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ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ...

ό κεφάλι του πάει νά φάη ό ώ- 
ραιος Άδόλφος Χίτλερ, ό μπογια
τζής πού κατάφερε νά καταλάβρ 
τή θέση τοΰ Σιδερένιου Καγκελ- 
λαρίου. Μετά άπδ τό Σιδερένιο, 
δ Ντενεκεδένιος. Κι’ ΰστερα οσΰ 
λέει δ άλλος ότι ή Γερμανία είνε 
άπό τά πειδ πολιτισμένα καί τά 
πειδ προο'δευρένα σύγχρονα κρά
τη! Με τδ να έχη άπάνω άπό τδ 
κεφάλι της ένα τέτοιον χαλδάν, 
που ποζάρει καί γιά ώραιος, μέ 
τδ κουτσουρεμένο του μουστακάκι, 
πού μοιάζει σάν κουτσουλιά, θά πή 
άτι είνε άξια τής τύ^ης της. Εύτυ- 
χώς πού δ Ιεχωβά μωραίνει δν 
βούλεται άπολέσαι! Καί τώρα πού 
τάβαλε μέ τούς ‘Εδραίους θά τό 
φάη τδ κεφάλι του δ Ντενεκεδέ
νιος άρχικαγκελλάριος. "Αν έχη 
δηλαδή!

ΣΥΓΧΙΣΙΣ ΧΡΟΜΑΤΩΝ
Πολύ άσχημα έκινδύνευσε νά 

τήν πάθη δ δημοφιλής ήβοποιδς κ. 
Μαυρέας, έξ άφορμής μιας παρε- 
ξηγήσεως, πού λίγο έλειψε νά 
τοΰ στοιχίση τή ζωή.

Ένφ προχθές τή νύχτα συνω- 
δευετο άπδ τήν κυρίαν του καί έ- 
πήγαινε στδ σπίτι του, ξαφνικά, 
άπδ μιά γωνιά τής δδοΰ Φρειδε
ρίκου τοΰ Μεγάλου έπρόβαλαν δύο 
προσωπιδοφόροι, που κρατούσαν 
τίς μάσκες στά χέρια τους.

— "Αλτ! τδν διέταξε ό ένας άπ" 
αύτούς.

‘9 συμπαθής ήθοποιδς έστάθηκε 
τρεμοντας (καί γΓ αύτδ γίνη·κε ά- 
κόμη πιό συμπαθής.)

— Τί θέλετε ; Κατώρθωσε τέλος 
νά ψιθυρίση.

— θέλουμε νά μάς ύποσχεθής, 
είπαν μέ μιά φωνή καί μιά καρ
διά οί δυο άγνωστοι, δτι δέ θά 
συνεχίσης τά «Μυστήρια τής Σαγ- 
κάης» στή «Βραδυνή».

— Μά δεν τά διαβάζω, φίλοι 
μου I Είπε δ κ. Μαυρέας πελιδνός 
άπό... χαράν, διότι τοΰ έδινόταν ή 
εύκαιοία νά δικαιολογηθή.

— Δέν πρόκειται άν τα διαβά- 
ζης! Πρόκειται δτι έσύ τά γρά
φεις! Βουχήθηκαν οί άγνωστοι.

— Κακώς σάς έπληροφόρησαν, 
άγαπητοί μου. Έπέμεινε ό άτυχής 
κ. Μαυρέας. Τά «Μυστήρια τής 
Σαγκάης» τά γράφει ό ιστορικός 
συγγραφεύς κ. Άσπρέας.

— Εϊσαστε βέδαιος ; Ρώτησαν 
οί δυό προσωπιδοφόροι, ένώ συγ- 
χοόνως άπέσυραν τ'ις κάννές τών 
περιστρόφων τους άπδ τά μηλίγ
για τοΰ κ. Μαυρέα.

— "Οπως δέ σάς βλέπω καί μέ

Είνε πλέον άργά.
ΤΑ “ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ,, 
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Ο ΕΚΔΟΤΗΣ 1. Ν. Σ1ΔΕΡΗΣ ΕΓΙΝΕ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΠΟ ! 
ΤΑ ΚΕΡΔΗ. |
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“ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ,, Ι
του ρουτςου I
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Δηλώ δτι οΰδεμίαν σχέσιν έχω 
μέ τόν γνωστόν θορυβοποιόν δι
κτάτορα τής Γεμανιας Άδολφον 
Χίτλερ, διά τήν μετά τοΰ όποιου 
συνωνυμίαν αίσχύνομαι.

Άδόλφος Χίτλερ 
Ελαιοχρωματιστής 

ΚΑΙ ΑΛΛΗ.
Μέ τον ’Ελευθέριον Κοράκου Βε 

νιζέλον, τόν μαΰρον άνθρωπον, ο 
όποιος τόσον έπιτυχώς ύπεδύθη 
τόν Όθέλλον κατά τάς τελευταί
ας έκλογάς τής 5ης Μαρτίου, ούδε- 
μια άλλη σχέσις μέ συνδέει, κατ’ 
εύτυχίαν, πλήν τοΰ όνόματος.

Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος 
“Αεργος

ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ.
Μέ τόν έκ Κεφαλληνίας πολι- 

τευτήν Ίωάννην Μ έταξαν, ούδε- 
μίαν βχέσιν έχω. ούτε θέλω νά έ
χω.

Ίω. Μεταξάς
• Πρώην “Ανθρωπος

βλέπετε! Έψιθύρισεν δ εύτυχής 
πλέον κ. Μαυρέας. Κάνατε λάθος 
στά χρώματα. Μπερδέψατε τό Μαυ 
ρέα μέ τόν Άσπρέα!

— Σάς ζητοΰμεν συγγνώμην, κύ 
ριε Μαυρέα! Είπαν εύγενως οΐ 
δύο άγνωστοι καί άμέσως έβαλαν 
τά περίστροφα στις τσέπες και έ- 
καβάλλησαν τ’ άλογά τους καί 
ώρμησαν είς άνεύρεσιν τοΰ κ. Ά
σπρέα!

Δυστυχώς δμως δ κ. Άσπρέας 
δέν άνευρέθη — καί τά «Μυστήρια 
τής Σαγκάης» συνεχίζονται στή 
«Βραδυνή». 

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

ΑΙ ΚΑΚΑΜΓΛΩΣΣΑΙ
Ακούστηκε τούτο άπό τό κακό 

στόμα ένός διδύμου άδελφοΰ πού 
μέ τόν άδελφό του τυγχάνουν γιοι 
γνωστού θεατρικού έπιχειρηματίου 
τής πρωτευούσης.

Ό δίδυμος αύτός έρωτοΰσε ένα 
φίλον του:

— Ξέρεις τί πουκάμισα φορεϊ 
τώρα δ ζέν πρεμιέ τοΰ θιάσου Κο
τοπούλη, πού είχε άπαγάγει κά
ποιαν ‘Εδραιοποΰλα τής Κων)πό- 
λεως ;

— "Ωστε δέν ξέρεις ;
— Όχι!
— Μάθε το άπδ μένα. Ό Γιώρ

γος φορεϊ πουκάμισα... τισσόρ.
Μήπως ήθελε νά πή τής Σόρ ;
Και δ άκούσας ήπόρησε:

Ι
Άπδ τά καλλίτερα έλλη- ίο 
νικά βιβλία είνε ol 8

‘‘ΔΕΣΜΩΤΕΣ,, j
(Μυθιστόρημα σέ 2 τόμους) ό 

τοΰ νέου συγγραφέως

ΑΓΓΕΛΟΥ Δ. ΤΕΡΖΑΚΗ

(LES SEPARES DES LECTEURS 
ET LECTRICES.)

Ή «Παπαρούνα» έν τή έπι.θιμίρ της 
δπως έξυπηρ-ετήση παντοειδώς καί μέ 
κάδε θυσίαν τούς πολυπληθείς άναγνώ- 
στας καί άναγνωστρίας της, έγκαταά 
ζει άπό σήμερα τό σύστημα τής δι’ αλ
ληλογραφίας διευκολύνσεως τών σχέσε
ων μεταξύ άναγνωστών και άναγνω- 
στριών, μεταξύ άναγνωστών καί ανα
γνωστών, μεταξύ άναγνωστριών καί ά- 
ναγνωστριών. Ώς βλέπετε ή «Παπα
ρούνα» φροντίζει δι’ δλα τά γούστου 
’Εννοείται δτι ή «Παπαρούνα» μολονότι 
αποβάλλεται καί είς αύτήν ακόμη τήν 
θυσίαν, χάριν τοΰ αναγνωστικού της 
κοινού, έν τούτον; έπνθυμεϊ νά μή είνε 
καθόλου αδιάκριτος καί γι’ αυτό τό λό
γο άποστ-έλλει κατ’ ευθείαν είς τό τυ- 
πογραφεϊον τά γράμματα πού γράφουν 
οί άναγνώσται καί τών τριών προνα- 
φερθεισών κατηγοριών πρό; άλλήλους, 

: χωρίς νά ρίχνη ούτε μιά ματιά στό πε
ι ριεχόμενό τους, γιά λόγους λεπτότητας. 
"Ετσι, καί δν οί άναγνώσται μας άνα- 
καλύψουν κάτι έπιλήψιμο στήν Αλλη
λογραφία αύτή τών αναγνωστών, πού 
έμιίς τή θεωρούμε ώς έντελώς άθώα, 
παρακαλοΰνται νά μάς συγχωρήσουν. 
"Αλλως τε δσοι άπό τούς άναγνώστας 
μας είνε ύπερβολικά σεμνότυφοι, δ; μι- 
μηθοΰν τό παράδειγμά μας καί δς άν- 
τιπαρέλ-θουν αυτή τή στήλη. Δόξα τφ 
θεφ, ή «Παπαρούνα» έχει τόσα άλλα 
ωραία πράμματα γιά νά διαβάσουν!

Σημείωσες. — Κάθε αναγνώστης μας 
έπιθυμών νά άλληλογραφήση μέ τόν 
πλησίον του άπό αυτήν τήν στήλην, πα- 
ρακαλεΐται νά μάς έμβάζη εις τήν πα
λάμην τό σχετικόν ενκοσαράκυ

Μεσΐται αποκλείονται.
Εΰδαίμονα Μανόλιαν. Γιατί έπάψατί 

νά περνάτε άπό τό Ρέμα τής Καλλιρ
ρόης; Μήπως άντελήφθη τίποτε ό τ<π- 
κιρικιτξής σας; Γράψατε διά τής «Πα
παρούνας» είς τήν στήλην αύτήν. ’Ε
χεμύθεια έξησφαλισμένη. ’Ανησυχώ.

’Ερωτευμένη Φνλλοξήρα
Τσουρομαδημένην Κο

κ ό τ τ α ν . "Ας μήν ήτανε κι’ άλ
λοι μπροστά καί σοϋλεγα έγώ,παλιοσκρ.! 
Άλλά τί νά σού κάνω, πού ή «βρωμο- 
παπαρούνα» είνε περιοδικό καθώς πρέ
πει, διαβολοξεμυαλίστρα, κακοχρονά- 
χης! θά δής, μωρή, έσύ, πού νόμισες 
πώς μπορείς νά μού πάρη; τόν άντρα 
τό δικό μου.

Τσοΰλα Έκατόγχειρα
Υ. Γ. Νά, μωρή, υπογράφω φαρδειά- 

πλατειά καί δέν έχω ανάγκη κατέναντι 
"Οχι σάν καί σένα, πού κρύβεις τίς 
πομπές σου, μέ ψευδώνυμο. θαρρείς 
πώς δέ ξέρω πώς σέ λένε;

Ή ίδια κι’ άπαράλλαχτη καί δέν 
έχει άνάγκη κανένα!

Μυστηριώδη Σ ι γ α - 
νοπαπαδιάν. Τίποτα κρυφό 
δ ούκ έν φανερόν γεννήσετε! Τά μά
θαμε καί τά δικά σου. Μόνο δν θέλης 
νά μοΰ βουλώσης τό Απύλωτο στόμα, 
έλα απόψε τά μεσάνυχτα στό ντουρσέκι, 
δν σέ βαστάη. θά σοΰ δώσω τά τσου
λούφια στά χέρια.

Αίματοποτισμένη Ματζουράνα
Μπριγκίτταν X έ λ μ ή 

Νικολεέτταν Πίκφορδ. 
Δέ ντράπηκες, μωρή ξαδιάντροπη, νά 
πρς νά βάλης λόγια στόν άνθρωπό μου
καί νάν τοΰ πή; πώς μέ ζητάει δ άνα- 
κριτής μέ ένταρμα σιΛλήψεως γιατί, 
λέει, έλαβα μέρος στό κούνημα τής 6ης 
’Απριλίου; Τς, τς, τς! Τΐ κακός κό
σμος! θά βάλω τσίς φωνές. Κρατή
στε με, κύριε διαφτεντά! "Αχ! (λιπο
θυμά). Γεωργία Χωλενοπούλου
Σημείωσι; «Παπα

ρούνας». — Λόγφ τού δυσαρέ- 
στου συμβάντος τής λιποθυμίας τής 
νεαρός καί εύαισθήτου έπιστολογράφου 
αας. ή συνέχεια τής άλληλογραφίας 
μεταξύ τών άναγνωστών μας άνα- 
βάλλεται έπ’ πάπυρον. (’Ελλείψει χάρ
του).

Ι
Ή φημισμένη ταβέρνα τοΰ § 
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(ΣΤΑΣΙΣ ΚΟΥΚΑΚΗ)
Συγ ,-ντρώνει τόν -πειό δια- g 

λ-χτυ κόσμο! «

Περιιτοίησις Ιδεώδης καί μέ § 
δλας τάς τιμάς!

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ
Έκτυποΰνται «ΧΤΙΓΜΙ Α.ΙΛ.» έπςβζεπτήρςα 

”11 xoti
Έπιβκεπτήρια προς χρησιν Ρ-ιας στιγριης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
Δνκτάτωρ

Κεραμιδαροΰ

ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 
‘Οδός Ζωοδόχου Πηγής

Συν. Ν. Κοκκινιάς

Ναύαρχος ΘΕΟΧΑ Ρ Η Σ 
Αρχηγός Στόλου

ΤΑ ΠΡΟΣΜΙΙΚΑ ΜΑΣ
(Απαγορεύεται ή άνάγνωσις οτβυς 

μη ένδιαφερομένους)
Καλούνται οί συνδρομηταί τής «Πα

παρούνας» οί όποιοι έχουν πληρώσει 
διά μίαν ΙΟΟετίαν, είς σύσκεψιν διά τήν 
Ιην ’Απριλίου 1985, περί τοΰ πρακτέου 
εις περίπτωσιν κατά τήν όποιαν δέν θά 
έπιστρωφοϋι- τά χρήματά των εις τούς 
κληρονόμους των, δν ή έκδοσις τή; 
«Παπαρούνας» διακοπή έν τφ μεταξύ. 
Ή σύσκεψις θά λάβη χώραν είς τήν κοι
λάδα Ίωσαφάτ, όδός υπερπέραν, άριθ. 
3.333.333.333.

— Καλούνται όλοι οί "Ελληνες οί φέ- 
ροντες τά ονόματα Παπαδοπούλας, Νι- 
κολαίδης, Γιάννης, Νίκος, Κώστας ώς 
καί αί Έλληνίδες Μαρίαι νά μάς άπο- 
στείλουν άπό μίαν δραχμήν, διά νά λύ- 
σωμεν τό οικονομικόν μας πρόγραμμα, 
νά διακόηιωμιεν τήν έκδοσιν τή; «Πα
παρούνα;» καί νά ζήσωμεν ήμεϊς καλά 
καί υμείς καλύτερα.

— Καλούνται οϊ φίλοι έκδόται δλων 
τών έβδαμα-διαίων περιοδικών, σατυρι
κών καί μή, νά σταματήσουν τήν έκ- 
δοσίν των έπί ένα έτος, καί πάλι βλέ- 
ποινε. ’Εν τφ μεταξύ δ; διαβάζουν 
«Παπαρούνα» καί δς μάς παραχωρή
σουν τούς συνδρομητάς των μαζί μέ 
τά; σύνδρομά;.

— Άνταλλάσσομεν γυμνά κάρτ πο- 
στάλ μέ ντυμένες κυρίες καί κορίτσια 
διά νά τηρήσωμεν υψηλά τήν σημαίαν 
τοΰ ήθοπλαστικοΰ άγώνος, τόν όποιον 
άνελάβομεν άπό τή; πρώτης στιγμής 
τής έκδόσεώς μας.

— Παρακαλοΰμεν τούς κ. κ. έ«φύ- 
λους, διεφθαρμένους, διεστραμμένους, 
τούς κ. κ. ώραιοπαθεϊς, σο-δομίτας, τά; 
κυρίας καί δεσποινίδας, Εταίρα;, Τρι- 
βάδας κλπ. ώ; καί τούς αίδΈσιμωτάτου; 
Ιερείς, τούς όσιολογιωτάτους ίερομονά- 
χους, διακόνους, άνογνώστας, καλονάρ- 
χας, νεωκόρους κλπ. νά περιορισθούν είς 
τά αύστηρώς υπηρεσιακά καθήκοντά 
των, νά μή γίνωνται ήρωες σκανδάλων 
καί παρατραγώδων διά νά μή εύρισκώ- 
μεθα είς θέσιν νά στηλιτεύωμεν δημο- 
σίρ άπό τών σεμνεπισέμνων στηλών 
τή; «Παπαρούνα;» τά; παραβάσεις των 
καί δ-ατρέχωμεν οδτω τόν κίνδυνον νά 
δνκασθώμεν έπί παραβάσει τού νόμου 
περί άσεμνων έξ αιτίας των.

Διότι ή «Παπαρούνα» έχει τήν άπό- 
φασιν νά άκολουθήση τό καλόν παρά
δειγμα, τό όποιον πρώτη αύτή δίδει, 
άρκεΐ νά τήν μιμηθοΰν καί τ’ άνωτέρω 
άναιρερθέντα πρόσωπα.

’Εμπρός διά μίαν άνωτέραν ήθικήν 
άποκάθαρσιν τοΰ περιοδικού τόπου καί 
υπογραμμού τής χώρας!

Ή έπί τής κοινής ηθικής σωτη
ρίας ’Επιτροπή:

Σταμ. Σκια-δόπουλος, διαρρήκτης, φύ
λακα! Συγγροΰ.

Άργυρώ θεοχαροπούλου, προαγαεγός, 
Φώτιο; Γιαγκούλα; t βασιλεύ; τών 

όρέων.
Σαπφώ Βιλιτοπούλου, όδός Λέσβου 606. 
Χριστόφορος Κολόμβος, έξερευνητής. 
Χριστόφορος Κολόμβος, έξερευνητής, 

όδός II ατρών.
Έπονται πλεΐσται ύπογραφαί.

ΖΑΧ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
"Ανεργος

Κ. Ταμεϊον

ΠΟΛΥΝΕΚΡΟΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ 
Υπουργός Στρατιωτικών

ΦΟΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟ Ν 
Κ. ΧΙΆΚΙΟΠΟΥΛΟΥ

"Ολα σχεδόν τά κλισέ της «Πα
παρούνας» καί Ιδίως αί ώραιότα- 
ται τετραχρωμίαν καί τριχρωμία» 
τών έξωφυλλων μας, πλην τοΰ 5ου 
φύλλου, όφείλονται είς τό φωτο- 
τσιγκονοαφεΐον τοΰ κ. Κώστα Χαλ 
κιοπούλου, έπί τής όδοΰ Εύριπί- 
δου.

Ό κ. Κ. Χαλκιόπουλος, ό όποιος 
έκτελεΐ καλλιτεχνικωτάτας έργα- 
σίας, δέν άναλαμβάνει συνήθως 
τήν έκτέλεσιν κλισέ περιοδικών 
καί έφημερίδων, έκαμεν όμως μί
αν τιμητικήν έξαίρεσιν διά τήν 
«Παπαρούναν», μέ τήν όποίαν τόν 
συνδέει παλαιά φιλία!

Τάς ευχαριστίας μας λοιπόν εις 
αύτόν και εις τόν άρχιεργάτην του 
κ. Ήλίαν Διαμαντοπουλον.
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ :

Διατί νά κάθεσθε σέ ξένα σπί
τια καί νά πληρώνετε ένοίκια ;

Δέν είνε προτιμώτερο νά έχετε 
ένα δικό σας σπίτι ;

Άγοράσετε λοιπόν ένα Λαχείο 
τών Συντακτών και έγγραφήτε 
είς τήν Πανελλήνιον "Ενωσιν τών 
’Ιδιοκτητών.

ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΡΤΕΡΓΑ ΤΗΣ, ζη
τεί... φςύρνους μέ καρβέλια,

ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΟΔΟΝΊΌ-1Α- 
ΤΡΟΣ ζητεί έλεημβχςΰνην άπέ 
τούς... Τραπεζίτας.

ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ ζη
τεί την οικίαν του,_______

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ, άρίστης ύποσταθ- 
μηξ ζητεί... αφεσιν αμαρτιών.

ΜΕΓΑί ΑΝΤΖΟΛΟΣ
~ΕΞ 1ΧΙΚΗ || T-.Br.PNA

Παρά τήν Λεωφόρον Συγ
γροΰ, Στάσις Χρυσάκη (δε

ξιά) Ήρακλέους 200.

ΜΕΖΕΔΕΣ-ΕΚΛΕΚΤΟΙ 
ΡΕΤΣΙΝΙ ΑΘ1ΝΛΤ0Σ

ΚΙΘΑΡΕΣ. ΜΑΝΔΟΛΙΝΑ, ΚΕΦι 
ΤΡ ΓΟΥΔΙΑ

Αίθουσα δι’ οικογένειας

LTIMAI ΛΑ I ΚΑΙ
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ΛΙΓ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
ΠΟΥ ΓΙΝΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ - ΠΡΩΤΗΝ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ημάτων σάλος,Μόλις 
πού δλο
άλλες 
καί νέ

«"Ολ’ ή 'Ελλάς κατάντησε βασάνων κατοικία, 
πού κατοικούν οί δαίμονες καί τ’ άγρια θερία.» 
Πάντοτε αύτό το δίστιχο νά γράψω έπιθυμοϋσα 
πλήν όμως μέ έπρόλαδε ή λαϊκή ή Μούσα.

’Αλήθεια πώς κατάντησε εσχάτως ή 'Ελλάς, 
ή δοξασμένη χώρα;
ποτέ δέν ήταν πειο τρανός κι’ άτέλειωτος μπελάς 
τής υφηλίσυ, σάν τώρα.

παρήλθεν ό κουτός τών κιν 
τόν κόσμο καί εμάς συγκίνησε ρεγάλως, 

πολλές άρχίσανε αμέσως ιστορίες 
ις φασαρίες.

Γιά «μνηστείες γίνεται σούσουρο καί κουβέντα 
καί δυνατή συζήτηση κατά το πλείστον στείρα 
καί λένε όλοι- δόστε του ανοησίας πατέντα- 
σάν πολύς λόγος γίνεται γιά έναν παλιό-Πλαστήρα ! 
Δόστε σ’ αύτό τό ζήτημα τήν τελική του λύση 
κι’ άπιστε τόνε λεύτερο για νά σάς καδαλλήση. 
Γι’ αύτό καίμείς άντίρρηστ) δέν έχουμε καμμια, 
γιά μας αύτό,δέν ήταν ούτε γάτα, ούτε ζημιά! 
Τήν «μνηστεία ας δώσουνε στό Μαύρο Καδαλλάρη, 
άλλο αν αύτός δέν έδωσε στά θύματά του χάρη 
μά, είχε διατάξει τό λαό νά τόν πυροβολήσουν 
καί νά τοΰ ρίξουν στό ψαγνό τά τεθωρακισμένα. 
’Ομως αύτο το ζήτημα οι αρμόδιοι ας τό λύσουν 
—καί τί μάς μέλει, φίλτατοι άναγνώσται, σάς και μένα ; 
Άς κατεβή ό ήρωας γλυκύς καί μειδιών 
σειάμενος καί κουνάμενος έκ τών κεραμιδιών.

Άς είνε- εις το ζήτημα βάζω τελεία καί παύλα, 
καί μόνο ένα συμπέρασμα θά βγάλω βιαστικά : 
Πάντοτ’ αύτά θά γίνωνται σέ καθεστώτα φαύλα 
κι, ώς λέγουν οί κομμουνισταί, ιδίως στ’ αστικά !

Τώρα, άφοΰ στόν ήρωα θά στρέψουμε τά νώτα, 
θά μάς απασχολήσουνε τά άλλα γεγονότα. 
Καί πρώτον έν τοίς πρώτοις, 
μέ δίχως «γόητα» στιγμή δέν πέρασ’ ή ’Αθήνα 
κι’ άν έφυγε ό Βίλλυ Φρίτς, έμειν’ δ Παναγιώτης, 
πού έπαιξε τό ρόλο του πολύ ώραία καί φίνα, 
ώς πού τόν κουβαλήσανε στή Γενική ’Ασφάλεια 
κ εκεί άπεκαλύφθησαν τά τραγικά του χάλια. 
'Ο Παναγιώτης έχασε τ’ ωραίο μειδίαμά του, 
μαζί μέ τα πολλά του τά σακκάκια 
.κι’ άπόμεινε όπως, γυμνό, τόν έφιαξ’ ή μαμά του 
κι’ δλους τούς βλέπει βλοσυρά, μέ μίσος καί μέ κάκια.

Παρηγορήσου, φίλε μου, Βίλλυ ή Παναγιώτη, 
έφόσον ξέρεις δτι 
αύτά έχει δ κόσμος δ κακός κι’ δτι «σίκ τράνσιτ γκλόρια» 
σάν δέν άνήκουνε σέ μάς τά ξένα έπανωφόρια.
Τά θύματά του έσπευδαν γιά νά τον δούν άθρόως 
καί οί γυναίκες έλεγαν καλέ, είνε άθώος ! 
Τί τόν κρατάτε στήν ψειρού ;
Έτσι τόν κόσμο εκθέτετε εσείς στά κουτουρού ;

Τήν πυρκαϊά τή μάθατε πού γίνηκε στό «Στάδιον», 
μιαν ώρα πού το ρεστωράν αύτό δέν ήταν άδειον 
κ’ ήσαν ύπάρξεις τρυφεραί 
μές στά πολλά του σεπαρέ 
τούτέστι ατά δωμάτια διά οικογένειας 
καί έπερνούσανε γλυκές στιγμές εύδαιμονίας ; 
Βεβαίως δέν προσηόχοντο τά ζεύγη είς τόν Κύριον 
δταν αί φλόγες έζωσαν τό ξύλινον τό κτίριον, 

τά μάλα παρακαίρως, 
έκεί πού έστεγάζετο προσωρινώς ό έρως. 
Έγιναν, δπως λέγεται, σκηναί άλλοφροσύνης 
κ’ ήσαν πολλά τά θύματα τής πυρκαγιάς εκείνης. 
Τά ζεύγη κατελήφθησαν έξ άπροόπτου δλως 
καί τάς σκηνάς πού έγιναν μαντεύει τις εύκόλως. 
Είς τάς κραυγάς τών εραστών πού είς τήν σύγχυσίν των 
δέν ήξεραν ποϋ νά στραφούν, οί γέλωτες άπηντων. 
Κάνεις έκεί δέν ήξερε μέσα του τι γινόταν 
έζήτει τό σακκάκι του και άρπαζε κυλότταν.
Καί πλείστοι νέοι κύριοι άπ’ τόν φόβον έτρελλάθησαν 
καί μέ σουτιέν στά χέρια τους νά τρέχουν έθεάθησαν. 
Μιά προ ολίγου ματμαζέλ καί προ ολίγου ντάμα, 
πού είχε μ’ ένα κύριο μπή έκεί μέσα αντάμα 
άκόμα δέν κατάλαβε πώς έγινε τό πράμα.

Έμείς έσυζητούσαμε, μάς έλεγεν, ήσύχως 
καί έτριζε δ καναπές κι’ ό ξύλινος δ τοίχος. 
Σάς βεβαιώ δέν είχαμε καμμι’ άλλη ασχολία— 
οπότε βλέπω έξαφνα νά μπαίνη μιά αντλία 
καί δίχως νά άντιληφθή κανένας μας τί τρέχει 
αρχίζει νά μάς βρέχη. _
Τό ίδιο έγινότανε κ εντός τών δωματίων 

τών άλλων, σέ καθένα τους έμπήκε ένα βυτίον I

Αργότερα μάς είπανε πώς δλα είχαν καή..Μ
Και ή συνομιλήτρια, 
πού ήτανε μία σεμνή καί ντροπαλή μαθήτρια 
τρόσθεσε φιλοσοφικά : ,αύτά έχ’ ή ζωή ! 
’Αλλά καί μείς προσθέτουμε- αύτά καί κάτι έτερα 
συμβαίνουν έξω στή ζωή καί μές στά «ιδιαίτερα.»

Καί κάποιο κύριο Γερμανό έτσάκωσαν εσχάτως 
πού άπό τού Χιτλερ έφυγε τό ιδιόκτητο τό κράτος. 
Ζοΰσε ζωήν ύπέροχον χωρίς καμμιάν άνίαν 
και είχε διαμέρισμα πιάσει στήν «Βρεταννίαν.» 
Διέθετε αύτοκίνητα, Κράϊσλερ, Στουντεμπαίκερ 
^χάριν τής ρήιας μοναχά) δ Γιάννης Πιζενέκερ,.
Ιπιζού, λεφτά, διαμαντικά, τού βρήκαν στή βαλίτσα, 

όπού μ’ αύτά τά ευγενικά ξελόγιαζε κορίτσα ! 
"Ολες οί άριστοκράτισσες τριγύρω του πετοϋσαν 
καί ένα του χαμόγελο μονάχα έπαιτούσαν.
Στό τέλος τόν βουτήξανε, τόν πήγανε στό τμήμα 
καί είπαν δλες- κρίμα !
Τό στάδιον τό εύρότατον τού έκοψαν άδόξως 
καί τόν πότισαν μέ χολήν τόν φουκαράν καί όξος I 

’Αλλά τό μεγαλύτερον άπείρως γεγονός 
πού τ’ ακούσε καί εφριξε ή γή κι’ δ ούρανός 
είνε αύτό—καί τό μυαλό σού έρχεται νά χάσγς— 
πού άνεκαλύφθη στήν άκτή τής «Κυανής θαλασσής ί» 
Θαρρείς πώς στό Μεσαίωνα ή 'Ελλάδα ζή άκόμη, 
βλακείας καί φανατισμού πώς τήν διέπουν νόμοι. 
Καλόγεροι, καλόγριες καί καλογεροπαίδια, 
έκεί συμπεριφέρονται μέ περισσήν αναίδεια. 
Μαννάδες τά κορίτσια τους τά πάνε μοναχές τους, 
και τούς χαρίζουν τά κορμιά, νά σώσουν τις ψυχές τους. 
Κι’ δποιος άκοόση έρωτά- είνε αύτές μαννάδες 
ή τίγρεις καί μαινάδες ;

Στό μεταξύ αί χωρικοί κάνουνε τεμενάδες 
στό μοναχό Λαυριωτη 
καί έτσι στόν πολιτισμό είν’ ή 'Ελλάδα... πρώτη ί 
Παλιό ημερολόγιο καί Άγιος ό θεός !
Κ’ είμαστ’ δ έξυπνότερος τοΰ κόσμου δ λαός !

ΠΟΑ ΝΟΡ
■•■•β···········································································

ΤΟ ΜΑΗ ΣΤΟ 

“ΠΕΡΟΚΕ„ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ: ‘ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,

Mg Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
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Μία ΰποδλητικωτάτη φωτογρα
φία τής άστέρος του κινηματο
γράφου Μπριγκίττας Χέλμ είς 
ήλικίαν 5 έτών, δταν ή γόησσα 
έσυνείθιζε νά κλέδη τό γλυκό. 
"Οπως βλέπουν οί άναγνώσται 
μας, ή φυσιογνωμία τής μεγά
λης βεντέττας δέν άλλαξε καθό

λου ιάπό τότε.

— Τί τά θέλεις, κυρία Εϋπρα- 
ξία μου. Τώρα, δπως καταντή
σαμε, οΰτε γιά τήν «Παπαρού
να» δέν είμαστε.

— Μήν άπελπίζεσαι, κυρά Ζω
γραφιά μου! Ό θεός είνε μεγά
λος. Έχει καί γιά μας!

Ή «Παπαρούνα» άπό τοΰ φύλ
λου αύτοΰ θά άρχίση νά δημοσι- 
εύη περικοπάς τής Καινής Δια
θήκης.

’Ανωτέρω: Μία άπό τάς πλέ
ον ένδιαφεροΰσας σελίδας τής 
Κενής Διαθήκης.

: Μία άπό τάς ώραίας άναγνω- 
• στρίας μας, μετά τήν άνάγνω- 
: σιν τής «Παπαρούνας». Εις τό 
: περιχαρές προσωπόν της είνε 
• ζωγραφισμένη δλη ή εύθυμία 
• καί τό κέφι πού τής έχάρισαν αί 

ώραΐαι μας έμπνεύσεις!

— Ξέρεις, ήρθαν άπό τήν «Πα
παρούνα» και μέ παρεκάλεσαν 
νά ποζάρω γιά τήν πινακοθήκη 
της. Τί λές κι’ έσύ ;

— Ποτέ νά μήν παραδεχτής έ
να τέτοιο πράμα, θέλεις νά γί· 

νης ρεζίλι ; Καλέ, ή «Παπαροΰ- 
να» είνε τό ήθικώτερο περιοδι
κό τοΰ κόσμου. Ντροπή σου!



4 ί^ζζ;^®=»=δ=®=®=®=®=®=!ββ  ̂ «Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ» 5csai=W5=«=®=iJ=5=5J=®=5«)=ii=5rt^

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΪΟ ΜΥΘ1ΣΤΟΡΗΜΛ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ?,, ΑΚΟΗΣΙΕί ΜΕΓΛΛΟΝ ANAPQN I ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗΝ
01 ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ 

”Η 
ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ

ΤΟΥ ΜΩΡΙΣ ΛΕΚΟΚ (ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ Ν. Β. Ρ,(
ΊΙΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Είς τά πολιπελή σαλόνια τής κ. Χού 
ζη, καί έπί τή εύκαιρίφ μιας έορτής, 
ό ύπνωτιστής θωμάς Περσόνης, iwo- 
ψιρσιάζεται δτι ή κόρη τής ο’ικυδεσαοί- 
νης Ντίνα καί ένας νέος ό «χαριτωμέ
νος Παύλος», δπως τόν έλεγαν, ήσαν 
έρμαφρόθιτοι.

Ό υπνωτιστής, ό όποιος άπό καιρό 
ζητοικ» ένα τέτοιο ζευγάρι, γιά νά δο- 
κταιάση τή θεωρία του περί τοΰ «τελειω- 
τέρου έρωτος», αποφασίζει νά σύνδεση 
ψυχικώς καί σαρκικώς τά δύο αυτά πα
ράξενα δντα.

Πρός τόν σκοπόν αύτόν πηγαίνει εις 
τήν οικίαν Χούζη, δπου κατορθο'ινει νά 

Ή Ντίνα Χούζη έφαντάζετο δλα τά όργια, πού είνε δυνατόν 
συλλάβτ) άνδρικός καί γυναικείος νους...

να

fcrcvwrion τήν Ντίναν, καί νά διαπίστω
ση μέ τά ίδια του τά μάτια τό τερατώ
δες δυσιχπόστατον τοΰ φύλου της.

Κατά τήν στιγμήν τής ύπνώσεως, ό 
Περσόνης, διατάσσει τήν Ντίναν να 
ϊλβη είς τήν οικίαν του τήν έπομένην 
κατά τάς πέντε. Κατόπιν δ υπνωτιστής, 
γράφει μίαν έπιστολήν, τήν όποιαν πρό
κειται νά στέίλη είς τόν Παύλον Βου- 
γαραν.

(Σννέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
«’Αγαπητέ κ. Π. Βουγαρά,

»Σάς παρακαλώ θερμώς νά έλθετε 
αύριο τό απόγευμα στό σπίτι μου — 
όδός "Υδρας άριθ. 173 — διά μίαν 
ύπόθεσιν πολύ σοβαρόν, ή όποια καί 
σας ένδιαφέρει άπολύτως.

Μέ φιλίαν 
Θωμάς Περσόνης»

"Υστερα βγήκε βιαστικός άπό τό κα
φενείο καί φώναξε ένα ταξί.

Μπήκε μέσα καί τούδωσε τή διεύ
θυνση τής οικίας Βουγαρά.

"Οταν έφθασε είπε στόν σωφφέρ:
— Δώσε αυτό τό γράμμα, καί πές νά 

τό δώσουν στά χέρια του.***
Τό ίδιο βράδυ ή κ. Χούζη, περίμενε 

στό σπίτι της τόν Στρατηγό Βαρότση 
γιά νά φάνε μαζί.

Ήταν ή πρώτη φορά πού τόν δεχόν- 
ταν ώς μνηστήρα.

Είχε φορέσει τό πιό προκλητικό της 
φόρεμα, καί έδινε δδηγίες στις υπηρέ
τριες γιά νά στολισθή καί τακτοποιηθεί 
όσον τό δυνατόν καλύτερα ή τραπεζα
ρία.

Σέ μιά στιγμή ρώτησε:
— Μά πού είνε ή Ντίνα;!
Κανείς δέν ήξερε. Βγήκε λοιπόν απ’ 

τήν τραπεζαρία κ’ έτρεξε στό μικρό 
γραφείο, πού συνήθιζε ή νέα νά κλεί
νετε ώρες ολόκληρες μόνη της καί νά 
διαδάζη, δπως έλεγε.

’Εκεί, άνοίγοντας τή πόρτα, βρήκε 
τήν κόρη της ξαπλωμένη σ’ ένα κανα
πέ, μέ τό πρόσωπο μέσα στις παλάμες 
της νά κλαίη·

Ή κ. Χούζη στάθηκε άκίνητη γιά 
μιά στιγμή.

Ήταν φανερό δτι ή Ντίνα δέν ένέ- 
κρινε τήν απόφασή της νά έλθη σέ δεύ
τερο γάμο.

Ό γυναικείος έγωϊσμός της είχε χτυ- 
πηθή.

Πλησίασε μέ άργά καί υπερήφανα 
βήματα καί τή ρώτησε, σχεδόν αδιά
φορα :

— Γιατί κλαίς, Ντίνα;
’Εκείνη έξακολουθοΰσε νά μένη στήν 

ίδια θέση, χωρίς νά άπαντρ.
— Νομίζω, της είπε ή μητέρα της, 

δη ή στάση σου αυτή δέν ταιριάζει κα
θόλου μέ τή χαρά καί τήν ευτυχία, πού 
αισθάνεται σήμερα ή μητέρα σου....Λυ
πούμαι π»λύ γιατί είχα τήν ιδέα ότι 
μ’ αγαπούσες κ’ έσύ, δσο κ’ έγώ....

—r Μητέρα, μπόρεσε νά ψιθυρίση ή

Ντίνα, ανάμεσα στους λυγμούς της.
— ’Αρκεί. Ευχαριστώ πολύ γιά τό 

τράπο σου. Ξέρω πολύ καλά τό λόγο 
τής λύπης σου.....  *-

— Μά δχι!.... Δέν είν" αύτό!....
— Τί είνε τότε;
Ή νέα σήκωσε τό κεφάλι της, καί 

κυττάζοντάς την κατάματα είπε σιγά: 
— Μητέρα! Μητέρα! Τό μυστικό 

μας!!....
Ή κ. Χούζη κρατήβτριε γιά νά μή 

σωριαστή κάτω.
— Τί;!!
— Τό μυστικό μας, τό μεγάλο μπι

στικό μου, Μητέρα, νομίζω δτι τό ξέ
ρει κ’ ένας άλλος ακόμα....

— !!.....

— Ναι.
— Π οιός;!
— Ό υπνωτιστής πού ήταν χθές 

έδώ!......
Ή κ. Χούζη πλησίασε τήν κόρη της 

καί καταικίτρινη άπ’ τήν ταραχή της, 
τή ρώτησε σιγά:

— Πώς;
— Δέν κατάλαβα! Μέ είχε ύπνωτίαει..
— Πότε;
■— Τώρα πρό όλίγου. "Οταν συνήλθα 

δέν ήταν έδώ.
Καί σηκώνοντας τή μεταξωτή φούστα 

της πρόσθεσε:
— Νά κύτταξε, βρήκα τά έσώρουχά 

μου άνυ> κάτω!....
— ’Αλλοίμονο! φώναξε ή Χούζη.’Αλ

λοίμονο, παιιδάκι μου, πώς θά ζήσουμε 
τιάρα στόν κόσμο!.....

— Μητέρα μου!.....
***

Θά ήταν πέντε καί πέντε ή ώρα, ό
ταν άπ’ τό σπίτι τοΰ ύπνωτιστοΰ II ερ- 
σόνη σταμάτησε ένα ταξί.

Μία νέα μέ άπλανή τά μάτια καί ύ
φος άφηρεμένο, κατέθήκε καί χτύπησε 
τό κουδούνι.

Ό υπνωτιστής άνοιξε τή πόρτα, πλή
ρωσε τόν σωφφέρ, καί τράβηξε μέσα 
σάν άνδρείκελλο τήν Ντίνα Χούζη.

Υπνωτισμένη, δπως ήταν, τήν άφησε 
νά πέσιι σ’ ένα ντιβάνι στό μικρό του 
σαλονάκι.

— Μείνε έκεί τήν διέταξε, μήν κινη- 
θής!

"Υστερα κυττάζοντάς την κατάματα, 
άρχισε νά τήν ΰπνωτίζη περισσότερο 
άπ’ δτι ήταν.

Σέ λίγη ώρα ή Ντίνα ήταν έντελώς 
άναίσθητη, καί έρμαιον τής φουρτου- 
νιασμένης θελήσεως τού ύπνωτιστοΰ.

"Εσκυψε λοιπόν καί τής έπέβαλε, σάν 
νά έπρόκειτο περί δύο ανθρώπων.

— "Ακούσε, Ντίνα, άκουσε Ντίνο. 
’Απ’ αυτή τή στιγμή, καί οί δύο εαυ
τοί σου είνε έρωτευμένοι μέ τόν Παύ
λο καί τήν Π αυλίνα. Τόν άγαπρίς σάν 
γυναίκα. Τόν άγαπρ; σάν άντρας Δέν 
θά χωρίσετε ποτέ! ΕΙσθε τέσσερες, θά 
γίνετε μιά σάρκα!

Σηκώνεται μετά όρθιος καί προχωρεί 
άκροποδητεί πρός τό άπέναντι ντιβάνι 
τοΰ σαλονιού.

Υπνωτισμένος καί ακίνητος, βρισκό
ταν ξαπλωμένος έκεί ό Παύλος Βουγα- 
ράς. Ή θέληση τού Περσόνη, είχε ά- 
φαιρέσει καί τή θέληση αύτουνοΰ.

Σκύβει λοιπόν καί τόν διατάζει:
—Άωουσε, Π αϋλο, άκουσε, Π αυλίνα. 

Άπ’αΰτή τή στιγμή αύτοΐ κ’ οί δυό έαυ- 
τοί σου είνε έρωτευμένοι μέ τή Ντίνα 
καί τόν Ντίνο. Τόν άγαπρίς σάν άν
τρας, τόν άγαπρίς σάν γυναίκα. Δέν θά 
χωρήσετε ποτέ!

ΕΙσθε τέσσερες, θά γίνετε μιά σάρκα! 
Καί τώρα, ξυπνήστε!

& Φ ®
Τά δύο αναίσθητα σιόματα,.έκινΐ|θησαν

Ή Ιδεώδης ένωσες συντελεϊται 
όταν ένας άντρας εύρη μιαν ώ- 
ραΐα γυναίκα καί μιά καλή νοικο
κυρά.

Μπέ ρ ξον
Σημ. «Παπαρούνας».—Καί μεϊς 

νομίζαμε δτι αύτό λέγεται διγα
μία !

««*
Τό άσμα είνε μοναδικός τρόπος 

θεραπείας διά τούς κωφούς, λέγει 
ένας διάσημος ώτολόγος.

Δόκτωρ Μουρλέ
Ση.μ, Π. — Ό κ. διάσημος ώτο

λόγος φαίνεται ότι άδιαφορεϊ διά 
τούς άλλους.

***
Δύο είνε αί άποφράδες όδοί τών 

’Αθηνών. Ή όδός Ζωοδόχου Πηγής 
(όδός Σπύρου Μερκούρη) καί ή 
όδός Σταδίου (Κακός Δρόμος).

Μανώλης καί Λευτέρης 
Άναστασιάδαι

***
Ή Ζάκυνθος είνε τό ήθικώτερον 

μέρος τοΰ κόσμου, Οστερ’ άπό τά 
Σοδομα καί τά Γόμοροα.

Γ ρΰ. Ξένο π ο υ λ ο ς 
’ Α καδη·μ ία—Φάλη ρο ν 

*«*
Δέν γνωρίζω άθωότερον πλά

σμα άπό τήν έχιδναν.
Ελευθέριος Κοράκου Βενιζέλος

***
Είς τάς Αθήνας έχ τσα δ,τι πο- 

λυτιμότερον έχει ένα άγόρι.
Βίλλυ Φρίτς

Είμαι "Ελλην, τό καυχώμαι.
Παναγιώτης Βίλλυ Φρίτς

Είμαι ύπέρ της καταργήσεως 
τής θανατικής ποινής. ’Αλλά άς 
κάμουν τήν αρχήν οΐ κ.κ. δικτάτο
ρες.

Σταμ Σκιαδόπουλος
***

Ύπεράνω δλων τό κοπτέλλοΙ
Ε I ς π ι λο π ώ λη ς

σάν νά πέρασε ηλεκτρικό ρεύμα άπό 
μέσα ιούς.

Σηκώθησαν όρθιοι καί κοίταζαν πε
ρίεργα μέ θαυμασμό τριγύρω.

Ό Περσόνης έσπευσε νά τούς βγάλρ 
άπ’ τήν άμηχανία.

— Μά γνωρίζεσθε, νομίζω...... Ό κύ
ριος Παΰλος Βουγαράς, ή δεσποινίς 
Ντίζα Χούζη. Καθήστε, σάς παρακαλώ. 
Λυκέρ ή ούζο προτιμάτε;

Οϊ δύο νέοι έσφιξαν τά χέρια τους, 
καί κύτταθαν παράξενα ό ένας τόν άλ
λον στά μάτια.

"Ενα αίσθημα άλλοιώτικο πλημμύρι
ζε τά δισυπόστατα έγώ τους. "Ενα αί
σθημα πού δέν τό είχαν δοκιμάσει ποτέ 
πρίν.

’Εκάθησαν πλάι καί άρχισαν σιγά- 
σιγά νά παίρνουν θάρρος.

Ύστερα άπό ενα τέταρτο, νόμιζαιν 
ότι έγνωρίζοντο χρόνια.

— Παύλο, τοΰ είπε ή Ντίνα, νομίζω 
ότι ταιριάζουμε πολύ. ΤΙ λέτε κ’ εσείς;

— Αύτό βλέπω μέ μεγάλη μου χαρά!
Ό υπνωτιστής έπενέβη:
— Λοιπόν άφοΰ είνε έτσι, τά ραν

τεβού σας νά τά δίνετε στό σπίτι μου. 
Είνε τό πιό ασφαλές μέρος.

Οί δυό νέοι κοκκίνησαν άπό ντροπή.
— Ώ, μή στενοχωριέσθε, τούς πα- 

ρηγόρησεν δ Περσόνης. Είσθε ό ένας 
γιά τόν άλλον. Θά γίνετε τό τελειώτερο 
ζευγάρι τοΰ κόσμου. Σείς οί δυό μπορεί
τε νά αΐσθανθήτε τόν έρωτα στήν τε
λειότητά του. Ή φύσις σάς έχει ετοι
μάσει γι’ αύτό. ,Εμπρός λοιπόν. Μή 
διστάζετε. Γίνετε ερωμένοι. Τό δπίτι 
μου θά γίνη ή παράξενη έρωτική φω- 
λμα τεσσάρων έραστών πού θά κρύ- 
βωνται μέσα σέ δυό σοίματα.

Ό Παΰλος καί ή Ντίνα κυττάχτη- 
καν στά μάτια παράξενα. Ό ιυηχοτι- 
στής είχε άποκαλυψει τόν ένα στόν άλ
λον.

Μέ τή χειρονομία του αυτή, νοιώσαν 
νά σηκοινεται άπ’ τις ψυχές τους τό 
τρομερό βάρος τοΰ μεγάλου ιιυστικοΰ 
πού έκρυβαν.

Ήταν καί οί δύο ίδιοι. ΤΩ τί μεγάλη 
παρηγοριά πού ήταν γι’ αυτούς!

’Επί ώρα πολλή χάϊδευε δ ένας τόν 
άλλον μέ τά μάτια.

Τή στιγμή αυτή δέ ποθούσαν τίποτε 
άλλο, παρά νά δεθούν Αχώριστα μαζί 
για όλη τους τή ζωή.,...

Ξαφνικά όμως δ έρωτικός πόθος ξε
χείλισε άπ’ τίς καρδιές τους καί πέ
σανε δ ένα^ στήν άγκαλιά τού άλλου.

— Ντίνα σου!
— Παύλο μου!
— Π αυλίνα μου!
— Ντίνε αου!
Ό υπνωτιστής σηκώθηκε καί χαμο

γελώντας πονηρά έκανε νά φύγη.
Αυτή τή στιγμή όμως ένα παρατετα- 

μένο χτύπημα τοΰ κουδουνιού τής πόρ
τας τόν έκανε νά καρφωθή στή θέση 
του.

("Επεται συνέχεια)

Ό Κολοκοτρώνης πρός τά πλήθη: Σύντροφοι! Διαβάζετε «Ριζοσπα- 
στη!»

ΕΥΓΕΝΙΚΕΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ
ΝΑΓΡΑΦΑ ΣΑΝ...

Νάγραφα σάν τόν φίλον τόν Γρη- 
(γόριον, 

θάχα άιτοκτήσει γόητρον πελώριον, 
θάχα γραμμένα έγω τόν «Ποπολά

ρον».
ΚΓ έκδότην έγώ θάχα τόν Κολά- 

(ρον.

Νάγραφα σάν τόν φίλον Παλαμόεν, 
θάχα καί τόσην δόξαν —ώχ, ά- 

(μάν!—
Μέ φτώχειαν καί ύπόληψιν θά έζων 
καί έθνικός ποιητής θά ήμουν τών 

(Κ ινέζων.

Νάγραφα σαν τόν Ζαχ. Παπαντω- 
(νίου, 

θά ήμουνα σωσιιένος διά βίου, 
θά έπερνοΰσα την ζωήν μου έξαι- 

(σίαν 
καί β έ σ ι ν θά έξησφάλιζα καί 

(στήν άθανοτσίαν. 
***

Νάγραφα δπως γράφει ό Μελάς. 
θά μ’ ήξερε όλόκληρη ή ’Ελλάς, 
δπως τό έπαθε έκεΐνος ό καύμένος 
καί πάει άνεποενόρβωτα χαμένος.

Νάγραφα δπως γράφει δ Νιρβά- 
V (νας, 

λόγια σοφά κΓ δχι της καραβάνας 
καί όεν δέν ήμουν τίποτα ώς είκός, 
θάμουν τουλάχιστον ’Ακαδημαϊ

κός.
***

Νάγραφα δπως γράφει ό κ. Σκί- 
(πης

—στά δυό σέ σκίζω, κόσμε, άν άν- 
(τείπης!—

θάμουνα μιά καλή κολοκυθέα, 
ή θάμουνα όδός στην Καλλιθέα.

Νάγραψα δπως γράφει ό Γρυπά- 

λέξη δέ θενά μπόραγες νά παρης 
καί θά μέ λέγαν, όίγνωστον διατι, 
πάρα πολύ μεγάλον ποιητή.

***
Νόη/ραφα σάν τό Γιώργη τόν Ά- 

(σπρέα, 
θάκανα τή δουλειά μου τόσ’ ώ- 

( ραία, 
θά βούταγα δπου εϋρισκα έλευθέ· 

(ρως 
καί θάμουν Ιστοριογράφος βέρος I

ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ

Ή ώραιςτέρα γυνκϊκ» τών δύο 
ήμιςφαιρίων

ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ 
ΑΠ’ ΟΛΟ JO...E0NOI 
ΜΙΑ ΓΑΤΑ ΠΦΥ ΤΡΩΓΕΙ ΠΦΝ- 

ΤΙΚΦΥΕ.
Είς τό Λός "Αντζελες τής Συ

ρίας, συνελήφδη μία γάτα, η ό
ποια, κατά τάς μαρτυρίας πολλών 
Λός Άντζελέων, έδεάθη τρώγουοα 
ένα ποντικόν.

Άπό τήν εκφρααιν τοΰ προσώ
που της, οί παρακολουθήσαντες 
τήν πρωτάκουστον αυτήν σκηνήν, 
άντελήφδησαν ότι ή γάτα ήσ8ά- 
νετο μεγάλην ήδονήν τρώγουσα 
τόν άτυχή αυτόν ποντικόν.

Είς έπισκεφβέντας αυτήν συντα- 
κτας έδήλωσεν οτι ή παράξενη ι
διοτροπία της νά τρώγη ποντι
κούς, τής έχει μείνει «νευρικό» ά
πό τόν... Δάγγειο !
ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡ©

Είς το Γκαουρισαγκάρ τών Ίμα- 
λαΐων νήσων, ο εξερευνητής Έρ- 
νέστος Φάβας, άνεκάλυψε πρό η
μερών μίαν θάλασσαν ή όποια δέν 
έχει νερό.

'© τολμηρός εξερευνητής, επι
βιβαστείς λέμβου έξήτασε σπιθα
μήν προς σπιθαμήν τήν έπιφάνει- 
αν τής περιέργου θαλάσσης.

Ή μεγάλη θαλασσοταραχή όμως, 
καί ό φόβος νά μή πνιγή, τον ήμ- 
ποδισαν νά έξακριβώση τον λόγον 
διά τον όποιον ή θάλασσα αύτή δέν 
έχει νερό.

Θεωρεί όμως πιθανόν ότι τό εξω 
φρενικόν αύτό φαινόμενον οφείλε
ται είς μίαν... προφητείαν τοϋ πα· 
τρό$ του. ό όποιος τοΰ είπε κάπο
τε όταν ήτο μικρός :

— Έσύ, παιδί μου, και στή θα- 
λασσα νά πας, νερό δέν θά βρήςί

Είχε φαίνεται άπό τότε προαί- 
σθησιν οτι ο υιός του μίαν ήμέραν 
θά έγίνετο μέγας... εξερευνητής.
ΔΥΦ ΣΚΥΛΛΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕ

ΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
Είς τό Λονδϊνον άπέθανε προ ή- 

μερών μία βαθύπλουτος χήρα, ή 
όποια διά τής διαθήκης της καθι
στά γενικούς κληρονόμους τής πε
ριουσίας της τούς δύο αγαπημέ
νους σκύλλους της.

Ή άποθανοΰσα ήτο άπό τάς κυ- 
ριωτέρας μετόχους πολλών μεγά
λων εταιρειών.

Οί άλλοι μέτοχοι τών εταιρειών 
αύτών, άνησυχούν ήδη πολύ, δια 
τούς νέους συναδέλφους των κΰ- 
νας, οί όποιοι πρόκειται νά είσέλ- 
θουν είς τάς διοικήσεις των.

Διότι είνε καί είς το Λονδϊνον 
ακόμη γνωστή ή παροιμία :

«Μπατε σκύλλοι άλέοτε...».

ΙΟ OfflOII ΪΟίηΐΙΝΪΐΗ..
ΑΓΡΟΣ, Λέξις σύνθετος παραγο 

μένη έκ τών γραμμάτων :ά, γ, ρ, 
ο, σ. Ή λέξις αϋτη σημαίνει: τί α
γοράζουν συνήθως οί βουλευταί με
τά τήν εκλογήν των.

ΘΑΛΑΣΣΑ. ("Ορα έργον προ- 
κατοχου Κυδερνησεως).

ΒΟΥΛΗ. Μέρος δπου συνέρχον
ται οί βουλευταί διά νά δικαιολο
γούν τόν μισθόν των.

ΓΕΩΡΓΙΑ.. ("Ορα όπισθεν).
ΑΡΤΟΣ. ("Ορα πίτυρα).
ΟΝΟΣ. ’Άνθρωπος μέ τέσσαρας 

αόδας.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ. Μηχανή ή ό

ποια τείνει νά κατάργηση τούς... 
πόδας τών ανθρώπων.

ΦΥΛΑΚΗ. Μέρος άπ’ όπου δρα
πετεύουν οί κατάδικοι.
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ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
ΕΜΜΕΣΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ή παραστρατημένη κόρη έπιστρεφει ατο σπίτι της: Μπαμπά, ύωαέ 
μου τό μπιστόλι σου νά σκοτωθώ!

ΤΑΞΙΔΙΟΤ1ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΜΠΟΥΡΔΟΥΣ1Α ΟΡΗ 
ΚΑΙ Ο ΤΡΕΛΛΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡ1ΟΔΕΥΟΝ- 
ΓΟΣ ΠΛΑΣΙΕ ΜΑΣ 

(Τό κατωτέρω άρθρον έγράφη άπό τόν 
όιάσημον καά κοσμογυριοιμένο'ν "Ελλη
να καϋτργητήν κ. Δημοφώ-ντα Κοκο- 
ρέτοητν, τοΰ όποιου είνε γνωστοί αί 
περισπούδαστοι έργασίαι έπί τών προ
κατακλυσμιαίων άποηλιθιο>μάτων τής 
Κατσιποδοΰς, οπού εΰρέθη ό φρονιμί
της όδούς Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδελ- 
φέως. Ό σοφός καθηγητής μόλις έ- 
πέστρεψε άπό τήν Πλάκαν, δπου ένα 
εϋγενές μουλάρι τόν έκύ,ώτσησε στό 
κεφάλι, άπλώς καί μόνον, διότι ό δια
πρεπής γεωλόγος τό άπεκάλεσε «μου
λάρι». Φα-ντασίήτε!)

Ξεκινήσαμε φίνα και ώραια, 
πρωί - πρωί, ξημερώνοντας ή ’Ε
θνική μας γιορτή. Τά φώτα τή£ 
πόλε ως σβύναν ένα - ένα, μά ο 
καλός θεός, ό Μερκούρης αύτος 
τοΰ ούρανοΰ άναβε τά άστρα του, 
χωρίς καμμιά παρεξήγηση. Ή πο- 
ρεία πήγαινε καλά ώς τή στιγμή 
ποΰ άντικρύσαμε τόν πάτο τοΰ δε- 
κάτου έχτου μπουκαλιού. Τότε τά 
πράματα άρχισαν νά γίνωνται κά 
πως σκαμπρόζικα. *Φ διαπρεπής 
συνάδελφος κ. Γιάκβυμος Λαγού- 
μης ή Καψούρης ή ’Αγκινάρας ή 
Γιαλατζή Ντολμάς ήρθε στο κέφι. 
Τοΰ κακού τοΰ θυμίζαμε τόν ιερό, 
τόν άγιο σκοπό τής έκδρομής. Αυ
τός έκεϊ! Πείσμα στό πείσμα! Δέν 
πάω πουθενά! "Ελεγε. Αυτές οί 
δουλειές είνε γιά άλλους συναδέλ- 
μους μας! Δέ θά τσιμπάνε αύτοι 
τούς μιστοΰς καί θά μάς πιάνουνε 
έμάς κορόϊδα. «Βρέ άμαν, Γιάκου- 
με! ©ά γίνουμε ρεντίκολο στήν Ά 
καδημία!» Τίποτις ο Γιάκβυμος. 
«Σταματήστε νά κατέβω στόν ’Ά
γνωστο, μάς έλεγε. Στά Άνάχτο- 
ρα. 'Φ παπποΰς μου ήτανε σκεδον 
περβολάρης στό βασιλικό περβόλι 
κι- είχε νά κάνη όλο καί μέ πριγ- 
κηπόπουλα!»

Δέν έπιμείναμε. ’Ήμαστ’ έτοι
μοι νά ύποχωρήσουμε καί νά διαλυ 
θοΰμε ήσυχα, όπου, τσούπ! νά σου 
καί μάς ξεφυτρώνει μέσ’ στή μέ
ση ή πέτρα τοΰ σκαντάλου, ό πο- 
λισμαν. Άπό τήν ώρα κείνη, άν- 
τίο, τάξη καί ασφάλεια! Τά κάνα
με λάσπη.

— Κύριε πόλισμαν, τοΰ λέει ό 
Γιάκβυμος, είσαι ντόπιος;

— "Φχι, άπαντάει ο πόλισμαν, 
είμαι άπό τή ©εσσαλία.

— Άπό μέσα άπό τή ©εσσαλια; 
τόν ξαναρωτάει ό Γιάκβυμος, ή ά
πό τά περίχωρα;

— ’Εμπρός, πάμε μέσα, τβΰ λεει 
σέ άπάντηση ό πόλισμαν, νά σέ 
μάθω άν είμαι άπό μέσα άπό τη 
©εσσαλία ή άπ’ όξω!

Τήν ίδια όμως τήν ώρα, θέλεις 
σύμπτωση, θέλεις άπό προμελέτη, 
άρχινάει ένας σεισμός κι’ ό πολι- 
σμαν βρίσκεται χάμω μαζύ μέ το 
Γιάκβυμβ. Νά μή σάς τά πολυλο
γώ, είδαμε καί πάθαμε νά τούς 
στήσουμε στά τέσσερα πόδια τους, 
όρθιους καί τότε, τί άνακαλύβου- 
με ; 'Ο πόλισμαν πβΰ ήτανε ξεμέ
θυστος ώς τή στιγμή πού τόνε συ
ναντήσαμε, είχε μεθύσει άπό τη 
μπόχα, μόλις άνοιξε τό στόμα του 
ό Γιάκβυμος.

Τήν άλλη μέρα τό πρωί ξημε
ρωθήκαμε στό τμήμα. Κι’ έτσι φτα 
σαμε στό «Τέλος τοΰ Ταξιδιού».

ΔΗΜΦΦΩΝ ΚΦΚΦΡΕΤΣΗΣ 
Καθηγητής τής Έφηρμοσμένης 
Βλακείας είς τό Πανεπιστήμιον 
τής Νταλαμανάρας. Μέλος τής’Α

καδημίας (Χορού) Αθηνών
ΧΗΡΑ ζητεί χηρον διά νά κα- 

μη... γουρουνόπουλα.

Al ΟΡΔΙΟΤΕΡΑΙ
ΕΡΩΤΙΚΑΜΞΠΙΣΤΟΛΑΙ

Ό Μουσολίνι πρός τήν Ξανθίπ- 
πην:

Αγαπημένη μου,
’Άσε αύτό τό ζώο τόν άντρα σου, 

κΓ έλα μαζύ μου στήν ώμορφη ’Ιτα
λία. Ό Σωκράτης μέ τις δπισθοδρο- 
μικές φιλοσοφίες του, δέν μπορεί νά 
σοΰ χαρίση τόν έρωτα ποΰ δνειρεύο- 
μαι έγώ γιά σένα.

Γλυκό μου Ξανθιππάκι, 
θέλω νά γίνω δ δικτάτωρ τής καρ 

διάς σου. Έγώ πού δλόκληρη ή ’Ι
ταλία σέρνεται στά Λάδια μου, έκλι- 
παρώ ένα βλέμμα άπό τά μάτια σου 
κΓ ένα κώνειον άπό τά χείλη σου.

Άφησε τόν όπισθοδρομικό Σωκρά 
τη κΓ έλα μέ έμένα πού βαδίζω έμ- 
πρός, πάντα εμπρός!!...

Ό Ντοΰτσε σου!
**«

Ό "Οσκαρ Ούάϊλντ πρός τόν κα- 
πετάν Τρομάραν:

Τρομάρα μου,
Πρώτον έρχομαι νά έρωτήσω διά 

τήν καλήν σας ύγείαν, δεύτερον έάν 
έρωτάτε καί δΓ ημάς καλώς ύγιαί- 
νομεν, τρίτον έλαόον τήν έπιστολήν 
σου καί ειδον νά μοΰ γράφης δτι σέ 
άπατώ, τέταρτον δέν σέ άπατώ, πέμ- 
πτον σέ περιμένω νά ρθής στό Λον- 
δΐνον γιά νά τά πούμε ένα χεράκι, 
καί έκτον...στό Λονδίνον βρέχει.

Σέ γλυκοασπάζομαι 
Ό Ντόριαν Γκρέΰ σου!

Ή Μαρία ή ΙΙενταγιώτισσα πρός 
ένα κρεοπώλην:

Χασαπάκι μου,
Μάνα μου, μανάκι μου, έλα χρυσό 

μου στό Χρυσό καί στά Σάλωνα νά 
σφάξης άρνιά καί κριάρια. (Σημ. 
«Παπαρούνας». — Ή Πενταγιώτισ- 
σα είχε φαίνεται άπό τότε τήν διαί- 
σθησιν δτι μετά τόν θάνατόν της θά 
τής έγένετο τό σχετικόν άσμα: Στά 
Σάλωνα σφάζουν άρνιά καί στό Χρυ
σό κριάρια). "Ελα παλληκάρι μου 
νά σέ σφάξω στήν ποδιά μου! (Τί 
διαίσθησις!)

Έγώ είμαι ή Πενταγιώτισσα πού 
μέ ζηλεύουν δλοι. Καί πρός άπόδει· 
ξιν σοΰ στέλνω ένα ραβασάκι πού 
μοΰ έστειλε προχθές δ ’Αθανάσιος Δι 
άκος. Άπό τά όρθογραφικά λάθη κα 
τάλαβα δμως δτι τοΰ τό έγραψε δ 
Πλαστήρας.

Μέ χίλια φιλάκια 
Μαρί Πενταγιωτίς

ΣΤΟ ΑΤΕΛΙΕ ΤΗ) ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Τό καινούριο μοντέλο, — Πολύ εύχα- 
ριστως, κ. Μιχαηλαγγελόπουλε. ©ά πο
ζάρω δλόγνμνη, δν μοΰ ΰποοχεθήτε δτι 
δέν 9« κυττάζετε !

EN-IOIPIIIOH ΜΛΜΟΟΪΡΙΗΟΪ
Ή

ΟΜΓΟΣ ΑΛ0ΓΌ- ΠΑΙΓΝΙΠΝ
(Συνέχεια)

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑ ΙΌΝ ΤΡΙΤΟΝ
Λαμβάνετε μίαν δραχμήν και 

πηγαίνετε σ’ ένα κατάστημα έτοι
μων άνδρικών ένδυμάτων.

— ©έλω ένα κουστουμάκι τών 
χιλίων δραχμών, λέτε στόν ύπαλ- 
ληλο.

Αύτός θά σάς δείξη ένα πού θα 
κάνη χίλιες εκατό δραχμές. Σέις 
όμως δέν θά δεχθήτε ούτε νά το 
κυττάξετε :

— Δέν μοΰ φτάνουν τά λεφτά 
μου, θά τοΰ πήτε.

Πιθανόν νά σάς δείξη μετά ένα 
άλλο κουστούμι πού νά κάνη 950 
δραχμάς. Φύτε καί αύτό θά τό πά
ρετε.

— ©έλω τών χιλίων δραχμών, 
θά τονίσετε στόν ύπάλληλο.

Έάν δέν ύπάρχη κουστούμι είς 
τήν τιμήν πού ζητάτε, πηγαίνετε 
σέ άλλο μαγαζί, ύστερα σέ άλλο, 
μετά σέ άλλο, καί βΰτω καθ’ έ
ξη?·

"Φταν, έπί τέλους, βρήτε ένα 
κουστούμι τών χιλίων δραχμών, τό 
δοκιμάζετε καί άν ίδήτε οτι σάς 
έρχεται καλά, λέτε στόν ύπάλ
ληλο :

— Δίπλωσέ του καί πήτε μου πο- 
σο κάνει ;

Αύτός θά σά<; πή έκπληκτος :
— Μά τόση ωρα δέ λέμε πώς κά

νει χίλιες δραχμές ; !
Σείς θά κάνετε τόν άφηρημένο :
— *Ω, ναι, ναί ! "Ελα λοιπόν 

νά σέ πληρώσω.
Βγάζετε τότε τήν δραχμήν, την 

τοποθετείτε μεταξύ τών χειλεων 
σας καί τοΰ λέτε :

— 'Φρίστε, πάρε τά λεφτά σου.
— Τί είν’ αύτό ; θά σάς ’πή.
Καί σείς χαμογελώντας, χωρίς ν’ 

ανοίξετε τά χείλη σας διότι θά σάς 
πέση ή δραχμή, τού λέτε :

— Είνε... χείλι ό-δ ρ α χ μ ο ν!
Καί άμέσως σάς δίνουν τά... ρέ

στα.
Διά τοΰ καλαμπουριού αύτοϋ, σώ 

ζεται ή άνθρωπότης καί άπό τήν... 
κρίσιν.
ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Διά νά παρασκευάσετε τό κατω

τέρω καλαμπούρι, λαμβάνετε δυο 
γυναίκας πού νά έχουν τό όνομα 
«Παρασκευή». Ή μία άπ’ αυτές 
πρέπει νά είνε κοντή καί μικροκα- 
μωμένη, ή δέ άλλη ύψηλή καί με
γαλόσωμη.

Διοργανώνετε στό σπίτι σας μιά 
μεγάλη εορτή, είς τήν όποιαν κα- 
λεϊτε δλους τούς φίλους σας, και 
μέ αύτούς μαζύ βεβαίως καί τάς 
δύο Παρασκευάς.

"Φταν καθήσουν στό τραπέζι, λε- 
τε ατούς ύπηρέτα^ σας νά σερβί
ρουν είς ολους τούς προσκεκλημέ
νους κρέας ψητό, καί μόνον είς 
τήν Παρασκευήν πού είνε ύψηλή 
και σωματώδης, νά τής σερβιρι- 
σθοΰν έληές, μαρούλια, ταραμάς 
καί ταχινόσουπα.

"Φταν γίνουν αύτά οι προσκε
κλημένοι θά σάς ρωτήσουν :

— Γιατί όλοι τρώμε κρέας και 
ή κυρία αύτή νηστεύει ;

Τότε θα σηκωθήτε όρθιος, θά μει 
διάσετε τετράκις πρός δλας τάς δι
ευθύνσεις, καί θά πήτε :

— Νηστεύει διότι είνε... μεγά
λη Παρασκευή.

Ή άλήθεια όμως είνε ότι ή μικρή 
Παρασκευή δέν επαιξε καί σπου
δαίο ρόλο στό καλαμπούρι. Τί να 

-γίνη ; Σείς μή τήν μεταχειρισθήτε 
κατά τήν... παρασκευήν τοΰ καλα
μπουριού σας.

"Αλλως τε καλόν είνε νά έχετε 
δύο Παρασκευάς. διότι : μέ δύο 
Παρασκευάς παρασκευάζεται ένας 
Παρασκευάς.

"Φπερ έδει δείξαι. 
---------- ---------------------

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑ TQN

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Μόλις έπανε λιόντες έκ τή; ζωής, 0-ε- 

ωροϋμεν χρέος Ιερόν, δπως έκφράσωμεν 
διά τής «Παπαρούνας» τά; Οερμάς ευ
χαριστίας μας πρός απαντας τούς 6 ε- 
ννζελνκοΰς δημάρχους τοΰ κράτους, διότι 
μάς άνβστησαν έκ νεκρών, έστω καί 
διά μίαν ήμέραν, ίνα τιμήσιομεν διά 
τής ψήφου μας τούς φιλελευθέρους ύ- 
ποψηφίονς.
Παν. Κωστακιορενοικόπουλος (1682 —

1694 μ. X.).
Μ. Φρικομφρίδη; (1121—1240 μ. X.). 
X. Γανομαβροΰκος (945—981 π. X.). 
Δ. ΑΝΟΣΚΟΡΗΣ (327—379 π. X.). 
"Επονται πέντε εκατομμύρια ύπογραφαί.

ΚΥΡΙΑ ζητεί κύριον πλούσιον 
διά φίλον τοΰ συζύγου της.

ΜΙΚΡΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

βΕΙΓΑΜΠΕΠΜΗΑΠΙ
Τότε δ Κουνερίχος Βιλλεαρδοΰκος 

συνήθροισε τάς στρατιάς, τάς όποιας 
δ Ντυμουρνιέ είχέν έγκαταλείψει έπί 
είκοσι ήμερονύκτια είς τούς πρόπο- 
δας τοΰ Παιδιού τοΰ "Αρεως, τό ό
ποιον δ Άρης είχεν άποκτήσει έκ 
κλεψίτυπίας μετά τής ’Αφροδίτης 
τών Μεδίκων, γυναικαδέλφης τοΰ 
Μαρά καί Ινήργησεν έπιθεσιν κατά 
τοΰ φρουρίου τοΰ Βερδούνου.

—Γενναίοι Γάλλοι, παραδοθήτε! 
Άνεφώνησεν δ "Αγγλος Μαίτλανδ, 
γνωστός διά τήν ύπ’ αύτοΰ πα,ράδο- 
σιν τής Πράγας εις τόν πρίγκηπα "Ο 
θωνα τών Άψεσβύσδουργ, υίόν τής 
αύτοκρατείρας Ζίτας, ύπέρ τής όποι
ας οί στρατιώται έζητωκραύγασαν 
τρις κατ’ έπανάληψιν. Άλλ’ δ Κομ
πρών ήγρύπνει. «'Οπωσδήποτε, διελο 
γίσθη καθ’ έαυτδν, τό όνομα μοΰ έ
χει βγή. Καί καλύτερα νά μοΰ έχη 
βγή τό όνομα παρά τό μάτι! θά έ- 
παναλάβω τήν λέξιν ή όποια μέ κα
τέστησε διάσημον είς τήν 'ιστορίαν 
καί δ,τι βρέξη, άς κατεβάση!»

Τήν στιγμήν έκείνην ήκούσθησαν 
τά τηλεβόλα τών Αύστριακών. Τότε 
δ Καμπρών ήγέρθη όρθιος έπί τών 
άναβολέων τοΰ ίππου του και χωρίς, 
καμμίαν άναβολήν, έκραύγασε μέ δ- 
λην τήν δύναμιν τών πνευμόνων του, 
είς τρόπον ώστε νά ά-^ουσθή άπό τήν 
Ιστορίαν.

—Σκατά!
Είνε ή λέξις τήν .όποιαν δέν έδί- 

στασε ·?ά χρησιμοποίηση δ Καμπρών 
νά γράψη δ Ούγκώ, νά έπαναλάβη 
δ Εύελπίδης. Τήν γράφομεν καί ή- 
μεΐς, ά·φοΰ προηγουμένως άνεμετρή- 
σαμεν δλας τάς εύθύνας καί ήκού- 
σαμεν δλας τάς γνώμας, τόσον τάς 
ύπέρ. δσον καί τάς κατά.

ΕΔΦΥΑΡΔΦΣ ΜΙΣΕΛΕ
Διά τήν άντιγραφήν:

Ψευτοθόδωρος Τεμβελλιανίτης

ΙΑΙΕΓΛΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
ΤοΟ διασήμου συγγραφέως

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
ΠΑΠΑΙΌΓΝΑ. "Οταν ίδήτε είς 

τδν ύπνον σας τήν «Πα,παροΰνα» ση
μαίνει δτι...κοι.μάσβε.

•ΓΩΜΙΑ. "Οταν ίδήτε πολλά ψω
μιά, αύτό σημαίνει δτι πεινάτε. "Ο
ταν δμως ίδήτε λίγα ψωμιά, αύτό ση 
μαίνει, δτι τά... ψωμιά σας είνε λίγα.

ΓΓΝΑΙΚΑ ΠΙΣΤΗ. Όταν ίδή- 
τε γυναίκα πιστή, θά πή δτι καί είς 
τδν ύπνο σας άκόμη είσθε... κουτοί. 
Έάν δμως ίδήτε γυναίκα ττού να μή 
είνε πιστή, αύτό σημαίνει δτι είσθε... 
ξύπνιος.

ΔΑΝΕΙΚΑ. Όταν ίδήτε είς τδν 
ύπνον σας δανεικά θά πή δτι θά συ
ναντήσετε φίλον σας. Όταν δμως 
δέν ίδήτε δανεικά, σημαίνει δτι θά 
σάς συνάντηση... φίλος σας.

ΦΙΛΟΙ. "Οταν ίδήτε πολλούς φί
λους. σημαίνει δτι έχετε ώραίαν σύ· 
ζυγόν.

ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ. Όταν ίδήτε είς 
τδν ύπνο σας τδν Πλαστήραν, πρέπει 
νά ειδοποιήσετε άμέσως τήν άστυ- 
νομία νά τδν...συλλάβη.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ. ’Οταν ίδήτε είς τδν 
ύπνο σας μίαν παρθένον, σημαίνει δ- 
τι μόνον είς τόν ύπνον σας ήμπορεΐτε 
νά τήν...δήτε!

ΦΩΣ. ’Οταν ίδήτε φώς, θά πή δτι 
θά κάνετε φαλάκραν.

ΒΡΕΦΟΣ. Όταν ίδήτε είς τόν ύ
πνο σας βρέφος, σηιμαίνει δτι είσθε 
δεσποινίς.

ΑΝΔΡΑΣ. ’Οταν ίδήτε είς τδν 
ύπνον σας άνδρα, σημαίνει δτι είσβε 
ή χήρα, ή γερο'ζτοκόρη.

ΓΓΝΑΙΚΑ. ’Οταν πάλιν ίδήτε 
γυναίκα, σημαίνει δτι είσθε άνδοας.

ΠΕΡΙ ΣΤΡΟΦΟΝ. Όταν ίδήτε 
είς τδν ύπνον σας δτι πυροβολείτε, 
σημαίνει δτι έφάγατε δσπρια.

ΑΓΧΟΝΗ. Όταν ίδήτε άγχόνην, 
θά πή δτι θά άγοράσετε καινούργια... 
γραβάτα.

ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ. Όταν ίδήτε είς 
τόν ύπνο σας κεραμίδια, προσέξατε 
καλά μήπως ίδήτε καί τδν Πλαστή
ραν (βπότε βλέπε: «Πλαστήρας»).

ΔΑΚΤΥΛΦΓΡΑΦΦΣ ζητεί θέ- 
σιν. ’Αποκλείονται τά γόνατα τών 
διευθυντών.

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΚΥΡ1ΦΣ ζη- 
τεί βίντζι είς άρίστην κατάστασιν.

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Σήμερα πρώτην ’Απριλίου 
θά γίνη τά μεσάνυχτα έκλειψις τοΰ 

(ήλίου.
***

Άνθρωπος θενά γίνη ό Μεταξάς 
καί ό Μιχαλανδρέας άμαξας.

Ό Βενιζέλος — φτάνουν πειά τά 
(παραμύθια!—■ 

θά γελαστή κα1 θά ξεράση μιάν ά- 
(λήθεια.***

θά γίνη προλετάριος δ Μάξιμος 
κΓ δ Κρανιωτάκης... άνταλλάξιμος.

Σήμερα θά πιαστή καί ό Πλαστήρας 
άπό τούς Τούρκους είς τά πέριξ τής 

(Άγκύρας. ***
Ό Σιμός τδ Λαμπράκη θά φιλήση . 
καί δ Λευτέρης τή Βουλή θά δια- 

(λιόση.

'Ο Παναγής θά γίνη φιλελεύτερος 
κΓ δ Βλάχος θά δηλο'ιση' τοΰκα δεύ- 

(τερος!

Ό Μερκούρης θά πάθη βουρλισία, 
θά προστάξη διαρκή φωτοχυσία.

Ή Πάουερ θά φτηνήνη τδ ρεύμα, 
κΓ ή «Παπαρούνα» έχει πνεύμα.ή «Παπαρούνα» έχει πνεύμα.

0 ΕίΥΠΜΗ ΠΡΟίΕΗΗΙΗί
Κάποτε προξένεψαν ο’ έναν μιά 

νύφη. "Φταν όμως ό γαμπρός πήγε 
νά τήν ίδή άντελήφθη ότι ήταν 
κουτσή άπό τό ένα πόδι.

’Αμέσως έτράπη είς φυγήν.
Άλλά κάποιος της νύφης, άνέ 

λαβε νά τόν βρή καί νά τόν πεισή 
νά τήν πάρη γυναίκα του παρ' ό
λη τήν κουτσαμάρα της.

Πήγε λοιπόν στό σπίτι του καί 
τοΰ είπε:

— Δέν μοΰ λές, φίλε μου, γιατί 
δέν σ' άρέσει ή νύφη ;

— Γιατί είνε κουτσή.
— Μόνο γι’ αύτό ;
— Μόνο !
— "Ακου λοιπόν: "Ας πούμε 

τι παντρεύεσαι καί παίρνεις μιά 
κοπέλλα πού δέν είνε κουτσή. "Ε
τσι ;

— "Ετσι...
— Λοιπόν. Τί πρώτες μερες βέ

βαια δέν θά τήν βάλης να κάνή 
δουλειές, γιατί θά περνάτε τόν μή 
να τοΰ μέλιτος. "Ετσι ;

— "Ετσι...
— "Φταν περάση όμως λίγος και

ρός θά γίνη νοικοκυρά καί θα άρ- 
χίσουν τά βάσανα. "Ετσι ;

— "Ετσι...
— ©ά ’ρθοΰν ή ήμέρες τών Χρι

στουγέννων καί θά θέλη νά σιγυρι- 
ση τό σπίτι. "Ετσι ;

— "Ετσι...
— ©ά βάλη λοιπόν ένα τραπέζι, 

έπάνω στο τραπέζι μιά καρέκλα, 
έπάνω στήν καρέκλα ένα σκαμνί 
καί θ’ άνέβη νά πλύνη τά τζάμια. 
"Έτσι ;

— "Ετσι !
— Βέβαια, έκεϊ ’πάνω πού θά 

είν’ άνεβασμένη μπορεί νά γλυ- 
στρήση καί νά πέση κάτω. "Ετσι ;

— "Ετσι!!
— ©ά σπάση λοιπόν τό πόδι της. 

©ά τήν πάς σέ μιά κλινική, θά 
πλήρωσής είκοσι χιλιάδες δραχ
μές, καί θά σοΰ μείνη κουτσή. "Ε
τσι ;

— Έτσι!!!
— Καλλίτερα λοιπόν δέν είνε νά 

τήν πάρης... έτοιμη, καί ν&χης 
διάφορο καί τις 20 χιλιάδες ; "Ε
τσι ;

— ... "Ετσι...
Καί τήν πήρε ! 

-----------

ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Διαζύγιο.

Γερό στυλιάρι 
άντί φιλιά, 
καί μαξιλάρι 
άγκαλιά.

© λ ϊ ψ ι ς.
Καΰμέ, 
ώ*μέ!

Γοητεία.
Βίλλυ Φρίτς 
Πρίτς!

Δυσκοιλιότης.
θά πεθάνω, 
δέν μπορώ 
νά κάνω 
τό νερό.

'© μικρότερος ποιητής τοΰ κόσμο
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
!ΔΪ ν ι γ μ α :

"Εχει σχήμα τετράγωνον, 
οίνε διαφανή; καί κρύα 
πήζουν τό νερό καί γίνεται 
μέσα στοΰ Φιξ τά ψυγεία !
(Καί εί; άλλα μέ ύγεία I)

Τί είναι ;
Λ ύ σ ι ; -

Τό καλαμπούρι.

Αίνιγμα :
Είναι ζώον συμπαθές 
σ' ολα τή; γή; τά τέρατα, 
τό μέτωπό του στολίζουνε 
δύο μεγάλα κέρατα.

Τί είναι ;
Λ ύ σ ι ; :

Ό Σύζυγο;.

Αίνιγμα :
Τό πρώτον μου είναι «Χαιρο...» 
τό δεύτερόν μου «...πουλο;»

Τί είμαι ;
Λ ύ σ ΐ£ : 

Λαλάκη;.
Αίνιγμα :

Έηλός-ψηλό; καλόγερο; 
καί κόκκαλα δέν έχει.

Τί είναι ;
Α ύ σ ι ; : 

Τό σαλάμι.

Αίνιγμα :
Τί είν’ αύτό πού κάνει 
νιάου-νιάου στά κεραμίδια ;

Λ ύ σ ι ; :
Ό 'Αρχηγό; τη; ’Επαναστάσεω;.1

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ή δασκάλα στο μαθητή : Λοιπον, 
Πετράκη, τά βλέπει; τά δυο ήμι- 

σφαίρια ;

Αίνιγμα:
Είμαι κόκκινο καί μακρουλό, 
μ’ άγαποΰνε el γυναίκες, 
καί συχνά πολύ συχνά 
εί; τό στόμα του; μέ βάζουν.

Τί είμαι ;
Λ ύ σ ι ; : 

Το κραγιόν.

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΓΟΡ1ΟΥΛΕΣ

ΥΠΟΨΙΑ
Ήταν πολύ περίεργος στά γοΟ- 

(στα του ό Κωστάκης 
καί ό μπαμπάς του κ’ ή μαμά τόν 

(μάλλωναν πλειστάκις I
«Κωστάκη, τά κατάλαβες πούσαι 

(κοτζάμ άγάρι, 
γιατί 0ές νάσαι καί καλά κορίτσι 

(μέ τά ζόρι ;»
Ήταν παιδάκι νόστιμο, μά ήταν 

(αλο καπρίτσια 
καί σ’ δλα έμιμότανε τά όμορφα 

(κορίτσια.
"Εκανε δ,τι έκαναν κι’ άπόφευγε 

(τ’ άγόρια, 
δλα πηγαίνανε μαζύ καί ό Κωστά· 

(κης χώρια.
«*»

Άλλά μιά μέρα, άλλοίμονο, έπηλ- 
(0ε τό μοιραίο, 

γιατ' ήταν ό Κωστάκης μας παιδί 
(στ’ άλήθεια ώραϊο.

Μέ κάποιον ξελογιάστηκε ό φίλος 
(ό Κωστάκης, 

πού ή μαμά του κι’ ό μπαμπάς τάν 
(μάλλωναν πλειστάκις.

*«*
Καί άπά τότε ήταν ό Κωστάκης λυ- 

( πημένος
—μήν είχε τό κακόμοιρο ταχα κα- 

(κούς σκοπούς
κι’ δταν τάν ρώτησ’ ό μπόμπάς, 

(τοϋ είπε ντροπιασμένος:
«Φοβάμαι, πατερούλη μου, μή γί

νετε παππούς...»
ΝΥΚΤΩΡ ΜΟΥΓΚΩ

ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟ

Ό γενειοτρόφο; γέρων : Ήρδα, 
παιδί μου, νά μοΰ τά ξουρίση; γιατί 

έπεδύμησα νά φάω σοΰπα ! !
------------- ---------------------

ΕΞΟΤΕΡΙΚΟ &ΕΛΤΙΟ
ΣΤΕΡΓΕ ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΖΗΤΕΙ ΔΕ ΤΑ BEAT1Q!

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ
Στή Βιέννη ένα; Ινδό; φακίρη; 
θάφτηκε μέσα στή γή 
κι’ είχε πή πώ; δάμενε βαμμένο; 
μιά όλόκληρη βδομάδα.
Τήν ήμερα δμως τήν τρίτη 
πήγε ή αστυνομία, 
τον έξέθαψε 
καί τον ώδήγησε στή φυλακή. 
Γιατί είχε άφίσει απλήρωτο 
τό λογαριασμό στό ξενοδοχείο του.

ΑΠΟΗΕΗΟΗΜΕΝΑ ΑΙΑΒΗΜΑΤΑ

ΠΑΟΪΡΤΟΠΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΓΝ ΕΦΟΣΉΕΡΔΟ ΚΛΟ
Κι’ δντας στ’ άπόσπερνο περνάς σπαρ 

(νώντας τά σπαρνοΰδι 
μέσα στις γρόττες γλουπακάς, γκλάπ 

(—γκλούπ τά σπερνοσπόρι 
κΓ ώ στά σπερδσυκλοσπέρδουχλα 

(στις σπέρδες σπερδουκλώντας, 
σβαρνάς σβουροστροφώοικα καί στό 

(γαβιαρογώρι.
Χούρ, χούρ στ’ άχουροάγουρα κι’ οί 

(γαμουρογαμοΰρες 
καμώνουνται στ’ άκάμωτο στό λιό- 

(καμμα καμένες, 
φρού, φρού μές στ’ άφροφρόκαλα κι’ 

(ώ φρίκη, ξαλαφρώνουν 
μπουγαδσγαϊδαρόμουτρα μοΰ τρώνε 

(τίς άντέννες.
Μά δσο κι’ άν είσαι μαχμουρλής, 

(Μαχμοΰτ άγά λεβέντη, 
στ’ άστραποβρόντι βρώμισαν τά βρο- 

(χιασμένα φλώρια 
γλιγλίζεις στόν άγλέωρα, άειντε 

(γλεντζοΰ, στό γλέντι 
*ζαί στή Γλαρέντζα γλάρωσες σά γλά 

(ρος στ’ άγνοχλώρια.
ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

(’Από τή βαθυστόχαστη καί περι
βόητη συλλοή «Παπαρουνόφυλλα καί 
Τσικουνίδες»).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ...ΘΕΟΝ
ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
Στοΰ «’Αλλου Κόσμου» τή φαρδειά καί μακαρία πλάζ, 
συντάκτη μας έστείλαμε νά κάνη ρεπορτάζ.
Συνέντευξη μέ τόν Θεό έπήρε μεγαλείον 
καί άκουσε τή γνώμη του έπί τών έγκοσμίων. 
Ύστερα στόν Παράδεισο, ένφ έπεριπάτει, 
συνήντησε τόν ένδοξο φιλόσοφο Σωκράτη. 
Πού τήν Ξανθίππη άγκαλιά στά γόνατα κρατούσε 
«Γ έκείνη τόν έχάίδευε καί τόν γλυκοφιλοΰσε.
• —Ώ Σώκρατες, τοΰ φώναξε, παίζεις μέ τή γυνή σουί 
Δέν έχει τί καλύτερον έντός τοΰ Παραδείσου;!

(Συνέχεια)
«Πώς έτσι άλλαξες έσύ, δ τόσον..φαφλατάς, 
τί διάβολο, δέν βρίσκεις πιά καθόλου... μαθητάς;!
♦ —Τί νά σοΰ πώ άγάρι μου, μοΰ λέει μέ μεράκι 
κι’ έστριψε «φιλοσοφικά» λιγάκι τό μουστάκι. 
Ποΰ νά τούς βρώ τούς μαθητάς σ’ αύτά έδώ τά χώματα;! 
Δέν ξέρεις, δλοι άνήλθανε στά ύπατα άξιώματα!
Κακό γι’ αύτούς’ άν ήτανε, τίς γνώσεις τους θ’ αύγάταινα, 
δς είνε’ άπ’ τά δλότελα καλ’ είνε κι’ ή.,.Σωκράταινα.

**♦
< —Ποιά είν’ ή γνώμη σας σοφέ, περί είκοστοΰ αίώνος; 
•—’Οτι ή φιλοσοφία μου κυκλοφορεί άφθόνως!
• —’Ωστε δέν άλλαξε ποσώς έκτοτε ή άνθρωπότης;

—Μπουλούκο μου, χα χα χα χά, 
έκτός άπ’ ένα μοναχά:

δτι δ «Άγνωστος Θεός» έγίνηκε...στρατιώτης!
#**

• —Γιά τά Πανεπιστήμια, τί γνώμη έχεις Σωκράτη: 
—Πρέπει νά τά γκρεμίσουνε δλα μαζύ τά κράτη.
· —Μά οί δάσκαλοι κι’ οί φοιτηταί, πρέπει νά σμίγουν κάπου!
• —Μπορούν νά δίνουν ραντεβού κατά τού...Φιλοππάπου...
• —Τί λέτε γιά τούς φοιτητάς σάν ειδικός, έν γένει; 
•—’Οτι μέ τά κασκέτα αύτά, είνε...χαριτωμένοι!

***
• —Γιά τής πολιτικής σοφέ, τόν ρόλον τόν αιώνιον;
• —Πώς σας ποτίζει τακτικά πρωί καί βράδυ...κώνειον!

• —Γιά τόν Μιχαλακόπουλο, έχετ’ ίδέα μεγάλη;!
· —Τί; τί; τί; τί; ποιός είν’ αύτός, γιά ξαναπέστον πάλι;
• —Γιά τόν ’Αντρικό, Σώκρατες, σοΰ λέω, συλλογήσου— 
Ώ θά τόν ξέρης, δέν μπορεί, θά ήταν... μαθητής σου.
• —Είνε ωραίος;

—Αρκετά.
—Καί Πατρινός;

—Λιγάκι.
Τότε δ Σωκράτης κλείνοντας τ’ άριστερό...ματάκι, 

καί μειδιώντας πονηρά, 
μοΰ λέει μέ πολλή χαρά:

•—Ναί δ ’Αντρικός! Τρόμαξα στή μνήμη νά τόν φέρω— 
Λέω κι’ έγώ, τί διάβολο, μπορεί νά μή τόν ξέρω;!!

***
•—Γιά τόν Κονδύλη, Σώκρατες, τί λέν στούς ούρανούς; 
—Ότι αύτός ρεζήλεψε στή Γή τούς...κεραυνούς.
»—Ή γνώμη σας προσωπικώς ποιά είνε, δηλαδή;

Τότε δ σοφός στενάζοντας 
καί στ’ άπειρο κυττάζοντάς, 

ψιθύρισε ρωμαντικά: — Είν’ ώμορφο παιδί! —
***

—Ποιός έρως ώ Διδάσκαλε σ’ άρέσει γενικώς;
—Θέλει, χρυσό μου, ρώτημα; Μόνο δ...πλατωνικός!
—Καί ποιός ό λόγος;! Ώ, άν δέν ύπάρχει...λόγος, πέστον...

—Τό μαθητή πού Πλάτωνα
(μούπ’ δ Σωκράτης άτονα) 

τόν λέγαν — πάντοτε σέ μέ θυμίζει, θεός σχωρέσ’ τον! 
—Τί άναμνήσεις νοσταλγείς άπ’ τά παληά τά χρόνια;

Πέσ’ μου Σωκράτη νά χαρής!
—Τότε δέν ήσαν Ζάππεια, Πευκάκια καί 'Ομόνοια, 

βλέπεις γεννήθηκα... νωρίς.

Τά λεξικά πού έχρησιμοποίησα 
διά νά έννοώ τόν θεόν, κατά τήν 

συνέντευξίν μας.

Άπ’ τών Ελλήνων ποιητών τ’ άπέραντο συνάφι, 
ποία μορφή νομίζεις πρώτη;

—Έκ συναδελφικότητας διαβάζω τόν Καβάφη, 
μά έντρυφώ στόν... Λαπαθιώτη!

—Γιά τις γυναίκες σχετικώς τήν άποψη σας δώστε, 
ένδιαφέρονται πολύ, κάτω οί άναγνώσται.
Μά δ σοφός άπήντησε μέ φανερή του λύπη:
—Τί νά σού πώ παιδάκι μου, είνε μπροστά ή...Ξανθίππη. 

»**
—Λοιπόν Σωκράτη, γειά χαρά, τού φώναξα σέ λίγο, 
έμένα νά μέ συγχωρής, μέ τό μπαρδόν, θά φύγω.
—Τί λές, μοΰ...λέει τότε αύτός καί μέ γυρίζει πίσω, 
θά φύγης έτσι άπ’ έδώ χωρίς νά σέ...φιλήσω;!
—Πάμε, μουρμούρισε δ θεός, καί μέ τραβφ άπ’ τό χέρι, 
αύτός νομίζει πώς έδώ θά κάνουμε...νυχτέρι...

**♦
Φύγαμε: — Δέν μοΰ λές θεέ, τοΰ «πέταξα μιά πέτρα» 
γιά τούς «τοιούτους» είδικώς, ποιά έχεις λάβει μέτρα;
—Τούς περιορίζω δσο μπορώ, τούς έχω χτίσει μάνδρες, 

δέν βγαίνουν έξω άπ’ τή αύλή, 
τί νά τούς κάνω πιό πολύ;

Μπορώ νά πώ καί τίποτα; Είνε... μεγάλοι Άνδρες!

Δέν τοΰ άπήντησα κι’ έγώ’ άς είν’ άλλη φορά— 
Δέν έχει φαίνεται δ θεός... θέληση ισχυρά.

***
Μά ’κεί πού προχωρούσαμε κι’ οί δυό μας μέ μεράκι 
καί είχε πάρει δ ’Γψιστος σιγά έν’...άμανεδάκι, 
βλέπουμε μιά σέ μιά συκιά πάνω νά σκαρφαλώνη, 
ήταν ή Εύα π’ έψαχνε γιά νάβρη... παντελόνι.
Πειό πέρα ήταν κι’ δ Άδάμ, πού ξαπλωμένος κάτου 
μετρούσε πόσα άκριβώς τοΰ λείπουνε πλευρά του.
—Μή τούς κυττφς, μούπε δ θεός, θλιμμένος κατά βάθος, 
αύτοί άντιπροσωπεύουνε τό πρώτο μου τό λάθος!
—Έγώ τό βρίσκω φυσικόν πού βρήκες τόν μπελά σου, 
μέ λάσπη δέν τούς έκανες; ’Ε... λάσπη ή δουλειά σου.
—Άφησε σέ παρακαλώ τά καλαμπούρια τώρα, 
καί πάρτους μιά συνέντευξη γιατί περνφ ή ώρα...
—Κύριε, λέω στόν Άδάμ, άν δέν βαρειέσαι μίλα: 
σοΰ δίνει ή Εύα ταχτικά νά τρώς άκόμα μήλα;
—Παιδί μου πάντα μοΰ έδινε, καί θά μοΰ δίνη αιώνια, 
τά φέρνει μέ τίς βαποριές άπό τήν.,.Καλλιφρόνια.
—Τόσον καιρό, μιάς γυναικός δέν χόρτασες τά κάλλη;
—Δίκαιο έχεις παιδάκι μου, μά ποΰ νά βρώ τήν άλλη;
—Γιατί δέν κόβεις δυό πλευρά γιά νάχης κι’ άλλες πλάι;
—’Αδύνατον, κάθε πρωί ή Εύα μοΰ τά μετράει.
Ό Γιάννης μας δ Μεταξάς, σοΰ φαίνεται σπουδαίος;

—Έγώ είμ’ δ πρώτος άνθρωπος, κι’ αύτός δ...τελευταίος.
***

Σέ λίγο φθάνει κουνιστή κΓ ή Εύα σάν κοκόττα, 
γδυτή, φορούσε μοναχά μιά...πράσινη κυλόττα!
—Ώ κύριε, μοΰ φώναξε, μέ θάρρος καί μέ...σθένος, 
πάμε στό σπίτι μιά στιγμή; Είσθε χαριτωμένος! 
Τής είπα: Σάς παρακαλώ, δέν είν’ αύτό παιχνίδι! 
Κάνετε λάθος δεσποινίς, έγώ δέν είμαι...φεΐδι!
—Καλέ, μοΰ λέει, μή κάνετε τόσο τόν άκριβό!
Κάθε άντρας κρύβει μέσα του ένα φεΐδι κολοβό!
—Άστα αύτά ώς πού νά βρής κανέναν ειδικόν, 
καί πές μου τήν ιδέα σου περί τών γυναικών.
—Βλέπω νάχουν άκάλυπτα τών...παρειών τά μήλα, 
φαίνεται δτι οί συκιές στή Γή δέν θάχουν φύλλα!

***
—Είνε πιστές στούς άντρες τους, κάνουν ποτέ νισάφι;
—Μαζύ μ’ έκεϊνες κΓ δ Άδάμ θά γίνονταν...έλάφι.

***
—Άν πέφτατε κάτω στή Γή άπό τόν ούρανό, 

ποιον βά παντρευόσαστε;
—Καλέ άστειευόσαστε;!

Ποιόν άλλον θέτε νάπερνα άπ’ τόν...Σικελιανό!
—Έκ τών Ελλήνων ποιητών, ποιόν έχετε πιό φίλο;

(Συνέχεια)
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ
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ΑΙ ΓΝΩΜΑΓΓΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΑ » “ΜΙΚΡΟΥ!*,, ΙΕ! ΠΜΦΟΟΕΙ

«ΛΚΡΟΠΟΛΙΣ»: Νά καταργη- 
θσΟν τά χρέη. Νά καταργηθοϋν οί 
φόροι. Νά κατα-ργηθή ή νύχτα. Νά 
καταργηθί) ή φτώχεια. Νά καταρ- 
γηθή τό κεφάλαιον. Νά καταργη- 
θοδν οι τόκοι. Νά καταργήσουν οί πο
λιτικοί. Νά καταργη'θοϋν οξ έφημ,ε- 
ρίδες. Νά καταργηθη τό πάν. Νά 
μείνη ή Άκρόπολτς τοϋ Περικλέους. 
Νά συγχώνευση μέ τήν Άκρόπολιν 
τοϋ Βουτσινά.

«ΑΛΛΑΓΗ»: Νά παπουτσωβοϋν 
δλοι οί "Ελληνες. Νά κρ·εμασβοΰν δ- 
λοι οί Καρχαρίαι. Νά καρατο,μηθοϋν 
δλαι αί φάλαιναι. Νά τηγανιαθοϋν ό
λοι οί...Μαρήδες. Νά κοντύνη, άπό 
πάνκ, δ κ. Μιχαλακόπουλος.

«ΒΡΑΔΓΝΗ»: Νά ζήση αΙωνίως 
δ φιλελεύθερος διά νά τόν ύβρίζω- 
μεν αιωνίως. Νά έγκλεισθή είς φρε- 
νοκομεΐον δ φιλελεύθερος. Νά δια- 
μελισθή είς χίλια τεμάχια δ φιλελεύ- 
ρος. Νά συγκολληιθή έκ νέου καί πά
λιν νά διαμελισθή. Νά παραδοθή είς 
λυσσώντας κύνας, νά καή καί νά 

• διασκορπισθή ή τέφρα του είς τούς 
άνέμους. Νά έγγραφεϊτε δλοι είς τό 
«Λαϊκόν Πανεπιστήμιον». Νά φύγη 
δ στυγερός φιλελεύθερος.

«ΕΘΝΟΣ»; Γαλήνην. Τάξιν. Ήσυ 
χίαν. Περισυλλογήν. ’Ανόρθωσιν. Πει 
θαρχίαν. ’Εργασίαν. Άποκολοκύνθω 
WV.

«ΕΣΤΙΑ»; Εϊμεθα μαζί του δταν 
ήτο φιλόπατρις και εύθύς. Όταν έ- 
μεγάλωνε τήν Ελλάδα καί ηδρηνε 
τά σύνορά της. Μαζί του είς τούς εύ- 
γενεΐς φιλελευθέρους άγώνας. ’Αλλ’ 
ώς έκεϊ καί μή παρέκει. Όταν λυσ
σών έξ άδυναμίας καί άκινδύνου μανί 
ας δ δημιουργός τής Μεγάλης Ελ
λάδος μαίνεται δίκην μαινάδος, τόν 
άφίνομεν νά μαίνεται. *Ας μαίνεται, 
άς κυμαίνεται, άς θερμαίνεται καί 
δλα τά είς «μαίνεται». ’Αλλά δέν θά 
τόν άφίσωμεν πλέον νά λυμαίνεται.

’Αναμένετε!
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ»; Τί λές, βρέ κο

λοκύθα, βρέ πουλημένε πρωθυπουργέ, 
βρέ δρνιο σαρκοβόρο καί άδηφάγο; 
Νά γκρεμοτσακισθή δ χαλές τή; Χα 
λέπας, τοΰ θέρισσου, τής Θεσσαλονί
κης. Στό διάβολο κι’ άκόμα πάρα 
πέρα!

Είς τό έπόμενον φύλλον μας θά 
δημοσιευθοΰν αί γνώμαι τοϋ ύπολοί- 
που τύπου πού δέν ύπάρχει φόβος ν’ 
άλλάξουν έν τφ μεταξύ. 

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

ΝΑ ΕΙΝΕ ΑΛΗΘΕΙΑ;
Λένε γιά τόν Τσαλδάρη Παναγιώτη 
πώς τώρα πειά σάν πρώτα δέν 

(ύπνώττει.

Λένε γιά τό Λευτέρη Βενιζέλο 
πώς έπαψε νά λέη πλέον «θέλω».

Λένε γιά τόν ’Αλέξανδρο Ζαϊμη 
πώς ή κατάληξίς του είνε’ οΐμοι!

Λένε γιά τόν κύρ-Γιώργη Καφαν- 
(τάρη 

πώς έχει τ’ άνεμόμυλου τή χάρη.

Λένε γιά τδ κύρ-Μεταξά τό Γιάννη 
πώς άνθρωπος άπλώς νάνε-—τοΰ 

(φτάνει.

Λένε γιά τό Γιωργάκη τόν Κονδύλη 
πώς βάζει «ρούζ» έσχάτως είς τά 

(χείλη. 
***

Καί λένε γιά τόν κύρ-Μιχαλανδρέα 
πώς έχει γίνει μάγκας τελευταία...

ΕΡΩΤΗΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΩΓΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Δέν σας φαίνεται σάν ψέμμα 
ποΰ ή «Παπαρούνα» δέν έχει κα
νένα ψέμμα;
AVVMimWVHVWVIlMMMMMVMMVMMWVWIVWWI'VVVWMm»

ΤΑ ΑΠΡΟΟΠΤΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΔΙΟΞΕΟΣ

Όταν ένας χοντρός Πόλισμαν κυνηγάει ένα χοντρό κακοποιό!

ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΕΘΝI ΚΟΝ

Λευκόθριξ μές τών έκλογών τό σά- 
(λο δ Βενιζέλος 

έμπήκε, μ άπ’ τό μαύρισμα κα- 
(τήντησε... «’Οθέλλος» I

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ό Μαύρος Γάτος έπικηρυχθήσεται 
καί «Ό εύρών» πλουσίως «άμει- 

(φθήσεται» I
ΛΑΜΠΡΑ

Τούς στίχους είδα πού ή χήρα 
είχε γραμμένους στόν Πλαστήρα 
προχθές ιιιά έφημερίδα άνοίγων 

καί ήπόρησα
καί είπα: Νά και μία... παρ’δλίγον 

«Δικτατόρισσα I»
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Δυό βουλευτές 
πήγαν προχτές 
καί λέν στόν Κονδύλη: 
— «"Ας μείνουμε φίλοι I»

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ
Ή άνοιξις αίσίως άρχινάει 
κ 5έν πετοΰνε χελιδόνια "δώ 

(κΓ έκεϊ, 
δμως τό ντόπιο χελιδόνι τό μηνάει, 
ήγουν «Ή Μυϊγα ή Ελληνική».

«ΛΖΧΧνΛΖ'Λ
01 ΚΙΝΗΜΑ ΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΑΠΟΛΛΩΝ
Δέν ή μπορεί τούς άβλους σου νά 

περιγράψη πέννα, 
Μαρία Γουλαντρή,

άλλο δεν έβγαλ’ ή Ελλάς «Κορί- 
(τσι σάν κι’ έσένα», 

τό μέλι έχεις της μέλισσας, άλλά 
(καί τό κεντρί...

ΑΤΤΙΚΟΝ
Προχθές ήμέραν ’Εθνικής μας έορ- 

(“Πΐς.
τών έκλογών άνεκηρύχθη «Ό Νι- 

(κητής».
ΙΝΤΕΑΛ

Τρέχοντας πιό πολύ κΓ άπό τούς 
(ίππους 

Νικόλαος Πλαστήρας ό ώκύπους, 
ώς πού ν’ άνοιγοκλείσουμε τά τσί- 

(νορα, 
βρέθηκε ό άθεόφοβος «Στά Σύνο- 

(ρα.»
ΜΟΝΤ1ΑΛ

Κΰμα καινούργιο αύτοκτονιών 
παιδιών, γερόντων καί νεανιών.... 
κι’ άκοΰς να λέν: Αύτοκτονώ γιά 

(τόν παρά!
κΓ άλλος: «ΓΓ ’Αγάπη ή Καρδιά 

(Μου Λαχταρά!»
ΟΥΦΑ

Ό Βενιζέλος, της άρχής δ Βίλλυ 
(Φρίτσι 

λέγει στής ’Εξουσίας τό κορίτσι: 
— Γιατί μ’ άρνήθηκες, σκληρή, 

(διάβολου γέννα, 
ποΰ θαύρω τώρα «“Ενα Κορίτσι 

(Σάν ΚΓ ’Εσένα ;» 
ΠΑΛΛΑΣ

Φυγοδικεί δ ‘Ηρακλής τοΰ κάθε- 
(στώτος

ό Μαύρος Γάτος.... νέος «Δόν Κι- 
(χώτος» 

ΠΑΝΘΕΩΝ
Είπ’ δ Τσαλδάρης πώς θά φέρη ή- 

(συχία 
κι’ είπ’ ό λαός: «Δός Μου Αύτήν 

(Τήν Ευτυχία!»
ΣΠΛΕΝΤΙΤ

Λένε πολλοί πώς οι κινηιματίαι 
πρέπει νά δικασθοΰν έπιεικώς. 
Τό: «άφέωνται αί άμαρτίαι» δμως 
εΐνε νομίζω λίαν «Κακός Δρόμος».

ΕΛΛΑΣ
"Ηρως γελοίος κωμικής άναμπου- 

(μπούλας 
κρύβεται δ πολύς... δικτατοράκος, 
δεινός τής ήσυχίας μας μπαμπού

λας 
καθώς «Τής Ντύσελντορφ ό Δρά- 

(κος!»
ΚΡΥΣΤΑΛ

Ό Βίλλυ Φρίτς περαστικός, τοΰ ά· 
(στεως διαδάτης, 

μές σ’ έκδηλώσεις θαυμασμού, λι- 
(γώματα καί λάβες, 

Άτθίδων έκαψε καρδιές κΓ άν ή- 
(θελε γιά σκλάδες 

πιότερες θάχε κΓ άπό «Τά Χαρέ- 
(μια τής Βαγδάτης».

• ν

tHEllOIl ΜίίθΟκ iiirim
ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΙΟΝ ΤΕΚΝΟΝ ΙϋΝ

Μίαν τών ημερών, Έλλην λό
γιο; έκ τών πλέον διακεκριμένων, 
γνωστό; ίδίω; διά τήν προσήνειαν 
καί τήν άφιλοκέρδειάν του, λόγω 
τή; οποία; έχει κινήσει τόν φθό
νον τών συναδέλφων του. είσήλ- 
θεν είς μίαν αίθουσαν έκδέσεως 
καί πωλήσεω; αύτοκινήτων.

Οί υπάλληλοι καί ίδίω; ό έν Έλ 
λάδι άντιπρόσωπο; τών ξένων ε
ταιρειών, εί; τά; όποια; ανήκουν 
τά αυτοκίνητα, εσπευσαν νά τον 
περιποιηθοΰν.

— Τί αύτοκίνητον θέλετε ;
— ©έλω ένα αύτοκίνητο καλό, 

στερεό, βολικό καί γρήγορο !
— ”Α, κατάλαβα ! ©ά τό θέλετε 

γιά τί; δουλειές σα;...
— Ναί, άπάντησε ό γνωστός λο- 

γιο;. Τό θέλω ίδίω; γιά νά προ
φταίνω τί; ήμέρε; που είσπράττω 
τού; μισθού; μου.

'© άντιπρόσωπο; τή; Εταιρεία; 
τών «'Ηνωμένων Αυτοκινήτων ό
λου τοΰ Κόσμου» έσπευσε νά υπό
δειξη εί; τόν πελάτην του ένα ώ- 
ραιότατον αύτοκίνητον, μικρόν, 
κομψόν, στερεόν, φρονών ότι ήτο 
ό,τι έχρειάζετο για τόν πελάτην 
του.

— Πόσων θέσεων είνε αύτό το 
αύτοκίνητον ; Ήρώτησεν ό «γνω
στό; λόγιο;».

— Μιά;! ’Απήντησε μειδιών ο 
αύτοκινητοπώλη;.

— Μιά; ; Έπανέλαδεν, ώ; ήχω, 
κατέρυθρος έξ όργή; ό πελάτη;, έ- 
νώ τό ύπόλευκον ύπογένειον του 
έσείετο έκ ταραχή; καί ήλεκτρι- 
κοί σπινθήρες έξεφευγον έκ τών 
τριχών.

— Πόσων θέσεων θέλετε νά εί
νε ; Ήρώτησεν έκπληκτο; ό αύτο- 
κινητέμπορο;.

— ’Επτά θέσεων, κύριε! Ά- 
πήντησεν ό παράδοξο; πελάτη; 
καί γνωστό; λόγιο;.

Και χωρί; νά προσθέση λέξιν, ά- 
νεχώρησεν, άφίσα; τόν άτυχή άν- 
τιπρόσωπον κατάπληκτου.

'© γνωστό; λόγιο; ήτο ό κ. Ζαχ. 
Παπαντωνίου.

------------ ----------------------
ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ

ΪΙΑΕΗ 8Λ ΦΟΡΕΒΗ 10 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Κάθε σίκ κυρία πρέπει, περισσό

τερον άπό κάθε τι άλλο, νά φρον- 
τίζη διά τήν εξωτερικήν έμφάνισίν 
της. "Οσαν άφορά τήν έσωτερικήν 
έμφάνισίν της, δ£ν ύπάρχει λόγος 
να άπασχοληται.

Υπάρχουν τά μπάνια, άλλά αυ
τά άς είνε «άχρείαστα».

‘Η φασιστική ’Ιταλία, μελετή- 
σασα σοδαρώς τό ζήτημα τοΰτο, 
διέταξε τάς ’Ιταλίδας—άρσενικάς 
καί θηλυκάς—νά ύπακούουν τυ- 
φλώς είς τούς κανόνας τής μόδας, 
τούς όποιους θά δίδωμεν.

Καί πρώτον διετάξαμεν νά φο
ρεθούν τό καλοκαίρι μόνο τά έ- 
ξώρ ρούχα, τών έσωρ ρούχων άπα 
γορευομένων άπό ειδικόν άρθρον 
του Συντάγματος, τό όποιον προ- 
σεθέσαμεν πρό ήμερών.

’Επίσης, διά νά εΐνε σίκ μία κυ
ρία ή δεσποινίς, πρέπει νά μή κοι
μάται ποτέ μόνη.

Μάλιστα, κύριοι! Έχομεν ά- 
νάγκην άπό στρατόν καί στόλον.

Εκτός αύτοΰ καί ή γυμναστική 
όπωσδήποτε καί &ν γίνεται, δια- 
πλάσσει ώραΐα σώματα, έάν έξαι- 
ρέση κοτνείς ώρισμένας άπροό- 
πτούς άσχημίας, διαρκείας έπτά 
έως έννέα τό πολύ μηνών.

ΜΙΝΑ 
------------- ---------------------

ΑΓΝΩΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΠΑΡΑΠΟΝΟ
ΑΠΟΕΪΧΟΝΤΟΣ BOVAEVTOV

(Κατά τό: Σάν πιώ κρασί) 
"Οταν κάθε μέρα άντικρύζω τή

(Βουλή, 
πάντα προς τή σκάλα της γυρνώ 

(τήν κεφαλή, 
άχ I αύτά τά έρμα σκαλοπάτια 
πόσα μοΰ θυμίζουνε ραχάτια! 

ΚΓ δταν περασμένα μεγαλεία θυ- 
(μηθώ 

τότε μούρχεται, παιδιά, μέ μιας 
(νά τρελλαθώ, 

δταν ξαπλωμένος άναπαυτικά 
έκοιμώμουνα γλυκά....

Ρ ε φρ α ί ν
Σάν τό σκεφθω ζαλίζουμαι 

καί βουρλίζομαι 
στή στιγμή 

τά κλάμματα μέ πιάνουνε 
καί μ’ αυξάνουνε 
οι σφυγμοί, 

σάν τό σκεφθώ πώς πένομαι 
ξετρελλαίνομαι 
στό λεπτό 

καί ζαλισμένος 
σάν μεθυσμένος 

παραπατώ....

ENQ ΓΛΥΤΩΝΕΙ AHO ID 1 ΚΡεΜΟΙΣΑΚΙΣΜΑ

— Διάβολε! Νά πού χρειάζονται καμμιά φορά κ’ οί ρεκλάμεςI

ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ
ΔΙΑ Ν4 4ΥΤ0ΚΤ0ΝΗΣ0ΥΝ

Χθές τήν έσπέραν άλληλοαπή- 
χθησαν οι Γ. Πρανηρής καί Έλ. 
Φρουκή. Δί δύο έρασται άφήκαν έ- 
πιστολην είς τούς οίκείους των, 
διά τής όποιας δηλοϋν δτι πηγαί
νουν νά τελέσουν τούς γάμους 
των. 

------------ -
ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Αύτοκτόνησε χθές ή δεκαεξαέτις 
Λιλή Μπασμένου είς τάς άγκάλας 
τοΰ ένενηκονταετοΰς συζύγου της 
Μακμαών Μπασμένου, πληγεΐσα 
διά σφαίρας περιστρόφου είς τήν 
καρδιακήν χώραν.

Γενομένης Ιατροδικαστικής έξε- 
τάεσως διεπιστώθη δτι ή άτυχής 
νέα άπέθανεν άπό γεροντικόν.... μσ· 
ρασμόν.

ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ ΚΡΑΓΟΥΜΕΝΟΥ
’Από τήν κοιλίαν τής συζύγου 

τοΰ διευθυντοϋ τών φυλακών κ. 
Πρ. Φλακαντζή άπέδρασε χθές τήν 
νύκτα, μετά τήν έκτισιν έπταμη- 
νου μόνον ποινής, έν άρρεν βρέ
φος.

Είς τούς εύτυχεϊς γονείς εΰχό- 
μεθα ταχείαν τήν σύλληψιν. 

------- --------------------
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Χθές άργά τήν νύκτα συνελήφθη 
ύπό άστυνομικων όργάνων ή καλ- 
λιτέχνις δεσποινίς Ριρίκα Καλε- 
μαμακου, καθ’ ήν στιγμήν έξέθε- 
τε έργα της είς τι σκοτεινόν πεζο
δρόμων τής όδοΰ Πατησίων.

Ή συλληφθεΐσα καλλιτέχνις έ- 
δήλωσε δτι καί στό κιούπι νά τήν 
βάλουνε, αύτή θά έκθετη, θά έκ- 
θέτη, θά έκθέτη!... 

— 1 ------- -
ΕΠΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟ

Παρουσιασθείς χθές αύθορμήτως 
είς το Τμήμα Γενικής ’Ασφαλείας 
δ Ν. Ζίφρικλάς κατήγγειλε τόν 
συνάδελφόν του Μ. Νακρίδαν έπι 
έμπρησμώ.

Ό μηνυτής έξήγησε δτι κατά 
μίαν όλιγόωρον άπουσίαν έκ τοΰ 
γραφείου του, ό κατηγορούμενος 
συνάδελφός του Νακριδάς τοΰ έ- 
νέπρησε δλα τά σιγαρέττα τοϋ 
πακέττου του, τό όποιον είχε λη
σμονήσει έκεϊ.

’Ανακρίσεων γενομένων άπεδεί- 
χθη δτι ό μηνυόμενος εΐνε σεση
μασμένος... σελέμης.

ΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΡΚΘ-ΣΙΝ

—Τί τά θέλεις, φίλε μου, τό ζων
τανό πράμμα εΐνε πάντα πειό 
καλό I

ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗ ζητάει
ΓΕΡΩΝ ζητεί άλλά δέν... ευρί

σκει.

ΘΑΝΑΤΟΣ
ΕΞ VOEPBOAIKHE 01Ν 0Π ΟΣΙΑΣ

Χθές εύρέθη νεκρός είς μίαν πά
ροδον παρά τόν σταθμόν Λαρίσ- 
σης ό έργατικός Λεωνίδας Μπρί- 
κης. Γενομένων άνακρίσεων διεπι- 
στώθη δτι οΰτος έφονεύθη άπό τόν 
φίλον του Νικόλαον Ρούφαν, δστις 
έπυροδόλησε τετράκις κατά τής 
κεφαλής του.

Ό άνακριτής έχει τήν Ιδέαν δτι 
ό θάνατος τοΰ Λεωνίδα Μπρίκη ό- 
φείλεται είς ύπερβολικήν οινοπο
σίαν τοΰ Ν. Ρούφα.

ΣΥΛΛΗΨΙΣΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ
Συνελήφθη χθέ; ύπό άστυνβμι* 

κών όργάνων ό πολυώνυμο; διαρ
ρήκτη; Νίκο; Νικολαΐδη;, ή Νίκο; 
Λαίδη;, ή Πώλ Νόρ, ή Παπαρού
να;, διότι εισερχόμενος διά ρήξε- 
ω; εί; τά; ξένα; βιβλιοθήκα; έ- 
λεηλάτει κυριολεκτικώ; τού; πνευ- 
ματώδει; συγγράφει;.

Ό συλληφθεί; άφέθη έλευθερο; 
ώ;... άκαταλόγιστο;, λόγω ηλικία; 
καί πλήρου; συγχίσεω;.

ίΐιοιθιι tmmm
Πλοίαρχον Τ ο ύμ πα 

Πώς περνάτε τίς ώρες σας, δταν δέν 
λειτουργούν τά ναυτοδικεία;
κ-θεόδ. Πάγκαλο ν, 

’Ελευσίνα. — Κάνετε τίποτα νά μάς 
σώσετε! Ό λοι άπό σά; 
κρεμόμαστε!

κ. Πολυχρονό.τουλον, 
Διευθυντήν ’Ασφαλείας, ένταΰβα.—Πώ; 
τά καταφέρατε καί τοΰ ξεφΰγατε τοϋ 
κ. Πλαστήρα;

κ. Π λαστήραν, άγνωστον 
(κεραμι) διαμονής. — Πρόκειται περί 
παρεξηγήσεως. Ό “Αγγλος Μάλκολμ 
Κάμπελ είνε ό ταχύτερος άνθρωπος τοϋ 
κόσμου, άλλά μέ αύτοκίνητον. Μήν ά- 
νησυχήτε διά τό ρεκόρ σας.

κ. Π ά α 6 ο Νοϋρμι, Φιν
λανδίαν. — 'Ησυχάσατε! Ό κ. Πλα
στήρα; βά άποκλεισβή τΰη ’Ολυμπια
κών άγώι-ων τοΰ Βερολίνου, ώς έπαγ- 
γελματίαις δρομεύς.

κ.κ. ’Αλέξανδρον Χίτ
λερ, Βερολϊνον. Ά δ ό λ φ ο ν 
1' ι ά ν ν α ρ ο ν , ένταΰΟα.—Δέν 
πρόκειται περί συγχίσεως ονομάτων, άλ
λά περί απλής συναδολφώσεως τών δι
κτατόρων. Ζήτω τό κεφάλαιον τού...». 
Μάρξ!

Σύντροφον ’Ιωσήφ Σιάλιν. 
“Αστα, σύντροφε! Νά τά λέμε τώρα; 
Έσύ πληρώνεσαι άπό τή Μόσχα!

"Ηρώα Γ. Καραϊσκάκην, 
1821. — "Ολοι σου οί ηρωισμοί ώχριοϋν 
πρό τοΰ άρθρου ποΰ σοΰ έγραψε δ κ. 
Μοσχοβίτης. Κακόμοιρε ήρωα! Ποιός 
σοΰ είπε νά μήν περάσγις άπαρατήρητος 
άπ» τή ζωή;

κ. Π.Τσαλδάρην, πρ<ο- 
βτιπουργόν. — ”Α μά δέν είπαμε κ’ έ
τσι! Είπαμε νά ξυπνήσετε, άλλά σείς 
τό παρακάνατε, βρέ άδερφέ!

κ. Σ π ΰ ρ ο ν Μερκούρην, 
φανοσβέτετην, Σ κ ο τ ί α ν . Σύμ
φωνα ιιέ τήν έπιβυμί'αν σας ή όδό-ς Ζω- 
σδόχου Πηγή; μετωνομάσθη είς ήβόν 
Ζωοδόχου...... Φυγής.

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

ΙίΙΑΙΠΡΑ «ίΡΙΦΙΙ
Νίκον Β. Ροΰτοον — Κοκορχν. 

Ή συνεργασία σα; έλήφθη, άπο- 
στείλατε καί τό καθωρισμένον αν- 
τίτιμον διά νά τήν δημοσιευσω- 
μεν.

Νίκον Νικολαΐδην — Πωλ Νορ. 
Έλάδομεν τήν συνεργασίαν σα;, ή 
όποια γέμει όρθογραφικών και άλ 
λων λαθών. Δυστυχώ; ομω; εϊμεθα 
υποχρεωμένοι νά τήν δημοοιεύσω- 
μεν, διότι, όπω; γνωρίζετε, είσθε 
διευθυντής μα;.

Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
----------------------------------------

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ ΜΑΣ
Τό νέον μεγάφωνον τό ό

ποιον ή «Παπαρούνα» έγκατέστησε στή 
Βουλή.
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ΚΥΜΑΤΙ 
(ΚΥΑΝΗΗ ΒΑΛΑΣΣΗΣ

ΑΙ ΓΑΛΑΙ ΝΙΑΟΥΡΙΖΟΥΝ ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΑ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΟΝ ΗΡΘΟΣ
ΑΘΗΝΑΝ. In Απριλίου (τού ε

κτάκτου άπεσταλμένου μας).—Ώς 
έξ έγκύρου πηγής πληροφορούμε
να πρό πέντε λεπτών συνελήφδη 
έντός τών Αθηνών ό Νικόλαος 
ΓΙλαστήρας, καί κρατείται είς την 
στέγην τοΰ Τμήματος Μεταγω
γών. Ή σύλληψ'ί τού Πλαστήρα 
υπήρξεν όντως περιπετειώδης και 
δραματική, ένθυμίζουσα ύποθέσεις 
αστυνομικών φίλμ.

Άπό ήμερών τά όργανα τής Γε 
νικής Ασφαλείας, είχον πληροφο
ρίας ότι ο άρχηγός τής Έπαναστά 
σεως κρύπτεται είς μίαν άστέγα- 
στον νεοδμητον οικοδομήν' παρά 
τά Πετράλωνα. Οί αστυνομικοί έ- 
ρευνήσαντες έπιμελώς δέν άνεύ- 
ρον τόν έθνικόν μας ήρωα καί δά 
έφευγον άπρακτοι άν είς έξ αυ
τών δέν είχε ---------------- “
δοκιμάση ένα 
άνακαλώψεως 
του.

'© έν λόγω 
δών πάραυτα ένα ποντικόν καί το- 
ποδετησας αύτόν έντός μικρού κλω 
6οΰ, τον πέριέφερεν άνά τάς ο
δούς καί ρύμας τής συνοικίας, πα- 
ρατηρών μετά προσοχής τάς έκα- 
στοτε εκφράσεις τού προσώπου τοΰ 
συμπαθούς τρωκτικού.

Καθ' όλην σχεδόν τήν διάρκειαν 
τής διαδρομής καί άνιχνεύσεως, ό 
ποντικός έκάδητο είς τόν κλωδον 
του ήσυχος καί άμέριμνος, ώς νά 
μη διέτρεχε τον παραμικρόν κίν
δυνον.

Ό άστυνομικός ήρχισε να άπο- 
γοητεύεται άπό τό μέσον πού είχε 
εφεύρει, όταν είς μίαν στιγμήν ό 
ποντικός, άπολέσας τό μακάριον 
ύφος του, ήρχισε νά πηδά τρομο
κρατημένος έντός τού κλωβού, ώς 

■ νά προσεπάδει νά άποφύγη μιαν 
μεγάλην περιπέτειαν τής ζωής 
του.

'C άστυνομικός έμειδίασεν όκτα 
κις καί έφώναξε ατούς συναδέλ- 

■ φους του :
— Εύρηκα, εύρηκα, τόν εθνικοί’ 

μας ήρωα!
Κρατών δέ είς τάς χείρας του 

τόν κλωβόν, προχωρούσε πρός το 
. μέρος άπό τό όποιον διησδάνετο ο 
ποντικός τόν κίνδυνον, κάί συνέ- 
λαδε τόν Πλαστήραν, καθ' ότι εί
νε γνωστή ή άντιπάθεια τών πον
τικών πρός τούς γάτους καί ό φο- 
6ος των δταν βρεθούν άντιμέτωποι 
μέ αύτούς.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΕΙΣ
ME ΤΟΝ MAYPCN ΓΑΤΟΝ

"Αμα τή άναγγελία τής δραμα
τικής τώ όντι συλληψεως τού γεν- 
ναιοτέρου "Ελληνος. ό έκτακτος χ- 
πεσταλμένος τής «Παπαρούνας» ά- 
πέστειλε μόνιμον τοιούτον είς τήν 
στέγην τού Τμήματος Μεταγω
γών καί έλαδε τήν κατωτέρω συ
νέντευξη':

— Εινε άληθές, κύριε Πλαστή
ρα, ότι σάς συνέλαδον ;

— ’Εάν δέν άπατώμαι...
— Διατί λοιπόν σάς άφίνουν έ- 

λεύθερον είς τήν σκέπην ;
— ΤΩ, άγαπητέ μου, άπήντησε 

χαμογελώντας ό άρχηγός τών 'Ε
παναστάσεων, μόνος μου άνέδηκα 
έδώ έπάνω ! Δέν μπορείτε νά φαν- 
τασβήτε πόσο εύκολα σκαρφαλώ
νω. Καί έκτός αύτοΰ μοΰ άρέσει νά 
εύρίσκωμαι πάντα είς τό ύψος τής 
μ. δέσεώς μου.

— Διατί έκάματε τήν έπανά- 
στασιν ;

— Γιά γούστο, παιδί μου ! Μη 
φαντασθήτε ποτέ ότι μ’ έβαλε ο 
Βενιζέλος. Ό,τι έκαμα, μόνος μου 
τό έκαμα. Ό Βενιζέλος άπλώς μέ

τήν έμπνευση' νά 
πρωτόυπον τροπον 
τοΰ κρησφύγετού

αστυνομικός συλλα-

ώόήγησε καί μοΰ έδωσε την... ευ
χή του.

— Τί λέτε, θά σάς τυφεκίσουν ;
— Δέν φαντάζομαι I 

τό κάνουν, θά βρεθούν 
δεμμένοι μέ τήν...

— Μέ ποιά ;
— Μέ τήν 'Εταιρεία 

τών Ζώων. "Ετσι νομίζετε, κύριε*, 
ότι μπορούν νά μάς τουφεκίζουν ; 
Καλέ άντες, έχουμε κΓ έμείς ψυχές 
καί μάλιστα έπτά (άρ. 7).

— Τί ιδέαν έχετε γιά τόν Κον- 
δύλη ;

Είς τήν έρώτησιν αυτήν ό Πλα- 
στήρας έτινάχθη όρθιος καί όλίγον 
έλειψε νά πέση άπό τού ύψους τής 
δέσεως του.

— Τον..., είπε καί άνέφερε με
ρικά χαριτωμένα κοσμητικά επί
θετα διά τόν άρχηγόν τού Έθνικο- 
ριζοσπαστικού κόμματος.

— Δηλαδή πώς σάς φαίνεται ό 
Κονδύλης;

— Τί νά σού πώ. παιδί μου, μούρ 
χεται νά τόν φάω. Μέ αύτά τά μου 
στάκια του, μοιάζει σάν ποντικός!

Κατόπιν ό συντάκτης μας διελυ- 
δη ήσύχως, άποκομίσας. έκτος τών 
άριστων εντυπώσεων, καί μερικές 
Υρατζουνιές άπό τούς όνυχας τού 
εθνικού μας ήρωος.

Έφν όμως 
πολύ μπερ-

Προστασίας

Καλογεράκι θά γενώ, Θά πάω 
(στήν Κερατέα

Θά βρώ τήν ήγουμένισσα, τή μή- 
(τερ Μυριάμ, 

Θά πάρω ϋφον χάπατου, Θά κάνω 
(τόν κουτέα 

καί Θάν τής πώ ότι «φιλώ τό χέρι 
(σας, μαντάμ!»

Ήρθα, θά πώ, καλόγερος γιά νά 
(γενώ στήν τρίχα, 

έτοϋτο τό άπάγγερμα τ’ άγάπησα 
(θερμά, 

κλίση άπό έξανέκαθε γιά τή θρε- 
(σκεία είχα 

ξέρω τά «δοξαπατριά» κι’ οΰ- 
(λα τά «πατερμά.»

καλογέρικια ζωή, γουμένισ- 
(σα, ψοφάω 

τήν ψυχή μου τήν πουλώ στόν 
(Σατανά, άρκεΐ

πάντα μές στήν παρέα σου τήν ά- 
(για νά έντρυφάω 

κΓ όλο τ’ άσκέρι τοΰ Έρζεδοΰλ άς 
(μέ πολιορκή.

***
Μές στή μονή σου νά χωθώ τής 

(Κυανής θαλάσσης, 
ρέ, πώς ποθώ, κΓ άς ήντανε άκό- 

(,μα κι’ ’Ερυθρά 
καί τό σκληρό τό ήθόν μου έσϋ νά 

(μοΰ μαλάσσης 
νά σέρνουμαι στά πόδια σου, σά 

(σερπετό. νωθρά.
***

Κι’ όντας ό άγιος γούμενος, τού-

καί

Γιά

καί

Θελέψη τά δαιμόνια μου νά βγάλη 
(άπ’ τό κορμί

«Ρέ σύ, Ματθαίε, θάν τοΰ πώ, τά 
(πάντα... ιιατθαιότης 

κι’ άει στό καλό πριν άγριοι μέ

ΜΑΤΑΙΟΠΟΝΙΑ
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ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΑ
ΤΡΕΞΑΤΕ: ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ, ΑΥΡΙΟ ΝΤΕΝ ΕΧΕΙ

Τάς τελευταίας αύτάς ημέρας ό 
καγγελλάριος Χίτλερ έπαθε μιαν 
περίεργον καί άκατανόητον ψύχω- 
σιν μέ τούς Εδραίους. "Εχει κυ
ριολεκτικές ξετρελλαδή μαζύ τους.

(πιάσουνε θυμοί I» 
***.

Άπέ μέσα στις γκόμενες θενά χυ- 
(μούσα κι’ όντα 

πέντ-έξη, έφτά, οχτώ, έννιά περ- 
(νοΰσα κι’ άπ’ αυτές 

έν στόματι τής κάμας μου’ τότε: 
(«αϊ, ρέ Σολομώντα 

συνάδερφε, θ’ άνέκραζα, άρχίνηο’ 
(ό σεψτες!

***
Καί θά τραβούσα στή γραμμή, συ

νέχεια τό σφαγεΐον 
καί θά περνούσα υπέροχα ζωή καί 

(...όρνιθών I 
Ώς πού στό τέλος θάλεγα: Τό «με- 

(τά τών Άγιων 
άνάπαψον τόν δοϋλον σου, Χριστέ 

(μου, έκ τών παθών!» 
Μ*

Καλογεράκι θά γενώ, στήν Κερά- 
(τιά θά πάω, 

θά βρώ τήν ήγουμένισσα, τήν μή- 
(τεψ-Μαριάμ 

καί θάν τής πώ: «κυρία μου, έγώ 
(σάς άγαπάω, 

μά κάλλιο θάχα άπό σάς νά μ’ έ- 
(κοδε τό τράμ!

ΦΟΝ ΦΑΠΓΤΕΝ

Ό Άλέκος κι’ ό Γιωργάκης κι’ ένα ώραΐο κοριτσάκι 
τταίζαν σέ μιά καμαρούλα μ’ ένα όμορφο άραπάκι. 
Ξαφνικά άποφασίσαν νά τ’ άσπρίσουνε λιγάκι, 
τρέξαν, βρήκανε μιά πούντρα, ένα σαπούνι, ένα 

(βουρτσάκι

καί άρχισαν «τρίβε, τρίβε» νά τό τρίδουν τ’άραπάκι 
μέ τήν πούντρα, τό σαπούνι καί μέ τό μικρό βουρ- 

(τσάκι.
Μά Άράπη σάν λευκαίνης τό σαπούνι σου χαλάς. 
Ποϋ ν’ άσπρίσης έν’ Άράπη πού τόν μαΰρισ’ δλ’ ή 

ίΕλλάς ;

Άπό πρωίας μέχρις έσπέρας δέν 
σκέπτεται παρά πώς νά τούς κάμη 
περισσότερον εύτυχεϊς.

Καί επειδή, ώς γνωστόν, ή με- 
γαλειτέρα εύτυχια πού μπορεί νά 
φαντασθή κανείς, εύρίσκεται είς 
τόν «άλλον' κόσμον», ο Χίτλερ τους 
αποστέλλει έκεί. μέ μεγάλην του 
λύπην διότι στερείται καί αύτους 
καί τάς σφαίρας τών έκτελεστικών 
αποσπασμάτων.

Είς ολον τόν κόσμον γίνονται 
λιτανείες καί δοξολογίες διά την 
ζωήν τού άρχικαγγελλαρίου καί 
πληθώρα συγχαρητηρίων τηλεγρα
φημάτων τών 'Εβραϊκών οργανώ
σεων' κατακλύζει τό «Μέρος» τού 
γερμανού κοινοβουλευτικού Δικτά 
τορος.

Ό Χίτλερ χαίρει παραδόξως μέ
χρι τής στιγμής άκρας ύγείας, παρ’ 
όλας τάς δολοφονικάς άποπείρας 
πού οργανώνει καθημερινώς κατά 
τού... εαυτού του.

Τά Εβραϊκά καταστήματα έ
κλεισαν διότι τούς ήτο άδύνατον 
νά άνταποκριδούν είς τήν επιδρο
μήν τών γερμανών πελατών.

ANTIC ΦΤΩΧΕΙΑ !
Άπό τής χθές καταφδάνουν είς 

τόν λιμένα Πειραιώς μεγάλα φορ
τηγά άτμόπλοια πληρη 'Εδραίων 
κεφαλαιούχων.

Πλήθος περιέργων συρρεύσαν έ
κεί έξ όλης τής Ελλάδος, ύποδε- 
χεται μέ έξαλλον ένδουσιασμόν 
τούς 'Εδραίους «λεφτάδες».

Ci έπίσημοι ξένοι, γαλαντόμοι 
όπως ανέκαθεν είνε. έξοδεύουν α
φειδώς... ευχαρίστως, καί ένοικιά- 
ζουν εύδύς αμέσως μεγάλα κατα
στήματα είς τήν πλατείαν Άδυσση 
νιας — οπού τό Δημοπρατήριον — 
διά νά τά χρησιμοποιήσωση· ως 
ορμητήρια τών εμπορικών των - 
πιχειρησεων.

Συντάκτης τής «Παπαρούνας» 
πισκεφθείς τούς 'Εδραίους κεφα
λαιούχους, άφοΰ προηγουμένως έ- 
κουμδώθη καλώς, έλαδε τήν κατω
τέρω συνέντευξιν τήν όποιαν... ευ
χαρίστως δημοσιεύομεν.

— Διατί φύγατε άπό τήν Γερ
μάνιαν ;

— Διά νά διαδηλώσωμεν είς ο
λον τόν κόσμον ότι ό Χίτλερ είχ ε 
ό μεγαλείτερος έλαιοχρωματιστης 
τού αίώνος.

— Είνε άλήθεια ότι ό Χίτλερ α
γαπά πολύ τούς 'Εδραίους ;

— "Οπως σάς βλέπουμε και μάς 
βλέπετε. Διότι γιά νά μάς βλεπε- 
τε σημαίνει ότι εΐμεδα εδώ, και 
γιά νά εΐμεδα έδώ δά πή ότι... 
φτηνά τή γλυτώσαμε..

— Τί σκοπεύετε νά κάνετε τώ
ρα ;

— Θά έργασδώμεν ψυχή τε καί 
σωματι διά νά κερδίσωμεν τα χρή
ματα πού χρειάζεται ό Χίτλερ δια 
νά δυνηθή νά έξοντώση τούς γερ- 
μανούς άπό τήν Γερμανίαν.

— Καί τότε ;
— Θά μείνωμεν μόνοι μας κύ

ριοι τού γερμανικού "Εθνους μαζύ 
μέ τόν άδελφον μας Χίτλερ, ό ό
ποιος...

— Τί είπατε ·, Άδελφον σας ;
— Ώ, βέβαια ! Δέν το ξερετε ; 

'© Χίτλερ είνε Εδραίος, άλλά δεν 
τό λέγει στούς γερμανούς γιά νά 
μή... σπάσρ ή χολή τους.

— Καλά, καί τό όνομα του ;
— Τό όνομά του Δέν είνε αύ

τό I Τό «Χίτλερ» είνε καλλιτεχνι
κόν ψευδώνυμον άπ’ όταν ήταν 
ζωγράφος έλαιοχρωματιστής. Το 
πραγματικό του όνομα είνε... Γιου
σουρούμ !

Κατόπιν καί τής άποκαλύψεως 
αυτής ό συντάκτης μας έπείσδη ό
τι είσήλδομεν είς τόν μήνα Άπρί 
λιον καί δη ότι έχομεν τήν πρω- 
την ήμέραν αύτοϋ.

έ-

έ-


