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ΜΑΣ ΕΠΗΡΑΝ ΜΥΡΟΥΔΙΑ ΚΌΙ ΞΕΝΟΙ

MU ΜΕΙ11Η ΤΙΜΗ "ΠΑΠΑΡΟΥΗ#,,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ! ΠΡΟΣ ΤΗΝ «TRAVASO DELLE ΙΡΕΕ»

II ΙίΙίΙΙΕΡΙ in INimniK ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΜΠΜ ΜΙ κ»τοι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

*11 «Παπαρούνα» αίσΟά- 
νεται δεχαίαν ύπερηφάνεε· 
αν βεά ττ^ σπανίως πρυσγε- 
νομένην είς έλληνεχον σατυ
ρικόν περεοδεχον τιμήν, τήν 
όπιιίαν μάς περεπικεϊ τό άβ- 
ϊϊομαδιαϊον σατυρικόν «έριο 
Πιχον τής Ι*ώμ.ης «Π Travaso 
delle Idee», (£χΤ»οσις τής Ι*ω- 
μαϊχής «Τριμπούνας» ) , ά- 
ναδημοσιεΰον ταχτικά. έπι 
σειράν τεσσάρων ηβη φύλ
λων διάφορα επιτυχή σχίτσα 
πού έΐϊημοβιεύβαμεν είς πα 
ρελΟόντα φύλλα τής «Παπα 
ρούνας». Ούτω, ή άρίστη 
συνάδελφος, πού αποτελεί 
πρότυπον ευρωπαϊκού σατυ 
ρικού περιοδικού, άνεδημο- 
σίευσεν είς το φύλλον της 
τής ίίβης Μαρτίου έ. έ. 
είς τήν σελίδα τού «Ξένου 
χιούμορ» το είς το 1«»ν φύλ 
λον τής «Παπαρούνας» δη- 
μοσιευθέν γελοιογραφιχον 
σκίτσο τού κ. Χταμ. Πολε- 
νάκη, μέ τήν λεζάνταν «'Ο 
σωφέρ βγαίνει περίπατο μέ 
τή γυναίκα και το παιδί 
του». Έπίσης είς το φύλ
λον της τής ίέας Απριλίου 
ή ρωμαϊκή συνάδελφος άνε 
δημοσίευσε τδ είς τδ Κον 
ούλλον τής «Παπαρούνας» 
δημοσιευΟέν σκίτσο τού κ. 
ΙΙολενάκη, τδ παοιστών τδν 
’ /%δάυι και τήν Εύαν είς τδν 
Παοάδεισον, μέ τδν τίτλον 
«".Αχ, αύτοι οί άντρες?»

Είς τδ φύλλον της τής 
Πης Άποιλίου άνεδηιεοσί- 
ευσε τδ σκίτσο τού κ. Λομ. 
ϊϊαοδκκωστα ύπδ τδν τί
τλον «"Οταν οί γυναίκες γί
νουν δικαστινες», δημοσιευ-

θέν έπίσης είς τδ δίον φύλ
λον μας, είς δέ τδ φύλλον 
τής Ι4»ης Απριλίου άνε- 
δημοσίευσε δύο σκίτσα τής 
«Παπαρούνας», τδ σκίτσο 
τού έζωφύλλου τού έβδομου 
φύλλου μας ύπδ τδν τίτλον 
«Λί μεγάλαι μας έφευρέ- 
σεις», τδ παριστών τδ Με
γάφωνων τής Βουλής, ώς 
και τδ ύπδ τδν ττίλον «Είς 
τήν έ'κΟεσιν ζωγραφικής» 
τού ίδιου φύλλου. Καί τα 
δύο είνε σκίτσα τού τακτι
κού σκιτσογράφου μας κ. 
Πυθαγόρα Χάγου. 'II έκ- 
λεκτή συνάδελφος άνεδημο- 
σίευσε τά σκίτσα μας μέ τίς 
πρωτότυπες έλληνικές λε
ζάντες των και έν μεταφρά
σει, είς τήν ίταλικήν, μέ τι
μητικήν μνείαν τής προελεύ 
σεώς των.

ΊΓού τόσον κολακευτικού 
διά τήν «Παπαρούναν» καί 
τδν έλληνικδν τύπον γεγονό 
τος μόλις προχθές έλαβομεν 
γνώσιν, χάρις είς τδν φίλτα 
τον άνταποκριτήν τής «Τρι- 
μπούνας» κ. Τζούλιο Χ,αϊμ 
ό όποιος προσεκόμισεν είς 
τά γραφεία μας τά άνω ά
ναψε ρόμενα φύλλα τού ’Ι
ταλικού σατυρικού. 'II «Πα 
παοούνα» εύχαριστεΐ τήν συ 
νάδελφόν διά τήν τ^μήν καί 
ύπόσγεται ότι δέν Οά φανή 
άναζία τής τιμής αύτκβ είς 
τδ μέλλον καί δέν δα δώση 
είς τήν συνάδελφον άφορμήν 
νά Μ-ετανοιώσκ?

Τήν ίδιαν ύπόσχεσιν δί
νει και είς τδ Αναγνωστικόν 
της κοινόν.

'II «Παπαροΰνα»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΛΕΚΑΚΙΟΠΑΗΚΙΟΝ
(ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ)

ΠΝΕΥΜΑ ..ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ

Καλούνται τά μέλη είς γενικήν 
συνεδρίασήν διά νά ληφθούν σχετικαί 
Αποφάσεις διά τήν διαργάνωσιν παλ
λαϊκού συλλαλητηρίου Ιντόνου δια
μαρτυρίας τών ώτων μας κατά τού 
γνωστού λαοφιλούς άσματος : «Τό 
γελεκάκι τού φορείς...»

θέματα πρός συζήτησιν:
1) Διά περιστρόφου ή μαχαίρας 

βά φονεύωνται δσοι άδουν τό «Γελε
κάκι»;

2_) 'Όταν είς έκ τών συζύγων τρα 
γουδφ τό γελεκάκι, τούτο άποτελεΐ 
λόγον διαζυγίου;

3) Κήρυξις γενικού μποϋκοτάζ κα 
τά τών γελεκακίων. Ούδέν μέλος 
τοΰ συλλόγου μας θά κυκλοφορή είς 
τάς όδούς μέ γελεκάκι.

4) Μεσολάβησις παρά τή διευθύν 
σει τοΰ Δρομοκαϊτείου, δπως τό γελε
κάκι είσαγόή είς τό θεραπευτήριον

’©ζητιάνο ς.—Μιά μικρή 
βοήθεια, κύριε! Δέν έχω φάει τί
ποτα άπό χθες....

'©κύριο ς.— Πάρε ίνα ταλ- 
ληρο. άμόρασε ψωμί καί....πιέτο!

είς άντικατάστασιν τού...ζουρλομαν
δύα.
Έν Άθήναις τή 22 ’Απριλίου 1933.

Ό Πρόεδρος
ΦΟΔΡΑΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ

Ό Γραμματεύς
ΓΕΛΕΚΠΣ ΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΑΠΩΛΕΣΟΗ ϋπό συνταξιούχου 
δημοδιδασκάλου οδοντοστοιχία είς 
υπόγειον παράδεισον παρά τήν ’© 
μόνοιαν. Ή εύροΰσα παρακαλείται 
νά τήν κράτηση έπί τινα χρόνον 
διά νά τήν μάθη νά μασσά, κατό
πιν’ δέ νά τήν έπιστρέψη εις τόν 
δημοδιδάσκαλον.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΗΝΑ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΠΕΡΟΚΕ,.

ΓΚΙΟΥΖΕΠ ΠΕ—ΜΑΥΡ ΕΑΣ-ΣΥΛΒΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΠ ΟΥΔΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ (ΠΟΑ ΝΟΡ) 

“ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,,
ΜΟΥΣΙΚΗ : ΜΙΜΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

LES SEPARES DES LECTEURS

Κατακλυσμοί επιστολών εί; τά γρα
φεία τής «Παπαρούνας». "Ολοι οί άνα- 
γνώσται τού μοταΐκκού αύτοΰ περιοδικού 
(λέγεται μοναδικόν, δ,ότι κυκλοφορεί 
ε’ις έν άντίτυπον κάβε φοράν) θεωρούν 
έπιβεβλημένον καθήκον καί ύποχρέωσιν 
ιεράν νά αλληλογραφήσουν διά τών στη
λών τή; «Παπαρούνας» δχι τόσον διότι 
έχουν νά είποϋν μεταξύ των ωραία καί 
ενδιαφέροντα πράγματα, δσον διότι θέ
λουν νά ένισχύσουν τόν σθεναρόν καί 
κοινωφελή άγώνα, πού άνέλαβε ή «Π α- 
παρούνα» διά τήν διάδοσίν της καί τόν 
πλουτισμόν τών έκδοτών της, μέ τό σχε
τικόν «είκοσαράκι» πού είσπράττεται γιά 
κάβε επιστολήν πού δημοσιεύεται είς τήν 
στήλην αυτήν. "Ηδη έχουν κατατεθή 
εις τό ταμείον τής «Παπαρούνας» περί 
τά Δεκαπέντε είκοσαράκια, δν δέ δέν 
άρχίση ϊσχύον έν προκειμένφ τό σύστη
μα τή; «τσέτουλα;», ταχέως ό αριθμός 
τών «είκοσαρακίοιν» θά ύπερβή τόν άρτθ 
μόν ό όποιος τίθεται είς «ορισμένες πόρ
τες πρό; καθοδήγησιν τών βιαστικών έπι 
σκεπτών πού έπείγονται νά άποθέσουν 
μέρο τι τοΰ βάρους τ«ον τό όποιον προέρ
χεται έκ τή; εισαγωγή; τροφών δά 
τοΰ στόματος κατά κανονικά ή άκανόνν- 
στα διαστήματα, ήτοι τόν άριθμόν 000.

Αύτά είχαμε νά πούμε καί σήμερα, έν 
προλόγφ, προ-τοΰ νά είσέλθωμεν εις τήν 
έβδομαδιαΐαν διάταξιν.

ΣημείωσιςΓ 'Επαναλαμβάνομεν 
τήν σύσπαση·, πού έκώμαμεν καί εις τό 
προηγούμενων φύλλον μας. "Οσοι άπό 
τού; αναγνώστες καί τίς άναγνώστριες, 
έπιθυμοθν νά Αλληλογραφούν άπό τή 
στήλη αύτή, παρακαλοΰνται νά χρησι
μοποιούν ψευδώνυμα. Δέν είνε άνάγκη 
νά ρεζιλεύωνται μέ τά πραγματικά τους 
ονόματα.

’Απολωλός γιδοπρόβατ ο ν, 
Καρβασαρανι Τρομάρα νά σόρθι, χα
μένε, πού θές καί καλά κέ σόνι νά πάρη; 
τό βραβίο τής ’Ακαδημίας γνατή μπορίς 
κέ διαβάζης τά χρονογραφήματα τοΰ 
Φουρτούνισ έπή τριανταπέντε χρόνηα. 
χορής νά κάνις ποτές έμετό. Μάθε, μο- 
ρί σκρόφα, δτη ϊνε κι άλλες μέ μεγα
λύτερε άντσχί. Ξέρο έγώ ενα πρόσοπο— 
όνομα καί μή χορηό—πού μπορί νά δηα- 
βάσι έφτά χρονογραφήματα τού Φουρ- 
τούνιο στίν καθ.σά του κέ νά κάνη νά 
φάϊ ίστερα ίνα μίνα. Κι’ ξέρις πιό είνε 
αύτό τό πρόσωπο ; Ό ίδιος ό Φουρτού- 
νιος, ναι, κερά μου. Τό ξέρο άπό άν
θρωπο.

Μουδιασμένη σαρανταποδαροΰσα
Ποθ ολαχταροπλάνταχτη 

Τραβιάτα, Βόλον.—Βρέ, δ στό δέ- 
μονα κέ άνκόρ πλύ λοάν, βιεϊγ σουρλου- 
λοϋ, μά τό ναι, ναί! Βρέ, έπιδΐ, βρίκες 
έσΐ ίνα Βολιώτη κέ βολέφτηκες, γιατί 
σοΰ ίρβανε όλα βολικά κέ τονέ παντρέ- 
φτυκες, θάρεψες πός ίδεσες τό γαϊδαρό 
σου ; Μωρί, έδώ είνε άλλες κάν καί κάν, 
μέ τά γαλικά ,μέ τό πχάνο τους καί μέ 
τή νικοκυριά τους κέ κάνι κρά τό μάτι 
τους γιά νά δούνε στεφάνι ! Δέν τό λέο 
γιά έλόγου μου, μά μέ ξέρι οϋλη ή Π ε- 
ριττεύουσα, άπό Κοκκινιά μέχρι Ποδο- 
νίφπη άπούξο κι’ Ανακατωτά. Μά τόν 
Άντγέα τό Βολιότη έγώ θά στσνέ πάρω 
κιάς τόν ίχις δεμένονε μέ μάγια καί μέ 
βοτάνια, παλιοφακόρισα, χαρτρορυχτοΰ, 
ναί. Μά τί κάθομε καί κοβεντιάζο μαζί 
σου κέ λερόνο τό χαρτή. "Α στό δέιιονα 
Ακόμα μιά «ρορά, παλιοχτηκιάρα. Ούρΐ- 
στέ μας !

ΜΠΕΜΠΗ ΝΤΑΝΙΕΛΣ

Μ α ρ α γ γ ι α σ μ έ νη σαπιομπα- 
ν ά ν α, Λαμίαν.—"Αμ δέ θά μοΰ γλυ- 
τώση ! Θά τσή δής τ«τή πομπές σου στήν 
«Π απαρούνα» κέ θδνε καί μέρα μεσημέ
ρι, Σάββατο, 22 τοΰ ’Απρίλη, παραμονή 
τοΰ "Αη Γιοργιοΰ, μέρα πού ξιμερόνει, 
μεγάλ’ ή χάρι του κέ κολάστηκα, Πα- 
νάίτσα μου, συχόρα με μ’ Αφτί τή βρό
μα, κακοχρόνο κιέ μάβρονε, νέ ! Μορή 
Μαραγγιασμένη Σαπτομπανάνα—φένεσε 
τί βρόμα ίσε άπ’ τό ψεβδόνιιιο πού διά
λεξες, είσε είς θέσιν έστ, βρέ, τά μοΰ 
ξελογιάσης έμένα τό Ζάν Γκαρά, τόν 
άδρε<τό τοΰ Άνρί Μυρά, πού γιά τό χα
τίρι μου άπαράτισε τή Μαρίτσα τή 
Μπουτζαλιά μέ τά μάτσα τσή μπαγκα- 
νότε κέ μ’ έκανε γιαβουκλοΰ του; Μά δς 
ίνε. Θά σέ κανονήσω γώ, κακομίρα κέ 
θά μού τό πλερόσις τις μετριτίς. Άφτά 
γιά σίμερα κέ είσέ αλλα μέ ήγία..

Σμπαραλιασμένο παρτσακλό

"Οσοι πάσχετε άπό Αϋπνίαν καί

&έν ή μπορείτε νά κοιμηθήτε, εύθϋς 
άμα τη «ίναγνώσει των σοβαρών 
δηλώσεων τοΰ πρωθυπουργού τής 
χωράς, διαβάζετε «Παπαρούναν». 
Ιδού τ( μάς γράφει τακτική άνα- 
γνώστρια: «"Επασχον άπό άϋπνί- 
αν. Είχα προμηθευθη δλας τάς ποι 
ητικάς συλλογάς πού έξεδόθησαν 
κατά τήν τελευταίαν έκοπονταε- 
τίαν. 'Αδύνατον νά κλείσω αιάτι, ό- 
πότε ένας φίλος μου μοΰ επρο<μή- 
θευσε τά μέχρι τοΰδε έκδοθέντα 
έννέα (10 μέ τό σημερινόν) φύλ
λα τής «Ποηταρούνας». 'Αμέσως έ- 
κοιμηθήκαμε μαζί.

Ή εύγνωμονοΰσα 
ΠΑΝΑΓΙίΙΤΑ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

Καμάρι Κορινθίας.

ΑΤΘΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΙΣΣΕΣ I

Μεταχειρίζεσθε τά τριχοτονωτικόν 
Βασίλισσα τών ’Αμαζόνων». ’Ενι
σχύει τήν τριχοφυΐαν καί καθιστά 'ά 
φιλί περισσότερον γαργαλιστικόν διά 
τούς έξυρισμένους νέους τής έποχής.

Έσωτερικοΰ: Έτησία Δρχ. 100.—
Έξάμ. » 60.—

Εξωτερικού: Έτησία Δολ. 3.—
Έξάμ, » 2-

ΔΗΛΟΣΙΣ
'Ο χ. ΛΙ. Λίεκολαϊβης 

(Πώλ Λϊύρ) βέν βυνεργάζε- 
τχε είς τνιν «Βραβυνην» άπί> 
τής 1ης Απριλίου.

0ΕΑΤΡΟΝ

«Ν
ΚΥΡΙΑΚΗ, 23 'Απριλίου, ά- 

κριβώς καί στόν ποΰντο.

“ΛΪΣΙΪΤΡίΤΗ,,

in uiiMiini
ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ 

μέ τόν ΡΟΤΖΑΊ ΡΟΝ.
Έπωφεληθήτε τής παραστά- 

σεως.

Δέστε τον αύτή τή φορά, 
γιατί θά θυμώση καί δέ θά 

τόν ξοιναδήτε.

Ό ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΤΖΑΊ ΡΟΝ 
ώς Λυσιστράτη θά παίξη τό 
έργον μιμούμενος τήν κ. 

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ.

ΜποΑέττα, μουσική, άρχαϊοι 
χοροί.

‘Υποστηρίξατε τόν ΡΟΤΖΑ- 
Ί'7ΟΝ. Γιά μιά φορά άξίζει 
τόν κόπο. Δοκιμάστε. Τί έ
χετε νά χάσετε ; Αύτά τά 
πράγματα δέν έπαναλαμβά- 
νονται. Μιά «ρορά κανείς πα

θαίνει I
ΔΙΔΑΣΚΑΑΙΣΣΑ τής γαλλικής, 

έχουοα καί όλίγας γνώσεις γαλλι
κής ζητεί νά έκμάθη τήν γαλλικήν 
μετά διδασκάλου.

ΤΑ “ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ,,
Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΣΑΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Β. ΡΟΥΤΣΟΥ 

(ΚΟΚΟΡΑ) 
ΕΚΔΟΤΗΣ: I. Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ

Τιμαται διά τό έσωτερικόν δραχμάς 25 έκτός τών ταχυδρομικών τελών 
Διά τό έξωτερικόν δολλάριον 1 μαζύ μέ τά ταχυδρομικά.

Γράψατε: Γραφεία «Παπαρούνας»
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
Ή άνοιξή μας έφτάσε μέ άνθη στολισμένη 
—τών όμορφων έπιστροφών αιώνια ιστορία— 
κι’ ή παπαρούνα ή κόκκινη (καί όχι ή τυπωμένη) 
έχει και πάλι στούς άγρούς γερή κυκλοφορία. 
Σάν ένας κόκκινος στρατός πολιορκεί τήν πόλη, 
γεμίζει μ’ ειδυλλιακές πληγές κι’ αίματοστάλες, 
τήν έξοχή μας δλη, 
στό πανηγύρι τού ματιού δίνει γιορτές μεγάλες. 
"Αμποτε ή «Παπαρούνα» μας νά γνώριζε μακάρι 
κι’ αύτή μιά τέτοια χάρη, 
δπου νά γύριζες παντού τά φύλλα της νά βλέπης 
(καί έτσι θά λυνότανε τό ζήτημα τής τσέπης).

Μά άς είνε! Τόνο λυρικό έπήραμεν άκαίρως 
καί μάς παρέσυρε σ’ αύτόν κυκλοφορίας έρως. 
Οί παπαρούνες οί φαιδρές στήν έξοχή πού είδα 
μέ γέμισαν μ’ έλπίδα 
πώς κάποτε τό φύλλο μας στή γή θά κυριαρχήση 
στους φίλους, μά καί στούς έχθρούς τήν ευθυμία θά χύση. 
'Ωστόσο άς ξαναπάρουμε τόν τόνο τό συνήθη 
νά μάς άναγνωρίσουνε τών φίλων μας τά πλήθη.
Μέ είρήνη, ειρήνη τοΰ Χριστού, έπέοασε ή Λαμπρή, 
πού άλλοι μ’ άρνί τή γιόρτασαν καί άλλοι μέ σκουμπρί, 
έσκάσανε είρηνικά καμπόσα βαρελότα, 
δπως γινόταν πρώτα, 
στούς παλαιούς καλούς καιρούς, 
τούς «δπωσοΰν» αίματηρούς 
δταν — δέν είνε ψέμμα 
οί "Ελληνες έβάφανε τ’ αύγά τους μέ τό αίμα. 
Έκεί, είς τόν Άσπρόπυργον τής παλαιός Φυλής, 
κροτίδας κατεσκεύαζον καμπόσοι άφελεΐς 
κι’ ήρωες παρασταίνοντας γενναίους καί άήττητους 
είς τόν δέρα έτίναζαν τά φτωχικό τό σπίτι τους. 
Μά κι’ άλλο αίμα χύθηκε τό Πάσχα αύτό τό άγιον, 
κάποιος φαντάρος έκανε τήν άδελφή του σφάγιον. 
Νά τήν ζητήση έκίνησε τή νέα στούς στρατώνας, 
έκεί πού μ’ άξιωματικούς γλεντούσε κατά μόνας. 
’Εκείνοι τόν έβρίσανε, έκείνος έξεμάνη 
(τό πράγμα ήταν φυσικό, άφού ήταν άπ’ τή Μάνη) 
καί έκαν’ δ,τι ή «τιμή τοΰ άδελφοΰ» προστάζει, 
άφού δποιος είνε άδελφός κΓ έχει μαχαίρι, σφάζει.
"Αλλη πληγή μάς εύρηκε μέ τίς Ιξαφανίσεις. 
Έσημειώθη, καθώς λέν, έξαφανίσεων κύμα 
και κάθε μέρα έχουμε καινούριες συγκινήσεις, 
μιά καί τόν κόσμο κυβερνά δ έρως καί τό χρήμα. 
Αύτά τά δυό δημιουργούν ύπό ώρισμένους όρους 
τούς έραστάς, τούς ζιγκολό καί τούς σωματεμπόρους.
"Ερως άν είν’ δ άσπασμδς πρός τάστρα τών άγγέλων 
καί άν ένώνει διά παντός δύο άνόμοιες σάρκες 
άν έρως είνε ήλιος στή στήθη άνατέλλων, 
μά έχει σχέσεις τρυφερές μέ όβολα καί μάρκες.

Ό "Ερωτας πού ήτανε παιδί γλυκό τφ δντι 
μεγάλωσε καί σέ τρανό έξειλίχθη βαγαπόντη. 
ΚΓ ένφ ήταν, πρώτα ποίημα άπλώς κΓ δμοιοκαταληξία 
έμπήκε στό έμπόριο καί πήρε άλλη άξια.
Τά θύματά του άλλοτε ήσαν λουλούδια εύώδη 
κι’ ύπάρξεις τρυφερώτατες, 
πλάσματ’ άβρά κΓ άπόκοσμα κΓ άγνά, μυστηριώδη, 
μά τώρα άν θέλης ρώτα τες 
τί γιά τόν έρωτα φρονούν’ πέρνουνε στάση άμύνης 
μέ δυσπιστία σέ κυττούν 
καί μέ είρωνία σέ ρωτούν:
Μέ άγαπφς, άγάπη μου; 'Ωραία! Πόσα δίνεις;
Πάντως ύπάρχουν έρωτες άγνοί στήν έποχή μας, 
δπού μέ τρυφερότητα γεμίζουν τήν ψυχή μας. 
Τόν κόσμο δέν άποτελούν μονάχα... γεωμέτρες. 
Άκόμα βρίσκονται καρδιές κάτω άπό τίς πέτρες 
ώραϊες κΓ άγνές Τιτϊκες 
καί Μάριοι πού δέν τρέχουνε ξοπίσω άπό τίς προίκες. 
’Ομως αύτοί πού τοΰ άγνοΰ έρωτος πλήττει βέλος, 
κακό συνήθως έχουνε στήν έποχή μας τέλος 
ή άπό τήν ’Ακρόπολη πέφτουν καί πάν χαμένοι, 
ή πέρνονται καί σίγουρα βγαίνουν μετανοιωμένοι 
καί τοΰ μεγάλου έρωτα ή τρισωραία νίκη 
άμφίόολη καθίσταται δταν τό πρώτο νοίκι 
δέν πληρωθή γιά τή χρυσή έρωτική φωλιά.
Τά πλούτη, φεύ, δέν ώφελοΰν σάν είνε σέ φιλιά.
Μά κΓ άλλο είδος έρωτος τίς στήλες άπησχόλησε 
τοΰ τύπου τοΰ ήμερήσιου τίς τελευταίες μέρες 
μέ δύσοσμα κοινωνικά λουλούδια τίς έστόλισε 
καί τά παιδιά τους κλάψανε πατέρες καί μητέρες! 
Στό Φάληρο άνακάλυψαν κάποια ώραία βίλλα 
πού μέσα κεϊ γινότανε τού Μάμαλη ή νίλα. 
’Εφοπλιστές μ’ άλλόκοτα καί...προηγμένα γούστα, 
πού στις καρδιές τους τώρα πειά δέν έμιλούσ’ ή φούστα, 
δίναν τίς προτιμήσεις τους στό άνδρικό τό κάλλος— 
εντεύθεν μέγας σάλος 
ήγέρθη δπως πάντοτε συμβαίνει μέ τά τέτοια 
καί μ’ δλα τά παρόμοια κάζα καί ωαραφέτια.
Τής σπείρας δ ήγούμενος πρό τού άστυνόμου ήχθη 
καί άπό τήν άνάκρισιν άμέσως άπεδείχθη 
πώς ξεμυάλιζαν τά παιδιά μέ άμάξια καί μέ κόττερα 
καί μ.’ άλλα μέσα άνώτερα.
Γλέντια πολλά έγίνοντο κι’ «δργιώδικα» ξενύχτια 
κΓ δλο καί νέα θύματα έπέφτανε στά δίχτυα' 
καί άντηχούσαν οί φωνές, σ’ άμφότερα τά Φάληρα 
τραγούδια, μουσικές, χοροί καί «φάτε άγόρια, τάλληρα!»
Μά έδόθη τέλος γρήγορα σ’ αύτή τήν εύωχία, 
βάσκανο μάτι, ώς φαίνεται, είδε τήν εύτυχία 
κΓ ή άστυνομία πλάκωσε 
καί τούς κυρίους τσάκο>σε 

γιατί έχε: γούστα παλαιά καί σκουριασμένα ήθη 
κΓ ούτε ποτέ άπό «ποίηση» ύψηλή συνεκινήθη.
Καί ή τού Γκράντι έληξεν ύπόθεσις αισίως 
γιά τόν διαρρήκτην πρόκειται πού έζησε πλουσίως 
ωσάν ’Ινδός μαχαραγιάς στήν Γκράν τήν Βρεττανίαν 
κΓ οί τρόποι του κστέπληξαν δλην τήν κοινωνίαν. 
Στό τέλος άποδείχτηκε πώς μέγας καί πολύς 
δέν ήταν δπως νόμισαν δλοι οί άφελεΐς.
Τόν πέρναν δλοι γιά μορφήν έπιφανή, σπουδαία? 
κΓ αύτός δέν είχε ιδέαν 
καί ούτε μέλος ήτανε διαρρηκτικής Μαφίας 
στής Γενικής ώς νόμιζαν, τό Τμήμα Άσαφείας, 
πού ’Ασφάλειαν συνήθως 
τήν λέει τό πολύ πλήθος.
Τώρ’ άν ρωτάτε τί έγινε δ μέγας άρχηγδς 
0 τών έπαναστάσεων τών έπανειλημμένων, 
πού γι’ άλλους είνε ήρωας καί γι’ άλλους λαγφός 
παρ’ δλον τόν άποκλεισμόν συνόρων καί λιμένων, 
δέν κάθησε νά συλληφθή σά νάτανε...κορόδον, 
άπ’ τήν ’Αθήνα χάθηκε καί βρέθηκε στήν Ρόδον. 
Καί στόν Πολυχρονόπουλον πού τόν χαμό του έθρήνησε, 
δ άρχηγός έμήνυσε:
Σοΰ στέλνω προσκυνήματα 
μέ τοΰ Αιγαίου τά κύματα. 
Μέ γύρευες στόν Ουρανό, μέ γύρευες στόν Άδη 
μέσα στό φώς μέ γύρευες καί μέσα στό σκοτάδι 
σ’ Εύρώπες, σέ Άμερικές άκόμη κΓ έν Έλλάδι 
καί σ’ δλα τά λαγωνικά τούς έβγαλες τό λάδι. 
Γιά μένα μεταβλήθηκες σέ ένα άγριο μπόγια 
μέ γύρευες είς τίς σκεπές καί κάτω στά ύπόγεια, 
στό σπίτι τού Δαμασκηνού καί στού Τζατζά τό σπίτι, 
μέ κυνηγούσες σά σκυλλί καί σάν κακόν άλήτη, 
μά σάν Πιτσιγιαννόπουλος σοΰ ξέφυγ’ άπ’ τά χέρια, 
ξεγέλασα τά τόσα σου όργανα καί ξεφτέρια. 
"Εδινες πίστη στίς κουτές τίς φήμες τών τριόδων 
καί μιά στιγμή πού άπόστασες, ένφ κοιμόσουν νήδυμα 
έγώ μέ ένα πήδημα 
άπ’ τίς σκεπές τών ’Αθηνών εύρέθηκα στήν Ρόδον. 
Τώρα, έλάτε πιάστε με, 
άν μπορήτε καί δικάστε με.
Αύτά λοιπόν.

Σέ χαιρετώ καί παραμένω
Σός 

Πλαστήρας δ νεώτερος τής Ρόδου κολοσσός
Αύτό τό τέλος έλαβε ή ύπόθεσις Πλαστήρα 
πού άλλοι γι’ αύτό λυπήθηκαν 
καί άλλοι εύχαριστήθηκαν—
κΓ άνάμεσα στούς δεύτερους κΓ ή Άθηνά ή χήρα...
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• Ή έπί τών σόκιν ύπεύθυνος συν· 
• τάκτις της «Παπαρούνας» δε
ι σποινίς Μαριάινα Γουαδαλκιδή- 
; ρου, έπί της όποιας δοκιμάζον- 
■ ται δλα τά διφορούμενα καί Ο
ι ποπτα άστεΐα τής «Παπαρού- 
• νας» πρό τής παραδόσεώς των 

είς το πιεστή ριον.

■.η..·.·..·.··.··············.····.······.······  

Ό πολιτικός άρθρογράφος της 
«Παπαρούνας» κ. Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος εις νεαρόν ήλικί- 
αν. Ό κ. ’Ελευθέριος Κ. Βενιζέ- 
λος είνε ό πασίγνωστος τσαλδα- 
ρικός άσσος της έπιθεωρήεσως, 
θά άρχίση δέ άρθρογραφών είς 
τήν «Παπαρούναν» δταν άνδρω- 

θή καί βάλη μυαλό.

At παροιμίαι δΓεικό
νων: «"Ασπρη πέτρα ξέξασπρη 
κΓ άπ’ τόν ήλιο ξεξασπρότερη.»

Άπό τήν έπίσκεψιν της γνωστής · 
’ Ιταλίδας λαθρεμπόρου ναοκω- S 
τικών δίδος Κουκλάρας Γαρμπό- : 
ου είς τήν πόλιν μας. Ή δίς Γαρ- ; 
μιπόου φωτογραφουμένη μετά ■ 
τοϋ ήμετέρου διευθυντοΰ είς τά : 
μπαίν-μίξτ τής Γλυφάδας κατά · 

τήν προσεχή σαιζόν.

......................... ................
Ή τσαχπίνα δεσποινίς Πείνα : 
Τσάχ, συγγραφεύς τοΰ είς τήν · 
«Παπαρούναν» δημοσιευομένου · 
«Όδηγοΰ Άλογοπαιγνίων — 1 :
χοιρίοιον καλαμπουριστοΰ» κα- · 
τά γλαφυρόν μετάφρασιν εις · 
τήν καθομιλουμένην έλληνικήν. : 
"Ηδη έτοιμάζει πρός έκδοσιν νέ- : 
ον σύγγραμμα ύπό τόν τίτλον: ■

«Έξ οικείων τά βέλα.»
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

01 ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ 
Η ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ

ΤΟΥ ΜΩΡΙΣ ΛΕΚΟΚ (Κ ΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ Ν.Β Ρ.)
(ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ)
Ό υπνωτιστής θωμάς Π ερσόνης, απα

σχολημένος άπό καιρού εΐ,ς τάς ψυ
χικός έρευνας, κατορθώνει νά άνακα- 
λύψη δτι μία νέα, ή Ντίνα Χούζη καϊ 
ύ νεαρός Παύλος Βουγαρας ήσαν ερ
μαφρόδιτοι μέ τόν αύτόν βαθμόν ύπο- 
■στάσεως και τών δού φύλων των.Κα- 
•τάπιν πολλών προσπαθειών κατορθώ
νει νά σύνδεση ψυχικώς καϊ σωματν- 
κώ; τά δύο αύτά παράξενα δντα.

Μετά τήν πρώτην έπΐσκεψίν των δ
μως ε’ις τήν οικίαν του, ό ύπνωτιστής 
εΰρίσκεται δολοφονημένος ε’ις τό δω- 
μάτιόν του.

'Η κυρία Χούζη, μητέρα τής Ντί- 
νας,μετά τήν δολοφονίαν τοΰ ύπνωτι- 
στού, συνομιλεί μυστηριωδώς καϊ ένο- 
χοποιητικά σχετικώς μέ τό έγκλημα 
μέ τόν μνηστήρα της Βαρότσην.

'Ο υπνωτιστής ήτο ό μόνος άνθρω
πος πού έγνώριζε τό μυστικόν τής κό
ρης της. Ή άστυνομία κρατεί εις 
τάς χεϊράς της ενα μαντυλάκι ποΰ ί- 
δρέθη στό δωμάτιο τοΰ έγκλήματος 
μέ τό μονόγραμμα Ν. X.

Έν τφ μεταξύ προσάγεται είς τήν 
άνάκρισιν μία νέα γυναίκα ή όποια ύ- 
μολογεΐ δτι αύτή έφάνευσε τόν υπνω
τιστήν.

(Συνέχεια).
—Νίνα Χαντή..
—’Ετών ;
—Είκοσι πέντε.
—Σύ έδολοφόνησες τόν υπνωτιστή 

Περσόνη ;
—Μάλιστα.
—Πότε ;
—Δέν δομούμε καλά.
—Ποΰ ;
—Στό σπίτι του.
—Γιά ποιόν λόγο ;
—Δέν θυμάμαι, δέν ξέρω !
"Ηταν τόσο ταραγμένη ή γυναίκα αυ

τή, καί τά μάτια της πετοΰσαν παράξε
νες λάμψεις, ώστε ό άνακριτής έπεί- 
σθη πώς έπρεπε ν’ άναδάλη τήν έξέ- 
ταση της μέχρις δτου συνέλθη κάπως.

—-Να άπομονωδή, είπε στους αστυνο
μικούς ποΰ περίμεναν.

’Εκείνοι τήν τράβηξαν βάναυσα καί 
τήν έσπρωξαν μέσα σ’ ένα σκοτεινό κε
λί διπλοκλιιδόνωντας πίσω της τήν 
πόρτα.

***
Μόλις ό στρατηγός Βαρότσης μπήκε 

στό Ιδιαίτερο δωμάτιο τής Μπύρας στά 
Πατήσια, δπου είχαν στεγάσει οί δύο 
ερωτευμένοι τόν τερατώδη έρωτά τους, 
έκλεισε τήν πόρτα καί στάθηκε άγριος 
καί σιωπηλός μπροστά τους.

’Εκείνοι τόν κυττοΰσαν ώχροϊ χωρίς 
να μπορούν νά άράρώσουν λέξη.

• Ο Βαρότσης έβγαλε τό μαντύλι του, 
σκούπισε τόν Ιδρώτα του καί είπε :

—Σκοτώσατε τόν Περσόνη ;
Οί δύο νέοι τινάχτηκαν όρθιοι.
•—’Εμείς ; ! !
—Ναί.
—"Οχι, δχι... πώς θά μπορούσαμε νά 

κάνουμε ένα τέτοιο έγκλημα ;
Ό Βαρότσης κύτταξε στά μάτια τήν 

Ντίνα καί ξαναρώτησε :
—Ποΰ ήσουν τό βράδυ ποΰ έγινε ή 

δολοφονία ;
-—-Μά ήμουν μαζύ μέ τόν Παύλο, εί

χαμε πάει στή Γλυφάδα.
—Ναι, ναί, ^πιστοποίησε ό νέος.
Ό Βαρότσης φαίνεται δτι άπό τήν ά- 

πάντηση δέν έμεινε ικανοποιημένος και 
ξαναρώτησε :

—Στό σπίτι τοΰ ΰπνωτιστοΰ βρέθηκε 
ένα μαντυλάκι μέ τ’ άρχικά σου !

— ’Αδύνατον, Αδύνατον, φώναξε ή 
νέα.

—“Αλλως τε, πρόσδεσε ό Παύλος, υ
πάρχουν πολλές γυναίκες πού έχουν μαν- 
τυλάκια μέ τό μονόγραιιμα Ν. X...

■—Πολύ καλά είπε δ Βαρότσης. ”Εχω 
πλέον πεισθεϊ δτι σείς δολοφονήσατε τόν 
Π ερσόνη. Θά πάω στήν ’Αστυνομία....

Καί προτού οΐ δύο νέοι κατορθώσουν 
νά τόν συγκροτήσουν άνοιξε τήν πόρτα 
τοΰ δωματίου καί έξηφανίσθη.

***
"Οταν οί δύο νέοι έμειναν μόνοι γύ

ρισαν καί κύτταξαν στά μάτια ό ένας 
τόν άλλον, κι’ ένα πικρό χαμόγελο άν
θισε στά ώχρα χείλη τους.

Ό Παύλος μίλησε πρώτος :
—Ντίνα μου φαίνεται πώς δέν θά μάς 

δοηθήση ή τύχη νά χαροΰμε τόν υπέροχο 
έρωτα πού προορίζει ή Φύσις γιά μάς.

—Θά μάς συλλάδουν ;
—Π ιθανόν...
—"Ολες οί ενδείξεις κι’ δλα τά ένο- 

χοποιητικά στοιχεία είνε ε’ις βάρος μας.
—"Ετσι βλέπω κι’ έγώ...
Ή ιδέα τοΰ κινδύνου θόλωσε τό νοΰ 

τους. Δέν τούς ήταν δυνατόν πλέον καί 
νά σκεφθοΰν κάν. Τό δτι μπορούσαν μιά 
ήμερα νά χωρίσουν ό ένας άπ’ τόν άλ

λον, ήταν κάτι πού δέν τό άντεχε ή ύ
παρξή τους.

"Αθελα έγειραν ό ένας στήν Αγκαλιά 
τοΰ άλλου καί τά χείλη τους έσμιξαν σ’ 
ένα θερμό φιλί.

—Γλυκεία μου γυναικούλα ! ψιθύρισε 
ή Ντίνα στόν Παύλο.

—Άντρούλη μου !... τής άπήντησε έ- 
κείνος.

Καί σ’ ένα παράφορο άγγάλιασμα έ
νοιωσαν ν’ άλλάζη πολλές φορές ή ηδο
νή τους καί τό φύλλο τους.

Φεύγωντα,ς άπό τήν Μπύρα στά Π α- 
τήσια δ Βαρότσης πήρε βιαστικά ένα 
ταξί καϊ τοΐίδωσε τή διεύθυνση ένός σπι
τιού σέ μιά Απόμερη συνοικία.

"Οταν έφθασαν, είπε στό σωφφέρ τά 
περιμένη κι’ αύτός χτύπησε μέ δισταγ
μό τήν πόρτα.

Μιά νέα γυναίκα φτωχικά ντυμένη τοΰ 
άνοιξε.

—Μπά ! ’Εσείς είσθε κ. Βαρότση ! 
Περάστε μέσα....

Τόν τράβηξε στό μικρό σαλονάκι της 
κι’ έκώθησαν ό ένας απέναντι τοΰ άλλου.

Ή νέα γυναίκα πού άπ’ τήν έκφραση 
του είχε άντιληφθεί δτι ό έπισκέπτης 
της είχε κάτι σοβαρό νά τής άνακοινώ- 
ση τοΰ είπε χαμογελώντας :

—Και τώρα εις τάς διαταγάς σας....
Ό Βαρότσης έβγαλε τό μπακέττο του 

νευρικά, άναψε ένα σιγάρο καϊ διστά- 
ζωντας κάπως τής μίλησε :

—Νίνα, ήρθα νά σοΰ ζητήσω μιά με
γάλη χάρη !

—Μ’ δλη μου τήν καρδιά νά σ’ έξυ- 
πηρετήσοι άν περνάει άπ’ τό χέρι μου.

—Π ρόκειται νά σώσης μιά ολόκληρη 
οικογένεια πού κινδυνεύει νά κλειστή 
στις φυλακές...

—Ν’ Ακούσω...
—Διάβασες τή δολοφονία τοΰ ύπνω- 

τιστοΰ Περσόνη ;
—”Α...ναΐ ναί ! Αυτόν πού λένε πώς 

τόν σκότωσε στό σπίτι του μιά μυστη
ριώδης κυρία...

—Ναί. "Ακούσε λοιπόν πρέπει νά πα- 
ρουσιαστής καϊ νά πής δτι τόν σκότω
σες έσύ...

—Έγώ !
—Ναί, δέν θά πάθης τίποτα I Έν τφ 

μεταξύ δμως πού ή Αστυνομία θά είνε 
άπησχολημένη μέ σένα, θά μπορέσουμε 
έμεϊς νά κανονίσουμε τή θέση τών πραγ
ματικών δολοφόνφν...

Ή γυναίκα τόν κύτταξε περίεργα στά 
μάτια καί ροιτησε :

—Έσύ τόν σκότωσες ;
—Αύτό δέν σέ ένδιαφέρει...
—Καλά. Λοιπόν τΐ θέλεις νά κάνω 

τώρα ;
—Νά πάς νά περιφέρεσε γύρω άπ* τό 

σπίτι πού έγινε ή δολοφονία...Αλλά...χά 
χά χά !...

Καϊ ό Βαρότσης ξέσπασε σ’ ένα δυ
νατό γελοίο.

—Τΐ τρέχει τόν ρώτησε ή γυναίκα.
—Τι σύμπτωσις ! Τι σύμπτωσις ! Μο

νολογούσε έκεϊνος !
—Τί σύμπτωσις ;
—Νά, τό μαντυλάκι ποΰ βρέθηκε 

στό δωμάτιο τοΰ έγκλήματος έχει μονό- 
γραμιια Ν. X.

—Δηλαδή τό δικό μου : Νίνα Χαντή..
—Βέβαια ! Τι σύμπτωσις ! τΐ σύμπτω

σης !
Εκείνη έσκυψε πιό κοντά του καί τόν 

ρώτησε σιγά :
—Λοιπόν είμαστε σύμφωνοι ;
—Άπολύτως.
—Πόσα θά μοΰ δώσης ;

(’Ακολουθεί)

ΠΟΛΥ ΟΛΙΓΑΡΚΗΣ
Εκείνη. —Μην έπιμένετε. 

κύριε! Δέν Θά μπορέσετε ποτέ να 
μπήτε στην καρδιά μου!

’Εκείνο ς.—ΤΩ. δεσποινίς, 
αί βλέψεις μου δέν φθάνουν τόσον 
υψηλά!...

ΚΑΘ’ ΕΝΑςΈΓτΟ ΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ
'Η σ ύ ζ υ γ ο ς.—Τόν καιρό πού 

εΐμεθα άρραβωνιασμένοι μ’ άγαποΰ 
σες πολύ, ένω τώρα πού παντρευ
τήκαμε δέν μέ κυττάς καθόλου!

Ό σ ύ ζ υ γ ο ς.—Δέν μ’ άρέσουν 
οί...παντρεμένες.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
’©Γιατρό ς.—Τό πολύ κρασί 

πού πίνεις, κύρ Κώστα, σοΰ έχει ά 
δυνατίσει την δρασι...

’©πελάτη S·—Μπά, δέν δα- 
ρυέσαι! ’Ίσα-ϊσα, όταν πίνω βλέ
πω...διπλά.

ΚΕΑ KAI ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟ....ΕΘΝΟΣ
ΕΜΑΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ 
ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΓΎΡΟ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ■:-------- —

Είς τό Λός "Αντζελες της Κα
περναούμ ένας ουρανοξύστης μέ 
χίλια πεντακόσια τριάκοντα όκτώ 
πατώματα—ιέκτός σοφίτας καϊ ύ
παγε ίου—άπεωάσισε νά κάμη τόν 
γΰρον τοΰ κοσμου σέ είκοσι τέσ- 
σαρες ώρες.

Ό τολμηρός αύτός ούρανοξύ- 
στης έδήλωσεν είς τούς δημοσιο
γράφους διά τοΰ Ιδιοκτήτου του, 
ότι είνε Αποφασισμένος νά έπιτύ- 
χτ) όπωσδήποτε τό ρεκόρ αύτό, πού 
θά τόν κάμη ένδοξον.

’Επίσης Ιξήγησεν ότι θά κάμη 
τόν γΰρον αύτόν )ζωρίς νά μετακι- 
νηθή κάν άπ’ τή θεσι του, γνωστοΰ 
δντος ότι ή γή περιστρεφομένη κά
νει τόν γΰρον του κόσμου εις είκο- 
σιτέσσαρας ώρας.

Δέν έχει λοιπόν παρά νά σταθή 
άκίνητος είκοσιτέσσαρας ώρας μό 
νον καί θά έχη κάμει τόν γΰρον 
τοΰ Κόσμου χωρίς νά τό κατα- 
λάβη.

*«*
ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΓΕΝ
ΝΗΜΑ ΚΑΙ ΘΡΕΜΜΑ, 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ.... ΓΕΡ
ΜΑΝΙΚΑ ! ■ —

ΕΙς τό Βερολίνου ζή ένας Γερ
μανός όνόματι Κλάρ Σαχλίχτεν, 
ό όποιος παρ’ όλον ότι έγεννήθη 
καί άνετράφη ε’ις τήν Γερμανίαν, 
δέν άμιλεΐ γερμανικά.

‘Όλοι οΐ διασηιμότεροι Γερμανοί 
γλωσσολόγοι καί ώτολαρυγγολό- 
γοι έξήτασαν τό περίεργον αύτό 
φαινόμενου, · χωρίς να κατορθώ
σουν νά λύσουν τό μυστήριον.

Ό έν λόγφ Γερμανός είνε μουγ
γός.

ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΣΤΡΟ 
ΠΙΠΤΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ

"Ολοι οί άστρονόμοι τοΰ κόσμου 
εύρίσκονται έν άπογνώσει.

"Ενα άπό τά μεγαλείτερα άστρα 
τοΰ σύμπαντος, έκφυγόν τής τρο
χιάς του, πίπτει μέ άφαντάστως 
ίλιγγιώδη ταχύτητα κατά τής 
Γης.

Ή μοιραία σύγκρουσις είνε άν- 
θρωπίνως άδύνατον νά ματαιωθή 
καί ώς έκ τούτου ή συντριβή τής 
γης καί ή καταστροφή της είνε έκ 
τών προτέρων τετελεσμένον γεγο
νός.

Κατά τούς ύπολογισμοΰς τών ά- 
στρονόμων, τό ούράνιον αύτό σώ
μα απέχει άπό τήν γην περί τά 
χίλια έτη φωτός. Δηλαδή μέτρα:

1.132.185.600.000.000.0»0.
Έότν ΰποθέσωμεν λοιπόν ότι πί

πτει μέ ταχύτητα χιλίων χιλιομέ
τρων τήν ώραν, θά κάμη έως ότου 
μάς φτάση 1.132.185.600.000 ώρες.

Δηλαδή1 ήμέρες: 43.007.733.333. 
"Ητοι έτη: 1.178.294.064.
Λοιπόν, άς έτοιμαστοΰμε, τό τέ

λος τοΰ κόσμου.... πλησιάζει.
***

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΚΡΥ
ΒΕΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ

Είς τό Σικάγον άνευρέθη πρό 
ήμερων μία γυναίκα, ή όποια, ώς 
λέγεται, κρύβει τά χρόνια της. Τό 
περίεργον αύτό φαινόμενον έκα
με μεγάλην έντύπωσιν είς τούς φε
μινιστικούς κύκλους της ’Αμερι
κής, οι όποιοι καί έσπευσαν νά υ
ποβάλουν τήν γυναίκα αυτήν εις 
φρενολογικήν έξέτασιν.

Έκ της έξετάσεως ταύτης άπε- 
δείχθη ότι ή άποκρύπτουσα τά χρό 
νια της είχε έντελώς σώας τάς φρέ 
νας, ουδόλως διαφέρουσα άπό τάς 
άλλας γυναίκας.

Ώς έκ τούτου εικάζεται ότι πι
θανόν καί άλλες γυναίκες νά κρύ
βουν τά χρόνια τους.

Μέχρι τής στιγμής δέν άνευρέθη 
καμμία που νά μή τά... κρύβη.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ
Παρά τοΰ συνεργάτου μας κ. Ν. 

Λαπαθιώτη λαμβάνομεν καί δήμο 
σιεύομεν τούς κατωτέρω στίχους:

Σημ «Π.». Ή παρούσα θεωρηθη- 
τω καϊ ώς Ιδιαιτέρα πρόσκλησις. 
Σ τ ό δ)τή τής «Π α π α ρ ο ύν α ς» 
’’Αχ, τί μοΰ κάνεις, μωρέ Νίκο, 
βγάζει έν δήμω τά έν οϊκω. 
Καί γώ θαρρούσα — τί μωρία! 
πώς ήταν πειά καλοκαιρία. 
Σάν σέ διαβάζω μέ τό ζόρι 
φοράω πάλι πανωφόρι....

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΑΛΛΕΣ

Όσύζυγος προς τον παρακαθημενόν του, πού εμπνεομενος αηό 
την έπι τής όθόνης «διαδραματιζομένην» σκηνήν άναζητεί το χέρι 

τής κυρίας...
—©’ άφήσετε, κύριε, τό χέρι μου ήσυχο;

ΝΑ ΕΙΝΕ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Λέν γιά τό Ναπολέοντα Βονα- 

(πάρτη 
πώς ήταν ό παππούς του άπό τή 

(Σπάρτη··.

Καί λένε γιά τόν Κονδύλη—άκοΰς 
(έκεΐ!— 

πώς ό παππούς του ήτανε άπό τήν 
(Κορσική.

Λένε γιά τόν Μπενάκη τόν Άν- 
(τώνη 

πώς έχει πορτοφόλι πού φουσκώνει.

Καί λένε γιά τόν κύριο Διομήδη, 
πώς τρίβει τήν κοιλιά μέ κε

ραμίδι.

Λένε γιά τό γνωστό μας τό Λευ- 
(τέρη 

πώς είνε στις μανούβρες του ξε- 
(φτέρι.

Καί λένε καί γιά τό Δελαπατρίδη, 
πώς τώρα μεταφράζει Θουκυδίδη.

Λένε γιά τό Σπυράκη τό Μερκούρη 
πώς άλλοτε τή δυναστεία έφρού- 

(ρει.

’Αλλά γιά τό Γαλόπουλο λέν δτι 
τόν έφαγ’ ή μεγάλη του έντιμότη!

---------------------------------

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΠΑΡΟΥ W
ΠΟΛΙΣΜΑΝ. "Ατομόν τι, συ- 

ναντώμενον συνήθως είς τό άκρον 
τού γκλόμπ.

ΣΟΚΙΝ. Λέξις ή φράσις ποΰ προσ 
βάλλει συνήθως τούς άνηθίκους άν 
θρώπους.

ΝΕΦΤΙ. Ή βενζίνη τών...άνθρώ 
πων.

ΑΓΚΑΛΙΑ. Μέρος δπου συχνά
ζουν οί έρωτευμένοι.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ. Μέρος είς 
τό όποιον συχνάζουν ...Πόλισμαν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ. Είδος τό όποιον 
πωλείται καί μέ τήν όκάν καί μέ 
τό κομμάτι.

ΑΛΗΘΕΙΑ. Τό κατάλληλον είς 
έκάστην περίπτωσιν...ψεύδος.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ. Ζώον υστερούν ά
πό τά άλλα κατά δύο πόδας.

ΚΟΛΥΜΒΗΘΡΑ. Δοχεϊον εις 
τό όποιον οί 'Έλληνες παίρνουμε 
τό μοναδικό μπάνιο τής ζωής μας. 

ΑΜΑΝΕΣ. Επιτυχέστατη μούσι 
κή άπομίμησις τοΰ θρήνου τών.... 
κυνών.

ΥΔΩΡ, (δρα: οίνος, γάλα κτλ.)
ΟΥΡΑΝΙΟΝ TOSON. Φαινόμε- 

νον πού παρατηρεϊται μετά άπο 
βροχήν είς τόν όρίζοντα καί μετά 
άπό άπιστίαν είς τό μέτωπον τοΰ 
συζύγου.

ΒΡΕΦΟΣ. ’Απροσεξία τών ερω
τευμένων. 

---------------------------

ΝΗΣΤΗΣΙΜΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΑ
Τή μεγάλη έβδομάδα σέ μιά τα

βέρνα τής ’Αγοράς:
Ό η ε λ ά τ η ζ· Τί έχεις, μι

κρέ. γιά μάσσημα;
Ό σερβιτόρος: Τετάρτη 

έκδοσις....φασουλάδας, κύριε!

ΜΕΕΑΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
τοΰ διασήμου συγγραφέως

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
(Συνέχεια)

ΓΑΜΟΣ. — "Οταν ιδήτε είς τόν 
ύπνο σας δτι παντρεύεσθε, σημαί
νει δτι....θά μπήτε φυλακή. "Οταν 
Ιδήτε όμως δτι δέν παντρεύεσθε, 
θά πή οτι είσθε ήδη παντρεμένος 
καϊ έχετε βάλει μυαλό.

ΜΑΧΑΙΡΙ.— "Οταν ιδήτε στόν 
ύπνο σας δτι έχετε μαχαίρι σημαί 
νει πώς...οπλοφορείτε. "Οταν δμως 
ιδήτε ότι δέν έχετε μαχαίρι, ση
μαίνει δτι δέν μπορείτε νά φάτε... 
πεπόνι.

ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙ. — "Οταν Ιδήτε 
στόν ύπνο σας δτι είπατε καλαμ
πούρι, σημαίνει πώς τό διαβάσατε 
στην....» Παπαρούνα».

ΚΟΥΒΕΡΤΑ. — "Οταν Ιδήτε 
είς τόν ύπνο σας κουβέρτα, σημαί 
νει δτι κοιμάσθε—ξεσκέπαστος.

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ.— Όταν όνει- 
ρεύεσθε οτι άκοΰτε άεροπλάνον, 
σημαίνει δτι....ροχαλίζετε.

ΒΔΕΛΛΑ. — "Οταν ιδήτε στόν 
ύπνο σα^ βδέλλαν, θά πή δτι κοι- 
μάσθε με τή....σύζυγό σας.

ΧΑΡΟΣ. — "Οταν ιδήτε τον Χά 
ρον. σημαίνει δτι τό πρωί θά σάς 
ξυπνήση ή πεθερά σας.

ΚΥΡΙΑ. — "Οταν ιδήτε στόν ύ
πνο σας μίαν κυρίαν, σημαίνει δτι 
είσθε φίλος τοΰ....άνδρός της.

ΥΠΝΟΣ. — "Οταν Ιδήτε στόν ύ 
πνο σας δτι κοιμάσθε, θά πή δτι... 
νυστάζετε.

ΡΑΒΔΟΣ ΕΝ ΓΩΝΙΑ. — "Αμα 
δήτε στό όνειρό σας «ράβδον έν 
γωνία» σημαίνει δτι....βρέχει!.

ΒΡΟΧΗ.— "Οταν πάλι ίδήτε 
βροχήν, σημαίνει δτι ή ράβδος εί
νε έν γωνία.

ΤΣΑΝΤΗΡΙΑ. — "Οταν Ιδήτε 
στόν ύπνο σα^ σκηνάς (τσαντή- 
ρια) σημαίνει ότι είνε καιρός νά... 
παντρευτήτε.

ΑΓΡΙΑ ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΙΑ
ΑΡΑΧΩΒΑ. (Τοΰ άνταποκριτοΰ 

μας). — Στυγερόν έγκλημα έλα
βε χώραν χθές ενταύθα, τό όποιον 
κρατεί έν συγκινήσει τήν πόλιν 
μας.

Ό δεκοΕοκταετής ποιμήν Χρη
στός Βελέντζας, συνοτντήσας καθ’ 
ό5όν τάν ζωέμπορον Μήτρον Ζυγού 
ρην, (χεθ’ οδ είχε προηγουμένας ά- 
φορμάς, συνεπλάκη μετ’ αύτοΰ κα
τόπιν ζωηροτάτης φιλονεικίας. Τό 
άποτέλεσμα τής συμπλοκής ύπηρ- 
ξε τραγικώτατον. Ό Βελέντζας, έ- 
ξαγαγά>ν τεραστίαν μάχαιραν έ- 
πληξε πεντάκις τάν Μήτρον, ύπο- 
κύψαντα άμέσως είς τά τραύματά 
του.

Ό νεαρός Μητροκτόνος συνελή- 
ψθη·___________________________

ΕΥΡΒΘΗ κύων χρώματος έρυ- 
θροφαίου, άκούων είς τό δνομα 
«Μπράκ», ώς έδήλωσεν. Έρωτη- 
θείς διά τό έπώνυμόν του, άπήντη- 
σεν ότι δέν ενθυμείται. 'Υποτίθε
ται δτι είνε ό πρό ήμερων άπολε- 
σθεις Μπράκ Λακριντί.
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ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
Η “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ

*Η «Παπαρούνα» είνε τό κατ’ έξοχήν οικογενειακόν περιοδικόν πού 
προορισμόν έχει τήν ήθικήν καί ύλικήν έξύψωσιν τής έλληνικής οι
κογένειας. Γι’ αύτό έκάχττοτε δημοσιεύει σκηνές του άχνου οικογε
νειακού βίου τών άναγνωστών της. Εις τήν φωτογραφίαν μας μία 
σκηνή άπό τό άπογευματινόν τσάϊ είς τό σπίτι άναγνώστου τής «Πα
παρούνας». Διά νά λάβετε μιάν Ιδέα τής ή'θικής τού σπιτιού αύτοΰ, 
άρ'κεϊ νά προσέξετε τήν έξέγερσιν τής οίκοδεσποίνης, φανατικής ά- 
ναγνωστρίας μας, που έξανίσταται βλέποντας τήν κόρην της νά έμ- 
φανίζεται άπό τών στηλών μας νεγκλιζέ καί άνιπτόπους. Καί ή σε
βαστή κυρία τήν έπιπλήττει:

— Δέ ντρέπεσαι, Εύρυτανία ; Τής λέγει. "Ετσι θά παρουσια- 
σθής είς τό κοινόν τής «Παπαρούνας» ;

λ ΤΙ ΛΕΝ 01 ΑΛΛΟΙ

urwuimniiY
ΑΛΛΑ Η“ΠΑΠΑΡΟΥ- 
ΝΑ,,ΑΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ 

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου) 
«Π α τ ρ ί ς». — Μέσα είς τήν 

γενικήν κατάπτωσιν όλων έν γέ- 
νει των κρατικών υπηρεσιών, ή ο
ποία παρατηρείται σήμερον, μέσα 
εις τήν τρομακτικήν κρίσιν, ή ό
ποια μαστίζει πανταχόθεν τήν ελ
ληνικήν πατρίδα, μία μορφή πα- 
ρήγορος, ΰψώνεται μέσα είς κάδε 
έλληνικήν ψυχήν, μέσα είς κάδε 
ελληνικήν καρδίαν. 'Η μορφή τοΰ 
Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου. Ό ’Ε
λευθέριος Κ. Βενιζέλος είνε ό άν
θρωπος, ό όποιος είνε ό ’Ελευθέ
ριος Κ. Βενιζέλος. Ό ’Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος δέν είνε απλώς ό 
’Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος. Είνε ό 
’Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος, ποΰ δεν 
είνε ένας ’Ελευθέριος Κ. Βενιζέ
λος, οίοσδήποτε, άλλ’ είνε ό ’Ε
λευθέριος Κ. Βενιζέλος. ’Εφόσον 
ό Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος ζή και 
ύπάρχει, θά ζή καί θά ΰπάρχη ό 
’Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος. Ζητώ ό 
’Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος!

«Πρωί α». — Βεβαίως δέν ευ
ρισκόμενα πλέον είς τό «περιθώ- 
ριον τών γεγονότων». Άπό τό πε- 
ριθώριον είσεπηδήσαμεν είς τό κεί 
μενον καί πρέπει νά ίδωμεν τί θα 
γίνωμεν. ©ά αύξήσωμεν τήν κυ
κλοφορίαν κατά τινας είσέτι μυρι
άδας φύλλων, ή θά παραμείνωμεν 
είς το αύτό έπίπεδον; ’Άγνωστον. 
”Η μάλλον γνωστόν. Πάντως πρε 
πει νά γρηγορώμεν, διότι ή άμα- 
θής άπογευματινή έφημερίς εξα
κολουθεί νά παραμένη άμαθής. μο 
λονότι άπό τής πρώτης ήμέρας τής 
έκδόσεώς της μάς παρακολουθεί 
βήμα πρός βήμα καί μάς άναγιγνώ 
σκει έντατικώς, μεθ’ όσης τουλά
χιστον έντάσεως τής έπιτρέπουν αί 
στοιχειώδεις γνώσεις της καί ή 
συλλαβιστική της ευχέρεια τών ά 
συντάκτων συντακτών της. Εννο
είται ότι ή κυβέρνησις θά συνέχι
ση τήν άρχικώς χαραχθείσαν πο
ρείαν της, μή όρρωδοΰσα πρό οΰδε 
νός, καθότι ή λέξις «άδύνατον», ώς 
καί πλεϊσται άλλαι λέξεις δέν έ
χουν τήν θέσιν των είς τό λεξικόν 
τής «Πρωίας», τοΰ όποιου το περι- 
εχόμενον, όπως είπε καί ό ’Άμ- 
λετ είς τόν «Σαίξπηρ» του, δέν εί
νε παρά μόνον «λέξεις, λέξεις, λέ
ξεις!» , « -«Φωνή του Α α ο υ». — 
Φωνασκοΰν οτι φωνασκοΰμεν. Άλ 
λά τί τούς νοιάζει καί άν φωνα
σκοΰμεν; Φωνασκοΰντες δέν κά- 
μνομεν τίποτε άλλο είμή τήν φω
νήν νά άσκοΰμεν. Μάλιστα, κύρι-

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΗΙΗΝΙΑΤΡΟΥ
ΧΟΝΔΡΗΝ ΚΥΡΙΑΝ. Ενταύθα. 

Ό σύζυγος σας δέν σάς άπατά έ- 
πειδή είσθε χονδρή, άλλά έπειδή 
είνε...καλοκαίρι. Τόν χειμώνα θα 
είνε πιστότερος.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ Φ. Ένταΰθα. Α
πό τά στοιχεία πού μάς δώσατε δι- 
εγνώσαμεν ©τι τό έλκος τοΰ στο
μάχου σας όφείλεται είς έλαφρον 
κρυολόγημα. Κάμετε συχνάς έντρι 
βάς μέ...σύζυγον.

ΔΙΣΚΟΙΑΙΟΝ. Πειραιά."Τί νά 
κάνη ή ’Επιστήμη δταν ό άσθενής 
δέν μπορεί νά,.,κ ά ν η τίποτα.

ΠΑΡΟΒΝΙΚΟ ΔΕΑΟΥΔΙ. Εν
ταύθα. Γιά τά σπυράκια του προ
σώπου έχουμε γράψει πολλές φο
ρές. Διά τήν πάθησιν αύτήν δέν 
υπάρχει φάρμακον έξωτερικής χρή 
σεως πού μάς ζητάτε. Μόνον έσω- 
τερικής υπάρχει. Παντρευτήτε έπί 
τέλους γιά νά πάψετε νά μάς ένο- 
χλήτε.

ΛΕΧΩΝΑΝ. ’Ενταύθα. Είσθε πο 
λύ περίεργη γυναίκα! Πώς θέλετε 
νά μοιάζη τό παιδί τοΰ συζύγου 
σας άφοΰ δπως καί ή ιδία όμολο- 
γείτε είνε...Καπετάνιος! Τά παι
διά πού μοιάζουν τοΰ συζύγου σας 
εύρίσκονται είς διαφόρους λιμένας 
τής Γής.

ΙΑΤΡΟΝ. Ένταΰθα. Ή άσθένεια 
σας είνε σοβαρά, άλλά δέν μάς εί
νε δυνατόν νά σάς δώσωμεν καμ- 
μίαν ιατρικήν συμβουλήν. Είσθε 
συνάδελφος και σάς λυπούμεθα.

οι λαϊκοί! Γι’ αύτό φωνασκοΰμεν. 
Έάν αί φωνασκίαι μας σάς ένο- 
χλοΰν, ήμπορείτε νά φύγετε άπο 
τήν κυβέρνησιν καί νά μάς τήν ά- 
φήσετε. Δέν θά εϊπωμεν «όχι.» 
’Άλλως τε σείς πρόκειται νά φέ
ρετε τόν βασιλέα σας. Διατί δεν 
τον φέρνετε μίαν ώραν ένωρίτερα, 
διά νά μή διαψευσθώμεν είς τάς 
προφητείας μας καί ώς πρώτοι η
μείς άνηγγείλαμεν; Φερτε τον λοι 
πόν καί τότε λογαριαζόμεθα. Έν 
τώ μεταξύ παραμένομεν άπτόητοι 
είς τάς έπάλξεις τής ιδεολογίας 
μας εφόσον δέν μάς ένοχλεί κα
νείς καί εϊμεθα πρόθυμοι άν ή α
νάγκη τό καλέση νά πέσωμεν νά 
κοιμηθώμεν μέχρις ένός, δπως καί 
ό ύμέτερος άρχηγός κ. Παναγής 
Τσαλδάρης, τοΰ Έπανμεινώνδα έκ 
Καμαρίου τής Κορινθίας. Αμήν.

ΝΕΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΟΣΣΟΣ
Είς τά ναυπηγεία τοΰ Κίελου 

πρόκειται νά καθελκυσθή τό με- 
γαλείτερον ύπερωκεάνειον τοΰ κό
σμου. Τό νέον τοΰτο γερμανικόν ύ- 
περωκεάνειον θά όνομασθή «Ζαχ. 
Παπαντωνοίυ», διότι θά έχη 1300 
θέσεις.

ΚΟΝΚΑΡΛΟΜΑΝΙΑ
Ένα έκ τών χαρακτηριστικών τής 

έποχής μας μαζύ μέ τά διάφορα άλ
λα κύματα (κΰμα άνηθικότητος, ά- 
μαθείας, έγκληματικότητος κλπ.) εί
νε άσφαλώς καί ή κονκαρδομανία.

Βρέφη, μεί,ρακες, έφηβοι, άνδρες, 
γέροι, έσχατόγεροι, παλίμπαιδες, δε- 
σποινίδια και δεσποινίδες, γεροντσ- 
κόραι, κυρία νέαι καί γραΐαι κλπ. 
φέρουν μετά περισσής ύπερηφανείας 
μίαν ή δύο κονκάρδας.

Τά στήθη δλων σχεδόν τών Ελ
λήνων (και Έλληνίδων) κοσμούνται 
μέ διάφορα περίεργα σχήματα, φέ- 
ροντα έπιγραφάς, έξορκισμούς, ρητά, 
συμπλέγματα, καί άπεικσνίζρντα άν 
θρώπους, ήμερα ζώα, θηρία, φυτά, 
ψάρια, έργαλεϊα, γρόνθους, μαχαί- 
ρας, δπλα κλπ.

Κονκάρδες Ικ χρυσού, άργύρου, 
σιδήρου, μπρούντζου, τενεκέ, χαρτο 
νίου, ύφάσματος, ταξειδεύουν νυχθη
μερόν έπί τών εύτυχών των κατό
χων...

Φίλος έλθών πρό καιρού έκ τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ, έξεπλάγη πολύ διά τό φαι 
νόμενον αύτό τοΰ πλήθους τών δια- 
κεκοσμημένων άνθρώπων, καί έσπευ 
σε νά μοΰ ζητήση σχετικάς έξηγή- 
σεις.

—«Είς τό τράμ, μού είπε, εϊμεθα 
20 άτομα, έξ ών τά 15 μέ ποικιλο- 
χρώμους κονκάρδας. Έκ τών 15 αύ- 
τών οί 12 δέν έπλήρωσαν εισιτήριο?. 
Τί σημαίνει αύτό;»

—«Σημαίνει, τοΰ άπήντησα, δτι οί 
12 αύτοί κονκαρδο·φόροι ήσαν γε- 
ρουσιασταί ή βουλευταί, οί όποιοι χά 
ριν τοΰ έθνους καί μόνον ζώντες, τα 
λαιπωρούμενοι καί κυκλοφοροΰντες 
(νά μάς ζήσουν σάν τά βουνά οί παύ

μένοι) δέν πληρώνουν είσιτήριον».
»Οί ύπόλοιποι 3 ήσαν έλεύθεροι 

πολΐται "Ελληνες άνήκοντες είς μί
αν κάποιαν όργάνωσιν. Σύμφωνοι;»

Έν συνεχεία τοΰ έξήγησα, δτι δ- 
λοι σχεδόν οί "Ελληνες κανονικώς 
καί νομίμως φέρουν καί άπό μίαν 
κονκάρδαν τούλάχιστον έκαστος, διό 
τι έάν προσθέσωμεν βουλευτάς, ποδο 
σφαιριστάς, πυγμάχους, γερουσια- 
στάς, μοττοσυ^κλετιστάς, μοτοποδο- 
σφαιριστάς καί .λοιπούς φιλάθλους, 
τούς θυρωρούς καί κλητήρας, καί 
τά μέλη τών παντοειδών συνεδρίων, 
συλλόγων καί 'Ομοσπονδιών, τότε θά 
ίδωμεν δτι έλάχιστοι συμπατριώται 
μας είνε οί μή έχοντες κονκάρδας δι
καίωμα.

Καί ταΰτα μέν συνέβαιναν πρό και 
ροΰ.

Εσχάτως δμως τό κακόν (ή κα
λόν) έπεξετάθη περισσότερον, καί 
άπό δλους μου τούς συγγενείς, γνω
στούς καί φίλους, μόνον ένας ήτο δ 
άνευ σήματος κυκλοφορών.

Χθές δμως, ένεφανίσθη καί αύτός 
είς τάς δδούς τών ’Αθηνών, μέ ύπερ- 
μεγέθη, στίλβουσαν καί νεόκοπον κον 
κάρδαν!...

—«Τάκη, τοΰ είπα, καί σύ μ’ αύ
τό πού κατηγορούσες; Μπά σέ καλό 
σου!»

—«Ναι, άγαπητέ, μοΰ άπήντησε. 
Φέρω τήν κονκάρδα τοΰ άντικονκαρ 
δικού συλλόγου, αύτοΰ πού έχει δη
λαδή ώς σκοπόν τήν κατάργησιν τής 
κονκάρδας! Είδες δμως πώς μοΰ πη 
γαίνει; Έτρελλάθηκα άπό τήν χαρά 
μου, άπό τή στιγμή πού τήν φόρεσα. 
"Αφησε πού πολλοί μέ. νομίζουν γιά 
βουλευτή! Νά γίνης μέλος χωρίς άλ
λο καί σύ...»

Καί μέ έχαιρέτησε καί άπήλθε, 
βαδίζω"/ θριαμβευτικώς έν τφ μέσφ 
τής όδοΰ.

ΚΟΝΑΝΤ

ΣΟΒΑΡΟΣ ΧΗΡΟΣ ζητεί σο- 
βαραν χήραν καί μη χηρότερα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έν έκατομμύριον ά- 
τόκως καί τοίς μετρητοϊς, άνευ έγ 
γυήσεως. Αρκεί ό λόγος τής τιμής 
έτι δέν θά έπιστραφή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πνεΰμα διά τάς Μι- 
κράς Αγγελίας τής «Παπαρού
νας», άλλά δέν εύρίσκεται.

ΑΠΩΑΕΣΟΗ ό,τι πολυτιμότεροι- 
έχει μία κόρη. Ό ευρών παρακα
λείται νά το κράτηση ώς άχρηστον 
είς αύτον καί τήν κόρην.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στέγη ώς στρα 
τηγεϊον τοΰ έκάστοτε άρχηγοΰ τής 
Έπαναστάσεως.

ΣΟΒΑΡΟΣ ΕΥΟΥΜΟΓΡΑΦΟΣ 
ζητεί άνάλογον θέσιν παρά θρη
σκευτικό» περιοδική».

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΤΟΥ 
"Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ - ΠΑ1ΓΝΙΩΝ

(Συνέχεια) 
ΜΑΘΗΜΑ 20όν.

Λαμβάνετε δλους τούς γνωστούς, 
φίλους και συγγενείς σας μέχρι 
τρίτου βαθμού καί τούς άποκόπτε- 
τε τεχνηέντως τ’ άφτιά.

Κατόπιν ρίχνετε δλα μαζύ τ’ Α
φτιά σ’ ένα βαρέλι καί άπομακρυ- 
νεσθε πεντακόσια μέτρα άπό τού 
μέρους αύτοΰ, διότι τό καλαμπού
ρι ποΰ διοργανώνετε είνε πολύ έ- 
πικίνδυνον.

Φωνάζετε τότε δλους τούς φί
λους καί γνωστούς σας, ποΰ τούς 
έχετε άποκόψει τά άφτιά καί τούς 
λετε:

— Φυλαχτήτε, παιδιά, γιατί θά 
σκάσουν!

Αύτοί θά σάς ρωτήσουν:
— Ποιά θά σκάσουν ;
Τούς πιάνετε τότε δλους άγκα- 

ζέ καί τούς πηγαίνετε διά μιας 
κοντά στό βαρέλι πού έβάλατε τ’ 
άφτιά τους καί τούς λέτε:

— Δέν βλέπετε, δλα αύτά έδώ 
είνε... 6 α ρ ε λ—ώ τ α !

Έάν οι φίλοι σας δέν γελάσουν, 
σημαίνει δτι δέν σάς ακόυσαν, έ- 
πειδή τούς έ^ετε κόψει τά άφτιά. 
Προσέξατε όμως πολύ, διότι μέ 
αύτό τό καλαμπούρι διατρέχετε 
τόν κίνδυνο νά συλληφθήτε ώς κα
τασκευαστής... κρ—ώ τ ί ΰ ω ν !

ΜΑΘΗΜΑ 22ον.
Λαμβάνετε μίαν γυναίκα πού να 

όνομαζεται ‘Αριάδνη καί νά έ- 
χη μεγάλον μ ύ τ ο ν.

Φωτογραφίζετε λοιπόν τόν μύ- 
τον της καί τόν δείχνετε στούς 
γνωστούς της ρωτώντας:

— Τί είνε αύτό ;
Εκείνοι θά σάς άπαντήσουν:
— Είνε δ... μ ύ τ ο ς της Άριά- 

δ ν η ς I
Τότε τούς λέτε θυμωμένος:
— "Αμα πρόκειται, κύριοι, νά 

τά λέτε έσεϊς τά καλαμπούρια, έ
γώ νομίζω ότι περιττεύω. Λοιπόν... 
χαίρετε...

Καί φεύγετε.... μέ τρόπο.

ΤΜΧΡΙ3ί!Σ «II Π ΝI

Κυρία τής άνωτέρας κννωνίας 
συζητεΐ μέ Αντιπρόσωπον τοΰ κυ- 
νικοΰ γένους περί τής ανάγκης τής 
καταργήσεως τοΰ μπόγια....

ΕΝΑ ΑΝΑΙ ΚΑΙΟΝ ΚΑΚΟΝ
Συντάκτης μας 

με ταβάς είς τό 
σπίτι τοΰ συνερ
γάτου μας κ."Ο- 
νειρου Κελεπού- 
ρη, κατέλαλβεν 
αύτόν έξ απροό
πτου έντός τοΰ 
λουτρού καθ’ ήν 
στιγμήν δ συνερ 
γάτης μας έπερ 
νε μέ τήν έρω- 
μένην του τό 
πρώτον μπαίν - 
μίξτ. Ώς πλη- 
ροφορούμεβα, ό 
κ. "Ονειρος Κε- 
λεπούρης μετά
τήν συμπλήρωσιν τοΰ ποιητικού του έργου ΰά πνιγή εις τό λοντρον του, ευχαρι
στημένος τελείως άπό τόν εαυτόν του.

ΜΑΘΗΜΑ 21 ον.
Λαμβάνετε έναν γάιδαρον καί 

τόν δέρνετε άνηλεώς εις τι κεντρι
κόν σηιμεϊον της πρωτευούσης.

Φυσικά πολλοί περίεργοι καί 
άργόσχολοι θά μαζευτούν τριγύ
ρω και θά σάς κοιτάζουν. Σείς δ
μως νά μή τούς δώσετε καμμίαν 
άπολύτως σημασίαν.

"Οταν λοιπόν κουρασθητε νά 
δέρνετε τόν γάιδαρον, βγάζετε τό 
καπέλλο σας καί ύποκρίνεσθε μέ 
σεβασμό μπροστά του.

ΟΙ περίεργοι, δείχνοντας τό ύπο- 
μονητικό ζώον, θά σάς ρωτήσουν:

— Τί είνε αύτός, πού τόν χαιρε
τάτε μέ τόσο σεβασμό ;

Σείς τοποθετεϊσθε άμέσως έκ
τος βολής καρπαζάς καί τούς 
λέτε:

— Είνε.... β α ρ—δ ν ο ς I

ΜΑΘΗΜΑ 23ον.
Λαμβάνετε μίαν γυναίκα πού νά 

όναμάζεται "Αννα καί τήν παρα- 
καλεϊτε νά μείνη έγκυος.

"Οταν συμμορφωθή μέ τήν πα
ράκλησή σας, τήν πηγαίνετε στήν 
Ήπειρο καί τήν βάζετε νά μα- 
ζεύη κάστανα.

Σείς γυρίζετε άμέσως στάς ‘Α
θήνας καί λέτε στούς φίλους σας:

— Ή "Αννα είνε έγκυος καί μα
ζεύει κάστανα στήν “Ηπειρο!

ΟΙ άνθρωποι αύτοί φυσικόν είνε 
νά ένδιαφερθοΰν καί νά σάς ρω
τήσουν :

— Καί τί μάς μέλλει έμάς ;
Τούς λέτε τότε:
— Περίδενα νά είσθε πιό εύ· 

σπλαχνικοί σέ μιά κατάδικο γυ
ναίκα !

— Μπόι, σέ τί κατεδικάσθη ;!
Καί τούς σκάτε τό καλαμπούρι.
— Σ έ... κ α σ τ—α ν ν α—γ κα- 

σ τ ρ ι κ ά έργα I
Έάν δέν σάς φονεύσουν, μήν ά- 

πογοητεύεσθε. ‘Αγοράστε σέ μιά 
έβδομάδα πάλι τήν «Ποτπαροΰνα» 
καί θά τό... κατορθώσετε!

(Συνέχεια)

IZ.IM.1AIZHMI ΚΑΙ ΕΒΕΑΟΝΙΑΙ

ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ Σ0ΝΕΠ3
(.Η «Παπαρούνα» ε’ι; τήν στήλην αύ

τήν ila δημοσιενη τάς συνεργασίας ποΰ 
μάς άποστέλλωνται εϋγενως άπό δια
φόρους εκτάκτους συνεργάτας).

Έτίναξα, ξετίναξα τής μυγδαλιάς τή 
(ράχη.

Μαΰρ’ είν’ ή νύχτα στό βουνό·—πώς 
(πάει τό συνάχι ;...

Τσαρουχομπαρουτόσκαγα, τσουρέκια,μστ
(γερίτσα, 

κνβαρομαντολόβιολα, ντομάτες καί κο-
(ρίτσια !..

Ρετσινομουρουνόλαδο καί μπουγαδομπχκ»
(γάτσες, 

μαγκανοπηγαδόνερα κι’ υπόγειες ταρ<^
(τσες !....

Άγρο Π αλαμοΓρύπαρος, Γ ρηγόριοί
(Παρλαπίπας, 

τό γελεκάκι ποΰ φορείς...’Αγάπη μου I
(Σΰ είπας !

Κουτσουροξυλοκέρατα καί πιτσιροπον- 
(τίγκείς..

Βρασεριζοβλαστήματα... μάς φάγανε ή 
(σφίγγες !..

Καρβκλοχεροπόδαρα καί κουμαοοστο-
(φίδες, 

σκουλιγκομερμηγκότρυπες καί ποντικά
(μαμή&ες !..

Δάσκαλε πού δδΰδασκες καί νόμο δύν 
(ΰκράτεις...

Μπριγκέτα-Χέλμ καί Βΐλλυ-Φρΐτς, Κα- 
(βάφης καί Σωκράτης !..

Κ. ΚΟΚ.



«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»6

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Είμαι ©ν μελαχροινόν, 
έχω καί μεγάλα ώτα 
κι’ ©ταν θόρυβον ακούω 
παρευθύς γυρνώ τά νώτα. 
Τί είμαι;

Λύσις: 'Αρχηγός τής Έπαναστά- 
σεως.

***
Είς τόν ύπνον κάποτ’ είδον 
τούς πόδας μου πώς ένιψα 
πώς είς τά νερά έπήδων 
καί έντρομος άνένηψα.
Τί είμαι;

Λύσις : 'Υπουργός τών Στρατιωτι
κών.

Είμαι ©ν μέ δύο πόδια 
γνωστόν στής γης τά πέρατα, 
διαφέρω άπό τά βόδια 
καί όμως έχω κέρατα.
Τί είμαι;

Λύσις: Σύζυγος.
»*»

Είμαι μαύρος σάν τήν πίσσα 
καί ποτέ καϋμούς δέν είχα 
καί σέ γάμους, σέ βαφτίσα 
έξηγέμαι είς τήν τρίχα.
Τί είμαι;

Λύσις: Παππάς!

ΛΟΥΚΟΥΑΛΗΟΗ ΠΗΕΥΜΑ
Ό Ιατρός πρός τόν 

φαγάν πελάτην. — Λοιπόν 
βά τρώς δύο μπριτζόλες, τέσσερα 
αυγά, ένα γιαούρτι, πέντε πορτο
κάλια καί δυό γλυκίσματα.

—Πρό ή μετά τό φαγητόν, για
τρέ;

—!!...

ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ Π ΝΕΥΜΑ
—Ξέρεις, "Αννα, χθές είδα τήν 

Μίνα σέ κακά χάλια! ΤΗταν πετσί 
καί κόκκαλο!

—Τί λές;! Ήταν άρρωστη;!
—'Οχι...γδυτή.

ΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΜΑΣ

Τό μοιραϊον πού έφοβούμεθα έπί 
τόσον καιρόν δέν άπεσοβήθη. Χθές 
τήν έσπέραν καί περί ώραν 7ην Α
κριβώς συνηντήθησαν εις τά γρα
φεία της «Παπαρούνας» οί θανά
σιμοι έχθροί τών Αναγνωστών της 
κ. κ. "Ονειρος Κελεπούρης, ποιη
τής τών «Απονενοημένων Διαδη
μάτων» καί Ποϋλος Πουλόπουλος, 
πρώην μεγαλέμπορος άποικιακών 
κλπ. ‘Αμέσως συνήφθη μεγάλη φι
λολογική συζήτησις μεταξύ τών 
δύο λογίων, Αποτέλεσμα τής όποι
ας ύπηρξεν ή έξόρυξις τοΰ άριστε- 
ροϋ όφθαλμοΰ τοΰ ‘Ονείρου Κελε- 
πούρη ύπό τοΰ κ. Πούλου Πουλο- 
πούλου, ό όποιος κατόπιν μετανο- 
ήσας έζήτησε νά παρηγόρηση τόν 
τραυματισθέντα φίλον του διά της 
φράσεως: «Καλλίτερα νά σοΰ βγή

ininni

ΜϊΜΠΡΜΡΟΠΠΙΙΙίΙΤΕΙ
Βαράγαν τά λαλούμενα άνάρια 

(στά πουρνάρια, 
ώ, τών μαγιών σου, γούμενε τής 

(Κερατιάς, άγάντα, 
παιχνίδιζες άνέμελος συθέμελος 

(στ' άχνάρια 
στό μπογατσοζελίγωμα, συφορια

σμένος πάντα.

ΚΓ όντας δαθειά στό μούχρωμα 
(άντήχαγαν τά μπάσσα, 

μπάσσα καί μπασσοσίγοντα, μπασ- 
(σα δαρυτονάλε, 

οί περμαντόννες πλάκωναν άπόρ- 
(ριζα, ώ καγιάσσα, 

κΓ άρχιζαν νά χορεύουνε ξέφρενο 
(μπακανάλε!

Τότες, ώ τότες, τότες, ώ, τό τί γε- 
(νόνταν τότες, 

πέφταν τριγύρω άγριωπές ουλές 
(οί Όττεντότες 

καί γκάπ καί γκούπ άκούγονταν 
(τού κόπανου οί νότες<

Τά μαντολίνα σφύραγαν καί τά 
(διολιά δαγκώναν, 

σιγά, σιγά τά φλάουτα τις μελου- 
(διές μαγκώναν 

καί οί ζουρνάδες τις χοντρές κοι- 
(λιές τους εξόγκωναν...

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

τό ιιάτι παρά τό δνομα.»
‘Ανωτέρω: Μία φωτογραφία τοΰ 

ποιητοϋ 'Ονείρου Κελεπούρη μετά 
τήν πρόχειρον έπίδεσιν τοΰ τραύ
ματός του. ‘Εννοείται δτι ό κ. "Ο- 
νειρος Κελεπούρης δέν είνε καθό
λου δυσηρεστημένος άπό τό πάθη- 
ά του, έχων υπ’ δψει τήν παροι
μίαν, ή όποία βεδαιοϊ δτι εις τό 
βασίλειον τών τυφλών ποιητών δ 
μονόφθαλμος βασιλεύει.

01 ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ

Ό πρύτανις τών Ελλήνων παν
τοπωλών καί συγγραφεύς τών «Α
πελπιστικών Πεζοτραγούδων» κ. 
Ποΰλος Πουλόπουλος, ό όποιος με
τά τό γνωστόν έπεισόδιόν του μέ 
τόν ποιητήν τών «‘Απονενοημένων 
Διαδημάτων» κ. "Ονειρον Κελε- 
πούρην, άφισε γενειάδα τόσον διά 
νά μή άναγνωρίζεται ευκόλως, ό
σον καί διά νά ήμπορή κανείς νά 
τόν άρπάξη άπό κόπου έν περιπτώ- 
σει φιλολογικής συζητήσεως. Ό κ. 
Πσΰλος Πουλόπουλος, είς σχετικήν 
συζήτησιν, κατά τήν διάρκειαν τής 
όποιας άπωλέσαμεν τρεις όδόντας, 
δυο δάκτυλα τής άοιστεράς χει- 
ρός καί έκατόν έδδομήντα τρεις 
καί ήμίσειαν τρίχας τής κεφαλής, 
άγνωστον πώς, μάς διεδεδαίωσεν 
έπισήμως δτι ουδέποτε θά παύση 
γράφων «’Απελπιστικά Πεζοτρά
γουδα».

lIMlillll ΙΙί)Ι?1ίΙί»

YiFOKiMO ΟΞΪ
Βάστα, κακέ Ρ©τζάϊρ©ν, π©ύ σ’ 

έχα δή στό Κάϊρβν όμορφο σάν τό 
Μπάϋρον καί σούπα: ώ Λυσιστρά- 
τη, άφόντας σ’ άκοστάρισα, σούμ
πιτα σέ γουστάρισα γιατί είσαι 
πειό μερακλαντάν κι’ άπ’ τόν Πα- 
νάϊτ Ίστράτι! Πάρε λοιπόν κα
κέ, (άχ, κακέ) τό τράμ γιά τό 
Παγκράτι, νά κατεδής στό Ζάπ- 
πειο, π’ αράδα τά μαγκάκια, για 
τυχερά προσμένουνε κρυμμένα στά 
παγκάκια, καί δόγγουνε, ώ καί δογ 
γουνε, πού τρίζει τό πεζούλι καί 
πάει δαθειά ή ήδονή ώς μέσα στό 
μεδούλι, καθώς μιμιέσαι άμίμητα 
τή δόλια Κοτοπούλη! ΚΓ ώ! σάν 
περνούν τ’ αχρόνιαστα καί τσα- 
αωνόνται άμόνοιαστα, άρπαχτα 

κΓ άρραδώνιαστα τ’ άνώφελα δλα- 
μάκια, μέ τά σοπάκια δείρε τα,στην 
άγκαλιά σου γύρε τα, πού ό διαο- 
λος έπηρετα κ’ ήσυχα δέν κάθον
ται, μά όλονυχτίς κουνιώνται. ΚΓ 
όταν χωρίς άνέσασμα, άπό τό κο- 
ψομέσασμα συνέρθουνε, σηκώσου 
καί σήκωστα μετέωρα, ώσότου τόν 
άγλέορά τόν βγάλουνε καί άκου, 
πού άντάμα θά λυσσάζουνε κΓ ά
νώφελα θα κράζουνε «βοήθεια» τού 
κάκου! Καί τότες, ώ Ροτζάϊρον, 
βάλε κολλάρα Μπάύρον, τραδα 
γραμμή στό Κάϊρον κ’ εύθύς, ώ κε
ραμίδα, άνέδα στήν πειό Αψη
λή κΓ όξεϊα πυραμίδα πού έγώ σω 
στά σού λέω πώς είν' ή γνωστή 
τού Χέοπος καί θά σέ δούνε όλοι, 
μά σύ Αγνάντια θά τηρφς κΓ άδια- 
φορα θενά σφυράς μέ τή γλυκάδι 
σου όλη: «Ώραίά πούν’ ή Ζάκυν
θος, αχ. νάταν πειό μεγάλη γιά 
νάδλεπα τήν Πόλη.»

ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ό γνωστός πωτχεύσας έμπορος 

άποικιακών

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ...ΘΕΟΝ
ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
Στοΰ, «Άλλου Κόσμου» τή φαρδειά καί μακαρία πλάζ, 
συντάκτη μας έστείλαμε νά κάνη ρεπορτάζ. 
Συνέντευξη μέ το,Θεο έπήρε, μεγαλείον, , 
καί άκουσε τή γνώμη του επί τών έγκοσμίων. 
"Υστερα στόν Παράδεισο ένώ έπεριπάτει 
συνήντησε τόν ένδοξο φιλόσοφο Σωκράτη. 
,Τοΰ πήρε μιά συνέντευξη λοιπόν έκτεταμένυ 

ποΰ δέν θά τήν ξεχνά ποτέ, 
κι’ έμαθε πώς οί φοιτηταί 

ρέ τά κασκέττα ποΰ φορούν είνε...χαριτωμένοι!
Υστερα βρήκε τόν Άδαμ, τήν Εΰα, τόν Γιαγκούλα 

καί χίλιους άλλους ρώτησε καϊ τοΰ τά είπαν ούλα. 
Μέ τόν Θεό μαζΰ μετά, στήν Κόλαση τραβήξου, 
καί είδαν πράγματα πολλά, ποΰ γέλασαν και φρίξαν! 
Πρώτα μέ τόν «Έξ’ άπ’ έδώ» πιάνει ψιλή κουβέντα, 
καί μέ τό στόμα άπέμεινε δ κακομοίρης τέντα. 
Μετά μιλάει μέ τόν Σουρή γιά ποίηση έν γένει 
•καί πέρνει μιά συνέντευξη άπ’ τήν «'Ωραία Ελένη».

(Συνέχεια)
·—Γι’ αυτά τά μούτρα, μάλιστα, άγριεμένη μ’ είπε, 
μώρ’ δέν κυττάς τά χάλια σου βρέ σύ. ..γαϊδούρειε Ιππε! 
•—θέλω, κυρά μου, άπό σέ νά μάθω μόνο ένα: 
ειν’ οί γυναίκες μας πιστές, ή μοιάζουνε μέ σένα;
•—Τί νά σού πώ, άστες κΓ αύτές νά πάνε στούς Ανέμους, 

άν ζοΰσε δ "Ομηρος μέ σάς 
έτσι πού ήτανε γλωσσάς,

μέ τό καντάρι θάγραφε τούς^./Τρωικούς πολέμους.

Ποιό πέρα βλέπωώμιά τρανή παρέα άπό παπάδες 
γελούσαν, τρέχαν, χόρευαν καί κάνανε καντάδες, 
—θεέ μου, δλους τούς ιερείς έδώ τούς έχεις βάλει; 
Είνε κΓ αύτοί αμαρτωλοί δπως κΓ έμεϊς οί άλλοι;
-—“Οχι οί παπάδες τό κακό μέσ’ τή ζωή δέν κάνουν, 
«α1...τσΙφ Παράδεισο δλοι τους πηγαίνουν σάν πεθάνουν. 
•—Μά τότε πώς βρεθήκανε έδώ δλοι αύτοί;
Μή βρήκαν στόν Παράδεισο τήν είσοδο κλειστή;

Καί μ’ Απαντάει δ θεός 
κάτι πού μένω έννεός.

•—"Εχουν άπόκρηες έδώ, καί δλοι αύτοί παπάδες 
•ίνε διαόλοι, τέκνον μου ντυμένοι...μασκαράδες.

# # #
Σέ λίγο βλέπω κάποιονε πού μ’ δλη τήν δρμή του 
σέ έναν τοίχο χτύπαγε διαρκώς τήν κεφαλή του.
-—Ποιός είν’ αύτός θεούλι μου, ρώτησα μ’ Απορία, 
καί διατί τού κάνετε αύτή τήν τιμωρία;
—Ναί, τού άξίζουν, φίλε μου, αύτές οί συμφορές! 
Εέρεις τί έκανε στή,Γή; Παντρεύτη..Λυό φορές!
—Μέ τόση φόρα, κύττα τον, στόν τοίχο πώς χτυπάει, 
καί δμως τό κεφάλι του, περίεργον, δέν σπάει!

—Ώ, δέν παθαίνουν τίποτα αύτά τά παληοτέρατα, 
προφυλακτήρες, τέκνον μου, έχει τά δυό του...κέρατα.

Νά κι’ άλλος ένας πάρα κεϊ σ’ ένα κλουβί κλεισμένος, 
μέ σιδερένια κάγκελα, διπλομανταλωμένος...
—Τί είν’ αύτός, έρώτησα, θεέ μου, τί έχει κάνει 
καί μέσ’ τά σίδερα αύτά τόν κλείσαν νά πεθάνη;
—Γιά λόγους τόν έκλείσανε, παιδάκι μου προνοίας, 
άπλούστατα δ άνθρωπος ήταν στή Γή...ταμίας!

* * *—ΚΓ αύτή έκεϊ πού διαρκώς χτυπιέται καί φωνάζει, 
γιατί στά χείλη της νερό κανένας δέν τής στάζει, 
τί,έκανε κάτω στή Γή, θεέ μου νά μού πήτε 
κΓ έτσι σκληρά στήν Κόλαση δώ μέσα τιμωρείται;
—Ό,τι έκανε τής κάνουνε, αύτή είνε ή άρχή μου, 
ώ, θά τήν ξέρεις, δέν μπορεί. ή—Ούλεν είν’ παιδί μου.

—ΚΓ έκεϊνος π’ δλο τόν σκουντάν καί τόνε καταβρέχουν 
καί νά μή κοιμηθή ποτέ οί Διάβολοι προσέχουν, 
ποιός είνε καί τί έκανε κακό στήν κοινωνία, 
γιά νά τόνε δικάσουνε σ’ αιώνια...Αϋπνία;
—"Ο,τι στή γή άπήλαυσε στερείται έδώ καθείς, 
αύτός πού βλέπεις ήτανε "Ελλην καί...βουλευτής.

■ » ® «
—Μ’ αύτός έκεϊ πού στίβουνε σέ πρέσσα τό κορμί του, 
καί προσπαθούν οί διάβολοι νά βγάλουν τό ζουμί του;
—Ή έφορος θά ήτανε κάτω στής γής τούς τόπους;
ή ένας άπό τούς γνωστούς τού κόσμου...φιλανθρώπους·

—Αύτός έκεί τί έκανε πού τόν δικάζουν δλοι 
μέρα καί νύχτα συνεχώς, καθημερνή καί σκόλη;
Πότε γιατί κινήθηκε, πότε γιατί μιλάει, 
πότε γιατί στραβόκατσε καί...καί στραβό...κυττάει!
—Ά, έτσι τιμωρεί έδώ δ έπί κεφαλής, 
δλους αύτούς πού ήτανε στή^γή^-είσαγγελεϊς!

—Λοιπόν, θεέ μου, εύχαριστώ πολύ τήν άφεντιά σου 
καί φεύγω γιατί άργησα, δρεβουάρ καί γειά σου...
—Ψιτ, ψιτ, ψιτ, ψιτ... γιά έλα δώ, δ “ίψιστος φωνάζει, 
καί μ’ ένα σάλτο μ' έφτασε κΓ άπ’ τό γιακά μ’ άρπάζε-ι I

—Τί τρέχει,πάλι, τόν ρωτώ λιγάκι θυμωμένος, 
μπορώ νά φύγω έλεύθερα, δέν είμαι πεθαμένος!
—Καλά, θά φύγης μά έλα δώ, μή γίνεσαι μπελάς, 
ξέρεις έτροποποίησα τάς δέκα έντολάς...
Γράφτες λοιπόν καί πήγαινε στόν Κόσμο νά τις δώσης 
ένδιαφέρομαι πολύ, θά μέ ύποχρεώσης!
—Πολύ εύχαρίστως, ’Γψιστε, μουρμούρισα τού Πλάστου, 
κΓ άκούγοντάς τον έγραψα τάς δέκα έντολάς του:

«Έγώ είμαι μόνον δ θεός, κανένας δέν μέ φτάνει, 

δέν έχω σχέση δέ καμμιά μέ κάποιον άλλον...Γιάννη!»

«Μή προσκυνάτε είδωλα, κρατήσατε τή θέση σας 
άπ’ τό πολύ προσκύνημα θά σάς πιστή ή...μέση σας!»

«Νά μήν δρκίζεσθε ποτέ, σάς δίνω δδτγτία, 
γιατί θά τιμωρείστε έδώ, νά.,.μά τήν Παναγία!»

«Σάββατο μή δουλέψετε, δ,τι δουλειά καί νάχη, 
γιά νάσαστε τήν Κυριακή μέ.,.έλαφρό στομάχι».

«Νά τιμάτε τούς γονείς σας, νάστε πάντα εύσεβεΐς, 
κΓ άν άργοΰνε νά πεθαίνουν, τούς βοηθάτε λίγο έσεΐς».

«Μή φονεύσετε ποτέ σας, τόν πλησίον στή Γή, 
έξαιρούνται: ή πεθερά σας, τά κουνούπια κΓ οί κοργιοί».

***
«Ού μοιχ.... σάς τό λέω, άμαρτία είνε μεγάλη 
πιό καλά νά παντρευτήτε κΓ άς σάς κ.... οί άλλοι!»

«Μή κλέβετε, μή κλέβετε ποτέ κάτω στή Γή, 
διότι κινδυνεύετε νά γίνετε.-.ύπουργοί!» 

«*#
«Μή ψευδομαρτυρήσετε δσο στόν κόσμο ζήτε, 
έκτός μόνον άν πρόκειται καλά νά.,.πληρωθήτε!» ***
«Τά ξένα άγαθά ποτέ νά μήν έπιθυμήσετε, 
άν άπ’ τήν πείνα θέλετε ένδόξως νά ψοφήσετε!»

—Αύτές είνε οί έντολές, παιδί μου, πέρα ώς πέρα, 
βελτιωμένες άρκετά καί έκδοσις δευτέρα.
—"Γψιστε, σέ παρακαλώ, τού λέω μ’ άπελπισία, 
πότε περίπου θά γενή ή «Δευτέρα Παρουσία;»
—Ξέρω κΓ έγώ, παιδάκι μου, θά τό σκεφθώ στό τέλος, 
άν ξαναβγή στις έκλογές ποτέ δ Βενιζέλος.
—Καί οί νεκροί θ’ άναστηθούν;

—Καί βέβαια, ώ γτέςΤ 
θά κάνουν δτι κάνουνε σέ κάθε έκλογές!***
Μ’ άπάνω στήν κουβέντα μας δ άγιος Πέτρος φτάνει 
κΓ έξω φρενών άπ’ τό γιακά τού σακκακιού μέ πιάνει! 
—Βρέ σύ, άκόμα είσαι έδώ; λέει καί μέ μιά κλωτσά του 
χωρίς νά πάρω άναπνοή στή Γή βρέθηκα κάτου.
Τότε τού φώναξα: έάν δέν ήσουν δ Άγιος Πέτρος, 
κάτι θά άκουγες φίλε μου καί μάλιστα..,έμμέτρως.

Πεινούσα δμως’ έτρεξα λοιπόν κάπου καί δείπνησα, 
ύστερα τάγραψα αύτά καί άκολούθως.,.ξύπνησα!

ΤΕΛΟΣ
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ
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“Οταν δ έλεγκτής τών εισιτηρίων τών σιδηροδρόμων είνε ύπνοθά- 
της....

ΣΠΟΥΑΑΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ναπολέοντα Λαπαθιώ- 

την, πρίγκηπα τών ποιητών, άδι- 
όρθωτον νυχτοπερπατητήν, «έρα- 
σ’τήν γλυκόν, έρωμένον γλυκύτα
του» κλπ. — Μέ πολλή χαρά πήρα
με τό γράμμα σας. Δημοσιεύουμε 
ε'δώ τή συμπλήρωσι πού μδ_ς έστεί 
λατε τοΰ δίστιχου, πού έδηίμοσίευ- 
σε ή «Παπαρούνα» στό περασμένο 
φύλλο.
«Μά γιά τόν ποιητή τό Λαπαβιώτη 
άκόμα λένε δτι....»

Σείς συμπληρώνετε:
«. . . .δέν παύει ποιήμοπα νά κάνη 
καί νά έπιμένη μές στήν πλάνη....»

Καί μάς ρωτάτε: «Δέ φτάνει έ
τσι δπως έμάκρυνε τό ποίημα ;» 
Τί νά σάς πούμε ; Άφοΰ γιά σάς 
Φτάνει, γιά μάε περισσεύει!... Σ’ 
άλλη στήλη δημοσιεύουμε άλλους 
στίχους σας, πού μάς είχατε στεί
λει άλλοτε.

Πότον Φωλίτην, ’Εθνικόν 
Θέατρον.— Προσήλθε στά γραφεία 
μας ό κ. Γουλιέλμος Σαιξπηρος, 
οιαμαρτυρόμενος διότι τά έθάλα- 
τε μαζύ του καί μάς παρεκάλεσε 
νά συνηγορήσωμεν υπέρ αύτοΰ. 
Τό κάμνομεν ευχαρίστως. Μά έχει 
καί λίγο δίκιο ο άνθρωπος. ’Επει
δή έγραψε μερικά έργα, πρέπει να 
τοΰ το κοπανάτε διαρκώς ; ’Αφή
στε τον ήσυχο, βρέ άδερφέ! "Αν 
έζοΰσε, δέ θά τό ξανάκανε!

Κον Π ώ λ Βαλερύ, ’Ακαδη
μαϊκόν, Παρισίους.— Κάμνετε σύγ- 
χυσιν, άγαπητέ ποιητά. Ή ’Ακαδη
μία Αθηνών εΐνε άφετηρία τών 
τράμ τής γραψ,μής Φαλήρων καί ό 
Μάριος Βαγιανος είνε μέγας ποι
ητής. Γιά τόν κ. Ποτπανδρέου ύπηρ- 
ξε ύπουργός τής Παιδείας κατά 
τήν παιδικήν του ήλικίαν, άλλ’ ά
φατου έκαμε τό ’Εθνικόν θέατρον, 
άπεσύρθη είς τά ’ίδια καί άρχισε 
τά ϊδια. Σκοπεύει δηλαδή νά ξα- 
νακάνη ’Εθνικόν θέατρον, διά με
γάλους αύτήν τήν φοράν.

Κον Γ κάντι, ’ I νδίας. — "Οχι, 
άγαπητέ Μαχάτμα! Δέν είνε ευ- 
κολον νά γίνετε χριστιανός, διότι 
ό χριστιανισμός διατάσσει δταν έ
χετε δύο χιτώνας, νά δίδετε τόν 
ένα. Δέν όμιλεΐ δι’ αύτούς πού έ
χουν ένα, δπως σείς, διότι αύτό 
άντίκειται είς τά χρηστά ήθη. Φαν- 
τάζεσθε τί θά γίνη άν δώσετε τόν 
ένα χιτώνα σας ;

Κον Γεώργιον Κονδύ- 
λην, ένταΰθα. — "Οχι, στρατηγέ 
μου. ΟΙ άρχαΐοι "Ελληνες δέν έ- 
γνώριζαν τό σαποΰνι. Καί αύτός 
είνε ό λόγος πού δ Μέγας Αλέ
ξανδρος έγινε Μέγας.

Κον Πολυχρονόπουλιν, 
Διευθυντήν ’Ασφαλείας, ένταΰθα 
— Σάς πληροφοροΰμεν έν πάση μυ 
στικότητι οτι ώς πληροφορούμενα 
έξ άσφαλοΰς πηγής, ό στρατηγός 
Πλαστήρας πρόκειται νά καταφύ- 
γη είς Κάλυμνον.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λέξεις. Πληροφο 
ρίαι διεύθυνσιν Λεξικού Ελληνι
κής Γλώσσης.

ΗΧΕΙΡΟΜΕΝΤΙϊΤΗΓηΑηίΡΟΪΜΑΪ,,
(Παρακαλοΰνται el άναγνώοται 

καί άναγνώστριαί μας, οσοι καί ό
σες θέλουν νά μάθουν τόν χαρακτίί 
ρα τους νά αποστέλλουν τάς χεί- 
ρας των είς τήν διεύθυνσιν:

Γραφεία «Παπαρούνας» 
διά χειρομάντιδα).

ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟΝ NEON. — Τά 
χέρια σας δείχνουν οτι έχετε με? 
γύλην φαντασίαν. Άμφότερα έ
χουν ρόζους· φαίνεται ότι έργάζε· 
σθε καί μέ τά δύο.

ΥΠΟΥΡΓΟΝ. Ένταΰθα. Τά χέ
ρια σας είνε κατάλληλα διά τό.... 
επάγγελμά σας..

Μεταχειρίζεσθέ τα καταλλήλως 
καί θά προοδεύσετε.

ΚΟΥΛΟΝ. Πειραιά. Άπβστείλα- 
τέ μας τούς πόδας σας.

ΕΚΑΤΟΓΧΕΙΡΑ. Ένταΰθα. Μ ή 
όιάζεσθε, σέ μερικούς μήνες θά έ
χουμε εξετάσει δλα τά χέρια σας, 
θά σάς απαντήσωμεν.

ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΝ. Πυγμά
χον. Έλάδαμε τά χέρια σας, δυ
στυχώς όμως κατέστη άδύνατον νά 
τά έξετάσωμεν, διότι ....φοδούμε- 
θα.

ΠΟΙΗΤΗΝ. Ένταΰθα. Μάς γρά
φετε ότι δέν μπορείτε νά μάς στεί 
λετε τά χέρια σας, διότι σάς χρει
άζονται γιά νά γράφετε. Άπορού- 
μεν τί σάς χρειάζονται, άφοΰ, δό
ξα σ’ ό ©εός, έχετε.,.πόδια.

ΧΗΡΟΝΓ Ενταύθα. Ή χήρα σας 
είνε καλή.

01 ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ

Μία σπανία φωτογραφία τοΰ άρ- 
χηγοΰ τής έπαναστάσεως, τήν ό
ποιαν ό φωτορεπόρτερ μας τοΰ έ- 
τράδηξεν, άπαρατήρητός. Ώς γνω 
στόν, ό άρχηγός τής έπαναστάσε
ως κατά τάς ώρας τής σχολής του 
άσχολέϊται μέ τήν άνοτπαράστασιν 
σκηνών άπό τούς μύθους τοΰ Αι
σώπου. Είς τήν άνωτέρω είκόνα δ 
άρχηγός τής έπανιχστάσεως ύπο- 
δύεται τό πρόσωπον τοΰ ήρωος μέ 

τήν λεοντήν....

ΔΙΑΚΟΝΟΣ άνταλλάσσει ράσον 
έναντι πολίτικης ένδυμασίας και
νουργούς.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ
—Τά θέατρα ήνοιξαν τάς πύλας των, 

μετ’ όλίγον δέ θά ανοίξουν καί τά πα
ράθυρά των, διά τά είσέλθονν δι’ αύτών 
μερικοί νέοι συγγραφείς.

—θυρωροί τών συνοικιακών θεάτρων 
δέν έγνώσθη ακόμη ποιοι θά είνε. Πάν
τως θά προσληφθοϋν έκ τών άσσων τής 
πόρτας.

—"Ολα τά θέατρα εφέτος θά παίξουν 
έργα άστεϊα. Δηλ. πού θά κάνουν τόν 
κόσμο νά γελάση είς βάρος των.

—"Ενας μόνον δέν θά γελάση : ό ά- 
στυιόμος τού τμήματος Αλλοδαπών κ. 
’Αγέλαστος.

—Λόγφ τής κρίσεως, αί πρωταγωνί
στρια! μας περιώρισαν τάς αξιώσεις των 
είς τό....μάξιμουμ (ΐταλιστί μάσσημο).

—Ουτω ή Δίς Ήρώ Χανπά ζητεί μη- 
νιαίον μισθόν 300.000 δραχ. (τίποτε !). 
Ή δέ Κα Ζαζά 350.968 δραχ. (τζάμπα 
πράμα !).

—Έξαίρεται ή στάσις τοΰ τενόρου κ. 
Κοφητώτη, ό όποιος άπεφάστσε νά τρα- 
γουόήση εφέτος δωρεάν. "Εγινε θια- 
σάρχης.

—Ή έφεπεινή θεατρική σαιζόν προ- 
μηνύεται έκτάκτως δικποολη. Ό θεατρώ
νης τοΰ Θεάτρου «Λαού» κ. Κώστας 
Βούξηνος, έρωτηθείς σχετικώς, άτήν- 
τησε έπιγραμματικώτατα : «Έξεστι 
Κλαζσμενίοις άσχημονεϊν...»

—-Ό θίασος Ριτσιάρδη-Πρινέα θά 
παίξη εις τό θέατρον «Διονύσια» μέχρις 
δτου ένσκύψουν τά σκηνικά καύματα. 
ΚατόπίΨ θά μεταβή είς διαφόρους έξο
χός, Κηφισσίαν, Μαρούσι, Φάληρα, είς 
τά θέατρα τών όποιων θά παίξη έργα 
Τέχνης κατ’ έξοχή ν.

—Ό κ. Γεώργιος Μακόδος (αδελφός 
τής έπιχειρήσεως τών 300.000.000) έ- 
γνώσθη δτι γράφει έργον τό όποιον, δ
πως ό ίδιος λέγει, «θά περάση οΰλη ή 
’Αθήνα νά τό δή».

—Καί &ν δέν περάση ;—τ(η· ρωτά κά
ποιος.

—Μή σώση ! —άπαντά εκείνος καί 
ξεσπρ εί: βροντώδεις γέλωτας.

—Ό νεαρός πρωτοπόρος συγγραφεύς 
"Αλκή; Γρύλλος άπέστειλε είς τήν Καν 
Ζωζώ Ντολμάς τό νέον του διήγημα «Ή 
σφιχτή σάρκα», άλλ’ έκείνη τοΰ τό έπέ- 
στρεψε άμέσως, οκ φόβου μήπως τής 
πουν πάλι δτι κάνει χρήσιν ναρκωτι
κών.

—Σπουδαίοι έξωραϊσμοί σνντελοΰνταιι 
είς τό θέατρον «Άθήναιον». Ό ήλεκτρο- 
φωτισμός θά γίνεται διά λαμπτήρων Φί- 
λιπς, τά δέ ριντά καί παρεπετάσματα θά 
είνε άπό μεταξωτά Ναθαναήλ.

—Καί έτσι «εύρε Φίλιπς τόν Ναθα
ναήλ».

Μεταξύ τών γεγονότων τής τελευταί
ας θεατρικής δεκαετίας άξίζει νά ση
μειωθούν καί τά άκόλουθα : Ή άποχώ- 
ρησις τοΰ Α. Μακέδου άπό τόν θίασον 
Τ. Χατζηχρήστου. θά άκολουθήση, ώς 
λέγεται, ή άποχώρησυς τοΰ θιάσου Μα
κέδου άπό τόν θίασον Μακέδου καί ό 
Α. Μακέίδος θά έπανέλθη είς τά έργα 
του, τά όποια κάθε άλλο ήσαν παρά θεα
τρικά έργα. Λέγεται έπίσης δτι ό Α. 
Μακύδος έτοιμάζεται νά γίνη πρώην 
θασάρχης διά νά προσληφθή εις θίασον 
πρώην θιασαρχών. Ό θεατρικός κόσμος 
έκφράζει τάς εύχάς του διά τήν πραγ
ματοποίηση· τής έπιθυμίας αυτής τού με
γαλύτερου θεατρικού έπιχειρηματίου τής 
όδοϋ Πατησίων, άπό τής γωνίας Μπερ- 
νίτσα μέίχρι τής γωνίας τοΰ θεάτρου 
«Π απαϊωάννου» αριστερή τφ κατερχο- 
μένφ, διά νά εύρη τά έπίχειρα τής 
έπιχειρήσεώς του.

— θεατρικός μεγαλοεπιχειρηματίας 
τής πρωτευούσης βαρυνόμενο; νά έκμά- 
θη γραφήν, ή μάλλον μή κατορθώσας 
έπί τόσα χρόνια νά μάθη νά βάϊζη τήν 
υπογραφήν του κάπω άπό τά θεατρικά 
συμβόλαια, διότι τά έθεώρει περιττόν, 
παρήγγειλε σφραγίδα έπί τή βάσει τών 
δακτυλικών του Αποτυπωμάτων, μέ τήν 
όποιαν θά ΰπογράφη εις τό έξής τά συμ 
βόλαια.

—Μία άπό τάς πρωταγωνίστριας τής 
έλληνοτουρκικής μουσικής σκηνής, τής 
όποιας τό όνομα γίνεται μέ άναδιπλα- 
σιασμόν τής συλλαβής «ζό» έπετέλεσεν 
νταλματικάς προόδους είς τήν καλλιτε
χνικήν της σταδιοδρομίαν. Άλλ’ αί πρό- 

' οδοί αΰταί δέν παρέμειναν νταλματικαί. 
’ Έξειλίχθησαν γρήγορα είς ένταλματι- 
κάς, χάρις είς τήν έπέμβασιν τής τουρ
κικής άστυνομίας. Πάντως ή Έλληνες 
πρωταγωνίστρια διεμαρτυρήθη ζωζωη
ρότατα καί διέψευσε τά γραφέντα περί 
συμμετοχής της εις τό λαθρεμπόριον 
τών ναρκωτικών, άφέθη δέ έλευθέρα δ
ταν άπεκάλυψεν εις τήν άνάκρισιν δτι 
δέν έχει συγγράφει ποτέ θεατρικόν έρ
γον...

Ο ΜΑΓΙΣΤΡΟΣ

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ντεκέ άνα- 
λαμόάνει υπηρεσίαν είς οίανδήπο- 
τε Μονήν έγκεκριμένην ύπδ τοΰ 
Διεθνούς Συνεδρίου Λαθρεμπόρων 
Ναρκωτικών.

ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΩ ανεψιάς όλίγον 
μεταχειρισμένα; έναντι μαθήτευε 
μόνων μοναχών, καθότι σκοπώ νά 
μ-εταδώ είς "Αγιον ’Όρος, δπου, 
ώς γνωστόν, απαγορεύονται αί γυ 
ναϊκες.

Πανοσιολογιότατος Άόδακούμ

ΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Μία άπό τάς χαριτωμένος μας άνα- 
γνωστρίας, ή όποια έπεσκόφθη τά 
γραφεία τής «Π απαρούνας» διά νά 
διαμαρτυρηθή διότι μέχρι τοΰδε άπε- 
φύγαμεν συστηματικοί; νά δημοσεεύ- 
σωμεν φωτογραφίας ωραίων δεσποι
νίδων. Χάριν τής ώραίας—χωρίς κομ- 
πλιμέντα ! — δεσποινίδος, ή «Παπα
ρούνα» κάμνει μίαν έξαίρεσιν, μολο
νότι ή έξωμος έκ τών κάτω τουαλέτ- 
τα της ήμπορεΐ νά θεωρηθή ώς θί- 

γουσα τ’ άχρηστα ήθη.
---------------------------------------

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΝ
Κον θ. Γ ε ώ ρ., ένταΰθα.—Μό

λις σονελθόντες έκ της δεκαπεν
θημέρου λιποθυμίας, είς τήν όποι
αν μάς είχαν βυθίσει τά καλαμ
πούρια σας, σπεύδομεν νά σερ6ί· 
ρωιίεν μερικά καί είς τούς άνα- 
χνωστας μας, δπως έπιθυμεϊτε: 
ΑΣ ΠΗ Η ΕΙΡΗΝΗ^ΑΣΠΙΡΙΝΗ. 
ΚΟΥΛΟΥ Ρ 1 ΚΑΙ ΑΣ ΜΑΡΚΟΥ -

ΛΟΥΡΙ ΑΣΜΑ.
ΜΑΝΤΑΡΕΙ Η ΕΙΡΗΝΗ = ΜΑΝ

ΤΑΡΙΝΙ.
X ΚΑΙ ΕΛΛΗ = ΧΕΛΙ.
ΜΟΥΣΙ ΚΑΙ ΙΟΝ - ΜΟΥΣΕΙΟΝ. 
ΚΑΛΗ ΟΠΗ = ΚΑΛΙΙΟΠΗ.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΙΔΙΑ = ΚΟΥΝΟΥ
ΠΙΔΙΑ.

ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΙ = ΜΠΑΡ
ΜΠΟΥΤΙ.

ΣΕΛΙΝΟ ΚΑΙ ΦΩΣ = ΣΕΛΗΝΟ
ΦΩΣ.
Ερασιτέχνην Φωτογρά

φον, Ναύσταθμον. — 01 φωτογρα
φίες σας εϊνε θαύμα, δυστυχώς ό
μως δέν μπορούμε νά τάς δημοσι
εύσουμε διότι δέν μάς τάς... έστεί- 
λατε.

I. Β. Ν. — Δημοσιεύσμεν έδώ 
μερικάς περικοπάς τοΰ φουτουρι
στικού σας ποιήματος, τό όποιον 
εύρίσκομεν πολύ καλό. Δυστυχώς 
δμως έχει έξαντληθή τό θέμα αύ- 
το καί ό φουτουρισμός διά τόν τό
πον μας άνήκει πλέον είς τό... πα
ρελθόν :
«Μιά φάλαινα άνέδηκε ψηλά στά 

(κορφοβούνια, 
καί άπό κεΐ έθά>ραγε μιά στάνη 

(μέ γουρούνια.

Γουρούνι άλόρθο, σαρΰέλλα ψημέ- 
(νη.

μιά μύγα τήν Εκλεγε, μυτζήθρα 
(τριμμένη.

Είδε καί μιά καλοφωτιά ocrv κε- 
(ραυνός νά μοιάζη, 

κάτω άπό μαΰρο σύννεφο, τόν κο- 
(σμο νά τρομάζη.»

Κ. Δόκτ^ν. — Τό καλαμπούρι 
σας σπουδαίο, άλλά είς τήν Γαλ
λικήν. θά τό δημοσιεύσωμεν εύ- 
χαρίστως βτοτν θά μεταφέρωμεν 
τάγραφεΐα μας στό Παρίσι.

Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΙ ΦΏΤΟΓΡΛΦΙΚΑΙ ΜΑΣ ΕΠΙΤΪΧΙΑΙ

Λίί« σπάνιά φωτογραφία της ήρω- 
ΐδος τοΰ προχθεσινού άγριου δρά
ματος, ή όποια δείχνει δλην τήν 
στρογγυλότητα τών γραμμών της 
περιφήμου δεντέττας Γκρέτας 

Γκάρμπο.

tonoDmw 
ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

"Ολη ή οικουμένη βρίσκεται σέ ά· 
γωνία καί δέν ξέρει τί τήν περιμένει 
αύριο. Οί "Ελληνες πεινούν καί ή δόξα 
τών προγόνων τους είνε ανίκανη νά 
τούς θρέψη. Άλλά στή βουλή μέσα, οί 
βουλενταί δλοι τσακώνονται μέ τόν 
Κούνδουρο, ό Κούνδουρος δέ λογαριά
ζει κανόνα καί τό έπει-σόύιον θεωρείται 
λήξαν : Έτσι οί "Ελληνες μένουν ευ
χαριστημένοι !

Είμαστε ό εξυπνότερος λαός τοΰ κό
σμου I

««*

Πριν άπό είκοσιτέσσερα περίπου χρό
νια, οί "Ελληνες έπανεστάτησαν κατά 
τή; φαυλοκρατίας. Έφεραν άπό τήν 
Κρήτην ένα δαιμόντον άνδρα, πού έπί 
24 χρόνια δέν έκάθησε ήσυχος οΰτ® 
στιγμή, άλλά κινούμενος σά νευρόσπα- 
στο άπό σταγγους πού τούς κρατούσαν 
στό Λονδίνο καί πιστεύοντας (μόνος 
του) στή μεγαλοφυία του, μά; έμπλεξε 
τέ πολέμους, διαίρεσε τού; "Ελληνες «έ 
άσπρους άφεντάδες καί σέ μαύρους 
σκλάβους, θαλάσσιοσε τό παν, αναστά
τωσε τό έλληινκό σάμπαν, έδειρε, σκό
τωσε, έφαγε, έκανε πλούσιο γάμο, υπο
νόμευσε τούς άντιπάλους του, έστειλε 
παιδιά νά σκοτωθούν στήν Ουκρανία 
γιά νά σώσουν τόν έλληνικό πολιτισμό, 
πού έκηδύνευε άπό τούς Σκύθες, έφυγε, 
ξαναγύρ σε κτλ. ’Επέπλευσε, κατεπον- 
τίσθη, ξαναεπύπλευσε, ξανακατεπο.τί- 
σθη, δοκίμασε νά κάνη καινούρια έπα- 
νάσταση, πάνω στά παλιά πρότυπα, ά- 
πέτυχε, άλλά διε 'θύνει άκόμα ώ; άντι- 
τολίτευσις τί; τύχες τής χώρα; του. 
Καί οί "Ελλην-ε; τί κάνουν ; Καλά, 
αερσί ! Καί είνε ευχαριστημένοι πού τόν 
ΰμαύρισαν στί; εκλογές. Συμπέρασμα:
• Είμαστε ό έξυπνότερος λαός τοΰ κό

σμου !
«««

Χρόνια Αγωνιζότανε ένας άλλος κό
σμος, ένα άλλο κόμμα, ένα άλλο συγ
κρότημα έναττίον τοΰ άλλου ! Τούς έ- 
νίκησε και’ επανάληψη·, τούς έτσάκισε, 
τούς έκανε μαντάρα, τούς δ έλυσε, τούς 
έξεμτέρδεψε τούς άρχηγούς, τού; έν- 
τουφέκισε, τούς ε’ιρωνεύθη, τούς έβγαλ» 
άπ’ όλες τί; κρατικέ; θέσεις, τούς έξε- 
τόπισε, τούς έβαλε νά στέίκουν διαρκώς 
«προσοχτμ, αδιάφορο άν τόν έβριζαν, 
άν τόν καταριόντουσαν καί τόν άναθε- 
μάτιζαν. Στό τέλος τόν έρριξαν, ΰστερ* 
άπό δεκάδων χρονών άγώνε; καταφέ
ρανε νά τοΰ πάρουν μιά μικρή πλειοψη- 
φία στί; έκλογέ;, μά τόν άφίνουνε μί 
τή I ερουσία του στά χέρια του, ψά
χνουν τά βρουν τρόπο νά τόν κάνουν 
άκίνδυνο, χωρίς τό τά καταφέρνουν. 
Έν τφ μεταξύ αύτοί οί μεγάλοι, πού 
δέν ΰπέφεραν ποτέ, πού δέν έπείνασαν 
ποτέ, πού κι’ δταν βρίζονται καλοτρίύν 
καί καλοπίνουν—τό ίδιο κι’ δταν δέν 
βρίζονται— άναζητοΰν νά βρουν τράτο 
γιά τά τρώνε μόνο αύτοί καί κοροϊδεύ
ουν αιώνια τό λαό, δτι δ,π. κάνουν, τό 
κάνουν άπό λόγους ιδεολογικούς, ίνω ό 
λαός, ό λαός ό έλληττκός, «ό νοήμων, 
ό εύφνής, ό φωτισμένος», άγωνιά, δν- 
στυχάει, πενεται. Ωστόσο δλα αύτά δέν 
έχουν σημασία.

Είμαστε ό εξυπνότερος λαός τοΰ κό
σμου !

···

Δέν έχουμε τίποτα δικό μας. Δέν πα
ράγουμε τίποτα, δέν είμαστε Ικανοί νά 
ζήσουμε μόνοι μας, άκόμα κώ τά λε
μόνια τά φέρνουμε άπόξω, ό περίφημος 
«νεοελληνικός πολιτισμός» πού ζητούν» 
μερικοί καί πού γι’ αύτόν φωνάζουν» 
δέν υπάρχει δχι στά χαρτιά, μά ούτε 
υπάρχει έλπίδα νά ΰπάρξη ποτέ— καί 
ποΰ νά ύπάρξη ; Μέ τί μέσα, μέ ποιές 
προϋποθέσεις, μέ ποιές βάσεις καί μέ 
ποιές κατευθύνσεις ; ’Ακόμα καί ή γή 
πού πατάμε δέν είνε έλληννκή, άλλά εΐ- 
νε άσφαλτος, πίσσα, φερμένη άπόξω, 
"Υστερ’ άπό έκατό καί παραπάνω χρο
νών έλεύθερη ζωή, δέν έχουμε καμμιά, 
σέ κανόνα είδος, ούτε τήν παραμικρό- 
τερη αύτάρκεια. ’Απόξω δανειζόμαστ» 

! τή ζωή μας, τό νερό πού πίνουμε, τόν 
άέρα πού αναπνέουμε κι’ δλες μας τις 
Ιδεολογίες. Δέν ξέρουμε ούτε νά ζήσοιμ 
με, ούτε νά παραστησουμε τό κράτος. 
Μονάχα υπάρχουν άνάμεσά μας κάμπο
σοι έξυπνοι, κάμποσοι καπάτσοι πού ξέ
ρουν νά κερδίσουν καί νά καλοζήσουν. 
Κάθονται έδώ μερικούς μήνες τό χρόνο, 
μαζεύουν μερικά εισοδήματα καί παν· 
νά τά γλεντήσουν στήν Ευρώπη. Πάν
τως έμείς :

Είμαστε ό έξυπννίερος λαός τοΰ κό
σμου !

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ τών φυλα,ών Ίτς 
Καλέ, κάτοχβς τής ανατομίας ζη
τεί θέσιν νά ΰπηρετή καί νά σφά- 
;«ι·
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ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΊΙ 132 QPA Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ QPA
(ΣΤΗ.. ΖΟΥΛΑ) 8 |θΚβΟΐ8ΘΒΘΟΘ080ΘΟΘΘΘ980ΒΟΘΘΘΟΘΟΘΟΘΟΘ33ί ΟΜΜΜΗΚΙ

0 ΗΡΒΑΣ ΪΤΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟ
(ΣΤΗ„ ΖΟΥΛΑ)

Η ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΟΥ ΛΟ
ΓΩ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥΤΟΥ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΥΡΙΖΟΥΝ ΑΣΧΗΜΑ
Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΞΕΦΥΓΕ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ... “ΕΛΑ. ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ,,
ΠΑΤΜΟΣ, 21 ’Απριλίου 1933.— 

Ό Στρατηγός Πλαστήρας μόλις 
<ρό ολίγων στιγμών άνεχώρησε 
■έ ίστιοφόρον διά Ρόδον.

ΡΟΔΟΣ, 21 Απριλίου 1933. — 
Ό Στρατηγός Πλαστήρας έπισκε- 
φθείς τήν νήσον μας, άνεχώρησε 
πάραυτα διά ©εσσαλονίκην άερο- 
πορικώς.

©ΕΣ)ΝΙΚΗ, 21 Απριλίου 1933. 
—Ό Αρχηγός τής Έπαναστάσέ- 

Κατά πληροφορίας έκ Πάτμου, ό άρχηγός τής Έπαναστάσεως κ. 
Πλαστήρας έφθασεν είς τήν νήσον υπό τήν άνωτέρω μεταμφίεσιν, 
έκράτει δέ είς τάς χεΐρας του τάς άλΰσσεις, διά τών όποιων έσκό- 
πει νά δέση τόν κ. Πολυχρονόπου λον έν περιπτώσει συλλήψεώς του.
ως διαμείνας είς τήν πόλιν μας 
περί τά 3 δευτερόλεπτα, άνεχώ
ρησε διά βενζινακάτου μέ κατεύ- 
θυνσιν πρός τάς Πάτρας.

ΠΑΤΡΑΙ, 21 ’Απριλίου 1933. — 
Ό κ. Πλαστήρας διελθών έξωθι τοΰ 
λιμένος Πατρών, έλαβε κατεύθυν- 
σιν πρός τάς ’Αθήνας. *

Α©ΗΝΑΙ, 21 'Απριλίου 1933. — 
Ό αιμοσταγής έπαναστάτης στρα
τηγός Πλαστήρας έδραπέτευσε είς 
Πάτμον. 'Ολόκληρος ή νήσος εύ- 
ρίσκεται ύ π’ ά τ μ ο ν.

ΠΑΤΜΟΣ, 21 ’Απριλίου 1933.— 
('Όρα έξ...αρχής).

Ό πρωθυπουργός κ. Τσαλδάρης 
μόλις πληροφορηθείς τό περιεχο- 
μενον τών άνωτέρω τηλεγράφημά 
των, σχετικώς μέ τήν σύλληψιν 
τής δραπετεύσεως τοΰ έθνικοΰ μας 
ήρωος στρατηγού Πλαστήρα, άπε- 
στειλε τόν Κονδύλην καί συνέλαβε 
τόν κ. Πολυχρονόπουλον.

'Όταν ό κ. Διοικητής τής Γενι
κής ’Ασφαλείας έφθασε πρό τοΰ 
πρωθυπουργικού γραφείου, ό κ. 
Τσαλδάρης έξω φρενών τοΰ φώνα
ξε-—Καλώς τόν κ. Πολυχρονόπου- 
λο! Τί μοΰ κάνεις; Καλά; Καθη- 
σε, θέλεις καφεδάκι;

Μετ’ όλίγας ημέρας ό κ. Πρω
θυπουργός ενεθυμήθη οτι ήτο θυ
μωμένος διά τό ζήτημα τής δρα- 

πετεύσεως τοΰ Πλαστήρα. Καί συ
νεχίζει τάς δριμυτάτας παρατηρή
σεις του πρός τόν κ. Πολυχρονό
πουλον.

—Πήρες καφέ; ©έλεις τσιγαρα- 
κι; "Ωστε έτσι λοιπόν; Έδραπέ- 
τευσε ό Πλαστήρας. Μά νά σοΰ 
’πώ δέν έκανε κΓ άσχημα. "Ωχ, 
βρ’ άδερφέ, βαρέθηκε ό άνθρωπος 
νά περιμένη νά τόν...πιάσουμε.

Ό κ. Πολυχρονόπουλος έσπευσε 
νά δικαιολογηθή είς τήν μεγάλην 
αύτήν προσβολήν.

—Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε γιατί 
δέν μπόρεσα νά συλλαόω τόν Πλα 
στήρα;

—Γιατί;
—Άφ’ ένός μέν διότι έδραπε- 

τυσε καί άφ’ ετέρου διότι....τρέχει 
πολύ!

—Καί τώρα τί Θέλετε νά κάνου
με; ήρώτησε έξηγριωμένος ό κ. 
Πρωθυπουργός.

—'Απλούστατα, κύριε Πρόεδρε, 

Άφού τόν κόσμο σκότωσε σ’ έναν 
(άγώνα άνισο, 

μέ τάνκς καί μ’ άρεόπλανα καί 
(μεδραλλιοβόλα, 

τώρα, πού λές, ξεφύτρωσε κείθε 
(στή Δωδεκάνησο, 

στούς ’Ιταλούς τούς φίλους μας πού 
(τόν λατρεύουν κιόλα!

Μερόνυχτα κρυβόντανε κι’ ό φου- 
(χαράς φοβόντανε 

τόν ίσκιο του πού μάκραινε τή νύ- 
(χτα στό φεγγάρι, 

τό παληκάρι έκανε καί όλο όνει- 
(ρευόντανε 

έτζά νά πάη στήν Κάλυμνο νά 
(πιάση τσέ σφουγγάρι!

Κ’ οί ’Ιταλοί τόν δέχτηκαν τοΰ 
(σάξαν μακαρόνια, 

τόν περιποιηθήκανε τόν ήρωα τον 
(καϋμένο, 

μά έκεϊνος έπροτίμησε νά φάη ώ- 
(μά πλεμόνια, 

όπως τόν είχε ή Άθηνά ή χήρα 
(μαθημένο.

Όλημερίς τόν γλέντησαν κΓ όλοι 
(μέ περιέργεια 

οι Καλυμνιοί τον κύτταζαν άπό ά- 
(πάνω ώς κάτω, 

τήν κούτρα του, τό σώμα του. τά 
(πόδια καί τά χέρια 

σα νά μήν είχαν δή ποτέ στή ζήση 
(άλλο γάτο.

Κρεββάτι γιά νά κοιμηθή τή νύχτα 
(τού έστρώσανε 

σέ κάμαρα σάν άνθρωπος, όμως 
(αύτος τά ίδια!

Τήν καμινάδα ξέχασαν καί δεν 
(τηνέ βουλώσανε 

καί τήν αύγή τόν βρήκανε πάνω 
(στά κεραμίδια.

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ
-------------- ---------------------

01 ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΩΣ ΛΡΙΣΤΕΡΟΙΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ

Ό κ. Υπουργός τής Παιδείας ά- 
νεκοίνωσε χ&ές δτι οί καταγγελ
λόμενοι ώς άριστεροί διδάσκαλοι 
διά τής έκθέσεως τοΰ έκπαι'δευτι- 
κοΰ συμβούλου θά γίνουν δεξιοί, 
διίδομένων τών σχετικών παραγγε
λιών είς τούς ράπτας των.

ΘΑ ΧΡΙΣΗ ΤΟ ΛΑΪΚΟΝ ΚΟΜΜΑ
Εΐμεθα είς θέσιν νά γνωρίζω- 

μεν ότι τό Λαϊκόν κόμμα δέν είνε 
είς θέσιν νά γνωρίζη ποιον Δή
μαρχον θά χρίση είς τάς δημοτι
κός έκλογάς. Πάντως υπάρχει ύ- 
πόνοια δτι θά χριστή δλους τούς 
κατοίκους τών ’Αθηνών, έκτός τοΰ 
κ. Μερκούρη.

ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗΕΠΙΣΥΝΟΣΤΙΣΜΟ
Συνελήφθη χθές καί κατεδικάσθη 

είς 15 ήμερών φυλάκισιν ό Άπ. 
Κολλυτήρης, διότι έντός τοΰ τράμ 
τής γραμμής Πατησίων προσεπα- 
θει νά δημιουργήση συνωστισμόν, 
ένώ δέν ύπήρχε.

άπήντησε ό Πολυχρονόπουλος. Νά 
κηρύξωμεν τόν πόλεμον κατα τής 
’Ιταλίας, νά κυριεύσωμεν την Ρο· 
δον και νά συλλάβωμεν τον Πλα
στή ραν έντός αύτής...

—ΚΓ άν έν τώ μεταξύ δραπε- 
τεύση άπ’ έκεί;

Ό κ. Πολυχρονόπουλος έστάθη 
σκεπτικός χωρίς νά μπορή νά ά- 
παντήση.

Ό κ. Πρωθυπουργός έκμεταλλευ 
όμενος τήν άδυναμίαν αύτήν τού 
Διοικητοΰ τής Γενικής ’Ασφαλεί
ας, τοΰ έσκασε ένα καλαμπούρι.

—’Εδώ λοιπόν σάς θέλω, κύριε 
Πολυχρονόπουλε! ,Ιδού ή Ρόδος ι
δού καί τό...πήδημα τοΰ Πλαστή
ρα. Πώς θά τόν συλλάβωμεν;!

Καί ό κ. Τσαλδάρης κατέπεσε 
είς τήν κλίνην του διά νά....σκε· 
φθή μίαν λύσιν.

'Όταν μετά τινα έτη έξύπνησε 
μάς άπέστειλε τό άνωτέρω καλαμ 
ποΰρι.
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01 Κ. Κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΞΙΜΟΣ 
ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ

ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΜΗ

ΘΑ ΠΑΡΗ ΚΑΙ ΤΟΝ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ MAZY ΤΟΥ 
ΩΣ ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΝ

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΒί ΡΝΗΣΙΣ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ ΜΕΓΑΛΚΝ ΠΟ
ΣΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ ΔΙΑ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΗ ΤΟΝ

ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΙΟΝ
Χθεσινόν τηλεγράφημα έξ Άγ

κυρας, τοΰ ήμιεπισήμου πρακτο
ρείου τής Ανατολής άγγέλλει ότι 
ό 'Έλλην πρωθυπουργός κ. Τσαλ
δάρης καί ό ύπουργός τών Εξω
τερικών κ. Μάξιμος, παρεκάλεσαν 
τήν τουρκικήν κυβέρνησιν νά τους 
παρακαλέση νά έπισκεφθοΰν τήν 
"Αγκυραν.

"Αμα τή άναγγελία τοΰ κοσμο- 
ϊστορικοΰ αύτοΰ γεγονότος, έλή- 
φθησαν ολα τά μέτρα διά νά μή... 
πάθη τίποτα άπό τήν πολλή χαρά 
του ό λαοφιλής πρωθυπουργός μας.

Ή τουρκική κυόέρνησις έν τώ 
μεταξύ παρήγγειλε είς γερμανικά 
έργοστάσια μεγάλην ποσότητα κλι 
νών διά νά φιλοξενήση, όπως τού 
άξίζει, τόν "Ελληνα πολιτικόν.

Ώς γνωστόν το ταξείδιον αύτό 
τοΰ κ. Τσαλδάρη έξω τής 'Ελλά
δος, είνε τό πρώτον πού θά κάμη 
άπό κτίσεως κόσμου. Λόγω τοϋ... 
λόγου αύτοΰ λοιπόν διατελεΐ έν 
κραιπάλη χαράς, χαρακτηριστικόν 
τής όποιας είνε οτι έχει περίπου 
μίαν ώραν νά κοιμηθή.

Δυστυχώς όμως τήν μεγάλην αΰ 
τήν χαράν τοΰ κ. Τσαλδάρη με
τριάζει κάπως ή στάσις τών ύ
πουργών του, οί όποιοι τόν παρα- 
καλοΰν κλαίοντες νά τούς πάρη 
μαζύ.

Συντάκτης τής «Παπαρούνας» 
παρευρέθη εις μίαν συγκινητικήν 
σκηνήν πού έξετυλίχθη είς τήν οι
κίαν τοΰ Πρωθυπουργοΰ μεταξύ αύ 
τοΰ καί τοΰ κ. Γεωργ. Πεσματζό- 
γλου, ύπουργοΰ τής ’Εθνικής Οι
κονομίας.

Ή σκηνή έχει ώς έξής.

ΕΜΠΛΕΏΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ...

προσήλθεν είς τά γραφεία μας ή 
εύειδής άναγνώστρια μας Μπουμ- 
πουλίνα Καυγαντζογλου, όπως μάς 
εύχαριστήση διά τάς ωραίας στιγ- 
μάς, τάς όποιας διέρχεται, άναγι- 
νώσκουσα το ύπέροχον μυθιστόρη
μά μας «©ί δύο Ερμαφρόδιτοι».

Ό χ. Τσαλδάρης ήτο άπησχολη- 
μένος μέ τήν τακτοποίησιν των 6α 
λιτσών του. 'Όταν είσήλθε είς ιο 
δώμάτιον i χ. Πεσματζόγλου.

—Είνε άλήθεια, Παναγή, οτι 9α 
πας στήν "Αγκυρα;

—"Οχι, παιδί μου!... τοΰ άπήν- 
τησε ό Παναγής.

—Μά τότε γιατί έτοιμάζεσαι νά 
φύγης; ”Α! άχ! ©ά κλαίωωω!...

Ό Πρωθυπουργός είς τήν έρω- 
τποιν αυτήν τοϋ υπουργού του τά 
όρήκο σκοΰρα. Δέν έγνώριζε τί ν’ 
άπαντήση. Ευτυχώς όμως, ώς άπό 
μηχανής θεός, είσήλθε είς το δω- 
μάτιον ή χ. Λίνα ή οποία χαι έ- 
σπευσε νά. καθησυχάση τόν χ. Πε
σματζόγλου.

—Μήν κλαίς, 1'ιωργάκ.η μου. τοΰ 
είπε, ό Παναγής θά πάη στό για
τρό νά τοΰ βγαλη τό δόντι του. 
θέλεις λοιπόν τώρα νά πας μαζύ 
του;

Ό Γιωργάχης έσκούπισε τά δα- 
κρυά του καί μουρμούρισε τρομο
κρατημένος.

—"Οχι, οχι, δέν θέλω νά πάω! 
’Εμένα τά δόντια μου είνε γέρα....

—”Αμ' γι’ αύτό σ' έκανα κΓ έ- 
γώ....ύπουργό, είπε καθ' έαυτον ό 
κ. Τσαλδάρης.

Τοιουτοτρόπως τό τέχνασμα τής 
κυρίας Λίνας έσωσε τήν’ κατάστα
ση· καί τούς Τούρκους άπό τήν τι
μήν τής έπισκέψεως τών 'Ελλήνων 
ύπουργών.

*«*
Πεντακόσιαι περίπου όκαδες 

Συντακτών τής «Παπαρούνας).... .
πισκεφθεϊσαι τόν κ. Πρωθυπουρ- 
γόν έλαβον παρ’ αύτού τήν κατω
τέρω συνέντευξη·.

—'Ώστε είνε αληθές, ότι θά τα- 
ξειδεύσετε, κ. Πρόεδρε;

—Μ άλιστα.
—Καί πότε σκοπεύετε ν’ άναχω 

ρήσετε;
—Μά καί τώρα άν μπορούσα δα 

έφευγα.
—Καί ποιος σάς έμποδίζει;
—Κανείς βεβαίως- άλλά ξέρετε, 

δέν θέλω νά μέ περάσουν καί γιά... 
ξελιγωμένο, καταλάβατε;

—"Εχετε ταξειδεύσει άλλοτε, κ. 
Τσαλδάρη;

—Πολλές φορές!...
—Ποΰ έχετε πάει;
—Στήν πλατεία ’Αγάμων, στήν 

Καισαριανη, στή Γλυφάδα, στό Γα 
λάτσι, καί....σέ πολλά άλλα μέρη 
τοΰ έξωτερικοΰ.

—Τι σκοπεύετε νά κάμετε στην 
"Αγκυρα, κ. Πρόεδρε;

—Τί θέλεις νά σοΰ κάνω, παιδί 
μου! ©ά κοιμάμαι, θά ξυπνάω, θά 
πλαγιάζω, θά κοροϊδεύω τούς πε
θαμένους καί καμμιά φορά θά τό... 
κόβω καί δίπλα.

—"Α, ώστε θά κοιμάσθε;!.
—Καλά. τώρα.... ξύπνησες! Τί 

σοΰ λέω τόση ώρα.
Κατόπιν τής φράσεως αύτής 

οί συντάκται μας άπήλθον, άποκο- 
μίσαντες τάς άρίστας, έντυπώσεις 
τοΰ κ. Πρωθυπουργού άπό τό τα- 
ξείδιον πού πρόκειται νά κάμη.

0 κ. lENlZFAOHilAflETEI
Ό κ. Βενιζέλος προσβληθείς ύπο 

έλαφράς γρίππης· παραμένει κλίνη 
ρης οίκουρών τρις τής ημέρας έντός 
τοΰ δωματίου του, παρά τήν σχε
τικήν «διά ροπάλου» άπαγόρευσιν 
τής άστυνομίας.


