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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ.... ΗΛΙΟΙ!

| Νο>,

Ή «Πώλ Νόρ Φιλμ» παρουσιάζει τούς κινηματογραφικούς... ήλιους: Πέγκυ Τσάλνταρ ώς Μπέν Χούρ-χοΰρρρ 1 — Τήν Λίμπερ- 
τ υ Β έ ν ζ ε λ είς τήν ταινίαν «Λευ κός Δαίμων». — Τόν ΤώρτζΧωσέ Π έ ν σ ι λ Κόντυλ ώς Μοχί κα. — Τήν "Α ν τ ρ ι ο υ Μί τσε λ 

είς τό έργον: «Δέ θέλω νά ξέρω ποιος είσαι» καί τόν Νίκυ Πλάστερ ώς «Άσύλληπτον Φαντομάν».
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Γραφεία: ΚΟΡΑΗ 4

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΟΜΟΛΟί ΙΑΙ

Ώ ΔΩΡΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Η “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,.
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΗΣ

ΠΡΟ Παν ΙΌΣ ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ!
Χωρίς νά πηγαί-νη κόντρα, χωρίς νά 

καταοτρατηγή ιόν περί τύπου Νόμο καί 
τις Ο.ατάξε.ς πού απαγορεύουν στίς ε
φημερίδες καί στά περιοδικά την παρο
χή δώρων στους αναγνώστες των, ή 
«Παπαρούνα» τά έχει καταφέρει μιά 
χαρά, νά χαρίζη στό άπειροπληάές α
ναγνωστικό της κοινό τά καλύτερα δώ
ρα τοΰ ©εσύ Πρώτα-πρώτα ή «Πα
παρούνα» χαρίζει στους αναγνώστες της 
τή χαρά, τήν εύΟνμία, τό κέφι, τό ευ
χάριστο ξάφνιασμα μέ τίς πρωτότυπες 
ίμπνεύσεις της, τή δροσιά τών χαρι
τωμένων της «φαντασιών». "Υστερα ή 
«Παπαρούνα», χωρίς νά τό... καταλα
βαίνετε καί χωρίς νά τό καταλαβαίνουν 
κ’ οί ίδιοι έχει γίνει τό εντευκτήριο Ο
λων τών πνευματικών αξιών χ·άθε τόπου 
καί χρόνου. Γιατί, αλήθεια. Οί αναγνώ
στες τής «Παπαρούνας» συναντιόνται 
μέσα στίς σελίδες της καί διασταυρώ
νονται μέσα στίς στήλες της μέ τίς με
γαλύτερες διάνοιες κάθε χώρας καί κά
θε έποχής, πού έχουν κάνει κάτι στήν 
περιοχή τοΰ πνεύματος καί τοΰ χιού
μορ ! Μάλιστα, κύριοι ! "Ας είμαστε με- 
τριόφρονες ! Ή «Παπαροΰνα», αν βα
σιζότανε μόνο στή φυσική.... εξυπνάδα 
καί στό χιούμορ τών εκδοτών της δέν 
θά έκανε τίποτα καί δέν θά άξιζε ούτε 
στό νυχάκι αύτοΰ πού αξίζει το>ρα. Άλ
λά, δπως είπαμε στήν αρχή, ή «Παπα
ροΰνα» έχει τό ευτύχημα νά συγκαταλέ- 
γρ ανάμεσα στούς συνεργάτες της τούς 
πνετητατωδέστερους συγγραφείς, τούς 
πειό σπουδαίους χιουμορίστες πού έζη- 
σαν καί πέθαναν στόν πλανήτην μας. 
Π ραγματικά ! "Ολος ό κόσμος γιά μάς 
δούλειρε, γιά μάς δουλεύει ! Γιά μάς 
γυρίζει ό πλανήτη; γύρω άπό τόν άξο
να του. Γιά μά; οί πολιτικοί τής Ελ
λάδος κι’ δλου- τοΰ κόσμου κάνουν γκά- 
φες απάνω στις γκάφες. Γιά μά; οί άν
θρωποι είνε αρπαγές, άδικοι, διεφθαρ
μένοι, διεστραμμένοι, κακοί. Γιά μάς υ
πάρχει ή κρίση, ή ανεργία, ή φτώχεια, 
ή μιζέρια, ή στενοχώρια. Γιατί άν δέν 
υπήρχαν δλ’ αύτά καί τόσα άλλα ακό
μα, πώ; θά γύρευε ό κόσμος λίγη χα
ρά, λίγη ξεκούραση, λίγο ξέσκασμα 
στήν «Παπαροΰνα» ;

Καιρός λοιπόν είνε νά άποκαλύψουμε 
ποιοι είνε οί συνεργάτες μας πού μέ τό 
αθάνατο πνεΰμα τους κατέστησαν τήν 
«Παπαροΰνα» τό πειό έξυπνο, τό πειό 
γουστόζικο καί τό πειό χαρακτηριστικό 
περιοδικό τοΰ είδους του, πού έκανε τά 
χλωμιάση έμποό; του, ακόμα καί ή «Έ- 
φηωερίς τή; Κυβερνήσεως» !

Στήν «Παπαροΰνα» έχουν δημοσιεύ
σει ώς τιόρα συνεργασία τους, χωρίς, 
βέβαια, νά τό... ήλπ.ζαν. οί μεγαλύτε
ροι χιουμορίστες τών αιώνων. Πραγ
ματικά, στήν «Παπαρούνα» έχουν βρή 
τή θέση του; κομμάτια άπό τόν ’Αρι
στοφάνη (πού γράφει στήν «Παπαροΰ
να» μέ τό ψευδώνυμο «Φάνης- Άρΐ- 

Α! ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΑΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

1) Ό νεαρός Δόν Ζουάν κ. Μήτσος Παλουκοπηδηχτόπουλος είχε πά
ρει μιά πρόσκλησι τής ωραίας Πιπίτσας, πού μήνες τήν πολιορκού
σε χωρίς άποτέλεσμα... «Τ’ άπόγεμα μπορείτε νάρθήτε στό σπίτι.... 

θά σάς περιμένω στό μπάνιο...» τοΰ έγραφε ή ώραίά Πιπίτσα.
2) Φαντάζεται ό καθένας τή χαρά τοΰ νεαροΰ Δόν Zouocv κ. Μήτσου 
Παλουκοκαυτοπούλου δταν έπήρε τό γράμμα τής ώραίας Πιπίτσας. 
Τήν ώρισμένη ώρα βρισκόταν στό σπίτι της καί άνοιγε τήν πόρτα 
τοΰ μπάνιου. Όπότε.... (’Ίδετε είκόνα.) Καί ό νεαρός Δόν Ζουάν έ

μεινε στά κρύα τοΰ λουτροΰ τής ώραίας Πιπίτσας.

οτος») άπό τό Λουκιανό, άπό τόν Πλαΰ- 
το, τό Μαρτιάλη, τόν Ίουβενάλη, ιόν 
Κάτουλλοέ άπό τό Ραμπελαί, άπό τόν 
Θερδάντες κλπ. Άπό τούς νεωτέρους 
συνεργάστηκαν καί συνεργάζονται τα- 
κτικά στήν «Παπαρούνα» ό Κάλντερον,· 
ό Μολιέρος, ό Συρανό ντέ Μπερζεράκ, 
<> Λαφονβαίν, ό Σαίκσπηρ, ό Νπντερό, 
ό Βολταϊρος, ό Σκαρρόν, ό Πιρόν, ό 
Σαμφόρ καί Ριβαράλ, ό Άνατόλ Φράνς, 
e Κουρτελίν, ό Τριστάν Μπερνάρ, οί 
Φισέρ, ό ’Ωριόλ, ό Μάρκ Τουαίν, ό Ζε- 
[,όμ, ό Μπέρναρ Σώ κλπ.

Καί άπό τού; "Ελληνα; ; "Ολοι οί 
άπό αιώνων κεκοιιμηιμένοι ευφυείς πατέ
ρες μας καί πολλοί άπ’ αύτούς πού ζοϋ- 
νε σήμερα. Ποιοι είνε ; "Α, αύτό είνε 
τό μυστικό μας, τό περίφημο μυστικό 
τή; «Παπαρούνας». 'Οπωσδήποτε, δέ 
διστάζουμε νά φέρουμε στή δημοσιότη
τα μερικά ονόματα συνεργατών τή; 
«Παπαρούνα;». Καί πρώτα-πρώτα ά- 
ναφέρουιιε τό όνομα τοΰ τέω; πρωθυ- 
τουργοΰ τή; Έλλάδο; κ. ’Ελευθερίου 
Κ. Βενιζέλου. Είνε Αύτό; πού μέ τήν 
Μεγαλουργόν ανοησίαν του καί μέ τήν 
ύπομαυρόσκουφον πονηριάν του, μέ τήν 
μεγαλοφυή άγυρτείαν του καί μέ τόν 
ίλιγγιώδη άνεμοστροβιλισαόν του δίνει 
τροφή στή σάτυρα τή; «Παπαρούνα:». 
Άλλά καί ό σημερινό; πρόεδρο: τή: 
ίλληνική; κυβερνήσεω;, ό υπό τό όνομα 
Π αναγή; Τσαλδάοη;, έκ Καμαρών τή: 
Κορινθία;, πρωταθλητή; τή: ϋπνοβασί- 
ας έν τή Νοτιοανατολική Εύρώπη, σι>γ- 
καταλέγεται στούς πολυτίμου; σύνεργά 
τε; τή; «Παπαρούνα;». Αληθινά. Ά
πό έλά-χιστα φύλλα τή; «Παπαρούνα;» 
έλειψε ή συμπαθητική φάτσα τοΰ σημε
ρινού "Ελληνας πρωθυπουργού. Μέ τήν 
έξυπνη του φ>υσιογνωμία, μέ τή γοργό- 
τητά τής σκέψεως καί τής άντιλήψεα'ις 
του, μέ τό φτεροΰγισμα τής «πάντ’ α
νοιχτής, πάντ άγρυπνη;» φαντασίας 
του, μέ τήν- απαράμιλλη όρμητικότητά 
του, είνε απαραίτητος σέ κάθε φύλλο 
τή; «Παπαρούνας».

Άπό τού; άλλους μα; συνεργάτες α
ναφέρουμε τούς κ. κ. Μιχαλακόπουλον, 
Καφανπάρην, Παπαναστασίου, Κονδύ- 
λην, Πλαστήραν, Π άγκαλον, Μερκού- 
ρην κλπ. "Ολοι αϊτοί συγκαταλέγονται 
μεταξύ τών φαιδρότερων προσώπων τής 
νεωτέρα; Έλλάδο; καί ή παρουσία των 
είς τήν «Παπαρούναν» έξασφαλίζει 
στούς αναγνώστες τη; τή χαρά, τήν 
ευθυμία, τή ξεγνοιασιά. Γιατί δταν έ
χουμε μαζί μας τού; πολιτικού; ά-.-δρε; 
τή; χα'ιρας, τί τού; θέλουμε τού; άλ
λου; συνεργάτες στό έργο τή; άναμορ- 
φώσεω: τοΰ μελαγχολνκοϋ χαρακτήρα; 
τοΰ "Ελληνα; έπί τό φαιδρότερου, πού 
έχει άναιλάβει τό περιοδικό μα: ;

"Οσο γιά τού; άλλου: συνεργάτες μας 
—καλύτερα νά μή τού; αναφέρουμε. Δέν 
έχουμε σκοπό νά εκθέσουμε τό περιο
δικό ιιας ! Τών φρονίμων ολίγα !

ΚΕΑΤΕΡΑΙ
ΕΠΙΣΤΟΛΛΙΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Δημοσιεύουμε στό φύλλο αύτό 
τής «Παπαρούνας» γράμματα άισ 
γνωστών, που μας έστάλησαν μέ 
κρίσεις γιά τό περιοδικό μας. ‘Ό
πως ύποσχεθήκαμε άφίνουμε στους 
επιστολογράφους μάς κάθε έλευ- 
Θερία ιά μάς λένε τά τρωτά μας, 
νά μάς βρίζουν καί νά μάς έπαι- 
νοΰν άκόμη I

Καί νά ή άπόδειξις:
Κύριε Πώλ Νόρ,

‘Η «Παπαρούνα» σου είνε χαρι- 
τόδρυτη. Τήν πρωτομαγιά, ποΰμα- 
νε στήν έξοχή, έβλεπα, μ’ εύχαρί- 
στησί μου μεγάλη πώς όλος ό κό
σμος είχε ξετρελλαθή μαζύ της. 
Καί σέ ποιανού τά χέρια δέν τήν 
έβλεπες ; ΚΓ ήταν, νά σοΰ ζήση, 
στά χέρια όλου τοΰ κόσμου χάρμα 
ϊδέσθαι. ΤΗταν κυριολεκτικώς ό 
κόσμος ξετρελλαμένος μαζύ της. 
Αύτά σοΰ τά λέω δχι άπό ζήλεια, 
άλλ’ άπό εύχαρί-στησι. Τό νοΰ σου 
καί τά μάτια σου δεκατέσσερα νά 
μή σοΰ τή μαλάσουνε κΓ υστέρα 
δέν άνακατευαμαι!

Δημ. Πρόξενος

Δεσποινίς «Παπαροΰνα»,
Άπό τήν πρώτη ημέρα πού βγή

κες καί σύ στό κλαρί, φιγουράτη- 
φιγουράτη, στά κόκκινα ντυμένη, 
μοΰ μπήκες μέ μιας στό μάτι καί 
άμέσως άρχισα άπό τήν ή μέρα έ
κείνη συνεχώς μέχρι σήμερα νά σέ 
πασπατεύω στά χέρια μου καί νά 
ξαπλώνομαι κάθε Παρασκευή βρά
δυ μαζύ σου στό κρεββάτι μου. Εί
σαι πονηρή, έξυπνη καί ξεμυαλί- 
στρα, σάν όλες τίς γυναίκες. Μά 
έγώ δμως σέ άγαπώ καί άς μήν 
έχης έκεΐνο πού έχουν οι άλλες γυ
ναίκες. Έσύ δμως τίποτε άπό δλα 
αύτά δέν ξέρεις. Ξέρεις μόνον κά
θε φίλο σου γνωστό ή ώγνωστο νά 
τόν κτυπάς σάν κταπόδι, μέσα στά 
κόκκινα φιλο-κάρδια σου μέ, μόνον 
μιά πικρή καί ειρωνική σου λεξοΰ- 
λα. Σέ συχωρώ όμως, γιατί γιά 
μένα είσαι τό π&ν, είσαι τό γέλοιο 
μου, ή χαρά μου, είσαι ό λυτρω
τής μου. Καί ξέρεις γιατί ; θά 
στό πώ. Γιατί είμαι έρωτευμένος 
καί στάζω δλο μελαγχολία. Πώς 
λοιπόν νά μή σέ άγαπώ, άφοΰ μέ 
γλυτώνεις άπό τό κατσούφιασμα ; 
Λοιπόν, άγαποΰλα μου, άπό σήμε
ρα πού σοΰ γνώρισα τήν άγάπη 
μου θά σοΰ έξομολογηθώ καί κά
τι: Γράφω στίχους. Μή μέ κατη- 
γορήσης γι’ αύτό. Έξ άλλου ποιός 
έρωτευμένος δέ γράφει στίχους ; 
Καί μερικούς άπό αύτούς σοΰ 
στέλλω σήμερα ώς δείγμα.... γιά 
νά δής έάν μπορώ νά συμπεριλη- 
φθώ καί γώ στό ρητό σου: 
«ύπεράνωδλωντόπνεΰμ α».

Τίποτε άλλο.
Περιμένω άπάντησίν σου μέ τό 

πρόσωπο πού ξέρεις: «Τήν Καθα- 
ρ ί σ τ ρ ι α». Κατάλαβες ;

Έράτ Βακάτ
Σ η μ . Π . — Τό ποίημά σας παρε- 

δόθη στήν «καθαρίστρια», πού ήρνήθη 
νά το παραλαβή ή μάλλον μά; τό έπ«- 
στρεψε γιά δημοσίευση.

«**
Κυρία «Παπαροΰνα»,

Διαβάζω δσα γράφεις κα:—μή 
πρός κακοφανισμόν σου—έγώ, πού 
είμαι όχι πάντοτε γελοίος, σκάω άπ’ 
τά γελοία.

Ακόμα κι’ αύτή τή στιγμή πού 
σοΰ γράφω, χωρίς νά είμαι γελοίος, 
γελάω εις τρόπον ώστε παρατυχών 
φίλος μου μ’ έρωτά :

Μά τί γράφεις και γελάς έτσι ;
-—Δέν γελώ δι’ όσα γράφω, άλλά 

ϊι’ οσα νόστιμα διαβάζω τή στιγμή 
αύτή πού γ^άφω.

-—Δέν μέ κάνεις καί μένα νά γε
λάσω ;

Τοΰ δίνω, άντί άπαντήσεως, κυ
ρία Παπαροΰνα τά γραφόμενα σου 
τοΰ τελευταίου φύλλου σου, πού τοχα 
δίπλα μου καί, μέ τήν πέννα είς το 
χέρι καί μέ τή σοβαρότητά μου τή 
συνήθη, πού δέν διήρκεσε πολύ, τον 
κύτταζα κατά πρόσωπον.

Το άποτέλεσμα : ’Αντίο, σοβαρό- 
της. Λιγώθηκε ό φίλος άπ’ τά γέ- 
λοια. δχι άπο τή σοβαρότητά μου,

ΑΠΛΙΜΟΖ
—Πατά; μιά μπανάνα, καί σκά; σάν 

(μπαλόνι 
καί περίεργο; κόσμο; τριγύρω σέ ζώνει, 
καί έν μέσφ τόση; τρανή; δυστυχία; 
σέ βουτάνε έπί διαταράξει τή; κοινή; 

(ήσιχώ;—
—Πιάνεις τήν γνιαϊκα σου μέ άλλον 

(επ’ αϋτοφώρφ, 
τόν βρίζεις, σέ βρίζει καί κάνετε ντόρο. 
Νά κι’ οί πολισμάνοι τούς ταραξία; ζη- 

(τοΰν 
καί οί περίεργοι μέ φωνές τί τρέχει ρω- 

(τοΰν.
*0 άλλος βρίσκει ευκαιρία καί στρίβει 

(αισίως 
καί πιάνουν εσένα γιατί πρόσβαλε; τήν 

(αιδώ δημοσίως.
— Πουλά; πάγο καί τό καλοκαίρι κηύ- 

' ι · (βει: λιγάκι 
σέ χώνουν μέσα καί σπά: μεράκι.
Γράφει; έπιθεώρησι γιατί είσαι μεγάλο; 
δέν σέ πιάνουν. Πάγο; ό ενα;, πάγος 

(κι’ δ άλλο;...
—Πηγαίνει; νά ακοτωθής, καί δμως 

(δέν μπορεί;
σέ βουτάνε γιατί... όπλοφορεί:.
—Είσαι κομμουνιστής καί κοκκινίζει; -ά- 

(γάλιιατα 
μά ή αστυνομία σκαρώνει γιά άλλους 

(έντάλιιατα.
Κι’ δταν διαβάσης τήν «Παπαροΰνα» 

(τοΰ Νικολαΐδη 
σε βουτάνε γιά κομμοι·νιστή καί σοΰ 

(σπάνε τό παιδί....
ΕΡΑΤ ΒΑΚΑΤ

άλλ’ άπό δυό μόλις στίχους πού διά
βασε δικούς σου.

—Τά βλέπεις ; Τοΰ λέω.
—Κά, κά, κά. κά, κά, κά, ό φίλος.
—Μοΰ λιγώθηκες, τοΰ λέω. Αύ- 

γά σοΰ καθαρίζουνε ; Τί έπαθες καί 
γελάς έτσι ;

Μοΰ δείχνει τούς στίχους σου κα! 
κά. κά, κά, κά πάλι ό φίλος. Τούχε 
άναιβή τό αίμα στό κεφάλι άπ’ τά 
γέλοια. Τόν λυπήθηκα μήν πάθη κά
να κακό άπ’ τά κά, κά του καί προ*- 
σπαθοΰσα νά τον παρηγορήσω.’Αλλ’ 
αύτός τή δουλειά του : Κά. κά, κά. 
κά, κά. Π άει νά σκάση άπ’ τά κα, 
κά του.

Αύτά είχα, κυρία Παπαροΰνα νά 
σοΰ αναγγείλω τοΰ σοβαροειδεστά- 
του μου φίλου, πού καί τώρα πού σοΰ 
τά γράφω γελάω καί πάω κι’ έγώ 
νά σκάσω όχι άπ’ τή σοβαρότητά του, 
άλλ’ άπ’ τά πολλά κα. κά του.

Μέ πολλή ύπόληψι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΙΚΟΣ

ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΜΕΡΕΣ: 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΠΕΡΟΚΕ..

ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ—ΜΑΥΡΕΑΣ-ΣΥΛΒΑΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΠ ΟΥΔΟΣ

ΕΠΙΘΕΠΡΗΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ (ΠΠΛ ΝΟΡ) 

“ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, 
ΜΟΥΣΙΚΗ : ΜΙΜΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

Παίζουν: Καίτη Άρσένη, Νέλλη Ροζιέ, Ντόρα Βός κλπ. 
» Περδίκης, Διανέλος, ’Απόλλων, Γαβριηλίδης καί ή 

άμίμητη καραττερίστα κ. Νίνα Σΰλβα. 
Μπαλλέττα, φεερί, σκέτς.
Έπιθεώρησις ... γκανιάν!

ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΙΣΤΑΖΕΤΕ;
ΠΑΡΤΕΤΟ ΕΙΠ ΤΕΑΟΓΣ ΑΠΟΦΑΣΗ :

ΤΑ “ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ,,
ΘΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΠΗΤΕ ΚΓ ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΘΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΤΕ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
Εσωτερικού: Έτησία Δρχ. 100.—

Έξάμ. » 60.—
Εξωτερικού: Έτησία Δολ. 3.—

Έξάμ, » 2.—

H ΑίΙΛΗΛΟϊΡΑΐΙΑ ΜΣ
ΜΙΑΝ ΚΟΤΤΑΝ. Δέν γνωρίζο- 

μεν άν είσθε μαύρη, άσπρη ή...παρ
δαλή, πάντονς φαίνεται δτι βγάζετε 
καλό (πνευματικό) ζουμί. Τόσο τό 
χειρότερο δμως γιά σας, διότι είνε 
γνωστή ή παροιμία δτι: «ΊΙ παληά 
κόττα βγάζει τό ζουμί». Φαίνεσθε δ
μως αδιόρθωτη καί Ιςακολουθήτε νά 
μάς αποστέλλετε τά ορνιθοσκάλισμά 
τά σας μέ τήν διαταγήν νά τά δημο- 
σιεύσωμεν. θά τό κάμιφεν, έν και
ρό», δχι γιά τίποτε άλλο, παρά μόνο 
γιά νά σάς καταφέρουμε καμμιά φο
ρά νά περάσετε άπ’ τό...κοττέτσι μας.

II ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ^
— Πληροφορούμεθα δτι κατά τάς 

έπικειμένας δημαρχιακός έκλογάς 
πρόκειται νά έκθεση ύποψηφιότητα 
δημάρχου ό κ. Σπ. Μερκούρης διότι 
εύρίσκεται έκτεθειμένος άπέναντι τοΰ 
λαοΰ τών ’Αθηνών.

HPOIHIAI ΠΕΡΙ ΣΟΜΜΣ ΙΑΤΠ3ΡΜΣΕ22:
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΙΡΙΠ

IMINOmiQN ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΟΙ»
ΔΗΛΩΣΙΣ

Φέρομεν είς χνώσιν τών κ. κ. έρ· 
γολάβων οικοδομών, μηχανικών, 
έμπορων οικοδομήσιμων υλών καί 
■γενικώς τών οίκοδομούντων δτι τό 
πασίγνωστον διά τήν άρίστην ποι
ότητα καί λοχικωτάτας τιμάς του 
έργοστάσιον τούβλων καί κερά
μων του κ. Τάσου Μαρτίνου θά πα- 
ραμείνη έκτος τού γενομένου πα
ρά τών άλλων έργοστασίων τράστ.

Πληροφορίαι καί παραγγελίαι 
καθ’ δλην τήν ή μέραν έντός τοΰ έρ 
χοστασίου, όδός Καβάλλας άριθ. 
156 (Συνοικία Προ-φήτου Δανιήλ), 
τό δέ έσπέρας 7—8 μ. μ. είς τό Κα- 
φενεΐον «Άογολίδος» (’Ομόνοια) 
παρά τού ίδιου.

(Έκ τοΰ Εργοστασίου 
ΤΑΣΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ)
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ΣΧΟΛΙΑ till ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
*0 «Μάϊός μας» προχωρεί κι’ ή φύσις οργιάζει, 
σέ χρώματα κι’ αρώματα καί σέ λογής στολίδια, 
χείλη μέ χείλη καί καρδιά μ’ άλλη καρδιά ταιριάζει 
κι’ οί ποιητές φαντάζονται τραγούδια καί παιχνίδια.

Μ’ Αλλοίμονο! Οί ποιηταί δίκιο ποτέ δέν έχουν 
•κι’ άν έχουν τδ έλεύθερο νά λένε δ,τι φτάσουν 
πάντως κανένα κίνδυνον αύτοί δέν διατρέχουν 
καί ούτε έχουν τίποτα, ούτε και Οά τδ χάσουν. 
Τδν Μάϊον ύποιδέχονται καί τδν πανηγυρίζουν, 
μονάχ’ αύτοί πού Μάη καί Γενάρη δέ χωρίζουν 
καί είνε «Μάιος» γι’ αύτούς «αιώνιος δ βίος», 
άλλά γι’ αύτδ άν ρωτηθή κι’ δ φουκαράς Πληβείος, 
θενά σοΰ πη: νά βράσω έγώ καί Μάη καί Γενάρη. 
Γιά μένα δλόκληρ’ ή χρονιά έχει τήν ίδια χάρη, 
σάν τδ καρβέλι Αδιάκοπα τδ στρώνω στδ κυνήγι 
κΓ αύτδ δπου φύγει-φύγει!

Οί μήνες δλοι είν’ όμορφοι, άλλά τί νά τδ κάνης 
σοΰ είνε τέλεια Αδιάφορο σ’ δποιον καί νά πεθάνης. 
ΚΓ άν πρόκειται γιά έρωτα; Τοΰ Μάη τά περιβόλια 
ανθούν γιά δσους έχουνε γεμάτα πορτοφόλια.
Για κείνους δλ’ ή ποίηση, τά ρόδα κ·Γ οί κοπέλλες, 
γι’ αύτούς όλες οί τρέλλες, 
πού ν’ καθεστώς των μόνιμο
ΓΓ άλλους δπού πηγαίνουνε μακρυά κατά τδ Ρέντη, 
μ’ Απόφαση ένδόμυχη νά φτάσουν μέχρι γλέντι 
ύπάρχει κλομπ καί σπρώξιμο καί λίγο «ιδιώνυμο» 
καί αστυφύλακες φτωχοί μέ τούς φτωχούς τά βάζουν 
καί τήν Ανία τους κΓ οί μέν κΓ οί δέ διασκεδάζουν.

Λοιπόν... δ Μάιος προχωρεί’ τονέ προϋπαντήσαμε, 
μέ γέλοια καί τραγούδια, 
τά ήπιαμε, γλεντήσαμε 
στις έξοχές έπήγαμε καί δρέφαμε λουλούδια 
κΓ ώς Ανεφώνει δ Σουρής στών οίστρων τά μεθύσια, 
«ψυχή μου, στά Πατήσια!»
“Ετσι έμείς. Μ’ άλλοιώτικα τονέ γλεντήσαν άλλοι.

Στδ Φάληρο ένας φτωχός ύπάλληλος μπακάλη, 
τήν κόρην έρωτεύθηκε έμπόρου φιλικών 
πού είνε, δπως είπανε, ώραίον θηλυκόν.
Τίποτα συνηθέστερο Απ’ ένα τέτοιο πράγμα · 
Μά ύπήρχε γιά τήν ένωση Ιών νέων ένα φράγμα 
καί φράγμα Ανυπέρβλητο, ώς είπαν σοβαρά, 
τούς νέους τούς έχώριζε μία διαφορά 
κοινωνική μεγάλη;
’Εκείνος ήτανε Απλός ύπάλληλος μπακάλη 
καί κόρη έμπόρου ψιλικών ήταν ή δεσποινίς. 
“Εχει Αντίρρηση κανείς;
Πάντως, δσο δικαίωμα κΓ άν είνε πάντα δ έρως, 
μπορεί καθένας τή ζωή τών άλλων έλευθέρως 
νά διαθέτη, δπως αύτός ένίμισεν δ νέος 
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πού μέ τήν κόρη θέλησε νά σκοτω€ή γενναίας;
«Δέ θέλω νά ιιάς κλάφετε, 
έγραψε στή διαθήκη του, μ’ Αντάμα νά μάς θάψετε!» 
Αύτδ θά πή ρωμαντισμδς στδν εικοστόν αιώνα, 
ύπδ τδν...1Ιαρθενώνα!

Μά μήπως φταίει δ νεαρός αστόχειρ δ κάΰμένος, 
πού ήταν ένας τοΰ παληοΰ καιρού ερωτευμένος; 
Φταίνε καί πάλι οί ποιηταί πού βγάζουν συλλογές 
καί τις πουλοΰν μέ τήν δκά κατόπιν στά μπακάλικα

Πρό τής 'Ακαδημίας. — Ό Σωκράτης, α
πάνω, και ό Πώλ Νάρ, κάτω, συλλογισμένοι: «Τού 
μπή, όρ νότ τού μπή ;» Δηλαδή: «Νά μπή (κανείς) 

ή νά μή μπή ;»

καί γράφουν γιά μουχρώματα καί δύσες καί αύγές, 
γιά κρίνα Αβρά κΓ Απάρθενα καί τριαντάφυλλ’ άλικα. 
Καθώς τυλίγουν τό τυρί, τίς ρέγγες, τίς σαρδέλλες 
γιά τίς ώραΐες πελάτισσες, πού είν’ Απλές κοπέλλες, 
τίς βλέπουν σά βασίλισσες έαρινών δνείρων, 
τίς περιβάλλουν μέ πολύ καί άφθονον μυστήριον, 

μπουκέττα βλέπουν γύρω τους τίς Αρμαθιές τών τσίρων, 
μέ ποιήματα τυλίγουνε τ’ ώραίον τουλουμοτύριον, 
καί τδν εύώδη ταραμάν
σέ Άθάναν ή σέ Παλαμάν.
Τί κρίμα πού κυκλοφορεί ή ποίησις τοΰ Καβάφη, 
πού τώρα πειά, άλλοίμονον, σταμάτησε νά γράφη, 
Ανάμεσα ατούς έκλεκτούς τοΰ πνεύματος Ανθρώπους! 
’Άλλους τά μπακαλόπουλα θά έμαθαίναν τρόπους 
ιδανικών ερώτων
Ακίνδυνων' δέ θάχαναν πολύτιμον καιρό των, 
πού άλλως θά τδν διέθετον.
Θά ήσαν εύγενέστεραι καί διαρκείς αί μέθαι των...

“Ας είνε: Είπαμε πολλά γιά τδ φτωχό μπακάλη 
καί περιμένουν κΓ άλλοι.

Κρατεί Ακόμη ή κίνησις γύρω άπδ τδν Πλαστήραν 
πολλοί στή Ρόδο έπήγανε, συνέντευξη τοΰ έπήραν, 
τά λένε έτσι και άλλοιώς, 
μ’ άπ’ δ,τι λέει, φαίνεται πώς μένει δ παλιός 
κΓ δ πάντοτ’ Αδιόρθωτος δ θρυλικός δ ήρως, 
πού διατηρεί τδ ύφος του Ακέραιον κΓ δλοκλήρως! 
Εις τήν Αθήνα έδήλωσε σάν βρισκόμουν Ακόμη 
κΓ ένψ μέ κυνηγούσανε δλοι οί Αστυνόμοι, 
περίπατο έκανα συχνά ατούς κεντρικούς τούς δρόμους 
καί διαγκωνιζόμουνα μ’ δλους τούς Αστυνόμους. 
Καί κάποια μάλιστα φορά — ήταν μέρα μεσημέρι — 
έκεϊ πού περιδιάβαζα είς τοΰ Ζαππείου τά μέρη, 
είχα ξεχάσει Απάνω μου τά σπίρτα μου νά πάρω, 
δπότε μπρός μου άντίκρυσα ένα κομψό Αστυνόμο. 
Τδν ζύγωσα καί φιλικά τόν χτύπησα στδν ώμο 
καί τοΰ έζήτησα φωτιά ν’ Ανάψω τδ τσιγάρο.
Μέ κύτταζε διά βλέμματος αθώου κι’ δχι ύπούλου 
κΓ έμοιαζε καταπληκτικά τοΰ ΙΙολυχρονοπούλου. 
Κάθε Απόγεμα έπαιρνα καφέ στοΰ Ζαχαράτου 
κΓ δ κόσμος πού μέ κύτταζε πηδούσε άπ’ τή χαρά του 
καί τά καπέλλα δλοι τους μέ σεβασμό μοΰ έβγάζανε 
καί μερικοί θερμόαιμοι μέ έζητωκραυγάζανε. 
Γιά ν’ Αποφύγω δλες αύτές κΓ έγώ τίς ένοχλήσεις 
καί τής λατρείας τής τόσης, 
ήλθα στά Δωδεκάνησα 
γιατί πολύ στήν πόλη σας Αέρα έκοπάνισα.
—Καί πότε πάλι σκέπτεσθε νά ρθήτε έκεϊ πέρα;
—Γιά νά σάς πάρη βιάζεσθε, δ διάολος τδν πατέρα; 
Κάποτε θά γενή κι’ αύτδ 
μά σοβαρά δέν έτυνε «Ακόμη νά σκεφτώ...» 
Αύτά περίπου έδήλωσε δ μέγας στρατηγός 
καϊ γιά ζητήματα πολλά μίλησ’ Ακροθιγώς... 
Άπ’ δλα περισσότερον, είπε, τδν Ανησύχει 
τής Γερουσίας ή τύχη.
Αύτά λοιπόν γιά σήμερα σέ τούτη τή σελίδα 
καί τ’ Αλλα στήν ύπόλοιπη θά βρήτ’ έφημερίδα...

ΠΩΛ ΝΟΡ
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Ή σύζυγος, ή ερωμένη καί ή μικρά 
κόρη τοΰ διευθυντοΰ τή; «Παπαρού
να;», ή φωτογραφία τών όποιων κατ’ 
επίμονον άπαίτησίν των δημοσιεύεται 
είς τήν Πινακοθήκην μα;. «Τό περι
οδικό είνε δικό μα;», έδήλωσαν έν 
μιρί φωνή τά τρία γύναια, «καί θέ
λουμε νά μπή καί ή δική μα; φωτο
γραφία». Τί νά κάνουμε ; Συμμορφω- 

νόμεθα !

Οικογενειακοί σκηναί τοΰ βίου τών 
αστέρων. — Ό διάσημος γόης τοΰ 
κινηματογράφου Άνδρέας ό Βολιώ- 
τη; είς νηπιακήν ηλικίαν. Ώς βλέ
πουν οί αναγνώστες μας, ό περίφη- 
χος γόη; ήτο έκτοτε πιστός είς τό 

καθήκον του....

Αί επιστημονικοί μας φωτογραφίαι. 
— Ώς γνωστόν, μεταξύ τών ξένων 
συνεργατών μας περιλαμβάνεται καί 
ό γνωστός εξερευνητής τής στρατό
σφαιρας καθηγητής κ. Πικάρ, ό ό
ποιος μόνον είς τήν «Παπαρούναν» 
έστειλε τήν πρώτην καί μοναδικήν 

φωτογραφίαν τοΰ «κενοΰ»...

; Άπό τόν καιρόν ποΰ υπήρχαν είς τόν ; 
ί κόσμον τρεις μόνον χάριτε; έπέρασαν · 
: αιώνες. “Εκτοτε ό αριθμός τών χα- ! 
• ρίτων ηύξήθη είς τέσσαρας. Άνωτέ- : 
■ ρω : Αί τέσσαρες χάριτες ποζάρουν ; 
■ διά τήν Πινακοθήκην μας. (Φωτο- ϊ 
; γραφία ληφθεϊσα έκ τοΰ αρχείου ιύ.α- : 

νοδίου φωτογράφου).

Ό ϋπό τό όνοματεπώνυμον Φόν Φάπ- 
πεν συνεργάτης μας καί ποιητής τής 
«13ης Ώρας» μας, τοΰ οποίου τό τα
λέντο εξελίσσεται ήμέρρ τή ήμέρρ. 
Ώς βλέπουν οί άναγνώσται μας, ό 
Φόν Φάππεν παρουσιάζει καταπληκτι
κήν ομοιότητα μέ τόν μακαρίτην Ρο

δόλφον Βαλεντίνο...
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
T3 ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ "ίΓΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

ΟΙ ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ
"Η ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ

ΤΟΥ ΜΟΡΙΣ ΛΕΚΟΚ (Κ ΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ Ν.Β Ρ.)
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Ντίνα, πες νά μα; άφήσουν μό- 
νϊς-

01 νοσοκόμες που ακόυσαν τήν έπι- 
βυμ-α τή; κυρία; Χούζη, βγήκαν μόνες 
τον; έξω στό διάδρομο.

Ή Ντίνα κάθησε στήν άκρη τοδκρεβ- 
βατιοΰ κι.’ έπτασε τρυφερά τό χέρι τής 
μητέρα; της.

— Λοιπόν, μητέρα, είσαι πολύ άρ
ρωστη ; Πώς αισθάνεσαι ;

— Μή στενοχωρείσαι, παιδί μου, άλ
λο είνε αύτό πού θά με κάνη νά πε- 
θάνω.

— Τ’ είν’ αύτά πού μοΰ λές, μητέρα;
— ’Ακούσε, παιδί μου, θά σοΰ εξο

μολογηθώ κάτι πού μερικέ; ημέρες τώ
ρα μοΰ σφίγγει τήν καρδιά, καί μέ κά
νει νά ζητώ τό θάνατο μόνο γιά παρη
γοριά '

— Μητέρα !...
— Ναι, Ντίνα μου. Γιά τήν αγάπη 

τή δική) σου, γιά νά σώσω εσένα μόνο 
από μιά τρομερή αποκάλυψη πού θά 
σοΰ σκότωνε μιά γιά πάντα τήν ψυχή, 
έγώ ή μητέρα σου, ή καλή σου μητέρα, 
πού δέν θά μπορούσα νά βλάψω ούτ’ 
ένα μερμήγκι, έγκλημάτισα !..

— Μά τί λές, μητέρα ; !
— Ναι, έγκλημάτισα ! ’Έγινα κακούρ

γα ' Θέλω νά στά ’πω δλα ! Θέλω νά 
μοΰ φύγη αύτό τό βάρος πού πλακώνει 
τήν ψυχή μου, κι’ υστέρα άς πεθάνω !

Ή Ντίνα έσκυψε καί φίλησε τό χέρι 
τή; μητέρας της, βρέχοντας το μέ τά 
δ ά.κσυά της.

Ή κυρία Χούζη, σάν νά παραμιλούσε, 
έξηκολούθησε :

— Ναι, έγινα κακούργα γιά νά σέ 
σώσω. “Εβαλα άνθρωπο καί σκότωσε 
τόν υπνωτιστή ! Μόνο αυτός ήξερε τό 
μυστικό σου. “Επρεπε νά πεθάνη γιά 
να ζήση; εσύ.

— Μητέρα, έσύ ; !
— Ναί, έγώ. Είνε τό ίδιο σάν νά τόν 

ακότωσα μέ τά ίδια μου τά χέρια !
— Σύ, μητέρα, τδκανες αύτό ; !
Ή νέα κόρη δέν μπορούσε νά φαν- 

τασθή ποτέ δτι ή άγαθή καί καλή μη
τέρα της θά ήταν δυνατόν νά παίξη 
έναν τόσο τρομερόν ρόλον στή δολοφο
νία αύτή '

— Ή μητέρα μου, κακούογα ! ψιθύ
ρισε καί νευρικοί λυγμοί έπνιξαν τις 
τελευταίες συλλαβές της.

Τήν άλλη ημέρα τό πρωΐ, ένας κα
κοντυμένο; άνθρωπος κτνποΰσε τό κου
δούνι τοΰ σπιτιού τοΰ Βαρότση. “Οταν 
τοΰ άνοιξαν, είπε :

— Θέλω νά Ιδώ τόν κ. Βαρότση τώ
ρα άμέσως.

— Μά κοιμάται άκόμη.
— Σά; παρακαλώ νά τόν ξυπνήσετε.
Τό ύφος του έδειχνε τόση θέληση 

καί ύπομονή, πού ή υπηρέτρια αναγκά
στηκε νά ύπακούση.

Σέ λίγο ό Βαρότση; μέ τί; μπιτζά- 
με; του τόν έδέχετο στό μικρό γραφείο 
του.

Μόλις τόν είδε άφησε μιά κραυγή έκ- 
πλήξεως.

— Μπά, έσύ ; !
— Ναί έγώ, κύριε Βαρότση.
— Γιατί δέν φάνηκες τόσες ημέρες ;
— Ήλθα τώρα...
— Λοιπόν ;
— “Ακούσε, κύριε Βαρότση. “Ερχο

μαι νά σοΰ φέρω πίσω τά λεπτά πού μοΰ 
έδωσε; γιά κείνη τή δουλειά. Ξέρεις 
δέν μπόρεσα νά κάνω τίποτα....

Ό Βαρότση; νόμισε δτι ονειρεύεται.
— Δέν χτύπησες έσύ τόν υπνωτιστή ;
— “Οχι. Καί τδχα βάρος γιά τά λε

πτά πού πήρα.
— Δέν τόν χτύπησες έσύ ;
— ”Οχι-
— Καλά, τότε ποιός τόν σκότωσε ; !
— Δέν ξέρω...
— Πήγες στό σπίτι εκείνο τό από

γευμα ;
— Δέν πήγα καθόλου. Δέν έκανα τί

ποτα, τήν τελευταία στιγμή κλώτσισε 
ή καρδιά μου...

— Βρέ είσαι στά καλά σου ή σού’στρι- 
ψε ; Άφοΰ δέν πήγες, πώς βρέθηκε ό 
άνθρωπο,; σκοτωμένο; ;

— Ξέρω κι’ έγώ ; Π αράξενο μοΰ 
φάνηκε κι’ έμενα δταν τό διάβασα !

— Καλώ, καί νά ήθελε ν’ αΰτοκτονή- 
ση έκείνη τήν ήμερα θαΰρισκε νά τό 
κάνη πού έπρόκειτο νά πά; έσύ ;

— Δέν ξέρω τίποτα, κύριε Βαρότση ! 
Έγώ μιά φορά δέν τόν σκότωσα !

Ό Βαρότση; άρχισε νά αισθάνεται 
τά πρώτα συμπτώματα τή; παραφροσύ
νης.

— Δέν είνε δυνατόν, έσκέφθη,. δέν 
είνε δυνατόν ! Καί σέ λίγο σάν γιά μιά 
στιγμή νά πέρασε άπ’ τό μυαλό του ή 
Ιδέα δτι πιθανόν νά ήσαν τά πράγματα 

έτσι πού τά έλεγε ό άνθρωπό; του, μουρ
μούρισε :

— Τότε ποιός τόν δολοφόνησε ; !
Τις σκέψεις του δμως ήλθε νά διακό- 

ψη ό επισκέπτη; του.
— Τό λοιπόν, κύριε Βαρότση, πάρε 

πίσω τά λεπτά. “Εχω χαλάσει κάτι λί
γα, μά τί νά γίνη....

— "Ωστε δέν τόν σκότωσες έσύ ;
— Πάλι νά τά ξαναλέμε ;
— Καί πώς μπορείς νά μοΰ τ’ απόδει

ξης ί
— "Ολο τό Απόγευμα αυτό ήμουνα 

στήν ταβέρνα τοΰ μπάρμπα Μανώλη 
στήν Πλάκα μέ τήν παρέα. Δέν τό κού
νησα ροΰπι άπό εκεί μέχρι τις δυό τά 
μεσάνυχτα.

Ό Βαρότση; σκύφτηκε γιά μιά στιγ- 
ιιή. "Υστερ’ άπό τήν αποκάλυψη αύτή 
δλη ή ύπόθεσις άλλαξε δψη.

Δέν ήταν πιά ό ηθικό; αυτουργός μι
ας δολοφονίας ενός ανθρώπου μέ τόν 
όποιον στό κάτω-κάτω τής γραφής, δέν 
είχε καμμιά έχθρα.

Μιά σατανική σύμπτωσις ίσως, άπό 
κείνες πού κάθε χίλια χρόνια γίνονται 
μιά φορά, ήλθε νά περιπλέξη τόσο τήν 
υπόθεση τοΰ τροαεοοΰ οικογενειακού μυ
στικού τής κ. Χούζη.

Άπό τήν έκπληξη καί τή σαστιμάρα 
του δμως τοΰ .διέφυγε καί μιά άλλη 
πτυχή τή; τραγωδία; πού έπαίζετο άπό 
λίγε; ήμςρε; στή ζωή του.

Ή Νίνα Χάντή, ή γυναίκα πού πλη
ρώθηκε γιά νά όμολογήση δτι αύτή έ- 
δολοφόνησε τόν ύπνωτιστή, άδίκιο; τώ
ρα πιά είχε κάνει δ,τι έκανε.

Ό Θεός ξέρει δν δέν βρισκόταν μπερ
δεμένη καί ίσως-ΐσω; δέν εξαναγκαζό
ταν νά όμολο·γι>ση δλη τήν αλήθεια, 
ποάγμα πού θά ένονοποιοΰσε αύτόν καί 
τήν οικογένεια Χούζη.

Ή Νίνα έπρεπε οπωσδήποτε νά ε’ι- 
δοποιηθή, γιά νά μπορέση νά κρατήση 
άλλη στάση απέναντι τών ανακριτών.

Ό Βαρότση; έξηκολούθησε νά σκέ
πτεται σκυαιιένο; στό γραφείο του αρ
κετή ώρα. "Υστερα σηκώνοντας τό κε
φάλι του καί κυττάζοντας τόν επισκέ
πτη στά ιιάτια τοΰ είπε:

— Πάρε τά λεπτά, στά χαρίζω. Άλ
λά θέλω νά μέ . βοηθήσης. ζ

— Στις διαταγές σου !
— “Ακούσε, θά πάς στή φυλακή καί 

θά συνάντηση; u-ιά γυναίκα ποΰ λέγε
ται Νίνα Χαντή....

— Εύκολο πράιιμα !
— Άμ’ τί μήπως νόμιζες πώς θά 

σέστελνα νά σκοτώση; καί κανένα... άλ
λον...

— Μάς κοροϊδεύεις, Αφεντικό !
— “Ακούσε, λοιπόν :

(Συνέχεια)

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΑΣ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ!

Κανείς άπό τούς συναδέλφους 
μας, ποΰ εσπευσαν νά άνακαλΰ- 
ψουν τόν Ισπανό γόητα Μοχίκα, 
δταν τούς ειδοποίησε τηλεφωνικώς 
δτι βρίσκεται στό «Πτί Παλαΐ» ά
πό τριημέρου, δέν ύπωπτεΰθη δτι 
τήν παραμονή τής πρωτομαγιας 
βρισκόταν στήν ’Αθήνα ό περίφη
μος κωμικός τοϋ κινηματογράφου

ΚΕΑ KAI HEFIEPTA
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟ....ΕΘΝΟΣ
ΜΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΟΥ ΚΑ

ΜΝΕ I ΑΓΓΟΥΡ1ΑΙ

Είς τό χωρίοχ Φάρι τής νοτίου ’Ι
ταλίας, κάποιος γεωργός δνόματι 
Τζοζάνι Τζοβανέλλι, έχει είς τόν 
κήπον του μίαν θαυμασίαν τριαντα
φυλλιάν ή όποια παραδόξως Αντί ρό
δων κάνει Αγγούρια.

Ό Τζοβάνι κατ’ Αρχάς δέν έδωσε 
καί μεγάλην σημασίαν είς τό γεγο
νός, άπο'δώσας τοΰτο είς άπροσεξίαν 
τής τριανταφυλλιάς.

Αργότερα δμως, δταν έπείσθη πλέ 
ον δτι τό φυτόν θά έξη-κολούθει νά 
παρά'·"" άγγούρια μέχρι δευτέρας πα 
ρουσίας, έσκέφθη νά καταγγείλη τό 
γεγονός είς τήν Αστυνομίαν, διά τής 
έπεμβάσεως τής όποιας θά κατορθώ 
νέτο νά έπανέλθη κάθε φυτόν είς τά 
...έργα του. Δυστυχώς δμως τό ζήτη 
μα έφθασε μέχρι τής Ιταλικής ’Α
καδημίας, πλεϊστοι έκ τών σοφών τής 
όποιας, έσπευσαν έπί τόπου διά νά 
μελετήσουν τό φαινόμενον. Οί σοφοί 
κατόπιν πολλών συζητήσεων κατέλη 
ξαν είς τό συμπέρασμα δτι ή έν λό
γω τριανταφυλλιά προέρχεται έκ με 
τεμφυχώσεως άπό... άγγουρέαν, διά 
τόν λόγον δέ αύτόν, δέν μπορεί νά 
ξεχάση καί τήν παληά της τέχνη.

Οί Ακαδημαϊκοί έκρΑτησαν δλα 
τά άπαιτούμενα στοιχεία διά νά κά
μουν καί σχετικήν άνακοίνωσιν είς 
τήν ’Ακαδημίαν. Δυστυχώς δμως μό 
λις έαουχαν οί σοφοί, άνεκαλύεοθη δτι 
τά άγγούρια δέν τά έκαμνε ή τριαν
ταφυλλιά, άλλά τά έδενε, είς τούς 
κλάδους ττ>- γνωστός φαρσέρ διά νά 
κά'ΐΌ γούστο.

Οί σοφοί δμως δέν έπληοοφοοήθτ 
σαν τήν αποκάλυΦιν καί είνε έτοι
μοι νά έκοώσουν δγκώδεις τόμους, 
διά τών όποιων άναλύουν τό περί
εργον αύτό φαινόμενον τής φύσεως.

Κρϊμας τό χαρτί!

Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΗΤΑΝ... 
ΚΟΥΦΙΟΣ I

Μεγάλη άποστολή Γερμανών σο
φών Αρχαιολόγων, έπισκεφθεΐσα τά 
ερείπια τής Τροίας καιΐ μελετήσασα 
έπιτοπίως τάς συνθήκας ύπό τάς ό
ποιας κατεσκευάσθη δ Δούρειος "Ιπ
πος, έβγαλε τό συμπέρασμα δτι δ έν 
λόγφ ξύλινος ίππος ήταν...κούφιος.

Τήν δοξασίαν των αύτήν οί Γερ
μανοί σοφοί στηρίζουν είς τό γεγο
νός δτι έφ’ δσον είς τήν κοιλίαν του 
έκούβησαν άνθρωποι, έπρεπε άπαραι- 
τήτως νά ήτο... κούφια. Έάν δμως 
δέν συνέβαινε αύτό, τότε δ "Ομηρος 

κ. Στάν Λάουρελ ή Λιγνός, δ γνω
στός συνεργάτης του γνωστού 
«Χοντρού». Ή άνωτέρω φωτογρα
φία έλήφθη άπό τόν φωτορεπόρτερ 
τής «Παπαρούνας» είς τά Πατήσια, 
παριστά δέ τόν συμπαθή κωμικόν 
είς μίαν τρυφερωτάτην σκηνήν μέ 
τήν γόησσαν κόρην του, μέσα σέ 
λουλούδια. . .
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Μ’ ΑΓΑΠΑ... ΔΕΝ Μ’ ΑΓΑΠΑ...
(Σκίτσο τοϋ κ. Ντέ Σέτα) 

Απο το Ιταλικόν περιοδικόν «Τ ravaso delle Idee», πού δημοσιεύει 
τακτικά σκίτσα άπο τήν «Παπαρούνα».

AN EAEIilEMHCN ΚΟΣΜΟ
"Αν έλειπε ή ποίηση άπ’ τόν κόσμο 
ώς ρίμα ποΰ θά βάζαμε τό δυό- 

(σμο ;
"Αν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ή Έλ- 

(λάς, 
πως θά έλέγανε οΐ Γάλλοι τό «he- 

(las ;»
"Αν έλειπε άπ’ τή γή ή «Παπα- 

(ροϋνα», 
πού έκδίδεται έν Έλλάδι, 
δέ θά ύπήρχε τίποτα πειό άνοστο 

(άπ’ τό λάδι 
πού βγαίνει άπ’ τή μουρούνα.
"Αν έλειπε άπ’ τό χρόνο ό Μάης 

(μήνας, 
δέν θά έρωτευόντουσαν ο'ι νέοι είς 

(τάς ’Αθήνας.
"Αν έλειπε άπ* τόν κόσμο ή νήσος 

(Ρόδος 
δέ θάστριδε δ Πλαστήρας.... εύ- 

( μεθόδως.
"Αν έλειπ’ ή Τουρκία άπ’ τήν Εύ- 

(ρώπη 
δέ θάταν υστερόβουλοι οι άνδρώ- 

(ποι.
"Αν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ή Ίαπω- 

(νία 
οί Κινέζοι θά πεθαίναν άπό άνία....

ψεύδεται καί ...λυπούνται πολύ.
ΑΗΕΚΑΛΥΦΘΗ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΗ- 

ΛΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ

Ό διάσημος ’Αμερικανός Αστρονό
μος καί καθηγητής τοΰ χορόΰ Ροβέρ
τος Μπρούκλης, Ανεκάλυψε διά τοΰ 
τεραστίου τηλεσκοπίου του μίαν κη- 
λίδα είς τδν ήλιακόν δίσκον.

"Άπό τάς πολλάς καί μεγάλας κη- 
λίδας τάς όποιας παρατηρούν έπί 
τοΰ ήλιου οί αστρονόμοι, έχουν πει- 
σθή δτι δ ήλιος είνε πολύ Απρόσεκτος 
είς τό φαγητόν του.

’Ήδη δ σοφός καθηγητής Ροβέρ
τος Μπρούκλης προσπαθεί νά καθα- 
ρίση τήν νέαν αύτήν κηλΐδα μέ βεν 
ζίνην.
ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕ

ΡΑ ΧΕΡΙΑ

Είς τήν Βαρκελώνην τής Ίσπανί 
ας έγεννήθη ένα τέρας μέ τέσσαρα 
χέρια. Ό εύτυχής πατήρ, δ όποιος 
τυγχάνει δλως.. τυχαίως νά είνε καί 
... ύπουργός, είνε κατενθουσιασμένος 
μέ τήν σωματικήν διάπλασιν τοΰ τέ 
κνου του. Συντάκτης τής «ΙΙαπαρού- 
νας» έπισκεφθεΐς τόν εύτυχή πατέ
ρα, ήοώτησε αύτόν είς ποιον επάγ
γελμα έσκόπευε νά κατευθύνη τόν 
υιόν του.

Ό πατήρ έξω φρένων έξ ένθουσι 
ασμοΰ Απήντησε δτι επιθυμεί πολύ 
νά άκολουθήση καί δ υιός του τό πα 
τρικόν έπάγγελμα.

—-Ό υιός μου θά έχη δλα τά προ 
σόντα διά τό έπάγγελμα τοΰ ύπουρ- 
γοΰ, μάς είπε. Μόρφωσιν, χρήματα, 
αναίδειαν, πίλους, κουταμάραν, θάρ
ρος, αναισχυντίαν καί έπί πλέον... 
δύο χείρας περισσοτέρας άπ’ δλους 
τούς Αλλους, διά νά τακτοποιή εύχε- 
ρέστερα τά... οικονομικά τοΰ κρά
τους.

ΒΕΛΕΤΕ ΝΑΠΠΤΕ ΕΦΕΪΡΕΠΙ;
(Ή «Παπαρούνα» επιθυμούσα έ

κτος τών γραμμάτων νά ϋποστηρίξη 
καί^ τάς τέχνας, δεδομένου δέ ότι ή 
πενία ήτις μάς μαστίζει, είνε ή μόνη 
κατάλληλος διά τήν...κατερι·ρασίαγ 

τεχνών, ύποδοηθεί τούς ά'?αγνώστας 
της πού επιθυμούν νά γίνουν έφευρέ- 
ται, δίδουσα είς αυτούς ιδέας διά νά 
πραγματοποιήσουν πρακτικάς καί ώ- 
φελήμους ανακαλύψεις. Έκ τών ε
φευρέσεων τάς οποίας θά κάμουν οί 
άναγνώσται μας, ημείς δέν έχομεν 
νά κερδίσωμεν είμή τήν ηθικήν ίκα- 
νοποίησιν ότι υπάρχουν καί άλλοι... 
κουτότερΌΐ άπό ήμάς !)

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 11η
Νά εΰρεθή μία μηχανή διά τής ό

ποιας νά απλοποιείται ή συνήθης α
σχολία τών ρομαντικών νέων.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 12η
_Νά εύρεθή ένα μέσον τό ό

ποιον νά εξυπηρετεί τούς ηλικιωμέ
νους είς τάς έρωτικάς των κατακτή
σεις.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 13η
Νά εΰρεθή «μηχανή» διά τής ό

ποιας νά καθίσταται αδύνατος ή ά- 
νάγνωσις τής «Π απαροόΰνας» άπό 
σελέμηδες

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 14η
- Νά εΰρεθή τρόπος διά τού όποιου 

νά κατορθώνουν οί άνθρωποι νά απο
θνήσκουν καί χωρίς...ιατρόν.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 15η
_Νά, εΰρεθή ηλεκτρικός λαμπτήρ 

τής αυτής έντάσεως μέ τήν φαλάκρα 
τού κ. Τσαλδάρη.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 16η
, Νά εΰρεθή μηχάνημα τό όποιον νά 

δυναται νά χρίζη εκατό τουλάχιστον 
Δημάρχους τήν _ήμέρα, πρός χρήσιν 
τού Αρχηγού τού Λαϊκού κόμματος !

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 17η
Νά εΰρεθή μία νέα φορολογία τήν 

οποίαν, νά μή έχουν-μέχρι σήμερα α
νακαλύψει οί έκάστοτε'Υπουργοί τών 
Οικονομικών. ’Αποκλείεται ή φορολο
γία τού...άναπν-εομένου άέρος.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 18η
Νά εΰρεθή δ Πλαστήρας.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 19η
’Νά εΰρεθή ένα μηχάνημα το όποιον 

νά καθαρίζη αύγά, διά νά τό τοποθε
τούν εις τάς Επιθεωρήσεις και νά 
γελούν οί θεαταί.

ΕΦΕΥΡΕΣΙΣ 20ή
Νά εΰρεθή μία αϋτοχειριαστική μη 

χανή τής τσέπης προς χρήσιν τών 
ερωτευμένων. ’Απαραίτητον όμως, ή 
μηχανή αύτή νά μή προκαλή τόν θά- 
,ατον, άλλ’ απλώς τήν...αΰτοκτο- 
νίαν !
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ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Ό λατερνατζής πού έγινε σοφέρ...
(Τοΰ κ. Σταμ. Πολενάκη)

Al [ΙΧΗίΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΗΤΟΙ:

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΝΤΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Ε

ΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Συνεχίζουμε στό φύλλο αύτό τή δη

μοσίευση τών διαφόρων τίτλων, μέ τοϋ; 
όποιους ή καΰειιιά άπό τις αθηναϊκές 
εφημερίδες αναγράφει ένα κ·αΙ τό αύτό 
γεγονός. Στό προηγούμενο φύλλο τής 
«Παπαρούνας» είχαμε πάρει τήν είδη- 
οτ; μιά; μητροκτον.α; ποΰ είχε γίνει 
στά «Ταμπούρια» τοΰ Πειραιώς. Είχα
με δημοσιεύσει τούς τίτλους πού ένα 
τέτοιο γεγονός Οά τό ανέγραφαν οί έ- 
φημερίδες: «Εστία», «’Αθηναϊκά Νέα», 
«"Εθνος», «Βραδυνή», «Άκρόπολις», 
«Ελεύθερο; ’Άνθρωπος», «Ελληνικόν 
Μέλλον». Σήμερα συνεχίζουμε, παίρνον
τας ώ; βάση τό γεγονός τοΰ ερωτικού 
δράματος, πού έξετυλίχθη τήν Πρωτο
μαγιά μέ ηρώα ενα υπάλληλο παντοπω
λείου καί μιαν ωραία κόρη.

Πώς, πάνω-κάτω, πρέπει νά ανέγρα
ψαν τό γεγονός αύτό οί ύπόλοιπες έφη- 
φερίδε; ;
«ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ»

ΕΙΣ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗ
ΛΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΥΡΟΒΟ
ΛΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΕΚΤΗΝ ΤΟΥ ΚΑΘ’ 
ΗΝ ΩΡΑΝ ΕΠΙΝΕ ΚΑΦΕΝ ΒΡΑΖΙ
ΛΙΑΣ.

ΟΛΑΙ ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ 
ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ.

ΠΩΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑ- 
ΒΡΟΧΘΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥ
ΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ — ΥΠΟ ΑΛ
ΛΩΝ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ.

ΛΟΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣ 
ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ.
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΑΓΡΙΟΝ ΕΡΩΤΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ.
ΔΙΠΛΟΥΣ ΦΟΝΟΣ ΚΑΤΑΛΗΓΩΝ 

ΕΙΣ ΑΠΛΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΝ.
ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΨΕΥΣΙΣ 

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ,
«ΠΡΕΠΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΔΥΟ ΝΑ ΛΕΙΨΗ !» — «ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ 
ΑΙΜΑ !»

ΑΝΑΓΚΗ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΥ ΔΙΑΛ- 
ΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ.
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ»

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑΝ.

Ο ΜΕΓΑΦΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡ- 
ΓΟΝ.

ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε
ΝΟΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥ
ΜΑΤΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΩΠΛΙΣΕ ΤΗΝ 
ΧΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΜΕ 
ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΥΠΟ ΤΟ ΠΕΛΜΑ ΣΑΣ, Ο ΛΑΟΣ 
ΑΓΡΥΠΝΕΙ.
«ΠΑΤΡΙΣ»

ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ All Λ-

01 ΚΙΝΗΜΑΤΟίΡΑΦΟΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ

Μέ τις καινούριες τών δημάρχων 
(έκλογές 

μοϋδγαλε γλώσσα ή συμβία τρεις 
(όργυιές...

αυτούς πού δώσαν ψήφο στις γυ
ναίκες

γιά νά μάς κάνουν τώρα τούς 
(γκιουλέκες, 

μοϋρχεται νά μουτζώσω μέ τά δέ- 
(κα μου 

καί «Πρέπει νά χωρίσω τή 
(Γυναίκα μου!»
ΑΤΤΙΚΟΝ

‘Η ’Εξουσία — «Τ ί Παράξενο 
(Κ ο ρ ί τ σ ι!» 

ξεμυάλισε τούς νέους κυβερνήτες, 
μέ τούς καφέδες μας τά κάσαν 

(πρίτσι 
κι’ άρχίσανε καί τούτοι τίς μανί- 

(τες!...
ΙΝΤΕΑΛ

Μέ τήν Τουρκία σχέσεις έχουμ’ ό- 
(μαλάς

κΓ ένω γιά πιό σπουδαία... πέρα 
(βρέχει 

παν να μάς χτίσουν σπίτι πού νά

«Τρεις όψεις προς Α ν α τ ο- 
(λ ά ς»...

ΠΑΝΘΕΩΝ ·» _________
Στοΰ λαοΰ τήν καμπούρα ξανά 
νέους βλέπω δεινούς φορομπήχτες, 
τί τούς μέλει άν ό κόσμος πεινά:, 
αυτοί έχουν «Βιενέζικες Ν ύ - 

(X τ ε ς».
ΧΑΤ-ΛΑΤΦ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Άπό τό στρίμωγμα Ιδρωσαν και 
(βραχήκαν, 

γιά νά ϊδοΰνε τόν γνωστόν «Χοζέ 
(Μο χ ί κ α(ν)».

ΜΑΖΕΣΤίκ
Κι’ είπ’ ό Πλαστήρας πώς «Μετά 

(τήν Προδοσίαν» 
παρέδωκε στούς στρατηγούς τήν 

(εξουσίαν....

ΤΕΩΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ 5ης 
ΜΑΡΤΙΟΥ.

ΝΕΟΣ 18ΕΤΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΚΟΡΗΝ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΤΟΥ, 
ΔΙΟΤΙ ΤΗΝ ΥΠΩΠΤΕΥΘΗ ΩΣ ΛΑ- 
ΒΟΥΣΑΝ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΤΗΣ 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ.

ΤΑ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΝΗΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ."

ΔΕ ΘΑΡΘΗ ΠΙΣΩ Ο ΠΛΑΣΤΗ- 
ΡΑΣ ; ΘΑ ΣΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ! ΑΣΦΥ- 
ΚΤΙΩΜΕΝ ! Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΑΣ 
ΑΝΗΛΘΕ ΤΟΣΟΝ ΠΟΛΥ ΩΣΤΕ 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΜΕΝ ΝΑ ΠΝΙΓΩΜΕΝ ' 
ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΝΙΓΩΜΕΝ ΑΝΑΦΩ 
ΝΟΥΝΤΕΣ» «ΖΗΤΩ Η «ΠΑΤΡΙΣ!»

ΜΕΓΑΪ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
τοΰ διάσημου συγγραφέως

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
(Συνέχεια)

ΜΑΤΙΑ. 'Όταν Ιδήτε στόν ύπνο 
σας μάτια, σημαίνει δτι θά...φάτε 
ψάρια!

ΚΟΙΛΙΑ. "Αμα ιδήτε στον ύπνο 
σας δτι έχετε μεγάλη κοιλιά, θά πή 
δτι είσθε...πολλών μηνών. "Οταν δ- 
μως ιδήτε δτι δέν έχετε κοιλιά τότε 
σημαίνει δτι είσθε ή δημόσιος υπάλ
ληλος ή άνεργος.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΊΣ. "Οταν ιδήτε 
στον ύπνο σας εισαγγελέα, σημαίνει 
δτι πολύ γρήγορα θά έκδώσετε περι
οδικόν.

ΓΑΜΟΣ. "Οταν ιδήτε στόν ύπνο 
σας γάμον, ή Θά πάτε φυλακή ή Οά 
παντρευτήτε.

ΛΙΡΑ. "Οταν ιδήτε στόν ύπνο 
σας μιά λίρα σημαίνει δτι τά μυαλά 
σας καϊ μιά...λίρα.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. "Οταν Ιδήτε στόν 
ύπνο σας τόν Παράδεισο, σημαίνει 
δτι θά πεθάνη ή... πεθερά σας.

ΚΟΑΑΣΙΣ. Όταν πάλι άντιθέ- 
τως ιδήτε τήν Κόλασιν, ή θά παντρευ 
τήτε ή Θά μείνετε...άνύπανδρος. Καί 
τά δυό τό ίδιο είνε.

ΑΡΚΤΟΣ. "Οταν ιδήτε στόν ύπνο 
σας αρκούδα μή τρομάξετε διότι πι
θανόν νά είνε καί ή...σύζυγός σας!

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. "Οταν ιδήτε στόν 
ύπνο σας τόν κ. Έλευθ. Κ. Βενιζέ- 
λον ,δέν πρόκειται πλέον περί δνεί- 
ρου, άλλά πεοΐ ...έφιάλτου.

ΚΟΝΔΓΛΗΣ. "Οταν πάλι ιδήτε 
τόν Κονδύλη, τήν άλλη ήμέρα θά γί 
νη μεγάλη καταιγίς μετά βροντών 
καί κεραυνών.

ΛΕΜΟΝΙΑ. "Οταν δνειρευθήτε δ- 
τι σάς πήραν μέ τά λεμόνια, να εί
σθε βέβαιος δτι μιά μέρα θά προο
δεύσετε. 'Όλοι οί μεγάλοι άνδρες έ
χουν περάσει αύτήν τήν...περιπέ- 

’ ΣΩΚΡΑΤΗΣ. "Οταν ιδήτε στόν 
δπνο σας τόν Σωκοάτη, σημαίνει δτι 
είσθε άκόμη... παιδί.

ΞΙΆΟΝ. "Οταν ιδήτε δτι σάς δέρ
νει πόλισμαν σημαίνει δτι είσθε 
κομμουνιστής, δταν δμως ιδήτε δτι 
σάς δέονουν κομμουνισταί, σημαίνει 
δτι είσθε...πόλισμαν. ----------------------------

ΤΚΛΕΙΡΑΦ|ΚΗ ΠΑΙΗΣΙΣ
’Αποτυχία 

Άλλοι ! 
καϋμένος, 
μαλλί 
κουρεμένος...

Πολυφαγία 
άμ ! μάμ ! 
χαράμ !

Καλοκαιρινό
Ζέστα 
δεινή 
σκάζω.... 
δέστα 
λινή 
βάζω....

Μεθύσι
Ούζο 
ρουφάω 
σκούζω 
σπάω 
πηδώ 
τραγουδώ 
γελώ 
τραλαλό !

Ό Μαρκόνι

ΊβΙ ΣΤΙΧΟΙ
ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ 
(Κατά τό: «Μοδπαν πώς ζής ευ

τυχισμένη»....)
Μουπαν πώ; έχει μιά ταβέρνα 
καλή ρετσίνα καί λατέρνα 
πέρα σέ κάποια γειτονιά 
και μιά Σμυρτιά 
σερβίρει ώμορφονιά....

—Καί καθώς είσαι δνψασμένος, 
ΰό. μετανοιώσης ώρισμένως, 
ταβέρνες fl-αίίρης δυό καί τρεις 
μά δέν μπορεί;
τέτοιο κρασί νά βρής !...

Ρ ε φ ρ α I ν
Τή βρήκα αλήθεια
μέ; σέ μιά μάντρα μέ όρνίΰια 
ρετσίνα τρέλλα
καί μιά πεντάμορφη κοπέλλα 
μά ρούφα—ρούφα 
μές τή μαγκούφα 
έγινα σκνίπα ό κοντός 
κι’ έπήγα σπίτι σηκωτός...

ΕΛΕΓΕ ΑΛΗΘΕΙΑ;

Ό καλόγερος. — Κάβησε, τέκνον ιιου.
Τό παιδί. — Δέ μπορώ, πάτερ μου. ”Εχω έναν καλόγερο....

Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΣΤΗΛΗ
— Διακόπτονται αί ίπποδρομίαι έ

πί ένα μήνα
Πληροφορούμεθα δτι κατόπιν συν- 

εννοήσεως τών ίπποδρομιακών άρχών 
άπεφασίσθη ή έπί δίμηνον διακοπή 
τών ιπποδρομιών. Λέγεται δτι ή ά- 
πόφασις αύτη έλήφθη καθότι έμειώ- 
Θησαν κατά πολύ τά κέρδη τής Έται 
ρείας 'Ιπποδρομιών. Τό πρός τό φί- 
λιππον κοινόν εύεργέτημα αύτό, τής 
μικράς δηλαδή διακοπής, δίδεται χά 
ριν τής οικονομικής του περισυλλο
γής καί άνορθώσεως. Λέγεται δτι 
κατά τήν νέαν εγαρξιν οί αρμόδιοι 
έτοιμάζουν διά τούς παίκτας έκπλή- 
ξεις καί Θαύματα πρό τών όποιων θά 
ώχριοΰν τά τοϋ παρελθόντος.
— ’Επιβολή προστίμου

Ύπό τών έλλανοδικών έπεβλήθη 
πρόστιμον δραχμών 200 είς τόν άνα- 
βάτην Γκαλλιάνον διότι ένφ είχεν εί 
δοποιηθή δτι δ ίππος του θά έκέρδιζε 
έσπευσε νά τό κοινολογήση σέ με
ρικούς παίκτας, πράγμα άντιβαϊνον 
είς τά συμφέροντα τών μεμυημένων.
— Νέοι προπονηταί

Άφίχθησαν χθές έξ Αίγυπτου καί 
άνέλαβον τήν προπόνησιν διαφόρων 
ίππων οί κάλλιστοι προπονηταί Χα
μάμ Χαμόμζογλιου, Νοτιαδάκης, Ζέ- 
νης Κορώνης καί δ ’Ιταλός Γκαρ- 
μπή Πουνέντε.

Διά τόν πρώτον λέγεται δτι είνε 
έφάμιλλος τοΰ μακαρίτου θαυματο
ποιού Χάνουσσεν τόν όποιον τόσον έ- 
θαύμασαν πρό έτών οί ’Αθηναίοι.

Διά τόν έν λόγφ Χαμάμ Χαμόμζο- 
γλιου λέγεται δτι σκάει τήν ματσα
ράγκα τόσον τεχνικά πού ένφ τά παί 
ζει μέ τό δεξί χέρι τό άριστερό του 
δέν τό μαθαίνει παρά μετά τήν κούρ
σα, δταν βρηθή τό πρώτο είς τήν κα- 
ταμέτρησιν τών είσπραχθέντων.
— ’Αρνητικά τά σίελο: τής Λαλέ

Έλήφθη είς τήν Φίλιππον Ένω- 
σιν τό άποτέλεσμα τής χημικής άνα- 
λύσεως τών σιέλων καί ίδρώτος τοΰ 
Ιππου «Λαλέ» νικήσαντος τήν 23ην 
παρελθόντος.

Κατά τήν σχετικήν γνωμάτευσιν 
τοΰτο ύπήρξεν άπολύτως άρνητικόν.

Άνεγνωρίσθη δμως δτι έπειδή ή 
καϋμενοΰλα ήτο δλίγον έξηντλημέ- 
νη, τής έδωσαν πριν άπ’ τήν κούρσα 
νά πάρη τήν πρόζα της, έτσι γιά νά 
μή συγκινηθή κατά τήν διαδρομήν. 
ΤΑ προγνωςτΪκΓΈας ΔΙΑ ΤΑΣ

ΑΥΡΙΑΝΑΣ-ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ
— 1η Ιπποδρομία

Μπήκε δ Δαίμονας στούς Πλακιώ- 
την καί Μιλένα καί έτέλεσαν τούς 
γάμους των. Αύτό θά τούς έμποδ ί
ση νά μετάσχουν ένεργώς τοΰ άγώ- 
νος. "Οσον, άφορφ γιά τήν ’Ιθάκην 
λέγεται δτι έθυσε καθ’ δλην τήν νύ

κτα είς τόν Βάκχον, συνεπώς μόνο; 
ένδεδειγμένος διά τήν νίκην είνε δ 
Κίσσαβος έφ’ δσον βέβαια δέν τοΰ 
παρουσιασθή μπροστά του δ Δαίμο
νας.
— 2α Ιπποδρομία

Τήν δευπέραν ιπποδρομίαν θά κερ 
δίση άσφαλώς δ γνωστός μας Τα- 
γιάρ, τέως στρατηγός ειδικευμένος 
είς τούς δρόμους ταχύτητος.
- 3η Ιπποδρομία

Διά τήν τρίτην διαδρομήν δέν Α
κούσαμε άκόμη τίποτα. Λέγεται δτι 
οί μετέχοντες διεφώνησαν ποιόν νά 
φέρουν πρώτον "Οταν συμφωνήσουν 
θά τό άναγγείλωμεν είς έκτακτον 
έκδοσίν μας.
— 4η Ιπποδρομία

Είς τήν τετάρτην διαδρομήν θά 
διαγραφοΰν άπαντες οί μετέχοντες ίπ 
ποι πλήν τοΰ Σπετσιώτη, δν ύποδει- 
κνύομεν ώς άσφαλή γκανιάν. Είνε 
μία σπανία εύκαιρία γιά τούς άνα
γνώστας μας νά πλουτίσουν παίζον- 
τες οίονδήποτε ποσδν έπί τοΰ έν λό- 
γφ ίππου.
— 5η ιπποδρομία

Χωρίς νά ειμεθα προληπτικοί ά- 
ποφεύγομεν νά ύποδείξωμεν τόν νι
κητήν τής παρούσης διαδρομή: έα>* 
δσον έπί κεφαλής τών διαγωνιζομέ- 
νων είνε δ Χασσούν πράγμα πού είς 
τήν ’Αραβικήν θά πή: Χασούρα!
— 6η ιπποδρομία

Τόν νικητήν τής τελευταίας δια
δρομής θά πληροφορηθοΰν οί άνα
γνώσται μας άσφαλώς μετά τήν 6ην 
ιπποδρομίαν είς τά γραφεία τής «Πα 
παρούνας», δπου καί θά τούς προσφέ- 
ρωμεν παςιμαδάκι καί τόν καφέ τής 
παρηγοριάς. Ό άρχισυντάκτης μας 
έχει συγχρόνως έντολήν νά εύχεται 
είς τούς έπισκέπτας καί είς άλλα μέ 
ύγείαν.

Φιλ—Όνος
ΣΗΜ. «ΠΑΠΑΡΟΓΝΑΣ».— Ά

πό τοΰ προσεχούς φύλλου συνέντευ- 
ξις μέ τό νέον συμβούλιον τών ιππο
δρομιών. Αί σκέψεις καί τό πρόγραμ
μά του διά τήν εύόδωσιν τοΰ εύγε- 
νοΰς σπόρ. Ειλικρινής έξυπηρέτησις 
τοΰ. κοινού καί αί καλλίτεραι διαθέ
σεις ύπέρ τών ιδιοκτητών δρομώνων 
ίππων. Αΰξησις έπάθλων άπό τής 
νέας περιόδου. Πώς κατά τό θέρος 
οί παΐκται θά δύνανται νά άφήνουν 
καί τά σακκάκια τους στόν ιππόδρο
μον ώστε νά γυρίζουν ποιό ξελαφρω
μένοι γιά νά μήν τούς πειράζει ή 
ζέστη. Πόσον θά μειωθούν τά έπα
θλα γιά νά μή βαρυστομαχιάζουν οί 
ίδιοκτήται. Ίποπδρομίαι νύχτα καί 
μέρα, ώστε οί φίλιπποι νά μή διαθέ
τουν άλλοΰ τόν καιρό τους καί ιδίως 
τά χρήματά των. κτλ. κτλ.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Αίνιγμα :

Είμαι σάν ξενοδοχείο 
κι’ οσοι μου μπαίνουν μέσα 
κεοδίζδυν τό λαχείο 
καί έχουν καί τά μέσα ...

Τί είμαι ;
Λ ύ σ ι ς.:

Ή Βουλή.

/ι ϊ ν ι γ μ α :
’Έχω δεκαπέντε θέσεις 
κι’ αυτοκίνητο δέν είμαι. 
Τί μπορείς νά ύποθέσβς 
δτι είμαι ;

Λ ό σ ι ς :
Ό Παπαντωνίου !

Αίνιγμα: . «
Είχα άλλοτε μπακάλικο
■μά ήταν τό έπάγγελμα χαμά

λικο
ικαί τώρα έχω γίνει ποιητής 
κι’ ό Παλαμας δέν βγαίνει 

(μπρος μου ό Κωστής....
Ποιός είμαι ;

Α υ σ ι ς :
Ό κ. Παΰλος Πουλόπουλος..,. 

***
Αίνιγμα :

Μιά μικρή κλωστή δεμένη 
σέ μιά ρόΰα τυλιγμένη, 
ανεβαίνει, κατεβαίνει 
καί κονταίνει καί μακραίνει·...

Τί είμαι ;
Λ ύ σ ι ς :

Τό γιό-γιό....

Αίνιγμα :
‘Όταν μέ πιής ζαλίζεσαι 

ξεμυαλίζεσαι 
στη στιγμή,

πά λογικά σου χάνονται 
καί ξεχάνονται 
οί καϋμοί...

Τί είμαι ;
Λ υ σ ι ς :

Τό κρασί.

01 HH-MHI ΜΠ ΕΠ Π ΙΜ...

Μία σπανία φωτογραφία τοΰ συνερ 
γάτου μας και κολοσσιαίου ποιητοΰ 
κ. ’Ονείρου Κέλεπούρη, εις εφηβικήν 
ηλικίαν, κατ’ εύγενή παραχώρησιν 
τοΰ συνεργάτου μας πρός τήν «Πα
παρούναν». Ό ποιητής ’Όνειρος Κε- 
λεπούρης παρουσιάζεται είς τήν φω 
τογραφίαν αύτήν ήμίγυμνος, δεικνύ- 
ων ούτω τόν έσώτερον έαυτόν του, 
φορεΐ δέ μόνον τήν έκ τριχών γούναν 
τοΰ ποιητικού του στήθους. Ή φω
τογραφία παριστα τόν κ. "Ονειρον 
Κελεπούρην, είς στάσιν γεμάτην με
γαλείου καί δμορφιάν, καθ’ ήν στιγ
μήν δ μεγαλοφυής ποιητής παρακο
λουθεί τήν εις τά υφη πτήσιν τής αι
θέριας Φαντασίας του...

Ό ’Όνειρος Κελεπούρης, τοΰ ό
ποιου τήν ποίησιν τόσον έκτιμοΰν οί 
άναγνώσται τής «Παπαρούνας» έπ’ 
ούδενί λόγ<ι> ήθελε κατ’ άρχάς νά μάς 
έπιτρέφη τήν δτΐΊοσίευσιν τής φω
τογραφίας του δ ά νά μή σκανδαλί
ση τάς άναγνωστρίας μας, άλλ’ ένέ- 
δωσεν είς τήν έπιμονήν μας ύπό τόν 
δοον νά άναγράφωμεν δτι ύπέκυφεν 
είς τήν βίαν...

ΠΑ W ΟΥ ΑΓΑΕΠΡΑ...
Όρτάνοιξεμου νά διαβώ τήν τρισμεγά- 

(λη πύλη 
τήν Γόο. α μπουκαπόρτα !
Ώήίέ ! Μέ σπρώχνει αβάσταχτα σέ σέ 

(τό σεξαπήλι 
ιώρα π’ ό Μάης πρασίνισε τά μουσκε- 

(μένα χόρτα.

Ζέψε τόν Π ήγασο, ποιητή, καί σκιστού 
(μέ σπηρ·ούν..α 

τά ώρια πλευρά καί βάρα του καμτσίκι 
(στά καπούλια 

γιατ’ είσαι μάπας κι’ «ψιλός και χού- 
(φτας άπό κούνια 

καί στά μυαλά σου φύτρωσαν βλήτα καί 
(παραπούλια.

Μές στών συγνέφων χιούμηξε τίς χα- 
(οτικές λακκούβες 

κι’ δπου άγναντέψης γκόμενες όποϋ μα
γεύουν βρούβες 

σαπάνω τους ροβόλησε, 
γιόμισε τήν κουμπούρα σου, σγοΰψε καί 

(πυροβόλησε !

ΤΩ τών ματιών τό λάγγεμα σάν έρχετ’ 
(άπό σπόντα, 

μάταιο έσύ κοπάνισα® στήν πόρτα τοϋ 
(κουφοΰ 

έσύ άπ’ δξ<ο τή βαράς κι’ αύτός σοΰ 
(λέει: βρόντα, 

σά δέ βαρυέσαι ! Είμαι κουφός έγώ καί 
(ξεμανφού !

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

Άπό τήν ατέλειωτη (δηλαδή ανεξάν
τλητη) κι’ άσυλλόϊστη συλλοή «Μαστά
ρια καί σουτιέττα», συνέχεια τής άνέγ- 
δοτης συλλοής «Παπαρσυνόφυλλα καί 
Τσικουνίδες» πού χερόγραφά της που
λιούνται μέ τό καντάρι στά αριστοκρα
τικά μπακάλνκα τής πόλης μας.

m εας^αμας iphiahl

Σά νά μή μάς έφτανε δ άντρας της 
πού μάς βομβαρδίζει αδιάκοπα υ,έ τά 
«’Απελπιστικά του Πεζοτράγουδα», 
έχουμε τώρα και τή γυναίκα του. 
Φαντάζεται δ καθένας τήν έκπληξή 
μας δταν ήρθε στά γραφεία μας ή 
άνω είκονιζομένη κ. Ποΰλα Πούλου 
Πουλοπούλου καί μάς έστρωσε μπρο
στά γιατί, λέει, ξελογιάσαμε τόν άν- 
δρα της μέ τό νά δημοσιεύουμε τά 
λογοτεχνικά του κομμάτια καί δέν 
έχει τό νοΰ του ούτε στή δουλειά του, 
ούτε σ’ αύτήν. Τό τί έγινε στά γρα
φεία μας, δέν περιγράφεται. Τέλος, 
δ Κόκορας κατόρθωσε νά τήν πείση 
δτι δέν έχει δίκιο καί δτι μέ τή δη
μοσίευση τών έργων τοΰ συζύγου 
της, δοξάζεται τό έντιμο δνομα τών 
Πουλοπουλέων. Καί ή σεβαστή δέ
σποινα έφάνη κάπως κατευνασθεΐσα.

0 ΚΑΛΟΠΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
— Στό Καπνο....κοφτήριον έργά- 

ζεσαι καί σύ ;
— Όχι, στόν ‘Ιππόδρομο Φαλή

ρου.

ιιϊιιιπιιι mwmi
..ΚΜΤΚΗ ΚΙΡΦΗ ΑΑΝΕΑΑΑ..

"Έλα (έτσι αρχίζουν δλα τά πεζο
τράγουδα άπό καναιβολής· κόσμου) έλα, 
γλυκεία κοπέλλα καί γείρε τό κεφάλι 
σου τό κοριτσίστικα «πάνω στό τρυφε
ρό μου τό στήθος. Πλήθος ζοιμπού/. α 
ανάερα πέφτουν βροχή στά ματοκλάδια 
σου καί τά παραγώΰ.α σου πού ρίχνω 
μέ τήν άδεια σου, στ’ άπάιεμα τά βρά
δια σου, βΐ'θάνε στά’άπάτωτα σκοτάδια 
σου κΓ απλώνουν στά ρημιθδ.α σου— 
άλλοι !...

’Έλα (έτσι αρχίζει κάθε πεζοτράγου
δο κ’ ύστερα γίνεται συνήθεια άξερρί- 
ξωτη) ελα στήν πλησμονή τής μονα
ξιάς μου καί δύσε μου τή χαρά τής 
άκόιιοδης συγκίνησής σου καί σύγκορμη 
κι’ ολόψυχη σείσου, βούτηξε μές στό 
Μάη καί δροσίσου....

"Ελα (έτσι πρωταοχινάει κανένας γιά 
γούστο καί τήν παθαίνει μετά ανεπα
νόρθωτα) έλα καί ξαναέλα καί πόίλι καί 
ξαναέλα—άπό τήν Πόλη έρχομαι καί 
στήν κορφή κανέλλα—-έλα καί μή μέ 
κάνεις νά πονώ, έλα νά πάμε κάπου 
στό βοιτνό κατά τοϋ Φιλοπάππου....

“Ελα νά χύσης στήν καρδιά μου βάλ- 
σαιιιο καί ροδόπλυμα, παρηγοριά τά μοϋ 
χαρίσης ,μέ τ’ ώριοπλοιμιστο κορμάκι 
σου κι’ ως τής ψυχής τά σόφνλλα—ώ 
ροσόλια καί λιγούρες...

Έλα (έτσι κανείς τήν ψωνίζει τή 
βασιλοπούλα καί πάει στό διάδολο κι’ 
αύτός καί τό μπακάλικό του) έλα γλυ
κάμορφη κΓ άνέγγιχτη παρθένα καί όί- 
ξε τά πλοκάμια σου στό δύστυχο τόν 
Π ούλο πού· ή αθώα του ή καρδιά κά
ποια ήδονή νειρεύτηκε μεγάλη— γισπ'ι 
υπάρχει αίστημα στά στΰθ-α κάθε αν- 
θρΜ-του, άκόμα καί μπακάλη...

Έλα (έτσι άρχίίει κανένας κλπ.) έ
λα, γλυκειά μου διαλεχτή....

ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
πρώην έμπορος άποικιακών καί έδωδί- 
μων, πού άφόντας έχασε τό μπακάλικό 
του τουχει στρίψει καί σκαρώνει πεζο
τράγουδα γιά νά παραπί,ανήση τούς πι- 
στωτάς του. Μά ή «Παπαρούνα» δέ γί

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

ΤΟΥ...ΑΠΕΣΤΑΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ
(Συνέχεια) 

«—’Αδύνατον, μοΰ άπαντα, σέ τόνον φιλικόν, 
αύτό είνε πράγμα ντεμοντέ μά καί...κουραστικόν! 
—"Ωστε έτσι, τήν έρώτησα, τέτοια πουλιά θά πιάσουμε: 
Μέ τά «κουμπιά» ένόμισες δτι θά τήν...περάσουμε;
•—Άν σοΰ άρέσει, φίλε μου, έξω φρένων μοΰ λέει, 
αύτό πού μοΰ ζητάς έσύ, τό κάναν οί...άρχαϊοι. 
Τέλος τό πήρα άπόφαση, τί ν άτής πώ άλλο πιά; 
Αύτά εινε τής Άλέξαινας, πού λένε, τά...κουμπιά.

Τής κάνω τότε τόν μπλαζέ 
καί πιάνοντάς την άγγαζέ, 

μουρμούρισα: — Ώ δεσποινίς, τί λέτε δέν πηγαίνουμε; 
Τόν έρωτα έξ επαφής κι’ έγώ τόνε...συχαίνομαι. 
Μπορεί νά είνε τρυφερός κι’ ήδονικός έν μέρει, 
πάντως είνε, πώς* νά στό πώ, μεγάλο...Χασομέρι. 
Καλύτερος μέ τό «κουμπί» είνε λοιπόν δ έρως, 
πού θά μπορής νά τό ζουλάς και δταν είσαι...γέρος. 
Μά ένα μόνο. δύσκολο, παρ’ δλη τήν απλότητα 
μοΰ φαίνεται’ πώς θά μποροΰν νά βρούνε τήν πατρότητα, 
άφοΰ τό βρέφος δέν θά βγή άπό ανθρώπων σώματα;

Τότε στά μάτια μέ κυττα 
και λιγωμένη μ’ άπαντφ: 

—Βρίσκεται άπ’ τά δακτυλικά, κουτέ, άποτυπώματα!
·

Κατάλαβες;
—Κατάλαβα και τώρα δίχως άλλο, 

άμα θά πάμε γιά «παιδί» τά...γάντια μου θά βάλω.

Μά κεί πού προχωρούσαμε κι’ δ κόσμος μάς κυττοΰσε 
έκείνη σκύβοντας στ’ αύτΐ μέ γλύκα μέ ρωτούσε: 
—’Αγάπη μου, τόν πόνο μου σοΰ λέω νέτα-σκέτα, 
θά μ’ άγοράσης αύριο καινούρια...τουαλέττα;

—Μιά τουαλέττα; Κι’ γιατί; 
έσύ κυκλοφορείς γδυτή!

—ΤΩ μίλ παρντόν μοΰ άπαντά, ήμουν άφηρημένη, 
πρό χίλια χρόνια νόμισα πώς ζοΰσα ή καΰμένη.
-—Γιατί, μήπως φαντάζεσαι, τής λέω κΓ έγώ μέ φόρα, 
πώς τότε έφορούσανε περσότερα άπό τώρα;
Κυττάζοντάς με τότε αύτή κατάματα κΓ άν φάς, 
μοΰ λέει. — "Οπως γνωρίζομεν άπ’ τάς άνασκαφάς, 
τά θηλυκά πού έζησαν πριν άπό χίλια χρόνια, 
φορούσανε κομπινεζόν, σουτιέν καί...παντελόνια. 
Μά...

—Δέν βαρειέσαι, άγάπη μου, άκουσ’ εμένα τώρα, 
κΓ άν τά φορούσαν, τί μ’ αύτό;

άφοΰ είνε δά πολύ γνωστό

δτι τά ξεφοοούσα.νε...δέκα φορές τήν ώρα!

—Γιά πές μου άκόμα, τή ρωτώ, ή σημερνή γυναίκα 
είνε πιστή, ή έραστάς έχει πέντ’ έξη δέκα;
—Είνε πιστή μά σέ...πολλούς, δέν δίνει δέ δεκάρα, 
τό νάνε σ’ ένανε πιστή, αύτό είνε...κουταμάρα!***
—Είν’ οί γυναίκες νευρικές σάν άλλοτε άκόμα; 
έχουν τό φθόνο στή ματιά κα’ι τήν ψευτιά στό στόμα;
—Ναί, ίδιες μένουν πάντοτε στόν κόσμο οί Ρεβέκες, 
εάν δέν τάχανε αύτά, δέν θάτανε... γυναίκες.
—’Αλήθεια πώς σάς φέρεται τό ισχυρό τό φύλο;
Σάς σπάζουνε καμμιά φορά τήν πλάτη σας στό ξύλο;
—Χά χά χά χά, τί λές καλέ; Κανένας δέν τό κάνει, 
οί άντρες μας είν’ άνθρωποι, δέν είνε... πολισμάνοι!
—"Εχετ’ ακόμα ποιητάς, εκδίδουν συλλογές;
—Άπό αύτές γιατρεύτηκε ό κόσμος τίς πληγές!
—Και ζήτε δίχως ποιητάς, χωοΐς τοΰ στίχου άντάρα;!
—Γιατί, είν’ απαραίτητη στόν κόσμο ή... κουταμάρα;
—’Ακαδημία δέν έχετε λοιπόν τών άθανάτων;
—’Έχουμε, μά τήν κάναμε "Ασυλον ’Ανιάτων!
—ΚΓ δσοι γεννώνται ποιητα'ι και στίχους θέ νά φτιάνουν;
—Μέ κρύα ντους τούς κάνουμε καί δέν τό...ξανακάνουν.

—’Αλήθεια, γιά φουτουρισμό έχεις καμμιά ’ιδέα;
—Μή μοΰ μιλάς γιά πράγματα τόσο πολύ...αρχαία!

Μά κεί πού περπατούσαμε 
σιγά καί συζητούσαμε.

Άπό τά χάπια πούφαγα εύρηκα τόν μπελιά μου, 
κΓ άρχισα πόνους τρομερούς νά νοιώθω στήν...κοιλιά μου! 
—Παρντόν, τής λέω, δεσποινίς, άς μένει λίγο ό έρως, 
θέλω νά πάω μιά στιγμή γιά ρεπορτάζ στό «μέρος».
-—Αδύνατον έδώ στή γή, μή κάνεις τέτοια άστεία, 
άπαγορεύεται ρητώς άπ’ τήν αστυνομία!
—Καί τότε ποΰ νά πάω έγώ, γιά πές μου τί θά γίνη;
—Πάρε τό άερόστατο και τράβα στή σελήνη.
Γιά τήν καθαριότητα λάβαν μέτρα δραστήρια, 
είς τό φεγγάρι έχουμε τά... αποχωρητήρια!

Καϊ σκέφτηκα, οί ρωμαντισμο'ι τί γίνηκαν έκεΐνοι, 
καί πού κατήντησε ή παληά τοΰ.,.μέλιτος σελήνη!

***
Έπήγα, κΓ δταν γύρισα άπ’ τή «δουλειά» αύτή, 
έμαθα πώς ή φίλη μου είχε πιά...παντρευτή.
—Κόκκορα, συλλογίστηκα πρέπει νάχης τό νοΰ σου

Τώρα ή γυναικεία φυλή 
εϊν’ άνυπόμονη πολύ, 

δέν περιμένουνε νά πάς ούτε και πρός...νεροΰ σου! 
***

Τράβηξα τότε μόνος μου κΓ έγώ γιά νά ξεσκάσω, 
κΓ έν γένει τά παράξενα τοΰ κόσμου νά θαυμάσω! 
"Ολα τά ζώα καί πτηνά είχαν φωνή άνθρώπου 
δπως καί τότε στόν καιρό τοΰ μακαρίτη Αισώπου. 
Σύννεφα δέν ύπήρχανε στοΰ ούρανοΰ τούς τοίχους, 

τό Κράτος είχε μεριμνήσει 
μέ τρόπο νά έξαφανίση

γιά νά μήν έπιρεασθή κανείς καί γράψει...στίχους!

Τής θάλασσας τής έλειπε ή περασμένη χάρη 
κάθ’ δτι ό πολιτισμός τήν είχε.,.μποτιλιάρει! 

««*
Τά άνθη δέν φυτρώνανε σάν άλλοτε στά χώματα, 
καί ούτε άπ' τήν κοπριά έπέρνανε τ’ άρώματα. 
Φυτρώναν μέ ηλεκτρισμό, τά βάφανε αύτοί, 
κΓ ύστερα τά ραντίζανε μέ άοωμα...Κοττύ.

Τά δένδρα τάχαν άχρηστα σέ μέρος άφανές 
κΓ δσο γιά τούς καρπούς τους, 
είχεν έφεύρει δ νους τους 

όπωροφόρες τέλειες... ήλεκτρομήχανές!
%**

Έκεί λοιπόν πού βάδιζα κάνοντας μόνος χάζι, 
ένας μεγάλος γάιδαρος κοντά μου πλησιάζει.
—Καλή σου μέρα, φίλε μου, μοΰ λέει, τί χαμπέρια;

—Πολύ καλά, εύχαριστώ 
τούήα μέ ύφος γελαστό, 

καί σφίξαμε αδελφικά κΓ οί δύο μας τά χέρια.

-—Κάπου σάς ξέρω, φίλε μου, συγγνώμην δηλαδή, 
νομίζω δτι κΓ άλλοτε σάς έχω ξαναδή.
—"Ισως, μοΰ λέει, άπ’ τά παληά νάχουμε γνωριμία, 
ξέρετ’ έγώ έσύχναζα μέσ’ τήν... Ακαδημία!

—Άλτ^θεια έξηγήστε μου λοιπόν άν άγαπάτέ, 
πώς άφοΰ εΐσθε γάιδαρος μπορείτε καί μιλάτε;
—Άπλούστατα, τή γλώσσα μου έϊώ κΓ έκεί κουνάω, 
δέν είμαι δ μόνος γάιδαρος στόν κόσμο πού...μιλάω! 
‘Γπάρχουν κΓ άλλοι π’ άπό εμέ, μιλάνε πιό πολύ, 
τούς ίνεις δή; Δέν έτυχε νά πάς μέσ’ τή... Βουλή;!

(Συνέχεια)
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ
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ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Δθ* ΚΛΙΤΗΣ ΑΡΣΕΝΗ; ΕΝΑ NEON ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΓΙ

Ίδρύ’θη τελευταίως είς τάς ’Αθήνας «Σωματείου 
τών ’Απατωμένων Συζύγων», πρός προστασίαν 
τών πολλαπλών συμφερόντων τής πολυπληθούς 
αύτής τάςεως. Είς τήν φωτογραφίαν μας: Τά μέ
λη τοΰ προεδρείου τοΰ ώς άνω Σωματείου.

Ο ΕΠΙΛΟΓΟ? ΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΣΙΑΣΕΩΣ

U ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΚΚΤΕΙΙΙΠΙ ΜίΠΗ Π
ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ

ΙΑΙΑΙΤΕΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΙΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
Μία χαριτωμένη φωτογραφία 

τής ώραιας καλλιτέχνιδος τοΰ μου 
σικοΰ θεάτρου, πού ή έξαφάνισίς 
της—τής καλλιτέχνιδος καί οχι τής 
φωτογραφίας—τόσο είχε συγκινή- 
σει πριν άπό λίγο καιρό τό θεα
τρικό μας κόσμο. Τώρα ή καλλιτέ- 
χνις άνευρέθη καί τήν έξησφάλισε

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΤΟΥ
• Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ · ΠΑΙΓΝΙΩΝ

(Συνέχεια)
ΜΑΘΗΜΑ' 27ον

Λαμβάνετε μίαν γυναίκα, τήν νυμ- 
φεύεσθ'ΐ κα! τήν εξαναγκάζετε νά σάς 
κάμη μερικά ζεύγη παιδιά. ’Αφού γί
νουν δλα αύτά, πέρνετε ένα τας! δια- 

. ,στικά κα! πηγαίνετε σ’ ένα τυπογρα
φείο άπ’ εκείνα πού τυπώνουν στιγ- 
μιαίως επισκεπτήρια.

Μέ μεγάλη προσοχή, λοιπον, γιά 
νά μή πάρη μυρουδιά δτι πρόκειται 
νά ναυπηγήσετε καλαμπούρι, τοΰ λέ
τε νά σάς τύπωση κάρτες μέ τό όνο
μά σας κα! νά προσθέση άπο κάτω : 

«’Ιδιοκτήτης οικοπέδων».
’Αφού λοιπον έτοιμασθοΰν τά επι

σκεπτήρια κα! τά πάρετε, μπαίνετε 
σ’ ένα άλλο ταξί κα! λέτε στόν σω- 
φέρ :

—Θέλω ν’ αγοράσω ένα σπίτι !
Αύτος βεβαίως θά σάς περάση γιά 

φρενοβλαβή, άλλ’ αύτό δέν έχει καμ- 
μία σημασία.

Γιά νά διαπράξη κανείς τή σήμε
ρον ημέρα καλαμπούρι, πρέπει νά έ
χη ύπ’ οψιν του όχι ρ.όνον δτι θά τόν 
περάσουν γιά τρελλο, άλλά δτι πι
θανόν νά είνε καί πραγματικά.,τοι- 
οϋτος !

’Αγοράζετε λοιπόν ένα σπίτι πού 
νά μήν έχη ούτε πόρτες ούτε παράθυ
ρα κα! βάζετε μέσα τά παιδιά σας.

Πολλοί άφελείς άναγνώσται ρ,ας 
πιθανόν νά ήσθάνθησαν. τήν.,.άποριαν;

—Καλά άφοϋ το σπίτι δέν θά έχη 
ούτε πόρτες ούτε παράθυρα, άπό ποΰ 
Οά βάλουμε μέσα τά παιδιά ;

Καί άπαντώμεν :
-—’Από τόν..φεγγίτη, άγαπητοί ά- 

ναγνώσται μας, άπό τόν φεγγίτη.Διά 
βολέ, δέν θέλει φιλοσοφία !

"Οταν λοιπόν κλείσετε μέσα τά 
παιδιά πηγαίνετε στο απέναντι κα
φενείο κα! άρχ ζετε νά επαινείτε τά 
οικόπεδά σας.

—Μά πού τά έχεις έπί τέλους' αΰ- 
τά τά οικόπεδα, θά σάς ρωτήσουν.

Σείς δέν πρέπει νά τά χάσετε.άλ
λά νά τούς πήτε :

-—θέλετε νά τά ΐδήτε ;
—Μάλιστα.
— Πάμε λοιπόν.
Τους πέρνετε τότε δλους καί μιά 

κα' δυό τούς πάτε στο σπίτι.
Φωνάζετε αμέσως μερικούς μαστό 

ρους και τούς λέτε νά τό γκρεμίσουν.
"Οταν κα'ι αύτό γίνη, τότε δείχνων 

τας στούς φίλους σας τά παιδιά σας 
φωνάζετε :

•—:’Ιδού τά.,.ο ϊ κ ό-π α ι δ α !

τό «Περοκέ». Λέγεται δτι ή συμπα
θής ήθοποιός εΐχεν έξαφανισθή γιά 
νά προκαλέση θόρυβο γύρω άπό 
τό όνομά της. Άλλά ή «Παπαρού
να» δέν πέφτει στήν παγίδα. Καί 
δημοσιεύει τή φωτογραφία χωρίς 
νά κάνη μνεία τοΰ όνόματος.

’Αμέσως μετά, πηγαίνετε μιά βόλ 
τα στά. Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. 
Θά σάς κάνη καλό.

ΜΑΘΗΜΑ 2 δον
Λαμβάνετε τον ήθοποιόν τοϋ κινη

ματογράφου ’Αδόλφον Μαντζοΰ, τον 
κατεβάζετε σ’ ένα υπόγειο καί βάζε
τε μερικές δεσποινίδες νά τοϋ ρίχνουν 
άνθη. Κατόπιν κατέρχεσθε καί σείς 
στό ύπόγειο καί δαγκώνετε εις τόν 
τράχηλον τόν διάσημον καλλιτέχνην.

Άφοϋ κάμετε δλα αύτά, φωνάζετε 
δλους τούς γνωστούς κα! φίλους σας 
κι’ αρχίζετε νά τραγουδάτε :

Μαντού—ράναν 
στό κατώι, 
νά σέ δάγκωνα 
στό σβέρκο.

Κατόπιν άφίνετε έλευθερον τόν 
Ματζοϋ νά έπιστρέψη εις τό Χόλ- 
λυγουντ, καί τόν παρακαλείτε νά μή 
κάνη κουβέντα σέ κανέναν άλλον α
στέρα, γιατί ύπάρχει φόβος νά κου
βαληθούν δλοι έδώ καί νά ζητούν νά 
τούς κάνουμε άπ' ένα καλαμπούρι 
στόν καθένα. Προσέχετε μόνο τις η
μέρες πού θά φιλοξενείτε τόν Μαν
τζοΰ στο σπίτι σας, νά τόν ταΐζετε 
καλά γιά νά καρδαμώση κα! νά μπό
ρεση ν’ άνθέξη στό...καλαμπούρι.

Γιατ! εί/ε κα! φύσει αδύνατος κι’ 
άσθενικός άνθρωπος. Κάτι τέτοιους 
λοιπον νά τούς προσέχετε. Δέν άντέ- 
χουν σέ μεγάλες...ψύξεις.

ΜΑΘΗΜΑ 29ον
Τό κατωτέρω καλαμπούρι τό ό

ποιον θά διδάξωμεν είνε άπό τά εξυ
πνότερα πού μπορεί νά συλλάβη άν- 
θρώπινος νοΰς.

Μιά δοκιμή θά σάς πείση.
Πέρνετε ένα κομάτι χαρτί' και 

γράοετε επάνω τήν συλλαβήν :«ΜΑ»
Κατόπιν προσπαθείτε νά χάσετε 

τό χαρτί αύτό μέσα στό μαγειρείου 
τής οικίας σας.

Π άράγγέλλετε. τότε σ' ένα ράφτη 
νά σάς φτιάξη μιά άσπρη μπλούζα 
καί σκούφο μαγείρου, τά όποια δμως 
πρέπει άπαραιτήτως νά σάς έρχων- 
ται καλά. Τά φοράτε λοιπόν κα! 
μπαίνετε στήν κουζίνα κλειδώνοντας 
άπό μέσα τήν πόρτα.

"Οταν περάσουν μερικές ημέρες 
χωρίς νά βγήτε άπ’ έκεϊ, ασφαλώς 
οί οικείοι σας, οί γνωστοί σας καί οί 
φίλοι σας θά άνησυχήσουν καί θά σάς 
κτυπήσουν τήν πόρτα.

Σε;ς στήν άρχή θά φωνάξετε :
—’Άλλοοοοοος !
"Οταν δμως δήτε δτι επιμένουν

loom row™*-
ΙΑΤΡΟΣ. ’’Ανθρωπος πού ύγιαίνει 

δταν οί άλλοι ασθενούν.
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ, ιόπος είς τόν ό- 

ποϊον^έπιτρέπεται νά αμαρτάνουν μό
νον οι καλόγηροι.

ΚΟΙΛΆΡΑΣ. Άνήρ είς ένδιαφέ- 
ρουσαν κατάστασιν, πλήν όμως...στεί
ρος.

ΡΑΑΛΗΣ. ’’Ατομόν τι έπί τοΰ ό
ποιου στηρίζεται εις μονύελος.

ΑΘΙΙΝΑΙ. Πανελλήνιον γήπεοον 
κινημάτων.

ΜΗΤΡΟΠΟΪΑΟΣ. ’Ακαδημαϊκός 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ. Τό φυσάει καί 

δέν κρυώνει.
ΜΗΤΗΡ. Ή μήτέρα μας.
ΠΑΤΗΡ. ’Ίσως δ...πατέρας μας.
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ. ”11 άγάπη πρός 

τόν έαυτόν μας.
ΑΛΤΡΟΥΤΣΜΟΣ. Λέξις σύνθε

τος παραγομένη άπό τό άλλος — 
τρώει. 'Όταν λοιπόν δ άλλος τρώει 
κΓ έμεϊς χάφτουμε μυΐγες, αύτό ο
νομάζεται άλτοουϊσμός.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μοναρχικόν σύ
στημα κατά τό όποιον δ βασιλεύς εκ
θρονίζεται κάθε τέσσαρα έτη, τό άρ- 
γότερον.

ΚΑΡΔΙΑ- ’Ερωτική άποθήκη τής 
όποιας ?ά κλειδιά κρατούν πάντοτε 
οί άλλοι ή οί άλλες.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ. 'Ίδρυμα άφιερω- 
μένον είς τήν έξυπηρέτησιν τοΰ λαοΰ, 
πού δέν τόν άφήνουν να-μπή μέσα!---- 1------—-----------

ΪΠΟΥΜΙΑ ΜΗΜΠΜΙΑ
Κον Μπέρναρ Σώου, Υδρό

γειον. — Εϊσαστε τόσο μικροπρε
πής καί στενοκέφαλος, ώστε είχα
με μιόιν υποψία—τί λέμε! —τή βε
βαιότητα δτι θά σας έπείραζαν τά 
άθωότατα λόγια πού σας είπαμε 
στήν άλληλογραφία μας. Πολύ κα
λά! Δέ θά άσχοληθοΰμε άλλη φο
ρά μαζύ σας, ύπδ τόν δρον νά μή 
μάς Απασχολήσετε καί σείς μέ κα- 
νένα καινούριο έργο σας. ’Ελπί
ζουμε «Ό Καραγκιόζης Μέγας» 
νά εΐνε τδ τελευταίο σας.

Κον ’Όνειρον Κελεπού- 
ρ η ν, πανταχοϋ παρόντα. — Έλά- 
βομεν τό είς τήν φιλολογικήν μας 
σελίδα δημοσιευόμενον τελευταΐον 
ποίημά σας. Μά θά εΐνε άρα γε τό 
τελευταΐον ;

Κον X., έφημερίδα «’Έθνος», εν
ταύθα. — Εΐνε αλήθεια δτι πληρώ- 
νεσθε 6Γ δσα είχε γράψει ό ’Αρι
στοφάνης, ό’Αθήναιος, ό Λουκιανός 
καί λοιποί Αρχαίοι συγγραφείς, 
τών όποιων τά χρονογραφήματα 
Αναδημοσιεύετε ;

Κον Μίκην Μ ά ο υ ς, Χόλλυ- 
γουντ. — Παντού βλέπομε νά δη
μοσιεύονται βιογραφίαι Αστέρων 
τοΰ κινηματογράφου καί πληροφο- 
ρίαι περί τών ύπερόγκων μισθών 
των καί τών ιδιοτροπιών των. Δια- 
τί δέν γίνεται λόγος γιά σάς που
θενά ; Εϊσαστε τόσο μετριόφρων ;

Κον Νικόλ. Πλαστήρα ν. 
κολοσσόν, Ρόδον. — Εϋχαριστοΰ- 
μεν διά τήν τακτικήν μας συνερ
γασίαν. Περάστε άπό τό λογιστή- 
ριόν μας διά νά κανονίσετε 
τούς λογαριασμούς σας. Πυρϊτις 
είς βάρος σας.

Κον Κ· Κ ο τ ζ ι ά ν, ύποψήφιον 
δήμαρχον Αθηναίων, ένταΰθα. — 
‘Η «Παπαρούνα» εΐνε διατεθειμέ
νη νά υποστήριξή τήν υποψηφιότη
τά σας ύπό όρους. 1. Νά τήν άπο- 
σύρετε έγκαίρως. 2. Νά άποκηρύ- 
ξετε τό «Έλλην. Μέλλον». 3. Νά 
περιορίσετε τό... Ανάστημά σας. 4. 
Νά Αλλάξετε κτένισμα. 5. Νά παύ- 
σετε νά είσθε.... ύψηλότατος. 6. Νά 
έκτεθήτε ύπό τό όνομα ’Άγγελος 
Κανελλόπουλος. Καί 7. Νά κατε
βάσετε άπό τήν πρόσοψιν τοΰ εκλο
γικού σας κέντρου τά δύο φιγου
ρίνια σας, ποΰ τό μεταβάλλουν είς 
έμπορορραφεΐον, διότι ό λαός, πα- 
ραπλανώμενος, ή μπορεί νά ψη φίση 
τόν κ....  Τσόχαν.

θά τούς πήτε : -
Μά τί θέλετε έπί τέλους ;

Αυτοί θά σάς φωνάξουν :
- Τ! κάνεις έκεϊ μέσα ;

Λο.πόν ή ώ^α έπλησίασε γιά τό 
καλαμπούρι. Δέν πρέπει νά χάνετε 
οΰτε στιγμή. ’Ανοίγετε τήν πόρτα τής 
κουζίνας καί παρουσιάζεσθε μέ τήν 
στολήν τοΰ μαγείρου πρό τών έκπλη
κτων φίλων σας.

-—Καί τί κάνεις έδώ, θά σάς ξ α
ναρωτιόσουν.

—...«Μα»—γυρεύω !
Εκείνοι βεβαίως δέν θά καταλά

βουν. Τότε τούς έξηγείτε δτι είχατε 
πάρει ένα χαρτί καί γράψατε έπάνω 
τή συλλαβή «ΜΑ» κατόπιν το χά
σατε κλπ. κλπ.

"Οταν νυχτώση, τούς ζητάτε συ
γνώμην κα! πάτε νά κοιμηθήτε.

(Συνέχεια)

"Ολοι οί άνταποκριταΐ τής «Πα
παρούνας»—δ ίκτυον άπέραντον α
πεσταλμένων μας άνά τά πέρατα 
τοΰ κόσμου!—οι έγκατεσπαρμένοι 
άνά τάς πόλεις καί κώμας του έ- 
ξωτερικοϋ καί του έσωτερικοΰ, ά
πό της ή μέρας πού ήρχισεν ή κα- 
ταδίωξις τοΰ ένδοξου Αρχηγού τής 
έπαναστάσεως τοΰ 1922 καί τών 
1922 έπαναστάσεων, παρηκολού- 
θουν κατά πόδας τάς κινήσεις τοϋ 
μοναδικού ήρωος τής παγκοσμίου 
ιστορίας, τοΰ γνωστού ύπό τό δνο- 
μα «Κεραιμοκένταυρος», τοΰ όποι
ου τό ευκίνητον σώμα εΐνε κατά 
τό ήμισυ όίνθρωπος καί κατά τό 
ήμισυ γαλή. Πάντως, οί ήμέτεροι 
άνταποκριταΐ, κατά ρητήν έγκύ- 
κλιον τής «Παπαρούνας», δέν άνε- 
κοίνωσαν τάς ένεργείας των καί 
τοΰτο διά νά μή παρακωλύσουν τό 
έργον τής Αστυνομίας, ή όποια εΰ- 
ρίσκετο έπί τά ίχνη του διαρκώς 
καί διαρκώς τά έχανε, διότι οί φί
λοι τοΰ γενναίου στρατηγού, διά 
νά μπερδέψουν τά πράγατα, εΐχον 
έξαπολύσει περί τάς χιλίας γα- 
λας, αί όποΐαι περιεφέροντο άσκό- 
πως άνά τάς στέγας τής υδρογεί
ου, πρός άποπλάνησιν τών άστυνο
μικών όργάνων. ’Ήδη, δτε έξέλι- 
πεν ό λόγος τής μυστικότητος καί 
έγνώσθη ό τόπος τής καταφυγής 
τοΰ ένδοξου στρατηγού, ό όποιος 
έσκηνοθέτησεν δλην τήν ΰπόθεσιν 
τοΰ δήθεν κινήματος τής 6ης Μαρ
τίου, Απλώς καί μόνον διά νά ά- 
πασχολήση τήν παγκόσμιον κοι
νήν γνώμην, πράγματι δέ διά νά 
άποβιβασθή είς τήν Ρόδον καί νά 
καταλάβη ' τήν νήσον έν όνόματι 
τοΰ βασιλέως Βίκτωρος Μανώλη, 
ή «Παπαρούνα» δύναται νά λύση 
τήν σιωπήν καί νά παραδώση εις 
τό φώς τής δηιμοσιότητος τά άπο- 
σταλέντα είς αύτήν τηλεγραφή
ματα τών άνταποκριτών της.

Σημείωσις «Παπαρούνας».— Τάς 
ήμερομηνίας. τών τηλεγραφημά
των παραλείπομεν διά λόγους σκο 
πιμότητος, τάς έχομεν δμως είς 
τήν διάθεσιν τών Ιστορικών τοΰ 
μέλλοντος.

Ιδού τί μας έτηλεγράφει ό έν 
Λάς Πάλμας τών Βαλεαριδών Νή
σων άνταποκριτής μας κ. Τσιλι- 
μίγκρας, σχετικώς μέ τήν έκεϊ έμ- 
φάνισιν τοΰ κ. Πλαστήρα:

Λάς Πάλμας, Μάϊος. — Ταύ- 
την τήν στιγμήν πληροφορούμαι ό
τι ό μελισταγής άρχηγός τής γαλ
λικής έπαναστάσεως τοΰ 1789 κ. 
Νικόλαος Ροβεσπιέρος, ύπό τό ψευ 
δώνυμον ’Ολιβιέρος Πλαστήρας, 
προσεγειώθη είς τήν στέγην τοΰ 
διοικητηρίου τής πόλεως. Ό κ. 
Πλαστήρας κατέλαβε τήν νήσον έν 
όνόματι τής έπαναστάσεως καί 
κατόπιν άπέπτη πρός άγνωστον δι· 
εύθυνσιν.

Πανάρετος Τσιλιμίγκρης

Ταυτοχρόνως έλάβομεν τά έξης 
τηλεγραφήματα έκ μέρους τών εν 
Άσσομτζισν τής Βολιβίας, Σάν 
Ντιέγκο τής Καλλιφορνίας, Σαν
τιάγο» τής Χιλής καί ’Έλσιγκφορς 
τής Φινλοινδίας μονίμων άνταπο- 
κριτών τής «Παπαρούνας»:

«Ταύτην τήν στιγμήν έθεάθη είς 
τι ήμιϋπόγειον τής πόλεώς μας ό 

άρχηγός τών παλαιοήμερολογη- 
τών κ. Αθανάσιος Βλαοτήρας, ε- 
πιβαίνων πτερωτής καμήλου, ή ο
ποία τοΰ παρεχωρήθη κατά τήν έξ 
Αίγύπτου διέλευσίν του ύπό του 
βασιλέως Ζεμανφουάτ. Ό κ. Πλα
στήρας συνωδεύετο ϋπό τών εύχών 
όλοκλήρου τής Ελλάδος, κατέλυ
σε δέ είς τό ξενοδοχεΐον «Κέρα
μος», άφοΰ προηγουμένως κατέλυ- 
σεν δλα τά άλλα ξενοδοχεία καί 
τάς άρχάς τής πόλεως. 'Άμα τή 
άποβιβάσει τοΰ στρατηγού είς τήν 
Χιλήν, έπιτροπή κυριών προσέφε- 
ρεν είς αύτόν χιλόπητταν, ή όποια 
ένεθύμισεν εις τόν στρατηγόν τάς 
ωραίας χιλοπήττας τής πατρίδος 
του, τάς όποιας παρεσκεύο,ζεν είς 
αύτόν ή κ. Άθηνά Κεχηρακίνη καί 
τάς όποιας έψηνε είς τόν καλλίτε- 
ρον φοΰρνον τής Καλιφουρνίας. 
Καθ’ δλην τήν διαδρομήν άπό τοΰ 
αεροδρομίου τής πόλεως μέχρι 
τών δημοτικών βεσπασιανών, ό άρ 
χηγός τών 1922 έπαναστάσεων έ- 
δάκρυεν έκ συγκινήσεως, βλέπων 
τάς στέγας τής πόλεως, εις ϋψος 
τριών καί τεσσάρων μέτρων άπό 
τήν γήν καί πυκνώς συνορευούσας. 
Είς μίαν στιγμήν έδωσε διέξοδον 
εις τήν συγκίνησίν του καί άνέ- 
κράξε βουλγαριστί:

— Αϊ ρέ, θε τής Φινλανδίας, πώς 
κρατάς τά κεραμίδια ξεκάρφωτα I

Καψούρης

Σ ίδνεϋ, Αυστραλίας. Μάϊος. 
— Ταύτην τήν στιγμήν πληροφο
ρούμαι δτι ώραΐος άνήρ, ΰιβούς πε
ρίπου 1.75 μ., κοψψος, μέ μύστακα 
έκ τριχών, χροιάν μελαψήν καί 
χαρακτήρα άψύν, ένεφανίσθη είς 
κεντρικήν στέγην τής πόλεως, τήν 
όποιαν καί κατέλαβε πρός έδραί- 
ωσιν τών κινδυνευόντων κοινοβου
λευτικών θεσμών τής Αύστραλίας. 
Ό. άνθρωπος αύτός ήρνήθη νά ά- 
ποκαλύψη τό δνο,μά του, άπαντα 
δέ διά νιαουρισμάτων είς τάς έρω- 
τήσεις τών δημοσιογράφων. Συνά
δελφος, γνώστης τής γαλικής 
(γλώσσης τών γαλών), ηύτύχησε 
νά τύχη άκροάσεως παρά τφ ξέ
νιο, έπέστρεψε δέ πλήρης άμυχών. 
Ό ξένος, συλληφθείς έπί τή έπι- 
δείξη εύτραφοΰς ποντικού, ’ άπε- 
στάλη είς τά ένδότερα τής Αύστρα 
λίας, δπου έτέθη έπί κεφαλής συ
νεργείου έξ αίλούρων πρός κατα- 
πολέμησιν τών άρουραίων.

‘Υποτίθεται δτι δέν πρόκειται 
περί τοΰ. στρατηγού Πλαστήρα.

Μαστούρης
*»*

Παρόμοια τηλεγραφήματα μάς 
άπέστειλαν οί άνταποκριταΐ μας 
έκ Φλωρεντίας, Κέϊπτάουν, Βοστώ 
νής, Τεχεράνης, Σπιτσβέργης, Γιο- 
χανεσμπουργκ, Μαδαγασκάρης, 
Κοσταρίκας, Λιμπερίας, Τόκιο, 
Σαντούνγκ, Χανκέου, Κοπεγχάγης 
κλπ. Είς δλας τάς άνωτέρω πό
λεις ό κ. Πλαστήρας έθεάτο δίς 
"καί τρις τής ή μέρας καί ή ρώτα 
τούς παρισταμένους άν ύπάρχουν 
νέα περί τού διευθυντού τής Γενι
κής Ασφαλείας κ. Πολυχρονοπού- 
λου, ή όποια άπό Ασφάλεια τοΰ 
κ. Πολυχρονοπούλου έγινεν Ασφά
λεια τού Πλοκιτήρα.
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.-Ο ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΖΗΤΩΚΡΑΥΓΑΖΕΙ 
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΠΟΘΥΜΕΙ 

ΑΠΟ ΤΟΝ... ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΝ

'■ Κατ’ έγκυρους πληροφορίας τού- 
οιεθνούς πρακτορείου τής Στοάς II ά- 
»ου, μυστηριώδης όσον καί σκανδα
λώδης · συνάντησις έλαβε χώραν είς- 
τό Μόντε Κάρλο. μεταξύ τοΰ τέως, 6α 
νιλέως τής 'Ελλάδος Γεωργίου καί 
τοΰ εθνικού έπαναστάτου κ. Πλα
στήρα. Τά αίτια τά προκαλέσαντα, 
τήν ώς άνωτέρω συνάντησιν είνε ά
γνωστα μέχρι τής στιγμής, άν καί υ
πάρχουν πολλαί ύποψίαι ότι οί δύο 
ουτοι μεγάλοι άνδρες συνεννοούνται 
διά νά έγκαταστήσουν τήν Βασιλείαν 
καί τήν' Δημοκρατικήν Δικτατορία’/ 
έν Έλλάδι, προς γεφΰρωσιν. τού ύ- 
πάρχοντος χάσματος είς τάς συνει
δήσεις τών 'Ελλήνων κα! είς τούς,., 
στομάχους τών υπερήχων τούτων άν-. 
δρών.

’Αγέλη συντακτών τής «Παπαρού
νας» έπιβάσα αεροπλάνων έσπευσε 
τροχάδην είς Μόντε Κάρλο διά νά 
λάβη συνέντευξιν μέ τούς δύο ήρωας 
ροϋ κοσμοϊστορικοϋ τούτου σκανδάλου.

Οί συντάκται μας εύρον άμφοτέ-. 
ρους νά χαριεντίζωνται καθήμενοι ό 
είς έπί τοΰ άλλου καί «σπαζόμενοι 
εαυτούς καί άλλήλους μέ ταχύτητα 
ραπτομηχανής τού Σίγγερ.

Πρώτος έσπευσε νά προσφωνήση 
τούς συντάκτας μας δ τέως Βασιλεύς 
Γεώργιος :

—Καλώς ώρίσατε, άγαπητοί μου. 
Είσθε, πολύ τυχεροί διότι μάς ευρί
σκετε καί τούς δυο είς τάς τρυφερω- 
τέρας' τών διαχύσεων κα!. πασχίζον
τας νά σώσωμεν τήν χώραν σας άπό 
τούς κινδύνους τής ησυχίας, ασφα
λείας καί ειρήνης οί όποιοι τήν α
πειλούν.

—Διατί, τέως Μεγαλειότατε,συ- 
νεφιλ.ιώθητε μέ τον Πλωτήραν ;

—Διά νά σωθή ή Πατρίς άπό ή- 
μάς καί ημείς άπό τήν Πατρίδα.

—Κα! τώρα ποιον είνε τό πρό
γραμμά σας

—Άπλοόστατον. θά .βοηθήσω τόν 
Πλαστήρα νά κήρυξή νέαν έπανά- 
στασιν είς τήν Ελλάδα, νά καταλά- 
6η τήν ’Αρχήν κα! νά μονιμοποιήση 
ένα σταθερόν Δημοκρατικόν ' καθε
στώς.

•—Κα! έσεϊς τί έχετε νά κερδίσετε 
άπ’ δλα αύτά ;

—Ελάχιστα πράγματα, παιδί μου. 
'Ο φίλος μου Π λαστήρας μοΰ ύπε- 
σχέθη ότι θά μοϋ κόψη μιά συνταξιού- 
λα ώς τρία—τέσσερα εκατομμύρια 
τόν μήνα έτσι γιά νά μικρά μου έ
ξοδα.

—θέλετε νά έπανέλθη ή Βασ
λεία είς τήν 'Ελλάδα ;

—θέλει καί ρώτημα ;
—’Εάν λοιπόν όλος ό Λαός τό 

θελήσει θά δεχθήτε σεις νά βασι- 
λεύσετε ;

—-.Ποτέ, άδύνατον ! '
—Γιατί ; !
-—Διότι έχω ύποσχεθεΐ ότι θά πα

ραχωρήσω τά βασιλικά μου δικαιώ
ματα είς τούς φυσικούς διαδόχους 
μου...

—Είς τούς διαδόχους σας ;!
—Μάλιστα κύριοι. Είς τήν οικο

γένειαν Εύστρατίου τοϋ «Έλλην.Μέλ 
λοντοςν,τοΰ όποιου ό διευθυντής θά 6α 
σιλεύση ύπο τό όνομα Νικολάκης ό 
Α'.

ΣΪΝΕΝΤΗΞΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ...η»ΘΟΗΤ>Σ
—Τί άλλο ' σκοπεύετε νά κάνετε, 

Μεγαλειότατε,-μέ πόν κ. Πλαστήρα;
• —Πολλά καί διάφορα. Πρώτα- 

πρώτα θά τιμωρήσωμεν παραδειγματι- 
κώς τόν κ. Τσαλδάρην.

—Γιά ποιο λόγο ;
-τΔιότι μέ άπηξίνήθη προτού· ’Α

λέκτωρ ^ωνήσει τρίς.
Κα! τ! τιμωρίαν θά -τού έπιδά- 

λετε ; . '
—θά,τόν καταδικάσω είς τόν διά 

τής...αϋπνίας- θάνατον.
Έν τώ μεταξύ ό κ. ΤΙ λαστήρας έ- 

βημάτιζε νευρικά κατά μήκος τοϋ 
Μόν.τε Κάρλο, άνυπομονών νά τοΰ 
πάρουν συνεντευξιν. .
ί· Οί συντάκται μας άντελήφθησαν 
τή·/,υψηλήν αύτήν έπιθυμίαν -τοϋ έ- 
θνικού- μας ήρωος καί έσπευσαν νά 
τοΰ άποτείνουν ώρισμένας ερωτήσεις.

’—Είνε άληθές κ. Πλαστήρα ότι 
θά συνεργασθήτε μέ τόν. τέως Βασι
λέα Γεώργιον ;

—’Αληθέστατο·/,
—Γιατί ;
—"Ωχ βρ’ αδερφέ, μάς άπα'/τί ό 

θραόστης τών Ελληνικών κεραμι
διών, βαρέθηκα πιά νά κάνω έπανα- 
στάσεις..μόνος μόυ. 'Ας έχω τούλά- 
χιστον έναν οπαδόν xt’ άς είνε έστω' 
καί,.βασιλιάς.

- —θά. έπανάφέρετε Στρατηγέ τόν 
θεσμόν τής Βασιλείας είς τήν 'Ελ
λάδα ;

—Γι’ αύτό πασχίζω μέρα-νύχτα. 
Όταν υπάρχει στή χώρα Βασιλήάς 
τά κινήμάτά. θά επιτυγχάνουν καλώ 
^ρά·, ,
. —Και ό λογος. ;

—Διότι παιδί μου, είνε γνωστή ή 
παρόιμία ότι : «βασιλικιά. διαταγή 
και τά σκυλλιά δεμένα». ’Αφού λοι
πόν τά σκυλλιά θά είνε δεμένα, 
μπορώ νά κά·/6) ότι θέλω.

—Καί ό Κονδύλης θά σάς 
φίση ;

•—Μά αύτον έννοώ παιδί μου 
ταν λέω «σκυλλιά». Έγώ ομιλώ 
παραβολαίς.

—Κα! πότε σκοπεύετε νά κατέλ
θετε είς τήν Ελλάδα ;

—Τόν έρχόμενον ’Ιανουάριον.
—Γιατί τον ’Ιανουάριο ; Δέν είνε 

άργά :
—Είνε βέβαια λιγάκι άργά, άλλά 

βλέπεις ότι δέν πρέπει νά κυττάμε 
μόνο γιά τήν Πατρίδα, άλλά κα! γιά 
τόν,.έρωτα !.

-—-Κα! τ! σχέσιν έχει ό ’Ιανουάριος 
μέ φόν έρωτα ;
. — Τ! κουτός πού είσαι ;! Δέν έχεις 
ακούσει τήν παροιμία πού λέει :

«Νάμουν τό Μάη Γάιδαρος 
τήν άνοιξη κριάρι, 
όλο τό ρ<ρόνο πετεινός 
καί,Γ α τ ος τόν Γενάρη !
Καί ή αγέλη τών συντακτών μας 

έτράπη είς άτακτο·/ φυγήν.
ΝΕΟΣ προϋπηρετήσας ώς δόκιμος 

εις εύρωστον Μονήν τής χώρας, ζη
τεί άνάλογον θέσιν μέ τάς σγετικάς 
άποδοχάς.

θά

α-

ο- 
έν

“ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ “ΠΕΡΟΚΕ,,

Έμπήκε ό Μάης ό γλυκός μέ γέ- 
(λοια καί χαρές, 

ή φύση άναγάλιασε καί στέναξαν 
(οί κάμποι, 

οί νεαροί γυρεύουνε και βρίσκουν 
(νεαρές 

κι’ ό Μάης έμπήκε καί θα βγη καί 
■ Τιγ ; . (πάλι θά ξανάμπρ

καί τοΰτο θενά γίνεται στοϋ χρό- 
(νου τή συντέλεια, 

τό «μπαίνει-βγαίνει» θά βαστάει 
(αιώνια κι’ άενάως, 

ώς νά στερέψουν οί γιορτές, τά κέ- 
(φια και τά γέλοια 

κι’ ούλος ό κόσμος σούμπιτος θά 
(μπή μέσα στό χάος I

Μά μέχρι τότε όμορφα καί φίνα θά 
(περνούμε, 

καθένας στό μπαλκόνι του θά δέν η 
(ένα μάη, 

σύδολο γιά τή νιότη μας, γιατί 
(καθώς γερνάμε 

έτσι κι’ αύτή μαραίνεται καί άψυ- 
(Χη κρεμάει.

Άλλά σέ παρασέρνουνε ξεροφιλο- 
(σοφίες I 

Άειντε, φόν Φάππεν, σύνελθε κι’ 
(έλα στά σύγκαλά σου, 

σΰ π’ ούλα τά λές ξάστερα, δίχως 
(σεμνοτυφίες, 

Γιοττ’ είσαι άθρωπος σωστός καί 
(ταχείς τά μυαλά σου!

Δέν είσαι σάν καί κείνονε τόν άτυ- 
(χο μπακάλη, 

τίς άλλες π’ αύτοχτόνησε γιά μιάν 
(όμορφη κόρη 

—σά νά μήν ήταν στό ντουνιά άλ- 
(λη μέ τέτοια κάλλη! — 

καί νάν τήν'κάνη ήθελε δίκιά του 
(μέ τό ζόρι.

ΑΙ ρέ, ντουνιά, τά πάθη σου! Μυ- 
(στήρίο θά μείνης 

γιά τόν φόν Φάππεν οσο ζή κι’ έχει 
(φωτ«.ά στά στήθη του, 

γιά χάρη δέ θά σκοτωΟη ποτές 
(καμμιάς «’Εκείνης», 

μά θενά σκάη στή γραμμή σ’ οΟ- 
(λες τό παραμύθι του I

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

Η ΣΑΙΖΟΝ ΤΩΝ ΜΠΑΙΝ ΜΙΞΤ ΑΡΧΙΖΕΙ..

Ο ΕΝΑΣ: Δέν τή θυμάσαι ; Είνε ή κόρη τοΰ βιομηχάνου X. Μ.
Ο ΑΛΛΟΣ= Καλά λές! ’Έλεγα και γώ’ γνωστή φυσιογνωμία.

Ο κΤΣΑΛΛΑΡΗΣ ΑΑ ΧΡΙΣΗ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ Α6ΗΝΑΙ0ΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

ΜΟΝΟΝ 01 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ JEN ΑΕΧΕΠΙ ΝΑ ΠΝΗ...ΧΡΙ1ΤΟΙ
Είς προσφάτους δηλώσεις του πρός 

τούς δημοσιογράφους ό χ. Πρωθυ
πουργός έξέθεσε λεπτομερώς τάς αν
τιλήψεις τής Κυβερνήσεως σχετιχώς 
μέ το ζήτημα τών Δημοτικών 'Εκλο
γών.

—Ή προσωπική άντίληψίς μου 
είνε, είπε, ότι πρός άποφυγήν παρε
ξηγήσεων καί δυσαρεσκειών, ή Κυ- 
βέρνησις πρέπει νά χρίση γενικώς ό
λους τούς επιθυμούντας νά γίνουν Δή 
μαρχοι Άθ^αίων.

—Καί εινε πολλοί αυτοί, κύριε 
Πρόεδρε ;

—'Ολοι οί ’Αθηναίοι, έκτος-τού 
κ. Μερκούρη, ό ■ όποιος ήρνήθη τό: 
χρίσμα πού δέν τοΰ προσεφέρθη άπό 
το κόμμα τών Φιλελευθέρων καί δέ
χεται το χρίσμα πού δέν τοΰ προσφέ
ρω έγώ.

,—Καί 'υομίζετε ότι μ’ αύτο-θά ή- 
συχφσετε άπό τούς μπελλάδες ;.

- -Ξέρω κι’ έγώ, παιδί μου;!. Kt’ 
έτσι κι’ άλλοιώς άσχημα τήν έχω. 
Τί θέλετε λοιπόν νά κάνω ;

—Νά μή χρίσετε κανόναν !
—Μώρ’ τί μάς λές ! Νά μή.χρτ- 

σω ;!· Τότε τί πρωθυπουργός ειμάίψΐ
—Μόνο, γι’ αυτό ;
—*Αμ τί νόμισες ! ’Εγώ είδα Kt’ 

έπαθα νά γίνω μιά ιρορά Π ρωθυπουρ 
γός καί νά κάθομαι έτσι ! Πά πά πά, 
θά γλεντήσω τό Π ρωθυπόυργιλίκι 
μέχρι.,έρδε! . . ·.

—Είνε άληθές, κ. Πρόεδρε,οτι ε- 
χετε διαφωνήσει μέ τόν Κονδύλην 
σχετιχώς μέ το ζήτημα τοΰ Δημάρ- 
rw ,;

—Σχεδόν.
—Καί γιατί ;
—-Τολμώ νά πώ καί τίποτα, παι

δί μου ; Αύτός ό Κονδύλης είνε ε
ρωτευμένος μέ τόν Μερκούρη. Είκοσι 
τέσσερες · φορές τό εικοσιτετράωρο 
μοΰ υποβάλει τήν παραίτησί του, άμα 
’πώ τίποτα κακό γιά τόν άποστάτη 
Δήμαρχο.

—Καί που οφείλεται ή μεγάλη αύ
τή συμπάθεια ;

—Στόν Σταμάτη. Αυτός τά φταίει 
όλα. Είνε βλέπεις φίλοι παιδικοί μέ 
τόν Γιώργάκη καί δέν χαλάει ό ένας 
χατήρι τ’ άλλουνοΰ. Ό Κονδύλης μέ 
τόν Σταμάτη μαζύ, έχουνε διοργανω- 
σει δλα έκεΐνα τά ιστορικά κινήματα 
πού...δέν έγιναν !

■ -^-Λοιπόν τί σκέπτεσθε τώρα, κ. 
Π ρωθυπουργέ ; -

—Σκέπτομαι νά παραιτηθώ καί 
νά υποβάλω- κι’ έγώ υποψηφιότητα 
γιά Δήμαρχος. Γιά νά κυνηγούν τόσο 
πολύ τή Δημαρχία οί άλλοι/ θά πή 
ότι? βγαίνει..^ζρυμί. Κουτός είμαι λοι
πόν νά κάθομαι έγώ έδώ Πρωθυ
πουργός μέ τό μισθό, μου μονάχα ;

Κατόπιν τής δηλώσεως αυτής τοΰ 
"Ελληνος Πρωθυπουργού, οί παρε- 
στώτες τόν συνέχαρησαν διά τάς μον 
τέρνας αντιλήψεις περί τοΰ πολιτι
κού έπαγγέλματος. τάς όποιας ήρχι- 
σε ολίγον κατ’ ολίγο/ νά έγχολπού- 
ται, καί άπεσύρθησαν άφίσαντες αυ
τόν είς στάσιν υπτίαν.
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απόπειρα urn
Άπεπειράθη χθές ν' άπαγάγη υπό 

τήν άπειλήν τηλεβόλου, τόν εκλεκτόν 
τής καρδίας της ή δεσποινίς Γεωργί- 
τσα Τάδε.

Έκ τών γενομένων άνακρίσεων ά- 
πεδείχθη οτι ή νέα προέβη είς τό ά- 
πονενοημένο·/ τούτο διάβημα, καθότι 
ό φίλος της, άγνωστον δίατί; ήρνείτο 
νά τήν,.διαφθειρη.

"Ηβη ό παθών εύρίσκετα: έκτος... 
κινδύνου.

■ιηγμαπατημαρριπμι
'Γπό τοΰ ιδιοκτήτου τής παρά τά 

Πατήσια έπαύλεως κ. Πλουτάρχου 
Άργυριάδου υπεβλήθη μήνυσες κατ’ 
άγνωστων διότι τήν ημέραν τής Π ρω 
τομαγιάς είσελθόντες είς τήν έ’παυ- 
λιν διά νά κλέψουν καί γενόμενοι άν- 
τιληπτοί ύπο τοϋ κηπουρού....έκοψαν 
ρόδα μυρωμένα !...

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΣ διαθετών λό
γο) τής απεργίας ώρας καί κεράμους 
ζητεί άστυνομικούς διά νά λιθοβολή 
καί νά διασκεδάζη.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ άνευ ύποθέσεων ζη 
τεί ύπρθέσεις κωμωδιών πρός άσκη- 
σιν.

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ έχω·? γνώσεις νομι 
κής ζητεί θέσιν ύπουργοϋ.

ΛΑΔΑΣ ούδεμίαν έχων σχέσιν μέ 
τό έπάγγελμα ζητεί θέσιν υφυπουρ
γού.

ΔΕΣΙΙΟΙΝΙΣ κάτοχος τριών ςέ- 
’νων γλωσσών ζητεί τετάρτην.

ΣΓΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ προκηρύξεις 
έπαναστατικαί καί μή είς τιμάς ευ
καιρίας. Αί άνορθογραφίαι κατ’ αι- 
τησιν καί εις βάρος τού αίτούντος. 
Γράψατε: Πολίμαιρον Μοσχοδήτιν, 
έντάφτα.


