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ΧΟΙΡΕΙΟΝ ΑΡ8Ρ0Ν

ΣΙϋΠΒΣΑΤΕ, ΙΡΜΟΪΑΙ!
θά ύβρίσωμεν ; "Οχι δά! θά 

προπηλακίσωμεν ; "Απαγε! θά 
έκτραπώ'ιεν εις άράς ; Μπά! θά 
βλασφημήσωμεν ; Ποτέ! ’Αλλά 
■καί άν δέν ύβρίσωμεν, άλλά και 
άν δέν προπηλακίσωμεν, άλλά καί 
άν δέν έκτραπώμεν είς άράς, άλ
λά καί άν δέν βλασφημήσωμεν, τί 
θά κάμωμεν ; Νά παρελθοντολογή 
σωμεν ; Άλλά τό παρελθόν είνε 
παρελθόν καί ούδέποτε δύναται νά 
γίνη παρόν, ένω άντιθέτως τό πα
ρόν είνε έκεΐνο τό όποιον δόναται 
νά γίνη παρελθόν, μολονότι, οϋτε 
τό μέλλον δόναται νά γίνη πα
ρόν, πρό τής παρελεύσεως ώρΤσμέ 
νου χρονικού διαστήματος, κατά 
,μείζονα δέ λόγον δέν δόναται νά 
γίνη παρελθόν, πρό τής παρελεύ
σεως πολύ περισσοτέρου χρόνου. 
Άλλά τό μέλλον ; Άς μή όμιλώ- 
μεν περί μέλλοντος, τό όποιον συ
νήθως είνε άδηλον, Αόρατον καί 
άκατασκεύαστον. Ώς πρός τά θρυ 
λούμενα περί δήθεν έπαναφοράς 
τοΰ ώρολογίου τής κλεψύδρας καί 
έπανατοποθετήσεώς του εις τήν αί
θουσαν τών συνεδριάσεων τής Βου 
λής, ή διάδοσις αυτή προεκάλεσε 
τάς θυελλώδεις διαμαρτυρίας τής 
Αξιωματικής άντιπολιτεύσεως, τής 
διευθυνομένης ύπό τοΰ άξιοτίμου 
άρχηγοΰ τών φιλελευθέρων, καθό
τι τούτο έθεωρήθη ώς κακοήθης 
ύπαινιγμός κατά τοΰ άρχηγοΰ τού 
του, γνωστού δντος ότι ούτος ου
δέποτε ένέκρινε τήν δολοφονίαν 
τών πολιτικών του άντιπάλων, οί 
όποιοι άλλως τε ούδέποτε έδολο- 
φονήθησαν, άλλ’ έτυφεκίσθησαν υ
πό τών φονέων των, ύποδυομένων 
τόν ρόλον νεμέσεως. Αιδώς Άρ- 
γεΐοι! Αιδώς καί αισχύνη! Μηδείς 
Αγεωμέτρητος εΐσίτω! Μηδείς! Δι 
ότι καί άν εΐσίτω, πρέπει νά έξίτω. 
Αρκεί! Δέν πτοούμεθα κανένα. 
Εϊμεθα ήμεϊς καί οϋχί άλλοι.

Μωρέ, τί μάς λές!
‘Η «’Ηχώ τών Άμδρουζίων»

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Μ ΕΓΛΛΩΝ 
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μπρ'ιτς, πού θά μάς δικάσετε!

Α. Μιχαλακόπουλσς 
Ού καλόν τόν άνθρωπον είναι μο

ναχόν!
'Ιερόθεος Παπαμιχαηλ

Οι "Εξ δέν έδολοφονήθησαν. Ηύ- 
τοκτόνησαν δι’ έκτελεστικοΰ αποσπά
σματος.

Έλευθ. Κ. Βενιζέλος
Είμαι έξυπνος ή κοιμούμαι χ

Π. Τσαλδάρης
Μόνον οί καλοί χειρουργοί πρέπει 

νά τρώγουν φράουλες.
Γρηγόριος Ξενόπουλος 

’Ακαδημαϊκός
Καλημέρα σας.

Γρηγόριος Εενόπουλος 
’Ακαδημαϊκός 

Άφοΰ!
Γρηγόριος Εενόπουλος 

’Ακαδημαϊκός 
Είμαι Ακαδημαϊκός.

Γρηγόριος Εενόπουλος 
’Ακαδημαϊκός

Τής φυχής ήλιος, ζωή, είνε δ έ
ρως.

Μαρικα Κοτοπούλη
Ή Αμερική είνε ή ώραιοτέρα ί- 

ΐΐα.ργϊα, τής Ελλάδος.
Ή Ιδία

Σφίξε με κΓ ένωμένα τά χείλη άς 
μένουν!... .

©. Σακελλαρίδης

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΜίΣ ΕΚΔΟΥΛΕΥΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΜβ ΚΟΙΚΟΗ

Ή «Παπαρούνα» έγκαινιάζει ά
πό σήμερον τήν στήλην συμβου
λών πρός άναγνώστας καί άνα- 
γνωστρίας. Ειδική συνεργάτις, εί- 
δικώς μετακληθεΐσα έκ Θιβέτ καί 
εΐιδικώς άμειβομένη διά τόν σκο
πόν αύτόν, θά έχη τήν καλωσύνην 
νά άπαντά εις τάς ερωτήσεις τών 
αναγνωστών (καί άναγνωστριών 
μας), ποΰ έχουν ανάγκην τών συμ 
βουλών της. Τήν συνεργάτιδά μας 
αυτήν ώνομάσαμεν «Θείαν Αβου
λίαν», κατά ελληνικήν μετάφρα- 
σιν τού θιβετιανοΰ όνόματός της 
Ίοντάϊ Βάμμα, ποΰ σημαίνει Ακρι 
βώς «’Άνθος λωτοΰ, πού ό χυμός 
του άφηρέθηκε μέ τό βράσιμο». 
Καί ή θεία Αβουλία θά άπαντά 
μέ προθυμίαν είς κάθε έρώτησιν 
αναγνώστου (ή άναγνωστρίας), 
χωρίς καμμίαν ιδιαιτέραν Αμοι
βήν, εφόσον ή διεύθυνσις τής «Πα
παρούνας» τής Απαγορεύει νά δέ
χεται έστω καί φιλοδωρήματα. ΔΓ 
αύτό άλλωστε τήν πληρώνει καί 
πρός 600.000 θιβετανικών «πγέν», 
κατά συμβουλήν.

’Ιδού μερικαί έρωτήσεις άνα- 
γνωστών, πού ζητούν συμβουλήν 
άπό τήν θείαν Αβουλίαν καί μερι- 
καί Απαντήσεις τής Ιδίας. Οί άνα- 
γνώσται μας—Ανεξαρτήτως φύλου 
—καλούνται νά θαυμάσουν τήν ευ
στοχίαν τών Απαντήσεων τής θεί
ας Αβουλίας:
Αγαπητή θεία Αβουλία!

Άπό τόν καιρόν πού έφερα είς 
τόν κόσμον τό δέκατον πέμπτον 
παιδί μου—ένα τρισχαριτωμένο ά- 
γοράκι—αισθάνομαι ένα πόνον είς 
τόν λαιμόν μου. Τί μέ συμβουλεύ
ετε νά κάμω γιά νά μοΰ περάση ;

Μαρίνα Πιτσιπικιοθ
Άπάντησις : Νά μή τό παίρ 

νετε τό πΐχτππ είς τόν λο.μόν σο., 
’Ή νά τόν κόψετε.

***
Αγαπητή θεία Αβουλία!

Υποφέρω πολύ άπό τά μαλλιά 
μου. Είνε τώρα μερικά χρόνια πού 
πέφτουν διαρκώς κάθε άνοιξιν. Τί 
μέ συμβουλεύετε νά κάμω γιά νά 
Απαλλαγώ Απ’ αύτά ;

Μήτσος Μήτσου
Άπάντησις: Κάθε άνοιξιν 

νά μεταβαίνετε είς ένα έκ τών δύο 
πόλων, τόν πλησιέστερον.

Αγαπητή θεία Αβουλία!
Είνε τώρα μερικοί μήνες πού οί 

ώμοι μου σκεπάζονται κάθε τόσο 
άπό μιά ψιλή-ψιλή σκόνη, πού μοι
άζει μέ πιτυρίδα. Λέτε νά είνε πι
τυρίδα ;

Π. Καιφής
Άπάντησις : Τί θέλετε νά 

είνε ; Χιόνι ;

Αγαπητή θεία Αβουλία!
Ό άνδρας μου Αργεί πολύ νά 

έλθη στό σπίτι κάθε βράδυ. ’Όταν 
τόν έρωτώ γιατί συμβαίνει αύτό, 
μοΰ άπαντά φυσικώτατα καί πει- 
στικώτατα δτι ξεχνά. Λέτε νά ύ- 
ποφέρη Από Αμνησίαν ;

Άανέλλα Γαρουφαλλίδου
Άπάντησις : Ποιός σάς εί

πε πώς ύποφέρει Από Αμνησί
αν! Απολαμβάνει Αμνησίαν!

•
Αγαπητή θεία Άβουλίοι!

Πριν Από λίγον καιρό έπεσα θύ
μα ένός αύτοκινητι,οϋ δυστυχή μα 
τος καί έχασα τή μύτη μου, τή δυ
στυχή μένη μου τή μυτούλα. Τώρα 
μοΰ παρουσιάζεται εύκαιρία νά 
τήν έπανακτήσω διά χειρουργικής 
έπεμβάσεως. θά τό είχα κάνει πρό 
πολλοΰ, άλλά οί οικείοι μου δια
φωνούν έπί τοΰ είδους τής μύτης 
πού θά ήταν ή καλλιτέρα. ΟΙ μι- 
σοί μέ συμβουλεύουν νά βάλω μύ
τη ρωμαϊκή καί οι άλλοι μισοί 
προτιμούν τήν έλληνική. Σείς τί 
μύτη μέ συμβουλεύετε νά βάλω ;

Αριάδνη Κουτσομυτάκη
Άπάντησις : "Αν δέν βιά- 

ζεσθε νά Αποκτήσετε μύτην Ιδιό
κτητον, δανεισθήτε όλίγην άπό 
τδν κ. Παπαναστασίου. Είνε ρω
μαϊκή καί έλληνοφέρνει.

ΘΕΙΑ ΑΒΟΥΛΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μαζύ μέ τά καλοκαιρινά θέα

τρα άνοιξε τίς πύλες της καί ή 
Βουλή, ή γνωστή Βουλή τών Ελ
λήνων καί άρχισαν αί σκηναί. 
Σκηναί γεμάται μπρίο, κέφι, γού
στο... "Ολοι οί ηθοποιοί περίφημοι 
στοϋς ρόλους των, μέ έπί κεφαλής 
τόν γνωστόν υστερικόν πριμαντόν- 
νον κ. ’Ελευθέριον Εενιζέλον πού 
άνεδείχθη ύπέροχος εις δλας τάς 
σκηνάς, είς τάς όποιας έλαβε μέ
ρος, χάοη στήν ύπέρο^η ύποκριτι- 
κή του τέχνη καί στήν εύσυνείδη- 
τηέκτέλεση τού μέρους του... 
"Αλλως τε είνε πασίγνωστον δτι ό 
μεγαλοφυής Κρής πολιτικός είνε 
άφθαστος είς τάς έκτελέσεις. 
Καί οί άλλοι δμως ήθοποιοί δέν 
ύστέρησαν είς τούς ρόλους των, ό
πως π. χ. ό κ. Τσάλδάρης είς τόν 
ρόλον τής ώραίας Κοιμωμένης τοΰ 
Δάσους, τήν όποίαν μόλις κατώρ- 
θωσαν νά Αφυπνίσουν οί κρότοι 
τών πολυβόλων καί τών μυδραλλι- 
οβόλων, πού άντηχοΰσαν είς τόν 
λόγον του κ. Άρχηγοΰ τών Έλευ- 
θεροφρόνων, κατηγοροΰντος τόν κ. 
Βενιζελον.

Τέλος, δλοι ήσαν καλοί είς τούς 
ρόλους των.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΗΪΟΙΑ
Διαβάσατε τήν εϊδησι αύτή στόν 

τύπο ; ‘Η αλήθεια είνε δτι έμεΐς 
τήν έδιαβάσαμε σέ Αγγλικήν έφη- 
μερίδα καί Αγνοούμε άν μετεφέρ- 
θη στις στήλες τών έλληνικών έ- 
φημερίδων. Νά ποιά είνε ή εϊδησις 
αύτή:

«Ό έβδομαδιαΐος λογαριασμός 
πλυστικών τού Ανακτόρου Βούκιγ- 
χαμ (έν Λονδίνω) Ανέρχεται είς 
10.000 λίρας στερλίνας».

Σχετικώς δ έν Λονδίν’ω άνταπο- 
κοιτής τής «Παπαρούνας» μάς Α
ποστέλλει τήν κάτωθι Ανταπόκρι- 
σιν, ή όποια περιέχει τήν στιχομυ
θίαν πού άντηλλάγη μεταξύ τού 
βασιλικού ζεύγους τής Αγγλίας, 
δταν ό βασιλεύς Γεώργιος έλαδεν 
είς χεϊρας του τόν λογαριασμόν 
τής μπουγάδας:

Βασιλεύς Γεώργιος. — 
(Κυττάζοντας τόν λογαριασμόν, 
πρός τήν νυναϊκα του) : Αγαπητή 
μου, ό λογαριασμός αύτός μοΰ 
φαίνεται σάν παραφουσκωμένος!

Βασίλισσα Μαρία. — ’Ώ, 
όχι Γιώργο ! Είνε ό ’ίδιος, δπως

ΑΥΤΗ ΕΙΝΉΖΩΗ!

Φαιδραί σκηναί διαδραματίζονται 
εΐζ τά γραφεία μας κάδε φοράν, 
ποΰ ό διαχειριστής μας κ. Γιάννης 
Ροκφέλλερης έρχεται άπό τό πρα 
κτορεϊον κομίζων τήν εϊσπραςιν έζ 
τής πωλήσεως τής «Παπαρούνας».

ΒΟΥΝΟ ΜΕ ΒΟΥΝΟ ΔΕ ΣΜΙΓΕΙ

Ή ντάμα στον καβαλλιέρο τ η ς.— Το αίσθάνεσδε, 
κ. Καρπουζόπουλε, ότι εμείς οί δυό είμαστε το πειό εΰάρμοστο ζευ

γάρι τοΰ κόσμου;

κάθε φορά I
Βασιλεύς Γεώργιος. — 

"Οχι, Μαρία. Κάθε βδομάδα καί 
Ανεβαίνει λιγάκι.

Βασίλισσα Μαρία. — Ξέ
ρεις, Γιώργο, ό πρίγκηψ τής Οϋαλ 
λίας άρχισε καί στέλνει τά ρούχα 
του στή μπουγάδα τοΰ σπιτιού. 
"Ετσι οικονομάει τά λεφτά γιά τά 
τσιγάρα του.

Βασιλεύς Γεώργιος. —
Ναί, ξέρω. Μά αύτό τό κονδύλι 

τών 2.000 λιρών γιά πουκάμισα.... 
Τί πουκάμισα είν’ αύτά ;

Βασίλισσα Μαρία. — Εί
νε οί 5.000 άσπρα πουκάμισα μέ 
τίς πέρλες, θυμάσαι....

Βασιλεύς Γεώργιος. — 
Μά μόλις τά είχα Αγοράσει καί 
ήταν όλωσδιόλου Αφόρετα....

Βασίλισσα Μαρία. — Τά

Φιάλαι καμπανίτου αδειάζουν καί 
όλόκληρη ή περιοχή τών γραφείων' 
μας δονεϊται άπό τά γελοία καί τας 
■ρωνάς τών γλεντζέδων συνεργα
τών μας.

είδα πεταμένα χάμω στό πάτωμα 
καί ένόμισα....

Βασιλεύς Γεώργιος. — 
Αύτό Ακριβώς μέ στενοχωρεϊ, δτι 
ένόμισες. Επειδή έτυχε νά τά 
Ιδης πεταμένα χάμω στό πάτωμα, 
τά έστειλες στό μπουγάδα. Καί 
τώρα πάνε 2.000 λίρες γι’ αύτά. 
Ξέρεις πόσες φτωχές οικογένειες 
θά μπορούσαν νά Αγοράσουν- μαύ
ρο χαβιάρι μ’ αύτές τίς 2.000 λί
ρες ;

Βασίλισσα Μαρία. — Νο
μίζεις δτι έγώ δέν τούς λυπούμαι 
τούς φτωχούς ; "Ομως, Γιώρνο, 
μή θυμώνεις! Δέν πρόκειται άλ
λωστε παρά γιά μερικά παλιοπου- 
κάμισα.

Βασιλεύς Γεώργιος. — 
Ναί, ναί, ξέρω δτι πρόκειται γιά 
μερικά παλιοπουκάμισα. Μά τό 
ίδιο κάνει. Δυό χιλιάδες λίρες έ
δώ, δυό χιλιάδες έκεϊ, τό ποσόν 
αύξάνει πολύ! ”Η μπάς καί νομί
ζεις δτι τά λεφτά τά κόβω άπό τόν 
τοίχο ;

ΒΑΛΤΕΡ ΣΚΟΤ

ΡΕΚΛΑΜΑ ΖΥΘΟΥ ΦΙΞ, 
πληρωμένη μέ πρί...φίξ 
κΓ δποΐος θά τήνε διαβάση 
πρέπει άμέσως νά προφτάση 
δυό ποτήρια νά.,.ρουφήξ’ I

ΒΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ TOY ZYSOY
"Ημισυ λίτρον ζύθου, τοΰτέστι 

500 γραμμάρια (156 δράμια) ή 
δύο συνήθη ποτήρια, είνε Ισοδύ
ναμα είς θρεπτικήν αξίαν πρός:

105 γραμμάρια άρτου
ή 32 » βουτύρου
ή 284 » πατατών
ή 385 » γάλακτος
ή 470 » μήλων
ή 325 » κρέατος Ιχθύων
ή 82 » κρέατος βορείου πα-

Χέω?
ή 225 » κρέατος βοείου Ισ

χνού
ή 175 »’ ώών δρνιθος
(3 1)2 ώά έκ 50 γραμ. έκαστον) 

«■η 1925 γραμ. ζωμού κρέατο,ς.

’Εκ τοΰ συγγράμματος τών κα
θηγητών Cart von Noorden 
και Hugo Salomon Τόμος 1ος 
«Γενική Διαιτητική» Βερολΐ- 

νον 1920.
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ΣΧΟΛΙΑ”ΕΠΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
Τήν μήνιν άειδε θεά, τοϋ Μεταξά τοϋ Γιάννη 
τοΰ ανθρώπου πού έξεσπάθωσε άγνωστον διατί 
καί τό κεφάλι τοΰ γνωστοΰ μεγάλου μπεχλιβάνη 
σηκώθη κΓ έπί πίνακι ζητεί.

Μέ; στή Βουλή τσακώθηκαν οί σεβαστοί πατέρες 
οί τών Ελλήνων’ άρχισαν μέ λόγια και φοβέρες 
καί καταλήξαν σέ βρισιές άλήτες ώς νά ήσαν 
κάθε εύπρεπείας καί ντροπής τήν έννοια καταλΰσαν 
καί τή Βουλή μετέβαλαν προχτές σέ είδος χάβρας, 
Βλακείας έςεστόμισαν καί αηδείς παλάβρας 
—Σκάσε, βρέ σύ, παλιάνθρωπε καί άρχιδολοφόνε, 
τών τών Ελλήνων, συμφορών ύπαίτιε καί μόνε 
πού τήν Ελλάδα έφερες στό σημερνό της χάλι, 
κάνοντας δ,τι σοΰ στερνή άπ’ τό κακό κεφάλι. 
Οινοβαρές, μέ δμματα κυνός καί μέ έλάφου 
καρδιά! Τούς άντιπάλους σου ήγαγες μέχρι τάφου, 
τή χώρα αιματοκύλισες
κΓ έδιωξες άπ’ τό θρόνο τους ρηγάδες καί βασίλισσες.

Φΰγ’ έπί τέλους, τύραννε,
πού γιά τοΰ τόπου τό κακό είσ’ έν ζωή ακόμη, 
πού δυστυχώς είς τήν Λυών οί σφαίρες δέ σέ πήρανε 
καί δέν ισχύουν δΓ έσέ προφήται ούτε νόμοι!... 
Αύτά καί άλλα τοδπανε προχτές οί αντίπαλοί του 
κεί μέσα πού ήτανε ώς πριν ιδιόκτητη Βουλή του. 
Μά έκεϊνος άδιάφορος άνέβηκε στό βήμα, 
πού άλλοτε έτίμα, 
προκλητικά έμίλησε μέ τόλμη καί μέ σθένος 
κΓ είπε κουβέντες άστοχες κΓ άκόμα ώρισμένως 
ανόητες καί άπραγες, σά νάχε έμπρός του βρέφη 
μέ τών έχθρών του τήν όργή έσπασε ώραΐο κέφι 
κΓ δταν αγανακτήσανε καί τούπαν νά σωπάση 
έν ήρεμί-α πάση 
διεμαρτύρήθη ό λευκός καί δ πραΰς δ γέρων 

δ τών...δαιμόνων αρχηγός καί τών φιλελευθέρων, 
άνευ μομφής καί ψόγου
γιατί τοΰ άφαιρέθηκε ή λευτεριά τοΰ λόγου!

'Όπως τό κόκκινο πανί τόν ταύρον έρεθίζει 
κΓ δσο κΓ άν τοΰ τό δείχνουνε, μά δέν τό συνειθίζει, 
παρόμοια καί τούς λαϊκούς τ’ δνομα τοΰ Πλαστήρα 
— κακή κΓ δλέθρια μοίρα! — 
έξω φρενών τούς καθιστψ καί γίνονται θηρία, 
άκούγοντας νά έπαινοΰν τόν μαΰρο καβαλλάρη 
δπου καρδιά έχει λιονταριοΰ καί τοΰ λαγοΰ ποδάρι.

Μά τώρα τήν πολιτική άφίνουμε κουβέντα, 
τόν κόσμον πού είς τήν Βουλήν άπήλαυε κΓ έγλέντα 
κΓ άς έλθουμε δπως πάντα 
σέ πειό ένδιαφέροντα κοινωνικά συμβάντα. 
'Ύστερα φταίει δ φονιάς — κύριε εισαγγελέα; 
στή χώρα τούτη πού άνθεΐ φαιδρά ή πορτοκαλλέα 
κΓ δ ούρανός άπάνω της άπλώνεται γαλάζος 
ένφ δουλεύει κάτω του περίστροφο καί λάζος. 
Έπιασαν’ νέον μοναχόν — καλόγερον τεμπέλην, 
πού άρχισε τό στάδιον έκεΐθε άπ’ τήν Πεντέλην 
κΓ ύστερα τό συνέχιζε εις τή Μπαρουτοθήκη.
"Οσοι τ’ άκοΰσαν έννοιωσαν είς τήν καρδιά τους φρίκη. 
Λέν μισογύνης ήτανε αύτός έκ πεποιθήσεως 
καί έπασχε ^διαστροφήν τής ανθρώπινη; φύσεως», 
δ ίδιος ώς δμολογεϊ
κΓ έγινε τοΰ συνοικισμού ή άηδής πληγή, 
τούτέστι τό όποιον
μπαρούτι βρώμαγε είς τό Πυριτιδοποιείο?! 
Τό πράγμα κάμνει έντύπωση στούς δημοσιογράφους, 
πού έπήγαν άνάγνώρισιν νά κάμουν τοΰ έδάφους. 
Μέ κυνισμόν άφάνταστον δμολογεϊ τά πάντα 
κΓ άφίνοντας στή μπάντα

κάθε ύποκρισίαν
μιλεϊ γιά. τήν εις μοναχούς συνήθη άκολασίαν.
«Δέν ήμποροΰσα διαρκώς 
ν’ άνθίσταμαι στούς πειρασμούς τής άσθενοΰς σαρκός», 
είπεν δ Ιερόθεος είς τόν άνακριτήν.

.Καί άν έπήγα είς τήν Μονήν ν’ άσκήσ-ω άρετήν 
μά οί πειρασμοί είνε τόσοι 
πού ένας άγιος μοναχά μπορεί νά τήν γλυτώση. 
Αύτά δηλώνει δ μοναχός τφ κ. είσαγγελεϊ 
καί τώρα μέ τής φυλακής θ’ άλλάξη τό κελλί 
τό άλλο τό κελλί του 
μά καί τό ράσο μέ στολήν αμαρτωλού πολίτου.

Μεγάλον ντόρον έκαμε τοΰ Πειραιώς δ φόνος 
καί ρίχνουν δλοι τό άδικον είς ένα δμοφώνως, 
πού έδιάλεξεν ώς θύμα του τόν άτυχον Βελή. 
Ώ, τών πλουσίων άδικος καί άπληστος φυλή! 
Τά αίτια τοΰ φόνου αύτοΰ έμεΐς δέν τά ζητάμε 

, άλλά πώς έκατήντησαν τά πράματα κυττάμε
κΓ ώς ποιό σημείο έφτασε μιά έχθρότης άπηνής, 
δπού προσθέτους άκουσον! — έμίσθωσε φονεϊς. 
Γιά τό ψωμί μας γίνεται μεγάλη φασαρία 
καί έπαναλαμβάνεται ή ίδια ιστορία.
Πότε Ανεβαίνει στά ψηλά, πότε φουντάρει κάτω 
κΓ οί κυβερνήται άποροΰν, 
πώς νά κρατήσουν δέ μποροΰν 
καί τό ψωμί δλόκληρο καί τό σκυλί χορτάτο! 
ΚΓ οί άρμόδιοι φροντίζουνε πάντα νά πέρνουν μέτρα 
καί θά διατιμήσουνε άκόμη καί τήν πέτρα.
Στό λαουτζίκο τάζουνε κλιβάνους μέ καρβέλια —

ΚΓ είνε '/ά σκάς στά γέλοια.

ΠΩΛ ΝΟΡ
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• Μία σπανιωτάτη φωτογραφία τής μις
■ "Αστρητ Γκούσταφσον, έξαδέλφης
I τή; γνωστής καλλιτέχνιδος τοΰ κινη-
; ματογράφου Γκρέτας Γκάρμπο, εϊς
; νεαρόν ηλικίαν. Ή μις "Αστρητ Γκού-
! σταφσον δέν ήκολούάησε τήν τροχιάν
; τής έξαδέλφης της κα'ι έπροτίμησε νά
• παραυείνη είς τήν άφάνειαν παρά νά
ϊ μισθοδοτήται πρός 15.000 δολλάρια
ί τήν ώραν. Πάντως, κανένας δέν χά-
■ νεται είς τόν κόσμον αυτόν. Καί ή
ί μις Γκούσταφσον έχει τήν εύχαρίστη-
! σιννά ιδη τήν φωτογραφίαν τη; δη-
; μοσιευομένην είς τήν θέσιν αύτήν.

Μία καί μοναδική εΐκών τής καθαρί
στρια; τή; «Παπαρούνα;», ή όποια 
έχει άναλάβει τό ευεργετικόν έργον 
τής έκκ.αΰάρίσεως τής πρός δημοσίευ- 
σιν άποστελλομένης ύλης, πού τό 
πλείστον μέρος τη; λαμβάνει τήν ά
γουσαν ε’ι; τόν κάλαθον τών άχρη
στων. Είς τήν φωτογραφίαν: Ή κα
θαρίστρια τή; «Παπαρούνας» μέ στο
λήν υπηρεσία;, μετά τήν λήξιν του 

εβδομαδιαίου της έργου.

Ή «Παπαρούνα» έν τή έπιθυμίρ της 
όπως έξακριβιόση τήν πραγματικήν 
οικονομικήν κατάστασιν τής χώρας, 
άπέστειλε. τόν φωτορεπόρτερ της δ
πως λά6ή μίαν εικόνα τοΰ εσωτερικού 
τοΰ κεντρικού ταμείου τή,; Ελλάδος. 
"Εν βλέμμα ε’ις τήν ώς άνω φωτογρα
φίαν πείθει τόν καθένα περί τής ε
πιτυχίας τής αποστολή; τοΰ φωτορε- 

• πόρτερ μας.

: Οί μπράβοι τής «Παπαρούνας».— Έ- 
■ πειδή κατό τό τρίμηνον περίπου διά- 
■ στημα άπό τή; έκιδόσεώ; της ή «Πα- 
I παροΰνα» έχει αποκτήσει άπειρους έχ- 
; χάρους—καί είνε εχθροί της οί άπει- 
■ ροι άναγνώσται της—άναγκάζεται νά 
: λίΐβη τά μέτρα της. Καί άπό ολίγων 
■ ήμερων έχει τοποθετήσει έμπρός είς 
■ τά γραφεία της τρεις μπράβους, πού 
I είνε έτοιμοι νά σκοτώσουν ανηλεώς 
; όποιονδήποτε έδοκίμαξε νά δημοστεύ- 
■ ση διά τής βίας τήν συνεργασίαν του 

εις τήν «Παπαρούναν».

Ό διάσημος έφευρέτης τοΰ τριχοτο- 
νωτικοΰ φαρμάκου «Μίξ» κ. Σπΰρος 
’Αφάνας, ή Τρίχας, μετά τή; οικογέ
νεια; του, έπί τής όποιας έξετέλεσε 
τά πρώτα του πειράματα, πού έστέ- 
φθησαν άπό βροντώδη έπιτυχίαν. Ό 
κ. Σπΰρος ’Αφάνα; ή Τρίχα; είνε 
τελείως Ικανοποιημένο; άπό τήν έ- 
φεύρεσίν του, έναντίον τής όποιας, ώς 
έδήλωσεν είς συντάκτην μας, τίποτε 
δέν ισχύει, παρά μόνον τό ξουράφι 

—καί τούτο προσωρινώς.

0ΕΑΤΡΟΝ Ί1ΕΡ0ΚΕ,,
......... .......- ■ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ: ’

ΜΑΥΡΕΑΣ, 
ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ, 

ΣΥ ΑΒΑΣ 
ΣΥΜΜΕΜΜΜΙΙΟΪΛΙΠ

εινμιι “παπαρούνα,, )
ΚΛΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ — ΝΕΛΛΗ ΡΟΖΙΕ— ΝΙΝΑ ΣΥΛΒΑ. β
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ — Γ. ΔΙΑΝΕΛΟΣ — ΑΠ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΛΠ.
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ “OWOVNAT,,

ΟΙ ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ 
"Η ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ

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

— 'Ο γν.ός μου άφησε ένα γράμμα 
ατό σπίτι δτι πηγαίνει ν’ αύτοκτονήση !

— Ν’ αύτοκτονήση !
—■ Ναί, μέ τήν κόρη τής κυρίας Χού- 

ζη, τήν Ντίνα.
Ό Βαρότσης έμενε ακίνητος σάν ά

γαλμα. 'Όταν συνήλθε κάπως άπό τήν 
πρώτη έντύπωσι ρώτησε :

— Καί γιατί ; !
— Πώς θέλετε νά ξέρω ; Στό γράμ

μα γράφει δτι εϊνε ερωτευμένοι,..
—- Πρέπει νά πάμε νά τούς βρούμε !
—· Βοηθήστε με, βοηθήστε με, κύριε 

Βαρότση.
***

Σέ λίγα λεπτά μ’ ένα αυτοκίνητο οί 
δύο άνδρες έφθασαν στό εξοχικό κέν
τρο πού έσύχναζαν οί δύο ερωτευμένοι. 
*0 Βαρότσης κατέβηκε πρώτος και τρέ
χοντα; έφθασε στήν πόρτα ένός δωμα
τίου. Χωρίς νά σκεφθβ αν είνε ή δέν 
είνε μέσα οί νέοι γιά τούς οποίους έν- 
διαφέρεται, έσπρωξε απότομα τήν πόρ
τα καί μπήκε.

'Η σκηνή τήν όποιαν είδε ήταν τρα
γική. Ό Παύλος είχε στηρίξει τήν κάν- 
νην τού περιστρόφου του στόν κρότα
φον τής Ντίνα; καί ήταν έτοιμος νά 
τραβήξη τή σκανδάλη. “Οταν είδε νά 
μπαίνη ό Βαρότσης και μετά άπ’ αύ
τόν ό πατέρας του, ταχασε μιά στιγ
μή Ό Βαρότση,ς έπεσε κατ’ επάνω του 
μέ ορμή καί. τόν άφώπλισε.

Σέ λίγο καί οί τέσσαρες μέσα στό 
αυτοκίνητο προχωρούσαν γιά τό σπίτι 
τού κ. Βουγαρά.

"Οταν δμως περνούσαν άπό τήν όδόν 
Σταδίου, ακόυσαν νά διαλαλούν οί έφη- 
μιριδοπώλαι ένα παράρτημα απογευμα
τινή; έφημερίδος:

— Ή σύλληψις τών δολοφόνων τοΰ 
ύπνωτιστοΰ !

Είπαν στόν σωφέρ νά σταματήση καί 
πήραν ένα φύλλο.

Πραγματικοί; ή αστυνομία είχε κα
τορθώσει νά άνακαλύψη καί νά συλλά- 
6η τούς πραγματικούς δολοφόνους τοΰ 
ΐίερσόνη. Ήταν μία σπείρα κακοποιών, 
ή όποια ε’ισήλθε είς τήν οίκίαν του διά 
να τόν ληστέψη. Δυστυχώς δμως οί λη- 
σταί εύρέθησαν αντιμέτωποι μέ τόν υ
πνωτιστήν, ό όποιος παρηκολούβεί'τήν 
στιχομυθίαν τών δύο νέων, τούς όποι
ους είχε κλείσει ε’ις τό δωμάτιόν του, 
καί ήναγκάσΟησαν νά τόν κτυπήσουν μέ 
μάχαιραν είς τό στήθος καί νά τόν ά- 
φήσουν άπνουν.

— Θαυμάσια, θαυμάσια, σκύφτηκε ό 
Βαρότσης, καί έδωσε τήν εφημερίδα 
στήν Ντίνα.

’Εκείνη μόλις διάβασε τήν εϊδησι άρ
χισε νά γελρ σάν τρελλή άπό τή χαρά 
της !

— "Ωστε λοιπόν ή μητέρα μου είνε 
αθώα ! Τί χαρά ! Τώρα μπορούμε Παύ
λο νά ζήσουμε κι’ έμείς ευτυχισμένοι !

'Όταν έφθασαν στό μέγαρον τοΰ κ. 
Βουγαρά, έδόθησαν αί απαραίτητοι εξη
γήσεις:

— ’Εμείς, πατέρα, αγαπιόμαστε με 
τήν Ντίνα καί θά παντρευτούμε !

Ό κ. Βουγαράς έδάκρυσε.
— Παιδιά μου, τούς είπε, αύτό θά 

είνε ή μεγαλύτερη χαρά τής ζωής μου !
"Υστερα άπό μισή ώρα είχεν όρισβή 

καί ή ημέρα τών γάμων !
Ό Βαρότσης δμως ξαπλωμένος σέ 

μιά γωνιά τραβούσε ένδομύχως τά μαλ
λιά του.

— Διάβολε, σκεπτόταν, πώς θά γίνη 
αύτός ό γάμος μέ δυο ερμαφρόδιτους ; !

"Οταν σέ μιά στιγμή έφυγε ό κ. Βου
γαράς πλησίασε κοντά τους καί τούς 
ρώτησε:

— Μά δέν μοΰ λέτε....;
— Τί ;
■— Νά ήθελα νά σάς ρωτήσω....
■— Λέγε...
— "Αν δηλαδή.... έάν...
•— Μά τί έννοεϊς ;
■— "Οτι άν παραδείγματος χάριν....
— Γιατί δέ μιλάς καθαρά ;
— 'Ορίστε, θά μιλήσω. Δέν μοΰ λέ

τε, σάς παρακαλώ, τό σκεφτήκατε καλά 
αύτό πού κάνετε ;

— II οι.ό ;
— Ποΰ θέλετε νά παντρευτήτε.
—- Τό σκυφτήκαμε. Γιατί μάς ρωτάς ;
— Μά δέν εϊσαστε ;
— Τί;
— Δέν εϊσαστε.... ερμαφρόδιτοι ;
— Έμείς ;
— Ναί.
— Τί λές, χριστιανέ μου ! Έμείς εί

μαστε ερμαφρόδιτοι; Δέν θάσαι στά 
καλά σου ! Μήπως ονειρεύεσαι ;

Ό Βαρότσης άρχισε νά τραβάη τώ
ρα πιά τά μαλλιά του φανερά !

— "Ωστε δέν εϊσαστε ; !
— ’Όχι βέβαια, εϊμεθα κανονικοί άν

θρωποι, ό ένας άντρας καί ή άλλη γυ
ναίκα...

— Μά τότε γιατί άπό πάνω ό τίτλος 
τοΰ μυθιστορήματος είνε: «Οί δύο ερ
μαφρόδιτοι» ;

— Δέν ξέρουμε. Μήπως έμείς τό γρά
ψαμε ;

— Καί γιατί τόσον καιρό παριστάνατε 
τούς έρμαφροδίτοης ;

— ’Έτσι γιά γούστο. Θέλαμε κι’ ε
μείς νά κάνουμε μιά φάρσα...

— Κι’ έπρεπε γιά τή φάρσα σας αύ
τή νά σκοτωθή ένας άνθρωπος καί νά 
ύποχρεωθή ό φουκαράς Μωρίς Λεκόκ 
νά γράψη ολόκληρο μυθιστόρημα ;

ΟΙ δυο νέοι δέν άπήντησαν.
Τότε ό Βαρότσης κατηγανακτισμένος 

φόρεσε τό καπέλλο του, βγήκε έξω στό 
δρόμο, πήρε τό πρώτο ταξί κ’ ήλθε 
στά γραφεία μας.

— Έδώ είνε ό-διευθυντής ; ρώτησε 
τόν κλητήρα μας.

—. Έγώ είμαι, άπήντησε δ κλητήρ.
Καί αύτός ήταν πράγματι.
— "Ακούσε λοιπόν, παιδί μου, τοΰ 

είπε. Πρέπει άμέσως νά ξεκουβαλήσετε 
άπ’ έδώ καί νά πάτε σέ άγνωστη διεύ
θυνση γιατί οί άναγνώσται ετοιμάζονται 
νά έλθουν γιά νά σάς σπάσουν στό 
ξύλο...

ΤΕΛΟΣ

ΑΙΑ ΚΑ ΑΙΑΜΕΑΑΖΕΤΕ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΪΝΑΝΑΣΤΡΟΦΑΣ
‘Υπό τοΰ ΜΑΓΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
(Ειδική συνεργασία πού πληρώνε
ται μέ τό αίμα τής καρδιάς μας.)

Θέλετε νά είσθε ή ζωή και ή χα 
ρά τής παρέας ; Θέλετε νά είσθε 
περιζήτητος είς τάς συναναστρο- 
φάς ; θέλετε νά άκοΰνε τό όνομά 
σας καί νά περνούν μαύρο δρόμο; 
”Αν τά θέλετε όλα αύτά, άκοΰστε 
τί πρέπει νά κάνετε: "Οταν τά συ- 
νειθισμένα σας άστεΐα, πού τά έ
χετε έπαναλάβει έκατό φορές, άρ- 
χίζουν νά γίνωνται ανούσια καί 
νά σάς κάνουν βαρετόν. "Οταν δι
ακρίνετε στά μάτια τών φίλων καί 
τών προσκεκλημένων σας τήν έκ- 
φρασιν τής δυσφορίας, τότε ήμπο- 
ρεΐτε νά καταφύγετε είς τά μαγι

κά μαι,ν.νία .ΐυν ο ας οπουεικνοο- 
μεν κατωτέοω: Μελετήσατέ τα κα 
λά, έφαρμόσατέ τα όπως πρέπει 
καί σίγουρα θά άπαλλαγήτε άπό 
όλους τούς φίλους καί τις γνωρι
μίες σας—καί σύντομα.

Πείραμα ίον. Παίρνετε ένα 
ποτήρι γεμάτο κρασί καί τό περι
στρέφετε γρήγορα πάνω άπό τό 
κεφάλι σας. Ξαφνικά τό άφίνετε— 
και δπου πάει! ”Αν πέση στό κε
φάλι κανενός αγνώστου καί πολύ 
τσαγκοΰ κυρίου, ό καυγάς είνε σί
γουρος καί ή διασκέδασες προμη- 
νύεται μοναδική.

Πείραμα 2ον. "Οταν άδειά- 
σετε τό έκτον ή έβδομον ποτήρι 
κονιάκ, κυττάξετε έπιμόνως μέσα 
είς τό ποτήρι καί θά ίδήτε ώραία 
πράγματα καί έμορφες εικόνες. 
”Αν τυχόν δέν ίδητε τίποτα, πη
γαίνετε είς τόν κινηματογράφον.

Πείραμα 3ον. ’Άν άντιλη- 
φθήτε ότι σάς άπατά ή γυναίκα 
σας καί βεβαιωθήτε γι’ αύτό, μή 
τό πάρετε έπί πόνου. Πηγαίνετε 
στό πλυσταρειό τοΰ σπιτιού καί άρ 
χίζετε νά φιάχνετε ώραΐες σαπου
νόφουσκες. Αύτή ή άπασχόλησις 
θά σάς δημιουργήση ώραΐες σκέ
ψεις. Στό κάτω-κάτω τί είνε ή 
ζωή ;

Ο ΜΑΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

!!«i TH! ill! Til IFilll!

“TO IPITOPANTEBOV,,
Τό παρελθόν Σάββατον, άργά τό α

πόγευμα, κατεχόμενος ύπό άκράτου συγ- 
κινήσέως έπερίμενα έξωθι τοΰ «Παγ- 
κείου» τήν κόρην τών ονείρων μου, ή 
όποια είχε τέλος ένδώσει νά μοϋ όρίση 
τήν πρώτην αύτήν συνέντευξήν.

Έπερίμενα ακριβώς ε’ις τό άκρον τοΰ 
πεζοδρομίου, παραπλεύρους δέ έμοΰ σχε
δόν, εύρίσκετο ένας άλλος άγνωστός 
μου, περιμένων καί αύτός, ώς έφαίνετο, 
κάτι.

Ή κίνησις κατ’ αύτήν τήν ώραν ήτο 
μεγίστη, καί περνούσα τόν δύοκολον 
χρόνον τής αναμονής, κυττάζων λαιμάρ- 
γως τάς πρό έμοΰ διερχομένας σεισο- 
πυγίδας....

Τά πράνματα έβαινον έτσι όμαλώς, 
όταν έκ τοΰ απέναντι μέρους έφάνη 
τρέχουσα πρός τό μέρος μας, μία Εύα 
1933, έχουσα στήθη είς σχήμα τορπιλ- 
λών ! Έν τφ μεταξύ, δύο αυτοκίνητα 
συναγωνιζομενα είς ταχύτητα έφθαναν 
ώ,ς βολίς κοντά της, καί ή Εύα 1933 
θά ώδηγεϊτο άσφαλώς είς τό Νεκροτο
μείου, έάν δέν έπηδοΰσε ώς γάτα πρός 
τό πεζοδρόμιον.

Ένφ δμως αύτή εύρίσκετο άκόιμη εις 
τόν άέρα, καί πριν ή προσγειωθή ευ, 
τό πεζοδρόμιον, ό διπλανός μου έπεσή- 
μανε τό σημεϊον τής προσγειώσεώς τη^, 
έκαμε ένα άλμα πρός αύτό μέ εύκινιί
σια ν ακροβάτου, ήνοιξε διάπλατα τήν 
αγκάλην του, καί είτα... έδέχετο καί έ
σφιγγε έντός αυτής τήν κυρίαν μέ τάς 
τορπίλλας !:..

Ή περίπτυξις αύτή έκράτησε μερικά 
δευτερόλεπτα, τά όποια μοΰ έφάνηκαν 
ατελείωτα, καί ό σωτήρ άποθέσας ήδη 
τό τρυφερόν του φορτίον έπί τοΰ πεζο
δρομίου, έμειδία πρός αύτό μέ ΰφο,ς δι- 
οκοσϊων Μοχίκα, δταν ηχηρά ραπίσματα 
ήρχισαν νά πέφτουν έπί τών αθλίων 
του παρειών άπό τήν έξηγριωμένην κυ
ρίαν....

Φαίνεται δτι δ ταλαίπωρος έκαμε κά
τι πλέον τών καθηκόντων του ώς σωτή- 
ρος (σχετιζόμενον πάντως μέ τάς τορ
πίλλας της) καί αύτό ήτο ή αιτία τής 
συμφοράς του.

Έν ριπή οφθαλμού μά; περιεκύκλω- 
σαν αναρίθμητοι αστυφύλακες μετά τών 
άναλόγων βαθμοφόρων, αξιωματικοί καί 
στρατιώται πυροβολικού—πεζικού κλπ. 
εδζωνοι, αεροπόροι, ναύται,, πυροσβέ- 
σται ! Ή 'Ομόνοια είχε γεμίσει πιλί- 
κια. Συναγερμός ! Έάν ό χριστιανός 
αύτό; έσκότωνε δέκα ή έστηνε πολυ
βόλο καί έκαθάριζε τόν κόσμο, δέν θά 
εύρίσκετο πουθενά οϋτε φόδρα πιλικίου, 
ούτε τίποτα. Έάν, διά νά έξηγούμεθα 
καλλίτερα, έπήγαινε καί κατελάμβανε 
τό ύπουργεϊον τών Στρατιωτικών λόγου 
χάριν, καί άρχιζε νά ύπογράφη Δια
τάγματα καί προκηρύξεις, κανείς δέν θά 
εύρίσκετο νά τόν ένοχλήση. Τώρα δμως 
άναρίθμητα πιλίκια τόν είχαν περιζώσει, 
καί επειδή λόγφ τού συνωστισμού καί 
τής συγχύσεω,ς, κανείς δέν έγνώριζεν 
έάν αύτό; ήτο καί δ πραγματικό; δρά
στης, διαταγή έξεδόθη παρά τίνος άξι- 
ωματούχου νά συλληφθοΰν «προληπτι- 
κώ;» καί δλοι οί πλησίον, οί φέροντε; 
ρεμπούπλικαν. ’Επειδή δέ καί έγώ μέ 
ρεμπούπλικαν κοσμώ τήν κενήν μου κε
φαλήν καί δχι βέβαια μέ περικεφαλαίαν, 
δ.ά τούτο μετά τών άλλων συνελήφθην 
καί έγώ.

’Ισχυρά δύναμι; άστυφυλάκων, καί 
πολυμελής αντιπροσωπεία τού κατά γήν 
—^άέρα—καί θάλασσαν στρατού, άνέλα- 
6ε νά μά; όδηγήση είς τό Πταισματο- 
δικείον διά τή; δδού ’Αθήνας.

Μυριάδες χαζών—τεμπέληδων—χαμι- 
νίων—καί διαφόρων περίδρομων προσε- 
τέθησαν είς τήν πομπήν, καί μετ’ ολί
γον ύπό τά; ίαχά; τοΰ πλήθους έσταμα- 
τήσαμεν έμπρό; είς τήν Ν. ’Αγοράν, 
διότι ήτο αδύνατον τά προχωρήσωμεν 
πλέον.

01 φιλόνομοι πολίται μά; περιειργά- 
ζοντο μετά βδελυγμίας. «Πορτοφολά
δες είνε οί κ...», «Κάποιον σκοτώσανε 
στήν 'Ομόνοια», «Σωματέμποροι είν’ 
αύτοί», «Νά ρέ κομμουνιστές», «Ποΰ 
τούς πάτε ρέ !—- ώρύετο ένας τεράστιος 
άνθρωπος—- όχι στό πταίσμα ! Έδώ πα
ρατάτε τοης νά τούς ταράξουμε στό ξύ
λο !»... Ή ζωή μας έκινδύνευε σοβα- 
ρώς. Κατόπιν πολλών βασάνων ή πομπή 
έξεκίνησε καί μετ’ ολίγον τό Πταισμα- 
τοδικεΐον έπλημμύριζε άπό κόσμον....

Ό πτασματοδίκης ήταν έξαιρετικά 
αυστηρός. Βροχή προστίμων έπεφτε ά- 
κο.ταπαύστως. Έδικάζοντο: μία γραία 
διότι έχυσε άκάθαρτα νερά άπό τό πα
ράθυρό της, πολλοί άλλοι διότι έτραγου- 
δοϊ.σαν τήν «Ντίνα» άργά τήν νύκτα, 
άλλοι διότι συνεπλάκησαν, άλλοι διότι 
Ιδόντες είς τό Ζάιππειον μερικά μαρα
σμώδη φυτά καί συγκινηθέντε; ήρχισαν 
νά τά ζωογονούν κατά τρόπον προσβάλ- 
λοντα καιρίως τήν δημοσίαν αιδώ κλπ.

Μετά δύο ώρας ήρχισε δικαζόμενη ή 
ίπόθεσί; μας. Ενστάσεις δικηγόρων, 
κωδωνισμοί τοΰ δικαστοΰ, άγορεύσεις, 
δευτερολογίαι, πεμπτολογίαι, γέλια, φω- 
ναί, άπειλαί καί μετά πάροδον μιάς ώ-

Μή φειδάμενοι κόπων καί έξούων 
άπεστείλαμεν συντάκτην’ μας είς 
’Ιταλίαν πρός έρευναν τοΰ παρελ
θόντος τοΰ μεγάλου Ίταλοΰ κυοερ 
νήτου δικτάτορος κ. Μουσσολίνι. 
Είς τήν εικόνα. Ό απεσταλμένος

ΕΙΑΉΕΙΙΜΥ ΕΙΝΕ ΑΑΥΝΑΤΟΝ 
Nt AIAEA10YMEJT0H ΤΤΙΙΟΝ

Έν πλήρει τάξει καί ήσυχία δι- 
εξήΧθη είζ τήν Βουλήν ή συζήτη
σες περί τής ένοχης τοΰ κ. Βενι
ζέλου ε’ις τό κίνημα τής 6ης Μαρ
τίου.

ΟΙ μοναχοί είς τά έργα των. Δι
έρχονται τά ήμερονύκτιά των έν 
νηστεία καί προσευχή.

’Έτος 3000 μ. X. — Αί κ. κ. Μα- 
ρίκα Κοτοπούλη καί Κυδέλη άπε- 
φάσισαν νά μή παίξουν πλέον είς 
τό θέατρον.

ϊο λϊξιϊον nrSmAL
ΣΓΜΒΟΤΛΙΟΝ. Όμάς ανθρώπων 

πού συνέρχεται διά νά έκλέξη μίαν 
επιτροπήν.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Όμά; άνθρώπων 
πού συνέρχεται διά νά έκλέξη μίαν... 
ύποεπιτροπήν.

ΓΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ. Όμάς άνβρώ- 
πων πού συνέρχεται διά νά έκλέξη 
έναν πραγματογνώμονα.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΩΝ. "Ανθρω
πος πού δέν κάνει, τίποτα.

ΤΙΠΟΤΑ. "Ορα ανωτέρω.
ΜΑΓΡ0Μ1ΧΑΛΗΣ. "Ορα κά

τωθι.
ΚΑΦΕΣ. Ποτδν πού κατεβάζει Ι

δέες καί άνεβάζει... συμβάσεις.
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΝ. Τόπος δπου οί 

άνθρωποι... παραλογίζονται.
ΤΟΪΑΛΕΤΊΈΣ. Είδη Ιματισμού 

τά δποία αποκτά μία γυναίκα δταν 
δ σύζυγός της έχει πολλούς φίλους.

ΣΓΖΓΓΟΣ. Ζώον άπαραίτητον είς 
τήν γυναίκα διά νά δικαιολογή 
τις... τουαλέττες της.

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ. Αιτία διά τήν δ- 
ποίαν άργοποροΰν οι φαντάροι άπδ 
τά προσκλητήρια!

ΜΑΙΑ. Ή μόνη γυναίκα πού μάς 
έχει χαϊδέψει καί' προτού άκόμη... 
γεννηθούμε.

ΦΑΝΑΡΙ. "Ορα: «φέξε μου καί 
γλύστρησα!»

ΓΛΩΣΣΑ. Μικρόν κρεάτινον έςάρ 
τημα τού στόματος κάπως περισσότε
ρον άνεπτυγμένον είς τάς γυναίκας.

ρας άπεδίδετο ή Δικαιοσύνη !... Ό κα- 
ιηγορούμε-νος—σωτήρ έκηρύχθη άθώος, 
ένφ ή τορπιλλοφόρος κυρία έμαύνετο έξ 
άγαγακτήσεως καί οργής.

Έπιμύθιον: Διαπομπευθείς, τσαλαπα- 
τημένος, είς ελεεινήν καί άξιοδάκρυτον 
κατάστασιν έπήγα δρομαίως σπίτι μου, 
εύλογών τόν Θεόν διότι δεν μάς άφήκε 
νά πέσωμε ε’ις τά χέρια τοΰ τεραστίου 
ανθρώπου τής Νέας ’Αγοράς... Πάλι 
καλά καί φθηνά τήν γλυτώσαιαε.

ΚΟΝΑΝ NT.

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΚΑΝΕ ΠΡΩΓΑ;

,ης ιιΐίαπαρούνας» έρωτά ένα 6ερ· 
σαλλιέρον: — Δέ μοΰ λέτε, σάς πα 
ρακαλώ: 'Ο άνθρωπος αύτός ύπήρςε 
ποτέ άστυφύλαξ τής τροχαίας κι- 
νήσεως;

I ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ 
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ

YIEIAimiNEIWfflN!
Ή υγεία είνε τό πσλυτιμώτερον 

τών πραγμάτων είς τόν κόσμον αύ 
τόν. ’Αλλ’ ό κόσμος είνε μικρός. 
Ό πλούτος χωρίς τήν ύγείαν δέν 
έχει καμμίαν άξίαν, ό έρως χωρίς 
τήν ύγείαν δέν έχει έπίσης κά^ι- 
μιαν άξίαν καί ή ύγεία χωρίς τόν 
πλούτον καί χωρίς τόν έρωτα, εί· 
νε... άρρώστεια.

ΓΓ αύτό, φυλάττετε τήν ύγείαν 
σας! Νά είσθε καθαροί καί νά γυ- 
μνάζεσθε καθημερινώς. Νά δια
βάζετε ήθικά καί δυναμωτικά άνα 
γνώσματα, δπως είνε τό άνά χεΐ- 
ρας περιοδικόν καί νά έχετε πάν
τοτε διαλογισμούς ύγιεϊς.

Κοιμάσθε ένωρίς καί ξυπνόίτε 
ένωρίς, άν θέλετε νά γίνετε ευτυ
χείς καί πλούσιοι. ’Αποφεύγετε 
τάς κακάς σοναναστροφάς πού εΐ· 
νε έν τούτοις αί περισσότερον εύ- 
χάριστοι, μή πίνετε οίνοπενυματώ- 
δη ποτά. ’Έτσι θά φθάσετε ε’ις βα
θύ γήρας. Πάντως δέν θά έχετε ά- 
πολαύσει τίποτε άπό τήν ζωήν. Ό 
Γκαϊτε έψαλε: "Οποιος δέν άγα- 
πα τό κρασί, τις γυναίκες καί τό 
τραγούδι, παραμένει βλόά; σ’ δλην 
του τήν ζωήν. Μή τόν άκοϋτε:

Ό Γκαϊτε ήτο βλάξ!

ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Μιά νέα λόξα έπιασε 
εσχάτως τις γυναίκες, 
στης Γής αύτής τόν ένδοξο 
καί ξακουσμένο τόπο 
κι’ άρχισαν νά βιάζωνται 
μονάχες οί Ρεβέκκες, 
τούς άνδρες άπαλλάσσοντας 
—τί τάκτ!—·άπό τόν... κόπο!

Θάχουμε δράματα τιμής, 
π’ ό κοσμος θά τρομάζη, 
και δέν θά μείνη ζωντανός 
στόν τόπο μας κανείς' 
θά βλέπετε τόν άδελφό 
τήν άδελφή νά σφάζή 
γιατί τού τήν διέφθειρε 
μιά φίλη.... δεσποινίς!

Εμπρός, γυναίκες, πάντα έμπρός! 
αύτ’ είν’ ή πρόοδός σας!
’Απ’ τήν παληά σας τή ζωή 
νά μήν άφίσετ’ ίχνη' 
δ,τι στραβό νά κάνετε 
λογαριασμός δικός σας, 
γι’ αύτό καί μέ τό... δάχτυλο 
ό κόσμος θά σάς δείχνη!



«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ»
ΑΚΡΟΝ AQTON ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ

Ή Λουκρητία Β.ργία στους προσκεκλημένους της: Μέ γάλα η με 
τσάϊ παίρνετε τό δηλητήριο σας; (Άπό το ιταλικόν περιοδικόν «Τρα 

6άζο ντέλλε Ίντέε»).

ΕΝ-ΧΟ1ΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡ1ΣΤΟΥ
Ή ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ - ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Νίκη! Οί εύγενεΐς άγώνες τής 
«Παπαρούνας» ή όποια έθεσε σκοπόν 
τής έκδόσεώς της τήν άποδλάκωσιν 
τής Ελλάδος, ήρχισαν νά στέφων- 
ται ύπό τής έπ’.τυχίας. Πανταχόθεν 
ήρχισαν νά καταφθάνουν αί σύνεργα 
σίαι τών τακτικών αναγνωστών μας, 
οί όποιοι, άμιλλώνται ποιος νά ύπερ- 
βή τόν άλλον και ήμάς βλακείαν και 
άνοητολογίαν.

ΙΙράγματι! Δέν έχετε παρά νά ρί- 
ψετε έν συμπαθές βλέμμα είς τό «τμή 
μα ξένων Ανοησιών» είς τήν έοδό- 
μην μας σελίδα, ώς καϊ είς τά κατω
τέρω μαθήματα ή συνταγάς κατα
σκευής καλαμπουριών. Θά διαπιστώ
σετε δτι οί μαθηταί έφθασαν, άν μή 
ύπερέβησαν, τόν διδάσκαλον. Διαβά- 
σατέ τα καί θαυμάσατε ύφος ανοη
σίας!^

(Έστάλησαν άπό τούς κ. κ. Φέ- 
φον καί Κ. Δόκην).

ΜΑΘΗΜΑ 33ον

"Οταν δέν έχετε τί νά κάνετε πέρ 
νετε τήν δδόν Αιόλου καί κατόπιν 
τήν δδόν Βύσσης. Μόλις προχωρήσε
τε θά ιδήτε τό περίφημο κατάστημα 
τοΰ Γιουσουρούμ. Μπαίνετε μέσα μέ 
ύφος τελείως άδιάφορον, γιά νά μή 
καταλάβουν δτι πρόκειται νά κάνετε 
καλαμπούρι, καί ζητάτε- άπό τόν κα 
ταστηματάρχη μιά μεσαιωνική πανο 
πλία. ’Άν δέν έχει μήν άπελπίζεσθε. 
Παραγγέλνετε μιά σ’ ένα γύφτο. Φυ
σικά δέν θά βιάζεσθε γιά νά πετύ- 
χη καλά τό καλομποΰρι.

"Οταν- έτοιμασθή ή πανοπλία τήν 
φορτώνετε σ’ ένα γάϊδαρο ή τήν φορ 
τώνεσθε μόνος σας (τό ίδιο κάνει) 
καί τήν πηγαίνετε στόν Υμηττό δ
που τήν κρύβετε καλά, γιά νά μή 
φαίνεται. ’Εννοείται πώς κατόπιν έ- 
πιστρέφετε καί πάτε τρεχάλα στό 
καφενείο καί ψάχνετε νά βρήτε τά 
θύματα.

Μόλις άντικρύσετε μιά παρέα άπό 
πέντε-έξη γνωστούς διαπράττετε τό 
έγκλημα, δηλαδή, τούς λέτε «τά μά
θατε, ή Ελβετία μάς κήρυξε τόν πό 
λεμο, καϊ τά πλοία της κάναν κατά
ληψη τοΰ Υμηττού».

Φυσικά δλοι θά παραξενευτούν καί 
δέν θά πιστέψουν δτι είνε δυνατόν νά 
πάνε πλοία έπάνω στό βουνό. Τότε 
σείς, χωρίς νά χάνετε καιρόν (γιατί 
έν τφ μεταξύ μπορεί νάχη νυχτώ
σει) τούς πέρνετε καί τούς πάτε ά
πό τήν 'Ομόνοια στόν Καρέα μέ τά 
πόδια, γιά νά τούς δείξετε έπιτοπί- 
ως τά πλοία.

Μόλις φτάσετε έκεΐ βρίσκετε τό 
μέρος πού κρύψατε τήν πανοπλία,τήν 
βγάζετε νά τήν ίδούν καϊ λέτε θρι
αμβευτικά :

Ιδού στό βουνό πάνω — 
πλοία.

Μετά τέσσερις ώρες καϊ ένα τέ
ταρτο (τόσο άκριβώς χρειάζεται) θά 
είδοποιηθή δ σταθμός πρώτων βοη
θειών νά σάς παραλάβη γιά τά πε
ραιτέρω.

ΜΑΘΗΜΑ 34ον

Πέρνετε ένα φίλο σας πού νά λέ
γετε Στρατός, έάν σάς είνε δύσκολον 
αύτό παντρεύεσθε καϊ άναγκάζετε 
τήν γυναίκα σας νά σάς κάνη άγόρι. 

"Αν κάνη κορίτσι, μήν άπελπίζεσθε, 
νά έπιμείνετε, ώς δτου νά φτιάξη ά
γόρι. Τότε τό βαφτίζετε Στράτο. “Ο
ταν τό παιδί γίνει 7 μηνών ντύνε
σθε ένα πρωί σάν Ναπολέων ή άν 
δέν μπορείτε τούλάχ ιστόν σάν 11λα- 
στήρας (δέν ύπάρχει μεγάλη δια
φορά) καϊ καβαλλάτε ένα γαϊδούρι. 
Κατόπιν βάζετε νά καθήση στά κα
πούλια τόν Στράτο καί τόν κρατάτε 
σφιχτά άπό τό χέρι, μέ τό άριστερό 
σας. Στό δεξϊ πέρνετε μιά μαυροβου- 
νιώτικη πιστόλα ή ένα πολυβόλο (δ- 
τι σάς είνε πιό βολικό) καϊ καλπά
ζετε μέ τό γαϊδούρι στήν δδόν Στα
δίου.

Μόλις φτάσετε στό άγαλμα τοΰ 
Κολοκοτρώνη πυροβολείτε στόν αέρα 
πολλές φορές. Άμέσως θά τρέξουν 
οί πόλισμαν, είτε νά κρυφτούν δπότε 
σείς συνεχίζετε τούς πυροβολισμούς 
χωρίς νά άπελπίζεσθε είτε γιά νά σάς 
συλλάβουν. "Οταν σάς συλλάβουν καί 
θελήσουν νά σάς πάνε στό τμήμα ,.ρέ 
πει νά προσέξετε μήν άφίσετε τόν 
Στράτο διότι τό καλαμπούρι θά χα- 
λάση. Τόν πέρνετε άπό τό χέρι στό 
γραφείο τοΰ Αστυνόμου.

Αύτός άγριεμένος θά σάς ρωτήση.
Τί κάνετε; Καϊ σείς τότε τού λέ

τε μέ ύφος Ναπολέοντος ή Πλα- 
στήρα:

—Στρατό—κρατώ.
Καϊ δείχνετε τόν Στράτο πού κρα

τάτε άπ’ τό χέρι.
Σέ τρεις μήνες πού θά βγήτε άπ’ 

τήν ψειρού ξαναδιαβάζετε «Παπαρού
να» καί πηγαίνετε άλλους έϊ μέ τό 
καλαμπούρι πού θά σάς διδάξουμε 
τότε.
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Φροντίζετε ν’ άποκτήσετε μερι

κούς φίλους στούς όποιους γίνεσθε ά- 
παραίτητος, ξοδεύοντας χρήματα γιά 
διάφορες διασκεδάσεις. Θά χρεια- 
σθούν βέβαια μερικά λεφτά γι’ αύτή 
τή δουλειά, άλλά τί μάς μέλλει έμάς, 
έσεΐς θά τά χαλάσετε πού θέλετε νά 
κάμετε καλαμπούρι. ’Αφού καταλά
βετε δτι δέν μπορούν νά κάμουν χω
ρίς έσάς, έξαφανίζεσθε γιά μερικές 
ημέρες και στό διάστημα αύτό φρον
τίζετε ν’ αποκτήσετε μίαν φίλην δ- 
νόματι Σοφίαν. Αύτοϊ θά ψάχνουν 
νά σάς βροΰν άλλ’ είς μάτην. Έπί 
τέλους μαζί μέ τή Σοφία παρουσιά- 
ζεσθε στούς φίλους σας καϊ τή συνι- 
στάτε. Θά σάς ρωτήσουν γιατί χαθή
κατε τόσες ήμερες καί σείς θά τούς 
πήτε δτι διαβάζετε.

—Μά τί διαβάζετε;
-—Δέ σάς τό λέω. ’Ελάτε δμως αύ

ριο στις 5 στό σπίτι μου νά Ιδήτε τί 
διαβάζω.

Τήν άλλη ήμέρα μαζί μέ τή Σο
φία είσθε στό σπίτι σας καϊ δταν άκού 
σετε δτι έρχονται οί φίλοι σας άρχί- 
ζετε καί τή φιλάτε. Αύτοϊ θά είποΰν.

—Αύτό είνε τό διάβασμα πού κά
νεις;

—Μάλιστα κύριοι διαβάζω,
Φ ι λ ώ—Σ ο φ ί α ν!
Δέ θέλει μεγάλη φιλοσοφία γιά νά 

καταλάβετε δτι θά πάη ή καρπαζιά 
σύννεφο. _______
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Αγοράζετε ένα λεωφορείο αύτοκί-

ΑΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΙ
ΕΡΩΤΙΚΑΙΕΠ1ΣΤΟΛΑΙ

Ό ’Αλλάχ Μαμάς προς τόν μο
ναχόν 'Ιερόθεον.

Όσιολογιώτατε!
Είμαι καί έγώ μιά άμαρτωλή φύ- 

σις. Ή διαστροφή μου δέν είνε τοΰ 
είδους τών διαστροφών πού έμελε- 
τοΰσε ό δρ. Χίρσφελντ εϊ<; το κα- 
ταλυθέν άπό τόν παλιοΧιτλερ — 
ου νά χαθή!—ίνστιτοϋτον του. ’Ά
παγε! Έγώ έχω άλλου είδους δια
στροφήν. 'Όταν καμμιά φορά πη
γαίνω στό θέατρ, καί κάθομαι στην 
καρέκλα, μοΰ φαίνετα, πώς κάθο- 
8αι στά καρφιά καί ή στάσι μου έμ- 
πνέει ανησυχία στούς πέριξ, πού 
σηκώνουνται — δέ σοΰ λέω ψεμ- 
ματα — καί πάνε παραπέρα. Ό δερ 
ματολογος μοΰ είπε ©τι τό κάνουν 
αύτό γιατί βρωμούν τά πόδια τους 
καί δέ θέλουν νά μέ ένοχλοΰν. Τό 
ίδιο κάνω καϊ έγώ. 'Όταν, καμμιά 
φορά άντιληφθώ ©τι βρωμάν τά πό 
δια τά δικά μου (καί αύτό μοΰ συμ
βαίνει δταν γράφω πολύ) άλλαζω 
θέσι, άν καί δέν άρκεΐ αύτό. 'Όταν 
έξαναπήγα στό γιατρό καϊ τιύ εί
πα ©τι δταν βρωμάω αλλάζω 8έσι 
αύτός μοΰ είπε: καλά κάνεις, άλ
λά — υπάρχει ένα μεγάλο «ΑΛ
ΛΑ» — αύτο δέν φτάνει. Δέν άρ
κεΐ νά άλλάξης 8έσι, Αλλάχ! Πρέ 
πει ν’ άλλάζης καϊ κάλτσες πότε- 
πότε. ©ά τό πιστέψης λοιπόν, πάτερ 
'Ιερόθεε; Καϊ κάλτσες άλλαζα κά
ποτε, άλλά — τί μεγάλο «αλλά!» 
—ή κατάστασις παρέμεινε ή ίδια. 
'Η μόνη ριζική θεραπεία πού μοΰ 
άπέμενε ήταν ν’ άλλάθω πόδια. 
Έπηγα τό λοιπόν σ’ έναν καλό χει 
ροΰργο, άλλά (άχ, αύτό τό ά λ λ ά! 
"Αχ!) μόλις έβγαλα τά παπούτσια 
μου, λουρίδες-λουρίδες γιατί δέν έ- 
ξεκολλούσανε, ό χειροΰργος έφό,,ε 
σε μάσκα γιά τά άντιασφυξιογόνα 
καϊ τδβαλε στά πόδια!

"Αχ, 'Ιερόθεε, 'Ιερόθεε! Συμβού 
λευσέ με τί νά κάνω, σύ πού είσαι 
τόσ: καλός κι’ αγαπάς τούς Αθη
ναϊκούς Νέους!

Μέ άγάπη άπέραντη 
ΑΛΛΑΧ ΜΑΜΑΣ 

έν Ταύροις,
Ίφιγενίτσα μου.

Πάει τόσος καιρός πού δέν μοΰ 
έγραψες, χρυσό μου. Δέν μέ κατα
δέχεσαι; Μή ξεχνάς πώ$ άν είσαι 
σύ Ιφιγένεια, έχω κ’ εγώ φωτο
γένεια. Γι’ αύτό δέν άπελπίζομαι 
καί μέ κάθε εύγένεια σοΰ γράφω 
τό παρόν έλπίζοντας πώς 8ά ξη- 
μερώση καϊ γιά τήν άγάπη μας μιά 
μέρα πού «ήριγένεια θά φανή ή 
ροδοδάκτυλος ήώς». "Ακούσε όμως, 
χρυσό μου. ’Επειδή δέν έχω γένεια 
μή νομίσης πώς δέν έχω καϊ χτέ
νια. "Εννοια σου καϊ μή χαλάς τή 
ζαχαρένια σου.

Φιλώ τή μύτη sou τήν κοντυλέ- 
νια, τά δάχτυλά σου τά κρινένια 
καϊ τά χείλη σου τά κοραλλένια, 
ώ γλυκειά μου ’Ιφιγένεια.

Ό Ραμονάκος σου
'Η ’Ιφιγένεια έν Ταύροις στόν 

Ραμόν Νοβάρρο,
Ραμονάκι μου!

Δέν ξεχνιέται ποτές ό ώραϊος 
Ραμένος, πού είνε τώρα μόνος. Εί 
νε μεγάλος τής καρδιάς ό πόνος 
κι’ δμως γοργά κυλάει ό χρόνος. 
Κάποτε 8ά σμίξουμε, κι’ άν μεγα- 
λώση τοΰ κόσμου ό φθόνος, φτάνει 
γιά μένα τής άγάπης σου ο 8ρόνος. 
ΚΓ δταν θά περνούμε τή σελήνη 
τοΰ μέλιτος στά έρείπια τής Καρ- 
χηδόνος, 8ά βγή άπό μάς ένας νέ
ος γόνος, ή δόξα τοΰ αϊώνος. Α
μήν.
Άπό τήν Ίφιγενοϋλα σου, φιλιά 

ένας τόννος
Ό Ραμόν Νοδάρρο στήν ’Ιφιγένεια 

νητο στό όποιο δίνετε τό δνομα Σιγή. 
’Εν τώ μεταξύ ειδοποιείτε τήν γυναί
κα σας, τήν πεθερά σας, τήν κουνιά
δα σας, τίς κόρες σας, τίς άδελφές 
σας, τίς ξαδέλφες σας καί δλον έν 
γένει τό γυναικείον προσωπικόν τής 
οικογένειας σας δτι θά πάτε έκδρο- 
μή σ’ ένα μέρος πού θά είνε κόσμος 
πολύς. Πέρνετε λοιπόν μιά μέρα τό 
τραίνο καϊ πηδάτε άπό αύτό δλοι 
μαζί σ’ ένα μέρος έρημικό. ’Εννοεί
ται δτι μόλις πηδήσετε θά σάς ρωτή 
σουν: «Ποΰ είνε δ κόσμος;» ’Εσείς 
θά κάνετε τήν πάπια. Μετά μιά ώ
ρα θά άφιχθή ή «Σιγή» φέρουσα δ- 
λους τούς φίλους σας. Τότε σείς στρε 
φόμενος ποός τϊς ντάμες σας, θά πή
τε «Γυναιξϊ κόσμον ή Σιγή φέρει». .

Σημείωσις: Έάν τό λεωφορείον 
άναποδογυρισθή στό δρόμ» καί φο- 
νευθοΰν οί έπιβαίνοντες, έπαναλαμβά 
νετε τό πείραμα μετά τήν τέλεσιν 
•ΙΟθημέρου μνημοσύνου ύπέρ άναπαύ 
σεως τής ψυχής των. Ένωρίτερον 
άπαγορεύεται.

ΤΙ ΑΪΤΡΑ ΤΗΪ ΑΕΚΚΑΊΤΗΪ ΒΕΑΤΡΙΚΗΣ ΒΡΑΑΥΑΣ
ΟΙ ΑΣΣΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΣΕΣ! ΤΟΥ “ΠΕΡΟΚΕ,,

* Ηποωταγωνίστοια τού «Περοκέ» 
δϊς ΚΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ, πού τό 
όνομά της σημαίνει: Μπρίο, κέφι, 
τραγούδι, χορός, γέλοιο, στά νού
μερα : Γιασειιάκι, Κοιτέσσα ντέ 
Ψυρρή, Δασκάλα τοΰ έρωτος καί 

Ρούμπα.

ΜΑΥΡΕΑΣ. θά πή: Σπίθα, χάρις, 
γέλοιο σπαρταριστό, ήθοποιΐα, στά 
νούμερα: Κερατέα, Κοσμογυρι- 
σμένοι, Λυσιστράτη, Τό κίνημα έ
πεκράτησε, Δικαστικοί Κλητήρες.

I. ΣΤΥΛ1ΑΝΟΠΟΥΛΟΣ. Ό φίνος 
ήθοποιός μέ τις έκατό φάτσες. Πο
λυποίκιλος καϊ καλός γιά δλα. 
θριαμβεύει ώς «’Ασύλληπτος Φοιν- 
τομάς», «Όθέλλος—Β ενιζέλος»,
«Μαθητής στόν έοωτα», «Δικαστι

κός Κλητή ρ».

ΣΙΙΟΥΜΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Έλενθέριον Κ. Βενιξέλον, ένταΰ- 

θα.— Πραγματικά, ή ελευθερία τοΰ λό
γου είνε μεγάλο δώρον καί είνε κρίμα 
πού δέν σας άφησαν νά συνεχίσετε. θ.ά 
ήμπορούσαμεν νά τόν δημοσιεύσωμεν ο
λόκληρον ε’ις τήν «Παπαρούναν» καϊ τά 
γελάσωμεν.

Κον Π. Τσαλδάρην, έντανύα.— Έ
να μόνον πράγμα γνωρίζομεν. "Οτι ή 
άφύπνισί; σας, δταν ποτέ πραγματο
ποιηθώ, άά είνε τρομερά. Πάντως, αύ
τό πρέπει τά γίνη γρήγορα. Έγερβήτε 
ώ; είς άνθρωπος καί—κοιμηιΟιμε !

Κον Ίιοάννην Μεταξάν, άνθρωπάκον, 
ένταΰθα.— Καλά τοϋ τά είπατε· άλλά 
τί τό όφελος ; Ξέρει τά κάνη ™ κθρόιδο 
τόσο καλά, ώστε γελοιοΰνται καί οί έ- 
ξυππότεροι. Εϊμεθα βέβαιοι ότι μόλις θε- 
λήση, θά σάς τήν φέρη !

Κον Γεώργιον Κοτ·δύλητ·, ενταύθα. — 

Ό μοναδικός τενόρος τής έπιθεω- 
ρήσεως κ. ΝΙΚΟΣ ΠΞΡΔΙΚΗΣ, 
πού δέν τραγουδά ρομάντσα, χω
ρίς νά τήν έκλαϊκεύση. Κάβε βρά
δυ θριαμβεύει στο «Περοκέ» μέ τώ 

«Πιές γλυκό κρασί....»

Δϊς ΚΑΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ. "Ισον: 5- 
μοοφιά, κομψότης, γούστο, συξε 
φου στά νούμερα: ’Αστέρες τοΰ 
Σινεμά, θαλασσινές αγάπες, Ά- 
πάχικο σκέτς. Φινάλε: Τό κίνημα 

έπεκράτησε.

ΝΕΛΛΗ ΡΟΖΙΕ. Μιά πεταλούδα 
παιχνιδιάρα, άεικίνητη. θέλει τρα 
γούδι και... άντρα. Δέν ξέρει 
«Ποιόν νά πάρη I» ’Εμφανίσεις 

τοεϊς, άλλά μοναδικές.
(Σκίτσα κ. Ν. Νομικού)

Ήκούσαμεν τά έξαίρεται γενικώς ή 
στάσις σας κατά τήν γνωστήν.... καται- 
γιδώδη συνεδρίασιν τής Βουλής. Αί κο 
καί γλώσσαι λέγουν δτι έφοδηάήκατε. 
Τό παραδεχόμεθα. Έφοδηθήκατε τά θυ
μώσετε !

Κον Άδόλφον Χίτλερ, Βερολϊνον. — 
"Αντε, ρέ !

'Οσιολογιώτατον κ. 'Ιερόθεον Παπα- 
μιχαήλ, Πυριτιδοποιεϊον. — Άδΰτατον 
νά συναντηθώμεν είς τόν όπισθεν τού 
Πυριτιδοποιείου χώρον, δπου μάς όρό- 
ζετε συνέττ&υξιν. Βρωμάει μπαρούτι !

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ζητεί πεδί
ο ν δράσεως.

ΓΝΩΣΤΗ ΗΘΟΠΟΙΌΣ ζητεί δα- 
χτυλίδι 250.000 δραχμών δ& να τό 
χάση.
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Ι^^^^^^πκΪΓςελΪςτης^^παρ^^αςΓΗΊ
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ । !ΔΕ 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Έξεκίνησα μιά μέρα άπ’ τό Κα
ν (μάρι,

καμαρωτός-καμαρωτός, δλ’ όμορ- 
(φιά καί χάρη 

καί στήν πρωτεύουσα κατέφθασα 
(άργός, 

τήν είδα κα'ι φοβήθηκμ 
κι’ άφοΰ 60 χρόνια έκοϊμήθηκα, 
έξυπνησα πρωθυπουργός?
— Τί είμαι ;
Λ ύ σ ι ς : Πρωθυπουργός.

Είμαι διάβολος μεγάλος, 
άλλοίμονο σ’ όποιον μέ μένα μπλέ- 

(ξϊΙ κΓ άδίκως μέ κατηγορούνε 
πώς έχω έγώ σκοτώσει μόνον 

("Εξη!
— Τί είμαι ;

Λ ύ σ ι ς: Κάνετε πώς δέν ξέρετε ;

Στόμα έχει κα'ι μιλιά δέν έχει 
άπ’ τήν πείνα. Κα'ι άν τρέχη 
ό μισθός του—τί νά κάνη ;= 
δέν τόν φθάνει.
— Τί είνε ;
Λ ύ σ ι ς : Δη μόσιος υπάλληλος. 

ΚΙ’ ΑΛΛΟ
Στόμια έχει, κοιλιά... δέν έχει. ’Έ
χει όμως μιά διαβολεμένη πείνα. 
Δέν σάς ρωτάμε τί είνε γιά θά μάς 
πήτε πάλι: δημόσιος υπάλληλος 
καί δέν κάνει νά παίζη κανείς μέ 
τήν πείνα τοΰ άλλου!'

«ΝΕΥΜΜΊΙΜ
Ή μαμά: Παιδιά, ελπίζω δτι 

πρ'ιν φάτε τά αγγούρια τά έκαθα- 
ρίσατε, έ ;

Τά παιδιά: Μάλιστα, μαμά.
Ή μαμά: Καί ποΰ είνε τά 

φλούδια ;
Τά πα ιδ ιά : Τά φάγαμε, μα- 

μ«·____________________________
ΔΙΑΒΟΛΟΣ, διαθετών ώρας έ- 

λευθέρας, ζητεί μαθήματα άπό γυ 
ναΐκα.

ΑΠΑΤΩΜΕΝΟΣ σύζυγος ζητεί 
τόν πατέρα τών τέκνων του.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ πολύτεκνος ζητεί 
νά έγγραφη είς τόν σχετικόν σύλ
λογον.

Μέ τήν περίεργον αύτήν δψι-ν έκαμε 
τήν τελευταίαν έμφάνισίν του εΐ; τά 
γραφεία τής «Παπαρούνα;» ό διακεκρι
μένος ποιητής καί έξοχος συνεργάτης 
μας κ. ’Όνειρος Κελεπούρης, ό μεγά
λος δημιουργός τών «’Απονενοημένων 
Διαβημάτων». Ό κ. ’Όνειρος Κελεπού
ρης, δταν τοϋ έζητήσαμεν εξηγήσει; ήρ- 
νήβη νά μά; ρποκαλύψη τήν αιτίαν τής 
τοιαύτης κατασκευή; τής ποιητικής του 
μορφής; Πώς διεκό.πη ή συνοχή τοΰ 
προσώπου του ; «Είνε τό μυστικόν μου!» 
Άπήντα διαρκώς είς τάς έπιμόνου; ε
ρωτήσεις μας ό ποιητής ’Όνειρος Κε
λεπούρης. Επειδή δέν άνήκομεν ε’ις ε
κείνους, οί όποιοι δέν σέβονται τά μυ
στικά τών άλλων, ’ιδίως δταν ταΰτα εί
νε καταφανή καί ανεξήγητα, έσεβάσβη- 
μεν καί τοΰ ’Ονείρου Κελεπούρη τό μυ
στικόν, μέχρι; δτου αύτός ούτο; δ ποιη
τής κ. ’Όνειρος Κελεπούρης μά; έδωκε 
μιαν νύξιν αρκετά σαφή: «Μόνον ό 
πλανήτης ’Άρης όά έχη διώρυγας ;» 
Ήρώτησεν είς μίαν στιγμήν ό έξοχος 
ποιητής. Κα'ι έδέχβη ευχαρίστως νά φω- 
τογραφισύή.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ό γνωρίζων 
τι περί τοΰ τόπου της διαμονής τοΰ 
κ. Έλ. Βενιζέλου μετά θάνατον, 
νά είδοποιήση τόν θεόν κα'ι άμει- 
φθήσεται.

ΐΑΙΙΙΕΗΙΗΜΕΝΑ ΔΙΑδΊΜΑΤΑ
I----------------------------------------------------------------- -----

ΙΤίΥΤΟΪΡΚΟΛΙΜίΚβϊ Τ’ΑΠΑΓΚΕΙ!)
"Ελα στό γλέντι, ανέμελη κι’ άξένοια- 

(στη τσουράπω, 
μές στό μεθύσι τοΰ κρασοΰ μεθυστικά 

(πιόώσου 
κα'ι δάσε ραπόρτο σου στόν τρισω- 

(ραΐο κόπο 
γιατί, τρελλή, τρελλάβηκες κ’ έπαύε.;

(τώ παβώ σου.

Μά, ώ, ανυποψίαστη κι’ άνύποφτη κο- 
(τσόρω, 

έμπα στό έμπα τοΰ ήλιοΰ, κ’ έβγα στοΰ 
(ήλιοΰ τό βγάλμα 

στό φως τ’ δρπιδοφόρο 
κ’ άντε, βούρ, μέσα στόν πατσά καί 

(στό μοιραίο σφάλμα !

Τ’ άναΰτιμιό τοΰ αγιόκλημα, σούρωμα 
(καί μαστοΰρι, 

μπράν, μπράν, σκληρά κι’ αμάλαχτα?
(Απαράλλαχτα ξεντύσου 

κ’ έμπα μέσα στοΰ Πήγασου τό άχιου- 
(ρένιο αχούρι 

κι’ άμόλα τό καντί σου !

Καίλωμένος ξέσκουρα καί συγκαμένος 
(κάψου, 

χιούμα μέσα στό χιούμαρο τοΰ βουρλο- 
(ποταμίσου 

πάρε τοΰ χρόνου τό γκασμά κι’ ώς τά 
(βαύειά σου σκάψου 

κι’ άπέ στοΰ Τουρκολίμανου τ’ άπάγκειο 
(άει γκρεμίσου !

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠ ΟΥΛΗΣ

Ποιητής δχι έκ τοΰ προχείρου, άλλά 
ίίστερις άπό κάργα μελέτες καί ξαγρύ- 
πνιες κάπου άφ’ τό φώσι τοΰ καντηλιού 
του τίς έρμες καί μακριές νυχτιές τοΰ 
χειμώ, πού συντροφεμένος μόνο άπ» 
τή Μούσα, ξεσπάει τό μίσος του ενάν
τια στήν άνάρωπάδα (άνθρωπότη ! ) μέ 
πήματα, τό παράιδειγμα άκλοιώώντας 
κι’ άλλοι ποιητάδω....

Σάς παρακαλοΰμε νά τόν σχωρνάτε !

ΓΥΜΝΑΣΙΟΠΑΙΣ κάτοχος δύο 
χειρών ζητεί καί τρίτην χήραν βο
ήθειας.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ τής χασισοπο 
τικής ζητεί τήν συνδρομήν τών φι
λάνθρωπων διά νά συνέχιση τά 
όνειρά του.

I ΤΟ ΑΝΕΠίΝΟΡΒΩΤΟΝ! iIllPWIII ΙΙΗΙΜίΙΙ

Τό είναι τοΰ πρασόριξου ώ; τής καρδιάς 
(μου, 

τΰ κατώβαδα τ’ άνάβαβα καταβα-διάξει... 
Κι’ ώ, τών παθών τόν τάραχο 
στοΰ καρχαρία τ’ αυγοτάραχο λιμνιάζει 

(καί παΟ.άζει....
Βασίλω μ’, ζέστανε τα τά γλυκά τά 
καλαμπούρια σου καί γιόμοσε μέ δαΰτα 
τά κουμπούρια σου...

’Εκείνο ποΰ έφοβούμεύα συνέβη, θυ
μόσαστε δτι τήν τελευταίαν φοράν ποΰ 
ό κ. Παΰλος Πουλόπουλος, ό γνωστός 
πτωχεύσας παντοπώλης—ποιητής τών 
«Σπαραχτικών Πεξοτραγούδων» προ- 
σήλύεν είς τά γραφεία μας ήταν με
λαγχολικός καί νεφελόνδης τήν δψιν. Α
ξύριστο,ς καί κακοενδεδυμένος. Έκτοτε 
ό μέγας λογοτέχνης είχεν έξαφανισβή. 
Δέν άποκρύπτομεν τό γεγονός δτι ή 
έξαφάνισί; του μάς άνησύχει, διότι πι
θανόν νά μή ήτο οριστική. Καί οί φό
βοι μας έπηλήβευσαν. Ό έξαφανισύιίς 
παντοπώλης — λογοτέχνης άνευρέόη. 
Άλλ’ είς'ποιαν κστάστασιν ! Ό φωτο
γραφικός μας φακό; τόν συνέλαβεν είς 
τήν στάσιν ποΰ τόν βλέπετε, άπαγγέλ- 
λσντα τό τελευταίαν του—τό παραπλεύ- 
ρως δημοσιευόμενων «Σπαραχτικόν Π ε- 
ζοτράγουδον» — είς ήχον πλάγιον τοΰ 
τετάρτου, πρό συγκεντρώσει»; μουσόλη
πτων πολιτών. Ή φωτογραφία έλήφθη 
μιαν στιγμήν πρίν ή τό συνηάροισμένον 
άκροατήριον έκφράση τόν ενθουσιασμόν 
του διά τό άπαγγελόέν πεζοτράγουδο)- μέ 
μετακίνησιν μικρά; ποσότητος λεμονο
κουπών πρός τήν διεύόυνσιν τοΰ έπιφα- 
νοΰς παντοπώλου—λογοτέχνου καί ήμε- 
τέρου συνεργάτου.

Δυστυχή Πουλόπουλε !

ΚΥΡΙΑ ζητεί νά γίνη δεσποινίς.
ΚΥΡΙΟΣ ζητεί δεσποινίδα διά νά 

τήν καταστήση κυρίαν (δχι ίδικήν του)
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προίξ άδιατίμητος. 

Ό εχων παρακαλεΐται νά παοαδώ 
ση τήν προίκα, ή δποία δέν είνε ά
νάγκη νά συνοδεύεται καί άπό γυ
ναίκα.

TO EIHJI ΤΟΫ ΙΙΡΑΪΟΡΙΖΟΪ...

Μαχαίρια, μά χέρια, μά χουνέρια, μά 
πανέρια, μά κρυονέρια—κι’ ώ αποπλη
ξίες, αταξίες, ομοιοκαταληξίες !
Στό μπάσε-βγάλε τ' άβολο, άξέβγαλτο 
βλαστάρι καί καμάρι, μές στό νεροσουρ- 
μό τ’ άποβροχάρη—ώ Π έτρο Χάρη ! 
Μήτσο μου λυώνω, πρόφταξε, οχιές μα- 
τορουφήχτρες χυμών οί δανειστάδες μου 
κι’ άμπώχνουνε τήν πόρτα πούνε χορ
ταριασμένη άπό τά χόρτα...

"Υστερα ή τσότρα ή φωτοδότρα ξαπο- 
σταμένη γέρνει στ' άποτσίνορα κι’ άπό 
τό Λιανοκλάδι στά ματόκλαδα γιαγέρνει 
τοΰ πελάου ποΰ πάει τό χταπόδι λάου- 
λάου καί μοναχό χτυπιέται...
"Α, στό διάολο γιά ποίηση !

Π ΟΥΔΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ό γλαφυρός Πελοπονήσιος συντάχτης 
τών «'Απελπιστικών καί Σπαραχτικών 
Πεξοτραγούδων», ποΰχουνε ξετρελλάνει 
τό αναγνωστικόν κοινόν τής «Παπαρού
νας». Όπως γράφαμε καί στό προη
γούμενο τό φύλλο, τά πεζοτράγουδα 
τοΰτα έχουν άφήσει καί δ’ άφήσουνε έ
ποχή γιά «τή ζωντανάδα τής γλώσσας, 
τήν ξελαγαράδα τοΰ αίστήματου καί τήν 
ξεχωριστάδα τοΰ νοήματου, πού είνε δ- 
λο σύχιση κι’ άνακάτωμα». Κι’ δμως ! 
Ό μεγάλος αυτός λογοτέχνης, πούχασε 
τό μπακάλικό του έξ αιτίας τοΰ ταλέν
του του τουτουνοϋ δέν έβαλε γνώση. Κ* 
έξακολουβεϊ νά παρασταίνη τόν ποιητή. 
’Άμποτε νά τονέ φώτιζε ό Πανάγαθος 
νά σταματήση !

ΠΩΛΕΙΤΑΙ περικεφαλαία και
νουργής είς τιμήν ευκαιρίας διά 
βλάκας καί ήλεθίους.
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ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

ΥΣΤΕΡ’ΑΠΟ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!...
(Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ 2935 Μ. X.)

ΤΟΥ...ΑΠΕΣΓΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ
(Συνέχεια)

•—’Έστω άφοΰ δεν έχετε κι’ έδώ έπάνω μάντζα 
θάχετε δμως άσφαλώς πολύ καλή ρωμάντζα!
—Μπά δέν βαρυέσαι, ή ζωή είνε έδώ πεζή, 
καί στή σελήνη ανιαρόν είνε κανείς νά ζή.
—Αύτά είνε τοΰ Σύμπαντος τούς άπαντώ τά θαύματι 
δλα ώραϊα άπό μακρυά μας φαίνονται τά πράγματα!
Λοιπόν, πιό πέρα τράβηξα λίγο νά σουλατσάρω, 
κι’ άπ’ τούς κατοίκους ρεπορτάζ σπαρταριστό νά πάρω.

, , & & &
Είδα Ανθρώπους μέ άφρούς σάν νάτάν λυσσασμένοι, 
νά τρέχουν ανυπότακτοι καί αφηνιασμένοι.
—Τί είν’ αύτοί; Τί κάνουνε; Πώς έχουν έκμανή; 
Εμείς αύτούς τούς κλείναμε, συνήθως, στό Δαφνί.

Κι’ αύτοΐ πού μ’ Ακόυσαν γελάνε 
καί κάπως έτσι μ’ απαντάνε:

•—Θά τδβρισκες άπλούστατα μ’ ένα συλλογισμό, 
άφοΰ δλοι ζοΰνε στή σελήνη 
τί άλλο ήθελες νά γίνη

παρά νά πάσχουν φυσικά άπό...Σεληνιασμό!
»**

-—Μά δέν μοΰ λέτε ρώτησα μέ ύφος...σοβαρές, 
έπάνω στό φεγγάρι έδώ, υπάρχουν... πεθερές;
—Καί βέβαια ύπάρχουνε, μοΰ άπαντοΰν μέ πόνο, 
τί νόμιζες, πώς μέσ’ τή Γή κυκλοφορούνε μόνο;

Ζ 5 Ζ—Θεέ μου, έψιθύρισα μονάχος σέ λιγάκι, 
κΓ οί ποιηταΐ τό τραγουδούν: «άθώο φεγγαράκι!»

Στό βάθος, στά...μεσόγεια πού λένε τής Σελήνης, 
μιά θάλασσα συνήντη-σα μεγάλη, έξ άπίνης.
"Οπου μέ μέλι Υμηττού ήτανε γεμισμένη 
καί μέσα θαλασσόδερναν οί... νεοπαντρεμένοι!

-—Βοήθεια! Φωνάζανε μέ δψιν τοϋ θανάτου, 
καί πότε, έπάνω στόν άφρό βρισκόνταν, πότε κάτου.

Είχαν άπό τόν τρόμο τους άσπρίσει σάν μυτζήθρες, 
καί δύο-δύο άγκαλιασμένα 
πετούσανε άπ’ τόν πυθμένα

πάνω στό μέλι έρωτικές κΓ ώραΐες... μπουρμπουλήθρες!

—Τί είν’ έδώ; ΙΙώς λέγεται ή θάλασσα αύτή; 
Ρωτώ κάποιον στ’ αύτί.

—Δέν ξέρεις; τί περίεργον! κΓ δμως γνωστή έχει γίνει! 
Είνε τοΰ μέλιτος, πού λέν στόν Κόσμο, ή Σελήνη!

***
—Ναι άλλά κύττα: θά πνιγούν, δέν είν’ σωστό, δέν κάνει! 
—Μπά, έχουν γιά σωσσίβιο τοΰ γάμου τό στεφάνι... (1) 
—'Ωραίο, είπα, έξοχο παράδειγμα αύτό, 
άν μου βαστάη τώρα πιά ας πάω νά... παντρευτώ!

—Κάτω στή Γή, τούς ρώτησα, λένε οί άστρονόμοι 
πώς στή Σελήνη ύπάρχουνε χαράδρες τρομερές, 
λοιπόν δέν είδα τίποτα μέχρι στιγμής άκόμη, 
καί δμως άπ’ τό άστρο μας φαίνονται ζωηρές!
-—Δέν είνε τίποτα, μοΰ λέν' καί κίνησαν τούς ώμους, 
δ Δήμος έπεσκεύαζε τοΰ φεγγαριού τούς...δρόμους.
Άλλά τούς λάκκους π’ άνοιξε μέ βιάση τούς σκεπάζει, 
γιατί ή έκλογή κΓ έδώ σέ λίγο πλησιάζει.

Άς πά νά φύγω σκέφτηκα, πολλά στ’ άλήθεια είδα, 
πρέπει νά πάω,-διάβολε, κΓ ώς τήν έφημερίδα. 
Μπαρκάρισα λοιπόν κΓ έγώ σ’ ένα άεροπλάνο 
κΓ έτσι μέ άνεμο ούριο κάτω στή Γή μου φθάνω. 
Μάζεψα τά χειρόγραφα, σέ μιά ταβέρνα δείπνησα, 
χαιρέτησα τούς φίλους μου καί βιαστικά... έξύπνησα.

Τέλειωσε ή άποΛολή. Ξέφυγα άπό τόν τάφο.

(Τ) Άί.ήΰεια, Άν δέν ητανε κι’ αύτό μετά τών άλλων 
γιά νά μ.τορή νά σνχαβη ό ένας, φεΰ, τό) άλλον, 
σίγουρα δλοι οί νιόγαμπροι πιστεύω έπάνω κάτω, 
βά ίκατεπΟΎτίίοντο στοΰ αέλιτο; τόν πάτο !

Τρίβω λοιπόν τό μάτι μου 
άφίνω τό κρεββάτι μου, 

κΓ έτρεξα στό γραφείο μου, πέρνω χαρτί καί γράφω:

«Περιοδεύσας τήν ζωήν κατόπιν χιλίων χρόνων, 
τήν ύπαρξη διεπίστωσα δνων καί άπογόνων.

Είδα σπουδαία πράγματα, 
καί είχε κάνει θάμματα 

δ νοΰς τ’ άνθρώπου δ τρανός, πού σ’ έπιανε τρομάρα, 
άφοΰ τελειοποίησε κΓ αύτή τήν...κουταμάρα! 
'Ο βίος ήτανε πεζός καί τότε δπως τώρα, 
δ ούρανδς έκεί ψηλά καί τότε γαλανός, 
λίγοι καλοπερνούσανε μόνο σέ κάθε χώρα 
κΓ οί άλλοι έπεινούσανε πού πήγαινε καπνός.

*
Γυναίκες δέν ύπήρχανε σάν τώρα τρυφερές, 
σάν μηχανές κουνιώντουσαν κΓ ήταν σέ δλα κρύες, 
έπίσης ήταν άγριες καί τότε οί πεθερές, 
κΓ είχαν τοΰ κόσμου τ’ άπλυτα οί... κοσμικές κυρίες!

Φιλία ύπήρχε ειλικρινής, φιλία άπ’ τίς πρώτες, 
μά δέν τά έπιστρέφανε τά δανεικά καί τότες.

Οί ποιηταΐ δέν γύριζαν έλεύθεροι στό δρόμο, 
είχανε κάνει ειδικό τότε πρός τοΰτο νόμο. 
Συνελαμβάνοντο εύθύς άπ' τήν άστυνομία, 
κΓ έκλείνοντο ισόβια μέσ’ τήν... ’Ακαδημία».

Αύτά μέ λίγα λόγια είδα 
κΓ έγραψα στήν έφημερίδα, 

γιά νά τελειώσουμε κΓ έγώ κΓ έσείς μιά ώρα άρχήτερα.
Καί τώρα τό συμπέρασμα 
είς τών έτών τό πέρασμα 

είνε πώς...«κάθε πέρσυ καί καλλίτερα!» 
ΤΕΛΟΣ

Ο ΚΟΚΟΡΑΣ
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ΠΟΡ1ΡΑ1ΤΑ ΓΟΗΣΣΩΝ!

Ή διάσχημος πριμαντόνα icu- _- 
λαφρού μουσικού θεάτρου κ. Μοχί- 
κα Κατωοΰλη, ή όποία λυμαίνεται 
άπο τοΰ έτους 47 π. X. (προ Χέλ- 
μη) τήν ελληνικήν καί τήν πάγκο 
σμιον σκηνήν καί ή οποία πρό διε
τίας είχεν έξαφανιεθή άπό τήν Έλ 
λάδα καί εΰρέθη είς τήν ’Αμερι
κήν, συναποκομίσασα καί τόν δι
ευθυντήν της άνυπάρκτου τότε — 
παλιά ώραϊα χρόνια!—«Παπαρου- 

_νας». 'Η κ. Μοχίκα Κατωοΰλη δέν 
έννοεΐ, παρά τήν πάροδον τών αι
ώνων, νά άποσυρθή τής σκηνής καί 
νά παραχώρηση τήν θέσιν της είς 
τάς έπερχομένας γενεάς, κατεχο- 
μένη άπό άκατάσχετον εγωισμόν.

ΑΠΟίΡΟΠΑΙΟΙ tpniOrWMIAl I KATO El Α1ΚΤΑΙ0ΡΗ!

*C ασχημότατος καί μέ μορφήν πτη 
νοΰ γόης τοΰ θιάσου Μαρίκας Κο- 
τοπ.ύλη, ηθοποιός κ. Χρηστός Τσα- 
γανέας, τοΰ όποιου τό έπιτυχέστατο 
σκίτσο δημοσιεύομεν είς τήν «Πα
παρούναν» πρός έκδίκησιν, διότι έ 
χουμε μαζύ του προηγούμενα. Παρ’ 
όλον όμως τό προσωπικόν' μας πά
θος έναντίον του, δέν ήμποροΰμεν 
νά μή ο|ιολ:γήσωμεν ότι ό συμπα
θής αύτός ήθοποιός δέν έχει ταλέν
το, διότι θά τόν διεψεύδαμεν είς τας 
καλυτέρας του έλπίδας. Τό μόνον 
διά τό όποιον ήμποροΰμεν νά τόν 
διαβεβαιώσωμεν είνε ότι ή μεταξύ 
τής μύτης του καί τοΰ πηγουνιού 
του άπόστασις θά έκμηδενισθή σύν- 
τομώτατα. Μή λησμονώμεν ότι ζώ 
μεν εις τόν αιώνα τοΰ έκμηδένι- 
σμοΰ τών αποστάσεων. Κατά τά άλ
λα ό κ. Τσαγανέας είνε καλό παιδί..

Μοχίκας Κατωοΰλη ύπέρ τοΰ εθνι
κού μας θεάτρου, τοΰ όποιου θεω
ρείται, μετά του κ. Φώτου Πολίτου, 
ή συγκαταστροφεύς. Μέ βδελυγμία 
παραδίδομεν είς τό άνάθεμα τών 
ήρωΐδων τοΰ Σοφ-κλέους. τοΰ Χοφ 
μανσταλ, τοΰ Σαίκσπηρ, τοΰ Μπέρ- 
ναρ Σώ, τοΰ Λενορμάν καί τού Ο’ 
Νέϊλ τήν «ένσαρκώτριάν» των καί 
άναφωνοΰμεν: «Έρρέτωσαν αί πα 
λαιαί! Τόπον είς τάς νέας!»

Άλλ’ ιδού ότι άκούουσα τήν φρά 
σιν «Τόπον είς τάς νέας» προσέρ
χεται πρώτη καί καλύτερη ή Μο
χίκα Κατωοΰλη! ”Ας συμμορφω- 
θώμεν μέ τό μοιραίον!

Τό νυσταλέον αύτό ύποκείμενιν 
δέν είνε άλλο άπό τον κωμικόν' τοΰ 
θιάσου Κοτοπούλη, τόν ύπέροχον 
Βάσον Λογοθετίδην. Ό κ. Μπασ- 
σος Άλογοθετίδης έγεννήθη είς 
μίαν φάτνην έν Κωνσταντινου- 
πόλει πρό τινων έτών καί ήδη ε
παγγέλλεται τόν κωμικόν' πρωτα
γωνιστήν τοΰ θιάσου Κοτοπούλη. 
Παχύς, κοντός. καλοθρεμμένος (Τί 
ανάγκην έχει, τόν τρέφουν τά γε
λοία τοΰ κόσμου!) διασκεδάζει καί 
ζή, διασκεδάζει καί πληρώνεται, 
πληρώνεται καί διασκεδάζει. Μορ 
φή καλοκάγαθος, φαλάκρα ύποφώ- 
σκουσα, διάθεσις έξαίρετος, ό κ. ’Άσ 
σος Όγκοθετίδης, είνε ό κωμικός 
τοΰ μέλλοντος, διότι είνε ό κωμι
κός τοΰ παρόντος καί διότι ήτο ό 
κωμικός τοΰ παρελθόντος. ’Άς τό 

έλπίσωμεν !

H IlfflOiFOK ΙΑΚΒΚΑΙ ΚΙΗΗίΙΪ
Η ΪΕΑΤΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΠΡΕΓΚΟΣΤΙΚΑ
—Νέαι γεννήσεις καθαρόαιμων ίπ

πων
Είς τούς σταύλους τοΰ ιπποδρόμου 

έγεννήθη χθές ύπό τής φορβάδος 
«Γκλυσερί» πώλος κατά τό ήμισυ ίπ
πος και κατά τδ ήμισυ άνθρωπος. Ή 
έν λόγφ φορβάς ανήκει είς τόν προ
χθές συλληφθέντα παρά τό Πυριτιδο 
ποιεΐον ιερομόναχον Ιερόθεον.
—Κούρσες Ιχθύων

Ύπό Ομίλου φιλίππων άπεφασίσθη 
ή κατά μήνα τέλεσις ίχθυοδρομιών 
καί είς τήν πρό τοΰ ιπποδρόμου άκ- 
τήγ. Πρός τοΰτο προσεκλήθη ειδικός 
έκ Γερμανίας δστις θά παρακολού
θηση κατ’ άρχάς τήν δλην έργασίαν. 
Πληροφορούμενα δτι κατά τάς ίχθυο 
δρομίας ταύτας θά άπαγορευθή ρη- 
τώς ή γρήσις μαστιγίου καί πτερνι
στήρων.
’Έληξαν αί δηλώσεις διά τό Γκράν

—Πρί.—’Αγγλικοί καθαρόαιμοι
δέν θά μετάσχουν.
Χθές έκλεισαν αί δηλώσεις συμ

μετοχής διά τό Γκράν Πρί (1.000 
λίρες) τοΰ προσεχούς ’Ιουνίου. ’Ε
πειδή έστάθη άδύνατον νά συμπλη-. 
ρωθή δ αναγκαίος άριθμός διά τήν 
άνω ιπποδρομίαν, άπεφασίσθη ύπό 
τών ιδιοκτητών δπως άντί άγγλικών 
μετάσχουν οί έκτελοΰντες τήν συγκοι 
γωνίαν Αμαρουσίου — Πεντέλης κα
θαρόαιμοι. Γνωστά κράκ έκ Μενιδίου 
θά είνε οί έπικινδυνωδέστεροι άντίπα 
λοι τών ανωτέρω.
—’Άφιξις άναβατών

Οί ένταΰθα έργαζόμενοι ξένοι ά- 
ναβάται, έπειδή δέν τά καταφέρνουν 
νά συνεννοηθοΰν μέ τούς έντοπίους 
καί έπειδή οί τελευταίοι δ,τι κάνουν 
τό κάνουν μεταξύ τωγ χωρίς νά τούς 
παίρνη ή άλλη τους πάντα χαμπάρι, 
άπεφάσισαν νά μετακαλέσουν άδελ- 
φούς καί συγγενείς τους έργαζομέ- 
νους είς τό έξωτερικόν. Καθ’ ά πλη- 
οοφορούμεθα, πλεΐ-στοι δσοι έτοιμά- 
ζονται νά μάς έπισκεφθοΰν καί τοΰτο 
διότι έπείσθησαν άπολύτως δτι έδώ 
είνε ή μάσα. Κατόπιν τής καθόδου 
τών ξένων είνε βέβαιον δτι νέαι ήμέ- 
ραι πείνης θά άνατείλουν διά τό φι- 
λιππον κοινόν.
—Άνεχώρησεν ό Σκαμπίλλα πασ- 

σάς
Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα άνε- 

χώρησε διά Συρίαν δ μεγαλοϊδιοκτή- 
της Σκαμπίλλα πασάς πωλήσας έν 
τώ μεταξύ σέ διάφορα κορόϊδα τά έκ 
Βηρυττοΰ προϊόντα του. ’Αναχωρών 
μάς παρεκάλεσε νά εύχαριστήσωμεν 
όσους τόν συνέδραμον είς τό έμπό- 
ριόν του, μάς έτόνισε δέ δτι έλπίζει 
έπιστρέφων μέ νέον έμπόρευμα νά 
βρή έδώ καί άλλα κοροϊδάκια.

ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ 
ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΥΡΙΑΝΑΣ ΙΠ

ΠΟΔΡΟΜΙΑΣ

1η 'Ιπποδρομία
Ή παρούσα διαδρομή θά δοθή τι

μής ένεκεν είς τούς έκ Συρίας φιλέλ
ληνας Σρούρ, Μούρ και Μπέν Χούρ, 
οΐτινες εύγενώς άνέλαβον νά καθορί
σουν μετάξύ των τόν νικητήν. Τοΰτον 
ήρνήθησαν νά μάς γνωρίσουν διότι 
θέλουν νά κάμουν έκπληξιν είς τούς 
φιλίππους.

2α 'Ιπποδρομία
Διά τήν δευτέραν ιπποδρομίαν ύ- 

ποδεικνύομεν ένα έκ τών μετεχόντων 
τοΰ οποίου δυστυχώς λησμονοΰμεν τό 
όνομα. "Οποιος τό θυμηθή νά μάς 
τό φέρη είς τό γραφεΐον μας καί ά- 
μειφθήσεται.

3η ‘Ιπποδρομία
Είς τήν τρίτην ιπποδρομίαν δέν 

θά κερδίση κανείς διότι οί αρμόδιοι 
φοβούνται μήπως δ κόσμος κακομά- 
θη καί δέν ξαναπάη.

4η 'Ιπποδρομία
Τόν νικητήν τής τετάρτης ίπποδρο 

μίας θά τόν δήτε στόν ύπνον σας. Πα 
ρακαλοΰμεν νά τον τηλεφωνήσετε καί 
σέ μάς.

5η 'Ιπποδρομία
Είς τήν παροΰσαν διαδρομήν ύπο- 

δεικνύομεν νά παίξετε δλα τά άλογα 
πού τρέχουν έτσι δέν θά σάς γλυτώ
σουν άπό τήν ματσαράγκα.

6η 'Ιπποδρομία
Δεδομένου δτι κατά τήν 6ην ιππο

δρομίαν δέν θά έχετε χρήματα γιά 
νά παίξετε κρίνομεν περιττόν νά σάς 
ύποδείξωμεν τόν νικητήν.

Η Ίιαιιαρουνα,, ςτο “περοκε., 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Τό μεγαλύτερο, τό καλύτερο, 
τό πολυτελέστερο καί κομψότερο 
—καί πειό «πασίγνωστο» — καλο
καιρινό θέατρο της ’Αθήνας, τό 
«Περοκέ» βρίσκεται στις δόξες του 
έδώ καί μιά βδομάδα. Τήν προπε
ρασμένη Παρασκευή. 12 τοΰ Μαη, 
άνοιξε τις πόρτες του στά πλήθη 
τοΰ κόσμου ποΰ τό κατέκλυσαν, γιά 
νά παρακολουθήσουν τήν πρώτη 
παράστασι τής «Παπαρούνας», τής 
όμώνυμης μέ τό περιοδικό μας έ- 
πιθεωρήσεως τοΰ διευθυντού μας κ. 
Πώλ Νόρ.

Ό «ύπεράρτιος», όπως τον έχα- 
ρακτήρισε έπιφανέστατος «κριτι
κός» τής απογευματινής έφημερί- 
δος «’Αθηναϊκά Νέα», θίασος τοΰ 
«Περοκέ» ανέβασε τήν έπιθεώρησι 
«Παπαρούνα» μέ μοναδικό γούστο 
καί επιμέλεια. "Ολοι οί ηθοποιοί 
ό Μαυρέας, ό Σύλβας, ό άμίμητος 
Στυλιανοπουλος, ό Διανέλος, ό ’Α
πόλλων Γαβριηλίδης καί αί δε
σποινίδες Κούλα Γκιουζέππε, Καί- 
τη Άρσένη, Νέλλη Ροζιέ κλπ. έ
παιξαν — καί παίζουν πάντα — μέ 
κέφι, μέ μπρίο, μέ ζωή. "©λαι αί 
σκηναί, άπό τής στιγμής πού άνοί 
γει ή αυλαία, όλα τά νούμερα άπο 
τοΰ πρώτυυ μέχρι τοΰ τελευταίου 
κατεχειροκροτήθησαν καί έπανελή- 
φθησαν μέχρις έξαντλήσεως!

Γενική είνε ή ομολογία — όχι 
πού τό λέμε μοναχοί μας, άλλά τ’ 
άκούσαμε κιόλας — ότι ή «Παπα
ρούνα» τοΰ Περοκέ. είνε ή καλλι- 
τέρα έπιθεώρησις, πού έπαίχτηκε 
στήν Άθηνα τά τελευταία χρόνια, 
άπό τόν καιρό τοΰ περίφημου «’Έ
ξω όλα», πού είχε γράψει ό ίδιος 
ο «συγγραφεύς»—τά εισαγωγικά εί
νε τού έπιφανούς «κριτικοΰ» τών' 
«’Αθηναϊκών Νέων»—έν συνεργα
σία μέ τόν κ. Σπ. Μεταξά. Άπο- 
δειξις τής έπιτυχίας της — άνεξάρ 
τητα άπό τήν γνώμη τών καλοθε
λητών κριτικών, άποτελεϊ ή κο
σμοσυρροή πού παρατηρεϊται στο 
«Περοκέ» κάθε βράδυ. Παρ’ ολη τη 
ψύχρα τών τελευταίων’ νυκτών, ή 
πλατεία καί ή γαλαρία τοΰ «Περο
κέ» είνε γεμάτη άπό κόσμον, πού 
παρακολουθεί τήν παράστασιν μέ 
γέλοιο καί μέ κέφι άδιάπτωτο. άπ' 
άρχής μέχρι τέλους καί καταχειρο 
κροτεί όλους άνεξαιρέτως τούς συμ 
παθεστάτους καί εύσυνειδήτους η
θοποιούς.

’Έτσι ή Άθηνα γλεντά μέ τις 
δυό «Παπαρούνες», μέ τό μοναδικό 
μας σατυρικό περιοδικό, πού κρα
τάτε τή στιγμή αύτή στά χέρια σας 
καί μέ τήν «Παπαρούνα» τού Πε
ροκέ.

Άλλά — ύπάρχει καί ένα άλλά 
—τό γλέντι δέν θά ήταν πλήρες, 
άν δέν ύπήρχαν στόν' κόσμο γενι
κά καί στήν Άθηνα ιδίως, μερικά 
άλλα κωμικά στοιχεία πού προκα- 
λούν όχι τό γέλοιο, άλλά — άλλο 
«άλλά;»—άλλα συναισθήματα άλ
λου είδους. Νά τί γράφει ένα άπο 
τά στοιχεία αυτα τής φαιδράς ζω
ής τής πρωτευούσης είς τήν έφημε- 
ριδα «Αθηναϊκά Νέα» τής παρελ- 
θούσης Δευτέρας γιά τήν έπιθεώ- 
ρησι «Παπαρούνα» τοΰ «Περοκέ».

'Η «Παπαρούνα» («Αθηναϊκά 
Νέα», 15 Μαϊου).

—θέατρο συμπαθέστατο, θίασος 
ύπεράρτιος, σκηνικά περίφημα, 
μπαλλέτα τής δίδος Κούλας Γκιου- 
ζεππε, από τά ώμορφότερα πού έ
χουμε ϊδή, μουσική του γνωστού 
συνθέτου κ. Κατριβάνου, γλυκέ ιά 
καί ευχάριστη άλλά — δυστυχώς 
ύπάρχει ένα μεγάλο άλλά διά νά 
συμπληρωθή ή έντύπωσις καί μά
λιστα τό «άλλά» αύτό κυριολεκτι- 
κώς τήν καταστρέφει — τό έργο 
είνε άφόρητο. Δέν έχει ούτε ένα 
νούμερο έξυπνο, ούτε μιά σκηνη 
νόστιμη, ούτε ένα πράγμα εύχαρι- 
στο. Καί δέν' είνε τό πνεύμα πού 
λείπει ολως διόλου άπό τήν «Πα
παρούνα» καί τήν καθιστά άνυπο- 
φορη. Διότι ό,τι δέν έγραψεν ό 
«συγγραφεύς» τό άναπληρώνουν οί 
ώμορφες δημιουργίες τής Γκιουζέπ 
πε, τ' άστεϊα τοΰ Στυλιανοπούλου, 
τοΰ Σύλβα, τοΰ Μαυρέα καί τού 
Διανέλλου, τό τραγούδι του Περδί 
κη, ή συμπαθής έμφάνισις της δί
δος Νέλλης Ροζιέ, οί χοροί τού Γα- 
βριηλίδη κτλ. Άλλ’ ύπάρχει κάτι 
άλλο πού — κρίμα! — χαλάει ό- 
λην τήν' φιλότιμη αύτή προσπάθεια 
τοΰ καλοΰ θιάσου. Κι’ αύτό είνε οί 
βωμολοχίες πού σέ κάθε σκηνή καί 
σέ κάθε στιγμή λέγονται άπό σκη ι 
νής. Φοβερό πράγμα! ’Άνθρωπος, 
πού συνοδεύει γυναίκα ή αδελφή 
ύφίσταται άπροειδοποίητος δυσάρε 
στον αιφνιδιασμόν άκούοντας τόν 
όχετόν τοΰ δυσώδους «πνεύματος» 
τών καταγωγίων πού έξαπολύει κα 
θε λεπτό ό «συγγραφεύς» τής έπι- 
θεωρήσεως τοΰ «Περοκέ». Είχαμε 
ακούσει'άλλοτε ότι έγινε μιά ειδι
κή επιτροπή, ή όποία θ' άνελάμ- 
βανε νά μάς προφυλάξη άπό τό εύ 
κολον...πνεύμα τής σεξουαλικής μορ 

φής εις τό όποιον άρέσκονται κα
τά πλειονότητα οί "Ελληνες έπι- 
θεωρησεογράφοι. Ή έπιτροπη όμως 
αύτή έμεινε στά χαρτιά καί αί έ- 
πιθεωρήσεις σχεδόν κατά κανόνα 
άποπνέουν βρώμα καί δυσωδία. Τώ 
ρα μέ τήν «Παπαρούνα» τό κακό 
παραγίνεται. Τόσο πολύ, ώστε νά 
είνε πιά καιρός νά έπανέλθη πάλι 
το πράγμα ύπό συζήτησιν διά να 
τεθή έπί τέλους κάποιος φραγμός. 
Τό νά είνε μιά έπιθεώρησις άνοη- 
τη, πάει καί έρχεται. Τό νά προ- 
σπαθή όμως νά συγκαλύψη τήν γυ- 
μνότητά της μέ αισχρότητες καί 
βωμολοχίες, δέν είνε πράγμα πού 
έπιτρέπεται νά γίνη άνεκτό...»

θέλετε τώρα νά σχολιάσουμε λί 
γο τήν «κριτική» αύτή, όπως πα
ρουσιάζεται στήν εφημερίδα «Α
θηναϊκά Νέα» μιά έφημερίδα πού 
σίγουρα δέ σέβεται τον' έαυτό της, 
όταν παραδίνεται στά πόδια τοΰ 
συντάκτου τής «κριτικής» αύτής ; 
Προηγουμένως πρέπει νά μάθουμε 
ποιός είνε ο «άναπληρωτής» ; Βέ
βαια, κανείς δέ μπορεί νά κρυφτή 
πίσω άπό τό «δαχτυλάκι» του. (Τί 
μανία είν' αύτή νά βάζω μερικες 
λέξεις σέ εισαγωγικά!» Πώς μοΰ 
έκόλλησε;) πρό πάντων όταν είνε 
«γνωστός», «πασίγνωστος» σέ ώρι- 
σμένους «κύκλους». (Πάλι αύτά τα 
αναθεματισμένα τά «εισαγωγικά!») 
Άλλά στήν περίπτωσι αύτή δέν' 
πρόκειται άπλώς περί γνωστού «υ
ποκειμένου». Πρόκειται περί «μα- 
μάκι» «μέ εισαγωγικά». Καί ξέρε
τε τί έστί «μαμάκι;» Ποΰ νά ξέρε
τε καί ποΰ νά βρεθή περιγραφή, 
πού νά μπορη νά σάς'δώση νά κα
ταλάβετε τί έστί «μαμάκι». «Μα
μάκι» λοιπόν στή γλώσσα τών κα
ταγωγίων σημαίνει «αναπληρω
τής». «Αναπληρωτής» στή γλώσσα 
τών καταγωγίων σημαίνει «Δεύτε
ρος κριτικός» καί «2ος κριτικός» 
στή γλωσσά τών καταγωγίων ση
μαίνει — ζητοΰμεν συγγνώμην ά
πό τούς άναγνώστας μας, άλλά αί 
λινοτυπικά! μηχαναί άρνοΰνται υ
πηρεσίαν είς τό σημεϊον αύτό.

Άλλά _— ύπάρχει δυστυχώς ένα 
μεγάλο άλλά. όχι όμως τόσο με
γάλο όσο τό θέλει ό «άναπληρω
τής», γιατί πού νά βρεθή «άλλά» είς 
τάςδιαστάσειςπού τοθέλει όάναπλη 
ρωτής!—είνε περιττόν νά άποπει- 
ραθούμε έδώ ανασκευήν τών όσων 
κινούμενος άπό προσωπική βλακεία 
—καί ή βλακεία, ώς γνωστόν, είνε 
κάτι άπολύτως προσωπικό πού δέ 
μεταδίδεται παρά μόνο υστερ' άπο 
μακροχρόνια καί άδιάκοπη συνά
φεια, ή σύμφωνα μέ τούς νόμους 
τής κληρονομικότητος — γράφει ό 
«άναπληρωτής» τής άπογευματινή; 
έφημερίδος. Είνε τόσο κακοήθη καί. 
βλακώδη τά γραφόμενά του, ώστε 
μόνο ένα άντικείμενο γενικής ά- 
ναγούλας πού δέ σέβεται τόν ό
ζοντα έαυτό του μπορούσε νά γρά 
ψη. “Οσοι είδαν τήν «Παπαρούνα» 
δέν ακόυσαν τις βωμολοχίες πού 
«ακούσε» ο «άναπληρωτής». Γιατί, 
γιά ν' άκούσης βωμολοχίες έκεϊ ο
πού δέν υπάρχουν, πρέπει νά τό 
έχης μέσα σου νά τις άκοΰς. Άλλα— 
άλλο «άλλά!» Πόσο μεγάλο νά τέ 
θέλη άραγε κι’ αύτό ό «άναπ<ηρω 
τής;»—ό «άναπληρωτής» γράφει 
και κάτι άλλο στήν «κριτική του». 
Διαβάστε: «’Άνθρωπος (έπομενως 
δέν γράφει γιά τόν εαυτόν του) 
πού συνοδεύει γυναίκα ή «ά- 
δελφή» (τί είδους «άδελφή;») ύ
φίσταται άπροειδοποίητος δυσαρε- 
στον αιφνιδιασμόν, άκούοντας τον 
όχετόν τοΰ δυσώδους «πνεύματος» 
(άχ, αύτά τά «εισαγωγικά!») τών 
καταγωγίων, πού έξαπολύει κάθε 
λεπτό ό «συγγραφεύς» τής έπιθεω- 
ρήσεως ,τορ «Περοκέ». Άλλά (νά 
πάρη ό διάβολος αύτή τή λέξι!) 
δέ «γράφει» μόνο αύτά ο «άναπλη- 
ρωτής». Γράφει καί παρακάτω : 
Καλεί τούς πόλισμαν νά χρησιμο
ποιήσουν έναντίον τοΰ «συγγρα- 
φέως» τής «Παπαρούνας» τά κλομπς 
«άλλως νά άναλάβη αύτήν τήν έ- 
ξυγιαντικήν προσπάθειαν το κοι
νόν». Καί τά γράφει αύτά όταν ξε
ρή οτι στό «Περοκέ» έχει γίνει ίο 
λοφονία. Άλλά ή δολοφονία έγινε 
καθ’ ΰποκίνησιν άνθρώπων όμοιων 
μέ τόν «άναπληρωτήν». Καί φτά
νει ώς έδώ!

«Άλλά» μήπως φταίει ο δυστυ
χής ό «άναπληρωτής», γιατί είνε 
εμπαθής, καί γιατί είνε ανόητος ; 
"Η φταίει έκεΐνος πού τοΰ παρα
δίνει δυό στήλες τής έφημερίδος 
του γιά νά τις μεταχειριστη για 
μπάνιο τών δυσωδών όπισθίων πο- 
δών του, πού ή έπίδρασή τους, το 
βράδυ πού είχε ρθή στό «Περοκε» 
έζήμιωσε τό θέατρο, γιατί δπως πλη 
ροφορηθήκαμε, είχε σχηματισθή γύ 
ρω του ένα κενόν, καί παρέστη 
άνάγκη άπολυμάνσεως τοΰ θεάτρου 
τήν έπομένην;



filllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIHIIIIIimillllllHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIllI

ί ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ J
(ΣΤΗ...ΖΟΥΛΑ) |

0 ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΣ ΑΓΡΙΟΣ ΦΒΚδΣ
ΑΝΤΗΛΛΑΓΗΣΑΝ ΠΕΡΙ ΤΑ 15 ΦΛΟΓΕΡΑ ΦΙΛΗ
ΜΑΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

ΟΛΑΙII ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ! ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΟΣ
0 κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΘΕΡΑ

ΠΕΙΑΝ ΔΓ ΑΝΤΓΥ ΠΝΩΤΙΚΟΥ ΟΡΡΟΥ
Τά κρούσματα τής λϋσσης έπολ- 

|απλασιάσ8ησαν τελευταίως κατά 
έρόπον πλέον ή ανησυχητικόν. 
1 μν πόλιν τών Αθηνών περιτρέ
χουν λυσσώντες κϋνες, φέροντες 
περίστροφα, οί όποιοι πυροβολούν 
καί φονεύουν πάν το προστυχόν. 
Κυρία τής υψηλής αριστοκρατίας, 
έπισκεφθείσα τά γραφεία μας, κα- 
τεθεσε πρό τών ποδών μας τήν κα
τωτέρω λεπτομερή περιγραφήν τής 
καταστάσεως.

—Διηρχόμην, μάς είπεν ή έν λό 
γω κυρία τής ΰψηλης αριστοκρα
τίας, την όδόν Σταδίου, παρά τήν 
στάσιν Κουκκάκη, όποτε άκούω.... 
Τι άκούω;

—’Ακούετε...
—’Ακούω ύλακάς προερχομενας 

άπό τό μέρος όπου εύρίσκετο άλ
λοτε ή Βουλή τών ’Ελλήνων...

—Νομίζομεν πώς έκεϊ εύρίσκεται 
άκόμη ή Βουλή τών Ελλήνων ! 
Έτολμήσαμεν νά διακόψωμεν την 
κυρίαν τής υψηλής άριστοκρατιας.

—Λανθάνεσθε, κύριε! Μάς διε- 
βεβαίωσεν ή έπισκέπτις μας. Είς 
τό μέρος έκεϊνο εύρίσκεται σήμε
ρον θηριοτροφεϊον.

—Συνεχίσατε:
—Άκούω λοιπόν ύλακάς προερ- 

χομένας άπό το μέρος, είς το όποι
ον εύρίσκετο άλλοτε ή Βουλή τών 
Ελλήνων. Κινηθείσα άπό περιέρ
γειαν. έπλησίασα πρός τό μέρος 
έκεϊνο καί τί βλέπω;

—Τί βλέπετε;
—Ντρέπομαι νά σας τό πώ. Ύ- 

πετονθόρυσεν έν μέσω χειμάρρου 
δακρύων ή εύγενής καί ώραια έ- 
πισκέπτριά μας. Την ένεθαρρύνα- 
μεν.

—Διηγηθήτέ τα όλα μέ τάς λε
πτομέρειας των, όσον καί άν αύ- 
ται είνε αίσχραί. Ci άναγνώσται 
τής «Παπαρούνας» γνωρίζουν, ότι 
πρόκειται περί ηθικού περιοδικού 
καί δέν θά σάς παρεξηγήσουν.

Ή έπισκέπτριά μας έλαβε Τό 
θάρρος της καί μέ τά δυό χέρια 
καί έσυνέχισε:

—Βλέπω ένα συρφετόν ανθρώ
πων, οί όποιοι είχον έλθει είς χεί- 
ρας καί συνεπλέκοντο. Αμέσως άν- 
τελήφθην ότι έπρόκειτο περί ήρε
μου πολιτικής συζητήσεως διά το 
ζήτημα τών εύθυνών τού κινήμα
τος τής ήμέρας τής βης Μαρτίου. 
’Ιδίως τήν προσοχήν μου προσειλ- 
κυσαν δύο κύριοι, έκ τών όποιων ο 
είς ήτο μάλλον ύψηλός, διοπτρο
φόρος καί πολιός, ο δέ άλλος μάλ
λον κοντός, φαλακρός καί αρκετά 
ευειδής τήν θέαν. Έπρόσεξα καλ
λίτερα. Φί δύο αύτοί άνθρωποι δεν 
συνεπλέκοντο όπως κατ’ άρχήν εί
χα ύποθέσει, άλλ’ είχον έναγκαλι- 
σθή άλλήλους καί κατησπάζοντο ά 
μοιβαίως μετά λύσσης. Κινηθείσα 
άπό περιέργειας, ήθέλησα νά μά
θω τά όνόματά των. Ποιος είνε ό 
άνθρωπος μέ τόν μαύρον σκούφον; 
Ήρώτησα άκτινοβολούσα έκ χα
ράς.

—Ό ’Ελευθέριος Τσαλδάρης!
Μοΰ άπήντησαν έν χορώ μερικά 

χαμίνια, τά όποια παρηκολούθουν 
τήν παράστασιν διά τών χαραμά
δων τής Βουλής. ’Εξεπλάγην. Δι
ότι μέχρι τής στιγμής έκείνης λό
γω τών πολλαπλών άσχολιών μου 
μέ τόν σύλλογον προς προστασίαν 
τών τετραπόδων ζώων, τού όποιου 
είμαι έκ τών έπιλεκτων μελών, δεν 
είχον σαφείς πληροφορίας περί τών 
ανθρώπων. Είχον όμως μίαν ιδέαν 
ότι τό μικρόν όνομα τοΰ κ. Τσαλ
δάρη πάν άλλο ή ’Ελευθέριος είνε. 
Έν τοσούτω συνεκράτησα τήν πε- 
ριέργειάν μου καί ήρώτησα έκ νέ
ου :

—Καί ποιον είνε τό όνομα τού 
ετέρου κυρίου, τού κοντού μέ την 
φαλάκραν εις τήν κεφαλήν;

—Παναγής Βενιζέλος!
Μοΰ άπήντησαν.
Κατόπιν τούτου ούδεμία μού ά- 

πέμεινεν αμφιβολία ότι κάποιον 
λάκκον είχεν ή φάβα.

—Μήπως κάμνετε λάθος; Ήρώ
τησα καί πάλιν. Μήπως μπερδεύ
ετε αύτούς τούς δύο ;

—’Εμείς τούς μπερδεύουμε, κυ
ρία μου, Ήρώτησεν έν έκ τών χα 
μίνιων. ’Εμείς τούς μπερδεύουμε ή 
είνε μπερδεμένοι μόνοι τους αύτοί 
έτσι όπως τά μπλέξανε, καί δέν ξέ 
ρει κανείς ποιος είνε ό ένας καί 
ποιος είνε ό άλλος;

Αύτά είχα νά σάς άναφέρω, κύ
ριοι! Κατέληξεν ή εύγενής κυρία, 
ή οποία ύπό τήν έπήρειαν τών ό
σων είχεν ίδρ, ήνοιξε το παράθυ
ρων τού τετάρτου πατώματος εις 
τό όποιον εύρίσκονται τά γραφεία 
μας καί άνεχώρησε.

--- :-------- --------------------

ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΙ
Συνελήφθη ό έν άποστρατεία 

στρατηγός κ. θ. Πάγκαλος, διατε- 
λέσας έπί τινα χρόνον δικτάτωρ 
της ‘Ελλάδος κατά μίμησιν Μουσ- 
σολίνι, Ντέ Ριβέρα, Πιλσουδσκι, 
καθότι άστυνομικά όργανα είσελ- 
θόντα είς τήν έν Έλευσίνι μυστη
ριώδη οικίαν του, είδαν αύτόν ε
πάνω είς μίαν καρέκλαν, έτοιμον 
νά κ ρ ε μ ά σ η ιιίαν εικόνα τοϋ κ. 
Βενιζέλου εις τον τοίχον.

ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΑΜΑΡΤΩΛΗΣ
Κατόπιν προσφυγής τών ένδια- 

φερομένων εις τό Σομβούλιον ’Ε
πικράτειας πρός άκύρωσιν τών έκ 
τής συμβάσεως μετά τής ‘Εταιρί
ας Καφέδων Βραζιλίας παραδλα- 
πτομένων συμφερόντων των, ή ά· 
μαρτωλή σύμδασις ήκυρώθη καί 
έστάλη εις έγκεκριμένην μονήν 
τοΰ κράτους πρός σωφρονισμόν.

ΕΝΑ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΟ...ΣΚΥΛΛΑΚΙ!
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ΙΕΡΟΘΕΟΣ
Ρέ, τά καλογερίστηκα, τ’ άκουσι 

(καί φουρκίστηκα 
ρέ, δέν καθόσαστ’ ήσυχα, ρέ μονά· 

(χοί άθρώποι ;
Πάλε τά ϊδια άρχίσατε, άκόμα δέ 

(μπουχτίσατε ;
Ρέ, θά σάς πιάσω νιά βολά καί θά 

(θά σάς κάνω τόπιΙ 
***

Καί σύ, μωρ’ ‘Ιερόθεε, κανάγια 
(καί μουρντάρη, 

ποϋσαν ένας καλόγερος ήχητικός 
(καί άδων 

«Αμήν» καί «’Αλληλούια», σέ πή- 
(ρανε χαμπάρι 

ποΰ τό κελλί σου τδσαξες τσαρδΐ 
(τών σατανάδων.

Ρέ, τό Χριστό δέ ντράπηκες, πού 
(τά παιδιά έσεβάστη 

πειότερο κι’ άπ’ τό κάθε τί στόν 
(κόσμο σάν έζοΰσε 

κι’ δπως στό εύαγγέλιο διάβαζες 
(καθ’ έκάστη, 

στή βασιλεία τών ουρανών μονά- 

(χα αυτά έκαλοΰσε ;
***

Χωριάτης άφ’ τό Κορωπί, ποΰ τά- 
(βρες τέτοια γούστα 

καί κυνικά ξηγήθηκες μές στήν Εί 
(σαγγελία 

πώς σέ άφίνει άδιάφορο καί ή γυ- 
(νή κ’ ή φούστα, 

πώς είν’ ή Εϋες πλάσματα άνού- 
(σια καί γελοία :

** *
Τέτοιες άρχές τίς έχουνε μόνο οί 

(γραμματιζούμενοι 
πού είσάγουνε στόν κύκλο τους τέ· 

(τοια καινά δαιμόνια 
καί κάνουνε πολιτική περίεργα συ- 

(σταζούμενη 
καί ποϋχει γιά Μεδίνα της τή 

(στρογγυλή ’Ομόνοια.
Μ*

Δέ βγάζω άπό τό μυαλό πώς σύ δέ 
(φταις καθόλου 

πού άφισες τή στράτα σου τήν 
(ίσια καί άγια 

καί δτι είν’ υπεύθυνη τού δια
γραμμένου ρόλου 

πού έπαιζες, στά σίγουρα, κείνη ή 
(φιλολογία....

ΦΟΝ ΠΑΠΠΕΝ

ΤΟ ΝΕΟ ΠΙΑΤΟ
Κατηγγέλθη είς τό 64ον άστυνο- 

ιιικόν Τμήμα τής πόλεώς μας δτι 
ο μάγειρος Μήτσος Γαργαντούας 
έζητει έπί πίνακι τήν κεφαλήν τού 
πελάτου του Ίωάννου Προδρομί· 
δου.

«! 10! ι BEHM! EE III110!
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ; ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΝ ΠΡΟΣ 
ΑΥΤΟΝ ΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ

ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΒΗ ΤΟΥ ΤΣΙΜΠΛΟΝ ΟΡΙΑΝ 
ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟυΙήΪΓαΡΧΗΓΙΑΝ ΤΩΝ ΦΙ
ΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο κ. ΧΟΥΒΕΡ

Ώς βόμβα ένέσκηψεν είς τούς 
πολιτικούς κύκλους τής χώρας ή 
εϊδησις περί τής παραιτήσεως τοΰ 
άρχηγού τών Φιλελευθέρων κ. ’Ε
λευθερίου Βενιζέλου, γνωστού καί 
έκ προηγουμένων άποχών, κατά 
προγενεστέρας έποχάς άπό τής μελ 
λούσης διακυβερνήσεως τής χωράς 
καί περί τής άπό μακρού χρόνου με 
λετωμένης καί έπί τέλους πραγ- 
ματοποιουμένης άναχωρήσεως τού 
μεγάλου Κρητος πολιτικού έκ τής 
Ελλάδος, τής χώρας την όποιαν ή 
γάπησεν ώς πρώτην του πατρίδα 
καί είς τήν όποιαν άφιέρωσεν ολας 
τάς σωματικάς καί διανοητικάς του 
δυνάμεις καί άδυναμίας.

Πληθώρα συντακτών μας, έξαπο- 
σταλείσα πρός καταδίωξιν τού μεγα 
λοφυούς πολιτικού, εύρε τούτον κα 
θημενον έν μέσω τού λουτρού του, 
παρουσία καί άλλων διαπρεπών 
άνδρών, τών όποιων τά όνόματα 
δέν μάς άνεκοινώθησαν. Ό κ. Βε- 
νιζελος είς τό άντίκρυσμα τής πλη 
θώρας τών συντακτών μας ήγέρθη 
έκ τού ταμβουρέτου, είς τό οποίον 
έκάθητο καί γυμνός — έτσι συνει- 
θίζει νά παίρνμ τό μπάνιο του ό 
κ. Πρόεδρος — άνεφώνησεν είς 
γλαφυράν σατανικήν διάλεκτον 
(ώς γνωστόν ή σατανική γλώσσα 
είνε εκείνη, τήν όποιαν κατά πρώ
τον έδιδάχθη ό μεγαλοφυής καί 
μεγαλεπήβουλος έφευρέτης τού χαρ 
του περιτυλίγματος τών είκοσιεπτα 
θαλασσών καί τών έξακοσίων ηπεί
ρων).

—Μέ βλέπετε γυμνόν;
—Μάλιστα! Σάς βλέπομεν! Ά- 

νεβόησεν ώς έκ συνθήματος το ά
γημα τών συντακτών μας.

—Διατί είμαι γυμνός;
Ήρώτησε καί πάλιν ό μέγας αρ

χηγός.
Καί έπειδη οί παρισταμενοι, φο

βούμενοι μήπως διαπράξουν άδια- 
κρισίαν, δέν άπήντων, ό μέγας π© 
λιτευτής άπήντησε μόνος εις την 
έρώτησίν του:

—Διότι είμαι ή αλήθεια!
—Αλήθεια;
Ήρώτησαν έν ένί στοματι οί συν- 

τάκται μας.
—Μάλιστα, κύριοι. Καί οχι μό

νον είμαι ή άλήθεια. πού είνε γυ
μνή άλλά καί δέν τήν άποκρύπτω!

Ci συντάκται μας, κατάπληκτοι 
πρό τών δηλώσεων τούτων, έσπευ- 
σαν νά συγχαρούν τόν κ. τέως καί 
μέλλοντα πρωθυπουργόν διά τάς 
συγχρονισμένας περί άληβσίας ιδέ
ας του. Άλλ’ εκείνος ήτο άνένδο- 
τος.

—Τό είπα καί τό ξαναλέω! Έ- 
τόνισεν. Ή άπόφασίς μου, περί ά- 
νχχωρήσεως έξ Ελλάδος είνε άνέκ 
κλητός καί καμμία ανθρώπινη δυ- 
ναμις δέν είνε ικανή νά μέ κάμη 
νά τήν τηρήσω! Δέν πρόκειται νά 
συμβμ μέ τήν άπόφασιν αύτήν ο, 
τι είχε συμβμ μέ άλλας άποφασεις 
μου. τάς όποιας, ών άποφασισμέ-

ΣΠΑΝΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Συνελήφθη ύπό τής άστυνομίας 

ό Είρηνόδικος Πρωτεβαθμϋδης, δι
ότι έν κραιπάλη μέθης διατελών 
είσήλθεν είς τό κατάστημα τοΰ Ει
ρηνοδικείου καί έθραυσε τά πι
νάκια.

Φίλοι τοΰ συλληφθέντος, προσελ- 
θόντες είς τήν άστυνομίαν, κατέ
θεσαν ότι ό δράστης είνε τύπος 
σπανίου ύπαλλήλου, έντεΰθεν 
δέ ή μανία του νά τά σπάνη!
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νος νά μή τηρήσω, έτήρηοα. Ή 
προ όλίγου ληφθεϊσα τελευταία ά 
ποφασίς μου περί εγκαταλείψεως 
τής πολιτικής καί άναχωρήσεως 
μου έκ της προσφιλούς μου Ελλά
δος, τήν όποιαν εις Ουδένα άλλον 
έπιτρέπω νά άγαπά ώς άγαπώ, εί
νε έκ τών άποφάσεων έκείνων, αί 
όποϊαι δέν άθετούνται άτιμωρη- 
τεί— διά τούς άλλους, βεβαίως, συ- 
νεπλήρωσεν ό ευφυής Κρής, καμ- 
μύων τούς όφθαλμούς του. Καί έπει- 
δή τοιαύτη είνε ή άπόφασίς μου, 
σάς παρακαλώ νά ειδοποιήσετε ό
λους μου τούς φίλους καί συγγενείς 
όπως εύαρεστούμενοι μέ συνοδευ- 
σωσιν μέχρι τού σιδηροδρομικού 
σταθμού, έκ τού οποίου θά άναχω- 
ρήσω. κατευθυνόμενος είς το έξω 
τερικόν.

Και ό κ. Βενιζέλος, ταύτα λέ- 
γων, έστρεψε προς τούς συντάκτας 
μας τόν εαυτόν του, έπι τού όποιου 
ήτο γεγραμμένον μέ μαύρα χονδρά 
γράμματα. «Έλουδέριος Κ. Βενιζέ
λος—Δηλητήριον. Χρησις έξωτε- 
ρική».

ΚΑΤΑΛΥΣΙΣ ΑΡΧΩΝ
Διά τοΰ χθές καταπλεύσαντος 

άτμοπλοίου «Χάρυδδις» άφίχθησαν 
είς Πειραιά ό δήμαρχος καί τό δη 
μοτικόν συμβούλιον Παρακαμπυ- 
λίων, οί όποιοι καί κατέλυσοτν είς 
τό ζενσδοχεΐον «Σείριος».
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