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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΒΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ (πωδ.νορ)

’Αρχισυντάκτης: ΝΙΚΟΣ Β. ΡΟΥΤΣΟΣ (Κόκορας)

Έπί της Ολης. ΛΥΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΣ

Γραφεία: ΚΟΡΑΗ 4

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Εσωτερικού: Έτησία Δρχ. 100.—

Έξάμ. » 60.—
"Εξωτερικού: Έτησία Δολ. 3.—

Έξαμ, » 2.—

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Ό κ. Πέτρος Χατζηστυλιανός 

και ή δίς ’Αναστασία Λαμπροπού- 
λου έτέλεσαν προχθές Πέμπτην 
τούς γάμους των. Τούς εύχόμεθα 
κάθε εύτυχίαν.

ΟΙκογένεια Β. Ρούτσου
---------------------------------

ΒΕΑΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΦΕΥΡΕΤΑΙ;
(Ή «ΙΙαπαροΰνα» έπιθυμοΰσα έ*κ- 

τός τών γραμμάτων νά ύποστηρίξη 
■καί τάς τέχνας, δεδομένου δέ δτι ή 
πενία ήτις μας μαστίζει είνε ή μόνη 
κατάλληλος διά τήν...κατεργασίαν 
τεχνών, ύποδοη&εΐ τούς άναγνώστας 
της πού έπιθυμούν νά γίνουν έφευρέ- 
ται, δίδουσα εις αύτούς ιδέας διά νά 
πραγματοποιήσουν, πρακτικάς καί ώ- 
φελίμους Ανακαλύψεις. Έκ τών I- 
φευρέσεων τάς δποίας θά κάμουν οί 
άναγνώσται μας, ημείς δέν έχομεν νά 
κερδίσωμεν είμή τήν ήθικήν ίκανο- 
ποίησιν, δτι ύπάρχουν καί άλλοι... 
κουτότεροι από ήμάς!)

ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 21η
Νά εύρεθή μία μηχανή διά της 

δποίας νά μετατρέπεται τδ ύδωρ εις 
οίνον. ’Αποκλείεται δ...έν Καννά τής
Γαλιλαίας γάμος.

ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 22α
Νά εύρεθή ένα έργαλεϊον διά τοΰ 

δποίου νά καθίσταται δυνατή ή άν- 
τικατάστασις τών...συζύγων.

ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 23η
Νά εύρεθή μία μηχανή διά τής δ

ποίας νά καθίσταται δυνατή ή κατά- 
κτησις μιας γυναικός. ’Αποκλείεται 
ή «μηχανή» τοΰ...γάμου.

ΕΦ*ΕΥΡΕΣΙΣ 24η
Νά εύρεθή τρόπος πού νά μπορή 

κανείς νά γίνη ένδοξος καί μέγας, 
χωρίς νά...κλέψη.

ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 25η
Νά εύρεθή μία μηχανή πού νά μπο 

ρή νά μάς μασά τδ φαγητδν δταν έ 
μεΐς βαρειόμαστε. ’Αποκλείεται τδ 
Κράτος.

ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 26η
Νά εύρεθή ένα πορτοφόλι πού νά 

μήν άνήκη σέ κανένα.
ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 27η

Νά εύρεθή μία νέα μάρκα σιγα- 
ρέττων πού νά μή τήν καπνίζουν οί 
φίλοι μας.

ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 28η
Νά εύρεθή μία μηχανή διά τής δ

ποίας νά εξακριβώνεται έάν μία εί
νε δεσποινίς ή κυρία. ’Αποκλείεται 
ή αρχαία μέθοδος τοΰ άπιστου Θωμά.

ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 29η
Νά εύρεθή ειδικός προφυλακτήρ 

διά τοΰ δποίου νά έξασ'φαλίζουν τδ... 
μέτωπόν τους οί ταξειδεύοντες σύζυ
γοι.

ΕΦΕΥΡΕΣ ΙΣ 30η
Νά εύρεθή μία μηχανή ή δποία νά 

έφευρίσκη... έφευρέσεις διά τήν «Πα
παρούνα».

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
—Ηύτοκτόνησεν ό μαθητής Προ

κόπιος ’Αδιάβαστος άποτυχών είς τό 
μάθημα τών εκθέσεων. Τδ πτώμα 
τοΰ αύτόχειρος έξετέθη είς κοινήν 
θέαν τών συμμαθητών του πρός πα
ραδειγματισμόν.

—Άνευρέθη έκθετον παρά τδ ’Ε
θνολογικόν Μουσεϊον άκοϋον είς τδ 
όνομα Νικηφόρος. Λέγεται ότι πρό
κειται περί τοΰ εκθέτου κ. Λύτρα.

IIΑΛΛΗΛΟΙΡΑΦΙΑ ΜΜ
Κωστην Κοκόροβιτς. Τό 

ποίημά σας «Κολοκύθια στό πάτερο» 
δέν έγκρίνεται. Τδ δημοσιεύομεν ό
μως διότι έχομεν τήν αρχήν νά μή 
δημοσιεύομεν όσα έγκρίνονται. ’Άν 
σάς βαστάη ξαναστεϊλτε...

"Αλκήν Γρίφον. Τδ ποίημά 
σας θαύμα θαυμάτων μέ τή διαφορά 
ότι“δέν θά άρεσε στον...Εισαγγελέα. 
Μάς γράφετε ότι προσφέρεσθε νά 
γράφετε στήν «Παπαρούνα» δωρεάν. 
Λυπούμεθα πολύ γιατί κι’ έμείς κά
νουμε το...ίδιο.

Κ ω ν σ τ. Μ α ρ κ. Έλάβαμε τδ 
γράμμα σας καί σάς ευχαριστούμε 
γιά τά.,.καλά σας λόγια. ’Ελπίζουμε 
νά συναντηθούμε κάποτε γιά νά. μάς., 
δείρετε κιόλας !

Μ ί α Κ ό τ τ α. Έλάβαμε τδ γράμ 
μα σας καί θυμώσαμε πολύ πού θυ
μώσατε. 'Όσον άφορά γιά τά.,.άλλα 
θά σάς πούμε τή γνώμη μας. Π άν- 
τως χωρίς νά τά διαβάσουμε έχομεν 
τήν πεποίθησιν ότι είνε αριστουργή
ματα. Πού οφείλεται τώρα αυτή ή 
πεποίθησις, δέν γνωρίζομεν. ’Ίσως 
είς τδ ότι δέν τά...διαβάσαμε. Τά 
«Τραγούδια τού Κόκορα» σάς έστάλη- 
σαν. Διαβάστε τα καί θά...μαρτυρή
σετε. 'Όσον άφορά αύτό πού μάς γρά
φετε : «Έγώ καλέ ξέρετε, δέν είμαι 
άπό τάς κόττας πού περνάνε άπό... 
κοττέτσια...» σάς συλλυπούμεθα έγ- 
καρδίως. Φαίνεται ότι δέν έχετε... 
μοντέρνες καί συγχρονισμένες Αντι
λήψεις. ’Ώχ βρέ άδερφέ, συγχυστή
καμε....

Β. X ρ ι σ τ ο δ. Πειραιά. Τά σκί- 
τσ» σας είν· πολύ καλά καί θά τά 
δημοσ«ύσωαεν. Σάς ευχαριστούμε 
καί...περιμένουμε.

Έ ρ α τ. Β ά κ α τ. Οί στίχοι σας 
ώραΐοι άλλά πολύ-πολύ-πολύ σόκιν α
δικαιολόγητο. Δημοσιεύουμε έδώ μό
νο τδ τελευταίο δωδεκάστιχο :

Προφήτευσε κι’ ό «Κόκορας» 
γιά τή Γυναίκα κάτι, 
πώς γιά νά κάνουμε παιδιά 
χωρίς πολλούς μπελλάδες, 
θά νά πατάμε ένα κουμπί 
τδ βράδυ στό κρεββάτι, 
κι’ άμέσως έν τώ άμα 
θά είμαστε Μπαμπάδες.
Μά είνε πράγμα σπάνιον, 
κι’ άπίστευτον συνάμα 
νά λείψουν άπ’ τδ πρόσωπο 

’ τής γής οί... κερ..............
Γεώργιον Ά ν α γ ν ω σ τ ό

που λ ον ή Χειμώναν. Μάς λέ
τε οτι είμίεθα «ζώα». Σάς εύναριστού 
με πολύ. Όταν μία προσβολή προέρ
χεται άπό...συνάδελφον δέν τήν πα- 
ρεξηγοΰμε. "Οσον άφορά τδ ποίημα 
πού μάς στείλατε είδαμε ότι δέν άξί- 
ζει τίποτα. Τό δημοσιεύομεν έδώ γιά 
νά σάς πάψουν άπ’ τή Δημαρχία.

Στήν δδδν Τοσίτσα σιργιανούσα 
καί τις Φρόϋ-λά-ν....έφυλοΰσα. 
Ήτανε ρωμαντικδ τό μέρος

Άχ αύτός δ ’Έρως.
Μά τδ χειμώνα δμως 
δέν είνε τόσο ώραίος, 
τουρτούριζα άπ’ τδ κρύο 
καί γίνομαν...άρχαίος !

ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ ΚΑΙ ΕΒΕΑΟΝΤΑΙ

ΚΟΑΟΚΥΒΙΑ ΠΟ ΠΑΤΕΡΟ
ΕΠΙΪΤΟΛΑΙΑΝΑΓΝΟΠΟΗ ΤΙ ΤΗΣΕΘΥΜΙΖΕ!

ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΟΜΟΛΟΓΗ^
Παρουσιαστείς είς τδ οϊκείον αστυνο

μικόν τμήμα δ φανοκόρο; Πιπΐκος Έρ- 
γολαβίδης άνέφερεν δτι περιΐιαδίζων κα
τά τήν προ·παρελθο5σαν νύκτα είς τδ Ζίπ- 
πειον άνε&ρε περί τάς έκατδν πενήντα 
δμολογία; έρωτας άδεσπδτους, τάς δποί
ας καί παρέδωκεν, ώς Αχρήστους εις αύ
τόν.
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ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ
ΕΙΝΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΟΥ Ε ΚΑΝΕ ΤΟΝ

ΕΚΔΟΤΗ: I. Ν. ΣΙΔΕΡΗ
ΝΑ ΣΥΧΑΘΗ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ
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Σπληνάντερα, πατσάντερα καί πατατο- 
(κεφτέδες, 

αλατοπίπερο χρυσό κι’ ισόγειοι μιναρέ- 
(δες !

Σαρδελοκούτια, παστουρμάς, ρέ μίστερ 
(Μπράουν, βλάμη, 

ποτάσσα, λιναρόσπορος, κατάπλασμα, 
(σουσάμι... 

Τσουκνίδες, γαϊδουράγκαθα, κουνούπια, 
(κατσαρίδες.

ΣολωμονέΙζικα σουβλιά, χελώνες και 
(γάρίδες !

Μουλαρογαϊδουράλογα, αντίο ντέλ πασ- 
(σάτο...

Τόν πιάσαμε—βοήθεια σας ! — τής βά- 
(λασσας τόν πάτο !..

Τρεχαγυρευενάπουλος καί Νικολοκαρτέ- 
(ρης· 

Τό γελεκάκι πού φορείς, Μιμικό, είνε 
(τής Μαίρης !

Χαίρω πολύ, κυρία μου, κι’ ε’ις άλλα μέ 
(υγεία.

Βόηύα, Χριστέ καί Π αναγιά ! Μάς κά- 
(νει.ς τήν αγία;..

’Άιντε, τξογούλαμ’ — τζάνε μου... εις 
(τοΰ Κυρίου τόν οίκον, 

κώιε μιά τρύπα στό νερό ! Μηδέν ε’ις 
(τό πηλίκον !..

Κ. ΚΟΚ.
--------------- ----------------------- -

ΠΙΓΜΙΟΙΪΠΟΝ ΙΟΙ "[ΒΝβϊί,,
Ό άτίθασσος υιός καφεπώλου, 

τοΰ Δποίου ό ταμβής δοκιμάζει Ιδι
αιτέρως τόν ήθμόν τοΰ φλυτσανί- 
ου, πριν ή σερβίρη αύτόν είς τόν 
πελάτην, έρωτά τόν πατέρα του, 
σχετικώς με τό σκάνδαλον τών κα
φέδων τής Μπρεξίλ—Όριάν:

— Δέν μοΰ λέγετε, πάτερ, πώς 
άναγινώσκεται τό στιγμιότυπον 
τοΰ «"Εθνους», τό άναφερόμενον 
είς τήν Μπρεζίλ—OP I ΑΝ ;

— Μπρέ, Ζΰλ—Μωρίαν, παιδί 
μου I

(’Επακολουθούν τόμοι έπεξηγη- 
ματικών σχολίων εις τό «’Έθνος»)

H ΧΒΠΙΝΗ ΤΟΥ ΑΙίΧΡΟίΙΚΕΙΟΪ
Προσήχθη χθές καί έδικάοθη ύπδ τοϋ 

διαρκούς αίσχροδικείου δ παντοπώλης ’Α
πόλλων Διάλοος διότι άπηύθυνεν αισχρο
λογίας κατά τής ύπηρετρίας Δεσποίνης 
Άποτόκοο, ή δποία είσήλθεν ανύποπτος 
είς τδ κατάστημά του, διά νά άγοράση 
όακαλάον. Τδ Αίσχροδικεΐον κατεδίκχσε 
τούτον — τόν βακαλάον καί δχι τδν παν
τοπώλην—·είς δλονύκτιον παραμονήν έντός 
τού &δατος διά νά -χάση τήν άλμην του 
και νά μάθη άλλοτε νά μή «ξηγέται Αλ
μυρά».

ζ ΡΕΚΛΑΜΑ ΖΥΘΟΥ ΦΙΞ, 
ζ πληρωμένη μέ πρί...φίξ 

κι’ όποιος θά τήνε διαδάση
1 πρέπει άμέσως νά προφτάση
S δυό ποτήρια νά. . .ρουφήξ’Ι.■
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SPEIIIIKH Eli ΙΟΙ ΗΒΟΥ
"Ημισυ λίτρον ζύθου, τούτεστι 

500 γραμμάρια (156 δράμια) ή 
δύο συνήθη ποτήρια, είνε ίσο-δύ- 
ναιμα είς θρι 

105 
32 

284 
385 
470 
325 

82 
Χέω;

225 
σχνού 

175
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.κήν άςίαν πρδς:
γραμμάρια άρτου

» βουτύρου
■ » πατατών

» γάλακτος
» μήλων

κρέατοι
ιχθύων

βοείου

πα-

ώών δρνιθος

(3 Υι ώά έκ 50 γραμ. έκαστον) 
ή1925 » ζωμού κρέατος

ή

Έκ τού συγγράμματος τών καθηγη
τών Carl von Noorden καί 
Hugo Salomon Τόμος 1ος «Γε
νική Διαιτητική» Βερολίνου 1920.
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’Αγαπητή «Παπαρούνα»,
Πιστεύω πώς τά μαθήματα τών 

άλογοπαιγνίων δέν τά κάνεις γι’ 
άλογου σου, γιατί έσΰ είσαι πειά 
ξεσκολισμένη, άλλά γιά ευχαρί
στηση δική μας, καί γι’ άνακοΰφι- 
σή σου, τή στιγμή πού θ’ άντιλη- 
φθής πώς οΐ κόποι σου δέν πήγαν 
χαμένοι, κι’ ότι, υστέρα άπ’ τά μα- 
θήιματά σου, μάθαμε καί μεΐς... 
νά τά κάνουμε εύκολα.

"Υστερα λοιπόν άπό περισπούδα
στη μελέτη τών τόσων καί τόσων 
ίδικών σου, βάλθηκτ κάτω καί κα- 
τάφερα κι’ έγώ τά δικά μου καί... 
σοΰ στέλνω. . ,τοτχυδρομικώς άπ’ 
αύτά όλίγα φρέσκα, φρέσκα, πού 
μόλις αύτή τη στιγμή τάγραψα. 
Νά τα!

Τό σκυλάκι πίνει οΰζο
Παίρνετε ένα μικρό σκύλλο (έν 

παρενθέσει κουταβάκι—καί έν άλ
λη παρενθέσει, αποτείνομαι πρός 
τούς συναναγνώστας μου) πού 
αύτή τήν έποχή είνε πολλοί. Τά 
κουταβάκια πίνουν, ώς γνωστόν, 
γάλα. Τό μαθαίνετε λοιπό”... νά 
πίνη γάλα, τό όποιον νά τοΰ τό έ
χετε σέ μιά μποτίλια άσπρη. Τό 
κουταβάκι, μόλις θά βλέπη τήν 
μποτίλια τήν (άσπρη μέ τό γαλα- 
τάκι θά σηκώνεται στά ποδαρά- 
κια τά πισινά του καί...θά σάς 
δείχνη τά μπροστινά του. Κατ’ αύ
τόν τον τρόπον τοΰ μαθαίνετε άμέ
σως νά πίνη εύκόλως. . . σοΰζο.

"Οταν μάθη καλά τό μάθημά 
του, παίρνεις’ τό κουταβάκι σου 
καί, χωρίς νά σέ άντιληφθή παίρ
νεις καί τήν μποτίλια μέ τό γάλα, 
μέσα στήν τσέπη σου καί πας. . . 
δπου θέλεις. Και...δταν θελήσης 
νά κάνης έπίδειξι, ρωτςις μέ σο6α- 
ρότπτα’ όσους βρής μπροστά σου: 
Τό σκυλλάκι μου τό ξέρετε ότι πί
νει ούζο;

Τό καλαμπούρι τους τόφερες, 
άλλά νά είσαι βέβαιος πώς δέν θά 
τό καταλάβουν όλοι καί κάποιος 
άσφαλώς θά σέ ρωτήση;

— Καί τάχα οΰζο ήπιε;
—"Αμ τότε τί ήπιε; τόν ρωτφς.
— Γάλα, θά σοΰ άπαντήση.
— Καί πώς τό κατάλαβες; θά 

τόν ρωτήσης.
— Καί δέν τό βλέπω πού είνε άσ

προ I
— Στοίχημα πώς είνε οΰζο, θά 

τοΰ είπής. *
— Στοίχημα, θά σοΰ άπαντήση. 

Τότε τοΰ τή σκάζεις μιά χαρα, 
διότι τοΰ λες: Δοκίμασέ του τό 
λοιπόν νά Ιδης ότι δέν είνε γάλα, 
άλλά είνε οΰζο. Εκείνος, φυσικά, 
θά συχαθή ν άδοκιμάση κι’ έτσι 
έσύ, κερδίζεις. . .τό στοίχηιμά σου. 
"Αμ πώς!

ΑΝΑΓΚΑΘΗ ΤΣΙΚΝ1ΔΑ

***
’Αγαπητή «Παπαρούνα»,

Πολλοί βεβαίως θά έσπευσαν νά 
σέ συγχαρούν γιά τό πνευματώ
δες περιεχόμενο, κοντά στ’ άλλα 
συγχαρητήρια θάχης τήν καλω- 
σύνη νά δεχθης καί τά ΐδικά μου.

Στέλλω μερικά άλογοπαίγνια- 
μαθήματα προκαλοΰντα τήν άγα- 
νάκτησιν ίσως καί θεωρηθούν άρ- 
κούντως παγερά ϊνα περιληφθοϋν 
στήν ΰλη σου. Προσοχή μόνο κατά 
τήν ώρα τής άναγνώσεως μή χυ- 
μίξη ό κάλαθος τών (άχρηστων καί 
τά καταπιή, παρ’ δλον δτι δέν εί
μαι άκαδημαϊκός.

Καί άρχίζω: ·
σ') Κάθεστε έτσι τυχαίως δή

θεν κοντά σέ μιά συμφοιτήτριά 
σας πού είνε άπαραίτητο νά δέγε- 
ται ’Αριάδνη. Περιμένετε τό 
θη>μα ένός καθηγητοΰ σας κατά 
προτί,μησιν εκείνου πού δέν ανέ
χεται περισσότερον τόν θόρυβον 
κατά τήν διδασκαλία. Μέ τρόπο 
φυσάτε λίγο ταμπάκο κατά τή δι- 
εύθυνσι τής δος ’Αριάδνης. ’Αρχί
ζει βεβαίως τό έξακολουθητικό 
φτέρνισμα. Ό κ. καθηγητής έξα- 
νίσταται και ρωτά: Ποιος είνε αύ
τός πού μάς διακόπτει;

Καί σείς πού αύτή τήν έρώτησι 
έκμαιεύατε, άπαντάτε:

—Ό μΰτος τής ’Αριάδνης, κ. κα- 
θηγητά!

β') Συναντάτε ένα φίλο σας ό

. · νύφη στην πεοερα της :
—’Έχει κάτι πού μοΰ θυμίζει τόν 

Κώστα αύτό τό άγαλμα.

όποιος πρέπει νά έχη Ιδέα περί με
ταφυσικής, ή άν δέν έχη, τόν πεί
θετε δεόντως—καί θά πεϊσθή άφοΰ 
δέν χάνει καί τίποτε—ότι υπάρχει 
μετεμψΰχωσις. Τοΰ άναπτΰσσετε 
διεξοδικώς τό θέμα, οτι τέλος ή 
ψυχή ζώου μπορεί νά πάη σέ (άν
θρωπο καί τάνάπαλιν. Κατόπιν τόν 
ρωτάτε: Καί τί λες νά γίνω δταν 
πεθάνω; Ό φίλος σας ό όποιος 
έφ’ δσον είνε φίλος θά είνε βε
βαίως καί πνευματώδης, θά σάς 
άπαντήση άσφαλώς:

— Φοβούμαι πολύ μή γίνης γάι
δαρος I

— Καί σύ φοβούμαι μή γίνης 
(άνθρωπος, τοΰ άπαντάτε.

Άλ. Σόρ.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΗΣ
Κατ’ εϊδήστι; έκ Βομβάης, δ.έκεί δια

τριβών πολιτευτής κ. Λεωνίδας Ίασωνί- 
δης, άφοΰ κατεβρόχθισε τήν ’Ανατολικήν 
’Ασίαν, διέκοψε τδ δρομολόγιό·; του προ- 
σωρινώς και έκήρυςεν ήμίωρον άπεργίαν 
πεινης, τήν όποιαν δμως διέκοψεν αμέ
σως καί έζήτησε νά τοΰ προσκομισθή τδ 
όροπέδιον τοΰ Θιβέτ. Μετά τήν συμπλή- 
ρωσιν τοΰ γεύματος ΰπδ τοΰ κ. Ίασωνι- 
δου, ή ’Ασία θά έςαλειφθή έκ τών γεω
γραφικών χαρτών.

ο ιατροςΊϊΡπαπαρουνας,,

Σκηνή συνήθης είς τά γραψι.α 
μας, κατα τάς ώρας τής έπισκέ- 
ψεως του Κτηνιάτρου μας. Στηθο- 

σκόπησις άναγνωστρίας

% Τά ώραιότερα έλληνικά λο- >! 
γοτεχνικά έργα Δ

ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ >

Ι “ΚΑ ΪΪΟΙ ΣΤΟ ΓΡΙΠΟΝΗΣΙ,,

I “TO 8ΕΙ0 ΪΡΑΠ„ |
> — I
% ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΒΡΑ ,·
*· ΒΈ ΥΜΕΝΑ σέ Λογοτεχνι- \
*· κούς Διοτγωνισμούς. ·*
2Ϊ5·ο·ο·ο·ο·5·ο·ο·ο·ο·?·ο·ο·ο·*···ο·ο·ο·ο·ο····ο·ο·ο·!-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αναγνώστης τής« Π α 
παρούνάς» ϊ:ά νά ζατατεθή είς το 
Μουσεϊον ώς ό ίϊεώϊης τύπος τοΰ ,άν 
θρώπου .της εποχής μας, διά τό μέλ-
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ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
Πέρασε κι’ ή δωδεκάτη τής έκδόσεως έβδομάς 
τοΰ σατυρικού μας φύλλου, πού γιά δλους καί γιά μάς 
γέλοιο καί χαρά σημαίνει. Ήδη αισίως προχωροΰμεν 
καί προς τήν δεκάτην τρίτην καί δικαίως άποροΰμεν 
πώς είς χρόνον τόσο λίγον έπεβλήθη αύτό τό φύλλον 
έσω κι’ έξω τής Ελλάδος, πρός τιμήν δλων τών φίλων 
κι’ δλων τών συνεργατών μας, μά καί τών’έχβρών άκόμη 
πού δσο καί νά μάς μισούνε, γιά μάς έχουν καλή γνώμη.
Γεγονότων άψθονία καί παντοΰ καί στήν Ελλάδα, 
πού γιά νά τά άναγράψουν δέν άρκοΰν οί έφημερίδες, 
πού ύπάρχουν, άλλά βγαίνουν έξ-έφτά κάθε βδομάδα 
καί φυτρώνουν στήν ’Αθήνα, ώς νά ήσαν...ραφανίδες! 
Τί έφημεριδομάνι κι’ έφημεριδομανία!
*0 καθένας δπού πάσχει άπό άνίατην άνία, 
κάποια μέρα ξεπετιέται, πέννα καί-χαρτί άρπάζει 
καί έφημερίδα βγάζει, 
παρευθύς στούς άναγνώστας τήν άνίαν μεταδίδει, 
πού έφημερίδ’ άκοΰνε και τούς τρώει μαύρο φεϊδι.
Μά δέν πρόκειται γιά δλες. Εύωδίασεν δ κόσμος 
σάν έβγήκε τοΰ καλού μας Άντωνάκη δ «Νέος Δυόσμος» 
καί ύπόσχεται νά βγάλη ένα φύλλον κραταιόν 
δ Σβολόπουλος μέ τίτλον μ’ άξιώσεις «Νέος Αιών» 
κι’ άναγγέλλεται συντόμως 
τού κρατίστου Κρανιωτάκη νέον φύλλον «Ταχυδρόμος».
"Αμποτε κι’ ή «Παπαρούνα», κόκκινη κι’ έαρινή 
νά σάς τέρπη κάίθε μέρα, ώσπερ Καθημερινή 

νά τήν έχετε στό χέρι 
Εστίαν σας νά φέρη,

καί τήν κάθε τήν Πρωίαν 
τό τραγούδι.καί τό γέλοιο στήν 
νά διαβάζη δλ’ ή Π α τ ρ ί ς 
κι’ δχι δπως έως τώρα έσείς, έγώ κι’ δ κοΰκκος=τρεις. 
Πρέπει έμπρός«πολύ νά πάη μέ ΈλεύθεροντόΒήμα 
καί ποτέ της νά μήν πέση τής κυκλοφορίας θύμα 
καί νά είνε οργή Θεού 
ή φωνή της καί στ’ άλήθεια νά γενή Φω ν ή Α α ο ΰ. 
"Ετσι πρέπει νά προκόψη καί γιά τό καλό τού τόπου 
νά μή λείπη άπό τά χέρια κάθε Έ λ ε υ θ. Ά ν θρ ώ π ο υ 
καί νά τήν διαβάζη δλη ή Ελλάδα πανοικεί 
δσοι έννοούν τή γλώσσα, ήγουν τήν Ελληνική 
Νά χτυπά τόν Βενιζέλον
ώς τό Ελληνικόν τό Μέλλον,
μά καί δπως πρό τοΰ ’Έθνους νά μή βρίσκη διόλου χάρη 

ή άναποφασιστικότης κι’ ή υπνηλία τοΰ Τσαλδάρη, 
νά ξυπνάη κάθε μέρα καί νά διακηρύττη πάς τις 
«Μωρέ τούτη ή «Παπαρούνα» είνε βέρος Ριζοσπάστης», 
καί τών τσαρλατάνων δλων είνε φόβος κι’ έριννύς 
κι’ έφιάλτης κάθε ώρας, πρωϊνής κι’’ Εσπερινή 
Μά πολύ μάς παρασύρει ή φαντασία τών δνείρων 
πού κανείς ας μή νομίση «σοβαρά» πώς είνε τάχα 
άλλά θέλαμε μονάχα 
τις έφημερίδες δλες νά τις φέρουμ’ ένα γΰρον.

Τώρα έμπρός στά γεγονότα. Ζήτημα δέν είνε άλλο 
άπ’ τό ζήτημα τόΰ άρτου ζωτικό καί πειό μεγάλο. 
Ή Κυβέρνηση ή καινούρια πριν νά πή προφτάση «άλεΰρι!» 
καί ευθύς τό λαουτζίκο συμφορά τόν είχεν εύρει.
Τό ψωμί έγιν’ άμέσως άκριβό σάν τό διαμάντι 
καί έπήρε ένα δρόμο φοβερόν πολύ κι’,.,άνάντη. 
"Ολοι οί Ρωμιοί τενόροι καταντήσαν έξ άπίνης 
καί είς λά μινόρε ψάλλουν τόν διθύραμβον τής πείνης! 
«Σύ πού πέταξες στά ύψη, τραγουδούν, ώϊμέ, καρβέλι, 
στρέψε δές πού σέ κυττάμε 
στόν ούρανό σέ βρίσκουμε, στή γή ένψ σέ ζητάμε— 
άχ, πώς μάς καταντήσαν Τσαλδαραΐοι καί Βενιζέλοι!»
Μά τό ψωμί άδιάφορον πλανάται εις τά ύψη 
έκεϊ τής στρατόσφαιρας 
καί μάς κυττά μέ θλίψη.

Οί άστρονόμοι μ’ έκπληξιν στρέφοντες στούς αιθέρας 
τά κυάλια, λάμψη βλέπουνε άστερισμοΰ άνυπάρκτου 
ώς τώρα, ε’ις τό πλάϊ τού άστερισμοΰ τής ’Άρκτου 
καί είνε δ άστερισμός δ νέος δ τού Άρτου».

ΤΩ ύψη, πού δέν έφθασεν ή πτήσις τοΰ... Πικάρτου!

Περί καφέδων, λέγονται πολλά καί διαθρυλοΰνται, 
άποκαλύψεις γίνονται καί νέαι άπε,ιλοΰνται 
κι’ άστεΐον παρατράγωδον τής πεισματώδους πάλης 
είν’ δ παραγγελλόμενος «γλυκύς...Μαυρομιχάλης» 
καί κάθεται δ "Ελληνας στόν καφενέ καί λέει 
«παιδί μου, άειντε, φέρε μου μισό φλυτζάνι...Μπέη!» 
Οί έφημερίδες ούτω πως τό ζήτημα κουρντίζουνε 
καί κάθε μέρα διαρκώς τό ψιλοκαβουρντίζουνε. 
’Έτσι, κουβέντα γίνεται καί δ καιρός περνάει 
καί δλοι λέν: «Χαρά στονε σέ δποιον κυβερνάει».

Μά ή άλήθεια είνε μιά, δλόγυμνη κι’ αιώνια:1 ' 
πώς τό φαί τό έχουνε μόνο τά μακαρόνια...

Κατά τά άλλα γίνονται πάντα τά ίδια πράματα 
καί άρτον άν δέν έχουμε, μά έχουμε θεάματα.

Ό Μάϊός μας προχωρεί μέ άνθη φορτωμένος 
καί κάπου-κάπου βάφεται κόκκινος άπ’ τά αίματα, 
οί έρασταί άλλάζουνε περίστροφα καί βλέμματα 
καί βρίσκεται έδώ κι’ έκεϊ κανένας σκοτωμένος. 
Μά τοΰτο γίνεται συχνά κι’ αιώνια θά γίνεται.

Τό αίμα τί τό έχουμε στις φλέβες; Γιά νά χύνεται. 
Γιά τά παιδιά τά μάθατε πού άνευ τινός αιτίας 
πήραν τό δρόμο γιά νά βροΰν μακρυά περιπετείας. 
Ταινίες κι’ άναγνώσματα τούς πήραν τό μυαλό 
τό σκάσαν άπ’ τό σπίτι τους καί — πήγαν στό καλό I 
Άλλά έκεϊ πού πήγαιναν, νά σου ένας πολισμάνος: 
«Παιδιά, γιά ποΰ τό βάλατε;» Καί κείνα ύπερηφάνως: 
«Τοΰ κόσμου, τοΰ άπάντησαν, θά κάνουμε τό γύρο.

«Γυρίστε σπίτι γρήγορα, παιδιά μου, μή σας δείρω... 
Καί κείνα πού θ’ άψήφαγαν λιοντάρια καί ύαινας 
σπίτι τους έγυρίσανε άμέσως μόλις ένας 
πόλισμαν τούς έμίλησε μέ κάποιο άγριο τόνο.

Καί έτσι άπ’ τήν περιγραφή...ήρωϊσμών γλυτώνω.
Ειδήσεις κι’ άλλας έχομεν, πολύ ώραιοτέρας.
Γιά τήν κατσίκα άκούσατε, πού γέννησ’ ένα τέρας 
μ’ όψη σχεδόν άνθρώπινη; Τί σπάνιο γεγονός! 
’Άν μοΰ ύπόσχεσθε νά μή τό πήτε κανενός 
τό θαύμα ποΰ οφείλεται, θά σάς άποκαλύψω— 
καί ποιός θά μέ έμπόδιζε τάχα νά σάς τό κρύψω; 
Λέν, ή μαμά τοΰ τέρατος, αύτή ή ώραία κατσίκα, 
ήταν μιά έρωτόληπτος θαυμάστρια τοΰ Μοχίκα. 
Τό πράγμα δέν ήθέλανε ετούτο νά γνωστή, 
μά έλα πού τό νεογνόν βέλαζε ίσπανιστί;
Τών συντακτών έκλήρωσαν τά τυχερά λαχεία 
καί τόσοι άνθρωποι φτωχοί βρήκαν τήν εύτυχία. 
’Ενώ «έχτές» δέν είχανε νά ξύσουνε τή μύτη τους 
«αύριο» έξυπνήσανε μέσα στ’ ώραϊο σπίτι τους...

ΠΩΑ ΝΟΡ
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I Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, I
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: Μετά τήν είς τό προηγοΰμενον 
• φύλλον τής «Παπαρούνας» οημο- 
• σίευσιν τής φωτογραφίας του ή- 
: μετέρου οιευθυντοΰ, μετά τοΰ 
; φιλοσόφου Σωκράτους, πρό τών 
• πυλών τής ’Ακαδημίας, ό φουκα- 
: ράς—ό Πώλ Νόρ καί δχι ό Σω- 
: κράτης—εύρήκε τό μπελά του 
; άπό τις ’Ατθίδες. Είς τήν φωτο- 
• γραφίαν: Σκηνή συνήθης είς τά 
: γραφεία μας. Άτθίς έκφράζου- 
• σα τόν έρωτά της πρός τόν διευ

θυντήν μας!...

Μία σπανία φωτογραφία τοΰ πε
ρίφημου κολοσσού τής Ρόδου, 
ό όποιος τελευταίως άνήλθεν είς 
τήν έπιφάνειαν τοΰ πανελληνίου 
ένδιαφέροντος, λόγω τής περιπέ
τειας Πλαστήρα. Ό Κολοσσός 
καθ’ ήν στιγμήν έξέρχεται τοΰ 

λουτρού.

Μία σπανία ακτινογραφία τοϋ 
εσωτερικού τοϋ στομάχου τοϋ 
περιουσίου Ελληνικού λαοΰ κα
τόπιν τής τελευταίας έλαττώ- 
σεως τής τιμής τοΰ άρτου, λη- 
φθεϊσα δι’ άκτίνων Ραΐντγκεν, 
καθ’ ήν στιγμήν ό στόμαχος είνε 

γεμάτος με άσπρο ψωμί.

Ποιος ή μπορεί ν’ άμφισδητήση : 
δτι ή «Παπαρούνα» έξακολουθει ; 
νά σκορπίζη τή ^αρά καί τό κέφι ■ 
είς τούς άναγνώστας της καί τό : 
προσωπικόν της; ’Ανωτέρω: φω- ; 
τογραφία τής κ. ’Ανίας Χασμο- · 
δαίου, ή όποία άνέλαδε τό έργον : 
διορθώτριας τών τυπογραφικών : 
μας δοκιμίων, ληφθεΐσα κατά · 

τήν ώραν τής έργασίας.

Μετά τήν έξαφάνισιν τής έπί τής 
μόδας συνεργάτιδος της «Πα
παρούνας» κ. Καπνικαρέας ’Αν- 
τικιτέ, περί τής όποιας ε’ίχομεν 
γράψει είς τό προηγούμενον φύλ
λον μας, προσελήφθη εις τήν Ι
δίαν ύπηρεσίαν ή γνωστή έκ τοΰ 
όμωνύμου μυθιστορήματος τοΰ 
Μαρσέλ Πρεδό «Έξαδέλφη Λά- 
ουρά», ή όποία πρό πάσης έργα
σίας άπήτησε νά δημοσιεύσωμεν 
τήν παρούσαν φωτογραφίαν της, 
ληφθεΐσαν τώ 1600 π. X. έπί βα

σιλείας Ραμασσή τοϋ Α’.

(ΘΕΑΤΡΟΝ WOKE,.
%-- ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ: =====—

ΜΑΥΡΕΑΣ, 
ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ, 

Σ Υ Λ ΒΑΣ 
ΠΝΝΗΟΝΜΜΙΙΥΑΟΥ
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ΚΑΙΤΗ ΑΡΣΕΝΉ — ΝΕΛΛΗ ΡΟΖΙΕ — ΝΙΝΑ ΣΥΛΒΑ. 
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ — Γ. ΔΙΑΝΕΛΟΣ — ΑΠ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΛΠ.
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

01 ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ
Η ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ

ΤΟΥ ΜΟΡΙΣ ΛΕΚΟΚ (KQTA ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ Ν.Β.Ρ.)
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— ©ά τή; πή; δτι πρέπει νά πή στους 
δικαστά; πώ; ψευδώ; ώμολόγησε δτι 
αύτή είχε δολοφονήσει τάν υπνωτιστή.

— Γιατί ;
— "Αμα τήν ρωτήσουν γιατί τώκα- 

νε, να πή δτι ήθελε νά γράψουν γι’ αυ
τήν οί Εφημερίδες καί νά δημοσιεύσουν 
τΐ; φωτογραφίες της...

— 'Ωραίο κόλπο !
— Αύτά λοιπόν θά πάς νά τής πής 

έκ μέρου,ς μου.
— Μείνε ήσυχος.

***
Τήν ώρισμένη ώρα ό Παύλος καί ή 

Ντίνα συναντηβήκαν στό μέρο'ς πού εί
χαν δαισει τό ραντεβού.

Ό Παύλος είχε φέρει μαζί του καί 
τό περίστροφο ποΰ θά τούς γλύτωνε ά
μα τά βάσανα καί τί; παρεξηγήσεις τής 
άχαρης ζωής τους.

Οί δύο νέοι προχώρησαν χλωμοί και 
σιιοπηλοί καί μπήκαν σ’ ένα παράμερο 
εξοχικό κέντρο.

Ό Π αυλό; έ'δειχνε δτι βιαζόταν νά 
δο'ιση ένα τέλος σ’ αύτή τήν ύπόθεσι-

— Ντίνα, τής είπε, δέν φαντάζομαι 
νά έχη; αλλάξει γνώμη άπό χθες γιά 
τό ζήτημά πού είπαμε ;

— Παύλο !..
— Μήπως διστάζεις ;
— "Οχι,. άλλά....
— Τότε πρέπει νά πεΐάνουμε. Στήν 

τραγωδία τής ζωής μα; δέν υπάρχει 
«άλλά».

— Π αϋλο μού ! Ή μητέρα μου!
— Τί ; !
— Ή μητέρα μου πεθαίνει ! Δέν πρέ

πει νά τήν άφήσω !
— Πεθαίνει ; Γιατί ;
— ’Εκείνη έκανε τό έγκλημα !
— Ή μητέρα σου ; !
— Ναί, αυτή δολοφόνησε τόν υπνω

τιστή !
Ό Παύλο; άνοιξε τό στόμα του καί 

τήν κυττοΰσε μέ τόση έκπληξι, πού θά 
νόμιζε κανείς δτι τά είχε κυριολεκτι
κής χαμένα !

— Ή μητέρα σου ; Ή ίδια ;
— "Οχι ή ίδια. "Εβαλε κάποιον άλ

λον. Έπλήρωσε έναν κακούργο καί τόν 
δολοφόνησε !

— Μά τότε....
— Τί ; Τό ίδιο είνε. Ή μητέρα μου 

έγινε δολοφόνος !
— "Εκανε δηλαδή δ,τι θά κάναμε κι’ 

εμείς αν τόν βρίσκαμε εκείνο τό βράδυ 
ζωντανόν. Καί τώρα τί θά γίνη ;

— Δέν ξέρω· δέν έχω τή δύναμι νά 
σκεφΟώ τίποτα....

— Διστάζεις ;
•— Σοΰ είπα δχι...
— Τότε θά σκοτωθούμε ;
■— Νά αναβάλλουμε....
— "Οχι. "Η τώρα ή ποτέ. ’Αρχίζω 

νά πιστεύω δτι δέν μέ αγαπά; δσο έ- 
νόμιζα.

— Μά, Π αΰλο !
— Σοΰ δίνω τρία λεπτά καιρό νά σκε- 

φβής. "Η θά σκοτωθούμε ή φεύγω καί 
δέν θά μέ ΐιδή; ποτέ !

Καί τά μάτια τοΰ ερμαφρόδιτου νέου 
πάταξαν κάτι λάμψεις πού ή Ντίνα έ
νοιωσε νά τής λυώνουν τή δέλησι σάν 
τό μολύβι μέσα στόν λ-έΌτγτα.

— Π αΰλο ! φώναξε κι’ έπεσε στήν 
όγκαλιά του.

Μέσα στήν ψυχή τής παράξενη; αύ
τή; άνδρογυναίκας, πλημμύριζαν τά πιό 
ακατανόητα καί πιό περίεργα συναισθή
ματα πού μπορούσαν νά κυκλοφορήσουν 
μέσα στήν τερατώδη δπαρξί της.

Ή άγάπη ,τής κόρης, ή έπαναστατι- 
κότης τοΰ γυιοΰ, ή καρδιά τής ερωμέ
νης, ό εγωισμός τοΰ ερωμένου καί τό
σα άλλα πού δέν μπορεί κανείς νά φαν- 
ταστή άν δέν έχη τό τερατώδες έλάτ- 
τωμα τοΰ δισυποστάτου τοΰ φύλου. Οί 
δύο νέοι έμειναν έτσι σφικταγκαλιασμέ- 
νοι πολλή ώρα.

"Υστερα ή Ντίνα σήκωσε αργά τό 
κεφάλι τη; καί καθώς τά μάτια της 
ήταν κόκκινα καί πλημμυρισμένα άπ’ τά 
δάκρυα είπε :

— "Α; γίνη δπως θέλεις, Παύλο !
’Εκείνος τής έκλεισε τά χείλη μέ τά 

χείλη του κι’ έτσι φιλώντας την ψιθύ
ρισε μέσα άπ’ τά δόντια του :

— Ντίνα, προτού πεθάνουμε θέλω νά 
ζήσοιμε, νάγαπηδούμε πολύ....

Ή νέα έγειρε στήν αγκαλιά του καί 
περνώντας τό χέρι της γύρω άπ’ τό 
λαιμό του, άφησε ένα βαθύ αναστε
ναγμό.

—‘ Θέλω, εξακολούθησε ό Παύλος, 
θέλω αύτή τή στιγμή νά γίνω ή γλυ
κεία σου ερωμένη καί σύ ό φίλος μου, 
ό διψασμένος γιά ηδονή εραστή; μου...

Δέν είχε προφδάσει καλά-καλά νά φύ- 
γη άπ’ τό σπίτι τοΰ Βαρότση δ άνθρω
πος στόν όποιον είχε αναθέσει νά έπι- 

σκεφβή τή φυλαική καί νά ειδοποίηση 
τήν Νίνα Χαντή δταν ή υπηρέτρια ήλθε 
νά άναγγείλη στόν στρατηγό:

— Μία κυρία θέλει νά σας ΐδή.
— Πώ; λέγεται ;
— Νίνα Χαντή.... ,
— Ή Νίνα ! Ή Νίνα !!
— Μάλιστα...
— Πές τη; νά έλδη άμέσως. Ώ διά

βολε ή Νίνα έλεύδερη ! ’Αρχίζω νά χά
νω τά λογικά μου.

Σέ λίγα δευτερόλεπτα έμπαινε στό 
γραφείο γελαστή ή νέα γυναίκα.

— Νίνα, έσύ ; τή; φώναξε ό στρατη
γός.

’Εκείνη χαμογέλασε και είπε :
— Έγώ, μάλιστα. Μήπως θέλατε, 

κύριε Βαρότση, νά έμενα σ’ δλη μου 
τή ζωή μέσα στή φυλακή ;

— Πώ; σ’ άφη’σαν ; !
— Μέ... άδεια.
— Νίνα, άφησε σέ παρακαλώ τ’ ά- 

στεϊα. Πές μου πώ; τά κατάφερες νά 
ξε μπλέξη; ;

— Τί τά σοΰ πώ, βαρέθηκα.
— Βαρέθηκε; ;
— Μή μέ μαλονσης. Σοΰ εξομολογού

μαι τήν Αμαρτία μου...
— Λοιπόν ;
— "Ηθελα νά βγώ λιγάκι πιό έξω. 

Τί τά δέλεις ; Εμείς είμαστε μαδημέ- 
νοι στόν καθαρόν άέρα. Δέν μάς σηκώ
νει τό κλίμα τής φυλακής...

— Καί τί έκανε; ;
— 'Απλούστατα. Τούς είπα πώς ψέΐμ- 

ματα ώμολόγησα γιά τή δολοφονία κι’ 
ότι τό έκανα αύτό για νά γράψουν οί 
εφημερίδες...

— ’Αλήθεια ; !
— Ναί....
— Μά αυτή τή στιγμή έστειλα έναν 

άνθρωπο γιά νά σοΰ πή νά κάνης έτσι...
— "Α, ώστε δέν έκανα άσχημα ; Τί 

ώραϊα είμαι πολύ ευχαριστημένη !
Καί οί δύο μαζί άρχισαν νά γελούν 

ενθουσιασμένοι.
Τόση δμως ήταν ή χαρά τους κι’ δ 

δόρυβος πού κάνανε, ώστε δέν ακόυσαν 
τήν ύπηρέτρια πού είχε μπή στό γρα
φείο καί έλεγε:

— Κύριε Βαρότση, σάς ζητρ ένας 
κύριος ! , , .

"Οταν καμμεά φορά κατώρδωσε νά 
άκουσδή, δ στρατηγός τή ροντησε:

— Ποιός είνε πάλι αύτός ;
— Ό κ. Βουγαράς...
— "Ενοζς νέος Αδύνατος ;
— "Οχι, είνε ηλικιωμένος....
— Ηλικιωμένος; Μά ποιός είνε ; "Ι

σως δ πατέρας του. ’Αλλά τί μπορεί 
νά βέλη ; "Ας περάση....

"Ανοιξε τή διπλανή πόρτα καί πέρασε 
στό συνεχόμενα δωμάτιο τή Νινα.

Σέ λίγο μέσα στό γραφείο του έμ
παινε αλαφιασμένος κι’ ανήσυχος δ κ. 
Βουγαράς.

— Σείς είσδε δ κ. Βαρότσης; τόν 
ρώτησε.

— Μάλιστα. Ό κύριος ;
— Βουγαράς. Ό πατέρας τού Παύ

λου, ξέρετε....
— "Α, ναί, μάλιστα, χαίρω πολύ.

Καδήστε....
— ’Αδύνατον. Βιάζομαι πολύ. Πρέ

πει νά μέ βοηδιψετε γιά κάτι. Πρό
κειται γι’ αύτή τή ζωή δύο ανθρώπων.

Ό Βαρότσης έμενε έκπληκτος.
— Γιά τή ζωή δυό ανθρώπων ; !
— Μάλιστα. ’Ακούστε:

(Συνέχεια)

ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ

Εΰτυχής πατήρ δακρύων έκ χαράς 
δταν ή νοσοκόμος τοϋ παρουσιάζει 
τά τρίδυμα πού μόλις έχέννησεν 

ή σύζυγός του

ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟ....ΕΘΝΟΣ
ΠΟΙΟΣ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΑΤΗΡ
Μέγας Γερμανός σοφός άκούων είς τό 

δνομα Ντίκ, άνέπτυξε πρδ ήμερων εί; 
τήν Άκαβημίαν τοω Γκαοοριοαγκάρ, νέαν 
Θεωρίαν του, ή δποία κατά τούς ’ξένους 
δημοσιογράφους πρόκειται ν’ άναατατώοη 
κυριολεκτικοί; τόν κόσμον. Διά τής θεω- 
ρίας του ταύτης δ σοφός καθηγητής ζη
τεί νά άποβείξη δτι πραγματικός πατήρ 
έκάσΐου άνδρώπου δέν είνε δ σύζυγος τής 
μητρός του, άλλά δ.,.έραστής αύτής.

Τήν θεωρίαν του αύτήν δ διάσημος 
Γερμανός πρωταθλητής τής κουταμάρας 
έλαβεν άφορμήν νά άνακαλύψη έξ αίτιας 
ένός φαινιμένου τό όποιον παρετήρησεν 
δλως τυχαίως είς τά χαρακτηριστικά τών 
τέκνων του.

Έπιδεικνύων τά τέκνα του δ σοφός είς 
τό άκροατήριον τών διαλέξεων του, εξη
γεί δτι τά χαρακτηριστικά τού προσώπου 
των καί έν γένει τού σώματός των όμοι- 
άζουν καταπληκτικά μέ αύτά τών έρα- 
στών τής γυναικός του.

"Οπερ έδει δεΐξαι.
ΕΝΑ ΜΟΛΥβΤπΌΥΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ

Είς έν χωρίον εύρισκόμενον είς τά πέ- 
ριξ τής Γερμανίας, κάποιος μικρός μαθη 
τής ήγόρασε άπό τό χαρτοπωλεϊον τού 
Πάλλη καί Κοτζιά ένα μολύβι μάρκας 
«Φάμπερ»., Παραδόξως δμως τό μολύβι 
αύτό δέν γράφει. Ό μικρός έπεχείρησε 
έπανειλημμένως καί μέ κάθε τρόπον νά 
γράψη, άλλά έστάθη αδύνατον.

Τό γεγονός έπληροφορήθη δλόκληρος 
ή πόλις, κατόπιν δλόκληρος ή Γερμανία 
καί μετ’ δλίγον διά τού άσυρμάτου δλό
κληρος ή Εύρώπη. ’Εννοείται δτι δ χο· 
σμος έπαψε ν’ άγοράζη μολύβια «Φάμ
περ» καί αί τιμαί τών προϊόντων τής ε
ταιρείας αύτής έπιπτον....άλματωδώς. 
Ή Έπιχείρησις έκινβύνευε νά πτώχευση 
άπό στιγμής είς στιγμήν δταν δ μικρός 
που είχεν άγοράσει τό μολύβι ένεθυμή,Οη 
δτι δέν τό είχε....ξύσει.

"Οταν τό έξυσε, είδε μέ έκπληξι του 
δτι έγραφε θαυμάσια.

ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙ
ΖΕΙ. . ΤΣ ΙΓΑΡΟ

Είς μίαν μεγάλην πόλιν τής Σουηδίας 
οί κάτοικοι έκπληκτοι είδαν είς τό νε
κροταφείων ένα νεκρόν νά κάθεται άναπαυ 
τικά σ’ ένα κάθισμα καί νά καπνίζη τσι
γάρο;

Τό περίεργον καί πρωτάκουστον τούτο 
γεγονός άνεστάαωσε κυριολεκτικής τήν 
κοινήν γνώμην τής χώρας, πολλοί δέ πού 
τό έπληροφορήθησαν έσπευδον νά μετοική 
σουν είς άλλην Ήπειρον φοβούμενοι δτι 
ο! βρικόλακες θά τούς κατεσπάραζον.

Ό γλύπτης δμως πού είχε κατασκευά
σει τό ώς άνω άγαλμα ένός άποθανόντος 
δ όποιος καπνίζει, έσπευσε καί καθησύ
χασε τούς τρομοκρατηθέντας Σουηδούς, 
δηλώσας είς αύτούς δτι δ καπνίζων νε
κρός είνε κατασκευασμένος έκ μαρμάρου.

ΠΟΣΑΣ ΤΡΙΧΑΣ ΕΧΟΜΕΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΜΑΣ

"Ενας "Αγγλος άνεργος όνόματι Κλάρκ 
Μπούντγουελ, διάσημος χασομέρης και... 
τριχάς, έκαμε μίαν άρκετά ένδιαφέρου- 
σαν στατιστικήν σχετικώς μέ τάς τρίχας 
τάς όποιας φέρουν έπί τής κεφαλής των 
οί άνθρωποι.

Ό Άγγλος στατιτίστας εύρε λοιπόν 
δτι δ άνθρωπος φέρει 19 τρίχας καί μί
αν μικρήν.

Παρ’ δλον πού τό τοιούτον φαίνεται 
κατ’ αρχήν παράλογον, είνε έν τούτοις 
άληθές, καθότι δ "Αγγλος στατιστικός 
δΓ εύκολίαν του έμέτρησε τάς τρίχας 
τής κεφαλής ένός σχεδόν τελείως...φα
λακρού. 

------- -------------------------
ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΠΟβΟΙ

ΑΝ ΕΛΕΙΠΕ ΑΠ’ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...
Άν έλειπε άπ’ τόν κόσμο ή γυναίκα 
θά έλειπαν άπ’ τόν κόσμο κακά δέκα!

"Αν έλειπε άπό μέσα ή πανούκλα, 
θά έλειπε άπ’ έξω καί ή κούκλα!

Άν έλειπε άπ’ τό Μάη τό γαϊδούρι, 
δ μήνας δέν θά έπήγαινε έτσι γούρι.

"Αν έλειπε άπ’ τό Γενάρη δ γάτος 
δέ θάτανε δ «άρχηγός» φευγάτος.

"Αν έλειπε άπ’ τήν ’Αθήνα δ Παρθένων 
δέν θά υπήρχε άραγε κενόν;

Άν έλειπαν τά άστρα άπό τή νύχτα, 
πώς θάλεγαν οί ποιητές πώς «τό σκυκλί 

(άλύχτα;»

Κι’ άν έλειπε άπ’ τή Σύρα δ άνήφορος 
πώς θά υπήρχε ρίμα στό....γαρούφαλο;

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ μέ άρίστας συστά- 
σεις ζητεί θέσιν κυρίάς.

ΔΑΝΙΣ παιδαγωγός ζητεί δανικά 
καί αγύριστα.

Ό φορατζή ς.—Κύριοι, τά εισιτήριά σας!..
(Τού κ. Σταμ. ιιολενάκη)'

ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ
«ΜΑΚΕΔΟΥ»

Η>Ρ2 ΜιΟΓ, ΕΝΑ ΦΙΛΙ.— Πριν φύγης 
μέ τό Δράμαλη ατό Κάιρο, δπως λένε οϊ 
κακές γλώσσες. "Εργον άποχαιρετιστήρι- 
ον τής σαιζόν, τούτέστιν σιχ....—πιλάφι. 
Τό έργον αύτό παρουσιασθέν άλλοτε άπό 
~.ίτι προμηθευτήν έργων καί ρεταλίων κ. 
Φιλιππίδην μέ τόν τίτλον «Ά χ! Ζ ο ζ ώ» 
άπερρίφθη, διότι τό είχε προηγουμένως 
παρουσιάσει δ Πρινέας μέ τόν τίτλον 
♦Μιά βραδυά στό χαρε- 
μι» καί διότι έπαίχθηκε καί άπό τήν Κυ- 
βέλην μέ τόν τίτλον τό «Ν ε υ ρ ο κ α- 
βαλλίκευμα». "Ωστε είνε έργον.... 
Οικουμενικόν! Τό νέον «σίρκ Άθήναιον» 
θά έγκανιασθή μέ τήν όπερέττα τού ύπο- 
βολέως Συράκου τού ήθοποιοβ Μυράτ καί 
τής ντιζέζοος κ. Ίαίρίδου. Κωμωδία ε
πίσης παληά μελοποιημένη άπό τήν Σω
τηρία. Καλά λέει ή παροιμία: δ Όβρηός 
σάν μουφλουζάνει, τά παληά τεφτερια 
πιάνει.

«ΑΡΓΎΡΟΠΟΥΛΟΥ»
ΤΟ ΠΑΙΝΕΜΑ ΤΟΓ ΑΙΩΝΟΣ! — Ό 

Άργυρόπιυλος θέλει νά πετάξη, ή ιΓώτα 
θέλει έπιθεώρησιν, δ Χέλμης θέλει δυνα- 
μωτικά, δ Βλαχόπουλος θέλει Μαγνησία 
Πελλεγκρίνο, ή Μαντινειού θέλει νά φαί 
νεται ώρρραία, δ συγγραφεύς θέλει.......
πνεύμα.

«ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ»
Κεραμίδα....ριό!

«ΑΛΑΜΠΡΑ»
Παίζεται δ....Ντόλης Νιάβας ώς......

συγγραφεύς!
«ΕΘΝΙΚΟΝ»

ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΤΓΡΑΝΝΟΣ.— Τραγωδία 
κατά μετάφρασιν Σοφυκλέους.

«ΔΙΟΝΥΣΙΑ»
Η ΟΛΓΜΠΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΓΡΣΑΡΟΣ κ. 

Πρινέας είς τό·) γύρον τού κόσμου μετ’ 
έμποδίων. Χορογραφίες Κύρου Άνάβασις 
καί Κύρου παιδία.

«ΠΕ Ρ POKE
Ό Πώλ Νόρ ώς λαϊκή άνθοπώλις που

λάει είς τό Μεταξουργείο «Παπαρούνες».
«ΛΑΟΥ»

Άσημακόπουλος solo—«Γ ι ά τ ά 
πανηγύρια!

«ΘΗΣΕ1ΟΝ»
Άνασκαφαί. Εΰρέθησαν: Ά ρ ν τ ά- 

τ ω φ, Προτομή Σατύρου Ρουμανορωσοι- 
κής τέχνης. Τριχάς. Κεφαλή πελώ
ρια καί έγκέφαλον οΰκ έχει. Λαγού- 
τ ά ρ η ! Αιωνίως καλλικέλαδος. 
Τρεις ήθοποιοί καί είκοσι τρεις συγγρα
φείς!

«ΛΟΥΞ»
θίασος Οικονόμου — Δράμαλη. —Τήν 

Κυριακήν παίζει στόν Πειραιά. Τή Δευ
τέρα παίζει τόν παππά στούς ήθοποιούς, 
τήν Τρίτη παίζει τάβλι στό Αίγλόν, ιήν 
Τετάρτη παίζει πρέφα στό Στέμμα, τήν 
Πέμπτην παίζουν ξύλο μεταξύ τους, τήν 
Παρασκευήν παίζει κρυφτούλι καί τό Σάβ 
βατόν πρόκειται νά πχίξη στήν....Αίγυ
πτο !

Πέτρος Μπα-Χάρις

ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ
KAINOYPIQN ΜΕΓΑΑΟΝ ΑΝΛΡΟΝ

Ό καφές είνε τό με-θυστικώ- 
τ ΐ ρ ο ν τών ποτών.

Ίω. Ράλλης 
«Μέ λέν μπεκρή, πού τδχονν βρή ;»

Ό ίδιος 
Θαρσείτε! Τό «Έλληντκόν Μέλλον» εί

νε ΐιδικόν μα; !
Ν.Π.Ε.

Μηδενϊ συμφοράν δνειδίσης.
Τυχερός τοΰ Λαχείου 

"Εσωσα τήν χώραν άπ» τήν άναρ- 
χίαν!

Νιπλαστήρας 
’Ιδού ή διαφορά μου μέ τόν Πιλά

τον. Ουδέποτε ένιψα τάς χεϊρα·; μου !
Γ. Κονδύλης 

"Ολοι οί συνοικισμοί είνε μέ τό μέ
ρος μας. (Σημ. «Παπαρούνα;». Πλήν 
τοΰ Ποδοτίφτη).

Ό ίδιος
Ό Νέλσων ήτο κολοκύθας.

Άλέξ. Χατζηστόλαρχος
Προτιμώ τά έργα πού έχουν «θέσιν».

Ζαχ. Παπαντωνίου
Είνε ψεΰδο; δτι ένικήθημεν είς τήν 

Μικράν ’Ασίαν. Δέν ένικήθημεν. Μά; 
ένίκησαν.

Μπωκουλιέ Μολτκεβίτης 
«Μπορώ νά τό βεβαιώσω μέ δρκο...» 

Ό ίδιος 
Ό καφέ; Βραζιλίας είτε τό 

έθν·«κο>τερόν μας προϊόν.
Μπέης Μαυραμιχάλης

Ό καφέ; διά νά είνε καφές, δέν 
χρειάζεται νά είνε καφέ;. ’Αρκεί νά εί
νε σύμβασις.

Μπ. Μ.
— Πώς τόν παίρνετε ;

Ό ίδιος 
Είμαι "Ελλην, τό ·καιχϋ>ιιαι. Ξεύρω 

τήν καταγωγήν μου.
Ίσμέτ πασάς

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ άεροπλάνον ά- 
μεταχείριστόν ίνα χρησιμεύση ώς ά- 
νεμιστήρ διά τόν χειμώνα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιδεολογία κάπως με 
τα^ειρισμένη γιά όλα τά γούστα καί 
για όλα τά κόμματα. Πληροφορία: 
παρά τφ κ. Σύκω Μηλά, γραφεία 
Άπιδέας, οδός ’Ανεμομύλων,ένταύθα.

ΑΝΑΠΗΡΟΣ καί άπό τάς δύο 
χείρας, λόγω δυστυχήματος ζητεί θέ
σιν άρθρογράφου είς οίανδήποτε έφη 
μερίδα, έναντι μέτριας αμοιβής.

ΝΕΟΣ ποιητής 75 έτών ζητεί νά 
περίληφθή εις τήν άνθολογίαν Νέων 
παικτών.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ . στρατιώτης ζητεί 
μνημείον καί φρουρούς.

Π AIIΑΓΑΛΛΟΣ,κάτοχος τριών 
γλωσσών ζητεί νά μάθη τήν ελληνι
κήν.

ΓΙΑΚΑΣ ευπροσάρμοστος ζητεί 
σβέρκον ευτραφή.



«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΟΧΙ ΣΕΜΝΟΙ;

’Επειδή εύρέθηκαν πολλοί πού 
μάς κατηγόρησαν ώς ύποκριτάς 
καί σεμνότυφους, καί δτι δέ δημο
σιεύουμε άσεμνες εικόνες, γιά νά 
κλείσουμε μιά γιά πάντα τό φιλο
κατήγορο στόμα τους, δημοσιεύ
ουμε σήμερα την τολμηρότατη αύ
τή καί έντελώς ξετσίπωτη φωτο
γραφία ένός ζεύγους έρωτευμέ- 
νων της παλαιοτέρας διεφθαρμέ

ΗΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
Μεγάλη έπιτυχία τών προγνωστι
κών μας.—Ό Ταγιάρ ποΰ ύπεδεί- 
ξαμεν ένίκησεν ευκόλως.—"Οποιος 
άμφιβάλλει άς περάση άπό τά 
γραφεία μας νά τοΰ τό έπιδε- 

βαιώσωμεν.
ΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ 

ΑΥΡΙΑΝΑΣΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ή μεγάλη προσπάθεια τής «Παπαρού

νας», μή φεισθείσης έξόΐων καί κόπων, 
έστέφθη πλήρους έπιτυχίας. Χιλιά
δες έπιατολών καταφθάνουν άπό πρωίας 
μέχρι» έοπέρας είς τά γραφεία μας όιά 
τδν όποιων οί άναγνωσται τής «Παπαρού
νας» μάς συγχαίρουν διά τάς επιτυχίας 
τών προγνωστικών μας ζητοΰντες ουγχρό 
νως καί δανεικά.
—'Αποστολή συντάκτου μας είς 

Συρίαν
Ή «Παπαρούνα» έν τή έπιθυμίφ της 

νά έξυπηρετήση τδ Φίλιππον άναγνωστι- 
κόν της κοινόν, άποστέλλει κύριον *όν 
Ίπποδρομιακόν της συντάκτην άεροπορι- 
κώς ή μέ Πήγασον είς Βη.ρυττόν διά νά 
μελετήση τήν έκεϊ ίππτδρομιακήν κατά- 
στασιν. Συγχρόνως δ συντάκτης μας έχει 
έντολήν νά έπισκεφθή τούς έκεϊ ειδικούς 
Ρούστομ μπέην, Σάνεχ πασαν, Ρενέ Σρούρ 
Μοϋρ καί Σκαμπίλλα Μπέην καί ζητήαη 
τάς έντυπώαεις των άπό τό Φαληρικόν 
Δέλτα. Τά διαδιδόμενα δτι πρόκειται οί 
ανωτέρω Ειδικοί νά άναφωνήσουν ένώπι- 
ον τού άπεσταλμένου μας τρις «Γιαοασίν 
Κουταϊτ Γιουνάν», ήτοι «Ζήηω τά κορο- 
ϊδάκια τοδ Φαλήρου», διαψεύδονται μετ’ 
άγανακτήσεως.

Έπιστρέφων δ συντάκτης μας έχει έν
τολήν νά άγοράση διά λογαριασμόν τού 
έν τφ Ίπποδρόμφ Σταύλου ιού διευθυντού 
τής «Παπαρούνας» άρκετούς ίππους Α' 
καί Β' κλάοεως καταλλήλους διά μαγ
γανοπήγαδα, καρρότσες, κάρμα κλπ. και 
οϊτινες θά τρέξουν μέ τά χρώματα τού 
μεγαλοϊδιτκτήτου διευθυντοϋ μας καί υ
πό τήν προπόνησιν τού γνωστού ταχυδα
κτυλουργού καί θαυματοποιού προπονητού 
Χαμάμ Χαμόζογλιου.
— Καινοτομία τής «Παπαρούνας»;

Πώς θά διπλασιάσετε τό χρή
μα σας στίς κούρσες

Ή έφημερίς μας έπιθυμοδσα νά ένι- 
σχύση οίκονομικώς τούς Φιλίππους ά-.α- 
γνώστας της, εγκαινιάζει άπό σήμερον 
νέον τρόπον δυ-στοιχήματος κατά τάς ιπ
ποδρομίας. Τό σύστημα τούτο καθ’ δλα ά 
πλούστατον, έγκειται κυρίως είς τήν α
κριβή τήρησιν τών ύποδείςεών μας, α"- 
τινες είνε αί έξής:

’Εάν π.χ. έχετε στήν τσέπη σας 500 
δρ. καί έτοιμάζεσθε νά πάτε ετίς κούρ
σες, περνάτε πρώτα άπό τό σπίτι σας καί 
τρώτε καλά. 

νης έποχής, πού δέν έντραπήκανε 
νά φωτογραφισθοΰν μέ δυό περι
στέρια, σύμβολα της άγνότητος 
ποΰ άνύποπτα—τά καϋμένα I—έγι
ναν θύματα τής αίσχροτέρας καί 
κακοηθεστέρας σκηνοθεσίας. Ή 
«Παπαρούνα» παραδίδει τήν ξε
τσίπωτη αύτή σκηνή τοΰ χυδαιοτέ- 
ρου σεξουαλισμού στή βδελυγμία 
τών άναγνωστών τής... «Εστίας».

Λύτό θά σας βαρόνη τό στομάχι καί 
θά σάς φέρη ύπνον. Τότε άμέσως γδύνε
σθε, πέφτετε στό κρεββάτι καί κοιμάσθε 
άμέσως. "Οταν ξυπνήσετε νά εΐσθε βέ
βαιοι δτι τό πεντακοσάρικο είνε στήν τσέ 
πη σας. Νά προσπαθήσετε δμως νά ξυ
πνήσετε μετά τάς 6 δταν θά έχουν τελεί 
ώ:·ει οί ιπποδρομίες.

Έν. περιπτώσει, καθ’ ήν δέν σάς πιά
νει δ ύπνος, τότε νά περάσετε άπό τό 
γραφείου μας νά» μάς έμπιατευθήτε τό 
πεντακοσάρικο μέχρι τό βράδυ καί έτσι 
τό γλυτώνετε άπό τά άρπακτικά όρνεα 
τού ιπποδρόμου. Ό ταμίας μας έχει έν
τολήν νά σάς τό άρπάξη μέ τδ γάντι.

— Πόλησις έκτος τοΰ στίβου
Ληξάσης τής καριέρρας του έπωλήθη 

είς ιπποφορβείου ϊνα χρησιμεύση δι’ α
ναπαραγωγήν, δ ίππος τού. στρατηγού κ. 
Ο. Κολοκοτρώνη. Ό στρατηγός θά ίπ- 
πεύση άπό τής προσεχούς Δευτέρας έτερον 
ίππον, δστις τφ έδωρήθη ύπό παλαιών 
συμμαθητών του τής στρατιωτικής σχο
λής·
—’Εκδόσεις

Έξεδόθη ύπό τού ίπποδρομιακού συν
τάκτου τής «Παπαρούνας» έγκόλπιον τού 
παίκτου τών ιπποδρομιών. Είς τά διά
φορα κεφάλαια δ άναγνώστης βρίσκει χί 
λιους δύο τρόπους πώς νά τά χάνη γρη- 
γορώτερα, γιά νά μήν διαρκή ή άγωνία 
του, πώς νά γυρίζη στήν ’Αθήνα μέ τά 
πόδια χωρίς νά κουράζεται καί νά ίδρώ- 
νη, πόσα ακριβώς χιλιόμετρα είνε ή λε
ωφόρος Συγγρού καί πλείστας δλλας συμ 
βουλάς Απαραιτήτους διά κάθε καλόν παί 
κτην. Τό κεφάλαιον, τό όποιον πρέπει 
νά μελετηθή μετά μεγαλειτέρας προσο
χής καί τό δποιον άναλυτικώτατα ανα
πτύσσει δ συγγραφεύς είνε κυρίως τό ά- 
φορών τήν ζαλάδα, πού σάς πιάνει τήν 
ώρα πού παρά «μύτην», κοινώς «παρά 
βραχεΐαν κεφαλήν», χάνετε καί τό τε
λευταίου σας φράγκου. Πωλείται είς τά 
γραφεία μας καί περίπτερα ’Αθηνών— 
Πειραιώς.

—Άναχώρησις προπονητοΰ
’Αναχωρεί αδριον είς Αίγυπτον δ γνω

στός προπονητής ’Οδυσσεύς δ Φιλαλή
θης πρός άπόκτησιν καί τοδ δγδόου ϊι- 
πλώματός του. '2ς γνωστόν δ νεαρός ού- 
τος προπονητής εύρυτάτου μέλλοντος εΐ- 
,νε κάτοχος έπτά εύρωπαϊκών διπλωμά
των προπονήσεως. Τό δέ Αιγυπτιακόν <ί.ά 
τό όποιον άναχωρεϊ θά είνε τό όγδοον. Ή 
έφημερίς μας τοΰ εύχεται νά τά χιλιάση.

— Πωλήσεις
Ό προπονητής κ. Κούκης Νικολάου, 

μή ειδικός είς τήν προπόνησιν καθαρό
αιμων, πωλεϊ τοιούτους είς εύτελεσοά-

ΜΕΓΑΪ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
τοΰ διασήιμου συγγραφέως

ΠΑΝ ΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ
(Συνέχεια)

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ. "Οταν ίδήτε στόν 
ΰπνο σας Καλόγερο σηιμαίνει δτι 
πρέπει νά φυλάγεσθε άπ’ τά πισί
να τοΰ μουλαριού. . .

ΧΕΡΙ. "Οταν ίδήτε στόν ϋπνο 
σας «χέρι» σημαίνει δτι εΐσθε δε
σποινίς καί δτι τήν έπομένη θά πά
τε. .. ραντεβοΰ.

ΟΝΟΣ. "Οταν ίδήτε στόν ,ϋπνο 
σας όνον σημαίνει δτι άπέναντι 
άπό τό κρεββάτι σας έχετε...κα
θρέφτη.

ΕΛΛΑΣ. "Οταν ίδήτε στόν ϋπνο 
σας τήν ‘Ελλάδα, σημαίνει δτι εΐ
σθε ό...βασιλεύς Γεώργιος. ’Εάν 
δμως δέν τήν ίδήτε οϋτε στόν ϋ
πνο σας, σημαίνει δτι εΐσθε ό... 
Πλαστή ρας I

ΓΕΡΟΥΣΙΑ. "Οταν ίδήτε στόν 
ϋπνο σας τή Γερουσία σημαίνει 
δτι είνε άδύνατα τά. . .νεφρά σας. 
Τό πρωί άπλώνετε τά στρώμα σας 
νά στεγνώση.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ. "Οταν ίδήτε στόν 
ΰπνο σας τήν ’Ακαδημία, σημαίνει 
δτι εΐσθε ένας όποιοσδήποτε "Ελ- 
λην, δταν δμως δέν τήν ίδήτε οϋτε 
στόν ΰπνο σας σημαίνει δτι εΐσθε 
όκ. Καλομοίρης.

ΑΓΓΟΥΡΙ. "Οταν ίδήτε στόν ΰ-· 
πνο σας άγγοΰρι, έλάτε τό πρωί 
στά Γραφεία μας νά σάς τό έξη- 
γήσουμε. "Αν δμως δέν ίδήτε άγ- 
γοΰρι, σημαίνει δτι εΐσθε...γερον
τοκόρη.

ΗΛΙΟΣ. "Οταν ίδήτε στόν ϋπνο 
σας τόν ήλιο σημαίνει δτι εΐσθε... 
ύπναράς.

ΗΘΙΚΟΣ ΡΥΘΜΟΣ. "Οταν ίδή
τε στόν ΰπνο σας τόν «ήθικό ρυθ
μό» σημαίνει δτι θά ύπερτιμηθή δ 
άρτος.

ΛΟΥΚΟΥΜΑ ΚΙ."Οταν ίδήτε στον 
ΰπνο σας λουκουμάκι ση μαίνει δτι 
πρέπει νά προσέχετε γιατί εΐσθε... 
νέος.

ΚΕΡΑΤΑ. "Οταν ίδήτε στόν ϋ
πνο σας κέρατα, σημαίνει δτι τήν 
έπομένην θά σάς κάνουν προξενιά !

ΔΗΜΑΡΧΙΑ. "Οταν ίδήτε στόν 
ϋπνο σας τή δημαρχία σημαίνει 
δτι εΐσθε ό. . .Χριστός.

Μία άπό τάς όλιγώτερον ώραιο- 
τάτας άναγνωστρίας μας—φαντα
ζόσαστε δά τί θά είνε οι άλλες! — 
πού ήλθε στά νέα πολυτελή γρα
φεία μας γιά νά διαιμαρτυρηθή 
πού δέν έδηιμοσιεύσαμε ώς τώρα 
τή φωτογραφία της στήν «Παπα
ρούνα». Έννο-εϊται δτι δέν μπορέ
σαμε νά άνθέξουμε στόν τόνο του 
γοητευτικού παραπόνου, μέ τό ό-1

την τιμήνχάριν βελτιώσεως τής φόρμας 
των. Πληρσφορίαι παρά τφ ίίίφ.
— Τά τελευταία μας προγνωστικά 

1η Ιπποδρομία
Είς τήν παρούσαν διαδρομήν τό μυστι

κό τό κρατάμε πρός ένίσχυσιν τών ιδιαι
τέρων μας φίλων. ΟΙ άναγνώσται μας άς 
παίξουν εκείνα πού θά χάσουν.

2α ‘Ιπποδρομία
Τόν νικητήν τής παρούαης διαδρομής 

τόν ευρίσκετε ώς έξής: Κάμνετε κλήρους, 
κοινώς «μπαλλάκια», μέ τά όνόματα τών 
μετεχόντω-ν είς τήν ιπποδρομίαν ίππων. 
Τούς βάζετε κατόπιν στό καπέλλο σας, 
τά άνακατέβετε καϊ τραβάτε έναν. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον έχετε στό χέρι σας τό; 
Γκανιάν.

3η ‘Ιπποδρομία
Ύποδεικνύομεν:
Τελαμώνα ή Σερτσλάϊτ, Λωθέρ.

4η ‘Ιπποδρομία
Ύποδεικνύομεν ίκεϊνον πού δέν θά παί 

ξη δ κόσμος.
5η Ιπποδρομία

Τόν' νικητήν θά γνω-ρίσωμεν είς τούς 
άναγνώστας μας κατά τήν αύριανήν δ;α- 
δήλωσιν ήτις ώς γνωστόν γίνεται πρός 
προστασίαν καί ένίσχυσιν τών κ.κ. με
τόχων τοδ 'Ιπποδρόμου Φαλήρου καί οϊ
τινες κοντεύουν νά καταστραφούν έν τή 
προσπαθείς των νά προαγάγουν τό εύγε- 
νές σπόρ.

6η ‘Ιπποδρομία
Είς τήν ιπποδρομίαν ταύτην καί πά

λιν θά κερδίσουν οί Ιδιοι καί οι Ιδιοι.
Φιλ. ’Όνος

Σημ. «Παπαρούνας»;
'Η «Παπαρούνα» παρακαλεϊ τούς Φι

λίππους άναγνώστας της νά παίξουν διά 
λογαριασμόν της δ,τι έχουν εύχαρίστηοιν 
καί θά τούς τά χρωστ$ ώς χάριν....

ΦΟΥΤ-ΜΠΩΛ ζητεί παίκτας δε 
δοκιμασμένους διά νά ξεμουδιάση.

ΠΙΑΤΟ στρογγυλόν, όλοστρόγγυ- 
λον, χωρίς γωνίας, ζητεί φαγητόν.

ΟΔΟΝΤΕΣ νεοελληνικοί ζητούν 
μάσσημα.
“Ί3ΜΠΡΕΣΤΗΣ, t γνώστης δλων 
τών μυστικών τής τέχνης, ζητεί οι
κίας άσφαλισμένας πρός άσκησιν τοΰ 
έπαγγέλματός του. Μυστικότης ά
κρα, προμήθεια λογική. Ή καύσιμος 
υλη είς βάρος τοΰ πελάτου._______

ΛΑΙΜΗΤΟΝΪΟΣ-Τ Ρ ΕΧΟΥΣΑ 
ζητεί νά σταματήση.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΩΝ ΜΑΣ

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΤΟΥ
• Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ - ΠΑΙΓΝΙΩΝ

(Συνέχεια)
ΜΑΘΗΜΑ 30όν

Λαμβάνετε ένα φίλο σας καί ΰ.τό τήν 
άπειλήν περιστρόφου τόν έξαναγκάζετε 
νά νυμφευθή. Μετά έν έτος άπό τοΰ ά- 
τνχήματός του αύτοΰ θά έχη βεβαίως 
αποκτήσει καί ένα παιδί. Έάν δέν από
κτηση, τότε τόν... βοηθάτε έσεϊς, άρκεϊ 
βεβαίως ή γυναίκα ποΰ θά πάρη νά 
τρώγεται κάπως.

Άφοΰ λοιπόν οπωσδήποτε γεννηθή τό 
παιδί, τό λαμβάνετε άνά χεϊρας καί έ- 
ξετάξετε μέ προσοχή άν είνε άγόρι ή 
κορίτσι.

’Άν είνε άγόρι, τότε ό φίλος σας ή 
μάλλον ή γυναίκα του πρέπει νά λάβη 
τόν κόπον νά κάνη κΓ άλλο ένα. Έάν 
κι’ αύτό είνε άγόρι τότε άς κάνη άλλο 
καϊ άλλο καί οΰτω καθ’ έξής, έω,ς δτου 
κατορθώση νά έπιτύχη κορίτσι.

'Άμα λοιπόν τελειώση αισίως κι’ αυ
τό τό ζήτημα, βαφτίζετε τό κορίτσι καϊ 
τοΰ δίνετε τό όνομα "Ηρα.

Τό βράδυ πού θά γίνουν τά βαφτίσια, 
μαζεύετε όλους τούς προσκεκλημένους 
καί τούς λέτε :

— Αύτό τό κορίτσι δταν μεγαλώση 
θά έχη τόση μεγάλη δύναμη πού θά 
μπορή μέ τά χέρια του νά πνίξη λιον
τάρι.

Εκείνοι βεβαίως δέν θά τό πιστέ
ψουν, καί τότε έσεϊς τούς προτείνετε :

— Βάζουμε στοίχημα ;
Στοιχηματίζετε λοιπόν όσα σάς ποΰν 

καί κατόπιν εξακολουθείτε νά διέρχεσθε 
ήσυχα τόν βίον σας.

Μετά είκοσι χρόνια, όταν ή βαφτι
στήρα σας θά έχη ένηλικιωθή, τρέχετε 
νά βρήτε τούς φίλους σας μέ τούς όποι
ους είχατε στοιχηματίσει.

'Όσους άπ’ αύτούς ζοΰν τούς μετα
φέρετε στό σπίτι σας, όπου καλεϊτε καί 
τήν "Ηρα.

Τούς επαναλαμβάνετε λοιπόν :
— Ή "Ηρα είνε πιό δυνατή άπ’ όλες 

τίς γυναίκες κι’ άπό όλους τούς άντρες 
τοΰ κόσμου !

— Γιατί ; θά σάς ρωτήσουν.
Τότε παίρνετε ένα κλειδί καί τό δί

νετε νά τό κρατάη ή Ήρα.
"Αμα γίνη κι’ αύτό λέτε :
— ’Ιδού ό 'Ηρα —κλεϊς!
Καί σάς ταράζουν στό ξύλο.

ΜΑΘΗΜΑ 31 ον
Λαμβάνετε πάντα, χαρτί καϊ μελάνι 

καί γράφετε μιά επιθεώρηση πού νά 

ποιον μάς εκύτταζε, τή στιγμή πού 
παρουσιάστηκε στήν πόρτα τών 
πολυτελών γραφείων μας καί ά
μέσως τής έτραβήξαμε μιά φωτο
γραφία, χωρίς νά μάς άντιληφθή. 
Τή φωτογραφία της αύτή μέ έκ
πληξη θά τήν Ιδη ή τρισχαριτωμέ- 
νη Μυρνα Λόϋ, πού τόσο τής μοιά
ζει ή ώραιοτάτη, έπαναλαμβάνο- 
μεν, άναγνώστριά μας.

έχη τό στύλ τού έπιθεωρησεογράφου κυ
ρίου Α. Βώττη.

'Άμα τήν ετοιμάσετε, τήν παίρνετε 
ύπό μάλης καί πηγαίνετε στό σωματεϊ- 
ον τών στιλβωτών.

— Τί θέλετε, κύριε ; θά σάς ρωτη
θούν.

θά τούς απαντήσετε:
— θέλω νά γραφτώ μέλος τοΰ σο> 

ματείου σας...
— Τί εΐσθε σείς ;
Τότε θά λάβετε ύφος καί θά τούς 

εκσφενδονίσετε κατακέφαλα τό καλαμ
πούρι :

— Είμαι στύλ — Βώττής !
Π ροσέχτε φεύγοντας νά μή σάς πά

ρη στό κεφάλι κανένα.... κασσελάκι !
ΜΑΘΗΜΑ 32ον

Λαμβάνετε έναν απλοϊκόν άνθρωπον 
καί τόν πείθετε ότι οί καλύτεροι κεφτέ
δες γίνονται άπό κιμά άφτιοΰ.

Τοΰ λέτε δηλαδή·δτι γιά νά φάη κε- 
φτεδάκια καί νά εύχαριστηιθή, πρέπει 
νά πάρη αφτιά, νά τά κόψη στή μηχα
νή καί μ’ αύτόν τόν κιμά νά κάνη τούς 
κεφτέδες.

Άφοΰ τόν πείσετε κι’ αρχίσει νά φτι- 
ώχνη διαρκώς κιμά άπό διάφορα άφτιά, 
τοΰ λέτε μιά μέρα;

— ’Άκουσε, φίλε μου, τήν ερχόμενη 
Πέμπτη έχω τήν έορτή μου. Λοιπόν σέ 
περιμένω νά διασκεδάσουμε.

"Οταν λοιπόν τήν ώρισμένη ημέρα 
έλθη στό σπίτι σας, άσφαλώξ κατά τό 
έθνμον θά σάς τραβήξη τ’ άφτί. (Σημ. 
"Ετσι τραβούν τ’ άφτιά σ’ αύτούς πού 
εορτάζουν).

Άΐό/ας λοιπόν σάς πιάσει μέ τό χέρι 
του τ’ άφτί σας, έσεϊς κάνετε πώς τρο- 
μοκρατηθήκατε καί φωνάζετε δυνατά:

— Μικυμάους ! Μικιμάους !..
Οί παριστάμενοι δέν θά καταλαβαί

νουν καί θά σάς ρωτήσοην τί λέτε...
Τότε θά τούς έξηγήσετε δτι έπειδή 

ό φίλος σας έχει τή μανία νά τρώη κε
φτέδες άπό κιμά άφτιών, φοβηθήκατε 
μή σάς κάνη καί τό δικό σας κεφτέδες 
καϊ τοΰ φωνάξατε :

— Μή κιμά ο ί ς !
Δηλαδή: μή μοΰ κάνεις τό άφτί μου 

κιμά.
Καί σκάστε στά γέλια μόνος σας !

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ερωμένη ζαινσυργής 
tva χρησιμεάτη—τί άλλο ;—ως τοι- 
αύτη.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Α ϊ ν ι γ μ α.— Ποια είν’ έκείνη 

-πού κατεβαίνει, 
στ’ άσπρα ντυμένη 
άπ’ τό βουνό;

Λ ύ σ ι ς. — Είνε έκείνη 
πού Αγαπούσα 
κι’ Επιθυμούσα 
νά τήν ϊδώ.

Αίνιγμα: Προφυλάξου άπ’τή βροχή 
εΐμ’ έφεόρεσις σπανία, 
και μέ χρησιμοποιούν 
δταν...«ράβδος έν γωνία» 
Τί είμαι;

Λ ύ σ ι ς : Παροιμία.
Αίνιγμα: Πνευματώδη μ’όνομάζουν 

'Όλοι κι’ δλες όμοφώνως, 
κι’δταν γράφω όλοι λένε:

— «Νά τό πνεύμα τοΰ ΑΙώ- 
νος I» 

Τί είμαι;
Λ ύ σ ι ς : Τί Μωρ I...
Αίνιγμα : Είμαι άπό γυαλί 

κάνω γιά νερό ή γάλα 
μέ βουλώνουν μέ φελό 
κΓόνομάζομαι μπουκάλα. 
Τί είμαι;

Λ ύ σ ι ς : ‘Η φιάλη.

ΑΝΑΓΝΟΗΟΙ ΠΝΕΥΜΑ
Διευθυντής Περιοδικού πρός συν

τάκτην του. t (
—’Ανοησίες μοϋ φέρνεις. Βαρέθη

κα νά σοΰ τό λέω πώς άπό ανοησίες 
είμαι γεμάτος ! , ,

(’Εστάλη πράγματι άπό ,άναγνω- 
στην μας, τόν κ. Γ. Σ. Βλεπετε τα 
αποτελέσματα τής άναγνώσεως τοΰ 
περιοδικού μας ;)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ παίς. Πληροφορίαι 
Μονήν 'Αγίου Ίεροβοάμ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χρήμα ρευστόν πρός 
διασπάθισιν. Πληρόφορίοά είς τά 
γραφεία μας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ όρος είς καλήν κα- 
τάστασιν. Πληροφορίαι είς γραφεία 
γεωγραφικής εταιρίας Παρισιων.

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Μοναδική φωτογραφία τοϋ μοναδικού 
συνεργάτου μα; καί διακεκριμένου ποι- 
ητοΰ κ. ’Ονείρου Κελεπούρι), υποψηφί
ου διά τό βραδεϊον Νόμπιΰ τής φιλο
λογίας. 'Ο κ. ’Όνειρος Κελεπούρης δέν 
είνε μόνον μεγάλος λογοτέχνης, άλλά 
καί ηθοποιός έξοχος, τής κλάϊσεως ένός 
Τόλμα, ένός Κήν, ένός Οΰάσιγκτον ”Ιρ- 
6ιγκ, ένός Λίμπερ, ένός Γιάννιγ-ζς, έ
νός Μπώρ, ένός Φρανσέν, ένός Μιχαήλ 
Μιχαήλ !. Κατά τάς ώρας τής σχολή; 
του, δταν έχη συμπληρώσει τό τακτι
κόν «’Απονενοημένου Διάδημά»· τον, ό 
’Όνειρο; Κελεπούρης, λαμβάνει άπό τό 
βεστιάριόν του μίαν Ενδυμασίαν καί 
μεταμφιέζεται εις ήρωα ένός έκ τών 
Αθανάτων δραματικών έργων δλων τών 
αιώνων. Παρουσιάζομεν σήμερον τόν 
’Όνειρον Κελεπούρην είς τόν ρόλον τοϋ 
'Αμλέτου, τοΰ τραγικού βασιλάπαι-δος 
τής Δανιμαρκίας, καθ’ ήν στιγμήν είνε 
βυθισμένος είς σκέψεις: «Νά ζή κανείς 
ή νά μή ζή; Νά γράφη ή τά μή γρά
φη ;» .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πηδαλιούχος έχων 
γνώσεις Ανθρωποκτονίας διά νά ανα- 
λάδ^] τήν έκτέλεσιν έξ μουσικών τε
μαχίων.

Ml ΙΙΙΙΜΙΙΙ

ΜΑΗΟΛΙΕΣ ΑΠΟΜΥΦΕΡΕΣ...
Μανόλιε; ίπονούφερες, Μανώλη μου, πού 

(μούφερες, 
στά μπαρμπερένια άπόβραία σταλαματιά 

(τού αίμίιου 
δντας μακρυά κι’ άπόκοτα βαρούσανε οί 

(κούφερες 
καί στή Γρενάτα ζούπαγες ψηλά στ’ ά- 

(νάβλεμμά του.

Στό στόμα σου, στό στόμα σου τή ζούπη
σες, ώ Δράγα, 

τού σταφυλιού τού ραζακιού τή σιντεφένια 
(ράγα 

κι’ άπέ στού γουρνοτσάρουχου τή φούντα 
(ώ πρόκες, πρόκες 

έκούφανες κ’ έγιόμοσες μέ άχιουρα τίς 
(κόκες.

Μπούρδαρε πά στά σύβολα, καί σύγκορφα 
(μπαλώσου, 

καί στό φορί σου τ’ άπραγο στό τσούλι 
(κουκουλώσου, 

κΓ άνάρια-άνάρια τσίμπαγε καί γκόμενες 
(βαλάντωνε, 

στά ντάνσιν τά ήλιόλουστα μές στις νυ- 
(χτιές ξεφάντωνε!

Καί μή ριγψς άιπανωτά, μόν’ άπλωσε καί 
(πάρε, 

καί κουρνιασμένος σύρριζα «Γ άπόσκεπος, 
(κουρσάρε, 

δόλταρε μ’ όλους τούς καιρούς σάν είπε 
(άκου, "Αννα— 

κΓ αμέσως τήν κατάπινε τήν ίππρκακου- 
(άννα! 

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ
Ποιητής δχι άπό γούστο, μά άπό άπάγ- 

γερμα καί γιατί κάποτε, όρπίζει νά δγά- 
λη καμμιά δεκάρα άπό τά πήματά του, 
δντας θά πληθύνουνε καί θά ζητιόντανε 
μέ τήν όκά άπό όλους τούς φιλόμουσους 
μπακάληδες.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ μικρά παιδία 
πρός επαιτείαν.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ καινουργές ζη 
τεϊ έτερον διά νά συγκρουσθή είς φι
λικόν μάτς.

ΔΥΣΤΥΧΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΕ!

Μελαγχολικός καί νεφελώδης τήν δ- 
ψιν, αξύριστο; και κακοενδεόυμένος, 
προσήλθεν είς τά γραφεία μας ό έ.·α- 
φανής συνεργάτης μας καί συντάκτης 
τών «Σπαρακτικών Πεζοτράγουδων» κ. 
Ποΰλος Πουλάπουλος, ό γνωστός πτω- 
χει'σα; παντοπώλης. Ό κ. Ποϋ- 
λος Πουλάπ»υλος μά; διεδεδαίω- 
σεν δτι προσπαθεί κατά τό δυνατόν νά 
άποφύγη τό μοιραϊον, άλλά τοϋτο είνε 
άνώτερον τών δυνάμεων του. Είς ώρν- 
σμένα; στιγμά; άΛεληισίας, τοΰ έρχεται 
νά κόψη τά δάκτυλα τών χειρών του, 
διά νά μή τοΰ είνε δυνατόν νά γράψη, 
άλλά συνέρχεται γρήγορα, σκεππόμενος 
δτι θά τοΰ μείνουν τά πόδια. ’Αλλά 
καί τά πόδια άν έκοπτε, πάλιν δέν θά 
τοΰ έμενεν ή γλώσσα διά νά ϋπαγορεύη 
τάς έμπνεύσεις τοί' είς τήν σύζυγόν του, 
ή όποια, παρ’ δλα ταΰτα, τόν λατρεύει;

— Τί νά κάμω ; Τί νά κάμω ; Μάς 
ήρώτα μέ αγωνίαν ό άτυχης παντοπώ
λης.

— Νά έξακολονθήση; νά γράφη ς, 
τόν συνεδουλεύσαμεν έν τή άπελπχ.σίηι 
μας. Καί ώ; νά άνέμενεν αύτήν τήν 
φράσιν ό άτυχή; λογοτέχνης, μάς ένε- 
χείρισε τό παραπλεύρως δημοσιευόμενοι· 
«Σπαρακτικόν Π εζοτράγουδόν» του.

"Α, τόν υποκριτήν !

ίοθιπιιι nmipirom
Τ’ ΜΟΡΠΙΙΜΟ “ΕΛΑ. . .

Τό «έλα» μου τ’ άπορπισμένο ούτε πού 
τήν καρδιά σου τήν άκκρδη μιά στάλα 
συγκίνησε....

Κ’ ή σκέψη μου κολλώντας σάν τσιρίσι, 
στιγμούλα δέν άφι'νει σε, μόνε βουίζει 
γύρωθέ σου σάν λογίς-λογίς μαμούδια 
καί πέρνει τό νεχτάρ: άπ’ τά λουλούδια...

Γλυκειά μου ίγαπημένη...Έλα στά χα 
σεδένια ·Λ ίέ ντύσω καί νά σέ γλυκο- 
φροντίσω, σάμπως τό μικρό παιδί — άν 
θέλης δηλαδή....

’Αποδιωχμένος τού "Ερωτα στά μπλάβα 
σου ματόκλαδα βρίσκω τήν παρηγόρια κΓ 
όντα; μεθώντας στών χειλιών σου τή γλυ 
κάδα, έρχομαι στά κέφια, τά παλιά θυ
μάμαι καί κυττώντας πρός τά νέφια — 
ξεφωνώ γιά παρηγόρια—νά ζήσοονε τ’ 
αγόρια!

Τοΰ θανατά χλίβετ’ ή ψυχή μοο καίτών 
σωθηκώνε μου τό κλάμα βουρκώνει’ τού 
γιαλού τά πυροφάνια...

Νόγα τό σώψυχό μου λοϊσμό...ΞετρεΛ- 
λαμένος δχ τοΰ είνε σου τή ξεμυαλίστρα 
τήν άπόλαψη, στό γκόρφι τ’ άξετίμητο 
τοΰ μαγεμένου τσίρκου τόν πόνο σ’ άπι- 
θώνω καί νταβραντώ....
Σύρε ότού Λαβραντόρ τά έρμα πλάτια καί 
χύσε τ’ άρμορισμένο δάκρυο τού χωρισμού 
στ’ άπσσταμένο κοίμηθρο τού ήδονεμένοι» 
φύτρου....

Μά σάν τίς άνθιστώ πώς τά μαασάν 
μέχρι ψιλή οί γκόμενες οόλη τήν ποίη
ση παρατάω, στό διάολο στέρνω τό κάθ· 
πεζοτράγουδο, άρπώ ένα σοπάκι καί τούς 
Αλλάζω τόν ’Ανανία....

Γλυκειά μου — άκούς;
ΠΟΓΛΟΣ ΠΟΓΛΟΠΟΓΛΟΣ

Ό περιβόητος Μωραίτης συγγραφέας 
τών «Σπαραχτικών Πεζοτράγουδων», πού 
έχουν άφίσε: έποχή γιά τή ζωντανάδα 
τής γλώσσας, τήν ξελαγαράδα τού αϊ· 
στήματου καί τήν ξεχωριστάδα τού νοή
ματα), πού είνε όλο σύχυσι καί άνακά- 
τωμα. Είνε γνωστό πώς αύτή του ή μα
νία νά σκαρώνη πεζοτράγουδα τού στοί
χισε τό ώραίο του παντοπωλείο. "Ας ό- 
ψεται ή «Παπαρούνα» πού δημοοίεψε τό 
πρώτο του! "Αμποτε νάτανε κα! -ό στερ
νό!...

ΤΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

ΥΣΤΕΡΆΠΟ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ!...
(Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ 2933 Μ. X.)

ΤΟΥ...ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΜΑΣ
(Συνέχεια)

Έπήγα μιά δυό τρεις φορές πέρσυ θαρρώ στδ τέλος, 
καί έμιλοΰσε μοναχά ένας: δ Βενιζέλος!
—Αυτό συνάδελφε, μοϋ λέει, δέν έχει σχέση. Τάχα 
μόνο αύτός πού μίλαγε ήταν έκεί μονάχα;
■—Κι’ έσύ, τοϋ λέω, Γάιδαρε, γιά πές μου ή άφεντιά σου, 
τί κάνεις τώρα στή ζωή; Ποιό είν’ τό έπάγγελμά σου;
Άκόμα σέ φορτώνουνε σέ κοπανάν άκόμα, 
καί σοΰ μπουκώνουν πάντοτε άπό σανό τό στόμα;!

■—Μπά, δέν βαρυέσαι μ’ άπαντά, αύτά είνε κολοκύθια, 
τούς έκοψα μιά καί καλή τήν παλαιά συνήθεια.
Τώρα δέν κάνω ύπομονή, δέν είμαι σάν και πρώτα, 
τώρα φωτίζεται δ καθείς άπ’ τά δικά μου φώτα!
-—Μήπως κατάντησες σοφός άξίας παγκοσμίου;
-—"Οχι, άπλώς...καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου!
•—Αλήθεια μιά κι’ ή μοίρα μας, μάς έσμιξε ή κακή, 
γιά πές μου γιά τήν... κίνηση τήν καλλιτεχνική.

Άφοΰ τυγχάνεις ώς είκός 
σ’ αύτό τό είδος ειδικός.

—Τί νά σοΰ πώ, μ’ άπήντησε, οί καλλιτέχναι πλέον, 
έπήραν διαζύγιον μέ κάθε τί ώραιον!
Δέν θέλουνε μαΰρα μαλλιά, δάφνες και δόξα αιώνια, 
κι’ ούτε πεινάνε διαρκώς σάν τά παληά τά χρόνια. 
Πάνε αύτά πού ξέρατε στήν παλαιά Αθήνα, 
τώρα έχουν γίνει μηχανές, δουλεύουν μέ...βενζίνα.

***
-—θεέ μου πού κατήντησαν οί καλλιτέχναι, είπα, 
αύτοΐ πού κάναν στό νερό άνέκαθεν μιά τρύπα!
—Τώρα αύτοΐ έχουν μηχανές, ρόδες, λουριά, μπομπίνες, 
γρανάζια, έλατήρια, έξάτμιση, σωλήνες, 
σύρματα καί συσσωρευτάς, βίδες πολλές, τσιμπίδες...
-—”Α, οσον άφορά γι’ αύτό καί τότε είχαν...βίδες.
-—Τό ξέρω ναί, μοΰ άπαντά λιγάκι θυμωμένα, 
τ’ δτι είχαν βίδες άλλοτε τό κρίνω κι’ άπό... σένα.

Τί νά τοΰ πώ; Δέν μίλησα, τό χώνεψα μέ τ’ άλλα! 
Άκοΰς, νά πή δ Γάιδαρος τόν... πετεινό κεφάλα!

***Κ·.’ έτράβηξα τό δρόμο μου μέ βήματα βαρειά, 
χωρίς κάν νά τόν χαιρετίσω 
κΓ αύτός μοΰ φώναξε άπό πίσω:

•—Αύτό πού κάνεις φίλε μου λέγεται...γαϊδουριά!

Ποιό πέρα βλέπω έναν παπά, τραβούσε βιαστικά, 
μέ τό μαΰρο του ρασάκι, 
μέ ριγέ παντελονάκι, 

μέ καλυμαΰκι τρέ ζολΐ κΓ δλα τά σχετικά.

—Παπά μου, τούπα πώς έσύ δέν έχεις, φεΰ, άλλάξει; 
δέν, μπόρεσε ή έξέλιξις κΓ έσένα νό πειράξη;!
—"Ολοι οί παπάδες, τέκνον μου, είς τούς αιώνας μοιάζουι|νε, 
πάντοτε οί ίδιοι μένουμε, ούδέποτε... Αλλάζουμε!

***—Καλά καί τώρα ποιόν θεόν προσωπικώς πιστεύετε 
και ποιόν έπαγγελματικώς στή γή Αντιπροσωπεύετε;
—Έγώ πιστεύω ώς Θεό τής έκκλησιάς τό δίσκο, 
καί Αντιπροσωπεύω δέ έκάστοτε... δποιον βρίσκω!
—Μπράβο τοΰ λέω, μπράβο σου, μέ τρέμουσα φωνή, 
πρώτη φορά συνήντησα παπά...ειλικρινή.
—Στό δίσκο βέβαια, μ’ Απαντά, πιστεύουν τά μυαλά μας, 
τί διάολο νά κρυβώμαστε πίσω Απ’ τά.Άάχτυλά μας;

***
—·Καί τήν περνάτε μπέικα μ’ αύτές τις Ασχολίες;
—Δέν έχει, καί Αμείβεσαι έν τάξει γιά τούς κόπους, ■ 
—Δέν έχει, και Αμοίβεσαι έν τάξει γιά τούς κόπους, 
βάρδα μονάχα νά μή πάς μετ’ Απ’ τούς...Επιτρόπους.

% %
Σέ λίγο Αφοΰ έφίλησα τοϋ Δέσποτα τήν χεϊρα, 
ήσυχος και σιγά-σιγά τόν δρόμο πάλι πήρα.
Τά σπίτια ήσαν γυάλινα σάν τάς δικάς μας σέρρας, 
διά νά μπαίνη Ελεύθερα δ ήλιος κΓ ό...Αέρας. 
Μπορούσες Εάν ήθελες άπ’ έξω νά κυττάξης, 
κΓ έβλεπες δλη τή ζωή και δλας τους τάς...πράξεις. 
Μά κεΐ πού περιδιάβαζα θαυμάζοντας πολύ, 
βλέπω ένα σπίτι πούτανε μέ πέτρα, δχι γιαλί.
—Γιατί αύτό, έρώτησα κάποιβν περαστικόν, 
έχει χτιστή μέ ύλικόν τόσο Αρχαϊκόν;
—’Επίτηδες τά χτίσανε, άν καί δέν Επιτρέπουν, 
αύτοΐ πού μέσα κάθονται δέν θέλουν νά τούς βλέπουν.
—Γιατί, τί λόγους έχουνε; Δέν είνε παστρικοί;
—"Οχι, Αλλά οί ένοικο: είνε... πολιτικοί!

"Εφυγα. Λίγα βήματα δέν πρόφθασα νά κάνω, 
και βλέπω ένα έτοιμο πρός πτήση Αεροπλάνο!
—Γιά πού παιδιά; τούς ρώτησα, μπορώ νάρθώ μαζύ σας;
—Γιά τή Σελήνη, μοδπανε, είς τή...διάθεσή σας! 
Μπαίνω λοιπόν κι’.μιά καί δυό πετάξαμε Επάνω, 
τόσο ψηλά πού άρχισα στ’ Αλήθεια νά τά χάνω. 
Ρουκέττες σκάγαν διαρκώς πίσω άπ’ τά φτερά μας 
πού νόμιζες πώς πάθαιναν διαρκώς τά.,.λάστιχά μας.

***
Τό Αεροπλάνο έτρεχε στό άπειρο μέ φόρα 
καί στό φεγγάρι θάφτανε μετ’ άπό λίγη ώρα.

—"Αιντε πιλότε φώναξα, τό νοΰ σου στό τιμόνι, 
Sv πέσω κάτω άπ’ Εδώ θά σκάσω σάν...πεπόνι!

Σέ λίγο άπ’ άστρο άγνωστο πολύ κοντά περνούσαμε, 
καί στά μπαλκόνια βγήκαμε δλοι καί τό κυττούσαμε.

—Πιλότε μου, δέν σταματάς Εδώ κΓ Εσύ λιγάκι; 
"Οχι πολύ, νά πάρουμε μόνο ένα... καφεδάκι!
—θά τδκανα, απάντησε, καί μέ πολλή χαρά μου, 
μά είς τό άστρο αύτό Εδώ κάθετ’ ή...πεθερά μου!

Δέν τόν Επίεσε κανείς, ούτε τόν Επικρά'/αμε, 
άν είμεθα στή θέσι του κΓ Εμείς αυτό τό θά κάναμε.

Τέλος, πού λές καμμιά φορά φθάσαμε στή Σελήνη, 
άλλά δέν ήτανε Εκεί, άφαντη είχε γίνει.
-—Πούν’ τό φεγγάρι, ρώτησα κάποιον συνεπιβάτη μου, 
πού σάν γαρίδα έγινε γιά νά τήν δω τό μάτι μου;
ΚΓ Εκείνος μοΰ άπήντησε: — Αύτά έχε: ή Φύση, 
φαίνεται πώς Αργήσαμε λιγάκι κΓ έχει..Λύσει. '

—"Α, έτσι, τότε ήσυχος μπορείς λοιπόν νά μείνης, 
νόμισα δτι είχαμε...έκλειψη τής Σελήνης.

Τό άλλο βράδυ φάνηκε μπροστά μας τό φεγγάρι, 
δλο' μυστικοπάθεια, ρωμαντισμό καί χάρη.
Μά ήτανε πολύ μικρό λόγψ γνωστής αιτίας: 
στό τελευταίο τέταρτο, έγραφε δ...Καζαμίας!

***
Αράξαμε καμμιά φορά σέ ένα της λιμάνι, 
καί Αποβιβαστήκαμε δλοι μας μάνι-μάνι.

*#*
—Πρόσεχε μάς Εφώναξε έντο'/α δ πιλότος, 
καθώς πατούσε στήν ξηρά τό πόδι πρώτος-πρώτος. 
Τό μέρος είνε άγριο, κυκλοφορούν κουρσάροι, 
κΓ δσο: δέν είν’ προσεεκτικοί τούς τρώει τό..χρεγγάρι!

***
Μόλις έβγήκαμ’ ήρθανε τρεχάτοι κατ’ έπάνω, 
οί άρχοντες τοΰ φεγγαριού νά ΐδοΰν τ’ Αεροπλάνο. - 
"Ωρα πολλή.τό κύτταζαν μέ λάμψη τών ματιώνε, 
κΓ ύστερα κάναν τό σταυρό κΓ άρχισαν νά τό...τρώνε. 
—"Ε βρέ παιδιά, τούς είπαμε, σταθήτε, σταματάτε, 
ώστε καί στή Σελήνη έδώ, κακόμοιροι πεινάτε;
—Πεινάμε βέβαια, Απαντούν π’ δ διάολος νά μάς πάρη, 
Αφοΰ περνάμε σάν κΓ Εσάς’ τρώμε κάθε...φεγγάρι!

(Συνέχεια)
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

ί



«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΑΝΟΗΣΙΩΝ
ΚΑ8ΑΡΙΪΤΡΙΑΪ ΑΓΑΗΑΚΤΗΪΙΪ!

—Δέ μπορώ πειά! Μάς έβήλωσε 
ή καθαρίστρια τής «Παπαρούνας» μέ 
άσυγκράτητην Αγανάκτηση! Μπαί
νοντας στό γραφείο, τής Διευθύνσεως 
καί χτυπώντας τήν πόρτα παταγωδώς 
πίσω της. Δέν προφταίνω νά σκου
πίζω! Ποΰ βρίσκονται, θεέ μου, τό
σα χαρτιά; Γέμισαν τά καλάθια μας, 
γέμισαν τά κοφίνια τής μπουγάδας, 
γέμισαν τά πάντα. Βάλτε καί μερικά 
στήν «ΙΙαπαροΰνα»! Τί διάβολο! Μό 
νο σείς θά έχετε τό μονοπώλιο τής... 
έςυπνάδας;

Τό ύφος καί έν γένει’ ή Απειλητι
κή στάσις τής πολυτίμου αύτής συνερ' 
γάτιδος μάς έβαλε σέ σκέψη.

. —Δέν έχει Αδικο, ύποτονθορήσα- 
με. Πρέπει μιά καί καλή νά τήν α
παλλάξουμε άπό τό βάρος τών προ
θύμων συνεργατών μας.

—Καλά, κυρά μου, τής είπαμε. 
Τό ζήτημα αύτό θά κανονισθή έντός 
τής^ήμέρας.

Καί άμ’ έπος, άμ’ έργον. Πιάνου
με τήν τελευταία στιγμή μ’ ένα φτυ
άρι,· Αγαπητοί μας άναγνώσται, δλες 
τις συνεργασίες σας καί τίς πετάμε 
μέσα στό καζάνι πού έβραζε ή «Πα
παρούνα».

Τώρα δέν ζητάμε παρά νά μάς 
συγχωρήσετε άν τό φτυάρι μας άπό 
Απροσεξία του φτυάρισε καί μερικά 
κουτά. Μτυάρι είνε αύτό! "Αλλως 
τε καί μόνον τό δτι Θά δημοσιευ- 
θοϋν στήν «Παπαρούνα» είνε άρκετή 
έγγύησις δτι θά γίνουν... έξυπνα!

Καί είς άλλα μέ ύγείαν!
Η ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

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

“ΑΗΑΠΛΟΚΕ ΜΟΥ ΚΡΕΜΟΥΜΕ 
HNNAONjMOY ΟΝΕ,,

Άγριόβλαστος έφύτρωσες μέσα στήν 
(ώρηα σέρα,

Κι' άν γίνης άνδρολόχευτη 0άσαι μό- 
(νο γιά μένα 

Πούμ’ό ντερβίσης τοϋ χορού τής λαύ- 
(ρης τούτης ώρας,

Παιζογελάς και νείρομαι τί βγαίν’ή 
(πούλια μέρα,

Δυό περιστέρια ν’ άγουρα στόν κόρ 
(φο σου κρυμμένα 

Μοΰ λυσοδένουν τους καϋμούς σ’ '- 
(χλαλοή μιας μπόρας.

Τ' αλέτρι μπήκε στό ΐνί κ’ είμαι ά- 
(γουρος ολόρθος 

Καί τό βουκέντρι μου κρατώ κι’ αύτό 
(μού κάνει γνέμα...

Άλέστα δλο τό έχει μου νά σέ κρατώ 
(στά χέρια...

Μ' άφαντος έγινε μέ μιας ό στρότα- 
(γός μου πόθος 

Κι' Ανοιγοκλείνει μου ή καρδιά καί 
(φεύγε: μου τό γαίμα, 

Ώς ήμουν άνεγκράτητος νά σέ ρου- 
(φήξω άκέρηα !!!

"Όμως θωρώ σε άνέγκιχτη, κοίτουμ’ 
(άναλουμά σου !

Γιαυτό σάν έρτη άν.θόβαφος ό αύγε- 
__ (ρινός καί θάρθω 

’ματόφθαλμος κι’ άγρήγορος νά Σέ 
(κατακυριέψω !

I. Δάλ.
—-------------------------------

ΞΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
Διό επιστήθιοι φίλοι είχαν μιά καί 

τήν αύτή φίλη. Κερατουργημα ! Ό έ
να; άπ’ τούς διά τήν πήρε γυναίκα του, 
κι’ ό άλλο; τήν περνάει φίνα. Άριστούρ- 
γηιια I

ΕΡΑΤΩ
Σέ κάποιον ασθενή είχε έπιθληθή ώ; 

δίαιτα να τρώη βλαστού; άπά χόρτα.
— Τί σοϋ είπε ό γιατρό; νά τρώ; ; 

τόν ρωτάει ένα; φίλος του.
Καί ό' ασθενής:
— Βλαστήματα!

ΟΞΥΧΌΣ

ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
Ό ιατρό; έπισκεπτόμενος τόν ασθε

νή του, τόν βρίσκει κρατούντα στά χέ
ρια του «Παπαρούνα».

— Τί κάνεις ; ρωτά τόν άειθ·ενή του.
—- Ψυχοθεραπεία, γιατρέ μου.
■— Ά ' Τό βλέπω κα! τό αισθάνομαι !

ΟΞΥΧΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΕ. προ τή; πληρωμής,τά 
εισιτήριά σας άπό τόν είσπράκτορα.

ΠΥΗΣΙΣΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΣ

TO [EEHIAOL OEATPD
(Κατά Πορφύραν)

Δέν ξέρω, μά θά σοΰ τδ είπόδ: τδ ’Εθνικό 
(χθές βράδυ 

πειδ άθλιο κι’ άπ’ τήν δδδ, πού βρίσκεται 
(έγίνη. 

’Επίόειξις εί; τήν σκηνή τοθ πλούτου του 
(κι’ δμάδι 

έρασιτεχνικά πολύ ’παίζαν οί θεατρίνοι.

Τά σπίτια γύρω κι’ ή αύλές καί τά κλω- 
(νάρια άντάμα 

ήταν τοθ Κλώνη σκηνικά, παληά καί ξε
βαμμένα, 

κι’ έκεΐνοι έβγαίναν κι’ έπαιζαν τ’ ί'κ- 
(λόκοτό του; δράμα, 

σάν κωμωδία, ώς τού; είχε δ Φώτο; δι
δαγμένα.

Nd, κι’ δ Γρυπάρη; έβγαινε—καθώς έ- 
(παρασταίναν— 

κι’ έκραζεν ή παράστασι πώς ήτανε ώ- 
(ραία' 

Μά έγώ τδ ξέρω: οί θεαταί έσμιγαν κ’ 
(έπαγαίναν 

κι’ έλεγαν: «κρίμα στά λεφτά και τή 
(χρυσήν αυλαία.

Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ
. (Κατά Καρυωτάκην) 

Τδ Μανωλιδ τδν πήρανε στρατιώτη, 
μέ πονηριά ξεκίνησε κι’ ώραία, 
ώσάν τόν.,.Κοθωναίο, τδν πατριώτη! 
Δέν μπόρεσε νά μάθη κάν τδ «Απ’ ώμου», 
μά εύθύς τδν προβιδάσαν δεκανέα 
κι’ έλεγε: «ποιά τιμή γιά τδ χωριό μου!» 
Τδν άλλο χρόνον είχε τδ ταμείο 
Συντάξεων, κι’ άμίλητο; κυττοΰσε" 
άπλωνε πέρα, ώ; ένα....σημείο, 
τδ χέρι του, μέ τρόπο σβέλτο, πράο.... 
κι’ έλεγε, (μά κανείς δέν τδν ρωτούσε) : 
—«Αύτά στδ σπίτι μου θέ νά τά πάω»! 
Κι’ δ Μανωλιδ; έπέθανε, δ πατριώτης, 
χωρίς νά κάνη κίνημα, οί φαντάροι, 
τοϋ δργανώσαν μιά κηδεία—πρώτης' 
γιά τδ μνημείο του-άφθονο; παρά; 
ξοδεύτηκε, μά τοϋ άξιζεν ή χάρι: 
αΰτδ; ήταν μεγάλο; Κλεφταράς!....

ΑΠΙΩΤΗΣ 
--------------- -----------------------

FAMHAICN ΪΑ»Ν ΕΗΤΟΜΟΝ
Ζεύγος μυγών, έρωτικόν, 
στερρώ; συγκολλημένον... 
μέ σύνδεσμον. ,.ένωτιικόν, 
μή 8ν δ’ έξηντλημένον...., 

μακράν έποίει διαδρομή 
έν αίθερίφ θψει, 
τοϋ γάμου ίσως ή έκδρομή 
μή θέλον νά τοϋ λείψη.

Μή δίδον τσακιστό λεφτό 
διά τά έγκόσμια βάρη, 
κι’ ένφ στήν κλίνην μου κλεφτό 
τδν δπνον' είχον πάρει, 

κυνηγηθέν ύπδ σφηκδ; 
ζηλιάρα; κι’ αίμοβόρου, 
προφθάεαν, κρύφθηκε·? έντδ; 
τοϋ ακουστικού μου πόρου!

ΓαργαλισθεΙ; έκ συνεχούς 
κουνήματος τοΰ ζεύγους, 
εί; τδ εύαίσθητον μου οδ; 
ύφ’ δρου; περιέργους, 

μέ τήν παλάμην άνοικτήν 
έκάλυψα τδ μέρος, 
δπου τδ εύρε ώ; έκλεκτήν 
φωληάν, αύτός δ έρως!

Κι’ δταν οί φίλοι είχον πιασθή 
μέσ’ στή παλάμη έκείνην, 
κι’ έκ τοΰ ώτός μου ?ξωσθή 
ώ; μή πληροϋντες κλίνην,

Άφοϋ επέβαλα σ’ αυτούς, 
τδ χο'ιρισμ’ άπ’ άλλήλων, 
στ’ αυτιά μου κρέμασα γραπτούς 
νόμους έντόμων, ψύλλων...

«Δέν ένοικιάζεται τδ οδ; 
είς έντομα έν γένει, 
εις ψύλλους, κώνωπας, κορηούς, 
κι’ άπό τά δύο γένη....»

■ Δέν εΐνε τοΰτο αφανές 
κέντρου έκμαυλιστοϋ, 
δργανον είνε εύγενές 
ένδς σατυριστοΰ!»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
(Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΨΕΙΡΩΝ)

Σέ Ρωμηών ψειριασμένων τή ράχη 
περπατώντας ή πείνα μονάχη, 
μελετά τά φτωχά παληκάρια 
καί στά χέρια τσουκάλι κρατεί, 
μέ οσα ’μεΐναν στήν έρημη γη, 
γαϊδουράγκαθα κι’άλλα χορτάρια 
τών Ελλήνων τή μόνη τροφή !
Σιορ Δ. Σολωμός-τεταριχευ μένος

Π ΡΩΗΝ λήσταρχος, γνώστης 
τών βουνών καί τών προσώπων, ζητεί 
άνάλογον θ;σ:ν.

ΧΑ1ΡΕΤΟΥΡΑ
ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΙΗ ΓΡΙΕΣ
Γειά σας γυναίκες τών γραμμάτων 
πού φτειάχνετε ποιήματα τρανά, 
καί ή. στροφές τους, σάν πιέτες φορεμάτων 
άπλώνουν στδν άγέρα καί δείχνουν..,τά 

(γυμνά.

Γειά σας δπου χτενίζετε τούς στίχους, 
τούς κόβετε ή τούς φρεζάρετε στδ νοΰ, 
μά έκεΐνοι σάν περούκες τριμμένες είς 

(τούς τοίχους, 
ξασπρίζουν, ξεχτενίζουν στήν κρίσι τοΰ 

(κοινοΰ.

Γειά , σας γυναίκες, μάς άρέσει 
δ στίχος σας δ τόσο σμιλευτός 
πού μοιάζει μέ τή λυγερή σας μέση 
κΓ δπως έσείς,...χορεύει καί αύτός!

Γειά σας, πού ή ζωηρή σας ρίμα 
ώόάν κουκλίσα χείλη έχει βαφτή 
πλέρια μάς δείχνει τής γλώσσας σας.... 

(τή λίμα 
πού μόνο στδ ρέμμα τής Καλλιρρόης θά 

(ξεπλυθή.

Γειά σας ποιήτριες κοπέλλες, 
σάν σάς διαβάζω τδ κεφάλι μου jetiens, 
στίχους πλεγμένους σάν κομπιναιζόν δαν- 

(τέλλες, 
στίχους βγαλμένους άπ’ τά βάθη....τών 

(soutiens!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ.

ΦΕΝΤΩΡ
(ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΤΩΝ)

"Εχω γείτονα ένα γάτο 
σάν τδν 'Ηρακλή βαρβάτο,, 
ποΰχει τδνομα Φεντώρ.
Δέν τοΰ λείπει ούτε μιά χάρη, 
ώς κΓ αύτό του τδ τομάρι 
έχει δλα τά....ντεκόρ.

Ό καλό; σου μοιάζει νδχη 
σάν τεράστιο 'στομάχι 
καί διαστάσεων κοιλιά, 
λέ; καί ήταν -«πρώην» τάδε 
καί πώ; μεγαλεία θάδε 
άπό ύπουργοδουλειά.

Γιατί έδώ — πού λέει δ λόγος — 
είνε κΓ οικονομολόγος, 
έστω καί στά ζωντανά.
ΙΙόσ’ οικονομία κάνει 
γιά τήν περιττή δαπάνη! 
καί τά,.,.τρία δυό συχνά.

"Ομως καί στίς κατακτήσεις 
δέν μπορείς ν’ άμφισβητήσης 
τήν αξία τοϋ Φεντώρ·! 
Κεραμίδια γιά ντιβάνι 
καί μιά άκρη στέγης φθάνει 
κΓ έχει....κΓ δλα τά κομφόρ!

Ποιδς τολμάει νά ζυγώση, 
τή δουλειά του πρίν τελειώση 
είτ’ · ώραία είτε κακά.
ΚΓ δλοι έκεΐνοι, πού οί καϋμένοι 
θάχουν μιά μοναχιασμένη 
τδ κρατούνε..,.στωϊκά.

Πιδ πολύ ζημιωμένη 
άπ' τί; κατακτήσεις βγαίνει 
ή καϋμένη του ή κυρά.
Καί θαρρεί καλά καί σώνει, 
πώ; αύτός τήν....κερατώνει 
καί τδ\έει σοβαρά.

Γιατί τοϋχει άγάπη τόση, 
πού μπορεί νά τδν σκοτώση 
καί νά σκοτωθή μαζύ!
ΤέτοΓ άγάπη μέ- τδ ζόρι 
άπό μιά γεροντοκόρη.... 
—κάλλιο θάναι νά μή ζή!····

ΝΟΕΛ ΣΑΓΗΡ
--------------- -------------------------

ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ
Κάποιες χειδιάρικε; βραδιές δπου ά·νά- 

(βονν ή ποδιές 
βγάζουν μπουμπούκια ολόδροσα άνοίγον- 

(τα; οί σπόροι 
είν’ τά παράθυρα ανοιχτά καί τό σκυλί 

(μας άλυχτφ 
μέ κάποιο .μοόρμουρο γλυκό σέ μιά γε- 

(ροντοκόρΐμ..

Ή κοιικουβάγιες τής νυχτός— παντού 
(κατάρες συρφετό;— 

σ’ ένα μικροΰλι ταόερνιό μπάρες, κρα- 
(σιά, μαστίχες 

— ακούω γλυκόν έν’ αμανέ—σκυφτοί α- 
(κοϋν στόν κοοφενέ 

έναν ποΰ λέει πολιτικά καί τούς γεμίζει 
(τρίχες...

Τώρα ή αϋγοϋθ,α ξ&κινρ κι’ ό Κόκορά; 
(μα; άρχινρ 

μέ κουκουρίκου μπράβο του μωρέ;; παι- 
(διά τί φίνα 

νά παραπαίη όλημερίς καί γράφει μίά 
(έχρημερί;: 

«Δηιμόισιός υπάλληλος τά τίναξε άπ’ τήν 
(πείνα !...» 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ, πεσοϋσα ϊ’ρυς πρός 

ςϋλευσιν .κατάλληλος St’ όϊοντογλυ- 
φιϊας. Πληροφορία: έντός.

ΙΟΟΟΗ ΤΙΪ “ΠΑΠΑΡΟΤΙΑΪ,,
ΚΑΦΕΣ. “Ορα Μπέης Μαυρομι- 

Χ<1ΔΗΜΟΣ ΙΟΓΡΑΦΟΣ. ’Άνθρω
πος ό όποιος ουδέποτε πληρώνει 
καί ουδέποτε.. .πληρώνεται.

ΘΑΛΑΣΣΑ. Υγρά έκτασις είς 
τήν όποιαν όποιος δέν μπορεί νά 
κολυμδήση, μπορεί νά. . ,πνιγή.

ΣΩΦΕΡ\ Δήμιος έξασκών το έ- 
πάγγελμα. .. έρασιτεχνικώς.

ΓΑΜΟΣ. Μεγάλη γκάφα τήν ό
ποιαν συνήθως παθαίνουν δύο άν
θρωποι μαζί. "Ενας άρσενικός καί 
ένας θηλυκός.

ΒΡΟΧΗ. Αγαθοεργός πράξις 
τοΰ θεοΰ πρός ΰποστήριξιν τών. . . 
άμπρελλάδων.

ΚΕΡΙ. Φωτιστικόν έργαλεΐον τό 
όποιον γυμνάζονται νά χειρίζων- 
ται οί. . .σύζυγοι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ.’Άνθρωπος πού Αν
ταλλάσσει τάς ψήφους μέ θέσεις.

ΚΑΜΠΡΩΝ. Στρατηγός γνω
στότατος όχι τόσον διά τά στρα
τιωτικά του κατορθώματα, όσον 
δι’ έν. .. κατόρθωμα, τό όποιον έ
καμε κατά μόνας άπαξ τουλάχι
στον της ή μέρας.

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ. Μέρος είς τό ό
ποιον παρατηρεΐται ή μεγαλειτέρα 
έργατικοτης τών... άεργων.

ΚΑΝΕΛΛΑ. Μπαχαρικόν τό ό
ποιον συνήθως παρατηρεΐται είς 
τήν. . . κορφήν.

ΕΡΩΣ. "Ορα: Αέρας κοπανι
στός.

ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ. Καρποί τής αύ- 
της συνομοταξίας μέ τάς κεφαλάς 
τών άνθρώπων.

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

ΑΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΙ
ΕΡΩΤΙΚΑΤΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Ό Άρταξέρξης πρό; τήν κόρην "ών

Αθηνών Μελπομένην !
Φιόρο μου,

’Έλαβα τά σοκολατάκια πού μού 
στείλε; χθέ; τόν ’Αλέξαντρο Ζ', καί 
σ’ εύχαριστώ. Δέν σοΰ κρύβω τό πό
σο εύχαριστήθηκα πού μοΰ γράφει; 
νά φυλάγωμαι άπό τό Μ'.στόκλη τόν 
άρχικελευστή. Μά σοΰ απαντώ δτι 
τόν ξέρω τί σουλοΰπι είνε. Είνε πλη
ρωμένο;. Έχρημάτισε μάλιστα καί 
άρχίσαλπιγκτή; τοΰ φίλου μου τοΰ 
Μπετόβεν. “Ας είνε. Χθέ; έδώ στόν 
Αιγάλεω φύσαγε πολ^ δυνατά καί 
κόντεψε ή σκηνή μου, νά μοΰ φύγη 
καί νά πέση στή θάλασσα. Έγώ νό
μισα πώ; θά είχαμε νηνεμία, γιατί 
έτσι φράφανε τά δελτία τοΰ άστερο- 
σκοπείου. Δέ μοΰ λέ; ή «Άστέρω» 
τοΰ Νιρβάνα*? είνε άλήθεια, σκοτώθη 
κε άπό σκί... στό Χελμό;

Σοΰ στέλλω μερικούς άστακού; πού 
συνέλαβαν οί γενναίοι ναΰται μου, 
νά τούς κάνη; μαγιονέζα.

Άρταξέρξης 
***

Ή Μελπομένη πρός τόν Άρταξέρξην 
Άρταξεξασπρέ μου,

Μή μοΰ ματαστείλης άστακό. Ώς 
χάρι στό ζητώ. Γιατί δέν θέλω νά γί
νω Μάτα Χάρι, νά πάρω τόν κακό 
δρόμο καί νά γίνω ταινία πού θά μέ 
κυνηγάνε μέ κολυκυθόσπορο... Ναί...

Μάθε πώ; κάηκε χθέ; τό βράδυ 
τό καφενεδάκι τοΰ Σταδίου πού βλε
πόμαστε καμμιά φορά τά σεληνόφωτα 
βράδυα, έγινε γιαγκίν—βάρ δπως εί 
νε ή καρδούλες μα; ·— δούλες τοΰ 
Βιλλυφριτσάκι μας... Αχάριστε αύ
τός ήλθε κι’ έφυγε μέ καλού; σκο
πούς, δχι σάν καί σένα πού θές νά 
μά; ύποδουλώσης...

Στείλε μου άρκετά τάλαντα τά θέ
λω γιά τού; νέους θιάσους καί τά 
ώδεΐα μας.

Έδώ δ κόσμος δέν σέ χωνεύει μό
νο νά κρύβεσαι. Έγώ έπιασα δου
λειά στοΰ.,.Μόλλα... '

Ή Μέλπω μένη πιστή
Θεμ. Γ.

ΕΚΛΕΚΤΟ£ΓΑΜΟΙ
’Εν. μέσω στενού κύκλου βαρυ- 

πενθούντων συγγενών καί φίλων, 
οί όποιοι έν μέσω κοπετών καί 
θρήνων παρηκολούθουν τήν έκφο- 
ράν έτέλεσαν πρό τινων ήμερων 
τούς γάμους των ή διά πολλών 
κρεατοελαιών κεκοσμημένη δε
σποινίς Αντάρα Κατσαρίδα καί ό 
κ. Αίσωπος Παραμυθίιδης. Τήν χα
ριστικήν βολήν έρριψεν ό κ. Τρί
γωνος Ίψενίδης, παράνυμφος.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΆνειφέθησοΜ είς διάφορα μέρη τής πό

λεως περί τά τριάκοντα έκθετα. Κατά .τάς 
διαβεβαιώσεις τής άστυνομίας, δέν πρό
κειται νά έπακολουθήσουν σκλλήψεϊς, δι
ότι αύται προηγήθηοαν.

ΑΠΕΦΑΪΙΣΒΗ H A1AK0RH 
TON ΑΙΜΟΥ ΒΟΥΑΗΣ

BOTt ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΑΙ ΟΙΑΚΟΙΙΕΙΤΜ illKOHAI 

TON ΑΙΑΚΟΟΟΝ
ΗΙΪΒΑΑΗΑβνΑΕΙΠΡΟΕΙΤΟΝΑΦΕΗΤΗ

Καθ’ ά πληροφορόμεθα έξ αρμό
διας πηγής κατόπιν συνεργασίας τοΰ 
κ. Π ρωθυπουργοϋ μετά τοΰ κ. Π ροέ- 
δρου τής Βουλής, άπεφασίσθη δπως 
διακοπούν,έπί δίμηνον εϊσέτι, αί δια- 
κοπεΐσαι άπό διμήνου έργασίαι τής 
Βουλής.

Ή πληροφορία αΰτη γνωσθεΐσα 
εις τούς κοινοβουλευτικούς κύκλους 
προεκάλεσε θύελλαν έξεγέρσεως.’Ε
πιτροπή βουλευτών παρουσιασθείσα 
εις τά Γραφεία μας, μάς έπέδωσε έν
τονον διαμαρτυρίαν πρός τήν Κυβέρ- 
νησιν, τόν Τύπον καί τόν Ελληνικόν 
Λαόν.

Διά τής έν λόγω διαμαρτυρίας ο; 
άναξιοπαθοϋντες Πατέρες τοΰ ’Ε
θνους ζητούν δπως είς περίπτωσιν 
καθ’ ήν ήθελε τυχόν πραγματοποιη- 
θή ή νέα δίμηνος διακοπή τών διακο
πών τής Βουλής, χορηγηθούν εις αυ
τούς έκτακτα βοηθήματα ανεργίας.

Διότι, ώς μάς έτόνισαν, μή δυνά- 
μενοι νά κοιμηθούν είς τά άναπαυτι- 
κά εδώλια τής Αιθούσης τών συνε
δριάσεων τής Βουλής, μετά τήν δια
κοπήν τών.,.έργασιών της,θά άναγκα- 
σθοΰν νά καταφεύγουν εις Ξενοδοχεία 
ύπνου, υποβαλλόμενοι είς υπέρογκους 
δαπάνας !

Ή Κυβέρνησις άπήντησε είς τήν 
διαμαρτυρίαν των δτι έφ’ όσον είνε 
καλοκαίρι δύνανται νά κοιμώνται είς 
τούς πάγγους τού Ζαππείου.

αιαΙιΟϊραφετ
(πού θά βάλη ό Τουρισμός σέ διά
φορα μέρη της Αθήνας γιά τήν 
διαφήμησιν τοΰ Ίοστεφάνου Ά· 

στεως καί της κινήσεώς του).
Στήν όδό Δαιδάλου (γραφεία 

«Κύκλου» καί όμίλου λογοτε
χνών:

’Επιγραφή:
Τά Διονύσια τελεί
τών ’Αθηνών ή φίλη πόλις 
καί λογοτέχναι έδώ πολλοί 
έρχοντ’ έξωλης καί προώλης.

(Κι’άπό έβδομάδος καί ό.,.Ντόλης!)
Στίς ταβέρνες της Πλάκας:

Ώ Σείς οί εισερχόμενοι 
ά^ήσατε πάσαν ελπίδα, 
πως τό πρωί έξερχόμενοι 
Δέν θάσαστε....σταφίδα !

Στό ’Εθνικόν Ώδεΐον:
Άρχή Σοφίας...Σπανούδη 
θά τρίξη τό πελεκούδι...
Άχ ! τό σόλο τοΰ Λυκούδη !

Στό ’Αγροτικόν κόιμμα:
Άγια....Μύτη πάσης βλακείας I

Στά Σινειμά:
Δύο κοκών προκειμένων 
τό τής χήρας βέλτιστον.

Στά ζαχαροπλαστεία:
Μπριός πεσούσης
πας πεινών βολεύεται.

Στά ούζάδικα:
Έξεις άφίξεις
ού φύγης άν δέν σφίξης I

Στά Μπιλλιάρδα:
Γκαρσόν, Μηδένα πρό τού τέλους- 

μαρκάριζε !
Στίς ’Επιθεωρήσεις:

Ήλιθιότης, ηλιθιοτήτων, τά πάν
τα ήλιθιότης !

Είς τούς Κήπους τοΰ Ζαππείου:
Απαγορεύεται τό Κόψιμο... τών 

άνθέων.
Ροίταπλάν

ΑΔΙΕΞΟΔΟΣ, πάροδος ζητεί δι·- 
ξοδον, άνεξόδως. Πληροφορίαι κ. 
Στενόν, Άναφιώτικα.____________ _

ΖΗΤΕΙΤΕ Σουσάμι, διά παστέλι, 
διότι χωρίς αύτό δέν γίνεται.______

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ μονής Άγιου Ό
ρους ζητεί μαθητευομένους παίδας 3ε* 
άσκησιν του κατά τών πειρασμών τής 
σαρκός._______________________ _

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ ζητεί νά γίνη κυ
ρία.
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ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
(ΣΤΗ...ΖΟΥΛΑ)

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΝΑΥΑΓ1ΟΝ 
ΤΗΣΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣΤΟΥ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΕΚΡΟΥΣΕΝΕΙΣ ΤΗΝ ΥΦΑΛΟΝ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΩΝ
ΕΥΤΥΧΩΣ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΗΤΟ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΝ

ΓΕΝΕΥΗ, 13.— Όδοιπορρκως. 
(Τοΰ κατά φαντασίαν απεσταλμένου 
μας). Τραγικόν ναυάγιον έλαβε χώ
ραν χθές περί ώραν 11.30' μ.μ. απο
τέλεσμα τοϋ όποιου υπήρξε ό θάνατος 
τριών επιβατών καί δ τραυματισμός 
τών υπολοίπων.

Αί συνθήκαι ύπό τάς όποιας έλαβε 
χώραν είς τήν...θάλασσαν, τό ναυά
γιον τοΰτο, αί λεπτομέρειαι τοΰ ό
ποιου γνωσθείσαι κρατούν έν συγκι- 
νήσει τήν μικράν καί φιλήσυχον κοι
νωνίαν τής πόλεώς μας, έχουν ώς 
έξής : ,

Περί ώραν 7.30 π.μ. ένώ ό σκο
πός άστυφύλαξ τοϋ 7ου ’Αστυνομικού 
τμήματος έκοιμάτο στηριζόμενος κα
ταλλήλως εις τινα στύλον τοΰ τράμ,

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΧΘΕΣ
Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΪΣ

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 
ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ

ΟΛΕΣ ΑΙ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΓΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
"Εν κοσμοϊστορικον γεγονός συνε- 

τελέσθη χθές.
'Ο παρεπιδημών ένταΰθα διά λό

γους αναψυχής Υπουργός τών Στρα
τιωτικών τής Τουρκίας Νουμάν Ρε- 
φάτ Βέης, συναντήσας καθ’ οδόν τόν 
'Υπουργόν τής ’Εθνικής Οικονομίας 
II εσματζή-όγλοϋ έφέντην, έπετέθη 
αίφνιδίως κατ’ αύτοΰ και τοΰ είπε :

—’Ανταλλάσσουμε τά προϊόντα 
μας ;

Έπηκολούθησε ομηρική συμπλοκή 
κατά τήν διάρκειαν τής οποίας οί 
δυο Υπουργοί άντήλλαξαν εγκαρδί
ους εύχάς περί τής στενωτέρας φιλι- 

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ! ΑΣΤΕΡΩΝ

Μία περίφημος βεντέττα 
τοΰ σινεμά είς τήν οποί
αν δέν αρέσουν, καθώς 
φαίνεται, οί άντρες, άλ-

τό ταχύπλοον καί ήλεκτροφώτιστον 
ύπερωκεάνειον «Ή Διάσκεψις τοΰ’Α- 
φοπλισμοΰ», πλέον μέ ίλιγγιώδη βρα 
δύτητα προσέκρουσεν όρμητικώς είς 
τεραστίαν ύφαλον γνωστήν είς τούς 
ναυτικούς χαρτας μέ τό όνομα «Γερ
μανική αδιαλλαξία», καί κατεδυθί- 
σθη αύτανδρον.

'Ως αιτία τής συγκρούσεως άναφέ- 
οονται αί ύφιστάμεναι μεταξύ τής 
υφάλου και τοΰ Πλοίου επαγγελμα
τικά! άντιζηλίαι.

Ή θέσις τών ναυαγών άπελπιστι- 
κή. ’Απειλούνται έπιδημίαι λόγω τής 
άναδιδομένης δυσοσμίας.

Έμδάσατε επειγόντως χρήματα, 
άλλως στερούμαι ναύλων έπιστροφής.

Ταχυδρομικά είς βάρος σας.

κής συνεννοήσεως καί συνεργασίας 
τών δυο φίλων Χωρών αΐτινες συν
δέονται άπο αιώνων μέ δεσμούς αί
ματος, πυρος καίσιδήρου.

"Οσον άφορά τήν ανταλλαγήν θά 
γίνεται ώς έξης :

Θά στέλωμεν είς τήν Τουρκίαν 
σταφίδα καί θά μάς στέλουν Χα
νούμισσες. Θά στέλωμεν τυρί φέττα 
καί θά μάς στέλουν Ποδοσφαιρι- 
στάς κ.ο.κ. Κατόπιν τής μεγάλης αύ 
τής επιτυχίας τής Κυβερνήσεως έλ- 
πίζεται ότι πολύ ταχέως θά κατορ- 
θωθή νά ανταλλαγή καί ολόκληρος ή 
Ελλάς μέ ολόκληρον τήν Τουρκίαν.

1ΙΙΙ1ΙΙ1Ι1Ι1Ι

13ΗΩΡΑ
ΕΚΔΙΚΗΣΗ

’Άλλο καί τοΰτο! "Ακου το νά ση- 
κωθη ή θρίξ σου, 

ρέ κόσμε άκατάστατέ, ντουνιά πρω 
τοφανή 

καί σούμπιτος στά τάρταρα χού- 
μηξε και δουτήξου, 

γιατί γινόνται πράματα π’ οΰτ’ έ
χουνε γινη!

Τ’ είν’ ή γυνή! Είνε τέρατο δπού 
δέν έχει ταίρι 

κι’ ά δέ πιστεύης άν στό πώ, άκου- 
σε δώ ν’ άκούσης 

κι’ όντας θά μάθης τί έγινε προ
χτές στό Πελιστέρι 

άπό τή σαστιμάρα σου θά σοϋρ- 
θουν παρακροόσεις...

& & &
Μιά μπανκανότα αγάπαγε ένα νέο 

παληκάρι, 
μά έκεΐνος είχε σύγκαιρα γκόμε

να κι’ άλλη μία 
κι’ οί δυό τους τσακωνόντουσαν 

ποιά νά τόν πρωτοπάρη 
καί κάνανε γιά κείνονε τέρατα καί 

σημεία.

Στό τέλος δ μυστήριος έδωσε άρ- 
ρεβώνα 

στή μιά καί τώρα έπρόκειτο αί 
δυό νά γίνουν ταίρι 

μά ή άλλη δέν παράτοιγε εύκολα 
τόν άγώνα 

γιατ’ ήταν καί παληκαροΰ ή κερά 
Καραπιπέρη.

«««
Καλάει τήν άντίζηλη στό σπίτι νά 

μιλήσουν 
καί νάν τά κανονίσουνε έν σκέσει 

μέ τό φίλο, 
τό ζήτημα δπού τις δυό τις χώριζε 

νά λύσουν, 
μά κάτω άπό τή φοΰστα της είχε 

κρυμμένο ξύλο.

Σά μπήκε έκείνη άνύποφτη χυμό 
ή Καραπιπέρη 

σά λέαινα πού λύσσαξε καί κάτω 
τηνέρίχνει 

σάν άντρας ποΰ ένεύρωσε κάπου 
της βάζει χέρι 

κ’ ένα έργαλειο ξύλινο σέ μιά με
ριά τής μπήχνει.

Ή όίλλη έλιγοβύμησε. Σάν ήρθε 
στά καλά της 

κυρία πειά έξύπνησε ή δόλια μέ 
τό ζόρι. . .

Τή φουκαριάρα ποΰ έλπιζε μέσα 
στά όνειρά της 

πώς μ’ άλλον τρόπο θάπαυε κάπο
τε νάνε κόρη . . .

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

ΒΕΑΤΡΠΝ “HEPOKE
Η

ΜΑΪΡΙ ΑΣ-ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ - IVAW - 
ΙΠΛΙΑΗ0ΠΟΥΛΟΣ

ΡΟ-ΚΑΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ, ΝΕΛΛΗ 
’ ΖΙΕ, ΝΙΝΑ ΣΥΛΒΑ κλπ. 
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, Γ. ΔΙΑΝΕ-

ΛΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ1 
ΔΙΤΣ κλπ.

ΜΠΑΛΕΤΑ, ΧΟΡΟΙ, ΣΚΕΤΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ (ΠΩΛ ΝΟΡ)

ΜΟΥΣΙΚΗ : ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ
Η «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ» ΜΑΣ ΚΑΘΕ 

ΒΡΑΔΥ !

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ Si | 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΤΙΜΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Η ΑΥΞΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ ΚΑΤΑ 10 ΔΡΑΧΜΑΣ

ΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΛΕΥΡΑ, ΤΑ ΠΙΤΥΡΑ ΚΑΙ Ο κ. ΡΑΛΛΗΣ 

“ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΤΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ...ΨΩΜΙΑ 
ΤΟΝ ΤΡΩΝ Η ΚΟΠΕΣ!

ΑΝΤΙ ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜΟΥ...ΤΟ ΚΑΦΕΔΟΨΩΜΟΝ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟΝ...

'Ως ειχομεν άναγγείλη πρώτοι ή- 
μείς είς τό χθεσινόν μας φύλλον, συ
νήλθε σήμερον τήν 9ην νυκτερινήν ή 
’Επιτροπή διατιμήσεων είς έκτακτον 
συνεδρ.ίασιν προκειμένου νά προβή είς 
τήν διατίμησιν τών λευκών πιτύρων 
καί τών μελανών άλεύρων. Είς τήν 
συνεδρίασιν παρέστησαν ό Υπουργός 
τών ’Εσωτερικών κ. Ράλλης καί ό 
γνωστός έπι τής οδού Π ανεπιστη- 
μίου Κομμωτής κ. Μποτσαράκος, ώς 
ειδικός έπί τής...πιτυριάσεως.

Ή συνεδρίασις υπήρξε δραματική!
Πρώτος έλαβε τόν λόγον δ κ.Ράλ- 

λης όστις είσηγούμενος τό θέμα διέ- 
ψευσε μετ’ άγανακτήσεως τά άναγρα 
φόντα, καθ’ ά κατά τήν διάρκειαν 
τών εορτών τοϋ Μεσολογγίου συνε
λήφθη έπ’ αύτοφώρω τρώγων μέλαν 
χαΰιάριον, ολικής άξίας δισχιλίων 
δραχμών.

Μετά ταΰτα ό κ. Ράλλης στερεώ- 
σας διά κινήσεως έπιχαρίτου τό μο
νόκλ έπί τοϋ ώτός του,άπήντησε είς 
τόν έαυτόν του μειδιών Έλληνογαλ- 
λιστί.

—Ώχ βρ’ αδερφέ, όσοι θέλουν νά 
τρώνε άσπρο άς τό πληρώνουν. Τό 
μάτι τοϋ Λαού έχει μαυρίσει πλέον 
ώς ό άρτος τον όποιον τοϋ σερβίρο- 
μεν.

Μπολοϋκι συντακτών μας έπι- 
σκεφθέν τόν κ. Υπουργόν ύπεχρεώθη 
νά λάβη παρ’ αύτοΰ τήν κατωτέρω 
ιστορικήν συνέντευξιν :

—Εινε άληθές κ. Υπουργέ ότι 
ό άρτος είς τήν Ελλάδα είνε πολύ 
φθηνός ;

—Βεβαίως, μάς άπαντά ό κ. Ράλ 
λης. Δέν βλέπετε ότι ό Λαός τρώει 
μόνο ψωμί ; Γιατί δέν αγοράζει νά 
φάη κι’ άλλα πράγματα ; "Αρα άπο- 
δεικνύεται ότι τό ψωμί είνε φτηνό
τερο άπ’ δλα.

—Καί τί σκοπεύετε τώρα νά κά
νετε ;

— 11ολύ ;
—Μάλιστα. Πρέπει νά άκριβή- 

νουμε τό ψωμί γιά ν’ άρχίση ό κό
σμος νά το..·.έκτιμάή.

;—Διατι κύριε Υπουργέ καταργή
σατε τό σταφιδόψωμο ;

—Διά νά τό άντικαταστήσωμεν 
μέ άλλο είδος ψωμιού πλέον θρεπτι
κού καί περισσότερόν εξυπηρετικού 
τών έν γένει συμφερόντων τής...Χώ
ρας.

—Δηλαδή ;
—Μέ....καφεδόψωμον !
—Συμφωνεί καί ό κ. Τσαλδάρης 

σχετικώς ;
—Μπορεί νά κάνη κι’ άλλοιώς ;! 

’Εάν τολμήση νά μιλήση είμαι έτοι
μος ν’ άποχωρήσω τού Κόμματος !

—Είνε γεγονός ότι τά πίτυρα πε
ριέχουν πολλας θρεπτικάς ούσιας ;

Καί ό κ. Υπουργός σιελώσας τόν 
μονύελόν του καί ξύων τήν κεφαλήν 
του, μάς έξήγησε :

-—Εινε αλήθεια ότι τά πίτυρα είνε 
πολύ θρεπτικά. Διά νά πεισθήτε δέ 
δέν έχετε παρά νά παρατηρήσετε τούς 
χοίρους οί όποιοι τρέφονται άποκλει- 
στικώς μ’ αύτά, πόσον ύγιεϊς καί πα- 

-—Μά αύτοί είνε χοίροι ί

ιιιιιιιιπιιι.

—Τόσο τό...χοιρότερον ! Μήπως 
κι’ ό Λαός δέν είνε κάτι παρόμοιον;

—Νομίζετε ;
—’Ασφαλώς. Μέ λίγα λόγια λοι

πόν σάς έπαναλαμβάνω ότι αύτό πού 
τρώνε τά γουρούνια είνε τό καλύτε
ρον. Τό λέει άλλωστε κι’ ή παροι
μία :

«Τό...χοίρον δέλτιστον».
Κατόπιν αύτοΰ οί συντάκται άνε- 

χώρησαν κατ’ άγέλας έξω φρενών, 
δηλώσαντες κατηγορηματικώς είς 
τόν κ. Ράλλην ότι δέν τρώνε...πί
τουρα !

mimuiiiH
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΧΒΕΣΙΝΟΣ 

ΑΙΜΑΤΗΡΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 
ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΣΥΚΟΙΚΙΑΜ ΙΟΝ ΑΟΗΝΟΝ 

01 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΙ AN YKTEFEYOYN 
ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟΝ

ΣΚΗΝΑΙ ΑΛΛΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙ
ΜΕΥΟΥΝ ΔΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ

Έν στενώ οικογενειακή) κύκλω έ- 
τελέσθησαν χθές οι . γάμο: τοϋ έξ Αν
δραβίδας κ. Άρταξέρξου Καραμπου- 
ζουκλή, μετά τής νεαράς καί έν ήγ- 
μένης δος Περικεφαλαίας Κοτσο
νάτου.

Μετά τό πέ^ας τοϋ μυστηρίου οί 
νεόνυμφοι άπεσύρθησαν είς τά ίδια, 
οί δέ κεκλημένοι παρεκάθησαν είς 
πλούσιον γεύμα παραταθέν μέχρι τών 
πρωινών ώρών.

Ούτος ειχον τά πράγματα, δταν 
περί ώραν 2.35 πρωινήν έσημειώθη 
ή μετά τόσης άνυπομονησίας άναμε- 
νομένη σεισμική δόνησις. Ή δόνησις 
ήτο μεγάλης διάρκειας καί συνω- 
δεύετο ύπό ύποχθονίων κρότων, οιτι- 
νες έπηυξανον τόν τρόμον τών ατυ
χών προσκεκλημένων.

’Ανάγκη πάσα δπως άποσταλοϋν 
άμέσως φάρμακα καί αντίσκηνα. Έ
πίσης οί προσκεκλημένοι ζητούν άπε- 
γνωσμένως αποστολήν τροφίμωνΣπεύ 
δω έπί τόπου.

ΤΙΜΩΡΙΑ^ΓΌΡΑΣΤΟΥ
Προσαχ&ϊίς πρό 'too Πταισματοδικεία 

κχτεόικάσθη είς τριήμερον χράτησιν δ 
Τιμολέων Βισβιχος, διότι μολονότι ώφει- 
λεν είς τδν έπ’ αδελφή γαμβρόν του ση
μαντικό·; ποσόν έκ προικός καί ώχληθη 
5π’ αύτρδ .κατ’ έπανάληψιν, αντί νά δώσγ> 
τά χρήματα «ήγόρασεν....αγρόν!»

ΠΥΡΚΑΤΑ ΕΙΣΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
Έξερράγη χβές πυρχαϊά είς τδ έπί τής 

όδοδ Φωχίωνος χχί Φωχαίας εργοστάσιο* 
ε&φλέχτων 5λ®ν, είς τό όποιον άπχσχο- 
λοδνται περί τούς έχατόν έργάται χχί 
χλλχι τδσχι έργάτριαι.

Ώς άφορμή τής άναφλέξεω; φέρττχ: 
τό γεγονός τούτο.


