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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΙ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
--------- ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ -..—

ΙΔΙΟΚΤΗΓΗΣ-Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ Ν1ΚΟΛΑ·ί·Δί15 (πολ νορ)

Έπί τής ύλης; ΛΥΝΤΙΑ ΝΙΚ0Λ2

Γραφεία; ΚΟΡΑΗ 4

ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
•Εσωτερικού: Έτησία Δρχ. 100.—

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

Έξαμ, » 2·—

ΑΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
(Άπό τά 1000 καί ένα πήματα τής 

συλλογής «Μουλκέ'ίκα ’Αποσπό
ρια».

Κάτι καβούρια βρήκα στραβοκάττκα 
στό βάθη S απλωμένο; τοΰ λιμένα 
καί τάντερά τοος τάκανα λοι·ζάνικα 
τά κάπνισα μέ φύκια μυρωμέτα 
κι’ ήταν χοντρά σάν τής αντλίας μάνικα 
κατάλληλα γιά σένα καί γιά μένα.

Καί κάθησα σέ βαποριών έρεύτια
*αί πρόσμενα. Δέν ήρθε; κι’ έξεμάνηκα 
ή ώρα πέρναε κι’ έφευγεν αθόρυβα καί 

(ήπια 
σέ τρεις ήμερες ακόυσα τά βήματά σου 

(άλάνικα 
σοΰ τάκα-τάκα χτάταγαν απάνω στά 

, (ναιάγια
ώ πείνα έσΰ κι’ απαντοχή !! αχόρταστος 

(έτράνηκα 
τρώγοντα; τά λουκάνικα 
ποθογερμένο; δίπλα σου στά πλάγια.

Τά πόδια σου φιλούσα τά τρισάγια 
άπόξω άπ’ τίς άρβύλες μέ τίς πρόκες 
τριγύρω μας τά ζούδια τά πελάγια 
σουπιές όλο μελάνι δολοπλόκες 
χταπόδια καί καβούρια κι’ όστρακό- 

(δέρμα 
μάς κύτταζαν σά νάμαστε δολάπιατα 
τοΰ ερωτά μας βλέπαν τά καμιόματα 
καί μάς κένταγαν απαλά καί ζόδερμα 
έκεί ποΰ γώ τραγούδαγα τίς χάρες σου 
καί ξώφρενα φιλούσα τίς ποδάρες σου.

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

’Επίτιμος πρόεδρος τοΰ συλλόγου τών 
'Ελλήνων ποιητών καί τέως μέλος τής 
’Επιτροπής Νόμπελ, έκδιωχθεί; πΰξ λάξ 
γιατί γύρευε τό βραβείο γιά τή συλλοή 

του τά «Μουλκέϊκα ’Αποσπόρια».

Η ΣΠΑΗ ΤΟΥ ΚΠΚΙΑΤΡΟΥ
κ. ΕΛΕΓΘ. ΒΕΝ. — Ασθένεια 

σας άθεράπευτος. Όπωσδήπ&τε σάς. 
συνιστώμεν τήν μέθοδον τής δμο'.οπα- 
θητικής. Τοποθετήσατε τδν εαυτόν 
σας ένώπιον έκτελεστικοΰ άποσπάσμα 
τος καί διατάξατε: «πϋρ!» ’Ενέργεια 
κεραηνοβόλος και άποτελεσματική.

ΜΑΡΑΣΜΩΔΗ ΚΑΙΝΟΝ, (Θεσ
σαλονίκην) . — Έάν κρίνωμεν άπό 
τδ ψευδώνυμό σας ή νόσος πού δάς 
κατατρύχει είνε ή γνωστή νόσος φτ- 
λολογϊτις, άκίνδυνρς γιά σάς καί 
πολύ έπικίνδυνος δ:’ δλους τούς άλ
λους. Τρόπος θεραπείας: ΐποστείλα- 
τέ μας δλα σας τά χειρόγραφα.

ΠΑΡΘΕΝΙΚΗΝ ΓΠΑΡΞΙΝ, (Κά 
νιγγος 300). — ΤΙ περίπτωσίς σας 
δέν είνε άσυνήθης. Ή μανία της συγ 
γραφής έργων, πού καταλαμβάνει με 
ρικούς ήθοποιούς είνε δικαιολογημέ
νη. θά έπρεπε δμως τά έργα τών 
ήθο.ττοιώ'/ νά τά παίζουν οί συγγρα
φείς. Κατά τά άλλα μή φοβεΐσθε. 
Καταπίνετε μερικά μαξιλάρια καί ή 
θεραπεία έπέρχετοα.

ΧΑΩΜΟΝ ΕΦΗΒΟΝ, (Λιόσια). 
— ’Αλλον τρόπον θεραπείας ή άπο- 
φυγής τοΰ κακού δέν γνωρίζομεν. 
Άποκόώατε τδ πάσχαν μέλος καί θά 
άπαλλαγήτε τής κακής συνήθειας.

ΟΝΕΙΡΩΝ ΚΕΛΕΠΟΓΡΗΝ, 
(ποιητήν, ουρανόν, πέμπτον νέφος ά 
ριστερά, 5'ψος τριών χιλιάδων μέ
τρων) . — ΙΙρδς θεού, μή ζητήσετε 
θεραπείαν τής παιθήσεώς σας. Δέν 
σάς άρκεΐ δτι θεραπεύετε 
τόσα; εύδοκίμως τάς Μούσας. Έκ 
τής φράσεως «μπουκαλοθερ·ιακώμα- 
τα, ώ μεράκλωμα στ’ άγκέμι» διαγι
γνώσκαμε ν δτι τδ κακόν έχει προ
χωρήσει άρκετά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΑΤΗΣΗ;

*0 γ Π ρ « ι if σύζυγος, tv ΰ Λ ν c α ρ ά α ύ ζ ν y e ς 
σκέπτεται άλλα π ρ α γμ α τ α.—Πότε νά ξημερώση να 
δώ πώς πάνε τά Λιπάσματα και οί Κονσέρβες στό Χρηματιστήριο—,

ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΓΕΧΝΑΙ

Ό συμπαθή; ηθοποιός τοΰ «Περοκέ» κ. 
Γιώργος Άνακτορίδης, μιά άπό τίς σί
γουρες έλπίδες τοΰ μουσικού θεάτρου

ΑΙ ΚΑΙΝ01ΌΜΙΑΙ ΜΑΣ

Η ΣΤΗΛΗTH) HIM ΑΒΟΥΛΙΑ!
’Εξακολουθούν νά καταφθάνουν 

είς τά γραφεία μας αί έπιστολαί 
τών αναγνωστών άμφοτέρων τών 
φύλων, πού ζητούν τήν συμβουλήν 
τής θείας ’Αβουλίας. Φαίνεται — 
δέν παίρνουμε, βέβαια, όρκο !— 
οτι οσοι προσέφυγαν μέχρι τώρα 
είς τά φώτα της έμειναν εύχαρι- 
στημένοι. Καί δέν ήταν δυνατόν 
νά συμβή διαφορετικά. Γιατί ή θεία 
’Αβουλία εϊνιε τόσο πεπειραμένη 
σ’ αύτή τή δουλειά, πού, άληθινά, 
βρίσκει κανείς ένα ξεχωριστό θέλ
γητρο νά καταφεύγη ατά φώτα 

της κατά τάς δυσχερείς περιστά
σεις τού βίου του.

Συνεχίζουμε τή δημοσίευσι τών 
έπιστολών τών αναγνωστών και 
τών σχετικών απαντήσεων τής 
θείας ’Αβουλίας.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία,
Είμαι μιά άθώα κόρη τριανταε- 

πτά έτών. Αύτό τό λέω μόνο σέ 
σάς. ’Ακόμη δέν μέ έχει φιλήσει 
άντρας. Μαντεύετε γιατί;

Παρθενόπη Μ.
’Α η ά ν τ η ° ι ς· Φαίνεται ότι 

σάς αρέσουν τά παιδιά.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία, 
Προχθές έπηγα στό μάτς. Πίσω 

μου καθόταν ένας μεσόκοπος κύρι
ος, άρκετά καλού εξωτερικού, αρ
κετά μουστακαλής καί άρκετά ε
νοχλητικός. Σημειώστε ότι είμαι 
έφηβος, αγένειος, άρκετά καλοκα 
μωμένος καί μέ λεπτούς τρόπους. 
Τί νά ήταν αύτός ό άνθρωπος;

Μίκιης Πάκης
’Α π ά ν τ η ο ι ς. 'Υπάρχουν 

πολλοί τέτοιοι φίλαθλοι. 'Φ άνδρω 
πος σας θά ήταν ένας άπ’ αυτούς.

* **
’Αγαπητή θεία 'Αβουλία,

Τί νά κάνω πού ή γυναίκα μου 
δέν έννοεΐ νά ίδή έναν άντρα ό- 
πωοδήποτε ώραϊον, χωρίς νά μου 
άπαιτήση νά τον καταστήσω οικο
γενειακό μου φίλο; Καί νά ήταν 
μόνο αύτό; ”Η πού πολλές φορές 
μού τηλεφωνεί στό γραφείο νά μήν 
πάω σπίτι γιατί θά είνε κάποιος 
έκεί; Τί μέ συμβουλεύετε νά κά
νω; Νά πηγαίνω στό σπίτι μου;

Μενέλαος Κ)λος
Ά π ά ν τ η σ ι ς. "Οχι, νά τής 

λέτε νά έρχεται στό γραφείο σας.
***

’Αγαπητή θεία 'Αβουλία,
'Φ άντρας μου είνε πολύ μουρν

τάρης. Δέν αφήνει θηλυκό γιά θη
λυκό. Γι’ αύτό τό λόγο είμαι πάν
τα χωρίς ύπηρέτρια. Τίς όμορφες 
δέν τίς χωνεύω εγώ. Τίς άσχημες 
δέν τίς ανέχεται έκεΐνος. Τί θα 
κάνατε σείς στή θέσι μου;

Πελαγία Μουρντάρη
’Α π ά ν τ η σ ι ς. "Φ,τι κάνετε 

καί σείς.
***

’Αγαπητή θεία 'Αβουλία,
Μοΰ συμβαίνει κάτι πού δέν ήμ- 

πορώ νά τό καθορίσω. Κάθε φορά

ΠΟΛΥΘΕΤΑ
Θά πήρε δ Θεός δλο τά,σκέρι του 
— άντί μονάχα «νάβαζε τδ χέρι 

(του» — 
και θά κατέβηκε στής γής τούς τό- 

(πους 
νά ξανασώση πάλι τούς άνθ,ρώπους.

Άλλη φορά μόνο έστειλε τδ γυιό του, 
μά τράβηξε δ φτωχός τδ...διάβολό 

(του !
Γιά νά μή γίνη ή ίδια Ιστορία 
τώρα μαζί του ήρθ’ έπικουρία.

Πήγε δ πατέρας πρώτα στάς ’Ινδίας 
κΓ είνε δι&άκτωρ τής θεοσοφίας. 
Ηρώτα τής ώρας ήξερε νά βγαίνη 
στδν κόσμο, τώρα δμως τρέφει γένι 
καί μπίτ δέν έχει άπάνω του σου- 

(λοΰπι, 
σά νάναι άπδ...θεϊκό καλούπι.
Και Κρισναμοΰρτι λέγεται ή θεός 
κι’ είνε τδ φώς τδ πορευόμενον—έκ 

(σκότους.
Πάντως γι’ αύτούς πού τδν πιστεύουν 

(δ λαός 
θά πή πώς έχουν πάντα... τδ θεό 

(τους!

ΚΓ δ γυιδς, άφοΰ καιρό παιδεύτηκε 
νά βάλη στήν ευθεία έμάς δδδ, 
βαρέθηκε καί πήγε καί,.,παντρέ- 

(φτηκε 
και μένει μέ τάσκέρι τώρα έδώ.

»**
’Αντί γιά έπί όρους δμιλίας 
γράφει περί τού κόσμου συντέλειας. 
ΚΓ άντί νηστείας θέλει άδεια, 
άφοΰ δέν έχει καί δουλειά, 
νά κάνη έρανο τήν άδεια 
γιά νά γεμίση τήν κοιλιά!...

«»«
Τώρα ό γυιός θέ ναΰρη τδν πατέρα, 
άφοΰ κΓ έκεΐνος ήρθεν έδώ πέρα. 
ΚΓ έτσι ή Άθήζα έχει μάνι-μάνι 
Θεούς τρεις κάπου: Τδ «Χριστό», 
τδν Κρισναιμοΰιρτι και τδν πιδ γνωστό 
τδν ντόπιο τδν Θεό, τδν Γιάννη.

«*«
Έτσι θεών θέ νάχουμε πληβώρα, 
σάν τούς άρχαίους χρόνους, πάλι 

(τώρα.
Καί θάχουμε πολυθειας ρεΰμα, 
άν είχαν οί θεοί καί λίγο πνεΰμα.

ΝΟΕΛ ΣΑΓΗΡ

νά βλέπω τή γειτόνισσά μας, τήν 
κυρά Περσεφόνη μισόγυμνη στο πα 
ράθυρο, δέν ξέρω τίπαθαίνω. Μοΰρ 
χεται ζαλάδα καί τά μάτια μου θαμ 
πώνουν. Ά, ξέχασα νά σάς πώ ότι 
είμαι δέν είμαι δώδεκα χρονών και 
πηγαίνω άκόμα — φυσικά — στό 
σχολείο. Τί έχω πάθει;

Ριρίκος Νακασούκας
Ά π ά ν τ η σ ι ς. Πρόωρον ά- 

νάπτυξιν.
Η ΦΕΙΑ ΑΒΦΥΛΙΑ

ΝΕΟΙ ΜΙ1ΕΛΑΔΕΣ

Ό καινούριος μας συνεργάτης, ο 
Μυτιληνιός ποιητής Άχθος Άρού- 
ρης,-πού στδ φύλλο αύτό δημοσι
εύονται τά καινούρια άερονεροποι- 

ήματά τοέ,

«ΡΕΚΟΡ ΡΕΚΛΑΜΑΣ
1. «Τό πορτοφόλι σου ή τήν ζωήν 

σου!» Είνε ή φράσις μέ τήν όποιαν 
οί κακοποιοί σταματούν τόν περί
φοβοι’ διαβάτην, κατά τήν νύκτα 
είς σκοτεινά καί άούχναοτα μέρη. 
Άλλά έμείς, σάς προσφέρουμε πορ 
τοφόλι καί δέν σάς ζητούμεν την 
ζωήν. Μόνον μίαν λογικήν τιμήν.

2. Αιτία τής αύτοκτονίας τού δι- 
σεκατομμυριούχου βιομηχάνου τών 
σπίρτων ύπήρξεν ή κατασκευή τού 
πρώτου άναπτηρος. "Αν θέλετε νά 
«παίρνετε φωτιά μέ τό πρώτο», με- 
ταχειρί^εσθε τούς άναπτήρας μας.

3. Μονον μέ τρεις δραχμές πού 
θά δώσετε γιά ν’ άγοράσετε μια 
λάμα ήμπορείτε νά διεξαγάγετε νι 
κμφόρως τον πόλεμον κατά τών 
τριχών! Μία λάμα σημαίνει 186 
ξυρίσματα καί ισαρίθμους κατακτή 
σεις.
’Ανδρικά είδη. — “Εναντι Ίονικης

Τραπέζης. Κάτωθι ’Αρσάκειου. 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σ. ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ

EIH0HEPM 181ΚΑΑΑΙΤΕΧΜΙΧΗΣ Ζ2ΗΣ

"Ενα ώραιότατον σκίτσο τοΰ γόητος 
τή; οθόνη; θωμά Ροδόλφου Βαλεντίνο, 
δτε ό περίφημο; άστήρ -τεριεφέρετο είς 
τήν’ ’Ομόνοιαν ζητών τσιγάρα καί δί
δραχμα άπ» τοΰ; δ.αβάτα; καί τού; θα- 
μώνα; τών ααρο.αονοιακών καφενείων.

ΑΔΙΑΚΡΙΣΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ

πω στον κύριο...,
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
Μπήκαμε στόν ’Ιούνιο τδ μήνα, πού άς έλπίσουμε, 
πώς θάνε καλοκαιρινός και δχι σάν τδ Μάη 
■καί πώς θενά μπορέσουμε τέλος νά ξεπορτίσουμε 
καί πώς θά πάψη δ ουρανός τά μούτρα νά κρεμάη. 
Πώς &έ θά δούμε ημέρας ώς άλλοτε τεφράς 
καί πώς ό μήνας τούτος ποΰ είνε—άποφράς, 
(γιατί αύτόν γεννήθηκα) θά μάς αποζημίωση 

γιά τά καπρίτσια τοΰ Μαγιού, τά κρύα, τίς βροχές 
καί τή μανία τήν τόση 
νά μάς κρατήση μακρύά άπό τίς έξοχές!

‘Ωστόσο άρχισαν τά μπαίν-μίξτ, στδν άττικδ γιαλό, 
- δπού τό ρίχνουν δλοι αύτοί πού κάνουν τδ καλό.

Οι ’Αθηναίοι στά νερά 
παν καί ζητάνε τή χαρά, 
αί φίλα: μέ τούς φίλους των κι’ οί φίλοι μέ τάς φίλος 
καί τρέχουσαι μετά βοής 
ή Ναίάς κι’ ή Νηρηΐς 
διώκουσιν άλλήλας.

Έκεϊ πηγαίνουν εύγενεΐς κύριοι καί... άλάνηδες 
κι’ άναζητούν, ύδροχαρεϊς, ώραίας περιπέτειας 
καί έφηβοι καλλίγραμμοι καί γέροι στραβοκάνηδες 
κι’ απολαμβάνουν τ’ αγαθά σωστής δημοκρατίας 
γυμνής ώς ή άλήθεια 
κι’ ή κολυμπάνε στδν άφρό ή κι’ άν βουτούν στά βύθια 
τό πάν αναστατώνουν.

Μ’ άς τούς άφίσουμε αύτούς κεΐ κάτω νά πατώνουν 
καί-πίσω άς γυρίσουμε στήν δμορφην ’Αθήνα 
«.πού τά τρανά τά γεγονότα τώρα στερνά πληθΰνα!»

Στό κινηματοθέατρο μέσα τό «’Αττικόν» 
έκάνανε μνημόσυνο γιά τδν Παλαιολόγον, 
ήταν έκεϊ ένα κοινόν άριστοκρατικόν. 
συγκείμενον έξ εύγενών καί αύλικών άψογων, 
τής δυναστείας φίλοχν 
καί πρός αύτούς ώμίλησεν δ πρόεδρός των Φίλων.

Ευθύς ήγέ,ρθη θόρυβος έκ τών φιλελευθέρων 
πού είνε δημοκρατικοί μέ τό δικό τους τρόπο 
καί πού άγανακτήσανε καί πριν κι’ έκ τών ύστερων 
γιατ’ είχαν μονοπώλιο τδ πάν σ’ αύτόν τδν τόπο. 
Ξάφνου ώσά νά βρέθηκε πρό οίωνοΰ άπαισίου, 
άστραψε καί έβρόντησεν δ ΙΙαπαναστασίου.

Γιά τή δημοκρατία του μέ ζήλο ξιφουλκεί 
δλο ζωή κι’ άλκή 
κι’ ώσάν καινούριος Συρανδ 
γην άπειλεΐ καί ούρανό.
Ειν’ ή δημοκρατία αύτή προσωπικό του κτήμα 
κι’ άλλοίμονο σ’ δποιον ποτέ τολμήση νά τήν θίξη! 
Εύθύς θά πέση θύμα 
τοΰ θράσους του καί σάν κακός κακώς θά καταλήξη. 
'Ωραία, άλήθεια, πράγματα, μά καί λιγάκι άστεϊα. 
Νά κινδυνεύη άρά γε τόσο ή δημοκρατία;
Κι’ άν κινδυνεύση, τί θά πή; Πολύ σπουδαία πράσα! 
Βλέπετε, τόσα πράματα άλλάξανε μ’ αύτή, 
πού είν’ άνάγκη πάσα 
πολύ νά τήν προσέξουμε γιά νά μήν πειραχτή.
Οί "Ελληνες πειό εύτυχεΐς δέν είνε άληθινά;
Μέ τή δημοκρατία μας έλειψαν τά δεινά 
πού άλλοτ’ έπεσώρευαν στόν τόπον αί Γλυξβοΰργοι, 
όπού ή δυναστεία των άπαύστως έκακουργεί!

Τά λένε καί δέ ντρέπονται οί άνθρωποι καθόλου, 
έκτελεσταί ευσυνείδητοι τού ιστορικού των ρόλου! 
Λές κΓ έχει σημασίαν 
διά τήν άμασίαν 
τού Έλληνος, άν κάθεται στδ θρόνο βασιλιάς, 
ή πρόεδρος πού έκλέγεται, άγνωστον άπό ποιόνε! 
Ή δίαιτά του τού ξερού ψωμιού καί τής έληάς 
πάντοτε συνεχίζεται — άν κΓ οί μισοί δέν τρώνε.

Οί δήμαρχοι έτοιμάζονται, Μερκούρης τε καί Πάτσης, 
Εΰαγγελάτος καί Κοτζιάς γυρεύουνε τάς ψήφους. 
Δέ βρίσκεις άκρη, δυστυχή δημότη, άν θά κάτσης 
νά δής τί σκέπτονται αύτοί έκ τού...χαζού των ύφους. 
Μά ένα είνε παρήγορον: ’Εφόσον θά άφίσουν 
στις προσεχείς τίς έκλογές γυναίκες νά ψηφίσουν, 
θά πάρη δ ποιά όμορφος τίς ποιδ πολλές τίς ψήφους. 
Ζήτημα παραστάσεως καϊ σέξ-άππήλ καί ύφους!

"Οσο γιά μάς άμέριστον θά δώσουμ’ ύποστήριξιν 
είς τδν Εύαγγελάτο μας τόν προσφιλή τδν Κίμωνα 
κΓ ακούστε αύτήν τήν σο&αράν, πού κάμνει, διακήρυξιν, 
άν δέν τόν έψηφίζανε οί φίλοι του, θά έ'θύμωνα!

Στόν Πειραιά φαρμάκωσαν άθρόως τούς φαντάρους 
ποΰπεσαΛ στό συσσίτιο μετά μεγάλου θάρρους, 
καί άπεδείχθη πώς πολύ στ’ άλήθεια, άπατάται 

δποΐος νομίζει δτι είν’ άθώαι αί πατάται, 
σάν βράζουν γιά συσσίτιο στοΰ λόχου τδ καζάνι.

Μά, εύτυχώς, δέν έτυχε κανένας νά πεθάνη.
Άλλοιώς δλοι μας σίγουροι μπορούμε, νάμαστ’ δτι 
μνημείο καί σέ δεύτερο θά στήναμε στρατιώτη, 
πού άνευ τινός αίτιου 
ήρωϊκώς μαχόμενος έπί τού συσσιτίου 
δ κακομοίρης έπεσεν — ήρωας τής πατάτας!

Καί νέας θενά είχαμε τιμάς τε καί παρά τας!
Καινούρια άντιτορπιλλικά έφτάσανε στά Φάληρα

■μ.' οί ξένοι μάς έπήρανε πάλι καμπόσα τάλληρα. 
Λέγονται «Σπέτσαι» καί «Ψαρά» 
καί τά έπεσκέφθη μέ χαρά
δ κ. Χατζηστόλαρχος στή θάλασσα κεΐ κάτου 
καί δλο τά καμάρωνε σά νάταν>ε δικά του.

Οί ξένοι έμπειρογνώμανες ήρθαν νά δουν τά χάλια μας, 
νά δούνε δτι χάσαμε τελείως τά πασχάλια μας 
καί δτι πειά δέν ξέρουμε καθόλου τί μάς γίνεται 
και κατά πού ή ωραία μας ή χώρα κατευθύνεται.

Στόν Πειραιά έξακολουθεΐ ή αιματηρή βεντέττα 
καί ύποβόσκει άσβυστα τό μίσος τους τό καΐον 
δουλεύουν τά μαχαίρια τους, δουλεύουν τά μουσκέττα, 
Μπαρμπαγιανναϊοι πολεμούν κατά Χονδροκουκαίων. 
’Από τό Βόλο έφτασε περίεργο μαντάτο:

ένα παιδί έξη έτών μιά κόρη έβαλε κάτω 
δύο χρονών. Έκράταγε στό χέρι 
αμφίστομο μαχαίρι
καί νά τής κόβη άρχισε τόν τρυφερό λαιμό της. 
Αύτό σημαίνει παιδική στ’ αλήθεια, άθωότης!

Αύτοκτονίες γίνονται άκόμη στην ’Αθήνα 
άν καί τών αυτοκτονιών περάσαμε τό μήνα. 
"Αλλος κρεμιέται άπό ψηλά, άλλος πέρνει κινίνο 
καί ύστερα άπό μιά στιγμή δέν είνε έν κινδύνψ.

Πάντως όσοι θελήσουν νά πεθάνουν τόν ’Ιούνιον 
άς πάρουν μίαν δόσιν άπό πνεΰμ^ παπαρούυειον!...

ΠΩΛ ΝΟΡ
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'Η «Παπαρούνα» ΐδρυσεν υπηρεσίαν 
προμήθειας ζιγκολό είς τάς άταγνω- 
στρίας της. ’Ανωτέρω: Ένας άπό 
τούς διαθεσίμους ζιγκολό μας, ό κ. 
Π. Φ. Διά λεπτομέρειας γράψατε εις 

τόν ίδιον.

«■«■■a····· ·ο·······«

Άφίνομεν καί πάλιν την δέσιν αύτήν ΐ 
κενήν καί παρέχομεν είς τούς άναγνώ· ■ 
στας τό δικαίωμα νά τήν χρησιμοποι- · 
ήσουν δπως θέλουν, έν λευκφ. !

«■■■■aaaaa β·······β<·α

’Αναγνώστης τής «Παπαρούνας», ό 
κ. Βελισοάριος Τουρσής, προσηλθεν 
εις τά γραφεία μας περιχαρής, ζητών 
την έτησίαν συνδρομήν μας, έπί. κα
ταβολή εκατόν δραχμών. Έπί τή άρ- 
νήσει μας, ό κ. Β. Τ έξέσπασεν είς 

κλάμματα.

•aaaaaaaa aaaaaaaoeaaai

Αδικαιολόγητος φόύος μικρού ανα
γνώστου μας.— Δέ σέλω νά μπώ στήν 

«Π απαλοΰναααααα» !

Ή γνωστή καλλιτέχνης δϊς Καίτη ντ’ 
Άρσέν, ή όπιοία μετά τήν Δραμα
τικήν έξαφάνισίν της επανήλθε 
κατ’ ευθείαν άπό τήν Καβάλλαν, μέ 

στολήν άμαζόνος.

ΜΑΥΡΕΑΣ, 
ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ, 

ΣΥΛΒΑΣ
ΕΙΙΙίΕΙΜΣΙΣ "ΙΙΑΠΑΡβϊΝΑ,,

ΚΑΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ — ΝΕΛΛΗ ΡΟΖΙΕ — NINA ΣΥΛΒΑ. · · '
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ — Γ. ΔΙΑΝΕΛΟΣ — ΑΠ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΛΠ.
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
TO flNUNQZMft ΤΗΣ WOW,,

“ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΕΣΥ!. . . . .
ΥΠΟ ΤΥΦ.

Σελίδες ημερολογίου 'Εκείνης
«... Τόν είδα Μλ σήμερα τ’ άπύγε- 

μα στήν πλατεία τοΰ Ζαππείου. "Ητανε 
καθισμένος μέ μιά ρωμέϊ-κη νωχέλεια σέ 
δυό καρέκλες καϊ βά κΰτταζε κατάματα 
τόν ήλιο, δν τά μάτια του ήταν ανοι
χτά. ’Έτσι καθώς ήτανε αφημένος στοΰ 
ήλιου τά φλογερά τά χάδια, είχε δλη 
τή χάρη τής έγκαταλείψεως, πού έχει 
μιά ερωμένη στήν άγκαλιά τοϋ έραστή. 
Άληθ-.νά, ό άνθρωπος αιτύς είνε ολό
κληρος άγάπη. Μιά άγάπη πού άγκα- 
λιάζει τά πάντα, πού είνε διαχυμένη 
σέ δλα. ΙΙαντοϋ καί πάντα έχει τό ΰφος 
τοΰ θερμού, τοΰ άκαταμάχητου εραστή. 
Ή ματιά του δέν είνε ενα απλό κντταγ- 
μα. Είνε μιά περίπτυξη. Ή ομιλία του 
—τόν έχω ακούσει νά μιλή μέ φίλους 
του—αγκαλιάζει. Ή χειρονομία του, ή 
κίνησή του έχει κάτι άπό τήν καμπύλη 
τής κίνησης τοϋ άνθρώπου πού αγκα
λιάζει.

Μοΰ φαίνεται πώς θά τό θεωρήσω 
τόσο φυσικό δταν, στήν πρώτη στιγμή 
τής γνωριμίας μας, πού σίγουρα θά γί- 
νγ· πολύ σύντομα, μέ πάρη στήν αγκα
λιά του, αντί για τό τυπικό «χαίρω πο- 
1ί !» καϊ άρχίση έ'τσι άμέσως ό έρωτά; 
μας, ό μεγάλος έρωτας πού μαντεύω 
πώ; θά μά; σύνδεση γιά δλη μας τή 
ξωή—ή γιά λίγο.

...Πέρασα άπό μπροστά του δυό-τρείς 
φορές. Κάθε φορά τόν κυττοΰσα άπό 
τή στιγμή πού γύριζα ’πρός τή διεύθυνσή 
του ώσπού έφτανα κοντά του. Καϊ δσο 
έζύγωνα, τόσο δυνάμωνα τήν ένταση 
τή; ματιάς μου, γιά τά μπορέσω νά τοΰ 
προκαλέσω τήν προσοχή, κατά ένα τρό
πο, μαγνητικά. Μά έκεϊνος έμενε ακί
νητος κτ’ άδιαπάρακτος, δοσμένος δλος 
στό φίλημα τοΰ ήλιου. Κι’ αυτό κράτησε 
ωρα πολλή ώσπού δ ήλιος κατέβηκε πί
σω άπ» τό Ναό τής Παρθένου, πού τόν 
άναψε δλον σάν εξωτικό πυροτέχνημα. 
Τότε ό νέος σηκιόθηκε, έστρωσε τά μαλ
λιά του πρός τά πάνω, μ’ ένα χάϊδεμα 
τής παλάμης του, άφησε απάνω τή 
γκρίζα μαλάκιά ρεπούμπλτκα καί προ
χώρησε πρός τήν. έξοδό τοΰ Ζαππείου.

Βέβαια, δέν τόν παρακολούθησα.
Σελίδες ημερολογίου ’Εκείνου

«... Ποιά είνε κείνη πού μέ κυττοΰσε 
σήμερα τ’ άπόγεμα στό Ζάππειο; Μέ 
τό κεφάλι γερμένο πίσω στήν καρέκλα, 
τά πόδια μου απλωμένα σέ δεύτερη κα
ρέκλα, είχα παραδοθή στή μεγάλη μου 
λατρεία, στόν ήλιο. “Αν είνε κάτι πού 
αγαπώ στόν κόσμο είνε ή πηγή αυτή 
τοΰ φωτός, πού κυλάει τήν άκένωτη, 
τή θαμπωτική της άβυσσο στών ουρα
νών τά χάη. Μ’ άρέσει τά παραδίνωμαι 
στό αγκάλιασμά του, έμενα, πού ζωή 
μου καί προορισμός μου στή ξωή, είνε 
ν’ αγκαλιάζω τή ζωή. Μέ ποιόν τράτο 
ν’ άγκαλιάσω τόν ήλιο ; Μά έκείνη μέ 
κύτταξε. “Ενοιωθα τήν προσοχή της α
πάνω μου, καθώς έζύγωνε καϊ καθώς 
έμάκραινε, τήν ένοιωθα χωρίς ν’ άνοί- 
γω τά μάτια μου. Μέ κύτταξε επίμονα, 
μέ μιιίν ένταση παράξενη, σά ναθελε 
νά μέ πάρη άπό τόν ήλιο, σά ναθελε νά 
μέ διεκδικήση άπό τή μεγάλη μου λα
τρεία. Τήν ένοιωθα τά βάζη σ’ αύτή 
της τήν προσπάθεια δλη τή δύναμη τής 
θελήσεώς της, σά νά είχε πη μέσα της 
πώς μονάχα δικός της πρέπει νά είμαι 
κι’ αύτή νά γίνη τό φως μου, ό ήλιος 
μου, ή ζεστασιά μου. Αύτή ; Ποιά αυ
τή ; “Ισως τά γίνωμαι θάμα τής φαντα

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

ΕΝΑΣ ΘΕΑΤΗΣ (φίλος τών παλαιστών). Τό νοΰ σου, Τζίμ,! το δικό 
σου τό ποδάρι κρατάς.

σίας μου καϊ νά μήν πρόκειται παρά γιά 
μιαν αυταπάτη ; Τήν κόρη έκείνη τήν 
είχα ξαναϊδή ; Δέν καλοθυμάμαι. ’Εκεί
νο πού θά μπορούσα νά βεβαιώσω είνε 
δτι τό πλάσμα αύτό κάπου τό έχω συ
ναντήσει, σέ τούτη ή σέ άλλη ζωή. Αύ
τή τή στιγμή τή φέρνω στό νοϋ μου μέ 
τόσες λεπτομέρειες, πού μοΰ κάνει κα
τάπληξη τό πράμα. Σάν, ή γυναίκα αυ
τή, νά υπήρξε ή γυναίκα μου γιά χρό
νια πολλά, γιά χρόττα ατέλειωτα, πού, 
δμως, περάσανε καί πάνε καί πού, έχω 
τό συναίσθημα αύτό, πρόκειται νά ξα- 
νάρθουν. Γιατί κάτι μοΰ λέει δτι μέ τή 
γυναίκα αύτήν πρόκειται νά γνωρισθώ, 
νά σμίξω τόσο πολύ, ώστε νά γίνουμε 
ένα, νά ενωθούμε στή ζωή δσο δέν έ- 
νώθηκαν ποτέ οτά άνθρωποι στόν κόσμο 
τούτον. Καί τή στιγιιή αύτή μοΰ μαίνε

ται παράδοξο πώς δέν έχουμε κιόλα έ- 
νωθή, πώς δέν έχουμε κιόλα σμίξει, πώς 
μπορεί νά είμαστε άνθρωποι ξεχωρι
στοί, μέ τή ξωή του ό καθένας, μέ τήν 
κατεύθυνσή του, μέ τό ξεχωριστό πα
ρελθόν του. Κι’ δμως... Παρ’ ολ’ αυ
τά, κάτι περίεργο μοΰ συμβαίνει. Δέ 
νοιώθω ίχνος ζήλειας γιά τό παρελθόν 
τής γυναίκας αύτής, ούτε γιά τώρα, 
ούτε γιά τό μέλλον της. Τή νοιώθω τά 
σο δική μου, τόσο ακατανίκητα, τόσο ά- 
ξεχώριστα δική μου, πού θαρρώ δτι ή 
ύπαρξή της όλόκληρη, δλο της νό είνε, 
ή υπόστασή της άκέρια βρίσκεται έκ- 
μηδενισμένη στή διάθεσή μου, στά χέ
ρια μου καί μέσα μου τήν έχω αμ νά εί
νε κάτι τι άπό μένα, ένα κομμάτι τής 
καρδιάς μου, ένα σπλάγχνο μου. Μέσα 
μου γελώ δταν συλλογιστώ πώς μπορεί 
ή γυναίκα αύτή νά σκεφθή δτι δέ μοΰ 
ανήκει. Είνε σά νά περάση μιά τέτοια 
Ιδέα άπ» τό χέρι μου ή άπό τό πλεμόνι 
μου.. Είνε δυνατό ; Δέ μπορώ νά τό πι
στέψω. Κι’ άκόμα δέν τήν έχω γνωρί
σει. Τί θά γίνη αργότερα ;

(Πιθανή συνέχεια)

EPQTEYMEKOH ΒΑΣΑΝΑ
«Χρυσέ μου. Αύριο στάς 7 μ. μ. 

βά είμαι στή στάσι Λεβίδη. "Εχω 
διαβέσιμες δυό ώρίτσες. Περιμέ
νω. Μέ χίλια φιλιά. Μαρί.»

Αύτό τό γραμματάκι—τηλεγρά
φημα έλαβα τήν ϊδια ήμέρα κατά 
τό μεσημέρι.

’Αμέσως έσήμανα «πολεμικήν έ- 
γερσιν», έκαμα τάς αναγκαίας έ- 
πισκευάς καί κατά τάς 7 ήμουν είς 
τό άρισθέν μέρος. Ή δεσποινίς 
Μαρί (Σημ. διά τόν τίτλον «δε
σποινίς» ούδεμίαν ποινικήν εύθύ- 
νην αναλαμβάνω) ήλθε έκείνη 
τήν ήμέρα άποφασισμένη γιά δ
λα...

— Παλιοζωή είν’ αύτή... Τό χώ
μα θά μάς φάη, μοΰ έλεγε διαρ
κώς. Καλλίτερα νά τό ρίξουμε έ
ξω, νά φάμε τό φυτήλι τής λάμ
πας άπό τό γλέντι τώρα, παρά νά 
πούμε ύστερα άπό χρόνια πώς γε- 
ράσαμε καί δέν γελάσαμε....

Μέ τήν ρητορική της καί τά φερ 
σίματά της έν γένει μέ έκαμε νά 
καταλάβω άμέσως δτι «αίθουσα 
δι’ οίκογενείας» τής έχρειάζετο 
τό γρηγορότερον.

"Ετσι μετ’ όλίγον εΰρισκόμεθα 
είς ένα άπόκεντρο ζυθεστιατόριον 
άπό αύτά ποΰ διατηρούν τάς φιλό
ξενους αίθουσας δΓ οίκογενείας, 
τά. δωμάτια δηλαδή είς τά όποια 
«ζεύγη» μπαίνουν καί «οίκογέ- 
νειαι» έξέρχονταιΙ...

’Επειδή δμως δλα τά δωμάτια 
ήσαν άγκαζε, έδιαλέξαμε άναγκα 
στικτός ένα τραπεζάκι σέ σκοτει
νό μέρος, κάτω άπό τήν σκέπη 
μιάς ψωραλέας πιπεριάς, καί έ
κεΐ έκαθισαμε άποφασισμένοι νά 
φθάσωμεν είς τά έσχατα....

Μόλις δμως είχαμε καθίσει, άν
θρωπος φερων τρίποδα έπ’ ώμου 
έστρατοπέδευσε έρπρός μας, κά
νοντας «άλτί» και «καταθέσατε», 
ποΰ θά έζήλευε καί αύτή ή σωμα
τοφυλακή τοΰ τέως Κάϊζερ.

— Τά νειάτα φεύγουεν γλίγο- 
ρα, άρχισε νά μάς συμβουλεύη. 
Βγάλτε μιά φωτογραφία γιά σο- 
βινίρ. Νά τραβήξω, παλληκάρι 
μου ; ’Ακίνητοι!...

Τότε μόλις παρετήρησα δτι έ- 
πάνω είς τόν άθλιο τρίποδα εύρί- 
σκετο ένα πράγμα σαν χαλασμέ
νη φάκα γιά τά ποντίκια καί τότε 
έκατάλαβα δτι έπρόκειτο περί φω 
τογραφικής μηχανής.

Καί ζωηρά λογομαχία άρχισε. 
Ό φωτογράφος ήθελε καλά καί 
σώνει νά μάς άποθοτνατίση, έγώ 
ήρνούμην καί λέξεις καί φράσεις 
πού μόνο στήν Βουλή άκούονται, 
άντηλλάσσοντο έπί μακρόν μετα
ξύ μας. Τέλος ό περίεργος αύτός 
τύπος μάς έγκατέλειψε. Σέ μερι
κά δευτερόλεπτα δυο γύφτισσες 
άρχισαν νά μάς ψαλμωδούν συγ
χρόνως.

— Τό μοίρα σας. Τό τύχη σας. 
Τό ροιζικό σας. Κέρασέ με ένα δί- 
φοαγκο, ώμορφέ μου, να σοΰ πώ 
τό τύχη σου! Σέ μεγάλο πόρτα...

"Ιδρωσα γιά να τίς πείσω νά 
φύγουν καί μέχρις δτου νά πάρω 
άναπνοή μιά γρηά κατέφθασε:

— Τέσσερα άρφανά έχω... Συχώ 
ριο καί εύλογία.... κλπ,

Νέαι συζητήσεις, νέαι άντιρρή- 
σεις καί ή γρηά άνεχώρει κατα- 
ρωμένη, όπόταν ένας άνθρωπος έ- 
νέσκηώε τρέχων καί πριν ή συνέζ.- 
θω άπό τόν τοόμον μου ήρχισε λα- 
λών:

— Φυστίκια ντόπια. Τής Αΐγενας. 
Ντόπια. Μύγδαλα παγωμένα. Φουν 
τούκια!

Καί μοΰ έβαλε ένα καλαθάκι 
κάτω άπό τή μύτη μου.

— Νά βάλω ένα δεκάρικο ;
Νέα λογομαχία καί ό φυστικάς 

έφευγε.
Έπρόκειτο νά σταυροκοπήθώ, 

άλλά Αλαφρότατος θόρυβος πλη
σίον μου μέ διέκοψε. Κάποιος έ- 
τοποθετοϋσε δίπλα μας ένα τραπε
ζάκι καί κάτι έκαμνε έν κατανυ- 
κτική σιγή. Μέχρις δτου προσέξω 
νά διακρίνω τί συνέβαινε, θρηνώ
δης άμανές έδόνει τήν άτμόσφαι- 
ραν.

— Άαααααάν! θεέ μου, τί σοΰ 
έκανα κι’ δλο μέ κατατρέχεις ! 
Άμαααααάν! Εφτά δραμές σοΰ 
ζήτηξα καί μούπες πώς δεν έχεις. 
Άμαααααάν!...

— Βρέ πατρίδα, τοΰ φωνάζω, 
στήν Έρζερούμ βρισκόμαστε ; 
"Αει στό καλό.

— Αφέντη, τό μηχάνημα βαράει 
δ,τι σου γουστάρει, θέλεις τ’ Ά- 
λανάκι ; Σάν πιώ κρασί ; Ρόδα τ’ 
’Απρίλη ; Κατινάκι ; Λαρελάϊ ; Τι 
θές ; Καί τοΰ πουλιού τό γάλα έ
χω!... Τί νά βαρέσω ;

Έκοπίασα γιά νά γλυτώσω καί 
άπ' αύτόν καί άνθρωπος φέρων 
λάμπαν άσετυλίνης έχουσαν έντα- 
σιν ίσχυροτέραν καί άπό τούς προ 
βολεΐς τοΰ άγγλικοΰ ύπερντρέτ-

ΑΝ ΕΖΟΥΣΕ ΣΗΜΕΡΑ..

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΜΠΡΟΝ: Δεσποινίς, μοΰ έπιτρέπετε νά σάς 
πώ μιά λέξι ;

(’Από τό ’Ιταλικόν σατυρικόν «Τραβάζο ντέλλε Ίντέε»)

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
(Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΟΥΤΩΝ)

Σέ κοντών κουτιασμένων τή ράχη, 
περπατώντας ή Βλακία μονάχη, 
μελετά τά κουτά παλληκάρια 
καί στά χέρια βιβλία κρατεί, 
γεγραμμέν’ άπ’ όλίγα...χορτάρια 
ποϋχβον μείνει στήν έρημη γή.

Κ. Βλς

νωτ «Βασίλισσα Έλισσάβετ», έ- 
σταμάτησε κοντά μας.

— Γιά τήν ύγεία σας. Πενήντα 
λεφτά τό ζύγι!

Καί κατέθεσε πρό τών ποδών 
μάς φορητήν πλάστιγγα. Καί έν 
μέσω τοΰ έκτυφλωτικοΰ φωτός τής 
λάαπας ήρχισαν αί συνήθεις πλέ
ον άντεγκλησεις. Έν τέλει ό ζυ
γιστής έπείσθη νά φύγη καί τό 
φώς άπεμακρύνετο, δταν* ένας φέ
ρων στρατιωτικήν στολήν έσκυψε 
έξαφνα έπάνω άπό τά κεφάλια 
μας άθορύβως, σάν νά έβγήκε ά
πό τά έγκατα τής γής. Άφήκε στό 
τραπεζάκι μας έναν μαδημένον 
πανσέ καί άνέμενε. Έγώ είχα ά- 
ποφασίσει πιά νά μή μιλήσω κα
θόλου. "Ας σωπαίνω, είπα, καί θά 
φεύγουν. Ή στολή δμως περίμενε, 
περίμενε... καί δταν άπηλπίσθη ήρ 
χισε:

— ’Ανάπηρος, άφεντικό ! Πάρε 
τό λουλουδάκι γιά τόν άνάπηρο!

Ό «άνάπηρος» αύτός μπορούσε 
νά δαμάση καί τόν μακαρίτη τόν 
Βουκέφαλον σημειωτέον. Έγώ σι- 
ωποΰσα.

— ’Ανάπηρος, κύριος, δέ μιλάς ;
Νέα σιωπή.
— Ρέ Χριστέ, δέν άκοΰς ; θά 

δώσης τίποτις ; "Ενα τσιγάρο, ρέ, 
μόνο!

Καί πάλι σιωπή.
Ό άνάπηρος δμως άρχισε νά 

θυμώνη.
— Ρε ψωροκόντε δέ μιλάς ; "Αν 

είσαι άντρας μέ μουστάκι, ρέ, σή- 
κω άπάνω να μετρηθούμε, θρα- 
σΰμι!

Νέα σιωπή.
Καί ό άνάπηρος ώργίσθη περισ

σότερον.
— Δέ φουμαίρνεις ; "Αντρας νά 

μή φουμαίρνη! Τί νά σοΰ κάνω 
ρέ! Έγώ ξέρω τί θέλεις. Νά σοΰ 
μπάσω μιά γροθιά νά σοΰ γεμίσω 
τό στόμα κόκκαλα!... Άμή! Δέ 
μιλάς, δέν άκοΰς, δέ φουμαίρνεις, 
δέν κουνιέσαι! "Αντε στό.,..

Τήν κρίσιμη αύτή στιγμή καί 
μόλις έτοιμαζόμουνα νά σηκωθή 
νά κάμω «ταυρομαχία» μέ τόν ά
νάπηρο, ένας πασσατεμπάς καί έ
νας άλλος μέ λαχεία ένεφανίσθη- 
σαν. Ό άνάπηρος έφυγε ύβρίζων, 
καθώς καί ό πασσατεμπάς καί ό 
λαχειοπώλης καί μόλις έτοιμαζό- 
μεθα πειά νά φύγουμε, ένας γέ- 
οος μέ ρήγανη καί λουμίνια μάς 
έγινε κουνούπι.

—Τοΰ βουνού ρήγανη κλπ.
"Ενα ταξί άφινε σέ λίγο τήν δε

σποινίδα στήν πόρτα της καί έτσι 
έτελείωνε ή όργ ιώδης έρωτική 
μου συνέντευξις τής ή μέρας έκεί
νη ς-

ΚΟΝΑΝ—ΝΤΟ

IOAEIIOR ΤΗΣ "ηΑΒΛΡίϊΙΜΪ,.
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. “Ον δίπουν, νυ- 

οτκλέβν, το όποιον άποζημιώνεται 
διά νά κοιμάται καί κοιμάται διά 
νά άποζημιώνεται.

ΧΡΗΜΑ. Είδος τό όποιον εΰρι- 
οηεται εις τά θυλάκια τών άλλων.

ΜΥΤΗ. Μέλος τοΰ ανθρωπίνου 
σώματος, τό όποιον χρησιμεύει δια 
νά τό χώνομεν παντού καί νά χω 
νωμεν είς αύτό τούς δακτύλους 

μας.
ΧΕΙΡ. Όργανον, διά τοΰ όποιου 

οί φιλελεύθεροι απογυμνώνουν τα 
ταμεία.

ΚΕΦΑΛΗ. ’Εξάρτημα τοΰ άνθρω 
πίνου σώματος άχρηστον είς τους 
συγγραφείς έπιθεωρησεων.

ΝΕΟΣ. '© γέρων πρό τοΰ γήρα
τος.

ΓΕΡΩΝ. Νέος πού έγήρασε.
ΩΔΕΙΟΝ. Μέρος, εΙ$ τό όποιον 

πείθουν μερικούς άνοήτους νέους 
καί νέας ότι έχουν φωνήν καί εισ
πράττουν παρ’ αυτών δίδακτρα.

ΙΧΘΥΣ. ”Ιδε πριμαντόνα.
ΠΡΙΜΑΝΤΟΝΑ. ’Ίδε ψάρι.

ΜΥΣΤΑΕ. "Αθροισμα τριχών 
συναντώμενον είς τό ρύγχος τών 
σκύλλων, τών γάτων, τών μπαρμ- 
πουνιών καί ώρισμένων άνθρώπων.

ΚΑΝΟΝΙ. 'Ελληνική μέθοδος 
πληρωμής τοΰ σπιτονοικοκύρη καί 
έξοφλησεως χρεών.

ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ. “Ορα άνωτέρω.
ΤΑΛΕΝΤΟ. ’Ανύπαρκτον πραγ 

μα έν όνόματι τοΰ όποιου πωλούν- 
ται εισιτήρια καί είσπράττονται 
χρήματα.

ΚΑΛΑΜΑΡΙ. Σκεύος ύάλινον έκ 
τοΰ όποιου έξέρχονται άνόητα όν 
τα πού κυβερνούν τούς έξύπνους.

ΕΡΩΣ. "Ορα χρήμα.
ΣΕΠΑΡΕ. Αίθουσα πρός παρα

σκευήν οικογενειών.

Π3Ι0Σ ΜΕ ΠΗΡΕ ΣΤΟ ΛΑΙΜ313Ϊ

ΓΙΑΤΙ ΣΤΙΧΙΩΝΩ
Ήταν ένα γινσπρ>ριάτικο δειλινό 

τοΰ χε-ιμοΰ δντας άπάντησα τό μα
καρίτη τό Μπσυχάρη (πού δέ γκα- 
φχιότανε ποτές του πώς ήτανε γαμ
πρός τοΰ Ρενάκτγ) κιά,ργίξα’ΐε μ,ιά,ν 
ατέλειωτη κουβέντα σχετικά μέ τό 
παράτ/ο,ιά του.

Τούπα πώς παράνομα τόνε λένε 
Πσυγάρη άντΐς Κρυάρη άφοΰ τό ψΰ- 
γος τό λένε κρύο στή δημοτικιά μας.

Ό μεγάλος μας δ Δάσκαλος κα
τάλαβε άπό τήν κριτικάδα τοΰ πνευ- 
μάτου μου πώς ήμουνα πλαζμέ^/ος 
γιά φκιαγτής (— ποιητής έκ τοΰ 
ποιώ = φκιάνω) καί μοΰ κράζει:

—Μπρέ ”Λγτο γιατί δέ φκιάνεις 
στίχοι; Έσύ μωρέ είσαι δ μελλούμε
νος τουιργκένιεφ της Ελλάδας μας.

Τό καλοσυλλογίστηκα κήβρα πώς 
είχε δίκιο ό μακαρίτης ό μεγάλος 
μας δ δάσκαλος κετσι μέ πήρε, δ κα
τήφορος κΓ άρχεψα τά «Μουλκέϊκα 
άσιχτίρια μου» πού ξεχωρίζουι'/ε γιά 
τήν πορδίστικη (κλασική) λίτότη 
τους καί τή φιλοσοφικότη τοϋ νοή- 
ματου; Άπαντέχω κιόλας νά πάρω 
μέ δαύτα τό βραβείο του Νόμπιλε πού 
έφαγε στό Βόρειο Πόλο ζωντανόνε 
τό συφοριασμένο τό Μάλγκρηιμ.

Ζωή σέ λόγου σας τό λοιπό.
ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΤΡΕΣ
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AAQNI ΤΗΣ °ΠΑ11ΑΡΟΥΝΑΣ„
ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ ΚΕί ΚΑΙ ΚΕΡΙΕΠΑ ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ

Τό παιδί μέ τήν πρόωρον μουσικήν ιδιοφυίαν ή : Πώς έξελίσσεται ένα 
ταλέντο .

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔ1ΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΤΟΥ
• Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ - ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 40όν

Τό καλαμπούρι πού θά σάς δι- 
ηγηθούμε παρακάτω καί πού θά 
σας διοάξουμε τόν τρόπο τής πα
ρασκευής του, δέν γίνεται είς ό- 
ποιανδήποτε έποχήν τοΰ έτους. ’Α
νάγκη νά είνε περίοδος νηστείας 
διά νά έπιτύχη κοοθ’όλην τήν γραμ 
μήν. Πρός τούτο, πρέπει άπαραι- 
τήτως νά νυμφευθητε μέ μίαν νέαν 
κατά τό μάλλον καί ήτταν ευειδή 
καί καλό κάμω μένην—άλλά καί 
κακοκαμωμένη άν είνε δέν πρό
κειται νά παραβλάψη τήν παρα
σκευήν τοΰ καλαμπουριού, διότι 
ένα καλαμπούρι εΐνε ο,τι καί μία 
εύεργεσία. Ποτέ δέν χάνεται, δ
πως λέγουν οί Γάλλοι. Άφοΰ τε- 
λέσετε τούς Γάμους σας, έν πάση 
μεγαλοπρεπεία καί έπί παρουσία 
μεγάλου πλήθους προσκεκλη μέ- 
νων, τών όποιων τά ονόματα κα
ταγράφετε λεπτομερώς διά νά ήμ 
πορέσετε νά τούς ξανακαλέσετε έν 
καιρώ, δταν έπιστή ή κατάλληλοσ 
διά τό καλαμπούρι σας έποχή, ά
φοΰ, λέγομεν, τελέσετε τούς γά
μους σας, άποσύρεσθε μαζί μέ τήν 
νύμφην, ήτοι τήν διά πολλών χαρί- 
των κεκοσμημένην δεσποινίδα, ποΰ 
πρόκειται νά καταστήσετε κυρίαν, 
είς τόν Ιδιαίτερον κοιτώνα (κρεδ- 
6ατοκά"αραν), δπου έπιδίδεσθε 
είς τήν κατασκευήν τοΰ πρώτου 
σας παιδιοΰ, διά τής άνέκαθεν έ- 
Λα.- οζομένης κοινοτάτης μεθό
δου. Μετά έννέα μήνας ύποτίθετα: 
ότι τό πρωτότοκον τέκνον σας εΐ
νε έτοιμον πρός σερβίρισμα καί 
ή σύζυγός σας τό γεννά κατά τόν 
κανονικόν τοόπον.

Μόλις γεννηβή, ή έάν δέν βιαζό
σαστε, μετά παρέλευσιν όλίγου 
καινού, τό βαπτίζετε καί άν εΐνε 
άνόρι παρακαλεΐτε τόν άνά'δοχόν 
του νά του δώση τό όνομα του τε
λευταίου αύτοκράτορος τής Κων
σταντινουπόλεως καί τόάφίνετε διά 
νά μεγαλώση. Έν τώ μεταξύ έπι
δίδεσθε είς την κατασκευήν άλλου 
παιδιοΰ, διά τής ιδίας μεθόδου 
πού έχρησιμοποιήσοιτε διά τήν κα
τασκευήν τοΰ πρώτου σας παιδιοΰ, 
φροντίζετε δέ νά εΐνε τό δεύτερόν 
σας παιδί κορίτσι. "Οταν, μετά 
παρέλευσιν έννέα μηνών, τό κορί
τσι σας γεννηβή, σπεύδετε νά τό 
βαπτίσέτε, παρακαλεΐτε δέ τόν ά- 
νάδοχον νά προτίμηση ένα άπό 
τά όνόματα που συναντώνται είς 
τν3· 'Αγίαν Γραφήν καί νά τό όνο- 
μάση, παραδείνματος χάριν καί 
κατά προτίμησιν Σάρραν, κατόπ ν 
δέ τήν άφίνετε νά μεγαλώση δπως 
άφίσατε καί τόν Κωνσταντίνον.

Έν τώ μεταξύ τί κάνουν οι φί
λοι σας,' πού περιμένουν πώς καί 
τί, άπό τήν έποχήν τών γάρων σας 
τό ύπεσχημένον καλαμπούρι ; Ά- 

πλούστατα, περιμένουν. Καί περί- 

μένουν μέχρι τής ήμέρας πού θά 
τούς άποστείλετε προσκλήσεις διά 
νά έλθουν είς τό σπίτι σας νά τούς 
κάμετε τό τραπέζι. Ώς ήμέραν 
τοΰ πλουσίου γεύματος, πού θά 
παραθέσετε είς τούς φίλους σας, 
όριζετε τήν Κυριακήν τοΰ Πάσχα. 
Εννοείται δτι οί προσκεκλημένοι 
καταφθάνουν προθυμότατα συν 
γυναιξί καί τέκνοις είς τό σπίτι 
σας καί όσφραίνονται προκαταδϊ 
λικώς τήν κνισσαν τών άμνών ποϊ 
ύποθέτουν δτι θά ψήνωνται είς τήν 
αύλήν σας. Τέλος τούς καλεϊτε νά 
καθίσουν είσ τό τραπέζι καί άρ- 
χίζουν νά καταφθάνουν τά φαγη
τά. Άλλά ποία έκπληξις! "Ολα 
τά φαγητά εΐνε νηστήσιμα καί οΰ
τε σκιά ψητού άρνιοΰ παρουσιάζε
ται. Έν τούτοις οί φίλοι σας συγ- 
κρατοΰν τήν άγανάκτησίν των, δι
ότι περιμένουν μέ άνυπομονησίαν 
τό καλαμπούρι.

Τό γλέντι έχει φθάσει είς τό κα- 
τακόρυφον τής δυσθυμίας καί τής 
πλήξεως, όπότε ένας άπό τούς 
προσκεκλημένους,διερμηνεύων τήν 
κοινήν έπιθυμίαν, διατυπώνει τήν 
άπορίαν όλων είς μίαν έρώτησιν, 
τήν όποίαν καί σάς ύποβάλει:

— Διατί, κύριε, μάς έκαλέσατε 
είς τό σπίτι σας διά νά μάς κάμε
τε τό τραπέζι, ή μέρα πούνε σήμε
ρα καί άντί νά μάς παραθέσετε ό- 
βελίαν, τυριά, κόκκινα αύγά καί 
τά τοιαΰτα, πάτε νά μάς περάσετε 
μέ ταραμά καί μέ χαλβά ;

Σείς, παρ’ δλην τήν σφοδρότη- 
τα τής έπιθέσεως, παραμένετε κύ
ριος έαυτοΰ καί άντιμετωπίζετε 
ψυχραίμως τήν όμήγυριν. "Οχι δέ 
μόνον αύτό, άλλά καί χαμογελά
τε ένδομύχως, πεπεισμένος δτι δ- 
σον μεγαλειτέρα εΐνε ή άπορία, 
τόσον έντονωτέρα θά εΐνε ή από- 
λαυσις άπό τό καλαμπούρι πού έ- 
πίκειται. Δέν άπαντάτε κατ’ εύ- 
θεΐαν εις τήν έρώτησιν, άλλά στρέ 
φετε πρός τήν υπηρέτριαν καί τήν 
προστάζετε:

— Μαρία, φέρε έδώ τά παιδιά!
Ή ύπηρέτρια προσκομίζει τά 

παιδιά καί τότε σείς τά πέρνετε, 
τά τοποθετείτε πρό τών κατάπλη
κτων προσκεκλημένων καί λέγετε 
είς έπήκοον πάντων.

— Ξέρετε γιατί σήμερα, μολο
νότι εΐνε ή μέρα τοΰ Πασχα, σάς 
ταΐζω μέ νηστήσιμα ;

— "Οχι, άπαντουν οί προσκεκλη
μένοι έν χορό).

— Διότι, κυρίες καί κύριοι, έ- 
μεϊς σ’ αύτό το σπίτι έχουμε πάν
τα Σαρρα-Κωστή !

Καί δείχνετε ύπερηφάνως τά 
παιδιά σας, τά όποια, ώς ένθυμεϊ- 
σθε, όνομάζονται Σάρρα καί Κω- 
στής.

Τήν έπομένην τά παιδιά σας εί- 
σάγονται είς τό όρφανοτροφεΐον.

ΑΠ’ ΟΛΟΝ ΤΟ...ΕΘΝΟΣ
ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙΣ

ΤΗΝ ΒΕΣΣΑΡΑΒ1ΑΝ
’Ανάστατος εΐνε ή μικρά πολί

χνη της Βεσσαραβίας Κογιάντς, 
λόγφ μυστηριώδους έγκλήματος 
πού διεπράχθη ύπό άκατανομά- 
στους συνθηκας είς αύτήν κατά 
τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου πρός τήν 
Κυριακήν ή της Κυριακής πρός 
τήν Δευτέραν ή τηςΔευτέρας πρός 
τήν Τρίτην κλπ. (Πάντως πρόκειται 
διά κάποκχν άπο τάς ή μέρας τής 
έβδομάιδος, ή όποια παραμένει α
κόμη ανεξακρίβωτος.) Τά γεγονό
τα διεδραματίσθησαν ώς έξής : 
Περί τό μεσονύκτιον τής ήμέρας 
έκείνης καί ένώ ό ήλιος τής Βεσ
σαραβίας είχε δύσει πρό πολλοΰ 
όπισθεν τών Άπεννινικών "Ανδε
ων, άπό τό έσωτερικόν ένός οικι
ακού, τοΰ όποιου ή θύρα πάραδό- 
ξως ήτο κολλημένη είς τόν τοίχον, 
ήκούσθησαν κραυγα'ι διάτοροι. 
Μετ’ όλίγον έθεάθη έξερχόμε'νος 
τής οίκίας ένας δνθρωπος, ό 
όποιος κατηυθύνθη δρομαίως πρός 
τήν οίκίαν τής·μαμμής τοΰ χω
ρίου. "Οταν ή μαμμή άφυπνίσθη 
ό μυστηριώδης αύτός άνθρωπος 
τήν παρέλαβεν ύπό μάλης καί έ- 
λαδε πάλιν τήν άγουσαν πρός τήν 
πρώτην οίκίαν, άπό τήν όποιαν εί- 
χεν έξέλθει. Έν τώ μεταξύ αί ά- 
πέλπιδες καί όξείαι κραυγαί έξη- 
κολούθουν νά άκούωνται άπό τό 
έσωτερικόν τής οίκίας αύτής. Τι 
συνέδαινε ; Μετά παρέλευσιν μιας 
ή δύο ώρών άπό τής είσόδου τής 
μαμμής είς τήν μυστηριώδη οικί
αν, αί φωναι είχον παύσει, ή δέ 
μητέρα καί τό νεοννόν χαίρουν ά- 
κραν ύγείαν.
ΛΕΥΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΥΡΩΝ
Εΐνε καταπληκτική ή έντύπωσις, 

πού έκαμε τελευταίως είς ένα προ- 
άστειον τοΰ Λονδίνου, τό Μαννβμ- 
δέμπορο, μία πρωτοφανής περί- 
πτωσις μακροχρονίου διενέξεως, ή 
όποια έπεκράτει μεταξύ τών συν
οίκων ένός μικρού κλωβοΰ. Διά 
νά έννοηθή καλλίτερον τό κατα
πληκτικόν'αύτό γεγονός δέον νά 
σημειωθή δτι οί ένοικοι αύτοί τοΰ 
μικρού κλωβίου ήσαν μάγοι τό έ- 
πάγγελμα καί προέλεγον τό μέλ
λον τών άφελών, οι όποιοι ένεπι- 
στεύοντο εις αύτούς τάς οικονο
μίας των. Ή ψυχρότης αύτή έγί- 
νετο αφορμή συχνών έκτρόπων, τε
λευταίως δέ είχεν έξελιχθη εις ά- 
ληθινήν έμπόλεμον κατάστασιν, 
καθότι οί μαΰροι δέν έχώνευον 
τούς λευκούς. Όπότε μίαν άπό 
τάς τελευταίας ήμέρας ένας αί
λουρος πελωρίων διαστάσεων, εί- 
σήλθεν, άγνωστον πώς, είς τόν μι
κρόν κλωβόν, άφοΰ προηγουμένως 
τον έθραυσε διά τών όνύχων καί 
τών όδόντων του καί κατεβρόχθι- 
σεν δλους τούς ένοίκους, τόσον 
τούς λευκούς, δσον καί τούς μαύ
ρους, ώς καί τούς έχοντας χρώμα 
ποντικί, οί όποιοι δταν εύρέθησαν 
είς τό έσωτερικόν τοΰ στομάχου 
τής γαλής συνεφιλιώθησαν διά 
παντός.
Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΙΝΕ ΟΤΤΕΝΤΟΤΟΣ

Εΐνε γνωστόν δτι οί σοφοί δέν 
παραμένουν ποτέ άργοί. Διότι άν 
παρέμενον άργοί, δεν θά ήσαν σο
φοί, άλλά θά ήσαν άνθρωποι δπως 
έσεΐς καί έμεΐς. ’Ιδιαιτέρως δμως 
οί Γερμανοί σοφοί εΐνε πού εΐνε. 
Τί φαντάζεσθε οτι άνεκάλυψαν τε
λευταίως ; Ό δόκτωρ Τφλαντσεν- 
πφιλζιχαπρελμπιρνενμπάουμ, με
γάλος Γερμανός βοτανολόγος καί 
καθηγητής τής έφηρμοσμένης άν- 
θρωποβλακείας είς τό Πανεπιστή- 
μιον τής Έπιλειψίας, ένώ περιε- 
διάβαζε μίαν έσπέραν παρά τάς 
δχθας του Άμαζονίου άνεΰρεν έ
να κενόν κρανίον, τό όποιον ώμοί- 
αζε καταπληκτικώς μέ τό κρανίον 
τοΰ Άδόλφου Χίτλερ. ’Αμέσως ό 
σοφός καθηγητής φέρων τό πολύ
τιμον κρανίον του (ήτοι τό κρανί
ον τοΰ Άδόλφου Χίτλερ) μετέβη 
είς τήν Γερμανίαν καί τό έπέδει- 
ξεν είς τούς συνηθροισμένους σο
φούς τοΰ Ράιχ, οι όποιοι έπί τη 
θέα του άνεφώνησαν έκατοντάκις':

— Χί, χί, χί, τλερ I
Τό έπιφώνημα αύτό έδωκεν είς 

τόν σοφόν καθηγητήν, τοΰ όποιου 
τό δνομα δέν έπαναλαρβάνομεν 
διά λόγους εύνοήτους, οτι πράγ
ματι έπρόκειτο περί τοΰ κρανίου 
τοΰ Γεομανοΰ δικτάτορος, τό ό
ποιον οΟτος είχε χάσει δταν ήτο 
νέος κατά τινα συμπλοκήν. Έρω- 
τηθεις περί τοΰ πώς τό κρανίον 
εύρέθη κενόν, ό διάσημος καθηγη
τής περιήλθεν είς άμηχανίαν, ά- 
πήντησε δέ μετά πολλήν σκέψιν ό
τι τό φαινόΰενον αυτό παρατηρεί
ται τόσον εις τάς κεφαλάς, δσον 
καί είς τάς κολοκύνθας.

0 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ: ΦτοΟ νά πάρη δ δ'.άολος ! Τό έργο 
τελειώνει κΓ έγώ είχα ξεχάσει νά άνοίξω τήν αυλαία

(Σκίτσο κ. Σ. Πολενάκη)

0 ΙΟΥΝ1ΟΣΕΦΘΑΣΕ!...
ΕΝΑ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΑΣ ΜΑΣ
Οί μαδηταί καί οί μαΰτ'ιτριες—ή μάλ

λον οί μαθήτριες καί οί μαΟηταί, διότι 
τό κανονικό εΐνε οί μαΌηταί νά μπαί
νουν άπό πίσω άπό τίς μαθήτριες—κα
τά τό πρώτο δεκαήμερον τοΰ ’Ιουνίου 
παύουν νά διαβάζουν τό δεκαήμερον 
τοΰ Βοκκακίου καί τά άλλα «ηθικοπλα
στικά έργα καί μελετούν λίγο τά μα- 
Οήματά τους. Διότι εΐνε γνωστόν και 
άναμφισβήτητον, δτι ή Άνοιξις είνε 
διά τήν μαθητιώσαν νεολαίαν ή έποχή 
τών έξετάσεων καί τών... τάσεων...

Ό αστυνομικός συντάκτης τής «Πα
παρούνας» έσπευσεν αμέσως έπί τόπου 
εις τά διάφορα σχολεία, δπου δολοφο
νούνται οί αρχαίοι συγγραφείς καί οί 
μεγάλοι μαθηματικοί καί έπιστήμονες 
καί έκαμε τάς άκολούθους συνταρακτι
κός περιγραφάς τών ’δραμάτων τών έ- 
ξετάσεων :

ΔΡΑΜΑ
Πρόσωπα: Ευειδή καί δροσερά 

μαθητών καί μαθητριών.
Πράξις Α' (Στά κρυφά, πίσω ά

πό τά θρανία).
Καθηγητής: Ποΰ καθόταν 

ο Ξέρξης, όταν είπε, οτι οί «άνδρες 
έγιναν γυναίκες» καί τί έβλεπε;

"Ενας μαθητής: Καθότα
νε στό ξενοδοχείο Μπάγκειον και 
έβλεπε τήν 'Ομόνοια.
Καθηγητής: Είσαι αδιά

βαστος· θά σοΰ βάλω τρία! Νά ά- 
παντήση άλλος.

"Α λ’λ ο ς μ α θ η τ ή ς: Καθό
τανε στό λόφο τοΰ Φιλοπάππου και 
έβλεπε τήν πόλι τών όνείρων μας..

Πράξις Β' Κ α θ η γ η τ ή ς: "Ο
ταν βγήκε ό Όδυσσεΰς στή νήσο 
τών Φαιάκων καί παρουσιάσθηκε 
γυμνός μπροστά στή Ναυσικά, γιατί 
τής ζήτησε λάδι ν’ άλειφθή;

Μία μαθήτρια: Διότι τοΰ 
είχε βγή τό λάδι στό κολύμπι.

Κ α θ η γ η τ ή ς: Ή Πηνελόπη 
τί συμβολίζει;

"Αλλη μαθήτρια: Την 
απιστίαν!

Καθηγητής: Πρόσεχε, παι
δί μου!

Μαθήτρια: Προσέχω, κύριε 
καθηγητά. Ή Πηνελόπη είνε σύμ- 
βολον τής άπιστίας, διότι είχε τό
σους μνηστήρας, ώστε δέν μποροϋ 
σε νά μήν κάνη απιστίες πότε στόν 
ένα καί πότε στόν άλλον. Δέν μάς 
ξέρετε καλά εμάς τίς γυναίκες, κύ 
ριε καθηγητά.
Καθηγητής: Τί άόριστος 

είνε αύτός;
"Ενας μαθητής: (άορί- 

στως): ”Αχ, καλέ...Παθητικός.
Καί ό κάθε μαθητής έλεγε ότι 

εΐνε παθητικός. Μόνο ένας στρυ
φνός παίδαρος μέ βραχνή φωνή 
είπε ότι είνε «Ενεργητικός»!...

Καθηγητής: Ό Μενέλαος 
ποιας χώρας ήτο βασιλεύς;

Μαθητής : Τής Κερατέας.
"Αλλος μαθητής: "Οχι, 

κύριε καθηγητά. Έκεϊ έβ<χσίλευ- 
σε ό σουλτάνος Παπτα-Ματθαΐος 
κατά τό 1933 μ. X.

Καθηγητής: Τί ήτο ό με
σαίων ;

Μαθητής : Έποχή τών μο
ναστή ρ ιών, κατά τήν οποίαν ό Σο
λωμός έγραψε τό «Μοναστηρίσια 
μου ώμορφη...»

Καθηγητής : Ποιος ίδρυ
σε τήν Μονήν τοΰ "Αθω ;

Μαθητής: Ό Ιερομόναχος 
Σωκράτης.

Καθηγητής: Τί παράγει 
ή Κορώνη ;

Μαθητής : Μπαρμπάδες.
Καθηγητής : Καί ή Αρ

καδία ;
Μαθητής: Μυταράδες. 

ΠΡΑΞΙΣ Γ'.
(Μπράβο κουράγιο!)

Καθηγητής : Ποιόν έμι- 
μήθη είς τήν πατριωτικήν του δοά- 
σιν ο Κολοκοτρώνης ;

Μαθητής: Τόν Πλαστήρα.
Καθηγητής : Άφου οί 

δύο αύτοί άνδρες μοιάζουν, πώς 
πρέπει νά άναγράψη τά όνόματά 
των ή Ιστορία ;

Μαθητής: Νά πάρη άπό τό 
δνομα τοΰ Κολοκοτρώνη την πρώ
τη λέξι καί νά τήν βάλη στοΰ Πλα
στήρα.

Καθηγητής : Τώρα θά 
σάς ρωτήσω Ολίγα έφηρμοσμένα 
μαθηματικά. Ποΰ έφαρμόζεται ή 
άφαίρεσις ;

Μαθητής : Είς τά δημό
σια ταμεία.

Καθηγητής: Καί δ πολ- 
λαπλασιασμός ;

Μαθητής : Σ τοΰ κάθε πολυ
τέκνου τή συμβία.

Καθηγητής: Ή Λιλίκα νά 
μάς κάνη ένα τρίγωνον.

Λιλίκα : "Αν θέλετε τό ’Ιψε
νικόν τρίφωνον, κύριε καθηγητά, 
άργότερα θά τό κάμω, δταν θά 
παντρευθώ.

ΑΥΛΑΙΑ
"Οταν έπανελήφβη ό διαγωνισμός, δ- 

ξητάσβησα-ν οί μαΰηταί έπί τής αστρο
νομίας, ήτοι έπί τών άστέρων (Λίλιαν 
Χάρβεϋ, Βίλλυ Φρίτς, Άινν "Οντρα, 
Ζοζέ Μοχίκα κλπ.) καί ήρωτήδησαν έπί 
τών τροχιών των καί τών έκτροχιασμά- 
τιον των. Ε’ις αύτό τό μάδημα άπεδεί- 
χδησαν δλοι φωστήρες. Έπεκράτει σκέ- 
ψις μεταξύ τών καθηγητών νά τούς πε
ράσουν δλους καί δλες στήν άλλη τάξμ 
Ό συντάκτης μας δμως δέν έκάδησε 
νά παρακολουΟήση τό εύχάριστον θέαμα.
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Ό δαφνοπαπαρουνοστεφής ποιη
τής κ. "Ονειρος Κελεπούρης, καθ’ 
ήν στιγμήν, καταλαμβανόμενος ύπό 
έφιάλτου, ένώ κοιμάται, έμπνέεται έ- 
»α άπό τά περίφημα «’Απονενοημέ

ΜΕΓΑΙ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
Γ (Τοΰ διάσημου συγγραφέως)

Κ. ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΕΡΩΣ. "Οταν Ιδήτε είς τόν ΰ

πνον oaj ότι κάμνετε έρωτα, ση
μαίνει το όνειρον ότι το πρωί πρέ
πει νά αλλάξετε πολλά πράγματα.

ΚΑΡΒΕΛΙ. ’Όταν ίδήτε είς τόν 
ΰπνον σας καρβέλι σημαίνει ότι ό
ποιος πεινάει καρβέλια όνειρεύε- 
ται.

ΑΡΛΟΥΜΠΑ. Όταν ίδήτε είς 
τόν ύπνον σας ότι άσχολείσβε μέ 
αρλούμπες σημαίνει τό όνειρον στε 
νοχωρίαν καί άνάγνωσιν «Παπα
ρούνας».

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Όταν ίδήτε εις 
τόν ΰπνον σας Βενιζέλον—καλύ
τερα νά μή τόν ίδήτε.

ΜΗΧΑΝΗ. Όταν ίδήτε είς τόν 
ΰπνον σας μηχανήν, σημαίνει τό 
όνειρον νά φυλαχδήτε άπό τόν πρώ 
τον φίλον πού δα συναντήσετε τό 
πρωί.

ΣΥΖΥΓΟΣ. "Οταν ίδήτε είς τόν 
ΰπνον σας σύζυγον, σημαίνει τό ό- 
νειρον ότι είσθε φίλος τής συζύγου 
του.

ΜΠΑΡΟΥΤΙ. 'Οταν ίδήτε είς 
τόν ΰπνον σας ότι βρωμάει μπα
ρούτι σημαίνει τό όνειρον ότι βρω 
μάει μπαρούτι.

ΠΑΙΔΙΟΝ. Όταν ίδήτε είς τόν 
ΰπνον σας παιδίον, σημαίνει τό ό- 
νειρον, ότι ρέπετε πρός τήν καλο
γερικήν.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ. ’Όταν ίδήτε είς 
τόν ΰπνον σας έπιστολήν, σημαί
νει τό όνειρον οτι γράμμα 8ά λά
βετε.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ. "Οταν ίδήτε είς 
τόν ΰπνον σας ότι είσθε άθώα πε
ριστερά—ϊδε Πλαστήρας.

ΔΙΚΤΑΤΩΡ. "Οταν όνειρευδήτε 
ότι είσθε δικτάτωρ, έξετάσατε τό 
πρωί άν στάζουν τά κεραμίδια.

ΒΡΟΧΗ. "Οταν ίδήτε βροχήν κα 
τά τόν μήνα Μάϊον. σημαίνει τό ό 
νειρον ότι είσδε ιδιοκτήτης καλο
καιρινού δεάτρου, όπότε—βράσε 
ρύζι.

ΕΜΜΈΤΡ3Σ ΕΦΗΜΕΡ1Σ TOY “E6N0YS.,

10ΙΒΝΟΙΚΟΙΤΜΓίϊίΙ
(’Από τήν έφημερίδα «Έθνος» τής 

30ής καί 31ης Μαϊου 1933)
Γιά τήν πρόοδο τοϋ Δήμου, 
βρέ, τί έπκθες, παιδί μου, 
πάει κι’ ή ψήφος στάς γυναίκας 
ώς δ έκ Μεδίνας Μέκκας.

Νά συμβούλιο^ π’ άξίζει 
διά ψήφον μετ’ δλΐγον 
άλλά Θά έξωραίζη 
τδ δρεπάνι είς τδν τρύγον.

Δέν Θά κτίζη πειά στήν άμμον 
αί γεροντοκόραι ούτω 
κι’ ή πλατεία τών ’Αγάμων 
Θά μαστιγωθή μέ κνούτο.

Ο ΚΑθΡΕΠΤΗΣ
ΣΠΜ. «ΠΑΠΑΡ.». — Καταλάβα

τε τίποτα ; ”Av δχι, δέν πειράζει ! 
Οί άναγνώσται τού «’’Εθνους» κατά
λαβαν!

να Διαδήματα» του. Προσέξατε τήν 
ένθεον έκφρασιν τής ποιητικής μορ
φής τοΰ ποιητοΰ μας, κατά τήν στιγ 
μήν πού οίστρηλατεϊται άπό τόν θειον 
πυρετόν τής τέχνης!

ΝΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
’Από τά Μουλκέϊκα ’Ασιχτήρια

Ντύθηκα μέ το σκάφαντρο τοΰ δύτη 
οτάγαπημένα μου τά κατεβώ τά βάθη 
τό φορατζή ξεχνώ τόν αγιογδύτη.
—ΤΩ, φαντασίες πού τό μυαλό μα; πλά- 

(θει !.!

Βαστώντα; στό δεξί μου ενα καλάθι 
οπ’ εΰρισκα χόντρυνε μαργαρίτη 
τόν πρόσθετα στό έξωτικό μου άρμάθι 
.τσόχα γιά μπουναμά στήν ’Αμφιτρίτη.

Μάζωνα μπακαλιάρους κι’ αυγοτάραχα 
κάλλια πό κείνα πδχουν στά μπακάλικα 
καί μέ κοράλια ματωμένα κι’ άλικα 
καί μέ λουλούδια μέ χρυσόνε κάλυκα 
δ κάλαθό; μου γιόμιζεν άτάραχα.

Δοοσοσταλίδες λάμπανε
δπου σπηλιές Απόσκιε; τού πυθμένα 
κι’ έλεγε;: αλήθεια λάμπα ’νε 
καί φέγγει γιά τό δρόμο καί γιά μένα. 
Κι’ έσερνα τό καλάθι μου 
γεμάτο μαργαρίτες καί κοράλια 
μέ τοΰ βυθοϋ τοΰ ράθυμου 
γελώντας τά μεγάλα χάλια.

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ
πρώην καθηγητή; τή; «ριλολογίας απο

λυθεί; λόγφ ανιάτου μούρλιας.

ΕΞΕΧΟΥΣΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!

Ό ώοειδής καλλιτέχνης καί ποιη
τής κ. Βασος Μεσολογγίτης, ό ό
ποιος χρησιμοποιεί τά πολλοτπλά 
προσόντα του ώς διευθυντής τοΰ 
εύαγοΰς οίκου έν δδώ «Κάνιγ- 

γος 300».

Ό Δουλφής ΖΗΤΕΙ άπό τώρα 
παιδιά, νά τά υίοδετήση, δταν έ- 
ξέλθη άπό τάς φυλαχάς. Ευκαιρία 
μοναδική διά τούς πτωχούς γονείς 
πού έχουν πολλά παιδιά, νά άπαλ 
λαγούν άπό μερικά.

Ό ζηλωτής τοΰ Πειραιώς ΖΗΤΕΙ 
άπαγωνέα διά τήν δευτέραν του 
κόρην διά νά εΰρεθή είς τήν εύχά 
ριστον θέσιν νά τήν αποκληρώσει 
καί αύτήν.

— >
I >

Ματιάστηκα, μπαθιάστηκα, τσακώθηκα, 
(μαγκώθηκα 

μού κάηκαν τά σωθ.κά, 
ματάκι μου, τσιτώθηκα, τσατίστηκα, 

(τσακίστηκα 
κι’ άπό τά κορακίστικα, 
έσκίστηκα, κουρντίστηκα, σκορπίστηκα, 1 

(άπορπίστηκα | 
τά σπί.άχνα μου άπόμειναν ξερά καί θε-. 

(νηστικά I 
κι’ άπ’ δστερις παράτησα τά σκέρτσα I 

(κοκκονίστικα 
καί κλείστηκα 
στά μάγια τά κουκλίστικα, 
άφόντας μερακλώθηκα 
καί τρικλομπερδουκλώθηκα, 
στ’ άνιόδυνα, 
στά ρόδινα 
θάν τδδινα, ψυχή μου, στά γιόματα 
καί κοκκινοπρασίνισα σάν άγουρη ντο- 

(μάτα.

II

Γειά σου, χαρά σου, Σκορδαλέ, τάψήλου 
(σάν παγαίνεις 

κ' έρρινα κελαϊδάς 
σάν ένας παππάς ασεβος, τσαγκός καί 

(τραγσγένης 
κι’ ώριόπλουμος πηδάς.

Πόσες φορές στ' απόβραδου τό μεσα- 
(νύχτι άντάμα 

τί; συφορές σου γρίκησα 
καί στού τρανού τον πόθου σου τό τεφα- 

(ρίκι άνάμα 
π' άπόειδα καί σ’ αδίκησα.

Μαντώ, Μαντώ μου, άπάρθενη, ά-νόρ- 
(ρμια τού Γιούνη, 

στό ζβέρκο σου, στό ζβέρκο σου σκάλω- 
(σε τό μαμούνι 

μές στά μουλοσπορίτικα 
τά όργια τ’ άγιορείτικα.

Κι’ ώϊμέ, ώϊμέ, μαράγκιασα χτυπώντας 
(τό κουδούνι.

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

Ό ασυνάρτητος κι' άσυναρμολόητος 
γνά τήν πλέμπα ποιητής τών «’Απονενο
ημένων Διαβημάτων», πού την έχει ψω
νίσει γιά καλά τή βασιλοπούλα. Άπό 
τήν όλοκαίνουργια συλλοή του «Ματζα- 
φλάρια κι' Άραιπόσταρα» πού βρίσκε
ται σέ χτύπωση. Κι’ δχι νάν τό καυκη- 
θώ, μά σάς τό λέω, λόγο τιμής, πώς 
τέτοια συλλοή δέν ήρτε ποτές στό φώσν, 
άφόντας στήν 'Ελλάδα υπάρχει ποίηση. 
Άς λένε οΐ ζουλόφτονοι! Ό Κελεπού- 
ρης είνε ένας καί μονάχος καί οι οποίοι 
μιμητάδες του σέ κέντρα λαχτίζουνε καί 
νό φτάξουνε δέ μπορούνε τις έμπνεψής 
του τις άψηλοκορφάδες, δσο κι’ α κα- 
πριτσονόντουνε καί βάζουνε τά δυνατά 
τους. Τάδε λέγει Κελεπούρης, Κελεπού- 
ρης ! Ή τέγνη είνε δύσκολη κι’ άλλοί 
του πού τηνέ δουλεύγει καί τρώει τά 
νιάτα του τά γοΰρμα. Βό,ς έξεμπλάρια!

Ο. Κ.
------------- ---------------------

ΑΡΑΟΥΜΠΕΣ^ΝΤΟΠΙΕΣ
Παντζάρια καί χρυσάγγουρα καί 

(κβυνβυπιδοσάλτσες.
Δέ σά; πηγαίνουν, δεσποινίς, αΰ- 

(τέ; ή ρόζ ή κάλτσες..!
Βρισές, χασές καί βερεσές και δε- 

(κια.^μέτρα πήχες...
ΚΓ εκείνη δέν άπήντη<>«ν! Ώ, ό- 

(λα είνε τρίχες!., 
Μή μέ λησμονεί, αγάπη μου, σα- 

( ρανταποδαρούσα!...
Μέ πήρες στό λαιμό σου, έσύ, κα

ταραμένη Μούσα!..
Πάλι μέ χρόνια, μέ καιρούς, πάλι 

(δικά μας θάνε!...
Κάνουν φτερά....δυό φάλαινες κι' 

(άπ’ τό βουνό πετάνε!..
Πώς μέ θωρείς ακίνητος; Πώς τρέ- 

(χεις.,.ένώ στέκεις;...
Κακός, ψυχρός κΓ άνάποδος. Μην 

(είσαι πιά ζευζέκης....
Χαβάνια καί γουδόχερα, γαλέττες 

(καί ταμπούρλα.
"Αμ, πού θά πάτ), στά βουνά; Σ’ 

(άνθρώπους πάει ή μοΰρλα!..
Σέ γνωρίζω άπό τήν κόψη τού σπα- 

(θιοΰ τήν τρομερή...
Τό χέρι σας φιλώ, μαντάμ. "Αλλα 

(ήθη, άλλοι καιροί!..

Πολιτικός, διάσημος υβριστής ΖΗ 
ΤΕΙ χμχξχν, διά νά λέγτ) άνερ- 
χομενος έπ’ αυτής τά «έξ άμάξης» 
είς τούς αντιπάλους του.

Κυβερνήτης κινδυνεύοντας πλοί
ου ΖΗΤΕΙ επειγόντως ν’ άγοράση 
μηχάνημα ασυρμάτου διά νά 
ποοτείλτ) τό σήμα τοΰ κινδύνου.

Μαινόμενος έξ δργής κατέφθασεν 
είς τά γραφεία μας δ κ. Μοϋλος 
Πουλόπουλος, αδελφός έκ κλεψι
γαμίας τοΰ μεγαλοπρεπούς λογο
τέχνου καί συνεργάτου μας κ. 
Π ούλου Πουλοπούλου, καί μάς έ- 
ζήτησε τδν άδελφόν του διά νά τόν 
φονεύση. Δέν λέγεται «Μοΰλος 
Πουλόπουλος, άλλά Κάϊν Πουλό- 
πουλοςΙ» μάς έδήλωσε φρικιών 
έκ μανίας καί δτι ουδέποτε πλέον 
θά έπιτρέψη νά δημοσιευθή είς τό 
περιοδικόν μας σπαραχτικό πεζο
τράγουδο τοΰ άδελφοΰ του, πού 
άποτελεΐ τό αίσχος της οικογένει
ας τών Πουλοπουλέων. Τοΰ τό ό- 
πεσχέθημεν σεβόμενοι τόν πόνον 
του. ’Αλλά τό καθήκον μας έναντι 
τών άναγνωστών μας είνε ισχυρό- 
τερον τοΰ δικαίου φόβου μας έκ 
της άπειλής τοΰ κ. Μούλου Πουλο
πούλου. Καί πρό τοΰ καθήκοντος 
άψηφοΰμεν τήν όργήν τοΰ άτυ- 
χρΰς άδελφοΰ. "Αλλωστε τί πρός 
ή μάς ; ’Αδελφός του είνε—άς τόν 

σκοτώση!

KAINOYPIQN MEfAACM AHM 
rYNAIKONJAI ΠΑΙΑΟΚ

Ή Ywaixa είνε γιά τόν έρωτα 
δ,τι δ άνδρας γιά τή γυναίκα.

Κωστής Παλαμάς 
ποιητής

Νάσαι γλυκοσκ;αζούμ®νος μές 
στοΰ πυροφανιού τή μτναστακάδα, ό- 
πού ρουφφ τό γαΐμα σου γλοιώδικα.

ΠοΟλος Πουλόπουλος 
τέως έμπορος άποικιακών

Ή δημοκρατία άπέθανε, ζήτω ή 
δημοκρατία!

Άλέξ. Παπαναστασίου
Δέν Θά έπιτρέψωμεν ποτέ νά μή 

κινδυγεύση ή δημοκρατία.
ΈλευΘ. Κ. Βενιζέλος

Δέν θέλομεν βασιλέα. Άλλ’ άν έλ- 
θη καλώς άς όρίση.

Γ. A. Β.
Τά περί άνακ'.νήοεως δυναστικού 

ζητήματος διαψεύδω ώς άνάξια δια- 
ψεόσεως.

Π. Τσαλδάρης
Τίποτα δέν αξίζει δσο ή ομορφιά 

τοΰ σώματος.
Γ. Κονδόλης

Δηλώ δτι ούδεμίαν σχέσιν Ιχω μέ 
τόν ’Ελευθέριον Κ. Βενιζέλον, τέως 
πρωθυπουργόν.

ΈλευΘ. Κ. Βενιζέλος 
κρεωπώλης

Γιατί νά σέ γνωρίσω;
Πώλ Νόρ 

Διαβάζετε τήν. «Παπαρούνα».
Ό ίδιος

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

ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ
Σεμνή κΓ απέριττη ώ! κόρη 
μέσ’ στής ζωής τό ανηφόρι 
απαντηθήκαμε μαζύ
τό Γολγοθά ανεβαίνοντας πεζή.

Μέ κύτταξε; μέ μιά ματιά 
όπου σάν γέρικη ’Ιτιά, 
Δροσιά έσκόρπισες τριγύρω 
κΓ είπα στό νούμ’ έδώ άς γύρω.

Εινε βαρειά ή άποστασιά 
μέσ’ στής Ζωής τήν μοναξιό 
Σεμνή κΓ απέριττη ώ! κόρη 
είς τής Ζωής τό ’Ανηφόρι... 
Άθηναι Αύγουστος 1933

Μ. Λιγδής

HOY AVTPBMOY ΠίΙίΖΙ
ΚΓ άνοίξανε σά σήμερις τής ζήσης 

τά λαγούμια καί χύμα τά σαρδελοζού- 
μια ά.τ’ τά μ-τατζάκια τρέχουνε καί τά 
τρσττοσάρια καταβρέχουνε !

Άλλοι σου, άλυσσόδετε καΰμέ, πού ό 
σπαραγμός, ώϊμέ, τοϋ πόνου άδρόφι γν- 
νη κι’ ό βαρεμό; τοΰ μισογύνη σ’ άνώ- 
μαλες τόν έρριξε όρέξες καί σέ χυδαίες 
ί|ες.

Τοΰ μασταριού σου σ’ άρμεγμα, Μού
σα μου στέρφα κι’ άγονη, τσιμπλοϋ και 
οτρα-βοσάγωνη ποΰ άμ-τώχνης τά πλε
ούμενα, στυλά ψηλοστεκούμενα, στο 
σφϊγμα τοΰ σουτιέν.

Καί κρέπι μαροκαίν—ά, τόν Κοκέν! 
—φοράς, στής ζαφοράς τή γέψη, πού 
στό μαγγανοπήγαδο είχες ρέψει, όντας 
σ’ έχανε ζέψει καί σ’ ίχαν μουφ-λοιίέ- 
ψει, βρέχοντας τήν τριχιά γιά νά μα- 
ζέψη κι’ δσοι έχανε χαζέψει—&, μανό- 
λιες !

’Απάνεμα, μέσα στ’ όνειρο.τλάνεμα 
βαράς τόν ταμπουρά κ’ έτσι άπερνάνα 
οί μήνες—ώ πείνες I

Κι’ ούτε πού τό σαλιάρισμα στοΰ πό
θου τοΰ γαϊδουρινού τό γκάρισμα πού 
ή Πούλαινα βουτάει τήν Κουτσούμπαι- 
να, όντας τ’ άντρου της τοΰμπαινα στή 
μύτη ποΰ άξια παράβγαινε μέ τόν κο
μήτη.

Μπαρούτι μά καί μπούλβερη βρωμών
τας σκάρισε δ Σολομώντας κι’ άνέγγμ 
χτα σκροπώντας ροδόφνλλα κι’ αγκά
θια, ρουφάει τοΰ αποσπερνού τά κατατ 
κάδια.

θρεφτάρι μοΰ τον έσαξες τό μπακα
λιάρο, που δέ φοβάται χάρο, μά έτσι 
θά καμώνεται άτόφιος καί λαχταρά τις 
πίκρες σάν ψόφιος. Πούσαι, γλυκεία 
μου;

ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ό μπακάλης πού φτώχεψε. Λογοτέ
χνης όχι «έξ έξεως», άλλά ένεκα ή ά
τιμη ή περίσταση. Πώς τήν έπαθε ; 
Ούτ’ ό ίδιος δέν ξέρει ; Φταίει ή κατα
γωγή του ; Τό γαΐμα τό έλληνικό, πού 
τρέχει στις φλέβες του ; Ποιός ξέρει ; 
Γνωστό είνε μονάχα ένα πράμα: πώς 
ώς τά σαρανταπέντε του δέν ήξερε τί 
θά πή λογοτεχνία, παρά μονάχα πού 
τήν είχε ακουστά ό φουκαράς. Λόγιοι 
τοϋ κουβαλάγανε τις συλλοές τους, τυ
πωμένες κι’ ατύπωτες πού δέν τις είχ» 
γιά τίποτες, μά τις αγόραζε μέ τήν ο
κά. "Ομως, έδώ πληρώνουνται ούλα. 
Ήρθε κ’ ή σειρά τού σκληρού μπακά
λη νά πουλιέται μέ τήν όκά !...

Ματαιότης, ματαιοτήτων !

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟ
Μοΰγνεφες, φίλη, μούγνεφες, μέ τό 

(στραβό σου μάτι 
κι’ ήρτα σιμά κι’ άνάπνεψα τή μυρουδιά 

(τοή κάλτσα; σου 
τήν ώρια τοΰ στομάτου σου τή μπόχα 

(μύρισά τη 
ξεκούρασα τάφτιά μου μέ τά φάλτσα 

(σου.

Κ’ ήσταν μορφιά, σάν άγγελος τσή κό- 
(λασης εξόριστος, 

τ’ άλικο στοματάκι σου άμ’ τδν’ άφτι 
(κι’ ώς τάλλο 

κι' δ πόθο; μέ σιγότρωγεν άψής κι’ ά- 
(περιόριστος 

νά σφίξω τό κορμάκι σου, ίδιο σακκί 
(κοκ άλω.

Τά ζουμερά τά στήθια σου στρωτά σάν 
(πεζοδρόμια 

νά ζούπαγα κι’ άς πέΰαινα, ώ μαρμα- 
(ροτραχήλα 

ποΰν τά λαιαά σου σάν πετσί ψωριάρη 
(σκύλλου όμοια 

κι’ οι τορνευτές οΐ γάμπες σου σά ρο- 
(ξιασαένα ξύλα.

Μά σύ πανώρια μ’ άφησες καί πέταξες 
(σάν φάλαινα 

ένφ τό μάτι τό γκαβό σάν κούιουπα μ’ 
(έκύττα 

κι’ εκλαΓ ή καρδιά μου ποΰμεινε πεν
τάρφανη και τάλαντα 

μέ σκουριασμένη μέσα της τήν πρώτη 
(σου σαγίττα.

Άλλοί μου, άλλοι μου, πάτησα καταμε- 
(σίς στήν πήττα. 

’Οχ’ τή σιλοή μου «Καβουρο- 
μάνες καί κατσαβίδια»

ΑΧΘΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ
"Αλλοτε παπά; στήν έλληντκιά παροικία 
τής Άουστραλία; πού τόνε σκολάσαν» 
ξουρίζοντά; του τά... γένεια γιατί έζη- 

ταγε νέα παιδία δράσεως.
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Η ΙΠΠΟΔΡΟΛΠΑΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
Συνήλθε χθες ή έπιτροπή τών 'Ιπ

ποδρομιών. Παρ’ ό.τι ούδέν άνε- 
κοινώθη φαίνεται ©τι έλήφθησαν 
σοδαρώταται άποφάσεις διά τά 
ίπποδρομιακά ζητήματα καί ιδί
ως διά τήν ίπποπαραγωγήν.

Χθές χατόπιγ προσχλήσιεως συνήλ
θε*/ ή διοικούσα έπιτροπή τών ιππο
δρομιών καί έλαβε σοβαρωτάτας α
ποφάσεις σχετιχώς μέ τά φλέγοντα 
Ιπποδ.ραμιακά ζητήματα.

ΆπεφασίσΟη λοιπόν σχετιχώς νά 
χαιθιφρωθή κατά Σάββατον Γκάρτεν 
—Πάρτι όπου άντί άλλου κρέατος θά 
σερβάρωντατ παιδάκια, κοτολέττες 
καί μπούτια άλογίσια. Αύτό κατά 
γεινικήν όμολσγίαν θά έπιφέρη με- 
γάλην διάδοσιν καί θά αύξηση τήν 
αγάπην πρός τήν εύγενή ιδέαν τών 
ιπποδρομιών.
—Νέοι άραδωοοΐ τής Συρίας καί 

Αίγυπτου
Τόσον ή Αιγυπτιακή Κυβέρνησές 

βσον καί ή Γαλλική στρατιωτική δι
οίκησές Συρίας, άπηγόρευσαν τοΰ λοι 
ποΰ τήν χρησιμοποίησήν ίππων ήμϊό- 
νων καί όνων ώς μεταφορικού μέσου 
χαρακτηιρίσασα τούτο ώς αναχρονι
στικόν. Κατόπιν λοιπόν τής άχρη- 
στεύσεως τόσου ύλικοΰ άναμένεται 
νέα εισροή ίππων έκ τών άνω χωρών 
διά τόν ιππόδρομόν μας. Γνωστοί δ- 
μογενεΐς έξ Αίγύπτου καί ό γνω
στός μεγαν.οιδιοκτήτης έκ Συρίας 
Σκαμπίλλα Μπέης, άνέλαβον νά με
ταφέρουν ένταϋθα τούς άγ,ρηστευομέ- 
νους, βέβαιοι δντες δτι θά τούς μο- 
σχοπουλήσουν πρός χρήσιν τοΰ έν 
Φα,λήρω ιπποδρόμου.
—'Η καθαρόαιμος «Άλκυών» έγέν- 

νησε πώλον
Εκατόν και είς κανονιοβολισμοί 

Ανήγγειλαν σήμερον τήν πρωίαν τήν 
γέννησιν είς τά ιπποφορβεία Κάντζας 
νέου πώλου τής γνωστής Άντζελίς. 
'Ο νεογέννητος ύπόσχεται νά άκολου 
θήση’κατά γράμμα τήν ιστορίαν τών 
γονέων του. Χαρακτηριστικόν τών 
αντιλήψεων τοΰ νεογεννήτου καί τό 
όποιον πρέπει νά έχουν ύπ’ δψιν των 
οί φίλιπποι είνε καί τό δτι ευθύς ώς 
έγεννήθη έζήτηαε νά τοΰ έξηγήσουν 
τί θά πή «πάω γιά κούρσα», τί θά πή 
κρατιέμαι καί άού πωλοΰνται οί καλ 
λίτερες καραμέλλες. Είς τόν νεαρό·,/ 
πώλον έδόθησαν αί δέουσαι Ιξηγή- 
σεις.
—'Η λειτουργία τοΰ Σουϊπσταιηκ

Καθ’ α πλη,ροτρορούμεθα έντός τής 
έβδομάδος θά λήξη όριστικώς τό ζή
τημα τής λειτουργίας τού Σουϊπστέικ 

διά τής παιραχωρήσεως όλοκλήρου 
τοΰ ©ΐσπραχθησομένου ποσού είς τήν 
πενομένην Εταιρείαν 'Ιπποδρομιών. 
Έκκύβέυσις δέν θά γίνη δεδομένου 
δτι χρήμα δέν θά διατεθή διά κέρδη. 
Είς τούς άγοραστάς δμως τοΰ λαχεί
ου θά έπιτραπή άντί κερδών νά είσέλ 
θουν άπαιξ δωρεάν είς τόν ιππόδρο
μον Φαλήρου κατά τάς ήμέρας τών 
διακοπών τοΰ μεταπροσεχοΰς μηνός. 
—’Ήρχισαν αί αφίξεις ξένων άνα-

έατών
Άφίχθησαν άπό τής παρελθούσης 

έβδομάδος έξ Ευρώπης δπως ιππεύ
σουν είς τόν ιππόδρομον μας οι χρι
στοί άναβάται Μπέκρα, Ταύλα καί 
Πίνε. Καί οί τρεις είργάζοντο τελευ 
ταίως είς τό ίπποδρόμιον Μπαστα- 
κράτα τό όποιον, ώς θά ένθυμούνται 
οί άναγνώσται μας είχε δώσει πρό έ- 
τών σειράν παραστάσεων έν Άθή- 
ναις καί είς τό οίκόπεδον τών Βασι
λικών Σταύλων δπου σήμερον εύρί- 
σκεται τό Μέγαρον τοΰ Μετοχικού 
Ταμείου.
—©ά άπαγορευθΰ ή είσοδος είς 

τούς πτωχούς

Κατόπιν άποφάσεως τών ένδιαφε- 
ρομένων, καί έπε·ιδή τελευταίως έ- 
μειώθησαν αί εισπράξεις καί τά κέρ
δη τής Εταιρείας ιπποδρομιών, ά- 
πεφασίσθη δπως μή έπιτρέπεται τοΰ 
λοιπού ή είσοδος είς παίκτας τών 
όποιων τό βαλάνηον θά περιέχη δ- 
λιγωτέρας τών πεντακοσίων δραχ
μών. Κατόπιν τοΰ μέτρου τούτου οί 
αρμόδιοι έχουν τήν γνώμην δτι αί 
εισπράξεις θά αυξηθούν διότι καθ’ 
είς θά φροντίζη νά έξο<κονομή δσα 
χρειάζονται γιά τήν απρόσκοπτου εί
σοδόν του.
—Τά τελευταία μας προγνωστικά

Είς τήν πρώτην ιπποδρομίαν δ 
γνωστός μας Πλακιώης θά θύση είς 
τόν Βάκχο·/.

Είς τήν δευτέραν ιπποδρομίαν φαν 
ταζόμεθα δτι τόν γνωστόν μας Τα- 
γιάρ θά τόν πάρ’ ό Διάβολος.

Είς τήν τρίτην ιπποδρομίαν ή νί
κη δέν φανταζόμειθα νά είνε Μακράμ 
άπ’ τόν Χουνέϊν.

Είς τήν τετάρτην ιπποδρομίαν ό 
ύπ’ άριθ. 1 ίππος δέν θά χάση διότι 
είνε σωστός Κένταυρος.

Είς τήν πέμητην διαδρομήν θά έ
χουμε χωρίς άλλο έο,ρτές καί πανη
γύρια Μπαμπάμ καί Μπαμπούμ.

Είς τήν τελευταίαν ιπποδρομίαν θά 
έχουμε χωρίς άλλο δπως συνήθως 
κλάματα καί ποδαρόδρομο.

Ό ποδαρόδρομος

ΙΚίίΙίϊΜΒΠΙ IMiKIAU
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΙΜΜΜΜΪΚ

iS.NJuLiiui ΓμΐΗίΕίΙ

’Αγαπητή «Παπαρούνα»,
Δέν κέρδισα σπίτι με τ© λαχείο 

τών Συντακτών και είμαι απαρη
γόρητος, διότι άν κέρδιζα σπίτι. 
6ά ημουν.γάνθρωπος άπ© σπίτι, ε- 
νψ δέν είμαι ούτε...άπό μαντρί,

Καί επειδή — πού νάξερες — άλ 
λοτε τί ήμουν, μά τώρα κατά συμ 
πτωσι... συνήθη είμαι άνοικονομη- 
τος ©ΐκονομικώς διότι τό προτελευ 
ταίο μ©υ πενηντάδραχμο το διέ
θεσα στό λαχείο τών συντακτών 
μά.,.κατά κακή μου τύχη τίποτα 
δέν βγήκε άπό κεί, καί τό τελευ
ταίο τό διέθεσα γι’ άλογου σου για 
άνα-ψυχτικό καί γιά έλάφρυσί μου 
γιά τρία εισιτήρια τού «Περοκε», 
©που ήρθα τρις κατ’ έπανάληψιν 
νά σ’ απολαύσω στήν πρεμιέρα σου 
όπου πήρα καί τό παγωτό μου. με 
γειά σου καί μέ χαρά σου, σκέφτη- 
κα πώς δέν θάταν άσκημα λογω 
της άχρηματίας μ©υ τής τραγικής 
άντί νά αύτοκτονήσω τραγικώς και 
άδόξως νά.,.χρημάτιζα ο,τι δήπο
τε, έστω καί ύπουργός τών άνοι- 
κονομήτων οικονομικών γιά ολί
γα άνοικονόμητα οικονομικά, έτη 
©που καί τά οικονομικά τοΰ κρά- 
τους.,.θά σωθούνε καί έγώ οίκονο- 
μικως θά σωθώ. Καί νά δής ότι θα 
τά καταφέρω μιά χαρά κάί τό σπ. 
τι μου καί τό μαντρί μου ά'ημίω- 
τα νά κάνω, ©πως...τάκαναν καί το 
οοσοι άλλοι καί έχουνε τώρα.... να
τρώνε.

—"Ώστε,*· θά μέ ρωτήσετε, σκέ- 
πτεσθε στά σοόαρά γιά ύπουργός 
τών Οικονομικών;

—Τί νά κάνω άφοΰ τάφερε ή 
περίστασις καί «αί περιστάσεις, δει 
κνύουν, ώς γνωστόν, τούς άνδρας!» 
Έξ άλλου ποΰ άλλοΰ νά δέίξης τήν 
κλίσι σου, 6ρέ αδερφέ! Γιατρός θε 
λεις δίπλωμα Δικηγόρος τό ίδιο. 
’Έμπορας πρέπει νά ξέρης νά δι- 
πλώνης, νά μή διπλώνεσαι και νά 
μή πολυξαπλώνεσαι. Μοναχός, θα 
είσαι πάντα....μοναχός καί θά σού 
τά δγάζουν στά φόρα ©λα. Ένω υ
πουργός τών Οικονομικών χωρίς δι 
πλώματα καί ξεδιπλώματα τή στιγ 
μή πού ή φτώχεια είνε πολλά λό
για, έσύ, μέ τά όλίγα σου που ε- 
χεις, είσαι ό μόνος ένδεδειγμένος 
γιά τή θέσι αύτή καί θά τά βγάλρς 
τότε έσύ σ’ δλους δλα καί, άν θε- 
λι,ς, τούς βγάζεις καί τό λάδι άκο- 
μα καί το τρώς. Ώρεδουάρ, λοι
πόν, πάω γιά ύπουργός. 'Αλλά....
ποΰ θά μέ ξαναϊδήτε, όταν θά εί
μαι πιά ύπουργός!

Άλλά, νάμαι έγώ «Παπαρούνα» 
μου, ήρθα πάλι. Μή νομίσης ©τι 
....μούστριψαν. Έγώ άπλώς έστρι
ψα τή στιγμή πού....πήγα, είδα καί 
....τίποτα δέν είδα άπό ψιλά, διότι 
τά είχαν πάρει οί άλλοι δλα!

Καί έτσι θά έρχομαι πάλι στό 
«Περοκέ» κάθε βράδυ νά σέ βλέπω 
καί νά μέ βλέπης καί κατά το «φά
τε ψάρια καί τά λοιπά» τά όποια 
ίσον δλα ματαιότης θά χορταίνω 
τουλάχιστον άπό εύχαρίστησι καί 
μπορεί νά παίρνω κάπου-κάπου καί 
κανένα παγωτό πού θά μέ δροσί- 
ζη· Δέν θάρχωμαι σελέμικα. ©άχω 
τό διαρκές μου.

Πηδώντας άπ’ τόν τοίχο.
Σαχλαμπούρδης

’Αγαπητέ κ. Πώλε Νάρε,
Επειδή μέ τά άλογοπαίγνια σου 

πολλές φορές μάς έκανες νά γε
λάσουμε, μερικοί συνεργαζόμενοι ά 
άναγνώσται σου άπεφασίσαμε νά 
σοΰ στείλουμε κι’ εμείς ένα άλογο- 
παίγνι© γιά νά τό διαπράξης είς 
βάρος ένός φίλ,ου σου καί νά γε- 
λάσης καί σύ μιά φορά.

Παίρνεις λοιπόν ένα φίλο σου, ό 
όποιος νά έχη τάσι προς τήν ήθι- 
κολογίαν καί τοΰ λές: «Πλούταρ
χε πάει χαμένος ό κόσμος, έξετρο- 
χιάσθημεν- δέν φθάνει πού στά θέ
ατρα άρχίζει νά κυκλοφορώ ή βω
μολοχία (δρα έπιθ. «Παπαρούνα» 
κατά Μαμάκη) άλλά καί στούς δρό 
μους έχουν τοποθετηθή έπιγραφες 
μέ άσεμνους τίτλους.

Άρχικώς ό φίλος σας δέν’ θά τό 
πιστέψη άλλά σείς έπιμείνετε καί 
νά προσπαθήσετε νά ζητήση ό φί
λος σας νά ίδή τήν έπιγραφή. 'Ό
ταν το καταφέρετε παίρνετε και 
τόν άδελφό τού Πλούταρχου για 
νά τοΰ κάνη τά έξοδα στό τράμ 
καί πηγαίνετε στήν όδον Ίνδικτιώ- 
νος στά Ταμπούρια καί τοΰ δείχνε 
τε τήν έξης έπιγραφή ή όποια πράγ 
μάτι ύπάρχει:

«ΑΗΤΩ ΒΡΑΚΑΚΙ»
Διπλ. Μαία

Έάν ό φίλος σας ό Πλούταρχος 
είνε χειροδύναμος τοΰ δείχνετε 
τήν έπιγραφή τήν ώρα πού θά περ 
νάη τό τράμ γιά νά μπορέσετε νά 
σαλτάρετε έπάνω.

Επιφυλασσόμενοι ολοι 
οί συνεργαζόμενοι άναγνώσται

Νά βρεθούν κέρατα στδ... Έλληνο- 
βουλγαριχδ μέτωπο.

Νά κόψης τά αύτιά πού έγο·/ν αί... 
τοίχοι.

Νά δείξης στδ γιατρό τή γλώσσα... 
τοΰ παπουτσιού σου.

Νά πάθη σκ/άγι ή μύτη... τού μο
λυβιού.

Νά βρής γάντι γιά τδ γέρι τής... 
κανάτας.

Νά βρής πανταλόνι γιά τά σκέλη 
τού προϋπολογισμού.

Νά σκεπάση ό δήμαρχος τδ λάκ
κο πού έχει ή φάβα.

Νά αποπλάνησης τήν κόρη τοΰ 
όφθαλ'ΐοΰ σου.

Νά βάλης παντόφλες στά πόδια 
τής καρέκλας.

Νά βρής ποτήρι πού νά βάφη τά... 
χείλη του.

Νά διαβάσης «Παπαρούνα» καί νά 
σέ πάρη στδ λαιμό της.

Νά στείλης φυλακή κάτι ματιές 
πού... σφάζου//ε.

Νά έχης βαρέλι χωρίς... στεφάνι. 
Νά βρής κατσίκα πού νά μήν έ

χη σέξ-άππήλ.
Νά χτενίσης τίς τρίχες... πού έ- 

διάβασες.
Κ. ΔΟΚΠΣ 

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

“ΜΠΡΟΝΤΟΥΕΗ,, 
Καινούργιο λοιπόν θέατρο, πολύ 

(μεγάλο—λέει. - 
«Μπροντουέη». - 
’Εκεί θά μάς έμψανισθοϋν οί μου

σουργοί οί νέοι. 
«Μπροντουέη». ' 
’Εκεί μέ αύρες ζείδωρες ό ζέφυ- 

(ρος θά πνέτ]. 
«Μπροντουέη».
’Εκεί ό Γιαούρτης θέ νά δή τοΰ 

(κόσμου τά έλέη.
«Μπροντουέη».
Έκ-εϊ ποΰ ή Γκόλψω άλλοτε είδε 

(τιμές καί κλέτ. 
«Μπροντουέη».
’Εκεί πού μαξιλάρωσαν τόν Άχιλ- 

(λέα Νέη, 
«Μπροντουέη».
Εκεί ποΰ ό Κυκλόδορος τά μΰρα 

(του έκρέει, 
«Μπροντουέη».
"Εκεί ποΰ δέν άκούγεται ό ήθοποι- 

(ός τί λέει, 
«Μπροντουέη».
’Εκεί πού δλοι στή σκηνή φαίνον

ται σάν Πυγμαίοι, 
«Μπροντουέη».
Εκεί άπ’ έξω ποΰ τδ τράμ βροντά 

(καί παραπαίει, 
«Β ρ ο ν τ ο υ έ η».
’Εκεί κουφοί άκροαταί θά είν’ ά- 

(άποριπτέοι.
«Μπροντουέη».
’Εκεί ή κ’Επιχείρησις» μοιρολογά 

(καί κλαίει:
—«Μπροντουέη I» «Μπροντουέη !» 

(«Μπροντουέη !»
Ο ΜΑΓΙΣΤΡΟΣ

ΠΩΣ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ

Ο ΜΙΚΡΟΣ. Γιαπί, καλέ μαμά, 
δ μπαμπάς έρχεται πότντα μόλις 
φεύγει ό κ. Κώστας ; 

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

Η ΑΠΟΒΛΑΚΟΣΙΣ ΠΡΟΧΟΡΕΙ
Όπως βλέπουν οί άναγνώσται 

μας ό μεγάλος μας μαιτρ κ. Ό- 
νειρος Κελεπούρης έδημιούργησε 
σχολήν. 'Η fen σελίς μας περιεχει 
έκτος τών τακτικών διάφορα «Α
πονενοημένα Διαδήματα» έκτα
κτων συνεργατών, οί όποιοι άπο- 
δεικνύουν ότι ή τρέλλα δέν πάει 
στά βουνά.

Ένφ δια&αζει το ένοχο βιδΛιο—τι 
μπορεί άλήθεια νάνε ή φαντα· 

σία τοΰ μικρού δουλεύει....

ΜΙλ ΑΛΑΗΛΟΙΡΑΦ ΙΑ
Κον Γ. Κονδύλη ν.—'Η περί 

Πλαστήρα δήλωσίς σας ώς ένδε- 
δειγμένου διά τήν όργάνωσιν τών 
καρναβαλιών τής Νίκαιας, σάς κα
τατάσσει αυτομάτως είς τάς τάξεις 
τών πνευματωδεστάτων συνεργα
τών τής «Παπαρούνας». Περάστε 
άπό το λογιστήριόν μας νά πληρω- 
θήτε καί νά μάς δώσετε κάτι καί 
μας!

Κον Π. Π ρ ω τ ο π. ή Α ί ν τ- 
μπεργκ ή ντέ Π ι ν έ ν
το ή δρα Έκκενερ, ή Ντέ Κοστ 
καί Μπελόντ. Άερολόγον. Αδύ
νατον νά σάς παρακολουθήσωμεν 
είς τάς πτήσεις σας. Είπαμε νά 
παίρνετε τον ά έ ρ α σας τακτικά 
μά όχι καί νά βρισκόσαστε πάν
τοτε στον άέρα! Έπί τέλους δέν 
σάς έξέλεξε ή 'Ύδρα βουλευτήν, 
γιά νά άεροκοπανάτε διαρκώς. Άρ 
κετός είνε ό άέρας τής Βουλής.

κ. Κίμ. Ε ύ α γ γ ε λ ά τ ον, 
δήμαρχον Αθηναίων. —Δέν 
πιστεύουμε νά θέλετε τίποτ' άλλο;

κ. Χατζηκυριάκον, ύ- 
πουργον τών Αναπαυτικών, ένταΰ- 
θα. — Πληροφορούμεθα, ότι τά δυο 
νέα άντιτορπιλλικά σκοπεύουν νά 
σάς άνταποδώσουν τήν έπίσκεψιν 
είς τ© ύπουργεϊον. Ποίαν ώραν ευ- 
ρίσκεσθε έκεί;

κ. Μαρίκαν Κοτοπού- 
λ η·, Βόλον. — Δέν είχατε καμ- 
μίαν ύποχρέωσιν νά μάς εύχαρί- 
στήσετε γιά τίς βρισιές μέ τίς ό
ποιες σάς έλούσαμε είς τό προ-προ 
ηγούμενον φύλλον. Καθήκον μας!

κ. Βράσον Μουργοθε- 
τ ί δ η ν, "Άχρηστον Σ ά
γω ν έ α ν, ήθοποιούς, Βόλον. — 
Μάς είνε άδιάφορον άν θυμώνετβ 
ή όχι. Χαιρετισμούς είς τόν Άν- 
δρέαν!

ΚΕΛΕΠΟΥΡΕΙΑ ΠΟΙΗΣΗ

ΟΙΤΗ Μ’ίΙΜΞΙΪΙ «Ϊ?Ι
“Οντας μ’ άδράξη τδ μπουρί τοΟ 

(είναι μου τά βύθια 
γίνονται άτσάλια άτσάλωτα 
καί νοιώθω σά νά βόσκουνε ταΰ- 

(ροι, γαϊδούρια πλήθια 
κι’ άλόγατα άπετάλωτα.

*«*
Τέτοιο μπουρί τούς λοϊκούς τούς 

(κάνει σάν άγρίμια, 
πού θέν δλα χαλάλι τους.
Τήν ώοια πλάση θάκαναν λοής- 

(λοής συντρίμια, 
&ν τούς άφίναν άλυτους I 

*«*
©ά τ’ άλαργέψω τδ μπουρί I ‘Ως 

(κΓ ό ποτποΰς θά κάνω, 
πού τέτοια ώρα σήμαινε:
Σέ κάποιο μέρος άπλερο κΓ £■ 

(γώ θά ξεθυμάνω, 
δπως κΓ αύτός ξεθύμαινεΙ
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H ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΕΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ, ΠΟΛΙΤΑΙ! ΑΙΜΑ ΑΚΑΘΑΡΤΟΝ

ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΣΙ
Στή γή τής λόρδας, τής μεγάλης 

(άμασίας 
έφτασ’ ό Ίντιάνος ό Μεσαίας 
καί πήγε δ λαός νάν τδν άκούση 
τδν κύριο Μεσαία ή Κρισναμοΰσι I

ΑΣ ΠΟΤ1ΣΗ ΤΗΝ ΓΗΝ ΜΑΣ!

ΣΟΒΑΡΑ! ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΟΥ, 0 ΟΠΟΙΟΣ ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΟΤΙ 

ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΜΙΧΑΛΙΟΣ

Μά τδ τί είπε, ρέ θεέ, ένας θεός τδ 
(ξέρει, 

γιατί σάν είσαι άνθρωπος δέ θά 
(σκαμπασης «γρυ», 

τάπε κουνώντας ήσυχα τήν κεφσ- 
(λή, το χέρι 

καί ήτανε τ’ άχεϊλι του καί ή μα- 
(τιά του ύγρή.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΓΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΙΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, 
ΓΡΑΦΕΙ ΕΠΙ ΙΟΥ ΠΟΛΟΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Καταπληκτικόν γεγονός, γνω- 

οθέν περί τάς πρώτας πρωίνάς ώ
ρας τής σήμερον (χθές) κρατεί εν 
αναστατώσει όλόκληρον τόν πολι- 
τικοστρατιωτικόν κόσμον τής χω
ράς. Πρόκειται όντως περί συμ
βάντος, τοΰ όποιου αί διαστάσεις 
είνε άγνωστον άκόμη πόσαι δά εί
νε. Πάντως ή «Παπαρούνα» είνε 
είς θέσιν νά γνωρίζη καλώς ότι η 
Δημοκρατία ολίγου δεϊν έπαυσεν 
ύφισταμένη άπό χθές (σήμερον), 
έξ αφορμής σοβαρωτατου κινδύνου 
τον όποιον διέτρεξεν έν άγνοια 
της. Πράγματι χδές (αύριον) ένώ 
όλοι οί φίλοι τής Δημοκρατίας ή
σαν συγκεντρωμένοι είς τον οικον 
της καί έπερνούσαν τήν ώραν των 
είς τάς στιβαράς αύτής άγκαλας. 
αϋτη δέ καταγοητευμένη συνευ- 
ωχεϊτο μετά τών φίλων, υποκείμε
νον τι όνομαζόμενον Φίλων, έπι 
κεφαλής τοΰ έαυτού του καί τής 
μονάδας, πού αντιπροσωπεύει, με- 
τέβη είς τήν οίκίαν του καί άπε- 
σύρδη εις τόν κοιτώνα του μέ τόν 
δόλιον σκοπόν νά κατακλιθη, ο
πότε, καταληφδέν το ύποκείμενον 
αυτό άπό οίστρον, δυσκόλως συγ- 
κρατούμενον, άντί νά κατακλιθη 
ήσύχως, μετενόησεν, έξήλδεν έκ 
τής κατοικίας του καί Ιππέυσαν μ© 
τοσυκλέττχν ήρχισε νά καλπαζη 
μετ’ αύτής δαιμονιωδώς άνά τάς 
οδούς τής πρωτευούσης καί τών πε 
ριχώρων. Άλλ’ ώς νά μή ήρκει 
τούτο, ό άνδρωπος αύτός, ύπερβας 
τά όρια τής 'Ελλάδος, κατηυδύνδη 
πρός τήν 'Ελβετίαν, ήπείλησε δε 
ότι δά συνέχιση τό ταξείδιόν του 
μέχρι Βασιλείας! Τούτο ήρκεσεν! 
Έπί τώ άκούσματι τής λέξεως 
Βασιλεία, τήν όποιαν οί φιλελεύ^· 
δεροι έχουν διαγράψει άπό τό γε
ωγραφικόν λεξικόν^ αδιαφορούν δέ 
τελείως άν ή Βασιλεία είνε πόλις 
τής Ελβετίας.

Εύβύς ώς ό άρχηγός τοΰ Έργατο- 
αγροτικού κόμματος καί ’Αλέξαν
δρος Παπαναστασίου έπληροφορη- 
βη τό γεγονός, ήγέρδη τής κλίνης 
του, έξαλλος έξ όργής καί έξαγα- 
γών την ρίνα του έκ τής βήκης της 
έρρινούλκησεν, άπειλών νά κατα- 
φάγη τό σύμπαν καί τοΰ κ. Ίασω- 
νίδη συμπεριλαμβανομένου καί προ 
έβη είς τάς εξής βαρυσήμαντους 
δηλώσεις:

—Δηλώ, είπεν ό άρχηγός τού 
Έργατοαγροτικού κόμματος, ότι 
έπ’ ούδενί λόγω θέλω υπερασπίσει 
τήν Δημοκρατίαν κινδυνεύουσαν 
πραγματικώς, δά είμαι όμως άμεί- 
λικτος, προκειμένου περί οίουδη- 
ποτε φανταστικού κινδύνου ό όποι
ος τυχόν δά τήν έπηπείλεμ

—Συγγνώμην, κύριε πρόεδρε, 
έτολμήσαμεν νά τόν διακόψωμεν. 
Τί έννοεΐτε, λέγοντες έπηπείλει; 
Μήπως πρόκειται περί τού ρήματος 
«πιπιλώ;»

—"©χι, παρετήρησε μειδιών ό 
κ. Μαπασταπασίου. Πρόκειται πε
ρί τού ρήματος «έπαπειλώ». Καί 
μετά τήν γλωσσολογικήν αύτήν έ- 
πεξήγησιν. ό κ. Μαπασταπασίου έ- 
προχώρησεν είς τάς δηλώσεις του.

—Δέν είμαι έξ έκείνων, πού δέν 
βλέπουν παραπέρα άπό τήν μύτην 
των! Είπεν ό διαπρεπής πολιτι
κός! Καί τούτο σημαίνει πολλά ! 
Προσέδεσε δέ μειδιών τό καλοκά- 
γαδόν του μειδίαμα ό συνομιλητής 
μας, τοΰ όποιου ή ενώπιον ήμών 
μετά χάριτος ταλαντευομένη προ- 
βοσκίξ ένέπνεεν είς ήμάς τήν έ- 
πιθυμιαν νά άποδείξωμεν έπ’ αύ
τής μέ τί ίσούται τό τετράγωνον 
τής ΰποτεινούσης. "Ας μή νομίζουν 
οί βασιλόφρονες ότι δά δυνηδούν 
νά συσκοτίσουν τά πράγματα, ο- 
μιλούντες περί Βασιλείας, ώς πο- 
λεως έν Ελβετία καί περί λοιπών 
παρομοίων κουροφεξάλων. Άλλ’

*®*
"Ολοι άπό τδ στόμα του κρεμιοϋν- 

(ται σά μιλάει
κι’ ά δέ σκαμπάζουν ένα «γρΰ», 

(δέν έχει σημασία, 
τούς φτάνει τίς σοφίες του μέ χά- 

(ρη ν’ άμολάη, 
γιατ’ είνε, λένε, άφταστη ή χάρη 

(τοΰ Μεσσία.
***

Οϋλες οί σαραντόχρονες ψοφάνε 
(γιά Μεσαίες, 

σάν έχουνε έρωτικές μόνιμες άμα- 
(σίες 

προσπέφτουνε στά πόδια τους καί 
(τούς ύπερετάνε 

κι’ έτσι τή χάρη τούρανοΰ κάτου 
(στή γή ζητάνε.

Τδ μοΰσι του τίς τρέλλανε καί 
(•π&νε στό Καστρί, 

μά πέρνουν τό ξυστρί, 
γιατί ό γόητας ό ’Ινδός δέν είνε 

(σάν τούς άλλους 
κι’ ούτε ποζάρει γιά όμορφος καί 

(βασιλιάς τοΰ κάλλους.

Πράος γλυκός καί ήρεμος διαβαί
νει ό Κρισναμοΰρτι 

στόν ουρανό τοΰ πνεματου σάν έ- 
(να άλαψρονέφι 

καλός, καλός καί μαλακός σά με- 
(λαψό γιαούρτι, 

σ’ οΰλο τόν κόσμο φέρνεται σα 
(στοργικό του άδρέφι.

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

ΒΡΟΧΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

είς ποιους τά λέγουν αύτά; Ήρω- 
τησεν ό μέγας δημοκράτης. Γνώ- 
ρίζομεν άρκετά τήν ελβετικήν και 
είμεθα είς δέσιν νά έννοήσωμει ό
τι ή λέξις Βασιλεία δέν σημαίνει 
τίποτε άλλο είμή τόν εύσεβή πο- 
δον όπως ϊδωσι τάς ’Αθήνας είς 
τήν Βασιλείαν καί τήν Βασιλείαν 
είς τάς ’Αθήνας.

Άφού είπε ταΰτα ό άξιότιμος πο 
λιτευτής ’Αρκαδίας μάς άπεχαιρε- 
τισε καί μετέβη όπως τοποθέτηση 
τήν μύτην του είς τό γκαράζ.

ZE© ΛΟΝΤΟΝ
--------------- -------------------- —

ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ

Α’ Σ ύ ν ν ε φ ο.—Καί πού λές νά περάσουμε τό φετεινό καλο
καίρι ;

Β' Σ ύ ν ν ε φ ο.— Ποΰ άλλου άπό τήν ’Αδήνα; Μέ τήν άκρί- 
βεια τοΰ συναλλάγματος οϋτε σκέψη μπορεί νά γίνη γιά τό έξωτε- 
ρικό !

Είς τήν γωνίαν τών όδών "Υ
δρας καί Ρίζου Νερουλού διερρα- 
γη είς σωλήν τής ©ύλεν.

—'© γνωστός ράπτης Μ. Ντυμέ
νος είς παρατήρησήν πελάτου του 
ότι είνε σκιτζής καί όχι ράπτης, 
διέρρηξε τά ίμάτιά του. 

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

ΑΑΙΚΑΙΟΑΟΠΙΤΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ
Οί δαμώνες πολύ γνωστού κέν

τρου τής πρωτευούσης έτράπησαν 
είς φυγήν ολως άδικαιολογήτως 
χθές καί συνεπεία παρεξηγήσεως, 
μόλις ένεφανίσδη είς τήν είσοδον 
τού κέντρου μεγαλέμπορος άγγλι- 
κων πανικών. 

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

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
'© πλανόδιος ιχθυοπώλης Κ. Ζού 

πας προακαλέσας πελάτιδά του να 
άγοράση μύδια έτραυματίσθη σοβά 
ρώς καί έκ παρεξηγήσεως δεχθείς 
είς τήν κεφαλήν κεραμίδια 
ριφθέντα κατ’ αύτοΰ ύπό της προ- 
μνησδείσης κεράς.
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0ΜΑΔ1ΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ 
monomu τιτεμιιιιμ iiwin 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ TOY ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙ- 

ΤΙΩΤΙΚΩΝ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗ 
“ΟΑ ΑΠΟΘΑΝΩΜΕΝ~ΜΕΧΡΙΣ ΕΝΟΣ ΔΙΑ ΝΑ 

ΕΞΥΓΙΑΝΩΜΕΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ,, 

ΚΗΡΥΞΙςΙΪΟΛΕΜΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ...ΠΑΤΑΤΙΑΣ

Τελευταίαώρα τού στρα
τού. (Πειραιεύς, τού άνταποκριτού 
μας.) Πολλά έ^ουν λεχδή περί τού 
πολέμου τού μέλλοντος. ©ϋδείς ό
μως προέβλεψεν έπακριβώς τόν 
τρόπον τής διεξαγωγής του, άνευ 
πολεμικού ύλικού, άνευ τηλεβόλων, 
μυδραλλιοβόλων. χειροβομβίδων, 
άλλά μόνον διά πατατών! Διότι αύ 
τό άπεδείχδη κατά τόν τελευταϊ- 
ον πόλεμον μεταξύ 'Ελλάδος καί 
Πατατίας. Μία διλοχία ελληνικού 
στρατού, η όποια άπεστάλη έκ τών 
πρώτων κατά τού έχδρού, άπεδε- 
κατίσβη κυριολεκτικώς ύπ’ αύτοΰ. 
Τά γεγονότα συνέβησαν ώς εξής: 
Προχδές τήν μεσημβρίαν καί ένω 
οί στρατιώται τής διλοχίας Πειραι
ώς είχον φάγει τό μεσημβρινόν 
των συσβίτιον, αίφνης καί χωρίς 
καμμίαν προειδοπο'ησιν ήρχισαν 
βάλλουσαι αί κανονιοστοιχίαι τού 
έχδρού. Κατά πρώτον ύπετέθη οτι 
έπροκειτο περί συνήθους βομβαρ
δισμού τών έντερων, ό όποιος ή- 
κούετο καθημερινώς μετά το συσ- 
σίτιον, λόγω τής έξαιρετικής ποι
ότητάς τής παρεχομένης τροφής. 
Δεν ήργησαν όμως νά άντιληφδοϋν 
ότι δέν έπροκειτο περί συνήδους 
φαινομένου. Δαδραίως καί χωρίς 
καμμίαν προειδοποίησιν ή Πατατία

έκήρυξε τόν πόλεμον κατά τής 
Ελλάδος καί έπεβουλεύθη τήν ζω
ήν τών στρατιωτών της άνάνδρως 
καί ύπούλως.

Ό ύπουργός τών Στρατιωτικών 
κ. Γεώργιος Βοναπάρτης, είς σχε
τικήν έρώτησιν τοΰ συντάκτου μας, 
άπήντησεν ώς έξής:

—ΤΗτο καιρός νά έξοντωδή το 
στράτευμα διά νά άνανεωδή ριζι- 
κώς έπί νέων βάσεων. Δέν σάς α
ποκρύπτω ότι ή κυβέρνησις είνε ε
κείνη πού διέταξε τήν πατατοτρο- 
φίαν είς τό στράτευμα, καδότι διε- 
πιστώδη ότι αύτός είνε ό καλύτε
ρος τρόπος διατηρήσεως τοΰ πολε
μικού μένους τοΰ "Ελληνος τόν ο
ποίοι' πάντοτε έλκύει ή ιδέα τού 
κινδύνου καί τού βεβαίου βανατου. 
’Άλλως τε, έσυνέχισεν ό στρατη
γός, έκ τού εύχα,ρίστου συμβάν
τος τού Πειραιώς διεπιστώθη οτι 
αί πατάται έκτος τών βιταμιιών 
τάς όποιας είνε γνωστόν ότι περι
έχουν, περιέχουν, ώς άνακαλύπτε- 
ται ήδη καί τάς βιταμίνας τού 3α- 
νάτου. Καί ό δάνατος είνε ή μονή 
άρετή τοΰ "Ελληνος στρατιώτου:

Καί συνεπλήρωσεν ό ρέκτης ύ
πουργός:

—Ζωή σέ λόγου σας!

ΕΟΡΤΑΙ Eiwm
Αύριον έορτήν τού Αγίου Πνεύ

ματος εορτάζει τό «Πνεύμα τού 
αίώνος». Εύχόμεβα νά τά χιλιάση.

8ΕΑΤΡ0Ν "ΠΕΡΟΚΕ,
ιΜΑΪΡΕΑΙ - ΓΚΙΠΪΖΕΠΠΕ -ΗΑΒΑί · 

ΠΥΑΙΑΝΟΠΟΪΛΟί

ΚΑΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ, ΝΕΛΛΗ ΡΟ· 
ΖΙΕ, ΜΙΝΑ ΣΥΛΒΑ κλπ.

ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, Γ. Δ1ΑΝΕ-
ΑΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛΙ· 
ΔΗΣ κλπ.

ΜΠΑΛΕΤΤΑ, ΧΟΡΟΙ, ΣΚΕΤΣ 
ΝΙΚΟΛΑ'ΓΔΗΣ (ΠΩΛ ΝΟΡ). 
ΜΟΥΣΙΚΗ : ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ.

Η «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ» ΜΑΣ ΚΑΘΕ
ΒΡΑΔΥ I

'© άνθρωπος πού κ ι ν
υν ε ύ ε ι νά πνιγή. —Βο-

ήδεια! Βοήθεια!
'©έκ τού άσφαλούς 

θεατή ς.— Πιάσου άπ’ τά μαλ
λιά σου!...

------------- -------------------—
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Άμπραάμ έγέννησε... 
...«Βικτωρίαν καί ©ύσσάρον»...


