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ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ ΣΕ ΒΔΟΜΑΔΑ

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πέθανε ό Βδελλόπουλος. Πεθα- 

νε ό πλανόδιος κήρυκας τοΰ θειου 
λογου. ό άνθρωπος μέ τήν ακατά
βλητη πίστη ατό Ιδανικό πού είχε 
τάξει σκοπό τής ζωής του. Ποτέ 
πειό ένβουσιώδης ρήτορας δέν εί
χε βρή πειό ενθουσιώδες κοινο. 
Άλλά οί ένδουσιασμοί τοΰ δασκά
λου καί τοΰ κοινοΰ του είχαν δια
φορές. Εκείνος ήταν ό άνδρωπος 
πού παδαινόταν για κείνα πού έ
λεγε. ’Εκείνοι ήσαν οί άνβρωποι, 
πού κινούμενοι άπό έναν όμαδικο 
σαδισμό στήν έμφάνισί του, τοΰ 
καβιστοΰσαν τό έργο τού ίεροκήρυ- 
κος, αληθινά μαρτυρικό, σάν ιερα
ποστόλου στή ζούγκλα. Τόν κακο
μοίρη τό δάσκαλο! Μέ μονά όπλα 
τή μαγκούρα καί τό εύαγγέλιο, μο 
νος καί...άνοργάνωτος έναντίον ό
λης τής Οργανωμένης πρόγκας, που 
ξεσποΰσε μέ τήν πρώτη του λέςι: 
’Αδελφοί μου. Πάντως, πρέπει να 
τοΰ άναγνωρισδή ένα πράμα: Χά
ρη στή συχνή, τήν πάντοτε ινή του 
έπαφή έπί χρόνια Ολόκληρα μέ τό 
...ποίμνιό του είχε άναπτύξει ύπέ- 
ροχα προσόντα στρατηγικής. "Αρ
γος πολυόφδαλμος, μυΐγα μέ χίλια 
μάτια, έβλεπε άπό παντού. Κάτω 
άπό τίς τρύπες τής ρεδιγκοττας του 
υπήρχαν μάτια. Μάτια πίσω άπό 
τό κεφάλι του, μάτι στην άκρη τής 
μαγκούρας του. ’Ενώ έκήρυττε το 
λόγο τοΰ βεοΰ μέ ένα στόμα, έκύτ- 
ταζε γύρω του, μέ χίλια βλοσυρά 
μάτια. Καί ήξερε τόσο καλά τούς 
εχθρούς του, ώστε κατηύβυνε τη 
μαγκούρα του αλάθευτα κατ επά
νω τους καί πρίν άκόμα ή πρόγκα 
έκδηλωδή έμπράκτως. Αμέσως δι- 
έκρινε τήν τσέπη τοΰ έχδρού πού 
φούσκωνε λιγάκι άπό τήν κρυμμέ
νη ντομάτα, ή τήν παλάμη, που 
κρατούσε τή λεμονόκουπα. Καί με 
ταξύ δύο ρητών τής Γραφής, κά
νοντας πώς κυττάζει άλλου, κατηυ 
βυνε τή μαγκούρα κατά τοΰ άφυ- 
λακτου γαβριά πού καβυστεροΰσε 
έπί πολλή ώρα νά έπισημάνη το 
μέρος τοΰ σώματος τοΰ δάσκαλου, 
όπου δά έστελνε τό δημητριακό 
προϊόν.

Παροιμιώδης έχει μείνει ή κατη 
γορία κατά τοΰ δασκάλου ότι άπ- 
ηύδυνε κατά τών έχβρών του τη 
βλαστήμια «Τόν Χριστόν σας!....» 
Ό γράφων τάς γραμμας αύτάς θε
ωρεί τον έαυτόν του υποχρεωμένου 
νά υπεράσπιση τήν μνήμην τοΰ δα 
σκάλου. "Οσες φορές ύπετέδη ότι 
ό δάσκαλος βλαστημούσε έπεφτε 
άπλώς θύμα παρεξηγήσεως. Κά
ποτε ό γράφων άκουσε πλήρη τη 
φράση τοΰ δασκάλου: «Βρέ, τον 
Χριστόν σας πού έγώ κηρύττω υ
βρίζετε. ΰβρίζοντές με», έλεγε έ δά 
σκαλος. Άλλά συνήδως δέν έπρο- 
φτανε νά τελείωση τή φράση του. 
Καί οί «έξυπνοι» "Ελληνες έκαμά- 
ρωναν ότι κατώρδωσαν νά φέρουν 
τον πλανόδιον ιεροκήρυκα στο ση 
μεϊο νά βλαστημήση τόν Χριστόν, 
πού τόν λόγον του έκήρυττε. Εί
χαν άνάγκη νά παρασταίνουν έ
τσι τά πράγματα, πρός δικαιολογί 
αν τής ομαδικής άνανδρίας των...

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έξεδόθη καί κυκλοφορεί τά τε- 

λευταϊον έργον τοΰ άποέιώσαντος 
μεγάλου Ιεροκήρυκας κ. Βόελλο- 
πούλου «Ό Δεΐπνος ό νηστικός».

J ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ | 

ΙογαμοςτουκαναΙ 
| ΝΕΡΟΝΟΣ ΒΑΡΕΛΑ |

1*ΙΛΙΑΙΤΕΡΑ ΙΟΝ 1ΝΜΝ0Π0Ν
LES SEPARES DES LECTEURS

Μέ ζωηρόν ένδιαφέρον παρακολου
θούν οί πβτέλληνες τήν έξέλιξιν τών 
σχέσεων μεταξύ τών έρωτοχτατημένων 
αναγνωστών καί άναγνωστριών τής 
«Παπαρούνας», δπως αύται— αί σχέ
σεις δηλαδή καί δχι αΐ άναγνώστριαι 
—έμφανιζονται άπό τών στηλών τοϋ 
μοναδικού μας περιοδικού (τό άποκα- 
λοϋμεν «μοναδικόν», διότι δτ>στνχώς, 
πρός τό παρόν δέν έχουμε άλλο !) Πράγ 
μάτι, μεγάλην έντάτωσιν έχει κάιμει είς 
δλομς, ανεξαιρέτως τούς άναγνώστας, 
ή ευπρέπεια τής γλώσσης καί ή έοολε- 
κτικότης είς τάς έκφράσεις, μέ τήν ό
ποιαν οί άλληλογραφονντες άπό τών 
στηλών τής «Π απαρούνας» απευθύνον
ται πρός άλληλους. ’Εννοείται οτι δι’ 
αύτό έχει λάβει τά μέτρα της ή διευ
θυντής μας, ή όποια ρητόν έχει θέσει 
ορον είς τούς άλληλογραφοΰντας, τήν 
διεξαγωγήν τής αλληλογραφίας των, 
έντός τών όρίων τής εύπρεπείας καί 
τής καλής συμπεριφοράς. Καί άπό τήν 
άρχήν αυτήν' δέν έχει καμμίαν διάθε- 
σιν νά παρεκκλίνη ή «Π απαροΰνα». 
Μιά καί άπεφάσισε νά γίνη ή παρηγο
ρήτρα τών κατατρεγμένων, ή προστά- 
τισσα τών αδικούμενων··, ή μάννα ή 
στοργική όσων πονούν άπό άγάπη, ή 
«Παπαρούνα» δέ θά κλείση τά φυλλο
κάρδια της σ’ έκείνους πού ζητούν άπ’ 
αυτήν τό βάλσαμο τής παραμυθίας. Καί 
καλεΐ δλους καί δλες νά χύσουν τόν 
πόνο τους μέσα στά φύλλα της. Κι’ 
δλ’ αύτά μέ μιάν αφιλοκέρδεια καί μιάν 
ανιδιοτέλεια απαραδειγμάτιστη καί πρω
τοφανή. Γιατί έκτος άπό τό γνωστά 
«εϊκοσαράκι», πού εισπράττει γιά μεσι
τεία άπό τού,ς έπιστολογράφους της, ή 
«Παπαρούνα» δέν ζητεί τίποτ’ άλλο.
Σημείωσις «Παπαρού

νας». "Οσοι άπό τούς άναγνώστες 
καί τίς άναγνονστριές μας δέν είνε Α
διάκριτοι καί δέν έχουν τήν περιέργεια 
νά μαθαίνουν τά μυστικά τών άλλων, 
δέν είνε υποχρεωμένοι νά παρακολου
θούν αιπή τή στήλη.

’Αλληλογραφία αναγνωστών.
"Οσοι άπό τούς άναγνώστες καί τίς 

άναγνώστριές μας, έπιθυμούν νά αλλη
λογραφήσουν άπό τή στήλη αύτή, πα- 
ρακαλοΰνται νά μεταχειρίζωνται ψευδώ
νυμο. Δέν είνε άνάγκη νά ρεζιλεύωνται 
άδέκως.

Π αραστρατημέν η ν ’ Αρ
σακειάδα, ’Ενταύθα. — Ξαναπάρ’ 
τά μούτρα σου, μωρή τσιμπλού, νά βγής 
όεραντεβού μέ τό Γιωργάκη τόν Κον- 
δύλη, πού έπεκδής έχει τό όνομα τοΰ 
στρατηγού, έχετε ξετρελλαθή ούλες μέ 
δαύτονε ! Έγώ, ιμωρή ζηλιαρόγατα, τόν 
είχα τόσους μήνες τόν περίφημο Γιωρ- 
γάκη, κι’ άν θέλω τόν έχω άκόμα ! Μω- 
ρέ, μούτρο πού διάλεξές ! Τί τοΰ ζήλε
ψες, μωρή ; Τά νιάτα του, τή λεβεντιά 
του, τά τσιγγελοστρρρι, .να μουστάκια 
του ή τήν παλληκαριά του, πού στάθηκε 
και τονέ τσάκωσε ό Κλάδος σέ νατανε 
μωρουδάκι ; Μά δς είνε ! "Ετσι, κάτι 
τέτοιοι βγαίνουν όνομα, ένφ άλλοι έχου
νε τή χάρη. Ωστόσο δέ θά σοΰ περά- 
ση, βρωμούσα. Θά στά τσουρουμαδήσω 
έγώ τά φτερά σου, παλιοκουροΰνα, πού 
θ’ άκοΰς Γλπκαδοποτισμένη Τσικουνίδα 
καί θά παίρνης μαύρο δρόμο—νουάρ 
σεμέν, γιά νά δής πώς ξέρουμε καί. 
γαλλικά. Άμή !

Γλυκαδοποτισμένη Τσικουνίδα

Δέ χωνεύω, κάτι τέτοιες σάν καί σέ
να, Στραδοπατημένη Π α ν
το ΰ φ λ α , πού δέν τηράς τις πομ
πός σου, μονέ κάθεσαι καί περιγελάς 
τίς καλύτερες σου. Μά τί νά σού κάνω, 
μωρή, πού δέ σ’ έχω μπροστά μου γιά 
νά σού φερθώ κατά πώς πρέπει σέ σέ
να καί στις δμοιές σου ! Φτοΰ σου «διά 
τών στηλών τής «Παπαρούνας», παλιο- 
φαφοΰτα, πού πήγες δήθεν γιά νά βά- 
λης τά δόντια σου καί κάθησε; καί τά- 
ψησες μέ τό δοντογιατρό μου I "Η θαρ
ρείς πώς δέν τάμαθα, παλιογκιόσσα, έ ; 
"Ας είνε ! Δέν καταδέχομαι ούτε νά σέ 
βρίσω, παστρικό τσανάκι, σκυλλομούρα 
τοΰ διαβόλου, άντροχωρίστρα, ξομπλιά
στρα, σουρουκλεμέ ! "Α νά μοΰ χαθής, 
κοκορρίζικη ξελογιάστρα, ναί !

Μπΐλλι Ντόβ,
Π λεμονιάν Σπλήναντέ- 

ρου, Καρπενήσιον. — Ώστε 
θαρρείς πώς ό Βίλλης Πρίτς έκανε οΰ- 
λο τό ταξήδι γιά τά γλυκά σου μάτια, 
κυρία Π λεμονιά, αϊ ; "Αμ δέν πας νά 
μάθης πρώτα άρθρογραφία, μωρή, πού 
φρήξαναι οί τρυπογράφοι τής «Παπα
ρούνάς», άπό τά άρθρογραφικά σου λά- 
θητα ; Μαίγας είς έ Κύριε καί μίστητή

MIO TO QFION ΔΡΑΜΑ

<·ιΛ σπάνιά φωτογραφία, εύρε- 
Θεΐσα είς τό άρχεϊον του μακαρί
του φωτορεπόρτερ τής «Παπαρού
νας», δστις παρηκολούθησε τήν 
σταύρωσιν τοϋ Χρίστου. "Εχει λη- 
φθή διά μαγνησίου τήν στιγμήν 
ακριβώς πού έξέπνευσεν ό Χρι
στός έπί τοΰ Γολγοθά καΊ έγένετο 
σκότος άνά πάσαν τήν γην.

ΤΟΖΗΓΗΜΑ TOV Κ«ΘΗΓΗΓΟΥ
ΚΟΪ ΣΒΩΛΟΥ

Ό χ. ύπουργός τής Παιδείας έ- 
κάλεσε χδές είς απολογίαν τον κα
θηγητήν τού Πανεπιστημίου κ. 
Σβώλον, διά τάς γνωστός κομμου
νιστικός ιδέας του. Ό κ. ύπουργός 
άκούσας τάς θεωρίας τοΰ κ. Σβώ
λου, άπεσβολώθη.

Πάντως τά πράγματα παρεστά- 
θησαν ύπερσβωλικά.

μου δταν έλθις έν τοΐς βασηλήασου! 
Κοττάς, μωρί, νά μηλάς σέ μένανε γιά 
Βιλληπρέτσηδ^ς ; Σά νά μίν τό ξέρι 
οΰλη ή ’Αθίνα μέ ποιάνε κειμήθηκε ό 
γόητας τό βράδη πού ίτανα* στίν ’Αθλ- 
να ! "Ε λιπόν, δν δέν τό ξέρις, μάθε το 
άπό μένανε. Μέ μαίνανε ! Ναί, μέ μαί— 
να—νε ! Κι απόξω περιμαινανε κόσμος 
κέ κοσμάκης νά πάρι σειρά. "Αμ δέ ! 
Τό χρισό μου ουται σημασήα τούς έδο- 
σε. Οϋλι τί νήξ, Τσαπερδόνα μου καί 
Τσαπερδόνα μου τό πάγαινε. Κέ τό 
προί, τό χρισό μου, μόλης έφιγε άπό I 
τίν άγκαληά μου έστιλε τελεγράφιμα 
στή Λίλιαν Χάρβεϋ ! «Ξέχασέ με πειά ! 
Έγώ μήα μόνο ποθό καί λατρέθω: τήν

Έρωτοχτυπημένη Τσαπερδόνα 
(Ή συνέχεια είς τό προσεχέςλ

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ, ίνενήκον- 
τα περίπου έτών. μέ άρτίαν μορ- 
φωσιν καί εύρΰ μέλλον, γνωρίζων 
άπταίστως ποδήλατου καί φυσαρ
μόνικαν ζητεί Βέσιν ώς....παππούς 
παρά όλιγομελεϊ οικογένεια.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΜΗΝΑ 
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΠΕΡΟΚΕ,,

ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ- ΜΑΥΡΕΑΣ- ΣΥΑΒΑΣ 
ΣΤΥΑΙΑΝΟΠΟΥΑΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ ΠΩΛ ΝΟΡ) 

“ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, 
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΓίΒΙΗΙΙΣ ΑΛΑΒΑΟΓΡΑΦΓΑ ΑΝΑΓΝΒΣΤβΝ
θυμός

Κακό! 
τά χάνω 
φονικό 
Θά κάνω!...

’Απελπισία
Ούρανοϊ! 
Χάλι! 
πονεΐ 
κεφάλι...

Ραθυμία
Τσιγάρο 
φουμάρω 
ξυπνώ, 
στρώμα... 
ρεμβάζω 
βγάζω 
καπνό 
στόμα!...

’Αθλητικό
Φούτ—μπώλ 
γκόλ, 
βαρά 
γερά, 
μπάλλα... 
τρεχάλα 
ούρρά!...

Μαρκόνι

Τό Σάββατον 22 ’Απριλίου:

ΜΕΓΑΛΗ XtfOEZHEFi!
ΑΒΑΗΤΙΚΟΥ ΠΟέΟΣΦΑΙΠΚΟΪ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΝΩΣΙΣ ΚΥΨΕΛΗΣ

"Ωρα 10 μ.μ. μέχρι πρωίας 
Αίθουσα «ΑΤΟΙΣ» 

όδός Πατησίων — Στάσις Λεβίδη 
Μερικά όνόματα άπό τάς κυρίας 
καί δεσποινίδας της διοργανωτικής 
έπιτροπης: Κακούρη, Άράπη, Βουλ 
τεψη, Μπαλάσκα, Γαρταγάνη, ©ε- 
οχαρίδου. Κατσιώτη, Παναγοπού- 

λου, Παγουλάτου κλπ. κλπ.
ΑΤΡΑΞΙΟΝ — ΧΟΡΩΔΙΕΣ — ΕΚ- 

ΠΛΗΞΕIΣI
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΡΟΥ
ΝΑΣ» ΑΝΕΛΑΒΕ ΝΑ ΓΡΑΈΗ 
ΤΑ ΣΑΤΥΡΙΚΑ ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕ- 
ΝΟΥΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ©Α ΑΠΑΓ- 

ΓΕΛ©ΟΥΝ...ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ.

Κον Ά λ. Συ ρ. ’Ενταύθα. — Τά 
καλαμπούρια σας έλήφθησαν. Άρ 
κετά καλα. θά δημοσιευθοΰν τό... 
καλοκαίρι.

Δυσανάγνωστο ν. — Σ υνέ- 
δριον τών... άδελφών τοΰ έλέους 
έλήφθη. Μετά τήν δημοσίευσίν του 
περάστε άπό τοΰ Συγγροΰ νά σάς 
....εύχαριστήσωιμεν.

Κ α κ ά κ η ν. — Έλάβα,με τάς 
κριτικός σας καί τάς έδώσαμε 
πρός κρίσιν.

Κ. Άντων. — Έλήφθησαν οι 
«"Υποπτοί» σας. Ύποπτευόμεθα ό
τι είνε καλό, θά τό δημοσιεύσω- 
μεν όταν διαλυθούν αι ϋποψίαι 
μας. Ή «Κοκαρδομανία» πολύ κα
λή καί θά τήν δημοσιεύσωμεν.

Θρασύβουλον. ‘Ενταύθα.— 
Έλάβαμε τό «Έκ βαθέων» καί 
άνεπνεύσαμεν έκ... βαθέων. Είνε 
τό μόνο καλό ποίημα πού... δέν 
μάς ήρεσε. θά τό δημοσιεύσωμεν 
όμως διότι άρέσει σέ σάς.

Κ. Ρ ο δ ο π.—Συνεργασία σας 
έλήφθη. Ό Πανυ—Έρώ—τατος εΐ- 
νε... Π—άνιαρότατος.

Βασ. Νεστορίδην, Καρδί
τσαν. — Σάς εύχαριστοΟμε γιά 
τά καλά σας λόγια. Συμφωνοΰ- 
μεν.

Γιάννην Πέρση ν.—Ή «Πέν- 
να» σας άρκετά καλή, άλλά δέν 
είνε «στήν πέννα», δπως περιμένα
με άπό σάς.

"Ελατόν. — Τό «Πάχος» σας 
καλό, άλλά άνυπόφορο γιά τώρα 
τό καλοκαίρι. Νά τό έλατώσετε I

Μάρκον Τσουένην. — Έ- 
λάβομεν τήν συνεργασίαν σας καί- 
τήν έπωλήσαμεν μέ τήν Δκ&ν. ’’Η
ταν τόσο κουτή, πού μάς έκανε νά 
λυπηθούμε, διότι έχομεν τήν άτυ- 
χίαν νά σάς— γνωρίζω μεν καί 
προσωπικώς.

Δάφνον Ξεφλούθαν.— Τό 
φουτουριστικόν σας ποίημα «Ένό- 
ρασες» πολύ καλό. Δυστυχώς δ
μως έχει περάσει κάπως ή έπικαι- 
ρότης του τώρα πού άδειάσαμε νά 
τό κυττάξουμε. Πάντως, παραθέ- 
τομεν κατωτέρω μερικούς στοί
χους:
Ρεβώδικα, χτηνωδικα
τσή σάρκας λάγνα αίστήματα,

Λαγγέματα, πλανέματα,
I οχητί Uxoco^d ‘ηχ,ω^ΧΛσοιί ι»χ

Τ σ ά φ! φ! φ! 
Φρουμάζουν, άτια, 

οι καϋμοί, 
οί ποθοπλάνταχτοι, οι τρανοί, 

δχτρητες, πάθ*α, μπόδια.
Χαλνάν παλάτια,

οι Σηκωμοί, 
κι’ οί Παρθένοι

—σκέλεθροι στά τριόδια !
Γ κ ο ύ π! π! π!

Μέσα σ’ όρμές, νεροσυρμές, 
τ’ άγεροπλάνα μύρια,

Νούφαρα, κΓ άλλα γοΰφαρα, 
σέ βάλτους καί μυστήρια I

Μ π ά μ! μ! μ!
Π. Ξ. X. ‘Ενταύθα. — Σάς ευχα

ριστούμε. Τά άποσταλέντα δέν έ- 
δημοσιεύθηισαν διότι ήσαν περισ
σότερόν έξυπνα άπ’ οσον χρειά
ζεται. Γράψετε κουφότερα, μή 
προσπαθείτε ν’ άλλάξετε τό πραγ
ματικόν ϋφος σας.

Γ. Φιλόπουλον. — Περιμέ
νουμε τή συνεργασία σας, δέν μάς 
στείλατε τίποτε. Τά πρώτα δέν 
μπήκαν γιά νά μή πέση ή κυκλο
φορία μας λόγω τής άδυσωπήτου 
καθαρευοΰσης, τήν όποιαν μετα- 
χειρίζεσθε.

Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΛΑΕΙ! 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΡΙΞΗΣ 

ΜΗΛΟ !
ΟΛΗ Η ΑΟΗΝΑ ΜΑΖΕΥΕΤΑΙ 
KAGE ΒΡΑΔΥ ΣΤΗΝ Ί Α- 

ΒΕΡΝΑ

ΤΟ “Π1ΚΕΡΜ1,, 
TOY I. ΒΟΥΓΑ

^ΟΔΟΣ ΑΟΗΝΑΣ — ΓΩΝΙΑ ΒΑΡ 
ΒΑΚΕΙΟΥ

Ή....άθωώτερη κουζίνα, τό δυνατώ- 
τερο κρασί καί οί....έλαφρότεροι 

λογαριασμοί
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ 

ΒΟΥΓΑ!
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ΠΩΣ ΕΠΕΡΑΣ’ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΚΟΣΜΟΝ, ΑΛΑ’ ΙΔΙΩΣ ΔΓ ΗΜΑΣ...
Χίλια έννεακόσια χρόνια καί τριαντατρία, 
άπ όταν εις αύτή τή γή γεννήθηκ’ ή λατρεία 
ένδς θεού πειδ ταπεινού κι’ άπ’ δλους πειδ ώραίσυ. 
’Ιησού τοΰ Ναζωραίου!
Ήλθε καί τήν ειρήνη του τήν άγια νά κηρύξη, 
άλλά καί σ’ άναστάτωση τόν κόσμο δλο νά ρίξη, 
ήλθε νά φέρη τήν καλήν, φαιδράν Ανατολήν 
καί ήλθε μάχαιραν βαλεΐν...
Ήλθε τά πάθη τά παλιά γιά νά τ’ άποκοιμίση 
κι’ ήλθε καινούρια μίση 
στά πλάσματά του γιά νά ένσπείρη 
και στό σταυρό τδ άγιο του κεφάλι γιά νά γύρη. 
’Ηλθε καί μάς έκήρυξε τό «άλλήλους αγαπάτε 
κι’ δταν σάς άγγαρεύσουν ένα μίλλι γιά νά πάτε, 
νά πάτε άλλο ένα, 
μέσα στό νοΰ σας έχοντας τδ χρέος σας και μένα». 
Κι’ είπε: σάν σάς μπατσίσουνε στό ένα μάγουλό σας, 
γυρίστε σεις καί τ’ άλλο, 
μόνο γιά νά τιμήσετε έμέ τδ δάσκαλό σας, 
πού έχω ρθη σέ βάσανα μεγάλα νά σάς βάλω. 
Κι’ άκόμα είπε’ δίνετε στόν Καίσαρα δ,τι άνήκει, 
ποτέ νά μή γυρέψετε στόν κόσμον άλλη νίκη, 
άπ' τήν ειρήνη τής ψυχής 
κι’ άλλη ποτέ παρηγοριά άπό τής προσευχής.
Μακάριοι οί έλεήμονες γιατί θά έλεηίθοΰνε 
κι’ δσοι έδώ παρηγορούν θά παρηγορηβούνε.
Μακάριοι, δταν σάς διώξουνε κΓ δταν σάς δνειδίσουν 
καί οί πραεΐς, δπού τή γή θενά κληρονομήσουν.
ΟΙ ταπεινοί τφ πνεύματι καί οί φτωχοί μακάριοι, 
(τότε δέν ήτανε γνωστοί άκόμα οί προλετάριοι!) 

Μακάριοι, δσοι άπό σάς διψούν δικαιοσύνη 
κι’ ή χάρη τους θά γίνη:
Αύτά καί άλλα δμοια έδίδασκε δ Χριστός, 
δσο στή γή έζοΰσε 
στή θεία του άποστολή δοσμένος καί πιστός 
καί ταπεινός στους ταπεινούς άνάμεσά περνούσε. 
Μά κάποτες έθύμωνε’ άφινε τδ βαγγέλιο 
και μεταχειριζότανε μαστίγιο καί φραγγέλιο, 
τδν οίκον τού πατέρα του άπ’ τούς έμπορους ,άδειασε, 
τούς Φαρισαίους καί Γραμματείς άγρίως έκατσάδιασε. 
Μά έκεϊνοι τοΰ τδ φύλαξαν καί τδν έκδικηθήκαν, 
τονέ καρφώσαν στδ σταυρό κΓ υστέρα τδν άφήκαν 
χωρίς νά τδ πιστεύουνε δτι θ’ άναστηΟη, 
πώς πάλι καί αιώνια μπροστά τους θά βρεθή, 
καί δτι είν’ Ανώτερος ζωής τε καί θανάτου. 
Μά μήπως έτελείωσαν τά τόσα βάσανά του;
Δέ φτάνει πού τδν βάζουνε κάθε χρονιά στδν τάφο 

κΓ δλο τονέ πεθαίνουνε, τδν άνασταίνουν πάλι 
μά άστρο τονέ κάνανε στδν κινηματογράφο 
καί έγινε στδ Χόλλυγουντ φιλμ δ «ώραϊος κάλλει». 
Οί έκκλησιές γινήκανε περίπου σινεμά, 
τά σινεμά γινήκανε περίπου έκκλησίες, 
τδ λένε τά προγράμματ’ Απερίφραστα κΓ ώμά,

Τά Μίκυ Μάους θ’ Αποκτήσουν τδν 
Χριστόν τους...

άλλά μέ δίχως προσευχές, χωρίς γονυκλισίες.
Σά θυρωρός στήν πόρτα τους δ ’Εσταυρωμένος στέκει, 
άγία διαφήμισις τής όμορφης ταινίας 
κΓ 6 Βίλλυ Φρίτς παρέκει 
τή δόξα συμμερίζεται, άστήρ έκ Γερμανίας.
Μέ τήν δσία Μαγδαληνή, ή Ντήτριχ άμιλλάται, 
τήν Παναγία παριστά κάποια δμορφη βεντέττα 
κΓ οί εύλαβεϊς εισέρχονται τού σινεμά πελάται, 
νά ίδούνε πλάϊ στδ Χριστό πώς φαίνεται ή Γκρέτα. 
Μέσα στδ στούντιο στήνεται τού Γολγοθά δ σταυρός 
καρφώνεται στά ψέμματα ένας ώραϊος γόης 
καί ή σκηνή σάν γυρισθη, τότε δ «θησαυρός 
των Αγαθών» στή βίλλα του πηγαίνει μέ Ρδλλς—-Ρόϊς. 
Χαΐρε, ραβδί! τδν προσφωνούν τού Χόλλυγουντ κομπάρσοι 
γιά ένα δολλάριο μοναχά, πού πήραν θείφ συνάρσει. 
Καί ψιθυρίζουν οί πιστές στοΰ σινεμά τά σκότη 
καθώς τοΰ ’Ιούδα βλέπουνε τή ρωμαλέα νιότη 
(γιατί σ’ ώραϊον έδωσαν τδ ρόλο τού προδότη).

—Γιά κύτταξε τί όμορφος πού είνε, μά σερί, 
γιά κύτταξε κορμοστασιά, τά κάλλη του τά μύρια 
τήν όψη του τή δροσερή, 
έλπίζω νά τού μένουνε καμπόσ’ άκόμη άργύρι τ, 
πού θάδαλε στή μπάντα.
Πήρε θαρρώ, τριάντα 

σέ νόμισμα γερό— 
καί θάχουν τόκο άρκετδ άπό κείνον τδν καιρό... 
Πειδ πέρα, κατά τή γωνιά, κάθετ’ ένα ζευγάρι 
έκεΐνος τδ χεράκι της στά χέρια του έχει πάρει 
καί τού Χριστού κυττάζουνε έκστατικά τδ πάθος 
μά κάπου-κάπου τή φιλεϊ έκεΐνος κατά λάθος 
βέβαιος πώς είνε δλ’ αύτά ψέμματα, κατά βάθος! 
’Έτσι μ’ εύλάδεια πολλή 
κάθονται οί αμαρτωλοί 
στδ σινεμά καί βλέπουνε τά πάθη τοΰ σωτήρος, 
πού δλα γίνονται απλώς καί γιά νά γίνη τζίρος. 
Μ’ αύτή λοιπόν τή μέθοδο εΐσπράττονται λεπτά, 
προσοδοφόρα γίνονται τά πάθη τά σεπτά 
κι’ έκεΐνος πού δ ’Ιωσήφ τδν «εΐλισε σινδόνη» 
γόης κι’ Αστέρας γίνεται καί παίζει στήν όθόνη 
είς τοΰ 'Αγίου Μοντιάλ ή Σπλέντιτ τδν ναόν 
καί βλέπεις μ’ είσιτήριον τδν "Γψιστον θεόν. 
ΙνΓ δπως τδν είδε άλλοτε μονάχα δ Μωύσής, 
έναντι είκοσι δραχμών τδν βλέπετε καί σείς 
καί άν έπιθυμεϊτε 
μπορείτε καί μ’ αύτόγραφα νά έφοδιασθήτε.
Έτσι δλοι τδ θρησκευτικόν τελοΰμεν τδ καθήκον, 
στήν Οΰφα, είς τδ Πάνθεον, ή στοΰ Πατέ τδν οίκον 
δπού θ’ άκοΰμε προσεχώς καί θείαν λειτουργίαν 
θά πέρνουμε κΓ άντίδωρον—κΓ είς άλλα μέ ύγείαν!

’Αλλά καί άλλα σοβαρά έγιναν γεγονότα 
στήν πόλιν δπού έδωσε σ’ δλην τήν γην τά φώτα, 
χωρίς ύπερβολήν.
Πάλι έτσακωθήκαν οί πατέρες στήν Βουλήν 
καί άφορμή δ Κούνδουρος πού θέλησε νά μπλέξη 
σέ άσχετη συζήτηση τδ ζήτημα τών Έξη. 
Έξ ού μεγάλος θόρυβος καί σαματάς ήγέρθη 
καθείς, ώς λέν, έφώναζε κΓ έλεγε δ,τι έρθη 
κΓ ή συνεδρίασις γι’ αύτδ άπότομα διεκόπη 
πράματα πού συμβαίνουνε συχνά καί στήν Ευρώπη. 
"Οσο γιά έκεϊ, άγρίεψαν πολύ στήν Γερμανία 
τά πράγματα, τδν Χίτλερον τδν έπιασε μανία, 
μέ τούς Εβραίους τάβαλε καί μέ τδν κόσμον δλον 
καί Βίσμαρκ άποφάσισε αύτδς νά παίξη ρόλον. 
Ούδέποτ’ ή κατάσταση ήτανε τόσο σκούρα! 
Τά πράματα έγίνανε ώς είδος σαλαμούρα 
καί άν δέ βάλη γρήγορα δ "Γψιστος τδ χέρι, 
θά έχουμε χειρότερα, άλλ’ δμως δέ μάς μέλει, 
άφοΰ Μεσσία τδ γνωστό έχουμε τδ Λεύτερη 

καί στήν Ελλάδα ύπάρχουνε καί άλλοι Βενιζέλοε...

ΠΩΛ ΝΟΡ
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Ή «Παπαρούνα» διώρισεν ειδικόν υ
πάλληλον διά τήν είσπραξιν τών συν
δρομών άπό τού; δυστροποΰντας σνν- 
δρομητά;. Εις τήν φωτογραφίαν μας, 
ο είσπράκτωρ τής «Παπαρούνας» 
καθ’ ήν στιγμήν έρωτρ μέ καλόν 
τρόπον ένα δυστροποΰντα συνδρομη
τήν δν είνε διατεθειμένος νά πλή

ρωσή τήν συνδρομήν του... *

Η διάσημο; έφευρέτις καί μανιώδης 
γυμνίστρια κ. Ευα Φυλλοσυκΐδου, ή 6- 
τοία άνεκάλνψε τρόπον όπως δημοσι
εύει τήν φωτογραφίαν της γυμνήν, 
άλλά χωρίς νά προσβολή τ’ άχρηστα 

ή£η.

άία άριστουργηματική φωτογραφία 
τή; γνωστής γοήσσης τοΰ κινηματο
γράφο» Κούλας Χριστοφιλέα, ληφθεϊ- 
σα ολίγα; στίγμα; πριν ή ή γόησσα 

έμφανισθή έπί τή; οθόνη;.

Ή ήρωΐ; τοΰ τραγικού έπεισοδίου τό 
όποιον έγινε τήν παρελθοΰσαν Τετάρ
την παρά τά Ίταλοβελγικά σύνορα. 
Ώς γνωστόν, κατά τό έπεισόδιον αυ
τό διεμελισθη ΐιτό αποσπάσματος εύ- 
ζώνων ή ώραία κατάσκοπος ’Ελεονό
ρα Ντοΰζε ή γνωστή ώ; ή «Διπλϊ 
Γυναίκα». (Ή συνέχεια παραπλεύρως).
■■·■·«■■■■■·«···■·«■■···■····■··■·■·········

Συνέχεια καί τέλος τής ήρωίδος τοΰ 
τελευταίου έπεισοδίου τών Ίταλοβελ- 
γικών συνόρων Έλεονώρα; Ντοΰζε, 
τής ώραίας κατασκόπου, ή όποία ήτο 

γνωστή ώς «Διπλή Γυναίκα».
«ΙΙ·«ΙΙΙΙΙΙΙΙ»Ι«ΙΙΙΙΙΙΙΙ··Ι)ϋ·Ι·ΙΊ>>··Ή·ϋ·
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ “IV ΠΔΡΟΥΝΑΣ,,

01 ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ 
"Η ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ

ΤΟΥ ΜΟΡΙΣ ΛΕΚΟΚ (IOTA ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ N.B.P.C
(ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ

ΝΩΝ)

Ό υπνωτιστής Θωμάς Π ερσόνης, ά- 
ητησχολημένος άπό καιρού είς τάς ψυχι
κά; έρευνας, κατορθώνει νά άνακαλύ- 
ψρ δτι μία νέα ή Ντίνα Χούζη καί ό 
νεαρός Παύλος Βουγαράς ήσαν έρμα- 
φρό&ιτοι μέ τόν αυτόν βαθμόν ϋποστά
σεως καϊ τών δύο φύλων των. Κατό
πιν πολλών προσπαθειών κατορθώνει νά 
συνδέση ψμχικώς καί σωματικώς τά 
δύο αύτά παράξενα δντα.

Μετά άπό τήν πρώτην έπίσκεψίν των 
δμως εις τήν οικίαν του, ό υπνωτιστής 
εϋρίσκεται δολοφονημένος εις τό ‘δω- 
μάτιόν του.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

—Δέν μπόρεσα νά βρώ τόν άνθρωπο, 
πού στείλαμε νά τόν κτυπήση, άλλά οί 
εφημερίδες βουίζουν γιά τό έγκλημα. 
Φαίνεται πώς έκανε καλά τή δουλειά 
του.

— Πού νά είνε ;
— Δέν τό καταλαβαίνετε ; κρύβεται. 

Τί λόγος, άλλως τε, νά παρουσιασθή ; 
Τήν αμοιβή του τήν πήρε προκαταβο
λικά» ς.

Ή κυρία Χούζη σήκωσε τό πρόσωπό 
της καί κύτταξε κατάματα τόν μνηστή
ρα της.

Τά μάτια της ήσαν κατακόκκινα σαν 
ματωμένα άπ» τό κλάμμα δλης τής νύ
χτας.

Τό έγκληματικό σχέδιό που είχε κα- 
ταστρώσει μέ τόν Βαρόνση γιά νά λει
ψή άπ’ τή μέση ό υπνωτιστής πού γνώ
ριζε τό τραγικό μυστικό τής κόρης της, 
είχε πετύχει. Μπορούσε νά ήταν στό έ
ξης ήσυχη. Μία σκέψις δμως πέρασε 
σάν αστραπή άπ’ τό μυαλό της.

Γιά νά λειψή αύτός πού ήξερε τό μυ
στικό, τό έμαθε κάποιος άλλος. 'Ο μέλ- 
λων σύζυγός της.

Άρά γε θάταν τόσο δυνατός σάν κι’ 
αντήν γιά νά τό κράτηση σ’ δλη του 
τή ζωή ;

'Υπήρχε δμως κι’ άλλος φόβος. Ό 
Βαρότσης κάτοχος πιά τοΰ μυστικού 
τής κόρης της, θά μπορούσε νά μετα
τροπή σέ τύραννο δικό της. Κι’ έικείνη 
Επρεπε νά τά ΰποφέρη δλα.

’Ακίνητη έτσι δπως ήταν και έξακο- 
λουθώντα,ς νά τόν κυττάζη στά μάτια 
τόν ρώτησε ;

— Ή Ντίνα έλειπε έχθές δλο τ’ ά- 
πόγευμα ώς αργά τό βράδυ, μπορείς νά 
μάθης ποΰ ήταν ;

— Νά τήν ρωτήσω...
— Δέν θά σού πή. Τή ρώτησα κι’ έ

γώ. Λέει δτι γύριζε άσκοπα μ£σα στούς 
κεντρικούς δρόμους.

— Λοιπόν ; !
— Γιά νά έπιμένω έχω τό λόγο μου. 

Φοβούμαι μήπως είχε πάει κι’ αύτή 
στοΰ Περσόνη.

'Ο Βαρότσης άνεπήδησε.
— Γιατί ; Ποιός λόγος υπήρχε ; Τί 

δουλειά είχε έκεΐ μέσα ; !
— Δέν ξέρω. Οί έφημερίδες γράφουν 

δτι βρήκαν γυναικεία μαλλιά κι’ ένα 
μαντηλάκιι στό σπίτι τοΰ εγκλήματος. 
Δέν είνε έτσι ;
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— ’Έχω μιά προαίσθηση δτι μεγάλη 

συμφορά μέ περιμένει. Φοβούμαι δτι 
αύτά τά πράγματα άνήκουν στήν Ντί
να.

— Μά πώς τό φαντάζεσαι αύτό ; ! 
Είνε παραλογισμός !

— Μπορείς νά μάθης άπ’ τήν ’Αστυ
νομία τί μονόγραμμα έχει τό μαντήλι ;

— Πώς νά τό μάθω ; !
_ Δέν ξέρω, σκέψου έσύ...

Τό απόγευμα τής Ιδίας ημέρας σέ 
μιά απόμερη κι’ έρημική μπάρα στά κά
τω Πατήσια ένα αυτοκίνητο έφερε τόν 
Παΰλο καί τήν Ντίνα, πού μέ πολλές 
προφυλάξεις χώθηκαν σ’ ένα άπό τά 
σκοτεινά ιδιαίτερα.

Καί οί δυό ήσαν Εξαιρετικά ταραγ
μένοι.

Παρήγγειλαν στό γκαρσόν δυό μπου
κάλια μαυροδάφνη καί τίποτ’ άλλο. "Η
θελαν νά πιούν ένα δυνατό ποτό πού 
νά μπορέση νά τούς ζαλίση λιγάκι καί 
νά σκοτίση τόν ταραγμένο νοΰ τους.

Οί δυό νέοι ώρα πολλή έμειναν βυθι
σμένοι στις σκέψεις τους.

Πρώτος ό Παύλος ρώτησε :
• — Μάθανε στό σπίτι σου τίποτα ;
* — Μά δχι, πώς νά μάθουν ; !

Σέ ρώτησαν ποΰ ήσουν τό βράδυ;
* — Ναί ή μητέρα μου...
— Είχες μονόγραμμα πάνω στό μαν- 

τηλάκι σου πού ξήχασες έκεΐ;
— Δέν θυμάμαι. "Εχω άλλα μέ μο

νόγραμμα κι’ άλλα χωρίς...
Ό Παύλος βυθίστηκε πάλι στις σκέ

ψεις του...·

Ή Ντίνα έσκυψε καί τού φίλησε τά 
μαλλιά :

— Λές νά μάς συλλάβουν, Παύλο ;
— Πιθανόν. Αύτό τό μαντήλι θά μάς 

ένοχοποιήση...
Δέν είχε προκάνει δμως νά τελείωση 

τή φράση του δταν δύο δυνατοί κτύποι 
στήν πόρτα τού καμαρινιού τούς έκα
ναν νά πεταχτούν όρθιοι.

Σχεδόν μηχανικά καί χωρίς καλά-κα- 
λά νά τό σκεφθοΰν φώναξαν :

— ’Εμπρός!
Ό στρατηγός Βαρότσης έσπρωξε 

τήν πόρτα καί παρουσιάστηκε μπροστά 
τους.

Ή ’Αστυνομία Εξακολουθούσε τάς έ
ρευνας της δσο μπορούσε ταχύτερα.

’Επί τή βάσει τοΰ μονογράμματος Ν. 
X. πού είχε τό μαντηλάκι πού εύρέθη 
στό δωμάτιο τοΰ δολοφονηθέντος, είχαν 
Εξετάσει πεντήκοντα σχεδόν κοινάς γυ
ναίκας μέ τά αρχικά αύτά.

Στό γραφείο τοΰ άνακριτοΰ υπήρχε 
μεγάλη κίνησις.

ΟΙ αστυνομικοί έμπαιναν κι’ έβγαι
ναν, φέρνοντας καί παίρνοντας μάρτυ
ρας καί υπόπτους.

Σέ μιά στιγμή ένα; ώστυφύλαξ μπή
κε λαχανιασμένος στό γραφείο τοΰ κ. 
άνακριτοΰ καί τού είπε :

— Συνελήφθη ή ένοχος, κ. άνακριτά.
— Πώς ; !
— Τώρα μόλις τήν πιάσαμε νά πε

ριφέρεται ύποπτα γύρω άπ’ τό σιπίτι!
— Ώμολόγησε ;
— Μάλιστα.
— Φέρτε την Εδώ....
Σέ λίγα λεπτά δυό αστυνομικοί δδη- 

γούσαν στό γραφείο τοΰ άνακριτοΰ μιά 
νέα ξεμαλλιασμένη γυναίκα ώς είκοσι 
πέντε Ετών, φτωχικά ντυμένη καί άρκε- 
τά ώραία.

— Πώς λέγεσαι ; τή ρώτησε δ άνα- 
κριτής.

(Συνέχεια)

ΤΟ
(Συνέχεια)

ΝΥΚΤΑ. Χρονικόν διάστημα κα 
τά τό όποιον κοιμώμεθα όρι.οντίως.

ΗΜΕΡΑ. Χρονικόν διάστημα κα 
τά τό όποιον κοιμώμεθα....κα8ε- 
τως.

ΒΡΟΧΗ. ’Ατμοσφαιρική κατάστα 
σίς κατά τήν όποιαν ένθυμούμεθα 
ότι δέν έχομεν...όμβρέλλαν.

ΜΙΣΘΟΣ. Μέσον διά τοΰ όποιου 
δύναται κανείς νά άποθάνη έκ.... 
πείνης.

ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΣ. "Ανθρωπος, 
πού έχει καϊ τόν.,.διάόολο μέσα 
του.

ΔΙΑΒΟΛΟΣ, (όρα: Γυναίκα).
ΚΡΕΒΒΑΤΙ. Μέρος είς τό όποι

ον άναπαύονται οί....κορέοι.
ΓΡΑΦΕΙΟΝ. Ζωον τετράποδον 

έπί τοΰ όποιου φορτώνομεν την... 
κουταμάραν μας.

ΣΙΓΑΡΕΤΤΟ. Είδος τό όποιον 
άγοράζομεν έμεΐς καί άπολαμβα- 
νουν οί....φίλοι μας.

ΣΠΑΝΟΣ. Τό πλέον άντιπαθες 
υποκείμενον διά τούς....κουρεΐς.

ΚΟΜΒΟΛΟΓΙΟΝ. Σήμα κατα- 
τεθέν τής έργατικότητος τοΰ έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ. 
Φρενοόλαόής έχων άδειαν διανυ- 
κτερεύσεως μετά....δημοσίων θεα
μάτων.

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. Τό τέρμα τών 
βλέψεων κάθε ύποδεκανεως.

ΥΔΩΡ. 'Υγρόν τό όποιον συνή
θως χρησιμοποιούν οί άνθρωποι δια 
νά.,.νίβωνται.

ΠΙΛΑΦΙ, (όρα: βράσε ρύζι).
(Συνέχεια)

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Ό μ ι κ ρ ό ς.—Μπαμπά, νά μοΰ 

άγοράσης ένα τούμπανο....
Ό Μπαμπάς.—ιΓά νά μοΰ ζαλί- 

ζης τό κεφάλι;
Μικρό ς.—"Οχι, μπαμπά, θά 

παίζω όταν....κοιμάσαι!....--------------------
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Α' Βουλευτή ς.—Έγώ, φί

λε μου, είμαι ρήτωρ! Έσύ άνοιξες 
ποτέ τό στόμα σου στή Βουλή;

Β' Βουλευτή ς.—Πώς, πολ
λές φορές όταν σ’ άκούω καί....χα
σμουριέμαι...

ΣΟΒΑΡΟΣ ΝΕΟΣ ζητεί σύζυ
γον έστω καί μέ....σύζυγον

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΑΕΛΤΙΟΝ

ΥΠΝΟΥΡΙΕΙΟΗ ΠΑΙΑΙΑΣ
Σοβαράν έντύπωσιν έκαμεν είς 

όλον τον έκπαιδευτικόν κόσμον ή 
έν τή Βουλή άγόρευσις τοΰ έπί τής 
Παιδείας ύπνουργοΰ κ. Έλληνοβα- 
σίλη. ’Ιδίως ήρεσαν ©ί μύδροι του 
κατά τών κομμουνιζόντων και κολ 
λεκτιβιζόντων διδασκάλων, ώς και 
κατά τών διδασκάλων, οί όποιοι 
έπιτίθενται κατά τών μαθητριών 
των μέ ανήθικους σκοπούς, ώς έάν 
ήτο δυνατόν νά έπιτίθενται έναν- 
τίον των μέ σκοπούς ήθικούς. 
Άλλ’ άγνοεΐ λοιπόν ό άξιότιμος 
έπί τής Παιδίας ύπνουργός ότι οί 
σκοποί, είτε ήθικοί, είτε μή, άγι- 
ζουν τ’ άπό μέσα; Πόσον καλλίτε
ρα ήσαν τά πράγματα έπί τής ίπ- 
πουργίας τοΰ προκατόχου τοΰ κ. 
Έλληνοβασίλη ίππουργοΰ κυρίου 
Μιλονά! Ό κ. Μιλονάς, τοΰ όποι
ου ©I άγώνες διά τήν έπιβολήν τής 
Ορθογραφίας — ή μάλλον 
τής....κ αθιστογραφίας — εί
νε τόσον γνωστοί άπό τόν καιρόν 
τής δρακυχρονίου ίππουργίας του, 
ήτο ό περισσότερον όλων ένδεδειγ 
μένος όπως προαγάγη τόν έκ- 
παιδευτικόν άγώνα διά τής εισα
γωγής άβακίων (πλακών) νέου συ
στήματος, ήτοι τών άλευροπλακών. 
Το σύστημα τούτο πού είσήχθη κα
τά πρώτον άπό τήν γνωστήν μυ- 
λωνοΰν τής παροιμίας — ή, απο 
τήν άγνωστον μυλωνοΰν τής γνω
στής παροιμίας συνίσταται είς τό 
έξης: "Ολα τά σχολεία τής προτύ
που καί μέσης έκπαιδεύσεως εφο
διάζονται άπό τό κράτος μέ πλάκας 
μεγέθους ήμίσεος τετραγωνικού μέ 
τρου, έπί τών όποιων ήμπορεί να 
κάθεται ένας καί μόνον μαθητής. 
Επάνω είς τήν πλάκα αύτήν τί
θεται καταλλήλως στρώμα άλεύ- 
ρου. Επάνω είς τάς οϋτω άλευρω- 
μένας πλάκας κάθονται οί μαθη- 
ταί. (Τό αύτό άποτέλεσμα έπιτυγ- 
χάνεται καί μέ στάχτην). Ό κα
θηγητής όρθιος προ τών μαθητών, 
διδάσκει εις αυτούς τήν όρθιογρα- 
φίαν, κατόπιν δέ διατάσσει τούς 
μαθητάς νά σηκωθούν, όπότε καί 
εξετάζει τά γραπτά των καί τούς 
βαθμολογεί άναλόγως. "Ετσι, οί 
μαθηταί άσκοΰνται ολίγον κατ’ ό- 
λίγον είς τήν όρθογραφίαν και— 
άποδίδονται είς τήν κοινωνίαν κα 
λοί πολϊται, άξιοι νά καταλάβουν 
τά ύπατα άξ|ώματα είς τήν-κοινω
νικήν ίεραρχίαν.

Αύτό ήτο τό σύστημα, τό όποιον 
έπρόκειτο νά είσαγάγη είς τήν έκ- 
παίδευσιν ό ίππουργός τής Παιδεί
ας κ. Μιλονάς πού τό είχεν έμπνευ 
σθή άπό τήν γνωστήν παροιμίαν 
περί τοΰ ορθογραφικού ταλέντου 
τής μυλωνοΰς, άλλά ή διαφορετική 
παρ’ οτι τήν άνέμενεν, έκόασις 
τών έκλογών τοΰ έχάλασε τά σχέ
δια.

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

ΗΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟ... ΕΘΝΟΣ
ΕΝΑΣ ΚΟΚΟΡΑΣ
ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΙΧΟΥΣ

Είς τήν πάλιν Άθήναι της ‘Ελ
λάδος ζή κάποιος κρύος κύριος, 
ονομαζόμενος Νικολαΐδης ή Πώλ 
Νόρ. Ό (άνθρωπος αύτός είνε ό 
ευτυχής κάτοχος ένός περίεργου 
κόκορο: ποΰ έχει τήν Ικανότητα (!) 
νά γράφη στίχους.

Συντάκτης της «Παπαρούνας», 
έπισκεφθείς εί&ικώς τάς Αθήνας 
καί συναντηθείς μέ τόν κ. Νικολα- 
ΐδην, έλαβε άπ’ αύτόν τήν έξής 
συνέντευξιν:

— Τόν έχετε καιρό αύτόν τόν κό
κορα ;

— Δυό-τρία χρόνια.
— "Εγραφε ανέκαθεν στίχους ;
— "Οχι, έτσι έξαφνα τόν έπια- 

σε! Καλά λένε! ό θεός νά σέ φυ- 
λάη άπό... τήν κακιά ώρα!

— Καί πώς τούς γράφει ;
— Μέ τά... πόδια.
— Μπά! Δέν τό πιστεύω!
— "Αμα τά διαβάσετε θά τά πι

στέψετε! Άπήντησεν ό άτυχής δι
ευθυντής μας.

ΜΙΑ ΜΥΓΑ
ΖΗΤΕΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟΝ

‘Ολίγον άριστερώτερα τής Αμε
ρικής καί έναντι άκριβώς ένός 
καφφενείου ύπαρχε ι παντοπωλεΐον 
τοΰ όποιου ό ιδιοκτήτης διέρχεται 
μίαν άρκετά περίεργη περιπέτεια 
τής ζωής του.

Είς τόν άτυχή παντοπώλην είχε 
παρουσιασθεΐ πρό καιρού φιλάρ
γυρος πελάτις του καί έζήτησε νά 
τής δώση είκοσι πέντε δράμια τυ
ρί φέτα.

‘έκεϊνος έκοψε ένα τεμάχιον τυ-

ΕΝΩ ΤΟΝ ΔΕΡΝΕΙ 0 ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΣΜΑΝ...

ΝΑ ΕΙΝΕΑΛΗΘΕΙΑ;
Λέν γιά τόν ύπουργό Έλληνοβασίλη, 
«χαμαίμηλον» πώς λέει τό χαμομήλι.
Καί λένε γιά τό Μεταξά τό Γιάννη, 
πώς τώρα πειά γιά άνθρωπος δέν 

 (κάνει.
Λέν γιά τό στρατηγό τόν Όθωναΐο 
πώς ίπαψε νά κάνη τό γενναίο.

Καί λένε γιά τό Γιώργη τόν Κονδύλη 
δτι ζητεί νά κάνουν κίνημα γιά νά τό 

 (καταστείλη!
Λέν γιά τό Νικολάκη τόν Πλαστήρα 
δτι στοΰ Ζαχαράτου φέρνει γύρα.
Λένε γιά τόν Ξενόπουλο τό δημοσιο

γράφο 
δτι θά γράφη άκόμα καί στόν τάφο!

Λέν γιά τόν ποιητή τόν Παλαμά 
πώς παίζει μεγαλείο μπαγλαμά.

Καί λένε γιά τόν Κώστα τόν Καβάφη 
πώς τώρα δλο γιά γυναίκες γράφει.

Μά γιά τόν ποιητή τό Λαπα&ιώτη 
άκόμα λένε δτι...

ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Τήν Δευτέραν τοϋ Πάσχα τε

λούνται τά έγκαίνια τοΰ νέου με
γάλου γαλακτοπωλείου τοΰ κ. Ί- 
ορδάνου Νερουλού, έπί τής δια- 
σταυρώσεως τών οδών Μισσισιπή 
καί ’Αχελώου παρά τά γραφεία 
τής ΟΟλεν.

ρού καί τό έβαλε στή ζυγαριά το
ποθετώντας άντιστοίχως καί τά 
σχετικά βάρη.

Δυστυχώς όμως, παρ’ δλον δτι 
άφήρεσε έπανειλημμένως ή έπρό- 
σθεσε τυρόν, ή άπολύτως ακριβής 
Ισορροπία τής πλάστιγγας, δπως 
τήν θέλει ή φυλάργυρος πελάτις 
του, δέν πραγματοποιείται.

Είνε τόσον μικρόν τό βάρος πού 
λείπει άπό τόν τυρόν, ώστε καί 
άν μία μύγα έκάιθητο έπάνω, ή 
ισορροπία θά έπήρχετο άπολύτως.

"Ηδη ό άτυχής παντοπώλης ζη
τεί μία μύγα διαζύγιον.

Είνε χειμώνας όμως, ποΰ νά 
βρΰ ; m „***
ΜΙΑ ΑΓΕΛΑΔΑ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΑ ΓΑΤΑΚ1Α

Είς τό χωρίον Φρεστίγκλ, ευρι
σκόμενον παρά τούς πρόποδας τής 
κεντρικωτέρας λεωφόρου τής Νέ
ας Ύόρκης, ό ιδιοκτήτης μιας έγ- 
κύου άγελάδος άνευρεν είς τόν 
σταΰλον της όκτώ άρτιγέννητα γα 
τάκια, τά όποια προφανώς είχε 
γεννήσει.

Τό γεγονός αύτό άνεστάτωσε 
κυριολεκτικώς τούς έπιστημονι- 
κους κύκλους τής Άβυσσηνίας, οί 
όποιοι έπ’ ευκαιρία τοΰ γεγονότος 
έδηιμοσίευσαν άρθρα είς δλα τά 
κτηνοτροφικά περιοδικά τής Γης.

Δυστυχώς δμως άπεδείχθη δτι 
τά γατάκια αύτά τά είχε γεννήσει 
είς τόν σταΰλον μία... γάτα.

01 έπιστη,μονικοί κύκλοι ζητούν 
νά τιμωρούνται αύστηρώς τοιαΰ- 
ται γάται, πού παρασύρουν τήν 
’Επιστήμην είς έσφαλμένας κατευ
θύνσεις!

IIDPAIOTEPAI
EPQTIKAI ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Ή Χάϊδω ή Λυγερή προς τόν Πά

παν Πϊον τόν ΡΙΕ'
’Αγαπημένε μου Πιε!

Δέν σέ ξέρω Πιος είσαι. Δέ μέ 
ξέρεις Πία είμαι. Καϊ όμως, άγα- 
πιόμαστε, Πίε μου! Πϊε μου, χρυ
σέ μου Πιε, πϊε μου τήν ψυχή μου 
μέσα στή χούφτα μου. Μήν άποποι 
ηθής αύτή τή χάρη γιατί θά μέ 
Πιάση ντελίριο, Πίέ μου, λατρεμέ 
νε μου Πίε! "Αχ, Πίέ μου. Πϊος 
Δαίμων, πια πίστη, μ’ έφερε να— 
μ’ έφερε νά σέ γνωρίσω καί μετά 
τήν γνωριμίαν παρευθΰς νά ξέρα- 
σθώ; Ξέρω, Πίέ μου, ότι ή άγάπη 
μου γιά σένα είνε μιά οΰτοπια, 
μιά μεγάλη ούτοπία στή φύση! Άλ 
λά τί νά πιήσω; Μήπως το θέλω 
καί γώ ή καϋμένη; Μακάρι νά τό 
θελα. ’Αλλά έλα πού δέν τό θέλω. 
"Ακουσέ με, Πίέ μου, χρυσέ μου 
Πίε. Γιατί άν δέ μ’ άκούσης, άν δέ 
μέ πίης στό ποτήρι, είμαι ικανή 
νά κάμω καμμιά τρέλλα. Και ό 
γιατρός μου έχει πη νά αποφεύγω 
τίς τρέλλες. "Ακόυσες, Πίε; "Αν 
δέν άκουσες, νά μέ είδοποιήσης. 
Άλλά τί λέω, θεέ μου; Ή τρελλή 

•μου άγάπη γιά σένα μέ κάνει καί 
λέω τρέλλες. Αντίο, Πϊε μου, αν
τίο! Καί νά μήν ξε^νφς τήν άγα- 
πημένη σου, όπως δεν σέ ξεχνάει 
κ’ ή άγαπημένη σου

ΧΑ-Ι-ΔΩ Η ΛΥΓΕΡΗ

-Τ * Λ ' *■
Η κυρία Άθηνά Συγχηρακίνη 

προς τόν κ. Νικόλαον Πλαστήραν 
άγνωστου διαμονής 

Πολυαγαπημένε μου διδάχτορα, 
"Ελαβα τό γράμμα σου καί ή καρ 

διά μου κόντευε νά σπάση σάν χει 
ροβομβίδα άπό τή λαχτάρα. Άχ! 
πώς ήΒελα νά σέ σφίξω στην άγκα- 
λιά μου νά σέ ξεκουράσω! Φαντά
ζομαι πόσο θαχης αδυνατίσει άπό 
τό τρέξιμο, τόσες μέρες τώρα! 
Χθές έβρεξε καί το σπίτι γέμισε 
νερά. Φαίνεται οτι θά έχουν χα
λάσει πολλά κεραμίδια καί ή σκε
πή τρέχει διαρκώς. Δέν μ’ άκου- 
σες, καϋμένε, τήν ημέρα πού ανέ
βηκες στήν ταράτσα πού σοΰ έλε
γα νά μή δάλης μπόττες μέ τά 
καρφιά. "Αν μ’ άκουγες δέν θά 
χαλούσαν’ τόσα κεραμίδια. Αύτοί 
οί γλύτσιδοι σταυρωτήδες έχουν 
χαλάσει τον κόσμο νά ψάχνουν 
στή γειτονιά. Δέν άφησαν τρύπα 
γιά τρύπα πού νά μή βάλουν τή 
μούρη τους. Προχθές διάβασα στήν 
«Παπαρούνα» ότι σέ πιάσανε καί 
λιγοθύμησα άπό τήν τρομάρα μου. 
Άλλά ρώτησα τή γειτόνισσα, τήν 
Κόνα Στάσα καί μοΰ είπε πώς εί
νε ' πρωταπριλιάτικο ψέμμα κι’ έ
τσι ήρθε ή καρδιά μου στον τόπο 
τση. Σήμερα πάλι διάβασα πώς ό 
υπουργός τών Στρατιωτικών, θά 
χαρίση τίς πειθαρχικές ποινές σ’ 
όλοι τσή στρατιωτικοί, ένεκα τό 
'Πάσχα. Άχ! καί νά ήταν άλήθεια, 
χρυσέ μου, καί νάρχόσουν νά κά
ναμε μαζύ Ανάσταση!

Σέ γλυκοτριανταφυλλώ 
Ή λατρευτή σου 

ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΧΗΡΑΚΙΝΗ 
τό γένος Έπαναστασίου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κύων μπουλντώκ. 
Τρώγει άπλήστως. Αγαπά πολύ τά 
παιδιά.



ffi=5MP5PS=S=S=5PS=5J=5HrtI=5P5J=55=5^«=^^ «Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

AAQNI ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
:WH«J=5J=Wl=S=««J=iI=i!^^ β

ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΥΓΑΣ ΣΤΟ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ

ΧΟΛΛΓΓΟΓΝΤ, ’Απρίλιος. (’Ι
διαιτέρα ύπηρεσία «Παπαρούνας»). 
— Αύτήν τήν στιγμήν πληροφορού
μαι δτι αί κ. κ. Γκρέτα Γκάρμπο καί 
Τζόαν Κρώφορντ συνηντήΟησαν εις 
φιλικόν ματς. 'Ως αιτία τής φιλικής 
συναντήσεως φέρεται τό γεγονός δ- 
τι δ ταχυδρομικός διανομεύς τού Λόρ 
“Αντζελες, δ δποιος έχει άναλλβει 
τό εύχάριστον έργον να χωρίζη είς 
δύο ίσα δέματα τάς έπιστολάς πού 
στέλλουν άπό δλα τά μέρη τής γής 
οί θαυμασταί των είς τάς δύο γοήσ- 
σας, κατά λάθος παρέδωκεν είς τήν 
Τζόαν Κρώφορντ μίαν έπιστολήν πε 
ρισσοτέραν. Τούτο έθεωρήθη θανάσι
μος δβρις άπό τήν Γκρέτα Γκάρμπο, 
ή δποία έκάλεσε τήν κ. Κρώφορντ 
είς φιλικόν μάτς τάς φάσεις τοΰ ό
ποιου παρηκολούθησα σύμπασα ή Ά 
μερική άπό ραδιοφώνου. Ή τηλεφω

Ο,ΤΙ ΛΕΝ 01 ΑΛΛΟΙ

HI rHQMAI ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΛΛΑ Η“ΠΑΠΑΡΟΥ
ΝΑ,, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
«ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ». Δυσ

τυχισμένη Γερμανία! Παλαίουσα 
μεταξύ δύο κόσμων, τοΰ ματαίου 
τούτου κόσμου και τοΰ άλλου, ό 
ακατάβλητος αύτός λαός, ό όποι
ος θέλει νά ζήση καί θά ζήση, ά- 
νήλθεν είς τήν έξουσίαν ό αρχι
συντάκτης μας κ. Μίνως Χιτλερι- 
δάκης διά νά διατράνωση τήν θέ- 
λησιν τοΰ λαοΰ αύτοΰ, ό όποιος 
διέρχεται ήμέρας αύτόχρη,μα δρα
ματικός. Καί ή μικρή Ελλάς πα
ρακολουθεί μέ ένδιαφέρον τήν 
δραματικήν καί πάλιν πάλην τών 
δύο αύτών κόσμων, μέ τήν ύπεύ- 
θυνον δήλωσιν της έφηιμερίδος 
μας, ή όποια θέλει νά είνε ό κα
θείς νοικοκύρης εις τόν τόπον του: 
Ύπεράνω όλων ό «Νοικοκήρυξ I»

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Γάβ, γάβ! 
Γάδ, γάδ! Μέ κυνικδν θράσος καί 
μέ άφέλειαν άξίαν καλυτέρας τύ
χης άπευθύνονται τά φιλελεύθερα 
όργανα είς τά φιλάνθρωπα αισθή
ματα τής παρατάξεως αύτής. Καί 
άποροΰν διότι δέν τούς έσφάξα- 
μεν, έκδικούμενοι. ’Αλλά δΓ αύτό 
άκριδώς δέν τούς έσφάξαμεν! Έκ 
δικούμενοι. Δέν τούς έσφάξαμεν. 
Ούτε θά τούς σφάξωμεν. Τί θά κα
ταλάβουν άν τους σφάξωμεν ; Καί 
τί θά καταλάβωμεν άν δέν τούς 
σφάξωμεν ; "Η—διά νά έχω μεν 
καλόν ερώτημα: Τί θά καταλάδω- 
μεν, έστω, άν τούς σφάξωμεν ; 
Άλλ* οι φιλελεύθεροι θέλουν νά 
τούς σφάξωμεν. Διότι έλπίζουν είς 
παλινόρθωσιν καί είς νέάν έγκα- 
τάστασίν των είς τόν κορδανάν. 
Καί τότε, σφαγμένοι καί μή, ά- 
σφαχτοι καί μή, σφάγια καί μή, 
θά εισβάλουν είς τά ταμεία τών 
άποζηιμιώσεων πού θά άνοιχθοΰν. 
Καί τότε, νέαι πληγαί θά ξεσθοΰν, 
νέοι κρουνοί δημοσίου χρήματος 
θά ρεόσουν. Καί τό αίμα θά έξαρ- 
γυρωθή μέ χρήμα. Χρήμα πολύ, 
χρήμα άφθονον. Άλλά χρήμα πο
λύ, άλλά χρήμα άφθονον δέν ύ- 
πάρχει—έπί του παρόντος—είς τόν 

τογραφία πού σάς αποστέλλω συνημ- 
μένως παριστφ τάς δύο συμπαθείς 
καλλιτέχνιδας είς μίαν ένδιαφέρου- 
σαν φάσιν τού άγώνος, κατά τήν ό
ποιαν ή μία λέγει είς τήν άλλην 
σουηδιστί:

—Κρώφορντ είσαι σύ ή Σκρώ- 
φορντ, μωρή;

Καί ή έταίρα (τυπογραφικόν λά
θος άντι «έτέρα») άπαντά είς άπται
στον Γκαζοχωρικήν διάλεκτον:

—Γάρμπο είσαι σύ, μωρή ή Ά- 
γάρμπω;

Τό εύτύχημα είνε δτι ή φωτογρα 
φία τών συμπαθών καί τόσο άγαπη- 
μένων καλλιτεχνικών, δέν είνε δμι- 
λοΰσα, ήχητική ή άδουσα, διαφορε
τικά οί άναγνώσται τής «Παπαρού
νας» θά ήκουαν καί άλλας εύγενικάς 
φράσεις ώς ή άνωτέρω.

κορδανάν. Άλλά θά ύπάρξη. Καί 
όταν ύπάρξη, οι φιλελεύθεροι θά 
άναλάβουν αύτομάτως τήν έξου
σίαν. Μέχρι τότε δμως... δέν θά 
τήν άναλάδουν. Διότι δέν θά τούς 
δοθή καιρός νά άναλάδουν.

«ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ’ΓΚΑ». - Μάς έ- 
ρωτοΰν καί θά άπαντήσωμεν, ά
φοΰ ούτε κατά τήν άγίαν αύτήν 
έβδομάδα τών Παθών, δέν έννο- 
οΰν νά έπιδάλουν σιωπήν εις τά 
πάθη των. Καί έννοοϋν να ρίχνουν 
στή φωτιά λάδι, ώς ‘Έλληνες 
προς ‘Έλληνας πού ζοΰν έν τή Έλ 
λάδι. Είνε λοιπόν άπαραίτητον, 
κύριοι λαϊκοί, νά ξεκινάτε πάντο
τε ώς παράταξις ; Άλλά τί παρά- 
ταξις ; Τίνος, κοπά τίνος, έπί τί
νος, άντί τίνος ; Υπάρχει κανείς ό 
άντιτείνων ; θά ένθυμησθε λοιπόν 
πάντοτε δ,τι έπάθατε καί δ,τι έπά- 
θαμεν, δ,τι έφάγαιμεν καί δ,τι έ- 
φάγατε ; "Ωστε έτσι! Ή άπλή ά- 
ναγραφή τών κυβερνητικών δηλώ
σεων αποτελεί παραποίησιν. Σο- 
δαρώς λέγονται αύτά ; Καί πα- 
ρουσιαζόμεθα ώς συνήγοροι τών 
κινηματιών, άπλώς και μόνον έ- 
πειδή συμμετέσχομεν είς τό κίνη
μα καί έπειδή δήθεν έφονεύσαμεν 
όσους έφονεύσαμεν ; Σοβαρολο
γείτε λοιπόν δταν λέγετε δτι σάς 
έφονεύσαμεν ; Είδατε λοιπόν τάς 
σφαίρας πού έβγήκαν άπό τάς 
καννας τών όπλων ; Τάς είδατε 
πού έχάραξαν τήν αϋλακά των είς 
τόν άέρα ; Μά αύτό είνε τελεία 
όπταυλακωσις ; Δέν τ’ άφίνετε αύ
τά, κύριοι Τσαλδάρικοί ; Αντί νά 
σιγήσετε καί νά κατασιγάσετε τά 
άκατασίγαστα καί σιγηλά πάθη, 
σείς τά άνασιγάζετε, τά έπισιγά- 
ζετε καί τά ύποσιγάζετε. Πρός 
θεοΰ! Δυκάσατέ μας, σκοτώσατέ 
μας, κάνετέ μας δ,τι θέλετε, άλλά 
μή μάς φυλακίζετε, μή μάς δικά
ζετε, μη μάς καταδικάζετε, μή 
μάς λαμβάνετε ύπ* δψιν. Άφίστε 
μας νά πάμε στό διάδολο!

('Έπεται συνέχεια)
------------- --------------------

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Είς τήν μεγαλοπρεπή αίθουσαν 

τοΰ Συλλόγου τών άνεργων δια
νοουμένων έδόθη προχθές ή διά- 
λεξις τοΰ γνωστού λογίου κ. Λου- 
κούλλου Σφιχτολωρά περί.... Κα- 
ραϊσκάκη....

ΜΕΓΑΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
τοΰ διάσημου συγγραφέως

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
(Συνέχεια)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ. "Οταν Ιδήτε στόν 
ϋπν© σας έπιστολήν σημαίνει δτι.. 
«θά λάβετε γράμμα».

Π ΑΠΑΝΤΩΝ ΙΟΥ. Όταν είσθε 
άνεργος καί ίδήτε στον ΰπνο σας 
τον συγγραφέα κ. Παπαντωνιου, 
θά πή δτι τδ κρεββάτι σας διαθέ
τει πολλάς θέσεις.

ΤΑΒΑΝΙ. "Οταν ίδήτε στον ύ
πνο σας τδ ταβάνι σημαίνει δτι 
κο ίιμάσθε.... ά νάσκελα.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ. Όταν ίδήτε 
στδν ΰπνο σας άρτοποιεΐα, θά πή 
δτι πέσατε τδ βράδυ νηστικός.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑ
ΡΟΥΝΑΣ. "Οταν ίδήτε στδν ΰπνο 
σας έναν αναγνώστη τής «Παπα
ρούνας», ψάχτε νά βρήτε καί τους 
άλλους....μισούς.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Όταν δνειρευτή- 
τε τδν Βενιζέλο, σημαίνει δτι έ
χετε πάθει έφιάλτην.

ΦΩΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. Όταν I- 
δήτε φως τής ήμέρας σημαίνει δτι 
....ξυπνήσατε.

ΣΥΖΥΓΟΣ. "Οταν ίδήτε είς τδν 
ΰπνο τή γυναίκα σας, νά είσθε βέ
βαιος δτι βλέπετε τδ ίδιο όνειρό 
μέ τούς....φίλους σας.

ΟΝΕΙΡΟΝ. "Οταν ίδήτε στδν ΰ
πνο σας δτι βλέπετε ένα...δνειρον, 
σημαίνει πώς....δέν ξέρετε τί σάς 
γίνεται.

ΛΕΠΤΑ. "Οταν βνειρευτήτε ό
τι έχετε πολλά λεφτά, ξυπνήστε ά- 
μέσως καί πηγαίνετε νά....ξαλα- 
φρώσετε.
ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ. "Οταν πάλι ίδήτε 
δτι είσθε βουτηγμένος μέσα στίς 
άκαθαρσίες τότε ή θά γίνετε ύπουρ 
γδς ή θά μείνετε.,.έκεΐ πού είσθε. 
Πάντως τδ όνειρό αύτδ είνε κακό 
διότι ύπάρχει φόβος νά σάς...κα- 
θαρίσουν!

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΤΡΙΧ

καί τό σαγόνι στήν παλά- 
(μη σου άκουμ-τάς, 

έχει; μιαν έμορφιάν άγαλ- 
(ματώδη!

(Ζαχαροπλάστης ήτανε 4 
(Ντήτριχ ό μπαμπάς ;)

"Αναψα καί λιγώθηκα, 
(Μαρλέν μου, σάν σέ είδα 
κ’ είπα· το νοΰ μου θενα 

(χάσω 
δν μιά φορά μπορούσα νά 

(περάσω 
κάτω άπο μιά παρόμοια 

(θριαμβευτική αψίδα...

ΝΤΗΤΡΙΧΟΦΑΓΟΣ !

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΤΟΥ
• Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ ■ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

(Συνέχεια)

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Συλλαμβάνετε ένα γνωστόν σας 
άπό τόν γιακάν καί τοΰ λέτε:

—"Εχεις βρώμικα δόντια!·
Μπορεί νά σάς ‘πή :
—"Οχι βρ· άδερφέ! Τά δόντια 

μου είνε κάτασπρα. Τά καθαρίζω 
κάθε ήμέρα...

Σείς, όμως, θά έπιμένετε:
—Είνε βρώμικα καί μαΰρα. Τά 

βλέπω!
Έάν, δμως, κΓ αύτός έπιμένει 

ότι τά δόντια του είνε καθαρά, τό
τε τοΰ λέτε:

—Κάνε μου τή χάρι, σέ παρακα
λώ, νά παραδεχτής ότι τά δόντια 
σου είνε ιιαΰρα, γιατί άλλοιώς δέν 
μπορεί να προχωρήση τό καλαμ
πούρι.

Αύτός βεβαίως θά πεισθή — έν 
άνάγκη τόν πληρώνετε, καί θά 
‘πή:

—Ναι, βέβαια, τά δόντια μου εΐ- 
νε μαΰρα. "Εχεις δίκηο...

Τότε, δπως τόν κρατάτε άπ’ τόν 
γιακά, τοΰ λέτε:

—Πάμε νά σοΰ δώσω έγώ κάτι, 
πού θά γίνουν τά δόντια σου κάτα
σπρα.

Καί τόν σύρετε σ’ ένα Ζαχαρο- 
πλαστεΐον.

—Γκαρσόν, φωνάζετε, φέρε μου 
μιά σοκολατίνα.

"Οταν σάς τήν φέρουν, τήν πιά
νετε μέ τά δόντια σας καί τήν 
προσφέρετε στό φίλο σας:

—Τι είνε αύτό ; θά σάς ρωτήση.
Πρέπει τότε νά άπαντήσετε άμέ· 

σως καί χωρίς νά τά χάσετε:
—Ε ΐ ν ε ...ό δ ο ν τ ό^π α σ τ α!
Καί τήν τρώτε. (Τήν καρπαζά, 

έννοεϊται).
ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ

Φροντίζετε νά όνομάζεσθε "Λ

ρη,ς. Κατόπιν λαμβάνετε τόν έαυ- 
τό σας καί τόν... αύτοκτονεΐτε. 
Ποντρεύεσθε δηλαδή καί μετά έν- 
νέα μήνας τό άργότερον υποχρεώ
νετε τήν σύζυγόν σας νά σάς κάμη 
ένα παιδί.

Κατόπιν δημοσιεύετε είς τάς έ- 
φηιμερίδας μίαν άγγελίαν δτι πω- 
λεΐτε οικόπεδα είς καλάς τιμάς, 

ΟΙ φίλοι σας θά σπεύσουν νά σάς 
έρωτήσουν:

— Καλά, ποϋ τά βρήκες έσύ τά 
οικόπεδα ;

Μή βιασθήτε σείς νά τούς σκά
σετε τό καλαμπούρι. Άφίστε τους 
νά άνυπομονοΰν. ‘Υπάρχει μιά πα
ροιμία πού λέει: άλάργα-άλάργα 
τό φιλί γιά νάχη νοστιμάδα. "Ε
τσι είνε. Μή τούς άραδιάζετε τό 
ένα καλαμπούρι έπάνω στ” άλλο 
καί πάθουν οί άνθρωποι. Μπορεί 
νά τά βρίσκετε στήν «Παπαροΰ
να», αύτό δμως δέν σημαίνει δτι 
πρέπει νά τά ξοδεύετε άμέσως-ά- 
μέσως δλα. "Οχι! Κάντε καί λίγη 
οικονομία! Χασομερήστε λιγάκι 
καί μέ τίποτα άλλο I Δέν έχετε 
καμμιά άσχολία στή ζωή σας ; 
"Ολο καλαμπούρια θά διοργανώ- 
νετε ; Λοιπόν, άφοΰ άφίσετε νά 
περάσουν μερικά χρόνια άπό Γή 
στιγμή πού σάς έρώτησαν, τούς 
λέτε:

— Οικόπεδα ; "Αλλο τίποτα I 
"Εχω όλόκληρο τό... παιδίον τοΰ 
"Αρε ως.

Καί σάς έπιδένουν προχείρως 
τά τραύματα.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Συλλέγετε είκοσι φίλους σας, 

πού νά όνομάζωνται Νικόλαοι καί 
τούς μεταφέρετε είς τήν οικίαν 
σας, οπού τους άποθηκεύετε εις ά- 
σφαλές μέρος.

Κατόπιν περιέρχεσθε τάς κεντρι
κός άθηναϊκάς οδούς, μέχρις δτου 
κανέν αύτοκίνητον σάς παρασύρη 
ύπό τούς τροχούς του.

"Οταν διέρχεται έπάνω σας τό 
αύτοκίνητον φροντίζετε νά λάβε
τε τοιαύτην θέσιν, ώστε νά σάς ά- 
ποκόψη μόνον δύο, τό πολύ, πόδας 
σας.

Μόλις χάσετε τά πόδια σας... 
τρέχετε στό σπίτι, όπου άν ένθυ· 
μεΐσθε έχετε άποθηκεύσει τούς 
είκοσι Νίκους.

Τούς πέρνετε καί τούς χωρίζετε 
είς δύο Ισαρίθμους όμάδας, έπί 
τών όποίων προσπαθείτε έπιδεικτι- 
κώς νά στηριχθήτε, άφοΰ άλλως 
τε σάς λείπουν τά πόδια σας.

Ό Ιατρός, πού θά σπεύση νά 
σάς έπισκεφθή μετά τό άτύχημα, 
θά σάς συμβουλεύση:

— Πρέπει, κύριέ μου, νά πάρετε 
δεκανίκια.

Τότε θά τοΰ πήτε αύστηρά:
— Στραβωμάρα έχετε, γιατρέ ( 

Δέν βλέπετε ότι πήρα δεκανίκια ;
— Ποΰντα, παιδί μου ;
Τότε θά τοΰ δείξετε τούς φίλους 

σας δεξιά καί άριστερά καί θά 
τοΰ άπαντήσετε:

— Δ έ κ α—ν ί κ ο ι άπ” έδώ καί 
δ έ κ α—ν ί κ ο ι άπ’ έκεΐ... δέν τά 
βλέπετε ;

Ό ιατρός θά τραπή είς άτακτον 
φυγήν κι” έτσι γλυτώνετε τή βί- 
ζιτα.

Τό άνωτέρω καλαμπούρι μπορεί
τε μετά καιρόν νά τό έπαναλάβε- 
τε, άλλά μόνον μίαν φοράν άκόμη. 
Δυό φορές είνε άρκετές. Άπό δυό 
πόδια κάθε φορά. Δέν φαντάζομαι 
νά έχετε καί περισσότερα!

(Συνέχεια) 
------------- --------------------

ΓΝΩΜΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
—Ή νεότης είνε &'?θος καί καρ

πός αύτής ό έρως.
Γ. Κονδύλης

—“Οπως έστρωσες, θα κοιμηθής.
Π. Τσαλδάρης

■—Ο.ύ κλέψεις.
Ε. Βενιξέλος

—Μέμνησο άνθρωπος ώγ«
I. Μεταξάς

—Ούποιήσει σεαυτόν εϊβωλον!.Μ 
Α. Μιχαλακόπουλος

—Κεραμεύς κέραμέΐ άεί κοτέει.
Ν. Πλαστήρας

—ΌννΙ σουά Κεμάλ, ύ πάνς.
Μουσταφά Κεμάλ

—Έρως άνίκατε μάχαν!
Σ. Μερκοϋρης

—Μ ή τ ο ι έγώ είμΐ, Κύριε;
Α. Παπαναστασίου

ΖΗΤΕΙΤΑΙ δωμάτιον διά σοβα
ρόν κύριον, πέντε μέτρων ΰψου{ 
καί τεσσάρων πλάτους.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΑΙΝΙΓΜΑ:

Είμαι ήλεκτριικός σπινθήρ, 
ιμέ φέρνει ή μπό,ρα κι’ ή βροχή, 
κάνω ενα κρότο τρομερό 
ικα'ι δλοι τρέμουνε στή γή.
Τί είμαι ;

ΛΥΣΙΣ:
Ό Κονδύλης.

ΑΙΝΙΓΜΑ:
Τρέ^ω, τρέχω σάν λαγός 
κΓ όμως είμαι στρατηγός, 
"Ηρώα μ’ έκαναν αί φήμαι... 
Ποΰ είμαι ;

ΛΥΣΙΣ:
(Σηιμ. «Παπαρούνας». — Παρα- 

καλοΰνται οί κ. κ. άναγνώσται 
νά άποστέλλουν τάς λύσεις των 
είς τό Τμήμα Γενικής’Ασφαλείας.)

«*®
ΑΙΝΙΓΜΑ:

Τρώγω, πίνω μιά χαρά 
καί γεμίζω τήν κοιλιά μου, 
κι’ όταν θενά κοιμηθώ, 
τότε πάω στή δουλειά μου!
Τί είμαι ;

ΛΥΣΙΣ:
Ό βουλευτής.

ΑΙΝΙΓΜΑ:
"Εχει μάντρα γϋρω-γύρω, 
ιμέ σκοπιές καί μέ σκοπούς, 
κάγκελα στά παραθύρια 
κΓ δλο μπαγλαμά άκοΰς. 
Τί είνε ;

ΛΥΣ I Σ :
Τό σπίτι τοΰ μέλλοντος I

HOIK ΕΙΗΕ 0 ΟΗΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ;

Τό μπελά μα; βρήκαμε μέ τά ’Απο
νενοημένα Διαβήματα ! "Ολοι οί "Ελλη
νες λόγιοι καί μπακαλόγνοι τά διεκδι- 
κοΰν γιά δικά τους. Καί ένφ στό προ
ηγούμενο φύλλο ^δημοσιεύσαμε τήν ει
κόνα τοΰ ’Ονείρου Κελεπούρη, καλή τή 
πίστει, νά πού ^παρουσιάστηκε στά γρα
φεία μα; ό ανωτέρω νεαρός ίσχυριξό- 
μενος δτι αϊτός είνε ό "Ονειρο; Κελε- 
ποΰρης καί άξιων νά δημοσίευσή ή φω
τογραφία του ώς ποιητοΰ τών «’Απονε
νοημένων Διαβημάτων» εις τήν αυτήν 
άέσιν καί μέ τά αυτά στοιχεία δυνάιμει 
—λέει—τού περί τύπου Νόμου ! Καϊ είς 
άπόδειξιν τών Ισχυρισμών του μάς έ
φερε τό παραπλεύρως δημοσιευόμενου 
ποίημα ΰπό τόν τίτλον «Μπαροϋφες Πο
θοπλάνταχτε ς».

ΪΤΟΪ ΝΤΟΛΜΑ Γ ΟΝΕΙΡΕΠΑΡΙΙΜΟ
Νά ζή κανείς ή νά μή ζή ; 
"Οντας μές σ’ έ'να ρεστωρόν 
γυρέψης ένα γιαλατζή 
κΓ Αρχίζουνε νά σέ βαράν, 
σφυράν, σφυράν, σφυράν, σφυράν 
βαπόρια στήν άράδα 
καί φαίνετ’ όλος τρόμος 
ό λοστρόμος 
στήν κουπαστή φορώντας νιτσε- 

(ράδα.
Τότενες καί ή κάθε σουσουράδα 
μέ μιάν ανείπωτη σκληράδα 
έχοντας πά στήν δψη της σκου- 

(ράδα 
άπό τοΰ ήλιοΰ τό τσίμπημα τ’ άψύ 
γεμίζει μέ τσουρέκια ένα ταψί 
και ξεκινάει ντουγρού κατά τό 

(φούρνο, 
λέγοντας: παινεμένε μου φουρ- 

(νάρη, 
γρίκα τό τομοιμπιλι πως κορνάρει 
άπ’ τή γωνιά, καθώς τά σούρνω 
τά όλόγλυκα μελομακάρουνά μου 
καί τδνα τό ποδάρι μου πονά μου. 
Νά, τόν καϋμό μου τώρα σ’ άνι- 

(στόρησα 
κι’ άπόμεινα 
ή λατρεμένη σου ή γκόμινα 
ωσότου νά γενώ κΓ έγώ μαστό- 

(ρισσα.

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

(’Από τήν Αστόχαστη καί μυριο- 
πλουμιστομπερδεμένη συλλοή μου, 
«Παπαρουνόφυλλα καί Τσουκνί
δες».)

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΠΡ0Σ3.13ΙΑ0ίΙΙΑΣ;

Στό προηγούμενο φύλλο μας έδημο- 
σιεύΟη ή είκοχν τοΰ παντοπώλου κ. Π ού
λου Πουλοπούλου, δράστου τών γνω
στών πεζοτράγουδων πού έχουν τήν ά- 
τυχία νά διαβάζουν οί αναγνώστες μας. 
Ό ποιητής μα; είχε δηλώσει δτι λόγιρ 
τής τρέλλας του νά δημοσιεύω τραγού
δια έχασε τό μπακάλικό του. Φαίνεται 
δμως δτι πρόκειται περί απάτης. Διότι 
σήμερον παρουσιάσδη είς τά γραφεία 
μας ό άνω εΐκοντζόμενος νεαρός ποιη
τής, δ όποιος διεκδικεΐ τήν πατρότητα 
τών δημοσιειώέντων έργων, άπήτησε 
δέ δυνάμει τοΰ περί τύπου Νόμου να 
δημοσιεύσωμεν τήν φωτογραφίαν του 
είς τήν αυτήν Αέαιν καί μέ τά αύτα 
στοιχεία, διότι αυτός καϊ μόνον αύτός 
είνε ό γνήσιος Ποΰλος Πουλόποιιλος. 
Είς άπόδειξιν μά; έφερε καί τό παρα
πλεύρως δημοσιευσμενον «’Απελπιστικόν 
Πεζοτράγουδών» του.

ΑΠΕΑΠΙΣΙΙΠΠΙΠΕΖΑΤΡΑΓΒΥΑΟ

ΜΟΑΡΟΥΦΕΣΜίΙΑΑΝΒΠΕΣ
Χίλιες χιλιαδώνε φορές στόπα, 

μωρή, πώς τοΰ κορμιοΰ σου τό Αν- 
θόγαλα σβουνιές συμποθοσύσμι- 
χτες στ’ αποσπερνού τό Αναγού
λιασμα στ’ άιμάράντο τό γουργου· 
ροξεφλούδισμα πανέμνοστα μα- 
ράγγιαζε. ΚΓ ώ, σαν πριχοΰ τά 
κουρμαδόφυλλα βουλιάξουνε μές 
στό μουντό τό μούχρωμα Ανάερα 
μπουσουλώντας άπ’ τ’ άνεμοστρο- 
βίλισμα καί στό βιλλιφριτσόπλη- 
χτο τ' άπάγγειο μονορρούφηξες 
τοΰ πόθου τ’ άπανύχτερου τό μάλ- 
λιασμα. Φόνου λοιπόν λαχανομα- 
ρουλόφιλος, μές στοΰ σαλατεροΰ 
τό άρίφνητο άνακάτωμα —·μανό· 
λιες και τοοουκιοκσοΰ!— άφοΰ καί 
στό ροσόλυμα ροσόλια καί σερμπέ 
τια άπ’ τά μπατζάκια σου τρεχού
μενα ξαιμόνεις στό πανέθυρο, ώ- 
ριόμουτρη, μά καί κουφαλοκού- 
τρω! Μπάς καί στά σπλαχνοπλέ- 
μονα βυθός στά σαλιοπέμονα, ώ 
‘Ελένη ; Μά κΓ & πετάς τ’ άψήλου 
βάστα —Αλλοίμονο I —κακόρρικη 
καί μή νογάς τοΰ νοήματου τ’ άπό- 
σφοιχτα ψαρφουροταιριασμένη στά 
ώριοπλουμιστα. ΚΓ ώς ό Ντεγ- 
κράντι στή Μονόν γονατοσέρνον- 
τας στά πόδια της άπίθωνε τόν 
έαυτό του οΰλονε, έτσι άπό τής 
καταραμένης μου ψυχής τά τρίσ- 
δαθά της κράζω σου: Σιχτήρί

ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
"Αλλοτε έμπορος Αποικιακών, 
καταστραφείς λόγω τής μούρ
λιας πού τόν έπιασε νά γοάφη 

πεζοτράγουδα.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ “ΠΑ Π A ΡΟ Υ Ν Α Σ„

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

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 
Στοΰ «'Αλλου Κόσμου» τη φαρδειά καί μακαρία πλάζ, 
συντάκτη μας έστείλαμε νά κάνη ρεπορτάζ.
Συνέντευξη μέ το Θεό έπήρε, μεγαλεΐον, 
και άκουσε τή γνώμη του έπί τών έγκοσμίων. 
Ύστερα στον Παράδεισο ενώ έπεριπάτει 
συνήντησε τον ένδοξο φιλόσοφο Σωκράτη. 
Τοΰ πήρε μιά συνέντευξη λοιπόν εκτεταμένη 

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

μέ τά κασκέττα ποΰ φορούν εινε...χαριτωμένοι!
Υστερα βρήκε τον Άδαμ, τήν Εΰα, τον Γιαγκούλα 

καί χίλιους άλλους ρώτησε καί τοΰ τά είπαν οΰλα. 
Μέ τόν Θεό μαζύ μετά, στήν Κόλαση τραβήξαν, 
καί βίδαν πράγματα πολλά, που γέλασαν καί φρίξαν!

(Συνέχεια)
>—Θεέ, τοΰ λέω, το Διάδολο θά ήθελα νά δώ...
—Δέν είν’ έδώ, παιδάκι μου, εινε...έξ’ άπ’ έδώ! 
-—Έξυπνος μουγινες, Θεέ, κάνεις καί πνεύμα πρώτης! 
Ή «Π απαροϋνα» φαίνεται σέ πήρε στο λαιμό της.

®®«
-—Τώρα το πήρες μυρουδιά... καλά σου ξυπνητούρια!...
Τί νόμιζες πώς οί Θεοί δέν κάνουν...καλαμπούρια;
- —Κάνε, Θεέ μου, έλεύθερα, ποιος θά σοΰ κάνει σχόλιο; 
Τί δια’λο, μόν’ ό Λάσκαρης θά τάχει μονοπώλιο;

«®®
Και νάσου πάνω στή στιγμή ό Διά’λος πλησιάζει 
και άπ’ τά νύχια ώς τήν κορφή μέ φόβο μέ κυττάζβι.
•—Γνωστός, τοΰ λέω, μοΰ φαίνεσαι. Θά θυμηθώ...γιά στάσου...
• —Μήν είσαι παντρεμένος;

—Ναι...
—’Εγώ είμαι ή...κυρά σου! 

Μ’ άπήντησε ύποκλιθείς 
καί τον έπίστεψα ευθύς.

«**
—Π ώς τά πεινάνε όλοι έδώ που έχεις μαζεμμένα; 
—Δοξάζουνε τόν Ύψιστο ποΰ πέσανε σε...μένα!
- —Είνε αλήθεια, αύτό ποΰ λέν, πώς έσπρωξες τήν Ευα 
πιό πρώτα κΓ άπό τον Άδάμ το μήλο γιά νά φαη;
•—Ψηλά πολύ τον αμανέ τον πήρες καί κατέβα· 
όποιος σέ μένα ασεβεί δέν τήν καλοπερνάει...
■—Τι θές νά πής; Δέν εννοώ!

—Σκάσε καί παλουκώσου, 
νά μάθης πρώτα κΓ υστέρα νά πέρνης στο λαιμό σου!

Καί κινώντας τήν ουρά του 
μίλησε τά πάρα κάτου:

—Ποτέ ή Εΰα άπο έμέ κακό δέν είχε πάθει,, 
κι’ οΰτε το «μήλο» ήξερα, αύτή ρεού τώχει μάθει!
—Καί δέν τής τοκανες έσυ σ’ άμα^τημά της, έ βρε. 
—Όχι, σοΰ λέω, δέν τόξερα, έκείνη το...έφεΰρε!

®*«
—Πώς πάει ή κίνηση στή Γή, τί βλέπεις, αμαρτάνουν;
—"Ας ειν’ καλά οί άνθρωποι, δ,τι μπορούνε κάνουν! 
θά είχα εκατομμύρια άκόμα στό μαντρί, 

μά όσο κι’ άν πασχίσουνε 
κι’ όσο νά άμαρτήσουνε

Ιρχεται ύστερα ό παπάς και τούς τά,..συγχωρεΐ.

—Είνε αλήθεια πώς έσύ στή Γή μας ρεμπελεύεις 
καί τούς ανθρώπους το κακό νά κάνουν συμβολεόεις;
—’Εγώ, μάλιστα, φίλε μου, σκαλίζω τό μυαλό τους, 
τούς λέω νά κάνουν το κακό, άνιθέλουν το...καλό τους.

Δύο τρυφεραί παλαιοημερολογήτισ- 
σαι αί όποΐαι κάνουν τροτουάρ είς 

την Κόλασιν.

—Γιά όσους κάνουν τό καλό δέν νοιάζεσαι καθόλου;
—Τί νά μέ νοιάξη; Όλοι αύτοί πάνε κατά...διαβόλου.

—Οί καλογέροι. Διάδολε, πού τρίδουν το πιπέρι;
—Σ’ αυτούς κρατάω απόσταση, γιατί... μοΰ βάζουν γέρι.
—"Ωστε δέν είν’ πελάτες σου κΓ έκείνοι, βρέ... παιδί μου;
—Όχι, δέν είν’ πελάτες μου, τυγχάνουν... βοηθοί μου!
—Γιά τις καλόγρηες. τί λες; Νηστεύουνε το κρέας;

Τότε ο Διάηλος μέ κυττά 
καί μειδιώντας α’ άπαντά:

—Ναέ, ναι, τά διάβασα κΓ έγώ τά περί...Κερατέας!
*«*

—Γεά το Θεέ οί άνθρωποι τί λένε στο μυαλό τους; 
Πέσ’ μου έσύ πού κατορθώνεις

’ τις σκέψεις όλων νά.,.χραπωνης...
—Λένε ότι: μέ το θεο βρήκαν το...διάβολό τους!

—"Αμα κανείς αμαρτωλός στήν Κόλαση άτακτίση 

τί τιμωρία έχετε γιά νά τον σωφρονήτρ; (
—Πολύ ευχαρίστως απαντώ εις τήν ερώτησή σου: 
τον κλείνουμε, μιά μέρα δυο, έντος τοΰ...Παραδείσου!
—ΚΓ ή τιμωρία δά αύτή νομίζεις ότι φθάνει;
—Δέν μέ ρωτάς καλύτερα: μετά τό ξανακάνη;!
—Γιά πέσ’ μου, Διάολε: μ’ άπατά καθόλου ή κυρά μου;

—Δέν ξέρω, ρ,ούπε, μέ καϋμό 
πώς νά τήν πάρω στό λαιμό;

’Εγώ, μιά φορά, δέν έβαλα άκόμα τήν...ουρά μου...

—Έχεις κάναν έπίσημο έδώ. τοΰ λέω στο τέλος;
—Δέν έχω άκόμα, μά θά ’ρθή κάποτε ό... Βενιζέλος.

***
—Γειά σου λοιπον, κυρ Διάβολε, θά πάω μιά βόλτα τώρα, 
παραχασομερήσαμε και πέρασε ή ώρα.
— Ποΰ θά σέ βρώ καμμια φορά, έξω γιά νά τό ρίξουμε;
—Νά δώσουμ’ ενα ραντεβού κάτω στή Γή νά σμίξουμε.

***
Δώσαμε ένα «έγγλέζνκο» κΓ οί δυό μας άμοιβαίο, 
μά όταν έχωρίζαμε, σκέφτηκα καί τοΰ λέω:
—Πέσ’ μου; τί ρούχα θά φοράς στή Γή νά σέ γνωρίσω; 
μή, κατά λάθος, πάρω, φεΰ, κάναν παπά άπό πίσω!™· 
—Αύτό πού τώρα μ’ έρωτας είνε σωστή βλακεία, 
όπου γυρίσεις θά μέ δής, φοράω... γυναικεία.^ 
—Καλά, τοΰ λέω; κΓ έφυγα μαζύ μέ το θεό, 
έπρεπε καί τής Κόλασης να δούμε τό λαό.

***
Πιό πέρα, βλέπω έξαφνα μπροστά μου τό Σουρή 
πού μία ρίμα έψαχνε στ’ «Άντροότσος» γιά νά βρή. 
Τοΰ είπα άμέσως μερικές πού.,.σκέπτεσθε και σείς, 

μά δέν θά σάς τις γράψω έδώ, 
ό)£ΐ πώς θίγουν τήν αΐδω,

μά θέλω να ξεκουραστούν λιγάκι οί...Εισαγγελείς!
***

—Σουρή μου, στής Κολάσεως πώς σ’ έκλεισαν τούς τοίχους;
—Τίποτ’ άλλο δέν έκανα, μόνο π’ έγραφα....στίχους!
—Σ’ αρέσει ή «Παπαρούνα» μας διδάσκαλε Γιωργάκη;
—Είνε πολϋ-πολύ έξυπνη.... κουτίντε τη λιγάκι.
—Διάδοχό σου έχουρ,ε κανέναν, ποιητή μου;
—Διάδοχο στήν ποιι^ση άφισα το παιδί μου!
—Μά ό Κριτών γράφει σοβαρά, κρούει αισθημάτων τέλια.
—Το ίδιο κάνει’ τι μ’ αύτό; Δέν προκαλοΰν τά γελοία;

***
—Γιά μένα ποιά είν’ ή γνώμη σου,; Τί λέει ό λογισμός σου; 
ώς ποιητής σατυρικός δέν είμ’... ανώτερος σου;
Τή μετριοφροσύνη μου τότε, πού λες...θαυμάζοντας, 
κούνησε τό κεφάλι του καί έσυγε καλπάζοντας.

Κ®®
Ποιό κάτω βλέπω μιά γρηά λοξά νά μέ κελάρη.
— Ποιά νάνε σκέπτομαι αύτή πάλι πού μέ...κορτάρει.
—Δέν μέ γνωρίζεις φίλε μου; μοΰ λέει προσβεβλημένη, 
Όμηρο δέν έδιάβασες; Είμαι ή... «’Ωραία Ελένη» 
— Εσύ ή 'Ελένη! Χά χά ^ά! "Απαγε βλασφψίας... 
ΓΓ αύτά τά μούτρα έγινε ο πόλεμος τής Τροίας;!!

(Συνέχεια)
ΟΚΟΚΟΡΑς
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Εΐ>ϋ ΠΛΑΚΩΝΕΙ ΙΌΦιΛΟ ΙΟΥ ME TO AY ΙΟΚΙΝΗΙΟ

Όαύτοκινητισ τ·η 5-— Βρέ Κώστα, τί γίνεσαι; Χρόνια είχα 
νά σέ Ιδΰ.._ Είσαι καλά ;

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Γιάννην Γύπαρην, Δι

ευθυντήν ’Εθνικού θεάτρου. — Τί τσί 
έχετε κάνει τοΰ κ. Παύλου Γρυπάρη,, 
τού ποιητή καί οπλαρχηγού ; Σέ τελευ
ταίο γράμμα του μάς απειλεί δτι αν 
δέν δημοσιεύσουμε τήν συνεργασίαν του 
στήν ίδια δέση καί μέ τά ίδια στοιχεία 
ΰά ρδή στά γραφεία μας καί θά τά κά
νη σμπαράλια. Κυρίως τόν έΰνξε μία 
φράση σας., άκείνη ποΰ λέει: «Μπρό- 
6αλε μέρα λιδανή καί χαβιαρομανέ- 
στρα Γ» Είνε βέβαιος πώς τόν βρίζετε ί

Κον Δ. Λογοδετόπου- 
λ ο ν , πρύταντν, γνναικολογοβετάπου- 
λον κλπ. — Βρέ άδερφέ, δέν έιπιτρέ- 
πεται ένας κοτζαμάν πρύτανις νά ανα
κατεύεται μέ τή λογοτεχνία καί νά προ- 
σπαύή νά έκμαεεύση τή γνώμη μας γιά 
τά πρωτόλειά του. Στό κάτω-κάτω ε
μείς τί αχούμε νά χάσουμε ; Δημοσιεύ
ουμε έώώ τό τετράστιχό σας, γιά να 
δουν κ’ οί πελάτες «α;.

ΕΛΕΓΕΙΟ ΣΕ ΜΙΑ ΛΕΧΟΥΣΑ 
Ώίμένα, πώπεσες στά χέρια μου 
καί στά μαχαίρια μου !
Μές στήν καρδιά μου, σπαραγμέ, πώς 

(αντηχούσες, 
δντας, γραμμή, στριγγιάζαν οϊ λεχού

σες, 
όχοννοΰς, 
καί νά μοΰ φύγη, πήγαινε ό νοΰς !..

Πάφτε νά γράφετε ποίηση, μήπως 
σα; .πάρουνε χαμπάρι οϊ φοιτητές. Μάς 
φτάνει ό Βορρέας, «ποΰ τ’ αρνάκια 
παγώνει !»

’Ιατρόν Γ. Π ε ό α ν ό π ο υ- 
λ ο ν , Ενταύθα. — “Εχετε πρώτης 
τάξεως όνομα γιά γιατρό. Πεΰανόπου- 
λος ! Τί πειό ταιριαστό καί πειό πετυ
χημένο ; Ζωή σέ λόγου σας 1

Κον θεόφρ. Σακελλαρί- 
δην, ιιάγιστρον τή; μουσικής, συγ
γραφέα καί τά τοιαϊτα. — Σάς το εί
παμε ν καί σάς τό έ τ ο ν ί σ α μ ε ν 
κατ' έπανάληψιν. Εσείς ε ισάστε γεννη
μένος γιά μουσικός. Πάψτε ν’ άσχολήτ 
σδε μέ τή λογοτεχνία γιατί θά έξακο- 
λουΟήσουμε νά δημοσιεύουμε αυτά που 
μάς στέλνετε καί τότε αλλοίμονο σας !

Κον Τιμ. Μωρ. "Εθνος. — 
Συνεργασία σας άπερρίφθη κατ’ αρχήν. 
’Εν τούτοις πρός Τιμ. Μωρίαν σας τήν 
δημοσιεύομεν είς τό «’Έθνος».

Κους Μίλτ. Μ α λ α κ . , ’ Α
πό σ τ . Μ ε λ α χ. , Κώσταν 
Ουράν.,, Τ . Π α π α τ σ . , Κ λ . 
Π α ρ ά σ , κλπ. — Σήμερα ό Κύ
κλος τών ποιητών εΐνε πάρα πολύ ευ
ρύς καί χωράνε δλοι μάσα. Γιατί πα
σχίζετε, ήμέρες πούνε, καί κο
πιάζετε άδικα νά τονέ στενάψετε ; Κα- 
θήστε φρόνιμα, μωρέ παιδιά μου, νά 
ζήσετε ! Μιά βολά κειός ό Ψυχάρης — 
Θεός άναπάψει τήν ψυχαροϋλα του — 
ήντανε τρανός δάσκαλος καί φωστήρας 
τής Ρωμιοσύνης. Αφήστε τόνα ήσυχόνε 
νά χαρήτε τή μανούλα σας. Γκέγκε ή 
νούκου γκέγκε ; Τό νοΰ σας, παιδιά μου, 
στή δημοτικιά μας I

Κον Μ π ά μ π η ν ”Α ν ν ι ν ο ν, 
’Ενταύθα. — Άνηνέχβη ήμίν δτι συγγε
νεύατε υέ τόν Μπαμπάνην ! ΠόΟεν ή 
φήμη αύτη; Άλλά τότε έδει υμάς 
Μπαμπάνινον αντί Μπάμπη Άννίνου 
καλεϊσδαι !

Κον Ζαχ. Παπ., Π ρόε- 
δρον Συνδέσμου Πολυτέχνων, Αθήνας. 
— Αί αιτιάσεις σα; δέν έχουν θέσιν έν 
προκειμένη. Τό περί τού αυτοκινήτου 
έπτά δέσεων ανέκδοτόν σας 
μά; διηγήΐλη γνωστός λόγιος, φίλο; 
σας. Ήμποροΰμεν πάντως νά σάς εΰ- 
ρωμεν λεωφορεΐον, δν αί έππά ■θέσεις 
δέν σά; εΐνε άρκεταί.

Κον ’ I ω . Μάλλωσην, 
Βουλευτήν, ’Ενταύθα. — Γιατί διαψεύ- 
διετε κάθε τόσο τό τόσο ειρηνικό 
έπώνυμό σα; ; Δέ μπορείτε νά μαλώσε
τε καί μιά φορά στή Βουλή ;

Κον Γ ε ώ ρ γ. Π α π π ά ν, η
θοποιόν, άπαγωγέα κλπ., Σταιιποΰλ — 
Αθήνας. — Πώς περνάτε τώρα τις 
ώρες σας χωρίς τή Σόρ ; Εΐνε αλή
θεια έκεϊνο ποΰχε γράψει ή «Παπα
ρούνα» δτι τά έ σ ώ ρ—ρουχ,ά σας ή
ταν δλα τισσόρ, καθώς καί δλο 
σα; τό άσσορτιμέντο ; Πάντως, σάς

ΑΠδΗΕΙΡΑ^ΑΥΤΟΚΤΟΗΙΑΣ
’Αγγέλλεται έκ Λειβαδιού δτι ό 

17ετής νέος Φοίβος Ρομαντικός ά- 
πεπειράθη ν’ αύτοκτονήση μ’ ένα 
μάτσο παπαρούνες. Ό αύτόχειρ 
διατελεΐ έν άφασία, περιπεσών είς 
κατάστασιν υπνηλίας.

Σ ή μ. «Παπαρούνας». Μέ
χρι της στιγής άγνοο&μεν αν πρό
κειται περί λουιλονδιών ή περί φύλ 
λων τοΰ περιοδικού μας.

ευχόμαστε τό καλώ σ ο ρ ί σατε στή γή 
μας, ίίστερ’ άπό τό πέταγμα στά νέφη !

Κον Αίμ. Βεάκην, ’Εθνι
κόν Θέατρον. — ’Έτσι λοιπόν, μεγάλε 
καλλιτέχνη. Τήν είχατε έπί τόσες βρα
διές στά χέρια σα; και δέν τήν έστραγ- 
γαλίσατε ούτε μιά βραδιά στ’ Αλήθεια 
τή Δυσδαιμόνα (Έλ. Παπαδάκ,η ;) Αύ
τό δέ θά σάς συχωρεθή ποτέ !

Καν Σοφίαν Σολομών- 
τ ο ς , Ιερουσαλήμ. — Τί νά σά; κά
νουμε, δεσποινίς ; Κυττάξετε νά ξεμ
πλέξετε όπως μπορείτε ! Ή «Παπα
ρούνα» εΐνε είς θέσιν νά σάς στείλη 
τά ναΰλα νά γυρίσετε στήν Άθιήα. 
Π ρίν πάτε έκεϊ έπρεπε νά ξέρετε δτι 
ό Σολομών έχει άλλες 899 γυναίκες.

Μοναχόν ’Ισαάκιον, Βα- 
τοπιίδιον "ΛΟνονος. — Άποροΰμεν καί 
έξιστάμεδα! Γιατί θέλετε καλά καί σώ- 
νει νά είνε τά μακαρόνια τρύπια ; Πε
ρίεργοι αΰταί αϊ προτιμήσεις σας, μά 
τόν Δία ! "Οσο γιά τήν έτυμολογία τοΰ- 
όνόματός σας «Ίσαάκιος» είνε σύνθετο 
άπό τί; διό λέξεις «ίσα, ’Ακάκιε !» Πε
ρισσότερα δέ σά; λέμε, γιά τό φόβο 
τοϋ κ. Είσαγγελέως.

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΓΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ

’Άνω δεζίφ : Ή Άνάστασις σ’ ένα Ιδιωτικό γραφείο : Άλλό, άλλό. Χριστός Άνέστη, είπατε ; 
Τό ξέρουμε I...
Κάτω άριστερά : ‘Η Άνάστασις μέσα στό αυτοκίνητο. Ό λαός άπό πίσω: Φάτε, μάτια, κρέας....

1ΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΚΑΙ ΙΕ ΣΥΜΜΑΖΕΥΕΤΑΙ...
(Κοπυράιτ της «Πώλ Νόρ Φιλμ») 

"Οποιους δή ή Κόννι Μπέννετ 
λέει· «μέσα ©λοι μπαίνετ’!»

Κ’ ή ώραία Λίλιαν Γκις 
λέει· «λΰσε τό πουγγί σ’».

Ή τσαχπίνα Σάρον Δύνν 
θέλει μόνη νά τό λύν’.

Καί ή Γκουϊλι ή Άντρέ 
χτές μοΰ είπε· άντε, ρεί

Ή μαργιόλα Έλεν Χέηζ 
λένε πώς ποτέ δέν....παίηζ!

Καί ή Έλεν Τουελδτρής 
έχει δώδεκα καί τρεις... (Τό όλον 

15)

Μά ή Τζήαν ή Χαρλόου 
κάνει πάντα τό μουρλόου.

Ή πανώρια Νόρμα Σήρε(ρ) 
στό καλό, σοΰ λέει, σύρε!

Καί η Μάρλεν ή Ντητρίχ 
μάς ξηγήθηκε στην τρίχ’.

Λέ’ ή Γκρέτα γιά τήν Κρώφορντ 
ότι εΐνε λίγο...σκρώφορντ!

Α. ΣΤΕΓΗΣ
—------------------------------——

ΜΙΑ ΕΠΜΥΟΡΘΩΣΙΣ
Στό προηγούμενο φύλλο της 

«Παπαρούνας» (σελίς 7) έδημο- 
σιεύθη κλισέ πού παρίστανε τήν 
είσοδο τοΰ συζύγου στό σπίτι τή 
στιγμή ποΰ ή σύζυγος τυλίγει τόν 
εραστή της μέσα σ* ένα χαλί γιά 
νά τόν άποκρύψη. Ό πιεστής μας, 
θέλοντας φαίνεται νά έλαφρώση 
τήν θέσιν της συζύγου, άπέκοψε 
τό κεφάλι τοΰ έ,ραστοΰ καί ή εί- 
κών έγινε έτσι ακατανόητος.. Ζη- 
τοΰμεν συγγνώμην άπό τους άνα- 
γνώστας μας, άν καί εϊμεθα βέ
βαιοι δτι θά κατάλαβαν δλοι δτι 
έπρόκειτο περί λάθους. "Αλλωστε 
εΐνε γνωστόν δτι κανείς... κουτός 
δέν διαβάζει «Παπαρούνα» !...

ΑΠΩΛΕΣΘΗ
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΟΝ πλήρες σημει

ώσεων. Παρακαλεΐται ό ευρών νά 
κράτηση τάς σημειώσεις καί τό 
πορτοφολιού καί νά μάς άποστε ί
λη είς τόν... διάβολον.

H ΣΤΗΑΗ ΤΟΤΗΗΙΑΤΡΟΪ
ΣΥΖΥΓΟΝ. ’Ενταύθα. Τά σκλη

ρά αύτά εξογκώματα ποΰ σάς έχουν 
παρουσιααθή είς τό μέτωπον οφεί
λονται είς τήν μεγάλην.,,.μυωπίαν 
σας. Μή φοβείσθε. Οΰτε ό πρώτος 
είσθε, οΰτε ό τελευταίος.

ΡΩΜΑΝΤΙΚΗΝ ΚΟΡΗΝ. Ή έ- 
ξάντλησις τών ποδών σας οφείλε
ται άσφαλώς είς κρυολόγημα. Μη 
κοιμάσθε ξυπόλυτη, φοράτε...παν
τόφλες.
ΧΗΡΟΝ, Λάρισσαν. Ή αϋπνία σας 
οφείλεται προφανώς είς τόν θάνα
τον της συζύγου σας. Μέ τήν παν
τρειά δέν θά σας περάση ή άϋπνια· 
θάχετε δμως κάτι νά....άπασχολή- 
σθε....

ΑΡΤΙΓΕΝΝΗΤΟΝ ΒΡΕΦΟΣ, 
ένταΰθα. Γιά νά λέτε σεις οτι έχε
τε πολλούς πατέρες, κάτι θά ξερε- 
τε....Αόγω τής θέσεώς σας γνωρί
ζετε καλλίτερα τά πράγματα άπό 
’μάς τούς άπ’ έξω.

ΠΡΟΦΥΜΑΤΙΚΟΝ NEON. Εν
ταύθα. Μπά, μη φοβάσθεΐ... Ή.... 
Σωτηρία σας είνε έξηαφαλισμένη.

ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΗΝ ΥΠΗΡΕ
ΤΡΙΑΝ. ’Αμπελοκήπους. Άπό τά 
συμπτώματα πού μάς περιγράφετε 
έπείσθημεν ότι είνε—.Λοχίας.

Ό κτηνίατρός σας
------------

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΠΟΛΛΩΝ- Σ ΠΛΕΝΤIΤ

Έκεϊ δπου ό Βίλλυ Φρίτς άπεθε-
(ώθη 

πρό ήμερων ϋπό άρρένων καί θη- 
(λέων 

έσταυρώθΐ|
«ό Βασιλεύς τών Βασιλέων».

ΑΧ I ΛΑΕ ΙΟΝ
Πάσχα χαρούμενο ή έκκλησιά ση- 

. (μαίνει
γιά κάθε τίμια ή «Παραστρατη- 

(μένη».
I ΝΤΕ A A—MONT I ΑΛ—ΠΑΝθΕΟΝ 

ΤΩ πάθημα πορτοφολιού προλε
ταρίου καί άστοΰ 

πώς σέ κατήντησαν «Τά Πάθη τοΰ 
(Χριστοΰ» I

ΟΥΦΑ
Πάσχα μετά χιόνων καί άνέμων 
μάς ήρθε πάλι τοΰ χειμώνας ό 

(«Λευκός Δαίμων».

ΔΗΛΩΣΙΣ
Παρεκλήθημεν νά δηλώσωμεν δτι 

ή είς τό κινηματοθέατρο? «Ίντεάλ» 
προβαλλομένη ταινία «Ό λευκός Δαί 
μων» 3έν έχει καμμίαν σχέσιν μέ 
τόν κ. Έλ. Βενιζέλον.

ΣΚΙΤΣΑ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ

ΥΠΟΠΤΟΙ
Τό νά είνε κανείς ώραϊος εΐνε προ 

τέρημα άμα καί έλάττωμα, δπως άν- 
τιστρόφως έλάττωμα και προτέρημα 
είνε δταν κανείς λογίζεται άσχημος. 
Τό νά είνε δμως ένας, «ύποπτος» αύ
τό ν^έτα-σκέτα άποτελεΐ τό χειρότε
ρον τών δυστυχημάτων.

"Ανθρωπος ύποπτος είνε δ μάλ
λον δυστυχής κάτοικος τοΰ πλανήτου 
μας. Ό καθένας μας γίνεται φυσιο
γνωμιστής, τοΰ προσέχει τά φρύδια, 
τήν μύτη., τά μάτια, τά δόντια, και 
βγάζει τό συμπέρασμά του. «Ύπο
πτο κουμάσι τοΰτος έδώ. Σώσατε τάς 
ψυχάς μας! S. Ο, S».

Καί «καλημέρα» νά είπή δ ύπο
πτος, έν πλήρει μεσημβρία, τοΰτο θά 
κάμη αύτομάτως τόν καλημεριζόμε- 
νον νά φαντασθή-δτι είνε μεσάνυχτα, 
διότι τοΰ ύπόπτου δλα είνε ύποπτα, 
καί ή «καλημέρα» άκόμη.

Τέτοιος τύπος, δεινοπαθοΰντος ύ
πόπτου...έςετελέσθη προχθές ένώπι- 
όν μου. ΤΙΙτο βράδυ, πολυκοσμία, καί 
τά αύτακΐνητα τής συγκοινωνίας τής 
Όμονσίας κατελαμβάνοντο έξ έφό- 
δου καί έν άλαλαγμφ. Σάν βέρος Ρω 
μηός καί πιστός τηρηπής τών πατρο- 
παραδότων, έλαβα μέρος μετά θάρ
ρους καί άποφασιστικότητος είς τήν 
άγρίαν έκεί'ζην σύρραξιν ήτις κατά 
κανόνα προηγείται πάσης άνόβου 
τών (έπιζώντων έννοεϊται) έπιβατών 
είς τά δχήματα έν ώρφ κοσμοσυρρο
ής, καί κατόπιν άπεγνωσμένης πά
λης κατώρθωσα νά έκπορθήσω μίαν 
θέσιν, σιγοψάλλων πολεμικά θούρια...

Παραπλεύρως έμοΰ έξεσφενδο'Χ- 
σθη άπό τόν μαγόμενον λαόν κάποι
ος «τύπος» τόν όποιον μόλις τόν εί- 
οον συνωφρυώθην. «"Υποπτος» μέ τά 
δλα του! "Ολα του τά γαρακτηριστι 
κά... έσήμαιναν τόν κώδωνα τοΰ κιν
δύνου, καί δΓ αύτό καί έγώ έκουμβώ 
θην καί έπερίμενα τά μέλλοντα νά 
συμβώσι μέ τά μάτια μου δεκατέσ- 
σαρα. Εντός δλίγου ήλθε ό είσπρά- 
κτωρ. Ό ύποπτος τοΰ έδωκε ένα δε
κάδραχμο? καί έπερίμενε τά ρέστα, 
κυττάζοντας έξω άπό τό παράθυρο. 
Ό είσπράκτωρ μόλις ήτένισε τόν ύ
ποπτον έσκυθρώπασε καί ήρχισε έ- 
ξετάζων έπυιελώς τό νόμισμα. «Ψεύ
τικο θά είνε» έσκέπτετο αύτός. «Κί
βδηλο δεκάρικο τοΰ πάσσαρε» έλεγα 
μέσα μου και έγώ. «Μόλοβένιο είνε 
σίγουρα» ύπελόγιζε μία γραία, παρα 
κολουθοΰσα μέ ένδιαφέρον καί εύχα- 
ρίστησιν τήν αύτοψίαν τοϋ δεκαδράχ 
μου. Έν τούτοις τό νόμισμα ήτο έν 
τάξει, καί δ είσπράκτωρ άπεμακρύν- 
θη... Μετ' δλίγα λεπτά έφθασεν δ έ- 
πιθεωρητής. "Επαιρνε τά εισιτήρια 
τών έπιβατών μηχανικώς καί τά έπέ 
στρεφεν έν τάχει. Μόλις δμως καί 
αύτός έσθασεν είς τόν ύποπτον, τό 
πρόσωπό? του έγέμισε ρυτίδας.

Κύτταξε, ξανακύτταξε τό εισιτή
ριό του, τό παρέβαλε μέ τό μπλόκ 
τοΰ είσπράκτορος, κύτταξε είσιτήριον 
—ύποπτον, καί ύποπτον—είσιτήριον, 
καί είς τό τέλος διστάζω? άπεμακρύν 
θη καί αύτός.

Μέχρι τοΰ Συντάγματος i ύποπτος 
μας είχεν ύποστή (μόνος αύτός)' 2 ί- 
φόδους έπιθεωρητοΰ καί 4 έφόδους 
τοΰ είσποάκτορος, δ δποΐος σημειω- 
τέον τά είχε χάση, διότι είς τό δχη- 
μά μας αύτό έταξείδευε καί ένας μι> 
στηριώδης λαθρεπιβάτης, δ δποΐος 
δμως έπρεπε νά συλλητθή. 23 άν
θρωποι, 22 εισιτήρια! Είς τό Ζάπ- 
πειον τρίτος έπιθεωρητής καί δ είσ
πράκτωρ συνεκράτησαν πολεμικόν 
συμβούλιο?, καί γενικός έλε^νος τών 
εισιτηρίων άπεφασίσθη. Έζητήθη>- 
σαν τά εισιτήρια δλων. καί είς τό τέ
λος άνεκαλύφθη δ τζαμπατζής: ή
το άγαθός καί πράος δνθοωπος, μέ 
σεμνότητα καί φυσιογνωμίαν Γεροκή- 
ουκος, κα! 5·ά τόν δποίον έστοιχημά 
τιζε κανείς δτι ήτο τδ άθωότερον λο
γικόν δίποδον τί!; ύδοονείουΓ...

Καί έτσι ήθωώθη δ ύποπτος, άλλ* 
αί άμιριβολίαι μας πάντα ΰπάονουν— 
_________________ΚΟΝΛΝ NT.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ δεκαοκτώ έτών. ώ- 
patιοτάτη μέ ξανθήν κόμην καί γα
λανούς όφθαλμοΰς. αρκετά εύσωμος 
καί ύψηλοΰ αναστήματος, γνωρι- 
ζουσα γραφομηχανήν, λογιστικήν, 
καί ξένας γλώσσας, ζητεί νά γινιι 
...κυρία.

ΚΥΡΙΟΣ αγνώστου διαμονής ζη 
τεΐ τήν...διεύθυνσί του.

ΑΠΑΡΗΓΟΡΗΤΟΣ ΧΗΡΑ νεα 
καί ώραία ζητεί νά κόμη έν τέ- 
κνον διά να τό έχη ώς ένθύμιον 
τοΰ...μακαρίτου! Άηοστείλατε ύείχ 
ματα.
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ΟΚΜΜΟΝΜΧΟηΜΗ*

Η ΓΕΝΝΑΙΟΔΩΡΟΣ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ 
ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΧΑΡΙΣΗ ΤΑ ΧΡΕΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 
ΞΕΝΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΟΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΝΟΠΛΟΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΝΑΤΟΝ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΝ 

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ: ΑΥΣΤΗΡΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΙ, ΚΑΤΑΡ- 
ΓΗΣΙΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΕΩΣ ΚΛΗΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩ-

ΛΗΣΙΣ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΩΝ, ΛΟΥΜΙΝΙΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Ό πρωθυπουργό; κ. Τσαλδάρης 
ίαχε χθές μακράν συνεργασίαν με
τά τών υπουργών Μαξίμου καί Δο- 
δέρδου, σχετικός μέ τόν διακανο
νισμόν τοΰ έξωτερικοΰ χρέους.

Ό κ. Τσαλδάρης, τήν άνάγκην 
φιλοτιμίαν ποιούμενος, ήλθεν είς 
τήν άπόφασιν νά χαρίση τά χρέη 
είς τούς ξένους όμολογιούχους, οί 
όποιοι ώς γνωστόν στερούνται και 
αύτοΰ τοΰ έπιουσίου, λόγω τών ε
ορτών τοΰ Πάσχα. "Αμα τή αναγ
γελία της εύγενοΰς ταύτης χειρο
νομίας τοΰ "Ελληνος πολιτικού, ά 
παντες ©ί ξένοι όμολογιοΰχοι, πα- 
ραλαβόντες με8’ έαυτών στρατόν 
καί στόλον κατέρχονται αεροπο
ρικώς είς Αθήνας, διά νά εύχα- 
^ιστησουν τόν κ. Πρωθυπουργόν, 

στω καί διά τών όπλων.
Σπείρα συντακτών μας έπισκε- 

φθείσα τόν κ. Τσαλδάρην είς την 
οίκίαν του, εύρεν αύτόν κλινήρη 
έξ...ύπνου. Μετ’ όλίγας ημέρας ό
μως όταν έξύπνησε, κατόρθωσαν 
νά λάδουν παρ’ αύτοΰ τήν κατω
τέρω συνέντευξιν:

—Είνε άληθές, κ. Πρωθυπουργέ, 
ότι θά χαρίσετε λόγω τοΰ Πάσχα 
τά χρέη;

—Βεδαίώς.
—Καί διατί προέδητε είς τήν 

μέγάλην αύτήν χειρονομίαν;
—Διά λογους....υγείας....
—Πώς είπατε;!
—"Ωχ 6ρ’ άδερφέ καί μ’ αύτά τα 

χρέη!. Δέν ήσύχαζα ούτε μιά στιγ 
μή! Τώρα θά μπορώ τούλάχιστον 
νά...κοιμάμαι ήσυχος. Πρέπει να 
κυττάξω καί τήν ύγεία μου ! ■■ ji

—Γνωρίζετε, κ. Πρωθυπουργέ, 
ότι οί ξένοι όμολογιοΰχοι κατέρ
χονται είς τήν 'Ελλάδα ένοπλοι;

—Καί τι θά μοΰ κάνουν;
—Δέν φοδάσθε;
—Καθόλου. "Αν αύτοί έχουν ό

πλα, έμείς έχουμε....κ α ν ό ν ι!
—Τί μέτρα οικονομίας άπεφασι- 

σε νά λάδή ή κυδέρνησις;
—Πολλά καί τρομερά. Πρώτα- 

πρώτα θά καταργήσωμεν τά μπα- 
κέττα, πού περικλείουν τά.σιγα- 
ρέττα.

—Καί πώς Θά πωλοΰνται τά «ι-> 
γάρα;

—Σέ σακκοΰλες, παιδί μου, όπως 
τό γιαούρτι. ’Εννόησες;

—...Σακκουλεύτηκα!
—Κατόπιν θά μονοπωλήσωμεν 

τάς όδοντο γλυφίδας, άπό τάς ό
ποιας Θά αύξηθοΰν τά έσοδα τοΰ 
κράτους κατά δέκα πέντε τούλαχι 
στον χρυσάς δραχμάς. ’Επίσης ύ- 
πάρχει οκέψις νά μονοπωλήση το 
κράτος τά λουμίνια, τά κορδόνια 
τών παπουτσιών, τις θρουμπες έ- 
ληές, τά δαρελόττα, τούς «δίους 
τών ’Αγίων», τή μουστάρδα, τόν 
«όδηγό ’Αθηνών ■— Πειραιώς», το 
κοκορέτσι, τά σαλιγγάρια, καί.... 
όλα τά νεώτερα τραγουδάκια.»

—Τί άλλο, κ. Πρωθυπουργέ;
—’Επίσης σκέπτομαι νά καταρ

γήσω καί μίαν έκτακτον θέσιν βο
ηθού κλητήρος πού ύπάρχει είς έ
να ύπουργεΐον μου.

—©ά άπολυθοΰν πολλοί;
—’Όχι, ένας Βενιζελικός μόνον, 

άλλά Θά τόν άντικαταστήσω άμέ
σως μέ μερικούς....δικούς μας.

—’Ασφαλώς. Ποίαν άλλην οικο
νομίαν θά κάνετε;

—Μίαν άκόμα. ©ά άπαγορεύσω 
γενικώς είς όλους τούς "Ελληνας 
γά κάμουν είς τό έξης φόνους.

—Καί μ’ αύτό;
—©ά έχωμεν....αίματηράν οικο

νομίαν!
Κατόπιν τούτου οί συντάκται μας 

άνεχώρησαν μέ σηκωμένον για- 
κάν καί μετέδησαν είς τάς οικίας 
των όπου τούς παρετέθησαν....βεν
τούζες.

- - ' ■ ——

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ ΑΡΑΜΑ
"Οργανα της Γενικής Άσφοολεί- 

ας συνέλαδον χθές τόν Γ. Μακλά- 
φην, τήν σύζυγόν του Λόλαν, τήν 
κόρην του Μίναν μετά τοΰ μνηστή- 
ρος της καί τά τρία τέκνα αύτών 
Τοτόν, Πίπην καί Κοΰλαν, όσιον- 
τας ήθοποιούς, διότι εϊς τι ύπόγει- 
ον θέατρον τής άδοΰ ’Αθήνας έπαι
ζαν ένα δράμα μόνον αύτοί οίκο- 
γενειακώς.

ΕΝΩ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΑΝΥΠΟΠΤαΣ

Φαντάζεται καθένας τήν έκπληξιν τών τριών αύτών φανατικών, 
καθώς φαίνονται, άναγνωστών τής «Παπαρούνας», πού διαβάζουν μέ 
άπληστία τό περασμένο φύλλο τής «Παπαρούνας» στό Ζάππει© δταν 
ίδοΰν τούς εαυτούς των είς τήν «Παπαρούναν». ’© φωτογραφικός φα
κός ένός πλανοδίου φωτογράφου τούς συνέλαδε άπό τό....αύτί και 
τους έφερε γραμμή στά γραφεία τής «Παπαρούνας». ’Εννοείται οτι 
έμείς τους είχαμε δάλει τούς «άνυπόπτους» αύτούς άναγνώστας.....

ΚΛΑΦΤΕ ΤΟΝ
ΤΟ ΒΔΕΛΛΟΠΟΥΛΟ....
Κλάψτε τον τόν Β&ελόπουλο, τό 

(φουκαρά τό δάσκαλο, 
όπού τό λόγο τοΰ θεοΰ έκήρυχνε 

(στους μάγκες, 
παίρνοντας τό βαγγέλιο παραμά- 

(σκοολο, 
καί κάθε μέρα έτρεχε σταδίους 

(καί παρασάγγες.
&& ft

Πάντα θυμάμαι τά όμορφα, μαγ- 
(κιόρα του κηρύγάατα 

άπ’ όξω άπ’ τό Βαρδάκειο κι' άπ’ 
(τό ταχυδρομείο, 

π’ άρχιζε μέ σπρωξές καί μέ σφυ- 
(μίγματα 

καί γίνονταν ύπαίθριο ή όδός φρε
νοκομείο. ***

Βρέ, δντα έπικατάρατα, βρέ, δ.ρ- 
(γανα τοΰ δαίμονα, 

βρέ, τόν Χριστό σας πού έγώ κη· 
(ρΰχνω βλαστημάτε ;

Καί πέφτανε βροχή τά σαπιολέμο
να 

κι’ δλα τά ζαρζαβατικά, γεώμη- 
(λα, ντομάται...

***
Μωρέ, ποιός είδε τόν Θεό καί δέν 

(τονέ φοβήθηκε 
σάν σήκωσ’ ό Βδελλόιπουλος τή γυ 

(ριστή μαγκούρα 
κάποια φορά π’ Αγρίεψε καί Θυμω- 

(μένος χύθηκε 
κΓ έπεσε μές στους άσεβεϊς καί 

(γύριζε σά σβούρα I

Άνοιξαν τά ούράνια καί νέα πλά- 
(ση φάνηκε 

καί δώθε κείθε οί (άγγελοι τρέχαν 
(Αλαφιασμένοι, 

σάν ό ραββί Βδελλόπουλος στ’ ά- 
(λήθεια έξεμάνηκε 

κ’ οί άγιοι τόν μπάνιζαν ψηλά κα
τσουφιασμένοι.

# Φ θ
Τώρα έπέθαν’ ό ραββί Ι'Κλάφτε 

(τον τό Βδελλόπουλο 
μέ τό ραβδί στήν κάσσα του τό 

(φουκαρά τόν βάλαι, 
ραίνει μέ σαπιολέμονα τόν τάφο 

(τόυ τό πόπουλο 
πού άνευ δασκάλου άπάμεινε κα- 

(κάμοιρο καί τάλανί
ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

ΑΓΡΙΟΝ ΑΡΑΜΑ ΤΙΜΗΣ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΤΗΝ ΕΡΩΜΕΝΗΝ ΤΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΗΣ

ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟΥ 
ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Η ΔΡΑΣΤΙΣ ΕΙΧΕ ΕΞΗΓΡΙΩΘΗ ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΌΛΑ ΤΑ ΠΡΟΛΗ- 
ΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΛΑΒΕΙ, ΣΥΝΕΛΑΒΕΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΩΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΗΣ 
ΜΙΑΝ ΕΡΩΤΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ
/ PYAEMIA ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΝ

"Ενα άπό τά αγριότερα έγκλή-1 
ματα πού άναφέρουν τά άστυνομι- 
κά χρονικά, εγινέ χθές είς τόν 
συνοικισμόν τοΰ ’Αστεροσκοπείου, 
παρά τά Κάτω Πατήσια καί όλίγον 
άριστερώτερα τών 'Αμπελοκήπων.

Μία δεκαοκταέτις νέα, ή Δου- 
λούκα Τράγου, έφόνευσε τόν τρι
ακονταετή ’Αρμένιον Γκασπάρ Χα 
μιάν, έρωμένον τής άδελφής της, 
διά λόγους τιμής.

Αί λεπτομέρειαι τοΰ άνατριχια- 
στικοΰ δράματος έχουν ώς έξής:

Άπό μηνών ή Λουλούκα είχεν 
ύποψιασθή ©τι ή άδελφή της Άνδρο 
μάχη, μόλις έξήκοντα ετών, έρω- 
τοτρόπει μέ έναν Αρμένιον κομμω 
τήν στρωμάτων.

Ή νέα, τής όποιας τήν εύθιξίαν 
είς τό ζήτημα τής τιμής δέν εχο- 
μεν λόγους νά εξάρωμεν, έφερε 
δαρέως τήν προπαρασκευήν τοΰ εί 
δυλλίου τούτου.

Κατ’ άρχάς ήρκέσθη νά χαστου
κίσω άπλώς τούς δύο έρωτευμέ- 
νους και νά τούς πυροβολήσω δω- 
δεκάκις άνεπιτυχώς. Αργότερα δ
μως εύρέθη είς τήν ανάγκην νά λά 
δη αΰστωρότερα μέτρα προνοίας. 
Ίινέκλεισε τόν έρωμένον τής ά
δελφής της είς τάς ίδικάς της άγ- 
κάλας μέ τόν σκοπόν νά τόν καμη 
νά την.,.ξεχάση. Δυστυχώς ©μως ο 
νεαρός 'Αρμένιος κάθε άλλο ύπε- 
λόγιζε. Κατά τά μικρά διαλείμμα
τα πού τόν άφηνε έλεύθερον ή 
Δβυλούκα, έπιπτε ραγδαίως έπι 
τής άδελφής της Ανδρομάχης καί 
τήν παρεκαλει νά τόν συγχωρή- 
»η·

Τό «διολίον» τοΰτο έκράτησε άρ 
κετόν καιρόν έως δτου μίαν ήμε
ρον ή δράστις ήσθάνθη νά έξογ- 
κώνεται όλίγβν κατ’ όλίγον τό μέ 
τωπόν της είς τά δύο αύτοΰ άκρα. 
ΤΗτ© προφανές ότι ή άδελφή της 
τήν «έκεράτωνε» κατά τό κοινώς 
λεγόμενον, μέ τήν άνήθικον αύτήν 
διαγωγήν της.

"Εσπευσε τότε καί προμηθευθεϊ- 
σα δύο οκάδες περίστροφα καί έ- 
κατόν πενήντα δράμια σφαίρες, με 
τέδη είς τήν οίκίαν της καί έκα- 
θησε είς μίαν καρέκλαν.

Αύτό ήταν καί ή αφορμή τοΰ έγ- 
κλήματος! Διότι άπ’ τήν Θέσιν αύ 
τήν είδε νά είνε κρυμμένον έπί 
τής τραπέζης ένα μυστηριώδες 
γράμμα.

Τό συλλαμβάνει άμέσως καί τό 
αναγιγνώσκει.

Τό περιεχόμενον τής έπιστολής: 
«Ξερομάχη μου,

Σέ άγαπώ ώς ή άμμος τής θα
λάσσης καί τά πετεινά τοΰ ούρα- 
νοΰ. Ποτέ κανείς δέν θά μπορέσω 
νά μάς χωρίσω ούτε καί νά μάς... 
παντρέψω·
Άρμενάκι είμαι κυρά μου, 
Άρμενοπούλα πάρε με....

Μετά σπασμών 
Τό Άρμενάκι σου.»

Δέν είχε όμως καλά-καλά τελει
ώσει τήν άνάγνωσιν τής άνωτέρω 
έπιστολής όταν ήκουσε έλαφρά 6ή 
ματα είς τό βάθος τοΰ διαδρόμου.

Σπεύδει άμέσως άκροποδητεί και 
τόν φονεύει. Εΰτυχώς όμως δέν ή
ταν αύτός. "Οταν άναψε τό ήλε- 
κτρικο καί είδεν ότι ό φονευθείς 
ήταν ό πατήρ της ήσύχασε κάπως. 
Ή ιδέα όμως τοΰ έγκλήματος έ- 
ξηκολούθει να στριφογυρίζω στό 
νοΰ της.

Μετ’ όλίγας ήμέρας είχε φονεύ- 
σει άρκετά μέλη τής οικογένειας 
της, χωρίς νά κατορθώνω νά su* 
ναντήσω τόν έρωμένον τής αδελ
φής της. Τέλος χθές τήν νύκτα τόν 
συνήντησε τυχαιως είς ένα τράμ. 
'© θυμός της ήταν τόσον μεγάλος, 
ώστε τόν έφόνευσε προτού ό άτυ
χής προφθάσω νά πληρώση τό είσι- 
τήριόν του.

Κατόπιν μετέδη είς τόν Σταθ-

Ή ήο<»ί; τοΰ χβεσίλ-οΰ αγρίου δρά
ματος τιμής.

μόν Πρώτην Βοηθειών καί τον ά- 
νέμενε μέχρι δαθείας νυκτός, ό- 
πότε κάί τόν έφεραν, διά νά τοΰ 
παράσχουν τάς πρώτας βοήθειας. 
Εώτυχώς όμως to Θύμα είχε έκ- 
πνεύσει άπό πρωίας. Μετά ταΰτα 
έτάφη. "Εκτοτε έχαθησαν τά ίχνη
του.

ΑΠΩΛΕΣΘΗ
ΚΥΩΝ μέ τέσσαρας πόδας καί 

ούρότν, άκούων είς τό όνομα «Κο
πρίτης». Παρακαλεΐτα,ι δ ευρών 
να μάς άποστείλη τόν κΰνα καί 
νά κράτηση τήν κυρίαν πού εύρί- 
σκεται εις τό άκρο·ν τοΰ λουριού 
του.


