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Η Δ1ΚΙΙ ΜΛΣ

"Οπως τά περισσότερα σατυρικά 
περιοδικά έτσι καί ή «Παπαρού
να» είχε τή δίκη της στό Πλημμέ
λημα έπί παραβάσει τοΰ νόμου πε
ρί Άσεμνων. Ή δίκη είχεν όρισόή 
διά τήν π. Πέμπτην, fcnv Απριλί
ου. Πολύ πρό της ώρισμένης ώρας 
ό περίβολος τοΰ Πλημμελειοδικεί
ου είχε γεμίσει άπό κόσμον φίλων, 
αναγνωστών καί μαρτύρων της ύ- 
περασπίσεως. οί όποιοι προσήλβαν 
διά νά μαρτυρήσουν (καί έμαρτύ- 
ρησαν κυριολεκτικώς ώς που νά 
φθάση ή ώρα της δίκης) ύπερ τής 
σεμνότητος καί τής χρηστόηδειας 
τής «Παπαρούνας». Μεταξύ τών πα 
ρευρεθέντων διεκριναμεν τούς κ. 
κ. Νίκον Λάσκαρη ν, "Αγγελον Σι- 
κελιανόν, Σπ. Ποταμιάνον, Άθαν. 
Φούφαν, Εύστ. Ζηργάνον. Γ. Μα- 
κρήν, I. Καποδίστριαν, τόν θια- 
σάρχην κ. Σύλβαν, τόν συνθέτην 
κ. Κατριβάνον κλπ.

Μέ τέτοιους μάρτυρας καί μέ 
τόν κ. Κίμωνα Εύαγγελάτον συνη 
γορον, πώς ήτο δυνατόν νά...άθω- 
ωθή ή «Παπαρούνα»; - Καί όμως ή- 
θωωδη!

***
Αί καταθέσεις τώ-ν δύο έξΐτ«οόέν- 

τ«η· μαρτύρων τής ίιπερασνάσεως τής 
«Παπαρούνας» κατά τήν προχ-Λεσινήν 
δίκην μας κ. κ. Νύκου Λάσκαρη καί 
’Αγγέλου Σικελιανοΰ Μ ήξνζε νά πα
ρατεθούν ολόκληροι καί εις τήν «Πα
παρούναν», δπως έδημοσιεύβησαν εις 
μερικός καθημερινός έφημβρίδας της 
χβής. Μέ λίγα, άλλά μεστά νοήματος 
λόγια οί διαπρεπείς λόγιοι έβαλαν τά 
πράγματα στή δόση τους. Καί ο* δι- 
κασταί, πενσΟέντες — είχαν άλλως τε 
σχηματίσει τήν γνώμην των εύβΰς έξ 
αρχή; μόλις έξεφύλλισαν τό ύπό κατη
γορίαν φύλλον της «Παπαρούνας», (τό 
2ον άπό της έκδόσεώς μας φύλλον) — 
περί τοΰ άβασΰμου τής κατηγορίας, πα- 
ρηττώησαν τής ύξετάσεως άλλων μαρ
τύρων. Καί έτσι οί κ. κ. Ποταιμιδνος, 
Φούφας,, Ζηργδνος κλπ. έμειναν μέ τήν 
αδίκως κινητοποιηύεϊσαν προβτιμίαν καί 
καλοσύνην των. Ει’-χόιιείία νά μή τους 
ξαναχρειασύοΰμε !....

Άλλά ή δίικη τής «Παπαρούνας» 
είχε καί τά άπρόο-πτα έπακόλου- 
θά της.Είς τό ζυθεστιατορίου «’Εμ
πορικόν», δπου έωρτάσαμεν διά 
προχείρου ζυθοποσίας, καθ’ ήν οί 
μάρτυρες τής ύπερασπίσεως... έζυ- 
θοκραύγαζον υπέρ μακροημερεύ- 
σεως τής «Παπαρούνας». ’Αντί με
ζέδων, παρετέθησαν άφθονα ευφυ
ολογήματα καί καλαμπούρια, κυ
ρίως έκ μέρους τοΰ "Αρχοντος τών 
Καλαμπουρίων Λάσκαρη καί οί 
παριστάμενοι παρηκολούθησαν μί
αν φιλολογικήν διένεξιν μεταξύ 
τοΰ συνηγόρου κ. Ειχτγγελάτου, ό 
όποιος ίσχυρίσθη είς τό δικαστή- 
ριον καί έξηκολούθη ίσχυριζόμε- 
νος καί είς τό ζυθεστιατορίου, δτι: 
ή «Παπαρούνα» τοΰ Πώλ Νόρ, είνε 
μετά τόν περίφημου «Λύχνον» τοΰ 
Λασκαράτου, τό κοιλύτερον καί 
πνευματωδέστερον περιοδικόν πού 
έξεδόθη στήν ’Ελλάδα, τοΰ δέ κ. 
Φούφα διεκδικοΰντος — δικαίως— 
τά δίκαια τοΰ «Ρωμηοΰ» τοΰ Σου- 
ρή, τοΰ «,Ασμοδαίου», τοΰ «Ραμ- 
παγά», τοΰ «Σκρίπ», τοΰ «Άστε- 
ως» καί τοΰ «Κώδωνος», ούδενός 
άντιλέγοντος. Πάντως ή έρις έλύθη 
ήσύχως, άανγνωρισθέντος τοΰ δι
καίου όλων.

Η «ΠΑΠΑΡΟΓΝΑ»
■—1 --------------------------------

ΕΠΙ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙ
Υπεβλήθη μήνυσις έπί αποπλανή

σει κατά τοΰ κ. Σπ. Μερκούρη έκ μέ 
ρους τών κατοϊκφ-, τής όμωνύμου δ- 
δοΰ διότι πολλοί έξ αύτών μή γνω- 
ρΐζοντες τήν άλλαγήν τών έπιγρα- 
φών άπεπλανήθησαν ζητώντας τό σπί 
τι τους

LES SEPA RES DES LBCTEURS

Άπό όλάκληρον τό πανελλήνιον, πού 
άποτελεΐ, ώς γνωστόν, τό άναγνωσπι- 
κόν κοινόν της «Π αιπαρούνας», έξετι- 
μήύη κατά τήν αξίαν της ή ευτυχής 
έμπνευσις τής «Παπαρούνας» δπως έξ- 
ιυνηρετήση τούς "Ελληνας, ποΰ έτυχε 
νά έχουν Ιδιαίτερα μεταξύ τους. Άπ» 
κάβε γωνιά της 'Ελλάδος, άπό παντού 
δπου πάλλουν έλληνακές καρδιές, οπό 
τή Ρούμελη, τό Μωρία, τή Θεσσαλία, 
τήν "Ηπειρο, τή Μακεδονία, τή Θράκη, 
τά νησιά τοϋ Αιγαίου καί τοΰ Ίόνιου 
π»”λόγους, άπό τόν Ελληνισμό τής ξενν- 
τειάς, Αίγύππυυ, Ρουμανίας, Π αρισιοϋ, 
Βερολίνου, Λονδίνου, Ηνωμένων Πολι
τειών, Καναδά, Νοτίου Αμερικής κλπ., 
μάς κατακλέβουν—πότε πρόφτασαν κι’ 
δλας νά ρβοΰνε γράμματα ποΰ μάς 
ευχαριστούνε γιά τήν ωραία αύτή πρω
τοβουλία. ’Ενβαρρυνόμιενοι λοιπόν καί 
μεΐς άπό τήν... κατακραυγή αύτή συ
νεχίζουμε τή στήλη τών Ιδιαιτέρων 

■ δι’ άναγνώστας.
Τή στήλη τούτη της «Παπαρούνας» 

Μλουιιε νά τήν κάνουμε ένα είδος εξο
μολογητηρίου γιά δλο-ν τόν κόσμο καί 
γιά δλα τά γοΰστα ! Στή στήλη αύτή 
ώί βρόσκονν φιλοξενία, όλοι δσοι πο
νούν καί θέλουν νά δώσουν μιά διέξοδο 
στόν πόνο τους, στή βλίψη τους. "Οσοι 
πάσχοιγ, Οά βρουν στή στήλη τών ’Ι
διαιτέρων τή θεραπεία τών κακών τους, 
άν έννοεΐται βέλουν νά βεραπευβούν ά
πό τά κακά τους. Γιατί, βέβαια, δέ βά 
πιάσουμε κανόναν άπό τό λαιμό ! Στά 
’Ιδιαίτερα τής «Παπαρούνας» δλοι οί 
άναγνώσται καί οί άναγνάεστριες ί)ά 
βρουν βάλσαμο παρηγοριάς.

"Οίτως είπαμε καί στό προηγούμενο 
φύλλο, οί έκδότες τής «Παπαροιηας», 
σεβόμενοι τά μυστικά τής έξ ομολογήσε
ι»; τών αναγνωστών, σδτε μιά ματιά 
ρίχνονν στήν αλληλογραφία τών άνα- 
γνωστών, άλλά τή στέλνουν κατ’ εύ- 
βτίαν στό τυπογραφείο, μέ τή σύσταση 
πρός τούς λινοτύπας νά τά στονχειοβε- 
τήσοσν, χωρίς νά τά κυττάξουν. ’Επί
σης έχουν δοβή αυστηρές διαταγές στό 
συνεργείο τών διορθωτών τής «Παπα
ρούνας»—ή «Παπαρούνα» τά έχει δλα 
πλούσια, διάβολε ! — νά άφίνουν άδιόρ- 
ύωτα τά τυπογραφικά δοκίμια τών χει
ρογράφων τών αναγνωστών μας. "Ας 
ζημιωβή ή άψογος άμφάνιαις τής «Πα
παρούνας» προκειμένου νά τηρηβή τό 
απόρρητο τών έπιστολών, πού τό προ
στατεύει καί τό Σύνταγμα. Πάντως, 
τά λάβη καταλογίζονται εις βάρος τών 
επιστολογράφων.
Σημείωσις «Παπαρού

νας». — Κάβε άναγνώστης μας έπι- 
Ουμών νά άλληλογρ-αφήση μέ τόν πλη
σίον του, ή μέ τήν πλησίον ςου, μέ τσν 
γείτονα ή τήν γειτόνισσάν του διά τής 
στι;λης αύτής, παρακαλείται νά μάς έμ- 
βάζη είς τήν παλάμην τό σχετικόν εί- 
κοσαράκι. (Δεχόμενα καί ομολογίας). 
Μεσΐται αποκλείονται.
’Ερωτευμένην Φυλλο

ξή ρ α ν , Άστρος. — Διαβάσαμε καί 
τά δικά σου, κυρία ’Ερωτευμένη Φυλ- 
λοξήρα, στήν «Παπαρούνα». Δέ ντρά
πηκες, μωρή σπιούνα, μωρή σουρουκλε 
μέ, νά κάβεσαι στά ντουρσάκια καί να 
ξομιπλιάζης τις τίμιες γειτονοποΰλε,ς, 
πού πηγαίνουνε μέ τσή άγαπητικούς 
τους στό Ρέμα τής Καλλιρρόης ; Τ’ ή
θελες, μωρή έσύ, στό Ρέμα τής Καλ
λιρρόης, κακοχρονάιχμς, ναί ; Μά γιά 
κάτι τέτοιες σάν καί λόγου σου, ή σι
ωπή καί π»λύ σάς είνε ! Ούξου, παλιο- 
βρώμα!

Ευαίσθητος "Υπαρξις
Πρίτς, ποΰ νόμισες πώς ό Βΐλλυ 

Φρίτς ήτανε γιά ιά μούτρα σου, Έ 
ρωτοχτυπημένη Τσαπερ
δόνα. "Αν δέν τό ξέρης, μάθε το, 
κακίστρα. "Οσο γκερό ΐτανε δό ό Βίλ- 
λης Φρίτς, δρα καί στηγμή, δέν άλειψε 
άπό κονδά μου. Μαζί ξι-μεριοβραιδιαζώ- 
μαστε ! Άπό τοΰ Βρεττοΰ καί στή Με
γάλη Βρεττανία. Κι’ δταν έιτίγε σιή 
Ταβέρνα τοΰ Σούλιβαν στοΰ Κονκάκι, 
μέ είχε σπά δεξιά του ! Μάλυστα. Κέ 
τάρα, μάτσα, τσουβαλιές μοΰ ρχόντουνε 
οί άπιοτολές άπό τή Λειψία. Παλιοκα- 
ρα/κάξες, ζηλιαρόγατες ! Νά μή δήτε 
χριστιανή νά προκόψη μ’ ένα γόη ! ’Α
μέσως ζητάτε άγώι, δπως έγραψε κέ ή 
συχαμαίνι ή «Παπαρούνα». Οΰ νά μοΰ 
χαβητε ! Μιά φορά ό Φρίτοης Βίλλ εΐ- 
νε δικός μου. Τς !

Πλεμόνια Σπληνάντερου 
Καρπενήσιον

Τ σ ο ύ λ α ν 'Εκατόγχει- 
ρ α , Γκάζι.— Τί βά μοΰ πης, μωρή ξε-

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ

Ώς πληροφοροΰμεθα. ή ΜαρΙχα χαί ή Κυβέλη πρόκειται νά ουνερ- 
γασθβΰν καί πάλιν.

λογιασμένη, ξεμαυλόστρα, πού σέ ξέ
ρει οΰλη ή Λαχαναγορά κι’ ούλο τό 
Μεταξουργείο σάν κάλπικη δεκάρα ; 
"Εχεις, μωρή, τό θάρρος καί ύπογρά- 
μ-εις φαρδειά-πλατειά ! *Αμ Οά σοΰ δεί
ξω ’γώ, παλιοσουρλουλοΰ. ! "Η μπάς 
καί νομίζεις πώς δέν ξέρουμε τί ώρα 
γυρνάς, ιιβρασμένα μεσάνυχτα σπίτι 
σου, κυρία Τσούλα ; Άλλά—Φτοΰ, Κύ
ριε, καί φυλακήν τφ πτώματί μου I "Ας 
τό βουλώσω καλύτερα !

Τσουρο μαδημένη Κοκόττα
Υ. Γ. Μέ άραιά γράμματα τ’ όνομά 

μου, κύριε τυπσγράφο, γιά νά τής μπή 
παλούκι στό μάτι της ! Μερσί !

Τσ. Κ.
Μάρλεν Ντήτριχ, Πο- 

δονίφτην. — Νάταν δλες οι γόϊσσες 
σάν κέ σαίνα ! "Αμα ποΰ νά βρεάη στό 
Χόλλυγσυντ τέτοιος αστέρας ! Μωρή σέ 
είδε ό Γαζιάδης νά σέ κάνη φάμι καί ό 
Λάσκος νά σοΰ γράιψη πούμα ; "Α νά 
μοΰ χαΟης, καλντεριμιτζοΰ, πού ί>ές νά 
μοΰ παραστήσης καί τίν προταγωνί- 
στρηα στό Μαρόκκο ! Μωρή, σάν καί 
σένα ό Ραμόν Νοδάρρο, έχει δσες θέ
λει, φτάνει νά κουνήση τό μικρό του 
δαχτυλάκι !

Λύσσα Λάντι 
('Η συνέχεια είς τό προσεχές)

Ελλείψει χώρου 
άδυνατοΰμε’ν νά 
διαφημίσωμεν τα

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ

ΝΙΚΟΥ Β. ΡΟΥΤΣΟΥ

καί νά δηλώσωμεν δτι είνε 
ή καλλίτερα ποιητική συλλο
γή πού έξεδόθη «»ς τήν γήν! 
ΟΙ άναγνώσται μας άς μάς 
συγχωρήσουν τήν μεγάλην 
αΰτήν παράλειψιν.

ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Μισεμός 
χωρισμός 
άσιτασμός 
λυγμός 
καϋμός...
ΑΝΟΙΞΙ

yvA/w.
ΣΥΛΛΗΨΙΣ

Έλελεΰ!
ΕίσαγγελεΰΙ

ΗΧΩ
Ά1 
ΤΑ1 
Ώ1 
Ώ!

ΔΥΝ ΑΜΙ Σ
Σ-πα3ιά 
κοφτερή 
γροθιά 
γερή 
δαρεί 
σάν σφυρί!...

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Μπάμ 1 μπουμ! 
μπλάμ! μπλούμI 
ένας παπάς 
καί πάς 
στό Τάμ-ΤούμΙ...

ΤΡΑΥΜΑΤΙ ΣΜΟΣ
Χτυπώ 
κλαίω 
λέω 
πώ I πώ I...
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
Καπνός 
τερπνός! 
ΒΟΥΚΟΛΙΚΟ

Μπέ! 
μπέ I 
γάβ! 
γάδ I

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
Μαρτύριά 
μόρια 
μονής 
κυανής 
θαλάισσης 
νά χάσης 
τό νοΰ... 
όχουνοΰ I...

Ό μικρότερος ποιητής τοΰ κόσμου 
------- --------------------  

OAIAIKONJINEYMA
Ό eyycvog.—Δέν μου λές, παπ

πού, τί συγγένειαν έχεις μέ τη 
μαμά;

‘Ο Παππούς. — Είνε γυναίκα 
τοϋ...γαμπρού μου.

ΚΕΠΙ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
τοΰ διάσημου συγγραφέως

ΠαΝΑΓΗ ΓΣ αλδαηη
(Συνέχεια)

ΚΕΡΙ. "Οταν βλέπετε συχνά είς 
τον ύπνο σας ότι κρατάτε κερί, να 
φροντίσετε νά κοιμάσθε μέ τά χέ
ρια έξω άπό τίς κουβέρτες. Είνε 
ένα κι ένα!

ΒΕΝ1ΖΕΔ.ΟΣ. Άν Ιδήτε τον 
Βενιξέλον εις τόν ύπνον σας, ση
μαίνει οτι είσθε ό....Τσαλδάρης.

ΝΕΚΡΟΙ. "Οταν Ιδήτε στον ύ
πνο σας πολλούς νεκρούς θα π ή ό
τι είσθε ή φερετροποιός, η.,.ΰηο» 
ψήφιος Δήμαρχος.

ΑΥΓΑ. Έκεϊνος πού θά ίδη στό 
όνειρό του ότι τρώγει αύγά, πρέπει 
νά προσέξη άν είνε φρέσκα. Και 
όχι όταν τα φάή μετά να...ξυπνή- 
ση·...

ΣΤΙΧΟΙ. "Οταν μιά φορά όνει- 
ρευθήτε οτι γράφετε στίχους, να 
μή ξανακοιμηθήτε ποτέ. Διότι θα 
σας γίνη πάθος καί θά πεθάνετε 
τής πείνας.

ΦΙΔΙ. "Οταν δήτε στόν ύπνο 
σας οτι βάς δάγκωσε φίδι, σημαί
νει ότι θά σάζ φιλήση ή πεθερά 
σας.

ΟΜΒΡΕΛΛΑ. "Οταν Ιδήτε στον 
ύπνο σας όμβρέλλα, θα πή ότι την 
έπομένην θά σάς χαιρετίσΐ) άγνω
στός σας δεσποινίς.

ΑΝΟΡΏΠΟΣ. "Οταν Ιδήτε στον 
ύπνο σας άνθρωπον, σημαίνει ©τι 
είσθε ή ό Μεταξάς, ή τό... Εθνικόν 
©έατρον.

ΑΡΙΑΔΝΗ. "Οταν δήτε στόν ύ 
πνο σας τήν κόρην τού βασιλεως 
τής Κρήτης Μίνωος Άριάδνην. θά 
πη οτι τήν έπομένην θά συναντή
σετε τόν κ. Παπαναστασίου.

ΚΑΡΒΕΛΙΑ. "Οταν δήτε στον 
ύπνο σας καρβέλια, προσπαθήσατε 
νά δήτε καί φούρνους, διότι άλλοι- 
ώς τό όνειρον σας μένει ήμιτελες.

ΖΑΡΟ ΑΓΑΣ. ("Ορα Δαμβέρ- 
γην).

ΖΟΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (ό- 
ρα Ζαρ© Άγαν).

ΒΟΥΣ. "Οταν ιδήτε στόν ύπνο 
σα« β©ΐδι, τήν έπομένην &ά φάτε 
άρνάκι τ©ΰ γάλακτος.

ΤΙΠΟΤΑ. "Οταν δέν δήτε στ©ν 
ύπν© σας τίποτε, σημαίνει οτι κοι 
μώσαστε μέ τά μάτια κλειστά.

(Συνέχεια)

ΘΗΡΙΩ5Ε£Χ»0ΥΜ0Ρ
Ό λοχίας εισέρχεται είς το «©η 

ρίον» τού στρατώνος και το βρίσκει 
πλήρες ακαθαρσιών, οί όποί ες μο· 
νον άπό τό στόμια τού Καμπρων 
μπορούσαν νά έξέλθουν.

—Τί κατάστασις είνε αύτή, φω
νάζει ατούς στρατιώτες, γι' αύτο 
σάς ταΐζει ή Πατρίς;!

Τή στιγμή όμως αύτή περνά άπ’ 
έξω ό συνταγματάρχης.

—Τί τρέχει, λοχία, καί φωνά
ζεις; τού λέει.

—Ελάτε έδώ νά ’δήτε και σείς, 
τοΰ άπαντά ό λοχίας.

Ό συνταγματάρχης εισέρχεται 
στά αποχωρητήρια καί ο λοχίας 
δείχνοντάς του τις ακαθαρσίες τού 
λέγει άγανακτισμένος;

—Τά χωνεύετε αύτά τα 
πράγματα, εσείς, κύριε συνταγμα- 
τάρχα!

ΜΕΠ ΕίΟίΙΜΟΟΟΛΕΙΟΝ
0“ΒΙΚΤί)Ρ0ΥΓΚ0„

ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΛΟΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟ1ΗΤΟΥ

ΑΑΚΗ ΡΟΜΟΕΠΛΟΪ
Μεγάλη παρακαταθήκη:
ΣΟΛΩΜΟΥ —ΒΟΥΤΥΡΑ— 

ΤΑΡΑΜΑ κτλ.
Τυλίγομεν τά ψώνια σας είς 
τάς καλλιτέρας ποιητικάς 
συλλογάς έκδοθεισας καί α
νεκδότους.
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Είνε άλήθεια έξοχα νά ζής μές στήν Ελλάδα, 
πού δλα τά πάντα έχουνε μιά τέτοιαν δμορφάδκ, 
θάλασσα, γή καί ουρανός, 
πού λάμπει γύρω φωτεινός 
κι’ δλος δ χρόνος της περνά μ’ άτέλειωτη λιακάδα! 
Γή, μήτηρ παλαιών θεών καί νέων ήμιθέων 
γή τών άρχαίων τών κλεών καί τών κλεών τών νέων, 
γή πού δοξάσαν ήρωες 
πολλοί τε καί μεγάλοι, 
πού δπου γύρω κΓ αν στροφής 
κΓ άπό ένας ξεπροβάλλει!

Ώ; μάρτυ; τή; ίιτιε οασιαοιως Λρ«Λ>- 
ήλίίε στή δίκη τή; «Παπαρούνα;» καί 

ό ’Αριστοφάνης...

Ό Σακουλές άπό τή μιά, δ Νικολός στήν άλλη, 
νά. άπό δώ, δ Κοραής, και άπό κεί δ Ροΐοης, 
έκεϊνος παλαιδτερα. σήμερα δ...Λαίδης 
(διάβολε, δέ χρειάζεται μετριοφροσύνη τόση, 

μ άν δέν παινάς τό σπίτι σου, μπορεί νά σέ πλακώση!) 
'Ο Ραμπαγας άπό μακρυά, δ Άννινος πειδ κείθε, 
ό Κουσουλάκος άπό ’δώ καί δ Σουρής πειδ πέρα, 
άλλοι πού άδυσώπητα τούς σκέπασαν αί—λήθαι, 
κΓ άλλοι πού δέν άνάσαναν στής δόξας τόν άέρα 

πολλοί πού άκουστήκανε σ’ δλη τους τή ζωή 
κΓ άλλοι πού δοξαστήκανε ένα βράδυ 
καί ξεχαστήκαν τό πρωί
κι’ ούτε στόν κόσμο βρίσκονται μά ούτε καί στόν Άδη. 
Μά είν’ άνάγκη νάχουμε μεγάλους άντρες τάχα; 
Ίσως καί νά μέ πάρετε γι’ άνόητον καί χάχα 
άλλά νομίζω δντως, 
πώς είν’ οί άνδρες οί τρανοί φρούτα τοΰ παρελθόντος. 
Ποιός ξέρει, άν ζούσε σήμερα, τί θαταν δ Άντροΰτσος, 
ίσως ένας άπλός τσολιάς, 
άν δ Μιαούλης δ τρανός δέν θάταν ένας μούτσος 
κι’ ένας λόγιας άσήμαντος δ γιός τής καλογριάς; 
Ποιός ξέρει πώς θέ νά μιλούν αί γενεαί στό μέλλον 
διά τόν Βενιζέλον
κΓ άν δέν θά ψάχνουν γιά νά βροΰν είς τήν παρούσαν στήλην 
τόν Γεώργην τόν Κονδύλην, 
νά ίδοΰν τό τί περί αύτοΰ ή «Παπαρούνα» έφρόνει 
και πώς γιά τά τερτίπια του τόν κατακεραυνώνει;
Ποιός ξέρει ποιός στ’ άληθινά ύπήρξε δ ’Αγαμέμνων 
καί ποιός ό Άχιλλεύς 
καί άν ύπήρχε τότε δά νόμος περί άσέμνων 
και ήτανε δ ’Ομηρος τυχόν είσαγγελεύς, 
τί τάχα θά τούς έκανε άν πέφτανε στό χέρι του 
δταν δ ένας έκλεβε άπ’ τόν άλλονε τό ταίρι του 
καί πιάνονταν άνάμεσα στά δύο τά στρατόπεδα s
καί άλληλοβριζόντουσαν ώσάν άλανιαρόπαιδα;
’Αλήθεια, τό θυμήθηκα! Ετούτη τή βδομάδα, 
μούτυχε κάτι πού συχνά συμβαίνει στήν Ελλάδα, 
σάν είσαι...Κάποιος άνθρωπος καί δχι.Αγελαίος! 
Μάς ήρθε κλήσις παρά τοΰ κυρίου είσαγγελέως, 
νά δικασθούμε ώς άσεμνοι, προσβάλλοντες τά ήθη 
κΓ ή «Παπαροΰνα» παρευθύς πολύ έθορυβήθη. 
«Βρέ Κόκκορα, τί έγραψες — ρώτησα — στό θεό σου! 
Τά βλέπεις τα τί μούκανες; Μέ πήρες στό λαιμό σου! 
Έσύ μέ τις αισχρότητες πού γράφεις διαρκώς, 
γι’ άσέλγειες καί πειρασμούς καί πόθους τής σαρκός, 
έσύ μέ τό-κοττέτσι σου καί τό παλιοχαρέμι, 
δπού δέ βάζεις χαλινό στά πάθη σου καί γκέμι 

καί πάντα παρασύρεσ’ άπ’ τό αισχρό σου τό καλέμι, 
μοΰ κάνεις τήν καρδούλα μου άνέκαθεν νά τρέμη, 
γιατί δ,τι γράφεις βλακειών καί αισχροτήτων γέμει!» 
ΚΓ δ Κόκκσρας άπάντησε’ έχεις μεγάλο λάθος, 
σέ παρασύρει, άθλιε, τοΰ φθόνου σου τό πάθος!
Τό έχω νοιώσει άπ’ τή στιγμή τήν πρώτη πώς ζηλεύεις! 
Τήν «Παπαρούνα» μάθε το, έσύ τή ρεζιλεύεις, 
μ’ αύτά σου τά γραφόμενα τ’ άνόητα καί γελοία 
καί είνε θαύμα πού άργησε τόσο ή Εισαγγελία, 
νά έπέμβη. Έπρεπε αύτδ νά τδκανε νωρίτερα.
Μ’ άπ’ τό ποτέ καί τό άργά είνε πολύ καλύτερα.
Πάντως άν είν’ ή γνώμη σου τοΰ λόγου μου πώς φταίω

—μοΰ είπε γιά έπιχείρημα δ φίλος τελευταίο — 
πώς άφισες καί γίνηκε τό φοβερό τό κάζο;
—Μπας καί θαρρείς, τοΰ άπάντησα, μωρέ πώς σέ διαβάζω;
—Τότε, μούπε κΓ δ Κόκκορας, τόν έαυτό σου πιάσε, 
γιά δ,τι πάθεις τόν Πώλ Νόρ μονάχα νά αίτιάσαι. 
Ξανά τοΰ είπα: «Κόκκορα άγαπητέ, γιά πές μου, 
στής «Παπαρούνας» στρέφοντας τόν άλλον Καππαδόκην, 
σ’ δλα μου τά γραφόμενα βρήκες τίποτα σόκιν;
ΚΓ αύτός’ μήπως σέ διάβασα, μ’ άπάντησε, ποτέ μου; 
’Αμέσως έκδικούμενος τήν πρώτη μου κουβέντα, 
γιατί είνε πάντα ΓωννΛ- 

Ilcw να μεταφερώουν
τά γραφεία τής «Παπαρούνας».—

κΓ δλα τά πέρνει σοβαρώς 
καί δέν άφίνει άπλήρωτα ποτέ τά κομπλιμέντα. 
Τότε άποροΰντες καί οί δυό καί σκεπτικοί σταθήκαμε, 
άμέσως έζητήσαμε τις «Παπαροΰνες» ούλες 
καί νιώθοντας είς τό κορμί δλόκληρο τρεμούλες 
μέσα είς τήν άνάγνωση τών φύλλων βυθιστήκαμε! 
Τί νά σάς πούμε! ’Αδύνατον έστάθη παντελώς 
νά βρούμε κάτι ύποπτον στήν «Παπαροΰνα» μέσα, 
πούν’ άψογη καί πάναγνη στ' άλήθεια κΓ άσφαλώς 
σάν τοΰ παλιού καλού καιρού μιά ώραια πριγκηπέσσα. 
Μά έτσι καί άλλέως 
αύτή ’ταν ή άντίληψη τού κύρ—Είσαγγελέως.
Τέλος έδικασθήκαμε. Μέ γούστο καί μέ γέλοιο 
τήν «Παπαρούνα»' έδιάδασαν οί δικαστές έν τάχετ 
σά νάταν ένα άκακο καί εύθυμο βαγγέλιο 
κΓ ένώ έπεριμέναμε νά φάμε τό...μπερντάχι, 
μάς άθωώσαν μιά χαρά. ΓΓ αμφιβολίας λόγους, 
μάς άφισαν έλεύθερους κι’ άψόγους 
καί λέγοντας: «προσέχετε τί κάνετε, 
πηγαίντε καί μηκέτι άμαρτάνετε 
καί μή θαρρήτε πώς άπ’ άρτι 
θά έχετε άπό μάς συχωροχάρτι!...»
Έτσι τής «Παπαρούνας» μας έτέλειωσεν ή δίκη 
άδοξα καί μέ δίχως καταδίκη. Ποία φρίκη.

HQA ΝΟΡ
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; "Οπω; εξηγηθήκαμε καί εί; τα άλλα 
; μα; φύλλα έν... πλάτη ή «Παπαροΰ- 
; να» δέν δημοσιεύει γυμνά. παρά μό- 
• νον μέχρι; ένός σημείου, άφίνει δέ 
; τήν συμπλήρωσιν ε’ι; τήν φαντασίαν 
! τών πονηρών άναγνωστών τη;. (Ί 

("Ιδε συνέχειαν όπισθεν)

ΗΗ1ΙΙΙΙΙ'>··]>ΙΙΙΙ>ΙΙΙΙ·ΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·>Ι«ΙΙΙ·ΙΙΙΙ·

Μία σπανία φωτογραφία τού φνγο · 
δικοΰντος άρχηγοΰ τής άπαναοτάσε- > 
α»; κ. Πλαστήρα. Δυστυχώς δ : 
Πλαστήρα;, τόν όποιον είχε κατορ- ; 
>ώσει νά συλλαβή ό φωτογραφι- * 
κός μα; φακός, τήν τελενταίαν στιγ- : 
μήν έδραπέτευσε έκ τοΰ πιεστηρίου μα; ;

’Εκείνος.— Αντσκτονοϋμε σήμερα, 
αγάπη μου ;

’Εκείνη.— Ά, δχι σήμερα...
’Εκείνο;.— Γιατί; !!
’Εκείνη.— Γιατί σήμερα βγαίνει ή 

«Παπαρούνα» !

; "Ενα ϊρωτειυμένο ζευγαράκι άπ’ αύτά 
• πού συναντιόνται συχνά ε’ις τάς ά·8η- 

ναϊκάς ζούγκλας.

Μία άπό τά; συμπαθεί; owe ργάτιδά; : 
μα;, ή όποια έπιθυμεί νά δημοσίευση : 
ε’ι; τό φύλλον μα; τά μικρά τη; μυ- · 
στνκά. Ίδότε μέ πόσην χάριν σαλιώ- !

νει τό μολύβι της !...
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

01 ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ 
’Ή 

ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ
TOY IYH1PQ Λ Κ )Κ (ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ Ν Β. Ρ,(

(ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥ
ΜΕΝΩΝ)

Ό ύπνωτιστής ΘιομΛς Περσόνης, ά- 
βτησχοληιμένος άπ» καιρού είς τάς ψυχι
κός έρευνας, κατορθώνει νά άνακαλύ- 
ψη οτι μία νέα ή Ντίνα Χούζη καί ό 
νεαρός Παΰλος Βουγαρά; ήσαν ερμα
φρόδιτοι μέ τόν αυτόν βαθμόν άποσιά- 
αεως καί τών δύο φύλων των.

Κατόπιν πολλών προσπαθειών κατορ
θώνει νά παρασύρη είς τήν οικίαν του 
τούς δύο νέους, καί νά τούς ύποβάλη 
τήν Ιδέαν, καθ’ ήν ώραν ήσαν υπνω
τισμένοι, δτι άγαπώνται.

Οί νέοι αρχίζουν νά συμπαθούν ό έ
να; τόν άλλον, καί ό υπνωτιστής είνε 
ίτοιμος νά άποσυρθή τής οικίας του, 
διά νά άφήση έλεύθερον τό πεδίον δια 
ίναν σαρκικόν σύνδεσμον τών δύο αύ- 
τών δυσιινοστάτων δντων, δταν ενα νευ
ρικό κτύπημα τοϋ κουδουνιού τή; θύρας 
του, τόν κάμει νά καρφωθή στή θΑτι 
του.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
— Σάς παρακαλώ παιδιά, είπε, θέ

λετε νά περάσετε μέσα στήν κρεββα- 
τοκάμαρά μου ;..

Καί τούς έσπρωξε έλαφρά, άνοίγον- 
τας συγχρόνως καί τήν πόρτα ένός δι
πλανού δωματίου.

Οί δύο νέοι προχώρησαν μέσα συνε
σταλμένοι.

— Καί σάς παρακαλώ ακόμα, νά μή 
βγήτε άπ’ έδώ μέχρι τής στιγμής πού 
θά σά; ειδοποιήσω έγώ.

— Μείνετε ήσυχος, είπαν κι’ οί δύο 
σχεδόν μαζί καί έκλεισαν τήν πόρτα.

Ό υπνωτιστής προχώρησε _ άστοθής 
στό διάδρομο καί έφθασε στήν έξοδο.

’Από τά κρύσταλλα τής πόρτας διε- 
φαινετο ή σκιά ένός υψηλού καί σοηια- 
τώδοιις άνδρός, δ όποιος εξακολουθούσε 
νευρικά νά κτυπρ τό κουδούνι.

— Διάβολε, σκάφθηκε ό Περσόνης, 
καί έδίστασε ν’ άνοιξη πρός στιγμήν·.

’Αμέσως δμως σάν νά τόν έκνεύρι- 
ζαν τά παρατεταμένα κτυπήματα τού 
κουδουνιού, τράβηξε μέ τό χέρι του τον 
σύρτη καί ή πόρτα ϋπεχώρησε απότομα 
άπό τήν ώβησι τοΰ μυστηριώδους «αί 
άνυπομόνου έπισκέπτου.

&**
Είχαν περάσει δυό ολόκληρες ώρες 

άπό τή στιγμή πού οί δύο νέοι είχαν 
κλειστή στήν κρεββατοκάμαρα τοΰ Θω
μά Π ε ρσόνη.

Ό υπνωτιστής δέν είχε φανή άκόμα.
’Εδοκίμασαν νά ανοίξουν τήν πόρτα, 

άλλά τότε είδαν δτι ήταν κλειδωμένη 
ώπ’ έξω.

Σ’ δλο τό σπίτι δέν ήκούετο κανείς, 
βύτε ό έλάχιστος θόρυβος πού νά προ- 
δίδη δτι υπήρχε μέσα έκεί άλλος άν
θρωπος.

Ήταν φανερό δτι ό Περσόνης τούς 
άφηνε έπίτηδες τόσο πολύ μόνους, για 
νά γνωριστούν καλύτερα, καί νά τούς 
δοθή ή ευκαιρία μια; σαρκικής άπο- 
λαύσεως, ή όποια θά συνέδεε πλέον ό- 
ρίστικώς τά δύο παράξενα αύτά όντα.

ΟΙ δύο νέοι, άφοΰ οπωσδήποτε δέν 
μπορούσαν νά βγουν άπό ’κεϊ μέσα ξα- 
ναγύρισαν καί κάθησαν κοντά-κοντά 
στό κρεββάτι στενοχωρημένοι. Πέρα
σαν λίγα λεπτά σιωπής.

Ό Παΰλος άπλωσε τό χέρι του καί 
άγκάλιασε τήν Ντίνα λίγο φοβισμένα. 
’Εκείνη χαμογέλασε καί έγειρε στήν 
άγκαλιά του.

— Σ’ άγαπώ πολύ, τοΰ ψιθύρισε...
— Κι’ έγώ, Ντίνα μου !
— Θά είμαστε μαζί πάντοτε...
— Κανείς ποτέ δέν θά μπορέση νά 

μάς χωρίση...
Τά χείλη τους χωρίς νά τό θέλουν 

έσμιξαν, καί τά σώματά τους σέ λίγο 
έγειραν στό κρεββάτι διψασμένα γιά 
ήδονή. Τέσσαρες έρασταί, δυό κορμιά, 
σ’ ένα σώμα 1!

Ή θεωρία περί τοΰ «τελειότερου έ
ρωτος» τοϋ Περσόνη θάπαιρνε τώρα 
σάρκες καί όστά.

Δυό ώρες ολόκληρες οί δυό δυσυπό- 
στατοι έρασταί λαχταρούσαν αγκαλια
σμένοι στό αμαρτωλό κρεββάτι τοΰ ύ- 
πνωτιστοΰ.

Πότε ό ένας είχε τήν έρωτική πρω
τοβουλία, πότε ό άλλος.

Πότε άντρας πότε γυναίκα, πότε γυ
ναίκα πότε άντρας.

"Οταν δμως ό σαρκικός πόθος τους 
έκιόπασε κάπως, τότε είδαν νά στέκεται 
μπροστά τους σάν φάντασμα τό μεγάλο 
τους μυστικό. Ό υπνωτιστής τό ήξερε. 
Μπορούσε νά τό διαδόση, μπορούσε νά 
τό ιιάθη ό κόσμος δλος...

Τί θάκαναν τότε ; !

"Ενα θανάσιμο μίσος καί μία δίψα 
έκδικήσεως πλημμύρισε τά τέσσερα «έ
γώ» τους γιά τόν κάτοχο τοΰ τραγικού 
μυστικού τής ζωής των.

Ή παράξενη καί ανείπωτη ήδονή πού 
ένοιωσαν θυσιάζοντας σπό βωμό τοΰ έ
ρωτος έκαστος καί τά δύο έτερόφυλα 
έγώ του, ήταν τόσο μεγάλη, τόσο δυνα
τή, πού είχε θολώσει σάν θερμό χνώτο 
τό καθαρό κρύσταλλο τής διανοίας των.

— *Ο άνθρωπος αυτός, ψιθύρισε ά-

Καί οί δύο ντύθηκαν γυναίκες
φηρημένη ή Ντίνα, θά είνε δ κακός 
δαίμων τής ζωής μας...

— Ναι, μουρμούρισε ό Παΰλος, θά 
μάς έκβιάζη πάντοτε.... Θά σκοτώνη 
τήν ευτυχία μας...

— Πρέπει νά λείψη άπ’ τή μέση μιά 
γιά πάντα.

— ’Εγώ...
— "Οχι,* έγώ...
— Κι’ οί δύο καλύτερα...
— Τώρα αμέσως...
— Ναί...
— Νά σπάσουμε τήν πόρτα.
— ’Έλα...
— Έδώ, ί)δώ, έλα σπρώξε...
— Εμπρός... -

Τήν άλλη ημέρα τό πρωί οί Εφημερί
δες κυκλοφόρησαν μέ λεπτομέρειες έ
νός στυγερού έγκλήματος, μιας τραγι
κής δολοφονίας πού είχε γίνει τήν πε- 
ρασμένην νύκτα.

Ό διάσημος υπνωτιστής Θωμάς Περ 
σόνης είχε δολοφονηθή διά μαχαίρας 
έντός τής οικίας του.

’Από προχείρους αυτοψίας ύπωψιάζον- 
το δτι εις τό έγκλημα αύτό πρωτεύοντα 
ρόλον έπαιξε μία μυστηριώδης γυναί
κα, ή όποια εύρίσκετο είς τόν κοιτώνα 
τοΰ ύπνωτιστοΰ κατά τήν νύκτα αυτήν.

ΕΙς τό κρεββάτι εΰρέθησαν τρίχες 
γυναικείων μαλλιών καί ένα μικρό με
ταξωτό μαντηλάκτ.

Ή αστυνομία άνέλαβε μέ με γάλον 
ζήλον τήν ύπόθεσιν αυτήν καί έλπίζετο 
δτι έντός τής ημέρας θά είχον συλλη- 
<(·θή οί δράσται ή ό δράστης τής δολο
φονίας.

Ή Ντίνα Χούζη δέν έσηκώθη καθό
λου άπό τό κρεββάτι της. Ζήτησε νά 
τής φέρουν τις εφημερίδες, καί είπε 
στήν υπηρέτρια δτι δέν είνε έδώ γιά κα
νόναν.

Κατά τίς δέκα καί μισή πρό μεσημ
βρίας, ήλθε νά. έπισκεφθή τήν κυρία 
Χούζη ό Στρατηγός.

Ό Βαρότσης, ό άλλοτε εύθυμος, ή
ταν τώρα τόσον ώχρός καί καταβεβλη
μένος...

Ή κυρία Χοιζη έξαιρετικά ταραγμέ
νη καί αυτή, τόν έδέχθη αμέσως, δπως 
ήταν, καί κλείστηκαν σ’ ένα μικρό γρα
φείο κλειδώνοντας τήν πόρτα.

"Οταν έιπείσθησαν δτι ήσαν μόνοι καί 
κανείς δέν τούς άκούει, γύρισαν καί 
κυττίχτηκαν κατάματα περίεργα.

— Λοιπόν; ρώτησε μέ αγωνία ή 
Χούζη.

Ό Στρατηγός κατέβασε τά μάτια του 
καί μουρμούρισε:

— Τελείωσε....
Εκείνη προσπαθούσε νά πνίξη τούς 

λυγμούς της.
— Θεέ μου, ψιθύρισε σέ μιά στιγμή, 

δ,τι έγινε τό έκανα γιά τό παιδί μου I 
Γιά τό καλό τοΰ παιδιού μου. Θεέ μου, 
συγχώρησε με !

Ό Στρατηγός έξηντλημένος καί ώ
χρός δπως ήταν πλησίασε περισσότερο 
κοντά της καί πιάνοντας τά χέρια της 
τρυφερά, τής είπε :

I ΤΑ ΕΚΠΑΑΕΥΤΙΚΑ
IΜΕΤΡΑ ΙΗΣ“ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ.,

Ραγδαία βροχή μεταρρυθμίσεων 
μετά βροντών χαί άστραπών — 
παρ’ ολην τήν έμφάνισιν τής άνοί 
ξεως — σημειώνεται είς το υπουρ- 
γεϊον τής Παιδείας. Ό νέος ύπουρ 
γός έμπνεόμενος άπό κούνιας (μαλ 
λιαριστί άπό λίκνου) ΰπό τών υ
ψηλών ιδανικών τής Φυλής έν κοι 
νή πνευματική συνεδριάσει μετά 
τών έκλεκτών συνεργατών του α
ειμνήστων Κοντού καί Μιστριώτου 
άπεφάσισε τάς έξής νέας σοφάς με 
ταρρυθμίσεις κατόπιν τής πρώτης 
έκείνης μεταβαπτίσεων τοΰ όνομα 
τάς του είς Έλληνοβασίλην, ώς 
πρώτοι ήμεϊς άνηγγείλαμεν.

Τά νέα Έλληνο-Βασιλικά μέτρα 
είνε :

1. Άπομάκρυνσις έκ τοΰ ύπουρ- 
γείου τής Παιδείας τοΰ κ. Μπερ- 
του. καθόσον ό σοφός οΰτος άρχαι- 
ολόγος καταντά πλεονασμός παρα 
μένων είς τό ίδιον μέγαρον, είς ο 
έγκατεστάθη ώς γεν. γραμματεύς 
ό κ. Παλαιολόγος.

2. Άπόλυσις διά λόγους είκονο- 
μικοϋς όλων τών έκπαιδ. συμβου
λών πού έπιμένουν είς τήν γλώσ
σαν τών χυδαίων ποιητών και συγ 
γραφέέων (Σολωμοΰ, Βαλαωρίτη, 
Παλαμά, Καρκαδίτσα, Έφταλιώτη 
κλπ.), διότι έλα κι’ ολα ό κ. ύπουρ 
γός δέν έννοεϊ νά μαλλιάση ή 
γλώσσα του μέ τούς μαλλιαρούς, 
ούτε είνε διατεθειμένος νά γίνη 
μαλλιά-κουβάρια μ’ αυτούς τούς κύ 
ρίους.

3. Έκάστην Κυριακήν όλοι οί δι
δάσκαλοι καί καθηγηταί θά όδη- 
γώνται ύπο τών μαθητών είς τούς 
ναούς, όπου θά άκροώνται νήστεις 
τής θείας λειτουργίας.

4. "Ινα έπιτευχθή καί έπεκταθή 
ό πλήρης σεβασμός τοΰ διδακτικού 
προσωπικού είς τάς ίεράς νηστείας 
ό κ. ύπουργός θά λάβη ειδικά οι
κονομικά μέτρα, περικόπτων έν ά 
νάγκη μέχρι τοΰ βαθμού μηδέν τον 
μισθόν των. 'Οπωσδήποτε όμως θά 
είνε άξιος ό μισθός ό ίδικός του.

5. ’Αν οί κ.κ διδάσκαλοι πεινούν 
άς πηγαίνουν συχνότερα είς τας 
έκκλησίας, ϊνα τρώγουν άντίδωρον 
πρός κορεσμόν τοΰ χθαμαλού πά
θους τής πείνης των.

6. Τέλος πρός άποκατάστασιν 
όλων τών έθνικών Ιδανικών, τών 
ώς γνωστόν αίωνίων, θά έπανέλ- 
θουν τά άλφαδητάρια μέ τό «ϊον».

Είς προσεχή συνεδρίασιν θά λη- 
φθούν νέαι άποφάσεις, διότι ό κ. 
ύπουργός είνε πάντοτε άπο-φασιστι 
κός. Ή «Παπαρούνα» θά κράτηση 
τούς κ.κ. ’Εκπαιδευτικούς ένημε- 
ρους, ϊνα μή έξαγριωθούν.

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

10 ΛΕΞΙΚΟΝ ΙΗ) Π All ΑΡΟΥΝ AL
ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ (κοινώς: 

κοκορέτσι). Νοστιμώτατον έδεσμα 
παρασκευαζόμενον άπό σωλήνας, 
είς τούς όποιους έγκαταλείπουν τά 
σφαζομενα ζώα τό τελευταίον γεύ
μα των.

ΒΕΝΙΖΕΛΦΣ. (δρα: πΰρ-γυνη 
καί θάλασσα).

ΠΡΟΣΦΥϋ. (ορα: ’Αποθήκη έκ- 
λογικών βιβλιαρίων.)

ΟΕΟΣ. "Ατομόν τι άκούον είς 
τό όνομα Γιάννης.

ΠΑΠΠΑΣ. "Ανθρωπος τού όποι
ου ή γυναίκα όνομάζεται Παπα
διά.

ΟΕΑΤΡΟΝ. Χώρος πού είνε παν 
τότε άσφυκτικώς.,.κενός.

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. Αποθήκη άγι
ων.

ΑΠΑΤΕΩΝ. θύμα τών κουτών 
ανθρώπων.

ΜΕΓΑΡΟΝ. (δρα λαχεϊον Συν
τακτών).

ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ. Τό έξυπνότερον 
.... άνθος.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ, (δρα όπισθεν).
ΟΥΡΑΝΟΣ. Σκεπή τής Γής πού 

στάζει όταν....6ρέχει
ΣΕΙΣΜΟΣ. Σεισμός καλείται ή 

σεισμόν καλούμεν τάς σεισμικάς δο 
νήσεις τάς όποιας αισθάνεται ή Γή 
όταν γίνεται σεισμός.

ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ, (δρα πλα
τείαν Όμονοίας).

ΚΕΦΑΛΗ, ©έσις είς τήν όποιαν 
τοποθετούμε τό καπέλλο και την 
κουταμάρα μας.

(Συνέχεια)------------- ---------------------
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ό μύωψ δάσκαλος (έξω φρενών)
—Νά βγή έξω άπ’ τήν αίθουσα ό 
Παπαδόπουλος!

Οί μαθηταί.— Ό Παπαδόπουλος 
άπουσιάζει, κύριε Καθηγητά!

Δάσκαλος. — "Ωστε έτσι λοιπόν! 
'Όχι μόνον θορυβεί άλλά άπουσι- 
άζει κι’ όλας!....

ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Ό μοναδικός θεατής. — Πώ, πώ, κόσμος! ©ά πάθω τράκ!

01 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΤΤΙΚΟΝ

Αυτές οί τελευταίες έκλογές 
τοΰ Μαύρου Γάτου διακόψαν τό... 

(χούρ I ...χούρ!... 
καί τώρα τρέχει -πιό πολύ κι’ άπ 

(τον «Μπέν Χούρ» 
λαχανιασμένος μέ τή γλώσσα 

(τρεις όργυές...
ΙΝΤΕΑΛ

Έν μέσφ έπαναστάσεων, έρί&ων 
(καί πολέμων 

ό Βενιζέλος γήρασε, της χώρας 
(Λευκός Δαίμων»!

ΠΑΝΘΕΟΝ
Είπ’ ό Χριστός στόν πλούσιο: Τά 

(πλούτη σου άπαρνήσου, 
άν νά χορέψης σκέπτεσαι «Τ ό 

Βάλς του Παραδείσου»
MONTI ΑΛ

θέλων νά δείξη ό Μαρής πώς εΐνε 
(...προλετάριος 

καί δέν σχετίζεται ποσώς μέ Τρά
πεζες καί Λέσχες 

νόμον σοφόν έσκάρωσε περί τοΰ 
«Πόθεν έσχες» 

καί προσποιείται ό ζάπλουτος 
φτωχός πώς είνε... «Μάριος»

ΑΠΟΛΛΩΝ
Ή Μυριάμ καί ό Ματθαίος, καλο- 

(γέροι 
πού ώμορφα έτριβαν τό πιπέρι 
μέ ΰφος θρησκολήπτων κουτοπό- 

(νηρο 
θέλαν νά παραστήσουνε τήν πάπια 
άλλά τοΰ Μιχοπούλου τά κιτάπια 
τούς κόψαν «Τ ό Ξ α ν θ ό» πού 6λέ· 

(παν «Ό ν ε ι ρ ο »!
ΚΡΥΣΤΑΛ

Στοΰ κάθε ύπαλλήλου τήν καριέρα 
δυό δρόμοι είν’ ανοιγμένοι νύχτα 

(μέρα 
φαρδύς ό δρόμος τοΰ καταχραστοΰ 
και μονοπάτι μέ «Τ ά Π ά θ η τοΰ 

(Χρίστο ΰ».
ΑΡΗΣ

Ό Γιάνναρος άπ’ τήν «Εσπερινή» 
στό Χίτλερ τακτικά τηλεφωνεί:
—«Ά λ λ ό... Μ π ε ρ λ ε ν !» 
Έδώ... ‘Ατέν!

ΠΑΛΛΑΣ
Ό κύρ-’Αντρέας, μές στή Γερουσία 
χάρις στήν εϋνοια τ* άφέντη του... 

(Μεσσία 
μές τίς χαρές του πάλι κολυμβάει' 
κΓ άκκίζεται σάν «”Α ν θ ο ς τής 

(Χαβά ϊ».
---- -————----
ΠΑΙΔΙΚΗ-ΑΦΕΛΕΙΑ

Ή Κυρία. — Δέν μοΰ λές, μι
κρέ, πόσο νοικιάζει τό σπίτι ό μπα
μπάς σου;

Μπέμπης.— Χίλιες πεντακόσιες, 
κυρία!...

Κυρία.—Καλά, θά ξαναπερασω 
όταν είνε έδώ νά τού πώ νά μού τό 
κατεβάση. ,

Μπέμπης.—Δέν θά μπορέαη, κυ
ρία μου. νά σάς τό κάνη αύτο.

Κυρία. — Γιατί, μικρέ μου;
Μπέμπης. Γιατί ό μπαμπάς μου 

είνε κουλός! 
------ --------------------
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ό κ. Άνέστης Λαζάρου μόλις συν 
ελθών έκ τής νεκροφάνειάς εις ήν εί
χε περιπέσει εύχαριστεΐ δλούς τούς 
συμιμετασχόντας είς τήν έκφοράν 
του.

ΕΜΜΕΤΡΑ ΙΟ miUKIN
Στον Παπαναστάση

Σέ γΐΌ>ρίζω άπό τήν κάρα 
πού γυαλίζει φαλακρή 
—σάν άργεντινή δεκάρα— 
κι’ ώΓ τό μύτο τό μακρύ...

Στό Βενιζέλο
Σέ γνωρίζω άπό τά γένεια 
κάί τό μαΰρο σου σκουφί, 
τά γυαλιά τά κρυσταλλέντα 
είς της μύτης τήν κορφή...

Στόν Καφαντάρη
Σέ γνωρίζω άπ» τήν δψη 
άγραφιώτικο βουτσί 
κι’ άπ» τή σκυλίσια κόψη 
καραβόσκυλου μπεκτσή...

Στο Μιχαλακόπουλο
Σέ γνωρίζω άπό τό μπόι, 
κύρ-Άνπρέα Πατρικέ, 
πού μάς παριστάς τό γόη, 
ώ έγκέφαλε κενέ....

Στον Πλαστήρα
Σέ γνωρίίζοι απ’ τά μεγάλα 
τά κανιά σου. Στή φυγή 
σάν τό βάλης στήν τρεχάλα 
δέν σέ πιάνουν κι’ οί λαγοί...

’Άλλο στον ίδιο
Σέ γνωρίζω τήν τρεχάλα 
Μαύρε γάτε, τσελεπή, 
σέ γνοχιίζω άπ* τήν ψιχάλα 
πού σταλάζει άτ’ τή σκεπή...

Στό Μερκούρη
Σέ γνωρίζω, κύρ-Μερκούρη, 
καί σβεσθέντων τών φανών 
μοιάζει ή διπλή σου μούρη 
τόν Ρωμαίον Ίανόν...

Στόν Τσαλδάρη
Σέ γνωρίζω άπό τήν κούτρα 
καί τή μύτη τή σιμή 
κι’ άπ* τά νυσταγμένα μούτρα 
μέ τίς ζάρες στή γρα,μμή...

Στόν Κονδύλη
Σέ γνωρίζω άπ’ τό τσαρούχι 
καί τό φέάι τό σανζάν 
πού φορούσες στό Βελούχι 
όταν ήσουνα... σερζάν !...

Στό Βοζίκη
Σέ γνωρίζω άπ’ τή μαγκούρα 
κι’ άπ’ τά χείλη... τ’ ανθηρά 
Χαραλάμπη γέ·ρω-ξούρα 
μά βαστιέσαι μιά χαρά...

Στο Χατζηπυριάκο
Σέ γνωρίζω άπό τό μούσι 
καί τό μπόι τό τρανό 
σέ γνωρίζω άπ’ τό γιουρούσι 
ναυτοποΰλι Ψαριανό...

Στό Μεταξά
Σέ γνωρίζω πούχες γίνει... 
άνθρωπος κάποια φορά 
άλλά τώρα ή λόξα έκείνη 
πέρασε.... έτσετερά...

ΡΑΓΙΑΣ ----------------------------------
ΤΑ FYKOAQT ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ...
Γυναίκες, που πίνουν λικέρ, 
κάνουν τούς άντρες τους χερ.„

Γυναίκες, πού πίνουν ρακί 
μένουνε δίχως β....!

Γυναίκες, πού πίνουνε ούζα, 
στέκονται πάντοτε σ...

Γυναίκες, πού πίνουν ρετσίνα
Θέλουν τρανή ρομπατσ...
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Συνεχίζουμε σήμερα τή δημοσί
ευσή τών γνωμών τοΰ Τύπου, σέ 
περίληψη, παίρνοντας τΙς έφημε- 
ρίοες σέ Αλφαβητική σειρά: Στό 
προηγούμενο φύλλο είχαμε σταμα
τήσει στην «Ελληνική». Συνεχί
ζουμε σήμερα Αρχίζοντας άπό τό 
«Ελληνικόν Μέλλον»:

«Έ λληνικόν Μέλλον». — 
Φρονοΰμεν άδιασείστως καί ουδέ
ποτε θά παύσωμεν νά τό φρονοΰ- 
μεν, δτι δλοι οΐ “Ελληνες όφείλουν 
νά Αποκτήσουν σπίτια. Δι’ αύτό 
έγκαινιάσαμε, άπό σήμερον, τό 
Σπίτι τοΰ «ΈλληνικοΟ Μέλλον
τος». Άλλά τό «'Ελληνικόν Μέλ
λον» δέν έχει σπίτι. Καί δέν έχει 
σπίτι τό «Ελληνικόν Μέλλον», δι
ότι, άν εΐχε σπίτι, δέν θά έστεγά- 
ζετο είς ξένον σπίτι έπί ένοικίω. 
Μάλιστα, κύριοι I Δέν έχομεν σπί
τι. Σπίτι έχει δ κ. Ζάννας. Μέγα- 
ρον έχει ό κ. Βενιζέλος—’Ελευθέ
ριος τοΰ Κυριάκου. Ό κ. Κυριάκος 
Βενιζέλος τοΰ ’Ελευθερίου. Ό κ. 
’Ελευθέριος Βενιζέλος τοΰ Κυριά- 
κου.Ό κ. Σοφοκλής Βενιζέλος τοΰ 
’Ελευθερίου. Ό κ. Βενιζέλος, Ε
λευθέριος τοΰ Σοφοκλέους.

Αύτοί έχουν σπίτια. 'Ημείς δέν 
έχομεν σπίτια. Διότι, άν εϊχαμεν, 
θά τά έδίδαμεν είς τούς άναγνώ- 
στας. Άλλά δέν έχομεν καί δέν τά 
δίδαμεν. ”Ας τά δώση δ κ. Ταλια- 
δοΰρος. 'Οπωσδήποτε, ό κακός δαί
μων τής Ελλάδος, δ αίμοσταγής, 
αιμοδιψής καί αίμοπεινής τύραννος 
πρέπει νά έκλειψη I

ΝηΠιΕ.
«’Ελεύθερος “Ανθρω

πος». — «Φωνάζουν οί κλέφτες νά 
φύγουν οί Νοικοκυραΐοι!» 'Ομι
λούν περί ήθικής, ποιοί; ΟΙ Ανήθι
κοι. 'Ομιλούν περί πιθηκισμοϋ, 
ποιοί ; Οί πίθηκοι! Ζητοΰν τήν έ- 
φαρμογήν του «Πόθεν έσχες», 
ποιοί; ΟΙ αισχροί και κακοήθεις 
κλέφτες. 'Υπάρχει άηδέστερον θέ
αμα; Ό Βενιζέλος άμιλών διά 
σχοινί είς τό σπίτι τοΰ κρεμασμέ
νου, Ασχημονεί καταφανώς καί διά 
του κυνισμοΰ του κινεί τήν Αηδίαν. 
Τά πλήθη πεινοΰν, κύριε Φαταού
λα, δισεκατομμυριοΰχε, προικοθή
ρα, πατέρα τοΰ Αδηφάγου Κυριά
κου, ’Ελευθέριε, υΙέ τοΰ Κοράκου 
Βενιζέλου, ό μεταβαλών τήν 'Ελ
λάδα είς λημέρι ληστών, ύπό τήν 
αιγίδά του. Αύτά!

«Έ λεύθερον Βήμα». — 
Άλλ’ ή Ελλάς, ή όποία μέχρι πρό 
τίνος, ήσθάνετο έπ’ αύτής τήν στι- 
δαράν πυγμήν τοΰ μεγαλουργοΰ 
Αρχηγού τών Φιλελευθέρων, ή 'Ελ
λάς, ή όποία έγνώρισεν ή μέρας δό- 
ξης, φθάσασα είς τό άπόγειον αύ
τής έπί τών ή μερών τοΰ μεγαλοφυ
ούς (πρ’ιτς!) κυβερνήτου, περί του 
όποιου ώμιλησεν ό παγκόσμιος 
Τύπος, άνακηρύξας αύτόν ίσόμε- 
τρον τοΰ Ούάσιγκτων, τοΰ Μπολι- 
δάρ, τοΰ Καδούρ,τοΰ Λόϋδ Τζώρτζ, 
τοΰ Σεδαλιέ, τοΰ Ρουθ Μπλάς,τοΰ 
Μαντρέν, τοΰ Τσακιτζή καί τοΰ 
Γιαγκούλα, ή Ελλάς λέγομεν, αύ- 
τή, δέν δύναται νά ύπομένη έπ’ ά
πειρον — άπό ένός ήδη μηνάς — 
τήν ύπνηλήν παλάμην τοΰ έκ Κα- 
μαρίου υπνοβάτου. Ή 'Ελλάς έχει 
νά Αντιμετώπιση έπείγοντα ζητή
ματα. “Οντως. ΟΙ Φιλελεύθεροι ά- 
φήκαν άφάγωτα Ακόμη μερικά έ- 
κατομμύρια τών παραγωγικών έρ
γων. Ποιος θά φάγη τά έκατομμύ- 
ρια αύτά; Τό έσκέφθησαν καλώς οί 
λιτοδίαιτοι λαϊκοί; Μόνον τό κόμ
μα τών Φιλελευθέρων γνωρίζει νά 
καταβροχθίζη. Μακρά πείρα δε
καετηρίδων όλων εδίδαξε τούς 
Φιλελευθέρους νά κατατρώγουν τό 
παν, δίκην τερμιτών καί νά μή ά- 
φίνουν ψίχουλον, καί τοΰτο διά λό
γους ψυχουλογικούς. Πώς θά άν- 
ταποκριθώσιν είς τήν άδήριτον αύ
τήν Ανάγκην οί συμπράττοντες άν- 
τιβενιζελικοί, οΐ όποιοι Ανέκαθεν 
έφήρμοζον τό ρητόν: «Μηδέν φά- 
γαν;» “Εχει ό συμπράττων άντι- 
βενιζελικός κόσμος νά έπιδείξη 
ένα Ίο:σωνίδην ; “Αφαγε τής βλα
σφημίας. θέλουν νά θεραπεύσουν 
τήν Ελλάδα άπό τήν κατατρύχου- 
σαν αύτήν φαγέδαιναν ; Ματαιο- 
πονοΰσιν. Ούδέν θά άνακόψη τήν | 
φιλελευθέραν άντιπολίτευσιν εις । 
τό (φ) άγιον έργον της, κατά τάς 
(φ) αγίας αύτάς ή μέρας.

Διότι ή Ελλάς δέν θά όρθοπο- 
δήση, άν μή τά έκλεκτά φιλελεύ
θερα πρόβατα άκούσωσιν Από στό
ματος τοΰ Μεσαίου (Μασσίου)

ΝΑ ΕΙΝΕ ΑΛΗΘΕΙΑ; |n>l>aAIES
Λένε πώς γιά τόν κύριο Βίλλυ Φρίτσι 
έχει ξετρελλαθ-ή κάβ-ε κορίτσι.

Λένε γιά τόν περίφημο Ντέ Γκράντι 
πώς έκανε τό- κοσμικό και τόν μπερ- 

(μπάντη.

Λένε γιά τόν Άλΰκο έκ Τριπόλεως 
δτι πολιτικός είν’ έίαπόλαιος.

Λένί γιά τόν Άντρέα άσό τήν Πάτρα 
πώς μοιάζει τρομερά... τήν Κλεοπάτρα.

Λένε δτι μεθαύριο στή Βουλή 
σιζήτησις θά γίνη ομαλή.

Λένε πώς πάλι στήν ’Αμερική 
άρχίζουνε νά πύΐ’ουν... μερικοί!

Λέν πώς δέν καταργούν τή Γερουσία 
μά θά τή μεταφέρουν στά.. Μουσεία.

(κατά τήν Εανθοϊλα τοΰ Σολωμοϋ)

των τό: Λάβετε, φάγετε. Τοΰτο 
έστί τδ κόμμα μου...

Αύτές είνε οΐ γνώμες τοΰ τύπου 
γιά σήμερα.

Δυστυχώς, δέν μπορούμε νά πα
ραθέσουμε Αλλες, γιατί τό άρθρο 
τοΰ «Έλ. Βήματος» μας έφαγε 
τόν περισσότερο χώρο... Στό άλλο 
φύλλο θά συνεχίσουμε.

Α' ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΤΟΥ ΗθιΚΟΟΛΑί 1ΙΚΟΥ ΜίΣ ΑΓΟΝΟΣ

«Πα

Άθήναις.,σιου

Από τή ράμπα

Ούτως ή άλλως πρόκειται περί, 
κάρρου.

Καί τώρα έρωτώμεν: Ποία άνα- 
γνώστρια μας δέν θά μάς βοηθή- 
ση εις τό εύχάριστον έργον τής 
περισυλλογής γαμπών;

Παραθέτομεν έδώ ενα ύμνον προς τήν γυναικείαν γαμπαν, τδν Οποιον συνετάξα- 
μεν προχείρως πρός συμπλήρωσήν τού περισσεύοντος χώρου. Έτσι Υποδεικνύεται δτι 
πολλή ύλη τής «Παπαρούνας» γράφεται μέ τά πόδια καί γιά τά πόδια.

Χαΐρε, ώ γυναικεία γάμπα, 
πού άλλοτε γιά νά σέ δή τδ μάτι έκανε «κρά» 
τώρα σέ βλέπουμε δλοι τζάμπα 
καί δέ σέ κυνηγούμε μέ τδ γκρα.
Γάμπα είσαι βασίλισσα έσΰ τού κόσμου τούτου 
κα'ι μόνο έσύ ποδηγετείς είς τήν δδδν τοΰ πλούτου 
τις όμορφες καί πεταχτές, μαργιόλες μπαλλαρινες 
έν Παρισίοις, έν Λονοίνφ κΓ έν 
Χαΐρε, ώ γυναικεία γάμπα 
δταν κλωτσάς τδν κόσμο Απάνω 
κΓ δταν παθαίνεις γράμπα.
Μά πειδ πολύ σέ λαχταρώ δταν

Υπάρχει, 
άλλως τε, 
«ίνδυνος νά 
φόίνε κλω
τσιά I

"Οίτου β;
νά μάς τις στέλνετε'! Μιμηθήτε μας I

πάρουν α », 
γιά νά δώ-

σβυστή ή λάμπα.
.ά τελειώνω πριν σωθούν οί ριμες πούχω είς «άμπα>

Σ η jii ε ί ω σ ι ς .—Τό ρήμα «κα
ρατομώ» δέν Αποτελεί κυριολεξί
αν προκειμένου περί γαμπών. Άλ
λά, προκειμένου, είδικώς περί τών 
γαμπών τής «Μιστεγκέτ», στέκε
ται.

πρώτη 
gsk το κα λ ό ν

παράδ ειγ 
μα, έστειλε 

■ WMcfr· στό Παρίσι
Λ'> Sv ειδικόν κό-

ζΚ/* πτην, πρού-
■ΡΤ πηρετήσαν-

τα είς τήν 
, Hr φίρμαν Άρ-

τέμιδος Κά 
στρου και 
Σ ία (Σ υν-

F οικία Χαρο
κόπου) . Ό 
Απεσταλμέ
νος μας, 

έφοΦιασθεις με αάειαν σωφέρ, έ- 
καρατόμησε τις γάμπες τής Μι- 
στεγκέτ καί ΑφοΟ κατέβαλε σ’ αύ
τήν τό ποσόν τής Ασφαλείας, ήτο. 
15 έκατομμύρια γαλλικών φράγ
κων, μάς τις έστειλε μέσα εις ένα 
κιβώτιον... Καί Ιδού αύταί:

"Αλτ! Καί 
παρά πόδα.

Παρακα- 
λοΰνται οί 
Α ν α γ ν ώ- 
σται νά μή 
άναγιγν ώ- 
σκουν με
ταξύ τών... 
γραμμώ ν, 
διότι θά 
τούς κόψη 
τό τράμI

Ό μυθικοπλαστικός Αγών τής «Παπαρού
νας» συνεχίζεται Ακάθεκτος. Κύριον σύνθημά 
μας Από σήμερον θά είνε: Κάτω οί γάμπες! 
Γιατί, είνε εκτός πάσης άμφισβητήσεως, δτι 
οΐ γυναικείες γάμπες, είνε σύνεργα τοΰ Σα
τανά, σατανικαί έφευρέσεις τοΰ Βεελζεβούλ, 
ό όποιος τις έχάρισε στις γυναίκες, άπλώς καί 
μόνον γιά νά έμβάλη σέ πειρασμό τούς χρι
στιανούς. Ή «Παπαρούνα» κηρύττει τόν πό
λεμον ένοτντίον τών κνημών! Κάτω αί κνή- 
μαι! “Οχι πλέον γάμπες! Καί έπειδή ή «Πα
παρούνα» δέν περιορίζεται σέ λόγια, Αλλα 
είνε περιοδικό τών έργων, ζητεί άπό τούς άνα- 
Υνώστας της (καί τάς άναγνωστρίας της) νά 

θήσουν είς τό θεάρεστον έργον της! 
ίρισκετε γάμπες νά τις Αποκόπτετε καί

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΤΟΥ
Η ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΙΣ Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ - ΠΑΙΓΝΙΩΝ

—Μήν είδες τον Πλαστήρα;
—Τόν είδα χθές Αργά, 
άπό κοντά τον πήρα 
μά έφευγε γοργά...

Πηδούσε τοίχους, μάντρες 
λάκκους, αύλάκια, ρείθρα 
μέ γουρλωμένες χάντρες 
χλωμός ωσάν κερήθρα....

“Ετρεχε μάνι-μάνι 
πετοΰσε σάν λελέκι 
αύτόν δέν τόνε φτάνει 
ούτε τ’ Αστροπελέκι....

Τί τρέξιμο, τί δρόμο! 
στή γή δέν έπατοΰσε 
Απ’ τόν πολύ του τρόμο 
πίσω του δέν κυττοΰσε—

—Μήν είδατε τό Γάτο 
ψηλά στά κεραμίδια;
—Ναι, μά κατέβη κάτω 
καί πάει στά... γκρεμίδια!

Μές τήν άναμπουμπούλα 
τόν είδα μιά ματιά 
μά μπήκε στή βαρκούλα 
καί πάει στήν ξενητειά....

(Συνέχεια)
ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ

Λαμβάνετε έναν Παναγήν καί 
τδν φονεύετε.

Κατόπιν ζητάτε συγγνώμην άπό 
τούς οίκείους του καί Αναλαμβά
νετε σείς δλα τά έξοδα τής κηδεί
ας του.

Μετά ταΰτα άφίνετε νά περάσουν 
μερικοί μήνες.

ΆφοΟ λοιπόν λησμονηθη έντε- 
λώς τό έγκλημα, Αρχίζετε νά ύπο- 
κρίνεσθε είς τούς συγγενείς καί 
φίλους σας, ότι προσεβλήθητε άπο 
θρησκομανίαν.

Γιά νά τούς κάμετε δέ νά τό πι
στέψουν άκόμη περισσότερο, πρέ
πει νά συχνάζετε εις τάς έκκλησί- 
ας, νά μυρίζετε λιβάνια καί νά κά
νετε μετάνοιες καθ’ όδόν. Έν τφ 
μεταξύ οί φίλοι σας θά Αρχίσουν 
ν’ Ανησυχούν:

Τότε είνε εύκαιρία νά τούς πήτε 
έμπιστευτικώς:

—Έγώ θά άποσυρθώ είς τά "Α
για μέρη I

Αύτοί βεβαίως θά σάς ποΰν:
—Βρέ, καλέ μου! Βρέ, κακέ 

μου! Βρέ, έτσι, βρέ άλλοιώς!...
Σείς, δμως, τίποτα! Δέν θά Αλ

λάζετε γνώμην μέ κανένα τρόπον, 
θά έπιμένετε μέχρι τελευταίας ρα· 

νίδος τοΰ... πνεύματός σας.
θά Αγοράσετε βαλίτσες, θά έ- 

τοιμάσετε τά πράγματά σας καί 
μίαν ώραίαν πρωίαν θά Αναχωρή
σετε.

Μόλις, όμως, προχωρήσετε όλί- 
γα βήματα, γυρίζετε πίσω στό σπί
τι σας καί λέτε στή γυναίκα σας 
δυνατά, ούτως ώστε νά άκουσθήτε 
άπό τούς συγγενείς καί φίλους 
σας, πού είχαν συγκεντρωθή στό 
σπίτι γιά νά σάς άποχαιρετήσουν:

—Τό μεσημέρι νά έχης έτοιμο τό 
φαί, γιατί θά πεινάω, όταν γυρίσω 
άπό τά "Αγια Μέρη.

ΟΙ φίλοι σας άφοΰ τραβήξουν 
έπί ένα τέτα'το τής ώρας τά μαλ
λιά τους, θά σάς έρωτήσουν:

—Δέν μάς λές, χριστιανέ μου, 
ποΰ είπες, δτι θά πας ;! I

θά Απαντήσετε:
—Είς τήν Παλαιστίνην, θέλω νά 

προσκυνήσω τόν Τάφον τοΰ κυρί
ου ήμών Ίησοϋ ΧριστοΟ.

—Καί θά προφτάσης νά πάς καί 
νά γυρίσης ώς τό μεσημέρι ;

—Βεβαιότατα!
—Σοβαρά;
—Σοβαρώτατα I
ΟΙ φίλοι σας κατ' Αρχήν θά σκε- 

φθοΰν νά σάς έγκλείσουν είς ένα 
Φρενοκομεϊον, κατόπιν, δμως, θά 
Αλλάξουν γνώμην καί θά κάνουν 
κάτι πρακτικώτερον:

—Στοιχηματίζουμε, θά σάς ποΰν, 
δτι δέν προφτάνεις νά πάς στόν 
Τάφο τοΰ Χριστοΰ καί νά γυρίσης 
πίσω ώς τό μεσημέρι.

Σείς πρέπει να στοιχηματίσετε 
Αμέσως όσα νά σάς ποΰν. Μή φο- 
βηθήτε! Ή «Παπαρούνα» έχει λά
βει τά μέτρα της γιά νά μή χά
σετε.

Βάζετε λοιπόν τό στοίχημα καί 
τούς λέτε:
----Ελάτε μαζύ μου νά ‘δήτε, δτι 
θά πάω πραγματικά.

Τούς παίρνετε λοιπόν καί τούς 
πηγαίνετε μέ τά πόδια στό πρώτο 
Νεκροταφείο. Έκεϊ, άν ένθυμεΐσθε, 
πρό πολλών μηνών είχε ταφή άπό 
σάς ό Παναγής. Πλησιάζετε λοι
πόν, γονατίζετε είς το μνήμα του 
καί προσκυνάτε.

Κατόπιν έγείρεσθε καί λέτε 
στούς φίλους σας:

—Πάμε, τέλειωσα...
Καί θά προσθέσετε τσεπώνοντας 

τό ποσόν τοΰ στοιχήματος καί δεί
χνοντας τόν τάφον τοΰ δολοφονη- 
θέντος:

—Ιδού, ό... Πανάγιος Τάφος!
Καί πίπτετε νεκρός.
ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ
Λαμβάνετε είκοσι έννέα καλούς 

καί ειλικρινείς φίλους σας καί τούς 
λέτε στ’ αύτί μυστικά:

—Τό βράδυ διοργοτνώνω στό σπί
τι μου ένα καλαμπούρι. Ελάτε νά 
φόίτε!

Καί τούς κάνετε τό τραπέζι.
Μόλις χορτάσουν οί φίλοι σας, 

Αρχίζετε νά προσποιεϊσβε, δτι κάτι 
σάς μυρίζει.

—ΤΙ ωραία μυρουδιά είνε αύτή I 
θά έποτνολαμβάνετε διαρκώς, μέ- 
χρις δτου οι προσκεκλη μένοι σάς 
έρωτήσουν:

—Δηλαδή τί μυρίζει;
Τότε θά φορέσετε τά καλά σας 

ρούχα, θά άνεβήτε σέ μιά καρέ
κλα καί θά πήτε, δείχνοντας τούς 
είκοσι έννέα φίλους σας καί τόν έ- 
αυτόν σας:

—Μυρίζει... Τρ ιαντά-φ ιλο!
Τήν έπομένην καλεΐτε έννενήντα 

έννέα φίλους σας, καί τούς κάνε
τε τό τραπέζι.

Βεβαίως θά σάς κοστίση πολύ 
αύτή ή δουλειά. “Ετσι, δμως, θά 
κάνετε καί ένα.. Εκατό ν-φ ι λ ο- 
ρόδο! (Συνέχεια)

MKPF? ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ

Κάποιος διηγείται:
...Λοιπόν άφού πιάσανε τόν Λή

σταρχο Φάβα τοΰ δέσανε τά ύυ« 
χέρια καί τά δύο πόδια μέ άλυσ- 
σίδες καί...

—Μ ετά;
—Τραβάει ένας τό γιαταγάνι του 

καί τοΰ κόβει τό κεφάλι.
—Μετά;
—Μετά πού λέτε, ό άτρόμητος 

λήσταρχος σκύβει ησυχα-ήουχα, 
παίρνει τό κεφάλι του καί τό βά
ζει στά πόδια!

—Καλά, άφοΰ ήτανε δεμένος χει 
ροπόδαρα πώς μπόρεσε κι' έπιααβ 
τό κεφάλι του;!!

—!....
—Λέγε λοιπόν;
—....Μέ τά...δόντια!...
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Αίνιγμα. Διάδολος είμαι σωστός 
όπως όλοι, τί χαρά! 
μόνο κέρατα δέν έχω 

και ουρά!..
Τί είμαι;

Λύσις. Ή γυναίκα.
***

Αίνιγμα. Μές τη θάλασσα μέ 6ρι- 
(σκεις, 

όλοι κι’ όλες μέ γνωρίζουν, 
έλικα έχω καί φουγάρα

(πού καπνίζουν. 
Τί είμαι;

Λύσις. Ό θυμωμένος πού γίνεται 
βαπόρι.

*Μ
Αίνιγμα. Είμ’ έγώ ό παντοκράτωρ 

έχω δύναμι μεγάλη 
κι’ άπό ’μέ τό παν κινείται 
είς τό άκουσμά μου τρέμουν 
Βασιλείς καί κυ&ερνήται.
Τί είμαι;

Λύσις. Ό Λαουτζίκος.
»«*

Αίνιγμα. Είμαι ζώον υπομονετικοί’ 
έχω σύζυγο, παιδιά 
μέ φορτώνουν μέ βαράνε 
καί δέν βγάζω τσιμουδιά.
Τί είμαι;

Λύσις. ’© παντρεμμένος!

ΑΘΛΗΠΚΟΝ ΠΝΕΥΜΛ
—Εμένα ό μπαμπάς μου είνε 

πρωταθλητής τής άρσεως βαρών!
—Δέν τό πιστεύω...
—"Αμα ’δής τή μαμά μου θά το 

πιστέψης!

JiEOl ΠΟΙΗΤΑ1--- .------- !--

'© νεαρός καί μέ μεγάλο ταλέν
το ποιητής τών «'Απονενοημένων 
διαβημάτων» κύριος "Φνειρος Κελε 
πούρης, πού μάς αποστέλλει τούς 
υπέροχους στίχους πού έχουν τήν ά 
τυχίαν νά απολαμβάνουν οί άνα- 
γνώσται μας.

Προτού ό συνεργάτης μας αύτός 
μάς άποστείλη τήν φωτογραφίαν 
του, εϊχομεν τήν ιδέαν — έξομο- 
λογούμεβα — ότι ύπό τό ψευδώνυ
μον : "Φνειρος Κελεπούρης έκρύ- 
πτετο ό λαοφιλής ποιητής καί 'Α
καδημαϊκός κ. Κωστής Παλαμάς. 
"Ας μάς συγχώρηση...

ΜΙΟΟΙΜΕΜ ΑΙίΒΗΜΑΓΑ

)ΑΜ0ΦΑΜΜΜΜΠ0ΠΙΙΙΙ!Ρ1..
Καί σούπ’ άγαπημένε μου Άγήνορα, 
ζόφε τ' άραχνιασμένα ματοτσίνορα 
κι’ άσε νά μαργιολέφουνέ σε οί πόθοι 
μές στά κουκουλοκλώθι!
Τράβα τό σουρωμένο σου έαυτό 
στό Διακοφτό 
κεΐ πού δλα τάραπόσταρα, 
όντας μές στά μεσάνυχτα σ’ άκό- 

(σταρα 
στόν δχτο και στά μάβρα τά Μετέ- 

(ωρα, 
αντάμα είχαμε φάει τόν άγλέορα. 
ΤΩ, μαντηλοΰσα Μούσα, Προύσα, 

(Φρούσα 
γώ πού νταβραντισμένος σέ τραβούσα 
καί σέ βαροΰσα 
γκάπ, γκούπ, γκαραραγκούπ, ξεθεω- 

(μένος 
άπ’ τών καλλιών σου τά τσιμπίδια 

(τσιμπημένος 
βαρειά, βαρεία σ’ έρώτεφα τσιμούχα 
καί μούφαες, σκύλλα, ούλα μου τά 

(ρέστα 
κι’ ούλα τά πάντα πούγα 
κ<’ άπέ μού τδπες: βράστα, άστα, 

(έστα!
ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΓΡΗΣ

(’Από τήν άχαΐρευτη κι’ άπούλυ- 
τη συλλοή μου πού έγδόθηκε τελε- 
φταΐα «δυνάμει τού περί τύπου νό
μου» «Παπαρουνόφυλλα καί Τσικου- 
νόδες»).

ΠΟΡΤΡυΤί ΣΥΝ' ΡΓ ΤΟΝ Μ»Σ

'© j»,.,,......j a ... ..-υλος 
Πουλόπουλος είς τόν όποιον Οφεί
λονται τά ώραΐα «’Απελπιστικά 
Πεζοτράγουδα» πού δημοσιεύονται 
σέ κάθε φύλλο τής «Παπαρούνας», 
πράγμα πού τοΰ έστοίχισε τό μπα- 
κάλικό του. 

------ --------------------- 
ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΑ

Άλλοίθωρος έπιλοχίας παρατη
ρεί στρατιώτην διότι στρέφει το 
κεφάλι δεξιά κΓ άριστερά.

—Βρέ κοθώνι, δέν οοΰ είπα να 
μέ κοιτάς στά μάτια όταν σοΰ μι
λώ;

—Μά στά μάτια σάς κοιτώ κύρ- 
έπιλοχία, άλλά σείς δέν μέ κοιτά
τε!....

—!!!!!....

«ΙίΜΙΙίΜΚΙ Οί/fllPH 111

(ίιΙΜΙΜθΙΑΗιΐ ΖΕΦΪΡΟ.
Ντουγροΰ-ντουγροΰ έτράβηία νά 

κοιμηθώ στ’ άπόσκια — κι- ω τών 
παπαρουνών τά φύλλα τ’ άλικα τυ 
λίγανε σαρδέλλες στά μπακάλικα, 
πού τάχανε μαζέψει άπό τα κιό
σκια! Μήνα θωρεϊς τ’ άπάνεμα τά 
ρόιδα μέσα στ’ όνειροπλάνεμα πού 
σοΰ τή σκάσανε κορόϊδα; Ώ Μπο- 
χώρη πού μέ τό αιώνιο μπαμπορι 
πάς κ’ έρχεσαι κ’ αιώνια ταξιδεύ
εις καί τά όβολα στά καπελειά ξο
δεύεις κΓ ώς τή γαζέττα άπάντεχ’ 
άναδεύεις, παντοτεινά κΓ άλύπητα 
κΓ επίμονα, σά θύμωνα κΓ όλομ- 
πλαβα κοκκίνιζα καί τά ψιλοκο
σκίνιζα — ώ άπρόσμεντο ξεφάντω- 
μα καί λιοπυροβαλάντωμα πού σύ- 
φυλλος έχιούμηξες στής Ι'λυφαδος 
τό μποΰσι κΓ ολους τούς έξενυχια- 
σες μέσα στό καπακλίδικο αεροτσιμ 
πούσι! "Αειντε λοιπόν καί ξάπλω- 
στα τά στήθεια σάν τά γάλατα και 
λιγωμένη άνάερα γαργάλα τα, γαρ 
γάλα τα καί τούς καϋμούς μου κλα 
ψε τους άνάλατα! Γλυκέ μου και 
πανέμνοστέ μου, σφιχτοπερίπλοκε 
μου. γειά σου Νυμφίε άπάντρεφτε, 
ξερέ καντυλοσβύστη. μέ τά στρι
φνά σου πήματ’ άτοπήματα, που μ’ 
άλλαζες τήν πίστη — βλαστήμα
τα. ΚΓ άπέ, στό έθνικό τό θέατρο 
έμπήκες, περλεπέ, καί σάν έμπή- 
κες όλοσούμπιτος πάτησες μές στην 
πήττα καί μιά γερή άποζημίωσι έ- 
γύρεψες καί, μάστορας μαγγιορος 
έμαγείρεψες. άγκινάρες κριτικές 
ά λά Πολΐτα...

Πβΰλος Πουλοπουλος

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

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

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
Στοΰ «Άλλου Κόσμου» τή φαρδειά καί μακαρία πλάζ 
συντάκτη μας έστείλαμε νά κάνη ρεπορτάζ. 
Συνέντευξη μέ τόν θεό έπήρε μεγαλεΐον 
κοί άκουσε τή γνώμη του έπί τών έγκοσμίων. 
Ύστερα στόν Παράδεισο ένφ έπεριπάτει, 
συνήντησε τόν ένδοξο φιλόσοφο Σωκράτη.
Τοΰ πήρε μιά συνέντευξη λοιπόν έκτεταμένν 

πού δέν θά τήν ξεχνά ποτέ, 
κΓ έμαθε πώς οί φοιτηταί 

μέ τά κασκέττα πού φορούν είνε... χαριτωμένοι! 
"Υστερα βρήκε τόν Άδάμ μαζύ μέ τήν κυρά του, 
πού έμετρούσε άν λείπουνε τυχόν κΓ άλλα...πλευρά του. 
Μ’ άν θέλετε εύχ άριστα μιά ώρα νά περάσετε 

μέ τό τί τούπανε αύτοί, 
μή μάς κυττάτε σάν κουτοί, 

τά περασμένα φύλλα μας τρεχάτε ν’ αγοράσετε1
(Συνέχεια)

—’Εκ συναδελφικότητας μόνο τόν "Αλκή θρύλλο. 
«*«

•—Γιά πές μου Εδα, τή ρωτώ, χωρίς νά κοροϊδεύης, 
περί φεμινισμού έσύ, τί σχετικώς πρεσβεύεις, 
—Ώ είμαι φεμινίστρια κι’ άπ’ τήν Παρρέν πιό βέρα, 
χειραφετάω τόν Άδάμ άπό τήν πρώτη μέρα. 
—Γιά τήν τιμή ή γνώμη σου πιά είνε ώ γυναίκα ; 
—"Οτι μπορώ νάμαι πιστή έξ ίσου καί σέ-.δέκα!
—Ποιό όνειρό σου στή ζωή είνε τό πιό μεγάλο; 
—Στό Σινεμά μιά φορά νά παίξω’ τίποτ’ άλλο.
<—Καλά, έσύ τόσο παληά, κανείς δέν θά σέ θέλη!

—Τί λές μωρέ, μού άπαντά 
κΓ άγριεμένη μέ κυττά, 

μή μπάς καί μέ ένόμισες: Μαρίκα ή Κυβέλη;!
*«*

-—Πώς τά περνάς μέ τόν Άδάμ σ’ αύτό τό καταφύγιο; 
Τόσον καιρό πάντα μαζύ. δέν πέρνε'.ς διαζύγιο;
—Δάγκωσε τή γλώσσα του καλέ, καί άφισε τ’ άστεΐα, 
πού νάβρω άλλο σύζυγο μέ τόση...μυωπία;!

—Γιά τό παληό άμάρτημα π’ δλη ή Γή πιστεύει, 
Εύα γιά πές μου μόνη σου, πώς άκριβώς συνέβη;
•—Άπλούστατα: μιά κΓ δ Άδάμ ήταν κουτός άκόμα 

καί δέν ήξερε άπό «τέτοια», 
γιά νά πάφουν τά σεκλέτια,

τό μήλο μου τού τδβαλα γιά νά τό ίδή, στό...στόμα! 
—ΚΓ ύστερα τό είδε; Τ’ άρεσε; Περνούσατε ώραΐα; 
—Τό είδε, ναι, μ’ αλλοίμονο έχασε κάθε ιδέα!
—Μετά τό πρώτο, έφαγε κι’ άλλα πολλά, κυρά μου; 
•—Ναί, έφαγε τόσα πολλά, πού... μ’ έπιασε ή κοιλιά μου! 
—Άκόμα μήλα τακτικά δπως καί πρώτα τρώτε;
—”Ε, τώρα πιά γεράσαμε, άργά καί...πότε-πότε!
•—Τόν άπατήσατε ποτέ; Πέστε μου τήν άλήθεια... 
—Μιά μόνο τόν άπάτησα κι’ αύτή άπό... συνήθεια. 
—Ό δφις ήταν εραστής;

—Τί δηλαδή, δικός μου; 
Όχι δέν ήταν έραστής, ήτανε... δάσκαλός μου! 

Θυμάμαι δέ στό μάθημα

σάν πάθαινα τό πάθημα, 
πού διαρκώς ψιθύριζε μ’ ύφος μεταρσιωμένο: 
«Σνώρα με Παναγίτσα μου καί...άτζαμή μαθαίνω!»

"Υστερα μέ χαιρέτησε, δίνοντας τό χεράκι, 
καί μοΰ κανόνισε κρυφά ένα ραντεβουδάκι:
—Σέ περιμένω άγάπη μου νά έλθης τό Σαββάτο, 
όδός Μηλιάς, άπ’ τής «Συκιάς τό Φύλλο» πάρα κάτω.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΙΊΩΝ...ΔΙ ΑΡΡΗΚIWN

’Ajto τό λακιοΰυ ΤΜόν πάΒεβν τού Ούρανοθ

"Ελα καί θά σοΰ χρειαστώ 
γιά' ρεπορτάζ...σπαρταριστά!»

—Εδα, τής-λέω φεύγοντας τροχάδην άπ’ τήν πλάζ: 
είς τήν πατρίδα σας αύτό τό λέτε..ρεπορτάζ;!

**«
Πιό πέρα στόν Παράδεισο μέ τό θεό προχώρησα 
καί χίλια άλλα πρόσωπα, γνωστά στόν κόσμο, γνώρισα, 
Καί τό Γιαγκούλα είδα έκεϊ πού έπαιζε άγάλια, 
μέ κομπολόι πούτανε οί χάντρες του...κεφάλια!

Ρωτάω τότε τόν θεό 
μέ ύφος κάπως έννεό:

—θεέ πώς τόν άφίσατε έδώ καί άριβάριζε;
—Δώσαμε τόπο στήν όργή γιατί θά μάς...καθάριζε.

***
Πιό ’κεϊ ένας καλόγερος χλωμός καά κοκαλιάρης, 
πού τούρθε κατακέφαλα δλη ή θεία χάρις, 
γονατιστός προσηύχετο στόν ούρανό μ’ έλπίδες, 
άγριο μέλη έπινε καί μάσαγε..Σκρίδες!

«*«
Δίπλα του ένας δάσκαλος φτωχός μέ τά γυαλιά του, 
έσφιγγε μέ τή ζώνη του τήν άδειανή κοιλιά του.
“Οταν έζοΰσε ούδέποτε έκανε αμαρτία 

κακό ποτέ δέν σκέφτηκε, 
δέν ήπιε, δέν παντρεύτηκε

κΓ δλο τό χρόνο τακτικά κρατούσε τή...νηστεία.
—Στερήθηκε, μοΰ λέει δ θεός, τά πάντα, τί μωρία!
ΓΓ αύτό κΓ έμείς τόν βάλαμε έδώ γιά τιμωρία!

Μία γυναίκα πάρα ’κεΐ σιγά-σιγά προχώρε·.... 
Συνταξιούχος δεσποινίς ήταν κΓ άρχαία κόοη.. 
Κατάχλωμη κΓ άδύνατη σάν φάντασμα ή καόμένη, 
άχαρη, άσουλούπωτη, ξερή καί ζαρωμένη.
"Ολες οί χάρες πέταξαν μιά-μιά άπ’ τό κορμί της, 
καθώς έκείνη πάσχιζε νά σώση τήν...τιμή της!
Καί τώρα, βρίστε, ίδετε την: έρείπιο στό χώμα!

Σκιάχτρο σωστό' καί ή τιμή τήν έσυχάθη άκόμα. 
Όλο όργια φαντάζονταν στόν κόσμο, πριν πεθάνει, 
δέν ήταν τόσο ήθική δμως γιά νά τά κάνη.
—Μετάνοιωσε, μοΰ λέει δ θεός, γιά τήν ποιληά ζωή, 
γι’ αύτό στοδ Παραδείσου, έδώ, τήν έκλεισα στή μάντρα 
γιατ’ άμα ξαναγεννηθή δέν θά άφίση, άντρα 

νά πάρη..Αναπνοή!

Μιά άλλη γύριζε σκυφτή μ’ έ'/α λιβανιστήρι 
καί έλιβάνιζε θεούς καί δαίμονας μαζύ, 
όγδόντα χρόνια έκανε, λέει σέ μοναστήρι 
κΓ άκόμα θάτανε έκεΐ, μά δυστυχώς δέν...ζεΐ!

Περάσαμε άπό δίπλα της, μάς πήρε ευθύς ή βρώμα, 
Ογδόντα χρόνια νά πλυθή θά είχε ή κυρά, 
—θεέ. τούπα, πώς διάβολο σ’ αύτό τό παληοσώμα, 
μπορεί νά βρίσκεται Φυγή λευκή καί καθαρά;!
—"Ετσι, μοΰ λέει, οί Θεοί τραβούν τόν διάβολόν τους, 
πρέπει πάντα ν’ άνέχωνται τή βρώμα τών πιστών τους.

ΚΓ ένώ τά νώτα πρός αύτήν άπηλπισμέ'/ος στρέφει
—Πάμε στήν Κόλαση, γαζί, 
λέει καί μέ πιάνει άγγαζέ, 

νά δούμε κάναν άνθρωπο, νά σπάσουμε καί κέφι!
*«»

—Ναι, ναι πάμε θεούλη μου κΓ έκεϊ έν συνεχείςι, 
κουράστηκα νά βλέπω πιά γύρω μου,.,εύτυγία.

Σέ λίγο μόσ’ τήν Κόλαση βρεθήκαμε κΓ οί δύο, 
έ ρέ φυγή μου λεβεντιά, φυγή μου μεγαλείο!
Όλοι οί γλεντζέδες τής ζωής, δλοι οί καλοφαγάδες, 
δλοι οί μπεκρήδες οί γεροί καί οί τραγουδιστάδες, 
δλοι αύτοί πού πέταγαν τή σκούφια γιά γλεντάκια, 
κΓ δλα τά πλέον βολικά τοΰ κόσμου κοριτσάκια.
"Ολοι αύτοί πού χάρηκαν τή ζήση τή στριμμένη, 
σάν σέ μιά διασκέδαση ήτανε ιιαζεμένοι.

Τί φασαρίες, τί φωνές, τί γέλοιο, τί τραγούδι!
—θεέ μου, λέω, καίγεται έδώ τό πελεκούδι!

Τρώγαν καί πίναν ξένοιαστοι, δέν είχαν τό θεό τους, 
καί σέ καζάνια πούβραζαν έπέρναν τό...λουτρό τους. 
Χίλιοι διαβόλοι μέ ούδές έδώ κΓ έκεϊ γυρνοΰσαν 
προθύμως δέ καί εύγενώς δλους υπηρετούσαν. 
Ανθρώπους έβλεπες γνωστούς άπ’ δλα μας τά μέρη, 
μά περισσότεροι ήτανε ’κεΐ μέσα καλόγεροι.

—Θεέ μου, τούπα, τί τρελλοι 
δσοι δέν είν’ αμαρτωλοί!

Άφοΰ έδώ περνούν καλά, στή Γή άμα γυρίσω, 
καλογεράκι θά γενώ κι’ έγώ γιά ν’...άμαρτήσω...
—Γιά νάμπης μέσ’ στήν Κόλαση είν’ εύκολο ώρισμένως, 

μοΰ λέει δ θεός σιγά, 
άμα θά πάς στή Γή γοργά

τόν Βενιζέλο ψήφισε καί άρθης...σ υστημένοςί
(Συνέχεια)

Ο ΚΟΚΟΡΑΣ
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ihUYAAIA ΑΛΛΗΛΟΙ ΡαΦ'Α
Κον Νικόλαον Πλαστή

ρα ν, Κεραμιώαροΰν. — ΕΚαμιε τό 
στιγμιαίοι· έπισκεππι'ιοιάν σας, πού δη
μοσιεύεται στό προηγούμενον φύλλσν 
τής «Παπαρούνας». Σείς είσδε ό ΰπό 
τό ψευδώνυμον Μαύρος Γάτος κρυ
πτόμενος συνεργάτος μας ;

Κον Διονύσιον Κόκκινον, 
Λογοτέχνην, θεατρικόν συγγραφέα, Ι
στορικόν κλτ., ’Ενταύθα. — Μά είνε νά 
έρωτάτε ; Βεβαίως είσ&ε αύτοδ.καίως 
έκ τών συνεργατών τής «Παπαρούνας», 
εφόσον εδσβε Κόκκινος.

Κον Τάκην Παπατσφ- 
ν η ν , ’Αθήνας. — Μανβάνοψιεν δτι 
τό στάδιον τής δοκιμασίας τό έπερά- 
σατε είς τήν Μονήν τής Κερατέας. 
Μπορείτε νά μάς πληροφορήσετε είς 
ποιον μέρος τού σώματός σας έταποδέ- 
τει ή «μήτερ» Μαριάμ τό μαξιλαράκι 
με τις καρφίτσες ;

Κον ’ Ε λ ε υ δ . Κ. Βενι- 
ζ έ λ ο ν , όδός Κηφισιάς. — Είνε δι
πλή ή σημασία τής γαλλικής λέξεως 
ex—assassin. Σημαίνει «πρώην δολο
φόνος» καί «δολοφόνος τών "Εξ». Δια
λέγετε καί παίρνετε !

Κον Π. Γύπαρην, Κρή
την ; — Πυροβολισμός σας έλήφύη. 
Εΰχαρνστούμεν.

Κον Γιάννην Βλαχογι- 
άννην, Γιάννην Στογι- 
άννην, Γιάννην Κοντογι- 
άννην, Γιάννην ‘Αγιάν- 
νην, ’Αθλίους, Ένταύδα. — 
Τά γούστα σας μάς είνε γνωστά πρό 
πολλοί, δπως μάς είνε γνωστόν'· δτι δ
ταν τό καλοκαίρι πηγαίνετε στά φαλη- 
ρικά μπάνια, τό κάνετε γιά νά δροσι- 
σδήτε....

Κον 'Αδόλφον Χίτλερ, 
Άρχυκαγκιελάριον τού Ράιχ, Βερολίνον. 
— Κυκλοφορεί ένταύβα «έβραίως» ή 
φήμη δτι πρόκειται νά άναλάδετε τόν 
«έξωδραϊσμόν» τής 'Ομόνοιας, συνεν
νοούμενος με τόν κ. Γιουσσουρούμ. 
Πάντως έμείς σάς περιμένουμε μέ α
νοιχτές λεμονόκουπες.

Κον ’Αλβέρτον ’Αϊνστά 
ϊν , 'Ελβετίαν. — Δέν είνε ανάγκη νά 
σι-γχίζεσβιε μέ τόν διωγμό τών 'Εβραί
ων άπό τόν ώραΐο Άδόλφο Χίτλερ. 
Πηγαίντε οπό Βερολίνο καί σκάστε του 
τή θεωρία τής Σχετυκότητος στό κεφά
λι νά τοίρθρ ζαλάδα !

Κον 'Υάκινθον Φουσκο
δεντριάν, Πάρκον Ζαππείου, τρί
τη δενδροστοιχία αριστερά, πέμπτον 
διν’δρον, δεξιά, Τκτον κλάδον έκ τών 
κάτω. — Ναΐσκε, έχεις πλέρια γδόκιο, 
φίλε ποιητή. Νιά βολά κ’ ένα γκαιρό 
ήντοννε τής μόδας στήν ποίηση γδιάφο- 
ρες χρωματωσσές. Πάντα δμως κυριαρ
χούσε τό τεφρό, τό γκρίζο, τό άλικο, 
τό μπλάβο καί τό μόρικο. Τιόρα κυρι- 
αρχάει τό κόκίκινο, πού δέν είνε σωστά 
τό ιιόρικο, άλλά είνε πιότερο μοβόρικο !

Κον Νίκον Β. Ροΰτσον, 
Κόκκοραν, ’Αρχισυντάκτην «Παπαρού
νας», άστεγον, Αίγίνης 40. — Πάψτε 
χ’ άσκολιόσαστε μέ τήν ποίηση. Πριν 
άποφασΐστε νά καταιπιαστήτε μέ τήν 
ποίηση, διαβάστε πολύ ποίηση. Αύτά 
πού μάς στέλνετε δέν είνε ποίηση. Είνε 
κάδε άλλο παρά ποίηση. Δείχνουνε πώς 
δτι δέ σκαμπιλίζετε γρϋ άπό ποίηση. Μά 
δέ σάς αποθαρρύνουμε. Μέ τόν καιρό 
δά γράψετε ποίηση. Ωστόσο δημοσι
εύσομε σ’ άλλες στήλες τή συνεργασία 
σας νά δουν κ’ οί αναγνώστες μας πού 
νιώδουν άΐπό ποίηση.

Κον Παντελήν X ό ρ ν , 
’Ενταύθα. — ’Εδυαδοκταμε τό ώραϊο 
σας χρονογράφημα γιά τήν «Παπαρού
να» σέ μά βραδυνή εφημερίδα καί σάς 
εύχαριστοϋμε πολύ. Είσαστε πάντα ό α
μίμητος, ό μ»νάδικός, ό ιππότης, ό καλ
λιτέχνης. Μέ μιά λέξη ό Χόρν—κι’ όχι 
μονάχα ό Χόρν, άλλά ό καλός, ό τίμιος, 
ό τέλειος, ό εντελής, ό παντελής Χόρν. 
Κι’ άπό χόρνου !

Κον Νίκον Λάσκαρην. 
’Επίτιμον πρόεδρον 'Εταιρίας 'Ελλήνων 
©ι ατρικών Συγγραφέων, 'Ιστορικόν τοΰ 
'Ελληνικού Θεάτρου, Κωμωδιογράφον, 
Λογοτέχνην, Άτελείωτον κονφερανσνέ, 
έξ επαγγέλματος μάρτυρα εί,ς τάς φιλο
λογικός δίκας κλπ., κτλ., κτλ., ’Ενταύ
θα. — Ευχαριστούμε άπείρως διά τήν 
πρό τοΰ Πλημμελειοδικείου άγόρευσίν 
σας, ή όποια πάντως έστοίχισε τήν ά- 
ύώωσίν μας καί τόν στιγματισμόν τής 
«Παπαρούνας» ώς σεμνού καί ηβικού 
περιοδικού. Διά τοΰ στόματός σας ώμί
λησεν ό ’Αριστοφάνης, ό Μολιέρος, ή 
Λαϊκή σοφία κιαί ώμότης έκφράσεων, ό 
Βοκκάκιος καί ό Άρετίνος. Μέ οσα εί
πατε είς τό δικαστήρυον, έτριξαν εί,ς 
τούς τάφους τά οστά των καί δλοι ζη
τούν τά... ποσοστά των. Μά έδώ πού 
τά λέΙμε· πάτε τά είπαν ή τά έγραψαν 
αύτά πού είπατε στό δικαστήριο, οί α
νωτέρω... κύριοι ; Γιατί, μάς φαίνεται, 
δτι μέ τό στόμα δλων αύτών, μονάχα 
έναις ήμίλησε. Ό Λάσκαρης ! Καί ή 
«Παπαρούνα» έδγήκε άπό τό δικαστή
ριο μέ τϋ «στίγμα» τοΰ χαρακτηρισμού 
της ώς σεμνού περιοδικού, πού μπορεί 
νά μιπή ακόμη καί στά τίμια σπίτια. 
Φρέκη ! "Αχ, κύριε Λάσκιαρη, τί μάς έ
κανες !

Κον "Αγγελον Σικελία- 
νόν, Ούρανούς. — Άπό τά έπιτά θα
νάσιμα άμαρτήιματα, δύο μόνον άνεφέ- 
ρατε είς τό δικαστήριον. Τήν Λαιμαρ

ΪΑ UHlA Ί ΗΣ ΜυπΗζ 
ΤΗΣ ΚΥίΝΗΣΘΛΛΑΣΣΗΣ
—Τί απέδειξαν αί ανακριβείς
—Ένδιαφέρουσαι αποκαλύψεις
—Ένδιαφέρουσαι καταστάσεις

Ό διεξάγων τάς άνακρίσεις διά 
τά σκάνδαλα τής μονής τής Κυα
νής θαλάσσης, άνακριτής τοΰ 7ου 
τμήματος, κ. Μιχόπουλος, μεταδάς 
χθές είς τήν έν λόγω μονήν, άνέ- 
κρινε τάς εν αΰτή καλογραίας.’Εκ 
της άνακρίσεως ταύτης προέκυ- 
ψαν καταπληκτικότατα πράγμα
τα. Οΰτω π. χ. έγνώσθη ότι, κατά 
τήν ‘Αγίαν καί Μεγάλην 'Εβδομά
δα, ή είσοδος τοΰ Νυμφίου είς τήν 
ανωτέρω μονήν, άπηγορεΰετο άπό 
τήν ήγονμένην Μυριάμ, διά νά μη 
πάθουν αί μοναχαΐ Νυμφομα
νίαν.

’Επίσης κατά τήν Μ. Τρίτην, τά 
τροπάρια τής «έν πολλαίς ώμαρτί- 
αις περιπεσοόσης» ψάλλονται ύφ’ 
όλων των καλογραιών, αί όποΐαι 
τά ξέρουν άπ’ έξω καί άνακατω- 
τά. Είς τό τέλος δέ τής άκολουθί- 
ας δ παπά-Ματβαΐος, έκφράζων 
τήν ευαρέσκειάν του, προσφέρει 
είς έκάστην έξ αυτών άπό έν μή- 
λον τής Καλιπορνίας.

*Η μοναχή Εύλαβία, έρωτηθεΐσα 
ΰπό τοΰ κ. άνακριτοΰ, διατί έγινε 
μοναχή, άπήντησεν, δτι αϋτη ήτο 
πριν παντρεμμένη μέ έναν άνδρα, 
ό όποιος τήν άπατοΰσε.

—Μ’ άπατοΰσε άπό τό πρωί, ώς 
τό βράδυ — έλεγε κοπτομένη ή Εύ 
λαβία — έως δτου τόν παράτησα 
καί ’γώ καί ήρθα καί κλείστηκα 
έδώ στή μονή της Κερατέας, δπου 
πληρώνω τώρα τά Κερατιάτικα.

Ή μοναχή Πελαγία, έξεταζομέ- 
νη, άπεκάλυψεν, δτι άλλοτε ήτο υ
πηρέτρια, ή δέ κυρία της τήν έ
δερνε δίς τής ήψέρας, έως δτου 6α· 
υυνθεΐσακαι άποφασίσασα νάήσυ- 
χάση, ένεκλείσθη είς τό περίφημον 
αύτό ήσυχαστήριον, δπου δέρεται 
τετράκις τής ήμέρας, διά νά ά- 
γιάση·

Ό κ. άνακριτής διέταξε τήν σύλ 
ληψιν έτέρας μοναχής, τής νεα- 
ρας Νυμφοδώρας, αλλά παρητήβη 
άμέσως τοΰ δικαιώματός του, πει- 
σθείς ίδίοις δμμασιν, δτι δέν ήτο 
δυνατόν νά πάβη σϋλληψιν ή μο
ναχή, άκριβώς, διότι ήτο μοναχή.

Έξηκριβώθη, έπίσης, δτι ή δα- 
ρεϊσα μέχρις εξαγνισμού, δέν ήτο 
ή άδελφή Εύθυμία,άλλά γνωστός... 
ενθνμογράφος.

Ό κ. άνακριτής συνεχάρη τούς 
δείραντας.

Τελευταία πληροφορία άναφέ- 
ρει, δτι ή ήγουμένη Μυριάμ, κα
τόπιν δλων αύτών τών περιπετει
ών, πρόκειται νά άλλάξη το δνομά 
της καί άπό Μυριάμ θά μετονομα- 
σθή είς Κακομοιριαμ.

Ο ΜΑΓ1ΣΤΡΟΣ
-----------------------------------------

HUNT* THIWili
ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

Η ΦΡΑΤΖΟΛΑ
(Στό «εδδα μάτια πολλά» τοΰ Άττΐΐκ)

‘Ένας νέος μιά μέρα πεινούσε 
είχε μείνει πανί μέ πανί 
σάν τρελλός μές τούς δρόμους γυρ- 

(νούσε 
ό φτωχός μέ κοιλιά άδειανή...

Αίφνης φούρνος μπροστά του έφάνη 
μέ φρατζόλες ζεστές στή γραμμή 
μπαίνει μέσα μάνι-μάνι 
παίρνει μιά καί το σκάζει μ' ορμή... 
καί καθώς τήν τρώγει βιαστικά 
τραγουδεϊ γλυκά.

Ρ ε φ ρ α ί ν
’Έχω φάγει πολλές 
σάν έσένα φρατζόλες 
καί ζεστές κι’ απαλές, 
μά σ’ όρκίζομαι άπ' όλες 
πιο γλυκειά είσαι σύ, 
ώ φρατζόλα χρυσή, 
δέν είδ’ άλλη 
καί τόσον μεγάλη....
—θεούλη μου, μερσίί...

γίαν καί τήν Λαγνείαν. Καί τά δυό 
μπορούν νά αποδοθούν στούς καλογή- 
ρους. Τό δικαστήριον τών Πλημμελει- 
οδικών, άποτελούμενον άπό τρεις φωτι
σμένους δικαστάς, τό παρειδάχόη καί έ- 
δήλωσεν δτι—«οάκέτι χρείαν είχε μαρ
τύρων», υστερ’ άπό σάς, ένφ έπερίμε- 
ναν νά έξετασθοΰν καί νά υπερασπίσουν 
τήν «Παπαρούνα» μάρτυρες τής ύπερα- 
απίσεως, τής έιλειάεροτυπίας καί τής 
σατύρας, οί διακεκριμένοι λόγιοι κ. κ. 
Σπόρος Ποταμιάνος, Άόαν. Φούφας, 
οι κ. κ. Εύστ. Ζηργάνος (ό Ραγιάς), 
I. Καποδιίστριας, Γ. Στράγγας, Γ. Μα- 
κρής κΐλπ. Άλλά δέν πειράζει... θά πα- 
ρουσιασΰή εύκαιρία νά μάς δείξουν οί 
καλοί μας φίλοι τά αΐσθήιατά τους. 
Τό έλτίίζουμε καί τό—άπευχόμεόα !

ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠ’ΟΛΟ ΤΟ... ΕΘΝΟΣ
ΜΙΑ ΚΟΤΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ε

ΠΤΑ ΓΛΩΣΣΕΣ.

ΕΊς τό χωρίου Πρίνκλιν τών πε-.· 
ριχώρων τής ’Αμερικής, ένας δη
μοδιδάσκαλος όνόματι Φόρστα, ει- 
νε ό εύτυχής κάτοχος της πλέον 
Υλωσσο'μαΘ'οΰς δρνιβος τής περιο
χής του.

Ό έν λόγω διδάσκαλος, έπί τρι
άκοντα συνεχή έτη άγωνιζόμενος, 
κατώρθωσε νά μαθη είς τήν έξυ- 
πνοτάτην κότταν του έπτά όλοκλή- 
ρους γλώσσας. Καί πράγματι, ή 
περίεργη αύτή δρνις εννοεί άμέ
σως καί προσέρχεται διά νά φάγη, 
όταν ό κτήτωρ της τόν καλέση μέ 
τήν λέξιν «έλα», είς οποιανδήποτε 
έκ τών έπτά γλωσσών, τάς όποιας 
γνωρίζει άπταίστως.

"Ηδη ό δημοδιδάσκαλος έκτελεϊ 
μέ τήν όρνιθα αύτήν νούμερα είς 
τά Ιπποδρόμια καί κερδίζει άρ- 
κετά.

Μέ λίγα λόγια περνά... ζωή καί
•κόττα I

ΜΙΑ ΦΑΛΑΙΝΑ ΠΟΥ ΠΕΤΑ!

Ύπεράνω τοΰ ’Ατλαντικού ’Ωκε
ανού, τάς ήιμέρας αύτάς, βεόΐται 
μία τεραστία φάλαινα, ή όποια ϊ- 
πταται διαρκώς, χωρίς νά φαίνε
ται, δτι έχει διάθεσιν νά...προσγει 
ωβή.

ΟΙ κάτοικοι τοΰ ’Ατλαντικού ’Ω
κεανού άδυνοττοΰν άν έξηγήσουν 
τό μυστήριον αυτό, προσπαθοΰν δέ 
νά συλλάβουν τήν Ιπταμένην φά- 
λαιναν μέ έξόβεργες καί καπατζέ- 
δες, πού στήνουν είς τάς κορυφάς 
τών κυμάτων.

Άπό τούς ειδικούς πιστεύεται, 
δτι ή άτυχής φάλαινα θά έχη κα
ταβροχθίσει, άφηρημένη, κανεν ά
εροπλάνον, τοΰ όποιου ή έλιξ έξα- 
κολουθεΐ νά στρέφεται καί είς τήν 
κοιλίαν της άκόμα, πράγμα πού 
τήν ύποχρεώνει νά πετά.

Κατόπιν αϋτοΰ άναμένεται ή 
σύλληψίς της, ευθύς ώς έξαντληθή 
ή.,.βενζίνη.

ΔΥΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΠΟΔΙΑ!
Είς τό Κριεικοΰκιον τής Καλι- 

φορνίας ζοΰν δύο περίεργοι άν
θρωποι πού έχουν τέσσερα πόδια.

ΟΙ κάτοικοι έπί έτη τούς θεω
ρούσαν ώς φαινόμενου καί έπλή- 
ρωναν είσιτήριον διά νά τούς Ιδοΰν 
είς τήν όδόν Άθηνάς τής Καλι- 
φορνίας.

Τελευταίως, δμως, άπεκαλΰφθη, 
δτι ήσαν άπατεώνες καί συνελή- 
φθησαν άπό τήν άστυνομίαν, ή ό- 
ποία, πραγματικώς, μπορεί νά ’πή 
κανείς, τούς έβαλε «τά δυό πόδια 
σ’ ένα παπούτσι».

Καί τώρα, όσοι τήν είχαν πάθει, 
κλαΐνε τά λεφτά τους, γιατί δέν 
είχαν τήν έξυπνάδα νά σκεφθοϋν, 
δτι άφοΰ ήσαν δύο άνθρωποι, ήταν 
πολύ φυσικόν νά έχουν τέσσερα 
πόδια.

Δύο δ ένας καί δύο ό άλλος.
Τί ζώα (τετράποδα) πού είνε ό 

Κόσμος!
(Συνέχεια)

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΝ

'C σύζυγος πρός τήν γυναίκα του.—Κατέβασε το φουστάνι σου, Εύ- 
ρυδίκη...δέν ντρέπεσαι λιγάκι;!

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΦΕΛΕΙΑ

Ί — ι'ιπιχ: £.συ ειοχι αντρουΛί) *»^ιι μνΛίς αυτή τή
στιγμή δίπλωνα τό χαλί γιά νά σκουπίσω τό δωμάτιο.

laioTFonm »i τερον

ΕΙΝ’ ΩΡΑΙΟΣ...
Είν’ ώραίος ό Μπέν Χούρ, 
όταν μπαίνει στό ά χ e ύ ρ! ·
'C Νοβάρρος ό Ραμόν, 
όταν τρώει ταραμόν.
Καί ό Κούπερπί ό Γκάρυ 
σάν γκαρίζει στό φεγ- 

(γ α ρ ι!
Ό Άδόλφος ό Μανζοΰ 
όταν τρώει τό μαντζοΰ...
Καί ό Κούγχαν, λέν ό Τζάχι 
είν’ άπό μεγάλο τζάκι.
Ή ωραία Αιάνε Χάϊντε, 
όταν λέει· τώρα άειντε!
Ό τενόρος Τίτο Χκίπα 
σάν τά πιή, γίνεται σκνίπα.
Τής όθόνης είν’ Μικάδος, 
ό καλός Φάειτ Κονράδος.
Μα ή Ντανιελ Παρόλα, 
αύτή 8ά τά πάρη όλα!

Α. ΣΤΕΡΗΣ

ΕΥΓΕΝΕΙ! ΦΙΑΜΟΞΈΣ
ΝΑΓΡΑΦΑ ΣΑΝ...

Ν&γραφα σάν τόν "Αγγλο τό Σαιξ 
(πήρο!

Μελά 8έ νά μέ λέγανε καί Σπυρο..

Νάγραφα σάν τόν Τίμο Μωραίτινη 
3ά ήμουν χρονογράφος...στό καν

ί τίνι...
Νάγραφα σάν τό φίλο Λιδωρίκη 
δά ήμουν λογογράφος....τεφαρίκι... 
Νάγραφα σάν το Βλάχο τό Γεωργη 
θά τρέμαν μπρος μου βουλευταί 

(καί ύπουργοί....
Νάγραφα σάν τό βουκυδίδη τον 

(παληο 
δέν δάχα τωρινό μου ταίρι 
δά μέ διαδάζαν τά παιδάκια στο 

(σχολειό 
καί δάχα γιά μεταφραστή μου τό 

(Λεύτερη··.
Νάγραφα όπως γράφει ή «Παπα- 

(ρούνα» 
δά μέ μαυρίζανε στό ξύλο σάν κου- 

( ρούνα....

ijmnovniiyfm’
Παραααλοΰνται αί άναγνώστ·ρκη 

και άναγνώσται μας δταν πάσχουν 
άπό οίονδήποτε νόση?ια, νά ζητούν 
5ι’ άλληλογραφίας τήν συμβουλήν 
τοΰ ειδικού κτη"?:άτρου τής «Παπα
ρούνας».Κατόπιν δύνανται νά άποθνή 
σκουν ήσυχοι.

**«

ΡΩΜΑΝΤΙΚΟΝ NEON. Ή χειρ» 
νακτική έργασία βλάπτει ε*ς τήν 
ήλικίαν σας. Τό μόνον άποτελεσμα- 
τικόν φάρμακον κατά τής παθήσε- 
ώς σας είνε ή συχνή έπίθεσις δρεμ- 
.μένων πετσετών έπί τοΰ πάσγοντος 
μέρους.

*»*
ΓΕ2ΡΓ. ΚΑΡΑΤΣΚΑΚΗΝ 

(στρατηγόν). — Τό μυστηριώδες 
βιολί τό όποιον άκούετε είς τήν κοι
λίαν σας προέρχεται άπό άλλους λό
γους καί δγι έκεινους πού νομίζετε. 
Ειδικόν φάρμακον δέν υπάρχει. Δί
αιτα μόνον χρειάζεται, ά>Αά αύτήν 
τήν κάνετε...

Τί νά σάς πούμε κι’ έμείς;!
’Αν σάς ένοχλεΐ δ ήχος τοΰ βι·· 

λιοΰ, βάλτε... σορντίνο!
***

ΠΑΡΘΕΝΟΝ ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗΝ. 
— ’Από δσα μάς γράφετε διεγνώσα- 
μεν δτι τά συμπτώματα αύτά όφεί- 
λονται είς τήν άσθένειάν σας.

Τό μόνον άποτελεσματικόν φάριια 
κον είνε νά λαμβάνετε άρκετάς δό
σεις τήν ήμέρα άρσε'Λκόν.

***
Ψ. ΚΕΦΑΛΑΝ (Κεφαλληνία) .— 

Ό πονοκέφαλος σας κατά πάσαν nt 
θανότητα είνε χρόνιας. Δέν είνε δυνα 
τόν λοιπόν νά θεραπευθή. Τό μόνον 
πού μπορείτε νά κάμετε είνε νά άπο- 
τανθήτε είς τόν λήσταρχον Καραθα- 
νάσην. Μόνον δταν σάς άφαιρέση τήν 
κεφαλήν σας θά ησυχάσετε κάπως.

Μ»
ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΝ ΧΩΛΟΝ. — 

Άποκόώατε καί τόν άλλον πόδα 
σας διά νά μή χωλαίνετε. Μόνον έ
τσι θά έπέλθη ή ισορροπία.

ΦΡΕΝΟΒΛΑΒΗ (ένταύθα). — 
Άπό τά συμπτώματα πού μοΰ άνα- 
φέρετε φοβούμαι δτι σάς έχει... στρί
ψει. Μή φοβείσθε δμως. Ελάτε νά 
συναντήσετε τόν διευθυντή τής «Πα 
παρούνας» μέ τόν όποιον θά συνεννο- 
ηθήτε κάλλιστα.

Κ. X. Ψ. (Βόλον). — Δέν είν« 
τίποτα. "Ενα απλό συναχάκι. Μέ τήν 
βοήθειαν δμως ένός καλού Ιατρού ύ· 
πάρχει κίνδυνος καί ν’ άποθάνετε Α
κόμη.

Ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
-------- ------------

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΦΕΛΕΙΑ
Ό Δάσκαλος. Πές μου έσύς 

τί ζώον είναι ό όνος ;
Μ α δ η τ ή ς! (Κυττάζει τόν δά

σκαλο χωρίς νά άπαντά).
Δάσκαλος. Τί μέ κυττάς, 

παιδί μου ! Δέν έχεις ίδή ποτέ σοι» 
γαΐδαρο ; !
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Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΓΚΑΡΔΙΟΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ1Σ1ΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 
ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΑΥΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ

Ο κ ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΞΕΣΦΕΝΔΟΝΙΣΕ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΤΟΥ ΒΕΝ1ΖΕΛΟΥ
Ο κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΕΓΙΝΕ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟΣ 

Οκ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ 
ΠΙΣΩ ΑΠ’ΤΑ ΜΟΥΣΤΑΚΙΑ ΤΟΥ 
ΦΩΝΑΙ-ΠΑΝΔΑ ΙΜυΝίΟΝ-ΑΝ Π ΓΚΛΗΣΕΙΣ

Ο ΠΛΑΣΙΗΡΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΗΡΥΞΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΝ
Ουδέποτε συνεδρίασι; τή; Βου

λή; διεξήχθη εί; τόσον φιλικόν 
χαι εγκάρσιον πνεύμα όσον ή χθε
σινή.

Από ένωρι; ώπλισμένοι ω; α
στακοί ήρχισαν νά προσέρχωνται 
ei δουλευταί διά νά παρακολουθή
σουν τήν ιστορικήν αύτήν συνεδρι 
αοιν.

Ό κ. Βενιζελο; αφού έρραψε ε- 
ιτιμελώ; τό στόμα του καί έδου- 
λωσε τά ώτα του μέ στόκον, προσ- 
ήλθε καί αύτό; στή Βουλή, διατε
θειμένο; νά ΰπερασπισθή κατά τής 
αδίκου καταγγελία; τοΰ κ. Μ έτα
ξα περί ήθική; του αύτουργιας.

.Μεταξύ τών άλλων βουλευτών 
έπεχείρησε νά είσέλθη είς τήν αί
θουσαν τή; συνεδριάσεως καί ό συμ 
παθέστατο; πολιτευτής ’Ύδρας κ. 
Μπούμπουληξ. Πολλοί φίλοι του ό
μως τού συνεστησαν νά παραιτηθή 
τής άξιώσεώ; του αυτής, καθότι 
διά τής εισόδου του υπήρχε κίνδυ
νος νά πάθη ή Βουλή...καθίζησιν.

Λαί πράγματι ό κ. Μπούμπουλη; 
άπεβαλε άφ’ εαυτού άρκετόν δαρο; 
τή; αδιαλλαξία; του και είσήλθε 
εί; τήν αίθουσαν έλαφρό; καί εύ- 
χαρι; ώ; έλέφας.

* * *
*Αμα τή ένάρξει τής συνεδριά- 

σεως. ό κ. Μεταξά; έπρότεινε εί; 
τήν Βουλήν νά συστηθή ειδικόν 
ισόβιον δικαστήριον διά τον κ. Βε 
νιζέλον διά νά τόν δικάζη έπί η
θική αύτουργία τρεις φορά; τούλα- 
χιστον τήν ήμέραν.

~’ΣΑΛΔΑΡΗΣ. Δέν τό δέχομαι. 
Είιιαι υπέρ τών οικονομιών...

ΜΕΤΑΞΑΣ. Μά θά είσπράττο-· 
μεν δικαστικά έξοδα.

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ. Αδύνατον!
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ. 0ά παχύνη.
ΚΟΝΔΥΛΗΣ. Έγώ προτείνω : 

νά τόν κρεμάσουμε.
ΦΩΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΩΡΕΙΑ. 

Ναι, ναί, άπό τά....μουστάκια σου.
ΜΕΤΑΞΑΣ. ’Επιμένω νά γίνη 

δικαστήριον!
ΣΑΑΔΑΡΗΣ. ”Οχι! Όχι! Ό

χι
3ΕΝΙΖΕΛΟΣ. Μά σά; παρακα

λώ...κάντε το, θά μέ ύποχρεώσετε.
Γίνεται πανδαιμόνιον. Ό Πρό

εδρός κρούει τόν κώδωνα δαιμονι
ωδώς.)

3ΟΖΙΚΗΣ. Έάν δέν πάψετε θα 
διατάξω γενικήν...κένωσιν τή; αι
θούση;.

ΜΙΑ ΦΩΝΗ. Αύτό είνε άσέβεια 
κατά τή; Βουλής. Τί τό περάσατε 

μέοοε;
ΙΕΝΙΖΕΛΟΣ. Τώρα είσήλθα εις 

την....ούσίαν καί πήρα...μυρουδιά! 
Ξέρετε έγώ τά λέω καθαρά. Είμαι 
ειλικρινής!

ΜΠΟΥΜΠΟ ΥΛΗΣ. Δέν σέ πι
στεύω μέχρι; δτου νά...πεθάνης!

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Κι’ άν πεθάνω;
ΜΙΑ ΦΩΝΗ. Απ’ τό στόμα σου 

και στοϋ θεού τ’ αύτί.
ΜΠΟΥΜΠΟ ΥΛΗΣ (πρό; τόν 

Βενιζέλον). Έσύ έκανες τήν in»· 
νάστασι!

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ....
ΜΠΟΥΜΠΟ ΥΛΗΣ. Εσύ έδιχα- 

σες καί διχάζει; τήν Ελλάδα!
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ....

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ. Δέν είσαι < 
ξιο; παρά μονο γιά να βλάπτη;!

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ...
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ. Σέ σιχαίνο

μαι!
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ....
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ. Σέ μισώ ! 

Σέ άπεχθάνομαι! Διχαστή, εκβια
στή, έπαναστάτη!

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ...
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ. Γέρω ξού

ρα!...
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Εί; τήν ©ύσιαν, εί; 

τήν ούσίαν, κύριε συνάδελφε. Έάν 
έκφυγετε πάλιν τοΰ θέματο; θά δι- 
ακόψω τόν.,.λόγον μου.

ΦΩΝΑΙ. Κόφτοοοο! Κόφτοοοο!
ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ. Σά; παρακακώ 

γαλήνη. Διατί προσβάλλετε τόν ά- 
ξιότιμον κύριον άρχηγόν τή; άι τι 
πολιτεύσεω;; θέλετε ό θεό; νά 
σά; κάνη έτσι;

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. "Ημουν βενι- 
ζελικό; άλλά τώρα δέν είμαι!

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Τήν υγείαν σου 
νάχη;!

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. 
κοπά;...

ΒΟΖΙΚΗΣ. Έγώ 
Είμαι πρόεδρο;!

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. 
δεν σά; άντελήφθην!

ΒΟΖΙΚΗΣ. Ούτε κΓ έγώ.
ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ. Το κίνημα Πλα 

στήρα δέν ήταν παρά ένα; πολ
λαπλασιασμό; τοΰ διχασμού.

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ. Κι έγώ είμαι το 
...κρατούμενον!

ΜΕΤΑΞΑΣ. Συνεχιζων έν συ
νεχεία συνεχίζει τήν συνέχισιν τή; 
συνεχεία; του περί τή; συνεχίσεω-, 
τή; συζητήσεω; τού δικαστηρίου, 
καταθέτει εί; τήν Βουλήν αρχι
τεκτονικόν σχέδιον διά τήν άνέ- 
γερσιν τού νέου δικαστικού μεγά
ρου, τό όποιον θά στεγάζη τα; η
θικά; αύτουργία; τού Βενιζέλου.

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ. Άρνεϊται και 
όργισθεί; άπέρχεται τη; αιθούση;. 
(Μετά πέντε λεπτά έπιστρέφει).

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Μέ τί; ύγείε; 
σα;!

Κατόπιν ή Βουλή διαλύεται ήσυ- 
χω; καί οί βουλευταί έν σώματι 
μεταβαίνουν εί; τόν σταθμόν πρώ-1 
των βοηθειών. Ή κατάστασι; τή; I 
Πατρίδο; δέν έμπνέει άνησυχία;!

ά

’Επιτρέπω δια-

δέν έπιτρέπω!

Συγγνώμην

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Ύπδ άστυνομικών δργάνων συν· 

έλήφθη δ σεσημασμένος λωποδύ
της ’Ιούδας Προδοτίδης, άπό πολ- 
λοΰ καταζητούμενος. Είς τά θυλά
κιά του άνευρέθησαν τριάκοντα 
άργυρα κέρματα. Ό συλληφθείς 
άπεπλάνα (I) τά θύματά του διά 
τής γνωστής λωποδυτικής μεθόδου 
... τοΰ φιλήματος.

Είς τό κρσττητήριον, δπου τόν 
ένέκλεισαν, έδειξε τάσεις αύτοα- 
παγχονισμοΰ, άλλά ό σκοπός ά- 
στυφύλα^ κατώρθωσε νά τόν συγ- 
κρατήση. Ό ’Ιούδας, δμως, έδή- 
λωσεν, δτι τήν έρχομένην έβδομά- 
δα άσφαλώς θά έπιτύχή ν’ άπαγ- 
χονισθη, Βαρυνθείς πλέον τήν μαρ
τυρικήν ζωήν του.
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ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, 
ΤΑ ΠΑΘΗ :ΟΥ!
Ή όγδομάδα τών Παθών άρχευει 

(άπό αύριο, 
τό θείο δράμα, πού τό λέν, τού Ί- 

(αού τοϋ Ναζωραίου 
κ’ ιδού ύ Νύμφιο; έρχεται με ύφον 

(τρέ μακάβριο 
καί έχοντα; στήν όψη του τή σταμ- 

(πα τού μοιραίου.

Μεγαλοκυριακάτικα μέ βάγια τον 
(δοξάζανε 

κ’ εύλογημενο;, φώναζαν, ό έρχο- 
(μενο; έν τάξει, 

καί τρέχανε ξοπίσω του καί rev 
(ζητωκραυγάζανε 

κ’ οί Φαρισσαϊοι έσκύλλιαζαν και 
(είχανε λουφάξει.

Κι’ άπέ τονέ τσακώσανε· μ’ ένα 
(μονάχα φίλημα 

δ μαθητή; τόν πρόδωσε Ίουδα; ό 
(Ίσκαριώτη;. 

τον πήγαν στό Πραιτώριο καί δρε- 
(θηκε σέ δίλημμα 

ό Πιλατόγλου ό Πόντιο; ποΰτανε 
(λέρα πρώτη;.

»»»
Νάν τόν άφήση γύρευε, μά κείνοι 

(έπιμένανε 
κι’ όλοι φωνάζαν «σταύρωστον» ά- 

(μέσω^ κΓ «άρον-άρον« 
γιατί θά καταγγείλουμε στή Ρώμη 

(έμεϊξ έσένανε 
κ’ έκεϊνο; έφοδήθηκε κ’ έχασε ού- 

(λο το θάρρον!

Αί, ρέ Χριστέ, τά πάθη σου! Πώ; 
(πάθο; καταδέχτηκε; 

κ’ έκατσε; καί σέ κάνανε περίγελο 
(οί κακούργοι 

σέ φτύσαν, σέ μαστίγωσαν, μπατσί- 
(στηκε; κ’ έμπαίχτηκε; 

καί άπό σέ προτίμησαν τό Βαρρα- 
(βά οί μούργοι!

”Ετσι πού τά κατάφερε; κΓ ό Πε- 
(τρο; σ’ άπαρνήθηκε 

καί σ’ έβαλαν και κάθισε; ήμερε; 
(τρεϊ; στόν τάφο 

κΓ όπω; έφάνη; ταπεινό; κάνει; δέ 
(σέ φοβήθηκε 

κι’ άστέρα σέ έχάνχνε στόν κινη- 
(ματογραφο.

»««
νά σοΰ κάνω πού πολύ άργοτε- 

(ρα γεννήθηκα 
άφησα και σέ πιάσανε—-μέ τό 

(μπαρδόν, Χριστέ μου, 
τσόφλια καί σοΰ φέρθηκαν βε- 

(ρέμικα κΓ άνήθικα.
Νά ζούσα, δέ θά σ’ άφηνα νά σταυ- 

(ρωθήί ποτέ μου.
ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

Τι

κΓ

τά

ΜΑΤΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

— Τβκνον μου, πρΑ-wi νΛ νψττέψϊΐς 
ήμερες ποΰ είνε...

— Νηστεύω, πήτερ μου, τριακόσιες 
έξήντα «έντε μέρες τό χρόνο. Φτά
νουνε ;
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ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΕΞΟδΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΤΑ
TOVI ΜιΙΕΚΡΗΔΕΣ ΑΝ ΔΙΚΑΣΟΥΝΕ 
ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ ΙΟΥΣ ΘΑ ΞΟΔΙΑΣΟΥΝΕ!

ΣΙΚΑΓΟΝ. (Τοΰ άπεσταλμέ- 
νου μπεκρή μα;). Άπό χθέ; τήν 
νύκτα άφέθη έλευθέρα ή κατανα- 
λωσι; τών οινοπνευματωδών πο
τών καθ’ όλην τήν Αμερικήν. Ci 
'Αμερικανοί προσήρχοντο άθροοι 
εί; τά ζυθοπωλεία, οινοπωλεία, ού 
ϊσκιοπωλεϊα κλπ. τοΰ νέου Κόσμου 
άλλά δέν έπιναν καθόλου. "Η α
φθονία τών ποτών καί ή έλευθερια 
μέ τήν όποιαν' έπωλοΰντο, δέν προσ 
έδιδαν κανέναν ρωμαντισμον εί; 
τήν ιεροτελεστίαν αύτήν τή; μέ- 
9η$.

Οί διψασμένοι πελάται τών κέν
τρων, άπογοητευμένοι έπέστρεψαν 
εί; τά; οικία; των δπου κατεκλι- 
θησαν άπό τά; έπτά τό βράδυ (ώ
ρα Αθηνών II π.μ.)

Ή αστυνομία είχε καταρτίσει 
περί τά; πεντακόσια; χιλιάδα; συ 
νεργεΐα άστυνομικών διά νά συλ
λέγουν άπό τά; όδούς τού;...ποτο- 
πλήκτους.

Παρ’ ολα; όμως τά; έρευνας των 
δέν κατόρθωσαν' νά άνεύρουν πα
ρά ένα μόνον μεθυσμένον ό όποιο; 
έγινε διάσημο; εί; τήν Αμερικήν.

Ή φωτογραφία του έδημοσιευθη

είς όλα; τά; εφημερίδα; καί πε
ριοδικά. ή δέ αμερικανική κυβερ- 
νησι; τόν ώνομασε συνταγματάρ
χην. Πολλαί κινηματογραφικαι έ- 
ταιρεϊαι τοϋ έπρότειναν νά παίξη 
στην οθόνη μέ τεράστιον μισθόν.

Ώς πληροφορούμεθα, ό έν λόγω 
μεθυσμένο; ήταν ό γερουσιαστή; 
βόλοτεντ, ό όποιο;, ώς ενθυμούν
ται οϊ άναγνώσται μα;, είχε κάμει 
τόν νόμον τή; ποτοαπαγορεύσεω;.

Χθέ; άργά τήν νύκτα ό μεγα- 
λέμπορο; οινοπνευματωδών ποτών 
κ. Άλ. Καπόνε παρουσιασθει; εί; 
τόν πρόεδρον των Οίνομενων Πο
λιτειών τον παρεχάλεσε νά έπα- 
ναφέρη τόν νόμον τή; ποτοαπαγο
ρεύσεω; διότι άλλέω; give αδύνα
τον νά έξοδευθούν αί μεγάλαι πα- 
ρακαταθήκαι ζύθου χαί άλλων πο
τών πού υπάρχουν.

Ό κ. Πρόεδρο; ύπεσχέθη ότι θά 
κράτηση καλά τά οίνία εί; αύτήν 
τήν ύπόθεσιν. 0ά διώξη δέ πινι- 
κώ; πάντα μή παραβάτην τή; πο- 
τοαπαγορεύσεω;. Κατόπιν αυτού ό 
χ. Άλ. Καπόνε τόν χέρασε ένα 
έκατοσταράκι!

ΟΙΚΓΡΟΣ ΔΙΑΜΕΑΙ»ΜϋΣ
Παρουσιασθείς σήμερον τήν πρω 

ΐαν είς τόν εισαγγελέα ’Αθη
νών ό Γεώργ. Πρακατζάρης, υπέ
βαλε μήνυσιν κατά τοΰ παντοπώ 
λου Μ. Φρισίκη, διότι, καθ’ ήν ώ- 
’αν έψώνιζεν είς τό κατάστημά 
του, τόν διεμέλισεν οίκτρώς. Γενο- 
μένων προχείρων άνακρίσεων, ά- 
πεδείχθησαν τά έξής:

Ό μηνυτής είχε μεταβή είς τά 
κατάστημα τοΰ Φρισίκη καί έζήτει 
μίαν όκάν μέλι, πρώτης ποιότητος. 
Ό μηνυόμενος τοΰ παρουσίασε 
δείγματα άπό δλα τά είδη μέλιτος 
πού είχε. Κανέν, δμως, άπ’ αύτά 
δέν ήρεσεν είς τόν άγοραστήν.

—Μέλι είνε αύτό, έλεγε, ή..., καί 
άνέφερε ένα άλλο προϊόν πού εΐνε 
γνωστόν, όσο καί τό όνομα του 
Καμπρών.

Είς τό άκουσμα, όμως, τής λέ- 
ξεως αυτής, ό παντοπώλης όργι- 
σθείς — καθότι έθίγη έπαγγελμα- 
τικώς — έπέταξε όλόκληρο τό δο
χείο μέ τό μέλι κατά τού πελάτου 
του καί τόν..,διεμ έ λ ι σ ε ν οίκτρό- 
τατα.

Ό παθών έξακολουθεί νά... γλύ- 
φεται!

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑ ΜΟΥ
Συνελήφθη χθές καί κρατείται 

είς τάς άγκάλας της συζύγου του 
δ Γ. Φερταντζής, διότι άπεπειράθη 
νά βιάση τήν θύραν τοΰ κοιτώνας 
του καί νά έξέλέη τά μεσάνυχτα 
λάθρα πρός συνάντησιν τής έκλε- 
κτής τής καρδίας του.

Ό συλληφθείς υπεβλήθη ύπδ τής 
συζύγου του είς κούραν, κατόπιν 
τής όποιας, τοΰ εΐνε άδύνατον νά 
έπιθυμήση πλέον τήν έκλεκτήν τής 
καρδίας του.

ΑΠΑΓΩΓΗ
Ή δίς Γοργώ ’Ανδρονίκου άπή- 

γαγεν έκουσίως τόν νεαρόν Χάρην 
Σβέλτον. ΟΙ άπαχθέντες ένυμφεύ- 
θησαν. Καί τώρα ή Γοργώ καί... 
Χάρην έχει!...

Ν-ΥΣ1ΑΙΗ ΣΙΕΙ ΜΗ

AtATlON AHcPiMOiklOY
Χθές δ καιρός ήτο καθ’ άπασαν 

τήν Ελλάδα τρικυμιώδης. Κύμα 
καύσωνος έπιπεοόν έπί της καρδι
άς γηραιού κυρίου, τόν έτραυμά- 
τισε σοβαρώς ή σύζυγός του. Ή 
θάλασσα είς τδ ΑΙγαϊον βροχερή. 
Ή άνοιξις ευνοεί τούς γάμους, ώς 
έκ τούτου δ σεισμογράφος τού ’Α
στεροσκοπείου σημειώνει κατά τήν 
νύκτα συνεχείς σεισμικός δονή
σεις, Ισχυρός έντάσεως.

Η ΧΑΡΤΟΡΡΙΧΤΡΑ

δτι δ 
έν τή 
σιζη-

Π Λ,ηροφορούμεΟα άρμοοίως 
■ταμοεόνηρος Κρής Ε. Κ. ΙΛέΙλος 
έτπόυμίρ του &υως άχοφύγη τήν 
τησιν ό,τί τών ευθυνών τοΰ κινήματος 
τής 6ης Μαρτίου σκοπεύει νά προμη- 
Οεύση είς τόν κ. Π. Τσαλδάρην ένα 
φύλλον τής «Παπαρούνας» δια νά τόν 
βυόίσπ είς Οτνσν. Ό κ. Πρωθυπουρ
γό; δς προσέξρ. Τόν προενδοποιοΰιιεν.


