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ΜΑΓΙΑΤΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

Δέν ε’ν’ δ βίος Μάϊος, αιώνιος δέν είναι!
Γι’ αύτό Εκείνοι έρωτοΰν και απαντούν Έ κ ε t ν α ι 

μέ μιά φωνή σά μέλι:
«θά μ’ άγαπάς παντοτεινά;» «Ώς τοΟ Μαίου τά τέλη!
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ΤΑ ΒΑΟΜΑΑΙΑΤΙΚΑ

λόγια ινμμι περιπα...
Ή «Παπαρούνα» είνε, βέβαια, ένα 

σατυρικό περιοδικό, καλό ή κακό στό εί
δος του, πού έξεδόθη γιά, νά σκορπίση 
στούς Ρωιμηούς τή χαρά, τό κέφι καί 
τήν ευθυμία, γιά ν’ άλλάξη τό χαρα- 
τκήρα τοϋ Νεοέλληνος καί άπό μελαγχο- 
λικό καί βλοσυρό, άού ήταν τέτοιος ά- 
νέκαθεν, άλλά έγινε περισσότερο τέ
τοιος τελευταία, άπ’ άφορμή τής κρίσε- 
ως, τής άνεργίας καί τής φτώχειας 
νά τόν κάνη χαρούμενο, άνοιχτόκαρδο 
καί φαιδρό, νά τοΰ δώση τό γέλοιο, δεί
χνοντας τις κωμικές δψεις όλων τών 
πραγμάτων, πού «ραίνονται ή καί είνε 
κι’ δλα, θλιβερά. Αύτά ή «Παπαρούνα» 
τά είπε καί τά έτόνισε πριν άπό την έκ- 
δοση τοΰ πρώτου φύλλου της, στά φέϊ- 
βολάν, πού μέ αφθονία μοιράστηκαν παν 
τοΰ, στήν Ά^ήνα καί στις έπαρχίες, τά 
είπε καί τά ξαναείπε αργότερα. Κ’ ήταν 
τό πρώτο σατυρικό φύλλο ή «Παπαρού
να» πού μεταχειρίστηκε τόν τύπο αύτόν 
τής διαφήμισε ως, λέγοντας τά πράγμα
τα αύτά σέ πεζό καί σέ έμμετρο λόγο. 
’Επίσης ή «Παπαρούνα», πού πραγμα
τικά έτίμησε μέ τά φύλλα της πού ίξε- 
δόθησαν μέχρι τώρα τήν έλληνική εϋθυ- 
μογραφία καί τή σάτυρα, δέν έστήριξε 
τή διαφήμισή της σέ δυσφήμιση τών 
άλλων σατυρικών φύλλων, πού ίξεδόθη- 
σαν καί πού έκδίδονται άκόμη, αλλά στη 
ρίχτηκε στις ίδιες τΐίς δυνάμεις της καί 
μ’ αυτές έπροχώρησε καί έπεβλήθη ώς 
τό έξυπνότερο έλληνικό περιοδικό. Αύτό 
έπεμαρτυρήβη καί στή δίκη της στό 
Πλημμελειοδικείο ’Αθηνών, πού κατέ
ληξε στήν άθώωσή της, άπό μάρτυρας 
άνωτάτης πνευματικής περιωπής καί 
αύτό άνομολογείται άπό δλους όσους 
τήν έπήραν στά χέρια τους ώς τώρα καί 
θά άνομολογηθή άπ’ δσους θά τήν δια
βάσουν στό μέλλον. "Αλλως τε ή «Πα
παρούνα» έχει στό ένεργητνκό της καί 
άλλο τίτλο τιμής πού τής έγινε άπό ευ
ρωπαϊκό σατυρικό φύλλο. Ώς τώρα μια 
παρόμοια τιμή δέν έχει γίνει σέ έλλη
νικό σατυρικό φύλλο, παρά μόνο, άν 
δέν άπατώμεθα, στό σατυρικό «”Αστυ», 
πού γελοιογραφίες τοΰ θέμου "Ανντνου, 
παρμένες άπ’ αύτό άνεδημοσιει'ώησαν σέ 
ευρωπαϊκές έφημερίδες· Ή «Παπαρού
να» μέ τις πρωτότυπες έμπνεύσεις της, 
μέ τις υπέροχες γελοιογραφίες της, πού 
γίνονται έπάνω σέ έμπνεύσεις τών συν
τακτών της, άπό άρίστους νέοης καλλι
τέχνες, δπως δ Νομικός, ό Νάζος, ό Μ. 
Άγγελόπουλος, δ Πολενάκης, ό Βαρδα- 
κώστας, κ. ά. μέ τις καινούριες στήλες 
πού έγκαινίασε στήν έλληνικήν είώυιιο- 
γ μαφία είνε τό άνυπέρβλητο στό είδος 
του έλληνικό σατυρικό περιοδικό, πού 
δέν έστήριξε τήν έπιτυχία του σέ ρου- 
κέττες καί σέ πυροτεχνήματα, άλλά στό 
«πνεύμα» καί μόνο στό πνεύμα!

Οί αναγνώστες μας, δς μάς έπιτρέ- 
ψουν τήν σημερινή περί οντολογία. ’Αλ
λά γιά νά τήν κάνουμε, θά πή δτι υ
πάρχει λόγος. Πάντως τό πεδίον 
τών συγκρίσεων είνε έλεύδερο. Καί τό 
Κοινόν θά συγκοίνη καί θά κρίνη....

Ο ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
Ό Άγγελος Σικελιανός είνε ο 

ποιητής που τιιμα μίαν Ελλάδα κ’ έ
ναν κόσμο. Τήν Ελλάδα καί τόν κό
σμο. ’Εμείς που σεβόμεβα καί τιμάμε 
λίγα πράματα καί λίγα σεδάσματα 
στον κόσμο καί πού ξέρουμε άπο «ε
ξυπνάδες, δέ συγχωρούμε όσους κά
νουν «έξυπνάδες» είς βάρος τοΰ Σι- 
κελιανοϋ. Δέ μπορεί νά γίνη πνεύμα 
είς βάρος έκείνου πού εινε πνεύμα. 
Άν ό Άγγελος Σικελιανός κάνει κά 
τι έτσι ή άλλοιώς, αΰτο θά πή ότι 
«έτσι ή άλλοιώς» πρέπει νά γίνη. 
Μά ό Σικελιανός φαίνεται—γιά τούς 
λίγους καί φθονερούς—ότι έχει χά
σει κάτι’ τή δύναμη τοϋ χρήματος,τή 
μόνη δύναμη πού μερικοί έκτιμούν.Οί 
μερικοί αύτοί είνε εκείνοι πού δέ θά 
μπορέσουν ποτέ νά νοιώσουν πώς ένας 
άνθρωπος είνε δυνατό νά ξοδεόη τά 
λεφτά του τά τελευταία τέσ
σερα έκατομμυρ t ά τ ο υ γιά 
μίαν ιδέα, δπως ό Σικελιανός έκανε

στούς Δελφούς. Καί δέ μπορούν νά 1 
νοιώσουν πώς δ Σικελιανός άφοΰ έ
κανε μιά φορά τήν πλάνη νά νομίσγ 
πώς άξίζει ό κόσμος μιά θυσία, θα 
ύπέπιπτε καί δεύτερη φορά στή πλά
νη νά θυσιαστή γιά δεύτερη φορά.Μά 
είπαμε «πνευματάκι» δέ χωρεί. είς 
βάρος τοϋ Σικελιανοΰ, άπό τόν κόσμο 
τών ψυλικατζήδων. Γιατί ό Σικελια- 
νός εινε πνεύμα ποιότητος άνώτερης, 
αν αύτό δέν το καταλαμβάνουν στή 
διθυραμβική τή γλώσσα τού Σικελια- 
νοϋ, οί καθαρευουσιάνοι καί οί «άνθρω
ποι τής δραχμής, ας τό καταλάβουνε 
στή γλώσσα τή δική τους, πού αύτή 
τούς μιλάμε έμείς. Πάντως, ό κό
σμος, ό κόσμος ό πολύς, πού συνέρ- 
ρευσε στο μνημείο τοϋ Φιλοπάπου πού 
πίσω άπό τό συρματόπλεγμα έτυραν- 
νήθηκε καί έταλαιπωρήθη δρθτος καί 
έχοντας μπροστά του τά όργανα τής 
ταξεως, έτίμησε τή γιορτή πού τοϋ 
χάρισε ό Σικελιανός, έστάθηκε μέ 
σέβας? άπήλαυσε καί έπευφήμησε.'Ο
σο για το άποτυγόν μέρος τής διδα
σκαλίας, σ’ αύτο άπέτυ^αν οϊ «έξυ
πνοι» καί οί στεγνοί, οί άγονοι καί οί 
στείροι κοσμικοί άκροαταί. 'Οπωσδή
ποτε, αν ό Σικελιανός είνε άξιος νά 
νοιώση καί μικρές χαρές, ας νοιώση 
κι’ αύτή τή μικρή χαρά : τούς προ
σήλωσε εκεί, έπί δυόμισυ ώρες, επί
σημους καί ανεπίσημους, έξυπνους 
καί άνοήτοος καί τούς υπέταξε στήν 
θέληση ενός πνεύματος καί μιας έ- 
νέργειας άνώτερης άπό τούς ίδιους. 
Καί τούς άφίνει μέ τή μικρόχαρη ι
κανοποίηση μιας πρόχειρης έξυπνο- 
λογίας....

Η ΚΩΜΙΚΗ ΟΨΙΣ;
Μήπως δέ θά τοΰ ήταν εύκολο τοϋ 

’Αγγέλου Σικελιανοΰ νά έκδηλώση φα
νερά καί δημοκοπεκά τί; προθέσεις 
του; Δέ θά μπορούσε, άν ήθελε, νά ση- 
κώση μιά ζωηρόχρωμη παντιέρα καί να 
τήν άνεμίση πάνω άπό τά γεμάτα ή α
δειανά κεφάλια τής αθηναϊκής σνομπα- 
ρίας; ’Αλλά ό ποιητή; — σάν ποιητή; 
ποΰ είνε ό "Αγγελος Σικελιανός — θέ
λησε νά έπικωνωνήση ποιητικά μέ τή 
μεγάλη ψυχή τοΰ πλήθους καί τά τήν 
έπηρεάση μεταδένοντάς της τό ρίγος 
τοΰ ανώτερου ποιητικού λόγου του. Μπο 
ρεΐ τώρα νά λάθεψε στήν έκλογή τοΰ 
έργου. "Ισως νά έπρεπε νά δώση στόν 
κόσμο περισσότερο θέαμα, περισσότερη 
δραματική πλοκή καί λιγώτερο άκου
σμα. "Αλλο ζήτημα αυτό! "Ομως καί ή 
έμπνευσές του μόνη, νά άνευρη καί νά 
άφιερώση γιά έναν τέτοιο σκοπό τό υ
πέροχο έκεϊνο τσπείο πού έξωράϊσε ά
κόμη περισσότερο ή θυσία του στό με
γάλο βωμό τοΰ αθηναϊκού κουτσομπο
λιού, άξίζει δλο τόν Ενθουσιασμό καί τό 
θαυμασμό, πού τή διαβεβαίωση του πα 
ρακαλείται νά τήν εϋρη άκόμα καί στις 
στήλες ένής σατυρικοί'περιοδικού. Πάν
τως ή «Παπαρούνα» μνημών τών φαι
δρών παραδόσεών της δέν θά έδίσταζε 
νά άνευρη καί τήν κωμικήν όψη τής σι- 
χελιανής προσπάθειας, στήν τελευταία 
της Εκδήλωση. 'Αλλά τέτοια δ-ψη δέν 
υπάρχει. Καί καλούνται οι κ.κ. δικηγό
ροι πού μιλούν γιά τό Δίκαιον τής έκ 
κειμένης δρφιικής κληρονομιάς νά τό πι
στέψουν....

EBliTOMIJpOMII
Ή «Παπαρούνα», μολονότι θεωρεί 

τόν εαυτό της ώς τό ώραιότερο καί τό... 
κοκκινώτερο λουλούδι τοΰ αγρού καί ώς 
τό «έξυπνότερο περιοδικό τοΰ έξυπνότε- 
ρου λαού» τοΰ κόσμου, δέν τό έχει πάρει 
—άκόμη—τόσο πολύ απάνω της, ώστε 
νά νομίζη δτι δέν πρέπει νά άκοΰη τή 
γνώμη τών άλλων γιά τά διάφορα είδη 
τοΰ περιεχομένου της καί τήν κριτική 
τους γι’ αύτά. Γι’ αυτό, παίρνοντας ά- 
φορμή άπό μερικά γράμματα αναγνω
στών ποΰ Εκφράζουν τόν ενθουσιασμό 
τους γιά τήν «Π απαρούνα» μας, ώς καί 
άλλων πού άσκοΰν τήν αυστηρότερη κρι 
τική γιά τό περιοδικό μας, Εγκαινιάζου
με άπό τό φύλλο αύτό τή Στήλη τών ’Ε
πιστολών τών άναγνωστών μαις, χωρίς 
καμμιά Επέμβαση στά γραφόμενα τους, 
δσο δυσμενή καί δν είνε γιά μάς. Καί ή 
μόνη μας Ικανοποίησι γιά τις βρισιές 
τις όποιες μερικοί μας περιλούζουν θά 
είνε τά πιστειθή άπό τούς άναγνώστας 
μας, δτι ή άνεκτυκότης μας καί ή μακρο- 
θυμία μας είνε τόσο μεγάλη, ώστε τά 
μήν άλλάζουμε οΰτε μιά κεραία άπ’ όσα 
μάς γράφουν οί έπικριταί μας στολίζον- 
τάς μας μέ διάφορα κοσμητικά έπόθετα.

’Αρχίζουμε σήμερα τή δημοσίευσι τών 
Επιστολών αυτών μέ τή σειρά ποΰ τις I- 
λάάαμε. Τ\ά νά είμαστε ειλικρινείς πε
ρικόπτουμε άπό τά γράμματα τών άνα
γνωστών δσα Επίθετα μάς προσβάλουν 
Εντελώς προσωπικά καί θίγουν την... 
ιδιωτική μας τιμή καί τήν δημοσία μα; 
αιδώ.

’Αιθήναι, 10 ’Απριλίου 1933.
’Αγαπητή (!) «Παπαρούνα»,
Βγήκες καί σύ δπως βγήκαν τόσα άλ

λα μέ υποσχέσεις, μέ μπαροΰφες καί μέ 
λόγια χοντρά. Μάς είπες καί μάς έτό
νισε; ότι θά.....άλ?άιξης τό χαρακτήρα 
τοΰ "Ελληνο; καί άπό γκρινιάρη καί με
λαγχολικό, θά τόν κάνη; ευθυμο καί 
χαρούμενο. Κολοκύθια! Παρασυρθήκα- 
με άπό τις ρεκλάμες σου καί σέ αγορά
σαμε. Στήν άρχή, δέ λέω, κάτι τρωγό
σουνα. Σέ διαβάζαμε καί έσκαζε λίγο 
τό χειλάοα μας μέ τις σαχλαμάρε; σου 
πού, όμολογοιμένως. ήτανε καμμιά φο
ρά πετυχημένες. Μά αύτό δέ βάστηξε 
πολύ. Φαίνεται δτι δέν ήσοιν ευχαρι
στημένη πού άρεσες στούς λίγους καί 
στούς διαλεχτούς (!) άλλά αποφάσισες 
νά κάνης, δπως λένε, στροφή καί νά 
Απόκτησης αναγνώστες μέσα στήν πλεμ 
πάγια. Κι’ άρχισες τά δημοσιεύης με
ρικά πράματα πού έγώ τουλάχιστον, δέν 
τά βρίσκω τοΰ γούστου μου! Τ’ ήταν π. 
χ. έκεϊνο τό πράγμα πού δημοσίευες στό 
περασμένο φύλλο σου — Σημ. Π. Ό Ε
πιστολογράφος έννοεϊ τό φύλλο τής 8η; 
’Απριλίου — στή στήλη «Νέα καί Πε
ρίεργα» άπ’ δλο τό «"Εθνος». «Μιά φά
λαινα πού πετρ». Γίνονται αυτά τά πρά
ματα, κ. Πώλ Νόρ, πού κάνεις καί τόν 
ίξυπνο; Ποιός τό πιστεύει; "Η έκεϊνο 
τό ποίημα «"Υμνος πρός τήν γυναικείαν 
γάμπαν», πού δημοσιεύεται στό ίδιο φύλ 
λο, ανάμεσα, σέ δυό γάμπες. Τί αρλούμ
πες είν* αύτές; Μπορεί νά άπαγγείλη 
κανείς αύτό τό ποίημα σέ συναναστρο
φή, χωρίς νά φάη καρπαζά; Δέ μιλώ 
για τό Ανόητο ανάγνωσμα τοΰ Μωρίς 
Λεκόκ «Οί δύο 'Ερμαφρόδιτοι», πού δέν 
καταλαβαίνει κανείς πού θά καταλήξη. 
Ντροπή, ντροπή, κ. Πώλ Νόρ! ’Επειδή 
ό Σκίπης έγραψε κάπου δτι είσαι «ό 
πειό σπιρτόζος άνθρωπος τής έποχής», 
ή ένάμισε; δτι πήρες τό έλεύθερο νά 
γράφης δ,τι Ανοησίες σοΰ καπνίση; Δέν 
ξέρω άν ό Σκίπης έχη άκόμη τήν ίδια 
γνώμη. Πάντως δέ σού κρύβω δτι έμά-
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ΕΚΔΟΤΗΣ: I. Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΗΝΑ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΠΕΡΟΚΕ..

ΓΚΙΟΥΖΕΠ ΠΕ-^ΜΑΥΡ ΕΑΣ-ΣΥΛΒΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΔΟΣ

ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ (ΠΩΛ ΝΟΡ) 

“ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, 
ΜΟΥΣΙΚΗ : ΜΪΜΗ ΚΑ1ΤΙΒΑΝΟΥ

Παίζουν: Καίτη Άρσένη, Νέλλη Ροζιέ, Ντάρα Βός κλτ. 
» Περδίκης, Διανέλος, ‘Απόλλων Γαδριηλί&ης, κλπ. 

Μπαλλέττα, φεερί, σκέτς.
Έπιθεώρησις ... γκανιάν!

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Πάγον Ζεστό ν — Πολύ 

καλό τό ποίημά σας «άλλά όλίγον,.Λ- 
πέραντον.

Δημοσιεύομε? τά χειρότερά του ση 
μεΐα: 
Χαΐρε, ά,γά,πη μου τρανή!
Χαΐρε, πού μούχεις πάρει τήν ψυχή! 
Χαΐρε, πού τρέχουνε τά σάλια μου! 
Χαΐρε, πού έχω χάσει τά πασχάλια 

(μου!
Χαΐρε πού δέν μοϋ μιλάς, 
Χαΐρε πού μέ στραόοκυττάς. 
Χαΐρε χρυσό μου κορίτσι!
Χαΐρε πού πεινάς στήν δμμορφιά 

(τόν Φρίτση.
Χαΐρε τής άγάπης τό κρίνο!
Χαΐρε πού καί νά Οέλης δέν σ’ ά- 

(ψίνω!
Χαΐρε άγάπη μου γλυκειά!
Χαΐρε πού άν δέν σέ κάνω δίκιά μου 
(θά σού τινάξω στόν άέρα τά μυαλά.

Ά λ. Ά λ. — Έλάβαμε τά σκί
τσα καί σάς εύχαριστοΰμε πολύ. Δη 
μοσιεύονται ήδη καί θά δημοσιευ
τούν.

Δάψνον Ξεφλούδα ν.— 
'Ορίστε κι’ άλλο λίγο άπ’ τό φουτου
ριστικό σας ποίημα. Εϊνε ή άρχή μας 
νά τά δημοσιεύωμεν μέ...δόσεις. 
Ξεσκίζοντας μουχρώματα, 
κάτου τά ώρηα δώματα, 
κΓ ή Δύσες κι’ ’Ανατολές! 
Σκοτώνω τά λιογέρμετα, 
’πα’ στά άγεροϊσκέμματα, 
μ’ άχτίδων πράσινες χολές! 
ΒΒ!0’0!β!3!β!β!3!β!β!0?β!
Περνώ δραχιές, τόσες ξωθηές, 
καί σέ ούράνια διάσελα, 
πετώ σέ μονοπάτια, 
δίνοντας σ’ οΰλους φάσκελα! 
Τίκι! τάκ! τίκι! τάκ!
Πυρρά στοιχειά, και ξωτικά, 
στά ’βέρια Αλυχτάνε, 
Σέρνει ή Μιράντα — *>

Μίαν Κότα ν. (Τρίκκαλα). 
— Σάς εύχαριστοΰμε θερμώς γιά δ
λα. Εις άλλην στήλην δημοσιεόομεν 
τήν συνεργασίαν σας. Τά «Τραγού
δια τοΰ Κόκορα» θά σάς σταλοΰν τό 
ταχύτερον.

Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ζεψα δλα τά φύλλα τής «Παπαρούνας» 
καί θά τοΰ τά στείλω, άφοΰ σημαδέψω 
μέ κόκκινο μολύβι δλες τις ανοησίες, 
πού είχαν γραφτεί σ’ αύτά» Κι’ δν έ- 
ξακολουθήση νά έχη τήν ίδια γνο'ηιη γιά 
σένα, τότε δέ θά έχω νά κάνω τίποτ’ άλ 
λο παρά νό τόν συλλυπηθώ γιά τό γού
στο του!

Μεθ’ ΰπολήψεως 
Δημ. Δημητρούλιας 
Ίδιωτ. υπάλληλος 

Πώς σάς φαίνεται αύτό τό γράμμα; 
Τό παραθέτουμε ακριβώς δπως μάς έ- 
στάλη. Στόν Επιστολογράφο μας δέν e- 
χουμε τίποτ’ άλλο νά πούμε, παρά α
πλώς: Χαρά στό κουράγιο του!

***
Πολύ βιαιότερος είνε ό τόνος άλλου., 

θαυμαστού τής «Παπαρούνας», τοΰ κ. 
Ε. Οικονόμου. Παραθέτουμε άπόσπασμα 
τής έπιστολής τοΰ θαυμαστού μας αύτοΰ, 
πού δέ βαρέθηκε νά καθίση νά σκαρώ-

«ΕΘΝΙΚΟΝ»
"Υ<π«ρ’ άπ» τοΰ «,Οθέλλσυ» τ’ ώραϊσν 

(ραμαζάνι ον
τό «’Εθνικόν» μάς παίζει τό «Ζιζάνιον», 
όποΰ σ’ αύτό άναδείχτηκε ή Ρίτα ή Μυ- 

(ράτ, 
ποΰχει ταλέντο υψηλόν, σάν τό δροί;.^

(Αραράτ, 
καί έπευδή τό έργο δέν τραινάρει 
γιά νά τό συμπληρώσουν κρατάν* τό 

«Φανάρι».
«ΠΑΠΑΊΏΑΝΝΟΥ»

Παίζουν άπό τή Λαμπρή 
μία έπνθεώρηση πού λέγεται Γκράν Πρί.

«ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ»
Π αίζσυνε άκόμη 
τόν έξοχο τόν «Κύριο Κόμη».

«ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»
Μετά τράτου όχι λίαν μυστικού 
παίζει ό θίασος τοΰ Πέτρου Κυριακοθ 
μία καλή ρεβύ, τήν «Κεραμίδα», 
ποδφαγα στό κεφάλι τή μισή, γιατί δλη 

(δέν τήν είδα!
«ΚΥΒΕΛΗΣ» (ΔΙΟΝΥΣΙΑ)

Τήν ’Ολυμπία θαυμάζω καί τό όλύμηο 
(θάρρος της 

πού τώρα τηνέ χαίρετ’ ό Ριτσιάρδης κι’
(ό Ούσσάρος της 

καί πλάι της ό Πρτνέας καμαρώνει 
πού μέ... τό ώραίο παίξιμο τούς άλλους., 

(σύ σαρώνει!
«ΑΛΑΜΠΡΑ»

Νέα έπ«θε«όρησις πουν’ εύφυΐας τέρας 
καί έχει τρεις - πατέρας
*' δλο τό αλατοπίπερο μιας... άδειας 

(«’Αλατιέρας».
«ΑΤΤ1ΚΟΝ»

Μόλις τό Μοχέκα είδαν δλες ζήτησαν 
(καπάρο

»’ εύτονε «Αϋτόνε θέλω καί αντόνε θενά 
(πάρω».

«ΑΠΟΛΛΩΝ»
Μέ τήν όμορφη Μπριγκίττα δλοι ζητούν 

(είδύλλιον
μά έκείνη μ’ άλλον κάνει «Ταξίδιον Γα- 

(μήλιον».
«ΣΠΛΕΝΤΙΤ»

"Ηλθε αύτός στά πράματα σάν τό κακό 
(ξεχείλισε

έξυπνησ* ό Τσαλδάρης κ’ έτσι ή «Σφίγξ 
(ώμίλησε».

ση δέκα πυκνογραμμένες σελίδες γιά νό 
μάς κατσαδιάση «..... ή «Παπαρούνα»
σας, κ. Νιχολαίδη, είνε, πώς νό σά; τό 
πώ, σαχλαμάρε; τό Ανάγνωσμα. Επειδή 
είνε τό καλλίτερο σατυρικό περιοδικό, 
πού βγαίνει στήν 'Ελλάδα, δέν έπεται 
δτι είνε τώ σντι καλό καί έξι'πνο. Αφή
νω πού πολλά άπό τ’ άστεΐα σας μυρί
ζουν..,.ξενίλα. Δέ μά; γράφετε τουλά
χιστον· ποΰ τά βρίσκετε καί μάς-τά σερ
βίρετε άπο δεύτερο χέρι, γιά νό τά βρί
σκουμε κατ’ εύθεΐαν άπό τί; πηγές καί 
νά μή σάς περνάμε γιά έξυπνους, έσέ- 
να καί τόν κ. Κόκορα, πράγμα πού μάς 
είνε κάπως ένοχλητικό;....»

Στόν ίδιο τόνο συνεχίζεται ή έπιστο- 
λή τού κ. Ε. Οϊκσνόυου. πού έν συνε
χείς αγριεύει πολύ καί μάς άπειϊ.εϊ δτι 
θά μάς στείλη συνεργασίαν!

ΣΤΟ-ΑΛΛΟ ΦΥΛΛΟ: Νεώτερω <’Ε- 
πιστολαί άναγνωστών».
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
«Δρέψατε πάλιν, έρασταί εύ'δαίμονες,'ναρκίσσους 
»1ς τούς Μαίους τούς φαιδρούς κι’ εύώδεις παραδείσους».

Έτσι, Παράσχε, τούς παλιούς τούς έραστάς χαλούσες, 
τότε πού άνθιζαν άρετές καί πού γελούσαν Μούσες, 
νά βγουν στοΰ Μάη τά φαιδρά κι’ εύωδιαστά περβόλια, 
λουλούδια γιά νά δρέψουνε, «ναρκίσσους» άν θά βρούνε. 
Μά σήμερα οί έραστές τραβούνε δίχως σχόλια 
γραμμή μέσα στά σεπαρέ καίστό «ψητό» βουτούνε.

Φτάνει λοιπόν ό Μάϊος δ μήνας τών έρώτων 
τά χελιδόνια μέ τό δξύ σπαθίζουν τά φτερό των 
τόν ’Αττικόν άέρα 
καί άντηχούν κελαί’δισμοί γλυκοί πέρα ώς πέρα. 
Τά μαθητούδια τραγουδούν μέ τήν άθώα ψυχή: 
'Ο Μάϊός μας έφτασε, άς τόν προϋπαντήσουμε, 
κι’ άς πάμε νά γλεντήσουμε, 
παιδιά, στήν έξοχή.
Τό ίδιο κι’ οί γαίδαροι μέ χάρη όγκανίζουν 
σάν βλέπουνε τά ταίρια τους μ’ άγάπη ξεφωνίζουν.

Γύρω παντού δ έρωτας κυρίαρχος ύψώνεται 
κι’ άπ’ τόν χρυσό τό θρόνο του προστάζει 
δ κάθε νιός κι’ ή κάθε νιά κάπου κρυφά άς κλειδώνεται 
καί στής άγάπης τό βωμό άφθονα άς θυσιάζη. 
Τό πάν στόν κόσμο έρωτας κι’ άγάπη είν’ δλ’ ή χτίση 
«έρωτας είν’ δ άσπασμός πρός τ’ άστρα τών άγγέλων!» 
Χωρίς άγάπη δέ μπορεί κανείς στή γή νά ζήση 
άπ' τόν Τσαλδάρην Παναγήν μέχρι τόν Βενιζέλον. 
“Ερωτας είνε πού κινεί τόν ήλιο καί τ’ άστέρια, 
λιοντάρια, σκύλλους, φάλαινες, λαγούς καί περιστέρια, 
έρωτας είνε πού κινεί τήν κόρη καί τή χήρα, 
κυρά καί ύπηρέτρια, καί ναύτη καί καθόνι, 
καί στρατηγούς καί ναύαρχους, τό Νίκο τόν Πλαστήρα 
πού γιά τόν έρωτα ψοφά καί κίνημα σκαρώνει. 
Φτάνει λοιπόν δ Μάϊος, δ άνθισμένος μήνας 
καί πειναλέας θενά βρή καί πάλι τάς ’Αθήνας 
καί τήν λοιπήν Ελλάδα, 
πού χρόνια τώρα τρέφεται μονάχα μέ...λιακάδα. 
‘Ωστόσο πάλι άς ρίξουμε στά πίσω τή ματιά μας, 
κάθε βδομάδα άλλως τε είν’ αύτή συνήθειά μας. 
Τού κύρ Πλαστήρα έλαβεν ή ιστορία τέλος 
κι’ είτε τόν έφυγάδευσε δ κύριος Βενιζέλος, 
είτε έφυγαδεύθη μοναχός του 
έγράφτηκε δ έπίλογος δ τού κινήματός του 
δπού δέν είχε νόημα, δέν είχε καί ούσια 
κι’ έμεινε σάν Ιστορική στόν τόπο άνοησία.
Πάντως σάν έφυγε άπό δώ καί πέρασε άπ’ τήν Κώ 
έκείνους τούς κακόμοιρους τούς βρήκε τό κο.κό 
κι’ άπό σεισμούς σκοτώθηκαν καί μείναν οί μισοΐ 
στό δμορφο νησί.

Καί σήμερα δυό βρίσκονται στή Ρόδο κολοσσοί.

Τό στρατηγό άς άφίσουμε τόν κακομοίρη τώρα 
κι’ δ ίδιος καταράστηκε, κατά πώς λέν, τήν ώρα 
πού κίνημα Αποφάσισε παράκαιρο νά κάνη, 
μά γρήγορα μετάνιωσε κι’ έκοψε μάνι-μάνι.

Καί τών δραμάτων τής τιμής άρχισε πάλι ή φούρια. 
Τή μάννα του έσκότωσ’ ένας νέος στά Ταμπούρια 
άπάνω στδ κρεββάτι της, 
γιατί άπ’ τίς φοβέρες του δέ σκιάζονταν τό μάτι της. 
Δέν είχε λέει ύπ’ δψει του νά τήν δολοφονήση, 
άλλά τδ έκανε άπλώς γιά νά τήν σωφρονίση 
κι’ έπρεπε νά πεθάνη 
γιά νάνε βέβαιος πώς πειά δέ θά τό ξανακάνη. 
“Ετσι δ νέος — τί καιροί, θεέ μου καί τί ήθη!— 
Τοΰ πατρυιού του τήν τιμή άγρια έξεδικήθη.

Πάλι μέ τούς καλόγερους μοιραίως θά τά βάλω. 
’Εσχάτως τό παράκαναν άπάνω στ’ άγιον δρος. 
Τά σκάνδαλα άναγγέλλονται τό ένα άπάνω στ’ άλλο 
κι’ έγινε άχρεΐος σάτυρος δ κάθε ρασοφόρος. 
Πέρνουν άγόρια μακρυά άπ’ τό πατρικό τό σπίτι 
τά πάν στό μοναστήρι τους, τήν άγια τους τή σκήτη 
τούς κάνουν ύποτακτικούς 
κι’ ύστερα δσα γίνονται ντροπή ’νε νά τ’ άκούς. 
Μά τό κακό παράγινε, ώς λένε, τελευταία, Φ 
μπρός στ’ άγιον δρος ώχριφ κι’ αύτή ή Κερατέα.

’ Τούλάχιστον δέν είχανε έκεϊ παρόμοια βίτσα 
καί πρός άγιοποίησιν έπέρνανε κορίτσα. 
Ό μοναχός Εύθύμιος κι’ δ πάτερ Γυδεών, 
άγιοι γέροντες κι’ οί δυό άπό τό Βατοπέδιον, 
πολύ μοντέρνων κάτοχοι άπόψεων κι’ Ιδεών, 
δέν άφιναν άπείρακτον τό καλογεροπάίδιον, 
πού θά τολμούσε στ’ άγιο τους νά είσέλθή τό κελλίον, 
ανώτεροι προλήψεων άνόητων καί γελοίων. 
"Ολοι τους έλιμπίζοντο κάποιον Ίωαννίκιον 
κι’ δταν τόν ξεμονάχιαζαν τοΰ έφέροντο άλλοκότως 
μέ τρόπον άπερίγραπτον, τά μάλιστα Ανοίκειον, 
μ’ αύτός δέν ήτο δ έσχατος, δπως δέν ήτο δ πρώτος! 
’Αλλοίμονο στόν έφηβο πού θάταν λίγο ώραϊος, 
μέ κάποιο σέξ άππήλ, 
θά έπερνοΰσ’ δ δυστυχής άφεύκτως καί μοιραίως 
άπ’ τούς γαμψούς τούς δνυχας τοΰ Διακοραφαήλ!

Αύτά στής «Άκροπόλεως» έγράφησαν τίς στήλες 
καί δσοι τά διαβάσανε, νιώσαν άνατριχίλες...

Τό πέρασμα τοΰ 'Ισπανού καί διασήμου γόητος 
μέ τό μαλλί τ’ δλόμαυρο, τό κατσαρό τό μάτι, 
άδιάφορους μάς άφισε κι’ άς είνε περιβόητος 

γιά τίς έπιτυχίες του σ’ δλα τής γής τά πλάτη.
Οί Άτθΐδες πού τίς τρέλλανε τοΰ Βίλλυ τό μειδίαμα 
και τοΰ μεγάλου θαυμασμού τοΰ έκαψαν θυμίαμα 
μέ ψυχραιμία δέχτηκαν τόν Δόν Χρσέ Μοχίκα 
καί δέν ξελιγωθήκανε άπ’ τήν πολλή του γλύκα. 
Καί ή θά πάψουν νάνε πειά ώς ήσαν πριν άνόητες, 
ή φαίνεται, μέ μιά φορά, συχάθηκαν τούς γόητες... 
Καί μπρός στή γοητεία τους στέκουν ψυχρές κι’ Απτόητες. 
Τό πράγμα είνε παρήγορο γιά μάς τούς έντοπίους 
τούς άτυχεϊς...όποιους 
μάς ξέχναγαν κάθε φορά πούρχόταν ένας ξένος 
διαπρεπής άνδητος, μά κοσμοξακουσμένος.
Τώρα έβάλαν γνώση 
κΓ ή φούρια τους ή τόση 
πέρασε δταν είδανε πώς κΓ οί μεγάλοι «άστέρες» 
είνε κΓ έκεϊνοι ά'Λρωποι, δπως έμεϊς κΓ αύτές, 
πώς τά μεγάλα θαύματα κρατοΰν τέσσερις μέρες, 
πώς δσες χάρες νάχουνε τρανές καί ζηλευτές 
δέν έχουν καί τή δύναμη τοΰ ήρωος Ήρακλέους, 
πού άν πιστεύσουμε γι’ αύτόν τούς μύθους τούς άρχαίους, 
κάποια νυχτιά κοιμήθηκε μ’ έξήντα ντεμουαζέλλες, 
πανόμορφες κοπέλλες 
καί δλες «ξυπνήσανε τ* άλλο πρωί κυρίες.
Μά ποιός πιστεύε,ι τώρα πειά αύτές τίς ιστορίες ( 
Μά τόν Μοχίκα άφίσαμε πούν’ δμορφο, κουκλί,

καί πιάσαμε, ώς μή ώφελε, τούς άθλους τοΰ 'Ηρακλή, 
πού ίσως θά τοΰ βρίσκαμε έναν ήρωα Ισόπαλο 
άν έβρισκόταν σήμερα σάν τό δικό του ρόπαλο.

Λένε πώς ήρθε άγνωστος είς τό κλεινόν μας άστυ, 
γιατί στή Σόφια 5 δυστυχής τόσο πολύ έκουράστη, 
τόσο πολύ έχόρτασε τίς όμορφες Βουλγάρες 
δπού βαρέθηκε άπό πρίν τών ’Αθηναίων τίς χάρες.

Πάντως πολλές έπήγανε γι’ αύτόν στό Πτί—ΠαλαΙ 
κΓ έκφράσεις άκουστήκανε’ τί δμορφος, καλέ! 
κΓ άν έθαυμάσθη τό άνδρικόν ισπανικόν του κάλλος 
άλλ’ δμως δέν έτράβηξε δ,τι έτράβηξε δ άλλος.

Καί έτσι μένει ήσυχος δ δμορφος τενόρος 
πού γιά τόν έρχομό του έδώ έγινε τόσος ντόρος...

ΠΩΛ ΝΟΡ
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ........ . ................................................................................................................................ .
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Ως γνωστόν δ πατήρ τοΰ άρχικαγγε- 
λαρίου τής Γερμανίας κ. Άδόλφου 
Χίτλερ, Σολομών Χίτλερ, ήτο 'Εβραί
ος τήν καταγωγήν, έκ τούτου δέ εξη
γείται ή άγάπη τοΰ Χίτλερ πρός τούς 
Εβραίους. Εις τήν ■ φωτογραφίαν 
μας; 'Ο Σολομών Χίτλερ όλίγον πρό 

τής ύπό τοΰ υΐοΰ του άναλήψεως τής 
άρχής.

Μία σπανία φωτογραφία τοΰ διάση
μου Γάλλου συγγραφέως Αιμίλιου Ζο- 
λά, ό όποιος, δταν έξη, έαννείδιζε να 
πηγαίνη περίπατον μέ τό ποδήλατόν 
του. — Άναγνώσται τής «Παπαρού
νας», προσέξατε! Διότι αύτήν τήν φο
ράν δέν πίπτετε θύματα άπατης. 
Πρόκειται όντως περί τοΰ Αιμίλιου 

Ζολά!

Οί άναγνώσται τής «Παπαρούνας» 
παραπονοΰνται διότι, σιήιφωνα μέ τήν 
άπαράβατον άρχήν μας, τό περιοδι
κόν μας δέν δημοσιεύει γιμνάς εικό
νας. Άλλ’ ή «Παπαρούνα» δέν έννοε 
να δυσαρεστήση κανένα. Και δημοσι
εύει σήμερον εις τό μέρος αύτό τήν 
άνωτέρω εικόνα μόνον καί μόνον διί 
νά δείξη τήν γυμνότητα τοΰ μέρου(ς 

αίιτοΰ.

<ατ’ ειδήσεις έκ Χόλλυγονντ ή γνω
στή ηθοποιός τοΰ κινηματογράφου δίς 
Ιί,πίλλη Ντόβ ένυμφεύΟη, κατά τάς 
τελευταίας ημέρας τοΰ λήγοντας μη
νάς μέ ένα ώραιότατον αστέρα τής 
οδύνης. ΕΓις τήν φωτογραφίαν: Τό 
τρυφερόν ήμισυ τής Μπίλ- 

λη Ντόβ.

Άπό τήν συναυλίαν ,τήν όποιαν 4 έν : 
ΆΨήναις παρεπιδημίαν περιβόητος Ί- ; 
σπανός τενόρος δδωσεν εις ένα κινη- · 
ματοόέατρον τής πρωτευούσης.'Ο Δόν ϊ 
Χοσέ Μοχίκα καό* ήν στιγμήν βγάζει · 
μίαν κορόναν είς «ντο ντιέζ», άπό τήν ί 
όποιαν κατασυνεκινήδη τό πολυπληθές ί 

άκροατήρνον.
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤ1ΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

ΟΙ ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ 
"Η ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ

ΤΟΥ ΜΟΡΙΣ ΛΕΚΟΚ (ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ Ν,Β.Ρ.)
Ό υπνωτιστής θωμάς Περσόνης κα

τορθώνει νά συνδέσιι ψυχυιώς καί σω- 
ματικώς δύο νέους, τήν Ντίνα Χούζη 
καί τον Παύλο Βουγαρά, οί όποιοι α
νακαλύπτει δτι είνε ερμαφρόδιτοι με τόν 
αυτόν βαθμΛν έντάσεως καί τών δύο φύ
λων των.

.Μετά τήν πρώτην έπύσκεψίν των δ
μως, είς τήν ο’ικίαν του, δ υπνωτιστής 
«βρίσκεται δολοφονημένος μυστηριωδώς 
είς τό δωμάτιόν του. Ό δολοφονηθείς 
ήτο ό μόνος Ανθρωπος πού έ'γνώριζε τό 
μυστικόν τοΰ φύλου τών δύο δύο νέων.

Έν τφ μεταξύ ή αστυνομία προσπα
θεί νά άνευρη τά ίχνη μιας γυναικός 
τής όποιας τό μαντηλάζι μέ τά αρχικά 
Ν. X. εύρέθη είς τό δωμάτιόν τον έγ- 
κλήματος. Ό Βαρότσης, εραστής τής 
μητρός τής Ντίνας κατορθώνει νά πεί
ση μίαν κοινήν γυναίκα ή όποια άντί α
δρότατης ώμοιδής δέχεται νά παρουσι- 
αστή αύτή ώς δολοφόνος τοΰ ϋπνωτι- 
στοϋ.

(Συνέχεια)
•—“Οσα θέλεις!
—Πενήντα χιλιάδες;
—"Αν τά καταφέρης καλά, θά τίς πά-

<™’· . , ι .Ή νέα γυναίκα χαμογέλασε μέ αντο- 
πεποίθησι καί τείνουσα τό χέρι της κω
μικά τοΰ είπε:

—Π ροκαταδολή!
—Θέλεις καί προκαταβολή; Ευχαρί

στως.
Ό Βαρότσης έβγαλε τό πορτοφόλι 

του καί τό άνοιξε:
—Σοΰ φτάνουν είκοσι χιλιάδες;
—Καλά είνε... Άλλά δέν μοΰ λές, κύ

ριε, δ,τι άλλα έξοδα χρειαστώ νά κάνω 
μέ τή δουλειά αυτή πού μέ μπλέχεις θά 
είνε εις βάρος σου.

—Βεβαίως.
—Γιά νά είμαστε έξηγημένοι. Έγώ 

θέλω νά μοΰ μείνουν καθαρές οί πενήν
τα.

—"Οπως θέλεις. Λοιπόν, σύμφωνοι;
—’Απολύτως.
•—Πότε θά πφς;
—Τώρα αμέσως.
—Εμπρός, λοιπόν. Ξέρεις τί θά κά- 

νη;···
***

Φεύγοντας άπό τό έξοχικό κέντρο οί 
δύο τραγικοί ερωτευμένοι, είχαν χάσει 
έντελώς τό ήθικό τους.

Τά τελευταία λάγνα, πού τούς είχε 
πή ό Βαρότσης: «Πολύ καλά έγώ θά 
πάω νά σας καταγγείλω στήν αστυνο
μία...» βούιζαν στ’ αύτιά τους έκνευρι- 
στικά. Σάν έφιάλτες φάνταζαν μπροστά 
τους οί αστυφύλακες, οί άνακριταί, τά 
δικαστήρια, οί χειροπέδες....

—Ντίνα μου, αγάπη μου Ντίνα, ψι
θύρισε ό Π αΰλος.

Έκείνη γύρισε τό κεφάλι της καί τόν 
κύτταξε απελπισμένη.

—Ντίνα, έξηκολοι,θηισε ό νέος, θέλω 
νά σοΰ πώ κάτι τρομερό!

—"Οσο τρομερό καί νάνοι δέν θά μοΰ 
κάνη σπουδαία έντύπωσι. "Εχω συνειθί- 
σει σέ άλλα τρομερώτερα.

ΑΝ ΕΛΕΙΠΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...
Άν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ή άστυνομία 
δέν θά γινόταν διατάραξις τής τάξεωίς 

(καμμία.

"Αν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ή ’Ακαδημία 
δέν θά υπήρχε έλλειψις καμμία.

"Αν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ή Ελλάδα 
δέν θάταν έθνιικό μας φαγητό ή φασου- 

(λάδα.

"Αν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ή Κερατέα, 
δέ θά πέρναγαν οϊ καλόγεροι ωραία.

"Αν έλειπε άπ’ τόν κόσμο τό "Αγιον "Ο- 
(ρος, 

θά ήταν κίνδυνος ό κάθε ρασοφόρος.

“Αν έλειπε άπ’ τήν οικουμένη ή πείνα, 
δέν θά περνούσε ό Φορτούνιο φίνα.

"Αν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ή «’Ιδέα», 
δέν θά έπερνούσανε τά βρέφη γιά σπου- 

(δαΐα.

“Αν έλειπε απ’ τόν 5<όσμο ή «Νέα Έ- 
(στία», 

θάταν ή «Παπαρούνα» πειό αστεία.

"Αν έλειπε άπ* τόν κόσμο ό Πλαστήρας, 
θά ήταν ό Πολυχρονόπουλος φωστήρας.

"Αν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ό Παναγής 
δέ θά τόν έψηφίζαν οί έκλογείς...

—Θά τό δεχθής;
Ή νέα έπιασε τό χέρι του καί κυτ- 

τάζοντάς τον κατάματα, ψ.θύρισε:
—Παΰλο μου, σέ κάτι πού θέλεις έ

σύ, μπορώ νά έχω άντίρρησι; Λέγε λοι
πόν...

—"Ακούσε, έτσι δπως ήλθαν τά πράγ
ματα, ένα μόνο μάς μένει νά κάνουμε.

—Τί;!
—Νά σκοτωθούμε!
Ή Ντίνα Χούζη στάθηκε γιά λίγο Α

κίνητη σάν νά γεννιούνταν· μέσα της μιά 
πάλη, τής όποιας περίμενε νά ίδή τό α
ποτέλεσμα. "Υστερα, χωρίς νά δείξη 
δτι ή πρότασι αύτή τοΰ έραστοΰ της τής 
έκανε ανάλογη έντύπωσι, τοΰ είπε:

—Τό βρίσκεις σωστό;
—Μόνο έτσι θά σωθούμε!
—Λοιπόν πότε θά γίνη;
—Αύριο. Μάς χρειάζεται τουλάχι

στον μιά μέρα γιά νά κανονίσουμε τίς 
υποθέσεις μας.

—Σωστά.
—Λοιπόν;
—Σύμφωνοι.... Νά συναντηθούμε αύ

ριο τό απόγευμα στό ίδιο μέρας.
Καί οί δύο νέοι άφοΰ έπί πολλή ώρα 

κανόνισαν δλα τά σχετικά μέ τήν αυτο
κτονία τους ζητήματα, άπεχωρίσθησαν 
γιά νά συναντηθούν μιά τελευταία φορά 
τήν επομένη.

***

Μόλις ή Ντίνα Χοίζη μπήκε στήν εί
σοδο τοΰ σπιτιοΰ της ή καμαριέρα πού 
τήν περίμενε μέ άγιονία έτρεξε κοντά 
της καί τής είπε ταραγμένη:

—Ξέρετε, δεσποινίς, ή Κυρία δέν εί- 
νε καλά.

—Τί λές!
—Μάλιστα, έχει σαράντα καί μισό 

πυρετό!
—Καλά, έτσι έξαφνα;!
—"Εξαφνα, δεσποινίς, έξαφνα!
—Φέρατε γιατρό;
—Ναί, ναί, πολλούς! Ό κ. Βαρότσης 

τούς έφερε. Καλά πού κι’ αύτός ό άν
θρωπος βρέθηκε έ<δώ, άλλοιώς...

—Τώρα άμέίσως, πηγαίνω.
Ή καμαριέρα τή βοήθησε νά βγάλη 

τό παλτό της. "Υστερα δύο-δύο καί 
τρεΐς-τρεϊς άνέβηκε τίς σκάλείς καί έ
φτασε έξιο απ’ τήν κρεββατοκάμαρα 
τής μητέρας της.

"Εβαλε τό χέρι της στό πόμολο καί 
έσπρωξε νευρικά καί αποφασιστικά τήν 
πόρτα.

Ή μητέρα της φαινόταν Αναίσθητη 
έπάνω στό κρεββάτι της. Δύο νοσοκόμες 
πού τίς είχαν στείλει οί γιατροί, έστε
καν έπάνω άπό τό προσκέφαλό της, έ
τοιμες νά μαντεύσουν κάθε έπιθιμία 
της· , ,

Ή Ντίνα πλησίασε χωρίς νά κάνη θό
ρυβό. Δέν είχε δμως φθάσει έντελώς 
στό κρεββάτι της δταν ή άρρωστη σάν 
νά διησθάνθη τήν παρουσία τής κόρης 
της άνοιξε τά μάτια της καί δίνοντας 
στό πρόσωπό της μιά έκφρασι βαθυπά- 
του πόνου, είπε:

(Συνέχεια)

ΑΠΩΛΕΣΘΗ ή έπί της μόδας 
συνεργάτης τής «Παπαρούνας» δε
σποινίς Καπνικαρέα Άντικιτέ, ή 
όποια κατά τήν ώραν τής Απώλει

ας της συνωοεύετο άπό τό αγαπη
μένο της σκυλάκι. Ό ευρών παρα- 
καλεΐται νά κρατήση τό σκυλάκι 
ώς άχρηστον είς ήμάς καί νά πα- 
ραδώση τήν συνεργάτιδά μας εις 
τόν μπόγια...

ΑΠΩΛΕΣΘΗ κΰων κωφός άκοΰ- 
ων είς τό όνομα Ντίκ.

ΑΠΩΛΕΣΘΗ σωματώδης γυνή 
βάρους 168 οκάδων. Παρακαλείται 
ό ευρών νά άποστείλη μέρος αυτής 
είς τόν σύζυγόν της.

ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟ....ΕΘΝΟΣ
ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ ΑΝΑΠΤΗΡΟΣ ΠΟΥ

ΑΝΑΒΕΙ ΧΩΡΙΣ... ΣΠΙΡΤΑ

Είς τό Βερολΐνον τής Πορτογαλ- 
λίας είς διάσημος μηχανικός έφεΰ- 
ρε νέον τύπον άναπτήρος ό όποιος 
μπορεί νά άνά6— καί χωρίς σπίρτα.

Ή έφεύρεσις αύτη άνεστάτωσε κυ 
ριολεκτικώς δλα τά μεγάλα Σουη- 
δικά έργοστάσια κατασκευής πυρεί
ων, τά όποια έστήριζον κατά μέγα 
μέρος τήν κατανάλωσίν των είς τούς 
Αναπτήρας. Συντάκται τών μεγαλει- 
τέρων ευρωπαϊκών έφημερόδων έσπευ 
σαν νά έπισκεφθοΰχ τόν έφευρέτην 
είς τό έργαστήριόν του, διά νά μά
θουν λεπτομέρειας περί τού άνθρω- 
ποσωτηρίου του "ηχανήματος.

—Είνε Αλήθεια, τόν ήρώτησαν, δ- 
τι δ νέος σας άναπτήο Ανάβει χωρίς 
σπίρτα;

—Μάλιστα, άπήντησε ύπερήφανος 
δ μέγας έφευρέτης.

—Καί πώς Ανάβει;
—Μέ-.κερί ! Καί Ιδού:
Πράγματι δ έφευρέτης λαβών ένα 

Αναπτήρα του καί πλησιάσας είς τό 
φυτίλιον τού άνημμένου κηρίου, κα
τόρθωσε νά τόν Ανάφη εύχερώς, πρό 
τών έκπλήκτων δημοσιογράφων!
Ο ΒΟΥΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΟΥ ΗΤΑΝ.... ΓΑ Ϊ ΔΟΥΡΙ

Διάσημος Γερμανός κτηνιατροφι- 
λόσοφος είς Ισχάτως έκδοθέν σύγ
γραμμά του ύποστηρίζει δτι δ θεω
ρούμενος ώς ίππος Βουκεφάλας τοΰ 
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ήταν γνήσιος 
δνος δέκα δκτώ...καρατίων.

Τήν δοξασίαν του ταύτην δ Γέρμα 
νός σοφός στηρίζει έπί τοΰ νόμου τών 
πιθανοτήτων. Λέγει δηλαδή δτι έφ’ 
wov είς τήν Ελλάδα τά έννενήντα 
έννέα τοις έκατό είνε... δνοι καί μό 
νον τό ένα τοΐς έκατό ίπποι, είνε 
πιθανώτερον δ Βουκεφάλας νά ήταν 
γάϊδαρος παρά ίππος ή Ανθρωπος.

Κατόπιν αύτοΰ, ώς πληροφορού- 
μεθα, ή Πανελλήνιος "Ενωσις Όνων 
πρόκειται νά άποστείλη εύχαριστή- 
ριον τηλεγράφημα είς τόν Γερμανόν 
σοφόν καί νά τόν άνακηρύξη—έπίτι- 
μον μέλος αύτής.
ΕΝΑ ΨΑΡΙ ΠΟΥ~ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ 

ΝΑ ΚΟΛΥΜΒΑΙ

Είς τάς άκτάς τής Κεντρώας ’Α
φρικής έσώθη ώς έκ θαύματος ύπδ έ
νός άλιέως είς άτυχής_ ιχθύς καθ’ ήν 
στιγμήν πνιγόμενος έξήγαγε έκ τοΰ 
στόματός του Απεγνωσμένας... μπουρ 
μπουλήθρας!

’Εκ προχείρου άνακρίσεως τών λι 
μενικών Αρχών, διεπιστώθη δτι δ έν 
λόγω ιχθύς ήγνόει παντελώς κολύμ- 
βημα.

”Ηδη δ Σύλλογος Κυριών πρός 
προστασίαν τών ιχθύων, έλαβε ύπό 
τήν προστασίαν του τό Ατυχές τοΰτο 
ζώον, καί δΓ ειδικού καθηγητοΰ 
προσπαθεί νά τό μάθη νά κολυμβά- 
Συντάκτης τών «Τάϊμς» έπισκεφθείς 
τάς κυρίας τοΰ έν λόγφ Συλλόγου, 
τούς υπέβαλε τό έξής έρώτημα:

—Καί αμα τό ψάρι αύτό μάθη κο
λύμπι τί θά τό κάνετε;

Αί δύο κυρίες άπήντησαν μέ ένα 
στόμα:

—Θά τό ... τηγανίσουμε! 
------- --------------------  

ιαιοτροπια; αςτερον 
(ΚΟΠΥΡΑ Ι Τ ΤΗΣ ΠΩΛ ΝΟΡ ΦΙΛΜ) 
Λένε για τό Μοχίχα τό Χοσέ, 
πώς γράφεται Ισπανιστί Χωσέ.

Λένε για τήν Κοντσίνα Μοντενέγχρο 
πώς τώρα-τώρα άγάπησ’ ένα Νέγκρο.

Λένε καί γιά τή Τζίνα τή Μανές 
πώς τόσο τής άρέσει ό αμανές.

Λένε γιά τήν Πέγγυ τή Σαννόν 
δτι ψοφάει πάντα γιά σανόν.

Λένε γιά τή Νόρμα τήν Ταλμάζ 
δτι ζηλεύει τή Ζοζώ μας τή Ντσ,λμάζ.

Λένε καί γιά τήν Ντολορές Ντέλ Ρίο 
δτι συχνά τήν πιάνει....ντελιρίο.

Λένε γιά τή Σύλβια τή Σίδνεϋ 
πώς άγαπρ πολύ έναν.,,ικασίδνεΰ.

Λένε γιά τή γνωστή τήν Π έγγυ Τζόϊς 
δτι δέν τής άρέσει κανείς γόης.

Καί λένε πώς δ κάθε δ Αστέρας 
είνε ένα πολύ μεγάλο τέρας.

— Λοιπόν, θά έξακολουθήσουμε τήν κοντσίνα ;
— "Οχι, έγώ λέω νά παίξουμετήν ξερή.

ΜΕΓΑΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
τοΰ διασήμου συγγραφέως

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΑΑΡΗ
(Συνέχεια)

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ. "Οταν ίδήτε στόν 
ύπνο σας κολοκύθια νά τά κάνετε 
παραγεμιστά, γίνονται πολύ νόστι
μα. "Οταν δμως δέν ίδήτε στόν ύπνο 
σας κολοκύθια σημαίνει δτι ή είνε 
έλλειψις στήν ’Αγορά, ή έχει διακο- 
πάς ή...Βουλή.

ΓΕΛΟΙΑ. "Οταν ίδήτε στόν ΰπνο 
σας δτι γελάτε σημαίνει δτι σάς...κα 
θαρίζουν αύγά. ’Απεναντίας δμως δ
ταν ίδήτε πώς κλαΐτε σημαίνει δτι 
σάς...καθαρίζουν κρεμμύδια!

ΙΑΤΡΟΣ. "Οταν ίδήτε στόν ΰπνο 
σας ιατρόν νά τοΰ πήτε δτι...δέν έχε
τε τίποτα!

ΚΑΦΕΣ. Όταν δνειρευθήτε κα- 
φέν σημαίνει δτι είσθε Ανθρωπος τής 
Μπρεζίλ Όριάν.

ΓΑΛΑ. "Οταν ίδήτε στόν ύπνο 
σας δτι πίνετε γάλα, διατρέχετε τόν 
κί'/δυνο νά πάθετε.,.ύδροπικία!

ΜΕΛΙ. "Οταν δνευρετήτε δτι έχε
τε τά χέρια σας μέσα σέ μέλι, προ- 
σέχτε νά είνε Υμηττού! Άλλοιώς 
μή...γλείφετε τά δάχτυλά σας.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ. Όταν ίδήτε στόν 
ΰπνο σας ώραίαν δεσποινίδα, μή δι
στάζετε. Πάρτε την άπό πίσω! ’Έ
χετε πολλές έλπίδες νά ξυπνήσετε 
στό.-δωμάτιό της.

ΚΥΡΙΑ. "Οταν ίδήτε στόν ύπνο 
σας δτι Αγκαλιάζετε γνωστή σας κυ
ρία, ξυπνήστε Αμέσως καί κυττάχτε 
προσεκτικά μήπως είνε τδ...μαξιλά
ρι σας.

ΕΑΓΤΟΣ. "Οταν ίδήτε στόν ύπνο 
σας τόν έαυτόν σας σημαίνει δτι δέν 
έχετε καθόλου...γούστο.

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ. Όταν ίδήτε στόν 
ύπνο σας τήν ύπηρέτριά σας, θά πή 
δτι είνε... ώραία. ’Εάν δμως δέν τήν 
ίδήτε, σημαίνει δτι τήν έδιωξε ή γυ
ναίκα σας διά τό άνωτέρω... έλάττω- 
μά της.

ΣΑΡΔΕΛΛΕΣ. "Οταν ίδήτε σαρ- 
δέλλες, τήν έπομένη θά μπήτε σέ.... 
τράμ.

ΤΡΑΜ. Όταν ίδήτε τράμ, τήν έ
πομένη θά φάτε... σαοδέλλες.

ΚΑΡΡΟ. "Οταν ίδήτε στόν ύπνο

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ
ΕΡΩΣ. Σονάτα τής Κουταμάρας, 

γραμμένη γιά...δυό φωνές.
ΓΑΜ0Σ. Ή αύτή σονάτα, άλλά 

γιά...τρεις τουλάχιστον φωνές.
ΚΟΙΛΙΑ. Μέρος όπου άποΟηκεΰο- 

μεν τήν...συνείδησίν μας καί τά άγα- 
Οά τών άλλων.

ΓΥΝΑΙΚΑ. Νοστιμώτατον φαγη- 
τόν τό όποιον μάς κάθεται δυστυχώς 
στό...στομάχι.

ΚΟΚΟΡΑΣ. Πτηνόν τό όποιον 
απαντάται συνήθως εις τήν ράχην 
τών...ορνίθων.

ΦΑΣΟΛΑΔΑ. Ματαιόδοξου φαγη- 
τόν πού ζητά νά δημιουργή διαρκώς.. 
θόρυβον.

ΕΙΣΆΓΓΕΛΕΥΣ. Ό άνθρωπος 
πού διαβάζει τά περισσότερα περιο
δικά.

ΜΕΤΩΠΟΝ. Μέρος τής άνθρω- 
πίνης κεφαλής τού όποιου ή τελεία 
άνάπτυξ'.ς συντελείται μετά τον γά
μον.

ΠΟΥΡΜΠΟΥΑΡ. ’Ελεημοσύ
νη διδομένη είς έπαίτας πού εργά
ζονται.

ΚΟΛΛΑΡΟ. Λευκόν περιλαίμιου 
τό όποιου είνε συνήθως...μαύρο.

ΜΑΛΛΙΑ. Έξυπνοτάτη έπινόησις 
τοΰ Θεού διά νά καλύπτη τήν... φα
λάκραν αασ.

ΑΝΕΡΓΟΣ. Άνθρωπος πού εργά
ζεται γιά νά βρή... εργασία.

ΓΟΒΑΚΙΑ. Δύο άνθοστήλες πού 
στηρίζουν ένα άνθος !

σας κάρρο, τήν έπομένη θά σάς έπι- 
σκεφθή ή...πεθερά σας.

ΧΙΛΙΑΡΙΚΟ. Όταν ίδήτε στόν 
ύπνο σας χιλιάρικο νά είσθε εύχαρι- 
στημένος. Υπάρχουν Αλλοι πού ούτε 
στόν ΰπνο τους δέν τώχουν .ίδή. 

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

ΠΙΓΜΙΟΠΠΟΙΠΟΪ “Ε8Κ0Π„
Ό σύζυγος έρωτά κάποιον πε

ραστικόν σχετικώς μέ τήν συνομι
λίαν τοΰ Ροΰζδελτ καί Μακδόναλδ 
είς τήν Οϋασιγκτώνα τής ’Αμερι
κής:

— θά έχωμεν μεγάλην έπιτυχί- 
αν είς τήν ’Αμερικήν ;

— "Α, δχι... μερικήν!
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ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
Ο ΦΙΛΟΜΑΘΗΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ 

------ ■'■"    ■ —■    -----------

ΑΙ [ΙΑΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΗΤΟΙ:

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Ε

ΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
"ΕΣΤΙΑ,,

ΜΙΑ ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΙΑ.

"ΑΘΗΝΑΤΚΑ ΝΕΑ,,
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΓΡΙΑ ΔΟΛΟΦΟ

ΝΙΑ.
ΑΠΑΙΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΟΣ ΦΟ

ΝΕΥΕΙ ΤΙΙΝ ΕΞΑΔΕΛΦΗΝ ΤΟΥ ΛΑ- 
ΟΥΡΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ.

ΑΙ ΕΡΩΤΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥ
ΜΑΤΟΣ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ Φ Ο Ν Ε Υ- 
ΘΕΙΣΗΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΚΑΛΑΣ 
ΤΟΥ κ. ΜΑΜΑΚΗ.

"ΕΘΝΟΣ,,
Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
ΑΙ ΕΝΟΧΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥ

ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΙΜΩΡΟΣ.
ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙ- 

ΑΙ.

"ΒΡΑΔΥΝΗ,,
ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΥΙΟΣ ΦΟΝΕΥΕΙ 

ΤΗΝ ΠΕΝΘΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΝΩ ΑΝΕ- 
ΓΙΝΩΣΚΕ ΤΗΝ «ΒΡΑΔΥΝΗΝ».

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ.
ΙΔΙΟΧΕΙΡΟΣ ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ 

ΔΡΑΣΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΒΡΑΔΥ
ΝΗΝ».

ΕΙΣ ΤΟ ΠΙΑΝΟ Ο κ. ΜΗΤΡΟ- 
Π ΟΥΛΟΣ.

“ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ,,
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΣ ΥΙΟΣ ΦΟ

ΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΤΗΝ 
ΓΙΑΓΙΑΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 
ΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΨΙΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ Ε
ΞΑΔΕΛΦΗΝ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ ΕΞ ΑΣΙΤΙΑΣ.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥ- 
ΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΛΙΜΩΤΤΕΙ.
ΑΘΡΟΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ «ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ».
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ

Ν ΕΝ!
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΗΣ «ΑΚΡΟ- 

ΠΟΛΕΩΣ» ΕΙΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ.

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ,,
ΕΙΣ 18ετής ΝΕΟΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 18 

ΕΤΩΝ ΕΦΟΝΕΥΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΑΜ
ΠΟΥΡΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ 
ΗΤΟ ΕΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ 
ΤΗΣ.—ΔΡΑΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Ν. ΚΟΚΚΙ 
ΝΙΑΝ.-ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ ΠΕΙΝΟΥΝ.— 
ΗΛΘΑΝ Τ’ ΑΓΡΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΝ ΤΑ 
ΗΜΕΡΑ.—ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙ
ΑΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΕΠΕΣΕΝ 
ΕΙΣ ΑΦΑΣΙΑΝ.

“ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ,,
ΕΙΣ ΝΕΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΡ

ΧΩΝ ΦΟΝΕΥΕΙ ΤΗΝ ΛΑ Ϊ ΚΗΝ ΜΗ
ΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΠΡΟΣ 
ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΙΝ.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗΝ ΤΟΥ ΘΑ
ΝΑΤΟΥ ΤΗΣ Η ΑΤΥΧΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΕΦΩΝΑΞΕ: ΠΕΘΑΙΝΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ 
ΜΕΝΗ! ΖΗΤΩ Ο κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ! 
ΣΥΝΤΑΚΤΑΙ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝ- 
ΤΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΕΣΠΕΥΣΑΝ 
ΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΝ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ.

ΕΚΑΤΟΝ ΝΕΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΟΥ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ». ΑΙ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΕΜΟΥΝ ΕΚ ΦΘΟ
ΝΟΥ!

("Επεται συνέχεια)

Η ΠΗΑΗ TOYKTHHIATPDY
ΦΓΜΑΤΙΚΟΝ, Ενταύθα. ’Από 

τά συμπτώματα που μάς γράφετ» φο- 
βούμεθα δτι είσθε κυματικός.Πάντως 
ρωστήτε και άλλον ιατρόν. Ταχέως 
δμως διότι δέν θά...προφθάσετε.

ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ, Πειραιά. 
Μάς ρωτάτε άν ό καρκίνος έχει φάρ 
μακα. Μά γιά φαρμακοποιό τόν πε
ράσατε κόρ»ε ;!

ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΚΕΛΕΤΟΝ, ’Εν
ταύθα. "Ενα καλό δυναμωτικό γιά 
σάς θά είνε τό...διαζΰγιον.

ΑΡΑΧΝΙΑΣΜΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΟ 
ΚΟΡΗ, "Αργος. Οί ξύλινοι άνδρες. 
κατά τήν γνώμην μας τουλάχιστον, 
δέν είνε και τόσο πρακτικοί. Έάν Ο
μως επιμένετε φτιάχτε εναν. Θά εί
σθε ευτυχής μαζύ του διότι θά είνε 
τυφλός. ’Ενώ οι άλλοι έκ κρέατος 
άνδρες συνήθως έχουνε μάτια.

ΚΟΙΛΑΡΑΝ, Ενταύθα. Σάς συ- 
νιστώμεν θερμώς τό τέον Μαιευτή
ριο» τής κ. "Ελενας Βενιζέλου.

Γ. ΚΟΝΔΥΛΗΝ, Υπουργόν, Έν 
ταύθα. "Αλλο φάομακο δέν υπάρχει. 
Νά τά πλένετε μονο τακτικά.

ΑΓΛΕΩΡΑΝ, Ένταΰθα.Μή τρώ
τε πρό και μετά τό φαγητό».

ΡΑΛΛΗΝ, Υπουργόν, ,Ενταύθα. 
Ή αδυναμία τού δεξιού σας οφθαλμού 
οφείλεται είς τό δτι δέν φορείτε καί 
είς αύτόν...μονόκλ.

ΞΕΡΟΜΑΧΙΑΣΜΕΝΗΝ. ’Εν
ταύθα. Μά έπί τέλους τί ζητάτε άπο 
μάς ; Είμεθα γέροι άνθρώποι. Σάς 
επαναλαμβάνουμε δτι δέν μπορούμε 
νά σάς κάνουμε τίποτα.

Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ 
------------ ---------------------

ΤΑ ΠΡΟΓΝΟίΤΙΚΑ ΜΑΣ
ΑΙΑ II! IfflilK ΙΠΠΟΙΡΟΜΙΙΙ

Υποδεικνύομε»: Είς τήν 
πρώτην ιπποδρομίαν θά νικήση α
σφαλώς δ γκανιάν, ώς δεύτερον δέ 
ύποδεικνύομεν τόν πλασσέ.

'Ως γκανιάν είς τούς φιλίππους 
άναγνώστας μας ύποδεικνύομεν διά 
τήν δευτέραν διαδρομήν έκεΐνον πού 
θά έλθη πρώτος. Τό δνομα τού νικη- 
τοΰ ας ζητηθή άπό τά Γραφεία τής 
Φιλίππου Ένώσεως καί τής Εταιρί
ας 'Ιπποδρομιών.

Είς τήν τρίτην ιπποδρομίαν έπα- 
θλον αξιωματικών, φέρεται ώς βέβαι 
ος νικητής, κατόπιν μάλιστα τής έ- 
ξαιρετικής φόρμας του δ στρατηγός 
Κολοκοτρώνης δστις άπεφάσισε νά 
έγκαταλείψη τό βάθρο» του καί νά 
κατέλθη είς τόν στίβον.

Διά τήν τετάρτην ιπποδρομίαν έν- 
δεδειγμένοι νά μάς ύποδείξουν τόν 
νικητήν είνε ώρισμένοι φαρμακοποιοί 
τών Αθηνών. Είς αύτούς άς άπο- 
τανθοΰν οί άναγνώσται μας.

Τόν νικητήν τής 5ης διαδρομής 
δέν δυνάμεθα νά ύποδείξωμεν καθότι 
μάς είνε τελείως άγνωστοι αί διαθέ
σεις τών τζόκεϊ) καί ή κατάστασις 
τών νεύρων των. Είςτήν ιπποδρομίαν 
ταύτην μάλλον θά νικήση δ τζόκεϊ) 
τοΰ δποίου οί πλάτες Αντέχουν περισ- 
σότεοο στό ξύλο.

Ή 6η διαδρομή είνε άγνωστον άν 
θά γίνη. Τοΰτο θά έξαρτηθή έκ τοΰ 
κατά πόσον οί φίλιπποι θά θελήσουν 
νά προσαέοουν ύπέο τοΰ εύγενοΰς!!! 
σπόρ τών ιπποδρομιών καί τό ένα-

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΥΡΑΗΗΟΥΣΕ ΪΟ ΣΟΜ Α ΤΟΥ
Σέ μιά Απόμερη συνοικία τών ’Α

θηνών ζή ένας παπάς δ δποΐος φημί
ζεται διά τόν άσκητικόν βίον πού διά 
γει.

Πρό ήμερών τόν έπεσκέφθη ένας 
πατριώτης του έμπορος τόν όποιον 
δ παπάς έφιλοξένησε μερικές ήμε
ρες στό σπίτι του.

Ό φιλοξενούμενος μόλις είδε τό 
δωμάτιο στό όποιον έκοιμάτο δ πα
πάς έμεινε κατάπληκτος.

Ήταν μιά σωστή καλύβα πού γιά 
πάτωμα είχε χώμα, καί μέσ’ τή μέ
ση δύο στρίποδα μέ μερικές τάβλες 
καί έπάνω στρωμένο μόνο ένα σεν
τόνι χωρίς στρώμα καί χωρίς μαξι
λάρι.

—Έδώ κοιμάσαι πάντοτε; τόν ρώ 
τησε.

-—Βέβαια τέκνον μου, οί ιερείς 
πρέπει νά ταλαιπωρούν τό σώμα 
τους!

’Άφοΰ λοιπόν δ πατριώτης του έ
μεινε μερικές ήμέρες, άπεχαιρέτησε 
τόν παπά καί έφυγε γιά τήν πατρίδα.

Τήν άλλη ήμερα δμως δ παπάς 
άντελήφθη δτι τοΰ έλειπε τό ένα άπό 
τά δύο μεγάλα άσημένια κουτάλια 
πού είχε.

—Διάβολε, σκέφθηκε, θά μοΰ τό 
πήρε αύτός.

"Εψαξε παντού άλλά δέν τό βρή
κε. ’Αναγκάστηκε λοιπόν νά περιμέ- 
νη μερικές ήμέρες, γιατί φαντάστη
κε δτι δ πατριώτης του τοΰ τό είχε 
κάνει γι’ άστεΐο καί θά τοΰ τό έστελ
νε πίσω.

Άλλά ούτε φωνή, ούτε άκρόασις.
Τοΰ γράφει τότε ένα γράμμα καί 

τόν παρακαλεΐ καθαρά καί ξάστερα 
νά τοΰ στείλη πίσω τό κουτάλι πού 
τοΰ είχε πάρει κρυφά.

Σέ λίγες ήμέρες έλαβε τήν άπάν 
τηση:

Δέσποτα,

Έλαβα τήν έπιστολήν σου καί έ- 
ξτπλάγην πολύ πώς δέν μπορείς νά 
βρής τό κουτάλι, σύ δ δποΐος τυραγ
νάς τόσο πολύ τό σώμα σου.

Σέ χαιρετώ

(υπογραφή δυσανάγνωστος)

Στήν άρχή δ παπάς δέν κατάλα
βε τίποτα άπό τό γράμμα. Σέ λίγο 
δμως σάν νά τούρθε έξαφνα μιά ιδέα 
τρέχει στό δωμάτιό του καί σηκώ
νοντας τό σεντόνι άπ’ τις τάβλες τοΰ 
κρεββατιοΰ του βρίσκει άπό κάτω 
τό... κουτάλι.

Τόσες ήμέρες έάν μιά φορά μόνο 
είχε κοιμηθή δ παπάς στό άσκητικό 
κςεββάτι του, θά τό είχε βρή, άλλά 
φαίνεται δτι έσύχναζε σέ κανένα άλ
λο κρεββάτι μέ μαλακώτερα στρώμα
τα καί χωρίς κουτάλια...

πομένον στις τσέπες τους ταλληράκι 
τής έπιστροφής.

Αί τελευταΐαι μας ύποδείξεις:
1η ιπποδρομία γκανιάν: Ή Έται 

ρεία 'Ιπποδρομιών.
Ια ιπποδρομία γκανιάν: Οί προπο- 

νηταί. ’
3η ιπποδρομία γκανιάν: Οί τζό

κεϊ).
3η ιπποδρομία γκανιάν: Οί άρχι- 

σταυλΐται.
5η ιπποδρομία γκανιάν: Οί σταυ- 

λΐται.
6η ιπποδρομία γκανιάν: Οί έκ Συ

ρίας εύγενεΐς φίλιπποι Σουλτάν έλ 
Χαφούφ, Ναχρεδΐν μπέης, Άμίρ Έλ 
Πασάς καί Σεϊτάν Άσκέρ μπέης.

ΣΗΜ. «ΠΑΠΑΡ.». — Χάριν ένι- 
σχύσεως τοΰ εύγενοΰς σπόρ ή ύπη- 
ρεσία ιπποδρομιών προεξοφλεί μισθό 
δοτικάς καί λοιπάς άποδείξεις τών 
φιλίππων μέχρι τοΰ ’Απριλίου τοΰ 
1934 συμπεριλαμβανομένου.

ΕΥΡΕΘΗ δακτυλίδια άρραβώ- 
νος. Παρακαλεΐται δ άπολέσας νά 
μή το...ξανακάνη.

ΝΕΟΣ αρκετά ευπαρουσίαστος ζη
τεί ανάλογο» θέσιν.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ μέ άρίστας συστά
σεις ζητεί...τροφόν.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΩ -

— Καί πώς τή βρήκες, καλέ, τήν καλογερική 
— Βαρειά, πολύ βαρειά....

ΪΟ ΑΤΜ0ΠΑ0Ι0Ν “ΟΜΟΝΟΙΑ,, ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΠ
(Συνέχεια έκ τής 8ης σελίδος) 

σχεδόν δέ άμέσως θόρυβος καί 
φωναί άπό τό μέρος τής παραλίας.

Ό σεβάσμιος πάτερ ’Αραβοσί- 
τιος έσηκώθη.

— Μέ συγχωρεΐς, τέκνον μου, 
μοΰ είπε. Είμαι υποχρεωμένος νά 
σέ άποχωρισθώ. Φαίνεται ότι τό ά- 
τμόπλοιον «‘Ομόνοια», πού έπερι- 
μέναιιεν άπό τόν Πειραιά, φθάνει 
είς τον λιμένα καί πρεπει νά σπεύ- 
σω, γιατί είμαι έπί της υποδοχής.

Καί άφοΰ μέ έθώπευσε καί πά
λιν κάτω άπό τό πηγούνι, μοΰ 
είπε:

— Σοΰ ζητώ συγγνώμην πού δέν 
έπέμεινα να σέ περάσω μέσα στό 
κελλί, γιά νά σέ περιποιηθώ δεόν
τως καί δπως σοΰ άξίζει! ‘Αλλά 
άλλη φορά σέ διαβεβαιώ πώς δέν 
θά σέ άφίσω νά φύγης δυσάρεστη- 
μένος.

— Εύχαριστώ, πάτερ, είπα στόν 
άγιο γέροντα, γιά τήν καλωσύνη 
σας! Πάντως, ό λόγος σας μέ χόρ
τασε καί τό ψωμί σας φάτε το!

Καί άφοΰ ήσπάσθην τήν δεξιάν 
τοΰ σεβαστοΰ γέροντος, άνεχώρη- 
σα, διατηρήσας άνέπαφον καί ά- 
νωτέραν πάσης ύπονοίας τήν τι
μήν τής έφηιιερίδος πού άντιπρο- 
σωπεύω καί η οποία δμως ύπό τοι- 
ούτους όρους δέν είνε δυνατόν νά 
πάτ) μπροστά!

ΚΑΡΥΑΙ, ’Απρίλιος. (Τοΰ άπε- 
σταλμένου μας). — Είδα τάς άντι- 
προσώπους τοΰ ουδετέρου φύλου, 
«άδελφάς» Γεωργίαν καί Βικολέτ- 
ταν, άμα τή άποδιδάσει των εις 
τάς Καρυάς. Καί αί δύο ήσαν έν- 
θουσιασμέναι διά τήν ύποδοχήν 
των άπό τούς μοναχούς. "Οταν 
πρός στιγμήν κατόρθωσα νά τις 
ξ ε .μ ο ν α χ ι ά σ ω άπό τούς μονα
χούς, πού είχαν πέσει έπάνω τους 
σοεν λυσσασμένοι καί έκινδύνευ- 
σαν νά τάς ξεσχίσουν, αί άδελφαί 
μοΰ είπαν:

— Κύριε δημοσιογράφο 1 Νά τά 
γράψετε ούλα καταλεφτώς καί έ- 
ναγωνίως, μέ τό «νϊ» καί μέ τό 
«σΐ». Σάς θέλουμε! Είμαστε κα- 
τενθουσιασμένες μέ τόν "Αθω! ΤΙ 
δμορφιά, τι χάρη, τί τοπεΐα! Πρό 
πάντως μάς ένεθουσιάζει ή φύσις! 
"Αχ, αύτή ή φύσις, πού θά τήν ά- 
πολάψουμε όσον καιρό θά μείνου
με έδώ!

— Σάς άρέσουν λοιπόν τόσο πο
λύ οί Καρυές ;

Στό σημείο αύτό ή μιά άδελφή 
έξ ’Αθηνών έγινε παπαρούνα άπό 
θυμό.

— Κύριε δημοσιογράφο, νά προ- 
σέχης πώς μιλάς! Μοΰ είπε. Δέν 
ήρθαμε ’δώ πάνω γιά νά μάς βρί
ζετε σείς! Τς!

— Καλέ σώπα, άδελφή! Τήν έ- 
μάλλωσε ή άλλη. Σώπα καί δέ 
ντρέπεσαι, ναί! Δέ σοδπε τίποτις 
ό κύριος γιά νά σέ προσβάλη!

— Καλέ, δέν τόν άκουσες πού 
μάς είπε «κάργιες» ; Ρώτησε ή 
πρώτη, ή όξύθυμη.

"Η «άλλη» γέλασε.
— Μπά, σέ καλό μου τά γέλοια! 

Καλέ, δ κύριος δέ μάς είπε κάρ
γιες! Είπε Καρυές, καλέ. «Κα
ρυές» δέν τό λέμε τό μέρος πού 
βρισκόμαστε ;

— Συγγνώμην, κύριε δημοσιο
γράφο! Είπε ή «όξύθυμη», άλλά- 
ζοντας ϋφος. Παραξήγησις... ’Αλ
λά βλέπετε....

Ήταν άργά. Καί έπρεπε ν’ ά- 
ψίσω τις «έπισκέπτριες» μόνες. Γύ· 

άν λυσσασμένοι καί έκινδύνευ- 
αν νά τάς ξεσχίσουν, αί άδελφαί

ρω είχαν μαζευθή οί καλόγηροι 
μέ διαθέσεις κάπως άγριες έναν· 
τίον μου, γιατί τούς έστεροΰσα τή 
συντροφιά τών έξ ’Αθηνών έπισκε- 
πτριων. Άπεχαιρέτησα τάς «άδελ- 
φας» καί έφυγα. Δέν είχα άπο· 
μακρυνθή παρά μόνον όλιγα μέ
τρα και άκουσα σπαρακτικός 
κραυγάς. Δέν έτόλμησα νά στρέ
ψω τό κεφάλι μου νά ίδώ. θυμή
θηκα τί έπαθε ή γυναίκα τοΰ Λώτ, 
όταν έγύρισε νά ίδή τό Σόδομα 
καί τά Γομορα.

"Ολη τή νύκτα δέν έκλεισα μά
τι. Τό άγιον όρος άντηχοΰσε άπό 
τάς όλονυκτίους δεήσεις τών μο
ναχών, οι όποιοι παρήλαυνον κα
τά δωδεκάδας"" πρρ τών έξ ’Α
θηνών πεσκεσίων.

Μ. ΑΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΚΟΤΤΑΣ

ΟΡΝΙβΟίΚΑΑΙΣΜΑΤΑ
(Άναγνώστρια καί.. θαυμάστρια(!Υ 

τής «Παπαρούνας» κρυπτόμενη ύπο 
τό προκλητικώτατο» ψευδόνυμον : 
«Μία κόττα» μάς αποστέλλει μίαν 
συμπλήρωσιν τού αειμνήστου καί μα,Ι
καρία τή λήξει άναγνώσματός μας : 
«Μία ώρα μέ τόν...Θεόν» τήν οποίαν 
δημοσιεόομεν πρός τιμωρίαν της).

Τήν στιγμήν ,πού ό Κόκορας μι
λούσε μέ την Εΰα, μία Κόττα—έγώ 
δηλαδή—άκουσα κΓ αύτά άκόμα,πού 
δέν τά είδα δυστυχώς νά δημοσιευθούν 
στήν «Παπαρούνα».

—Λοιπόν πώς τά περνάς Εΰα μέ 
τόν "Αντρα σου ; Τή ρώτησε ό Κό
κορας.

—Τί νά σού πώ, τού άπήντησε, 
Κόκορα μου...Ό άθλιος διαρκώς μοΰ 
τό χτυπάει γιά τό πλευρό .πού τού πά
ρε ό Θεός καί μ’ έκανε. Πολλές φο
ρές θέλει νά μού τό.,.σπάση. Άφισ» 
κατά μέρος πού μέ θέλει νά τού είμαι 
πιστή σύζυγος καί συμφωνεί κι’ αύτός 
άπολότως μέ τήν Κατσίγρα και τόν 
Φορτούνιο, ότι ή γυναίκα πρέπει νά 
είνε δν μ ο ν ο γ α μ·ι κό ν, ό δέ αν- 
δρας.,.ζώον πολυγαμικόν. Γι’ 
αύτό Κόκορα μου διαρκώς τόν χάνω 
καί πού νομίζετε πώς τόν βρίσκω ; 
Μέσα στήν Κόλαση ! Ό Θεός κι’ ή 
βυχή του τί κάνει ό... παραλυμένος ! 
Αμ βέβαια, στόν Παράδεισο τί νά 

κάνη ; Οί όσιες είνε γεροντοκόρες 
καί βρωμάνε λιβάνια. Προτιμά λοι
πόν τις άμαρτωλές πού είνε καί ω
ραίες. Γιατί μιά ωραία γυναίκα δέν 
μπορεί νά μήν είνε καί λιγάκι...αμαρ
τωλή. "Εχουν τόσους πειρασμούς ! 
(Σημ. «Παπαρούνας»...γιά τούς άλ
λους !)

"Οταν δέ καμμιά φορά τόν μαλλώ- 
νω γιά τις άνηθικότητές του μ’ ά
παντά :

—Ή γυναίκα ! Μόνον ή γυναίκα 
πρέπει νάνε ήθική !

—Καί ό αντρας ;
—Δέν πειράζει μπορεί νά είνε κι’.. 

άνήθικος !
—Καλά, άμα όμως οί γυναίκες 

είνε ηθικές, μέ ποιες θά μπορή δ άν
τρας νά κάνη τις άνηθικότητές του ;

—Χά, χφ, χά ! Υπάρχουν οί γυ
ναίκες τών... άλλων !

ΜΙΑ ΚΟΤΤΑ
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Αίνιγμα. Είμαι κι’ έγώ σχεδόν 

(παππάς, 
δέν 'ίγω όμως παππαδιά, 
παιδια ποτέ δέν έκανα 
αν και μ’ αρέσουν τά...παιδιά ! 
Τί είμαι ;

Ά ύ σ ι ς. Μοναχός.

Αίνιγμα. Είμ’ ανόητος τελείως 
σαχλαμάρας καί γελοίος. 
Τί μοΰ γίνεται δέν ξέρω, 
όμως, ώ, δέν υποφέρω. 
Κάνω άλλους νά υποφέρουν 
μά έκείνοι δέν μέ δέρουν. 
Τί είμαι ;

Άύσις : Έπ«θεωρησιογράφος.
***

Αίνιγμα. Τρώγω, τρωγω, τρω- 
£γω, τρώγω, 

ξανατρώγω, ματατρώγω; 
κι’ άμα κοοοαστώ νά τρωγω 
κάθομαι και ξανατρώγω. 
Τί είμαι ;

Αύσις. Ό Ίασωνίδης.
*«»

Αίνιγμα. Κόκκινο είνε σάν ρεπάνι 
μά ρεπάνι δέν είνε. 
Τί είνε ;

Αύσις. Τό ραπανάκι.
***

Αίνιγμα. Είμαι υπέρυθρον ποτόν 
έχω θαυμαστάς μου πλήθος, 
μέ σερβίρουν μέ μεζέ, 
μέ πωλεί ό Φιξ συνήθως. 
Τί είμαι ;

Α ύ σ ι ς. Ό ζύθος !

ΕΝΩ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ...

Ό μεγαλοφυής συνεργάτης μας κ. 
"Ονειρος Κελεπούρης εις μίαν ώ- 
ραίαν πόζαν του. Ό φωτορεπόρτερ 
τής «Παπαρούνας» συνέλαδε τόν 
ύπέροχον ποιητήν καθ' ήν ώραν ά- 
νέπαυε τούς πόδας του μετά τήν 
συγγραφήν τοϋ σήμερον δημοσιευ- 
οαένου «’Απονενοημένου Διαδήμα
τος» του ύπό τόν τίτλον «θαλασσο- 
ξεσουρμένο Ξεσκληδόσκληθρο».

Ό κ. Κελεπούρης υας έπέδειξεν ά- 
σφαλιστικόν συμδόλαιον, έκ τοϋ ό
ποιου έμφαίνεται ότι Εχει Ασφαλί
σει τούς πολυτίμους πόδας του Ε
ναντι ποσοΰ 6.000.000 χρυσών 

φράγκων.

ΜΝΕΜΜΑΑΙΑ8ΜΜΑΤΑ

ΘΑΛΑΣΣΟΞΕΣΟΥΡΜΕΝΟ 
ΞΕΣΚΛΙΔΟΣΚΛΗΘΡΟ

Μπαροΰμε; κι' άγριογούμενες, χαμούρια 
. (καί ζεοκί.ίδια, 

ώ, τών ώκεανόλιμνων τ’ άγνρτστα τα- 
(ξίδΐΛ, 

βαρεία τ’ άπάγγισυ αποθυμούν στά όνει- 
(ρευτά Τροκάντερα 

τζάζ-μπαντ, χοροί μαγερεντοΐ, φουφοϋ- 
(δες καί σπληνάντερα, 

πατσέ; καί σκόπια άργόψηστα κριάρια 
(πά στή σούβλα, 

κι’ ώ τού Πανεπιστήμιου τά σπουδαγμέ- 
(να τούβλα 

στήν κοινωνία βγαίνοντας γιατροί καί 
(δικηγόροι 

σέ γδύνουνε, σοΰ πέρνουνε βρακί καί 
(πανωφόρι, 

άφόντας σέ πρωτόνιωσα στήν ώρια σου 
(άνασάδα, 

στών μασταριών τήν άραχλη πανήινο- 
(στη ρογάδα, 

καθώς σκυφτά τό είνε σού νογρς νά σοΰ 
(κουτιαίνει 

κ’ ή Μαργαρώ άνΰποφτη τεντώνει τό 
(συυτιένι. 

Μά σάν τά κριαροκούδουνα, ντάν, ντάν, 
(ντάν-ντάν βροντάνε 

καί τά παιδιά σ' 'Ομόνοιες καί Ζάππεια 
(γλεντάνε, 

στις χαραμάδες σκύβοντας, μπανίζανε 
(στά μπάνια, 

κι’ άλλοι, καύμέ γλυκόπιοτε, κρασί ’σαι 
(ή σαμπάνια;

"Ονειρο; Κελεπούρης 
Ποιητής τής Ελεεινής μορφής. ’Άπό 

τήν ανένδοτη, παρλάν καί σο-νΰρ συλλοή 
μου «Σορόπια καί σορολάπια», άδρεφή

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΏΣΙΝ...

"Ολοι ενθυμούνται τό τρομερόν έ- 
πεισόδιον, πού είχε γίνει είς τά 
γραφεία της «Παπαρούνας» κατά 
τήν μοιραίαν συνάντησιν τών δύο 
•άσπονδων έχθρών και Εγκαρδίων 
συνεργατών μας κ. κ. ’Ονείρου Κε
λεπούρι] καί Πούλου Πουλοπούλου. 
"Ηδη οι ώς άνω συνεργάται ρας 
Εχουν γίνει οί καλλίτεροι φίλοι 
καί δέν διατηρούν παρά μόνον τήν 
πρός τούς άναγνώστας της «Πα
παρούνας» έχθραν των. Είς τήν 
φωτογραφίαν: ΟΙ κ. κ. "Ο. Κελε
πούρης καί Π. Πουλόπουλος πίνουν 
μαζύ ένα κρασάκι, ύποσχόμενοι 
πρός άλλήλους «λήθην τών προσ
βολών, συγγνώμην τών ΰδρεων».
··■■···««■■·■■·■·■·■■■■·■■■···■·■······■········ 
τής συλλοής «Π απαροννόφυλλα καί 
Τσουκνίδες», ποΰ θάν τίς βγάλω άν δέ 
μέ προλάιβη δ Χάρος. Αμήν.

ΚΑΤίΕ ΚΑΙΠΑΑΟΪΚΟΪΟΥ...
Κάτσε καί παλονκώσου ανάερα στήγ1 

καρδιάς μου τό βούθουλα. Διψασμένο; 
γιά τά φιλιά σου, όλονυχτί; νείρομαι τό 
πλάνο σου χαμόγελο ποΰ τόσο γλυκά δ 
Μαρινέττι τό τραγούδησε. Ό Μαρινέτ- 
τι, ό βάρδος τής χαρά; καί τοϋ ονείρου, 
ποΰ τοδε τό χαμόγελό σου τό πλάνο καί 
τό πρωτοβάφτισε άεροχαμόγελο κι’ αε
ροπλάνο.... "Ελα, μυριαγαπημένη μου, 
πού τόσο^έ γουστάρω κι’ απόκριση δώ
σε στόν πονο μου, πού βουβός σέ κράζει 
«κρά, κρά», γιατί καί τό μάτι μου «κρά» 
κάνει καί κροταλίζει σάν κρανίο ποΰ τό 
γιομίζουνε μ’ άλογίσα χλιμιντρίσματα.... 
Γιατί, άγα-τημέτη, άπό τό έγκριμα δ 
δόλιος λαχταρώ καί καρτερώ καί προσ
μένω τό «ναί» σου νά πάρω. Κι’ δντας 
πώ; μ’ αγαπάς τΰ νιώσω, ώ, τότε, θά 
ξανανιώσω καί πονεμένος, χαρά γιομά
τα; θά μολοήσω δ βαρειάμοιρο;, πατών
τας στής καρδιά; μου τά κεραμίδια. 
«Καλότυχος ποΰ τή ζωή τηνέ μπανίζει 
καί τηνέ μπουμπουνίζει στά μπόλικα... 
Καλόμοιρος ποΰ τή ψυχή του χαρίζει 
στή μούζικα καί τραγουδάει τόν “Αχ καί 
τόν Μπάχ πόχει τήν τέτοια χάρη, σιιί- 
γοντά; τόνε νά φιάχνη τό μπαχάοι!» Ά- 
φτά θά λέω καί θά ξηγάκο καί θάν τά 
μολογάω μέχρι τάφο καί θάν τά υπο
γράφω.

ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Άτυχήσας μεγαλέμπορος αποικιακών, 
θύμα τή; κρίσεως, πού γράφει κάπου- 
κάπου κανένα πεζοτράγουδο γιά νά πα- 
ραπλανήση τού; πιστωτάδε- -->»· πώς 
τάχα τοΰχει στρίψει.
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ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

ΥΣΤΕΡΆΠΟ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!...
(Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ 2933 Μ. X.)

ΤΟΥ...ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Έκ δημοσιογραφικού δρμώμενοι καθήκοντος 
καί πρός τούς άναγνώστας μας έκ σεβασμού προσήκοντος 
στείλαμε ένα συντάκτη μας περιοδεία αιώνια, 
γιά νά μάς φέρη ρεπορτάζ μετ’ άπό...χίλια χρόνια. 
Αύτός έτρεξε σπίτι του, έξάπλωσε στό στρώμα, 

καί χίλια χρόνια συνεχώς 
«τδκοψε δίπλα» μοναχός, 

σπάζοντας έτσι τό ρεκόρ καί τού...Τσαλδάρη άκόμα! 
Έστεφα ξύπνησε πρωί, ήπιε τό κεφεδάκι του, 

πήρε μολύβι καί χαρτί 
και σάν νά μή συνέβη τί, 

τήν πόρτ* άνοιξε ήσυχα καί βγήκε άπ’ τό σπιτάκι του!
Η ΔΙΕΓΘΓΝΣΙΣ

Καί κεραυνός νά μοδπεφτε έπάνω στό κεφάλι 
δέν θά μοό έκαν’ έκπληξη τόσο πολύ μεγάλη!

Καλά-καλά ούτ’ ό μισός δέν είχα βγή άκόμα, 
κι’ εύθύς άρχισαν τά δεινά: 
άνθρωποι, ζώα καί πτηνά

σάν χάχες μέ κυττούσανε μέ άνοιχτό τό στόμα!
·—ιΠοιός νάν’ αύτός, ρωτούσανε δλοι τους μέ σεκλέτι, 

δέν φαίνεται άπ’ τούς έγχωρίους, 
μοιάζει πολύ μέ τούς...άγρίους

πού κατοικούσανε στή Γή πριν άπό χίλια έτη!
***

—Κρΐμας, έσκέφτηκ’, άδικα παν’ οί πολιτισμοί μας! 
Ωραία ιδέα έχουνε γιά μάς οί..Απόγονοί μας!

& & &
Δέν πρόφθασα καλά-καλά δμως νά συνεφέρω 
καί βλέπω έναν γνώριμο καί κοτσονάτο γέρο 
νάρχεται κατ’ έπάνω μου φορώντας τά γυαλιά του 
κι’ άνοίγοντας διάπλατα, ώϊμέ, τήν..Αγκαλιά του. 
Όταν πλησίασε κοντά τόν γνώρισα στό τέλος.

Ήταν δ...Βενιζέλος! 
«««

•—’Ακόμα ζής, τού φώναξα, δέν κόπηκ’ ή λαλιά σου; 
Έχεις δηλώσει στή ζωή, αιώνια μονιμότητα;!
Δέν θά μπορέσης κάποτε κι’ έσύ νά πάς.,.καλλιά σου, 
γιά νά πλαγιάση ήσυχα μιά νύχτα ή..Ανθρωπότητα! 
-—Έ τί νά κάνω, ζώ κι’ έγώ...

—Γιατί αύτή ή... θυσία;
—Ώς πού νά γίνη, φίλε μου, Δευτέρα Παρουσία! 
—Διάβολε, μήπως προσδοκάς νά σοδρθη ή θεία χάρις;

—"Οχι γιά χάριτας άγιας! 
Απλώς χάριν περιεργείας, 

θέλω νά ίδώ: θ’ άναστηθή μέ δλους κι’ δ.,.Τσαλδάρης;!

—Τί κάνεις τώρα, τόν ρωτώ, έχεις μεγάλο κόμμα; 
έστέγασες τούς πρόσφυγας;

-—'Οχι... έντελώς άκόμα... 
—Είσαι λοιπόν πρωθυπουργός άκόμα παντοκράτωρ; 
—Τώρα ύποβιβάστηκα, κατήντησα...Δικτάτωρ.
—Μέσ’ τά ταμεία έχει λεφτά;

—Ξέρω κι’ έγώ, παιδί μου!

Αύτό τό ξέρει 6 θεός μονάχα κι’ ή...ψυχή μου!
·♦·

—Τί κάνει δ Ράλλης;
—Πέθανε.

—Καί δ Μαρής;
—Μαζύ.

—Ό Καφαντάρης;
—Πάει κΓ αύτός.

—-Ό ’Αγγελόπουλος;
—Ζή|»»» —

Άλλά μέ τή συζήτηση ξεχάστηκα γιά λίγο 
γύρω μαζεύτηκε λαός’ τώρ’ άπό πού νά φύγω;! 
’Ησαν άνθρωποι πούχανε τεράστια κεφάλια

“Ενα πολύ σίκ κάθισμα, τό όποιον συνηθίζεται μετά 
χίλια χρόνια.

καί τα κακά τους χάλια!
Κοιλιά,δέν είχαν παντελώς’ ένα λαιμό σάν μάνικα, 
καί άπ’ αύτόν συνέχεια δυό πόδια σάν...λουκάνικα.

***
'Αντρες, γυναίκες καί παιδιά, άδέλφια κΓ άδελφές .. 

δλόγδυτοι γυρίζανε,
γιατί τή δημοσία αιδώ μόνο άπ’..Ανασκουφές 

έκείνοι τή γνωρίζανε!
Μά καί τά ζώα, τά πτηνά μιλούσανε στά τότες,
—«ψυχή μου ν’ άκουγες ντιξιόν πού είχανε οί...κδττες!— 
Έκαν» δ πολιτισμός προόδους τρομεράς, 

τά πάντα είχαν άλλαχθή, 
χωρίς καθόλου νά θιχθή

μονάχα δ αίώνιος θεσμός τής...πεθεράς!

—Πάμε, Λευτέρη, άπ’ έδώ, θά σκάσω, δέν βαστάω, 
στόν Βενιζέλο φώναξα, πάμε κάπου νά φάω.
—Πεινάς παιδί μου, χά χά χά μοΰ λέει δ συνοδός μου, 
καί τόση ώρα δέν μοΰ λές νά^ίνης...ύπουργός μου;!

Λοιπόν μέ κόπο καί οί δυό τό πλήθος διασχίσαμε, 
και σ’ ένα έστιατόριο πολυτελές καθήσαμε.

—Οί κύριοι τί θά πάρουνε;
—Τί έχεις;

—Σουτζουκάκια, 
άρνί μέ μπάμιες, καπαμά, ντολμάδες,, μπριτζολάκια, 
πατσά, πιλάφι, μουσακά, χαλβά, τυρί, έλαίας, 
γαρδοΰμπα, ψάρια, σέσκουλα κΓ άρνάκι μέ τό κρέας.*»*
Σέ λίγο παραγγείλαμε δυό σούβλες κοκορέτσι 
μισό άρνί, δεκάξη αύγά, γιά τό τσιγάρο έτσι... 
Σκεφτήτε δμως τά μούτρα μου πώς γίναν σέ λιγάκι, 
δυό χάπια δταν μού φέρανε σ’ ένα μικρό πιατάκι!
—Τί είν’ αύτά;

—Τό έν’ άρνί καί κοκορέτσι τ’ άλλο...
—Καί θά χορτάσω μέ αύτά; Δέν πάτε βρέ στό διάολο!
—Τά χάπια αύτά, παιδάκι μου, μοΰ λέει δ Λευτέρης 
έχουν έξ ίσου θρεπτικές ούσίες, δέν τό ξέρεις;
—"Αστα αύτά, κύρ Πρόεδρε, τά ξέρω τά κιτάπια, 
καί τότε πρό χιλίων έτών μάς τάϊζες μέ...χάπια!

Τέλος έπήρα ένα μεζέ καί είπα στό Λευτέρη’ 
έγώ θά φύγω, πάω νά δώ έξω λίγο τά μέρη.

/Αιντε, μοΰ λέει, πήγαινε, παιδί μου, στή δουλειά σου, 
κΓ άμα μέ χρειαστής ποτέ, είς τάς διαταγάς σου!*»*
ΚΓ έφυγα. Σέ δυό βήματα π’ έκανα πάρα κάτω 
συνήντησα ένα θηλυκό τσακπίνικο κι’ άφράτο. 
Ήταν γδυτη, δέν φόραγε παρά μονάχα τά μαλλιά, 
δπως έβγήκε άκριβώς άπ’ τής μαμάς της τήν κοιλιά! 
—ΤΩ δεσποινίς, τής φώναξα, μπορώ νά σάς γνωρίσω; 
ΚΓ ώς Αθηναίος γνήσιος τήν πήρα άπό πίσω. 
Αύτή σταμάτησε έξαφνα καί μούπε σοβαρώς:
■—Τί λέτε παντρευόμαστε; Δέν είνε πιά καιρός;
Μούρθε ςαμπλάς!— Ώ δεσποινίς, τής είπα μή χειρότερα! 
θά προτιμούσα άν θέλατε νά παντρευτούμε..Αργότερα!
—Τ2 φίλε μου, μοΰ άπαντά, μέ δισταγμούς μεγάλους, 
άργότερα έχω δουλειά, θά παντρευτώ μέ..Αλλους!
Καί καθώς είχα κΓ δρεξι λιγάκι νά γελάσω, . 
λέω, δέν τήν παντρεύομαι; Τί έχω γιά νά χάσω!
—Εμπρός, τής λέω, σύμφωνοι, ώ μέλλουσα κυρά μου! 
Πάμε νά έτοιμάσουμε άν θέλης τά τού γάμου.
—Ποιοΰ γάμου;! Τί θά πή αύτό; Δέν παίρνω μυρουδιά, 
έγώ ένόμισα πώς θές νά κάνουμε παιδιά!
—Παιδιά άμέσως;

—Χά χά χά, λές δτι δέν προφθάνω;
—Τά κάνεις τόσο γλήγορα;

—’Εγώ μωρέ τά κάνω;!
—Άμ ποιός τά κάνει, διάβολε, δ άντρας ή ή γυνή! 
—Κανείς, ύπάρχει ειδική πρός τούτο,.ψιηιχανή! 
Πατάς άπ’ έξω ένα κουμπί, χωρίς μέσα νά έμπης, 
πατάω κι’ έγώ τ’ άλλο κουμπί καί νάσου ένας...μπέμπης! 
—Ωραία, μόνο τό κουμπί πατάμε; Τίποτ’..Αλλο;
—Γιατί; Τό βρίσκεις δύσκολο καί ζήτημα μεγάλο;!
—Όχι, κυρά μου, άπαντώ, δέν λέω γιά τόν κόπο, 
άλλά μ’ άρέσουν τά παιδιά μέ τόν...παληό τόν τρόπο!

(Συνέχεια)
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

1
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Η ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ ΜΠΕΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΝ-ΧΟ1ΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡ1ΣΤΟΥ

*Η οιασημας Μεξικανίς ηθοποιός δίς Μαντάρα Κουραβελώφ, της ό
ποιας οί ωραιότατοι· όφθολμοί τρ ελλαίνουν όποιον τήν κυττάξη. Ή 
61ς Κουραβελώφ έχει πράγματι ωραιοτάτους δφθαλμούς, άλλά ό έ

νας λείπει, δπως φαίνεται είς τήν άνωτέρω εικόνα.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Ά γ γ . Σ ι κ ε λ ι α ν ό ν. 

Μνηιμεΐον Φιλοπάππου. — Ούδεμία 
Αμφιβολία δτι τόνΔιθύραμβόν σας 
■τόν έννοιωσε κατά βάθος τό κοι
νόν τής Δευτέρας, πού συνέρρευσε 
στό ύπαίθριο θέατρό σας. Καί οί 
μέν έπίσημοι κάτοχοι τών προσ
κλήσεων έσπαζαν το κεφάλι τους 
γιά νά καταλάβουν τό υπέροχο 
ποίημά σας, άλλά τό έσπαζαν μό
νοι τους."Οσο γιά τούς άνευ προσ
κλήσεων Ανεπισήμους, έφράντιζαν 
νά τούς σπάσουν τό κεφάλι μερι
κοί θυμοειδείς πόλισμαν, πού τούς 
ένετύπωσαν τά νοήματα στό κού
τελο μέ τά κλόμπς. Λένε δτι ό Όρ- 
φεύς ή μέρωνε τά θηρία μέ τή λύ
ρα του. ’Αλλά ποιός Όρφεύς θά 
μπορέση νά ήρερώση μερικά ά
γρια όργανα της άστυνομίας ;

Κον θεό δ. Ροΰζβελτ. Βα- 
σιγκτώνα. — “Εχουμε ένα παρά
πονο μαζύ σας γιά κάποια παρά- 
λειψι. Τί διάβολο! Δέν έπρεπε, έ- 
μάς τουλάχιστον, νά μόις προειδο
ποιήσετε γιά τήν έγκατάλειψι τής 

• χρυσής βάσεως, γιά νά χαλάσου
με έγκαιρως τά δολλάριά μας, πού 
τώρα άναγκαστήκαμε νά γεμί
σουμε μ’ αύτά τόν κάλαθο τών ά
χρηστων ; ’Ά, θοδωράκη, δέ μάς 
τοκανες καλά αύτό I

Κον Νικόλαον Πλαστή
ρα ν, Παρισίους, ’Αλεξάνδρειαν, 
Σαντιάγον, Ρίον Ίανέϊρον, Μπουέ- 
νος Άϊρες, ’Έλσιγκφορς, Σικά- 
γον, Τόκιο, Πεκϊνον, Κεϊπτάουν, 
Τεχεράνην, Ρόδον κλπ. — Ευχαρί
στως σάς πληροφοροΰμεν ότι διω- 
ρίσθητε έπίτι·μον μέλος τής Γεω
γραφικής 'Εταιρίας τοΰ Λονδίνου. 
Φροντίσατε διά τήν διάδοσιν τής 
«Παπαρούνας» είς τά μέρη άπό 
τά όποια περνάτε. "Ετσι μόνον τό 
περιοδικόν μας θά διαδοθή παγ- 
κοσμίως.

Κον Μανώλην Καλομοί
ρη ν, συνθέτην. — Τόΰ κάκου πη
γαίνετε κάθε τόσο καί στεκόσαστε 
άπ' έξω άπό τήν Ακαδημία, γιά 
νά νομίζη ό κοσμος ότι εϊσαστε 
μέλος της. Ό κόσμος έπληροφορή- 
θη ότι καθόσαστε στό Φάληρο καί 
δτι περιμένετε τό τράμ. ’Εγνώσθη 
έπίσης ότι τίς ’ίδιες ώρες πού έ- 
σεΐς περιμένετε τό τράμ, ό κ. Μη-' 
τρόπουλος περνά έπιδεικτικώς καί 
μπαίνει στήν ’Ακαδημία.

Κον Ρ ά μ σ α ι ηΜ α κ δ ό ν α λδ, 
Ν. Ύόρκην. — Πολύ χορταστικοί 
αί δηλώσεις σας περί τοΰ τρόπου 
τής καταπολεμήσεως τής παγκο
σμίου πείνης. Νά προβαίνετε τα
κτικά είς τοιαύτας δηλώσεις, με
τά τά πλούσια γεύματά σας, διά 
νά χορταίνωμεν καί ήμεΐς' καί 
κάθε φοράιν πού «τήν τυλώνετε», 
νά μάς τό δηλώνετε.

Κον Μάριον Ρ ο ζ ά ϊ ρ ο ν, έν- 
ταΰθα. — Ή ύποδειγματική ήσυ- 
χία, μέ τήν όποιαν διεξήχθη ή πα- 
ράστασις τή» «Λυσιστράτης» άπό 
τόν θίασόν σας είς τό «Κεντρικόν», 
άπεγοήτευσε πολλούς έραστάς τής 
τέχνης σας, οί όποιοι νοσταλγούν 
τόν παλαιόν καλόν καιρόν, πού αί 
τοιαΰται παραστάσεις ήσαν τόσον 
έπιτυχεϊς, ώστε περί τό μέσον έπε- 
νέβαινεν ή άστυνομία.

Κον Άλφρέδον Ντέ Μ υ σ - 
σ έ, ’Εθνικόν θέατρον. — Λέγεται 
δτι τό «Φανάρι» σας θά κρατηθή 
έπί σειράν παραστάσεων είς τό 
’Εθνικόν, καθότι οί σοφοί διευθυν- 
ταί. σύμβουλοι καί παρασύμβου-

ΒΕΛΕΤΕΚΑΠΝΕΤΕΕΦΕΥΡΕΤΑΙ;
(Ή «Παπαρούνα» έπιβαμούσά έ

κτος τών γραμμάτων νά υποστήριξή 
και τάς τέχνας, δεδομένου δέ οτι ή 
πενία, ήτις μάς μαστίζει, είνε ή αόνη 
κατάλληλος διά....τήν κατεργασίαν 
τεχνών^ ύποδοηΟεί τούς άναγνώστας 
της που επιθυμούν νά γίνουν έφευρέ- 
ται, δίδουσα είς αυτούς ιδέας διά νά 
πραγματοποιήσουν πρακχικάς και ω
φέλιμους ανακαλύψεις. Έκ τών εφευ
ρέσεων τάς όποιας θά κάμουν οί^ζνα- 
γνώστα; μας, ημείς δέν έχομεν νά 
κε^δίσωμεν είμή τήν ηθικήν ίκανο- 
ποιησιν οτι υπάρχουν καί άλλοι...κον
τότεροι άπό ημάς !)

ΠΡΩΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Νά εΰρεθή ένα μηχάνημα έντός τού 

οποίου τοποθετουμένη μία Πεθερά νά 
καθίσταται ακίνδυνος. ’Αποκλείονται 
ο (...κλούβες.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Νά εΰρεθή ένας νέος προφυλακτήρ, 

μέ τον όποιον έφοδιαζόμενοι οί Φοι- 
τηταί θά προφυλάσσωνται άπό τάς 
συγκρούσεις μέ τήν...’Αστυνομίαν.

ΤΡΙΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣ Ι Σ
Νά εΰρεθή ένα μηχάνημα τό όποιον 

νά ηροφυλάσση τάς όμπρέλλας άπό 
τήν...βροχήν.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
, Νά εΰρεθή μία μηχανή ή όποια νά 

πα^άγη καλαμπούρια. ’Αποκλείονται 
αί παγοποιητικαί τοιαύται.

ΠΕΜΠΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Νά εΰρεθή μία μηχανή ή όποια νά 

μάς ειδοποιεί κάθε φορά πού πρόκει
ται νά μάς στήσουν....«μηχανή».

ΕΚΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Νά έ^ευρεθή ένα έργαλείο μέ τό. 

οποίον να....τραβάμε τά μαλλιά μας 
όταν δούμε τις εφευρέσεις σας.

ΕΒΔΟΜΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Νά εΰρεθή ένα νέον είδος θορυβώ

δους ξυπνητηριού τό όποιον νά δύνα- 
ται νά , έξυπηρετήση καί τόν.,.Τσαλ- 
δάρην άκόμα.

ΟΓΔΟΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Νά εΰρεθή νέον είδος κονδηλοφό- 

ρου πού νά μπορή νά γράφη καί γω- 
ρίς...δημοσιογράφον. Διά τήν εφεύρε- 
σιν αύτήν έχουν προκηρύξει καί μέγα 
έπαθλον οί Διευθυνταί τών ’Αθηναϊ
κών ’Εφημερίδων.

ΕΝΑΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Νά εΰρεθή κατάλληλον μηχάνημα 

διά τού όποιου νά'παρηγοροϋνται αί... 
χήρες·

ΔΕΚΑΤΗ ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ
Νά εΰρεθή νέον είδος αεροπλάνου 

τό οποίον νά ΐπταται καί ΰπο τήν θά
λασσα'? !

λοι τής ’Εθνικής μας Σκηνής νο
μίζουν ότι έν τφ προσώπω σας τι
μούν τόν κατασκευαστήν τών κλω
στών Ντέ Μΐ Σέ, έφόσον άλλωστε 
τό έργον σας είνε ντεμί-σαιζόν. 
Άναμένομεν.... ξύλον.

—Πυρετώδεις εξακολουθούν αί προε- 
τοιμασίαι διά τήν θερινήν θεατρικήν πε
ρίοδον.

Καί έφέτμ;, δπως κάθε καλοκαίρι, οί 
’Αθηναίοι, oow δέν έχονν τά μέσα νά 
δραπετεύσουν άπ» τήν πρωτεύουσα καί 
νά ζητήσουν τή δροσιά στις ελληνικές 
καί στις ευρωπαϊκές λουτροπόλεις, θά 
τήν αναζητήσουν στά καλοκαιρινά θέα
τρα καί στά καλοκαιρινά έργα, στά έρ
γα τής πρόζας, στις όπιερέττες, στις ί- 
πιθεωρήσεις καί στούς υπαιθρίους κινη
ματογράφους.

—Τό τί γίνεται μέ τή φετεινή θεατρι
κή ζύμωση είνε αφάνταστο. Δέν τολμά 
ηθοποιός νά περάση άπ» τό περίφημο κα 
φενεϊο τής Όμονοίας, τό «Στέμα» καί 
γίνεται ανάρπαστος. θεατρώναι καί ά- 
πεσταλμένοι θεατρωνών περιμένουν μέ 
μάτσα....χιλιάρικα στά χέρια προσφέρον 
τες δσα-δσα γιά έναν ηθοποιό ή γιά μιά 
■ντόπια... αστέρα. "Αν ό επιφανής φιλο
ξενούμενος μας καλλιτέχνης Χοσέ Μο- 
χίκα άπιεφάσιζε νά παραμείνη στήν ’Α
θήνα καί νά δούλεψη σ’ ένα άπ» τά κα
λοκαιρινά μας θέατρα, μπορούσε νά ζη- 
τήση — καί μέ ελπίδα νά τίς πάρη — 
άκόμη καί 25 χιλιάδες....πεσέτες τό μή
να!

—Τά σκήπτρα καί τής έφετεινής κα
λοκαιρινής περιόδου θά τά κράτηση — 
ποιός άλλος; — τό «Περοκέ». Είνε τό 
καλύτερο, τό εύρυχωρότερο καί τό πειό 
φορμαρισμένο θερινό θέατρο τής πρω- 
τευούσης. θίασος, έπίσης ό καλύτερος, 
θά παίξη πάλι στό «Περοκέ», τήν ομώ
νυμη μέ τό περιοδικό μας «Παπαρού
να». Έπί κεφαλής τοΰ γυναικείου προ
σωπικού ή δίς Κούλα Γκιοιζέππε, ή μο
ναδική σέ ηθοποιία, σέ χορό, σέ μπρίο, 
σέ φωτιά πρωταγωνίστρια τής μουσι
κής σκηνής. Κοντά της, ή Καίτη Άρ- 
σένη, ή κομψότατη, χαριτωμένη σουμ- 
πρέττα, ή λαστιχένια καί γεμάτη ζωή 
Νέλλη Ροζιέ, ή χρυσή Ντόρα Βός, τό 
πειό χαριτωμένο «μαμούνι» τής σκηνής, 
κλπ. Άντρες: Ό Μαυρέας, ό Στυλια- 
νόπουλος, δ Σύλθας, ό Περδίκης, ό Δια 
νέλος, ό Γαβριηλίδης κλπ. Μουσική: Ό 
Κατριβανος. Τί άλλο νά σάς ποΰμε;

—θριαμβεύει στήν «Άλάμπρα» ή δίς 
Στέλλα Χριστοφορίδσυ, κυρία Κριεζή, 
ή οποία άφοΰ έσκέφθη πολύ όπως ό 
Άμλέτος δν πρέπη νά ζή ή νά μή ζή ά- 
πεφάσισε στό τέλος νά...κριεζή. Λένε 
δτι παρά τό πάθημά της μέ τό αύτοκί- 
νητον έβάρεσε γενναία...«σαγονιά» στήν 
έπιχείρησι καί τής έπήρε σεβαστόν μι
σθόν. Λένε άκόμα δτι τώρα ή όμορφη 
Στέλλα έχει γίνει πολύ φρόνιμη καί κά 
θεται πάρα πολύ ήσυχα δταν κοιμάται..

—’Επαληθεύουν αί πληροφορίαν —τάς 
έπιβεβαιοϊ άλλως τε δ τέως θιασάρχης 
τών επιχειρήσεων Μακέδου κ. Χατζη- 
χρήστος, κατά τάς οποίας τό θέατρον 
«Άθήναιον» θά γίνη ίπποδρόμιον καί 
θά περιλαμβάνη 3,000 καβιστοΰς καί 
13,000 δρθιους θεατός.

—Ή «Πράσινη Ταβέρνα» γίνεται θέ
ατρον μεγαλοπρεπιέστατον μέ θέσεις γιά 
έφτακόσιους συγγραφείς καί άναλόγους 
θεατός. Έπί κεφαλής τών συγγραφέων 
εύρίσκεται ό Σπϋρος Μεταξάς καί έπί 
κεφαλής τών θεατών τό καπέλλο τους. 
Γενική γνόνμη δτι ή «Πράσινη Ταβέρ
να», καινούριο θέατρο πού διατηρεί τό 
χρώμα τής έλπίδος, θά έργασθή καλά.

—Οί μπαλλαρίνες έχουν γίνει εφέτος 
τά μηλαράκια τής έριδος. Τά συμπαθέ
στατα αύτά καί τρισχαριτωμένα οντάρια 
ηΰξησαν τήν τιμήν των κατά ένα καϊδύο 
τόλληρα. Ένφ πέρυσι έπαιρναν 70 δραχ 
μές, εφέτος έφθασαν τίς 75, τίς 80 καί 
τίς 85. Λίγο άκόμη καί θά ζητούν νά γί
νουν δλες νουμερίστες. Μιά άπό τίς 
καλλίτερες, ή δίς Μαρίκα Χαρίδου τό έ
δειξε πέρυσι στό «Έντεν», μέ τό «Κάτι 
Τρέχει», δπου έστάθηκε περίφημα σέ 
δυό-τρία νουμεράκια, άξίζει νά γίνη 
«νουμερίστα». Μά χωρίς νά τήν χάση 
τό μπαλέττο πού τοΰ δίνει ζωή καί μπρίο 
μέ τό ακούραστο κέφι της.

ΤΟ ΚΟΥΚΛΙ
----------------- -χ·χ^------------------

ΕΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΡΟΣΜΕΓΑΛΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Ή Μαρίζ Σουαζΰ προς τον πάτερ 

Έπιλόχιον.
Έπιλοχία μου :
Διά πρώτην ήδη φοράν λαμδάνου- 

σα τον κάλαμον άνά χεΐρας, έρχομαι 
νά σοΰ έκφράσω τά παράπονά μοο 8ιά 
το έξης ζήτημα:

"Οταν προ έτών ήλδα ένδεδομένη 
μέ ανδρικά είς το "Αγιον "Ορος,δέν 
ήθέλησες μέ κανέναν τρόπον νά με 
δεχθής. ’Ήδη όμως πληροφορούμε 
ότι έδέχθης είς τό κελίον σοι» πολλούς 
άλλοος ότ^δρας καί παιδία, τά όποια 
καί ηΰλόγησες. Διά τής παροΰσης 
μου σοΰ δηλώ ότι διακόπτω τάς σχέ
σεις μας καί σέ παρακαλώ νά μοΰ 
άποστείλης όλας τάς έρωτικάς μου

Ή ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ ■ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
(Σ υνέχεια) 

ΜΑΘΗΜΑ 24ον
Λαμβάνετε ένα σκύλλον καί τόν 

όνομάζετε Τάκην.
_Άφοΰ παρέλθη πολύς καιρός, 

ούτως ώστε ό σκύλλος νά συνειθί- 
ση τό νέον του όνομα, μπαίνετε 
στό τρόομ καί πηγαίνετε σ’ ένα 
κρεοπωλεΐον.
_Ό κρεοπώλης, πού δέν θά μπο- 

ρη νά έξηγήσή τήν άπότομον αύ
τήν έπίσκεψίν σας, θά σάς ρω- 
τήση:

— θέλετε τίποτα ;
— Μάλιστα, θά τοΰ Απαντήσετε, 

θέλω νά μοΰ δώσετε ένα κομμάτι 
σηκότι.

‘Εκείνος εύχαρίστως θά σάς δώ- 
ση ένα άρκετά μεγάλο κομμάτι 
καί θά σάς πή:

— Δέκα δραμάς, κύριος I
Καί τό πληρώνετε. ’Εάν όμως 

δέν έχετε μαζύ σας λεπτά, μπορεί
τε νά τό πάρετε καί βερεσέ, τό κα
λαμπούρι δέν θίγεται καθόλου.

Γιά νά σάς τό δώση όμως δ κρε
οπώλης βερεσέ πρέπει νά είνε φυ
σικά γνωστός σας. Γι’ αύτό προ
τού Αποφασίσετε ν’ Αγοράσετε τό 
σηκότι, καλόν είνε έπί δύο-τρία έ
τη νά_ψωνίζετε Απ’ αύτόν τοϊς με- 
τρητοίς, γιά νά μπορέσετε νά τό 
πϊάρετε βερεσέ όταν δέν θάχετε 
λεπτά.

Άφοΰ λοιπόν προψηθευθήτε τό 
σηκότι,ξαναμπαίνετε στό τράμ καί 

έπιστολάς. Τάς ίδικάς σου τάς έχω 
χρησιμοποιήσει...καταλλήλως και ώς 
έκ τούτου |χοϋ είνε αδύνατον νά σοΰ 
τάς διαβιβάσω μεσφ τοϋ κ. Μελά ώς 
πάντοτε.

ΤΟ ΜΑΡΙΚΑΚΙ ΣΟΥ

( Ή Κλυταιμνήστρα πρός τόν ’Αγα- 
μέμνονα.

Άγαμεμνονάκι μου :
Πώς τά περνάτε στήν Τροία ;Τήν 

κυριεύσατε ή ακόμα ; Έγώ έδώ περ
νάω πολύ καλά. Ό έξάδελφός μου ό 
ΑίγισΘος μοΰ κρατάει συντροφιά άπό 
τό βράδυ ώς τό πρωΐ. Εινε τόσο κα
λός κΓ ακούραστος ! Τί κάνει δ Ο- 
δυσσεας ' Εινε άκόμα....άπατεώνας ή 
συμμορφώθηκε ; Στήν τελευταία σου 
επιστολή μοΰ γράφεις ότι φοβάσαι μή 
σέ κτυπήση κανένα βέλος στό μέτωπο 
καί μείνης ξερός. Μή φοβάσαι Άν- 
τρούλη μου ! Έγώ άπ’ έδώ έφρόντισα 
κα! σοίίχω βάλει στό μέρος αΰτο.... 
προφυλακτήρες.

Η ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ ΣΟΥ

( Ή κυρά Γαρουφαλιά πρός τόν Θα
νάση τόν Μπακάλη.

Μπακαλοόμ :
Μοΰ γράφεις πώς είμαι άφράτη 

σάν τουλουμοτύρι κι’ όμως δέν μου- 
στειλες πενήντα δρομάκια άφοΰ έσύ 
ξέρεις πολύ καλά ότι «το τρώου τό 
τυρί».

"Ελαβα τά ψώνια που μουστειλες 
μέ τόν μικρό, άλλά μή νομίζεις ότι 
μέ τά ψώνια θά μέ.,.ψωνίσης.

Έχω αίσθημα μέσα μου, δέν είμαι 
άπό ’κείνες που γνωρίζεις. Μόνο μέ 
μετρητά θά μπορούσε κάτι νά γίνη

Σέ γλυκοφιλώ
Η ΓΑΡΟΥΦΑΡΑ

Ό Δημοδιδάσκαλος Κλεόβουλος 
πρός τήν δημοδιδασκάλισσαν Γραμμα
τικήν.

Γραμματικοΰλα μου :
’Ασπασμού γάρ καί έρωτος γίγνων 

ται παίδες δυο—ήμεΐς δηλαδή—καί 
άποπαίζομεν καί πειραζόμεθα ώσπερ 
μικρά μαθητάρια ή ώσπερ άειθαλεί 
πιτσουνάκια άτινα προσπαθώσι νά ά- 
νέλθη (αττική συνβαξις) τό έν έπί 
τοΰ άλλου διά νά φθάσωσι τά ρωμάν- 
τωδη σύγνεφα τοΰ άσπιλου έρωτου 
των. Ο’ίμοι ! Ποια άνθρωπίνη νοΰς 
θά τολμήση νά συλλαβή πρίν άπό υμάς 
τήν οξύτητα τοΰ καρδιακού μου πα- 
ραφρονήματος ! Ό έρως καί παρά 
τοίς Έλλησι καί παρά τοίς Τούρ- 
κησι έξ άρχαιοτάτων ένιαυτών έδο- 
ξάζετο ώς ό Ζεΰς, ό Δίας καί ό 
Τρίας !

Φιλώ τόν άνεμον δστις θά έλθη 
νά θωπεύση τόν δλόχρυσον καί σγου
ρόν κώμον σου !

Τό Κλεοβουλάζι σου !

έπιστρέφετε πάλι στό σπίτι σας.
Νοικιάζετε Αμέσως τό Πεδίον 

τοΰ Άρεως καί έγκαθιστάτε μέγα 
ίπποδρόμιον, τό όποιον διαφημίζε
τε κατοάλήλως διά τοΰ Τύπου.

Στήν πρεμιέρα' λοιπόν τοΰ Ιππο
δρομίου καί ένφ δλοι οι θεαταί θά 
σάς · χειροκροτούν, βάζετε τόν 
σκύλλον σας νά κσίθίόη κάτω καί 
κατόπιν τοΰ δείχνετε τό σηκότι 
κρατώντας το ψηλά.

Ό σκύλλος βέβαια θά σηκωθή 
γιά νά τό φτάση. Μόλις λοιπόν γί
νη αύτό, ή παράιστασίς σας έτελεί- 
ωσε.

Χαιρετάτε καί ύπσκλίνεσθε πρό 
τοΰ κοινοΰ.

Πολλοί θά εύρεθοΰν νά σάς ρω
τήσουν :

— Καί τί είνε αύτό ;
θά τούς πητε:
— Δέν είδατε πώς κατάλαβε τό 

σκυλλί τό καλαμπούρι καί σηκώ
θηκε σούζα ;

— Ποιό καλαμποΰρι, χριστιανέ 
μου, θά σάς πούν. Έσύ του έδειξες 
τό σηκότι καί τό σκυλλί σηκώθηκε 
νά τό φάη.

Άναγκάζεσθε λοιπόν, θέλοντας 
καί μή νά τούς έξηγήσετε:

— Πώς τό λένε, βρέ σείς, τό 
σκυλλί μου ; Ξέρετε :

— Τάκη.
— Άφοΰ τοΰ δείχνω τό σηκότι, 

τί τοΰ λέω ;
- I 1...
— Άπλούστατα τοΰ λέω: σή· 

κ ω - τ ά κ η.
Καί τούς ζητάτε συγγνώμη πού 

τούς μαυρίσατε τό... σηκότι μ’ αύ
τό καλαμπούρι.

ΜΑΘΗΜΑ 25ον

Λαμβάνετε μίαν γυναίκα καί 
τήν όνομάζετε Ούρανίαν.

Μετά ταύτα της λέτε έμπιστευ- 
τικά στό Αριστερό της Αφτί:

— Πάρε, Ούρανία ένα τόξον καί 
έβγα έξω στό δρόμο γιατί μοΰρ- 
χεται... ένα καλαμπούρι.

Εκείνη φυσικά θά σάς Ακούση, 
θά πάρη ένα τόξον καί θά βγή 
έξω.

Τότε σείς μέ καταπληκτικήν τα
χύτητα μαζεύετε δλους τούς φί- 
λους σας καί δείχνοντας τους τό 
τόξο πού κρατά ή Ούρανία, τούς 
ρωτάτε :

— Τί είνε αύτό ;
Έότν έκεϊνοι σάς ποΰν πώς εΐν« 

Ούράνιον τόξον, ση.ιιαίνει 
πώς είνε ηλίθιοι. Διότι και σείς 
αύτό θά έλέγοιτε.

ΜΑΘΗΜΑ 26ον
Τό κατωτέρω καλαμπούρι είνε 

άπό τά δυσκολώτερα, καθ’ δτι τά 
ϋλικά μέ τά όποια παρασκευάζε
ται, σπανίζουν είς τήν Αγοράν.

Καί Ιδού:
Λαμβάνετε ένα Ανθρωπον πού νά 

έχη πιστήν σύζυγον.
Χωρίς νά θίξετε καθόλου τήν 

σύζυγόν του, φροντίζετε νά συνά
ψετε φιλικός σχέσεις μετ’ αύτοΰ.

"Οταν γίνετε φίλοι, μέχρι τού 
σημείου νά καταφέρτ] ό ένας καρ- 
παζάν έπί τοΰ τραχηλιά τοΰ Αλ
λου, τότε μπορείτε να βάλετε έμ· 
πρός τό καλαμπούρι.

Αγοράζετε μερικά άνθη, τά δί
νετε στό φί\ο σας καί τού λέτε νά 
πάη νά τά δώση στήν πιστή σύζυ
γό του.

Αύτός βεβαίως τά πέρνει καί 
τρέχει για νά έκτελέση τήν παρά- 
κλησί σας.

Μόλις δμως άπο,μακρυνθή όλίγα 
βή ματα, τοΰ φωνάζετε:

— Κύριε Άνθυπασπιστά I Κύρι· 
Άνθυπασπιστά I Έλάτ’ έδώ...

Αύτός βεβαίως θά γυρίση, χω
ρίς δμως καί νά έννοη γιά ποιό 
λόγο έγινε άνθυποοσπιστής.

"Οτατν πλησιάση κοντά θά σάς 
ρωτήση:

— Γιατί μέ φωνάζεις έτσι ;
— Μά Αφοΰ είσαι Άνβυπασπι· 

στής I
— Έγώ I ;
— "Αμ ποιός, έγώ ; I
— Καί γι«χτί είμαι άνθυπασπι- 

στής ;
— Νά σοΰ έξηγήσω Αμέσως. Δέν 

μοΰ λές, σέ παρακαλώ, ποιανης 
πάς τά Ανθη ;

— Της πιστής μου γυναίκας...
— Άρα είσαι Άνθυπασπιστής!
- Γιατί ;
— Άφοΰ: άνθη-πάς^πιστή ς, 

τί θέλεις νάσαι ; Άντισυνταγμα- 
τάρχης ; I

Διά τού αύτοΰ καλαμπουριού δΰ 
νασθε νά προαγάγετε είς άνθυπα- 
σπιστάς πολλούς κατ’ Αρχαιότητα 
....έπιλοχίας I

Τί σάς κοστίζει ;
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ΕΚΝΡΪΙίΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 
ffl ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑΝ

ΑΟΙΙΣ ΒΑ80Σ, ΛΑΒΟΣ MIA ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

-Η ΕΛΛΑΣ ΣΤΡΑΤΟΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠ’ ΑΚΡΟΥ ΕΙΣ ΑΚΡΟΝ
•ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
•ΟΦΥΓΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
-0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΛΑΒΕ ΤΟΝ ΚΟΝΔΥΛΗΝ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΕ ΝΑ...ΠΛΥΝΗ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΥ 
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΜΩΣ Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΕΜΕΤΡΙΑΣΘΗ ΜΕΤΑ-

ΤΡΑΠΕΙΣΑ ΕΙΣ...ΘΑΝΑΤΟΝ !

Τάπε στό δικαστήριο ό Λάσκαρης 
(έν τάξει, 

τις άλλες στήν περίφημη τής «Πα- 
(παρούνας» δίκη, 

γιά τούς βρωμοκαλόγερους πού έ- 
(χουνε λυσσάξει 

καί τώρα πάλι άκούατηκε και- 
(νούριο ρεζιλίκι.

«Τά πισινά τοΰ μουλαριοΰ, τά 
Β( μπρος τοΰ καλογήρου, 

είπε, τά φοβερώτερα είνε σ’ αύτή 
χτίση» 

ιροί τοΰ 
(πόέογύρου, 

είνε γιατί τόν έχουνε λίγο-πολύ 
(μπουχτίσει.

TO ITIimOlOH' 'ΟΜΟΝΟΙΑ,, 
ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ίΙ! ΤΜ Μ WPTIOH IBM

---------------—
ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ 

ΤΟΠΟΥ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΣΜΗΝΟΥΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
ΤΙ ΕΙΠΕ, ΤΙ ΤΟΥ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΕΠΑΘΕ! 

ΑΙ ΕΝΤΥΠΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣ ΤΗΝ ΕΓΛΥΤΟΣΕ

Ποιος ήδύνατο ποτέ νά, φαντασθή 
ότι ό φυγάς στρατηγός, ό υπερήφα
νος καβαλλάρης τών κεραμιδιών, ό 
άνθρωπος ό :
- «Είς μίαν μόνην ώραν 
τήν γήν παίξας, τήν γήν χάσας είς 
. (τών ’Αθηνών την χώραν,
θά ήτο δυνατόν όχι μόνον νά μή συλ- 
ληφθή, άλλά νά έπανέλθη ένδόξως 
είς τήν ένδοξον ’Ελλάδα καί νά μάς 
σώση ακόμη μίαν φοράν διά τής γνω
στής του μεθόδου ;

«** - , -γ
Πράγματι ώς είμεθα είς θέσιν νά 

.γνωριζωμεν ό Στρατηγός Πλαστή
ρας έπανακάμψας έκ Ρόδου έγκατε- 
στησε έπί τής Ελλάδος Δικτατορί
αν καί έπί τής Δικτατορίας τον έαυ- 
,τόν του, ύπο τάς έξής άνατριχιαστι- 
κάς τώ όντι συνθήκας.

***
’Αργά τήν νύκτα χθές, μυστηριώ

δης μικρά λέμβος με μυρίας οσας 
προφυλάξεις κατώρθωσε νά πλησιάση 
αίαν έρημον άκτήν τής Γλυφάδας. 
’Εκ τής λέμβου άπεβίβάσθήσαν άμέ
σως δυο άνθρωποι έκ τών όποιων ό 
είς ήτο ό Στρατηγς Πλαστήρας. καί 
ό άλλος ό Κολοσσός τής Ρόδου. Ώς 
γνωστόν ό Κολοσσός τής Ρόδου υπη
ρετεί άπό ήμε’ρών ώς μπράβος είς 
τήν ιδιαιτέραν σωματοφυλακήν τοΰ. 
Στρατηγού. ■

Οί δύο λοιπόν μυστηριώδεις νυκτε
ρινοί έπισκέπτάι έπιβιβασθέντες τών 
ποδών των κατέφθασαν έσπευσμένως 
είς τάς ’Αθήνας καί εΐσήλθον διά ρή
ξεως έντός . τοΰ Υπουργείου Στρα
τιωτικών τό όποιον καί κατέλαβαν έν 
όνόματι τοΰ ονόματος τού κ. Πλα- 
στήρά.

Χαρακτηριστικόν τής καταλήψε- 
ως τού Υπουργείου είνε ότι ήναγκά- 
σθησαν νά κατεδαφίσουν, δλόκληρη 
σχεδόν τήν πρόσοψη, διά νά δυνηθή 
νά είσέλθη ό Κολοσσός τής Ρόδου, 

■ώς άλλος Δούρειος ίππος εις τήν 
Τροίαν. ■

"Αμα τή άναγγελία τής κηρύξεως 
καί έπικρατήσεως τής Δικτατορίας, 
άπαντες οί προσωπικοί έχθροί τοΰ Δι, 
κτάτορος έσπευσαν νά.... γίνουν φί
λοι του, προσχωροΰντες κλειστοίς όμ 
μασι είς τό κίνημα.

Ό κ. Πλαστήρας ηύχαρίστησεν 
αυτούς καί παρέθεσε πρός τιμήν"των, 
πρόγευμα είς τήν στέγην.... Π α- 
τρίδΟς. · * _ :

Μεγάλη σπείρα συντακτών τής 
«Παπαρούνας» κατώρθωσε νά συνάν
τηση άμφοτέρους τούς ήρωας τοΰ με
γάλου τολμήματος καί νά λάβη παρ’ 
αύτών τάς κατωτέρω συνεντεύξεις.

—Διατί Στρατηγέ κάματε πάλι 
κίνημα ;

—Τί νά κάνω παιδιά μου ! ’Om 
δέν κ ι ν ο ΰ μ α ι έγώ, κινείται 
ή Γή ! Δέν είδατε τί έγινε στά Δω
δεκάνησα ;

—Είνε άλήθεια ότι σάς έκάλεσαν 
στό Μεξικό γιά νά τούς διοργανώσετε 
μιά σειρά έπαναστάσεων ;

—Ναί, ά),λά δέν θά πάω.
—Γιατί Στρατηγέ ;

—Άφοΰ έδώ διψάει ή αυλή μας, 
θά τρέχω, έξω νά κάνω επαναστάσεις;. 
’■Α, όλα κι’ δλα ! Πρό παντός είμαι.. 
πατριώτης.

— Ποια είνε κ. Πλαστήρα τά ι
δανικά τής νέας έπαναστάσεώς σας;

Ό Στρατηγός άνελύθη είς γέλω- 
τας :

—Χά χά χά, τά ιδανικά, παιδιά 
μου, παραμένουν πάντοτε τά ίδια,.ζ

—Δηλαδή ;
:—Τά... Ταμεία τοΰ Κράτους, δέν 

καταλαβαίνετε ; Πίσω άπ’ τό δά
κτυλό .μας θά κρυβόμαστε ;!

Κατόπιν οί συντάκτες μας έπιβι- 
βασθέντες άεροπλάνου άνήλθον και ε- 
λαβον συνέντευξιν. μέ τήν κεφαλήν 
τού Κολοσσού τής Ρόδου.

■—Πώς έγνωρίσατε, κ. Κολοσσέ 
τόν κ. Πλαστήρα ;

—Τόν είδα μιά φορά νά περνάη 
κάτω άπό τά σκέλια μου καί τόν συ- 
νεπάθησα πολό..,.

—Καί τώρα είσθε είς τήν υπηρε
σίαν του ; ·.■>

—Μάλιστα, Μοΰ άνέθεσε έργολα- 
βικώς νά δείρω τον Κονδΰλη, άλλά 
δέν μπορώ νά πάρω...μυρουδιά που 
είνε ; ■ .

Αϊ ρέ, μυστήρια πράματα πού γί- 
(νάνε στόν "Αθω, 

στή φύση άμαρτήσανε καί πάλι 
(καταφώρως 

κι’ άπό τόν τύπο έτυχε έτοΰτο νάν 
(τό μάθω, 

θά πάψη νά όνομάζεται στό μέλ- 
(λον "Αγιον "Ορος.
*** . ,,ν-.·· -

Ρέ, dryio όρος είν’ αύτό, γιά είνε 
(όρος τράγιο, 

άφοΰ όλοι τους βαρβάτεψαν οί 
(βρωιμοκαλογέροι 

καί πιάσανε, ρέ, τό παιδί—ποΰ τδ- 
(βραν τό κουράγιο! — 

κι’ άπάνου του άρχίσανε νά τρί
βουν τό πιπέρι.

Γ'άκουσα κΓ άγανάχτησα καί μοΰ 
(σηκώθ’ ή τρίχα! 

θεούλη μου, άνάκραξα, τί πράμα- 
(τα είνε τοΰτα!

Αϊ ρέ, βρωμοκαλόγεροι, στά χέρια 
(μου άν σάς είχα, 

τά μούτρα θά σάς χάραζα μέ κα- 
(μουτσά καί κνοΰτα.

ΚΑΡΥΑ!, Απρίλιος. (Τοΰ άπε- 
σταλμένου μας). — Μεγάλη συγ- 
κίνησις συνέχει τούς μονάχους τοΰ 
όρους "Αθως, οί όποιοι έπληροφο- 
ρήθησαν ότι καταπλέει όσονούπω 
τό έπιβατικόν άτμόπλοιον «'Ομό
νοια», μεταφέρον άβρόν φορτίον 

■- tk'. νεαρών προ
σκυνητών, πού 
μεταβαίνουν είς 
τό όρος "Αθως, 
πρός έπίσκεψιν 
καί χρήσιν τών 
καλογήρων. Τό 
σχετικόν τηλε
γράφημα, τό ό
ποιον έλήφθη ά
πό τόν σταθμόν 
χωροφυλακής Κα 
ρυων, δέν άναφέ- 
ρει περί τοΰ άκρι 
βοΰς άριθιιοΰ τών 

«κομματιων» πού μεταφερονται, 
πάντως οι μοναχοί δέν ήμποροΰν, 
ούτε άποπειρώνται νά κρυψουν τήν 
χαράν των έπί τφ άγγέλματι καί 
άπο πρωίας μέχρις έσπέρας άντη- 
χοΰν αί έκδηλώσεις τής εύθυμίας 
των. Έπεσκέφθην τούς μοναχούς, 
άφοΰ έλαβον άλα τά προφυλακτι- 
κά μέτρα καί Ιδίως ζώνην άσφα- 
λείας έξ έκείνων πού έχρησιμοποι- 
οΰντο κατά τόν μεσαίωνα ύπό τών

σε. "Οπωσδήποτε ή συνέντευξις έ- 
συνεχίσθη. - ·■<-

— Είνε άιληθινά, πάτερ μου, έ- 
ρώτησα, τά διαδιδόμενα περί τών 
παθημάτων ένός νεαροΰ άπό τήν 
Καστοριά, τόν όποιον παρελάβατε. 
μαζύ σας, τόν’’Ιούνιον τοΰ 1931, 
διά νά τόν κάμετε δόκιμον μονα
χόν καί υποτακτικόν σας ;

— Λέτε γιά τό Χρηστάκη ; Ήρώ 
τησε ό πάτερ Άραβοσίτιος. Καί 
προσέθεσε γλύφοντας τά μουστά
κια του: Καλό, πολύ καλό, παρα- 
πολύ καλό παιδάκι ό Χρηστάκης. 
Είνε ένα άπό τά πιό καλά παιδιά 
πού έγνώρισα. "Ονομα καί πράμα 
ύποτακτικός. Σέ δ,τι τοΰ έλεγα έ
γώ καί δλοι οί άγιοι πατέρες δέν 
έλεγε ποτέ «όχι». Σήκω ; τοΰ λέ
γαμε. Σηκωνότανε. Κάτσε ; Κα
θότανε. Σήκω καί κάτσε ; Σηκω
νότανε καί καθότανε. Σκύψε ; "Ε
σκυβε. ^ανασκϋψε ; Ξανάσκυβε. 
Μήν κουνιέσαι ; Δέν κουνιότανε. 
Κουνήσου ; Κουνιότανε... "Αχ, εί
πε στό τέλος μέ ένα στεναγμό ό 
πάτερ Άραβοσίτιος. Τέτοια παι-

. —Μά σείς κ. Κολοσσέ εισθε πολύ 
σωματίδης καί θά κοστίζετε πολύ 
στόν Πλαστήρα.

•—Μπά, μή τό λές αύτό παιδί μου. 
Δέν έχει .νά κάνη τό σώμα ρέ τό φαί. 
Ή θέσις παίζει ρόλο. Υπάρχουν άλ
λοι πού είνε σάν μύγες μπροστά μου 
κι’ δμως τρώνε δέκα φορές περισσό
τερο άπό μένα. .

— Ποιοι είν’ αύτοί ; ’<
• —Ξεχνάω τά όνόματά τους. · Υ
πουργοί είνε μιά φορά.

Κατόπιν ή αγέλη τών συντακτών 
μας πτύσασα τρις τόν Κολοσσόν τής 
Ρόδου διά νά μή , ματιαστή. πρόσε-. 
γειώθη όμαλώς είς τούς ποδας του 
καί έπέδραμε είς τά-γραφεία μας. ‘

Μ’ άς δώσω τόπο στήν όργή! Ά- 
(φοΰ ό θεός δέ ρίχνει 

νά κάψη τούς καλόγερους φωτιά, 
(μπαρούτι, θειάφι, 

δέν κάνει ένας άνθρωπος τόση κα- 
(κία νά δείχνη, 

γιατί άν θυμώση ό θεός θά· πάμε 
(ούλοι στράφι...

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕ’Ν

ΑΠΟΠΕΙΡΓΑΗΑΙΡΕΣΕΩΣ
Χθές περί ώραγ ΙΟην νυκτερινήν 

ό Μ. Πετράνης έρράπισε έν μέση ό- 
δώ Σταδίου τον φίλον του Άθ. Θρά
καν διότι ένώ τού είχε ΰποσ-χεθεϊ νά 
τοΰ δανείσιρ έκατο δραχμάς, όταν: 
τοΰ τάς έζήτησε άπεπειράθη νά άν·αί- 
ρέσή τήν ύπόσχεσίν του.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΛΜΟΙΙΣ
Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι καί τε

θλιμμένοι γονείς, ,σύζυγοι., αδελφοί, 
θείοι, ανεψιοί, . τέκνα, εγγονοί καί 
κουμπάροι; δηλοϋμεν ότι ή κηδεία τού 
χθές άποδιώσαντος λατρευτού μας 
Γεωργάκη θά γίνη τό άπογευμα ώρα 
4 τής 26 Νοεμβρίου 1987.

Παρακαλοΰνται δθεν οί τότε έπι- 
ζώντες συγγενείς καί φίλοι, δπως πα 
ρακολουθήσουν τήν εκφοράν.

ΝΕΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ
Άπεβίωσε χθές είς τό Πολιτικόν 

Νοσοκομείου ό Γ. Παραλυμένος συ
νέπεια μεγάλων καταχρήσεων τάς ό
ποιας έκαμε είς τήν ζωήν του.

Κατά τοΰ μεταστάντος ύπεδλήθη- 
σαν πλείσται δσαι μηνύσεις.

ΜΙΑ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

r

Μία καί μοναδική φωτογραφία τοΰ 
Κολοσσού τής Ρόδου, τόν όποιον ό κ. 
Πλαστήρας μετέφερεν ένταΰθα έκ 
Δωδεκάνησου, κατόπιν άδειας τών 
’Ιταλικών άργών. Ό Κολοσσός τής 
Ρόδου είς ήλικίαν 3 δευτερολέπτων!

Οί μοναχοί τοΰΑγίου "Ορου; υποδέχονται τό άτμόπλοών «’Ομόνοια» μέ τό ά- 
5^ 6ρόν καί πολύτιμον φορτίον του.--

συζύγων πού άνεχώρουν διά τόν διά είνε σπάνια σήμερα.
πόλεμον καί ήθελον νά είνε βέ- — Καί τώρα τί έγινι ’ ', ’ 
βαιοι ότι ή σύζυγος θά παρέμενε νέος ; Ήρώτησα τόν πάτερ Χρυσό-

έγινε αύτός δ

πιστή, διά νά πληροφορηθώ τάς 
έντυπώσεις των άπό τό εύάρεστον 
άγγελμα.

Καί πρώτον είδον καί συνομίλη
σα έπί μακράν μέ τόν γνωστόν κα 
λόγηρον Άραβοσίτιον, ό όποιος ύ- 
πή.ρξεν ό πρώτος γέρων πού παρέ
λαβε τόν μικρόν Χρήστον Κόμπον 
καί τόν μετέφερεν είς τό άγιον ό
ρος διά νά τόν άγιάση. Ό σεβα
στός γέρων μέ έδέχθη προσηνέ- 
στατα καί φιλοφρονεστατα καί ά
φοΰ μοΰ έθώπευσε τό πηγοΰνι μέ 
μίαν πατρικωτάτην χειρονομίαν, 
μέ ήρώτησε τόν σκοπόν τής έπισκέ- 
ψεώς μου.

— Ήλθα, πάτερ μου, διά νά σάς 
Κσω ποιά είνε ή Ιδέα σας γιά 

ιναΐκες ;
— Τί πράγματα είνε αύτά ; Μέ 

ήρώτησε μέ άπορίαν ό άγιος γέ
ρων (ό όποιος, σηιμειωτέον, ούτε 
τόσο άγιος, ούτε τόσον γέρων ήτο, 
όσον έφαίνετο.)

—Δέν είνε πράγματα, πόετερ μου, 
αί γυναίκες! Άπήντησα έκπληκτος 
διά τήν σοφίαν τοΰ σεβασμίου γέ
ροντας καί μέ κάποιον φθόνον διά 
τήν άγίαν του άγνοιαν. Είνε όντα 
δπως έγώ κι’ έσεΐς.

— ’Άν είνε δπως έσεΐς, παρετή- 
ρησεν ό σεβαστός γέρων, ένφ συγ
χρόνως μέ παρετήρει μέ άγίαν τρυ 
φερότητα, δεν θα είνε άσχημα 
όντα!

Ή παρατήρησις αυτή τοΰ σεβα
σμίου γεροντος πολύ μέ έκολάκευ-

στομο.
Καί ό σεβάσμιος γέρων, κουνών

τας τό τριχοφορτωμένο κεφάλι του 
άναστέναξε καί πάλι.

— "Αχ, τέκνον μου! Ή άχαρι- 
στία είνε ή μεγαλείτερη άμαρτία 
στόν κόσμο. Μοΰ έφυγε...

■ — Σάς έφυγε, πάτερ μου ;
— Ναί, δυστυχώς! ’Απάνω πού 

τοΰ είχαμε άνοίξει τά μάτια, άπά- 
νω πού τό μάθαμε τό παιδί αύτό 
νά μάς φροντίζη καί νά μάς περι- 
ποιήται, απάνω πού τοΰ είχαμε μά 
θει δλα μας τά χούγια καί μάς 
είχε μάθει κι’ αύτό, μάς έφυγε. 
Το ξεμυάλισαν κάτι άλλοι, κάτι 
παμπόνηροι καλόγεροι, όργανα 
τοΰ διαβόλου καί μάς τό άποπλά- 
νησαν τό παιδί.

— Δέν είνε δυνατόν νά ληφθοΰν 
μέτρα έναντίον των, πάτερ μου ; 
Ήρώτησα.

— Σότν δύσκολο φαίνεται τό 
πράγμα. Εΐπεν ό πάτερ Άραβοσί- 
τιος. Βλέπεις, τέκνον μου, ή φύσις 
τοΰ άνθρώπου είνε πονηρά καί δέν 
άναγνωρίζει τήν εύεργεσίαν.

Ήθέλησα νά παρηγορήσω τόν 
άτυχή καλόγηρον, πού τώρα στά 
γεράματα έγεύθη τούς πικρούς 
καρπούς τής άχαριστίας.

— "Εννοια σας, πάτερ μου! Τοΰ 
είπα. Ό θεός είνε μεγάλος καί 
δέν άφίνει νά χαθή κανένας...

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθη ό 
όξύς ήχος σειρήνος άτμοπλοίου,

(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

— ‘Έννοια σας, πάτερ μου 
είπα. Ό θεός είνε μεγάλοι, 
δέν άφίνει νά χαθή κανένας...

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσί


