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Γενικός ’Αντιπρόσωπο; 
διά τήν «Παπαρούναν» έν ’Αμερική: 

ANTHONY MAVROYIANNIS 
HOTEL BYRON

249 WEST 49TH ST. 
NEW YORK, Ν. Y.

ΙΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑ2

&ΧΙΜΕΥ2 ΜΙΚΙ1ΝΙΜΙΚΙΙ»
Κατ’ έπανάληψιν ή άπογευματινή 

έφημερίς «’Αθηναϊκά Νέα» τοΰ κ. 
Δ. Ααμπράκη, γινομένη δργανον είς 
τούς πόδας τού γνωστού ·-

, καί κζοντος συντάκτου
της Άχιλλέω; 'Αχμάκη, ό όποιος 
ώς μόνον κοινόν μέ τόν δμώνυμόν του 
ομηρικόν ήρωα έχει τό δτι είνε άτρω 
το; και απρόσβλητο; είς τάς προσόο- 
λάς, λόγφ τού τριπλού θώρακος έκ 
λέρας πού περιβάλλει τό 3- ερω
μένον σώμα του, άσχολειται μέ τήν 
<ϊς τό «Περροκέ» παιζομένην έπιθεώ 
ρησιν «Παπαρούνα» τού Πώλ Νόρ 
καί ζητεί τήν... κεφαλήν της έπί 
πϊνακι. Οί άναγνώσται τής «Παπα
ρούνας», έν Άθήναις καί Πειραιεί, 
πού άποτελούν δυστυχώς, μικρόν πο- 
σοστόν τών δεκάδων χιλιάδων θεα
τών πού παρηκολούθησαν τάς παρα
στάσεις τής έπιθεωρήσεως «Παπα
ρούνα», γνωρίζουν πολύ καλώς ότι 
τό μοτίβο πού χρησιμοποιεί δ κύρ— 
’Αχμάκης, δ όποιος κατηγορεί τήν 
«Παπαρούνα» ώς διακρινομένην διά 
τάς βωμολοχίας της, δέν είνε δυνα
τόν νά σταθή. ’Αλλά έκείνο πού είνε 
αύτόχρημα γελρίον είνε ότι δ μα- 
στοο-’Αχμάκης έπανερχόμενος άνά 
κάθε δευτίραν ήμέραν είς τήν πολεμι 

’ϋτου κατά τή; Παπαρούνας·: βε-
νει ότι «μόνον άπροειδοποίητοι

-•-.Λοαίνει κάθε βράδυ είς τό 
«Περοκέ»συνοδεύων μάλιστα καίμίαν 
χαριτωμένην κυρίάν; Μήπως διότι 
δέν πρόκειται περί τής ίδικής του 
γυναικός, άλλά περί ά.ής γυναικός 
φίλου του; Και, ώς φαίνεται, ήμπο- 
ρεΐ κανείς νά συνοδεύη είς τό «Περ
ροκέ» τήν γυναίκα άλλου καί ·ά τήν 
έκθετη εις τόν κίνδυνον νά διαφθα- 
ρή άπό «άηδή καί αισχρά άκούσμα- 
τα!» ώς άνοήτως Ισχυρίζεται δ ‘’Αχ
μάκης, κατηγορών τήν «Παπαρού
ναν» !

Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΣ
Κον Π. Κ. Συντάκτην «’Αθην. Νέων». 

Ούΰέποτε έφανταζόμαστε, κ. Π. Κατη- 
φόρη, δτι θά έόάζατε τήν ύπογραφή σας, 
έστω καί μέ τά άρχικά της, κάτω από 
κείμενα πού σάς ύπηγόρευσε ή άνσητι 
έμπάΟεία τού...... ..  σας..
Ντροπή!

Κον Νίκου, φαρμακοποιόν, Ψυχικό.— 
Συνεργασία έλί^ρβη. Δυστυχώς τέτοιες 
ανοησίες γράφουμε καί μεϊς—Ιδίως έ- 
μεϊ;— καί δέν εννοούμε νά παραχωρή
σουμε τό μονοπώλιο σέ κανένα. Γράφτε 
άλλες κατώτερες καί στείλτε μας.

Κον Φ. X. Ψ. Ω. — Μά; έστείλατε 
πρό καιρού συνεργασίαν καί δέν τήν έ- 
δημοσ.εύσαμεν, ούτε σάς άπαντήσαμεν 
σχετικώς, Απειλούσατε δέ δτι έν περι- 
πτώσει μή δημοσιεύσεως όά έπανήρχε- 
οίίε δριμύτερος. Γιατί δέν τό έκάνατε; 
Περιμένουμε.

ΑΖΑΞ, Κάϊρον. — Ή στιχουργική 
σας συνεργασία δχι καί τόσο σόϊ... Διά
βολε ! Έσεΐς γράφετε καλύτερα. Αΰτό 
φαίνεται άπό τό γράμμα σας καί ιδίως 
άπό τήν φράσιν «σά; άποστέλλω 300 
λίρας ’Αγγλίας» είς άμοιβήν σα; δ.ά 
τήν δημοσίευσιν τών άριστονργημάτων 
σας. Δυστυχώς, μά; έγράψατε ψέμιια- 
τα. Εί; μάτην περιμέναμε τά; 300 λί
ρα;. Πάντω; καί άν διπλασιάσετε τό 
ποσόν δέν #ά μά; πείσετε δτι τό «έμ- 
πόριον» όμοιοκαταληκτή μέ τό «μονο- 
ποΰ.ιοτ'». "Αμ’ δέ !

Κον Π. Κ.,. Κων)πολιν. — Έχετε 
καιρό ποΰ τό πάβατε ; Κακόμοιρο παιδί. 
Σκ " Ήτε έφόσον είνε κα ρό;, γιατί δν 
δυ.η Κ«« ■υμε αύτό ποΰ μά; έστείλατε 
I'.-MaL· Τ" >: συνεχιία.;. ’Αλλά γιατί 

νμε στό kpjn^,fia;; Έ- 
Γ "μωρίαν σα; ό 

Φω ,son·». ΆλΜ γΜτί τόσθ 
μόρτη; σας ;

,ΑΙ ΕΠΙΣΤΌΛαΤμΤγ

Ή «Παπαρούνα» μεταξύ τών πολ
λών της καινοτομιών είσήγαγε είς 
τήν πρω>τεύουσαν...τούς ούρανοξύ- 
στας. 'Ιδρύσαμεν λοιπόν τόν άνωτέ
ρω ουρανοξύστην, όπου έγκατεστή- 
σαμεν τά γραφεία μας. Είνε δε τόσο 
εύρύχωρα, ώστε μπορούν νά περα- 
λάβουν δλους μας τούς άναγνώστες 
άνέτως.

οτερ’ άιτβ τά Πωλ-νογραφήματά 
σου πηρ» τήν άπόφασιν νά πέσω 
άπο τήν Άχρόπολι και τή ατιγ- 
μή άκριέώς πού ετοιμαζόμουνα νά 
γκρεμιστώ &υμή&ηκα μικρό μου 
χρέος πρός φίλον έμπορον ποΰ εί
χα νά τακτοποιήσω. Μ ή θέλοντας 
δέ νά κακοφημισδώ έστω καί μετά 
θάνατον έτρεξα νά τον έξοφλήσω 
καί απάνω πού είχα ποιά έλευθε- 
ρωθή γιά τό μακρυνό ταξεϊδι, πα- 
ρεσύρθηκα σέ βεόαιώ άπό τά βέλ-

ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΑΝΑΚΑΛνΨίΠ ΤΗ ί "ΠΑΠ; ΡΟΪΝΑΣ,,

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΕΝΕΤΕ ΣΤΑ ΚΡΥΑ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ

Ό μόνος τρόπος γιά νά μή μένετε στά κρύα τού λουτρού, βεβαιώνει δ 
φίλος τού φύλλου τούτου κ. ’Ελευθέ ριος Μπανιόλ, είνε νά μπαίνη κανείς 
στό μπάνιο του μέ τά ρούχα του καί νά μήν άνοίγη τό ρομπινέ. Μόνον έ
τσι ήμπορεί νά είνε βέβαιος ότι δέ ν θά βραχή καί δέν θά μείνη είς τά 

κρύα τού λουτρού. Μία δοκιμή άρκεί νά σάς πείση!

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ ... Π 6ίί ΜΑΤΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗί ΕΟάΟΜΑΑΟΣ

Ή Κ ο ρ I λ τού Μ α ξ I μ, έπι- 
οτρέφουσα άπό τό Συνέδριου x Α 
καταγίνεται νά... χ ο ρ ε ύ η άντί νά 
έργάζεται, έγινα κχτχπόρφ>ρη σάν π α- 
π α ρ ο 0 ν α διότι μόλις εάρέθη στδ 
μέγαρό της εύρε τό ζεϋγος τδν ΰπηρετών 
της πολύ πλησίον τδν,.,.ζαχχρωτδν καί 
μάλιστα νά καταγίνεται είς τδ νά τρώγη 
τά τελευταία μ ε λ ό-μακάρονα.

—Ε I σ 9 ε τά δυό χ οι 
ν ι α, ήρχιζε νά φωνάζη. νι 
νά σονεχίση γιατί τήν ^tT’n--r

Λ»,* γήτρα των διάφορων εμπορευμα- 
ό «Μόρτης των καί δάνοντας καινούργιο χρέ- 
1 άγριος ό ος άνα8εώρησα τήν άπόφασίν μου 

γιά αυτοκτονίαν. ’Ήδη εκφράζω 
και δημοσίως τάς εύχαριστίας μου 
πρός τόν αγαπητόν φίλον Σ.Σταυ 

(ρίτην (τό Κατάστημά του είνε Πε 
σμαζόγλου 7) πού έγινε ή αιτία 
νά έζακολουδώ νά ζώ παρά τήν 8έ 
λησίν μου.

Μέ πολλήν άπογοήτευσιν 
ΠαράΤριχα Μακαρίτης

■
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: ίης Δικαιοσύνης, άπως 'έ

τβ·

ΑΚΑΡίΙΠΟΣ-ΥΠΟΚΟΜΟΣ
Εινε γνωστόν δτι μόνον οί άνήθι- 

κοι όμιλοΰν περί ήθικής. ’Εξηγείται 
λοιπόν πώς δ διαβόητος διά τήν άπλυ 
αίαν του ’Αχμάκης δμιλεϊ διαρκώς 
περί ήθικής καί... καθαριότητος. 
Άλλ’ άς έρωτήση δ ’Αχμάκης ού- 
τος τόν κ. Σπ. Μελάν τί περί αύτοΰ 
καί τής ρυπαρότητός του μάς διηγεί
το μία ->τρια πέρυσιν, είς τό Κα
λαμάκι καί ύστερα ά; όμιλή, άν ήμ- 
πορή περί βωμολοχιών καί δχετών! 
Άλλά τί χρειάζεται ή μαρτυρία τής 
πτωχής · ερέας; Έγνώσθη δτι 
κατά τήν πρεμιέραν τού «Κοριτσιού 
τού Καμπαρέ» είς τό «Άθήναιον» δ- 
μάς θεατών πού είχαν τό άτύχημα 
νά κά&ωνται κοντά είς τόν άνθρωπον 
—ύπόνομον ήγέρθησαν διαμαρτυρό- 
μενοι καί ήλλαξαν θέσιν φράσσοντες 
χαρακτηριστικό»; τούς ρώθωνας, εί- 
δοποιηθίϊσα δέ ή διεύθυνσις τού 
«Μπροντουαίη» άπέστειλε δύο ταξι- 
Α «, μέ ψεκαστήρας πρός άπολύμαν 

σιν τοΰ μέρους. Τό αύτό γίνεται καί 
εις τό «Περροκέ» δταν μεταξύ τών 
θεατών εύρίσκεται δ άνθρωπος—ύπό- 
νομος. Κενόν σχηματίζεται γύρω του, 
καί δ Αχμάκης μειδιά αύταρέσκως 
διότι έτσι ήμπορεί νά άπολαμβάνη 
μέ άνεση τήν παράστασιν τής «άη- 
δοΰς «Παπαρούνας!...»

। ΠΑΡΌΛΙΓΟΗ ΑΥΤΟΧΕΙΡ
Δημοσιεύομεν τήν χάτωδι επιστολήν.
Φιλτάτη «Παπαρούνα», 
Γεμάτος μαύρη απελπισία ύ-

TO NOΥ ΣΑΣ, ΘΕΑΤΡΩΝΑΙ!
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| —Πώ; τοϋ μιλά; ρέ τού 
τσιού; Τό γνωρίζεις;

—Πώς δέν τό γνωρίζω!
—Πού τό έχεις ίοή ρέ;
—Στόν κινηματογράφο. Ή Τζό- 

αν Κράουφορντ δέν είνε;

KOpt-

ΐΓϊίΙί

ifnonr^orv~i;

ΠΟίΏΟΟΑΓΊί'

«II!
ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
λΟΝΪϋ MJPIIIAHI ΑΗΤΪΑ13ΑΙ33ΥΣ

......................... . ..... 1< .»,Λ*.....!,!___ ii-J-lLJΟ διευθυντής τοΰ θεάτρου πρός τόν κ. 
Ά χ μ ά κη ν.—Σάς παρακαλώ, κύριε, πηγαίνετε νά πάρετε ένα 
μπάνιο, γιατί μοΰ άιδειάσατε τό θέατρο. ...

πάσης άξίας, παντός είδους ώρο- 
λάγια, παλαιά άσήμια, παντός εί
δους παράσημα, Νομίσματα ΚΑ- 
ΠΟΔ1ΣΤΡ1Α (Φοϊνιξ) παλαιά 
Ελληνικά Χαρτονομίσματα (άκέ- 
ραια), παντός είδους παλαιά κε
χριμπάρια, ώς καί φινδισένια άν- 
τικείμενα, μέ τάς άνωτέρας τιμάς 
όλων τών άλλων καταστημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
. Μή πωλήσετε τά κοσμήματά σας 
προτοΰ μάς ίπισκεφθήτε καί τοΰτ<> ; 
πρός τό συμφέρον σας. J

’Επειδή πολλοί συνάδελφοί μου < 
Εκμεταλλεύονται τό όνομά μου, 4 
προσέξατε είς τήν διεύθυνσιν καί ί 
τον άκριδή άριθμόν 56. S

ΧΡ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ί
ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΣ-ΧΡΥΧΟΧΟΟΣ |

ΑΘΗΝΑΣ 56 *-

E «οέπει νά'τά νέχων-
ρέτηςλο όποιος ηρχιοε να δικαιολ: 
ται....

—Σ άν σμίξοβν δυό κι 
δ ι έ ς, Κυρία.

Ο5-.ε δμοις κι’ αύτός πρόφβααε νά 
λειώοη τήν ψράσι τοο...Φχίνε 
και άλλο: είχε τυλληγίή άπό ,_ ,__
του νά κλέπτη όπώρας...καΙ ήναγκάσίηνά 
□ταματήση είς τό άκουσμα τής φο'νής... 
τής κυρίας τομ ποίι ταυτοχρόνως τούλΐ- 
γε : r

—Σιωπή, διπλωμάτη τδν 
γ υ ν λ ι κ 6 ν....

Τότε, ή μέχρι τής ατιγμής 6ω€ή υ
πηρέτρια, κάτι προσεπάβητε ν’ άναφω- 
νήοη καί μέ κλάμματα τής τελευταίας 
παραγωγής...σάν έπί πλέον....«φόξ μοΰ- 
βιτον νηοϋς», στά μάτια, άρχισε κΓ αυ
τή μέ τή σειρά της...

—Ή γυναίκα καί τ’ ί η- 
δ ό ν ι, Κυρία....

Μά σταμάτησε κΓ αύτή, σάν τή γυ
ναίκα τοδ Λώτ, γιατί ή κυρία της τώρα, 
τή; έδειχνε τήν ώ,οαία έζωτερική πόρτα 
τού σπιτιού, συνοδεόουσα τή χειρονομία 
της μέ τήν φράσιν «πήγαινε καί μ ή 
ρωτ?ς γιατ ί...»

Ή νεαρά φεόγουσα δριστικδς, έκοβε 
τήν άγουσαν πρός τήν πόρταν καί μονο- 
λογο5σε....«α ύ τ δ ν θέλω καί 
αΰτόν θά π ά ρ ω»...ναί...

Στρέψασα δέ, πρός στιγμήν τούς Ο
φθαλμούς..αιέ χαρά μεγάλη είδε καί τόν 
έν...συνεργασίφ νεαρόν, ν’ άτκολουθή τά 
Ιχνη της χωρίς νά μονολογή δμως αύτός, 
άλλά εύκρινδς ν’ άκούη τήν κυρίαν του 
πού έπεσφράγιζε τή βρα&υά, τή σκηνή, 
τά ζαχαρόπηττα καί τά μελόπηττα μέ τδ 
Δέν θέλω νά μάθω ποιός 
εί σ α ι....

:αι &έ ότι 
τήν κυρία

ΑΣΦΑΛΕΙΑ!
ΔΙΑ ΖΩΗΝ, ΠΥΡ (Ο ΜΑ 

ΔΟΝ), ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Άπευ&υντέον είς Τμήμα 
Γενικής ’Ασφαλείας.

Ιδιαίτερον τμήμα.... έκτε- 
λέσεων.

Γιά καλά καί γιά κακό 
ά-σφαλϊστε τά στόματά σας.

4
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μόλις <1.™ “ ην «παρουναν»
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διαπρεπούς λογοτέχνη, ; του 
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ

Νέα καί πάλι ντράβαλα θά έχουμε όπως φαίνεται, 
κεΐ στή Θεσσαλονίκη, 
τό ένα κόμμα έθύμωσε, τδ άλλο κόμμα μαίνεται 
και πολεμούνε καί τά δυδ άγρια γιά τή νίκη. 
Λέν πώς τδ χρήμα άφθονο γι’ αύτδ τδ λόγο ρέει 
καί τδ'άτού τδ πειδ γερό τδ έχουν οί Εβραίοι 
στά χέρια τους καί γίνανε τής έριδος τά μήλα 
καΐ άπ’ αύτούς θά έξαρτηθή σέ ποιόν θά πάη ή μαυρίλα.

Τρέχουν έκεί οί άρχηγοί τών δύο τών κομμάτων 
κι’ άρχίζουν τά λιμά των.
ΙΙάει δ γενναίος άρχηγός Κονδύλης άνευ ξίφους 
διά ν’ άγρεύση ψήφους 
καί δ τρανός κι’ έρίγδουπος τών κεραυνών πατέρας 
βροντοφωνεί κι’ άπ’ τή φωνή δονεϊται δ άέρας 
δτι τή νίκη θά χαρή τών λαϊκών τδ κόμμα 
καθώς τδ λέν οί λαϊκοί δλοι καί μ’ ένα στόμα. 
Πήγε δ Τσαλδάρης, μίλησε, τούς τάπε ένα χέρι 
κι’ ύστερα ήλθε ή σειρά τοϋ άγαπητοΰ Λεύτερη. 
Δέν έννοεϊ δ ένδοξος νά ήσυχάση γέρων, 
ό άρχηγός τοΰ κόμματος τοϋ τών φιλελευθέρων, 
ό έν πολλαϊς καί φοβεραϊς γηράσας άμαρτίαις, 
πού στήν άρχήν άν έμενε δύο τετραετίες, 
αντίο Ελλάδα όμορφη, θά πήγαινες χαμένη.
Καί μ’ άπορία όλοι ρωτούν’ τί θέλει έδώ καί μένει;
Μά είν’ άλήθεια νά ρωτάς' τί άλλο θέλει τάχα, 
παρά νά κυβερνάη αύτδς παντοτεινά, μονάχα, 
μέ τδ γνωστό χαμόγελο είς τά τζοκόντεια χείλη του 
καί νά μασο-'ν οί φίλοι του;
*Ω έπιμονής ύπόδειγμα κακής κι’ άνιστορήτου!
Μά τώρα βρήκε σίγουρα κι’ αύτδς τδ μάστορή του. 
Ό ήσυχος δ άνθρωπος, πού ήρθε άπ’ τδ Καμάρι 
αθόρυβος κι’ αργός 
άφοΰ έπί χρόνια μπόλικα κοιμότανε μέ χάρη 

£ςί^^^^χφνου έ ξύπνησε κι’ ήταν πρωθυπουργός, 
xw i—■ϊ®^®«ίγΊ.αύ7Λς..διάνθρωπάκος 

ά^Ετου?ς του

κατώρθωσε^ έκ^ΜΧ^^Λ’ τά 
' * τδν κάνη σάν

£κει να τρέννι
...............................................................................................................................................

καί ήσυχία δέν έχει, 
ώς πού νά πάρη τδ λουφέ καί πάλι στά γεράκια του, 
αύτάς καί τά τσιράκια του.
Μά ή «Παπαρούνα» στέκεται άπάνω άπδ τά κλίματα 
καί ούτε άπδ κανένα τους δέν έγει άντισηκώματα. 
Βλέποντας τήν κατάσταση, ψυχραίμως σχολιάζει 
καί μ’ δλα κάνει χάζι.
'Ωστόσο, δσα λέγονται γιά τή Θεσσαλονίκη 
σ’ έναν άστδ φιλήσυχο πρέπει νά έμπνέουν φρίκη! 
Μπράβοι, χαφιέδες, άτακτα κακοποιά στοιχεία 
τής «Νύμφης τοΰ Θερμαϊκού» πάνε τήν ήσυχία 
νά βάλουνε σέ κίνδυνο γιά τά έκλογικά 
κι’ οί μέν κι’ οί δέ τά πράματα τά λένε τραγικά 
καί προφητεύουν αίσχη 
δπού θά προκαλέσουνε οί λαϊκοί καί ή Λέσχη, 
Ό Καφαντάρης βρίσκεται έκεϊ, δ Εύρυτάν 
κι’ έκεΐνος καί οί φίλοι του τή νίκη τους ζητάν 
καί δ γνωστός Αρκάς 
πούχει γεράς άρχάς, 
άλλο άν δέν ξέρει ή δεξιά τί πράττει ή άριστερά του 
μιλεϊ μέ τή σειρά του 
καί παρασταίνει τδ νταή, 
άπδ τδ βράδυ ώς τδ πρωί 
κι’ άπ’ τδ πρωί ώς τδ βράδυ!
Ώ πράματα μυστήρια πού γίνοντ’ έν .Ελλάδι!
Λυσσάξανε, λυσσάξανε οί πολιτικοί μας δλοι! 
"Αλλοτ’ δ πατριωτισμός τούς έσπρωχνε στήν Πόλη 
μά τώρα νά κυριέψουνε πάν τή Θεσσαλονίκη 
καί σάν θεριά τσακώνονται σέ ποιόν πρέπει ν’ άνήκη. 
Και δ λαός π’ άκούει αύτδ τδν φοβερόν άγώνα 
τήν παροιμία θυμάται: 
«δυδ γάιδαροι τσακώνονται σέ ξένον άχυρώνα» 
καί ήσυχος.... κοιμάται.
Τί γίνεται! Τί γίνεται! "Οπου τδ μάτι κι’ άν στροφή 
βλέπει νά άναγγέλλεται κάποια καταστροφή.
Ό Βενιζέλος έφυγε προχθές άπ’ τήν ’Αθήνα

άφοΰ έμεϊς τήν Κυριακήν αύτή δέ θά ψηφίσουμε, 
σέ γεγονότ’ άς στρέψουμε τήν προσοχή μας άλλα, 
λ’.γώτερο μεγάλα, 
άλλά ένδιαφέροντα έξ ίσου τδ κοινόν 
τής πόλεως τών ’Αθηνών 
καί τής Ελλάδος πάσης 
καί πού καμπόσα άπ’ αύτά σέ κάνουν νά τά χάσης.
Μεγάλη άνακαλύψανε σπείρα διαρρηκτών, 
πού αρχηγό τους είχανε, λέν, κάποιον πολισμάνον 
πού ή τρομάρα ήτανε τών άττικών νυκτών 
καί δροΰσαν έπί εύφυώς συντεταγμένων πλάνων.
Στό τέλος τούς έπιάσανε κι’ δ πόλιαμαν δ ίδιος 
δπού νά πιάνη άλλουνούς δέν ήταν έπιτήδειος, 
τδν έαυτό του έπιασε, στδ φρέσκο τδν ώδήγησε 
καί περιέργως τούς καρπούς τών έργων του έτρύγησε.
Μιά νέα, τόν άέρα της πού είχε πάει νά πάρη 
άπάνω στή Πεντέλη 
δέκα πού έδουλεύανε έκεί σ’ ένα νταμάρι, 
τήν πιάσανε, τή βιάσανε, τή δείρανε κι’ έν τέλει 
τήν άφισαν τή δυστυχή 
μέ τήν τρομάρα στήν ψυχή.
"Οταν τούς δυδ βουτήξανε, τούς πήγανε στδ τμήμα 
κι’ έκεινοι (ομολόγησαν μ’ άναίδ-ια τδ κρίμα 
μά είπανε' δέ φταίμε μεΐς! ’Εκείνη μάς Ιβίασε, 
καθώς μάς είδε όμορφους, άμέσως άφηνίασε 
καί είπε ή άφιλότιμη γυναίκα: 
Παιδιά, σάς έρωτεύθηκα, σάς θέλω και τούς δ?' 
Ήτανε μέρα δυορφη κι’ άπάνω στήν Πεν^ί3^ ΛΟ1Η. 
ξαπλώσαμε τά όμορφα κι’ δλόλευκά τη; >....
πού ήτανε σά μάρμαρα, πανόμορφα 
Κύρ—άστυνό»·.',ί φταίμε μεΐς i__ s· · "·■’ <

νοΰ, τ^όπο^^ι 8gU™v'“jrA’1(>“T°v κε 
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΊΙΒΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΕΣΥ! ΓΡΙΦΟΙ

ΥΠΟ ΤΥΦ.
(Πιθανή συνέχεια άπό τό προη

γούμενο)

Ναί, ό έρωτας είχε αρχίσει, δπως 
Αρχίζει πάντα ό έρωτας. Σέ μιά στιγμή 
ασύλληπτη, μιά στιγμή ακαθόριστη, 
πυΰχει κάτι άπό τήν οισία τής αιωνι
ότητας καί ποΰ δέ μπορεί κανένας νά 
τήν ξανάθυμηθή σάν έχει περάσει πειά. 
Γ.ατί υστέρα ό έρωτας γίνεται κάτι πού 
γεννιέται κάθε στιγμή καί κάθε στιγμή 
αύξαίνει σάν τό φυτό πού δέ φαίνεται 
πώς, μά άπό τό βράδυ ώς τήν αυγή 
παρουσιάζει άνθη καί καρπούς. Ή "Ε-

♦ί ·

αύτόγρηηα γχλρΐον είνε δτι δ μα- 
στοο-Άγμάκτ/ς έπανερχόμενος άνα 
κάθε δευτ-ίραν ήμέρ-αν είς τήν πολεμι 
—λιτού κατά τής «Παπαρούνας» βε- 

^^Βννει δτι «μόνον απροειδοποίητοι 
^•αί οδηγούν εις τό «ΙΙερροκέ^χ- 
ίνβΒ^^ΐτ

ρίσουν άπό τήν ίδια αύτή στιγμή— δέ 
θ·ά ξεχνούσε τήν "Ελενα Πίψη, καί πο
τέ έκείνη δέ θά ξεχνοϊσε τόν άνθρωπο 
αυτόν, πού τόσο τής φαινόταν φυσικό 
δτι μπορούσε άπώ τήν πρώτη στιγμή 
τής γνωριμίας του, νά τήν πάρη στήν 
αγκαλιά του καί νά τήν φιλήση, μπρο
στά σ’ δλον τόν κόσμο.

Άκόμα δέν ήξερε τίποτα γι’ αύτόν. 
Ούτε «ποΰθε κρατούσε ή σκούφια του, 
ούτε, τό σπουδα.ότερο, τίποτα άπό τό 
χαρακτήρα του. Τό μόνο πού μπορούσε 
νά ξέρη ήταν δτι άπό τόν άνθρωπο αύ
τόν, δέν είχε νά περιμένη τίποτα τό έ- 
ξαιρετικό. Ναί, ό άνθρωπος αύτός δέν 
έσήμαινε τίποτα τό εξαιρετικό, ούτε γιά 
τόν έαυτό του. Κι’ δμως, άκόμα καί μ’ 
αύτόν μπορούσε νά συμ·6ή «κάτι», ενα 
δράμα ερωτικό, έστω. Μ ά στιγμή τόν 
έφαντάστηκε μέ μιά σφαίρα στό μη
λίγγι, απάνω στό τραπέζι τοΰ Νεκρο
τομείου, υποκείμενο μιας ιατροδικαστι
κής έκθέσεως. Άπό τά μάτια της πε
ράσανε οί στήλες τών εφημερίδων.... 
Περιγραφές τού δράματος—πού θά ή 
ςαν αυτοκτονία ή έγκλημα—φωτογραφί
ες δικές του καί δικές της, ολη ή ι
στορία τοΰ ειδυλλίου, αρχίζοντας άπό 
τό γράμμα πού τοΰ έστειλε, ή καί πριν 
άκόμα, είπο τό άπόγεμα πού γνωρίστη
καν στό σαλόνι τής κ. Π αζαρίδη...

Τόν έκύτταξε. Ό Γκότζαλης έσώται- 
νε καί κείνος, καπνίζοντας ένα τσιγάρο. 
Τό σκοτάδι είχε προχωρήσει καί ή φω
τιά τοΰ τσιγάρου φαινόταν σά μιά χρυ
σή τελεία πού είχε μπή στό πρώτο κε
φάλαιο τής γνωριμίας τους....
ΑΛΛΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΕΙΝΗΣ

«.... καί μ’ δλο πού δέ μ’ αρέσει νά 
παρατείνω στιγμές πού πέρασαν μέσα 
στό χρόνο καί γιά δλο τόν κόσμο και 
ζούνε μοναχά μέσα στήν ένθύμησή μας, 
δέ μπορώ νά μήν ξαναγυρίσω στή νύ
χτα έκείνη..
στωράν τής .
ή Παχνών, θαρρώ πώς τό λένε ή 
- , , ' λένε ! — μοναχοί μας, σχε-
ποριον» ιΨικ“κ'· άλλη γωνιά πρός τόν 
πώλων’». Αμ θζ^υγάρι, πού, κάθε φο-

Κον Π. “·>με πρός τό μέρος τους 
καιρό που τΐ'ε1αμΈι φιλιόντουσαν.... Έ- 
—υ/οϊ'ί>* ούρανός γεμάτος άστρα, σκέ- 
δτμθ·τά πάντα μέ τήν άδιάφορη γα-

Λ γ fl λα» ι »ΟιζΤκ<-^ —A R ζ» Α .. ο

Στήν ταράτσα έυός ρε- 
Ακροπόλεως—Π ρρπύλαια

•ΟΜΥόΐφ noi 1. Και μεσα
λ V

χε. λόγια—σκέψειτ
■ιταν νά ειπωθούν, έκείνη τή 

α τοόύ.άχιστον.....

Ό Μίμης βρισκόταν περίπου στήν ί
δια κατάσταση με τήν "Ελενα. Μέσα 
του σάλευε τό έμβρυο μάς καινούριας 
ζωής κ’ ή ψυχή του γεννούσε τόν έρω
τα. Ή <5>ρα ήταν γόνιμη καί ή μυστική 
προσταγή τής φύσεως άκουγόταν μέσα 
του καί δονούσε τό είναι του σέ μιά 
δημιουργική φρι.κίαση. 'Εκείνη, ή 
γυναίκα πού καθόταν απέναντι του, εί
χε άρχίσίι νά μπαίνη 
τίποτα στόν κόσμο δέ 
νά άναιρέση αύτό τό γεγονός. Δυό υ
πάρξεις είχαν συναντηθή στό δρόμο τού 
χρόνου καί ή κοινή ανάμνηση είχε δη- 
μιουργηθή. Τώρα πειά. ποτέ ό Μίαης 
Γκότζαλης—καί άν άκόαα ήταν νά χω-

στή ζωή του καί 
θά μπορούσε πειά

10 ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΗί ΠΛίΙΑΡΟΪΝ»„
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Ζαχαροπλάστης: Ό 
μπαμπάς ωραίου κοριτσιού.

Μπαμπάς : "Ενα ν 
σ μ α (’Εκ τοΰ ν ο μ ί ζ ε ι 
είνε τέτοιος), τοΰ οποίου δέν 
νά έλεγχθή ‘ή γνησιότης.

Π α σ τ α: Τό μέσον, διά 
ποιου προξενείται ό γ λ υ κ 
ρ ο ς θάνατος.

Οικογένεια: Ό σκοπος, 
διά τόν όποιον ιδρύονται τά σεπαρέ 
η δωμάτια δι’ οικογένειας.

Μ π α ί ν-μ ί ξ τ : Μία δουλειά, 
πού αδυνατίζει.

Κ ο λ ύ μ π ι: Τό θαλασσινό μά
θημα πού διδάσκουν οί νέοι στις δε
σποινίδες, γιά νά.... πατώνουν.

Μαγιό: "Ενδυμα, πού άν δέν 
υπήρχε, ή αλεπού τής παροιμίας«θά 
τά έκανε βλα κρεμαστάρια».

Καμπίνα: ’Αποδυτήριον ή 
μέρος, όπου «κρέμεται τό κόπα στήν 
άλυγαριά».

Βιβλιοπωλείου: Μέρος, 
όπου πωλοΰνται όλοι οί συγγραφείς 
δεμένοι καί ά δ ε τ ο ι. Οι ά
δετοι είνε επικίνδυνοι.

Ν ύ χ τ α: Τό χρονικόν διάστη-

Φίλζς έλαβε πρό ήμερών άπό τόν ταχ. 
διανομέα, όγκώδη φά'κελλον -·κ τού έ 
οωιερικοϋ μέ καμμιά δεκαριά σφραγί
δάς μέ βουλοκέρι, χονδρό σπάγγο ζ,αί 
μιά με,ρχρχίχ γρχμμχτότφιχ.

Μόλις είβε τόν τεράστιο φάτκελλο, τό 
βουλοκέρι, τδν σπόγγο·, 
είχε κάτι κακοζώη-ο·υ;
συντψ,ίευσιν τών ήμερών τών δχοίιων δι
αρκώς καί άπεγνωσιένως ηβχετο, ένεθυ- 
μήθη τό ρητόν δτι δ θεός ϊργεί μέν iA- 
λά δέν λησμονεί, όπελόγιαε πολλά άλ
λα πράγματα, καί στό τέλος έλιποθυ- 
μησε...

"Οταν σέ 
γράμμα καί 
δωρικίφ.... 
στέλνω τούς 
□έ πρακαλώ 
κηγόρο γνωστό σου νά μού πάρης δάνειο

■·"·-■ Έάν στό Τσάι δέν γίνη 
στό Τάίέκ ή στήν Τά- 

ύεϊ'-ς του Κώτσος.
νά σοδρθη γεροκφονόλη- 
;. Μαθουσάλας θί γίνης 

γιά τήν δική μου τήν τύφλα, πού νά μη 
λυώόης; Άμ’ αύτό τό Τσάϊ-Τάκά-Τάβλα 
πού μού γράφεις τί είνε πάλι; Κινέζικα 
μόύ γράφεις γεροσαφάκα, ή μουρλάθη- 
κιες; Τέλος πάντων, σέ μερικές ώρες 
εΰρίισκετο στό γραφείο ένός δικηγόρου 
διά τά περαιτέοω...

Ό νομομαθής δ.ιως μόλις άκουσε τά 
περίεργα αύτά δισύλλαβα, τινάχτηκε έν
τρομος άπό τό κάθισμά του. — "Αντε 
στό καλό, αγάπη μου, τού είπε, μη με 
βώλης σέ μπελάιδες. στά καλά καθούμενα. 
Τι είνε αύ'.ά πού μού λές, δέν καταλα
βαίνω καθόλου. Πήγαινε στό καλό γιατί 
οί καιροί πού περνάμε είνε πονηροί, κα! 
δέν έχω δρεξι νά μέ -μποτιλιάρουν ατού 
Συγγρόϋ. Φεύγα, καί άν σέ γραπώσουν, 
ούτε σ’ είδα, ούτε μ’ είδες!....

Κατόπιν αύτού δ φίλος αυνε-βουλεύθη 
ένα έμπορο, ένα σωφέρ, ένα πού πουλού
σε άγγούρια κα! κορόμηλα, ένα άπόστφα 
το ανθυπομοίραρχο, ένα πλανόδιο όργα- 
ντπαίκτη, καϊ πολλούς άλλους, χωρίς κα 
νείς νά μπορέση νά τόν φωτίοη. 'Οπωσ
δήποτε δμως έπρεπε νά εδρη μόνος τήν 
λύει τών γρίφων αύτών, έ·κ λόγων φιλο
τιμίας, χωρίς νά άναγκαισθή νά γραφή 
στόν θειον του, ζητών έξηγήσεις. ΓΓ αύ
τό σπίτι του ήταν κατσουφιασμένος, συλ
λογισμένος καί άνάρεκτος. ί»! πεθερά του 
μόλις έμαθε τά διατρέχοντα έγινε έξω 
φρενών. —«Λέν πψς αχρόνιαστε σέ μιά 
μάγισσα νά ξεμπερδεύης μάνι-μάνι; τού 

~ -γ,γ A«A«'W υκ φΛ. TQk.
έίπε/ΤΓσαυλ'ατσάρεις δλημέρα σε δικη
γόρους καί φαρμακοποιούς; Βρές μιά 
χαρτοϋ, μιά καφετζού, ένα Υπνωτιστή, 
ένα πού χύνει μολύβια στή λεκάνη, ένα 
φουτουριστή^ μιά πού κυττάζει τά χέρια. 
Τέλειων® δμως μιά ®οοά τσαπατσούλη. 
Μάς έφαγες έ©ώ μέσα μέ τήν γκρίνια 
σου. "Ολο γκρί καί γκρϊ τό πηγαίνεις»...

Έτσι λο.ισών δ φίλος άνεψιδς ήτο ά- 
ποφασιομένος νά συνεννοηθή πλέον μέ τό 
ύπερπέραν, δταν έδέχθη τήν έπίτκεψι 
τού πρώην ά'Ανπομοιράρχου. — «Άστα 
—-Μανώλη — τού είπε, άστα. Βρήκα ιΛ 
τά πού μέ ρώτησες, άλλά ί>δρωσα. Και 
ξέρεις τί είνε; Άπλούστατο. Σού φαί
νεται γρίφος, άλλά δέν είνε. «Χρόνου 
φείδου» δέν έλεγαν αύτά τά κολοβά φεί 
δια Ά, πρόγονοί μας; Έ, λοιπόν! εφαρ
μογή τού «Χρόνου φείδου» είνε κι’ 
τά. Οικονομία χρό’ωυ, χρήματος, 
που.... Τόν τελευταίο καιρό ό κόσμος 
χάνει τδν καιρό του δπως πρώτα σέ 
λυλογίες, σούπα μοδπ;
πα. Αύτά τώρα 
τομία, ταχύτης 
ώνος μας.

Παράδειγμα: 
μας έγράφαμε ........................
έορτή σού εύχομαι χοόνια πολλά», τώρα 
είδες τί γίνεται; βάζουμε «Ε.Π.» τό ό
ποιον σημαίνει μέτη πολλά», σάν νά άρχί- 
ζη άπό ε καί άπό π, μόνο τό έτη καί τδ 
πολλά. Δέν στχιαίνει δμως αύτό, είμαστε 
βιαστικοί, κύριε, έχουμε καί άλλη δου
λειά. (Συνήθως βιαστικοί είνε μόνο οί 
τεμπέληδες. Αύτοί κάνουν τόν πολυάσχο 
λο, τόν κουρασμένο καί τόν ίδρωμένο;. 
ΓΓ αυτό πού νά βρούμε τήν ύπομονή νά 
είπούμε ή νά γράψωμε «Ταμείον Άοφα- 
λίσεως—Συντάξεως—’Ιατρών;» Δύο φο
ρές νά κάνωμε αύτή τή δουλειά πήγε 
μεσημέρι. Γρήγορα-γρή^ορα λοιπόν τού 
ξεκολλάμε άπό κάθε λέξι τά πρώτα ψη
φία, τά βάζουμε στήν άράδα, τά σουμά
ρουμε, καί τό σερβίρουμε νέτο «ΤΣΛ I · 
καίπάει λέοντας. "Ετσι άπό 32 γράμ
ματα, 2 περισπωμένες, 2 δξεΐες, 2 ψι
λές, 3 παύλες, έχουμε μόνο 4 ξερά γράμ
ματα. Οικονομία 87 %.

Έκεϊ πού νά λέμε «Ταμείον Άσφα- 
λίσεως Καπνεργατών ’Αθηνών» λέμε μία 
κΓ δξω ΤΑΚΑ καί φινίτο. ’Από 34 γραμ 
ματα κλπ. μονάχα 4. ’Αντί νά πούμε 
♦Ταμείον Άσφαλίσεως Βαμβακ'.καλλιερ- 
γητών Δεβαδείας Αυτόνομου» γράφουμε 
πΐ καί φϊ ΤΑΒΛΑ καί στόπ. Άπό 54 
γράμματα μέ χίλια δυό μπιχλιμπίδια, 
έχουμε μονάχα 5. Αύτό δέν είνε πειά 
οικονομία, είνε πφνζουρλισιτός, άποθέω- 
σις! Τήν φάμπρικα εννοείται αύτή τήν 
άρχισαν πρώτα-πρώτα τά παπόρια που 
βουλιάζουν, καί άντί νά κλαψουρίζουν

ένεθιψ,ή9η δτι

λιγώκι συνήλθε, άνοιξε τό 
Αρχισε νά διαβάιζη: Έν Λι- 
’Αγαπητέ μου Ανεψιέ. Σοϋ 
τίτλους τού σπιτιού μου, και 
νά φροντίση; μέ κανένα δι-

άπό τό Τσάι.... 
τίποτα, κότταιςε 
βίλα.... Ό

:—δίπά! κακό 
ρε, είπε β φίλο

. ι Ιλζ (Γ vlllt
τού έχουν όρίαει οί αστρονόμοι ! ’Απέ
ναντι μας, ό σκοτεινός δγτκος τοΰ βου
νού, μέ τό μνημείο τοΰ Φιλοπάτπου, πού 
άσ.τρογαλλ άζει στήν κορφή του. Μοβλε- 
γες πώς αυτό τό βουνό ήτανε κόιποτε 
δικό σου, τδνοιωθες σά χτήμα σου καί 
αισοϋσες έκείνους πού τδχανε καταπα
τήσει καί τδχανε όρούετήσει μέ οικόπε
δα, τδχανε πλακώσει μέ σπίτια.... "Οτι 
πολλές φορές είχες πλανηθή νύχτα σ’ 
αύτό, ανάμεσα στά συρματοπλέγματα 
πού μέ κ'ίνα τδχουνε ζώσει τώρα κΓ 
δτι ξαναζούσε; μέσα στις περιπλανήσεις 
σου αύτές τά δνειρα τών παιδικών σου 
χρόνων.... Πώς θυμόσουν δλα τά κατα- 
τόπι-α καί τίς πέτρες του καί πώς ήτανε 
πρώτα ή θέα τής πόλεως πάνω άπ* αυ
τό, πώς ξάνοιγε σέ κάθε στροφή, σέ 
κάθε ξάγναντο.... Πώς κάποιες νύχτες 
ονειρευόσουν δτι είχες κουμηθή πάνω στό 
βουρό αύτό καί πώς πραγματικά είχες 
κοιμηθή στό βουνό πού τό θεωρείς δικό 
σου....

(Πιθανή συνέχεια)

ΑΪΧΟΛΙΕί ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΚΕΡΙΟΥ)
ΑΝΑΠΟΔΕΣ ΑΝΑΠΟΔΙΕΣ

Νάσαι κάτοικος σ κ ο-π έ-λ ο υ 
καί νά μήν έχης δή ούτε σέ φωτο
γραφία τήν κ. Λ ο υ^π έ-σ κ ο.
Νά άποστρέφεσαι τό Μ π α-ρ ο ύ-τ ι 
καί ν’ αγαπάς Τ ή-ρ ο ύ μ π α.
Νά καταγεσαι άπό τήν Κ ο-ρ υ-τ σ ά 
καί νά μήν έχης ύφος τ σ α-ρ t-κ ό.νά μήν έχης ύφος τ σ α-ρ ι-κ ό.

σέ λενε Λ ο υ-κ ά
νά μή έχης έννοιαν τοΰ κ «-λ Ο ΰ.
σέ λένε Μ α-κ ρ ή
νά μή έχης κάνη Κ ρ ί-μ α στή

και 
Να 
και . . ___
ζωή sod.
Νά σοΰ πή ένας φίλος σοο γ ε ι ά-σου 
καί σύ νά τράβηξες σ ο υ-γ ι ά.

μα κατά το όποιον...δέν κοιμούνται 
οί ’Αθηναίοι.

Βέρα : Το δακτυλίδι τοΰ γά
μου, τό όποιον τίς περισσότερες φο
ρές τό φορούν οί.,,.τσεπες τών παν- 
τρεμ.μένων.

Π α ι δ ι ά : .Η αγαπημένη λέ- 
ξις τών καλογήρων τοΰ Άθω.

Γάμος : Ή ενωσις, κατά τήν 
όποιαν οί δύο σάρκες γίνονται...τρεις 
καί περισσότερες, δταν πρόκειται πε 
ρί πολυτέκνων.

Ό άρχαιότερος ψύλαξ. — "Ελα, έλα, μή ντρέπεσαι! 
Καθάρισε καλά-καλά αύτό τό άγαλμα!....

ΒΙΑ1ΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΑ Η HIΛΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ
—Όταν ένας ναύτης κρατή ένα 

καντήλι, τί είνε ;
—Κ αν τηλ αν άφ τη ς.

αϋ- 
κό- 
δέν 
πο- 

καί τ’ άποδέλοι- 
πανε κατά Ισραήλ, 
είνε τό

Συν- 
σύνθημα τού αί-

άλλοτε 
«έπί τή

στά μιοιλλιέτα 
βνομαστική σου

ΑΝΩΝΓΜΟΝ, (’Ενταύθα). — 
Άπό βσα μάς γράφετε φαίνεται δτ· 
ύπ&φέρετε άπό πνευμόνι:· Jia/ι δείτ 
σιν, έκτός άν πάσχετε άτπειπα, τά

ενεργητικοί άνθρωποι ;
—Στή.... Μαγνησία.
— Πώς λέγεται ή μισή μερίδα 

σέλινο ;
—Ημισέληνος.
—Όποιος δέν είνε άπο τόν Πό

ρο, τί είνε ;
—Ά - πορος.
—"Οσοι δέν είνε άπό τή Νάξο ;
—’Α - Νάξιοι.
—Σέ ποιο |/έρος οί άντρες δέν έ

χουν σωστά τα μυαλά τους ;
—Στήν Άντρα—....βίδα.
—Όταν πιής ένα μπουκάλι γό

μα, τί θά πάθουν τά έντερά σου ;
—’Εντερο-κολλίτιδα.

Κ. ΔΟΚΗΣ

πειά δεξιά καί άοιστερά μέ τόν Ασύρμα
τα ζητώντας βοήθεια μέ πολυλογίες, 
(πού τούς έβγαιναν πάντα ξυνέ;) χτυπά
νε τώρα τρία γραμματάκια S.O.S. καί 
ή δουλειά τους έγινε. Αύτή τή μόδα 
τήν πήραμε καί μεΐς, καί τώρα τελευ
ταία έτσι κάνουμε....

"Ακου λοιπόν συντομίες:
ΚΤΕ=>Κοινωνία τών Έθζών. — ΓΟ

ΠΑ—Γενική 'Ομοσπονδία Πατατοπαρα- 
γωγών Άττικοβοιωτίας. ΣΕΚ = Σιδη
ρόδρομοι 'Ελληνικού Κράτους. — ΒΗΞΕ 
—Βιομηχανική ’Ηλεκτρική Ξυλουργική 
Εταιρεία. — ΠΑΡΕ=Πανελλήνιος Άλ- 
ληλοβοηθητική Ριζοσπαστική "Ενωσις.— 
0Ξ2= 'Ομοσπονδία Ξοάνων Ωδείων· Α- 
ΣΟ=Αύτόνομος Σταφιδικός ’Οργανι
σμός. ΕΛΑ=Ένωοις Λωποδυτών ’Αθη
νών. Ε'Μ.ΠΑ= "Ενωσις Μπανιστών Πει
ραιώς—’Αθηνών. ΦΕΣΙ = Φαρμακευτική 
'Εταιρεία Σπεσιαλιτέ 'Ιπποκράτης. ΠΓΡ 
=Π.ρότυπος ύπηρεσία ρακοσυλλεκτών. 
ΑΛΤ.=Αότόνφμον Λεμβουχικόν Ταμείον. 
ΕΛΙΙΑ ‘Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεων 
Αύτοκινήτου. ΤΡΑΜ=Ταμεϊον 
ραγωγών ’Αττικής Μεγαρίδος. 
Ταμείον Άσφαλίσεως Χαζών 
Είνε λοιπόν συντομία ή δχι;
μού πής, είνε δύσκολο νά καταλάβης 
σημαίνει τό κάθε τι. Αύτό δμως δέν 
χει σημασία. Θά αυνειθίσουμε, και 
λίγο θά μιλάμε ή θά γράφουμε τά πρώ
τα ψηφία κάθε φράσεως, πού θέλουμε, 
καί άντίο. Χρόνου Φείδου χίλιες φορές...

ΚΟΝΑΝ. ΝΤΟ.

τον εάκοιλιότη-τχ,
ΙΙΑΡΘΕΝ1ΚΟΝ KPP^V9; 

ήθελες, βρέ κορίτσι μου/ν^^άνακί 
τεύεσαι μέ κρίνους; Τώρα κάμε κα
λά μέ τή μαμή σου. ’Εμ>εϊς δέν έσυνη 
θιοαμε νά φυτρώνουμε έκεί ποΰ...δέν 
έσπείραμε.

ΑΣΘΕΝΙΚΟΝ ΔΑΚΤϊ'ΛΟΓΡΑ- 
ΦΟΝ.— Τά ίδια συμπτώματα άου- 
ναμίας παρατηρούνται σέ δσους είνε 
ύποχρεωμένοι νά δουλεύουν μέ... τά 
πέντε δάκτυλα.

ΟΝΕ1ΡΟΝ ΚΕΛΕΙΙΟΓΡΗΝ. — 
Δέν μπορούμε νά καταλάβουμε άπό 
τί έχάλασε τό στομάχι σας. Μήπως 
έδιαβάσατε τά ποιήματα τού Πούλου 
Πουλόπουλου; 'Οπωσδήποτε βάλετε 
τό βράδυ δταν θά πέσετε ένα κατά
πλασμα άπό τά... δικά σας ποιή
ματα.

ΙΙΑΤΕΡ ΙΣΑΛΚΙΟΝ (Μονήν 
Βαρ—βατοπεοίου, Άθω). — ’Αφού 
ούτε αύτού δέν μπόρεσες νά θερα- 
πεύσκς τό πάθος πού δέ σ’ άφήνει 
σέ ήσυχία, πάρε δρόμο γιά τήν ’Α
θήνα καί... δποιον πάρη δ Χάρος.

Κ. ΔΟΚΙΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ζαχ. Ζαχαρόπουλος έκ Ζαχάρως, 

Ζαχαροπλάστης καί Ζαχάρω Ζάχου 
έκ Ζαχοτοπίου Ζαχάρας, επαρχίας 
Ζαχωρακίου έτέλεσαν τούς γόμους 
των. Παράνυμφοι παρέστησαν οί κ. 
κ. Ζαχάρωφ καί Ζαχαράτος, έμπο
ροι Ζαχαροφυτειών.

ρητινοπα- 
ΤΑΧΑ = 
Αθηνών. 
Τώρα θά 

τ'.

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν είς 
τήν δροσόλουστον εξοχήν Μπου
ν ι ά καί τήν έπαυλιν Σφαλιά- 
ρ α οί κ. κ. Σ κ ά μ π *1 λ λ ς,πρό
ξενος καί Ν. X α σ τ ο ύ κ η ς, ε
φοπλιστής, -έν μέσφ εκλεκτών συγ
γενών καί φίλων, έβάπτισαν τό χα
ριτωμένο κοριτσάκι τοΰ κ. Μ π α - 
τ σ ο υ πλοιάρχου, ώνομάσαντες αύ
τδ Φάπα.

σέ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
ΝΕΑΙ ΣΚΗΝΑΙ



AAQNI ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
Η ΗΘΙΚΗ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΑΣΕΩΣ... KHU ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ

(Τοΰ διάσημου συγγραφέως)

κ. ΠΑΝΑΓΗΤΣΑΛΔΑΡΗ
Καρα Θανάσης: Άν ίδήτε 

στόν ύπνο σας τόν Καραθανάση, τήν 
άλλη μέρα σπεύσατε καί καταδώσα
τε τον εις τάς αρμοδίους άρχας,διό
τι αύται μετά τήν γνωστήν απόπει
ραν δέν τόν έχουν ίδή οΰτε στόν ύ
πνο των...

πείρα: Άν ίδήτε στόν 
τίποτε σχετικόν μέ τήν ά- 

D- "t!
πάλιν μή διστάσετε νά προσέλθετε ’ ' - » _ _ _ “ .. ' '

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠ0ΥΡΙΣΤ07
-Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ · ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 49ον

. Αύτή ή είχόνα, όπως έχει τβ- 
««βετηβή. είνε άνήδικβς, διότι πα
ριστάνει έναν δίνδρα έπάνω αέ 
μιά γυναίκα, μπροστά ατά μάτια 
μας καί στά μάτια τών περιστε- 
ριών. "Αν κυττάξετε όμως τήν ει
κόνα άπό τήν δεξιάν πλευράν, 
είνε ήδικωτάτη, διότι παριστάνει 
απλώς έναν άνδρα πλάϊ σέ μιά 
γυναίκα. Ή περίφημος λοιπόν ά-

νηθικότης τοϋ τύπου, διά τήν ό
ποιαν έχει δικασδή καί ή «Παπα
ρούνα», είνε ζήτημα..,τοποδετήαε- 
ως τοϋ κλισέ. Γι’ αύτά τά μικρο
πράγματα δικαζόμαστε, πώς;Στήν 
προκειμένη περίπτωσι ύπαίτιοο 
τής άνηδίκου δημοσιεύσεως τής εί 
κόνος είνε ό άρχιεργάτηξ, έ έ- 
ποίος έτοποθέτησε άνάποδα τό 
κλισέ.

Ο Δ1ΑΣΥΡΜ0Σ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ... 

ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΝΤΡΑΠΗΤΕ 
ΜΕ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΜΑΣ

). Τή-,Ζάτπδίον είνε ό τόπος τών με- μιχάλης έφύτεψε ,στή γή συμβάσεις 
,^,^^.-^^'έσεων. ’Εκεί έκτίθενται και,φύτρωσε καφές...γηματιζόντΛ . ;|| Α u

τ.ύια’ όεύ καμμίγό^^^ρ-'^ίί _ _ 
να αύτόν τό Ζάππειον φιλοξενεί έκ- 
θεσιν τών εγχωρίων προϊόντων. Διά 
τήν μεγαλειτέραν επιτυχίαν τής έκ- 
θεσεως, όλαι αί έπαρχίαι τής Ελ
λάδος έστειλαν τά προϊόντα των.

Η Πάτρα έστειλε... τά χαμπά
ρια τών μαστόρων της. Τά έκΟέματα 
περιειργα-σθη μετ’ ενδιαφέροντος ό 
κ. Μιχαλακόπουλος.

Τό Καμάρι τής Κορίνθου έστειλε 
πούπουλα γιά τό γέμισμα μαξιλάρι- 
ών καί στρωμάτων.

Ή ’Αρκαδία, ή πατρις τοΰ κ.Πα
παναστασίου, άπέστειλε νήματα 
φαντουργίας, τά όποια είς τήν 
χαίαν λέγονται...μύτοι.

Τό "Αργος έστειλε πεπόνια, 
όποία όμως δέν τρώγονται, διότι 
^θυσιάζουν τό μειονέκτημα, νά μήν 
έ^ουν...μαχαίρια. Καί ώς γνωστόν
μονον «άν έχης μαχαίρι, θά φάς πε
πόνι»., Τό ”Αργος_ παράγει κα! πρά
σα και γι’ αύτό είνε ό πειό ήθικός 
τσπος., Μοιχείες δεν γίνονται έκεϊ, 
διότι οί ένοχοι πιάνονταιά- 
μέσως στά,, πράσα.

Τό Μελιγαλά έστειλε είς τήν έκ- 
θεσιν μέλι καί γάλα. ,

Α: μονά! τοΰ "Αθω έστειλαν λου
κούμια. ’Εκεί καλλιεργούνται έντα- 
τικώς καί τά άγγούρια, άλλά δέν 
μπορεί νά γίνη εξαγωγή των. Διά 

κανείς πρέπει νά με 
ταβή καί νά προσκυνήση είς τό "Α
γιον "Ορος. _ Βοήθειά σας, άν σκέ- 
πτεσθε νά πάτε.

Ή ,Θούρια άπέστειλε πατριωτικά 
τραγούδια ήγουν θούρια. "Εστει
λε έπίσης προϊόντα του καί τό Δ ι α 
β, ο λ ι τ σ ι, τό όποιον παραδόξως 
δέν είνε πατρις τοΰ κ. Βενιζέλου.

Ή Κρήτη έστειλε ,κ ο υ ρ ά δ ι α. 
Ή μεγαλόνησος, άπο τότε πού οί 
φιλελεύθεροι άνέβηκαν είς τήν άρ- 
χήν καί παρατρώνε, δέν παράγει άλ
λο τίποτε άπό κουράδια (πρόβατα).

Ή, Κέρκυρα, ή πατρις τοΰ κ. Ζα- 
βιτσιάνου, έστειλε αύγά κλούβια είς 
τήν έκθεσιν και κοκκόρους.

Ή Μάνη, ή, πατρις τοΰ Μπέη 
Μαυρημιχάλη, άπέστειλε καφέ. Είνε 
το μονο μέρος, τής Ελλάδος πού πα 
ράγει αύτό τό προϊόν. Ό κ. Μαυρο-

____ " * _ ' _____ ' _ ’ - /

ύπνον σας „ . . .
πόπειραν · κατά τοΰ Βενιζέλου, και 
πάλιν μή διστάσετε νά προσέλθετε 
ένώπιον» τοΰ άνακριτοΰ καί νά κατα
θέσετε. Άπ’ όσους μάρτυρας έξητά- 
σθησαν, θά είσθε ό άξιοπιστότερος.

Γλυφάδα: "Αν ίδήτε στόν ύ
πνο σας, Οτι κάνετε μπάνιο στή Γλυ
φάδα μεταξύ ωραίων λουομένων, ση
μαίνει, οτι τά σεντόνια σας είνε μού
σκεμα....

Φρούτα: "Αν ίδήτε στόν ύπνο 
σας, ότι τρώτε φρούτα τής ’Αθηναϊ
κής άγοράς, τό, όνειρο είνε γρήγορο 
καί σπεύσατε στό καμπινέ.

Τσαλδάρης: Άν, ίδήτε στόν 
ύπνο σας τόν πρωθυπουργό κα! συγ
γραφέα τοΰ παρόντος ονειροκρίτου, 
γυρίστε άπό τό άλλο πλευρό.

Καφαντ.άρης: Άν,ίδήτε 
στόν ύπνο σας τόν κ. Καφαντάρη.Οά 
έχη ξημερώσει έκείνην τήν ώρα κα! 
θά περνούν κάτω άπό τά παράθυρα 
σας οί γαλατάδες.....

Ί α σ ω ν ί δ η ς: "Αν ίδήτε στον 
ύπνο σας τόν κ. Ίασωνίδην, θά πή, 
ότι εκείνο τό βράδυ παραφάγατε.

Π ώ λ Ν ό ρ! Άν ίδήτε στόν ύ
πνο σας τόν Διευθυντήν τής « Π απα- 
ρούνας», θά έχετε ξεχάσει κάποιο πα 
ράθυρό σας ανοιχτό καί θά φέρνη 
κρύο....

Π ο ι η τ ή ς: Άν ίδήτε στόν ύ
πνο σας, ότι έγίνατε ποιητής, θά 
είνε ένα ό ν ε ι ρ ο κ ε λ ε π ο υ ρ ι. 
Καί καλά θά κάνετε νά περάσετε 
άπό τον Βλαβιανό. Παίζετε μέ τέ
τοια τρελλά όνειρα ;
■Μ» ιι in

τ-ίό σας, οτι κάνετε συμβασι, θα

Άπ’ όσους μάρτυρας έξητα-
Λ > 7 Λ ♦ ’ f _____ >____

Έχουν γίνει τόσα καί τόσα καλαμ
πούρια, άλλά δπως τό κατωτέρω ούτε 
έγινε ούτε θά ξαναγίνη. θέλεις νά γί- 
νγ, κρότος γύρω στ’ δνομά σου ; θέλεις 
νά βάλης τά γυαλιά σέ δλη τήν Αστυνο
μία καί νά τή σηικώση; στό ποδάρι , 
"Αν θέλης καί άν.,.,έχη; βαρεθή τή ζωή 
σου, σύμφωνοι.

Αύτόν τόν καιρό δλη ή Αστυνομία κα
ταγίνεται ν’ άνακαλύψη τό λήσταρχο Κα 
ραθανάση γιά τήν Απόπειρα τής δολοφο
νίας τού Βενιζέλου. Όλοι τόν βλέπουν. 
Αλλά δ Καραθανάση; είνε Αφαντος. Δι

αδίδεις λοιπόν στούς φίλους σου καί ^δη
μοσιεύεις στις έφημερίδες δτι γνωρίζεις 
ποΰ κρύβεται ό Καραθανάση;. ’Αρχίζεις 
νά γίνεσαι δ Ανθρωπο; τής «ήτέρχ;» καί 
δλοι νά συζητούν γιά σένα έως δτου θά 
έλθη δ κ. Ανακριτή; καί θά σοϋ ζητήοη 
νά καταθέτης τ! γνωρίζεις. Τόν βεδχιώ 
νεις δτι μπορείς νά τού; δείξη; που 6ρι; 
σκε-ται δ Καραθανάση; καί τού; καλεϊς 
τήν Αλλη μέρα νά είνε άπ’ έξω άπ’ οό 
σπίτι ένός φίλου σου πού νά τόν λένε 
Θανάση. Τήν ώριρμέ'/η ώρα παίρνεις μιά 
τράπουλα, καί αφού βγάλης δλα τά καρρά 
βάνεις τό Θανάση νά τά κρατή καί καλεΐς 
τήν Αστυνομία νά τόν πιάσουν, φωνάζον- 
τας:

—’Ιδού δ Καρρά-θχνάσης.
Σέ λίγο στό τμήμα ’Ασφαλείας πού 

θά βρίσκεσαι, θά πληρώσης δλες τί; αμαρ
τίες τού λήσταρχου.
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Γιά νά χάνετε τό κατωτέρω καλαμ

πούρι πρέπει πρώτα νά πάτε νά συντά
ξετε τή διαθήκη τα; γιατί δέ σά; έγγυ- 
ώμεθα γιά τή ζωή σα;. Φροντίζετε λοι
πών μιά ήμέοα νά μήν έχετε τσιγάρο — 
φα,ταζόμεθα δτι δέ θά κοπιάσετε καί 
πολύ γιά πράγμα πού σά; συμβαίνει συ- 
νηΟέστατα — καί ζητά ε άπό τόν πρώτο 
φίλο σα; πού θά συναντήσετε. ’Βκείνος, 
Αν δέν σά; έχη βαρεθή έν τφ μεταξύ, 
θά προθυμοποιηθή νά σά; δ«ί>ση καί σείς 
Αρχίζετε νά τόν εύχαριστήτε καί νά τόν 
διαδεβαιώνετε δτι τοΰ εϊοθε εύγνώμων 
καί δτι έπιφυλάοσετΟε νά τού κάμετε 
δώρον. Αύτό; θά παραξενευτή γιά τήν 
τάση εύγένεια, θ’ Αρνηθή, Αλλά θά δε- 
χθή στό τέλο;. Τοΰ δρίζετε συνάντησι 
σ’ ένα μέρο; πού θά είνε στύλος, γιά νά 
τοϋ δώσετε τό δώρο, θά σά; συμβουλεύα
με νά’ τοϋ δίνατε ραντεβού κο·/τά στόν 
κ. Κο·

ί>1 φίλοι σα;, βέβαια, θά θελήσουν νά 
τόν ίδοϋν καί μιά καί τό περιμένατε αύ 
τό καλειτε τού; φίλο·υ; σα; σέ^ τραπέζι 
στό σπίτι οα; γιά νά τούς δείξετε τόν 
Όμηρο.

Ή προσδιορισθεϊσα ήμέρα γιά τό τρα
πέζι ήρθε·. Τά όρεκτικά, τά κρασιά, τά 
φαγιά, δλα είνε έτοιμα κχ! ■ περιμένετε 
νάρθούν οι φίλοι :α; γεμάτοι χαρά, γιατί 
ξέρετε πώ; πλησιάζει ή ώρα πού θά σκά 
σετε τό καλαμπούρι. Οί φίλοι σα; προσ
έρχονται κχί ζητού·/ νά τού; δείξετε τόν 
"(ήιηρρ. Έσεί; δμως πού δέ βιάζεΛε 
νά οκάαε,τε τό Αλογοπαίγνω, χάνετε πώ; 
δέν καταλαβαίνετε καί παρακαλεϊτε τούς 
φίλου; σα; νά καθίσετε νά φάτε.

Τά φαγιά καββροχθίσθηοαν, τά κρα
σιά έ>πθση; καί οΐ φίλοι σα; ζητούν νά 
ίδοϋν τόν Όμηρο. Έσεί; έχετε τό σχέ
διό σα; καί Αντί γι’ Απάντησι, προσφέ
ρετε στοΰ; φίλου; σα; φροθτα.

Τά φρούτα τρώγονται κι’ οί φίλοι σας 
γΝόνται απειλητικοί, διότι νομίζουν πώς 
του; κοροϊδεύετε, μά οεί; μέσα σα; χα
μογελάτε γιατί Αρχισε νά πιάνη τό κα
λαμπούρι.

Τότε τούς λέτε πώ; πάτε νά φέρετε 
τόν Όξΐηρο κι’ Απ’ τά στόματα τών φί 
λων σα; ένα; Αναστεναγμό; ξεφεύγει α- 
νακουφίοεως. ’Αλλά τί έκπληξι; δταν 
σά; βλέπουν νά Επιστρέφετε μέ ένα ταψί 
σκεπασμένο στά χέρια! 01 φίλοι σα;, βέ
βαιοι πιά πώ; τού; κοροίΚεύετε σηκώ
νονται έπάνω μέ Απειλητικέ; διαθέσεις 
έτο’ιμοι νά σά; κακοποιήσουν, μά έσεϊς 
δέν χάνετε τήν ψυχραιμίαν σα;, Ανεόαί- 
νεκε σέ μιά καρέκλα καί τού; λέτε:

—Φίλοι μου, ήρθε ή ώρα νά σά; δείξω 
τόν "Ομηρο... (ξεσκεπάζετε τότε τό τα
ψί καί παίρνετε Από μέοα ένα μποϋτι 
τοϋ Αρνιιΰ καί τδ έπιδεικνύετε στούς φί
λου; σας) ....Όρύστε, φίλοι μου Ό-μη- 
θ0»1

Πούρη; Κεκεπούρης
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Κ-ατατάζεσΘε άμέσως χωροφύλα 

κα»

άρ-

τα 
πα

τά περίφημα έκεΐνα «καρπενησιώτι- 
κα στυλιάρια». ’Επίσης έστειλε και 
παλάντζιες εγχωρίου βιομηχανίας,οΐ 
οποίες κλείνουν πότε άπό τήν μία με
ριά καί πότε άπό τήν άλλη.

, ’Επίσης άπέστειλαν προϊόντα των 
αί κάτωθι πόλεις ; Ή Μ υ τ t-λ ή
ν η, ή όποία σημειωτέον δέν είνε πα- 
τρίς τοϋ κ.Παπαναστασίου.Τά Β ω- 
δ ε ν α, άπό τά όποια παραδόξως δέν 
κατάγεται ό κ. Σοφιανοπουλος. Ή 
Κ,α β α λ λ α, ή όποία δέν είνε πα- 
τρίς τοΰ κ. Άμάκη.

Ή Μ α λ α κ ά σ α, ή πατρις ό
λων τών ποιητών, άπέστειλε ποίημα 
τα. ,(Εινε κι’ αύτά προϊόντα πνευμα- 
τ;κά).

Ή Κερ ατεα , έστειλε διαδήματα 
διά τάς συζυγικάς κεφ-αλάς έγχωρί- 
ουν βιομηχανίας.

Αί Καλάμαι άπέστειλαν... καλά
μια, κατάλληλα, γιά νά μπαίνουν...
στά μάτια τών άντιπάλων μας. (’Εξ 
" : “ φράσις «καλάμια στά μά-

^ό προϊόν αύτό τό· πε
ι πολιτικοί τοϋ τό-

είνε πρωί κα! κείνη τήν ώρα ή ΰπη- 
ρετριά σας θά σάς έτοιμάζη τόν κα
φέ....

Αύγά: "Αν ίδήτε στόν ύπνο σας, 
ότι τρώτε αύγά μάτια, θά φάτε τό 
μάτι τοΰ έχθροΰ σας.

Λεμόνια! "Αν ίδήτε στόν ύ
πνο σας λεμόνια^ κείνη τήν ώρα ή 
ύπηρέτριά σας θά έχη γείοει άπάνω 
σας, να σάς φτιάξη το μαξιλάρι.

Κολοκοτρώνης: Άν εί
σθε στήν έξογή και κοιμάσθε στό ύ
παιθρο κα! ίδήτε στόν ύπνο σας τόν 
Κολοκοτρώνη, θά σάς ένοχλή πίσω 
κάποιο κοτρωνι.

W·», ιΤζ™*!;. . ε Απηοχολτχιέ«.ζ
δ άνθρωπος. Όταν λοιπόν τήν ώρισμενη 
ώρα ίδήτε τδ φίλο σας νά έρχεται γιά 
νά πάρη τδ δώρο πού τού τάζατε, βγά
ζετε ένα μολύβι καί δρχίζετε νά γράφετε 
έπάνω στδ στύλο. Καί δταν άκόμη ελθη 
αύτός καί σάς χαιρετίση καί σείς νά έ- 
ξααολουθήτε νά γράφετε έως δτου Λ 
σάς ρωτήση: «Μά τί κάνετε αύτοϋ.; Τό
τε τού λέτε: «Ήλθες, Αγαπητέ μου. 
Πάρε λοιπόν γιά δώρο τό....στυλογράφω.· 
Μή σάς φανή παράξενο δν δ στύκίς 
μεταβληθή σέ......στυλιάρι.

Κ. ΔΟΚΙΙΣ

τλώς μέ τοΰ

__  ,. ,ϋλακων και σας φω 
'νάζει.«’Αναιδέστατοι, τί κάνετε έκεϊ 
πέρα, καί τοΰ άπαντάτε :*Α τίποτα.έγ 
καινιάζομεν ένα σύστημα χορο-φυλα- 
κής ! ! !

Ό Διευθυντής πληγώνεται άπό τό 
ανέλπιστου καλαμπουριον και μένει 
άπνους.

ΜΑΘΗΜΑ 54ον

ΜΑΘΗΜΑ 51 ον

ΚΑΙ Π'ΛΙΝ Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ

ο, καί ή φράσ 
τια σου»). Τό ι. 
ριειργάσθησαν οί 
που, οσο: έπεσκέφθησαν τήν έκθεσιν 

Η διαβόητος πλέον καταστάσα 
πατρις τοΰ κ. Πλαστήρα άπέστειλε 
κ, ε ρ α μ ί δι α έγχωρίου βιομηχα
νίας.,

Είς τήν έκΟεσιν αντιπροσωπεύεται 
έπαξίως καί ή πρωτεύουσα. Τά διά
φορα ιδρύματα καί τμήματα τής πό- 
λεως έστειλαν τά προϊόντα των.

Το Π ανεπιστήμιον αίφνης άπέ- 
στειλε ,τ ο ΰ β λ α, τά όποια παρά
γει έν αφθονία.

Ή ’Ακαδημία άφ’ έτέροο έστειλε 
βλήτα, ή δέ Βουλή κολοκύθια.

Η Κολοκυθοΰ άπέστειλε υπουργι
κά προγράμματα. (Είνε κι’ αύτά 
προϊόντα συνεργασίας τών με
λών τής Κυβερνήσεως).

Ή 'Ομόνοια έστειλε παξιμα- 
δ α κ ι α, ό δέ λόφος τοΰ Φιλοππά- 
που μωρουδέλια, τά όποια σπέρ- 
ν 0 ν τ α ι τις νύχτες στις πλαγιές 
τοΰ λόφου καί φυτρώνουν.

, Ό 'Ιππόδρομος τοΰ Φαλήρου ά- 
πέστειλε κουτόχορτο, τό ό
ποιον φύεται άεθονο εις τό Δέλτα 
του. ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ

Ή σύζυγος τοΰ άποθοτνόντος "Ελ
ληνας βαθυπλούτου σέρ Μπαζΐλ 
Ζαχάρωφ, Ίσπανΐς κυρία Μαρία 
ντέλ Πιλλάρ, ’Αντωνία, ’Αγγέλα, 
Πετροτ'σένιο Σιμόνε ντέ Ματέίρα 
ύ Μπερουέττε, δούκισσα ντέ Μαρ- 
τσένα ύ ντέ Βιλλαφράγκα ντέ λός 
Καμπαλέρος, πριγκήιησσα τών 
Βουρβόνων, ή οποία μίοτν ώραν 
μετά τόν θάνατον τοΰ συζύγου της 
εθεάθη έξωθεν τοΰ δημοτικού συσ
σιτίου, έπαιτοΰσα τόν άρτον της.

Έπειδή μόνο; σα; δέν θά προφθάνετε 
νά δέχεσθε συγχαρητήρια μετά τήν διά- 
πραξιν τοϋ κατωτέρω καλαμπουριού παίρ 
νετε ώ; συνένοχον καί ένα φίλον εα; 
κατά προτίμησιν χασάπην, δ όποιο; νά 
δεχθή τά; συνέπεια; μιά; έσκεμμενη; 
καί πρτμελετημένη; Αξιοποίνου πράξεω;.

Τόν ύποχρεώνετε λοιπόν νά σά; μαζεύη 
τά αύτιά τών ύπ’ αύτοΰ καθημερινά; σφα 
ζομένων ζώων, τά όποια αεί; φυλάττετε 
έπιμελώ; μέσα σ’ ένα οίονδήποτε βαρέ
λι τοϋ σπιτιού σα;, είτε έξ ΑγορΑ; προ- 
ερχομένοο είτε έξ ύπεξαιρέσεω; (αύτό 
είνε δικό; σα; λογαριασμό;). Όταν λοι
πόν πληρωθή τό βαρέλι τό σκεπάζετε 
καί τό κρύβετε κάτω Από τό κρεδδάτι 
σας, φέρ’ είπιείν. Τότε στέλλετε τόν συ
νένοχόν σας στήν Αστυνομία γιά νά κα- 
ταδώση δήθεν, δτι αεί; σπίτι σα; κρύ
βετε μεγάλην ποσότητα έκκρηκτικών υ
λών. Ή Αστυνομία θάρθη και δ έπί κεφα
λή; Αρχιφύλαξ θά σά; έρωτήση άν έ- 
χωνται Αληθεία;, δσα κατεδόθησαν στήν 
αστυνομία. Σεί; τότε προσποιείσθε δτι 
ταράττεσθε καί τελικώ; όμολογεϊτε δτι 
πράγματι κά-τω Από τό κρεββάτι σα; κρύ 
βεται μεγάλη ποοδτη; βαρελότων. Χω
ρίς δέ χρονοτρνβά; σύρετε τό βαρέλι καί 
τό Ανοίγετε λέγοντά; του μέ στόμφον: 
«Ιδού, κύριε τά βαρελότα. ’Ιδού τό βα
ρέλι, ίδού καί τά ώτα, καί σκάτε στα 
γέλια μαζύ μέ τό φίλο σα;.

Τήν άλλη μέρα δέν θά όπάρχη έμπλα
στρο στά φαρμακεία ’Αθηνών.
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Γιά νά κατασκευάσετε αύτό τδ καλαμ
πούρι, ένεργβϊτε ώς έξής: Μιά μέρα ένφ 
συζητεϊτε μέ τούς φίλους σας, περιστρέ
φετε τήν κουβέντα σας γύρω άπ’ τΙς α
νασκαφώ; καί τ* Αρχαιολογικά εύρήματα 
καί λέτε ατούς φίλου; σας:

—Έγώ, παιδιά, έχω στδ σπίτι μου 
έναν ’Ομηρο μεγαλείο, Αριστούργημα !

Π ροσποιεϊσθε έπ’ άρκετόν καιρόν τό» 
κωφάλαλον καί κατορθώνετε νά συνεν- 
νοήσδε μετά τών φίλων σας γραπτώς 
καί διά χειρονομιών. Κάποια μέρα συ
ναντάτε είς τόν δρόμον έιαν φίλον σας, 
ό όποιο; όά σά; άπενόύνη τήν έρώτη- 
σιν: Τί κάνεις; Τότε έσεί; έπειδή δέν 
έχετε μολύβι καί χαρτί νά τοΰ Απαν
τήσετε, τόν πιάνετε άπό τό χέρι καί γυ
ρίζετε από γραφείο σέ γραφείο, κατά
στημα σέ κατάστημα, έν τέλει κάπου 
ανακαλύπτετε έναν χάρτην τή; 'Ελλά
δος, έμπροσθεν τοΰ όποιου όδηγεϊτε τόν 
φίλον σα; καί τοΰ δείχνετε είς τόν νο
μόν Μεσσηνία; τήν πάλιν Καλά—μαε. 
Καί τήν τρώτε κοπακέφαλα.
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"Ας ίιπο&έσωμεν, δτι είσθε υίδς ένός 
πλουσίου, δ όποιο; φροντίζει μέ μεγά- 
λον ζήλον διά τήν πνευματικήν καί σω
ματικήν σας Ανά.ττυξιν. Σείς δμως από 
τά παιδικά σας χρόνια έχετε τάσεις 
πρό; τήν άλησείαν δ πατέρας προσπαθεί 
νά σάς έπαναφέρη είς τήν εύθείαν δδόν 
σπουδάζοντάς σας σέ διαφόρους σχολάς 
σείς δμως τις έγκαταλείπετ® δλες καί 
έξακολοκθεϊτε τήν πορείαν σας. '0 πα
τέρας σας έξωργισμένο; τότε διά τδν βί
ου σας θά σάς διατάξη νά παραλάβετ· 
ένα Άντικιείμενον χρήσιμον διά τδν έαυ- 
τόν σας καί νά έγκαταλείψετε τήν 
κίαν του.

Τόυε σείς χωρίς νά χάοετε είστε 
πτόν κατευθύνεσθε πρός τδ ταμείου 
Αιφαιρεΐτε δλα τά χρήματα τού πατρός 
σας. Αύτός θά σάς πή τί κάνεις έκεϊ, 
παληόιπαιδο! Καί τού Απαντάτε: —Πα- 
ρά-λαμβάνω, τδ μόνον χρήσιμον άντι- 
κείμενον διά τδν βίου μου.

Καί έάν κατορθώσετε νά φύγετε ζων
τανός, έστω καί ήμιθανής, σπεύδετε νά 
τά καταθέσετε είς τήν Τράπεζαν Κοσμα- 
δοπούλου, δπου ύπάρχει έλπίς νά τά πά 
ρετε είς τήν Δευτέραν Παρουσίαν.

οί·

κχί
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ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ, ΟΝΕΙΡΕ! Aimmuna™
......... .. ....... Γ *
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ΚΥΒΕΡΗΑ, ΑΓΓΛΙΑ, ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ!...
’Αστόχαστα, αναπάντεχα βγάζω τό πασ- 

(σαπόρτι 
καί παίρνω τό τραμπάκουλο καί πέφτω 

(μέ; στό πέλαο
και σκίζω τή Μεσόγεια—πά»; έλαχε νά 

(μώρτιι !
καί πάω τό γιαλό-γιαλό όμοιο; μέ τό 

(Μενέλαο !

’Αγγλία ! Πώ; σ’ αιστάνουμαι στά φυλ
λοκάρδια μέσα, 

τ’ δη Γιωργιοΰ τό λάβαρο, άνάβαρο τ’ 
Γάσκόνω 

καί νοιώθω μέ; στά σπλάχνα μου μΐάν 
(άμολόητη μπέσα, 

θυμόνω καί κορδώνουμαι καί κάνω τό 
(Γασκώνο.

Κι’ δμω;, σάν άσυναίστητα ζητάω τή 
(λαγαράδα 

τώ νοημάτω, ξεψυχώ ό δόλιο; καί ψο- 
(φάω 

"γιατί, όντα; άξαίνοννε τοΰ άλκοόλ τά 
(γράδα 

δέν έχω μήτε όβολο, μήτε λεφτό νά 
(φάω !

’Αγγλία ! Ώ πανόμορφη, πανόμορφη, 
(πανώρια

Τή στιγμή πού δ παλαιός παντο
πώλης κ. Ποϋλος Πουλόπουλος υ
παγορεύει τό σημερινό σπαραχτι
κό πεζοτράγουδο στή δακτυλογρά- 
φο του δεσποινίδα Φαντασία Ύψι- 

πετίδου.

ΚΑΒΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΑΛΙΠΕΙΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ 
ΛΕΛΑΤΟΜΗΜΕΝΟΝ

01 ΦΡΑΟΥΛΕΣ Κί! ΤΑ ΚΟΥΜΑΡΑ.,,.

*Η πρώτη φωτογραφία πού μάς έ
στειλε άπό τήν ’Αγγλία δ μεγά
λος μας ποιητής “Ονειρος Κελε- 
•πούθης, μέλος της Βασιλικής Πο>- 
ητικής Εταιρίας τοΰ Λονδίνου. Ό 
ποιητής "Ονειρος Κελεπούρης άν- 
ταλλάσσει θερμή χειραψία μέ τόν 
“Αγγλο ποωθυπουργό κ. Ράμ- 
σαιη Μακδόναλδ. «Είμαι κάργα 
φτυχιζμένσς, είπε δ “Ονειοος Κε
λεπούρης, ρωμέϊκο, στόν Εγγλέζο

πρωθυπουργό, πού έιχπλερώνω πα
λιό όνείρατο τής ζήσης μου νά πι· 
σκεφτώ τά πανόριο νησί σας!» 
Καί πρόστεσε: «"Αμποτες οι ’Εγ
γλέζοι νάντουσαν σκλάβοι καί νά 
κάνανε πανάστασι γιά νά πεθάνω 
στό Μεσολόγγι τής Ίγγλετέρας 
κι’ έτσι νά πατσίσουμε τό χρέος 
πϋχει ή "Ελλάδα γιά τό λόρδο Βύ
ρωνα ....»

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΟ iXOALIO ΜΑί

σύ κυβερνά; τά κύματα, τή άρμυράδαν 
(ουλή 

μ.’ δλα σου τά θωρακωτά κι’ δλα σου τά 
(βαπόρια, 

γιά σένανε δουλεύουνε καί λεύτεροι καί 
(δούλοι.

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
Ό δαφνοστεφανωμένο; Ρωμιό; ποιητή; 
πού αναχώρησε κατεσπευσμένα γιά τήν 
Ιγγιλτέρα, γιατί έδωσε βάση σέ πρόσ

κληση τοΰ Εγγλέζου πρωθυπουργού κ. 
Ράμσα,η Μακδόναλδ, ποΰ τοΰγραψε : 
"Αειντε, κατακαϋμένε "Ονειρε, σήκω κ’ 
έλα στήν ’Ιγγιλτέρα, στό νησί τό τρα-

τόν νά σταΟή. Αλλά 
αύτόγ ρήμα γελρΐον είνε δτι δ ά 
στοο-Άγμάκτ^ έπανεργάμενος ά 
■κάθε δευτ-ίραν ήμέραν είς τήν πόλε 
---ιτου κατά τής «Παπαρούνας» ί

Ιούνιος! ΙΙβιά κλείσαν τά σχολειά 
κζί φύγαν ο-ί δασκάλοι μας—τί κρίμα! 
Καί τώρα τεμπελιά, δουλειά σταλιά 
ή μάλλον μόνη μας δουλειά ή λήια.

"Αχ, τού θρανίου ή ζωή ή χρυοή!
Μέ νοσταλγία γι’ αύτή ποιός δέ μιλάει;

Ινεί δτι «Ι^όνον άπροείδοποίητ.'Τό ιιάθημ,α μαθαίναμε φαρσί
'αί δδηγούν είς τό «Περροκέ» t| αας καθισμένοι πλάι πλάϊ.
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’Απ’ τά παιχνίδια πιό καλό 'ναι τδ ®ζου-
(μι·...

Μπροστά του τ’ άλλα δέν αξίζουν φράγκσϊ
Καθόμαστε δλοι κΓ δλες στή γραμμή

r-κ-αί σπρώχναμε ν’ ώθειώσουμε τόν πάγκο.

>9ΛΧ>ΧΑηιοσι» fcjpjto U 
ΑΟ:1Λ«Λ3 ψφίΛοόονμα ι »>.'■ ·■ 
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Πότε χονδρό, πότε λιγνό 
περπατώ στόν ουρανό 
μ’ ασημένιο φώ; καί χάρι 
κΓ όνομάζουμαι φεγγάρι. 
Τί είμαι ;
Λύσις : Ή Σελήνη.

ΛΖ

Μιάν δμορφη πού slyatse αύλή 
κι" ένιν καλό έπιστάτη, άλλά τσιγκούνη! 
—Τόν γέρο-Βάγγο τόν μουστακαλή, 
πιό αδιάκοπα κρατούσε τό κουδούνι.

νό πού ξέρει νά χτιμάη τού; δοξασμέ
νου; τεχνίτες τοΰ λόγου καί τού; άργά- 
τε; τή; ποίηση;. "Ελα καί θά τήν περά
σουμε κοτσάνι. ΟΙ ’Εγγλέζοι πού σκαμ
πάζουν άπό ποίηση, δέ μπρόκεται νά 
ποφέροννε άπό τή δυκιά σου, μιά καί δέ 
γκζέρουνε τή γλώσσα σου. Τυχεροί ά- 
θρώποι! Σάματις δμως σέ νώθουνε κ’ 
οί Ρωμιοί πού ποθέτεται πώ,ς τούς κου
βεντιάζεις τή γλώσσα τους ;....» Αύτά

πικραμένος ποιητής, πικραμένος γιατί 
παραγνωρίστηκε στήν πατρίδα του δσο 
κανένας, πήρε τό πρώτο βαπόρι πού 
βρήκε μπρό; του καί τοΰδωσε γιά τήν 
Ιγγιλτέρα. "ΕτσΤ ή ‘Ελλάδα τονέ χάνει 
πρόσωρα, άς τό όρπίσουμε. «"Ονειρο; 
ήταν καί πάει...»

Έμ-εινεν el; τόν τίτρτι τρεί; ήμέρες 
ίλλά έδα,τέθηκε. Κ’ είπε κχθ’ εαυτόν: 
—Ίσως δέν θά ήτο άσκοπον νά άνιχ-.ά- 

(μην...
Βούλησι; θεία: φύοεκς νόμοι; προσταγή! 
Καί στοδ πρωϊοδ τήν αύραν, ώ; ώχρι-ων 

(οί άοτερε-ς 
κατέλιπεν δ θεάνθρωπο; τή γή 
κ’ είτα, τοΐ; μχθηταϊ; έπιφοιτών 
“Εόειξβ τήν πλβοράν αότοδ καί τήν πα- 

(λάμην.

Τινέ; ίν τούτοι;, όφλισκάνοντες, ήγιϋν-
(ται 

δτι τδ Μύγα Γεγονός έλαβε χώραν 
τό μεσημέρι. Πράγμα αναληθές 
(άπό τόν όχλον ώκοδς δ,τι κΓ άν θές) 
’Επίσημα τής έποχής τά φύλλα διηγούν

ται 
Λεπτομερώς έκ-εϊνο τό συμβάν (τής άνα- 

(στάσεως) 
μή πα,ραλείποντα ποσώς τήν ώραν 
(ώραν πρωϊού) καθ’ ήν ήνοίγησαν οί τά-

Άλλως τε, καί όΡενάν νομίζω πώς τό 
(γράφει.

Άχτος Άρούρης
Ακραιφνής θαμαστής κΓ όμότεχνος τού 

Καβάφη.

ΟΥΡΕΣ ΑΠ ΤΟΥΣ ΚΑ Υ ΜΟΥΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝ08ΑΑΑΣΣΑΣ

Είμ’ άπό χαρτί καλό 
σύμβολο πολλής χαρά; 
άγσράζω καί πουλώ 
κ.’ όνομάζουμαι παράς. 
Τί είμαι ;
Λύσις: Τό χαρτονόμισμα.

Κάθε γωνιά της κι’ ένα μυστικό....
Σέ μιά άπ’ αύτές πίσω άπ’ τό κυπαρίσσι 
κάποτ-ε έσύ κΓ έγώ κάναμε—ώ, τίποτα 

(κακό! 
κι δ Βάγγος τδ κρατούσε....νά κτυπήση!

ΚΓ δ δάσκαλος γιά μάς ήταν καλός, 
μά τό βαθμό σ’ ανέβασε, Μπεμπέκα.
ΚΓ' ένφ μοδδαλε μόνον λίαν καλώς, 
σ’ έσένα έβαλε άριστα, ήγοον δέκα!

(Κατεδικάσθη χθές είς 20ήμερον 
φυλάκισιν κλπ. ό άρτοποιός Β. Άρ- 
βανιτόπουλος, διότι έντός τεμαχίου 
άρτου άνευρέθη ή ούρά ένός ποντι
κού) .
σημ-ερνό τής κρίσης τόν καιρόΣτδ

τοδ καθενός ανθρώπου είν-ε χαρά του, 
άντί νά μένη έξω άπ’ τόν χορό, 
κι’ αύτός νά χώνη κάπου τήν ούρά του.

ΤΗίΓΕΨΒΣ ΓΟΝΙΟ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ ΙΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ
Μά Μπέμπη, μήν ξεχνάς στδ κάταυ-κάτου, 
κι’ δν αγαπούσε καί τούς δυό μας 

(παιδιά
4φού τό είχα....δίπορτο έγώ, 
πιό

σάν 
του

Νά ζοδμε τίμια θάταν πιό καλά, 
μά κι’ άν τό κατωρθώναμε .μιά μέρα, 
θά βάζαμε μονάχα ένα μπελά 
καί δίχως νά τά βγάζουτμε έτσι πέρα.

Πάρε μαχαίρι κόψε με κι’ αντάμα μέ 
(τή δούλα μου, Φαύλα μου 

δέσε με μέσα σέ σακκιά 
νά βουβαθή μιά καί καλή τό στόμα πού 

ίσέ μάλλωνε, μ’ άλλονε 
άμα σέ κύτταζε, κακιά,

κερδισμένη θάθελα νά 6γώ!

ΜΠΕΜΠΗΣ καί ΜΠΕΜΠΕΚΑ 
(έν συνεργασίφ) 

(συμμαθηταΐ καί γειτόνοι)

Τοδ «κλέψε—γέλασε» ή πολιτική, 
ώς φαίνεται, είνε πιό προσοδοφόρα 
κι’ δ,τι κΓ δν είνε: άνάποδη, κακή 
μ’ αύτή μονάχα μπρός θά πάη ή χώρα.

Πολλές φορές σοϋ μίλησα, σοΰ λάλησα, 
(σοΰ τάψαλλα, κάψαλα 

νά μήν πηδρ; τόσα πολλά
γιατί καθείς πού σ’ έκανε, κοπέλλα μου, 

(μαιτρέσσα του μέσα του 
σέ κοροϊδεύει καί γελά

ΘΑΛΛΣΣΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΛΑΜΗΔΕΣ

Τί θά μά'; κάνη δ «ήθικό; ρυθμός»;
εις τήν δδό θενά μάς 6άλη τήν εύθεία 
τέτοιες ιδέες είν’ Αναχρονισμό;
καί μία τέτοια πρόοδος ήλιθί-α.

Έφέτο; άγρια μ’ έδειρεν ή βαρυχειμω- 
(ντά

θά πάη μάταια μιά πολιτική, 
ένάντια στις Ιδέες μας, τοβ κράτους. 
Αφού ξυπνήσανε κΓ οί ποντικοί 
καί χώνουνε κΓ έκείνοι τήν ούρά τους.

Μά σύ τρελλή δέ μ’ άκουσες μόν’ έγινες 
(ανήθικη, πίθηκοι 

δέν έχουν τόση προστυχιά
«ολλά καρφιά ξεσκούριασες ξεγάνωτα 

(κΓ άμπρούτζωτα, μούτζωτα 
κοκόττα αουγινες, φτώχειά.

Πάρε φωτιά καί κάψε με καί δέσε ιιε 
(σέ δέματα μ’ αίματα, 

καί ριχτά μές στόν Ίλισσό 
νά μή σάς βλέπω γύναια νά μοΰ φοράτε 

(κέρατα.... τέρατα 
άμα σάς σκέφτομαι λυσσώ.

ΑΧΤΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ
’Αξάδερφος τοΰ Έφταλιώτη, τοΰ 
Ποσχάρη, τού Π άλλη καί τοΰ Πέ
τρου Βλαστοΰ.

γνατ’ ήμουνα χωρίς παλτό, γυναίκα και 
( μαγκάλι.

Άλλοίμονό μου, μ’ έφαγε; μπα-μπέσικη 
(χρονιά 

σάν τό γνωστό μπακάλη (*)

Μά χτέ; καθώς μέ θάρρεψε τοΰ θεριστή 
(τό γέλιο 

καί τράβηξα πρός τό χλωρό—σά γάϊδα- 
(ρος—γρασιδ. 

τόν καζαμία παίρνοντας ό μάνας γιά 
(βαγγέλιο 

μιά μπόρα μ’ έκανε μουσκίδι.

ΑΧΤΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ
(*) Έδώ ό ποιητή; υπονοεί πιθανώς 

τόν γνωστόν, τέως παντοπώλην, κ. Ποΰ- 
λον Πουλόπουλον.

Μόνο πού αύτοί διαλέξαν τό ψωμί!
Μά μ’ δλο τους τδ δίκηο οί παύμένοι: 
Σταφίδες τό γεμίζαμε γραμμή — 
μόνο ή ούρά τους έμενε νά μπαίνη!

ΝΟΕΛ ΣΑΓΗΡ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ
—Αί λουτροπόλεις μιλούν ;
—Καί παραμιλούν μάλιστα.
—Καί τί λενε ;
—-Ή μία...Είπα τι...
—Ή άλλη....Έ.... διψώ ! ...
—ή άλλη.... ’Κεί..... λύνει....

Μονάχο; όντα; κι’ έρημο; σάν τάγιονό- 
"(ρου; άσκητή;

χλαμύδα μαύρη φόρεσα 
περπάτησα όσο μπόρεσα 
κι’ έπεσα μέ; τήν αγκαλιά τή; λίμνη;

(βουτηχτή;
καί τών παβώ σου δρόσισα τή λαύρα 

(πού ζεμάταγε 
τήν πείνα τή βερέμισσα
μέ ψάρια τοΰ γλυκόνερου σαδιστικά τήν 

(κόρεσα
καί τήν κοιλιά μου γέμισα
πού δντα; άδεια τό χαβά τοϋ Καραίσκου 

(κράταγε.

ΚΓ άπέ σάν έκατάκατσε μέ; στήν κοι- 
(λιά μου τό φαγί 

μέ; τήν κοιλιά πού φούσκωνε κ’ είτανε 
(φόβο; νά ραγή 

έδώ καί κεί τή ζούλησα 
καί τό φαγί μου χώνεψα
κΓ ώ; μέτυφτε ή σννείδησι γιά τού; I;

(χτυού; πού φόνεψα 
δυό ψέμματα τή; πούλησα 
τά μπάλωσα καί σύχασα.
ΚΓ Ίασωνίδη; γένηκα καί ξαναρχή;

(έγεύτηκα 
μπαμπέσικα καί κλέφτικα 
τό ψάρια πού γουστάριζα—
—’Αλήθεια τ’ είχα τ’ ήχασα ;
Βουβάθηκαν τών άντερων οι θόρυβοι κΓ 

(οί βόμβοι 
καί τή θεά τή Δήμητρα μ’ ευγνωμοσύνη 

(σκέφτηκα 
καί πρόσφερα μιά πλέριαν εκατόμβη.

ΑΧΤΟΣ ΑΡΟΥΡΗΣ

Πρύτανις τών Ελλήνων ποιητών καί 
γνωστό; παλιάνθοωπο; άντάμ. παπαν- 
τάμ !

Τό χρώμα τώ χειλιώ σου τ’ άλικο, 
κούμαρα καί φράουλες καί κεράσα μοΰ 
θυμά—καί σοΰ τό λέω έτσι ώμά....

Γαρδένιες τώρα κόβω σου καί τό κορ
μί σταλίζω σου τό άοπρο καί πανώριο, 
όπού μπουκ.ά ’νε καί συχώριο !...

Ώ τάλαινα, ώ φάλαινα, ώ μπακάλαν- 
να, δντα; τά κορδελάκια τάλενα κΓ α
πόκοσμα χτυπώντας τό μετερίζι τοΰ πό
θου σου τό γκρέμισα κΓ άπέ μέ καρβου
νόσκονη τό γέμισα κ’ ηρέμησα στοΰ ο
νείρου σου τό βάθος, ένφ σ’ άτόντ:χε 
στ’ απάνεμο τό πλήθος, άπρόσκοφτα 
καί λάγνα....

Μά τί ’παθα δ κακόρικος πού μ’ ήβρε 
τό άπερίμεντο κακό καί πεζοτράγουδα 
μέ καταδίκασε νά σάχνω, όπονβγε ά.τό 
τοί’ είναι μου τό σπλάχνο καί μ’ έκασε 
βαθειά ώ; τό μελοΰδι, φτεροκοπώντας 
αγγελούδι....

Μά έλα στά σύγκαλά σου, ώ τών δ- 
νείρων μου κοράσι. Κράση γερή σάν 
τή δΜ ά μου σαγμένη ’νε νά δέχεται 
λεγίς-λογί; καταδρομές καί δανειστάδω 
κυνηγήματα κΓ ανίδεη νά παρα-δέρνη 
στοΰ πέλαου τά φρύγανα καί μές στά 
λαδορίγαν α—ώίμένα.

ΚΓ άνε θαρρεί; πώ; δίχως σένα δέ 
θά μπόρεγα νά ζήσω, φουκαριάρα μου, 
τρομάρα μου, δίκιο μπορεί νά έχης. ΚΓ 
άπό τώ σωθ.<χώ τά βάθια, τρικυμισμένο; 
άπ’ τά πάθ.α, λυώνοντα; απ’ τοΰ πόθου 
τήν αντάρα, ξεπνοϊσμένο; σέρνομαι στά 
πόδια σου όμπρό; καί τό πικρό μου τό 
παράτονο ξεσπάω :

Μωρ’, τί μας λές !

ΚΑΙ ΠWN Η ΓΚΡΕΤΑ ΓΚ’ΡΜΠΟ

Λογοτέχνης, πριόην μπακάλης. 
Τίποτ’ άλλο.

ΠΟΫΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

-V-’ 5-κχχυ

‘Η άπό μηχανής θεά τών έλληνι- 
κών καί τών ξένων ύφη μερίδων, 
π^ΰ σέ κάθε περίσταση, δταν χρει
άζεται φωτογραφία ήρωΐδος ένός 
συζυγικού ή έρωτικοΰ δράματος, 
βρίσκεται πρόθυμη νά έξυπηρετή- 
ση τό συντάχτη τής Ολης, χάρη 
στίς άπειρες φωτογραφίες της σέ 
διάφορες μορφές, έκφράσεις, στά

σεις καί ρόλους.

TO EDPTOAOriON ΤΗΣ ΕΒΛΟΜΑΑΕΣ
ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ

Σάδβατον, 1 Ίουλίορ. Τών 'Α
γίων 'Αναργύρων. Εορτά
ζει ό ελληνικός λαός.

Κυριακή, 2 Ιουλίου. Κατάθεσις 
Ζώνης τής Θεοτόκου. Εορτάζει 
ό κ. Προμπονάς καί ή Έ λ ε υ - 
θέραζώνητού Πειραιώς.

Δευτέρα ή κοινώς Τσαγκα
ροδευτέρα. 'Εορτάζουν οί τσαγ 
καράδες.

Τετάρτη, 5 ’Ιουλίου. Άδανα- 
σίουτοΰέν’Αθ φ.'Εορτάζουν 
οί καλόγηροι τού "Αθω καί έξ αλ
ληλεγγύης οί...αδελφές τού ’Ελέ
ους.

Πέμπτη, 6 ’Ιουλίου. Φ ι λ ή μ 0- 
νοςάποστόλου. 'Εορτάζουν 
τά έ ρ ω τ ι κ ά ζευγάρια.



KAI 11ΑΛ1Ν Η ΓΚΡΕ1Α ΓΚΑΡΜΠΟ

Έ, αύτή τή φορά σάς έγελάσαμε · ! Δέν είνε ή Γκρέττα Γκάρμπο!

ΙΟΠι ΜιΡΕΗΐΗΟίΟΝ
—Πώς θά πούμε μονολεκτικώς τή 

φράσι «Βούρ στόν πατσά;»
—Πατσαβούρ.

Η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
ΑΙ ΑΦΑΙΜΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡ 1ΑΚΗΣ. - ΤΑ 
ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ».—ΠΟΙΑ 
ΑΛΟΓΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ. 
— ΝΈΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΧΑΝΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ.— 
ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΣΑΣ CAINETAI ΟΤΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΕΡ
ΔΙΖΕΤΕ. - ΑΙ KA1NOTOMIAI ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

«ΠΑΠΑΡ ΟΥΝΑΣ».

Κατόπιν τών κολοσσιαίων έπιτυχι- 
ών τάς όποιας έχουν κάθε έβδομάδα 
τά προγνωστικά τής «Παπαρούνας» 
καί διά τά δποΐα κατά χιλιάδας κα
ταφθάνουν καθημερινώς τά τηλεγρα 
φήματα και γράμματα ή «Παπαρού
να» Απέσπασε παρά τή ταχυδρομι
κή ύπηρεσίφ πέντε ύπαλλήλους πρός 
τόν σκοπόν τής ταχυτέρας ταξινομή- 
οεως τής Αλληλογραφίας της. '

Επίσης ή διεύθυνσις τής «Παπα- 
ρούνας» διά τών ίπποδρομιακών της 

fe συνεργατών έφρόντισε καί έφεδρε 
νέά συστήματα πρός χρήσιν τών στοι 

। χηματιζόντων και διά τών όποιων

I

— Ή «Αφετηρία τών 1400 μέτρων

"Οπως έγράφαμεν καί είς τό προ- 
ηγούμενον φύλλον ή άφετηρία τών 
1400 μέτρων είνε πολύ μακράν τοΰ 
τέρματος, αύτή δέ είνε. ή αιτία τής 
δυστροπίας ώρισμένων ίππων οϊτινες 
άπό τεμπελλιά και δχι άπό τίποτα 
άλλο δέν ξεκινούν. ΓΓ αύτό.ι’^'οι- 
βώς ύψούμεν άλλην μίαν φρρέ. ήν 
φωνήν μας ύπέρ καταργησεως τής ί- 
φετηρίας ταύτης καί δλων τών άλ
λων αί δέ ίπποδρομίαι, άς γίνονται 
διά τό ταχύτερον καί εύκολώτερον 
έπί άποστάσεως 20 μέτρων.

—Πώς λέγεται μιά γυναίκα δταν 
παντρευθή άλληλοδιαδόχως έξ άν- 
ύρες;

—Έξαντρίκ.

—Πώς δνομάζεται ή χωρίστρα 
τών άνδρικών μαλλιών;

—Άνδροχωρίστρα.W W *
—Ξέρεις οί πδλισμαν καί στό μπά 

νιο άκόμη δέν άποχωρίζονται άπό τό 
κλόμπ τους, μέ τή διαφορά δτι στή 
θάλασσα δέν λέγεται κλόμπ.

—’Αλλά πώς;
—Επειδή τό κρύβουν μέσα 

μαγιό τό λένε μαγιόξυλο.

—Αύτός δ άνθρωπος, τέλος.πάν
των, δέν έχει καθόλου γούρι.

—-Πράγματι είνε πολύ άγουρος.* * *
—Πώς δνομάζουμε τόν άνθρωπον 

τόν άνευ χειρών;
—’’Αχυρον. *

—Πώς δνομάζονται γαλλιστί 
σοφοί;

—Σωφέρ.

—Πώς δνομάζεται ή γυναίκα 
ταν εύρίσκεται στόν κοιτώνα της 
νευ έσθήτος;

—’Αναίσθητος.W * ♦
-—Πότε πρέπει νά λέμε δτι μιά 

γυναίκα τήν καμαρώνουμε;
—"Οταν τήν πηγαίνουμε στήν κά

μαρα.
V

Στδ Δημοτικόν σχολείον.
Δάσκαλος: Σέ ποιό γράμμα 

ζοι>με τόν τόνο στή λέξι «στοά»
Μαθητής: Στό ά.*

—Πώς ζητά δ κόσμος μέ μιά λέ
ξι τά νήματα τοΰ έργοστασίου τοΰ κ. 
Μίχα;

—Μηχανήματα!

—Άφοΰ άπό τό κεφάλι κρατιούν
ται τά ήνία τών ζώων τότε ποιος τό
πος είνε ή πατρίς των;

—Ή Κεφαλληνία.

τού

τών

τού

στο
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ΛΪ’ΐΛ.λ Κ ......Μΐΐ·ι^ιπτΐΜΤτι·ΐπί·Μ£Γ~
αφ ενός μεν όυνασθενα χάσετε χω-1 -----------
ρΐς νά σάς κάμνη τούτο αϊσθησιν, ΤΑ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟ-

i άφ’ έτέρου δέ σάς φαίνεται πάντοτε ΓΝΩΣΤΙΚΑ
δτι κερδίζετε έστω καί άν δέν έχε
τε οΰτε τό ταλληράκι τής έπιστρο- 
<Ρής·

Καί έξηγούμεθα : Γεμίζετε τό 
Σάββατον ή τήν Κυριακήν τήν τσέ
πη σας μέ χρήματα κατεβαίνετε στόν 
ιππόδρομον καί τά χάνετε, ώς συνή- 

α θως. Αντί λοιπόν νά λυπηύήτε σκέ- 
πτεσθε άμέσως: Πολύ καλλίτερα πού 
τά έχασα γιά τή φουκαριάρα τήν Ε
ταιρεία. Φτωχή είνε μπορούσε νά 
πέση καί έξω γιατί νά μήν ένισχύ- 
ετε; Αύτά τά σκέπτεσθε καθ’ δν χρό 
νον άνέρχεσθε πρός τάς ’Αθήνας πε
ζή, συγχρόνως δμως τίποτε εύκολώ
τερον νά νομίζετε δτι είσθε έκατομμυ 
ριούχος πού τοΰ έγάλασε»τό αύτοκί
νητον είς έρημον δρόμον ή δτι έχετε 
κερδίσει δλον τόν ιππόδρομον. ’Έτσι 
τά χάνετε χωρίς νά σάς φαίνεται. 
Αρκεί νά ύπάρχη δλίγη καλή διά- 
θεσις πρός τοΰτο. "Ετσι έπίσης σάς 
φαίνεται πάντοτε δτι είσθε κερδισμέ
νος.

— ’Αρνητικά τά σίελα τοΰ Γκράν- 
Πρί

Έξετασθέντα τά σίελα τών τριών 
νικητών τοΰ Γκράν - Πρι εύρέθησαν 
φυσιολογικά καί συνήθη. Μάς έδηλώ 
θη δμως δτι καθ’ ά έμφαίνεται τά 
σίελα ταύτα ανήκουν άναμφισβητή- 
τως σέ σαλιάρηδες ίππους.

— 'Ίπποι είς τήν Γ' κλάσιν

Οί ίπποι Βορρηάς, Γκρέϋ Κλάουν 
και Ντάζερ Πρένς μετεφέρθησαν είς 
τήν γ' κλάσιν άραβικών γιά νά γί
νεται παιγνίδι.
— ’ Αψιξις νέων ’Αραβικών ίππων

Τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα άφί- 
χ-θησαν διά λογαριασμόν διαφόρων 
ιδιοκτητών έκ Συρίας οί κάτωθι αγ
γλικοί καί άγγλοαραβικοί: Ραντλάου 
ύπερήλιξ 3 έτών, Κρατάου έκτομίας 
21 έτών δΓ Αναπαραγωγήν καί Θάν- 
κγιου κατάλληλος διά κάρρο. Οί νεο- 
αφιχθέντες ζητούν ίδιοκτήτας διά νά 
τούς θρέφουν, πρόκειται δέ νά χρη
σιμοποιηθούν καί είς τόν ιππόδρο
μον.

ΑΓΓΕΡΙΝΟΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΠΟΥ AENJINONTAl
Νά κάνης ίνεοι στί; «Φλέβες» τού Σαρώ

ν ικοΰ.
Νά άτμοκινήοης σιδηρόδρομο μέ «κώκ» 

τού Ζαβορί'ιου.
Νά γράψη; μέ «πέννα» μανδολίνοο.
Νά βάλη; στό γραμμόφωνο «πλάι-ζα» 

πεζοίρεμ ίου.
Νά περά:γ( τραίνο άπό τή «γέφυρα» 

χροιών ϊοντιών.
Νά πάθη πονοκέφαλο τό «κεφάλι» 

σπίρτου.
Νά ζυγ'έσης τήν «βαρεία» τής γραμματι

κής.
Νά γίνη; άρχηγός «κόμματος» μιάς πα

ραγράφου.
Νά φορέσης περιδέραιου στδ «καρρέ» τού 

Ρήγα.
Νά ρευστοποιήσης σέ χυτήριον τδ «μέ- 

ταλλον» τής φωνής σου.
Νά φυτέψης «ρίζα» δοντιού.
Νά προφυλαχτή στρατός στά «χαρακώ

ματα» τού τετραδίου.
Νά στριμώξης μιά μικρούλα στή «γιο 

νία» τού μπακλαβά.
Νά σ’ άγκαλιάσουν οί «βραχίονες» τού 

λιμένος.
Νά άναλάβη τήν διεώ&υνσιν τής Τραπέ- 

ζης δ «τραπεζίτης» τή; μασέλας.
Νά φορέσης τήν «ζώνην» τήν διακεκαυ- 

μένην.
Νά σπάσης μέ καρυοθραύστη τδ «καρύδι· 

τού λάρυγγος.
Νά συμβή δυστύχημα είς τούς έργάτα; 

τών «μεταλλίων» άνα,μνηστικών.
Νά <φ^ς τήν Καθαρή Δευτέρα τούς «βολ

βούς» τών ματιών σου.
Νά διοργανωΐούν άρματοδρομίες μέ «άρ

ματα» ληστών.
Νά παίζης πάκερ μέ «μάρκες» αύτοκινή- 

των.
Νά βάλης βεντούζες στήν πλάτη τής πο

λυθρόνας.
Νά κάνης περμανάντ στδ κεφάλι τής καρ

φίτσας.
Νά φορέση μονόκλ τό μάτι τής βελόνης.
Νά πατήσης τδν κάλο στδ πόδι τής κα

ρέκλας.
Νά σού μαλλιάση ή γλώσσα καί νά κολ- 

λήση ψείρες.
Νά σού βγάλουν άπ’ τήν μύτη τδ σπίτι 

πού κληρονόμησες.
Νά ςεφυλίσσης τά πέταλλα τού άλόγου.
Νά σπάζης κέφι καί νά τό ξανακολλψς.
Νά βρής κουκούτσια στόν καρπό τοδ χεγ

Ρ!Οδ· <3
Νά μεταχειριστής γιά τό φουστάνι σδϊ 

τά κουμπιά τής Άλεξαινας.
Νά μπαλλώσης τήν τρύπα πού. 

στδ νερό.
Νά τά ψήσης μέ μιά καί νά μήν 

νά τά φφς.

Ό άνωτέρω κύριος, έπειδή κατε- 
ξωδεύετο μέ τό κά.τνισμα, δπεφά- 
σισε νά μή πιάση πειά μέ τά χέρια 
του τσιγάοο. Καί δπως βλέπετε, 

τηρεί τόν όρκο του....

Η ΠΑΜ ΙΟΛΗ
ΤΩΝΔΕΚΑΠΑΡΘΕΝΩΝ

Βγήκαν κάποτες 10 παρθένες νά 
πάνε ν’ Ανταμώσουνε τό γαμπρό. 
Δέν πάγαιναν νά τυλίξουνε κανένα 
σέ νυφοπάζαρο, γιατί τότες μπόραγε 
ν&σαντε οί άνθρωποι κορόϊδα και νά 
μήν ήξεραν άπό τέτοια κόλπα. Φαί
νεται δμως πώς τώχαν συνήθειο νά 
τό κάνουν έτσι στοάς γόμους. Τό 
λοιπός βγαίνουν καί παίρνουν μαζί 
τους καί κλεφτοφάναρα, γιατί χωρίς

ΠΑ ΝΑ ΠΑΧΑΙΝΕΤΕ!

ά βιαβάαης τ’ άνωτέρω καί ■ « 
φορέοης πανωφόρι. .^«3

Νά δούμε αύτά πού γράψαμε
να φύλλο παπαρούνας. -elf

— Σάδ βατόν

Είς τήν πρώτην ιπποδρομίαν δ 
’Όλυμπος κατά πρώτον λόγον και 
μετ' αύτόν δ Κάδμος θά έπιπλεύσουν.

Εις τήν δευτέραν δ Ίμπρουίς Κάϊς 
πρέπει '/ά κερδίση καί πάλιν έκτός 
και τόν πάρ’ δ Διάβολος.

Εις τήν τρίτην δ Κένταυρος δέν 
θά συμμετάσχη, έκ τών λοιπών αί 
Δάφνη καί Άστάρτη θά είνε πολύ 
πλησίον. ΤΙ δεύτερα ίσως νά δευτε- 
ρώση στά πρωτεία.

Εις τήν τετάρτην ιπποδρομίαν ή 
Άίρονυ αδύνατον νά χάση.

Εις τήν πέμητην δ Κκαζάλ έλ 
Πάρκ δέν πρέπει νά χάση, έκτός καί 
δέν κρατηΟή δ Ούαντάχ.

Είς τήν έκτην ή Βρισηίς άν ίπ- 
πευθή άπό τόν Γιώργκαν έχει πολύ 
καλήν τύχην έκτός καί είνε στά κέ
φια της Γκραντέτσα.
— Κυριακή

, Εις τήν πρώτην άν συμμετάσχη δ 
Ντέζερ ΙΙρένς θά νικήση διότι ή φόρ 
μα του είνε πολύ καλή, άλλως νά 
προτιμήσετε τήν Άστρα.

Είς τήν δευτέραν προβλέπο,μεν μί
αν πάλην μεταξύ Τίμους καί Καρμί- 
νας. Προτιμοΰμεν κατά τι τόν πρώ
τον.

Είς τήν τρίτην μήπως ήλθεν ή ώ
ρα τοΰ Όμπασι; ή μήπως δ Χαμ- 
πάϊμπ ήλθε φορμάτος άπ’ τήν Αίγυ 
πτον; Ή γνώμη μας εΐνε δτι δ Φερ- 
ραΐος μπορεί νά τούς κτυπήση δλους 
αύτούς.

Εις τήν τετάρτην θά νικήση ή 
Μπάϊ Μπάϊ.

Είς τήν πέμπτην ή Γκρι—Γκρι.
Είς την έκτην ή ’Ανέττα κατά 

πρώτον λόγον καί ή Νιόβη πρέπει 
νά διεκδικήσουν τήν νίκη/ έκ τών 
λοιπών ή Βιγκασταλώ μόνον άν ίπ
πευση άπό τόν Γιώργκα μπορεί νά 
κάνη τό θαύμα της.

Τέλος είς τήν έβδόμην ιπποδρομί
αν γιά νά μή φύγετε άπένταροι νά 
παίξετε πολλά τόν Φάκτουμ καί λίγα 
τόν Μάλεκ έλ Χάουα.

’Ήμουν αδύνατος, άλλά ήμουν 
καλά. ’’Εκαμα δλων τών ειδών καί 
ποιοτήτων τάς δίαιτας. Άλλ’ είς μά- 
την. Τέλος έδοκίμασα τά κατατόπια 
Σφίνκ. Τί νά σάς πώ ! Οί ζαλάδες 
μοΰ έπανήλθαν, πάσχω διαρκώς άπό 
σκοτοδίνην καί δέν ήμπορώ νά εύρω 
τήν ησυχίαν μου! Θά έρωτήσετε : 
Διατί δέν τά κόβω; Άπλούστατα ! 
Διότι τά έσυνείθισα καί μοΰ άρέσουν. 
Καταλάβατε; ■

Ό εύγνωμονών
ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΑΙΟΣ

ΜΟΡΤΗΣ ΨΟΝΙΖΟΝ
Βάλε, βρέ, μιά δκά φακή 
καί μιά μακαρονάκια 
στό βλάμη πούταν φυλακή 
τριόμιση χρονάκια.
Βάλε κΓ άπ’ τό Άϊβαλιώτικο 
σαπούνι καί λαδάκι 
καί ντούζικο άπ’ τό Χιώτικο 
νά σβύσω τδ μεράκι...
Τράβα καί πίσω άπ’ τά κουτιά 
τό πειό χοντρό λουκάνικο

ΣΟΦΑ ΛΟΓ!Α 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ
Ή Θεσσαλο—νίκη είνε ίδική μας.

Παναχής Τσαλδάρης
Ή Θεσσαλο;—νίκη είνε ίδική μας.

Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος
Δέν παραιτούμαι, διότι είμαι Απα

ραίτητος.
Ίω. Ράλλης

Τό κράτος είμαι έγώ.
θεόδ. Πάγκαλος 

Ό γάτος είμαι έγώ.
Νικ. Πλαστήρας 

Ψηφίσατε Μερκούρην.
Σπ. Πάτοης, Κ. Κο- 

τζιάς, Κ. Εύαγγελάτος 
Ψηφίσατε Πάτσην.

Σπ. Μερκούρης, Κ. Εΰ- 
αγγελάτος, Κ. Κοτζιάς 

Ψηφίσατε Κοτζιάν.
Κ. Εύαγγελάτος, Σπ. Μερ- 

κούρης, Σπ. Πάτσης 
Ψηφίσατε Εύαγγελάτον.

Κ. Κοτζιάς, Σπ. Πά- 
τσης, Σπ. Μερκοΰρης 

"Οταν άναλάβω τήν Διοίκησιν τής 
’Ασφαλείας θά πατάξω τήν ληστείαν.

I. Πολυχρονόπουλος
"Οταν ή ’Ασφάλεια ένός κράτους 

δέν ϊσταται είς τό ύφος της, έρρέτω 
τό κράτος αύτό!

Γ. Καραθανάσης
Καί στό μπουκάλι νά μέ βάλουνε, 

θά γράφω, θά γράφω, θά γράφω!
’Αχ. Καλεμαμάκης

κΓ άν θέλης ρίξε μιά ματιά 
κΓ έδώ στό μαυρομάνικο. 
ΚΓ έτοίμασε τή ζυγαριά 
καί μή μού βάζης ξύκι, 
γιατί μέ μιά μου μαχαιριά 
σέ κόβω σάν κατσίκι!

Π. Κ.

ΒΒ«·*ΒΚχ, καί υκύ,ωσε τήν προίκα; 
σκεφτόταν ό πεθερός.

—Μικραίνει ή νύχτα! μουρμούρι
ζε ή νύφη.

Οί καλεσμένοι βαρέθηκαν κι’ έ
βαλαν στό φωνόγραφο τόν Μίστερ 
Μπράουν γιά νά περάση ή ώρα.

Κατά τά μεσάνυχτα κάποιος φώ
ναξε:

—Ό γαμπρός! Σωπάτε κι’ έρχε
ται δ μάπας! "Ας πάμε νά τόν αν
ταμώσουμε !

Σηκώνονται τότες καί οί δέκα παρ 
θένες. Μόλις δμως βγήκαν έξω, στίς 
πέντε σβύσανε τά φανάρια τους γιατί 
δέν είχαν λάδι.

—Ρέ κορίτσια, λένε στίς άλλες, 
δέ μάς δίνετε λιγουλάκι λάδι καί 
μάς πού μείναμε ρέστες ; Γιά κάντε 
μας τό χατηράκι.

—Μπά! πού θά σάς δώσουμε, ρέ 
σελέμηδες, Απαντάνε οί μαγγιώρες. 
"Αν δώσουμε σέ σάς ούτε γιά μάς 
δέ θά φτάση. Δέν κάνετε κάνα σάλτο 
ώς τό μπακάλη;

Τί νά κάνουν οί άλλες; Τοΰ δί
νουν γιά τό μπακάλη. Στό άναμετα- 
ξύ δμως φτάνει δ γαμπρός καί μπουρ 
δάρουνε μέσα κΓ οί πέντε μαγγιώ
ρες και σφαλάνε τίς πόρτες. Σέ λί
γο γυρνάνε κΓ έκεΐνες πού πήγαν 
στό μπακάλη. Βροντούν τήν πόρτα 
καί λένε:

—Γαμπρέ,-γιά άνοιξέ μας, έμεΐς 
είμαστε!

Ό γαμπρός δμως είπε νά κάνουν 
τήν πάπια.

—Δέ σάς ξέρουμε τούς λένε.
—Δέν πάμε, ρέ κορίτσια, στό κο

νάκι μας νά τό ρίξουμε στόν ύπνο, 
ποδναι περασμένα μεσάνυχτα;

—Πάμε, Απαντάμε κΓ οί άλλες.
Καί πήγαν καί κοιμήθηκαν. Τί 

θά καταλάβαιναν άπό ξένο γάμο ; 
Θά ξενυχτοΰσαν καί τήν άλλη μέ
ρα δέ θάχαν σηκωμό.

ΚΓ Ανθιστήκατε τώρα τί πά νά 
πή αύτή ή παραβολή; Κάθε έμπόδι· 
γιά καλό!
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I ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΣΤΗ...ΖΟΥΛΑ) ■

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΜΟΡΦΕΩΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 
01 ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΜΕΤΕΧΕΙΡ11ΘΗΣΑΝ 

ΧΛΩΡΟΦΟΡΜΙΟΝ
ΤΑ Λ1ΑΞΙΛΑΡ1Α ΕΓΙΝΑΝ ΚΟΣΚΙΝΟ 

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ
ΣΙΙΤΩ Ο κ ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ!

ΊΌΥ ΔΟΛ<1ΦΙ)Μ)Υ ΓΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

I 131 ΩΡΑ ;s
1 ΖΑΧΑΡΩΦ

!?3

ΕΛΛΑΣ, ’Ιούνιος 1933.
την τήν στιγμήν προέβην είς τήν 
ποοσχεοιασμένήν άπό καιροΰ Από
πειραν δολοφον.ας κατά τοΰ κ. 
Μορψέως Τσαλδάρη, τόν όποιον, 
ώς ένθυμείοθε, είχομεν διαγράψει 
έκ του βιβλίου των ζώντων, πρώ
τον διότι είνε συνώνυμος τοΰ πρω
θυπουργού τής Μεγάλης Ελλάδος 
κ. Παναγή 1 σαλδάρη καί δεύτε
ρον διότι αΐ δολοφονίαι πολιτικών 
άνδρών είνε τής μο'.ας τΙς τήν Έκ- 
λάδα κατά τόν ' " όν,

— Ταύ- । χλωροφορμίου, τόσον Ισχυρόν, ώ- 
είς τήν στε ένήργησε χημικώς και έξουδε-

1° 3&__

τέρωσε τελείως τό ίδικόν μου χλω- 
■ ο·φόρμιον. Δηλαδή, ούτε λίγο ού
τε πολύ, ό μέγας Μορφεύς ΤσαΜ 
δάρης άποτελεΐ μίαν φυσικήν πη
γήν χλωροφορμίου, τήν όποιαν 
μπορούν νά έκμεταλλευθοΰν οί 
φαρμακοποιοί. Οί δέ Ιατροί μπο
ρούν διά τάς έγχειρήσεις των νά 
πέρνουν λίγο άέριον πού έξέρχε- 
ταϊ άπό τό στόμα του, δταν χασμά- 
ταυ Είνε τό δραστικώτερον ναρ
κωτικόν....

Έξήγαγον τα δπ?.^ μου καί ήρ- 
ισα νά πυροβολώ. Ή άπόπειρά 
bo δέν συνίστατο είς τό νά δολο- 
νήσω τόν κ. Μορφέα Ταλδαρη, 

L είς τό νά του προξενήσω ένα 
.ίτερο κακό: Ηά... τόν ξυ- 
I "Ηξερα δηλαδή δτι τό νά 
ψη κανείς τον ύπνο είνε θά-

Πάει ό Ζαχάρωψ, δ γνωστός δ σέρ 
(Μπαζίλ, πού μπάζες 

παντοΰ είχε κάνει μπόλικες σέ πό- 
(λεις καί σέ πλάζε.ς. 

’’Ηταν τρανός φιλάνθρωπος, τούς 
(εΐχε σά μαμούνια 

τούς άνθρωπους καί μάσσαγε 
(στήν καθισά μιλλιούνια.

"Ελληνας καί φιλέλληνας κΓ άν 
(ήτανε μεγάλος, 

λιγάκι ’Εγγλέζος ήτανε, μά καί 
(λιγάκι Γάλλος, 

ήταν λιγάκι ’Ιταλός καί Γερμανός 
(καί Τούρκος, 

λίγο χρυσάφι ήτανε, μά πιό πολύ 
(«τάν βούρκος.

Τοΰ Βενιζέλου γκαρδιακός φίλος 
(έστά'θη πάντι.·, 

ό ένας είχε τόν άλλονε στον πόλε- 
(μο άβάντα, 

—παράς νά βγαίνη μοναχά, τζά- 
(νεμ, κΓ ας χύνετ’ αίμα, 

πώς πατριώτες είμαστε, αΰτοΰνο 
(δέν εϊν’ ψέμαΙ —

Ώ, πάρτε τό κουφάρι του τοΰ σέρ 

τοΰ

καί

τοΰ

(Μπαζίλ Ζαχάρωψ, 
ευεργέτη άπ’ τούς τρανούς 

(πού γνώρισ’ ή άνθρωπότη 
θάψετέ το μέ τιμές ιιεγάλες 

(μές στο μνήμα 
διεθνούς άγνωστου στρατιώ- 

(τη....
ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

ΜΑΒΕΤΕ ΒΡΒΟΓΡΑΦΙΑΝ!

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ QPA ®

Η Δ)1Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΟΡΓΑΣΜΟΝ....

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΝ 
“0ΗΛΥΚ0ΕΙΝΕΚΑ1 ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΣΜΟΝ, 

ΛΕΓΕΙ Ο κ. ΜΑΠΑΝΑΣΤΑΣ10Υ 
ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ, ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΤΑ 

ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΕΧΕΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ο...ΜΑΚΕΔΟΣ

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ (Πώλ Νόρ 
Ελλάς Φίλμ). — Οί πολιτικοί άρ- 
χηγοί, άπαύίήσαντες άπό τήν πολ- 
λήν ζέστην, πού κάμνει είς τάς ’Α
θήνας, απεψάσισαν νά τραπούν 
πρύς τήν Βόρειόν ‘Ελλάδα, ή ό- 
ποία ώς βόρειος είνε ψυχροτέρα 
καί ώς έκ συνεννοήσεώς ήλθαν νά 
παραθερίσουν έφέτος όλοι μαζύ 

χιθησάν έντα-€α, άντελήφθησαν δ- Τ( i_ Χ..Λ —
κα

• πεί_____  —„ , ,
νά έκφωνήσουν μερικούς προεκλο
γικούς λόγους.

Ό κ. Βενιζόλος διέταξε καί τούς 
όποώούς τού νά μαζευθοΰν στό 
«Μάζεστικ» καί τούς έξεφώνησε

θήνας, άπεψάσισαν νά τραπούν 
πρός τήν Βόρειόν Ελλάδα, ή ό
ποια ώς βόρειος είνε ψυχροτέρα 
καί ώς έκ συνεννοήσεως ήλθαν νά 

___  . 7 
εις τήν Θεσσαλονίκην. Μόλις άψι-

ομεν βουλευτικός έκλογάς 
θεώρησαν εύλογον, διά νά 
*υν εύχάριστα τήν ώρα των,

Ί

-;ον ?0 ,Ψ·?
-ον. ]0
Ki mk 1-gTpY OD&itfex ιπκ άξ€ως^έ- 
A»dUu ι®κ SsdmJJ.ziu^Yf-a μ«ς·

]Ο τ,ΰ-.φ-πήίνυιιμβρίαν, ώ- 
πλισθείς μέ τρία όπλα όπιο’θογεμή, 
διά νά δύναμαι νά κτυπήσω τά δ - 
π ι σ θ ε ν, όπως είνε μόδα είς τάς 
πολιτικός απόπειρας, κατηυθύνθην 
εις τήν όδόν Χάρ—Χάρ—Χαριλάου 
Τρικούπη, όπου κοιμάται τό θΰ^ια. 
* Ε πέδ α ιν ον μ ιάς Πα κά ρ έγχ ω ρ ίο-υ 
βιομηχανίας, ήγούν ένος Π α κά
ρο υ, άλλ’ όταν έφθασ-α είς όλί- 
Υην άπόστασιν άπό τής οίκίας τοΰ 
κ. Μορφέώς Τσαλδάρη, είδα μίαν 
επιγραφήν πάρομοίάν μ’ 
ή όποίά τόποδετεϊται έξω άπό τάς 
κλινικός καί ή όποία έγραφε : 
ΗΣΥΧΙΑ. Κατήλθον άμέσως τοΰ 
οχήματος μου, διότι δέν ήδυνά- 
μην ν’ άσεδήσω πρός τήν τελεύ
ταγαν καί μοναδικήν θέλησιν τοΰ 
μεγάλου πολιτικού: «Μά τόν άφή- 
νωμεν πάντοτε ήσυχον νά κοιμά
ται». 'Αλλά, διελογίσθην, ή ώρα 
είνε ή δωδεκάτη μεσημβρινή καί 
δέν είνε δυνατόν νά κοιμάται. Έ· 
νεθυμή'θην όμως έκεϊνο, τό όποιον 
λέγει ό λαός περί τοΰ κ. Παναγή 
Τσαλδάρη, δτι «κοιμάται μέρα με
σημέρι» καί έσκέφθην δτι τήν ίδιο- 
τη τα αυτήν θά τήν έχη καί ό κ. 
"Ίορφεύς Τσαλδάρης έξ αίτιας τής 
συνωνυμίας ή μάλλον συν υ π ν ί- 
ά ς μέ τόν πρωθυπουργόν τής χώ
ρας·

ιίσήλθα είς τήν οίκίαν καί ε- 
Φθασα όδηγούμενος άπό ένα μα
κάριον ρουχαλητό, μέχρι τοΰ κοι- 
τώνος τοΰ κ. Μρρφέώς Τσαλδάρη. 
Είς τήν είσοδον έχει γραφή τό τε
τράστιχο τοΰ Σολωμοΰ: «Δέν ά- 
κούεται ένα κΰμα είς τήν έρημη 
ακρογιαλιά, λές καί ή θάλασσα 
κοιμάται είς τής γης τήν άγ- 
καλια». Τώρα ήκούετο καί ένα γυ
ναικείο ρουχαλητό. θά ήτο τής 
συζύγου του κ. Κλίνης Τσαλδάρη.

Ηνοιξα καί τήν θυραν τοΰ κοι
τώνας καί έπροχώρησα. Είχα φέ
ρει μαζύ μου χλωροφόρμιον διά ν' 
άποκοι>μή·σω τό θύμα μου, έν ή πε- 
ριπτώσει, μία στις έκατό χιλιάδες, 
οέν έκοιμάτο. ’Αλλά διεπίστωσα 
ύτι άπό τό στόμα τοΰ κοιμωμένου 
πολιτικού άνδρός έξήρχετο άέριον

είδα uicrv 
έκείιΐρ,

θανατώσω κατ’ αυτόν τόν 
μέ τόν νά τόν ξυπνήσω δη- 
Αλλά το θηρίον έχει μεγά- 
οχήν είς τόν ύπνον. Αί 
κατετρύπησαν τά μαξι- 

-j ο 0 '°·' στρώμα, τόν σκουν- 
m'v καί τόν κεντοΰσάν νά ξυ- 

yirt χ η, άλλ’ αυτός άνθίστατο άπε- 
γνωόμένως. Τό πολϋ-πολύ νά έγό- 
ριζε από τό άλλο πλευρό.

"Εβλεπα ότι ή άπόπειρά μου ά- 
πετύγχανε παταγωδώς. Δέν 
θά κατώρθωνα νά έλθω είς έπικο - 
νωνίαν μέ τόν μέγαν κοιμώμενον 
πολιτικόν άνδρα, νά τόν ερωτήσω 
τάς έντυηώσέις του έκ τής άποπεί- 
ρας μου. Έσκέφθην ζά προσπαθή
σω νά έλθω είς επικοινωνίαν μέ 
τό πνεΰμα του τούλάχιστον καί έ- 
κάλεοα έπέιγόντως τόν κ. Τανά-, 
γραν διά νά τόν ύπνωτίση. Είνε 
προτιμώτερον αυτό, διελογίσθην, 
διότι ή «Παπαρούνα» άσχολεϊται 
μόνον μέ... πνεΰμα. (Έδώ σάς ει
δοποιώ, άναγνώσται, ότι παράλλη
λα μέ τήν Απόπειραν δολοφονίας 
έκαμα καί απόπειραν πνεύματος.!

Ό κ. Τανάγρας κατέφθασε καί 
τόν υπνώτισε μέν, άλλά μόλις κα- 
τώρθωσε νά μήν ύπνωτισθή... ό ί
διος καί νά μή κοίμηθή. Το ύπνω- 
τισδέν πνεΰμα τοΰ κοιμισμένου πο
λίτικου άνδρός μοΰ ώμίλησεν οΰ 
τω:

— Έσκέφθητε νά μέ θανατώσε
τε ; Ποιος θεός σάς έστειλε νά μο^ 
χορηγήσετε τό θειον δώρον τοΰ 
αιωνίου ύπνου ; θλίβομαι κατά
καρδα, πού δέν τό κατωρθώσατε. 
Δέν εΐχα, φαίνεται, τύχη, νά με
τοικήσω είς τήν άδόν Ά ν α π α ύ - 
σ ε ω ς, τήν ώραιοτέραν ’ καί τερ- 
πνοτέραν όδόν τών Αθηνών. Χαι
ρετίστε άπό μέρους μου τούς άνα
γνώστας τής «Παπαρούνας», μόλο 
πού δέν μόΰ μοιάζουν, διότι αυτοί 
δέν κοιμοΰντ α u

ΧΛΩΡΟΣ ΦΟΡΜΙΟΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΑΙ

Ό γνωστός Γυμνασιάρχης τής γεί 
τονος κ. Κ. Βάρναλης, έκάλεσεν είς 
απολογίαν τόν άρχαϊον εκπαιδευτι
κόν κ.Σωκράτην Σωφρονίσκου.Πλη 
ροφοροόμεθα δτι, ή «απολογία τοΰ 
Σωκράτους» έκρίθη κατά γενικήν 
γνώμην...λίαν ευμενώς.

Έξεδόθη τό ’Ορθογραφικόν Λεξι-
κόν τηςΓΤΒ^ωνΰ^^^ψΤ^^ο^- — ’Απειλούν νά (. 
μους. ^’Απαραίτητον διά τοϋς. ’Ακαδη 
μαϊκούς μάς και τους Εκπαιδευτι
κούς γενικώς.

Π ωλείται είς τό Βιδλιοπωλείον 
....Κολλάρου.

με νά τόν έξαφανίσωμεν. Τόν έχε- 
τε ΐδή πουθενά μετά τήν απόπει
ραν ; "Αν τόν Ιδητε, γράψτε μου. 
ΟΙ ύπάλληλοι τοΰ Κράτους έπί τής 
πρωθυπουργίας μου έπετέλεσαν τό 
καθήκον των μέ τό πάρα-πάνω. 
Παράδειγμα ό κ. Πολυχρονόπου- 
λος, ό όποιος ώς διοικητής τής ’Α
σφαλείας εύρέθη είς τήν εύχάρι- 
στον θέσιν νά έκτελέση τό έκδο- 
δέν κατά τοΰ έαυτοΰ του ένταλμα 
συλλήψεως. Διά τήν γνωστήν άπό- 
πειραν κατά τοΰ κ. Βενιζέλου συ· 
νελάβαμε περ’ τούς πεντακισχιλ.· 
ους "Ελληνας καί οϋτω θά μοι- 
ρασθή ή εύθύνη καί δέν θά πια η 
στον καθένα παραπάνω άπό 6 μή
νες φυλακή. Μία έξάμηνοο «ευλα- 
κισις είνε νομίζω άρκετη, οιονι δεν 
είνε «γιά χόρτασι». "Επειτα, τα

ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ
Π ρ&ϊΐλθών εις τά γραφεία μας 

δ κ. Φ. Παστίτα'.ος ενυπογράφως 
■μας έβεβαίώσε καί παρεκάλεσε νά 
'ϊημοσιεόσωμεν δτι σονιστφ τό οίνομά 
γε ρεΐον τοΰ .1. Μανέστρα οδός Κο- 
.πενχάγής 352 διότι μόνον έκεί τρώ 
,γει κανείς φτηνά καί μέχρι διαρρή- 
ξεως, μεθ’ δ τραπείς εις φυγήν δεν 
συνελήφδη.

ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ
_ Ποιος γιατρός τοό^ βλέπει τούς 

«ασθενείς ανέμους» τοΰ 
άστεροσκοπειακοϋ Δελτίου ;

Η Δ'ΝΊΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΡΣ,

Ό γιατοός-μυγα πού έκλήθη νά έ- 
πισκεφθή άσθενη-μϋγα : Δυστυ
χώς, τό κακό έχει προχωρήσει. Η 
ασθενής έγινε φλιτομανής.

(Σκίτσο τοΰ κ. Σταμ. Πολενάκη)

ΜΜΜΜ········— ’Απειλούν νά μάς εξοντώσουν, 
νά μάς δολοφονήσουν, άλλ’ έμεις 
πούς γράψουμε έκεί πού έτραυμα- 
τίτ>θη η γυναίκα μου. Έ δολοφόνη
σαν άνάνδρως είς τήν λεωφόρον 
Κηφισιάς ένα αΰτοκίνητόν μας. Τό 
καύμένο τό αϋτοκίνητον ψυχορρα
γούν έζήτησεν έκδίκησιν. Ό άρχη- 
γός τοΰ Λαϊκοΰ κόμματος μοΰ ει- 
νε συμπαθέστατος. Είνε ένα καλό 
παιδί, πού όταν κοιμάται φαγί δέν 
ζητάει. Αυτό τό γεγονός, κύριοι, 
μάς πείθει ότι οί λαϊκοί δέν θά 
μπορέσουν νά φάνε, διότι κοιμούν
ται. Έπί του παρόντος δέν ζητώ 
τήν ψήφον σας, διότι οί άνθρωποί 
μου έχουν κακοστομαχιάσει καί 
καιρός είνε νά ξεκουράσουν λίγο 
τά στομάχια των. Έξ άλλου, έχε
τε προσέξει ότι κανένας φιλελεύ
θερος δέν έχει ώραΰαν σιλουέτ- 
ταν ; Μέ κατηγορούν τώρα όλοι 
οι όπαδοί μού ότι μέ τήν πολυφα
γίαν τούς έκαμα νά χάσουν τήν 
κομψότητά των. Χρειαζσμεδα λοι
πόν λίγην δίαιταν, διά νά έπανα- 
κτήσωμεν τήν σιλουέτταν μας.

Ό κ. Παπαναστασίου ώμίλησεν 
ώπό τοΰ ξενοδοχείου «Μεντιτερά- 
νεαν», τό όποιον μόλις ό μέγας ά- 
νήρ είσήγαγε τόν μύτον του έντός, 
μετωνομάσθη... Μυτεράνεαζ.

— ΟΙ άντίπαλοί μας, είπε, έχουν 
σηκώσει ψηλά τήν μύτην των. Άϊ· 
λοίμονό τους όμως άν τήν σηκώσω 
έγώ ψηλά. Ένοέχεται βέβαια νά 
έλθω καί τελευταίος, άλλ’ έπ’ αυ
τού θά σάς διηγηθώ ένα άνέκ'δο- 
το. 'Ένας Μαρσεγιέζος, συνάδελ- 
<κΑς μου κατά τήν μύτην, έλαβε μέ- 
οος σέ κολυμβητικούς άγώνας. 
Άλλά ήλθε τελευταίος. "Οταν τόν 
ήοώτησαν πώς έπαθε αύτήν τήν 
ήτταν, είπε, ότι δταν κολυμπούσε 
προύμυτα ή μύτη του προσίκρουε 
στόν βσθόν καί τόν ήμπάίιζε. "Ο
ταν έκολυμβοΰσε άνάποδα, πάλι ή 
κύτη του κτυποΰσε ο·τά γεφύρια. 
Καί γι’ αυτό ήλθε τελευταίος. Εν
δέχεται νά πάθω καί έγώ τά ίδια 
μέαα στόν έκλογικον σάλον.

Ό κ. Τσαλδάρης έξέθεσε τό έπι· 
τελεσθέν έργον της Κυβερνήσεις:.

— Κατά πρώτον ήλαττώσαμε 
τόν φόρον του έλαΦροΰ μουσικοΰ 
θεάτρου, διότι ήτο αμαρτία σέ θέ· 
ατρον έλαψρόν νά είνε βα
ρεία φορολογία. Ή έπιτροπή προ 
ι.'βη είς τήν μείωσιν τού φόρου δι
ότι οι θεατρίνες δέν άποτελοΰν.... 
έγγειον ποόσοδον.

«Ό Καραβανάσης ήτο ένα κα
κοποιόν στοιχεΐον καί κατωρθώσα-

ΜΑΚΕΔ—ΟΠΟΣ

αγαθά τής Δικαιοσύνης, ως ει· 
νε μιά ποινή, πρέπει να τά νέμων- 
ται όλοι οί πολϊται έξ ίσου. Αυτά 
είνε τά έργα τής Κυβερνήσεως 
καί έχω νά σάς συστήσω ώς πρω
θυπουργός τής χώρας νά μή κιντ- 
σβε καί τρέχετε στούς δρόμους, 
διότι έξαντλεισθε άσκόπως. Προ- 
τιμώτερος ένας καλός ύπνος. Καί 
τώρα διαλυθήτε ήσύχως καί πη
γαίνετε νά κοιμηθήτε. Δέν έχει 
σημασία πού είνε ή μέρα άκόμη. 
Καλή νύχτα σαςΙ...

ΠΝΙΓΜΟΣ
2’ήμερον τήν πρωίαν οί περιπατη 

ται τής όϊοΰ Σταδίου άντελήφθησαν 
τόν συμπολίτην Δανεικόν Άγόρισ'.ον, 
νά τμαβά τά μα/,λιά τής κεφαλής 
του απεγνωσμένως. Είς έρώτησ:ν πα 
ρατυχόντος άστυφύλακος, έδήλωσε 
ότι τραβά τά μαλλιά του ϊ.ότι είνε 
πνιγμένος...είς τά χρέη, καί ώς γνω 
στον ό πνιγμένος άπο τά μαλλιά πιά 
νέτα: γιά νά σωθή.

Καί πράγματι έσώθη διό· 
νεισταί του έκλαβόντες 
I.
πό οίκτον. Ή «Παπαρούνα; 

τόν μιμηθοΰν.

οϊ δα- 
νεισται του εκλαδοντες τούτον ώς 
παραφρονα τοΰ έγάρισαν τά χρέη α- 

° ;ι>, συν.στά
εις ολους τους άναγνώστας της νά

ΑΥΞΗΣΙΣΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μάς άνεκοινώθη έπ.σήμως ΰπδ 

τοΰ αρμοδίου Υπουργείου ότι, κατά 
τόν τρέχοντα μήνα έσημειώθη σημαν 
τική αΰξησις ‘των τροφίμων τοΰ Ψυ
χιατρείου. (

Κατά τάς βεβαιώσεις τών ιατρών 
τοΰ άνω ίδρύματος,ή τελευταία φουρ 
νιά τρελλών άποτελείται άπό μιμη- 
τάς τοΰ ’Ονείρου Κελεποΰρη, Ποό
λου Πουλοποΰλου, τών τέκνων των, 
καί τών λοιπών συνεργατών τής«Πα 
παρούνας».

ΒΙΑΣΜΟΙ
Χθες τήν εσπέραν ή δεσποινίς 

Περσεφόνη Πλουτωνιάδου βιασθεί- 
σα.... νά κατέλθη τοΰ τράμ έν κι
νήσει παρεσόρθη καί έτραυματίσθη 
είς διάφορα μέρη τοΰ σώματος.


