός! *Εξ άλλου εί
ναι γνωστοί είς δλο τόν κόσμο οί 
δταδοί τοΰ «κέντρου». Τούς ξέ 
ρουνε άπ’ έξω κι* ανακατωτά. Ε ί 
ναι δ κουμπάρος μας δ Άνδρέας 
ενας. Ό  Σοφούλης δυό. Ό  Κα 
φαντάρης «ρείς. Ένας όπόστρατος 
συνταγματάρχης πού συχνάζει στοΰ 
Ζαχαράτου καΐ δέν θυιιαμαι πώ: 
τόν λένε. τέσσαρες. Ό  «λω\ά; 
πέντε. ’Ο Χαβίνης . . .

— «Μά καλά, θά μοΰ άπαριθ- 
μήσης δλους τούς δπαδούς τοΰ 
«κέντρου;»

—«Λέν είναι πολλοί. Πρέπει νά 
σοΰ τούς πώ γιά νά τούς μάθης 
κ* έσύ έπί τή εύκαιρέ ‘Ο Χρή 
στης δ t ιατρός έπτά. Ό  Ρβντης 
δκτώ. Ό  Μπουρδάρας...

— « ”Ας τους τώρα, χριστιανέ 
μου I»

— « Λοιπόν, δ?ν πιάνει τό κόλ
πο σου. ότι άνύκεις εΐς τό «Κέν 
τρον». Ποια μέτρα θά λάβουιιε, 
αγαπητή Ούρανία μου, δ·ά 
νά γλυτώσομε·' άπό τού: άγνώ 
στους;». Κ ί Ο»; καταλαβαίνει(;ι 
δέν είνα» δυνατόν νά uή ύποστώ 
τήν έθνοοωτήριον δράσιν καί αύ 
τών. Διότι αύτοί μέν είναι « ά γ ν ω 
στοι» έγώ όμως είμαι πολύ γνω 
βτός καί οταμπαρισμένος άπό δ- 
λας τάς πολιτικός παρατάξεις.

Θεωρούμαι πρόσωπο εχθρικό 
6κό δλα τό κόμματα.

Καταλαβαίνεις, Ουρανία μου; 
Είμαι φαίνεται αύτό πού λένε «εχ
θρός τοΰ λαβΦ». Όλου τοϋ λαοΰ!

— «Μπέβιν βρέεε! Μπεβιναρος!»
— «Μιχ αύιτός είναι εργατικός !»
— «Ό,τι θέλει δς είναι1 μιά φ· 

ρά τούς τά είπε χύμα, χίτικα καί 
ντερμπενιέρικα ; Αΰεό ήθελα ένώ: 
Νά τά πή. *Εκείνος τάλεγε κι* έγώ 
ξέσπαγα.

Μπεβιναρος βρέεε 1 Νά μοΰ ζή
σης Χρυσοατομε! Νά μοΰ ζή·ης 
κι* ός είσαι εργατικός.

«Μά δέ μοΰ λες ; Εΐναι βέβαιο, 
δτι είναι έργατιχός ;

— « Βέβαιό tato».
— «'Β, δέν πειράζει' τί νά γίνη :

Τά είπε θαύμα μιά φορά ! Μ π* βιν 
β^εεεε ! Πίσω καί τούς φάγαμβ {

«Είναι δηλαδή αριστερός ;»
— «Βέβαια».
— «Περίεργα «ράμματα J
«Άριητερός—ξεαριστερός δμως,

τούς τά βροντισε γιά καλά τούς 
κουκουέδες! Άπό δώ τούς είχε, 
άπό κεΐ τούί είχε, τούς κόλλησε 
στόν τοίχο. Γειά σου Μπέβιν λε
βεντιά !

«Λέν μοΰ λές, είναι πολύ αρι
στερός ;»

— «Άριστορώτατος !»
— «Δηλαδή./, κουκουές !»
— «Ό χι καί κουκουές !»
—«Είναι όμως, φίλε μου, τί #ές,

τί γυρεύεις, μεγάλες άσίκης 1 Δέν 
χαρίζει κάστανα. Τοΰ πάτησες τόν 
κάλο ; Θά τό πληρώσης. Λέν ξέρει 
αύτός «μοΰ» «α; «σοϋ». Χτυπάει 
κατ’ εύθεϊαν στό ψητό.»

«Άπα·πα-πα·πα 1 Δέν έχεις δί
καιο ! Όπωσδήπο τε θά είναι χίτης!»

— «Μιν έπιι.ένεις».
— «Μήποος τούς χίτες στό Λον 

δϊνο τούς λένε εργατικούς ;»
— «Μέ τό ζόρι θέλεις νά τόν 

βγάλης χιτη ;»
— «Ξέρω γώ μωρέ παιδί μσυ ; 

Τέτοιος άνθρωπος τό βαστάει ή 
ψυχή σου νά είναι κουκουές ;»

— «Μ·χ σοΰ είπα, διι δέν είναι 
κουκουές. Είναι άπλώς Αριστερός».

—̂ «Οί κουκουέδες δέν είναι άρι 
στεροί ;»

— «Βεβαίως είναι !»
— «Άφοΰ λοιπόν οί κουκουέδες 

εΐναι Αριστεροί, πώς διάολο ol Α 
ριστεροί δέν θά είναι κουκουέδες I»

— «Υπάρχουν λογιών λογιών Α 
ριστεροί.»

ι — «Άκου, έδώ 1 A icAta «λογιών- 
λογιών» να τά λές έ*εΐ πού ξέρεις 
Μαζί μου θά μιλάς μ* ανοιχτά 
χαρτιά. Πώς ;

— «Μ* Ανοιχτά χαρτιά οάν τόν 
Μπέβιν ! Τόν Μπερίναρο βοέεε ! 
Άνθρωπος μέ πυγμή, δχι Αστεία 1 
Πατάει καί τρίζει ή γής. Τόν έχεις 
δή σέ φωτογραφία ;»

— «Μοιάζει μέ τόν Τσώρτσιλ I»
— «Τί είπες βοέεε ; Ανακάλεσε 

γρήγορα. Κατάλαβες τί είπες; Μοΰ 
πήρες τόν Άρχηγό τής παγκόσμιας 
«X» καί τόν συγκρίνης μέ ένα κου- 
κουεδίσκα οάν τόν Μπ(βιν ;»

— «Μά έσΰ τόν παίνεσες τόν 
Μπέβιν !»

— «Δέν σοΰ λέω, καλός είναι. Ό  
ευλογημένος δμως ήταν ανάγκη νά 
είναι άριστερός ; “Ακου μωρέ Α 
ριστερός I Κρίμας τόν άνθρωπο 1 
Σ-έψου τί θά γινόταν αύτός &ν 
ήταν μέ τόν Τσώρτσιλ. Θ&πιανβ 
πουλιά οτόν Αέρα.»

— «Μέ τόν Τσώρτσιλ έχει παληά 
έχθρα !»

— «Μ.πά ; Γιατί ; Πώς ; Τί συμ
βαίνει ; Γιά πές μου ; Έχουν Αρ- 
παχτή ; Βρέ βρέ βρε I Γιά* τί πήγα 
νά πάθω 1 Ώστε είναι εχθροί μέ 
τόν Τσώρτσιλ ;»

— «Βέβαια. Ή λθαν σέ σύγκρουσι 
πρό εΙ-ΌΟ τετίας. Ό  Τσώρτσιλ ή 
θελε νά κτυιτήση τή Ρωσσία κ«ί ό 
Μπέβιν έχανε γενική άπεργία για 
νά σαμποτάρω τόν πόλεμο...»

— «Στόπ ! Μή μοΰ λές Λλλα * 
Βρέ-βρε-βοέ I Γιά, τί πήγα νό 
πάθω I Ώστε αύτός βρέ φίλε. έ
σωσε τή Ρωσσία, έ ; Δηλαδή έάν 
δέν ήταν αύτος θά είχαμε ξοφλή- 
ση μέ το»ς κουκουεδες άπο τότε ! 
Ά μ  αύτός* μωρέ, είναι βούλγαρος 
καί βιλε. ’Εχθρός τού Τσώρτσιλ 
καΐ φίλος τής κουκουεδίος, έ ; Μή 
χειρότερα! Κι* έγώ τόν παίνευα ! 
Π  ιίνευα τόν εχθρό τοΰ Τσώρτσιλ ! 
Νά τό μάθαινε δηλαδή ό Οΰίν- 
στωνας τί γνώμη θά έσχημά- 
τιζε γκέ μένα ;

»Ό  Ούϊνστωνας ! Έ ,  ρέ μανούλα 
μου ! Τδμαθες τά νέα; Συναντή 
θηχε μέ τόν Τρονμαν. Μιλήσανε 
λέει τό άνακοινωθεντο περί «μου 
ζιχή I» Όπου νάναι θ’άκουστοϋνε 
τά βιολιά. Τοτε φίλε, σέ συμβου
λεύω νά φυλα χ τής γιατί άνθρωπος 
είμαι κι’ έγώ καί μπορώ νό κάντα 
«άνα λάθος !»

Ε Π Ε Μ Β Α Σ ' Σ  1 Ο ϊ  κ. Η Ν Τ Ε Ν
Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο Ν . (Τοΰ έκεΐ χα- 

σμωμένου συντάκτου μα*.)- Ό  
Ο .Η .Ε., άγ\ωστον διατί, έξα 
κολουθεϊ καί συνεδριάζει.

Κατά τός τελευταίας συνε
δριάσεις ή ’Επιτροπή ’Ασφα
λείας, ήοχολήθη μέ τό ’lyho- 
νησιακόν ζήτημα. ΤοΟτο Ιφε- 
ρεν πρός συζήτησην είς τό Συμ  
βούλιον 6 αντιπρόσωπος τής 
Ούκρανικής Κυβερνήσεως Μα  
νουηλίοκυ {Μαχουηλίδης).

Ό  κ. Μπίβιν ύπεστήριξε τήν 
’Ολλανδικήν δποιμν κοτά  τόν 
γνωστόν τρόπον πού ύποστη- 
ρίζει συνήθως τάς άτόψεις του, 
ένφ έξ άλλου δ κ. Βισίνσκυ ύ- 
περήσηισε τήν δποψιν του κ: 
Μ'-ΐνουηλΙσκυ μέ τόν δικό του 
τρόπον. Ή  δ αφορά μεταξύ τής 
γλώσσης τοϋ κ· Μιτέβιν καί τήτ 
γλώσσης τοϋ κ. Βισίνσκυ ήταν 
μεγάλη. ΟΟτω ό κ. Μπέβιν. ώς 
Εκπρόσωπος τής ’Αγγλίας ή δ 
ποία είιαι, Ναυτική Δύνσμιτ, 
μετεχειρίσθη γλώσσαν λεμβού
χου, ένω δ κ. Βισίνσκυ, ώς έκ 
πρόοωποι Δυνάμεως τής ξηρας, 
μετεχειρίοθη γλώσσαν καρα- 
νωνέως καί είπεν εΐς τόν κ. 
Μπέβιν τά «έξ άμάξης !» Τό γ ε 
γονός έν πάση περιπτώσει 
παραμένει, δτι ol κ.κ. Μτιέβιν

καί Βισίνσκυ καΐτοι μεταχειρί· 
ζοντα γλώσσας άντιθέτους κα- 
τωρθωνουν καί συνεννοοΟνται* 
άκριβώς είτεΐν δ'έν συνεννοοΟν- 
ται άλλά «ξηγιοΰνται 1» 

Λέγεται, δ ι δ κ. Τ ίντεν  έ- 
κάρφωσεν εΐς τήν θίραν τής 
c Ιθουσης συνεδριάσεων τής 'Ε 
πιτροπής Ασφαλείας τήν έξης 
πινακίδα '·

«ΠαρακαλοΟνται ol άξιότί- 
μο κ. κ. Άντιπροσωποι νά ά- 
φήνουντά κασελάκια τους Εξω». 
Μετά τήν έν λόγω παράκλτμ>ιν 
άκολουβοΰν αί έξής αύστηραέ 
άπαγορεύσεις:

«’Απαγορεύεται ή χρήσις ναρ* 
κωτικδν».

«’Απαγορεύεται τό μπεγλε- 
ραν ίούς κύβους».

Έγνώσθη δτι δ κ. Βισίνσκυ 
πληροφορηθείς τήν τελευιαίαν 
αύτήν άπαγόρευσιν προετοιμά
ζεται κατά τήν αώριανήν συνε· 
δρίασιν νά κάμη τό λογοπαΐ- 
γνιον : «έρίφθη ό κύβος ϊ»

Δέον νά σημειωθή δτι ό κ. 
Βισίνσκυ Εχει κάμει είς τήν Σ ι 
βηρίαν καί ώς έκ τούτου άν- 
ιέχει είς τό κρύο, έσεΐς δμως, 
άναγνώσται μου δέν άντέχετε^ 
’Ιδού διατί άποφεύγομεν συνή
θως νά κάμνωμε καλαμπούρια.

Ό  Φιλολογικός «Λαουτζίκος»

i i l F l E i l i i i o i i
"Ε χ ε ι παρατηρηθή, βτι αί 

λέξεις δταν τίς χρησιμοποιεί 
δ κ. Σοφούλης, Εχουν διάφο 
ρον Εννοιαν άπό έκείνην τήν 
δποίαν Εχουν συνήθως.

'Επειδή ό κ. Σοφούλης τυγ
χάνει νά είναι Πρωθυπουργός 
καί ώς έκ τούτου έχουν σημα
σίαν αί δηλώσεις του, έσκέ 
φθημεν, 8 η  t-ά Επρεπε, πρός 
χάριν τών άναγνωοτών μας νά 
κάμουμε Ενα μικρό Σοφουλο 
ελληνικό λ*ξικό.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν με
ρικός έλληνικάς λέξεις μέ τήν 
άντίστοιχον Σοφουλικήν σήμα 
σίαν.

Γνωρίζω: Τό ρήμα τοϋτο εΐς 
τάς δηλώσεις τοΰ κ. Σοφούλη 
συνοδεύεταισυνήθωςμέάονησιν 
π.χ.«Περίαύτοεδένγνωρίζωάπο 
λύτως τίποτε». Ό τ α ν  τό θέμα 
περί τοδ όποίου «δέν γνωρίζει 
τίποτε» δ κ. Σοφούλης, άφορα 
τό Ύπουργεΐον Δημοσίας Τά 
ξεως, τότε ή ψράσις σημαίνει: 
«Πολύ καλώς γνωρίζω αύτό 
τό πραγμα πόύ μοΰ καταγγέ- 
λετε, άλλά τΐ θέλετε νά κάμω 
έφ’ δ^ον δ κ. Μερκούρης είναι 
προστατευόμενος τοΰ κ. Κα
φαντάρη ; Νά μπλέξω μέ τόν 
γκρίνια τοΟ κ. Καφαντάρη: Ε ί  
ναι πολύ αύτό πού ζητάτε ά· 
γαπητέ».

Ό τ α ν  θέμα τής άγνοίας τοΰ 
κ. Σοφούλη είναι ή άντίδρασις 
τοΰ Άντιβασιλέως έπί τής κα- 
ταρτίσεως κομματικοΰ νόμου 
τότε ή φράσις -Δέν γνωρίζω 
κ τ λ.». Εχει τήν έξής σημασία : 
«Γνωρίζω, άγαπητέ, αύτά τά 
δποΐα λέτε, άλλά γνωρίζω ά 
κόμη δτι ό ’Αντιβασιλείς μπο 
ρεΐ νά μέ παύση άπό Πρωθυ
πουργόν. Κατά συνέπειαν μέ 
χρις δτου διορθωθή τό νομο- 
σχέδιβν συμφώνως πρός τάς 
ύποδείξεις τοΰ Άντιβασιλέως, 
καλόν είναι νό ποιώ τήν πάπια.

Είς τά θέματα τής έΡωτερι- 
κής πολιτικής δ κ. Σοφούλης

μεταχειρίζεται τό ρήμα «γνω
ρίζω» άνευ άρ ήσεως. Είς  πά· 
σοις τάς έν λ ό γ φ  περιπτώσεις 
«γνωρίζω» =  ά ν νοδ.

Ν ομιμότη;. Ό  κ, Σοφούλης 
μεταχειρίζεται τήν λέξιν αύ
τήν ύπό πολλάς έννοίας. Ε|ς  
τήν φράσιν «Δέν δυνάμεθα νά 
άνατρέψωμεν ώς πρός τδ έ
κλογικόν σύστημα τήν νομιμό
τητα», ή λέξις «νομιμότης» ά» 
ποτελεϊ περιληπτικήν Εκφρα- 
σιν τών έξής: «Μιά καί ΰπάρ- 
χει νόμος πού καθιερώνει τήν 
ά ναλογικήν, διά τής όποίας 
καί μόνον έλπίζομεν νά έκλε- 
Υ ώ μ εν  βουλευταί, κουτοί είμε- 
θα νά τόν μετατρέψωμεν-,» 
ταν δ κ. Σοφούλης κάμνηχρη- 
σιν τής λέξεως «νομιμότης» 
έπί τοΰ ζητήματος τοδ δρίου 
τής ήλικίας τών δικαστικών^, 
άστειεύεταιΐ

Συνήθως «Σοφουλική νομι· 
μδτης»=«*Αντιβενιζελικός ήθι 
κός ρυθμός».

Καφαντάρης: Ό τ α ν  ό κ. Σ ο 
φούλης μεταχειρίζεται τήν λέ
ξιν «Καφαντάρης» σπανίως Αν» 
νοεί τδν κ. 'Αντιπρόεδρον >ης 
τάξεως τής Κυβερνήσεως. Σ υ 
νήθως είς τήν Σοφουλικήν διά
λεκτον «Καφαντάρης» ?= ένδο- 
κυβερνητικές φαγοΟρες.

Ή  λέξις «Καφαντάρης» άνα- 
φερουένη όπό τοΰ κ. ΣοφΌ&λι^ 
είς φράσιν σνετιζομένην μέ 
τήν τήρησιν κυβερνητικών μα
στικών, σημαίνει: Χωνί, τηΧ*· 
βόας. ’Ενίοτε ό κ. Σοφούλης 
διά τής λέξεως «Καφαντάρης» 
έννοεΐ τήν Ιλλειψιν διαβέσεως 
πρός Εργασίαν, τήν δέ φράοιν 
«Καφαντάρη μέλαθρον» μεπι- 
γειρίζετάι άντί τής λέξεως 
«τεμπελχανεΐον».

Έ β ν ικ ή  Ένωσις : Ό τ α ν  άνα- 
φέρεται ύπό τοΰ κ. Σοφούλη 
είναι ταυτόσημός τής λέξεως 
τοϋ Κομπρών.

Σ ίφ . Ββνιζέλβί= Σοφοκλάκι.

ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟ! I
Έξαοφαλίσατε ένα άντίτυπο τοΰ νέου 
έργου τοΰ κ. Σταμ. Μ ε ρ κ ο υ ρ η ;  

«Κάτι τρέχει οτά γύφτικο»
(Σελίδες έπαναοτάοεως—τρόμου—φγ«4,νΙας)

Μεταχειρίζεσδε διά τήν μπουγάδα 
τόν άφδαστον σάπωνα τό 
« Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Κ Ο »



Ο ΐ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ί Τ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

—  θ ά  τόν διώξω, δέ θά τόν διώξω . . .  
θ ά  τόν διώξω, δέ θά τόν διώξω . . .

ΕΥ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Ν
Μέ τό προηγούμενο φύλλον 

τοΰ «Λαουτζ1 κου» έκλεισεν 
Ιτσς άπό χής έκδόσεώς του. 
Εύχαριστοΰμεν θερμώς τούς 
Πολιτικούς 'Αρχηγούς κ.κ. Πα
πανδρέου, Γονατδ καί Τσαλ- 
βάρη, καθώς καί τούς πρώην 
Υπουργούς κ. κ. Π. Βουρλού- 
}»0ν, Ν. 'Αβραάμ, Λ. Μακκδν, 
Κ ν Τσάτσον, Β. Γαρουφαλιάν, 
θ . Τσάτσον, Γρ. Κσσιμάτην 
καί «Άταξίδευτον Άθηνα ΐον», 
διά.τάς τόσον ένθοτρρυντικός 
διά τήν προσπάθειάν μας έπι 
στάλάς τάς οποίας μάς άπηύ 
θυναν.

ιώς εύχαριστοΰμεν τόν 
Δ«ευθ<Λτήν τής «Καθημερινήν 
κ.^Γ. Α. Βλάχον διά τήν θερμήν 
έπιστολήν του ώς καί διά τό 
σχόλιον τό όποιον έ'ϊημοσίευ· 
σεν είς τήν «Καθημερινήν», τούς 
Διευθιίνΐάς τής Εστία ς κ. κ. 
Ά χ .  καί Κ. Κύρου διά τό σχο 
λιόν των, τόν Διευθυντήν τοΟ 
«'Εμπρός» κ. Ν. Βεντήρην διά 
τήν έπιστολήν του, τόν Διευ
θυντήν τοΰ «Ά σ υρμά ιου» κ. Δ. 
Νίτσον διά τήν έπ στολήν του 
καί τόν έκ ΐδ ν  Διευθυντών τοΰ 
«Έλλην. ΑΓματος» κ. Κ. Βο 8ο- 
λίν^ν διά τήν έπιστολήν του 
καί τό σχόλιόν του, ή παρα
πομπή τοΰ όποίου εϊς παλαιόν 
σχόλιον τοϋ 'Αειμνήστου Λ. 
Πανιάτογλου διά τόν «Λαουτζί
κον», έπέτυχεν νά είναι παρών 
είς τήν έορτήν τής έπετείου 
τής έφημερίδος μας, δ ‘Α γα 
πημένος μας Φίλος.

θβρμάς ΕύχαΓ,ιστίας έπίσης 
άπευβύνωμεν είς τόν έκλεκτόν 
λΛγοτέχτην κ. Καραγάτσην διά 
τήν σύντομον κριτικήν του καί 
τόν «Ανάργυρον» πού μας ά- 
πέστειλεν.

Ε ίς  τούς συναγωνισχάς κα
τά τήν κατοχήν είς τό μέτω- 
πον ΈΡνικής  Αντιστάσεως κ. 
ιο Τρ. Τρισνταφυλλάκον, Γ. Ά -  
λεξιάδην, Χρ. Ματρακίδην, Π. 
Αιαροϋτσον, Ν Ρηνόπουλον.

Άθ . Μίχαν καί Κ. Καραμάνον 
διαβιβάζομεν τούς ουναγωνι- 
οτικούς μας χαιρετισμούς.

Ν . Δ . Δεληπέτρος 
(Άσμοδαΐος)

Είς  τό προσεχές φύλλον 
του «Λαουτζίκου» θά γίνουν εΰ. 
θυμα σχόλια έπί τών γενομέ- 
νων σχολίων. Δέν πιστεύουμε 
νά ύπάρχη άντίρρησις έκ μέ-

§ους κανενί ς. Καί άν όηάρχπ 
μως δέν πρόκειται νά γίνη 

σεβαστή.

m m i 
eh u n  m

"Η έκ τής 'Ελλάδος μετάθε· 
οις τών κ.κ·. Ρέντζιναλ Λήπερ 
καί Σκόμπυ χαρακτηρίζεται 
ύπό τών πολιτικών, ώς «οκαν 
δαλώδης ά νάμιξις.χής ‘Α γ 
γλίας είς τά έσωτερικά μας».

μ \ι, ι  imm i r a
Κάθε χώρα έχει άναμφισβη- 

τήτως ήρωας. "Αλλαι χώραι 
έχουν πολλούς καί άλλαι λί
γους. Ή  Σοβιετική 'Ενω σις δ 
μως δικαίως δύναται νά ύπε 
ρηφανεύεται δτι Ιχ ε ι τούς πε 
ρισσοτέρους ήρωας τοΰ κό 
σ μου :

Κατά τελεατοτίαν ήρωΐκήν 
άπογραψήν διεπισνώΟη ότι είς 
τήν Σοβιετικήν Ένω σ ιν  κατοι 
κοΰν 993.000 — περίπου ?ν έ- 
κατομμύριον— ηρωες ! I ! Δηλα
δή Εν έκατομμύριον άνθρώπων 
περιφρονούντεν τελείως τόν 
θάνατον.

(Τόσοι έψήφισαν κατά τάς 
έκλογάς κατά τής Κυβερνή
σεως.
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Θέατρον * Κεντρικόν»

“ ΟΤΑΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ... ΦΥΛΛΑ,,
ΚΩΜΩΔΙΑ (Πρωτοπορειακός Θίασος Νέων)

Μβταξν τών πολιιικών χόχλων 
ίκριτιχσρετο παιχιλοιρόπο; ή γϋε 
σινή «Κωμωδία» τής Εφημερίδος 
«ΈλευΦερια», (Comedie de la l i 
berie) ή όποία έόοϋη είς τό θέα
τρον «Κενίρικόν».

Ο I t  οι κριτικοί γνωρίξοντες τ« 
παρασκήνια χο» «Κεντρικού» θεά
τρου. έλεγον, διι ή κωμωδία αύτή 
— δηλαδή το νπβ ιβ» τίτλον «Κω- 
μββδίσ» &ρθοον — άνεβάστηκε έ- 
σπευομένιυς δΐιΐιι ήθέληοεν ή έπι- 
χβίρησις νά άναδρασυ είς τήν τα
μειακήν κρίσιν τήν όποίαν προε- 
κάλεσεν είς τόν Οίασον τό ατυχές 
άπό έμπαρικής άπόφεως έργον 
«Κριτική τοΰ Κ .Κ  Ε.». Ο Ι τοιου
τοτρόπως κρίνοντες τά πράγματα 
άπέφευγον νά προβοΰν είς λεπτο
μερή σχόλια έπί τής αξίας τοΰ έρ
γου καί έλεγαν απλώς δτι «άς κω
μωδία στέκεται».

Άλλοι όμως κριτικοί, συνηθί 
ζοντες νά κρίνουν τά έργα άπό 
τάς έντυπώσεις πού τοΰς προξε 
νοίν αί παραστάσεις των είς τήν 
σχη-νή” , καί δχι άπό τίς πληροφο
ρίες ποΰ τοϋ». παρέχονται άπό τά 
παρασκήνια, έσχολίαζαν διά μα
κρών τήν έν Αόγς» «Κωμωδίαν».

Μεταξα τών τελευταίων συγκα
ταλέγεται καί ό πολίτικο-καλλιτε
χνικό αυνερνάτης τοϋ «Λαουτζί
κου», ό οποίος έγρα-ψεν τό κατω
τέρω κριτικόν σημείωμα:

Τό έπί τής όδοΰ Καραγεώρ 
γη τής Σεοβίας θέατρον- £ως 
πότε οί ’Αθηναϊκοί δρόμοι θά 
Φέοουν τά όνόματα έκπροσώ- 
πων έκπεσουσών δυναστειών ; 
—συνεχίζον τήν πσράΐοσιν τής 
άνωνυμογραφίας, άνεβίβαοεν 
μίαν «Κωμωδίαν» άγνώστου 
συγγραψέως—άγνώσχου έφ' δ
σον δέν άναφέρεται είς τό 
πρόγραμμα—χής δποίας τήν 
πρώτην χθεσινήν παράστασιν 
παρά τήν  ̂ύπάρχουσαν κρίσιν 
παρηκολούθησαν άρκετοϊ θεα- 
χαί. Εύχόμεθα τόσοι νά παρα
κολουθήσουν καί τάς έπομέ- 
νας.

Είναι γνωσχοί είς -ούς ά- 
ναγνώστας μας ή μανία μετά 
τής όποίας έπιτίθενται οί πλεΐ 
στοι τών κριτικών κατά χών 
«Πρωχοπορειακών» καλλιτεχνι
κών συγκροχημάτων Οί «Πρω 
τοπόοοι» ύφίσχανχαι τΛς έπι- 
κρίσεις τοΟ κοινοΰ τής έποχής

Ο Σ Ο Φ  Κ Α Ι  Ο Κ Α Φ

τον, διότι άνοβιβάζουν ίργα 
τά όποια χσρσκχηρίζονχαι συ
νήθως ώς τολμηρά. Ά λ λ ά  έν 
τοιαύτρ περιπχώσει, χΐς είναι 
ό προορισμός τών πρωτοπο- 
ρειακών καλλιτεχνικών θιά
σων, έάν δέν είναι, ή δισσά 
λευσις τών περί τέχνης άντι- 
λήψεων μιδς χώρας δ·ά τής έμ- 
φανΙσεως__?ργων ευρισκομένων 
έκτος χοΰ έπικρατοϋντος είς 
αδ ήν καλλιχεχνίκοϋ κλίματος;

Νομίζομεν, δχι έπί χοΰ προο 
ρισμοΰ χών «πρω :οπορειοκών» 
έργων πρέπει νά είπωμεν άκό
μη μερικό διόχι δυσχυχώς εί 
ναι άκατατόπιστον τό κοινόν, 
θά  τά είπωμεν δμως κρίνοντες 
τό πράγματι πρωτοπορειακόν 
τοΰχο 6ργον:

Ό  συγγραφεύς τής «Κωμω 
δίας», έβάσισεν χήν ύπόθεσιν 
σιν τοΰ ίργου του είς χόν γνω
στόν μύθον χοΰ ....«άδυνάχου 
τής διενεργείας τών έκλογών 
τήν 31ην Μαρϊίου». Τόν μύθον 
αύτόν μεταχειρίοθησαν ώς 
γνωσχόν καί άλλοι συγγραφείς, 
ούδεϊ_ς δμως ?φθασεν είς τό 
σημεΐον νά προτείνη άναβολήν 
τών έκλογών διά τό Φθινόπω- 
ρον—ΰποθέχομεν, άν καί δέν 
άνσφέρεται είς χό £ργον, δχι 
δ συγγραφεύς ?ννοεΐ χό φθι- 
νόπωρον τοΰ 1946—άλλά πε- 
ριωρίσθησαν άπλώς νά έπιστή- 
σουν τήν προσοχήν Παρατη
ρητών έπί χοΰ έν λόγίβ μύθου. 
Διαχί δμως τδ φθινόπωρον. 
Νομίζομεν, δτι έν προκειμένφ 
γίνεται συμβολική χρήσις τοΰ 
Φθινοπώρου : Κατά χήν έποχήν 
ούτήν ώς γνωστόν πίπτουν τά 
φύλλα. Δι’ οΰτόν τόν λόγον 
καί δ χΐχλος τοΰ ίργου δέν θά 
έτρεπε νά είναι «Κωμωδία» 
άλλά «Ό χα ν πέφχουν τά 
φΰλλα...». ( Σ η μ ε ί ω σ ι ς  Λ α 
ο υ τ ζ ί κ ο υ .  Ό π ου  δ συνερ-

γάχης μας μεταχε ρίζεται τήν 
λέξιν «φΰλλα» έννοεϊ τά φΰλ» 
λα τών...δένδρω’, ) Τό gpyov 
βεβαίως είς πολλά οημεΐα δέν 
πείθει—σάν πρωτοπορειακό
πού είναι—πάνχως δμως ή 
«Κωμωδία» δημιουργεί άβιά- 
στως τόν γέλωτα καί αύτό εί
ναι κάτι.

Ή  άνσβ:βασις έγένετο μέ 
με γάλον σκηνικόν πλοΰχον. Τά 
σκηνικά τοΰ κ. Κόκκα καλά. 
Ή  σκηνοθεσία ά ρ ίσ τη . *0 σκη
νοθέτης πάντως κ&θώς καί &■ 
συγγραφεύς παραμένουν ά
γνωστοι.

Α Λ Τ Η 2  Ψ Υ Λ Λ Ο Σ  
(συνέχεια τής κριτικής 
καθώς καί τοΰ έργου' 
αΟριον είς τήν « Ε λ ε υ 

θερίαν»)

Λ Φ Ι*Θ Η  
0  Κος ΣΟ Φ . Β Ε Ν ΙΖΕΛΟ Σ

Χ θές τήν πρωίαν άφίχθη Ιξ 
Αίγυπτου ό  κ. Σοφοκλής Be· 
νιζελος.

Μέχρι τής ώ ρας δέν Ιγνώ- 
σΰη πότε θ ά  αναχω^ήσυ Χβί 
πάλιν.

Σημείω σις «Λ αουτζίκου*.—  
Ό  κ. Σοφοκλής Βενιζέλος εΐvat 
υίός τοΰ Ε λευθερίου  Βενιζέ
λου. Ή κολοΰθησεν  το στρατιω 
τικόν επάγγελμα και άπεστρα» 
τεΰθη μέ τόν βαθμόν τοΰ Συν
ταγματάρχου. Είς τήν Μ έση* 
Α νατολή ν  έγένετο και Π ρ ω θ υ 
πουργός.

HIKES ΤΙΙΪ ι. ΗΑΦΑΗΤΑΡΗ
ΟΙΟΜΑΤΑ ίΗΛΗΤΗΡΙΑΣΒΕΒΤΒΗ

Υπερπέραν (τοΰ μέλλοντος | του έδηλητηριάσθησαν απαντες
νά ·ψηφ(ση κοτά τάς προσεχείς 
έκλογάς Μερκουρικοΰ άνταπο- 
κριτοΰ μ «ς). —  Είς επιστήμων 
τοϋ Κράτους τής Κολάσεως έ- 
πέτυχεν διά τοΰ μηχανή ιατος 
«Ρ α ν τά ρ »— τό όποιον ένταΰθα 
εχει τελειοποιηθή— επκφήν με 
τά τής γής Ό  έν λόγφ επιστή
μων είχεν τήν άτυχή εμπνευσιν 
νά μεταφέρη έδώ  δηλώσεις τοϋ 
κ. Καφαντάρη έπί τής έν ‘ Ελλά- 
δι καταστάσεως. Κατόπιν τοΰ-

οί κάτοικοι τοΰ Π αραδείσου- 
καί τής Κ ολάσεως πλήν τοΰ 
Αρχαίου Μ ιθριδάτου ό όπ οιος 

είναι Καφανταρικός. .
Σημ. Συντάξ. —  Ό  Μιθρι* 

δ ο τ r[c φαίνεται ί ά  ήτο Κ αφαν
ταρικός καί κατά τήν ’ Αρχαιό
τητα δ ι’  αύτό παρ ’  δτι έλαβεν 
μεγάλην δόσιν δηλητηρίου δέν 
έπαθεν τίποτε.


