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ΑΛΛ’ ΟΜΩΣ ΕΑΝ;
Γ *Αλλ’ δμως έάν κατά τήν μοιραί- 
αν έκείνην νύκτα τής 6ης Ιουνίου 
καί περί ώραν 11.30 μ. μ. καθ’ ήν 
διεδραματίσθησαν τά τρομερά συμβάν 
τα «οΰ Ψυχικού, δ ’Ελευθέριος Βενι- 
ζέλος δέν έδολοφονεΐτο ύπό τών ρι- 
φθεισών κατ’ αύτοΰ σφαιρών, δπως 
&λλως τε εύτυγώς (δυστυχώς) ουστυ 
Ϊώς (εύτυχώς) διά τήν Ελλάδα, 
α τήν πτωχήν Ελλάδα, δέν συνέβη, 

άλλ’ δμως έάν, λέγομεν, δ κ. Β&νιζέ- 
λος κατά τήν μοιραιαν έκείνην νύκτα 
άπέθνησκε θάνατον φυσιολογικόν, έπί 
τής κλίνης του, περιστοιχούμενος ά- 
πδ τήν λατρείαν (τάς άράς) δλοκλή- 
ρου τής Ελλάδος, τίς θά έτόλμα νά 
εί'πη δτι δ άνθρωπος δ δποΐος άτυχώς 
(εύτυχώς) εύτυχώς (άτυχώς) διά 

τήν Ελλάδα ζή άκόμη, έπεσε θύμα 
δολοφονίας; Καί έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει έρωτάται: Δέν θά παρεϊλκον δ- 
λαι αύταί αί άνακρίσεις, δλος αύτδς 
έ θόρυβος καί ή άπασχόλησις γύρω 
άπδ τήν άπόπειραν τής 6ης ’Ιουνί
ου; Όλοι οί "Ελληνες καί ιδίως οί 
βενιζελικοί θά τδ έπαιρναν άπόφα- 
σιν καί θά έλεγον: Ό ’Ελευθέριος 
Βενιζέλος, δ μεγαλείτερος έκ τών πο 
λιτικών άνδρών τούς δποίους έγνώ- 
ρισε ποτέ ή 'Ελλάς έξέλιπεν έκ τού 
μέσου ήμών. "Αρθρα έπί άρθρων θά 

, ύμνοι έπί ύμνων, έγκώ·του κ. Γκισερλή και 'tUU ©VVAco ι· 
™i.~n r κ Τίεοευέ. ό| 

μια έπι έγκωμίων θά έτονιςοντο και 
θά ήσυχάζαμεν άπαξ διά παντός.

Διατί λοιπόν αύτό τδ όποιον θά έ- 
γίνετο τότε, νά μή γίνη τώρα;

Έρωτώμεν... 
ν —----------- ---------------------

OTii* ΧΑΜΕΝΗ
Πολλοί άπδ τούς άναγνώστες μας 

χασομέρησαν άρκετά γιά νά κόψουν 
τά κομμάτια τής εικόνας τοΰ,έξωφύλ 
λου τοϋ προηγουμένου φύλλρυ τής 
«Παπαρούνας» καί νά τά συναρμολο
γήσουν καί νά ικανοποιήσουν τήν δι- 
καίαν περιέργειαν τους 'καί νά ίδοΰν 
τί άκριβώς συνέβη. ’Εν τούτοις ή έ- 
ξυπνάδα μας αύτή τή φορά δέν έπλα
σε. Είχαμε ύπολογίσει, δτι μ’, αύτό 
τδ κόλπο ή κυκλοφορία μας ,θά έδι- 
πλασιάζετο, γιατί δ κάθε άναγνώ- 
στης θ’ αγόραζε δυό «Παπαρούνες», 
μιά γιά νά τήν πετσοκόψη καί νά 
ίδή ποΰ έγκειται τδ αστείο καί μία 
γιά νά τήν έχη στή βιβλιοθήκη του. 
’Αλλά πέσαμε έξω. Πολλοί άπδ τούς 
άναγνώστας μας έστάθησαν τόσον έ
ξυπνοι, ώστε δέν πήραν ούτε μία. "Ε
τσι τό δελτίο κυκλοφορίας τής «Πα
παρούνας» τής περασμένης έβδομάδος 
δέν έσημειωσεν αύξησι. 01 άναγνώ 
σται μας άς φιλοτιμηθοΰν νά τήν ά- 
χεβάσουν καί πάλι...

Μ ■ ■' ■—' *

AAIKEJ ΚΑΤΑΑΙΟΞΕΙΣ
Γ Μ’ δλον δτι ή «Παπαρούνα» είνε 
τδ σοβαρότερο^ καθαρά σατυρικό πε 
ριοδικό τοΰ τοπου καί παρ’ ολο οτι 
προσπαθούμε νά τήν κρατούμε μέσα 
στά πλαίσια τής γνήσιας σατύρας, 
δέ μπόρεσε νά γλυτώση άπό ' τήν ά
δικη παραπομπή στά ποινικά δικα
στήρια μέ τήν κατηγορία έπί παρα- 
δάσει τοϋ νόμου περί ασέμνων δημο
σιευμάτων κλπ. Καί ένώ αθωώθη
κε πανηγυρικά άπό τό δικαστήριο 
τών έν Άθήναις Πλημμελειοδικών, 
έπί τή βάσει μαρτυριών διακεκριμέ
νων λογίων καί καλλιτεχνών, έκλή- 
θη καί πάλι νά δικασθή στά Χανιά, 
αύτή τή φορά, γιά τήν ιδια_ αίτια 
καί δή γιά τά δημοσιεύματα τών φύλ

Γενικός ’Αντιπρόσωπος 
διά τήν «Παπαρούναν» έν ’Αμερική,: 

ANTHONY MAVROYIANNIS 
HOTEL BYRON

249 WEST 49ΤΗ ST. 
NEW YORK, Ν. Υ.

HPIIIMTAIIOfiEN ΓΙΝΟΝΤΑΙ
Νά κυκλοφορήσουν στό Χρηματι

στήριο «μετοχές» της γραμματι
κής.

Νά 6άλτ]ς στό καπέλλο σου «κορ- 
δέλλοω πού κόβει τά ξύλα.

Νά σοΰ φέρη τό γκαρσόνι φωτιά 
τοΰ ναργιλέ μέ «τσιμπθδα» τοΰ 
μπόγια.

Νά γεννήση ή «έγγειος» πρόσοδος.
Νά λάβη μέρος σέ όρχηστρα ή 

«τρόμπα» τοΰ αύτσκινητου.
Νά συννεφιάση ό «ουρανίσκος» τοΰ 

στόματος.
Νά άναλάβης τό ύπουργεΐον της 

Γεωργίας....τής κουτσής.
Νά γράφης μέ «πέννες»τής λίρας. 
Νά μεταβάλής τό χρόνο σε χρήμα.
Νά γεννήση μιά «ένδιαφέρουσα» 

κατάστασις.»
Νά ύποστή τάς διακυμάνσεις τοϋ 

συναλλοΓ/ματος ή «λύρα» τοΰ Γέ 
ρω-Νι·κόλα.

Να έ’κδώση ό Δελαπατρίδης τό 
σύγγραμμά <ου «Ή Κοινωνία 
γελά».

Νά πλυνης τά δόντια σου μέ «πά
στα» ζαχαροπλαστείου.

Νά προσδιορίσης τήν τιμή τής τι
μής.

Να βουτήξης στόν καφέ παξιμάδα 
τής 'Ομονοίας.

Νά Ίίμηβής τό χαμόγελο τοΰ.... 
ούρανου.

Νά πνιγής στό «πέλαγος τής ευτυ
χίας».

Να φυλάξης τά μπιζού σου στήν 
«κάσσα» τοϋ νεκροϋ.

Νά πέσης νά γκρεμοτσακισθης ά- 
πΑ τήν «κλίιιακα» τής μουσικής.

... ΛΤνΥΝΜΔΤΑ 1“Νά κλείδωσης τήν πκψΐν; του U- 1 
δείου μέ «κλειδί του σόλ».

Ηά σέ κτυπήση φαντάρος μέ τό I 
«κοντάκιον τοΰ 'Αγίου Σπυρίδω- , 
νος».

Νά φορέσουν οί γυναίκες «βροιχιό- · 
λια» φυλακισμένων.

Νά διοργανωθόυν έορτές τής «Πλά ' 
κας» τοΰ σχολείου.

Νά φορέσουν αί χορεύτριαι ίσπα- 1 
νικών χορών «σάλια»...γεροντι
κά.

Νά πεθάνης στήν «ψάθα»...τοΰ κα- 
πέλλου.

Νά κάνης μανικιούρ μέ τή «λίμα» 
τών πολυλογάδων.

Νά καθαρίσης μέ βενζίνη τό κη- ! 
λιδωμένο παρελθόν σου.

Νά φάς ένα μαγκάλι κάρβουνα ά- 
ναμμένα.

Νά βάλης άλοιφή στήν «πληγω
μένη» καρδιά σου.

Νά γινης πρωταθλητής τοΰ «δί
σκου» τής έκκλησίας.

Νά συγκαταλεχθοϋν μεταξύ τών 
«στηλών» τής «Παπαρούνας» αί 
στήλαι τοϋ ’Ολυμπίου Διός.

Νά σοΰ σερβίρουν στό έστιατόριον 
«άμελέτητα» κορίτσια τοΰ ‘Αρ
σάκειου.

Νά κολυμπήσης στά κρύα τοΰ λου
τρού.

‘Αφοΰ μετά τήν άνάγνωσι τών ά
νωτέρω πάει ή καρπαζιά «σύν
νεφο» νά β ρέξη.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

λων της ύπ’ άριθ. 7 καί 10, είς τά 
όποια παραπέμπομεν τούς άναγνώ- 
στάς μας. Άλλ’ ύπ’ αυτούς τούς ό
ρους δέν είνε βέβαια δυνατόν, νά έ- 
κδίδεται στήν Ελλάδα σατυρικό πε
ριοδικό, δταν στό παραμικρό διφο
ρούμενο, τό πιάνει ή αδυσώπητη εΐ- 
σαγγελική τσμπίδα καί ζητεί τήν 
όλοκαύτωσίν του. Ή «Παπαρούνα», 
διαμαρτύρεται κατά τής καταστάσε- 
ως αύτής. Τί άλλο μπορεί νά κάνη;

01 ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΜΑΣ
Άπδ τού 16ου φύλλου της ή «Πα

παρούνα» έκδίδεται μέ τήν συμβολήν 
τού Βενιαμίν τής δημοσιογραφίας κ. 
Άσημάκη Γιαλαμά, βοηθού τής συν- 
τάξεώς της. Ό κ. Γιαλαμάς είνε δ 
ύπό τό ψευδώνυμον «Νέος» καί 
«Μπερμπάντης» συνεργάτης καθημε
ρινών έφημερίδων.

Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΜΑΣ

Ένφ στούς άρρώστους που προσφεύ- 
γουνε στά φώτα του, διατάζει για
τρικά δ κτηνίατρος τής «Παπαρού
νας» φυλάει γιά τδν έαυτό του τά 
καλύτερα κρασιά καί τά ρουφά-ι είς 
ύγείαν τών κορόϊδων πού τοΰ πλη

ρώνουν βίζιτες!

I ΙΒΠΟΑΡΟΜίΑΚΙ ΜΑ! ΣΤΝΛΝ
(Συνέχεια έκ τής 7ης Σελίδος) 

καί έπειδή έτσι συμβαίνει καί είς 
Παρισίους έλήφθη σίελος καί ίδρώς 
άπδ τούς τρεις πρώτους νικητάς τοΰ 
Γκράν Πρί τής πόλεως Αθηνών. Τά 
σχετικά δείγματα άπωλέσθησαν. Ό 
ευρών παρακαλεΐται νά κρατήση τά 
σάλια καί τδν Ιδρώτα καί νά άπο- 
στείλη είς τδν ιππόδρομον τά μπου- 
καλάκια.
ΤΑ ΠΡΟ-ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΑΣ 

ΓΝΩΣΤΙΚΑ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ
1η 'Ιπποδρομία

Αύτός πού θά θύση στδν Βάκχον 
θά κερδίση.
ΐΛ,.'.'ςττποίιηουία

reWf.—, ,ζλΙ V—LV/71" gj- |
Είς τήν Λαίδη Ξενία θά παραχω 

ρηθούν τά πρωτεία έκ λόγων καλής 
συμπεριφοράς.
3η 'Ιπποδρομία

Σάν στρατιωτικοί πού είνε τδν 
Τσολιά θά φέρουν πρώτον.
4η Ιπποδρομία

Νά παίξετε πάλιν τδν Σενιέρ καί 
τον Νάζμ χωρίς βέβαια νά ξεχνάτε 
κάπου-κάπου καί τδν Μαχρούς δ δ
ποΐος θά δώση πάρα πολλά δταν κερ
δίση.
5η Ιπποδρομία

Γκαζάλ Έλ’ Πάρκ καί Πιράτ μάς 
άρέσουν πολύ, νά προτιμήσετε οποί
ον παίζεται λιγώτερο...
6η 'Ιπποδρομία

Τέτι και Όμεν Γκέρλ θά παίξου
με καί μεϊς. ΚΥΡΙΑΚΗ

Είς τήν Ιην ιπποδρομίαν νά προ
τιμήσετε τδν Γΰπα είνε άλογο δικό 
μας καί δέν θά λέγαμε, δχι νά νική- 
ση. Φοβούμεθα δμως μήπως μάς χα- 
λάση τήν δουλειά δ Ντέζερ Πρένς.

Εις τήν δευτέραν διαδρομήν θά 
μάς πάρη δλους δ Διάβολος.

Είς τήν τρίτην νά παίξετε τήν Βι- 
γκασταλώ καί θά κερδίσετε παραδά- 
κια.

Είς τήν έπομέχην δ Ίμπρουίλ 
Κάϊς καί δ Μπουρχάν θά κάνουν θαύ
ματα. _______
ΕΠΑΘΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ

200,000

Σάν τδν "Ανεμο θά περάση μπρο
στά άπ’ τά μάτια τών θεατών δ νι
κητής.

Είς τήν 6ην διαδρομήν νά παίξετε 
Μάκραμ καί τδ άλογο πού θά ίπ- 
πεύση δ Γιώργκα.

Τέλος είς τήν τελευταίαν ιπποδρο
μίαν έάν δέν έπιπλεύση ή Άΐρονυ δ 
Νανσούκ θά κερδίση τήν πρώτην του 
έν Έλλάδι νίκην. Λοιπόν νά τδν παί
ξετε γιά νά μή φύγετε άπένταροι.
ΟΙ τρεις μας παρατυπίες:
Βάκχος — Μπουρχάν — Λαίδη Ξέ
νια καί οί άουτσαϊντερ Χαλέ—Γκου- 
ΐντο — Μαριτσίικα.

Φίλ—"Ονος

ΕϋΙϊΤΟΛΑΙ
ΠΡΟΣΤΗΝ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΝ

Δυνάμει τοΰ περί τύπου νόμου 
άρτίκολο 6 πριν ή προβώ είς τήν 
ποινικήν σου κοιταδίωξιν, σέ παρα
καλώ νά δημοσίευσης τά έξης έν 
σχίσει μέ την κάτωθι δημοσίευαιν 
της έπιστολης καποιανου Κορφιά- 
τη Πορταρεμούντα πού μ’ αύτό ή
θελε νά οείξη τήν ίνιοραντσαρία 
του:

Σέ σικουράρω, σιόρΠώλ Νόρμου 
καί σ’ όρκίζομαι στην κάσα τ’ "Αη 
Σπυριδώνου, που τσού Κορφούς 
δέν παρλάρουμε μέ τόσες λέξεις 
ταλιάνικες, όπως σούγραψε αύτό 
τό χκράν ρετίκολο ό Πορταρεμούν- 
τας, τούλαχιστον έιμεϊς οί νομπιλε !

Δέ σοΰ λέω, τζόγια μου, πώς λέ 
με κάποτε κάποτες την πλατεία 
σπιανάδα, τό κύπελλο σκουτέλι, τό 
παράθυρο φανέστρα καί πολλές άλ 
λες λέξεις ποΰ τσί παρλάρουνε μέ 
σα στό Καμπιέλο καί τσί συνοικί
ες τσί πρόστυχες τό μπάσο πόπο-

Μά, τζόγια μία σιορ διευθυντά 
τί είνε αύτές ή 'παγατέλες μπρός 
τσί μεγάλες μας άοετές;

Έμεις τσού Κορφούς ντά πρίμο 
έχουμε σιόρ Κόντηδες καί Μπαρω 
νίτηιόες που έσεΐς οι ρέστοι κατσι 
κοκλέφτες Ρωμηοί δεν έχουτε.

"Εχουμε καί άφεντάδες ποΰ τσού 
προσκυνούνε οι ποπολάροι γιατί 
τσού άξίζει κιόλας. Κακό είνε τοΰ 
το παναπή;

Εμείς σικουράμιντίσιμα είμά- 
σταινε πιό τσιδιλαρισμένοι άπό 
σάς τσού ρέστους. Πρίμα μπότα 
έχουμε τόσες μουζικές καί «μου
σικήν ψυχήν καί μόρφώσιν»’ άφοΰ 
ξέρουμε απόξω και καντάρουμε 
δνι τζόρνο «λά ντόνα έ μόμπιλε» 
καί τό «άντίο ντέλ πασάτο», ένώ 
έσεΐς όξω άπό τό Μητρόπουλο στα 
ωδεία σας καί τσού άμανάδες σας_ _

οε ςψετε~ίτεν«^-----—------ " “ -'υ
"Ενυαμε, τζόγια μου, Σιόρ Πώλ 

Νόιρ σί πέρ ιττίο Σάντο πιένα τή 
συναίσθησην της φιλοξενίας καί ό 
χι ξενομανίας δπως τόσο άδικα 
μάς κατηγοράνε. Μάς άδικο·6άλου 
νε πώς είμάσταιμε λέει κερατά- 
δες καί άνεχομάσταινε τά κόρνα. 
“Ωστε, μάτια μου, πρέπει ν’ άρι- 
θάρουνε οι ξένοι καί νά παρτά- 
ρουνε καί νά λένε ντόπο πού δέν 
είμάσταινε τσιδιλαρισμένοι μίο κά 
ρο ;

Πρέπει νά ξέοης, τζόγια μου, 
πέρ σέμπρι, πώς καί πόλυ πού σάς 
καταδεχομάσταινε έ)ΐεΐς ό νόμπι- 
λες κόσμος έσάς τσού Τουρκόσπο
ρους Ρωμηοΰς.

Εμάς τό αί|ΐα μας είνε Σάγ- 
κουε μπλού τζόγια μου.

Δέ ξέρεις, σιόρ Νόρ μου, πόσο 
λυπήθηκα ποΰ βρέθηκα όμπλιγκα- 
ρισμένος νά έπανορθώσω τή κα- 
κοήθεια τοΰ σιόρ Πορταρεμούντα 
καί νά σάς βγάλω τίς μπομπές 
σας όξω.

’Έπρεπε δμως νά ξέρης μίο κά
ρο τί σούσουρο πού γίνηκε σ’ δλες 
τσί φαμήλιες καί στά καντούνια 
τσού Κορφούς, μέ τή δημοσίευσή 
τσί λέτερας αύτηνης, αύτουνοΰ τοΰ 
ίνιοράντε Πορταρεμούντα, στή 
σπιρτόζα σου «Παπαρούνα».

Δεχβήτε, παρακαλώ, Νιμπιλίσσι- 
με σινιόρε Πώλ Νόρ τσού χαιρετι
σμούς καί τσί εύχαριστειες μου 
ντ’ άβάντσο.

ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΛΑΣ 
Κόντες άπό προσπάπου

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά τής 
«Πατκιρούνας»,

’Ενταύθα
"Εμενα καί μένω δΓ δλίγας άκόμη 

ήμέρας, σέ χειρουργική κλινική λό
γφ σοβαράς παθήσεώς μου.

Κατά τήν έφχείρησίν μου άλλά 
καί μετ’ αύτήν δ θεός έφώτισε τούς 
ιατρούς καί μούδωσαν νά διαβάσω 
τήν «Παπαρούνα» σας.

Τδ άποτέλεσμα ύπήρξε σημαντι
κόν.

Μού λιγόστευσαν οί πόνοι καί περ-. ·
νώ τώρα τίς μέρες τής άναρρώσεώς I χή; ζητεί 
μου εύχάριστα, γοργά καί έλπίζω' Ποιό; τόν εμποδίζει;

ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΗ

τΗλΟ·α, κ. Διευθυντά, νά σάς 
παρακαλέσω νά μέ ξαναβάλετε στήν 
«Παπαρούνα», κατά γενικήν άνα- 
ζήτησιν. Δέ μέ θυμόσαστε πού είχα 
ξαναμπή στή Πινακοθήκη ;

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
ΑΧΘΟΝ ΑΡΟΥΡΗΝ, (γνωστόν κα

κοποιόν στόιχεΐον τή; Μυτιλήνης). —- 
Νά εϊσαστε ταχτικότερος στή συνεργα
σία σας. Γιατί στό φύλλο τοϋτο νά μήν 
έχουμε τίποτα δικό σας. "Αχ, μπρε 
Άχτο! Είσαι πολύ ξεχασάρης, κατά 
πώς Οδκρενε κι’ ό δάσκαλός μα; ό Πσν- 
χάρηςί

δτι γρηγορότεροι τών ύπολογισμών 
μου θά βγώ έξω.

μστάτας εύχαριστίας μου, μεθ’ ών 
Διατελώ
Ι.Δ.

Γ. Γ. Δέν σάς κρύβω πώς μόλις 
άναρρώσω θά τρέξω καί γιά τήν κα
θημερινή «Παπαρούνα» στό «Περ- 
ροκέ».

Ο ΙΔΙΟΣ

ΓΑΥΠΤΗΣ ^ ΤΑΒΕΡΝΙΑΡΗΣ
Ό Φώσκολος, ό διακεκριμένος 

γλύπτης, πού έχε: δώσει στήν τέχνη 
έργα σπανίας πνοής,, χωρίς ή τέχνη 
νά τού δώση ψωμί, άπεφάσισε νά δί
νη αύτός κρασί στούς φίλους του, 
άλλά όχι βερεσέ. "Ολος ό καλλιτε
χνικός καί θεατρικός κόσμος στην 
ταβέρνα τοϋ Φωσκόλου,ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΟΤ.

ΚΡΥΟΝΕΡΙ,,
"Οποιος θέλει νά άπολαύση μίαν 

θαυμασίαν άμμουδιά, όποιος θέλει νά 
εύρη φρεσκότατα ψάρια καί τά έκλε 
κτότερα θαλασσινά, άς πάη νά πάρη 
τό μπάνιο του εις τδ παρά τδ Καλα
μάκι τοϋ Παλαιού Φαλήρου πλησίον 
τοϋ Άγιου Κοσμά έξοχικοϋ κέντρου 
τδ «Κρυονέρι» τών άδελφών Άκτί- 
πη. Έκεί βρίσκει κανείς καί τοϋ 
πουλιού τδ γάλα, άκόμη καί τδ σπου 
δαιότερο, ε'ίς τιμάς εστιατορίων Α
θηνών.

Σ. ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΔΓ ΑΝΔΡΛΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

(Κάτωθι ’Αρσάκειου)

ΝΕΟΣ 2a ετών κάτοχο;; τής γαλλι
κής, άγγλικής, γερμανικής καί ίσπανν 

ί νά έκμάάη καί τήν ιταλικήν.
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ TON ΜΕΓΑΛΩΝ KAI ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ

Στή χώρ’ αύτή πού αίθριος 
λάμπει δ ούρανός 
μέ δίχως μαύρα σύννεφα 
καί πάντα φωτεινός 
κι’ δλοι θαρρούν πώς τίποτα 
κρυφό δέν απομένει 
κάτω άπό ένα τέτοιο φως, 
βγαίνουνε γελασμένοι!
Κάτω άπ’ τή λάμψη τ’ ούρανού 
τί φοβερά σκοτάδια 
μές στών άνθρώπων τις ψυχές 
καί τί πηχτά... μαγνάδια! 
Τί πάθη άδυσώπητα 
καί τί μεγάλα μίση, 
πούχουν τούς "Ελληνες σέ δυό 
στρατόπεδα χωρίσει!
Καί φοβερίζουνε οί μέν 
τούς δέ δτι θά σφάξουν, 
ίΐν θά τούς έρθη βολικά 
κι’ άν ξαφνικά λυσσάξουν. 
Έτσι έξάπτουν τού κουτού 
λαού τά τυφλά πάθη, 
πού άκόμα τό συμφέρον τουι 
δέν έννοεί νά μάθη.
Γιά τή γνωστήν απόπειρα 
δλο καϊ δλο πιάνουνε 
καί πιάνουνε κΓ άφίνουνε, 
δέν ξέρουν τί νά κάνουνε. 
Άνακριταϊ καί όργανα 
καί ή δικαιοσύνη ■ 
Απασχολείται διαρκώς 
μέ τόν γνωστό Μποσινη. 
Σ’ ένέργειες προβαίνουν» 
γοργές καϊ άρον-άρον 
τό Λαγογιάννη άφίνουνε, 
ζητούν τόν Κατσιμπάρον. 
Μυστήρια, μυστήρια, 
δέν ξέρεις τί νά κάμης! 
Αύτόν τόν τόπο κυβερνούν 
αί σκοτειναί δυνάμεις! 
Ελληνικού πολιτισμού, 
ώ θέαμ’ Απεχθές, 
νέα ύποκείμενα διαρκώς, 
άγνωστα μέχρι χθές, 
στής δημοσίας βγαίνουνε 
ζωής τήν επιφάνεια 
Ασήμαντα Ανθρωπάρια,

μά καϊ κουμάσια σπάνια. 
Μά τώρα τά πολιτικά

άφίνοντας στή μπάντα, 
θ’ άσχοληθοΰμε μ’ έτερα 
κοινωνικά συμβάντα.

Δυό αίμομΐκτες Αδελφούς 
έπιάσαν στήν ’Αθήνα, 
πού είχανε νοικοκυριό 
καί τήν περνούσαν φίνα! 
Είχανε κάνει καί παιδί, 
πού άς ήτανε νά λειψή, 
πού ήτανε τού καθενός 
παιδάκι καϊ άνίψι.
Καί τά μπαϊν μίξτ Αρχίσανε 
σέ δλες πειά τίς πλάζες 
κΓ δλοι άπολαμβάνουνε 
τίς ώρες τίς γαλάζες.

Οί φίλοι μέ τϊς φίλες τους 
πηγαίνουνε στά Φάληρα 
καί κεΐ σκορπούνε Αφειδώς 
γιά χάρη τους τά τάληρα!

Έφηβοι λαμπαδόκορμοι 
καϊ γέροι Ασκημομούρηδες, 
άντρες γυρτοί άπ’ τήν κούραση, 
Αδύνατοι, καμπούρηδες, 
κυράδες Ανυπόφορες, 
πού αδέξια περπατάνε 
σάν τά καβούρια στή στεριά 
καί δλοι τίς κυττάνε, 
βουτάνε μές στά κύματα 
καί κάνουν τίς Νεράιδες 
μέ κολοκύθες μοιάζουνε __

-------------% φουσκωμένες' γκάϊδέςΣ

Οί ζέστες έπλακώσανε 
καί ή ’Αθήνα καίγεται, 
οί πλούσιοι έπιχ αίρουνε 
καί δ κοσμάκης κλαίγεται.

Μεγάλα τούς Απασχολούν 
τούς πλούσιους ζητήματα: 

θά δροσιστούνε στοϋ Φαλέρ 
ή στής Ντο>β1λ τά κύματα,;
Στό μεταξύ περίφημα 
δουλεύουν τά ύπαίθρια 
τά θέατρα μέ τά έργα τους 
τά όμορφα ή όλέθρια.

Μέσα σέ δλες τίς ρεβύ 
ή «Παπαρούνα» πρώτη 
μαζεύει έχει στό «Περροκέ» 
κόσμο πού... δέν ύπνώττει. 
Μά δ ’Αχμάκης πού τ’ Ακούει 
πολύ τού κακοφαίνεται 
κι’ Ήρωοιάς ύστερική, 
άκκίζεται καί μαίνεται.

Μέ πείσμα τά ποδάρια του 
τά πισινά χτυπάει 
στή γή — τή δυσοσμία του 
όλόγυρα σκορπάει — 
δμως άπό τό θέατρο 
καμμιά βραδυά δέ λείπει 
κι’ δλα τά παρακολουθεί 
μέ συντριβή καί λύπη.

Καί πότε-πότε ξύνεται, 
στό μέρος πού τόν τρώει 
κι’ δλο κουνάει μονόπαντα 
τό λιγερό του μπόι.

Κι’ δποΐος τόν βλέπει νά περνά 
άθέλητά του λέει: 
«μωρέ, αύτός είνε σωστός 
λιμοκοντόριαν Γκραίύ».
Μά τού; νεκρού·: ά.-ρ/χς.·^-------  
νά θάπτουν τούς νεκρούς των 
καί μ’ δλο πού Αηδιάζουμε, 
τούς κάνουμε καί γούστον, 
γιατί τούς διακρίνουνε 
τρόποι πολύ σκερτσόζοι, 
άλλο έάν τό σώμα τους 
ώς θνησιμαίον όζει...

ΠΩΛ ΝΟΡ

Π αρακαλοΰνται οι έν Άΰηναις και 
Πειραιεϊ άναγνώσται τής «Παπαρού
νας» νά μάς πληροφορήσουν σέ ποιο 
ΰέατρο είδαν κομψότερου δανδήν άπό 
τον είκονιζόμενον καϊ νά μάς εϊποϋν 

ποιός είνε.

ΟΙ δικαστικοί κλητήρες κ. κ. Παπι- 
νιανός καϊ Τριδωνιανός, οί όποιοι έ- 
κτελοϋν τά έντάλματα καί κατασχε
τήρια κατά τών διαφόρανν πολιτικών 
άνδρών κάδε βράδυ ε’ις τό όέατρον 

«Περροκέ».

Τό περίφημου κενόν τής «Παπαρού
νας» κατά νεωτάτην φωτογραφίαν.

(Φωτοτσιγκογραφεϊον κ. Κ. 
Χαλκιοπούλου)

Τρομεροί σκηναί διαδραματίζονται 
κάάε βράδυ εις ένα κέντρον διασκε- 
δάσεως τών Παρισίων. Ή άνω ε’ι- 
κονιζομένη άπάχισσα σκοτώνει τόν 
άνθρωπον πού έσκότωσε τόν εραστήν 
της—καϊ καταχειροκροτείται (Οόα- 

τρον «Περροκέ»).

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, |
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΤ

ί ΟΕΑΤΡΟΝ “ΠΕΡΟΚΕ,, V -  = ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ: ~

ΜΑΥΡΕΑΣ, 
ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ,

Σ Υ Λ ΒΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μοΰλος Πουλόπουλος, ό αντάξιος τοΰ 
πατέρα του χυτός, ποΰ βαδίζει έπί τά 
ίχνη τοΰ διακεκριμένου λογοτέχνη πα
τέρα του, φωτογραφιζόμενος μέ τό 
ζεμπίλι τών χειρογράφατν του καί τόν 
Πήγασόν του, χάριν τής «Παπαρού

να;?».

ΕΟΙίΕΟΡΙΙίΙΣ “Mfflm,, =ϊίΐ
ΚΛΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ — ΝΕΛΛΗ ΡΟΖΙΕ — NINA ΣΥΛΒΑ.
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ — Γ. ΔΙΑΝΕΛΟΣ — ΑΠ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΛΠ.



ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΤΊ ΑΝΑΓΝΟΣΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

'‘ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΕΣΥ!
ΥΠΟ ΤΥΦ.

[(Πιθανή συνέχεια άπό τό προηγού
μενο)

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Τό δλο σας φέρσιμο, Έλενα, μοΰ 

δίνει τό θάρρος—παρά λίγο νά πώ 
τό δικαίωμα—νά είμαι ειλικρινής 
μαζύ σας, είπε ό Γκότζαλης ΰστερ’ 
άπό μιά στιγμή. Δέ σάς κρύβω έσυ- 
νέχισε, ότι είνε ή πρώτη μου φορά 
πού μία μου έρωτική περιπέτεια άρ^ί 
ζει έτσι.,.έσυνέχισε. Καί άφοΰ περι- 
μενε μιά στιγμή γιά νά ίδή ποιά έν-

τύπωση τής έκανε ό χαρακτηρισμός 
αύτός τής σχέσης του ώς «περιπέ
τειας», ξαναείπε, ένώ έκείνη έδάγ- 
κωνε έλαφρά τό χείλι της μέ πεί
σμα. Π ιθανόν νά νομίζετε ότι μιλώ 
έτσι άπό άντίδραση, γιατί ό άνδ^ι- 
κός μου έγωϊσμός, ή αύτό πού λενε 
ανδρικό έγωϊσμό, άπο τόν τρόπο πού 
έγινε, ή μάλλον πού γίνεται ή γνω
ριμία μας.

—Δέ σάς έννοώ, είπε σιγά ή ’Ε- 
λενα.^

—Δέν είνε δυνατό νά "μη μ’ έν- 
νοήτε ! Εβεβαίωσε ό Γκότζαλης.Και 
δυναμώνοντας τή φωνή του είπε μέ 
περισσότερο πείσμα :

—Στό κώτω-κάτω μιά γυναίκα 
τής θέσεώς σας, τής άνατροφής καί 
τής μορφώσεώς σας δέν ορίζει ραν
τεβού σ’ έναν κύριο πού δέν τόν γνω
ρίζει, ή τόν γνωρίζει έλάχιστα, μέ 
γράμμα σάν εκείνο πού μού στείλα
τε ! ...

—θά ήμουν πρόθυμη νά σάς άπαλ 
λάξω άπ’ αύτή τήν περιπέτεια κα
θώς τήν χαρακτηρίζετε, κύριε Γκό
τζαλη είπε ή "Ελενα, κι’ άπ’ αύτή 
τή στιγμή μάλιστα. Κ,’ έκανε νά ση- 
κωθή. Άλλά πριν καλοσηκωθή:’Ε
κείνος πού θά μετανιώση γι’ αύτή 
τήν άπότομη διακοπή, έτόνισε, δέ θά 
είμαι έγώ. Μιά γυναίκα τής έπογής 
μας μπορεί, γιά λίγο καιρό τούλα^ι- 
στον, δταν μάλιστα είνε έλεύθερη σαν 
καί μένα, νά κανονίζη τή ζωή της, 
νά δη^ιουργή τις σχέσεις της—ριιλώ 
γιά τις έοωτικές, βέβαια καί να βρί 
σκη τίς περιπέτειές της, μέ μεγάλη 
εύκολία, μεγαλύτερη πάντως άπό 
κείνη πού μπορούν νά συναντήσουν οί 
άνδρες, δταν βέβαια πρόκειται γιά 
γυναίκες σάν καί μένα ! "Εναν κύριο 
Μίμη Γκότζαλη τον βρίσκω άμέσως 
-γ-λίγο παραπέρα άπο δώ—μπορεί 
νά είνε έκεΐνος πού περνάει άπό τό 
δ|ίόμο...’Αλλά σείς δέν τή βρίσκετε 
εύκολα μίαν "Ελενα Πίτζα...

—Καθήστε, δεσποινίς...Μήν «αρ
παζόσαστε» έτσι. Δέν φαντάζομαι νά 
είπα τίποτε τό τρομερό, πού νά σάς 
προσέβαλε τόσο πολύ. Μιά λέξη, ή 
λέξις «περιπέτεια» δέν είνε αύτή πού 
θά μπορούσε νά σάς θίξη σέ τέτοιο 
σημείο, πού νά θελήσετε νά τελειώ
σετε έτσι, απότομα αύτή τή γνωρι
μία. Μιά γνωριμία πού αρχίζει μέ 
τόσο αισίους οιωνούς...

Ό Γκότζαλης έσώπασε και περί- 
μενε.

—Νομίζετε,- λοιπόν, "Ελενα, ότι 
θά άφίσω νά μού φύγη άπό τά χέρια 
αύτή ή εύκαιρία που μοΰ παρουσιά
ζεται νά γνωρίσω μιά γυναίκα σάν 
καί σάς, χωρίς νά κάνω τίποτα γιά 
νά τήν κρατήσω ; Νομίζετε τώρα 
π ε ι α, πώς είνε εύκολο νά πάτε : 
δίνων τέλος σ’ αύτό τό πράγμα, εύ- 

Ούς άπ’τήν άρχή καί νά άφίσετε τόν 
ένα Γκότζαλη γιά τόν άλλον, πού 
περνάει αύτή τή στιγμή άπό τό δρό
μο ; Αί, λοιπόν, δεσποινίς, έγώ σάς 
λέω δτι δέν εί'Λε τόσο εύκολο όσο τό 
φανταζόσαστε αύτό. Τώρα πειά δέ 
γίνεται νά χωρίσουμε τόσο εύκολα. 
Δέν ξέρω ποσο θά διαρκέση αύτή ή 
σχέση πού αρχίζει, όπως άρ^ίζει,τώ
ρα, ξέρω μοναχά, τό νιώθω, οτι αύτή 
τή στιγμή άρχίζει κάτι σοβαρότερο 
άπ’ ότι ύπολογιζατε ώς τώρα κι’άπ’ 
δτι είχατε προσχεδιάσει δταν αποφα
σίζατε νά μέ συναντήσετε έδώ πάνω 
στή Δεξαμενή....

Τό βράδυ είχε προχωρήσει. Είχαν 
αρχίσει ν’ άκουγωνται οί νυχτερινοί 
θορυβοι τών γειτονικών κέντρων.Τά 
φώτα είχαν ανάψει μέσα στά σπίτια 
καί πίσω άπό τις κουρτίνες τών πα
ραθύρων περνούσαν σκιές. Ζευγάρια 
άνηφόριζαν πρός τήν όδό Δεινοκρά- 
τους, άλλα κατέβαιναν πρός τά σκα
λάκια...Μερικοί νέοι φιλολογούσαν, 
κουβεντιάζοντας γύρω άπό ένα τρα
πεζάκι, βαφτίζοντας τήν έμπνευσή 
τους σέ ποτήρια γεμάτα νερό. Καί 
θά τδνιωθαν μυστική χαρά ότι κάπου 
κεϊ είχε μείνει ένα κομμάτι άπό τήν 
ψυχή τού Παπαδιαμάντη.

Ό Μίμης κ’ ή "Έλενα έσώπαι- 
ναν. Τό περιβάλλον έκείνο τούς ύπέ- 
βαλε πολλές σκέψεις ΰστερ’ άπό τή 
στιγμιαία ζωηρότητα τής συνομιλί
ας τους. Κι’ δμως οί ψυχές τους ή
σαν ταραγμένες στά βάθη τους. 
Σημάδι πώς δ έρωτας είχε αρχίσει.

(Πιθανή συνέχεια)

ΤΑ ΒΕΑΜΑΤΙΚΑ
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΪ EBAGMAA0!

χ
V

Όθειόκας ώνειρεΰ- 
τ η κ ε:

Τ)ύΤίδ τ ι ΊΓτ’'·3’ν~'ίί“Ε-μ ι ζ-ή-- 
τητος γαμπρό ς....

2) ... μ ι ά μικρούλα, μαζύ 
του, στό Μονπαρνά ς....

3) ...Β ενετσιάνικες ν ύ- 
τ ε ς....
4) ...τ ή Σ ο υ ζ ά ν σ τ ό μ π ά- 
ι ο καί τίποτ’ άλλο! !
"Οταν ΰστερ’ άπ’ αυτά ξύπνησε,

Επηρε τούς δρόμους γιά νά ξεχά- 
ση, λίγο, τήν νυκτερινή του ε ύ- 
τ'υ χ ία (;) ’ σκεππόμενος τά ψεύ 
τικα όνειρα της νύχτας καί τό γ α
μ ήλιο ταξειδι πού είχε κά 
μει όταν...παντρεύτηκε, καί καθό
λου δέν πρόσεξε τόν....Σ ω φ έ ρ 
τής Κυρίας πού ήταν μια 
Δ ν ί ς, σάν, Καπετάνιος, 
πού παρά λίγο νά τόν κόψη, Εκεί, 
στή στερηά!

"Οταν παρατρίχα σώθηκε, 
δέν άπέφυγε τήν πρόγκα γιά 
τήν άφηρημάδα του.

ΑΝΟΗΣΙΕΣ
"Οταν ή χορεύτρια Βός μεταβή 

είς Πόρον τί θά γίνη; Βός-Πορος.
Πώς λέγεται τό Μπάρ πού χρησι 

μοποιεϊ γιά μεζέ δλο μπούτι; — 
Μπάρ-μποϋτι.

Πως θά όνομασθη Ενας αύλικός 
μεταβαίνων εις "Υδραν; — Υδρ
αυλικός.

Πώς θά λέγεσθε δταν παίζετε 
τήν νύκτα είς τόν δρόμον τοΰ''Αγί
ου Κωνσταντίνου;—Παιζω-δρόμιον.

Μοΰλος Πουλόπουλος

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

ΣΚμΝΕΣ ΤΗΣ ΖΑΗΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
Χθές τό βράδυ κατά τίς 7 V4 μοΰ 

ήλθε ή ιδέα νά καθίσω είς ενα κα
φενείο τοΰ Συντάγματος, είς τό ό
ποιον συχνάζουν ώς Επί τό πλεϊ- 
στον πολιτευταΐ έν Ενεργείς: καί 
σβυσμΕνοι, παράγοντες, μεσάζον
τες, σωτήρες της πατρίιδος κτλ. 
Τί θέλεις, τί γυρεύεις; είπα. Έ- 
μούχλιασα στά συνοικιακά καφε
νεία μέ τίς συνειθισμένες παρέες. 
"Ας πάμε καί λίγο παραπάνω νά 
ίίδοΟμε τί γίνεται. Καί ποΰ ξέρεις 
τί μπορώ νά βγάλω άπ’ αύτή τήν 
Ιστορία. Πίνοντας καφέ άγκώνα μέ 
άγκώνα μέ βουλευτας, γερουσια- 
στάς, άνθρώπους πού διευθύνουν 
τά πλήθη καί διαφόρους άλλους 
σπουδαίους άντρες άποκτώ κάποια 
κοινωνική θέσι, γνώρίζομαι, σχετί
ζομαι, μιλώ πειά μέ τούς μεγά
λους μέ τό σοΰ και μέ τό μοΰ, καί 
όχι με έτικέττά καί άηδίες... Καί 
μιά μέρα κάτι γίνομαι καί έγώ... 
Έπηγα λοιπόν, έκάθισα σ’ ένα τρα 
πεζάκι, καί άρχισα νά Εξετάζω τό 
τιμολόγιο που έκρ Εμετό άπό ένα 
φανοστάτη... Αύτό δραχμ. 30, Ε
κείνο δρ. 20, τό άλλο δρ. 18, πά
στες δρ. 8, καφές δρ. 5. Χωρίς νά 
γίνεται λοιπόν καμμιά κουβέντα 
έσταμάτησα στόν καφέ. Καλά εί- 
νε βέβαια καί τά άλλα, άλλά χρή
ματα δέν βγαίνουν εύκολα σήμε
ρα. «"Ελλειψις χρημάτων—παυσις 
Εμπορίου» έλεγε η μακαρίτισσα ή 
γιοογιά μου. Έκεί πού σκεπτόμου- 
να αύτά, ήλθε τό γκαρσόνι, βλο
συρό, βιαστικό, καί άγριεμμένο.

Περίεργη φάτσα γκαρσονιού τέ 
λος πάντων.

—Καφεδάκι πολλά γλυκύ βρα
στόν. Μουσουλμανικόν, είπα. (Ά- 
πέφυγα τήν λέξιν ’Οθωμανικόν, μή 
δώσω άφορμήν είς τάς γνωστάς πα 
ρεξηγήσεις).

Τό γκαρσόνι μέ έκεραυνοβόλησε 
καί άπηλθε δρομαίως. Φαίνεται 
πώς ή παραγγελία μου δέν τοΰ ά
ρεσε. θά ήθελε ίσως νά φάω 4—5 
παγωτά, καί νά άνοίιξω καί καμ- 
μιά μποτίλια σαμπάνια γιά νά εύ 
χαριστηθή. 'Οπωσδήποτε, σέ λίγο 
έβαζε στο τραπέζι μου τόν καφέ, 
τήν καράφα κτλ. δταν ένας πολύ 
σίκ και πολύ ντιστεγκέ κύριος, έ- 
χων στά χέρια ένα πάκο έφηιμερί- 
δες μέ έπλησίασε:
- — Ειρ.τμέπειαι, κύριε, μέ Ερώτη- 

σε, νά καθίσω έδώ; ’
- Εύχαρίστως, όρίστε' τοΰ ά- 

πήντησα.
Ό κύριος μέ άντήμειψε μέ τό 

γλυκύτερο τών μειδιαμάτων, έκά 
θισε δίπλα μου, καί έρριξε τό πά
κο τών Εφημερίδων στο τραπέζι, ξα 
νασαίνων και σκουπίζων τόν Ιδρώ 
τα του. Μέ τό πέταγμα όμως τών 
Εφημερίδων μοΰ έχυσε και τόν μι
σό καφέ Επαινω-κάτω. Δέν πειρά
ζει, μοΰ είπε, είνε yoopi 1 θά πά
ρετε χρήματα! Μπά! μήν Ενοχλεί 
σθε παρακαλώ' τοΰ είπα καί εγώ. 
Δέν πειράζει καθόλου.

Καί ένφ ό κύριος αύτός είχε 6υ 
θισθή είς τό διάβασμα τών Εφημε 
ρίδων Εγώ Εσκεπτόμουν: «Κάποιος 
άπ’ αύτούς πού γύρευα μέ τό κε
ρί, είνε τούτος. Δέν βλέπει πού έ
χει πάρει καί τίς 75 έφηιμερίδες, 
πού βγαίνουν τήν ήμερα στήν Α
θήνα; Δέν βλέπεις με τί λεπτότητα 
παίρνει τήν γρανίτα του, καί μέ τί 
σίκ βαστάει τό καλαμάκι; Μπά! 
έχει καί μποκττοΰνι μέ κίτρινη λα 
δη! Χρυσή θά είνε άσφαλώς. Τί 
σοΰ κάνουν οί άτιμοι οί παράδες ! 
Τώρα δμως πού μοΰ έπεσε μονα
χός του στή φάκα, πρέπει νά Εκ
μεταλλευτώ την περίστασι καί κά 
τι θά βγάλω. Ποΰ ξέρεις τί σπου
δαίος νά είνε; Πιάσε γνωριμία λοι 
πόν, τώρα ποΰ ή τύχη σέ εύνοεΐ».

Πραγματικώς σέ λίγο, βρίσκον
τας άφορμή άπό ένα σκυλλάκι ποΰ 
έγαύγιζε κοντά μας, άρχισα τήν 
κουβέντα μαζύ του.

Μοΰ είπε γιά τήν άπόπειρά κατά 
τοΰ Βενιζέλου, την παγκόσμιο οι
κονομική διάσκεψι, τόν λόγο τοΰ 
Βασιλέως της ’Αγγλίας, τάς δηλώ 
σεις τοΰ Έρριώ, τήν νηστεία τοΰ 
Γκάντι, τούς όπλομαχητικούς άγώ 
ανς, τήν παραγωγήν τών σιτηρών. 
Ό κύριος αύτός ήξερε άπ’ έξω κι’ 
άνακατωτά δλες τίς Εφημερίδες. 
Αύτό γράφει ή «Καθημερινή», Ε
κείνο ή «Πατρίς», τδ άλλο τό «Βή
μα», τό τάδε ή «"Ελληνική», τό δει 
να ό «Κήρυξ». ’Επειδή μάλιστα 
τοϋ έλειπε ή «Πρωία» διέταξε τό 
γκαρσόνι νά τοΰ τήν άγοράση. Κά
ποια στιγμή είχε πειά κουρασθή 
καί παρήγγειλε μίαν λεμονάδα με 
λεμόνι. «Πάρτε καί σείς, μέ συνε- 
βούλευσε. 'Η λεμονάδα καθαρίζει 
τό πεπτικόν σύστημα. Έγώ πάντα 
πίνω &—7 λεμονάδες τήν ήμέρα. 
Δέν ξέρετε τί καλό πού κάνουν!»

(Συνέχεια είς τήν Την Σελίδα)

ΑΣ ΤΑ ΚΛΑΙΗ ΠΟΥ ΤΑΧΕΙ!

Τήν ώρα πού οΐ Επιτελείς της «Παπαρούνας» καταρτίζουνε τό σχέ
διο της μάχης πού θά δοθή γιά τήν κατάικτησι της μεγάλης, της 
πρώτης κυκλοφορίας. Έν τφ μεταξύ δμως ξεχνιούνται στό κρασί και 
στό γλέντι και δέν πραγματοποιούν κανένα άπό τά σχέδια πού έ
χουν ύπ" δψει τους.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ! 
ΙΔΟΥ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ!

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΤΕ!
Οί Δημοτικές εκλογές πλησιά

ζουν. Καί δέν άκοΰμε τούς υποψηφί
ους νά έκθέτουν τά προγράμματα 
του. Τί σκέπτονται άραγε νά κάμουν 
γι’ αύτήν τήν δόλια πόλη- ; Καιρός 
λοιπόν νά πή ό καθένας το πρόγραμ
μά του, νά ίδοΰμε καί μεΐς ποιο θά 
μάς άρέσει περισσότερο^ γιά νά ψη
φίσουμε αύτόν ποΰ το, έχει ή άν εί
μαστε έξυπνοι νά μή 'τόν ψηφίσουμε. 
Επειδή δέ συμβαίνει όλα τά προ

γράμματα τών υποψηφίων νά είνε 
καλά, ενδέχεται νά τους ψηφίσουμε 
όλους μαζύ καί έτσι νά τούς έκλέ- 
ξουμε όμαδικώς καί παμψήφεί. 'Ο
πωσδήποτε ή «Παπαρούνα» παραθέ
τει έδώ ένα πρόγραμμα έξωραϊσμοΰ 
τής πόλεως καί έπιτρέπει σ’ όποιον- 
δήποτε ύποψήφιον νά τό οίκειοποιηθή,

Ο ΕΞΩΡΑΊΣΜΟΣ
Ή πλατεία τής 'Ομονοίας πρέ

πει νά διακοσμηθή μέ τούς ανδριάν
τας τού ’Οσκάρ Ούάϊλδ, τού Σωκρά- 
τους, ένός καλογήρου τοΰ "Αθω κα! 
μιάς...αδελφής τού ’Ελέους. Πρέπει 
δέ νά λέγεται πλατεία τής Όμονοί- 
ας ή τής άδελφότητος ή τών αδελ
φών.

Στήν όδό 'Αγίου Κωνσταντίνου 
πρέπει νά τοποθετηθή ένας μποϋστος 
τής Φρύνης καί στήν όδόν Πειραιώς 
ένα άγαλμα τής Λαΐδος, τού οποίου 
θά κάνη τά αποκαλυπτήρια ό Ύπερί- 
δης. Στάς οδούς αύτάς πρέπει νά 
πλατύνουν... τά πεζοδρόμια διά τήν 
καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τού κοινού 
ή μάλλον τών κοινών. Στούς ηλε
κτρικούς λαμπτήρας νά μπουν κόκ
κινα άμπαζούρ...

Στά Χαυτεία θά τοποθετηθή μία 
προτομή τοΰ Ίασωνίδη. Στήν ’Αγορά 
θά στηθή ό άνδριάς ένός φιλελευθέ
ρου υποψηφίου τών περασμένων &- 
κλογών με τήν επιγραφήν : «’Εν
ταύθα έπεσε... γλυστρήσας άπό τίς 
πολλές λεμονόφλουδες δ γενναίος υ
ποψήφιος, άγωνισθείς ηρωικότατα 
κατά τού φρουρίου...τών παλαμιδί- 
ων».

Στόν κήπο τής ’Ακαδημίας θά 
καθιερωθώ ή καλλιέργεια κολοκυ- 
θιών. Στους τοίχους τής Βουλής θά 
έντειχισθοϋν αναμνηστικές πλάκες, 
οι οποίες θ’ αναφέρουν τίς ένδοξες 
ημερομηνίες τών μεγάλων συρράξε
ων, τά ονόματα τών τραυματισθέν- 
των και τούς εθνικούς ήρωας τού 
μποξ. Παντού θά γραφή μέ μεγάλα 
γράμματα τό ρητόν : «δπου πίπτει 
λόγος, πίπτει καί ράβδος».

Είς τήν Διεύθυνσιν τής ’Αστυνο
μίας καί είς τ’ αστυνομικά τμήματα 
θά τοποθετηθούν αντίγραφα τής κοι- 
μωμένης τού Χαλεπά. Είς τήν πλα
τείαν Πλαστήρα πρέπει νά μεταφερ 
θή αυθωρεί το καμπαρέ «ό μαύρος 
γάτος». Έπί τοΰ λόφου τοϋ Φιλο- 
πάππου πρέπει νά ίδρυθή Δημοτικόν 
Μαιευτήριον.

Στήν πλατεία τών ’Αγάμων νά 
στηθή ή προτομή τού κ. Παπανα

στασίου καί μιάς γεροντοκόρης.Καί 
γύρω-γύρω νά τοποθετηθούν ράφια, 
δια την έξυπηρέτησιν τών γραιών 
περιπατητριών. Εις τό Άστεροσκο- 
πείον νά τοποθετηθή ό άνδριάς τοΰ 
βαρόνου Μυγχάουζεν. Εις τήν λεω
φόρον Κηφισσιάς καί είς τό μέρος 
ακριβώς, δπου έγένετο ή άπόπειρά 
κατά τοΰ κ. Βενιζέλου, να ύποχρεω- 
θή ή έφηρ,ερίς «Ελληνική» νά σιή- 
ση άνδριαντα τοΰ Καραθανάση, ό ό
ποιος νά είνε γιγαντιαίος...

Στούς «Άέρηδες» νά τοποθετηθή 
ό άνδριάς ένός κοινοβουλευτικού ρή- 
τορος. Στο φανάρι τού Διογένους 
νά τοποθετηθή ένα τολμηρόν σύμ
πλεγμα άνδρός καί γυναικός κι’ έ
τσι τό φανάρι νά βρή τόν προορισμό 
του. Τό μνημείον τέλος τού άφανοϋς 
στρατιώτου πρέπει νά κτισθή καί νά 
μή φαίνεται. Διότι είνε ντροπή νά 
φαίνεται, άφού είνε τού αφανούς.

Ο ΝΕΟΣ

ΚΟΥΤΑΜΑΡΕΣ ΑΙ ΑΛΟΓΟΗ
—Τί διαφέρει δ Τσαλδάρης τοΰ 

Μουσσολίνι;
—Κατά τό δτι τό μέν όνομα τοΰ 

Μουσσολίνι είνε συνυφασμένον μέ τή 
λέξι πόπολο (λαός) τοΰ δέ Τσαλδά
ρη μέ τήν λέξι πούπουλο (τοΰ μαξι
λαριού) .

—Πώς δνομάζονται τό λόγια τοΰ 
δρόμου;

—Δρομολόγια.

—Τί περίεργον πράγμα! Νά ά- 
πέχη δέκα μόλις λεπτά τής ώρας 
άπό τήν Αθήνα και νά ζή τόσο όπι- 
σθοδρομικά!

—Ποιος;
—Τό Μενιδι.

—Μά γι’ αύτό όνομάζεται Μενί- 
διον.

—Γιατί;
—Διότι πάντα Μένει—ίδιον.

—Ποιον τό ύποκοριστικόν τοΰ δ- 
νόματος Αγγλία;

—Άγγλίτσα.

—Ποία πόλις τής Έλλάιοος θά 
καή συντομότερα έν περιπτώσει δμα 
δικής πυρκαιας;

—Τό Δαδί.
*ί*

—Καί τό όνομά σας κύριε;!
—Έδουάρδος.
—Είσθε Φράγκος;
—"Οχι, άφραγκος.

***
—"Οταν μία άρια Επαναλαμβάνε

ται διά δευτέραν φοράν πώς λέγε
ται;

—Διάρροια.
—Διά τρίτην φοράν;
—Τριάρια.
—Διά τετάρτην;
—Ντόρτια!

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
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ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
Η “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, ΣΤΑ ΜΠΑΙΝ-Λ’.ΙΞΓ

ΜΠΑΝΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΣΜΑ
n eipimhiiiii γη; amiii

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡ1ΣΤΟΥ

Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ ■ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

01 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΙ Η ΑΤΘΙΔΕΣ ΕΓΙΝΑΝ 
ΤΡΙΤΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΤΡΥΠΕΣ

ΜΠΑΝΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. (Τοϋ.. θά μαθαίνουν τά «παιδάκια» ποδή- 
μπάνικου συντάκτου μας).— Μπαίν λατο...
-μίξτ ! Φρούτο μοντέρνο. Στην άρ- Είσ τά ιιπάνια ίλθαν και πολλοί 
χαιότητα δέν ύπήρχε, διότι τότε έ-

Είς τά μπάνια ήλθαν καί πολλοί 
επίσημοι. Καί πρώτος ό κ. Καφαν-

Παροπλισμός βαρέων σκαφών....Αύτά τα κήτη παραμένουν στήν 
Αμμουδιά, καθ’ δν χρόνον κάμνει μπάνιο δ άλλος κόσμος. "Οταν αυ
τοί πέσουν νά κολυμπήσουν, ή θάλασσα θά ξεχειλϋση καί οί άλλοι 
θά έκβρασθοΰν στήν Αμμουδιά... 

ζοΰσαν ό Σωκράτης καί ή Σαπφώ. 
Κι’ αυτοί οί δύο είχαν κηρύξει τήν 
αύτάρκειαν τοϋ καθενός φύλου.Και 
δέν επέτρεπαν αύτό τό «μιξτ»...

’Ενώ τώρα οί άνθρωποι, χωρίς 
νά παραγνωρίζουν βέβαια τόν άρ- 
χαίο φιλοσοφο καί τήν άρχαία ποιή 
τρία, καθιέρωσαν τά μπαίν-μίξτ, διό
τι, σοϋ λένε, έξημερώνουν τά ήθτ). 
Οι γυναίκες δηλαδή γίνονται πειό ή
μερες καί παραδίδονται εϋκολώτερα. 
Καί δε’ αύτήν την έξημέρωσιν είνε 
τά πάντα πρόσφορα. Οί καμπίνες 
κλείνουν μόνο άπό μέσα. Ό κλασι
κός σύρτης μπαίνει γερά. Κι’ έτσι 
τά ζευγάρια μπορούν νά ξεντυθοϋν μέ 
τήν ησυχίαν των...Ή θάλασσα, φαί
νεται, φερνει άμνησία. Διότι πολλές 
και πολλοί μετά το μπάνιο των ξε- 

- χνοϋν καί μπαίνουν σέ άλλη καμπί
να. "Ενας παπάς αίφνης χθες μπήκε 
σέ ξένη καμπίνα, διότι το φουστάνι 
κάποιας χήρας τό πήρε γιά τό ράσο 
του. Κι’ έτσι έπραγματοποιήθη τό 
λόγιον «άλλοΰ ό παπάς κι’ άλλοΰ 
τά ράσα του»....

Στήν πλάζ κίνησις ζωηρή, διότι 
όλες είνε ζωηρές. Διεκρίθησαν ένα 
σωρό έμφανίσεις τολμηρές, ήτοι μη
ροί, μπράτσα, ώμοι, λαιμοί. Καθώς 
έχουν πέσει πολλές στήν φλογερή 
άμμο μπρούμητα δημιουργείται διαρ
κώς δ κίνδυνος ν’ άναφλεγοΰν «μυριό
νεκροι βόμβαι», σάν εκείνην πού βρέ
θηκε στήν λεωφόρο Κηφισσιάς. Τέ
τοιες τρομερές βόμβες φέρνει άπό 
δύο κάθε γυναίκα καί είνε έπικίνδυ- 
νο νά τίς συμπιέζη έπί τής πυρωμέ
νης άμμου.

Στή θάλασσα γίνονται ένα σωρό 
παιγνίδια μεταξύ άγοριών καί κορι- 
τσιών. Συνάπτονται ψευτοναυμαχίες, 
όπου , τ’ άγόρια μιμούνται τά υποβρύ
χια καί τορπιλλίζουν τά κορίτσια,τά 
οποία έξαποστέλλουν τό σήμα τού 
κινδύνου S. O.S., ήτοι σώσατε τά 
ψαχνά μας. "Ενας νέος παρακαλεί 
μια μικρούλα, νά ρ,ποϋν στή βάρκα 
καί νά πάνε πρός το άκρωτήριον τής 
...καλής Έλπίδος. "Ενας άλλος μα
θαίνει κολύμπι μιά δεσποινίδα καί 

- σέ μιά στιγμή ό αθεόφοβος τ ή ν 
παίρνειστόλαιμότου, γιά 
νά μή πατώση,' άλλ’ έκείνη έπάτω- 
σε. Μία κυρία περασμένη φθάνει μέ 
μιά βάρκα καί όλοι βλέπουν, ότι έχει 
κάμψειτόνΜαλέαν. Μία 
κοκότα παρασύρεται άπό έναν άνδρά 
πρός τό νησί τής ’Αφροδίτης, άλλά 
μετανοεί οίκτρά, διότι τά μαγιό δέν 
έχουν τσέπες...

• "Ενας νεαρός ώχρός καί έξαϋ- 
λωμένος βλέπει τίς γυμνές καί υστε 
pa κλείνεται στήν καμπίνα τόυ, ποΰ 
έχει νούμερο.... τριανταένα. Ό νεα
ρός αύτός μόλις έλθη, φθάνει πάντα 
στό 31...νούμερο καμπίνας. Κι’ ύ
στερα συκοφαντούν τά μπάνια, ότι ά- 
δυνατίζουν. Καθιερώθησαν τώρα καί 
θαλάσσια ποδήλατα. Κι’ έτσι οί έμ
πειροι ποδηλατοδιδάσκαλοι, όπως καί 
στήν ξηρά, έτσι κα! στή θάλασσα,

τάρης, ό όποιος έχει μεγάλην έξοι- 
κειωσιν μέ τήν θαλασσαν, άφοϋ καί 
είς τήν ξηράν ακόμη τά έχη κάμει 
θάλασσα. Μολαταύτα φαίνεται, δτι 
δέν είχε πλυθεί άπό τότε πού βα
φτίστηκε καί γι’ αύτό ή θάλασσα 
εμύρισε γιαούρτι, διότι ώς γνωστόν 
ό μέγας άνήρ τυγχάνει γιαουρτοβα- 
φτισμένος. Κατέβηκε στή θάλασσα 
καί ό κ. Ίασωνίδης, άλλά δέν έκαμε 
μπάνιο, διότι είχε παραφάει. ’Επίσης 
ήλθαν πολλοί φιλελεύθεροι πολιτευ-

ταί, οί όποιοι έκαναν Θαυμάσιες 
βουτιές. Ήλθε καί ό κ. Κοτζιάς, 
άλλά δέν τόν χωρούσαν οί καμπίνες, 
γιά νά γδυθή.

Τέλος ήλθε καί ό διευθυντής τής 
«Παπαρούνας» καί ευθύς ή θάλασ
σα τοϋ Σαρωνικοΰ έπάγωσε και έ
γινε βόρειος πόλος (Πόλ νόρ)....

ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ

Παρασκευή, 23 ’Ιουνίου, 
γριπ-πίνης μάρτυρος. 'Εορτάζει 
γνωστός ύπουργός, ό όποιος,π ί ν ε ι 
ά γ ρ ι α. Ό κ. Τσαλδάρης δέν εορ
τάζει, διότι δέν μπορεί ούτος νά τι- 
μά μίαν μάρτυρα τής αγρυπνίας

Σάββατον, 24 Ιουνίου. Γενέθλιον 
’Ιωάννου Προδρόμου. Εορτή 
Ίωάννου Πολυχρονοπούλου ή προ
δρόμου Κηφισσιάς.

Δευτέρα, 26 ’Ιουνίου. Δαυίδ τοϋ 
έν Θεσσαλονίκη. 'Εορτάζουν οί υπο
ψήφιοι τής εκλογής Θεσσαλονίκης 
καί δέονται είς τόν Δαυίδ τών ’Ιου
δαίων νά προπαγανδίση είς τούς ου
ρανούς ύπέρ τής εκλογής των με
ταξύ τών ’Ισραηλιτών κι’ έτσι νά 
εξασφαλίσουν τάς ψήφους τών...πε
θαμένων Εδραίων.

Τρίτη, 27 ’Ιουνίου. Σαμψών όσιου 
τοϋ ξενοδόχου. Εορτάζει ή συντε
χνία τών ξενοδό^ων.’Επειδή δέ όΣαμ 
ψών, όταν τοϋ έκοψε ή Δαλιδά τά 
μαλλιά, έχασε την ανδρείαν του καί 
έγινε ανίκανος, τήν ήμέραν αύτήν 
εορτάζουν όσοι έχουν καταστη έρω- 
τικώς ακίνδυνοι.

Τετάρτη, 28 ’Ιουνίου. Άνακομη- 
δή λειψάνου Κόρου. Εορτάζουν αί ε
φημερίδες πού διατηρούν ελάχιστα 
λείψανα..κύρους !

Πέμπτη, 29 ’Ιουνίου. Πέτρου 
καί Παύλου. 'Εορτάζει ό κ.Πέτρος 
Νιρβάνας καί ό κ. Παύλος Άπο- 
στολίδης.

Παρασκευή, 30 ’Ιουνίου. Ή σύ- 
ναξις τών αποστόλων. Γίνεται σύνα- 
ξις τοϋ ά π ο-σ τ ό λ ο υ είς Φάλη- 
— και ναυτική εορτή. 'Εορτάζει 

ό κ. Χατζηκυριάκος.

Ά- 
ό

τού
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ΚΛΟΥ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
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ΟΜΟΝΟΙΑΣ
Ή κατάστασις άπέΰη άφάροι— 

τος. Νέοι πάλιν φόροι μάς έπιβάλλον 
ται. ’Αλλά έτσι δέν θά δυνάμεθα ν’ 
άγοράσωμεν οδτε ένα έπανω—φόροι 
καί οί γυναίκες μας ούτε ένα μισό— 
φόροι άλλά έ—φόρου ζωής θά περά 
σουμε μέ τά παλιά. Αύτά έκανε καί 
ή Κυβέρνησις Βενιζέλου ή όποια 
ήιδια—φόροι διά τήν δυστυχίαν τού 
κόσμου. Ήδη άγγέλλεται νέα φορο
λογία τού κύκλου τών έργασιών. Οί 
... κύκλοι τής Όμονοίας έπί τφ ά- 
κούσματι ήρχισαν κρούοντες τδν κώ
δωνα τού κινδύνου δ όποιος μέ τούς 
έξεις ήχους του ντίγκι—ντάγκ, ντί- 
γκι — ντάγκ, συνεκέντρωσε τούς έν 
διαφερομένους οί όποιοι πληροφορη- 
θέντες τήν μελετωμένην φορολογίαν 
τού κύκλου τών έργασιών έδήλωσαν 
δτι δέν θά άνεχθοΰν τήν νέαν φορο
λογίαν τών έργασιών τοϋ... κύκλου.

Κ. ΔΟΚΗΣ

ΓΟΥΣΤΑ ΕΙΝ’ΑΥΤΑ!.,..

ΖΗΤΕΙΤΑΙ κουμπί γιά τό κολλάρο 
.... τή; μπάρας.

ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ... πολιτικοί. Πλη- 
ροφορίαι παρά τφ κ. Γεωργίω Καοα- 
βανάση.

ΟΙ «Αδρεφές» συζητούνε φιλολο
γία, θέατρο καί κριτική. Η μία 
προτιμά τόν 'έναν, ή άλλη τόν άλ
λον. Γούστα είν’ αύτά! Μα ή Γιαν- 
νούλα ή Χειλού έχει προτίμησι 
στούς κριτικούς: καί τό δηλώνει 
καθαρά:

—"Α, δλα κΓ δλα! Εμένα μοΰ 
άρέσει ό Μ. Άμάκης!...

Γοΰστα είν’ οώτά!...

Διαβάζοντες Από τήν Αρχήν τής 
έκιδόσεως τής «Παπαρούνας» καί 
τά άλογοπαίγνιά της, εις μάτην 
δέ προσπαθοΰντες ν’ Ανακαλύψετε 
έστω καί τό ψυχρότερον, Αποφασί
ζετε νά καταναλώσετε καί τήν ύ- 
πολειπομένην μικράν ποσότητα τής 
φαιάς ούσίας του έγκεφάλου σας 
διά τήν άνεόρεσίν του. Έπί τέλους 
γνωστού δντος, ότι διά τής έπιμο- 
νής καί υπομονής τά πάντα κα- 
τορθοΰνται, φθάνει ή εύτυχής αύ
τή ήιιέρα. Επειδή δε σκεφθήκατε 
νά το παρουσιάσετε ώς έφεύρεσιν 
Από τήν μεγάλην σας χαράν, τήν 
ψωνίζετε καί πιστεύετε άκραδάν- 
τως ότι πρόκειται περί μιας πράγ 
μάτι μεγάλης έφευρέσεως.

"Οθ'εν λαμβάνετε τήν άγουσαν 
πρός τό ΰπουργεϊον Έβν. Οικονο
μίας πλέοντες είς πελάγη εύτυχί- 
ας έπί τή σκύψει ότι έντός όλίγου 
θά είσθε' κάτοχος διπλώματος εύ- 
ρεσιτεχνίας.

Φθάνετε είς τήν είσοδον. Έάν δ 
βλοσυρός κλητήρ σας είδοποιήση 
ότι δέν έπιτρέπεται ή είσοδος μη 
παραξενευθήτε. Ενδεχόμενον νά τό 
έπισκέπτεσβε έπί 50 ■ - 60 κατά σει 
,ρόεν ήιμέρας καί νά λαμβάνετε τήν 
Ιδίαν Απάντησιν. Μήν άποβαρρυν- 
θήτε' διότι αϋτό συμβαίνει συχνά 
είς τά έλληνικά ύπουργεΐα. Έπί 
τέλους κάποτε θά εύαρεστηθουν νά 
Επιτρέψουν τήν είσοδον είς τό κοι
νόν. Άνέρχεσθε έν τάχει τήν κλί
μακα καί είσέρχεσθε Ασθμα ίνων 
είς τό Αρμόδιον γραφεΐον, καί πα 
ρακαλεΐτε τόν οίκεϊον διευθυντήν 
νά καλέση δι’ έγκυκλίου άπαντας 
τούς κπηνοτρόφους τής Ελλάδος, 
εις ’Αθήνας καί συγκεκριμένως 
είς τό Έργοστάσιον Παγοποιίας 
Φιξ μίαν ωρισμένην ήμέραν καί ώ 
ραν Ακριβώς, καθόσον προτίθεαβε 
νά προβήτε είς τήν άνάπτυξιν τής 
έφευρέσεώς σας ή όπιο ία τά μάλ- 
λα θά ώφελήση την πτηνοτροφίαν 
καί τούς πτνοτρόφους. Ώς είνε φυ 
σικόν ό κ. διευθυντής θά σάς πα- 
ρακαλέση νά τοΰ Αναπτύξετε τήν 
έφεύρεσιν ή τούλάχιστον νά τήν 
.κατονομάσετε. Είνε περιττόν νά 
σας συστη,θή ότι πρέπει νά άρ- 
νηβητε διαρρήδην, έάν θέλετε νά 
έπιτυχη τό καλαμπούρια». ’F*v 
οοβαραφανές ύφος σας προξενήση 
τόν γΐλωτα καί τάς ειρωνείας των 
παρευιρσκομένων μή τούς μέμψε- 
τε. Πάντα έτσι παρεξηγοΰνται έν 
Αρχή οι μεγάλοι άνδρες.

Τήν κεκανονισμένην λοιπόν ώ
ραν καί ήμέροον δεδομένου ότι τό 
ραντεβού είχεν όρισθή φιξ μετα
βαίνετε στου Φιξ κρατούντες Ανά 
χεϊρας ένα κλωβόν περιέχοντα έ
να πτωχόν σπουργίτην, τόν όποιον 
παρουσιάζετε πρός τούς πτηνοτρό- 
φους. Κατόπιν επί παρουσία όλων 
κλείνετε έρμητικώς τόν σπουργί
την είς τό μεγαλείπερον ψυγεϊον 
τοΰ έργοστασίου. Είς έρώτησιν τών 
παρευρισκομένων διατί έπράξατε 
τό τοιοΰτον, σείς δράττεσθε τής εύ 
καίριας, όπλίζεσθε μέ Αρκετόν θάρ 
ρος καί πρό παντός Αναίδειαν (Αλ 
λά καί με σκληρό κολλάρο ώς Α
σπίδα κατά τής καρπαζιάς) καί 
Αρχίζετε τήν Ανάπτυξιν τής έφευ- 
ρέσεως τονίζοντες μεταξύ τών άλ
λων, Ιδιαιτέρως ότι αϋτη Αποβλέ
πει εις τήν τρρποποίησιν πτηνών έ- 
χόντων άξίαν 1—50 δρ. είς πτηνά 
Αξας 1000—5000 δρ. έκαστον.

Οί πτηνοτρόφοι, έπί τή προόψει 
μελλοντικού πλουτισμού ένθουσι- 
άζονται καί ξεσποΰν είς ούρανο- 
μήκεις ζητωκραυγάς. Σείς έπωφε- 
λεΐσθε τής στιγμιαίας διακοπής, 
βρέχετε τόν λάρυγγά σας μέ λίγο 
νεράκι καί Αμέσως ζητάτε τήν ά
δειαν νά σόίς έπιτρέψουν μίαν έ- 
ρώτησιν, τήν όποιαν καί έκσοξεύε- 
τε ώς έξης:

Δέν μου λέτε, κύριοι, όταν ένας 
σπουργίτης κλεισθή όπως ό ύπ’ έ- 
ιμοΰ κλεισθείς, είς τήν παγονιέράν 
αύτήν, πρώτα πρώτα τί παθαίνει; 
Ό πιό έξυπνος άπ’ όλους καί φυ- 
ισκά κι’ άπό σάς θά σπεύση νά σάς 
Απάντηση λακωνικώτατα : Παγώ
νει.

'Όπερ έδει δεϊξαι Αναφωνείτε 
σείς Αμέσως. Ό σπουργίτης λοι
πόν, κύριοι, γίνεται παγώνι.

Καί εν ριπή όώθαλμοΰ σας πε- 
τάνε στήν ποτγονιέρα.

ΑΥΓΕΡINO X
Σημ. «Παπ.»— Μετά πάροδον ό

λίγου χρόνου σάς Ανεγείρουν είς 
ένδειξιν θαυμασμού Ανδριάντα έκ 
....πάγου.

ΜΑΘΗΜΑ 47ον
Σπουδάζετε νομικήν είς διάφορα 

πανεπιστήμια τής Εύρώπης, καί ά
φοΰ πάρετε τό δίπλωμα, έρχεσθε 
είς τήν Ελλάδα, δπου έξασκεΐτε

τό έπάγγελμά σας. Μιά μέρα σό«ζ 
καλούν σέ μιά δίκη ν’ άναλάβετε 
τήν ύπεράσπισιν τοΰ κατηγορουμέ
νου. Σ εις βέβαια, δέν άρνεΐσθε καί 
μεταβαίνετε μετά τής φίλης σας 
Φανής. Τήν ώραν τής δίκης κι’ έ
νώ ρητορεύετε κάποιος Αναιδής συ 
ναδελφός σας σάς διακόπτει καί 
σάς λεγει, ότι δέν έχετε Ιδέαν άπό 
νομικήν. Τότε σεις έξοργίζεσθε καί 
Ανεβαίνετε έπάνω εις τήν Φανήν! 
Ό πρόεδρος πρό τοΰ πρωτοφανοΰς 
οχιτοΰ συμβάντος θά σάς παρατή
ρηση: Τί κάνετε έκεϊ, κ. Συνήγο
ρε; Καί τοΰ Απαντάτε: θέλω νά 
τους Αποδείξω, κ. Πρόεδρε, ότι έ
γώ είμαι έπι-Φανής επιστήμων τής 
Πρωτευούσης!

Καί δέχεσθε ραγδαία χειροκρο
τήματα μετά συνοδείας μελανοδο
χείων !

ΜΑΘΗΜΑ 48ον
'Ορίζετε ραντεβοΰ σ’ ένα μέρος 

κατά τάς 10 π.μ. μέ δύο φίλους 
σας. Πράγματι τήν ώρισμένην ώ
ραν έρχονται οί φίλοι σας, έκ τών 
όποίων ύποχρεώνετε τόν έναν νά 
δέση τόν άλλον χειροπόδαρα, καί 
νά τόν έγκαταλε υίπ]. Αύτός θά συ μ 
μορφωθή καί δ φίλος σας δένεται 
και έγκαταλείπεται άπό τούς δυό 
σας. Κατά τό βραδάκι, δταν θά έ- 
πιστρέψετε, ό Φίλος σας θά σάς 
παρακαλέση νά τόν λύσετε, σείς 
όπως τοΰ Απαντάτε, ότι πρέπει νά 
έρβη νά τόν λύση αύτός πού τόν έ
δεσε. Ό ταλαίπωρος φίλος σας μέ 
τήν άρνησίν σας αύτήν, βάζει τά 
κλάμματα, παρακαλώντας διαρ
κώς νά τόν λύσετε. Τήν στιγμήν 
αύτήν καταφθάνει δ φίλος σας, μα 
ζύ δέ μ’ αυτόν προβάλλει καί τό 
φεγγάρι. Τότε πλησιάζετε τόν δε- 
μένον φίλον σας, καί τοΰ λέτε μέ 
περιφρονησιν, δείχνδντας τό φεγ
γάρι. Νά, καϋμένε σε-λύνη πού 
μάς ξεκούφανες έδώ πέρα άπ’ τό 
πρωί. Καί έξαφανίζεσβε πριν έ- 
φαρμοσθή ή ίδια θεραπεία και σέ 
σάς, έπί "πολλάς ήιμέοας!

ΜοΟλος Πουλόπουλος

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

ι Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)- - . ------------
ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ό έπί τών άλογοπαιγνίων συν
εργάτης τής «Παπαρούνας» κ. Κέν- 
ταύρος Άλογόθέτης, κρυπτόμενος 
.ύπό τό ψευδώνυμον «Γαϊ-δούρειος 
’Ίππος».
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Όνειρος Κελεπούρης καί Ποΰ- 
Χος Πουλόπουλος, κκχτά παλαιόν 
•τους φωτογραφίαν, τότε ποΰ ται
ριάζανε τά χοΰγια τους καί τάχα-

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Τδνα πόδι πειό κοντό 
μέ λέν «κουτσή» άντί «κουτσέ» 
κάΒε άνδρα λαχταρώ 
κι’"έχω πάντοτε «σουτσέ». 
Νά μέ 6ρής έχω άπορία.
Ποιός είμαι;
Λ ύ σ ι ς: Ή κουτσή ή Γεωργία.

***

στόμα πάντα άνοιχτό 
πού κυττα πρός τό σορόκο 
καί άν είχα στό κεφάλι 
λίγο πάντοτε νιονιό 
τώχασα κΓ αύτό άφ’ δτου 
παίζω διαρκώς γιό-γιό. 
ΙΙοιός είμαι;
Λ ύ σ ι ς: .0 θωμάς.

*«*
"Αθελά μου ανέκαθεν 
έχω λεπτή σιλουέττα 
άφοΰ ή άνάγκη μ’ έμαβεν 
νά τρώω κάδε δέκα.
Άγνώριστ’ εϊμαστ’ δλοι 
μά έγώ πάρα πολύ 
κΓ άπ’ τό πολύ φασόλι 
μοιάζω τοΰ Φασουλή.
Είδέστε με 
γιά σκιάχτρο ’μαι κατάλληλος. 
Βρέστε με ;
Λ ύ σ ι ς: Δημόσιος ύπάλληλος.

Τήνε ξέρουμ’ ώς γνωστόν 
πώς είνε γένους θηλυκού 
κΓ ώς γνωστήν ήθοποιόν 
ύφους μελαγ/ολικοϋ. 
Μά διεδόδη πειά παντού 
είς τήν Αθήνα μέσα 
πώς άν καί είνε γένους θηλυκού 
διατηρεί «Μαιτρέσσα».
Ποιά είνε;
Λ ύ σ ι ς: Ή Σωτηρία Ίατρίδου.

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΣΤΙΧΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΙΚΗΣ

ΓΑΛΗΝΗ
Δέν άκούετ’ οδτ’ ένας μπάτσος 
στό' δωμάτιο τό πλαϊνό 
λές κΓ ό σύζυγος κοιμάται 
σ’ άλλον τόπο μακρυνό.

ΣΤΟΝ ΑΛΕΚΟ
Σέ γνωρίζω άπό τή μύτη, 
πού σού ^ίνηκε πληγή, 
σέ γνωρίζω άπό τή μύτη 
δπου φτάνει ώς τή γή.

Ξ. ΠΑΣΜΕΝΟΣ 

νε καλα, ιιαζύ με τά παιδιά τους, 
τόν Εφιάλτη Κελεποΰρη καί τό 
Μοΰλο Πουλαπουλο, σέ μικρή ήλι- 
κία.

ΙίΟΙΗΙΙ! ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙδΜΟΣ
Τί έχω πάθει τελευταία! Έσοβάρεψα 
στ’ άλήθεια, ή άπατώ καί άπατώμαι; 
Πολλοί μού λέν’ «Πώλ Νόρ, είσαι άλ- 

(λοιώτικος!» 
Γιά τήν αιτία κΓ έγώ διερωτώμαι.

Μά σά νά έχω δίκιο. Στήν Ελλά-
7. Λ,..... .  ;....... ,..........

(θεία.
Καί τής ζωής δέ νοιώθουν τήν άπό- 

(λαυσι, 
δέ νοιώθουν τή χαρά της μές στά 

(στήθεια!

”Επαφ’ δ ουρανός νάν’ δλογάλανος 
κΓ ό Μάης νά σκορπίζη γύρω μΰρα; 
Ή ’Ανατολή νά είνε ροδοδάχτυλη, 
βασίλισσα ή Δύσι μέ πορφύρα;

Μήν τά πουλιά δέν κελαιδούνε πρό- 
(σχαρα, 

σάν πριν δέν κοκκινίζουνε τά ρόδα; 
Στούς δρόμους οί Άτθίδες δέν ξεχύ- 

(νονται 
και δέν τις δμορφαίνει πειά ή μόδα;

’Οχι, δ ούρανός είν’ δλογάλανος 
πάντα — καί γύρω δ Μάης σκορπίζει 

,, (ύ-ϋρα,
πάντα ή Ανατολή είνε ροδοδάχτυλη 
κΓ ή Δύσι βασιλεύει μέ πορφύρα. !

***

Καί τά πουλιά νά κελαϊδοΰνε πρό- 
(σχαρα 

δέν παύουνε καί βάφουνται τά ρόδα 
κόκκινα—κΓ οί Άτθίδες είν’ δλό· 

(μορφές 
καί γίνονται πειό ώραίες μέ τή μόδα.

««*

Γιατί δλ’ αύτά, δπως φαίνεται, δέ 
(μάθανε 

καί δέν τούς τόπε άκόμα καμμιά 
(γλώσσα 

πώς πέταξεν ή λίρα μισοού.ρανα 
καί τό δολλάριο πάει στά διακόσα.

Μά είνε κΓ άλλοι πού ψυχροί καί ά- 
(διάψοροι 

μένουνε στής Ελλάδας μας τά κάλλη 
γιατί μέ τόν τιμάριθμο ψωνίζουνε 
καί τής ζωής τήν δμορφιάν άπ’ τό 

(μπακάλη...
ΠΩΛ ΝΟΡ

ΚΥΛΑ, ΚΟΛΑ, ΜΟΛΑ
Κύλα βαθύ τό ρέμα σου τής Λύρας πο- 

(ταμέ ! 
Κόλλα καί τις βυζάστρες σου ώχταπο- 

(δίσε πλόκαμέ !
Μόλα τ’ άρπάγια σου σκληρέ κι’ άπά- 

(τωτε καΰμέ! 
Πέρνα τά στρατοτρίστρατα καί στρέφε 

(στά Στροφύλια 
Ζυγώνει ό καλός Αύγουστος κι’ ώ τσάμ- 

(πουρά, ώ σταφύλια ! 
Κι’ δντας απ’ τό ζαβλάκωμα, ζαβλακω- 

(μένου δντου, 
ζοΰπηξε τή γραμμάτικα τοΰ μακαρίτη 

(Κόντου, 
έχασε τ’ αποδέλοιπα άπό τά λογικά του 
καί ροβολώντας κάτου, 
βαβαί, παπαί, ίαταταί, έγκάριζε ό κόν- 

(τες, 
ταιριάζοντας τις τσόντες.
Ύστερις σάν τσιμπήθηκε κρυφά του ά- 

(νανοήθηκε
κΓ όλόγιομος έχύθηκε, 
μπανίζοντας τις Ομορφες ξωθιές άπό σο- 

(φράνο
καί γιά νά σάς εύφράνω, 
άπόρριξα τά σύνεργα τής ποίησης τά 

(μεγάλα 
κ’ εΰτύς δλα γινήκαν μέλι-γάλα.
Λεβέκουρα, Λεβέκουρα, φέρε κρασί στά 

(τσόφλια, 
όπου περνάνε άνύποφτα τά τίμια τά κα

ί τόφλια, 
άρπα καί τήν κιθάρα σου καί βάρει τό 

(χαβά 
κι’ ούλοι θά στέκουν γύρου σου θλιβά, 

(ζαβά, βουβά...

Στά λάβαρα, στά χάβαρα, στά Γκρά- 
(βαρα, 

στ* ανάλαφρα καί στ’ άβαρα, 
σταλιά, σταλιά, μαλλιά, μαλλιά, γαλιά, 

(γαλιά καί κόττες, 
μέ τις χαρές τις πρώτε,ς 
κΓ ώ μάτσα μπαγκανότες
—κρέμονται στήν άλιγαριά, βαρειά-βα- 

(ρειά οί καπότες !—

’Απόλλωνα, ’Απόλλωνα, 
σάν τά νερά σου θόλωνα, 
νερά, νερά ξελάγαρα, νερά, νερά κροι> 

(στάλλια, 
άπάνου στήν Καστάλια,

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

I Άκόμη θά έντρυφήσω, ώ θεέ,

νά γύρω αναπάντεχα, 
ψηλά στό παραθύρι σου βασιλικέ μου ή 

(δυόσμε, 
ω κόσμε, κόσμε, κόσμε ί

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

Ποέτα μάγιορ (ποιητής μαγγιό- 
ρος) κι’ ακατάδεχτος. Τιμές καί μεγα
λεία καμμιά εντύπωση δέν τοΰ κάνανε 
πότες κΓ ούτε ποΰ τοΰ κάνουνε. Ό Κε- 
λεπουρής^ κάνει ποίηση γιά τήν ποίηση, 
τέγνη γιά τήν τέγνη, σάχλα γιά τή σά
χλα. Περνάει άπό τόν κόσμο σά φωτει
νό μετέωρο, σά μιά άχτίδα φώς μέσα 
στό σημερνό σκοτάδι ποΰ βασιλεύει ή 
ϋλη κι’ ό υπολογισμός. Βασανισμένη ύ
παρξη ό Κελεπούρης, ■ μά φιλοσοφημέ
νος δσο παίρνει. "Εχει κάνει σκοπό τής 
ζωής του τήν ποίηση.

Καί θά πεθάνη στήν ψάθα.

Νά πάρη δ διάβολος 1 Δέ μας Ε
φτανε δ γυιός τοΰ μεγάλου λογο
τέχνη κ. Πούλου Πουλόπουλου πού 
τψάει τήν παγκόσμιο διανόησι καί 
μας βρήκανε καινούριοι μπελάδες. 
Στά γραφεία μας παρουσιάστηκε 
ένας συμπαθητικός νέος πού άφοΰ 
ξεφόρτωσε τρεις δκάδες χερίγρα- 
φα, μάς έδήλωσε μέ δλο το σοβαρό 
πώς λέγεται "Εφιάλτης Κελεπού
ρης καί πώς γράφει, λέει, καλύ
τερα άπδ τδ μπαμπά του, δπως θά 
φανή μιά μέρα καί γρήγορα κιό
λας*!

Τδ Ελπίζουμε, καθώς τοΰ δηλώ
σαμε, μ’ δλο πού μέσα μας τό ά- 
πευχόμαστε I

ΕΠΙΤΥΜδΙΟΗ ΕΙΣ ΑΧΜΑΚΗΗ
Σ’ αύτό τό βρώμικο τό μνήμα 
κοίτεται τοΰ νερού τό Θύμα 
δ Άχιλλέας δ Αχμάκης, 
πού ήταν έξοχη ψυχή, 
μά πέθανε δ κακομοίρης 
μιά μέρα πούρριχνε βροχή.

ταν

Εκ μέρους τών ιδίων του θυγατέρων. 
Τήν ιστορία τής κυρίας Πετεφρή, 
Πού τόν ’Ιωσήφ καλεί είς τόν κοι- 

(τώνα, 
Κάποια ημέρα ήλεκτρισμένη, τεφρή. 
Καί φεύγει αύτός καταλιμπάνων τόν 

(χιτώνα, 
Δευτέραν Εύαν άφείς, τήν Αίγυπτίαν 
Λυσσώσαν έκ πόθου καί ύπτίαν. 
Τάς Α' καί Β' Βασιλείας, 
Γιά τάς μονήρεις τού Αύνάν τάς ά- 

(σχολίας, 
Τήν ιστορίαν τοΰ Ροβοάμ, τού Ζορο- 

(βάβελ, 
Τού Άχαάβ, τής βασιλίσσης Ίεζά- 

(βελ.

ΤΡΑΒΑ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ ΜΠΕΖΑΧΤΑ
Χρονώνε μόχτοι καί στής αιωνιότητας 
την δχτη, σά μέρα μιά περάσανε καί 
πάνε.....
"Ετσι ποφέρνουνε πού άγαπάνε....
Μέ μαστοριά τό στίχο μου καταφέρνω 
τον κΓ άπό τής έμπνεψης γραμμή τά 
ρείθρα πέρνω τσν, ώ άκουσμα !
"Οντας έπούλαγα τούς τσίρους αρμα
θιές, άρμαθιές κι’ δντας πανηγυριώτικα 
τραγούδαγα τ’ άστρα καθώς πέρναγα, 
είδα κΓ άπόειδα ό έρμος νά μαγκώσω 
κάνα τάλλαρο.
’Εννιά είν” οί Μοΰσες καί έννιά έχει δ 
μήνας γιά δποιονε ποθοπλανταγμένος 
ξαγρυπνά καί μετράει τήν πούληση τής 
μέρας, είκοσι φασολιών δκάδες, άλάτνα 
»αΐ πετρέλαια καί ρέγγες, σαρδέλλες 
καί χαψά καί μπακαλιάρους — ώ άπό- 
λαψη !
Μά σάν τών βερεσεδιώνε τά βουνά σω
ριαστούνε κι’ ανέβουνε τ’ άψήλου κ’ οί 
γειτόνοι άλλάζοννε μπακάλη κΓ ούτε 
πού πειά σέ ξέρουνε κι’ ούτε ποΰ σέ 
καλημεράνε—τότες, καλό ξημέρωμα κι’ 
άντίο ντέλ πασσάτο.
Τότες τά κεσσάτια τ’ άτιμα πλακώνουν 
σε καί τούς δανειστάδες θωρεϊς τους νά 
κατηφοράνε κατά τό μαγαζί σου, άγριοι 
καί μανιασμένοι, σάν τά δρνια ποΰ ψο
φίμι όσφραίνουνται.... ΚΓ ούτε πούχουνε 
σπλάχνο μές στά σπλάχνα τους κ’ έλε
ος καί μάταια παρακαλεϊς τους νά παν- 
τέχουνε ώσποΰ τοΰ Νόμπελ τό βραβείο 
νά πάρης γιά νά τού; ξεπλερώσης.... 
ΚΓ ούτε ποΰ λένε νά δεχτούνε καμπόσες 
οκάδες πεζοτράγουδα άπέναντι, μπας 
καί διαβάζοντας τα πάθοινε τό κάζο 
κΓ άρχέψοννε καί κείνοι νά σκαριόνουνε 
άπό δαΰτα ποΰ όρπίδα νάχης πώς μπο
ρείς νάν τούς τηνέ σκάσης.
Μά νά πάρη ό διάολος L...

ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
άλλοτε μπακάλης

«Τό πεζοτράγουδο είνε ή ανώτερη ξ«» 
δήλωση πολιτισμού, είνε τό είδο πού τι
μάει μιά χώρα καί τή φιλολογία της. 
Μά σήμερα, μέ χλίψη διαπιστώνω πώς 
τό είδο αύτό παραμελήθηκε στήν Ελ
λάδα πού δέν τοΰ δόθηκε ή πρεπούμε- 

σημασία. Όσο ξέρω, άπό τού; πα-
" ---- J— ρ Σολωμό;, ό Κάλβο;, ό

αρχορβ;, ύ Μανωλάρας, ο 
παππού; μου ό Π ούλο; II ουλάποί'λμς 

Α", καταπιαστήκανε μέ τό είδο αύτό 
πού μέ δόξασε. ’Από τού; νεώτερους 
μπορώ νά πώ πώς μονάχα ένας Άλέ- 
κος Παπαναστασίου τό άνέβασε σέ πε
ριωπή, καθιερώνοντάς το στούς προε
κλογικούς του τούς λόγους, ώσαμε σέ 
σημείο πού νά μή νογά; τί λέει καί τί 
μολογάει. Όσο γιά τό Γεώργο τό Θεο- 
τοκά (τό γνωστό Μούργο Θεοκουτά τής 
«Χυδαίας») αύτός δσο νάνε έχει ταλέν
το, μά κανένας δέν τόν ένοιωσε, μήτε 
καί πού μπορεί ή θά μπόρεση ποτέ; 
νά τονέ νοιώση. Έχει βάθο,ς αύτό τό 
παιδί. Μά τήν Παναγία !...»

Π. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ. (Άπό τό βι
βλίο αυτοκριτικής πού πρόκειται νά 
έγδόση: «Τά τεφτέρια μου καί τά σκου- 
τιά μου»).

ΣΟΝΕΤΤΟ
Άν είχαμε κάμποσες δεκάρες, 
θά έκτιμούσανε καί τής ζωής τις 
, , (χάρες,

τις όμορφες καί τις κομψές κυρίες 
καί τις καλογραμμένες ιστορίες.

***

θά βρίσκαμε τά πάντα τόσ’ ώραϊα 
τις άδικίες — πράγματα μοιραία 
καί θά νιώθαμε τόσην άγωνία 
μή νικηθούμε άπ’ τήν ’Ιαπωνία

***
τό τέννις. Ώ μέ πόσο ένδιαφέρον 
ερί ύδάτων θά μιλούσαμε κΓ άέρων, 
ιά κάθε τι πού τρέχει στό Παρίσι,

καί, άσφαλώς, θά μάς άπασχολοΰσ’ ή 
(κρίσι.

Όλ’ αύτά, άν είχαμε δεκάρες, 
Μά τώρα πού.καιρός γιά σαχλαμά- 

’ ((«;!

Στήν ιστορία τού Δαυίδ, τής Βηρ- 
(σαδεέ

Καί πολλά νά διδαχθώ, θά έχω δν- 
(τως 

Άπό τήν ιστορία τοΰ Σολομώντος, 
Καί έν τέλει θά έντρυφήσω, άνευ 

(σχολίου, 
Στό «Περί Παρθενίας» τού Βασι

λείου.



«Η παπαρούνα» sKga^ig&a^tafcgaggKaafcaaa^aaag^^ y
“ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ,,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, ΤΟΥ ΠΟΛ ΝΟΡ ΠΟΥ
'(Νύχτα μέ φεγγάρι στό μνημείο τοΰ 
Φιλοπάππου.— "Ενα ζευγάρι περνά 
άπό τή σκηνή, άγκαλιασμένο λέγον
τας λόγια ϊρωτικά. — "Εξαφνα έμ- 
φανίζεται τό πνεύμα τοϋ Φιλοπάππου 
άπό τήν πόρτα τοϋ μνημείου.— Τό 

ζεϋγος φεύγει έντρομον).
Πρόσωπα:
Φιλόπονος Γ. Διανέλλος 
Όθέλλος: I. Στυλιανόπουλος 
Λυσιστηάτη: Κ. Μαυρέας 
Λαμπιτώ: Καίτη Άρσένη 
Καμπέρ, Κομμέρ: Ζεύγος Σύλβα.
ΦΙΛΟΠ. (μόνος). Αύτόν τόν Ιερώτατον 

(τόν λόφον 
ποΰ οί άρχαΐοι σάν πατούσαν, τό σάν- 

(δαλόν τους τδλυναν 
οί απόγονοί τους, πού κακόν νά έχουν 

(ψόφον 
καί τούτον τόν έμόλυναν !
Κατήντησε τό ήσυχον κι’ ώραϊον μου 

(μνημείον 
ερώτων έντευκτήριον, τεράτων καί ση- 

(μείων !
Καί ώ, τής εΙρωνείας 
μιά αίθουσα απέραντος διά οίκογενείας.

ΛΥΣΙΣΤΡ. ’Αδύνατον! Είμαι έδώ γιά 
(υπόθεσες μεγάλες. 

■ Μ’ άρχίζω ν’ άνυπομονώ ! Τί έγίνανε 
(οί άλλες ;

ΛΑΜΠΙΤΩ (Δϊς Άρσένη). (Μπαίνει 
ή- Λαμπιτώ μέ τό γυιό της, μέ τρεις 

άλλες).
Μάς συγχωρεΐς π’ αργήσαμε, καϋμένη 

(Λυσιστράτη, 
μά ξέρεις έγώ κάθομαι μακρυά είς τό 

(Παγκράτι 
καί ήτανε δλα τά τράμ δπως συνήθως 

(πλήρη.
ΛΥΣΙΣΤΡ. Φαντάζομαι θά δούλεψε 

(γενναίο κολλητήρι!
Μά τ’ ήθελες καί έφερες μαζί σου τό 

(παιδί, 
τά χάλια μας νά ίδή ;
ΛΑΜΠΙΤΩ. Πώς νά τ’ άφήσω μόνο 

(του στό σπίτι τό καϋμένο 
πού λείπει δ πατέρας του ;
ΛΥΣΙΣΤΡ. Βρέ τόν ξελογιασμένο !
Μ’ άς είνε τώρα δλ’ αύτά γιά πάντα θά 

(τελειώσουν 
καί ή γι’ αύτό πού κάνανε δλοι θά μετα

ρσιώσουν 
ή θά τούς βρή τό άδικο, 
κ' ή 'Ελλάδα έν’ άπέραντο θά γίνη....

(Κερατάδικο !
ΛΑΜΠΙΤΩ. Θαρρώ πώς κάποιος έρχε- 

(ται ορμητικός σάν ταύρος 
(καί σάν τήν πίσσα μαύρος).
ΛΥΣΙΣΤΡ. Μά ποιος εΐνε τέλος ;
Μήν είν’ δ ’Ελευθέριος Κοράκου Βενι- 

(ζέλος : 
ΟΘΕΛΛΟΣ (Στυλιανόπουλος). "Οχι, 

(είμ’ ό ’Οθέλλος ! 
Είμαι δ μαύρος στρατηγός δ έκ τής Βε- 

(νετίας 
πού πρώτα ήμουν κάτασπρος ωσάν περι- 

(στερά 
μά έπαθα μιά συμφορά 
καί γίνηκα κατάμαυρος έντός τετραε- 

(τίας.
Καί πλέον τί μοΰ άπόμεινε στού βίου τό 

(χειμώνα ;
Ή έξουσία ήτανε γιά μένα ή Δυσδαι- 

(μόνα, 
μά έγώ δ κουτός τήν έπνιξα μέ τό ίδιο 

(μου τό χέρι 
καί τώρα ψάχνω για νά βρώ ένα και- 

(νούργιο ταίρι.
ΛΥΣΙΣΤΡ. Νά εύκαιρία, πούκαναν οί 

(άνδρες απεργία 
καί μάς παραπετάξανε σάν τή κουτσή 

(Γεωργία.
Έλα έδώ, Όθέλλο, 
κι’ ας είσαι καί κατάμαυρος, κ’ έτσι 

(έγώ σέ θέλω.
Γιατί άπ’ τήν απεργία τους έμαύρισε τό 

(ιιάτι ιιου 
σέ Στρατηγό προάγεται τό 

(φτωχικό κρεβύάτι μου.
ΟΘΕΛΛΟΣ. Άχ ! τί έπαθα δ άμοιρος, 

(μέ γέλασ’ δ Ίάγος 
ο άθλιος δ τράγος !
Μά έσύ είσαι όμορφότερη άπό τή Βε- 

(νετσιάνα 
άχ τί κορμάκι ζηλευτό, τί μάτια όνει- 

• ’ (ροπλάνα !
Καί πού λοιπόν έρωτικά θά δώσουμε 

(φιλιά ;
ΛΥΣΙΣΤΡ. Βρίσκεται ’δώ κάποια σπη- 

(λιά !
Θάχης άκούσει βέβαια γιά τό σοφό Σω- 

(κράτη
ΟΘΕΛΛΟΣ. Καί πόσο απέχει άπό ’δώ; 
ΛΥΣΙΣΤΡ. Δυό δάκτυλα καί κάτι... 
ΛΑΜΠΙΤΩ. Κ’ είν’ δ Σωκράτης τώρα 

(έδώ; Τόν έχει ’δη κανείς ;
ΛΥΣΙΣΤΡ. Λείπει σέ μιά παράσταση 

(τής Παιδικής Σκηνής.
ΟΘΕΛΛΟΣ. Άσε τ’ αύτά, άγάπη μου, 

(κ’ έλα νά σέ φιλήσω 
δόσε μου τό μαντήλι σου γιά νά σέ 

(στραγγαλίσω...
ΛΥΣΙΣΤΡ. Μίλα μου άκόμα, στρατηγέ, 

(τά λόγια σου λιγώνουνε 
κι’ άπ’ τό σπαθί σου πειό πολύ έκεϊνα 

(μέ πληγώνουνε.
*Ω ! Μίλα μόυ άκόμα
κ’ έλα νά σμίξουμε τά δυό γλυκά-γλυκά 

(τό στόμα !
ΛΑΜΠΙΤΩ (τραδφ τή Λυσιστράτη). 
Αί, σύ κυρά, τί έπαθες ; "Ασε τά ξελι- 

(γώματα 
μή βιάζεσαι νά σμίξετε οί δυό σας τά 

(στόματα !
Είνε καί άλλες ποΰχουνε έρωτική νη- 

• (στεία!
ΛΥΣΙΣΤΡ. Καλέ, είπαμε νά δώσουμε 

(ένα φιλί στ’ αστεία.
ΦΙΛΟΠ. Δέν ντρέπεσαι, Όθέλλο έσύ ;

(Π ροβίδεις τόν αγώνα ! 
ΟΘΕΛΛΟΣ. Μά τί νά κάμω πουμεννα 

(μέ δίχως Δυσδαιμόνα ; 
ΦΙΛΟΠ. Νά κάνης δ,τι κάνουνε κι’ δ- 

(λοι οί όίλλοι άντρες 
πού τίς έπαρατήσανε έτοϋτες τίς γαλι- 

(άντρες... 
ΟΘΕΛΛΟΣ. Ναί, έχεις δίκηο γέρο μου.

(Γι’ αύτό θά μάθη πάς τις 
δτι ποτέ δέ θά γινώ έγώ άπεργοσπά- 

(στης. 
Μή μέ ζυγώνης ! Κολοβό θέ νά σέ φάη 

(φεϊδι ! 
ΛΥΣΙΣΤΡ. Κρίμα δέν είνε άχρηστο νά 

(μένη τό γρασίδι ; 
ΛΑΜΠΙΤΩ. ’Άσε τ’ αύτά-καί κύτταξε 

(τί πρόκειται νά γίνη 
κα! πώς μέ τούς συζύγους μας θά κλεί-

Ό κ. Μαυρέας ώς Λυσιστράτη
Έδώ ένώνουν οί έραστα'ι σφικτά τά 

(στόματά των 
καί στού μνημείου τά μάρμαρα γράφουν 

(τά όνόματά των.
Μά τήν κατάσταση αύτή έγώ θά καθα- 

(ρίσω 
καί τό κακόν δσο μπορώ, θα τό περιο- 

_____ -___________ < ρώω ! 
Δίν ffft πάτήσιι πειά έδώ τό πόδι κανε- 
,τί , ,__________________ (νός !

αικιΤ 
(λιανός !

Μά κάτι βλέπω, μιά σκιά ’κεί κάτω νά 
(προβαίνη, 

Φάνε καμμιά αδιάντροπη, καμμιά ξετσι- 
(πωμένη, 

μοιάζει γυναίκα μ’ όμορφιές καί μαργι- 
(ολιά γεμάτη.

Π οιά είσαι σύ, αδιάντροπη ;
ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ (Μαυρέας). Είμαι ή 

(Λυσιστράτη, 
ή άρσενικοβήλυκη καί με κολλάρα Μπά- 

(ϊρον !
ΦΙΛΟΠ. Τοΰ Άριστοφάνους ή παλιά ; 
ΛΥΣΙΣΤΡ. ’Όχι, ή νέα τού Ροτζάίρον ! 
ΦΙΛΟΠ. Καί τέτοια ώρα τί ζητάς μο-' 

(νάχη σου ’δώ πάνω ;
ΛΥΣΙΣΤΡ. Ήρθα ένα συνέδριο τών 

(γυναικών νά κάνω!
ΦΙΛΟΠ. Ωσάν έκεϊνα παΰκανες στούς 

(παλαιούς τούς χρόνους 
τότε δπου τούς άντρες σας εϊχατ’ άφη- 

(σει μόνους 
καί σείς ε’ις τής ’Ακρόπολης κλεισύήκα- 

(τε τά μέρη, 
πού αργότερα σκοτώθηκε ό Μιμήκος καί 

(ή Μαίρη ;
ΛΥΣΙΣΤΡ. Κάτι περίπου σάν αύτό, μά 

(δχι τό ίδιο πράμα ! 
δύο φορές δέ γίνεται ποτέ τό ίδιο θάμα! 
Τώρα έγινε τό ανάποδο ! Οί άντρες βα- 

(ρειεστήσανε 
άπ’ τίς πολλές τίς τρέλλες μας κ’ έ- 

(κεϊνοι μάς αφήσανε, 
γιατί ψηλά τά θηλυκά σηκώσανε τή 

(μύτη 
καί οΰτε κάθονται ποτέ ήσυχες μέσ’ τό 

(σπίτι 
μόν’ σήκωσαν παντιέρα 
κ' έτσι τούς πήρ’ δ διάολος τόν πατέρα! 
ΦΙΛΟΠ. Τώρα λοιπόν τί έγινε ; 
ΛΥΣΙΣΤΡ. Οί άντρες έθυμώσανε 
κι’ ορθά κοφτά, αλλοίμονο, δλοι μάς τό 

(δηλώσανε: 
“Η πάρτε το απόφαση σπίτι νά μαζευ- 

(τήτε, 
ή τόν καρπόν τής γνώσεως δέ θά τονέ 

(γευθήτε, 
ή θά γενήτε σύζυγοι καί τών παιδιών 

(σας μάννες 
ή άπό τό τραπέζι σας θά λείψουν οί 

(μπανάνε ς 
καί κάθε ωραίο φρούτο, 
καί θά σάς παρατήσουμε, 
σπίτι δέ θά πατήσουμε.
Λοιπόν, έμπρός διαλέξετε: ή έκεΐνο ή 

(έτοΰτο !
ΦΙΛΟΠ. Τό πράμα είνε σοβαρό. Καϋ- 

(μένη, σέ λυπάμαι!
Μά κουρασμένη φαίνεσαι ; Μές στό μνη- 

(μεϊο πάμε ;

ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΕΙΝΕ....ΠΟΛΥ ΚΟΙΝΑ

Τί κοινόν έχουν :

— Ό επίσκοπος μέ τούς λόχους ;
— Τή... θεωρία.
— Ό Πλαστήρας μέ τούς άνθοπώ- 

λας;
— Ότι... κόβουν ρόδα.
— Τά πορτοφόλια μέ τά πουλιά ;
— "Οτι κάνουν φτερά.
— Οί τουρκόγυφτοι μέ τά θεατρικά 

έργα ;
— Τάς... σκηνάς.
— Οί δημόσιοι υπάλληλοι μέ τή θά

λασσα ;
— Τις... πείνες.
— Ό "διάολος μέ τό πόκερ ;
— Ότι σοΰ παίρνουν... τά ρέστα.
— Ό Άντρέγιεφ μέ τούς κινηματο

γράφους ;
— Τό... «σκοτάδι».
— Ή Βραζιλία μέ τούς Μπέηδες ;
— Τόν καφέ.
— Ή «Καθημερινή» μέ τούς σκύλ- 

λους ;
— Τό.... Γ.Α.Β., Γ.Α.Β. !
— Τά αυτοκίνητα μέ τίς γυναίκες ;
— Τά... λάστιχα.
— Ή «Παπαροΰνα» μέ τή σαρδέλλα;
— Τό άλάτι.
— Ό στόλος μέ τά γλυκά τού κου

ταλιού ;
— Τό.... υποβρύχιο.

Κ. ΔΟΥΝΗΣ

(σουμε ειρήνη ! 
ΛΥΣΙΣΤΡ. Είσαι είς θέσιν, μωρή σύ, 

(έμέ νά συμδουλεύσης ; 
’Ανθρώπους κάτω έστειλα γιά διαπραγ- 

(ματεύσεις. 
Καί νά τους τώρα ποΰρχονται τρέχον- 

(τας οί καϋμένοι 
κ’ έλπίζω νάνε μέ καλά μαντάτα φορτω- 

(μένοι. 
("Ερχονται οί Καμπέρ, τούς περικυκλώ

νουν, είνε λαχανιασμένοι).
ΛΥΣΙΣΤΡ. Τί νέα μάς έφέρατε κάτω 

(άπ’ τήν ’Αθήνα ;
ΚΟΜΠΕΡ. Ότι καί χωριστ’ άπό σάς 

(περνάν οι άντρες φίνα ! 
ΛΥΣΙΣΤΡ. Πώς άνευ τής συζύγου των 

(περνάνε τής φιλτάτης ;
ΚΟΜΠΕΡ. Φαίνεται πώς τούς, άνοιξε 

(τά μάτια ό Σωκράτης !
Μαθήματα παράδοξα λέν πώς τούς, έχει, 

(δώσει!
ΛΥΣΙΣΤΡ. "Αχ, τόν παλιοφιλόσοφο ! 

("Αχ, θά μού τό-πληρώση !
ΟΘΕΛΛΟΣ. Πώς τά περνάς, Φιλόπαπ- 

(πε, έδώ στοΰί φιλμ»—™· · 
ΦΪΛΌΠ. Μπαλώνουμαι λοιπόν πού λές 

(λιγάκι κάπου-κάπου 
τήν ώρα πού ή πρωτεύουσα κοιμάται καί 

(ησυχάζει.
ΟΘΕΛΛΟΣ. Τότε αρχίζει τό βουνό ,έδώ 

(ν’ άναστενάζη !
ΛΥΣΙΣΤΡ. Κυττάχτε τον, τί άμορφος ! 

(Όθέλλο μου, Όθέλλο, 
έλύσσαξα, σέ θέλω ! %
ΚΟΜΠΕΡ. Λοιπόν έγώ μιά συμβουλή 

(ώραία θά σάς δώσω 
καί έτσι τήν κατάσταση .νομίζω πώς θά 

(σώσω.
ΟΘΕΛΛΟΣ. Ν’ άκούσουμε, ν’ άκούσου- 

(με, τί σκέπτεσαι, γιά πές μας.
ΛΥΣΙΣΤΡ. "Ισως θά τελειώσουνε οΐ 

(τόσες συμφορές μας !
ΚΟΜΠΕΡ. "Εχω ένα σχέδιο οπού θά 

(σάς άρέση.
ΛΥΣΙΣΤΡ. Κι" ό κάθε άντρας παρευ- 

(θύς στά πόδια μα,ς θά πέση.
ΚΟΜΠΕΡ. Τί κάνει ή Κυβέρνηση σέ 

(κάθε άπεργία τροχιοδρομικών, 
άμέσως είς ένέργειαν βάζει τά συνερ

γεία, 
πού παίρνει άπό τό στρατό και από το 

(ναυτικόν !
ΛΥΣΙΣΤΡ. "Αχ ! Τί χαρά ! Κατάλαβα ! 

("Αν δέν συμμορφωθούνε 
οί άντρες μ’ δ,τι θέλουμε, θ’ άντικατα- 

(σταθούνε 
καί θέ νά μπουν στή θέση τους ναυτά- 

(κια καί φαντάροι !
Ζήτω καί τής Κυβέρνησης ! Ζήτω καί 

(τοϋ Τσαλδάρη !
ΚΟΜΠΕΡ. Αύτό είνε τό σχέδιο· <Λ &χ- 

(τρες σάν τ’ άκούσανε 
μέ τίς βρισιές μέ λούσανε 
καί δλοι ξεκινήσανε γιά νάρθοΰνε,’δώ 

(πάνω !
ΛΥΣΙΣΤΡ. Σάν σκέπτομαι τί θά γενή, 

(τό νοΰ μου τόνε χάνω !
(θόρυβος. "Ερχονται οί άντρες. Αγκα

λιάζονται, φιλιούνται).-
Τόν Όθέλλο, τόν Όθέλλο, 
Τόν Όθέλλο μου, τόν θέλω !

'(Φιλιούνται)
ΦΙΛΟΠ. (Ιδίρ). "Αν τδξερα πώς τό 

(βουνό τή δόξα αύτή θά πάρη 
αντί μνημείο έδώ ψηλά θάστηνα ένα 

(φανάρι !

("Επονται έπίκαιρα δίστιχα)
(Άπό τήν έπιθεώρησιν «Παπαρού

να» πού παίζεται άπό 45 ημερών είς τό 
«Περροκέ» μέ θριαμβευτικήν έπιτυχίαν 
άπό τρν θίασον Μαυρέα—Γκιουζέππε— 
Σύλβα—Στυλιανοπούλου).

| Η 1ΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
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Ή έπιτυχία τών προγνωστικών 
τής «Παπαρούνας» ύπήρξε καί τήν 
παρελθοΰσαν έβδομάδα κολοσσιαία. 
Τηλεγραφήματα, γράμματα, τηλεφω 
νήματα, έπισκέφεις στά γραφεία μας 
δέν μάς άφήνουν νά έργασθοΰμε. Ό 
ειδικός έπί τών Ιπποδρομιών συντά
κτης μας δέν προφθάνει νά δέχεται 
συγχαρητήρια. Τό μυστικόν τών έπι- 
τυχιών του δμως εις ούδένα ήθ-έλησε 
νά άνακοινώση. «Είνε ψευδέστατον 
είπε δτι έγώ τά προγνωστικά τά 
βγάζω μέ κλήρο, καθ’ ήν στιγμήν ύ- 
πάρχουν χίλιοι δυό τρόποι γιά νά 
βρής στήν τύχη ενα γκανιάν. Π. χ. 
ξυπνάς τό πρωί καί βλέπεις μόλις 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
(Συνέχεια έκ τής 4ης Σελίδος)

- Μά τώρα ήπια καφέ, άπήν- 
τησα, δέν θέλω, εύχαριστώ.

—’Όχι! δχι! θά πάρετε και θά 
δήτε, επτέμενε.

Γιά νά μήν τοΰ χαλάσω τό χατή- 
ρι, παρήγγειλα καί έγώ μιά λεμο
νάδα, καί ή "διακοπεΐσα συζήτησις 
(όπως λένε καί στή Βουλή) έξα- 
υάρνιςε. Έπάνω είς τήν κουβέντα 
δ συνομιλητής μου έφώναξε τό 
γκαρσόνι, έβγαλε ένα πορτοφόλι, 
σάν μπαούλο μεγάλο καί χονδρό, 
κάτι τοΰ έδωσε καί πήρε ρέστα. 
Έγώ γιά μιά στιγμή πήγα νά τόν 
σταματήσω, άλλά μετενόησα. «"Α
σε τον νά πληρώση, είπα. Αύτός 
τόν έχει τόν παρά. Έγώ είμαι ιρτω- 
χαδάκι. "Αλλως τε μπορεί και νά 
τοϋ κακοφανή. Ό μεγάλος κόσμος 
δέν μαλώνει ποιός θά πλήρωσή 
σάν τόν λαό. ’Όποιος πλη,ρώση, 
πλήρωσε. Ό άλλος δέν πρέπει νά 
άνακατεύεται καθόλου. Μέ τίς ύ- 
γείες μου ό καφές.καί ή λεμονάδα.

Βρέ, δέν τόίξερα νά πάρω καί 
κανένα παγωτό! Βλάκας θά εί
μαι πάντα. Καί ό κύριος έσυνέ- 
χιζε νά μοΰ λέγη γιά τάς δηλώσεις 
του Τσαμπερλαιν περί Διεθνούς 
Εμπορίου, όταν άντελήφθη κά
ποιον γνωστό του νά περιπατή είς 
τήν πλατεία. Τοΰ έφώναξε: «Γιώρ- 
γο-Γιώργο!» άλλά δ Γιώργος δέν 
άκουσε. Καί _έτσι άνοτνκρσγυ^ζ'· 

εσήκωθηκε καί έτρεξε νά τάν προ 
φθαση. Περίμενα-περίμενα νά έπι- 
στρέψα, άλλα ματαιως. Στό τέλος 
έπεί'δή είς τάς 8 % είχα καί κά
ποια δουλειά σηκώθηκα καί έφυ
γα. Μόλις όμως είχα προχωρήσει 
λίγο, έτρεξε τό γκαρσόνι:

—Ξεχασατε, κύριε! μοΰ είπε.
---- Τί ξέχασα;
—Τί ξέχασες; νά πληρώσης!
—Μά ό άλλος κύριος δέν έπλή- 

ρωσε καί γιά μένα; Πόσο θέλεις, 
τέλος πάντων; 'Ένας καφές, καί 
μιά λεμονάδα.

—Τί μοΰ τσαμπούνας δώ χάμω 
καφές καί λεμονάδα.' Τή γρανιτα 
καί τήν άλλη λεμονάδα ποιός θά 
μοΰ τήν πλερώση; ό Πάπας;

—Μά δέν σέ πλήρωσε ό άλλος τά 
δικά του; τί σοΰ έδινε τότε;

—Ό άλλος πλέρωσε μοναχά τήν 
«Πρωία». Κατέβαινε τώρα γιατί 
έχουμε καί δουλειά.

Επειδή όμως χρήματα τόσα δέν 
ύπήρχαν, έγύρισα στό τραπέζι μου 
αιχμάλωτος τοΰ γκαρσονιοΰ, καί 
περί’μενα ή νά έπιστρέψη δ σπου
δαίος κύριος, ή νά περάση κανείς 
γνωστός μου νά δανεισθώ γιά νά 
πληρώσω, ή νά άφήσω τίποτα γιά 
άμανάτι!...

Περιμένοντας, μοΰ ήλθοτν 2—3 
καί μου ζητούσαν κάί αύτοί νά κα 
θήσουν στο τραπέζι μου.

—‘Νά μέ συγχωρειτε, άποτντοΰ- 
σα, εΐνε όγκαζέ.

Μέ φθάνει, σκεπτόμουνα, ή μιά 
γκάφα, νά· πάθω καί άλλη. Σπου
δαίο κόλπο αύτό έ'δώ.

Στό τέλος κάποιος μέ ένα πόστο 
έφημερίδες ήλθε άπρόσκλητος, καί 
χωρίς τήν άδειά μου έκάθισε κον
τά μου. Γκαρσόν! λεμονάδα μέ 
λεμόνι, διέταξε, καί άρχισε νά δια 
βάζη. Τό πάκο μέ τίς εφημερίδες, 
ή λεμονάδα, ή άναΑδειά του μοΰ έ· 
κτύπησαν στά νεύρα.

—«Γιάννη — Γιάννη», έφώναξα 
πρός τήν πλατεία, και έτρεξα νά 
τον προφτάσω. Άνακατεύθηκα μέ 
τούς άλλους περιπατητάς καί πή
γα σπίτι μου... Γιόιννης έννοεΐται 
ήτοτν άνύπαρκτο πρόσωπο, τό δέ 
κόλπο αύτό ήταν άντιγραφή του 
κόλπου ποΰ μόλις είχα μάθει άπό 
τόν πρώτο κύριο.

Τώρα τί μούτρα θά έκοτνε ό δεύ 
τερος κύριος οτοτν έμάθαινε ότι 
τό τραπεζάκι πού είχε καθίσει ή- 
ταν υποθηκευμένο μέ μία γρανίτα, 
ένα καφέ, καί δύο λεμονάδες μέ 
λεμόνι, τά φαντάζεται κανείς....

Κοναν-ντο.

βγής άπό τό σπίτι σου παπά, τότε 
παίξετε τό άλογο ύπ’ άριθ. 13 καί θά 
κερδίσετε. Άν δήτε δυό παπάδες ή 
καλογήρους τότε παίξτε 13X13 καί 
θά κερδίσετε σύνθετο." Αν πάλιν δήτε 
στόν ύπνο σας φουρτούνα τότε νά παί 
ξετε τό άλογο πού δέν παίζει δ κό
σμος γιατί αύτό θά κερδίση, άν δέ 
δήτε δτι ταξειδεύετε μέ Αεροπλάνο 
τότε μή στοιχηματίσετε γιατί προμη 
νύεται ποδαρόδρομος. Τέτοιοι άσ®α 
λεΐς τρόποι γιά νά βρής τό γκανιάν 
ύπάρχουν πλεΐστοι δσοι τούς οποίους 
θά έκδώσουμε χάριν τών φίλων τής 
«Παπαρούνας» είς τόμον. ,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έκτομίαι άρίστης 

γενεαλογίας δι’ ίπποπαραγωγήν. 
Πληροφορία·, είς' τά γραφεία μάί.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τοιχοχολληταί δ:<ά 
νά άναλάβουν τήν προπόνησιν Ιπ
πων είς τάν Ιππόδρομο·/ Φαλήοου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διά τήν αυτήν αί- 
τίαν χημικοί καί θα·νματοπο:οί. ’Ερ
γασία άφθονος και λίαν έπικερδής.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ θαμώνες δ;ά τάν 
ιππόδρομον. Στοιχεία Απαραίτητα : 
Δέον νά εΐνε παραλήδες καί κυρίως 
κουτοί καί μύωπες. Ξύπνημα καί ξε- 
στράβωμα μέ έγγύησι έντάς 15 ή
μερων.
—Άγοραί καί πωλήσεις

ΠΩΛΕΙΤΑΙ είς τιμήν εύκαιρίας 
ούρα άλόγου κατάλληλος γιά ξεμύ- 
γιασμα. Σκοπός εύεργετικάς δεδομέ
νου δτι τά άντίτιμον θά χρησιμοποιη- 
θή γιά τήν τροφή τοΰ έν λόγφ άλό
γου.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ μέ τήν όκάν διπλώ 
ματα προπονήσεως ίππων. Πληροφο- 
ρίαι παρά τφ κ. Όδυσ. Φιλοψεύτη.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πόδες ίππων έμπρό 
σθιοι καί όπίσθιοι, οίασδήποτε κατη
γορίας. Άντικατάστασις καί τοποθέ- 
τησις άμμεσος καί άδώδυνος. Πληρο- 
φορίαι παρά τφ όρθοπεδικφ κ. Άλ- 
μπάνι.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ πόδες ίππ^ν^ε 
ρζί’οίζ'Λιάν συμφερουσαν τιμήν. Πλη 
ροφορίαι παρά τφ προπονητή Βερνιέ.

ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ είς τή·/ έξοδον 
καί μετά τά τέλος τών ιπποδρομιών 
πορτοφόλια κενά, σακάκια, καπέλλα 
καί δ,τι περιττόν. Τά άντίτιμον δίδε
ται είς εισιτήρια αύτοκινήτων Φαλή
ρου — ’Ακαδημίας.

ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ ή άγορά δνων 
(κοινώς γαίδουροπάζαρο) ινα χρη- 

σιμεύση ώς ίττποφορβεΐον.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πρός άγοράν Αγγλι

κόν άνδρείκελον ρέπον είς τήν οινο
ποσίαν διά νά κανονίζη τά ίπποδρο- 
μιακά ζητήματα, Αμοιβή πλουσιω- 
τάτη.

Επίσης ζητούνται κορόϊδα διά νά 
έμπιστευθοΰν τήν τιίχην τών Αλόγων 
των ύπό τήν κρίσιν παλλινοδούντων 
ειδικών έξ ’Αγγλίας. Καταστροφή Α
μεσος.
—Λήψις σιέλων έκ τών νικητών τοθ 

Γκράν Πρί
Κατόπιν άποφάσεως τών ειδικών,
(Συνέχεια είς τήν 2αν Σελίδα) 

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

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
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ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΣΤΗ...ΖΟΥΛΑ)
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0 ΝΑΠδΛΕΟΝ Ell 6EHAA0NIKHN
ΤΡΥΦΕΡΟΙ ΕΝΑΓΚΑΛΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ι. ΜΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΦΩΝΑΙ: ΣΑΣ ΕΓΝΩΡΙΣΑΜΕΝ! ΒΑΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ!

κι*Μωρέ, τί πάιθαν οί 'Έλληνοι 
(οϋλο ζητάνε κ’ αίματα;

Γώ λέω πού Αγριεύουνε αληθινά 
(στά ψέιμματα 

καί κάνουνε τόν κάργα 
μ’ άπό μπαρούτια καί σπαθιά με

ίνουν μακρυά κι' άλάργα.

| ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ BE 1

ΕΘΝΙΚΟΣ^ΡΙΑΜΒΟΣ!™
Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ ΕΒΡΑΒΕΥΟΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 
ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΣΠΑΡΑΓΜΟΥ
ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

Εϊχοιμεν λησμονήσει είς ποιον 
,»έρος τής γης εϊχομεν άποστείλει 
τόν μοναδικόν άπεσταλμένον μας, 
όπότε, δλως άπροόπτως, έλάδομεν 
μίαν ραδιοτηλεγραφικήν άνταπό- 
κρισίν του έκ Θεσσαλονίκης, σχε
τικήν μέ τά διαδραματιζόμενα είς 
τούς κόλπους τής Νύμφης τοΰ Θερ
μαϊκού, έξ άφορμής τής έκεϊ πα
ρουσίας τών δυο άσσων τής Ελ
ληνικής έπιθεωρήσεως κ.κ. Γεωρ
γίου Κονδύλη, ή 'Αλεξάνδρου, ή 
'Αννίβα, ή Σκηπίωνος, ή Φρειδε
ρίκου, ή Ναπολέοντος, ή Μάρλμ- 
πορου ή Μόλτκε ή Κεραυνοϋ, καί 
του γνωστού ρινολόγου κ. 'Αλεξ. 
Μαπαναστασίου. ΟΙ δύο αύτοί πρω 
τοφανεϊς άσσοι τής έπιθεωρήσεως 
συναντηθέντες εις τήρ/ πλατείαν τοϋ 
Λευκοΰ Πύργου, ένω ό είς ήρχετο 
άπό τόν ναόν τής 'Αγίας Σοφίας 
καί ό άλλος έκ τής λεωφόρου Νί
κης, άντήλλαξαν φιλικώς μεταξύ 
των όλίγους πυροβολισμούς, πα- 
ηδί,ισία τοΰ άστυνομικοΰ διευθυν-

του κ. Γκισερλη και ιυσ
τοΰ Θεσσαλονίκης κ. Τζερεμέ, ό 
όποιος παρίστατο έκεϊ έτοιμος νά 
πληρώση τά σπασμένα, έν ή πε- 
ριπτώσεϊ έφονεύετο κανένας τρελ- 
λός καί τούτο ϊνα πληρωθή τό ρη- 
θέν «σκότωνε τρελλους, πλήωρνε 
τζερεμέδες!» Τήν έκλογήν τών ό
πλων είχεν ό κ. Μαπαναστασίου, 
ώς προσβεβλημένος ύπό γρίππης. 
Ό κ. Μυταναστασίου προέκρινεν 
ώς δπλον του τήν ρίνα του, τήν ό
ποιαν, έξαγαγών έκ τής θήκης, 
έπί τή θέα τοΰ κ. Κονδύλη, κρα- 
δαίνων, ώρμησε κατά τοΰ έχθροΰ 
του, ό όποιος, έν τώ μεταξύ έκρά- 
τει τήν ίδικήν του στερρώς. Καί ή 
μάχη ήρχισε. Κατ’ *PX«? τί> συ.ν 
κεντρωμενον πλήθος ©λεπον την 
σύρραξιν, ύπέθεσεν ότι έπρόκειτο 
περί παρεξηγήσεως, όταν όμως ό 
ύπουργός των Στρατιωτικών άνέ- 
σπασεν έκ τοΰ θυλακίου του, τόν 
πρώτον κεραυνόν, όλοι άντελήφθη 
σαν ότι τά πράγματα ήσαν πολύ 
σοβαρότερα. ’Ιδίως όμως τό πράγ 
μα έγινεν άντιληπτόν, δταν ό κ. 
Μαπαναστασίου μέ τήν διακρίνου- 
σαν αύτόν εύγένειαν προσεφώνησε 
τόν ύπουργόν τών Στρατιωτικών 
διά τής έξής προσλαλιάς:

—Τί λές, ρέ σαχλαμάρα, ρέ ψευ- 
τοναπολέων, ψευτοδοναπάρτη, ψευ- 
τοκονδύλη, άνόητε Καίσαρα, πού 
δέν ξέρεις κατά ποΰθε πότνε τά τέσ 
σαρα; Είσαι είς θέσιν, ρέ σύ, νά 
θίξης, ρέ, τό κόμμα τών φιλελευ
θέρων, πού στάθηκε άπό άξανέκα- 
θε τύπος καί υπογραμμός φιλελεύ
θερου κόμματος καί πού όσες βο
λές καταπιάσθηκε μέ φόνους καί 
,μέ φασαρίες τάδγαλε πέρα καί 
βγήκε άσπροπρόσωπο; Ένφ έσεΐς, 
ρέ, οΰτε μισό φόνο δέ μπορέσατε 
νά κάνετε καί οΰτε θά μπορέσετε 
ποτέ σας. Έξ άλλου, τά καρδέλ- 
λια σας εΐνε λίγα καί τό καλό πού 
σάς θέλω, κυττάχτε νά μασσήσετε 
όσο εΐνε καιρός άκόρα γιατί σέ 
καμπάσες μέρες έρχόμαστε μεϊς 
στήν άρχή καί δέ θά μείνη λίθος 
έπί λίθον!

Είπα 1
Καί ό άρχηγός τών Έργαποα- 

γροτικών, άφοΰ είπε αυτά έλού- 
φαξε. Τότε ό άρχηγός τοΰ έθνικο- 
ριζοσπαστικοΰ κόμματος, ό όποιος 
φυλάττει τάς άρχας του ζηλοτύ- 
πως, διά τόν Εαυτόν του, ήγέρθη 
πλήρης όργής καί μένους και έ- 
βροντοφώνησε:

—Τί νά σ’ κάν’ δρέ κιαρ....  πού
.Απαγορεύεται ή μονομαχίγια, άλ- 
λιώς σώλεγα εγώ. θά σοϋπερνα 
δρέ, τό μΰτο καί θά στόν έχωνα 

στό μουσοΰδ’! Μά κ’ έτσι θά σέ 
κανονίσω, κ' έννοια σου, παλιοζα- 
γάρΊ Νάν τόν ξέρεις άπού μένα! 
Ούδέποτες θά ξαναπάρ' τε στά χέ
ρια σας άρχή. Άπεξεναντίας, ή 
μέρα ή σημερινή θά σημαδέψη τήν 
άρχή διαμάχης, πού θάνε κρίσιμη 
για τή ζουή τής χώρας! Καί τώ
ρα, άει στό διάουλο κι’ άκόμα πα
ραπέρα.

Αύτά εΐπεν ό άρχηγός τών έθνι- 
θνικοριζοσπαστικών καί όρμήσας 
κατά τοΰ άντιπάλου του τόν διε- 
πέρασε διαμπάξ διά τοΰ ξίφους 
του, ένεπάγη όμως εις τήν προτε- 
ταμένην ρίνα .τοΰ προέδρου τής 
Δημοκρατικής Ένώσεως καί έξέ- 
πνευσεν είς τάς άγκάλας του, ένφ 
αί ϋσταται πνοαί τών δύο πολιτι
κών άρχηγών άνήλθον άδελφωμέ-, 
ναι είς τόν ούρανόν τής δόξης.

Οΰτω ή μάχη έληξεν Ελλείψει 
μαχητών.

ΚΑΨΟΥΡΗΣ

Γ —Χ —5~ —“lluunu»» «,,, -----------
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ό εμπορευόμενος κ. Τ. Σαλίγκα
ρος ύγιέστατος μέχρι τής χθές, δια
φυγών τήν προσοχήν τών οικείων 
του ήρραβωνίσθη, λαβών, μάλιστα, 
άγνωστον... κατεύθυνσιν. ’Ελάχισται 
έλπίδες οιασώσεώς του ύπάρχουν.

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

ΑΖΗΤΗΤΑ...
Κατά τήν προχθεσινήν φιλανθρωπι 

κήν έορτήν ήτις ώς γνωστόν, λόγφ 
τοϋ καιρού δέν έσηιμείωσε καί τόσην 
έπιτυχίαν παρέμειναν, πρός τάς νυ- 
κτερινάς ώρας, άρκετά φιλιά άζήτη- 
τα, φιλανθρωπικού περιεχομένου καί 
σκοπού.

Δέον οί φιλέορτοι νά έχωσιν ύπ’ 
δψει δτι ή έν λόγφ έορτή θά έπανα- 
ληψθή προσεχώς.

Παρακαλοΰνται, δθεν, οί Ενδιαφε
ρόμενοι διά τά όλίγα έναπομείναντα 
φιλανθρωπικά φιλιά δπως προσέλ- 
θουν πρός παραλαβήν των.

ΚΥΝΙΚΑ ΚΑΥΜΑΤΛ
Έγνώσθη είς τούς κοσμικούς κύ

κλους δτι τό χαριτωμένο σκυλάκι 
μιας κυρίας άναποδογύρισε ένα άναμ 
μένο καμινέτο καί προξένησε σέ διά
φορα μέρη τού σώματός της κυνικά 
έγκαύματα. 

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

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ό διάσημος μοτοσυκλετίστας κ. Π. 

Κολώνης καί ή δνίς Καρλόττα Φιά
σκου έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν άμ 
μρυ διά τά μπαίν — μίξτ. ;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζαχαροπλάστης, διά 
νά υιοθέτηση μικράν δρφανήν, προ- 
κειμένου νά δικαιολογηθή, κυριολε- 
κτικώς, έν και,ρφ, τό γνωστόν: «ζα
χαροπλάστης ήταν δ μπαμπάς σου;»

ΒΓΖΑΝΤΙΝΟΣ ψάλτης, αριστερός 
έχων καί τήν συνήθειαν νά βαδίζη 
άριστερά, παρακαλεϊ νά προβιβα- 

σθή είς δεξιόν.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καναπές ράτσας διά 

λυκόσκυλλον.

Σικελικούς έσπερινούς, μά καί νυ- 
(χτιές δαλπούργειες, 

ζητάν οί αϊματόχαροι κι' άπό τά 
(δυο τά κόμματα, 

καί πάλι θάχη ντράδαλα καί φα
σαρίες καινούριες 

καί πάλι άράδα φτώματα.

Ήρωδιάδες μαίνονται κι' άπό τά 
(δυό στρατόπεδα 

καί τά νερά θολώνουνε καί τρέχα 
(νάδρης άκρηα 

καί διαρκώς τσακώνουνται σά νά- 
ίνε άλητόπαιδα 

καί κροκοδείλια χύνουνε καί ψεύ- 
(τικα δλο δάκρυα.

Καί ό λαός ό έξυπνος καί πού τόν 
(λέν νοήμονα, 

πεισματικά κ’ έπίμονα, 
δέν εννοεί νά σηκωθή ν' άρπάξη τό 

(σοπάκι 
καί νά τούς φέρη όλουνούς άνάπο- 

(δα, καπάκι.
ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ 

--------- ---------------  
ΜΕΔΑ-ΓΚΑΝΙΑΝ

Κατά τάς προχθεσινά; ιπποδρομί
ας δ Εργατικός I. Σορόπης, άνευ προ 
ηγούμενης άφορμής καί αιτίας καί 
επειδή δέν ήρχετο πρώτος (γκανιάν) 
T-uTiTTf Alfr Ι3γ_όποϊον άρκετά είχε 
στοιχηματίσει καί κυριολεκτικώς εί
χε άφανισθή, έφιλόδώρησε τόν τυ- 
χαίως πλησίον του εύρισκόμενον, ύ- 
πάλληλον κ. Φ. Μαστίχαν μέ μίαν 
άγρίαν δα—γκανιάν μεθ’ δ κατώρ
θωσε νά έξαφανισθή.

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

ΣΥΜΠΛΟΚΗ
Τό ζεύγος-’Αντωνίου Φαφούτη, ύ- 

ποδηματεργάτου, συνεπλάκη χθές 
τήν έσπέραν μετά τού κουμπάρου του 
Εύαγ. Τσιγκέλη, έργοστασιάρχου κα 
πατζέδων, έν Πειραιεΐ, φερομένου ώς 
ύποψηφίου άναοόχου, τού τέκνου των 
μέχρι τής στιγμής τοΰ ξυλοκοπήμα
τος, έπί τή αιτία δτι ‘καίτοι τό παιδί 
των είνε άρρεν έν τούτοις δ άνάδοχος 
έπεθύμει νά δνομάση αύτό Ρεβέκκαν 
είς άνάμνησιν τής μακαρίτιδος συζύ
γου του!!

Οί δράσται δέν συνελήφθησαν.
------------- --------------------

ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ

Μονον ή «Παπαρούνα» έξ όλου 
τοΰ τύπου κατώρθωσε νά πρσμηθευ 
θή άπό πλανόδιον φωτογράφον αύ- 
θεντικάς φωτογραφίας τών δρα
στών τής κατά τοΰ κ. Βενιζέλου 
δολοφονικής άποπείρας. Έξ άρι- 
στερων προς τά δεξιά καί έκ τών 
<άνω πρός τά κάτω: οϊ κ.κ. Κολο- 
φών Κολοφωνιάδης, Δολοφών Δο· 
λοφονιάδης, Ξενοφών Ξενοφωνιά- 
δης καί Παντοφών Παντοφωνιά- 
δης, οί αύτουργοί τής κατά τοΰ κ. 
Βενιζέλου άποπείρας.

(Έκ τοΰ Οικογενειακού Λευκώ
ματος τής «Παπαρούνας»).

ΟΛΟΙ 01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΥΠΟ 
ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ...ΛΟΡΔΟΙ

“ΤΟΙΑΥΤΗ ΛΟΡΔΑ ΤΙΜΑ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ,,

ΛΟΝΤΟΝ (Τζίμ, τοΰ άνταποκρι 
τοϋ μας).—Είς τήν οικονομικήν διά 
σκεψιν συζητοΰνται ταύτην τήν στιγ
μήν τά άνοικονόμητα οικονομικά τής 
'Ελλάδος. 'Η ώρα είνε 2 μετά με
σημβρίαν καί οί άντιπρόσωποι δέν έ
χουν φάγει άκό|Λη. Αύτήν τήν ώραν 
έθεώρησαν κατάλληλον οί "Ελληνες 
υπουργοί νά μιλήσουν είς τήν διάσκε 
ψιν γιά τήν πείνα μας. Καί υπάρχει 
ελπίς οί νηστικοί άντιπρόσωπο: νά 
πιστέψουν τους αιωνίως νηστικούς 
"Ελληνας...

Ό κ. Λοβέρδος έζήτησε το λόγο 
άπό τόν πρόεδρο, δχ: γιατί έθύμωσε, 
άλλά γιά νά μιλήση. Είπε δέ τά έ- 
ξής :

—Κύριοι αντιπρόσωπο:, τί αΐσθά- 
νεσθε τώρα ποΰ εισασθε νηστικοί ; 
Σας ερωτώ. Δέν έχετε γουργουρι- 
σμούς άντερων, νυγμούς στομαχικούς 
καί έλαρρή κομάρα ; Θά μοΰ πήτε, 

μλμ Xfcy'j/.vrai TQ^TQ ε- 
πακριβώς τήν κατάστασίν σας._ Αμ" 
έννοια σας καί τήν ξέρουμε μεϊς αυ
τήν τήν κατάστασίν στήν Έλλαδα 
πολύ καλά.

’Εσείς κύριοι τρώτε δύο καί τρεις 
φορές τήν ήμερα. Κακώς. Βλάπτε
τε τήν υγείαν σας. Δέν ξέρετε νά 
ζήσετε. Στήν ’’Ελλάδα το φαγί το 
έχουμε δευτερεΰον ζήτημα. Καί να 
περάση μιά μέρα η μιά εβδομάδα χω 
ρίς νά φάριε δεν έχει γιά μάς_ μεγά
λη σημασία το πράγμα. ’Εμάς μάς 
άπασχολοΰν άλλα ζητήματα. Κυττά- 
με πώς νά άλληλοφαγωθοΰμε καί όχι 
νά φάμε. Ό ένας δηλαδή τρώει τον 
άλλονε καί έτσι έξυπηρετούμεθα μιά 
χαρά. Ποΰ άλλοΰ παρατηρείται αύ
τή ή άλληλεγγύη ;

Οί "Ελληνες, κύριοι ύπήρξαν πάν 
τότε πρωτοπόροι τί^ς άνΟρωπότητος^. 
Τώρα επιχειρούν νά καταργήσουν το 
φαγί. "Αν τό πείραμα επιτυχή, ή 
άνθρωπότης θά σωθή όλοσουμπιτη. 
Σείς πρέπει νά μάς ύποβρηθήσετε 
είς τούς πειραματισμούς μας καί νά 
μάς πάρετε, ότι έχουμε καί δέν έ
χουμε άκόμη. Καί νά είσθε βέβαιοι, 
ότι τό πείραμα θά έπιτύχη καί πολύ 
σύντομα θά σπευσουμε νά βρούμε τούς 
άρχαιους προγόνους μας,, τούς οποί
ους εσείς τόσο θαυμάζετε. Σάς ικε
τεύουμε λοιπόν στείλτε μας μιά ώρα 
άρχήτερα στούς άγαπημενους μας 

'προγόνους. , , »
’Αμφιβάλλετε, κύριοι, αν εϊμεθα 

αξιόπιστοι ; Έμιείς μπορούμε νά σάς 
δώσουμε γιά ενέχυρο βαρύτιμα πραρ. 
ματα, που δέν τα έχε: κανένα κρά
τος. Παίρνετε τόν βενίζ—ελλαδικόν 
σκούφον καί σφαίρα δέν σάς καλλαε:, 
έστω καί άν άλειφθήτε μέ γόμα ή 
μέ τσιρίσι. Παίρνετε τόν Πολυχρο- 
νόπουλον γιά τήν ’Ασφάλειαν σας 
καί δέν πληρώνετε έξοδα διά συν- 
τήρησιν φυλακών. Πραγματοποιεί
ται ή περιπόθητος συναδελφωσις ά
στυνομικών καί κακοποιών καί έτσι 
ησυχάζετε,, μέχρις ότου ησυχάσετε 
γιά πάντα, άπό καμμιά αστυνομική 
σφαίρα, τήν οποίαν θά έχετε πληρώ
σει σείς οί ίδιοι, μέ τούς φόρους σας. 
Π αίρνετε "καί τόν Καραθανάσην 
στόν τόπον σας θ’ άρχίση νά^ πέφτη 
βροχή σφαιρών κα: οί δουλειές τών 

νεκροθαφτών θά πηγαίνουν μιά χαρά. 
Παίρνετε στό φινάλε μερικά αντί
τυπα τής «Παπαρούνας», ή οποία 
πλεονάζει είς τά περίπτερα τών ’Α
θηνών καί εξασφαλίζετε τό γέλοιο 
σας γιά δλη σας τή ζωή.

’Εκείνη τή στιγμή μπήκε είς τήν 
αίθουσαν ό βασιλεύς Γεώργιος ό 
πέμπτος. Ό κ. Λοβέρδος τόν προ
σεφώνησε ουτω ! «Χαίρε σύ, ώ βα
σιλεύ Γεώργιε πέμπτε, πού είσαι μαγ 
γιώρος βασιληάς καί κάνεις πέντε. 
Οί έκ πείνης μελλοθάνατοι "Ελλη
νες σέ χαιρετούν».

, Κατόπιν ό ρήτωρ έτελείωσε τόν 
λογον του μέ τήν έξής άποστροφήν; 
Ή 'Ελλάς, κύριοι, θέλει νά πεινάν} 
καί θά πεινάη. "Αν σάς άρέση, αν 
δέν σάς άρέση πάρτε τή βόλτα σας. 
Άμέ τί θαρρείτε, είσαστε σείς λόρ
δοι καί δέν μπορεί καί άλλος κόσμος 
νά έχη λόρία ;

'Η διάσκεψις έχειροκρότησε ένθοο 
σίωβώς. ... ~ -—
ή 'Ελλάς πρωταθλήτρια είς τό α
γώνισμα τής πείνης. θά κοπή καί 
ειδικόν μετάλλιον, τό οποίον θά φ'*.η 
έγχαραγμένην τήν μορφήν ένός "Ελ- 
ληνος δημοσίου υπαλλήλου.

0 ΨΩΜΟΛΥΣΣΑΣ

ΛΥΣΙΣ^ΑΠΟΡΙΑΣ
—"Οταν βλέπετε πάγο φορτωμέ

νο επάνω σέ ώτό τί καταλαβαίνετε 
δτι θά γίνη;

—Παγωτό!

8ΕΑΪΙ^^
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