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ΧΟιΡΕΙΟΝ ΑΡΘΡΟΝ

ΗΙΤΪΧΙΙΠΕΪΠΜΙ;
Δυστυχώς λοιπόν ή εύτυχώς; 'Ι

δού ή άπορία! Πρόκειται πάλιν 
περί τοΰ άπαισίου (θεσπεσίου) άν 
θρώπου, ό όποιος άλλοτε έκυδέρ- 
νησε τήν Ελλάδα, κατετυράννη- 
σε τήν Ελλάδα, έπενταπλασίασε 
τήν Ελλάδα, κατέστησεν άγνώρι- 
στον τήν Ελλάδα. Πρόκειται πε
ρί τοΰ άντιχρίστου (Μεσαία) τοΰ 
όποιου ή κατάπτυστος (ή περίπυ- 
στος) σταδιοδρομία ήρχισε πρό 
δεκαετηρίδων όλων άπό τό θέρισ- 
σον διά νά καταλήξη (άλλ’ ευτυ
χώς ή άτυχώς δέν κατέληξεν) είς 
τήν στυγερόν (ύπέροχον) άπόπει- 
ραν τοΰ Ψυχικοΰ, κατά τήν απο
φράδα (άλησμόνητον) νύκτα τής 
παρελθούσης Τρίτης πρός τήν 
Πέμπτην (Τετάρτην). Καί τό άπο- 
τέλεσμα τοΰ φρικώδους (μεγα
λειώδους) κηρύγματος έξεδηλώ- 
6η: Τήν παρελθοΰσαν Τρίτην με- 
γαλεπήβολος (μεγαλεπίδουλος) 
Κυδερνήτης, δμοιον τοΰ όποιου 
δέν είδε μέχρι σήμερον ό κόσμος 
όλίγου δεΐν έπεσε θΰμα δολοφονι
κών σφαιρών, έκατοντάς τών ό
ποιων ερρίφθησαν κατά τοΰ πολυ
τίμου σαρκίου του. Άλλ’ εύτυχώς 
(άτυχώς) διά τήν Ελλάδα, ό Ε
λευθέριος Κ. Βενιζέλος, διάτρη
τος έκ τών σφαιρών καί λαμποκο- 
πών έκ χαράς έπί τή δεδαία, ώς 
άπεδείχβη, έκ τών ύστέρων, δια
σώσει του ζή άκόμη. Ό μεγαλο
φυής, δ στυγερός κυδερνήτης, ό 
δολοφόνος τών έξ καί ό δολοφονη
θείς ύπό τών έξ, ό ύπέροχος μη- 
τραλοίας, ό διαβόητος φιλάνθρω
πος, διέφυγε τάς φονικάς σφαίρας 
καί άντί σήμερον νά ϊπταται είς 
άλλας σφαίρας, έξακολουθεΐ νά 
παραμένη μεταξύ ήμών, άρχων 
καί άρχομενος, δολοφονών καί 
δολοφονούμενος, τυράννων καί τυ- 
ραννούμενος,... έφιαλτών καί έφι- 
αλτούμενος. Άλλ’ έκ τών στηθών 
τοΰ Πανελληνίου μία έξέρχεται 
κραυγή διάτορος. Νά συλληφθοΰν 
οι δολοφόνοι! Νά συλληφθουν καί 
νά τιμωρηθούν άνηλεώς καί πα- 
ραδειγματικώς. Παραδειγματικώς 
διότι έπυροδόλησαν κατά τού 
πρώτου τών ‘Ελλήνων. Άνηλεώς, 
διότι τόν άφισαν νά διαφυγή!

"Εν έκ τών δυο ή άμφοτερα.
ΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ
Μά εΐνε νά γράφης σατυρικό 

περιοδικό τούτον τόν καιρό στήν 
Ελλάδα; Έδώ χρειάζεται μονά
χα σοβαρός τύπος, τόσο σοβαρός 
πού νά τόν διαδάζης καί νά πε- 
θαίνης στά γέλοιοι! Γιατί, άλή- 
θεια,' προτιμώτερος εΐνε ό θάνα
τος άπό τά γέλοια, πού μπορεί νά 
σοΰ προκαλέση ή σοδαρότης της 
καταστάσεως, παρά άπό άλλην αι
τία, παραδείγματος χάριν άπό τήν 
πείνα.

Καί, μήπως, μονάχα ό σοβαρός 
ό τύπος εΐνε γλέντι τρελλό, γλέν- 
τι μοναδικό αύτές τίς ή μέρες; ’Ή 
καί όλόκληρη ή κατάστασή μας 
ώς κράτους συνταγματικού, έ- 
λευθέρου καί... εύνομουμένου; Μά 
στό θεό σας, "Ελληνές μου: στα 
σοδαρά, έχετε τήν ιδέα ότι εΐνε 
κράτος τούτο ’δώ τό πράμα, πού 
φιάξανε μέ τό αΐμά τους οί πατέ
ρες μας; Τότε, τι εΐνε τό Μεξικό 
καί ή Ζουλουλάνδη; Έλλάδες.Καί 
τί εΐνε ή Ελλάδα, μία κ’ ή αιώνια 
’Ελλάδα;

Μπελάδες I

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ή «Παπαρούνα» συγχαίρει τόν κ. 

Βενιζέλον έπί τή διασώσει του καί 
χαίρει ύπεράγαν, διότι δέν έστερήθη 
ένός πολυτίμου συνεργάτου της καί 
ένός Αναγνώστου της έπίσης πολυτί
μου. (Πληρώνει δύο δραχμάς γιά τό 
κάθε φύλλο τής «Παπαρούνας». ”Ας 
παραδειγματιστούν καί οί άλλοι πο
λιτικοί) .

Γενικός ’Αντιπρόσωπος 
διά τήν «Π απαρούναν» έν Άμερικ ή : 

ANTHONY MAVROYIANNIS
HOTEL BYRON

249 WEST 49TH ST. 
NEW YORK, Ν. Y.

ΑΙ KAINOTOMIAI ΜΑΣ

H MH ΤΗΣ ΒΕΙ ΑΣ ΑΒΟΥΛΙΑΣ
Μεγάλη κίνηση έδημιούργησε ή στή

λη τής θείας ’Αβουλίας, ποΰ εγκαινιά
σαμε στήν «Παπαρούνα». Φαίνεται δτι 
οί συμβουλές της πιάνουν τόπο. Κι’ ό 
ένας άναγνώστης μέ τόν άλλο διαπι
στώνουν τήν άποτελεσματικότητα τών 
σοφών συμβουλών τής θείας ’Αβουλίας 
καί αποφασίζουν νά καταφύγουν στά 
φώτα της.

Δημοσιεύουμε καί σήμερα'μερικέ; έ- 
πιστολές άναγνωστών καί άναγνωστρι- 
ών, ποΰ ζητούν, τίς συμβουλές τής θείας, 
μαζί μέ τίς σοφές καί εύστοχες απαν
τήσεις της.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία,
"Έχω νά σάς ΰποβάλω μιάν έρώτηση. 

Ό φίλος μου, ένα ώραίο παλληκάρι ώς 
είκοσιπέντε χρονών, μέ παρακαλεί κάθε 
βράδι νά δεχθώ νά μέ συνοδεύση στό 
θέατρο. Τί μέ συμβουλεύετε; Νά πάω; 
Σημειώστε δτι ό φίλος μου εΐνε κουφός.

Πανάκεια Άσκληπιάδη
’Απάντησις. Νά πάτε ε’ις τό θέ

ατρο. Π ροηγουμένως δμως φροντίστε 
νά κουφαθήτε καί σείς, γιά νά απολαύ
σετε καλύτερα τό θέαμα.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία,
Δύο κύριοι μάς έκάλεσαν νά περάσου

με ένα άπόγεμα στή γκαρσονιέρα τους 
καί μάς έδωκαν τό λόγο τής τιμής των 
ότι δέ θά μάς πειράξουν καθόλου. Τί 
μάς συμβουλεύετε ; Νά πάμε ή δχι ;

Πιπίτσα καί Φοΰλα
’Απάντησις. Μήν πιστεύετε 

τούς άντρες, εΐνε ψεΰτί,ς. Νά εϊσαστε 
βέβαιες δτι δέ θά κρατήσουν τό λόγο 
τους. Σάς συμβουλεύω νά πάτε.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία,
"Οταν έχω στό σπίτι καλεσμένους γιά 

τσάι, εΐνε ύπαχρεωτικό νά τούς προσφέ
ρω τσάι ή μπορώ νά τούς ξεγελάσω μέ 
μιάν δμορφη κωζερί ;

Λίνα Φ.
’Απάντησις. ’Αρκεί ή κωζερί

νά γίνεται μέ βουτήματα.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία,
’Αγαπώ εναν δμορφο νέο καί νομίζω 

πώς κι’ αύτός μ’' αγαπά. "Ετσι τούλά- 
χιστον μοΰ λένε οί φίλοι του. ’Εκείνος 
δμως είνε τόσο υπερήφανος, ώστε δέν 
ευδοκεί νά μοΰ έκδηλώση τά άληθινά 
α’ισθήματά του. Μπορείτε νά μοΰ πήτε, 
αγαπητή θεία, σείς πού εϊσαστε τόσο 
καλή και τόσο πεπειραμένη, τί νά κά
νω ;

Π ερσεφόνη Καρσιλαμά 
’Απάντησις. "Οταν γεννηθή τό 

παιδί, μπορείτε νά τό πετάξετε στά 
σκουπίδια ή νά τό στείλετε μέ ένα έμ
πιστο πρόσωπο στό Βρεφοκομείο. Πρά
ματα πού γίνονται. Έκτος αν προτι
μήσετε κανένα μέσον δραστικώτερο, έφ’ 
δσον εΐνε καιρός.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία,
Ό άντρας μου αργεί πολύ νά ρθή στό 

σπίτι τή νύχτα καί δικαιολογείται δτι 
αύτές τίς ήμερες έχει πέσει πολλή δου
λειά στό γραφείο. Σείς τί φρονείτε; 
Λέει τήν αλήθεια ;

Ντόρα X.
’Απάντησις. "Αν ό φίλος σας 

εΐνε άνθρωπος καθώς πρέπει, κουβαρ
ντάς καί καλός, ή κατάστασής αύτή θά 
σάς εΐνε πολύ ευχάριστη. Φτάνει καί ό 
άντρας σας νά εΐνε ευχαριστημένος μέ 
τή δακτυλογράφο του.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία,
"Εχω γυναίκα μέ περίσσεια κάλλη 

καί μοΰ τήν γλεντούνε κι’ άλλοι. Πώς 
τό εξηγείτε ;

Άήδιος Άηδιάδης 
’Απάντησις. "Ας μπαλώνουν- 

ται καί μερικοί άλλοι, άφοΰ έχει... πε
ρίσσεια κάλλη. ' , .

Σ. Π. "Οσοι έχετε απορίες γιά δ,τι- 
δήποτε ζήτημα, πολιτικό, κοινωνικό, φι
λολογικό, νά άποτείνεσθε στή θεία ’Α
βουλία. Ή σοφή αυτή γυναίκα θά βρή 
τρόπο νά μπερδέψη άκόμη περισσότερο 
τό ζητήματα καί νά σάς δημιουργήση 
καινούριες άπορίες. Σέ δουλειά νά βρι
σκόμαστε !...

Μαζί μέ .τά γράμματα αύτά .πού έ- 
λήφθησαν στά γραφεία μας καί άπη-

ΜΕΓΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΓ κ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΓ: «...Ή πεποόθησίς μου 
είνε δτι οί δράσται τής έναντίον μου 
Απόπειρας δέχ ηθελον νά μέ φονεύ- 
σουν. “Πύελον απλώς νά μέ κατα
στήσουν διά τών σφαιρών των δια

φανή...» 
—---- --------------------

Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΒΥ
’Ανυποψίαστου Ά ρ σ α- 

κ « ι ά δ α. ’Ενταύθα. Κοπανίστε μπό 
λικον αέρα, μποτιλλιάρετέ του και 
πέρνετε τρία κουτάλα σούπας τήν 
ήμέραν. Τά κουτάλια νά είνε άπό 
μπακίρι και νά έχουν επάνω τήν μάρ 
καν τής γιαγιάς σας, διαφορετικά 
δέν πιάνεται.

Μαραμένην Καμέλιαν, 
’Άργος. Άπό τόν γραφικόν σας χα
ρακτήρα διεπιστώσαμεν δτι ανήκετε 
είς το Ασθενές ^ύλον, εις τό όποιον 
ώς γνωστόν, άνηκουν καί άλλαι γυ
ναίκες. Πάθησίς σας όχι αθεράπευ
τος.^ Μεταχειρίζεσθε βάμμα ιωδίου 
κατά τό υπόδειγμα τών μοναχών τής 
Κερατέας.

Χαριτωμένην 'Τπνοβά- 
τ ι δ α, Καμάρι Κορινθίας. Δύνασθε 
νά θεραπευθήτε άπό τήν Ασθένειαν 
τοΰ ύπνου, άν άλλάξετε χωριό.

Π ο 5 λ ο ν Πουλόπουλον, 
λογοτέχνην, 6ην σελίδα; 5ην στή
λην «Παπαρούνας». Δυστυχώς τό 
κακόν σας δεν θά θεραπευθή, παρά 
μόνον άν συνεχίσετε τήν συγγραφήν 
Αριστουργημάτων μέχρις έξαντλήσε- 
ως ήμών και τών άναγνωστών σας. 
Υπομονήν. Τί νά κάνουμε ;
,'Ιππότην τής ομίχλης, 

Ρίον Ίανέϊρον. ’Επιμείνατε είς τήν 
θεραπείαν πού σάς ΰπέδειξεν ό μπαμ
πάς σας καί ή οποία συνίσταται είς 
ξύλον άλύπητον άπό τόν ίδιον.

’Εφευρέτην, ενταύθα. Θά 
σάς περάση μέ τόν καιρόν.

σχόλησαν τή θεία ’Αβουλία, έλήφθη καί 
ή κατωτέρω έπιστολή ένός αναγνώστου, 
πού υπογράφει μέ τό δνομα Σ. Σταυ- 
ρίτης, έμπορος, καί πού υποπτευό
μαστε δτι εΐνε πραγματικό. Φανταζό
μαστε δτι ό κύριο; αύτό; έχρησιμοποί- 
ησε τό κόλπο γιά ρεκλάμα τοΰ μαγαζιού 
του. Γιά κρίνετε καί σείς.

’Αγαπητή θεία ’Αβουλία,
Ζητώ τήν πολύτιμη συμβουλή σου έπί 

τοΰ ζητήματος αϋτοΰ. "Ημουν περαστι
κός άπό τήν όδό Πεσματζόγλου καί χά
ζευα στίς βιτρίνε; μπροστά, ό.τοΰ, ξα
φνικά, μέ... ρούφηξε ή πόρτα ένός κα
ταστήματος. Σάν εΰρέθηκα μέσα αναγ
κάστηκα νά ψωνίσω μερικά ανδρικά εί
δη. Άμ’ δέ μοΰ λέ; τί έπαθ’ άπό τό
τε ; Δέ βρίσκω ησυχία άπό τά θηλυκά 
πού έχουν ξετρελλαθή μαζί μου. Τί μέ 
συμβουλεύεις νά κάνω ;

Μπιμπϊκος Ψ.
’Απάντησις. ’Επειδή δέ μπο

ρείς νά έπιστρέψης τά είδη πού άγόρα- 
σες, σύστησε στού; γνωστού; σου νά 
ψωνίζουν άπό τό κατάστημα αύτό κ’ έ
τσι νά μοιραζόσαστε τί; ένοχλήσεις τών 
θηλυκών.

ΕΞΥΠΝΑΔΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΟΥ
Παπαρούνα |λθυ σ’ άγαπώ καί σ’ 

εκτιμώ. 0Οχι μέ λόγια όμως- μέ έρ- 
γα.Βάλθηκα νά σοΰ διπλασιάσω τούς 
αναγνώστας σου. Λοιπόν χαράς εύαγ 
γέλια- τό κατόρθωσα μιά χαρά. Καί 
τί ' ξεγέλασα όχι κανόναν πρώτον 
τυχόντα. Μπορείς νά μοϋ βρής 
ποιόν ; Γιά νά μή σέ τυρ-ανήσω σοΰ 
λέγω νέτα σκέτα : τόν κ. καθηγητή 
μου ! Μάλιστα τήν έ'παθε ποΰ λές 
σάν άγράμματος.

Τώρα νά σοΰ πώ τό κόλπο μου ; 
καί μοϋ λές κατόπιν άν είμαι άντά- 
ξιος άναγνώστης σου. Μάς βάζει 
λοιπόν μιά έκθεσι : «Πώς περάσα
με στήν έξοχή». Καί τοϋ σκαρώνω 
μιά περιγραφή όνειρο, ποΰ στό διά
βασμά της μπορεί νά μείνη μ’ Ανοι
χτό τό στόμα άπό θαυμασμό κι’ αυ
τός ό Ποΰλος Πουλόπουλος. Νά 
μιά περικοπή: «Τό μάτι μου Ανα
παύεται πάνω στό πράσινο. Πράσι
να τά δένδρα, πράσινοι οί κάμποι, τά 
βουνά, ή πλαγιές, δλα, ώς και τ’ 
άλογα. Κι’ άνάμεσα στόν ώκεανό 
αύτόν τοϋ πράσινου, σάν μισόσβυστη 
Αχτίνα, πέρνει τό |λάτι μου κάτι νά 
κοκκινίζη. Πλησιάζω. Τί χαρά.Μιά 
’παπαρούνα».

Και κοπανάω πάνω στό π μιά ψι
λή. Έδώ ποΰ λέτε τήν έπαθε. Άφοϋ 
εγκωμίασε τήν περιγραφή τήν 
παθαίνει σάν άγράϊμματος καί μοϋ 
λέγει :

—Δέν ξέρεις παιδί μου πώς ή πα
παρούνα δέν θέλει πνεύμα ;

Έχετε δίκαιο, τοϋ άπαντώ, ά
φοΰ έχει δέν τής χρειάζεται.

Βάζει μιά στιγμή τά γυαλιά του 
καί μοϋ λέγει:

—Δέν συνεννοούμεθα παιδί μου.
Γιά άπάντησι ξεφουλκώ ένα σου 

φύλλο.
Τό διαβάζει στήν άρχή σοβαρός 

κατόπι σκάει λιγάκι τ’ άχειλάκι του 
μιά ιδέα, ύστερα μειδιά, γελά καί 
στά τελευταία καγχάζει.

Πάει, σκέπτομαι, ό φουκαράς τόν 
πήρα .στό λαιμό μου.

Κράτα λογαριασμό καί θα δής 
πώς στό έρχόμενο φύλο σου ή κυκλο
φορία σου θ’ αύξηθή κατά μιά μο
νάδα.

Δέν είνε μού φαίνεται καί μικρό 
πράγμα !

ΑΛ. ΣΥΡ.

ίΠΟΥΛΑΙΑΜΛΗΛΟίΡΑΦΙΑ
κ. Πάνον Άεροπάνον ή 

Αεροπλάνον. Έπληροφορήθη- 
μεν ότι κατά τό τελευταΐον σας άε- 
ροτάξιδον συναντηθήκατε μέ τόν κα
θηγητήν Π ικάρ καί γιά νά τόν πικά 
ρετε τοϋ είπατε οτι πρόκειται προ
σεχώς νά έξερευνήσετε τήν στρατό
σφαιραν. Σάς συμβουλεύουμε μήν τό 
ξανακάνετε. Μέχρι τώρα είσθε Υ
δρόβιος. Πρέπει νά γίνεται μέ τό 
στανιό Αερόβιος ;

κ. Μπουρδάραν, βουλευτήν, 
Αθηναϊκόν ρίνγκ. Γροθιές έλήφθη- 
σαν. Άρκοΰν. Μή στείλετε άλλες !

κ. Ά λ κ η ν Θρύλον, κριτι
κόν κτλ. Έννοοΰμεν παλΰ καλά οτι 
είσθε «κριτικός» τί σημαίνουν όμως 
«κτλ.» ;

κ. Ζ α)(. Παπαντωνίου, 
ενταύθα και παντού καί πάντοτε.Τό 
πράγμα είνε τόσο·? θέσει, όσον και 
φύσε: αδύνατον, διότι δέν άρκεΐσθ-ε 
σέ μιά θεσούλα, άλλα έσΰ, παιδί μου, 
τά θ έ ς ο ύ λ α !

κ. Δ ο μ . Θεοτοκόπουλον, 
Κρήτα, Τολέδον.Αί πληροφορίαι σας 
είνε ίστορικώς Ακριβείς. Ό κ. Ά- 
χιλλεΰς Κύβου είνε υιός τού Άδώνι- 
δος Κόρου διευθυντού τής «Εστίας» 
έάν δέ δέν έπήγε στρατιώτης, δέ 
φταίει αύτός. Δεν τόν άφ’.σε ή μα
μά του.

κ. Μ π έ η ν Μ α υ ρ ο μ ι χ ά
λ η ν, κ α φ ε τ ζ ή ν, κ α φ ε ν ε ί ον 
ή «Ώ ρ α ί α Β ρ α ζ ι λ ί α» ένταϋθα

. . . ΤίΜΟΪΪΪΪΤΪ. . .
Εί; ένα καφενεδάκι ατά ’Εξάρχεια 

έκάθηντο άπό ένωρίς τά Απόγευμα πίνυν- 
τες τό ούζάκι των δ παληό; μχ; γνώρι
μο; Οΐό. Τυράνος μετΑ τής έκ Μπροντ- 
γουαίη φίλη; του — Μαιτρέσσας— 
φημιζομένη; διά τό Σ έ ξ-ά π π ή λ της.

ΤΑ πράγματα έως έδώ έβαινον κανο- 
νικώ; καί ούδεί; έφαντΑζετο δτι σέ λίγο 
ή γειτονιά καί τό Κ α φ e ν ε δ ά κ ι 0Α 
είχαν Π α ν η γ 3 ρ ι σωστό.

Σέ μιΑ στιγμή δ Τυρώνο; θέλοντας νά 
Χάμη ναυτικήν έπίδειξιν καί πνεδμα, μΑ 
πρό παντός διά ν’ Αντιληφθή έΑν ή φίλη 
του είνε ζηλιάρα, έντελώς απρόοπτα καί 
άφελώς τή; έπρότεινε νΑ χορέψη μαζύ του, 
έκεϊ δπως εόρίσκοντο, ένα Τ α γ κ ό ό,- 
τιδήποτε έστω καί Αλήτικο.

'Ως ήτο σχεδόν έπόμενον ή Τ σ α χ π ίνα 
τήν παράκλησίν του δέν τήν έδέχθη και, 
σηκωθεϊσα, ήπείλησε δτι θά τόν έγκα- 
τέλειπε όριστικώ; καί ήρχισεν Απομα
κρυνόμενη... Τοΰτο έθεώρησε ώ; προ
σβολήν καί μάλιστα δεινήν δ Τυράνο; καί 
Αμέσως διΑ νά τήν έκδικηθή τή; έ;ε- 
σφενδόνισε παρατυχοΰσαν Άλ α τ ι έ ρ αν 
καί μίαν Κεραμίδαν πού έλαόεν 
έξ Ανεγειρομένου κτιρίου.

Ή γειτονιά Ανεοτατώθη κυριολεκτικό»; 
καί έν μέσφ τή; συγχύσει»; τό ζεύγος 
εξηφανίσθη μυατηριωδως.

Άργά τό Ισπέρα;?— κατά τά; διαδό
σεις. — έθεάθησαν εισερχόμενοι είς τίς 
Κεντρικές Ενωμοτίες τοό 
Πειραιώς, πού παίζονται στήν Φρεαττύοα 
σιγοτραγουδώντας... «Ό ν ε ι ρ ο ήταν 
κ α I π ά ε ι» άνθοστόλιστοι μέ δλα τά 
λουλούδια — δλων τών ειδών — καί μέ 
ΠαπαροΟνες Ακόμη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΑΙΟΦΟΝΟΥ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ.—«Πέντε ποντικοί βαρ

βάτοι» μετά εικόνων.
ΑΜΑΛΙΑΣ. — «ΤΑ μαλλιά σου τά κομ

μένα», βιολί.
ΠΕΝΤΑ1ΊΟΙ. — «Μαρία Πενταγιώτισ- 

σα», στρατ. Απόσπασμα.
40 ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ. — «Πολλοί δίσκοι», 

γραμμοφώνου.
ΠΑΡΑΜΓΘΙΑ. — «Τό παραμϋθι τελεί

ωσε τώρα». «Βικτωρία και Οϋσσάρος».
ΙΤΕΑ. — «Μιά ’Ιτέα εΐνε δλα!»
ΠΈΡΟΚΕ. — «Πιές γλυκό κρασί......»

’Ορχήστρα πλήρης.
ΚΓΠΑΡΙΣΣΙΑ. — «Ψηλό κυπαρισσάκι 

μου», κλαρίνο.
ΑΓΟΡΑ. — «Άχ, Μπαγιατέρα!...» 

Έκτέλεσις όρχήστρας έστιατοριων.

ψυχικαμΓρευναι
Έξηκολούθησαν καί χθές αί έ- 

ρευναι εις τήν περιφέρειαν τού Ψυ
χικού πρός σύλληψιν τών παρενο- 
χλούντων τά νεαρά ζεύγη.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αγγέλλεται ότι προσεχώς θ’ άρ- 

χίστ; νά έκδίδεται.,.έπί χρήμασιν 
«μια γυναίκα δίχως σημασία».

καί Μπουένος ’Άΐρες. Ό καφένας 
τή δουλειά του. Μήν τοΰς πιστεόης 
τοΰς έχθροΰς ποΰ έχουν κ-αφηνιάσει. 
Κ-αφές αύτοίς ! Οΰ γάρ οίδασι τί 
θά... πιοϋσι !

BEATPONJEPOKE,,
MmArrmro-nml·

ΣΤΥΑΙΑΗΟΠΟΥΑΟΣ
ΚΛΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ, ΝΕΛΛΗ ΡΟ- 

ΖΙΕ, ΝΙΝΑ ΣΥΛΒΑ κλιτ.
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, Γ. ΔΙΑΝΕ- 

ΛΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛΙ- 
ΔΗΣ κλπ.

ΜΠΑΛΕΤΤΑ, ΧΟΡΟΙ, ΣΚΕΤΣ 
ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ (ΠΩΛ ΝΟΡ). 
ΜΟΥΣΙΚΗ : ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ.

Η «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ» ΜΑΣ ΚΑΘΕ 
ΒΡΑΔΥ I
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
Τών ’Αθηνών τό μέτωπον έν πλήρει δράσει πάλιν 
■εύρίσκεται. Τά αίματα ξυπνούνε τών Ελλήνων 
καί μες στήν παραζάλη?
όλους τούς "Ελληνες μέθα ή μέθη τών κινδύνων. 
Τί τόπος, Θεέ μου! Δέ μπορεί ούτε στιγμή νά ζήση 
μέ ήσυχία, τδχουνε οί "Ελληνες κατάρα 
τούς τσακωμούς ν’ άφίσουνε, τούς σκοτωμούς, τά μέση, 
γιατί έχουνε στό αίμα τους μέσα τή φαγωμάρα.
Τοΰ ζηλωτή τά μάθατε τά νέα κατορθώματα 
δπου Αναστατώσανε δλον τόν Πειραιά 
Αδίστακτα δ άνθρωπος αύτός πατά σέ πτώματα, 
μά τό μυαλό του σίγουρα δέ στέκει στερεά. 
"Ολους τούς νέους άπό δυό χρονών καί παραπάνω,· 
έδήλωσε, Απόφαση έχω νά τούς ξεκάνω!
Κανείς άπό τό σπίτι μου μπροστά δέ θά περάση 
γιατί έκεΐνα πούφαγε- τό Πάσχα θά ξεράση. 
Γιά τοΰ Χριστοΰ τό όνομα τήν πίστη του τήν άγια, 
θενά σκοτώσω αλύπητα τόν κάθε τόν κανάγια, 
δπου κοττά στις κόρες μου γλυκό νά ρίξη βλέμμα 
κι’ ή προσβολή θά ξεπλυθή μονάχα μέ τό αίμα.
Τό είπε καί τό έκανε. Έφερε άπό τή Μάνη 
έναν Ανδρείο συγγενή καί τούπε νά ξεκάνη 
δλους τούς νέους τής γείτονος, κανένας νά μή μείνη 

<ι’ έτσι παράδειγμα* κι’ αύτό στούς Δόν Ζουάν νά γίνη. 
Κι’ Αντιστάσεως μή ούσης, 
κάποιος νέος, Κ. Γούσης, 
ένώ στό τάβλι έσκυβε κι’ είχε τό νοΰ του στά ζάρια, 
έίδέχιθηικε έπίθεση άπό δυό «παλληκάρια», 
πού τό κεφάλι τούσπασαν καί τώρα κινδυνεύει, 
χωρίς καλά ν’ Αντιληφθη κι’ δ ίδιος τί συνέβη.
Τί πράμματα περίεργα! Γιατί έχει λίγα χρήματα 
ένας άνόητος μπορεί γιά λόγους άνοήτους 
τόν κόσμο νά δολοφονή, νά στρώνη κάτω θύματα 
κι’ άνθρωποι νέοι νά χάνουνε γιά κείνον τή ζωή τους. 
Τώρα ύπό Απαγόρευση λένε πώς θά τόν βάνουν, 
πράγμα πού... πριν νά τρελλαθή έπρεπε νά τό κάνουν.
Κι’ άλλα πολλά γινήκανε αύτή τήν έβδομάδα 
στήν όμορφη? Ελλάδα, 
μ’ άπ’ δλα πέιό μεγάλο 
καί πού δέν είνε άλλο 
σ’ δλο τόν κόσμο σάν αύτό, είνε τό γεγονός, 
πού άπό τήν Αντίληψη δέ φεύγει κανενός 
ή τόση σημασία του καί πού δλοι τό μαντεύετε 
ή πιθανώς κοντεύετε!

Μιλώ γιά τήν Απόπειρα κατά τοΰ Βενιζέλου, 
πού έχει, ώς λέν, τήν έννοια ένός φρικτοΰ φουρνέλλου, 
πού τήν Ελλάδα δλόκληρη κόντεψε νά τινάξη 

είς τόν Αέρα κι’ έκβαση θά είχαμε κακή.
Τά πράμματα δέν έγιναν διόλου σωστά κι’ έν τάξει 

μέ τούτη τήν Απόπειρα τήν έγκληματική.
'Η «Παπαροΰνα» κόκκινο κι’ άν είνε τ’ όνομά της, 
αύτό δέν είνε ψέμμα, 
συχαίνεται τό αίμα
καί αίματα δέ βρίσκονται μέσα στό πρόγραμμά της. 
Έξ άλλου τίποτα έμάς καί μέ κανένα κόμμα 
δέ μάς συνδέει. ’Ελεύθερα τά πάντα περγελάμε, 
εφόσον είνε κωμικά καί τιποτένια πράματα 
καί γιά κανένα τήν καρδιά έμεΐς δέν τή χαλάμε, 
έστω καί άν συμβαίνουνε πράματα πούν’ γιά κλάματα.

Τί όμορφα πού τά περνούν οί "Ελληνες Αλήθεια, 
στή χώρα αύτή τήν ένδοξη τών εύκλεών προγόνων, 
πού πάντα είχανε καρδιάν Αδάμαστη στά στήθεια 
καί ήσαν ήρωες τρανών καί φοβερών άγώνων!

Μά τώρα δλα Ανήκουνε αύτά στήν ιστορία 
κι’ είν’ ή Ελλάδα ή όμορφη σάν ληστοσυμμορία, 
τρανή καί πολυάριθμη. — καί όποιος φάει τόν άλλον.

Κι’ οί ξένοι μάς κυττάζουνε σάν τσοΰρμο καννιβάλων.

Πρέπει στ’ Αλήθεια σοβαρό νά γίνη τώρα φύλλο, 
ή «Παπαροΰνα». "Ορεξη ποιός έχει νά γελάη 
στόν τόπο αύτό; Καί σοβαρός καί ’γώ νά γίνω όφείλω, 
μιά καί τό χιοΰμορ ξέφτισε καί τώρα δέ φελάει!

Τί τόπος μελαγχολικός! Κοιλάδα τοΰ κλαυθμώνος, 
έδώ πού δλοι δλο κλαΐν, γκρινιάζουν και θρηνούνε, 
παραφωνία είνε φρικτή έγώ νά θέλω μόνος, 
νά προσπαθώ τούς "Ελληνες νά κάνω νά γελούνε!

Νά κι’ δ ούρανός δ ’Αττικός έγίνηκε γελοίος 
καί κατσουφιάζει διαρκώς καί κλαίει δλη τήν ώρα 
κι’ ένώ κυττάζεις στά ψηλά κι’ είν’ αίθριος τελείως, 
ώσπού νά κάνης νά ξυσθης καί σέ πλακώνει ή μπάρα! 
Οί παπαρούνες οί φαιδρές γέρνουνε οί καϋμένες 
στή γή τό κεφαλάκι τους στά δάκρυα μουσκεμένες 
κι’ οί άλλες στά περίπτερα κρέμονται καί προσμένουν 
τοΰ κάκου τούς Αγοραστές, μά έκείνοι δέν πηγαίνουν.
Γελάστε, μωρέ Έλληνες, Φυλή παραπονιάρα,

πού τδχετε κατάρα
νά πέρνετε στά σοβαρά δλα τ’ Αστεία πράματα 
καί δίχως νιάτα, φτάνετε Αμέσως στά γεράματα.

Γελάστε λίγο σήμερα γιατί αύριο θά πεθάνετε, 
γελάστε δσο προφθάνετε.

Γελάστε γιατί αύριο στό δρόμο έκεΐ πού πάτε, 
ξάφνου καμμιά πενηνταριά σφαίρες μπορεί νά φάτε!

Γελάτε καί τήν πείνα σας έτσι θά ξεγελάτε, 
γελάτε, τήν καρδούλα σας ποτέ μήν τή χαλάτε!

Μά δέ βαρειέσαι, μόνος μου τά λέω κι’ άν γελάω 
γελάω πάλι μόνος μου 
καί δταν θενά βαρεθώ ξυπνάβες νά πουλάω, 
Αδόξως θά παραιτηθώ τοΰ μάταιου Αγώνος μου.

Μά όχι! "Οσο θενά ζώ στή χώρα τών Ελλήνων, 
πού έχουν ψωμοτύρι τους τή γκρίνια καί τόν...θρήνον, 
είς τίς έπάλξεις θά σταθώ τοΰ... γέλωτος Απάνω 
κι’ ένώ δλοι όλοφύρονται, γελώντας θά πεθάνω...

Γελώντας μ’ δλα πλούσια, μέ τή ζωή τήν άπιστη 
καί μ’ δλα της τά βάσανα, τή φτώχεια καί τόν έρωτα, 
μέ τούς Ρωμηούς πού μείνανε στήν κλήση μου Αμετάπειστοι 
καί σέ σκοτάδια πάντοτε έζήσαν Αξημέρωτα.

Καί τελευταία σηκώνοντας γεμάτο κρασοκάνατο, 
γελώντας πειό περήφανα, θά πιώ καί γιά τό θάνατο. 
Καί τώρα τό δρεπάνι σου, θενά τοΰ πώ, κατάθεσε 
θαρθώ μαζί σου, Χάρο μου, μή βιάζεσαι. Δέν κάθεσαι; 
Κι’ άν άπό δλους ύστερα γελάω έγώ, βεβαίως, 
σύ θά γελάσης μοναχά Από μένα τελευταίος.

"Αχ, μωρέ παλιοέλληνες! Έπήρατε καί δώσατε 
καί τέλος κατορθώσατε
καί μένα άκόμα, άθλιοι, νά μέ μελαγχολήσετε, 
σάν όρφανά πού χάνουνε τήν κόρη καί τή μάννα τους, 
καί νά μιλώ μέ κάνατε γιά Χάρους καί γιά θάνατους 
Μά Αλήθεια, άν τό θελήσετε, 
άμέσως μελαγχολικό γυρίζω τό μοτιβο 
καί στή στιγμή τά στρίβω.
Τήν «Παπαροΰνα» καθιστώ φύλλον τών ήλιθίων 

καί τηνέ κάνω όργανο τοΰ Ζηλωτοΰ τών θείων...

ΠΩΛ ΝΟΡ
1··ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·Ι·Ι·ΙΙΙΙ··ΙΙΙΙΙΙ··ΙΙΙΙΙΙΙ··ΙΙ·ΙΙΙ·Ι··Ι·ΙΙ···Ι···ΙΙ···ΙΙΙΙΙ·ΙΙ·····Ι·ΙΙΙ····ΙΙΙΙΙΙ·Ι·Ι·ΙΙ··Ι·ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙ··Ι·ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙ··ΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙ·ΙΙ····ΙΙ···Ι·ΙΙΙΙ····ΙΙ·····ΙΙΙ··Ι·Ι·····ΙΙ·····ΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ··ΙΙΙ··ΙΙ··Ι···ΙΙΙΙΙΙΙ

'Η περίφημος βεντέττα τοΰ κινηματο
γράφου δί; Γκρέτα Γκάρμπο καθ’ 
ίγν στιγμήν αναπαύεται έπί τών δα
φνών της. Γιά νά Ιδήτε καλύτερα τήν 
προκλητική τη; στάση, γυρίστε τή σε

λίδα καταλλήλως.

Ό κ. Γεώργιος Κονδύλης είς νεαράν 
ήλικίαν. Ίδέτε πόσον ώραϊος ήτανε 
τότε, ποΰ δέν τόν εΐχον άσχημίσει αί 
πολλαί του κατακτήσεις καί τά περί 

; δικτατορίας όνειρά του. θά έδυσκο- 
·; λευόμαστε πολύ νά τόν άναγνωρίσου- 
: με, δν δέν έδλέπαμε νά ξόνεται.

Ή μοναδική φωτογραφία τών δρα
στών τής δολοφονικής απόπειρας κα
τά τοϋ κ. Βενιζέλου, τούς όποιους δ
μως ό φωτογραφικό; φακό; τή; «Πα
παρούνα;» δέν κατόρθωσε νά συλ- 

λ ά 6 η .

Ή χρήσι; τών παροιμιών δέ βγαίνει ■ 
πάντοτε σέ καλό. Ίδέτε τί επαθε ή ■ 
ώραιοτάτη άναγνώστριά μας Κρου- ! 
στάλλω Μονοφθαλμίδου πού έσυνήθι- ; 
ζε νά λέη συχνά : «Καλύτερα νά μοΰ ■ 
βγή τό μάτι παρά τό δνομα». Τώρα ■ 
τό έχει μετανοιώσει, μα είνε αργά... :

■■■■■■■■a ·■■■■■···■■υ·

Ό κ. Μανώλης Καλομοίρη; είς μι
κρόν ήλικίαν. 'Ως γνωστόν, ό κ. Κα
λομοίρη; είχε μεγάλην κλίσιν πρός 
τήν μουσικήν, άπό μικρός, μέ τήν πά
ροδον δμως τοΰ χρόνου, έθεραπεύθη 
άπό τήν μανίαν του αυτήν. Σήμερον ό 
κ. Καλομοίρη; άποστρέφεται τήν μου
σικήν. Άπόδειξις ή «Συμφωνία τών 
Καλών καί τών ’Ανίδεων μουσικής 

άνθρώπων».
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
T3 ΑΝΆΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, ΣΟΣ ΤΗΣ Zffi ΙΟΪΜ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ!

“ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΕΣΥ!. . . . .

' Γ( Πιθανή συνέχεια άπό τό προηγού
μενο)

ΣΕΛΙΔΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΚΕΙ
ΝΗΣ
«... Τόν έγνώρισα... Δέν ξέρω γιατί, 

μοΰ φάνηκε ένας τύπος τόσο κοινός ! 
Τόν είχα φαντασύή τόσο διαφορετικόν. 

_ Μά είνε κι’ αυτός ένας άντρας, ένα,; 
άντρας σάν δλους τούς άλλους. "Ενας 
άντρας.... Μήπως κι’ αι’ιτό δέ φτά
νει ; Κι’ αύτό δέν άρκεϊ γιά μιά κόρη 
σάν καί μένα πού θά μπορούσα νά δ ώ -

. οι. .~ —Α
σω καί σ’ αύτόν, δ,τι είνε μοι
ραίο νά ρθή μιά ώρα ποΰ -θά τό δώσω 
σέ κάποιον ; Γιατί δμως νά είνε αύτός 
κι’ δχι κάποιος άλλος ; Καί γιατί νά εί
νε κάποιος άλλος κι’ δχι αύτός ; Μιά 
φορά ένας άντρας θά είνε....

Δέ μέ άρπαξε στήν αγκαλιά του άπό 
τή στιγμή τήν πριότη, δπως είχα κάπο
τε σκεφτή. Βέβαια δέ μπορούσε νά γί- 
νη αύτό μέσα στό σαλόνι τής κ. Παζα- 
ρίδη, μπροστά σέ τόσο κόσμο. Εκείνο 
δμως ποΰ μέ κάνει ν’ άπορώ είνε πώς 
είχα σκεφτή ένα τέτοιο πράμα. Αύτός 
είνε ένας τύπος σεμνός κ’ έπιφυλακτι- 
κός, κατά τήν Ιδέα μου—τί λέω ; κατά 
τήν πεποίθησή μου— γιά μιά μεγάλη, 
γιά μιά τολμηρή χειρονομία, γιά μιά 
κίνηση πού β’ άναποδογύριξε απότομα 
τό βάζο μέ τίς κοινωνικές προλήψεις...

ΛΑΘΟΣ ΣΤΗ...ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Π ΑΡΡΩΣΤΗ; Μά γιατρέ μου, πού κυττάτε ; Σάς είπα πώς Ιχω πο
νοκέφαλο !

ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΗΡΟΣ...

ΥΠΟ ΤΥΦ.
Μά πώς νομίζω πώς τόν ξέρω τόσο κα
λά ; Πιθανό νά λαθεύω, νά πέφτω έ
ξω.... ’Επειδή τόν είδα κάπως έπιφυλα 
κτικό απέναντι μου, μπορώ κιόλα νά α
πλωθώ σέ συμπεράσματα πού ίσως βγού
νε λαθεμένα καί άδικα αργότερα ;

Π ώς έρχονται δμως τά πράματα! 
Είμαι βέβαιη δτι είνε αΐ’τός, δτι είνε ό 
ίδιος άνθρωπος πού είχα ίδή τίς άλλες 
στό Ζάππειο, ξαπλωμένο σέ δυό-τρεΐς 
καρέκλες, νά άφίνεται νά τόν φιλή ό 
ήλιος. Τόν φέρνω μέ τό νοϋ μου στήν 
ίδια τή στάση, ξαναβνμούμαι τήν έκ
φραση τού προσώπου του, τήν 'κίνησή 
του σάν έσηκώθηκε νά φύγη, έτσι κα
θώς έφόρεσε τό καπέλλο του κι’ υστέρα 
καθώς έμάκρννε πρός τήν έξοδο τού 
Ζαππείου....

Σήμερα τ’ άπόγεμα πού τόν έγνώρισα 
στό τσάι τής κ. Π αξαρίδη, δέν τού βρή
κα τίποτα άπ’ δ,τι τοΰ είχα βρή τήν άλ
λη φορά. Καθώς είπα στήν άρχή, μοΰ 
φάνηκε ένας τύπος κοινός, ένας τύπος 
ρηχός, χωρίς καμμιά σημασία καί πού 
μουδωσε τήν έντύπωση δτι δέ μπορού
σε νά έχη καμμιά έπίδραση στή ζωι’ι 
μου. Άλλά τά τόσα άντιφατικά συναι
σθήματα, πού γεννιόνταν μέσα μου, 
σχετικά μ’ αύτόν τόν άνθρωπο ; Καί 
πάλι ρωτιέμαι: μτμτως ένας τέτοιος άν
τρας μοΰ ταιριάζει ; Μήπως αύτός 
ό άντρας πέφτει στό μερτικό μου ; Μή· 
πως κ’ έγώ είμαι μιά γυναίκα πού δέν 
άξίζω γιά κάτι παραπάνω, παρά γιά 
νά γίνω μιά γυναικούλα ενός κοινού άν- 
θρωπάκου, νά κάνω μιά ζωή ήσυχη καί 
πεζή, μέ μονάχο μου προορισμό νά γεν
νήσω παιδιά ; Π ρέπει δμως νά τόν γνω
ρίσω περισσότερο. Καί γι’ αύτό, δέ θά 
περιμένω πότε θά τής καπνίση τής κ. 
Π αζαρίδη νά ξαναδώση τσάι. ’Εδώ ! 
Μιά γυναίκα πρέπει νά ξέρη νά κατα
κτά τή ζωή... "Αν είνε αύτός ό άντρας 
πού πρέπει, πού έχει τόν προορισμό νά 
γίνη δικός μου, όφείλω έγώ νά τόν κά
νω δικό μου, νά τόν κατακτήσω, νά τόν 
κυριέψω...»

ΕΚΕΙΝΟΣ
Σήμερα έπήρα ένα γράμμα στήν Τρά

πεζα. Γραφικός χαρακτήρας άγνωστος. 
Όταν παίρνω ένα γράμμα καί δέν α
ναγνωρίσω άμέσως τό γραφικό χαρα
κτήρα, άπό τή διεύθυνση, μού φαίνεται 
πώς βλέπω μπροστά μου ένα άγνωστο 
ύποκείμενο. Στέκομαι καί τό κυττάζω, 
τό στριφογυρίζω άπ’ δλες τίς μεριές, 
σά νά θέλω νά μαντέψω ποιός είνε έ
κεϊνος πού μοΰ γράφει. Αύτή τή φορά, 
δέν ήταν «έκεϊνος». Ήταν «έκείνη». Ή 
"Ελενα Πίψη. "Ελενα Πίψη ! Αύτό τό 
όνομα δέ μού λέει τίποτα. Ωστόσο μοΰ 
γράφει. Μοΰ γράφει πράματα περίεργα 
γιά μιά δεσποινίδα, μιά δεσποινίδα “Ε
λενα Π ίψη, πού γνωρίζει κανένας τυ
χαία σ’ ένα τσάι. Ώς φαίνεται, τό τσάι 
αύτό στής κ. II αζαρίδη, μπορεί νά ση- 
μειώση σταθμό στή ζωή μου. Τί γίνε
ται άλήθεια στόν κόσμο καί στήν ’Α
θήνα, πού είνε ένα μέρος τοΰ κόσμου, 
μικρό, περιωρισμένο, μά δπου υπάρχει 
στό κάτω-κάτω μιά ζωή ! Νά τί γράφει 
τό γράμμα τής δεσποινίδος "Ελενας 
Πίψη.

(Πιθανή συνέχεια)

Τό δριμύ ψύχος τού Ίοονίτο, είχε γε
μίσει προχθές τήν νύκτα τό καφενείο Σ. 
άπό κόσμο. Πόρτες καί παράθυρα είχαν 
κλείσει καλά, άνθρωποι μέ παλτά, κα
σκόλ, γαλότσες καί δμβρέλλες έπηγαινο 
ήρχοντο, άχνίζοντα τσάγια καί φασκόμη
λα έσερδίροντο άόιακόπως, καί 6ήχες καί 
πταρνίσματα έσκέπαζον τόν θόρυβο τών 
φωνών καί τοΰ ταβλιού.

Ταύτα δέ δλα, ένφ έπάνω άπό τήν φα 
λακράν κεφαλήν τού Ταμίου τοΰ καφενεί
ου, τεράστιον ήμερολόγιον τοδ τοίχου έ
γραφε: «3 ’Ιουνίου Σάββατον. Λουκιλλια- 
νοΟ μάρτυρος κλπ.»

Κοντά μας, δύο γνωστότατοι έμποροι 
έκοιμώντο βαθύτατα, άλλοι τρεις συνάόελ 
φοί του έπαιζαν μέ μανίαν τήν μεγάλη 
κοντσίνα, καί παρακεΐ μία μεγάλη πα
ρέα άπό άνδρόγυνα καί τούς άπαραιτή- 
τους οικογενειακούς φίλους, παρηκολου- 
θει μέ άγωνίαν μίαν παρτίδα ταβλιού 
μεταξύ τής μιάς έκ τβη κυοιών, καί ίνδς 
έκ τών άξιοτίμων οικογενειακών φίλων.

Κατά τάς 11 % δύο ήλικιωμένοι κύριοι 
ήλθαν καί έκάθησαν καί αύτοί πλησίον 
μας, καί άμέσως, δ μέν ένας ήρχισε τήν 
άνάγνωσιν τσαλακωμένης έφημερίδος, έ- 
νφ δ άλλος έβυθίζετο άποτόμως—-κεραυ- 
νοβόλως είς ύπνον μονολογών.

Έξαφνα δ διαβάζων άνεπήδησε:
— Μπρέ Γιώργη! είπε στόν άλλο. "Α

κούσε, μωρέ! Πέντε ώρες σ’ άεροπλάνο 
μέ τά πόδια ψηλά καί τό κεφάλι κάτω. 
Μπρά....

—Γυναίκα θάτανε σίγουρα, έψιθύρισε 
δ κοιμώμενος άνοίξας λίγο τό ένα του 
μάτι. Γυναίκα σίγουρα. Τί τδ περίεργο; 
Συνήθεια τής στεριάς πού έφαρμόστηκε 
στόν άέρα... Καί έξανάκλεινε τό μάτι του 
δταν δ φίλος του άρχισε νά διαβάζη δυ
νατά κατενθουαιασμένος: «Βερολίνον. ’Ι
διαίτερον κατεπεΐγον ραδιοτηλεγράφημα. 
—Ό άεροπόρος X έπέταξε σήμερον μέ 
τήν κεφαλήν πρός τά κάτω καί τούς πό- 
δας άνω έπί 5 ώρας, 14 λεπτά καϊ 8 
3)64 δευτερόλεπτα. Συγχαρητήρια κατα
φθάνουν έξ δλων τών μερών τοδ κόσμου»...

—Στά κομμάτια καί στά μπαρούτια, 
άρχισε νά φωνάζη δ πρώτος, έξυπνήσας 
πειά γιά καλά. "Ηρωες. Έγεμίσαμε ή- 
ρωες. Κάθε μουρλός κάνει δ,τι τοδ κατέ- 
βει, καί μεϊς τόν βαφτίζουμε ήρωα. Τί 
προσφέρουν στόν κόσμο δλοι αύτοί οί ή- 
ρωνες, δέν μπορώ νά καταλάβω. "Αν πε- 
τύχουν, γεμίζουν τήν τσέπη τους λεφτά 
καί τίποτα άλλο. Άν δέν πετύχουν καί 
μάς άφήσουν χρόνους, κηδείες, μουσικές, 
λόγοι, συντάξεις. Τί κερδίζει δμως δ κό 
σμος; μηδέν.

Άκουσε λοιπόν ήρωες:
Μιά δεσποινίς νταρντάνα πού δέν έχει 

τί άλλο νά κάνη, γδύνεται τσιτσίδι, τήν 
πασσαλείβουν γράσσο καί πέφτει στή θά
λασσα γιά νά πάη κολυμπώντας άπό την 
Αγγλία στήν Γαλλία. "Αν τά καταφέρη, 
γίνεται ήρωας κΓ αύτή, (βραβεϊα-παρά- 
δες κτλ.) άν δέν πετύχη, πάει καί κοι
μάται σπιτάκι της. Άλλος άεργος πα
ραλής, σοφίζεται καί φτιάνει ένα σπου
δαίο αύτοκίνητο πού στοιχίζει δέκα περι
ουσίες, καί άρχίζει νά τρέχη μ’ αύτό σάν 
διάβολος, γιά νά πάρη τό ρεκόρ τής τα
χύτητας. "Αν κερδίση, έχουμε καί νέον 
ήρωα, άν γκρεμιστή ή τσακιστή πουθενά, 
κηδείες, λουλούδια, καραμούζες.

“Ενας κάνει φτερούγες, τις κολλάει 
στόν ώμο του καί. θέλει νά πετάξη. Κα
τορθώνει ν’ άνεβή 5—10 μέτρα πάνω άπό 
τήν γή, καί έκεϊ πού μάς παριστάνει τό 
πουλάκι, πέφτει καί τόν πάνε μέ τήν πε
τσέτα στό Νοσοκομείο.

Πέρσι κάποιος έσχεδίασε καί έτοίμασε 
μιά βάρκα, σάν σκάφη πάνω-κάτω, καί 
μ’ αύτήν τού κατέβηκε νά έλθη άπό τή 
Νέα Τόρκη στόν Πειραιά. Φίνα ιδέα! 
Ή έφημερίδες έχάλασαν τόν κόσμο άπό 

.ραφές: «Ό ήρως-δ θαλασσοπόρος— 
ή βάρκα—τά πανιά καί τό τιμόνι τής 
βάρκας — δ μπούσουλας τής βάρκας —· 
σοβαραί δηλώσεις τού ήρωα — τί πίνει, 
τί τρώει, τί φουμάρει, πότε κοιμάται» 
καί άλλα. Τήν ήμέρα πού έπρόκειτο νά 
φύγη άπό τήν Ν. Τόρκη κόσμος καί κο
σμάκης τόν πήγε έως τήν άποβάθρα... 
Κλάμματα—δεκάρικοι λόγοι — φιλιά— 
μπουκέτα... Φίλοι τοδ χαρίζουν ένα ξυ
πνητήρι—χρονόμετρο, ένα ήλεκτρικδ φα- 
ναράκι καί δ ήρωας κατεβαίνει στή σκά
φη, καί κουτσά-στραβά άρχίζει νά κυλιέ
ται πάνω στά κύματα.

—'Στό καλό—'th μάς γράφης—β Ά
γιος Νικόλας μαζύ σου....

Μιαή ώρα ύστερα ήρωας-μπούσουλας- 
παγοΰρια-μπουκέτα - ξυπνητήρι φανάρι 
καί δλα τά συμπράγαλα τής σκάφης, έ· 
χωνεΰοντο άπό ένα γεροκαρχαρία πού δέν 
καταλάβαινε λέξι άπό τέτοιες μανούβρες.

Ή σκάφη φαγώθηκε σάν ξεροψημένο 
παξιμάδι, καί οί φίλο: τοδ ήρωα ακόμη 
περιμένουν γράμμα του μέ έλληνικό γραμ 
ματόσημο.

Άλλος βγαίνει στό μπαλκόνι του, ά
νοιγε ι μιά όμπρέλλα καί πέφτει μαζύ 
της στό κενόν. ’Αλεξίπτωτο νέου τελειό
τατου συστήματος τοδ λέει! θεός συχω- 
ρέση τήν ψυχούλα τοδ κακομοίρη! Πάει 
κΓ αύτός. Πολλοί ξεκινάνε κάθε χρόνο 
γιά τόν Βόρειο Πόλο. Τί ζητφν έκεί; 
Χάριν τής έπιστήμης λένε, θέλουν νά 
βεβαιωθούν καλά καί σώνει άν ύπάρχη

Ένφ είς τάς ’Αθήνας παρατείνεται δ γειμών είς τήν ώραίαν λουτρό
πολη* Γλυφάντεν — Γλυφάντεν, αί ώραΐαι λουσμένα: έκθέτουν τάς πλά- 
τας των είς τδν ήλιον. Είς τήν φωτογραφίαν μας δύο ώραΐαι πλάται

ΛΟΓΙΑ «[ΓΑΛΟΝ ΑΝΛΡΟΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ωραιότερο σώμα άπ’ τών εΰζώ- 
νων δέν υπάρχει.

Δόν Λουΐ τών Βουρβώνων
Ό "Αη Βασίλης ήταν Τούρκος.

Τουρκοβασίλης
Βγάλτε τά μάτια σας.

Ν. Πλαστήρας
Στοΰ κουφού τήν πόρτα δσο θέλεις 

βρόντα.
Φαλιέρος

"Αφετε τά παιδία έλθείν πρός με.
Σωκράτης

Τδ ράσο δέν κάνει τδν καλόγερο! 
Φωτόπουλος

’Αγάπα τήν γυναίκα μου ώς εαυ
τόν.

Σύζυγος
Προτιμάτε καφέ Βραζιλίας και 

δχι Κεύκλάνης.
Μπέης Μαυρομιχάλης

Μακάριοι οί χρεωστούντες τής 
Μιχαλούς.

Μιχαήλ Μιχαήλ τοΰ Μιχαήλ
Όλες ή παπαρούνες τδ Μάη 

ανθίζουνε.
Πώλ Νόρ,

Πάταξον μέν άκουσον δέ.
Πάτ Παταξόν

/Ετσι θέλω. Όχι.
’Αλέξ. Χατζή Κυριάκος

Και γάρ ύπνος ευφραίνει καρδίαν 
ανθρώπων.

Ποιναγής Τσαλδάρης
Οΰκ έά με καΟεύδειν τδ τοΰ Τσαλ- 

δάρη τρόπαιον .
Έλευθ. Κ. Βενιζέλος 

τέως κλπ. κλπ.
Τδ κάλλος είνε δώρον τής φύ

σεως.
Γ. Κονδύλης

"Αρπαξε νά φάς καί κλέψε νά-
χΤ1ς· ·. ιπΙασωνίδης

Πρόσεχε μή σέ γελάση δ καθρέ- 
πτης.

Γ. Κονδύλης
Πάς ψηλός κουτός, πλήν έμοϋ.

Κ. Κοτζιάς
Πίσω μου σ’ έχω σατανά και 

μπρος μου έδρισκόσουνα.
I. Πολυχρονόπουλος 

βλάστησις έκεϊ πάνω ή δχι. Τ! θά ώφε- 
ληθή δ κόσμος άν άνακχλυφθή δτι καί 
έκεί φυτρώνουν μαρούλια καί πεπόνια, 
δέν μπορώ νά καταλάβω.

—(Καί θά έσυνέχ-ιζε ακόμη, έάν ένας 
άπό τούς οικογενειακούς φίλους τής δι
πλανής παρέας δέν έκαμνε. ζωηρόν έπει- 
σόόιον μέ ένα συνάδελφόν του (οικογε
νειακά/ φίλον δηλαδή) έπάνω είς τήν 
συζήτησιν περί τού άν ή κυρία πού γρά
φομε παραπάνω έπαιξε καλά τό 5—2 πού 
είχε φέρει στά ζάρια.

Τό καφενείο άνεστατώθη καί οί φρονι- 
μώτερο.ι έσπευδαν νά φύγουν, άφήνρντες 
τά ιψενικά πολύγωνα (τρίγωνα είνε τής 
παμπαλαίίας έποχής) νά λύσουν μόνα τάς 
διαφοράς των;

Κόναν-ντο-

πιο Kim ίο iim m;

ΕΝΚΙΝΜΖΙίΙΙ
Νέαν ιυεγάλην έπιτυγίαν έσημεί- 

ωσε ή «Ιίκπαροΰνα». Τό σύνθημά 
της «ζήν έπικινδύνως» έπιασε τοσο, 
ποΰ δεν περιμέναμε ούτε καί μεΐς οί 
ίδιοι, δταν τό έρρίχναμε έξω, στά 
πλήθη. ’Ενδεικτικόν τής έπττυχίας 
είνε, δτι δσσι έφήρμοσαν τάς πρώτας 
μας συμβου·λάς δέν ζοΰν πλέον, ούτε 
έπικινδύνως, ούτε άκινδύνως. Ή 
«Παπαρούνα» ένδιαφερομένη διά τό 
Αναγνωστικόν της κοινόν, τό όποιον 
θέλει νά έλαττώση πάση θυσίμ, δί
δει σήμερον τάς έξής ύποθηκας δι’ 
όσους θέλουν νά ζοΰν έπικινδύνως:

Νά σπεύσετε νά καταταγήτε έθε- 
λονται. Κάποτε τά καζάνια τού λό
γου θά σάς δηλητηριάσνυν. "Αν πέ
ραση ένας χρόνος καί δέν έπέλθει 
τό ποθούμενον, άνανεώσατε τήν θη
τείαν σας καί μήν άπελπίζεσθε.

Φροντίσατε νά χρωστάτε χρήμα
τα, καί νά μή τούς τά δίδετε, σ’ άν- 
βρώπους ποή παίζουν μποξ ή πού 
τουλάχιστον έχουν άδεια δττλοφορίας. 
Καί νίά φροντίζετε νά τούς συναντά- 
ται δύο καί περισσότερες φορές τήν 
ήμέρα.

Μή διστάζετε νά χρηοιμοποιήτε 
τό έν—χοιρίδιον καλαμπουριστού 
τής «Παπαρούνας» ένώπιον πολλών 
φίλων σας. "Αν έκεινοι σάς λυπηθούν 
καί δέν σάς καρπαζώσουν ή δέν σάς 
δείρουν ή τούλάχιστον δέν σάς σκο
τώσουν, τότε χρησιμοποιήσατε τό έγ- 
γειριδιον τοΰ καλαμπουριστού καί δο 
λοφονήσατέ τους έσεϊς.

"Οταν θέλετε νά πάτε στό σπίτι 
σας μέ ταξί, νά προτιμάτε τούς με
θυσμένους σωφέρ. θά νοιώσετε τό έ- 
πικινιδύνως ζήν καί σεις, άλλά θά 
κάμετε καί τούς διαβάτες νά, τό νοιώ
θουν.

’Εκθέσατε ύποφηφιότητα Δημάρ
χου, βγάλτε λόγο στά πλήθη καί ύ- 
ποσχεθήτε τους, ότι θά άσφαλτοστρώ 
σετε τούς δρόμους καί θά φροντίσετε 
γιά τά σκουπίδια, θά σάς περάσουν 
γιά τερατολόγο, δτι ύπόσχεσθε άδύ- 
νατα καί άπίθανα πράγματα καί θά 
σάς πάρουν στό κυνηγητό. Ώς τόπον 
συγκεντρώσεως προτιμήσατε τήν ’Α
γοράν.

Συναντήσατε έντός τής ήμέρας εΐ 
δυνατόν τόν κ. Ποΰλον Πουλόπου- 
λον καί πετάξετέ του κατάμουτρα, 
δτι δέν είνε μεγάλος ποιητής, άλλ* 
ένας σαχλαμάρας, γελοίος καί Ανόη
τος. Στήν περίπτωσι αύτή θά έπέμ- 
βη ή «Παπαρούνα», ή όποια δέν έπι- 
τρέπει ν’ άμφισβητήται ή Αξία τού 
Παπαρουνοστεφοΰς ποιητοΰ της.

Νά γίνετε σωματοφύλακες τού Βε- 
νιζέλου ή σω-φέρ του.

------------- ------------------- —

ΣΠΟΛΛΑΤΗ ΤΟΥ
Οί Φιλελεύθεροι απειλούν τδν 

Διοικητήν τής Γενικής ’Ασφαλείας, 
δτι θά τού αλλάξουν τ’ δνομα : Άπδ 
Π ολυχρο'Λπουλον θά τδν κάμουν Λι 
γοχρονοπουλον.
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AAQNI ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ.,
ΟΓ1 ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΑΝ ΕΙΧΕ ΕΝΑ ΚΑΡΡΟ...

Ό μηχανοδηγός πάει τήν οίκογέ νειά του Εκδρομή στήν έξοχή...

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΤΟΥ
-Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ ■ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 41 ον.

Το μάθημα τούτο είνε το τεσσα
ρακοστόν πρώτον, διότι τό προηγού- 
μενον ήτο τό τεσσαρακοστόν. (Τ: σόμ 
πτωσις !). "Οπως όλοι ένθομείσθε 
τό 40όν ή σαρακοστόν μάθημα έ- 
πραγματεόετο τδ σαρακοστιανδ κα
λαμπούρι που γίνεται μέ τά ονόματα 
Σαρρα-Κωστής. ("Αλλη σύμπτω- 
σι?)·ν

Διά τδ καλαμπούρι που πρόκειται 
νά σάς διδάξουμε σήμερα, παίρνετε 
τά έξης υλικά. Έν πρώτοις, φρον
τίζετε νά άναστήσετε τον προ πολ
λών έτών άποθανοντα περίφημον Γάλ 
λον συγγραφέα και γνωστόν φί/.ό- 
,τουρκον Πιέρ Λοτί. "Οπως ξέρετε, 
ό περίφημος αυτός Γάλλος συγγρα- 
φευς έ^ει γράψει τον «Ψαράν τής 
’Ισλανδίας», ώς καί τήν «Κυρίαν 
Χρυσάνθεμων», μυθιστόρημα μέ ύπό- 
θεσιν ιαπωνικήν, αύτά όμως δέν έ
χουν σχέσιν μέ τό ύπδ παρασκευήν 
καλαμπούρι. Άφοΰ- άναστήσετε τδν 
Π ιέρ Λοτί, τόν παρακαλείτε πρώ
τον. Νά έγκαταλείψη τήν Γαλλίαν. 
Δεύτερον: Νά άγαπήση τήν Ελλάδα 
καί νά έλθη καί νά έγκατασταθή 
είς αύτήν καί δη εις τδ γνωστόν Ε
πίνειων τών ’Αθηνών, ήτοι τδν Πει
ραιά. Άφοΰ γίνουν αύτά τά προκα
ταρκτικά, μεταβαίνετε εις τδν Πει
ραιά, παραλαμβάνετε τδν γνωστόν 
Πρόεδρον τών Ζηλωτών τοΰ Χρι
στού, τδν περιβόητον κ. Γιαννακόπου 
λον καί τδν καθαιρεϊται άπό τδ α
ξίωμα τού προέδρου τοΰ Συλλόγου 
τών Ζηλωτών τοΰ Χριστού. Εις τήν 
θέσιν του δέ εκλέγετε τδν Γάλλον 
συγγραφέα, τδν όποιον έν τώ μεταξύ 
έχετε πείσει νά άλλαξοπιστήση καί 
νά γίνη, όχι Μωαμεθανός, όπως θά 
ήθελεν ίσως δ ίδιος, άλλά ορθόδο
ξος.

Άφοΰ περάσουν κάμποσα χρόνια, 
πού τά άφίνετε επίτηδες νά περά
σουν, γιά νά μή σάς κατηγορήση κα
νένας ότι βιαστήκατε νά κάνετε τδ 
καλαμπούρι, διαδίδετε καταλλήλως 
οτι είς τόν Πειραιά υπάρχει καί εύ- 
ρίσκεται έν ζωή ένας περίφημος Γάλ 
λος συγγραφεύς.

Άμέσως^ δ φιλολογικός κόσμος 
καί τών δύο πόλεων (τών Αθηνών 
καί τοΰ Πειραιώς) συγκινείται καί 
ολοι σπεύδουν νά σάς συναντήσουν 
καί νά σάς ζητήσουν λεπτομέρειας, 
ιδίως δέ ένδιαφέρονται νά μάθουν, 
περί τίνος _ συγγραφέως πρόκειται. 
Σείς κρατείτε τό πράγμα μυστικόν, 
τους ύπόσχεσθε δέ τήν άποκάλυψιν 
τοΰ ονόματος ώς έκπληξιν, πού θά 
γίνη έν καιρφ εύθέτω. Τέλος, τή 
φροντίδι τού κ. Βαϊάνου έν Άθήναις, 
καί τοΰ κ. Λεβάντα, έν Πειραιεί, 
οργανώνεται μία φιλολογική έορτή 
είς τόν Πειραιά, είς τήν οποίαν προ 
σέρχονται όλοι οί διανοούμενοι τών 
δύο πόλεων καί τών προαστείων των. 
Σημειωτέων ότι ώς τόπος τής συγ- 
κεντρώσεως τών εορταστών έχουν δ- 
ρ'.σθή τά γραφεία τοΰ Συλλόγου τών 
Ζηλωτών τού Χριστού. "Οταν όλοι 
οί προσκεκλημένοι προσέλθουν καί 
πληρώσουν τάς αίθούσαςάσφυκτ’.κ.ώς, 
άνέρχεσθε έπισήμως είς τδ βήμα καί 
ανακοινώνετε εις τους άνυπομονοϋν- 
τας καί καταπλήκτους άκροατάς 
σας ότι δ Γάλλος συγγραφεύς χάριν 
τοΰ οποίου γίνεται ή συγκέντρωσις 
δέν είνε άλλος άπό τδν Πιέρ Λοτί.

Άλλά τήν στιγμήν έκείνην σηΐ 
κώνε τα ι ένας άπδ τούς σοφωτέρους 
έκ τών παρισταμένων καί γνώστης 
τών γαλλικών φιλολογικών πραγμά
των, λ. χ. ό κ. Σκίπης, δ όποιος μέ 
τόν κατηγορηματικώτερον τόνον, βε
βαιώνει- :

—Κύριοι, μή τδν πιστεύετε ! Ό 
Λοτί άπέθανε. Τδν είδα έγώ.

Σείς μειδιάτε άκούοντες τδν κ. 
Σκίπην. Ανοίγετε τήν θύραν τοΰ συ
νεχομένου γραφείου, είσέρχεσθε είς 
αύτό καί μετά μίαν στιγμήν έξέρχε- 
σθε, κρατών άπδ τδ χέρι τδν στενοί 
ου δ λόγος Γάλλον συγγραφέα, τον 
όποιον είχατε άναστήσέι, ώς ένθυ- 
μείσθε, πρδ ολίγων Ετών, τον οδη
γείτε πρό τών Εκπληκτων ακροατών 
σας και τούς τόν δείχνετε, άναφω- 
νοΰντες θριαμβευτικώς :

—Τδν βλέπετε. Ό Πιέρ Λοτί ζή. 
Καί όχι μόνον ζή, καί αγαπά τήν Έλ 
λάδα, άλλά είνε καί ζηλωτής τοΰ 
Χριστού.

Καί έρωτάτε, ακόμη θριαμβευτι- 
κώτερον :

— Ποιος άμφιβάλλει τώρα, ότι 
ζή-Λοτί ;

Καί τδν συνοδεύετε έπανερχόμενον 
εις τόν τάφον... 

—— ————"———·
ΜΑΛΛΙ/ΗΟΥΒΑΡΙΑ

"Αρατα καί κούρατα, κουκιά μαγερε- 
(μένα...

Πώ, πώ, σπασμοί καί ασπασμοί ! ’Αλ
ί λοίμονο σέ μένα !...

Ή αγκινάρες κι’ ή καρδιές ταιριάζουν 
(κι’ είνε τρέλλα !.. 

’Από τήν Πάλι έρχομαι καί στήν κορφή 
(καν έλα !..

Π αληάτσοι, Τόσκα, «Σέξ—άππήλ»,
(«Τσαχπίνα» καί Όθέλλο;... 

Γιάνναρος, Χίτλερ (μπογιατζής), Κα
ί 6ούρ καί Βενιζέλος !.. 

Παπαδουριό έπλάκωσε κι’ Εφάνη ό δρό- 
(μος μαύρος! 

ΤΩ ! άντρα, άντρα σύγχρονε, ποΰ γίνη- 
(κες καί... Ταύρος !. 

ΤΩ ! κόσμε, κόσμε άστατε, καταραμένη 
(σφαίρα, 

καί σύ, Πλαστήρα, πού πετάς καί πας 
(... στή στρατόσφαιρα !.. 

Καλογεράκι οποίος γενή, θά τά καλο- 
(περάση !.. 

Θά Ιδή τήν Πόλι καί σέ μιά βραδυά
(δλη τήν Πλάση !..

Γιά βρούβες πάει ό ήλιος καί τ’ άστρα 
(γιά... μασσούρια.

Λένε πώς στήν 'Ομόνοια θά σπείρουνε 
(κι’ αγγούρια !....

(Ευτυχώς ανέκδοτο)
ΚΩΣΤΗΣ ΚΟΚΟΡΟΒΓΓΣ

ΠΑ ΛΟΥΤΡΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΗΑΣ,,

Τό καλοκαίρι δέν Εννοεί να μάς έλ
θη Εφέτος, μά ή «Παπαρούνα» θά 
τό ςρέρη μέ τό στανιό.’Αθηναίοι καί 
Άτθΐδες! Ή «Παπαρούνα» σάς πα
ραχωρεί τίς σελίδες της γιά νά παίρ
νετε τό μπάνιό σας! Στέλνετε μας 
τις φωτογραφίες σας μέ μαγιό, καί 
ύποσχόμεβα νά. τίς δημοσιεύουμε !

ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠ’ΟΔΟΝ ΤΟ...ΕΘΝΟΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ- 

Τ1ΣΟΝ
Εξαιρετικήν έντύπωσιν ένεποίη- 

σε είς τούς κύκλους τών ψιλικα
τζήδων όλου τοΰ κόσμου ή έφεύ- 
ρεσις τοΰ μεγάλου Σουηδού Ια
τρού Κάντορ. Διά τής κοσμοσω
τηρίου όντως έφευρέσεως άποφεύ- 
γεται τό χάσιμο τοΰ πισινού κουμ
πιού τοΰ κολλάρου. Ό εμβριθής 
Ιατρός κατεσκεύασε μικρόν καί 
εΰχρηστον μηχάνημα άποτελούμε- 
νον έξ ένός δικτυωτοΰ πλαισίου 
τό όποιον τοποθετείται είς τήν μέ- 
σην καί τήν περιβάλλει. Λέγεται 
άπό τούς ειδικούς ότι μόλις πέσει 
τό κουμπί δέν υπάρχει καμμία ά- 
νησυχία_ διά τήν διάσωσίν του: 
’Ασφαλώς θά εύρίσκεται είς τό δι- 
κτυωτόν πλαίσιον τό όποιον ό δαι
μόνιος Ιατρός έπρονόησε νά είνε 
άρκετά πυκνόν.

ΘΑΥΜΑ ΕΙΣ ΚΩΜΟΠΟΛΙΝ
Τό περιεργότερον άγγελμα μάς 

τό Εδωσεν χθές ό τηλέγραφος ά
πό τήν φημιζομένην διά τά παρά- 
ξενά της κωμόπολιν Πάκαρ τής 
Γιουκοσλαυΐας. Πριν έκθέσωμεν 
τό άπίστευτον συμβάν Εχομεν ύ- 
ποχρέωσιν νά πληροφορήσωμεν 
τους άναγνώστας μας δτι είνε Ε
λεύθεροι νά τό πιστεύσουν ώς ά- 
ληθές, ήμεΐς δμως καί Εντελώς διά 
λογαριασμόν μας εϊμεθα λίαν Ε
πιφυλακτικοί I

Τά τρομερά γεγονότα συνέβη- 
σαν ώς έξής:

Τήν προχθεσινήν νύκτα περί τήν 
11ην εις τι Εξοχικόν προάστειον 
τής Πάκαρ έγινε έπίθεσις Εναντί
ον ένός αύτοκινήτου δπου έπέβαι- 
νε εις κύριος μετά τής κυρίας του 
ύπό έπτά τεθωρακισμένων αυτο
κινήτων τά όποια εβαλλον συνε
χώς έπι δύο ώρας.

Γενομένων κατόπιν άνασκαφών 
άνεΰρον τόν κύριον καπνίζοντα τό 
ποΰρον του καί ρετροΰντα ήσύχως 
απειρίαν σφαιρών τάς δποίας Ε
βγαζε άπό τά παραφουσκωμένα 
θυλάκιά του.
ΕΚΟΥΜΑΓεΆα'χΕΡΙΑ ΤΟΥ...

Καταπληκτικά πράγματα συνέ- 
βησαν είς τήν πάλιν Κοκελικό, ή 
όποία άποκαλεΐται καί πόλις τών 
Σιδηρών άνθρώπων διά τήν τρο- 
μεράν θέλησιν τών κατοίκων της.

Είς τών κατοίκων της όνόματι 
Σ μίθ ήγόρασε τό 14ον φύλλον τής 
«■Παπαρούνας» τό όποιον άνέγνω- 
σε όλόκληρον σχεδόν άνευ άνα- 
πνοής. Τό παράδοξον είνε δτι ό σι- 
δηροΰς αύτός άνθρωπος, ώς ά
σφαλώς έξηκριβώθη, δέν ήγόρασε 
τό άμέσως Επόμενον φύλλον τής 
«Παπαρούνας» καί τό καταπλη- 
κτικώτερον δτι έδήλωσε δτι δέν 
θά τήν ξαναπάρτ).

Τά τρομερά αύτά πράγματα μό
λις άνεκοινώθησαν είς τόν διευ
θυντήν μας τόν κατέλαβε παρά
δοξος άφασία. Ευτυχώς έκούναγε 
τά χέρια του και έτσι κατορθώθη 
ή Εκδοσις τοΰ φύλλου.

ΕΞΥΠΝΜ1ΑΙΑΙΑ!
Δύο φίλοι Εβάδιζαν εις ένα εξοχικό 

δρόμο. Είς ένα σημείων συνήντησαν 
μίαν ταμπέλα κρεμασμενην άπό ένα 
στύλο, ή όποία εγραφε: «Απαγορεύ
εται ή διάβασις εις οίονδήποτε...Ό 
μή γνωρίζων γράμματα ν’ άποτανθή 
είς τόν απέναντι μπακάλην». Ήτο 
πράγματι απέναντι ένα μπαζάλικο. 
Οί δύο yiXot διησθάνθησαν, ότι κάτι 
τι τό «έξυπνο καί κουτό» έκρυβόταν 
κάτω άπό τήν επιγραφήν. Άλλά τί; 
"Ηρχισαν νά σκέπτωνται.

Μετά δύο ημέρας ό ένας τρέχει 
καί βρίσκει το φίλο του καί τον έ
ρωτά :

—Κι’ άν ό μπακάλης είνε κλει
στός ;....______

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΗΛΩΣΙΣ
Ή «Παπαρούνα» θεωρεί άπαραίτη 

τον νά ξεκαθαρίση τήν θέσιν της έ
ναντι τής ομωνύμου έπιθεωρήσεως, 
ποΰ παίζεται στό «Περοκέ». Τό πε
ριοδικόν μας ή «Παπαρούνα» είνε 
τόσο άγνή, άσπιλος καί άμόλυντος, 
ώστε δέν έχει ανάγκην άπό.,.,έπιθεώ 
ρησιν.

ΚΥΡΙΟΣ, νέος, σοβαρός, μορφω- 
μένος (Διπλωματούχος Ξένου Πα
νεπιστημίου) καί άρκετά εύπαρουσία 
στος, ζητεί θέσιν «ϊς τά τράμ ή λεω
φορεία διότι διαρκώς ταξιδεύει όρ- 
θ'Λς.

ΤΕΤΟΙΑ ΩΡΑ, ΤΕΤΟΙΑ ΛΟΓΙΑ!

Ο ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΟΓ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΘΥΜΑ ΔΥΣΤΥ
ΧΗΜΑΤΟΣ: Μού δίνετε ένα αύτόγραφό σας, σάς παρακαλώ ;

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
Η Η ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τήν εβδομάδα αύτήν Εγινε ή μεγάλη 

έκθεσις τών πνευματικών προϊόντων. 
Είχαμε δηλαδή κατά προσφοράν ποιη
τικήν παρομοίωσιν ενα είδος λαϊκής ά- 
γορας τοΰ βιβλίου. Οί άναγνώσται μας 
ενδέχεται νά διερωτηθοϋν: Διατί τά 
συγγράμματα λέγονται προϊόντα; Ή 
«II απαροΰνα» δέν επιτρέπει εις τήν έ- 
ξυπνάδα τών αναγνωστών της τοιαύτας 
απορίας. Καί διευκρινίζει άμέσως τό ζή
τημα. Λέγονται πνευματικά προϊόντα, 
διότι έχουν μεγάλην σχέσιν μέ τά προϊ
όντα τής Γης. Τά ποιήματα αίφνης δ- 
μοιάζουν μέ τά κολοκυθάκια. Τά φιλο
σοφικά συγγράμματα ομοιάζουν μέ τά 
αύγά τής αθηναϊκής αγοράς, ήγουν μέ 
κλούβια αύγά. "Ενα μαθηματικόν σύγ
γραμμα μπορεί νά έξομοιωθή μέ «αγ
γούρι», λόγιρ τοΰ δυσκόλου ποιήματος 
του. Τά μυθιστορήματα καί τά δράμα
τα παρομοιάζονται μέ τά κρεμμύδια, δι
ότι δταν τά ξεφυλλίζεις δακρύζουν τά 
μάτια σου.

Ε’ις τήν εκθεσιν προσήλθεν έκ τών 
πρώταιν ό κ. Παπαναστασίου. Μέγας 
βιβ)αοφάγος, καταβροχθίζει τά βιβλία, 
χωρίς νά τά καθαρίζη άπό τά εξώφυλ
λα. Διατηρεί τεραστίαν βιβλιοθήκην, πα- 
ρομοίαν μέ τής Παλαιός Περγάμου καί 
ή όποία θά Επρεπε νά όνομασθή κατ’ 
αναλογίαν βιβλιοθήκη τοΰ ’Αγάμου. Οΰ- 
τος εχωσε τόν μϋτον του είς δλα τά 
ράφια τών βιβλίων καί εξέλεξε τά έ
ξής: Τήν «Μύτην ένός Συμβολαιογρά
φου», τοΰ ’Εδμόνδου Άμποΰ, μίαν «Ρι
νολογίαν» καί τήν «Άπροστάτευτην Άν- 
νίκα». (Σημ. «Παπαρούνας»: Άννίκα 
είνε τό φιλολογικόν ψευδοινυμον τής 
Δημοκρατίας).

Προσήλθεν ακολούθως μετά τών άκο- 
λούθων, Κ3Ο τόν άριθμόν, ό κ. Βενιζέ- 
λος. "Εκαστος τών παρισταμένων Εσπευ
δε καί Εδιδε ε’ις τόν κ. Πρόεδρον θερ
μά συγχαρητήρια έπί τή διασοισει του 
καί υστέρα άπό λίγο, άφοΰ εσβυνε τό 
καλοριφέρ, τοΰ Εδιδε ψυχρά συλλυπητή
ρια έπί τφ τράυματισμφ τής συζύγου 
του. Ό κ. Βενιζέλος ευχαριστούμε τούς 
φίλους του, διά τό Ενδιαφέρον των. 
Κατόπιν, άφοΰ έχάϊδευσε τό μούσι του, 
ήγόρασε τά έξής βιβλία: Τόν «Άντί- 
χριστον» τού Ρενάν, τά «’Απομνημονεύ
ματα τού Διαβόλου» τοΰ Άντρέγιεφ, tin 
«Άπολεσθέντα Παράδεισον» τού Μίλ- 
τον, δπου θά αναπόληση τί είχε, δταν 
ήταν είς τήν αρχήν, καί τί Εχασε, τό 
«Κόκκινο καί τό μαύρο» τού Σταντάλ, 
δπου νομίζει δτι θά διαβάση τά τελευ
ταία γεγονότα ήτοι τό αιματηρόν κίνη
μα καί τήν αποτυχίαν τών εκλογών καί 
τέλος τό μυθιστόρημα «Ή Κούρσα τοΰ 
θανάτου». ΟΙ άκόλουθοί του ήγόρασαν 
μερικά αντίτυπα τών «Τριών Σωματο
φυλάκων» τού Δουμά.

Τήν εκθεσιν-έπεσκέφθη καί ό κ. ’Α
βραάμ, μέγας κοινοβουλευτικός (τό ά- 
νήρ παραλείπεται, ώς ευκόλως έννοού- 
μενον), ό όποιος μέ γλυκείαν φωνήν έ- 
ζήτησε τό «Πορτραϊτο τοΰ Ντόριαν 
Γκρέϋ», τού -Οσκάρ Οΰάϊλδ, τήν «Απο
λογίαν τού Σωκράτονς» κλπ. Τέλος έ- 
πήρε καί τό «Ναυτόπουλο» τοΰ Πιέρ 
Λοτί.

Προσήλθε Επίσης καί ό κ. Τσαλδά
ρης, ό όποιος ήγόρασε τά έξης βιβλία: 
Τό «"Ονειρο τού Μακάρ», τοΰ Κορο- 
λέγκο, τά «Κλειστά βλέφαρα», τοΰ

Δροσίνη καί τό «"Οταν θά ξυπνήσουμε 
ανάμεσα στοΰς νεκρούς» τοΰ "Ιψεν.

Ό κ. Πλαστήρας Εγραψεν έκ Ρόδου 
νά τοΰ άποστείλουν τά έξής έργα: «Λι
γνός Γάτος» τοΰ Άνατόλ Φράνς καί τό 
μυθιστόρημα «Φαντομάς». "Εγραψε καί 
εις τόν κ. Μελά νά τοΰ στείλη τό «Γέ
ρο τοΰ Μα>ρηά», άλλ’ έκεΐνος (ό Με- 
λάς) Ελειπε είς τήν 'Ισπανίαν καί τοΰ 
Εστειλε άπό έκεί τόν «Ματωμένον στί
βον» τοΰ Μπλάσκο Ίμπάνιεθ, έργο, ποΰ 
ταιριάζει μέ τά γούστα τοΰ δικτάτορος.

'Ο γνωστός πλέον κ. Φίλων πήρε τό 
«Βασιληά ’Ανήλιαγο» τοΰ Πολέμη, καί 
τήν «Φλογέρα τοΰ Βασιληά» τοΰ Πα- 
λαμά.

'Ο κ. Ίασωνίδης κατέφθασε άσθμαϊ- 
νων καί έζήτησε τήν «Στομαχολογίαν», 
τού καθηγητοΰ κ. Δοντά, Ενα «Λεξικόν 
μαγειρικής» καί τό «Συμπόσιον» τοΰ 
Πλάτωνος καί τοΰ Λουκούλλου, μέ τήν 
προσθήκην ολίγου παστουρμά.

'Ο κ. I. Μεταξάς Εξέλεξε τό Εργον 
«"Ιδε ό άνθρωπος», τοΰ Νίτσε, καί δλα 
τά παρλάν Εργα τοΰ Δημοσθένους, τά 
όποια θ’ άπαγγέλλη μεγαλοφώνως είς τό 
σπίτι του, πρός μεγάλην θλίψιν τών πε
ρίοικων. Τοΰ Ιδιου ρήτορος τούς φιλιπ
πικούς λόγους τούς αγόρασε Ενας φίλιπ- 
πος.

Τοΰ κ. Κονδύλη είνε γνωστοί αί φι- 
λολογικαί προτιμήσεις. .Μόλις είσήλθε 
είς τήν Εκθεσιν, οί αρμόδιοι Εσπευσαν 
νά τοΰ προσφέρουν δλες τίς βιογραφίες 
τοΰ Ναπολέοντος. 'Ο κ. Κονδύλη; ήγό
ρασε έπί πλέον τόν «Συρανό ντε Μ.τελ- 
ζεράκ» καί μίαν μυθολογίαν, ή όποία Ε- 
πραγματεύετο περί τοΰ προγόνου του 
Διό;, άπό τόν όποϊον έκληρονωμησε τούς 
κεραυνού;.

'Ο κ. Μιχαλακόπουλος Εξέλεξε τήν 
«Ζωήν τή; Κλεοπάτρα;», τό «Άπό τήν 
ζωήν τή; κ. Πομπαδούρ», τοΰ Μυσσέ 
καί Εναν 'Οδηγόν Καλή; συμπεριφοράς.

Είς διευθυντή; Εφημερίδας ήγόρασε 
τάς «Περιπετείας τοΰ βαρώνου Μυγχά- 
ουζεν», τοΰ μεγαλειτέρου ψεύστου τής 
ανθρωπότητας, διά νά άντληση έκεϊθεν 
θλην διά τήν Εφημερίδα του.

'Ο κ. Πάτσης έπήρε τήν «Κόλασιν» 
τοΰ Δάντου, διά νά έμπνευσθή έκείθεν 
ώραία; καινοτομία; διά τήν πόλιν τΰητ 
’Αθηνών, έν ή περιπτώσει Εκλεγή Δή. 
μαρχος. 'Ο κ. Κοτζιάς ήγόρασε τά έρ
γα: «'Ο άγαπημένο; τών γυταικών» 
καί «Πώ; ν’ αρέσετε στις γυναίκες». 
Άμφότερα θά τοΰ χρειασθοΰν διά- τίς 
Εκλογές.

'Ο κ. Μοσχοβίτης πήρε τή «Μπαλάν
τα τή; φυλακή;» τοΰ Ρήντινγκ. Ό κ. 
Μάξιμο; πήρε τά Εργα τοΰ Μαξίμου 
Γκόρκυ. 'Ο γνωστό; ζυθεστιάτωρ κ. 
Βρεττό; πήρε τήν «Ταβέρνα» τοΰ Ζο· 
λά. 'Ο κ. Δελαπατρίδη^ τό θεατρικό 
έργο: «Τράβα τό κορδόνι». Ό κ. Γιάν- 
ναρο; ήγόρασε τό εργον «Ή Κοινωνία 
γελμ», τοΰ κ. Δελαπατρίδ*).

Ό κ. Γύπαρή; πήρε τά «θρύψοΛα», 
τοΰ Καμπούρογλου. 'Ο θιασάρχη; τοΰ 
«Περοκέ» κ. Σύλβα; πήρε τί; «’Ανοι
ξιάτικε; βροχέ;» καί μίαν Μετεωρολο
γίαν τοΰ κ. Κεφαλά νά σπουδάση τό 
φαινόμενων τή;.βροχή;. Ό κ. 'Ελληνο- 
βασίλη; ήγόρασε τό «"Οταν ήμΛι>ζ_ δά
σκαλο;», τοΰ Κονδυλάκη, τού; λοξούς 

(Ή συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα))
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Μιά άπό τις μύριες τόσες μορ
φές τοΰ περίφημου ποιητή καί συν
εργάτου μας κ. "Ονείρου Κελε- 
πούρη. Είνε γνωστό πώς ό μεγά
λος μας όμαΐτρ έχει καί τις βίδες 
του. Μιά άπ’ αύτες είνε νά παρα- 
σταίνη καί τόν ηθοποιό. Τίς άλλες

ΣΤΟΝ ΠΟΥΛΟ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
Τί σούρθε, 6ρέ Πουλόπουλε, άλήθεια σέ 

(καλό σου 
καί μέ τραγούδια μπλέχτηκες καί τέτοιες 

(παπαρδέλες 
καί δέν καθόσουν, φουκαρά μέσ’ στό μπα- 

(κάλικό σου 
γιά νά ζυγίζης ξύγκικα καί νά πουλάς 

(σαρδέλες!
Δέν ήτανε καλλίτερα νάσαι στά μπεζα- 

(χτα σου 
κεί πού δέν είχες βάσανα ούτε σκοτούρες 

(είχες 
παρά πού τ’ άπαράτησες καί σπφς τά... 

(κέρατά σου 
νά γράφης πεζοτράγουδα καί νά σκαρώ- 

(νης τρίχες;!
Μήπως τήν δόξα ζήλεψες καί σύ τοΰ Κε- 

(λεπούρη; 
"Αν είν’ αύτό, είσαι κουτός, ήλίθιος, κα- 

(νάγιας 
άλλα τά μούτρα τ’ “Ονείρου κι’ άλλη ή 

(δίκιά σου μούρη, 
άλλα τά μάτια τού λαγού κι’ άλλα τής... 

(κουκουβάγιας!
Κείνος γεννήθη ποιητής άπ’ τήν κοιλιά 

(τής μάνας 
καί δσους θέλεις ρώτησε γι’ αύτό άν άμ- 

- (φιβάλεις. 
Τά άλλα είνε περιττά, λόγια τής καρα

βάνας, 
καί πέσμου πού άκούστηκε γιά ποιητής... 

(μπακάλης!

Γι’ αύτό λοιπόν τήν ποίησι, άν θέλης τό 
(καλό σου, 

παράτησέ την γρήγορα δ διάολος πρίν σέ 
(πάρει 

κάνε ξανά μεταβολή γιά τδ μπακάλικό 
(σου 

και σκέψοο πώς: ή άλεπού τί θέλει στό 
(παζάρι'!

ΝΙΚΟΣ Σ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ 
ένας πού λυπάται γιά τήν κατάρτια του 

μας έκάλεσε στό σπίτι του καί 
μας παρουσιάστηκε σ’ ένα άπό 
τούς άγαπη μένους του γυναικεί
ους ρόλους. Στή φωτογραφία: ό 
κ. ’Όνειρος Κελεπούρης ώς Σα
λώμη στό «Χορό της Όμπρέλλας».

ΣΤΟΝ ΟΝΕΙΡΟΕΛΕΠΟΥΡΗ
Χαίρε μεγάλε ποιητή, “Ονειρε Κελεπούρη 
πού ξεπερνά ή λάμψι σου καί “Ηλιο και 

(φεγγάρι 
κορδώνεται δ Πήγασσος γιά τήν δίκιά σου 

(μούρη 
κι’ άπάνω στά καπούλια του σέ έχει μέ 

(καμαρι!

Τ’ είνε μπροστά σου δ Παλαμας κι’ οί 
(ποιητές οί άλλοι;!

Άπ’ τήν στιγμή πού φάνηκες τούς πλά- 
(κωσε μαυρίλα 

τούς πήρε καί τούς σήκωσε δ διάολος τό 
(κεφάλι 

δλους μαζύ τούς έστειλες νά παν νά κό- 
(βουν ξύλα!

Μάς σέρνεις σκλάβους, “Ονειρε, τού στίχου 
(σου τό κάλλος 

κι’ ή κάθε μιά ιδέα σου είνε γιά δλους 
(Πίστις!

είσαι Μεγάλος “Ονειρε! Τόσο πολύ με· 
(γάλος 

σά σπίτι τετραώροφο καί σάν ούρανοξύ-’ 
(οτης!

Τί ύψωμα νοήματου και τί ξελαγαράδα. 
“Αν ζούσε θά σέ ζήλευε άκόμα κι’ δ Κα

ί βάφης 
καί τί θά γίνη, σκέφτουμαι, άλήθεια ή 

(Ελλάδα 
άν σού καπνίση κάποτε καί πάψης πιά νά 

(γράφης '·

Μά δέν φοβάμαι, “Ονειρε, γιά νά συμβή 
(αύτό!

Καί πάντα μέ τούς στίχους σου θά μάς 
(χαρίζεις ρίγη 

κι’ αύτό τό λέγω έχοντας ύπ’ δψιν τό 
(γνωστό.:

-—“Ερχεται ή λόξα εύκολα μά δύσκολα 
(νά φύγη!

ΝΙΚΟΣ Σ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ
Μανιώδης θαυμαστής του

uwwmi iiimm
ΑΧΝΑΡΙΑ, ΧΚΟϊίΙΑ, AXRGPPOiA...
Είδα κι’ άπόειδα. Ό άμοιρος μές στ’ ά- 

(μοιρα τσιμπούκια 
γλεντώ, κεντώ, βροντώ, μαντό βαρειόμυρα 

(μπουμπούκια.
Σκλήθρες, μυτζήθρες, μπουρμπουλήθρες, 
κερήθρες, Μίθρες, πλίθρες, δεσποινίθρες, 
ώ σταρήθρες, ώ ούρήθρες, ώ μανήθρες, 
όντας σέ πρόσμενα,δέν ήρθες, ώ πανώρια, 
μά μέ τά άλλα ποΰτρεχες τ’ άγόρια 
πού στά βαπόρια 
πήγαιναν γιά τά δργια 
γυρεύοντας τοΰ κάκου παρηγόρια, 
άπό τή στεναχώρια....
Ή ζόρια!

Μανή, θεκέλ, θεκέλ, Φαρές 
ώ τά χλωμοκαλόκαιρα, 
ώ πώς μ’ αρέσει δ σουαρές, 
δντας φωτούν τ’ άπόκερα! 
Κι’ άπ’ τού καϋμού τά βάσανα, 
δ δόλιος σάν άνάσανα, 
είπα, νά πάρη δ διάολος 
κ’ ή Πάολα κι’ δ Πάολος.

Άλλοί, άλλοί καί τρισαλλοί, 
Άλήπασσα, άλλοί σου, 
πού'άπ’ τό γούρμο τό φιλί, 
άρρώστηό’ ή καλή σου, 
σάν είδε τό φελί σου 
κ’ ώϊμένα δπως τής τάπες 
έφτύς γενήκαν τάπες 
οί όμορφοι φελλοί σου!

Μεσάνυχτα.
’Ορθάνοιχτα 
τά στόματ’ άλυχτάνε 
κ’ ο! θεατρίνοι τής ζωής 
τής φούριας καί τής χλαλοής 
γερνούν καί ξενυχτάνε.

Μπάμ, μπίμ, μπάμ, μπίμ, ταραταμπίμ 
ντάν λε μπαμπάμ, ε ντάν λ’ άμπίμ 
ντάνς λε μπαμπάμ, ε ντάν λ’ άμπίμ 
λε γκράν ποέτε κέ νού φ'ιμ, 
έλάς, έλάς, καραμελάς, 
ντάν λά μπελέ έ λά μελάς, 
σάν τά κολυβογράμματα 
έμάθαινά τα άκάματα 
καί λίγα γαλλικούλια, 
διαβάζοντας τό Μορεάς 
στής ποίησης τής άραιάς 
βαρούσα τά καπούλια 
κι’ δ στίχος μου δ ξελάγαρος 
ήταν σάν ξδβοτάγαρος 
καί γράφοντας καί γράφοντας θαρρώ τόν 

(κόσμο φώτιρα.
Μυρτιώτισα!

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΓΡΙΙΣ
*0 μεγάλε ίτερος άπό τούς ζωντανούς 

ποιητάδες τής καινούργιας Ελλάδας π’ 
άνοιξε δρόμους καινούργιους στήν ποίηση 
καί πού αύτό θανάν τοΰ λογαριαστή τή 
μέρα τής στερνής τής κρίσης. Ούλα του 
τά λίμπρα μεταφραστήκανε στίς ξένες 
γλώσσες καί κεί πήρανε κάποια νοήματα, 
μιά κ’ οί κουτόφραγκοι δέ σκαμπάζανε 
«γρύ» άπό σοβαρή ποίηση. Τί νά σοΰ κά
νη ένας Βαλερύ σέ μιά Γαλλία άλάκαι- 
ρη, άφοΰ καλά-καλά καί δ Κελεπούρης 
πέφτει λιγουλάκι μικρός γιά τήν 'Ελ
λάδα; 'Ωστόσο άπό τίς συλοές τοΰ “Ονεί
ρου Κελεπούρη κάμποσες θά πανωπλέ- 
ψόυνε στό πέλαο τής αθανασίας. Πρό 
πάντω τά «Ξυλάγκουρα κ’ οί Σκερβεκέ- 
δες», προλοϊσμένα άπό τό μεγάλο μας 
τό Μπαλαμά, πού πρώτος είδε κι’ άπό- 
ειδε .νά πείση τόν ποιητή μας, νά παρα- 
τήση τήν ποίηση (άπό ζήλεια). Μά δ 
“Ονειρος Κελεπούρης δέν είνε άπό κεί
νους πού εύκολα τήν παρατάνε τήν ποίη
ση. θά γράφη, θά γράφη, θά γράφη, μάς 
έδήλωσε, αιώνια. Αύτό θά τδ δούμε. ’Ε
δώ είσαστε κι’ έδώ είμαστε.

Alia ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

πορτΡΑίτο
Είνε κομψός καί όμορφος. "Ιδιο; δ 

(Ντόριαν Γκρέϋ, 
δπου σταιθή κι’ δπου βρεθή ωραίους 

(στίχους λέει. 
Μονάχα άπό συνήθεια λένε δτι τό 

(κάνει 
κι’ δτι σάν γίνονται πολλοί σέ συλ- 

* *(λογή τούς βάνει.

"Ομως δέν τούς κυκλοφορεί. Κυκλο- 
(φορεϊ δ ίδιος 

ΰστερ’ άπ’ τά μεσάνυχτα, στούς δρό- 
(μους, στά σοκκάκια. 

Εινε σοφός στά σκέρτσα του, στό εί- 
(®ος του έπιτήδειος 

επάγγελμά του’ ποιητής μά κλέβει 
(καί σακκάκια.

____________________ ΟΣΚΑΡ

ΠΡΩΗΝ Μπαρόνος, ζητεί μόνι
μον εργασίαν εις κεντρικόν μπαρ,

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΞΕΣ

’’Αλλη φωτογραφία τοΰ συμπαθή 
λογοτέχνη καί παλιοΰ μπακάλη 
κ. Παύλου Πουλοπούλου, τοΰ γνω- 
στοΰ συγγραφέα τών «’Απονενοη
μένων Διαβημιάτων». Στήν δψιν 
του διακρίνεται όλη ή πίκρα τοΰ 
άνθρώπου πού άδικηθηκε άπό τήν 
κοινωνία καί ’ένω θά μπορούσε νά
νε άκόμα πρόεδρος τών ‘Ηνωμέ
νων Πολιτειών, κατάντησε μπακά
λης καί στά στερνά λογοτέχνης. 
Τί σοΰ είνε ή ειμαρμένη τών ίνη- 
τών I

ΑΙΝΙΓΜΑΓΑ
"Εχω ιδιώματα τοΰ Δία, 
άλλά δέν είμαι άπ’ τό Φειδία. 
Τέτοιαν αβρότητα γραμμής 
τοΰ Π,ραξιτέλους θάχε δ Έρμης. 
Τί είμαι;

Λ ύ σ ι ς: ύπουργός τών Στρατιω
τικών. * * *
Τό πρώτον μου είνε ζώον, 
τό δεύτερό μου ό νοΰς σου ας βάλη. 
Τό σύνολό μου πάλι ζώον 
άπό τά πόδια ώς τό κεφάλι.
Τί είμαι;

Λ ύ σ ι ς: "Ενα ζώο καί μισό.

Μέσα σέ μένα πάντα δέρνονται 
καί παίζουνε γροθιές, κλωτσιές 

(καί σια.
Κι’ δμως δέν είμαι άχοΰρι γι’ άλογα 
ούτε καί ρίγκ γιά πυγμαχία.
Τί είμαι;

Λ ύ σ ι ς: Ή^Βουλή.

Τό πρώτο μου είνε Γιάννακο 
τό δεύτερό μου ποΰλος 
καί τοΰ Χριστοΰ τό σύνολο 
πάντοτε θάναι δούλος.
Τί είμαι;

Λ ύ σ ι ς: Ζηλωτής.
-------------

ΕνΧΑΡΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ

Έκείνη: Ξέρεις, καϋμένε, τον 
τελευταίο καιρό μοίίχουν έρθει ό
λα άνάποδα...
Εκείνος: Τί νά σοΰ πώ, έμένα 
μοΰ άρέσουν τά άνάποδα!

ΚΟΤΕΡΟΝ, εις προνομιακήν Οέ 
σιν πωλείται. Πληροφορία: : Βυ
θόν Παγασητικοΰ. Τηλ. 41.225.

ΤΗΣΤΡΟΤΕΖΑΣΤΟΪΙΕΖΟβΡΟΜΙ
Τάκ, τάκ, άχάει τό κάλεσμα τοΰ τα

κουνιού... Ρυθμικός ό χτύπος μοιάζει 
σάμπως νά συλογέται στής νυχτιάς τό 
θάμπος...
Λοής-λοής βαψίματα στό πονεμένο της 

(τό μούτρο...
Κ’ ή κακομοίρα, άσκημομούτρω — ώ 

(σπαραγμέ!—■ 
τό δράμα της διαιωνίξει καί ψωνίζει....

Νά τό νυχτοπερπάτημα τί βγαίνει άπό 
τήν ώρα π? άρχινά ή άμφιλύκη (τί Ά
ρια λέξη !) μονάχα γιά νά βγή τό χαρ- 
τξηλίκι....

Ψηλά τ’ άστέρια στάζουνε τή λάμψη. 
Στάλα, στάλα κι’ ό αυγερινός μες στ’ 
άλλα.

Γλυκειά μου έσύ, πού κοίτεσαι; Κ’ εί
τε σέ μαλακόστρωμα χαράς, παρέα μέ 
τόν καλό σου—σέ καλό σου—καί κείνος 
καί τό μάγκωμα τό έρωτικό, τοΰ σβέρ
κου σου τό δάγκωμα τό ήδοντκό ώ 
πόθε !...

Τούς ψύλλους μέσα στ’ άχερα τοϋ κά- 
κου μή γυρεύεις τους. Γιατί τόν κόπο 
χάνεις... Μά κι’ άν τούς βρής, τί τά
χα ; Ψυλλοδουλειές !...

Άπάγκειο γύρευα νά βρω, τής νύ
χτας, ώ διαβάτη, όποΰ ζητάς άμαρτωλό 
κι αθόρυβο κρεββάτι— γιατί μέ τούς 
στριγγούς-στριγγούς τώ σανιδιώ τούς 
τόνους, φοβάσαι μήν ξυπνήσης τούς γει- 
τόνους...

Μά είν* άβρετο κ’ είν1 άβρεχτο τό 
μαξιλάρι, άπό τά δάκρια τής δροσάς 
κι’ άπό τή νύχτια πάχνα, πού πέφτει 
άπ» τόν ουρανό κι’ ούτε πού βγαίνει &- 
χνα,'μονάχα, πού τή νιώθεις ώς τά 
σπλάχνα.

Μά, ώ, νά τελειώνω πρέπει γιατί 
είν’ ή ώρα ποΰχω κάποιο ραντεβού... 
Τί ώρα είνε ; Έννιάμιση. Νά φύγω 
πρέπει μέ τό πρώτο.

Ώ περγαμόΰο !
ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τέως παντοπώλης. Γράφει πεζοτράγου
δο ένεκα ή φτώχεψη. Τοϋ βάρεσε στό 
κεφάλι τοΰ άμοιρου. Πρώτα δέν ήξερε 
τί θά πή πεζοτράγουδο. Καλά δμως είνε 
νά μή σοΰρθη τό ξαφνικό. Τώρα είν* 
άργά. ΚΓ ά δέ γράψη ένα πεζοτράγου
δο τήν ημέρα, θά γράψη διά. Τί νά 
γίνη ; Υπομονή. ΚΓ αύτό θά περάση. 
Μιά φορά τό Νόμπελ τδχουμε σίγουρο. 
Τιμή καί δόξα...

Π. Π.
——---------- —— -

ΖΤΗΝ ΔΓΔΑ ZHACTOV

ΓΡΑΜΜΑ
’Αγαπημένη μου μικρούλα 
Κοδλα,
Ήταν γραφτό άντί γιά μένα 
ό Γούσης νά πληρώση τά σπασμένα, 
γιατί νόμιζαν δτι μαγηρεύει κάτι 
—«Γ άν έχης τύχη διάβαινε καί ριζικό 

(περπάτει.
Ωστόσο
κΓ έγώ φοβάμαι τώρα νά ζυγώσω 
νά παίξω τάβλι στής στοάς τό μπάρ 
μήπως κΓ έμένα πάρουνε χαμπάρ 
τοΰ γέρου σου ο! μαγκουροφόροι, 
πού σέ κλειδώσαν μέσα μέ τό ζόρι 
κΓ ώς δτου νά τούς μυριστώ 
μέ κάνουνε παστό.
Δός μοι λοιπόν πα’ στώ
—-πάντως νάν’ μέρος άλλο — 
νά κάνουμε σινιάλο.
Άλλοιώς τάν γάν καί νά κινήσω 
δέν ξέρω πώς νά σοΰ μηνύσω.
Πάντως θά πρέπει νά σκεφτοΰμε 
τό πώς καί πότε θά κλεφτούμε, 
δλα λεπτομερώς, γιατί 
έχεις πατέρα ζηλωτή, 
καί τούς μαγκουροφόρους πού σ’ άρπαν’ 
καί στή στιγμή...τετέλεσται τό πάν!
θάχω ταξί καί—γιά καλό καί γιά κακό— 
μαζύ σου φέρε καί ψιλοκοκό, 
κΓ άν δέν μέ νοιάζουν τά λεφτά σου, έ- 

(στω, 
θάταν καλό πριν άποκληρωθής 
κάτι νά σώσης καί έτσι νά σωθής, 
γιατί κΓ έμένα μπορείς ναβοης ρέστο.
Σκέψου πού γιά τής προίκας σου καπάρο, 
μόνο κατάρες πρόκειται νά πάρω, 
πού άπό θρήσκου μόνο βγαίνουν στόμα: 
Νά γίνεται δ,τι πιάνω πάντα χώμα 
καί τά καλά νά δώ τού Κάΐν 
—κΓ αύτά γιά σένα, φροΰλάϊν.
Τί; Βρίσκεις τήν άγάπη μου μεγάλη; 
Δέν κάνω παρά μόνο μιά θυσία:
Σέ κλέβω έγώ γιά νά σωθούν ο! άλλοι 
νέοι καί βέν μείνει μόνο γερουσία.
Γιατί δ μπαμπάς σου άπό μεγάλο ζήλο 
στά «πάτρια- θά τούς σκότωνε στό ξύλο 
καί στόν Πειραιά δέ θάμενε αγόρι, 
τάχα νά μή σέ κλέψη μέ τό ζόρι.
Μά κί’ άν σύ δέ μέ θέλεις—άει σικτίρ, 
καί μένω δλος δικός σου.

ΝΟΕΛ ΣΑΓΗΡ
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Η ΘΕΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η ΘΕΙΑ ΤΟΓ ΖΩΓΡΑΦΟΥ: Βρέ, παιδί (ίου, έσύ θ' άρρωστήσης με 
τόση δουλειά. Δέν παρατάς καί λιγάκι τδ πινέλλο ;

Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
— ‘Η ανεπάρκεια τών άναδατών

Έξ αιτίας τής παρατηρούμενης α
νεπάρκειας τών είς τόν 'Ιππόδρομον 
εργαζομένων Τζόκεΰ ! άπεφασίσθη 
δπως διαταχθοΰν ούτοι καί έγκατα- 
λείψουν τήν 'Ελλάδα εντός 24 ω
ρών.

Κατόπιν τούτου καί άπό τοΰ προ
σεχούς Σαββάτου και Κυριακής οί 
ίπποι θά τρέχουν άνευ αναβατών. Τά 
σχετικά βάρη θά άντικαθίστανται μέ 
σακκους άμμου είς ο'ύς θά είνε προσ- 
δεδεμ,ένοι πτερνιστήρες.
—Τιμωρία προπονητοΰ

Έτιμωρήθη μέ πρόστιμον δραχ
μών 5000 ό προπονητής Λείάντι 
διότι ένώ είχε ύποσ^εθή είς διαφό
ρους επισήμους νά φερη πρώτον τόν 
ίππον του δέν το κατόρθωσε. .
— ’Ένταλμα συλλήψεως κατά τοΰ 

τέως ΔιευθυντοΟ τών "Ιπποδρο- 
। · μιών

’Επειδή ό τέως Διευθυντής τών 
-./Ιπποδρομιών έπισκεφθείς εσχάτως 

τό Βουκουρέστι, είχεν αφήσει ωραίας 
αναμνήσεις καί έπειδή παρακληθεις 
νά έπιστρέψη έκεϊ χάριν τών πολυ
πληθών θαυμαστών του δέν το έκαμε, 
γι’ αύτό ό Γεν. Είσαγγελεύς τοΰ 
Βουκουρεστίου έξέδωκε ένταλμα συλ
λήψεως έναντίον του διά νά τόν ά- 
ναγκάση νά έπισκεφθή τήν Ρουμανι
κήν πρωτεύουσαν. " Τά διαδιδόμενα 
ότι άλλοι είνε οί λόγοι τοΰ έντάλ- 
ματος είνε ανακριβή.
—Ή Εταιρία "Ιπποδρομιών κατα

βροχθίζεται άπό τήν Φίλιππον 
"Ενωσιν
Δεδομένου ότι άπο τής 15ής τρέ

χοντος αρχίζουν είς τήν Φίλιππον 
"Ενωσιν τά Γκάρντεν Π άρτι της, 
άπεφασίσθη ύπό τής τελευταίας νά 
παρακληθή ή 'Εταιρεία 'Ιπποδρο
μιών καί τής έκχωρήστ; έπί έν έτος 
τάς εισπράξεις της και τοΰτο χάριν 
τής μεγαλοπρεπεστέρας έμφανισεως 
τών δεξιώσεων της. Τήν σχετικήν 
διαχείρησιν τών Π άρτι θέλει άναλά- 
6η ό τεχνικός Διευθυντής τοΰ Τζό- 
κεΰ Κλοόμπ.
—Ζητούνται

•—Ζητείται αποκούμπι διά τέως 
άνώτερον υπάλληλον τής 'Εταιρείας 
'Ιπποδρομιών, παραιτηθέντα. Ό ευ
ρών άμειφθήσεται μέ ένα κουτί καρα 
μέλλες.

—Έπίσης ζητείται ιδιοκτήτης 
διά τήν καθαρόαιμου διετή Πόλα- 
Νέγκρι.

—Ζητούνται άνάβάται διά τάς ίπ 
' ποδρομίας μας πού νά μπορούν νά 

σταθούν σχετικώς καλά στή σέλλα.
—'Ωσαύτως ζητείται στίβος πρός 

χρήσιν τοΰ 'Ιπποδρόμου Φαλήρου.
• —Ζητούνται ειδικοί στής ματσα- 

ράγγες "καί κομπίνες, πληροφορίαι 
παρα τή τεχνική Διευθύνσει τοΰ Τζό 
κέϋ Κλούμπ.

—Ζητείται εύσχημος τρόπος ά- 
πομ,.ακρύνσεως τεχνικού Διευθυντοΰ.

—Ζητείται μυαλό διά τούς ιθύ
νοντας τά ίπποδρομιακά πράγματα.

—Ζητούνται παρά τέως έκπρο- 
σώπου τών ιπποδρομιών πρός αγοράν 
ιπποφορβεία, ήμίονοι κα! όνοι έκ Ρου 
μανίας κα! Συρίας. Πληρωμή άμε
σος παρά τή Τραπέζη Παύλου.

—Αί νυκτεριναΐ Ιπποδρομίου
Άπό τής 20ής προσεχούς μηνός 

’Ιουλίου αρχίζουν είς τόν 'Ιππόδρομον 
Φαλήρου αί μετά τόσου ενδιαφέρον
τος άναμενόμεναι νυκτερινά! 'Ιππο
δρομία!. 'Η έξάπλωσις τοΰ ωραίου 
καί ευγενικού αύτοΰ σπόρ καί κατά 
τήν νύκτα άπεφασίσθη τή πρωτοβου
λία τοΰ νέου τεχνικού τής Φιλίππου 
Ένώσεως. Διαδίδεται μετ’ έπιτάσε- 
ως οτι ή άπόφασις αΰτη έλήφθη διά 
νά μή φαίνονται λόγω τοΰ σκότους 
μερικά λάθη....ποΰ γίνονται κατά 
τάς διαδρομάς !
—Τά τελικά μας προγνωστικά

Σαββάτου
Εις τήν πρώτην διαδρομήν πρέ

πει ό Διόνυσος νά φανή σωστός 
Λέων γιά νά κερδίση.

Εις τήν δευτέραν μέ πληροφορούν 
οτι τοΰ Μ α λ έ κ’Έ λ X ά ο υ α τοΰ 
μπήκε αύτή τή φορά ό Διάβολος 
νά κερδίση.

Είς τήν τρίτην 'Ιπποδρομίαν δ νι
κητής θά είνε καί πάλιν σωστός 
Κένταυρος.

Είς τήν τετάρτην Ιπποδρομίαν 
X α σ σ ο ό ν....ρ α ν δέν θά έχει ό
ποιος παίξει τόν Ζ α ρ ί φ.

Είς τήν πέμπτην 'Ιπποδρομίαν 
μή σάς Νιάζι ποιός θά κερδίση.

Είς τήν τελευταίαν διαδρομήν πέ- 
χτε τήν Βιγκασταλό γιά νά 
γυρίσετε ποδαρόδρομο.
— Κυριακή

Σάν Βολίδα θά φθάση στό τέρ 
μα ό νικητής τής πρώτης Ίπποδρο- 
μίας;

Είς, τήν δευτέραν 'Ιπποδρομίαν ή- 
μεΐς σάν καυγατζίδες που είμαστε θά 
παίξουμε τό Μ π ά μ-Μ π ά μ.

'Όσοι θέλουν νά έχουν λεπτά γιά 
νά παίξουν στήν τέταρτη διαδρομή 
άς παίξουν στήν παρούσαν τόν Άμίρ 
Έλ Π άρκ.

Είς τήν τετάρτην θά κερδίση τό 
πειό γρήγορο άλογο πού όλοι τό ξεύ- 
ρετε.

Είς τήν πέμπτην καί 6ην 'Ιππο
δρομίαν έπειδή σάς λυποόμεθα απο
φασίσαμε νά σάς πούμε τό μυστικό 
πού όνειρευθήκαμε γνά νά κερδίσετε 
καί σείς. Λοιπόν νά παίξετε. Μ ά - 
κ ρ α μ και Μ π α σ ά ρ κΓ όπου συ
ναντηθούμε νά μή μάς σκυλοβρήστε.

Φιλ—"Ονος

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΑ6ΜΑΣΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος) 

τοϋ Μιστριώτη, τούς όποιους απειλεί νά 
αποστήθισή καί τις δημηγορίες τοΰ Θου- 
κυδίδου, πού σκέπτεται νά τις είσαγά- 
γη ώ;ς αναγνωσματάριών είς τά Δημο
τικά σχολεία. Τοϋ προσεφέρθη δωρεάν 
καί δ «’Ηλίθιος» τοΰ Ντοστογιέφσκυ.

Τέλος προσήλθεν ό υποψήφιος δήμαρ
χος κ. Εύαγγελάτος, ό όποιος . έγένετο 
θερμότατα δεκτός ύιτο τών παρισταμέ- 
νων. Π εριειργάσθη τήν εκθεσιν, άλλά 
φρονίμως ποιων δέν ήγόρασε κανένα 
έργον τής ανθρώπινης μωρίας. Έξελ- 
θών δμως ήγόρασε είς τό πρώτο περί
πτερον μίαν «Παπαρούναν». "Ολοι οί 
έξυπνοι ’Αθηναίοι πρέπει νά τόν μιμη- 
δοϋν <ιφ’ ένός, καί νά τόν ψηφίσουν άφ’ 
ετέρου.

ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ

ΚΑΑΑΙΜΟϊΡΙΑ-ΑΝΑΓΜΗΙΙΙΙ
"Η πρώτη σας δουλειά είνε νά 

μαζέψετε δεκαεφτά φίλους σας 
(έκ τών όποιων ένας θά είνε κου
τσός) νά τούς όπλίσετε καλά, έ
στω καί μέ κολοκοτρωνέϊκους σου 
γιάδες καί νά κηρύξετε δικτατο
ρία. Μπορεί βέβαια ή δικτατορία 
σας νά μή βαστάξη πολύ (έχουμε 
τόσα παραδείγματα) άλλά γιά 
σάς καί μιά μέρα είνε άρκετή. Μό
λις κηρυχθη ή δικτατορία δηλώ
νετε μ’ ένα διάγγελμα, (ποΰ θά 
προσφερθοΰμε νά σάς τό τυπώσου
με στή «Παπαρούνα» γιά νά πά
με καί μεΐς κατόπιν μέσα), ότι 
υιοθετείτε τις Ιδέες τού Χίτλερ καί 
δτι θά κηρύξετε τόν πόλεμο στους 
"Εβραίους. Εννοείται δτι δέν θά 
τά βάλετε μέ τούς "Εβραίους (τί 
φταίνε αύτοί που γεννήθηκαν "Ε
βραίοι;) άλλά θά διατάξετε νά 
κατασχεθούν δλα τά σιμίτια (τά 
ψιλά πολίτικα κουλούρια) καί νά 
προσκομισθοϋν στό γραφείο σας 
δπου θά είνε μαζεμμένα τά θύμα
τα (τοΰ καλαμπουριού) καί πα
ρουσία: αύτών θ’ άρχίσετε νά τά 
καταβροχθίζετε. "Οταν θά φθάσε- 
τε στό τεσσαρακοστό τρίτο, θά 
τούς πήτε: «Μά δέν ρωτάτε τί κά
νω;» Φυσικά, αύτοί θά ρωτήσουν 
καί σείς τότε λέτε μέ στόμφο δι- 
κτατορικό: 
«ΔΙΕΞΑΓΩ ΑΝΤΙ - ΣΙΜΙΤΙΚΟΝ

ΑΓΩΝΑ»
κι’ άμέσως άν μέν τό γραφείο είνε 
ισόγειο τό σκάτε άπ’ τό παράθυ
ρο, άν δχι τότε καταφεύγετε στά 
κεραμίδια, κι’ άπό έκεϊ άν τά κα
ταφέρετε στή Ρόδο πού καθώς ξέ
ρετε έχει θαυμάσιο κλίμα γιά δι
κτάτορες. Γκέκε;

***
Γιά νά έπιτύχη τό κάτωθι κα

λαμπούρι δέν χρειάζεται καί με
γάλη κουταμάρα. Φρονούμε δτι 
γιά νά διαβάζετε «Παπαρούνα» έ
χετε άρκετά προσόντα γιά νά έ- 
πιτύχετε. Λοιπόν τυπώνετε στά έ- 
πισκεπτήριά σας άπό κάτω Π ο ι- 
νικολόγος. (’Άν δέν έχετε 
βγάλει ούτε τό έλληνικό σχολείο 
δέν έχει σημασία) καί ώς διεύ- 
θυνσίν σας βάζετε τήν διεύθυνσιν 
μιας γνωστής ταβέρνας στήν ό
ποιαν πρέπει άπαραιτήτως νά συ
χνάζετε, χωρίς νά παραλείπετε 
καί νά πίνετε.

Σέ λίγο θ’ άποκτίσετε στή τα
βέρνα φίλους, στούς όποιους θά 
λέτε δτι είσθε δικηγόρος ποινικο- 
λόγος.

Έπί τρεις τουλάχιστον μήνες 
δέν θά βγήτε άπ’ τή ταβέρνα.

Αύτοί που θά σάς βλέπουν θά ά- 
ποροϋν βέβαια λέγοντας μέσα 
τους: «Τί διάβολος δικηγόρος εί
νε αύτός πού δέν βγαίνει καθόλου 
άπό έδώ;»

"Ωσπου μιά μέρα κάποιος θά 
σάς ρωτήση:

«Δέν μου λέτε, σάς παρακαλώ, 
μέ τί ύποθέσεις άσχολεΐσθε καί 
πότε;» Τότε σείς θυμωμένος γιά 
τήν άναίδειά του τοΰ λέτε:

«Κύριε, άσχολοΰμαι μέ π ι ν ι- 
κ ά ς υποθέσεις».

Γιά δτι έπακολουθήση δέν εύθυ-. 
νόμεθα. "Αν έχετε γερές πλάτες 
είνε δυνατόν νά έπιζήσετε, άλ
λοιώς....

ΦΑΙΔΩΝ 
***

Μετά τό πέρας τών Γυμνασιακών 
σπουδών σας, έγγράφεσθε στό Πάνε 
πιστήμιον, στή Φιλοσοφική Σχολή. 
Γλεντάτε κάμποσον καιρό είς βάρος 
τοΰ πατρικού βαλαντίου καί ύστερα 
αποφασίζετε καί παίρνετε το δίπλω
μα. Ένα ξερό δίπλωμα δμως δέ λέει 
τίποτα. Πρέπει νά διορισθής, άλλά 
οϊ διορισμοί είνε σήμερα πολύ δύσκο
λο πράμα. Σείς δμως πρέπει νά ύ- 
περνικήσητε δλες τις δυσκολίες. Θά 
πάτε σέ δλους τούς κρατούντας πο
λιτικούς καί θά τούς τονίσετε δτι 
υψιστοι λόγοι διαπράξεως ένός σο
βαρού καλαμπουριού, έπιβάλλουν τόν 
άμεσο διορισμό σας ώς διευθυντοΰ είς 
ένα Ήμιγυμνάσιον Θηλέων. ’Άν σάς 
ποΰν νά σάς τοποθετήσουν άλλοΰ, μή 
δεχθήτε γιατί καλαμπούρι δέ γίνε
ται. Διοριζεσθε τέλος πάντων καί 
αναλαμβάνετε τή μόρφωση τών τρυ
φερών ύπάρξεων, άναμένοντες τήν 
έλευση τοΰ έπιθεωρητοΰ γιά νά.,τοΰ 
τήν άμολήσετε.

Τήν ημέρα λοιπόν πού θά έλθη ό 
επιθεωρητής θά διατάξετε τις μα
θήτριες νά εύρίσκονται στήν αίθουσα 
μέ κοντά κομπιναιζόν, ντεκολτέ, ταλ 
μηρά, χωρίς κάλτσες κτ). Όταν ό 
•λ. Επιθεωρητής ίδή τήν κατάσταση 
αύτή, θά έκμανή ή μάλλον πρέπει νά 
έκμανή και πολύ θά μάς ύποχρεώοη.

Τί κατάστασις είνε αύτή’' ; θά 
φωνάξη. Πώς τολμώσιν αί μαθή
τρια! νά έμφανίζωνται ενώπιον μου 
ούτως ημίγυμνοι ; Είνε σχολείον αύ
τό ή οίκος ανοχής ;.

■ Κε Έπιθεωρητά, τοΰ λέτε χωρίς

■ΡΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΑΛΥΗΑΤΟΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
Νά βρεθή όδαντάπαστα γιά τά ϊόν-ια τοϋ 

(πριονιοϋ 
νά πάρης λέξι άπ’ τό στόμα τής μπουχά- 

(λας 
νά πεταλώσης άλογο με πέταλα... λου- 

(λουόιών 
νά γέμισης τό πιστόλι σου μέ...65ρόγειον 

(σφαίραν 
νά σέ πάνε μέσα διότι έσκότωσες τήν ώ- 

(ρα σου 
νά οβύση πυροσβέστης- τή φωτιά τής καρ- 

(διάς σου 
νά κάνης μπάνιο έκεϊ ποΰ τά έχεις κάνει 

(...θάλασσα.
νά χτίσης σπίτι μέ τά τούβλα... τοϋ 11α- 

(νεπιστημιου 
νά φαρέσης στό κεφάλι σου άνθρωπο πού 

(έχει γίνει... φέσι 
νά φορέσης στά πόδια σου άνθρωπο ποΰ 

(είνε...κάλτσα τοϋ διαβόλου 
νά σκοτωθής άπό τά κουμπούρια τής Βα- 

(σίλως 
νά βάλης στά μανικέτια σου τά κουμπιά 

(τής.,.’Αλέςαινας 
νά προσφέρης σέ δεσποινίδα ένα μπουκέτο 

(άπό... «παπαρούνες» 
νά βρής μαχαίρι πού νά κόβη λάσπη 
νά δοθή συναυλία μέ άστυνομικά....δρ- 

(γανα 
νά ϊσχυρισθής δτι αύτά ποΰ διάβασες δεν 

(είνε...τρίχες...
Κ. ΔΟΚΙΙΣ

Νά σκοτώσης μέ φλιτ τις «Αλογόμυγες 
(ποΰ σέ γεμίζουν 

νά σκοτώνης τήν όΰρα σου μέ ρεβόλβερ 
νά γίνης «βαπόρι» καί νά προσκολληθής 

(στήν άκτοπλοία 
νά-γίνης «μπαρρϋτι» καί νά σέ-πουλάνε 

(μέ τό δράμι 
νά γίνης «τσιμέντο» καί νά μπής στό 

(τσουβάλι 
νά ράβης πουκάμισα φειδιοϋ 
νά φο,ρέσης «κάλτσα τοϋ διαβόλου» 
νά γίνης «φέσι» καί νά μπής στό κεφάλι 
νά φορέσης κολλιέ στό λαιμό τής μπου- 

(κάλας 
νά μαγειρέψης τό σπανάκι τδν ποδιών 

(σου. ("Ιδε ’Αναπληρωτήν) 
νά κάνης μανικιοΰρ στό χέρι τοΰ γου- 

(διού 
νά κουρδίσης τήν πειό εΰαίσθητη χορδή 

(τής ψυχής σου 
νά τηγανίσης τά καλαμάρια τοϋ γραφείου 

(σου 
νά κυκλοφορήσουν σπίρτα άνευ θείου καί 

(άνευ θείας 
νά είσαι κουλός καί νά ζητψς νά σοΰ φο- 

(ρέσουν μανίκι 
νά άλλάξη τσάκισι στό καπέλλο δ Μερ- 

(κούρης 
νά πέσης νά γκρεμοτσακισθής άπό τις 

(σκάλες τής όντουλασιόν 
νά μετρήσης πόσο δ θεός είνε μεγάλος 
νά λύσης τά δεμένα μάτια τής τύχης 
νά σοΰ καθήση στό λαιμό τό κοκκαλάκι 

(τής νυχτερίδας 
νά γίνης έγγλέζος στό μεθϋσι καί ταυτο- 

(χρόνως νά γίνης άγγλομαθής 
νά παίζης μέ τις λέξεις, πρέφα 
νά δής μπαρμποΰνι μέ μουστάκι ά λά Χί- 

(τλερ 
νά φορέση δ παπάς τοΰ λαγοΰ τό πετρα- 

(χήλΐ 
νά βρεθή φάρμακό νά χωνεύωνται οί ά- 

(χώνευτοι άνθρωποι 
νά παιχθή ατύ'ΐ κινηματογράφο ή ταινία..

(...πούχουν μερικοί στήν κοιλιά τους 
νά βρής ράσο γιά τούς καλογέρους....τοΰ 

(σβέρκου 
νά κάνης σαλάτα τΙς έληές...τοΰ προσιίι- 

(που 
νά κάνης περμανάντ στό κεφάλι... τοΰ 

(σκόρδου 
νά φφς αΰγά μάτια μέ γυαλιά μυωπίας 
νά φτιάξης δακτυλίδι άπό χρυσή καρδιά 
νά κάνης τά μαλλιά σου κουβάρια καί νά 

(τά πουλάς 
νά μαζέψης μέ τό φαράσι δσα σοΰ σέρνουν 

(οί έχθροί σου άπό πίσω 
νά χορέψης στό ταψί ταγκό 
νά βρής κλειδιά γιά τίς πόρτες τοΰ ταβ- 

(λιοϋ 
νά πουλήσης τή δαντέλλα ποΰ φτιάχνουν 

(οί ποδοσφαιρισταί στά μάτς 
νά βγάλης τόν περίδρομο χωρίς νάσαι σα- 

(τυρογράφος 
νά βρής καπέλλο γιά τδ κεφάλι τής καρ

φίτσας.
ΠΑΛΑΓΓΕΡΑ2 

■ ■ ----------- -

EOPTAI
Την προσεχή Κυριακήν ,έορτήν 

τού Άγ. Βαρνάβα εορτάζει ό άνοι- 
χτόκαρδος φίλος κ. Βαρνάβας Βαρ 
νάβα τοΰ Βαρνάβα. Οί πολυπληθείς 
φίλοι του τοΰ εύχονται νά τραβά τό 
κορδόνι είς έςη πολλά.

νά χάσετε τήν ψυχραιμίαν σας. οί 
ιμαθήτριες εινε πολύ κοινωνικά ντυμέ
νες. Είνε ημίγυμνοι διότι φοττοΰν εις 
....Ήμιγυμνάσιον.

'Η άπόλυσίς σας είνε σίγουρη. Οΐ 
κόποι τόσων ετών πάνε χαμένοι.Αύ
τό όμως δέν έχε: καμμιά σημασία. 
Πρέπει νά είσθε ύπερήφανος γιά τό 
καλαμπούρι πού διαπράξατε.

Κ. ΔΟΚΗΣ

KOYIifeAHI filHORil
— Ποια ή διαγωγή τοϋ κ. X. προ· 

τοΰ γί-vn αρμοστής ;
— ’Ανάρμοστο ς.

— Τί ωφελείται τό κάθε κορίτσι πού 
πάει στό Ώδεϊον ;

— Μούσι χώνεται.

Ε’ις χαρτοπαίγνιον :
— “Εχει; λιμό ;
— “Οχι ! Οΰτε λιμό, οΰτε σεισμό, ού

τε καταποντισμό.

Στό σχολείον :
— Σέ ποιά λοιπόν συνομοταξία κατα

τάσσουμε τά χταπόδια και φείδια άφοθ 
είνε άνευ οστών ;

— Στά ά ν - ο σ τ α .

— Γιά ν«ά παίξη κανείς στόν κιτ-η- 
ματογράιρο τί πρέπει νάχη ;

— Τάλαντον.
— Κι’ όταν, παίξη τί γίνεται;
— Πολυτάλαντος.

Ό Διευθυντής (στήν τηλεφωνίτρια). 
— Τηλεφώνησε τά σταλούν τά εμπορεύ
ματα τσιφ London.

Τηλεφωνήτρια (τηλεφωνεί). — Άλ
λο ! άλλό !... Τά εμπορεύματα νά στα
λούν στόν Τξίμ Λόντον.

— "Οταν μέ χαϊδεύη μιά γυναίκα, τί 
περίεργο, νοιώθω σπασμούς.

— Καί’ πώς γιατρεύεσαι άπο τούς 
σπασμούς ;

— Μέ Ασπασμούς.

— Πώς διακρίνεται ή σαμπάνια άπό 
ΐά άλλα ποτά ; . , υ

— Έκ της άκριβωτάτης τιμής καί 
έκ τών άφρών.

— Καί ποιός πίνει σαμπάνια ;
— Ό άφρων.

— Πώς λέγεται ό γάμος τών ’Αρά
βων στή γλώσσα τους ;

— ’ Α ρ ρ α 6 ώ ν .

— Τί κάνει τώρα ό Βενιζέλος δταν 
θυμάται τά παληά του κλέη ;

— Κλαίει.

Στό θέατρο :
— Σ’ αρέσει ή πρίμα μπαλλαρίνα ;
— Π ροτιμώ τήν δ ρ τ σ α μπαλλα

ρίνα.

— Μοΰ χάλασε τό ώτό.
— Νά τό πάς στόν ώτολόγο.

— Ή τιμή τής άπαχθείσης νέας εύ- 
ρέθη έν τάξει ;

— "Οχι έν ταξί.

— Τί παθαίνουν οί θεαταί τών αθη
ναϊκών θεάτρων δταν άκοΰν τών έπ> 
θερησεογράφων μας τό πνεΰμα ;

— Πνευμονίαν.

— Δέν σοΰ φαίνεται πώς τήν μεγα- 
λείτερη ρεκλάμα τήν έκανε ό Φίξ κατά 
τάς έκλογάς ;

— Μπά, δέν βαριέσαι! Τήν ίδια 
πως πάντα.

— Δηλαδή ;
— Καί πρώτα Ζ ΰ θ ο ι Φίξ καί 

στάς έκλογάς Ζ ή θ ι Φίξ.

— Σ’ άρεσε ό προχθεσινός λόγος το· 
κ. Κοτξιά ;

— "Υψος.

(Στό μάθημα τής Παλαιάς Διαθή
κης).

Διδάσκαλος.— Γιατί δουλεύουμε εξ,| 
ι'ΐμέρες τήν εβδομάδα ;

Μαθητής.— Άπό ε ξ ι.
(Στό μάθημα τής 'Ιστορίας).
Δάσκαλος.—- Ποΰ έβασίλευε Τοτό ά 

Καίσαρ ;
Τοτός.— Στήν Κ ε σ ά ρ ε ι α.

— Πώς ονομάζεται τό πλοϊον πού 
φέρνει τόν κ. Κονδύλην ;

— Πλοϊον Κονδυλοφόρον.
ΘΕΜΗΣ ΑΘΕΛΗΤΟΣ

ΓΝΩΘ1 ΣΑΥΤΟΝ!

Η ΓΓΝΑΙΚΑ: Νάξερε δ άνδρφ; μου 
τί άσχημος πού εινε έτσι, ποτέ δέ Οά 

παρουσιαζότανε στδν κόσξΑο!...
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TOY I. ΒΕΝΙΖΕΛΑΥΜΙΜΕΝΟΝΤΟϊ να ζν 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

■ι Έύθΰς άμα τή αναγγελία της 
στυγεράς άποπείρας διαφυγής τοΰ 
κ. Βενιζέλου άπό τάς σφαίρας 
τών δραστών, συντάκται μας, έ- 
πιδάντες τεθωρακισμένων αυτοκι
νήτων έσπευσαν είς τόν τόπον τοΰ 
Εγκλήματος, όπου εΰρον τούς ει
σαγγελείς, τούς άνακριτάς καί 
τούς αστυνόμους, καθη μένους με
τά τών δολοφόνων καί συζητοΰν- 
τας μετ’ αύτών είρηνικώτατα. Οί 
δολοφόνοι ήσαν τελείως ευχαρι
στημένοι, διότι διέφυγε τό θύμα 
των, δέν ήδυνήθησαν δέ νά άπο- 
κρύψουν την χαράν των δταν έ- 
πληροφορήθησαν δτι άν δλαι των 
αί σφαΐραι έπετύγχανον τό θΰμα 
είς τήν καρδιακήν χώραν, ό κ. Βε
νιζέλος δέν Οά ύπήρχε σήμερον 
είς τήν ζωήν. Είς τοΰτο συνεφώ- 
νησαν καί οί παριστάμενοι ίατρο- 
δικασταί, οι όποιοι δμως δέν εΐ- 
χον άντιληφθή καλώς τί είχε συμ- 
6ή.

01 συντάκται μας δμως δέν ήρ- 
κέσθησαν είς τοΰτο. Μόλις εΐδον 
τόν κ. Τσαλδάρην, προσερχόμενον 
είς τόν τόπον τοΰ έγκλήματος τόν 
έπλησίασαν μέ έκδηλωσεις συμ
πάθειας, άφοΰ δέ τόν συνεχάρη- 
σαν διά τήν ώς έκ θαύματος σω
τηρίαν του άπό τάς σφαίρας τών 
δολοφόνων, τόν ήρώτησαν περί 
τών λεπτομερειών τής άποπείρας.

— Περί ποιας άποπείρας, όμιλεΐ- 
τε; Ήρώτησεν ό κ. Πρόεδρος, ένξ> 
συγχρόνως ήνοιγε τό στόμα του 
διά νά χασμηθη.

—Όμιλοΰμεν περί τής άποπεί
ρας πρός διατάραξιν της σεπτής 
ήσυχίας σας, Έξοχώτατε, έπεξή- 
γησαν οι συντάκται μας.

—Ήμπορώ νά σάς διαδεδαιώσω 
μέ τόν κατηγορηματικώτερον τρό
πον, έτόνισεν ό κ. Τσαλδάρης, δτι 
οΰδεμία τοιαύτη άπόπειρα είνε Ι
κανή νά φέρτ] άπυτέλεσμα. Ουδέ
ποτε, κύριοι/πρόκειται νά χάσω 
τήν ήσυχίαν μου διά τό καλόν 
του τόπου. Άφισατε νά κοιμηθούν 
τά πάθη. Ό ύπνος είνε τό ίερώτε- 
ρον τών αγαθών καί τό τιμιώτε- 
(ρον τών καθηκόντων μας. 'Εάν ό 
κ. Βενιζέλος έκοιμάτο κατά τήν 
ώραν τής άποπείρας, ούδέποτε θά 
έγινετο στόχος τών δολοφονικών 
σφαιρών, αί όποΐαι άπεστάλησαν 
ποός αύτόν, συνοδευόμεναι ύπό 
τών σχετικών κρότων. Ούτε αί έκ- 
πυρσοκροτήρεις τών οπλών θά ή- 
δύναντο νά τόν έξαγάγουν άπό 
τόν δαθύν ύπνον του. Είμαι δέδαι- 
ος, έξηκολούθησεν ό κ. Πρωθυ
πουργός, δτι καί άν άκόμη ό κ. 
Βενιζέλος άπουσίαζεν είς τό εξω
τερικόν, πάλιν αί σφαΐραι τών δο
λοφόνων δέν θά τόν έπετύγχανον, 
δπως δέν τόν έπέτυχαν άλλοτε είς 
τόν σταθμόν τής Λυώνος.

ΟΙ συντάκται μας, κατόπιν τών 
σοδαρωτάτων αυτών δηλώσεων, 
έστράφησαν πρός τόν κ. Βενιζέ- 
λον.

—Παρακαλώ νά διεψεύσετε άπο
λύτως τά περί δολοφονικής άπο
πείρας κατά τής ζωής τοΰ κ. 
Τσαλδάρη, είπεν ό κ. Βενιζέλος 
πρός τούς συντάκτας μας. Ή δο
λοφονική άπόπειρα έστρέφετο έ
ναντίον μου καί μόνον έναντίον 
μου. Αύτό τούλάχιστον ύποπτεύο- 
μα_ι έγώ. Έκ τών σφαιρών αΐ ό- 
ποΐαι προσεφέροντο είς έμέ, τάς 
όποιας όμως έγωϊοτικώτατα έσφε- 

τερίζετο ή σύζυγός μου, ή όποια 
ώς νά ·μή ήρκει ή τοιαύτη πλεονε
ξία της, όλίγου δεΐν νά μεταφερθή 
είς άλλας σφαίρας.

—Ποΐαι είνε αί αξιώσεις σας ά
πό τήν Κυβέρνησιν ; Ήρώτησαν 
κατόπιν οί συντάκται μας.

—Άξιώ πρό παντός νά μοΰ πα- 
ραδοΰοΰν δλαι αΐ σφαΐραι αί ό· 
ποΐαι έρρίφθησαν έναντίον μου, 
είπεν ό κ. Βενιζέλος. Αί σφαΐραι 
αύταΐ μοΰ άνήκουν. Δι’ έμέ προω- 
ρίζοντο καί πρός έμέ κατηυθύ- 
νοντο.

ΜΟΥΣΙΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

"Οταν ό πόλισμαν τής τροχαίας κινήσεως έχει ταλέντο μαέστρου...
(Σκίτσο τοΰ κ. Σταμ. Πολενάκη)
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Ρέ, χάλασε στ’ αληθινά ή πλάση 
(τοΰ θεοΰ 

ψεύτισ’ ή χτίση, άλλοίμονο καί γί- 
(νηκε μπαμπέσα, 

τό «ναί» δέν είνε πλέον «ναί», τό 
(«οΰ» δέν είνε «οΰ» 

τό όποιον, δράσε μέσα I
Ό Παναγιώτης κυβερνάει μ’ δλο 

(τό σοβαρό του 
καί μιά χαρά οΐ φίλοι του λέν πώς 

(τά καταφέρνει 
κι’ ό Βενιζέλος, δπως λέν, λυσσάει 

(άπ’ τό κακό του, 
μά δσο καί νά πολεμάη, δμως δέν 

(τόν τουμπέρνει.
Στό μεταξύ, άδρεφάκι μου, τά 

(πράγματα είνε σκοΰρα, 
δίχως πεντάρα μένουν τά δεμόσια 

(ταμεία, 
οϋλα τά πάντα γένη καν σάν είδος 

(σαλαμοΰρα 
καί γλήγορα θά χρειασθοΰν κι’ 

(άλλα φρενοκομεία.
Ήρθαν κ’ έμπειρογνώμονές μπα- 

(νίσαν τήν κατάστα— 
καί τό τί είπαν, άστα!
Δέν έχουμε, λέει, ψιλή μά έκείνους 

(δέν τούς μέλει 
ό δανειστής πού τόν παρά μάς έ- 

(δωκε, τόν θέλει.
'Άμ δέ! Ρέ Βρώπη άτιμη κακοΰρ- 

(γα κι1 αίμοδόρα 
έμεΐς θενά δουλεύουμε καϊ σύ θε- 

(νάν τά χάδης;
Μάθε λοιπόν π’ ό ‘Έλληνας είνε 

(λιγάκι τζόρα 
καί παρά τοΰ μήν έχοντα πεντάρα 
(δέν θά λάδης!.. ΦΟ'ΓΤ ΦΑΠΠΕΝ
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ΣΟΒΑΡΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ή ύπόθεσις τής δολοφονικής άπο

πείρας κατά τής ζωής τοΰ Δημιουρ
γού τής Μεγάλης Ελλάδος έκαλύ- 
πτετο ύπό άπλετου σκότους, μέ
χρι τής στιγμής, κατά τήν όποιαν ά- 
νέλαβε τήν διαφώτισίν της ή Εται
ρεία «ΙΙάουερ» πού έχρησιμοποίησε 
πρός τοΰτο δλους τούς διαθεσίμους 
λαμπτήρας της, έντάσεως 10.000. 
000 κηρίων (καί δεσποινίδων). Κα
τά τάς έντελώς τελευταίας άνακοι- 
νώσεις τών διενεργούντων τάς άνα- 
κρίσεις, ή άπόπειρα κατά τής ζωής 
τοΰ κ. Βενιζέλου δέν ήτο άκριβώς ά- 
πόπειρα, άλλ’ είχε τήν έννοιαν πει
ράματος. Τό δτι έπρόκειτο περί πει
ράματος έξάγεται έκ τοΰ γεγονότος 
δτι έκ τής πεντηκογτάδος τών σφαι-

ρών, αί όποΐαι έρρίφθησαν κατά τοΰ 
κ. Βενιζέλου, ούδεμία κατώρθωσε νά 
διατρύση τήν έπιδερμίδα του, παρ’ 
δλον δτι ή φήμη τήν φέρει ώς λε- 
πτοτάτην. Ποΰ δφείλεται τοΰτο; Κα
τά τάς έπιμόνως κυκλοφορούσα; δια
δόσεις τοΰ αύτοκινήτου τό όποιον κα- 
τεδίωξε τόν κ. Βενιζέλον έπέδαινεν 
όμάς ξένων έπιστηιμόνων τοΰ ινστι
τούτου Ροκφέλλερ, οί όποιοι είχον 
έλθει είς τήν Ελλάδα διά νά έξετά- 
σρυν τήν δυνατότητα τής κατασκευής 
ένός Αδιαπέραστου θώρακος. Οί ξέ
νοι έπιστήμονες έργαζόμενοι ιιέ πά
σαν μυστικότητα, έξέλεξαν ώς στό
χον τών πειραμάτων των τόν κ. Βε
νιζέλον, έπί τοΰ όποιου έπρόκειτο νά 
δοκιμάσουν σφαίρας ντούμ-ντούμ ώς 
καί τήν βλητικότητα όπλοπολυόό- 
λων νεωτάτου συστήματος. Οί ξένοι 
έπιστήμονες έσκόπευαν δπως μετά 
τήν έκτέλεσιν τοΰ πειράματός των 
ύποβάλλουν είς τήν Κοινωνίαν τών 
Εθνών έκθεσιν περί τής ανάγκης κα 

τασκευής οπλών περισσότερον απο
τελεσματικών, πρός χρησιμοποίησίν 
των έναντίον πρώην πρωθυπουργών, 
τών όποιων τό τομάρι είνε άποδεδειγ 
μένως σκληρόν.

Κατά τάς άνακοινώσεις τών δολο- · 
φόνων, ή έπιτυχία τοΰ πειράματος 
ύπήρξε πλήρης. Έρρίφθησαν κατά 
τοΰ κ. Βενιζέλου περί τάς 50 σφαί
ρας, καμμι'α δμως δέν τόν έθιξεν. Άν 
τιθέτως, αί σφαΐραι πού προσέπιπτον 
έπί τοΰ κ. Βενιζέλου, έκαμναν έπά
νω του «γκελ» καί έπανήρχοντο εις 
χεΐρας τών πειραματιστών, οί όποιοι 
τάς έρριπτον έκ νέου πρός τό μέρος 
τοΰ κ. Βενιζέλου. Άλλά και πάλιν 
αί σφαΐραι έπανήρχοντο είς τού: α
ποστολείς των, έκ συνήθειας πλέον. 
Τοΰτο τό πείραμα διήρκεσεν έπί πολ
λά λεπτά τής ώοας καί εί; άπόστασιν 
πολλών χιλιομέτρων. θά οιήρκει δέ 
άκόμη, άν ό κ. Βενιζέλος παρεξηγή- 
σας τόν έπιστημο  νικάν σκοπόν, τοΰ 
όποιου ούτως είχε γίνει στόνος, δέν 
είσήρχετο είς τόν «Ευαγγελισμόν».

0 κ· ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΝΕ ΑΘΑΝΑΤΟΣ;

Κυκλοφορεί μετ’ έπιτάσεως ή φή
μη δτι ό κ. Βενιζέλος είνε άτρωτος 
καί άιθάνατος, καί δτι άντΐ γιά στρα
γάλια, μασσάει σφαίρες.

Κατόπιν τής διαπιστώσεως αύτής, 
δλαι αί πιθαναί μελλοντικοί απόπει
ρα; κατά τής ζωής του δέν θά γί
νουν, διότι οί κ. κ. δολοφόνοι ούδε- 
μίαν έχουν δρεξιν νά ματαιοπονούν. 
Επίσης οί συλληφθέντες ή συλλη- 
φθησόμενοι ώς ένοχοι δέν θά παρα- 
πεμφθοΰν είς δίκην, δυνάμει τοΰ νό
μου «περί ’Αδυνάτου».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Οί Διευθυνταί τών έφημερίδων εΰ 

χαριστούν διά τής «Παπαρούνας» 
δημοσία τούς δράστας τής έναντίον 
τού Βενιζέλου δολοφονικής άποπεί
ρας, διότι μέ τήν πράξίν των ανέ
βασαν τήν κυκλοφορίαν τών έφημε- 
ρίδων κατά μερικάς χιλιάδας φύλ
λων.

Τοιοΰτοι δολοφόνοι τιμούν οίανο.*- 
ποτε....  κυκλοφορίαν.


