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ΛΙΓΑ ΑΠ’ ΟΣΑ ΠΝΗΚΑΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΓ ΙΔΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Πλούσια σέ γεγονότα πέρασήν ή έβδομός 
καί γιά όλους καί γιά μας.
Πρώτα-πρώτα έξεδόθη ή καλή μας «Παπαρούνα» 
νά σκορπίση ευθυμία στήν ’Αθήνα καί άλλου 
καί μ’αϋτή γελάσαν όλοι ώς «και τοΰ παπά ή γουρούνα», 
όπως λέ’ ή παροιμία, πού γνωστή ’νε πρό πολλοΰ. 
Μά προτού τά σχόλΓ άρχίσω 
έπ’ αύτών των γεγονότων, 
πρέπει νά εύχαριστήσω 
άπαξάπαντας καί πρώτον 
όλους μου τούς συναδέλφους είς τόν ήμερήσιον τύπον 
πού δια τήν έκδοσίν μας τόσα ωραία λόγια είπον 
όλοι τους πέρα γιά πέρα.
Καί τόν ποιητή τό Σκίπη, τοΰ «Απέθαντου» πατέρα, 
μέ πλατύτατη καρδιά καί τ’ άμάραντα τά νιάτα, 
πουγραψε λόγια γεμάτα 
μ* ένθουσιασμό κι’ όρμή, 
τόν εύχαριστώ άπείρως μέ συγκίνηση θερμή 
κι' όση ειν’ ή συγκίνησή μου, άλλη τόση είν’ ή τιμή

Καί τώρ’ άς ρίξω μιά μοοτιά στά ώραϊα γεγονότα, 
πού γίνανε στή χώρα μας τήν έβδομάδ’ αύτή 
καί άς τά σχολιάσουμε, κατά τά ειωθότα, 
άπ’ ότι εϊδε τό μάτι μας καί πήρε τό αύτί.
Καί πρώτα-πρώτα άπό θεοΰ άρχίζουμ’, όπως πρέπει, 
γιατ’ ή ψυχή ιιου άνέκαθεν πρός τήν ευσέβειαν ρέπει 
καί όχι άπό τον ίδιον, μ’ άπό τούς λειτουργούς του, 
πού μέ τά θεία παίζουνε άπλώς καί χάριν γούστου. 
‘Εσχάτως πάλι αγρίεψε τό «καλογεριλίκι», 
στό ποίμνιο οί καλόγεροι χυμήσαν ώσπερ λύκοι 
κι’ Ιδίως τούς έτράβηξαν οί ωραίες προβατίνες, 
Ιθαγενείς καί Χιωτισσες, άλλα καί προσφυγΐνες. 
"Ομως πιάστηκαν μερικοί, κατά πού λέν, στά πράσα 
κι’ άλλου εύρηκαν τόν παπά κι’ άλλου βρήκαν τά ράσα 
Ή κοινωνία βούιξε καί τό παπαδαριό 
σηκώθηκε στό πόδι 
κι’ όλα κοντεύουν νά γινοϋν, ώς είδος κεραμιδαρειό 
κι’ άγώνα οί μέν κατά τών δέ διεξάγουνε λυσσώδη. 
Ό διάκος ό Φωτόπουλος άπέβαλε τό ράσον 
καί άλλοι λέν πώς έκανε καλά κι’ άλλοι κακά 
καί βγήκε μέ πολιτικά, 
τήν έκκλησία τοΰ Χρίστου τά μάλιστα ταράσσων! 
Τό κίνημά του σήκωσε θόρυβο καί άντάρα 
καί «ποΰ τήν πάς, Φωτόπουλε, τοΰ γράψανε, τήν.,.Κλάρα;» 
Κι’ αυτός μ’ ύφος άθώου 
«μήν έννοειτε, ρώτησε, τήν δεσποινίδα Μπόου ; 
θά τδθελα—θεε μου!— 
μά, φευ! δέν έλειτούργησα στό Χόλλυγουντ ποτέ μου!»

***
Παντού άκοϋς νά γίνωνται γιορτές καί καλλιστεία 
κ’ οί "Ελληνες σκοτώνονται στα σοβαρά ή στ’ άστεία 
κι’ δ,τι κι’ άν γίνη στό ντουνιά, 
άμέσως έφαρμόζεται καί είς τήν Κοκκινιά, 
μονάχα γιά νά γίνεται λιγάκι άλισβερίσι, 
νά μη ζηλεύ’ ή Κοκκινιά τίποτ’ άπ’ τό Παρίσι! 
"Ελλην έκεΐ άν μεταβής, θενά γυρίσης... Τρώς 
άπ’ τις μπηχτές πού τρώς. . . _
Καί πάρα-πέρα άν θά πάς, μπαμ-μπουμ άκους καί χτυ- 

(πους, 
μαχαίρια άνασύρονται κι’ άστράψτουνε κουμπούρια, 

μά δλ’ αύτά τά κάνουνε γιά νά κρατούν τούς τύπους! 
Διάβολε! Δέν είν’ τίπστα! Βγαίνει ή μις Ταμπούρια! 
Κι’ έκδίδετ’ άνακοινωθέν καθησυχαστικόν 
γιά τό κοινόν τό άστικόν:

«Χθές διαξήχτη έκλογή στοΰ Μήτσου τό ντεκέ, 
καί έξελέγη διά βουής έκεΐ ή «μις Χασίκλα», 
άμέσως τής κρεμάσανε πίσου ένα ντενεκέ, 
ένώ έκείνη εύτυχής ματσούλιζε μιά τσίκλα! 
Νεκροί βαρέως δεκατρείς καί λαβωμένοι δέκα. 
Τ’ είνε γιά μιά γυναίκα ;
Κι’ άν θέτε λεφτομέρειες περσότερο κομπλέ, 
ένίκησε τό «πράσινο» κ’ ήρθε πλοόσέ τό «μπλέ».

**«
Τήν έβδομάδα αύτή είχαμε τής Πλάκας τής γιορτές, 
όλο χαρά καί χάρη, 
γλέντι, τραγούδι καί χορό καί μελωδιές σουρτές, 
πλακιωτοποΰλες καί ξανθή ρετσίνα, κεχριμπάρι. 
Κι’ όλοι άπορούσανε μαθές καί ρώταγαν άληθινά: 
"Ολος δ κόσμος πώς χωρεΐ μέσα σέ δυό στενά ; 
Γέρναν άπ’ τά παράθυρα κορίτσια καί γριές, 
μέ φωτερά δάκρυα χαράς γιά τις παλιές άποκριές. 
Μά ήτανε χρόνια άλλοιώτικα, 
όπού όριζαν πρός δυσμάς τόν κόσμο τ* Άναφιώτικα 
καί προς άνατολάς 
έκεΐ στήν Καμαρόπορτα τελείων’ ή Ελλάς I 
"Ας είνε, πίσω δέ γυρνούν έκεΐνα τά παλιά 
κ’ ή «άνθισμένη άιιυγδαλιά», 
πού άντηχεϊ βραχνόφωνα στής Πλάκας τό σοκκάκι, 
σμίγει μέ τό «σάν πιώ κρασί» καί μέ τό «γελεκάκι». 
Μά πειό πολύ μάς συγκινεϊ 
ή δροσερή αύτή Φωνή, 
πού όλο νιάτα και όρμή, μέ δίχως νοσταλγία, 
τό μίστερ Μπράουν έρωτά: «πώς πάει ή ύγεια ;» 
καί γύρω άκούγεται παντού 
φαιδρό τό «χάου ντού-γιοΰ-ντού ;»

"Οσο γιά τά έκλογικά, αύτά άς άπασχολήσουν 
άλλους, άρμοδιώτεροι πού είνε νά μιλήσουν, 
γιά όσα κάνει ό κ. Λευτέρης Βενιζέλος, 
πού ή βαίνει πρός τό τέλος, 
ή χρονιά άκόμα τέσσερα θά κάτση είς τή ράχη μας, 
οπού καί προσκολλήθηκε αισίως τό στομάχι μας. 
Στόν Πύργο πού έμίλησε, είπε γιά τόν Τσαλδάρη 
«μιάν ώρα πώς χρειάζεται τό ένα του ποδάρι 
νά βάλη άπάνω στ’ άλλο!» 
Νά ένα έπιχείρημα έκλογικό μεγάλο!

***
Νέα πολύ περίεργα μάς στέλν’ ή Ρουμανία. 
Ό βασιλιάς ό Κάρολος μέ Ανήκουστη μανία 
διέταξε νά κάνουνε χρήσιν άγριου κνούτου, 
γιά ν’ άποκτήση τή θερμήν άγάπη τοΰ λαοΰ του! 
Τή χώρα του τήν έκανε παράδεισον έπίγειον, 
νά μή τής λείπη τίποτα, οϋτε καί τό μαστίγιον! 
Φαίνεται πώς τά βογγητά τοΰ δίνουν κέφι φοέσκο 
γιά ν’ άγκαλιάζη τή Ζιζή, τή Μάγδα, τή Λουπέσκο!

***
"Αλλα βάσανα θά βρούνε τήν καύμένη τήν ‘Ελλάδα 
καί αύτή τήν έβδομάδα.
Μέ χαμόγελο στά χείλη 
φτάνει έδώ ό Φρίτς δ Βίλλυ, 
μέ τή Μύλλερ τή Ρενάτα, 
ποδν’ όλο ζωή καί νιάτα. 
Φτάνει μέ τρομο στήν καρδιά μήν πάθη τό κακό 
νά βροΰν στις φλέβες κΓ αύτουνοΰ αίμα έλληνικό...

%**
Αύτά είνε τά νέα μας τήν έβδομάδα τούτη 
κΓ άν είν' άνευ άξίας 
λίγα κι’ άν είνε καί φτωχά, έχουμε άλλα πλούτη 
σέ λόγια πού δέν σώνονται κι’ όμοιοκαταληξίας.

ΠΟΛ ΝΟΡ
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4 <<H ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΑΧ, ΑΥΤΟΣ 0 ΥΠΝΩΤΙΣΜΟΣ!

— Και ποιος λές να είνε ό πατέρας του ;
— Μάλλον δ Μέγας Ναπολέων.
— Γιατί ;
— Εέρεις, καϋιιένη, είχα πάει σέ μια πνευματιατνκή ουνε- 

δρίασι....

TO ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
Μακαρονικητεχνη ΤΟ ΣΟΥΤΙΕΝ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ”
Καί πάλι ή «Παπαρούνα» τραβάει 

μπροστά ! Κάτω δ όπισθοδρομικός 
φουτουρ^σμΛς! Κάτω τά είδωλα τών 
μελλοντιστών! Κάτω δ Μαρινέττι! 
Ή «Παπαρούνα» καινοτομοΰσα είς 
^λα. καινοτομεί καί είς τήν ζωγρα-

Σ φ ι χ τ α γ γ ά λ ι α ο μ α.«Οΰλη ή έσ® 
τερικάδα μαζύ μέ τή μουντή πορτοκαλ- 
λότη τοΰ αίστήματου καί τοΰ ξελάγα- 
ρου νοήματου ξεχύνεται στό αριστούργη
μα τοΰτο τοΰ μακαρονοζωγράφου Μννε- 

στρίνι»
φικήν καί παρουσιάζει είς τούς ά- 
ναγνώστας της δύο δείγματα τής νέ
ας τέχντ/ς τής ιιακαρονοζωγραφικο- 
γλυπτικής! Μετά τήν μακαρονικήν 
γλώσσαν, ή μακαρονική ζωγραφική! 
Ή μακαρονική γλυπτική! Ή τέχνη 
τού μέλλοντος, ή όποια βασίζεται 
έπί τού δόγματος δτι «τά λόγια είνε 
λόγια, άλλά τά μακαρόνια έχουν τό 
φαί!» Κάτω τά γλύφανα καί τά πι- 
νέλλα! Κάτω οι μουσαμάδες, δ im-

Σορόπιασμα. Σά σμίγουνε δυί> 
μακαρόνια στήν ίχστασι τοΰ αδιαχώρη
του ή ψυχή γιομίξει άναγάλλιασμα δλο- 
σούμπιτη κι’ άνατριχάει ώ; τά μαλλό- 
τριχα. Μαργιολιά, καργιολιά διακρίνει 
τά έργα τής μακαρονοξωγραφυκής τοΰ 
μεγάλου μας ζωγράφου Σπαγκότι...» 

λός καί τδ μάρμαρο! 'Ή νέα τέχνη 
έχει ώς μόνα της σύνεργα, τά μακα
ρόνια, καί τά σπαγέτα και μάλιστα 
χωρίς τυρί. ΟΙ άναγνώσται μας ήμ- 
πορούν νά δοκιμάσουν. Σύμβολον τής 
νέας τέχνης είνε: όχι πλέον έργα 
-ού δέν τρώγονται!

’Αναγνώστης παραλαμβάνων τό δώρον του άπό τά γραφεία μας

ΑΒΟ ΤΗΝ ΖΟΗΗ Τ8Ν ΡΑΦΕΙ8Ν

—Ήρθα κ. διευθυντά, νά μιλή
σουμε γιά τό μισθό. Μπορώ νά έλ- 
πίζω είς μίαν μακράν δψωσιν;

—Σιγά-στγά, παιδί μου, θά γίνη 
κι’ αύτό ,

ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΧΥΛΟΠΗΓΑ
"Οταν πήγε 
νά τήν ’οή, 
τοδπε:—«φύγε 
άναιδή!»

ΕΡΟΤΙΚΗΕΓΪίΚΑΗΣΙΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
’Αγάπη μο·υ, 
τό χάπι μου!

τραγολιΠαρδιας
Άχ, 
Βάχ !^

ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑ
Ή Σιμόνη 
ήταν μόνη 
στό σαλόνι 
κΓ ήδημόνει.

ΤΑ ΊΎΧΕΡΑΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

-III — Αί, ρέ, σορόπια ! . ..
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ΣΑΛΟΝΙ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
Ο ΒΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙιμ ΓΛΥΠΤΙΚΟΝ ΧΙΟΥΜΟΡ

Μέ μεγάλην έπιτυγίαν διεξήχθη δ 
^ορός των ΛΙΙοδών εις τό «Ντελίς». 
Έθαυμάσθη ιδίως ή κομψή σιλουέτ- 
τα τής κ. Α. Ω. μετημφιεσμένης είς 
Πλοϊον τής ’Ερήμου.

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΞΥΛΟΘΡΑΥΣΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ .·

ΙΑΙ RAAIN Β ΑΙΣ ΙϊΡΙΑ ΙΡΙΣΤΟΦΟΡΙΜ!
Ή πρώην δεσποινίς καί ήδη κυρία 

Κροεζή δίς Στέλλα Χριστοφορίδου, 
τής άτοίας τό όνομα άνεγράφη καί 
πάλιν είς τόν τύπον λόγω τού τελευ
ταίου έπβισοδίου, τού όποιου έσωτε- 
ρικαί λεπτομέρεια* δέν έγνώσθησαν 
είς συντάκτην τής «Παπαρούνας» πού 
τήν έπεσκέφθη. διεμαρτυρήθη διά τά

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: Σάς παρακαλώ! "Οχι στή μασχάλη, γιατί γαργο:· 
λιέμαι!....

ΔΕΧ0ΜΕΘΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

— Μέ φαντάζεσθε, ήρώτηοεν ή ». 
Χριστοφορίδοο, νά κρατδ ένα άνδ-ρα μά 
τά δόντια

ΤΑ ΑΙ1ΡΟΟΙΙΤΑ TOY ΡΕΙ1ΟΡΤΑΖ

Αϋίΐ |'(> \( •‘-,ι.:ΑΓΡΙΟΝ ΔΡΑΜΑ: «.νΣυντάκτη: μας Ιπίσχε- 
φ·/η :ή ι'μωίδα -.'Λ ερωτικού δράματος. ή όποια τόν εδέγθη φιλοαοο- 
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γραφόμενα είς τόν τύπον είς βάρος 
της έσγάτως. Έντύπωσιν έκαμεν 
είς τήν διοα Χριστοφορίδου ή πρό 
τίνος άναγραφεΐσα είς τάς έφημερί- 
δας πληροφορία καθ’ ήν ή έν λόγφ 
κυρία προσπαθεί ματαίως νά συγκρα 
τήση τόν σύζυγόν της μέ τά δόντια.

-—Μέ φαντάζεστε, έκραύγασεν ή 
κ. Χριστοφορίδου, νά κρατώ ένα &ν- 
δρα μέ τά δόντια; Πώς είνε δυνα
τόν;

Καί ή κ. Χριστοφορίδου έπέ&ειξεν 
είς τόν συντάκτην μας δύο σειράς ώ- 
ραιοτάτων όδόντων, τούς όποιους ΐ· 
γει φυλάξει είς ένα κουτί.

ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ
Ό πελάτης πού έχει βαρεθή νά πε- 

ριμένη:
— Γκαρσόν !..
— Είς τάς διαταγάς σας, κύριε...
— Δέν μοΰ λές, παιδί μου, σ’ εσέ

να παρήγγειλα τις μπριτζόλες μου :
Μάλιστα, κύριε...

■— Φτοΰ νά μήν άβασκαθής. πω: 
μεγάλωσες έτσι! Τοόμαξα νά σέ γνω 
ο ίσιο!.

δημοσιευομένην εικόνα τής γυναιαός 
ή όποια εύρέθη σήμερον τό πρωί ϊ- 
ξωθι τής Γερουσίας νεκρά έκ ψύξε
ως μολονότι ήτο βαρεία ντυμένη στά

Σωρηδόν καταφθάνουν είς τά γρα 
φεΐα μας έπιστολαί άναγνωστών πού 
μάς συγχαίρουν διότι είς. τό σεμνόν 
καί ηθικόν πρόγραμμα τής «Παπα-

ρούνας» περ-ιέγεται ή αργή νά μη 
δημοσιεύη εικόνας γυμνών και άσέ- 
μνων γυναικών. Τήν άργήν αύτήν 
ή «Παπαρούνα» θά τηρή άπαρεγκλί- 
τως, τόσον διά λόγους σεμνότητας, 
όσον καί διά λόγους άνωτέρας αισθη
τικής. Πράγματι! Ίδέτε τήν άνωθ·

γουναρικά. Ίδέτε πόσον άηδής καί 
άπαισία είνε. Τοιαύται εικόνες έμπνέ 
ουν τήν φρίκην. Καί ή «Παπαρού
να» ουδέποτε θά φιλοξενήση παρό
μοιες ξετσιπωσιές είς τάς στήλας 
τηί!

ΓΝΩΜΑ1 ΚΑΙ ΑΙ1ΟΦΘΕΓΜΑΤΑ
Αί όμιαιοτιραι γοναϊκε; είνε οΐ άνδρες.

Ναπολέων Λαπαδιώτης 
‘Ε,ιπρός, πάντα εμπρός!

Σωκράτης
Καλημερα σας!

Φρειδερίκος Νίτσε
Ό «Ξενόπουλος» δέν είνε έργον. Είνε σα 

χλαμάρα. ,
Γρηγόριος Π οπόλαρος

Ή «Νέα Έστια» είνε κατώτερα καί τή: 
« Π απαροιλνας».

ΕΚΔΟΤΗΣ: Α. ΚΟΛΛΑΡΟΣ
U ίκινυς είνε ασθένεια πολιτική.

Π. Τσαλδάρης

....Καί κολλητικοί
Λίνα Τσαλδάρη 

Ψάλλω τάς ωραίας.
Θεόφιλος Βορρέα;

Ένα νερό, κυρά Βαγγέλιά...
Οΰλεν

Βρέ, τί τό ί>έλ’ ή μάννα σον τή νύχτα 
τό λυχνάρι;

Π άουερ
Τό ιράρι δροκιή άπό τό κεφάλι.

Ζαίμης

Μηδέν Φαγανί
Λ. Ιιχσωιίόης

/



ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

ENQ ΧΟΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
■—Δέ θά πάί,ΐώ μέσα, μωρή; θά 

στά βγάλω τά μάτια!''

Ό Δάσκαλο ς.— ’Έτσι πού 
λέτε παιδιά μου. Ό Πλαστήρας ήτα
νε δ μεγαλύτερος καί δ γρηγορότε
ρος ήρως τής Νεωτέρας Ελλάδος!...

ΤΙ όμορφη Λιλή Νταμιτα 
είνε λίγο κουτσσμύτα.

«·»
Καί ή Ντόροθυ Μακαίηλ, 
είνε έξοχη, μά...καίει (λ)

®*®

(*) Γλωοσάριον : Πολύ γλυκειά. Εις 
•ήν ιδιωματική·· διάλεκτον τών «τοιού- 
των».

Ή Μπρτγκίττα Χέλμ φωνάζει 
κΓ ή "Αννα Στέν αναστενάζει.

®«®
Ή καλή Έλιασα Λάντι 
είνε δλο λύσσα... λάντι.

*«»
Ό ώραϊος Βίλλυ Φρίτς, 
σ’ δ,τι άκούση λέει: πρίτς!

«®*
Μά γιά πές μας, Κλάρα Μπόου, 
πού τήν πάς τήν κλάρα... μπόου;

ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΑΦΕΛΕΙΑ
Ρωτούσαν τή μικρή τή Ρέζα.
—Τί κάνει ή άδελφή σου ή Φιφή;
—Τί νά κάνη ή καίλμένη, άπάν- 

τησε. Είνε στδ κρεββάτι!
—Μά τί; Είνε άρρωστη;
—"O-/t καλέ! Είνε κοκόττα!

Ρωτούσ’ ή μι άδελφή τήν άλληνε 
γιά τούς άποκρηάτικους σκοπούς 

(της,
τή Γεωργία τή γνωστή, 
δ πού χωλαίνει λίγο δ ποΰς της.

Καί τής άπάντησε ή κουτσή 
μέ μιά φωνίτσα «μπούτ λατσή» (*)  
πούμαιαζε σά γαλίάντρας: 
«Έγώ θά ντυθώ άντρας!»

ΠΕΖΟΤΡΑΙΟΥΔΟ
Δός μου τά χείλη m», γλοκβιί μοβ... 

Τά χείλη 3ου είνε μελωδία κι’ Ιε.ό μέσα 
ξεχύνονται χιλιάδες, Εκατομμύρια αύλοι 
καί πλημμυρίζει δλ’ ή αύλή...

Τό προζύμι τού πόθου μέ φλέγει καί 
μοβ φουσκώνει τά οτήβια... ’Ελα... Σφί
ξε μέ ττήν άγκαλιά σου καί πατήκωσέ 
με απάνω στό στέρνο σου ώσπου νά φύγη 
κ’ ή στερνή μου άνάσα.

Κελάϊδησέ μου τό σκοπό σου τό σορο- 
πάτο. ΚΓ άδειασέ μου ώς τόν πάτο τής 
ήδονής τά φαρφουρένιο ποτήρι. Μά, ώ, 
τού λουλουδιού σου τή γήρυ μήν τήν ά- 
φίνης στ’ άνέμου τΙς φτερούγες, πού μέ 
τού Ποπολάρου τΙς στριγγές κραυγιές 
γιά μιάν άνώτερη ήπαρξι, σίδερο καυιό 
στίς άμασκάλες τού ίμερου μέ τά δυό 
μου τά χέρια σ’ άπιβόνω...

Πριόνισέ μου τά μέλη μέ τό πριόνι 
τής χαράς καί τά ροκανίδια μου, σγου
ρές πλεξούδες, κατσαρός καδμό; δς τυ
λιχτούν στά λαιμά σου τά κάτασπρα σά 
σεντόνια.

Καί δον με νά σού πώ: 'Αμε στδ βιά- 
ολο

ΦΟΓΛΗ2 ΓΑΛΑΞΙΑΣ

ΜΥΣΙΉΡΙΑ
«Δέ ντρέπεσαι νά χώνης τδ δάχτυλο στή 

(μύτη ;» 
είπ’ δ μπαμπάς του στδ μικρό τδν Κώ- 

(στα. Έξω, κοπρίτη!» 
καί ύστερα μέ τή μαμά στήν κάμαρα 

(κλειστήκαν, 
γελώντας γιά τδν τρόπο πού γιά νά τόν 

(διώξουν βρήκαν!
*** 

Μ’ Από τήν κλειδαρότρυπα κυττώντας σέ

Αί έπατ/ελθοΰσαιΐ έκ Κων) πόλε
ις πρωταγωνίστρια! μας, σφκγταγκα 
λιασμένες δπως πάντοτε είς τοιοΰ- 
τσν στ/μειον ώστε ή άστυνομία μετά 
κόπου ήδυνήθη νά τάς χωρίση. Λέ
γεται δτι ολ πιρωταγωνίστρτοά μας ε
πήραν είς τήν Πόλη τόν. «Κακόν 
Δρόμον» καί άπέκτησαν τό πάθος τής 
χαρτοπαιξίας.

(λιγάκι 
άπόμειν*  κατάπληκτο τ’ άβώο τό παι- 

(δάκι 
κι’ έσκέφβη μέ παράπονο : «μέ είπαν» 

«κοπρίτη» 
έμένα, πού έχωσα άπλώς τδ δάχτυλο στή 

(μύτη...·

ΛΑΛΕΙ Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥ!
Λοιπόν μ’ αυτά τά θηλυκά, μ’ αύτές τις κόττες ήτοι, 
είπα κι’ εγώ νά παντρευτώ καί νά ανοίξω σπίτι. 
Μά γρήγορα κατάλαβα τή γκάφα τή μεγάλη 
καί μέρα-νύχτα χτύπαγα στον τοίχο τδ κεφάλι.
“Εζήτησα τήν εϋτυχιά στήν κόλασι τοϋ γάμου: 
ό βλάκας: δέν καθόμουνα καλύτερα στ’ αυγά μου......
Είν’ ή γυναίκα άκούραστο θεριό, π“ ανάθεμά τη: 
«λοΰσα» ποτέ δέν χόρτασε, «τραπέζι» καί «κρεββάτι».

*«*
Μά τΙς γυναίκες γρήγορα καθένας τί; βαρειέται.,.., 
—έτσι δέν είνε δίποδες συνάδελφοι; τί λέτε;— 
Λοιπόν μιά μέρα πού σκυφτό; καί μέ τά χέρια πίσα 
βημάτιζα σκεπτόμενος ποιά κόττα νά φιλήσω, 
ακούω κακαρίσματα, χάχανα καί παιχνίδια 
καί μιά καί δυό πετάγομαι ψηλά στά κεραμύβια. 
Στή διπλανή μας τήν αύλή ρίχνω τότε τά μάτια 

καί αναπάντεχα κυττώ 
ένα Κοττέτσι διαλεχτό

κ' οί κόττες του ήταν μιά καί μιά δλες γερά κομμάτια.
«®*

Μεγάλο ένθουσιασμδ ένοιοισα άμέ-σως τότες 
κι’ άπ, τδ πολύ μεράκι μου 
στρίβοντας τδ μουστάκι μου 

είπα στραβοκυττάζοντα; τού γείτονα τίς κόττες:
■—«Έ ρέ, ψυχή μου, πλάσματα πού βγαίνουν άπ’ τ’ αυγά I 
έ ρε ψυχή μου κόμματους πού χαίρεται δ πλησίον! 
απόψε τδ ζουνάρι μου πετάω γιά καυγά, 
θά γίνω Αύτοκράτορας πασών τών ..... «Κοττετσίων»

Έτσι είπα καί έλάλησα, 
τδ φράχτη έκαβάλλησα

καί μέσ’ τή διπλανή αύλή ώσάν άητδς πηδάω, 
βρίσκω τόν Κόκορα έκεί 
κΓ άπδ συνήθεια ίπποτική

τού 1 όω:—Μελλοθάνατε, τδ γάντι σοΰ πετάω!» 
’Εκείνο; μόλι; μ’ άκουσε, φεύγει — τί πανηγύρι:— 
πήγε ν’ άλλάξη σώβρακο καί νάρθη νά μέ δείρη. 
Ήτανε ένα; άσχημο; κι’ άνφά; μά καί προφίλ, 
ψωριάρης κι’ άσουλούπωτος μέ δίχω; σέξ-άπήλ. 
Τουχε ξασπρίσει τδ λειρί τή; ήδονή; ή μπάρα 
καί τούχε γίνει τοΰ φτωχού σάν τό δικό μου τώρα.

*«*

Σέ λίγο, νάτο;, βφθασε, τρέμοντα; άπ’ ανδρεία 
κι’ έλαβε θέσιν σχετικήν γιά κοκορομαχία.
(X κόττε; κρυφοκύτταζαν μέσ’ άπ’ τδν δρνιθώνα 
καί μέ χαρά περίμεναν τήν έκβασι τ’ αγώνα. 
Τότε έγώ γυρίζοντα; τού; είπα γιά ρεκλάμα: 
—«Συγγνώμην πού μονομαχώ μ’ αύτδ τδ παληοπράμμα:» 

®»«
Κι’ Αρχίζει ή μάχη: Χύμηξα μέ μύτη καί ποδάρια, 
χιμάει κΓ αύτδ; καί γίναμε μαζύ μαλλιά-κουβάρια. 
Χτυπούσα εγω, χτυπούσε αύτδ; μ, δλη τή δύναμί του, 

χτυπήματα πολύ φρικτά 
πού θάταν χάδια ’μπρδ; σ’ αυτά 

τά κονταροχτυπήματα ένδ; Έρωτοκρίτου!
***

Τότε στή μάχη ξαφνικά 
τού είπα έτσι φιλικά:

—«Φίλε μου, πέσ*  μου τί χτυπφς; καλλύτερα δεν παύεις, 
σου δίνω δυό λεφτά καιρό νά π$; νά...μεταλάβης.»

ΚΓ αύτδ; έπίσϊ,ς ξαφνικά 
μου είπε συμβιβαστικά:

-—«’Αντί ν’ άφίνω τδν καυγά νά τρέχω σ’ Έκκλησές, 
τί λές; τά κανονίζουμε νά πάρη; τί; μισές;»

Μά ’κεί πού ή μάχη άναψε καί τάχε σκούρα δ φίλος 
γιατί σέ μιά στιγμή ακόμα

νδκ άουτ θάπεφτε στδ χώμα, 
τδ σκάσαμε άναυλα κΓ οι δυό· πρενοΰσε κάποιος σκόλλος!

®*«
Υέ λίγο δμω; δ καυγά; ξανάρχισε καί πάλι 

μά μ’ ένα χτύπημα γερό 
χωρί; νά χάσω έγώ καιρό

τοΰ άντιπάλου μου άνοιξα στά δύο τδ κεφάλι.
Καί πριν «φωνήση ’Αλέκτωρ τρις» έγειρε τό κορμί του 
καί άπηρνήθη ό φουκαρά; τήν άχαρη ζωή του.
—«Εύγε σου ώ Συνάδελφε! τοΰπα σνγκινηθείς 
άπέθανε; τούλάχιστον προτού κερατωθή;!»

Γόνε τά; αιχμαλώτου; μου μαζεύω στ' άνοιχτά 
κι’ άφοΰ είπα μέ λεπτά νοήματα 
ρωμαντισμού; πολλού; κι’ αισθήματα, 

βστερα τίς έπέρασα μιά-μιά άπ" τόν....μπ>εζαχτά.
**«

Δέν έφεραν άντίρρησι καθόλου οί κακομοίρες!
—έτσι είνε πάντα βολικές σ’ αύτδ τδν κόσμο οί...χήρες.— 

Πέφταν στά χάδια στά φιλιά 
στήν πουπουλένια μου αγκαλιά.

καί λιγωμένες μουλεγαν άνοίγοντας τή μύ.η:

ΥΠΟ ΝΙΚΟΥ Β. ΡΟΫΤΣΟΥ
—«Είσαι πολύ ανώτερος άπδ τόν Μακαρίτη!» 
Καί δόστου ίδρωνα έγώ, δόστου λαχάνιαζα βαρειά, 
γιά νά ρουφάν τήν ήδονή στοΰ....Μακαρίτη τήν ύγειά!

Μά ’κεί π" έγώ σάν Κόκορα; έκανα τδ καθήκον μου, 
μεγάλη έπανάστασι; κηρύχτιριε στον οίκον μου! 
Οί νόμιμε; γυναίκες μου δέν πέρναν άπ’ αστεία, 
καί μόλις μυριστήκανε αύτή τήν απιστία, 
πΰρ καί μανία, έξω φρενών, σάν σκύλλες λυσσασμένες, 

βρίζανε, καταριόντουσαν 
καί νά μέ βρουν ίρχόντουσαν

καθώς στρίγγλιζαν έξαλλες καί άναμαλλιασμένες:
—«Άκούς έκεϊ ό άπιστος! ού νά χαθή ντροπή του! 
νά χύνη έξω τό νερό άφοΰ διψάει ή.... αΐ'λή του!»

Κι’ δλες μαζύ χυμήξαν» 
τδ φράχτη έπηδήξανε 

κι’ έπ’ αύτοφώρψ μ’ έπιασαν σέ σύμπλεγμα χυδαίον..., 
Ή ρήξις θά έπ»>ρχετο, ήτανε πιά μοιραϊόν.

***
Καί γιά νά μή άργώ άσκόπως 
ει·θΰ; κουμπώνομαι δπως-δπως 

κι’ άφοΰ έστάθηκα μπροστά άπ’ τις αμαρτωλές 
ώσάν Ιππότης Σακκουλές, 

φώναξα στίς γυναίκες μου καθώς μέ πλησιάσανε: 
—«’Αμάν! άμάν δέν φταίω έγώ, αύτές μέ ξελογιάσανε!»

—«Μάς πήρατε τδν Άντρα μας! φο'ιναξαν οί δικές μου, 
μέ τέτοιο φθόνο στή ματιά πού δέν είδα ποτές μου! 
Άντροχωρίστρες, άτιμες! έδώ θά σάς μαδήσουμε!»
—«Μάς σκότωσε τδν Άντρα μας κΓ έμεϊς θά τδν κρατή

σουμε!» 
βγάλαν έκεΐνες μιά στριγγλιά 
καί πιάστηκαν άπ’ τά....μαλλιά!

Τί πόλεμος! τί χαλασμός! τί μάχη αυτή μεγάλη’ 
τί τραυματίαι! τί νεκροί!
ή δέ Μπεμπούλα μου ή μικρή

άπ" τήν πόλΰ τρομάρα της κόντεψε ν’....άποβάληί
***

ΚΓ έγώ σάν δέν μέ βλέπανε, ξεγλύστρησα σκυφτός 
ή λογική μου ύπέδειξε πώς είμαι...περιττός.
—«Δέν 'πά νά γίνουν, σκέφτηκα, δλες μαλλιά κουβάρι, 
ώ διάβολε, ή αλεπού τί θέλει στδ παζάρι;!» 
Κι’ έτρεξα στδ κοττέτσι μου χωρίς ν’ άργοπορήσω.
έπρεπε νά ξεκουραστώ γιά νά....ξαναρχινήσω.

***
Άς όψεται, πού Κόκορα μέ έκανε ή Φύσις! 
δύο Κοττέτσια αύριο θά έχουν άπαιτήσεις... 
Είνε κακό: ό Έρωτα; άιια δέν έχει έμπόδια, 
σοΰ δυναμώνει τήν καρδιά, μά εξαντλεί τά πόδια;..., 

(’Ακολουθεί)
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ
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ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΣΥΝΕΤΑΡΑΞΑΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ 
ΠΡΩ Ι ΑΝ ΤΗΝ ΓΗΝ

Η ΚΙΝΑ ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘΗ ΑΥΤΑΝΔΡΟΣ
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΥΨΩΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑ

ΤΟΣΦΑΙΡΑΝ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΙ ΜΑΣ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΛΑΙΟΝΤΕΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΟΣ
ΠΥΡ-ΓΥΝΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

Σήμερον τήν πρωίαν, ένώ ή Κίνα έξύπνησε χαρούμενη καί γελα
στή, ένας υπόκωφος κρότος άνησύχησε τούς κατοίκους της. Δέν εΐ- 
χον δμως προφθάσει νά μάθουν από ποΰ προήοχετο, δτοτν όλόκλη- 
ρος ή Κίνα ήρχισε νά βυθίζεται είς τόν ‘Ινδικόν ’Ωκεανόν. ΟΙ Κι
νέζοι άλλόφρονες έσπευδον νά σωθώσι, επιβιβαζόμενοι λέμβων, είς 
τάς Απέναντι άκτάς, άλλά τίποτε δέν κατώρθωνον._

Είνε άδύνατος ή περιγραφή τής τραγικότητας της στιγμής αύτης.
Εις Κινέζος έχασε τήν γυναίκα του καί έτρεχε μέ άστραπιαίαν 

ταχύτητα είς τό Αστυνομικόν τμήμα διά νά τό άναψέρη.
Μιά άλλη Κινέζα, ή όποια είχε τό πρωί αύτό ραντεβού μέ τόν ά- 

γαπημένο της, έκλαιε καί ώδύρετο, έκριζώνουσα τάς τρίχας τής 
γαλής της.

Μετ' όλίγα λεπτά δμως μέ μίαν άπότομον κίνησιν ή Κίνα έρριφθη 
άπεγνωσμένως έπί τοΰ ώκεανοΰ καί έδυθίσθη^ ΑΙ ψυχαί τών Κινέ
ζων άνεδύοντο είς τήν έπιψάνειαν τοΰ ’Ινδικού ώκεανοΰ, δίκην χα
ριτωμένων μπουρμπουληθρών.

Άπό τά τετρακόσια περίπου έκατομμύρια τών κατοίκων της 
έπνίγησαν μόνον 399.999.999. Ό υπόλοιπος εις έσώθη ώς έκ θαύμα
τος, διότι έγνώριζε κολύμδημα.

Ειδικά συνεργεία, άποσταλέντα είς τόν τόπον τής καταστρο- 
φήβ, έπιδίδονται είς τήν συγκομιδήν τών_ νεκρών. Δέν καθίσταται 
δμως δυνατή ή άναγνώρισίς της, λόγιο τής καταπληκτικής όμοιότη- 
τος τών Κινέζων μεταξύ των. _ , „ ηηη

’Ονόματα νεκρών: Τσίν-Κίν-Πίν, Ρίν-Φίν-Τίν καί έτεροι 399.999. 
997 άκόμη, ών τά όνόματα μας διαφεύγουν έπιμόνως.

Παρήσαν οδλες ot 
(μονταΐς. 

ψηλές, νταρντάνες 
(κα; κοντές, 

4πδ τή Βάριο τί, 
μπεχροϋ ώς μέχρι 

(τδ Φροαάχι, 
τή οοοφροχέρα τή 

(Φανή. 
τή Βάγγω τήν «λε 

(πτομανή, 
δπού τά χαταοτή- 
μχτα τ’ άόειάζει 

( <ατδ τοαντάχ..
ί ««« 
ί Ήτανε κεί δ 11ε- 

(ριχλής, 
! άλλως λεγόμενος 

(«κουκλής-, 
: γιατ’ ήτανε δ κα- 

κόμοιρος «έν πέ· 
(δλογιοχομενο,

Καί είς τήν Γερμανίαν έπίσης τρομερά γεγονότα διεδραμστί- 
σθησαν.

“Εξαφνα καί χωρίς καυμίαν προειδοποίησήν όλόκληρος ft Γερμα
νία ήρχισε νά άνερχεται με καταπληκτικήν ταχύτητα πρός τήν στρα
τόσφαιραν. "Οσοι άπεπειράθησαν νά πηδήσουν εδρον οίκτρόν θά
νατον.

Ό Χίτλερ είνε ένθουσιασμένος.
— Μόνον έπί πρωθυπουργίας μου, είπε, μπορούσε νά γίνη αύτό....
Ή λοιπή Ευρώπη δμως άνησυχεΐ μεγαλως- διότι δέν θά 

κατορθώση νά είσπραξη τά όφειλόμενα πολεμικά χρέη. Άλλ’ ό 
κ. Χίτλερ έσπευσε νά τήν καθησυχάση, δηλώσας άπό τοΰ ύψους τής 
θέσεώς του:

— Μή φοδεΐσθε, άγαπητοί διά τά χρέη. Προσέχετε μόνον,^ προσέ
χετε I Διότι θά σάς τά πετάμε άπό έπανω καί πιθανόν νά σάς σπά- 
σουμε -ό κεφάλι 1

’Απεσταλμένος τής «Παπαρούνας», κιτταρθώσας νά άναρριχηθΐ] 
είς τό Βερολϊνον, μάς άποστέλλει βροχήν τηλεγραφημάτων, είς τα 
όποια κλαίων άφηγεΐται τά διατρέξαντσ-

Μ ΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ

ΑΦΗΡηΜΑΔΑ
Στό ’Ατελιέ συναντηβήκα.ν,<καλλ·.τέ- 

(χνες και οί δύο.
Αύτός ήταν δικηγόρος μέ δουλειές 

(φανταστικές, 
κείνη κάποτ’ είχε πάει μία ώρα σ 

(ένα ωδείο...
Καί περνούσανε οι μέρες πληχτικές 

(ή βιαστικές. 
***

Κάποτε αύτός τής είπε: «ζε βούζ 
(αϊμ» άδιαφόρως, 

γιατί, φαίνεται, δέν είχε τίποτ’ άλλο 
(νά τής πή... 

Καί τοΰ είπ’ αύτή «καϋμένε, ξέρεις 
(μ’ έχει πιάσει κόρος« 

καί τής είπε πάλι έκίΐνος δίχως 6- 
(ρεξη: «τάν πί...» 

«**
Πέρασαν ακόμα ημέρες καί γιά κεί- 

(νο δέ μιλήσαν. 
καί ξεχάσαν όλωσδιόλου δτι ήσαν έ- 

(ρασταΐ, 
ώσπού μιά στιγμή μοιραία σ’ ένα κα- 

(ναπέ κυλήσαν 
καί έγίνηκ’ ένα πράμα πού κι οί 

(δυό.,.λέ ντετεσταί.

Καί τοΰ είπε αύτή κατόπιν: πές μου, 
(έσύ άν τό θυμάσαι, 

γιατί έγώ δέν τό θυμάμαι δσο μά 
(δσο κι’ δν σκεφτώ...

—τί θά πή άλήθεια, Γώγο, τόσο ά- 
(φηρημένη νάσαι!— 

ή φορά αύτή είνε ή πρώτη πού έγί- 
(νηικε αύτό;

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Σήμερον κατά τάς πρώτας πρωϊ- 

νάς ώρας ηύτοκτόνησε λαβοΰσα Ισχύ 
ράν δόσιν σουμπλιμέ ή όκταέτις Αι- 
λίκα Κουκλή. Ή άτυχής μικρά προ- 
έβη είς τό άπονενο'νιένσ/ διάβημα 
διότι τήν έγκατέλειφεν δ σύζυγος 
τής άδελφής της.

ΜΑΘΗΤΡΙΑ
ΔΙΑΦθΕιΡΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ

Πα,ρουσιασθείς πρό τοΰ άστυνόμου 
τοΰ ΣΤ' τμήματος ηθών κ. ’Αδάκρυ
του, δ καθηγητής τής Φυσικής Πει- 
ραγματικής κ. ’Εφαψίας Χαϊδεμενά- 
κης, κατήγγειλεν είς αύτόν δτι ένφ 
κατεγίνετο είς πειράγματα έντός τής 
τάξεως έδέχθη αίφνης εις τάς άγκά- 
λας του μίατ^ έκ τών μαθητριών του. 
ή όποια τοΰ έπετέθη μέ άνηθίκους 
σκοπούς.

Είς τάς φωνάς τοΰ άτυχούς καθη- 
γητοΰ προσέτρεξεν ή σύζυγός του, ή- 
τις άφοΰ άπέσπασε τόν σύζυγόν της 
έκ τής άγκάλης τής άναιδοΰς μαθή
τριας, άπέσπαοε κατόπιν καί αύτόν 
τόν ίδιον είς τό ξύλον. Είς τήν μα
θήτριαν έπεβλήθη ή ποινή τής άπο- 
βολής.

Μυστήριο! Καί μοναχή 
έλειπε κείνη ή ψυχή 
ή Βάγγω ή κλεπτομανής—κοντά στδ νοβ 

(κι’ ή γνώση — 
καί σάν έγύρισ’ ή μαμμή 
σπίτι μέ δόξα καί τιμή
δέν τβδρε! Ή Βάγγω ή κλεφτρού τδ είχε 

(δλο σηκώσει!

1ΚΑΡΟΔΡΟΜΙΚΑ
(ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ)

’Αεροπλάνον λεωφορείον έπιστρέ- 
φον άπό τόν Σείρ-ισν παρέσυρε παρά 
τόν Γαλαξίαν καί διεμέλισε τόν Ιπ
πίαν Κλεφτοφάναρο"?, δ όποιος έβά- 
διζεν έπί τών γραμμών τοΰ σιδηρο
δρόμου "Λρεως — Ποσειδώνος 
(ΣΑΠ.) μέ έσβεσμένους τούς φα

νούς. Τά μέλη τοΰ οδτω διαμελισθέν 
τος διαβάτου μετεφέρθησαν ίίς τόν 
σταθμόν Πρώτων Βοηθειών έπί τοΰ 
γειτονικού "Αρεως, δπου έπεκολλή- 
θησαν προχείρως. Κατόπιν δ 'Ιππί
ας Κλεφτοφάναρο; άφέρη έλεύθερο;, 
μέ τήν σύστασιν να. μή άρεοβατή.

ΕΠΙ ΕΞΥΒΡΙΣΕΙ ΤΩΝ ΘΕΙΟΝ
Κατόπιν σχετικής μηνύσεως συνε 

λήφθη δ Μιχ. Βαγγελίστρας διότι 
έξύβρισε τόν θειον του και τήν Οείαν 
του.

| 13HQPA I 
V X
ΓΕΙΤΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΓΛΕΝΤΙ
2της Εύανβίας τής μαμμής, 
πού «έπιαίί»—λόγον τιμής!— 
τούς μάγκες δλους στή γρχμμή χχί πάοης

(ήλικ'.χς,
χ* είχε τό Φαίδων άνιφδ, 
πχιδάκι φίνο καί κομφό, 
πού ήτανε δ Δόν Ζοοάς χεινής τής cuvoi-

(«'«{,
ρετοίν ντανοάν είχαν προχτές 
μέ αεζεδοδρες διαλεχτές
γαρδοΟμπα χαΐ κοκορέτσι! πού μύριζ’ 

(οδλ’ ή χτίοι,
κ’ έφάγαν οϋλοι ±πηνώς 
φαί πού πήγε χαπενδς 
χ’ ήπιαν χρααούρα δχαδιές—έχε! νά δή;

(μεθύοι!

I ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΣΤΗ.. ΖΟΥΛΑ) I

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ!
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟ

ΔΕΙΑΝ ΤΟΥ
ΟΛΑΟΣΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΝ

ΕΞΕΘΕΩΣΕ ΚΥΡ1ΟΑΕΚΠΚΩΣ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΑ ΕΓΧΩ

ΡΙΑ ΠΡΟ Ι ΟΝΤΑ ΕΙΣΤΟΥΣ ΠΟΔΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡ
ΝΗΤΟΥ
Σήμερον (χθες) έπανηλθε εκ της περιοδείας του ό υποψήφιος 

βουλευτής τοΰ κόμματος τών Φιλελευθέρων κ. Έλ. Βενιζέλος. ΟΟ- 
τος χαίρει παραδόξως άκρας υγείας, παρ’ δλην τήν θριαμβευτικήν 
υποδοχήν, τής όποιας έτυχε είς τόν Πύργον καί τάς Καλάμας. Δι- 
λοχία συντακτών μας, έπισκεφθεΐσα αύτόν εις τήν οικίαν του, τόν 
ήρωτησαι σχετικώς μέ τάς θλιβεράς διαδόσεις πού έκυκλοφόρησαν 
είς βάρος του:

— Είνε άλήθεια, κ. Ποωθυπουργέ, δτι σάς πετοΰσαν ντομάτες, 
λεμόνια, καρόττα, μήλα κλπ. δταν «ομιλούσατε είς τά ένθουσιώντα 
πλήθη ;

— Μάλιστα, κύριοι, μάλιστα, μου πέταξαν στό κεφάλι άτπό δλα 
αύτά, άλλά είμαι εύτυχισμένος !

— Εύτυχισμένος I Διατί, κ. Πρόεδρε ; I
— Ό θεός είνε μεγάλος! Ξέρω καλά έγώ τί σάς λέγω. Τά έλλη>

δ Μιστός δ χλεφτοχοττάς, 
δ Γιακοομής δ φαφλατάς,
τής γειτονιάς άνφάς γχατές, τούτέοτι 

(χαϊδεμένος. 
«*«

Κι’ δντας χεϊ μέσα στδ τσαρδί 
άρχέψαν νά τοιλιμποορδί— 
οί μάγκες κι’ άντηχήοανε οδτια χα! 

(μπαλαμάδες
—αϊ ρέ θεέ, τήταν αύτδ 
γλέντι θερίο, ζηλευτό, 
νά κελαηδάνε τά παιδιά, νά χλαίνε ο! 

(μαμάδες. 
*«*

Καί είχε φτάο’ ή ώρα μιά, 
καί οβτε γάτα, οδτε ζημιά, 
τό πάν έδ.αξήχτηκε έν τάξει χαΐ εΐρήνγ,, 
μά τ’ ήταν κείνο τδ κακό! 
Τέτοιο γλεντάκι ειρηνικό 
ιτής Ευανθίας τής μαμής δέν είχε ξχ- 

(ναγίνει!...

Τώρα πώς γίνηκε αύτό, 
(μωρ’ ίσο καί νά τδ σκεφτώ 
γλέπετε ήμουνα παρών καί δέ θυμάμαι 

(—κρίμα!) 
δλοι βρεθήκαμε δμοϋ 
μαζί μέ τή γρηά μαϊμού 
πού ‘ταν ή οικοδέσποινα πρωϊ-πρωϊ στδ

ΑΦΊΞΕΙΣ
’Αφίχθη χθέ; tk τήν οικίαν του 

μετ' Απουσίαν τεσσάοιον ήιι&ρών δ κ. 
Δτχι. EsjiMpoikvo; δτατελών έν κραι 
πάλη μέθης.

—Γιά σκεφθητε άν ϊκαμνα έκλογικήν περιοδείαν εί; τήν Καλιφορνίαν; 
ΕΛΕΓΘ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

νικά έν γένει φρούτα είνε πολύ μικρών διαστάσεων. Γιά σκεφθητε, 
κύριοι, έ&ν, δ μή γένοιτο, έκανα προεκλογικήν περιοδείαν είς τήν 
Καλλιφ«>ρνίαν! θά έκινδύνευε καί ή ζωή μου άκόμη !

— Πως είδατε, κ. Πρωθυπουργέ, τό φρόνημα του λαοϋ της Πε· 
λοποννήσου ;

— Νά σάς πώ: Ή Πελοπόννησος κοιμάται άκόμη δσον άψορφ: τά 
πολιτικά φρονήματα !.„

— Δηλαδή ;
— θά ψηφίση γενκώς τόν στενόν μου φίλον κ. Τσαλδάρη.ν I

— Που «ίλλοΰ σκοπεύετε, κ. Πρόεδρε, νά όμιλήσετε ;
— Είς τήν Θεσσαλονίκην.
— Καί ποτέ θά φύγετε ;
— Χά, χά, χά! έχουσι γνώσιν οι φύλοηιες I Δέν ξαναπάω που· 

βενά I....
— Άλλά τότε πώς θά όμιλήσετε ;

— Άπλούστατα: μέ τό τηλέφωνο. Είνε τό πειό άσφαλές μέσον 
γιά νά έλθω είς έπικοινωνίαν μέ τόν λσόν μου.

— Διά τόν κ. Τσαλδ«ϊρην τί ίδέοτν έχετε, κ. Πρωθυπουργέ ;
— "Εχω τήν Ιδέαν δτι είναι ό μόνος πολιτικός άνήρ πού θά σώσή 

τήν ’Ελλάδα.
— Τόν θαυμάζετε ;
— Βεβαιότατα. Σκέπτομαι μάλιστα σοβαρώς νά προσχωρήσω 

είς τό Λαϊκόν Κσμμα.
— Διατί, κ. Πρόεδρε ; Πώς σάς ήλθε αύτή ή Ιδέα ;
— Τί νά κάνω, κύριοι I Πρέπει νά προσχωρήσω I "Ας δψεται 

αύτή ή καταραμένη άϋπνία που μέ βασανίζει. Έκεϊ μόνο θά βρώ τή 
γιατρειά μου.

ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
Είς τό τμή»τα Γενικής ’Ασφαλείας 

κατηγγέλθη δτι άπό τεσσάρων ήμε
ρων έχει έξρκραν.αβή έκ τής οικίας 
του δ πεντηκοντούτη; Άναστ. Μπαρ- 
γιέλας μετά τής ύπηρετρίας του Κα
τίνας.

Οί συγγενείς του έξεδήλωσαν τήν 
υπόνοιαν των δτι μεταβαίνει διά νά 
αύτοκτονήση. "Οσσν Αφορά τήν ύ- 
πηρέτρταν, φαντάζονται δτι τήν ή
θελε μαζύ του διά νά τόν υπηρετεί 
είς τόν Παράδεισον δπου Ασφαλώς 
θά μετέβαινε, κατά τήν γνώμην πάν
τοτε τών συγγενών του.

ΚΑΛΛΙΟ ΑΜΠΑΡΑΠΟΙΕΙ
Ό κύριος Μ. Μπασμένος καί ή 81; 

Εύρ. Μισότριβου έδωσαν άμοιβαίαν 
ύπόσγεσιν γάμου.

Τούς δακτυλίους Αντήλλαξεν δ μι
κρότερος υιός των κ. Φ. Μπασμένος 
βουλευτής.

ΙβΟΥΑΗΑ «ΑΠΑΠΡΑΦΙΙ
Κ α ν Καλλιρρόην Ρ υ π α- 

ρ έ ν.—Δέν είνε Αλήθεια, κυρία μου. 
Μάλιστα. Ή Ενα έφοροΰσε «ηηήβως του 
αλέττεκ άπό φύλλα συκή;, άλλά ώρι- 
σμένα; περιόδους τοΰ μηνός έφοροΰβε 
παπαρούνες.

Κον ΓιάννηνΤσιριμώ- 
κ ο ν.— Δέν έχει δίκηο ό Ιερεύς τής έ- 
νορίας σας. Τό ποδόλουτρον δέν συγκα
ταλέγεται στά έπτά θανάσιμα Αμαρτή
ματα.

ΚονΓ. Κονδύλη ν.—Ναί, τό 
γνωρίζομεν. Κάποτε δ Ναπολέων παρέ- 
μεινεν έπί εξ ημέρας έφιππος, χωρίς νά 
πλάνη τά πόιδα του. Γι’ αύτό καί ώνο- 
μάσδη μύγας.

Κον’Αλ. Μυλωνά ν, Ιππο-υρ- 
γόνιήςπεδιάδο ;.— Μάς γρά
φετε : «ήφχαριστίδιν πολύ δυάτιν διμο- 
σίευσιν τις έπηστολί ςιμου Ις τό «φίλον 
τής «Παπαρούνάς» κέ δυέτακσα νά I- 
σαχβί Ις τά σχολήα. "Εροσ«ον!» Τά λό
για σας αυτά μά; συγκινοΰν καί άποδει 
κνύονν τήν ευγένειαν τής έξαιρέτου ψυ
χής σας. Πρό πάντων αύτό τό «έρο-

Μλ». θά μάς μείτη «άλισμόνιτοτι»!
ΚονΖαχ. Παπαντωνίου, α- 

ν ε ρ γο ν. Έόνικήν Π ιναχοΟήχην, ’Ε
θνικήν Τράπεζαν, Εθνικήν Σννέλευσιν, 
Εθνικόν θέατρον, ’Εθνικήν ’Ασφαλιστι
κήν Εταιρείαν, ’Εθνικήν Λογοκρισίαν, 
’Ελεύθερον Βήμα, ’Εφημερίδα τής Κι> 
6ερνήσεως, ’Εθνικόν Άριστείον, κλπ. 
κλπ. Αΐτησίς σας έλήφθη ύπ’ δψιν. Ε»· 
θΰ; ώς κενώσετε μίαν τών θέσεων σας, 
(Νί καταλάβετε τήν χηρεύουσαν θέσιν 
εοΰ κλητήρος τής «Παπαρούνας». Έν 
ιφ μεταξύ περάστε δπως μπορείτε!

ΚονΚ. Π αρθένην, ζωγρά
φο ν. — Ή γραμμή σας έχει μιά ένάρ- 
γεια ξέπλεχη καί μυριοχαμουροπλούμι- 
στη, «οστόσο μέσ’ άτό τά σώψυχα τών 
ν-.όσθιω της βαρειομυρίζει άστέναχτη ή 
άγκινάρα τοϋ σκέδιου και ζαβλακώνει τ’ 
άζαβλ«ίκωτα. Δουλέφτε τό πλάνο μ’ Α
έρα μπόλικο, σφιχτά, βαστώντα; τ’ Ar 
εροπινέλο δρτσα κατά τούς Άέρηδες, 
καί τότε τά ξαναλέμε...

ΆδελφήνΓεωργία ν.— X 
στίχοι σα; χωλαίνουν πολύ. Προσέχετε 
δταν γράφετε. Έν Ανάγκη, Αλλάχτε 
πόδι.

Ό Ταχυδρόμος
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ΠΟΛΙΤΙΚΑ! ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ!

I

Αντε νά βρης λογαριασμό στήν όμορφη Ελλάδα I 
Πάρετε γιά παράδειγμα τόν κύριο Βενιζέλο: 
Άλλοι τόν λένε άγιο κι’ άλλοι ΤουρκοεμάδαΙ 
Τί πράγματα περίεργα I Σοΰ φεύγει τό τσερβέλο I 
Γιά τόν Τσαλδάρη άν ρωτάς, άλλο κακό έτοΰτο I 
Είνε ύπναράς πού σιχν αύτον δέ γνώρισε ή σφαίρα | 
"Η είνε άξιος καί πουλιά νά πιάνη στόν άέρα 

καί γιά τή χώρα άποτελεΐ πολύ μεγάλο πλούτο |
Νά κΓ ένας πούνε τίμιος κι* εύθύς.... μέ τό καντάρι 
Πόσα δέ λένε καί γι' αυτόν τόν κύριο Καφαντάρη ! 
Ζητούσε έπί πίνακι τήν κεφαλή τού άφέντη του 
καί νά τόν βρίζη διαρκώς τδχε μεγάλο γλέντι του. 
Μά ύστερα μετάνοιωσε κΓ αυτός—τί τοΰ πληρώνεις 
καί δήτε τή συνέχεια τώρα έπί της όθόνης I


