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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
— ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ======

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
’Εσωτερικού: Έτησία Δρχ. 100.—

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

Έξάμ, » 2.—

Χ01ΡΕΙ0Ν ΑΡΘΡΟΝ

LIPKNKH, ΜΙίΕΙΙΗ, ΤίϊΙΝ
Τούς έττροτείναμεν ειρήνην, τούς 

ίπροτείναμεν άσφάλειαν, τούς έ 
προτείναμεν τώξιν. Και διατί *ό 
έκάμαμεν αύτό ; Διότι πραγμα- 
τικώς έποθοΰμεν νά ‘ίδωμεν τήν 
ειρήνην 65ραιουμένην είς τον τό
πον τούτον. Διότι, τή άληθεία, ή- 
θέλομεν νά γνωρίσω μεν τήν ασφά
λειαν είς τόν πολυπληθή τούτον 
τόπον. Άλλ’ έρωτάται: Μάς συμ- 
«έρει θ τάξις ; Μάς συμφέρει ή 
«ίρήνη ; Μάς συμφέρει ή ασφά
λεια ; Έάν ή Ελλάς εύνομήση ώς 
κράτος, έάν ή Ελλάς όρθοποβήοη 
ώς χώρα, έάν ή Ελλάς, ή ώραίά 
«ύτή κοιλάς τών δακρύων, ήτις ά
πό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέ
χρι σήμερον άποζή εκ της διχο- 
νοίας, εκ της άτασθαλίας καί έκ 
τών διαρκών άνωμαλιών, έάν ή 
Ελλάς, λέγομεν, ησυχάση, έάν 
Ολοι οί πολίται της αφιερώσουν 
τόν ζωήν των, -άς δυνάμεις των, 
τάς περιουσίας των, τάς ψυχάς 
καί τά σώματά των, τότε τί θά 
συμβή ; Τοομερόν καί νά τό σκε- 
<ι>θή κανείς. Ίλιγγιά ό νους καί 
κινδυνεύει νά παρα^οονήση έπί 
τή σκέψει τοϋ τί θά συνέδαινεν αν 
συνέδαιναν δλα αύτά. Αϊ, λοιπόν, 
κύριοι! ”Αν συνέδαιναν δλα αύτα, 
ή Ελλάς θά έπαυε νά είνε Ελλάς. 
Καί τοΰτο θά ήτο ή καταστροφή.

Γένοιτο 1 
Η «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΙΜΜΗΟΐΛ
Κον Γ ρυξενόπουλο ν.— 

’Ακαδημίαν χορού ένταΰθα. — "Ε
χετε χαιρετισμούς άπό τήν φραου- 
λάϊν Τζούλιαν. Οί φράουλες πολύ 
καλές, άλλά πολύ κουτές. Δέν α- 
ναμένομεν άπάντησιν.

Άχ. Μ α ν ά κ η ν.— «Πρόσθε
τον αστυφύλακα». — "Εχομεν είς 
τήν διάθεσίν σας όλόκληρον συλλο 
γήν κλόμπς διά νά τιμωρήσετε τούς 
παρεκτρεπομένους συγγραφείς. Πε 
ράστε νά τά παραλάβετε!

Κον. Χρ. Γιαννακόπου- 
λ ο ν.—Άρχιζηλωτήν τοΰ Χριστού 
κλπ. — "Εχετε δίκαιον. Ό γάμος 
είνε ένα άπό τά 7 θανάσιμα αμαρ
τήματα. Ήταν άνάγκη νά έπιόάλ 
λετε καί άλλην τιμωρίαν είς τόν 
γαμβρόν σας; Κατά τά άλλα τα 
πράγματα εανε δπως τά λέτε· at 
μεγαλείτεραι χριστιανικαί άρεται 
είνε ή κακία, ή βλασφημία, αί κα- 
τάραι, ή αίμοβορία, ή υποκρισία 
καί τό μίσος. Μπράβο!

Κον Μ π έ η ν Μ α υ ρ ο κα- 
φ ε μ ι χ ά λ η ν.— Ρίον Ίανέϊρον. 
—Μίτζα έλήφθη. ϊάς άναμένομεν 
είς τά γραφεία μας διά νά μάς 
προσφέρετε κ α φ έ ν.

Μ ΚΊΝΟΤΟΜΙΜ ΜΑΣ

Η ΗΝΛΗ ΤΕΪβΕΙΑΪ ΗΠΙΙΰ
Καταπληκτικήν έπιτυχίοτν έση- 

μείωσαν αί εύστοχοι άπαντήσεις, 
τάς όποιας έδωσεν είς τό προηγού 
μενον φύλλον μας ή θεία ’Α
βουλία είς τάς εύστόχους έρω- 
τήσεις τών άναγνωστών καί τών 
άναγνωστριών μας, πού κατέφυ- 
γον είς τά φώτα της καί έζήτησαν 
τάς σύμβουλός της. Άθρόαι κα
ταφθάνουν είς τά γραφεία μας αί 
έπιστολαί τών άναγνωστών μας— 
καί άναγνωστριών—πού ζητούν 
τάς συμδουλάς της θείας ’Αβου
λίας.

Συνεχίζομεν τήν δημοσίευσιν 
τών έρωτήσεων καί τών σχετικών 
άπαντήσεων τής θείας ’Αβουλίας, 
κατά τήν σειράν τής λήψεώς των:
Αγαπητή θεία Αβουλία’

Λατρεύω τόν άνδρα μου. Ό dcv- 
δρας μου μέ λατρεύει. Μέ μίαν 
λέξιν: Λατρευόμεθα. Έν τούτοις, 
είνε τώρα Ολίγα έτη, κατά τά ό
ποια ό σύζυγός μου δέν έρχεται 
είς τό σπίτι. Έρώτησα τήν ύπηρέ- 
τριαν ποίαν ώραν περνά ό σύζυ
γός μου άπό το σπίτι ; Άλλ’ ή ύ- 
πηρέτριά μου, ή διότι δέν έγνώ- 
ριζε, ή διότι δέν ήθελε, ήρνήθη, νά 
μοΰ άπαντήση. Καταφεύγω είς 
σάς, θεία ’Αβουλία. Τί νομίζετε 
δτι είμπορεΐ νά συιιβαίνη ;

Πηνελόπη Οδυσσέως
Άπάντησις: Είσθε χήρα 

καί τό έχετε ξεχάσει καί σείς καί 
ή ύπηρέτριά σας.
’Αγαπητή θεία ’Αβουλία’

Είμαι δεκαεπτά χρονών. "Οπως 
θά έννοήσετε άπό τόν γραφικόν 
μου χαρακτήρα καί Ιδίως άπό τήν 
ύπογραφήν μου, πρόκειται περί 
άοσενικοΰ. Έν τούτοις, δέν σάς 
άποκρύπτω δτι θά μοΰ άρεσε νά 
μέ έλεγαν Γιαννοΰλα καί οχι Γιάν- 
νη, νά έχω μακρυά μαλλια καί 
δχι νά τά κόβω, νά φορώ φουστά
νι καί δχι πανταλόνι—η καί τίπο
τα—καί νά σουλατσάρω στήν ‘Ο
μόνοια. Τί μέ συμβουλεύετε ; Νά 
τό κάνω ; Γιάννης
Άπάντησις: Νά τό κάνης.
Αγαπητή θεία Αβουλία’

Δί γονείς μου θέλουν νά μέ παν
τρέψουν. Είμαι, λένε, κοτζάμ κο- 
πέλλα πειά! Άλλά έγώ έχω με- 
γάλην άντιπάθεια στό γάμο, δέν 
ξέρω γιατί. Μήπως ξέρετε σείς ;

Κατίνα Μελεμενιά 
Άπάντησις : "Οχι.
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Αγαπητή θεία Αβουλία’
Είμαι κομμουνιστής, άλλά δέν 

ξέρω καλά-καλά τί θά πή νά εί
σαι κομμουνιστής. Χθές σέ μιά 
συζήτησι, μιά φίλη δεσποινίς, μοΰ 
έκαμε τήν έξής παρατήρησιν: Έ
γώ σάς λέω, μοΰ είπε, δτι θά παύ- 
ατε νά εϊσαστε κομμουνιστής, άι 
σάς έπρότειναν ξαφνικά νά γίνε
τε «πρίγκηψ τής Ούαλλίας». Τί λέ
τε ; Νά δεχθώ ;

Πίπης Πεπεπίπης 
Άπάντησις : "Αν ξέρετε έγ 

γλέζικα, ναι.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

"©γενναίος θηριοδαμαστής πού άντιμετω- 
πίζει τά λιοντάρια καί τίς τ I γ ρ ει ς.—Νά πάρη 

ό διάβολος! Πώς μπήκε αύτό τό σκυλί έδώ μέσα ;

Μ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΑΑΖΕΙΕ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΑΣ

Καταπληκτικήν Επιτυχίαν έσημεί- 
ωσαν τά διασκεδαστικά μαγικά παι
γνίδια πού τή στήλη τους έγκαινιά- 
σαμε άπό τό προηγούμενο φύλλο τής 
«ΙΙαπαρούνας». Άθρόαι κατακλύζουν 
τά γραφεία μας αί έπιστολαί τών ά
ναγνωστών, πού μέ άγανάκτησιν δια 
δηλώνουν τόν ένθουσιασμόν των διά 
τήν πρωτοτυπίαν τών παγνιδίων αύ- 
τών. Οί άναγνώσται μας βεβαιοΰν μέ 
τόν λόγον τής τιμής των δτι δπουδή- 
ποτε ήθέλησαν νά κάμουν τό κομμάτι 
τους μέ τά διασκεδαστικά παιγνίδια 
τής «Παπαρούνας» μόλις καί μετά 
βίας διεσώθησαν άπό τά...χειροκρο
τήματα τών παρισταμένων.

Σήμερον συνεχίζομεν τήν δημοσί- 
ευσιν τών μαγικών αυτών παιγνιδί- 
ων, μέ τήν κρυφήν έλπίδα δτι Οά 
αύξηθή δ άριθμός τών θυμάτων. Έν 
τφ μεταξύ ή «Παπαρούνα» προέρχε

ται είς συνεννοήσεις δπως συμβλη- 
θή μέ μίαν άπό τάς καλλιτέρας κλι- 
νικάς τών Αθηνών, διά τήν δωρεάν 
νοσηλείαν τών άναγνωστών της έκεί- 
νων, πού διακινδυνεύουν τήν ζωήν 
των κατά τάς συναναστροφάς, καί ά- 
ποπειρώνται νά διασκεδάσουν τούς 
παρισταμενους μέ τά παιγνίδια μας.

Ποΰ εΐχομεν μείνει; Είς τό 3ον 
πείραμα. Συνεχίζομεν:

ΠΕΙΡΑΜΑ 4ον. "Οταν εύρεθήτε 
εις μίαν συναναστροφήν παρά τινι οι
κογένεια, έν έκ τών μελών τής ό
ποιας έχει καταδικασθή εις τόν δΓ 
απαγχονισμού θάνατον καί ή ποινή 
του έχει έκτελεσθή ύπό συνθήκας 
άνατριχιαστικάς, κατά τήν στιγμήν 
πού τό γλέντι εύρίσκεται είς τό φόρ
τε. του, άρχίζετε νά μιλάτε μέ τρό
πον γιά τδ «σκοινί τοΰ κρεμασμένου» 
καί ζητάτε νά σάς δώσουν ένα κομ
μάτι, γιατί τό θεωρήτε «γουρλίδικο» 
τό δ.τι είνε γουρλίδικο άποδεικνύε- 
ται άμέσως. Οί οικείοι τοΰ κρεμα
σμένου πέφτουν άπάνω σας, κρατούν 
τες παντός είδους άγχέμαχα δπλα— 
ήγουν: μαχαίρια, πηρούνια, κουτά
λια, ξύλα κλπ. καί έτσι πληροφορεΐ- 
σθε γιατί «δέν πρέπει νά μιλή κανείς 
γιά σκοινί στό σπίτι τοΰ κρεμασμέ
νου».

ΠΕΙΡΑΜΑ δον. "Οταν εύρίσκεσθε 
είς μίαν συναναστροφήν εύθύμων άν- 
θρώπων καί είσθε περίλυπος μέχρι 
θανάτου, ήμπορείτε, διά νά μή σάς 
χαλάσουν τό κέφι, νά εύρετε πολ
λούς τρόπους διά νά διατηρήσετε τήν 
μελαγχολίαν σας, καί, άν θέλετε, 
νά μελαγχολήσουν καί οί άλλοι, ήμ- 
πορεΐτε καί αύτό νά τό έπιτύχετε. 
Δέν έχετε παρά νά προσποιηθήτε 
τό μεθυσμένο, έστω -καί άν δέν σάς 
έχουν δώσει πολύ κρασί νά πιήτε καί 
νά άρχίσετε νά σπάτε δλα τά έπιτρα 
πέζια σκεύη καί τά έπιπλα τοΰ σπι
τιού είς τό όποιον σας φιλοξενούν. 
"Αν καί αύτό δέν άρκέση γιά νά 
χαλάση τό κέφι τής παρέας, τότε 
άρχίζετε νά κατασπάζεσθε διακαώς 
τήν οικοδέσποιναν είς δλα τά άκά- 
λυπτα μέρη τοΰ σώματός της ώς καί

ΙΔΙΟΚΓΗ ΓΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ (πολ νορ)

Έπί της Ολης; ΛΥΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΣ

Γραφεία: ΚΟΡΑΗ 4

4ΪΗΡΕΪΚΕΙΑ mrKDHIlf
’Αγαπητή «Παπαροΰνα»,

Λαμβάνεις... τά κάτωθι, έκ τοΰ 
φυσικού.

Είχα έρθει κατά τ? άπομεσήμερο 
προχθές στά γραφεία σας, κομίζον
τας ύπό μάλης καμμιά πεντακοσαριά 
χειρόγραφά μου πολύ...σπουδαία.

—Τί θέλετε, μοΰ λέει μία κυρία... 
τών γραφείων σας.

—Ποιά είσθε, τή ρωτάω;
—Είμαι... ή καθαρίστρια!
—Δέν είνε κανένας έδώ, τής λέω, 

μέ δφος σπουδαΐον;
—Είμαι έγώ, μοΰ λέει, μέ δφος... 

σπουδαιότερου!
Πραγματικώς παρετήρησα δτι αύ

τή ήταν...αύτή. Έγώ μόνον δέν ή
μουν πειά... έγώ. Διότι, τί τά θέλε
τε! Μέ δλη τή σπουδαιότητα πού... 
κρατούσα, ή τόσον άπρόοπτος καί έ- 
πίσημος αύτή... ύποδοχή, μέκανε στή 
στιγμή άλλον άνθρωπο καί, μέ δφος... 
άλλου άνθρώπου:

—Τί... κάνετε; τή ρωτάω.
—Σκουπίζω τά... άχυρόγραφα, 

μοΰ λέει. Δέ βλέπετε; Σείς, τί θέλε
τε... τέτοια ώρα;

—...Κάτι ήθελα!
—Γιά πέστε μου!
—-Νά... ήθελα αύτά... τά χειρό

γραφα...
—Πολύ εύχαρίστως! Νά πάρετε 

δσα θέλετε! Πάρτε τα μάλιστα... δ
λα, νά μ’ άπαλλάξετε... άπ’ τόν 
κόπο!

—Νά πάρω; Νά τά πάρω... δλα; 
Τί λές, χριστιανή μου; Έγώ ήρθα 
ν’ άφίσω, νά... τ’ άφίσω δλα, δχι... 
νά πάρω! Γιά κύτταξε! Είνε δλα... 
δικά μου, τής λέω. Καί, σύροντας 
τά... ύπό μάλης... τής τάδειξα δλα!

Έπί τή θέα άνεπήδησε έντρομος.
—Ντρέπομαι, κύριε, μοΰ λέει. 

Ντρέπομαι... γιά λογαριασμό σας ! 
Κοντζάμ κύριος έκεΐ νά καθόσαστε 
νά κάνετε τέτοια πράμματα! Ντρο
πή σας!

—Καί τί έκανα; διεμαρτυρήθην 
έντόνως.

—Νά...αύτά πού κάνατε! Αύτά... 
πού μοΰ δείχνετε!

—Σοΰ έδειξα κάνα κακό;
—Ελεεινό!
—"Ετσι σοΰ φαίνονται... τά δικά 

μου; Ελεεινά; Μά... αύτά είνε... ά- 
ριστουογήματα!

—"Ετσι... λένε δλοι! Μά... δστερα 
έσείς... δέν ξέρετε. ’Αηδίες άραδιά- 
ζετε φόρα, γιά νά κουβαλάω δστερα 
... κόφες γιά σάς!

—Μά... τά δικά μου, κυρά μου, 
δέν είνε γιά... κόφες δπως... τών άλ- 
λονώνε.

—Καλέ τί μοΰ λές, μοΰ λέει καί, 
κουνώντας περιφρονητικά... τό κε
φάλι: Τά δικά σας είνε γιά νάναι... 
’Εμένα, δέ γελιέται τό μάτι μου. 
Άπ’ αύτά γιομίζουν κάθε μέρα φί
σκα... τά καλάθια. Λυπηθήτε με, κύ
ριε, καί μήν ξανάρχεσθε πειά έδώ μέ 
τέτοια... καταπλάσματα! Πηγαίνε
τε κι’ άλλοΰ, βρέ άδελφέ, πού νά- 
χουν καθαρίστριες... πειό νέες πού 
νάντέχουν σέ... βασανιστήρια. Έγώ 
δέν άντέχω πειά σ’ αύτή... τή βρω- 
μοδουλειά καί... θά φύγω!

Τί νά κάνω! Τά μάζεψα! Τά μά
ζεψα... γιά άλλοΰ, πνό νάχουν καθα
ρίστριες πειό νέες καί... πειό περιποι 
ητικές γιά νά μέ υποδέχονται.... δ
πως μοΰ πρέπει.

ΣΑΧΑΑΜΠΟΓΡΔΑΣ

ΠΙΕΣ ίΛΥΐω ΚΡΑΣΙΙ...
(Άπό τήν Έπιθεώρησι 

«Παπαρούνα»)

Α'
Σάχ μπαίνω μ,έσα στή ταβέρνα, 

κέρνα, κέρνα
λέω στόν ταβερνιάρη, ρετσίνα κε- 

(χριμ,πάρτ.

Κι’ άπ’ τό κρασάκι του τό φίνο 
πίνω, πίνω,
καί στάλα δέν άφίνω άπ’ τό γλυκό

ΡΕΦΡΑΙΝ
(χφασί.

Πιές γλυκό κρασί δέν είν’ ντροπή 
μή σέ μέλει δ κόσμος τί θά πή. 
Ή καρδιά σου άν τύχη νά πονάη, 
δταν πίνης δ πόνος σου περνάει.

Πιές, έστω μονάχα μιά γουλιά, 
ττές πώς π·’--- χίλια δυό φιλιά 
άπό μιά ξανθοΰλα π’ άγαπάς τρελλή 

, , (μικρή
που σ έκανε μπεκοή.

Β'
Πίνω γιά νά ξε··νώ τόν πόνο, 
μόνο, μόνο,
γιατί κ’ έγώ άγαποΰσα 
κάποια ξανθομαλλοΰσα
καί μές τοΰ μεθυσιού τήν τρέλλα, 
γέλα, γέλα,
λέω στόν έαυτό μου, γέλα καί μήν

ΡΕΦΡΑΙΝ
(πονής! ..

Πιές γλυκό κρασί...
(Τραγουδιέται άπό τόν κ. Ν. 

Πεοδίκη στό «Περοκέ». Μουσι
κή Κατριβάνου).

ΡΕΚΟΡ ΡΕΚΛΑΜΑΣ
1. «Τό πορτοφόλι σου η τήν ζωήν 

σου!» Είνε ή φράσις μέ τήν όποιαν 
οί κακοποιοί σταματούν τόν περί· 
φοβον διαβάτην, κατά τήν νύκτα 
είς σκοτεινά καί άσύχναστα μέρη. 
Άλλά εμείς, σάς προσφέρουμε πορ 
τοφόλι καί δέν σάς ζητοΰμεν την 
ζωήν. Μόνον μίαν λογικήν τιμήν.

2. Αίτια τη^ αύτοκτονίας τοΰ δι- 
σεκατομμυριουχου βιομηχάνου τών 
σπίρτων ΰπήρξεν ή κατασκευή τοΰ 
πρώτου άναπτήρος. "Αν θέλετε να 
«παίρνετε φωτιά μέ το πρώτο», με 
ταχειρί^εσθε τούς αναπτήρας μας.

3. Μόνον μέ τρεις δραχμές ποΰ 
θά δώσετε χιά ν’ άγοράσετε μιά 
λάμα ήμπορείτε νά διεξαχάχετε νι 
κηφόρως τον πόλεμον κατά τών 
τριχών! Μία λάμα σημαίνει 1S6 
ξυρίσματα καί Ισαρίθμους κατακτή 
σεις.
’Ανδρικά είδη- "Εναντι Ίονικίϊς 

Τραπέζης. Κάτωθι ’Αρσάκειου
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ S. ΣΤΑΥΡΙΊ HS

είς τά μέρη πού κατορθώνετε νά ά- 
ποκαλύψετε μέ τάς Ιδίας σας δυνά
μεις.

Μέ αύτόν τόν τρόπον νά εϊσαστε 
ύπερβέβαιοι δτι θά διατηρήσετε τό 
χαλασμένο σας κέφι καί θά καλοπε- 
ράσετε στό αρμόδιον τμήμα δπου θά 
δ ι ανυκτε ρ εύσετε...

ΡΕΚΛΑΜΑ ΖΥΘΟΥ ΦΙΞ, g

πληρωμένη μέ πρΐ... φίξ χ:
κι’ δποιος θά τήνε διαθάση 
πρέπει άμέσως νά προφτάση ·:·:
δυό ποτήρια νά... ρονφήξ’ !

6ΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΖΪ60Ϊ |
Ήμισυ λίτρον ζύθου, τούτέστι ί:· 

500 γραμμάρια (156 δράμια) ή $; 
δύο συνήθη ποτήρια, είνε ίσοδύ- :■:· 
ναμα είς θρεπτικήν άξίαν πρός:

105 γραμμάρια άρτου ·:■?
ή 32 » βουτύρου ;ί;ί
ή 284 » πατατών
ή 385 » γάλακτος $:
ή 470 > μήλων :·:·
ή 325 > κρέατος Ιχθύων :·:·
ή 82 > κρέατος βοείου πα- ψ-

’ χέως , , S
ή 225 > κρέατος βοείου Ισ- ί·:

χνοΰ _ S
ή 175 » ώών ορνιθος ·:·:
(3 1)2 ώά έκ 50 γραμ. έκαστον) 
ή 1925 γραμ. ζωμού κρέατος. ·:·ΐ
Έκ τοΰ συγγράμματος τών κα- :·:· 
θηγητών Cart von Noorden καί 
Hugo Salomon Τόμος 1ος «Γε- :·:· 
νική Διαιτητική» Βερολϊνον' 1920. ·:·:
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ΣΧΟΛΙΑ bill ION ΜΕΓΑΛΩΝ KAI ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΙΣ TON ΚΟΣΜΟΝ KAI ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΡΟΤΟΝ
Ό Μάης τδ παράκανε, 
γιατί έτσι δπως έφέρθη, 
είπαν πολλοί άς έλειπε, 
κάλλιο άς μήν είχεν έρθει. 
’Αντί λουλούδια καί χαρές μάς έφερε βροχές 
καί μάς Απόδειξε τό πώς αλλάζουν οί έποχές.
Τί φέρσιμο γαϊδουρινό, τδ φέρσιμο τοΰ Μάη 
πού πότε είν’ Ανοιξιάτικος καί λάμπει γαλανός 
καί πότε πάλι δ άθλιος τά μούτρα του κρεμάει 
κι’ άπ’ τά πολλά τά σύννεφα θολώνει δ ουρανός.
Καί μεΐς οί άνθρωποι οί Αφελείς πού είχαμε πιστέψει, 
δτι είχε πειά έρθει δ καιρός δ έραστής νά στέψη 
μέ άνθη τό ώραΐο της καί κατσαρό κεφάλι 
καί νά χαρή τής άνοιξης τά δώρα καί τά κάλλη, 
άπογοητευθήκαμε στοΰ Μάη τά καμώματα 
κΓ άπ’ τού χειμώνα τοΰ όψιμου τά κρύα τά συμπτώματα.
‘Ωστόσο δ έρωτας χρυσός άφίνει τή φωλιά του 
άπ’ τίς καρδιές γύ,ρω πετά καί κάνει τή δουλειά του. 
Σμίγει τή μιά μ’ άλλη καρδιά, τό χείλι μ’ άλλο χείλι 
καί μέσα στής μαγιάτικης τής χειμωνιάς τή σκόλη, 
κάνει αυτός στή συννεφιά τόν ήλιο ν’ άνατείλη 
καί νά σκιρτάη άπό χαρά τρελλή τή φύση δλη.
‘Από τά μάγια τοΰ Μαγιού μεθώντας δ Πώλ Νόρ 
γίνεται ξάφνου λυρικός κΓ ώς πάντοτε σονόρ, 
τοΰ έρωτα τίς μυστικές τίς προσταγές άκούει 
καί τήν παλιά αισθηματική πάλι τήν κόρδα κρούει, 
γίνεται πάλι σάν παιδί
καί τήν καλή προσμένοντας γλυκά τής τράγου δει:
«Έλα καί πάλι, 'Ωραία, έδώ κοντά μου 
ήσυχα σέ προσμένει ή καρδιά μου...
Καλή, γλυκειά καί τόσο άγαπημένη, 
ή σκέψη μου μαζί σου πάντα μένει...
ΙΙώς ξέρει ή καρδιά μου έρωτευμένη, 
γλυκειά, τόσο πολύ νά περιμένη...
"Ελα, σέ περιμένει νά σοΰ πή, 
δτι δέν είν’ ή άγάπη μου ντροπή...

ΚΓ άκόμα, άν δέν έρχόσουνα κοντά μου, 
αιώνια θά περίμενε ή καρδιά μου...»
Μά διάβολε, τί έπαθα! Τήν έπαθα στ’ άλήθεια; 
Δέν είνε μήπως άφορμή μονάχα ή άνοιξη, 
πού ή γοητεία της άγγιξε τού λυρισμού τά στήθεια 
κΓ έστάλα'ξε μές στήν καρδιά έρωτική κατάνυξη; 
Γιά σύνελθε, μουσιού Πώλ Νόρ καί ξέχνα τό Λαίδη, 
δειλό ποετάστρο πού έμπνεεν έρωτικός καΰμός 
πού ζέσταινε μέσ’ στήν καρδιά τού λυρισμού τό φίδι 
καί πού τόν έβασάνιζε πικρός καρδιοσωμός. 

’Ασε τ’ αύτά στόν Όνειρο, τούπίκλην Κελεπούρη, 
νά μή σοΰ τρίψω τά κουτά χειρόγραφα στή μούρη 
καί τράβηξε τόν άχαρο ποδχεις διαλέξει δρόμο 
μέ τό σταυρό σου τό βαρύ τής Σάτυρας στόν ώμο, 
γέρνοντας άπ’ τήν κούραση θλιμμένος στρατοκόπος, 
πούνε γραφτό στό τέρμα σου’ «κενού Κρανίου τόπος». 
Μωρέ, γιά στάσου! Τ’ είν’ αύτό πού έπαθα δ.,.τάλας, 
μήν έμωράνθη γιά καλά τό...σύνηθές μου άλας;
Σέ σκέψεις στρέφει θλιβερές άλήθεια τό μυαλό μου, 
μπά, μπά, μπά, σέ καλό μου!
Κάτι φαιδρό άς συλλογιστώ, πρόσωπο, ζώο, ή πράμα 
κΓ ίσως συμβή τό θάμα, 
ν’ άλλάξη ή διάθεσις, νά φύγουνε τά νέφη 
καί νά μοΰ ρθή τό κέφι.
Τδβρα! Ή λέξη ή μαγική δπού τό κέφι φιάχνει 
είνε κοντά καί περιττό μακριά κανείς νά ψάχνη. 
«Μαμάκης» μόνο σάν σκεφθής
Αλλάζει δλ* ή διάθεση καί είς τά γέλοια σκάς εύθύς! 
Καί τώρα πού εβρήκαμε τής εύθυμίας τή νότα 
άς σχολιάσουμε φαιδρά λίγ’ άπ’ τά γεγονότα 
πού στής Παλλάδος έγιναν τήν πόλη τήν ώραία 
καθώς καί στό γειτονικό κΓ Αγαπητόν Περαία.
Ποιός ν’ άγνοήση τοΰ Χριστού μπορεί τούς ζηλωτάς, 
δπού Ασκούν περίεργα πολύ τάς άρετάς.
πού δ ’Ιησούς διδάσκει
καί πού δ Γιαννακόπουλος μ’ έκείνας... Αντιφάσκει; 
ΓΓ αύτόν ή χριστιανική πού λένε ή καλωσύνη, 
σημαίνει μίσος άγριο στή? κόρη του τήν ίδια 
κΓ άν ήτανε τό θέλημα τό πατρικό νά γίνη 

τήν κακομοίρα τή Ζωή θά έτρωγαν τά φίδια.

’Αν διάβαζε δ Ζηλωτής τοΰ Παύλου τήν περικοπή, 
δπού μιλεΐ γΓ άγάπη 
ίσως νά έκοκκίνιζε λιγάκι άπό ντροπή 
καί νά έσυγχώρει τήν πτωχήν του κόρην πού έκλάπη!

ΚΓ άλλος λοιπόν καλόγερος έπιάστηκε στά πράσα, 
Απατεώνας έκρυβε καρδιά ύπό*τά ράσα 
κΓ ύπό τό άγιον ύφος 
ήταν δ Αφιλότιμος μεγάλος τοκογλύφος.
Τό ράσο τό έφόραγε γιά γούστο δπως έδήλωσε, 
άλλά σ’ Απάτες καί κλεψιές ώς λέν, τό παραξύλωσε. 
ΤΠταν άπ’ τούς καλόγερους τούς φοβερούς καί πλάνους, 
γιά μοναστήρια κΓ έκκλησιές έμάζευεν έράνους 
κΓ είχε σ’ δλες τίς Τράπεζες μεγάλες καταθέσεις, 
μ’ Αλλοίμονο στά χέρια του άν τύχαινε νά πέσης! 
Τώρα στό φρέσκο βρίσκεται δ φουκαράς κλεισμένος, 
καλός πολίτης, όμορφος καί φρεσκοξυρισμένος’ 
μετά τών άλλων συζητεΐ καί σύν αύτώ δέσμιων 
περί τής ματαιότητος δλων τών έγκοσμίων.

Έγινε κάποια σύγκρουσις άντιτορπιλλικών 
καί έδωσε γιά σχόλια άφθονον υλικόν. 
Οί μέν λένε πώς τίποτα δέν έγινε σπουδαϊον 
Απλώς μόνον τόν «Πάνθηρα» συνήντησεν δ «Λέων» 
στής Σύρου τό λιμάνι 
κΓ άμέσως έξεμάγη 
ώρμησε κατά πάνου του, έσυλλογίσθη λίγο 
«Νά συγκρουσθώ μαζί μ’ αύτόν; Καλύτερα άς φύγω!» 
Άλλοι λέν πώς έχτύπησε τδνα καράβι τ’ άλλο 
καί δτι τό δυστύχημα ήταν πολύ μεγάλο.
Ότι τά δυό πολεμικά στή Σύρα συναντήθηκαν 
καί λίγο έσκουντήθηκαν, 
άλλά πολύ-πολύ μακριά τό πράγμα δέν έξώθησαν 
γρήγορα μετενόησαν καί συνεφιλιώθησαν.
’Εξω στή Σύρα βγήκανε, συριάνισαν λιγάκι
κΓ δ «Λέοντας» τόν «Πάνθηρα» κέρασε λουκουμάκι...

ΠΩΛ ΝΟΡ
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Μία χαριτωμένη νυφοΰλα τής «Πα
παρούνας» πού γ’ αύτήν ό κόσμος εί

χε άσφαλώς ρόδινο,ς.
Άπό τήν έξ Άύηνών διέλευσιν τής 
γοήσσης τοΰ σινεμά Γκρέτας Γκάρμπο

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Ό χώρος αύτός άφίνεται κενός τόσον 
διά λόγους συνήθειας, δσον καί δ*.’ 

οικονομίαν ένός κλισέ.

■■■aaaaaaaaaaaaaaeaeeaaaaaaaaaeaaeaaaaaeaaaaaea
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Άπό τήν έκ Πειραιώς διέλευσιν τοΰ ; 
τέως προέδρου τών Ηνωμένων Π ο- ■ 

λιτειών κ. Χοΰδερ.—- 'Ο κ. Χοϋβερ Σ 
έπί τοΰ καταστρώματος τής όαλαμη- ; 

γοΰ του. ;
aaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaa

............ ................... :
ΑΙ Άτόίδες καί τά σ-τόρ.— Συμπα- ! 
ύητική Άτβίς κα#’ ήν στιγμήν μα- ϊ 
ύαίνει ποδήλατον, τό εύγενές σπόρ · 

τής Αποχής.

η6Ν ΊΙΕΡΟΚΕ,,
ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ: ——

ΜΑΥΡΕΑΣ, 
ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ, 

ΣΥΛΒΑΣ 
ΗΠΕΤΗ!Ι:ΣΠΑΙΗΜΜΙΤ

EHI8EME “ΠΑΠΑΡΟΪΗΑ,, =
ΚΛΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ — ΝΕΛΛΗ ΡΟΖΙΕ— NINA ΣΥΛΒΑ. 
ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ — Γ. ΑΙΑΝΕΛΟΣ — ΑΠ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΛΠ.
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TO ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
TO ANΑΓΝΠΣΜΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΙίΡΟΥΝΛΣ„

“ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ ΕΣΥ!. . . .
ΥΠΟ ΤΥΦ.

ΣΑΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ποτέ έρωτας ανάμεσα σέ δυό Ανθρώ

πους διαφορετικού φύλου —έξηγούμεθα 
—δέν είχε τίς διαστάσεις τοΰ έρωτα, 
Ιτού ένωσε γιά λίγο, γιά μιά ίσως καί 
μόνη στιγμή—τόσο δέν διαρκούν οΐ πο
λύ μεγάλοι έρωτες ; — τό Μίμη Γκό- 
ζαλη και τήν "Ελενα Πίψη. Αύτό δέν 

Ηταν ένα ζεΰγος συνετισμένων έραστών...
ήταν έρωτας. Ήταν κάτι άλλο, κάτι τό 
αφάνταστο, αληθινά κάτι τό φοβερό. 
Ο; δυό αυτοί άνθρωποι, άνθρωποι μπο
ρούσε κανείς νά πή κοινοί καί συνειθι- 
σμένοι, πού δέν είχαν τίποτα τό εξαιρε
τικό, ήσαν έξαιρετικοί στόν έρωτά τους. 
“Αν μπορούσε κανείς νά τούς Ιδή δταν 
ήσαν κλεισμένοι μοναχοί τους στό έρω- 
τικό τους άδυτο, θά αισθανόταν πραγ
ματικό φόβο, βλέποντας τό θέαμα τής 
άγάπης τους, πού έμοιαζε μέ καταιγί
δα, μέ καταιγίδα πού ξεσποΰσε μέ λύσ
σα, μέ πάθος, μέ μανία. Στή σννειθι- 
σμένη τή ζωή, στή ζωή πού ζούσαν 
μπροστά στά μάτια τοΰ κόσμου, ό Μί- 
μης καί ή "Ελενα ήσαν άπλούστατα ένα 
ερωτευμένο ζευγάρι, δπως τά περισσό
τερα πού συναντά κανείς παντού μέσα 
στήν ’Αθήνα, είτε τά γνωρίζει, είτε δχι. 
Μά δταν βρισκόντουσαν μιά στιγμή μο
νάχοι, μακριά άπό κάθε περίεργο ή βέ
βηλο μάτι, άλλαζαν Εντελώς. "Εχαναν 
άμέσως τήν έπιφυλακτικότητα καί τό 
σχεδόν ψυχρό ΰφος πού είχαν ό ένας 
γιά τόν άλλον μπροστά στόν κόσμο, ε
κείνο πού μπορούσε κανείς νά πή ό «έ- 
ξωτερικός τους εαυτός» χανόταν, κα- 
ταποντιζόνταν στά βάθη τού «είναι» τους 
κι’ άνέβαιναν στήν Επιφάνεια δυό 
άλλοι άνθρωποι, ένας άλλος Μί- 
μης, μιά άλλη "Ελενα, διαφορετικοί άπό 
τούς άλλους, χωρίς καμμιάν έπι- 
φύλαξη, χωρίς καμμιά συστολή, κανό
ναν υπολογισμό, αιδώ καμμιά. Μόλις 
μιά πόρτα έκλεινόταν πίσω τους, άμέ
σως ά.τοζητιόντουσαν σάν ό καθένας νά 
ζητούσε τόν έαυτό του 
μέσα στ όν άλλον, σά νάθελαν 
ν’ άλλάξουν υπάρξεις, ή νά γίνουν ένα 
όν, μιά μονάδα άδιαίρετη κι’ άξεχώρι- 
στη. Τά χείλη τους έσμιγαν καί τά κορ
μιά τους όλόκληρ α έσμιγαν 
σά νά ήσαν δλο χείλη .... 
Μιά φρικίαση τούς αγκάλιαζε σύγκορ
μους καί τούς έτύλιγε μέ χίλια παρά
δοξα δεσμά κι’ αναρριγούσαν δπως δυό 
δέντρα αναρριγούν σύφυλλα στήν αύρα. 
Τά χέρια σφίγγαν τά κορμιά, τά στήθη 
σφίγγαν τά στήθη κι’ ό ένα; σά νά 
προσπαθούσε ν’ άνεβή στόν άλλον ά- 
πάνω, πριν άκόμα ή στάση τής περιπτύ- 
ξεως άφήση τήν κάθετη γραμμή. Μιά 
διαρκής, μιά άκατάπαυστη κι’ άμείωτη 
σέ ένταση έπιθυμία, έσπρωχνε τόν ένα 
πρός τόν άλλον, ένας πόθος ακατεύνα
στος, μιά δίψα αχόρταγη. Καί δέν ή- 
τανε δίψα φιλιών, ή δίψα τής ήδονής 
καί τής ερωτικής απόλαυσης. Ήταν ή 
δίψα τά: αιώνια: ένώσεω:. τοΰ αιυ.ϊί- 

ματος στήν άθανασία—ήταν ό έρωτας 
πού δέν είχε τίποτα άπό τό χαρακτήρα 
κοινωνικού φαινομένου, μά είνε ή φυσι
κή δύναμη πού τείνει νά σμίξη τόν άν
τρα μέ τή γυναίκα, τόν έναν άν
τρα μέ τή μιά γυναίκα, σ’ 
ένα δεσμόν άξεδιάλυτο, άκατάλυτο, ά
φθαρτο.

Τέτοιος ήταν ό έρωτας τοΰ Μίμη καί 
τής "Ελενα;, δυό άνθρώπων, πού δέν 
είχαν τίποτα τό ξεχωριστό, τίποτα τό 
έξαιρετικό, μά ήσαν άνθρωποι πέρα γ.ά 
πέρα, μέ δλες τίς άνθρώπινες άδννα- 
μίες, μέ τίς περισσότερες άπό τίς καλές 
καί τίς κακές συνήθειες τών άνθρώπων 
καί πρό πάντων μέ τά πάθη τους.... 
Κι’ αύτά χωρίς παρέκκλιση ή διαστρο
φή, χωρίς τή νοσηρή τήν περιέργεια 
πού συναντιέται σέ πολλούς, στούς πε
ρισσότερους ίσως ανθρώπους τής Επο
χής· , , , , ,

’Αλλά, τί θά πή παρέκκλιση άπο το 
δρόμο τής φύσεως καί διαστροφή στόν 
έρωτα ; Καί πώ; έζοΰσαν τήν έρωτική 
τους ζωή ό Μίμης Τζόβαλης καί ή "Ε
λενα Πίψη ; Θά τό δούμε αύτό στή 
συνέχεια τοΰ άναγνώσματός μας, άν τό 
ανάγνωσμα αύτό μέ τόν περίεργο καί 
ύποβλητικό τίτλο πρόκειται νά έχη συ
νέχεια....

(Πιθανή συνέχεια)

ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ;

Τά λάθη είνε διά τούς ανθρώπους, 
άλλ’ δχι καί διά τούς τσιγκογράφους! 
Διότι νά, τί έπάθαμεν ! Μέ έκπληξή 
μας είδαμε τό ανωτέρω κλισέ, πού δέν 
καταλαβαίνουμε τί παρασταίνει. Φαί
νεται δτι όπίσω άπό τήν δημοσιευομέ- 
νην εικόνα υπήρχε άλλη, καί δ τσιγ
κογράφος έκανε λάθος. Πάντως δη
μοσιεύουμε τό κλισέ πού μάς έστειλε, 
γιά νά μήν πάη χαμένο. Τί παρασταί

νει : Τοέαα νύοευε !

ΣΙΗΙΑΙ ΤΗΣ ΚΤΣ Τ3Τ 1P0S3T
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ,,
Τήν προχθεσινή Κυριακή μοΰ ήλθε ή 

έμπνευσις νά κάμω «Ταμείσν» τής τσέ
πης μου, γιά νά ίδώ «ποΰ έπάνω-κάτω 
πηγαίνουμε !»

Τό πράγμα δέν ήτο καί πολύ δύσκολο 
νά γίνη. δεδομένου δτι (δυστυχώς) ή 
καταμέτρησις τών χρημάτων μου ήτο, 
είνε καί θά είνε, ώς φαίνεται, ζήτημα 
όλίγων δευιερολέπτων !..

Τό άποτέλεσμα είχεν ώς εξής: «Τα- 
μείον—μετρητά» δεκάρες 50, εϊκοσαρά- 
κυα τρυπημένα καί δχι 40, πενηνταρά
κια 30, δραχμαί 20, άπό δραχμή καί 
άνω 0. Σύνολον δραχμαί 48. ’Επίσης 
αΐ κάτωθ., άνευ άξίας, άξίαι: Μία 
δραχμή χάρτινη, επτά δεκάρες χάρτι
νες (1922), 2 κομμάτια (γωνία) άπό 
χάρτινα τάλληρα, 4 γραμματόσημα 
σφραγισμένα, 2 κάλπικα δεκάρικα, καί 
2... πεντακοσιόδραχμα... ρεκλάμες ρά
πτου τή; όδοϋ ’Αθήνας.

Κατενθουσιασμένος άπό τήν οικονο
μικήν μου αυτήν ζωτικότητα καί άκμήν, 
άπεφάσισα νά ανταμείψω τόν έαυτόν 
μου προσφέρων είς αύτόν εϋχαρίστησιν 
εντός τής ημέρας.— Καί ήρχισα σκε- 
πτόμενας: Νά κατεβώ εις υπόγειον πα
ράδεισον καί νά έπιδοθώ ε’ις όλονύκτνα 
Ρωμαϊκά δργια, ή νά πάρω τό τράμ 
νά πάω τέρμα Άχαρνών ; — Νά πάω 
στό καφενείο νά παίξω «ξερή» ή νά 
τρυπώσω σέ κανένα μούζικ—χώλλ νά 
ξεσκάσω λιγάκι ;— Νά κάμω περίπα
το μέ βάρκα στό Φάληρο, ή νά πιώ 
μία γκαζόζα χλπ.. ;

"Επρεπε νά διαλέξω πώς νά τό κάψω 
καλλίτερα !

Εΐ; τό τέλος έψήφισα υπέρ τοΰ κι
νηματογράφου, καί τό βράδυ τό ίδιο, 
εΰρισκόμην ε’ις τό υπερώον τού υπερώου 
ένός κινηματοθεάτρου τής όδοΰ Σταδί
ου, στριμωγμένος φρικωδώς μεταξύ έ
τος μεθυσμένου εύζώνου, καί ένός θο- 
ρυβωδώς ρογχαλίζοντος νεωκόρου.

Τό έργον είχεν ώς ύπόθεσιν τόν έ
ρωτα ένός πτωχού φοιτητοΰ πρός μίαν 
κάποιαν κυρίαν, Εκείνο δέ πού μέ κα- 
τέπληξε έξ άρχής ήτο καί ή υπερβο
λική πολυτέλεια τοΰ δωματίου τού πτω
χού φοιτητοΰ, καί ή ονειρώδης διακό- 
σμησις τοΰ σπιτιού τής κυρίας.

Τό δωμάτιον τού πτωχού φοιτητοΰ ή
το σάν γκαρσονιέρα πολυεκατομμυριού- 
χου, καί τά διαμερίσματα τής κυρίας 
φροκαλούσαν τήν ζάλην. Τά δωμάτιά 
της ήσαν τεράστια σάν τήν πλατείαν 
τού Συντάγματος περίπου, εις έκαστον 
δέ τούτων ύπήρχον: Μαρμάρινες σκά
λες καί μπαλκόνια καί κόντρα μπαλ
κόνια, πελώριοι πολυέλαιοι τόσο μεγά
λοι καί πυκνοί, ώστε κάτω άπό τόν καθέ
να μπορούσαν νά καταφύγουν 100 άν
θρωποι... έάν έπιανε βροχή, ζωγραφικοί 
πίνακες, τροπικά φυτά καί άνθη, κολώ- 
νες άπό άσπρο καί έγχρωμο μάρμαρο, 
πίδακες, ανδριάντες, φανοστάται, πανο- 
πλίαι, φωτέϊγ χρυσελεφάντινα, βαρύτι
μα παραπετάσματα, χαλιά κλπ. πού κά
νουν τόν άνθρωπο νά χάνη καί αύτό τό 
λιγάκι μυαλό πού έχει.

Βλέπιον δλα αυτά, είχα άρχίσει νά 
σκέπτωμαι καί νά συχαίνωμαι τό δω
μάτιό μου: Κοινό κρεββάτι, κοινό κομ- 
μοδϊνο, κοινός (τής σειράς) καθρέπτης, 
καναπές ξεκοιλιασμένος, σάν νά τόν πέ
τυχε κακή κανονιά, μία φυματική άρ- 
μπαρρόριζα, καί ένα ταβάνι τοϋ όποιου 
έχει πέσει δλος σχεδόν ό σοβάς, πλήν 
ένός κομματιού πού κρέμεται απειλητικό 
εμπρός στήν πόρτα.... Δωμάτιο νά σοΰ 
πετύχη ! Δέν ήθελα οϋτε νά τ’ ακούσω, 
ούτε νά τό ίδώ (ουδέ εις τόν κινηματο
γράφο άκόμη) ούτε νά τ’ άπαντήσω ! 
Ή συχαμάρα μου ηυξανε, καί πριν τε
λείωση τό έργο, σηκώθηκα καί έφυγα 
κατηγανακτισμένος, μέ τήν άτόφασι νά 
μή ξαναγυρίσω στό πανάθλιο αύτό δω
μάτιο. Ποΰ νά έπήγαινα ; Άγνωστον. 
Μέ αύτό δμως μέ έχώριξε μεγάλη άπό- 
στασις. «'Οπουδήποτε άλλοΰ— ήτο τό 
σύνθημά μου—δχι δμω; σ’ αύτό τό μαγ- 
κοΰφι !»... ’ΕκάΟησα λοιπόν σέ 3—4 κα
φενεία, πήγα στό Ζάππειο, στήν λεω
φόρο Συγγροΰ, στή... Βάθη, καί κατά 
τάς 2 τό πρωί, σάν ήρχισε μία ραγδαία 
βροχή, έρριψα είς λήθην τά παλαιά μί
ση, έγινα μετριοπαθή; καί άπεφάσισα 
νά έπιστρέψω εις τό γελοίο ν δωμάτιον...

’Ανέβηκα τήν τρίζουσαν σκάλα ήρε
μος, άλλά μόλις έστάθηκα στό κατώφλι 
του οργή μεγάλη μέ κατέλαβε. Εις τό 
μυαλό μου είχε έλθει ή πολυτέλεια τοΰ 
δωματίου τού πτωχού φοιτητοΰ καί τοΰ 
σπιτιού τής κυρία,; τοΰ κινηματογρά
φου !...

Έμπήκα, τέλος, μέσα τρέμων έκ τής 
οργής, καί έξαλλος καί ϋβρίζων έκλει
σα τήν πόρτα του μετά τρομερού πα- 
τάγου, όπόταν.... ό σοβά; ό όποιος μι- 
κράν μόνον αφορμήν έζήτει, μοΰ ήλθε 
μετά άφαντάστου ορμής στό κεφάλι μου, 
μαζί μέ ένα βαρύτατο γάντζο άπό τόν 
όποιον άλλοτε έκρεμούσαιιε τό καντή
λι !...

'Εμεινα 3 ήμέρες στό κρεββάτι καί 
τότε κατάλαβα πώς έχει δίκηο ή πα
ροιμία δτι οποίος κατηγορεί τό σπίτι 
του πέφτει καί τόν πλακώνει. Άλλά μά;

ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΩΤΟΠΡΟΦΤΑΣΗ 0 ΣΟΦΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ;

Ή κ. Σοφία Σολβμώντος πρός τόν σύζυγον 
τ η ς.— "Ελα, γρήγορα, Σολομών! Μήν ξεχνάς ότι σέ περιμένουνε 

άλλες 899 γυναίκες!

ΗΙΠΠΟΔΡΟΛΠΑΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
Προσπά8ειαι διά τήν έλευσιν νέ

ων ίκανών άναδατών έκ τοϋ Ε
ξωτερικού.
Καθ’ α πληροφορούμεθα, κατόπιν 

τής παρατηρουμένης κατά τάν τε
λευταίο? καιρόν τάσεως πρός άνεξαρ 
τησίαν τών περισσοτέρων άναβατών, 
Εργαζομένων δι’ Ιδιον λογαριασμόν 
και χωρίς νά λένε τό μυστικό σέ κα
νένα, άπεφασίσθη νά κληθούν έκ τοϋ 
Εξωτερικού νέοι οϊτινες θά συνεργα- 
σθοΰν άποκλειστικώς μετά της Ε
ταιρείας.

Επειδή δμως αί άμοιβαί έδώ έν 
άντιθέσει μέ τάς τοΰ έξωτερικοΰ είνε 
μηιδαμινα'ι άπεφασίσθη δπως πάς παί 
κτης εισερχόμενος είς τόν Ιππόδρο
μον πληρώνει 1.500 δραχμάς ύπέρ 
ένισχύσεως τοϋ ταμείου τών έν λόγφ 
τζόκεϊ).
Έπιδολή προστίμων

Έτιμωρήθη μέ πρόστιμον δρχ. 
500 δ τζόκεϋ Φυτιλάκης διότι έθεά- 
θη νά στοιγιματίζη ένώπιον τοϋ κό
σμου μικρά ποσά, δίδων ουτω τό κα
κόν παράδειγμα. Τοΰ έτονίσθη, δτι 
δέον είς τό μέλλον δταν στοιχημα- 
τίζη νά τό κάνη έπιδεικτικώς.

—Επίσης έτιμωρήθη μέ διήμε
ρον άποκλεισμόν καί 2.000 δραγμών 
πρόστιμον δ Ιταλός άναβάτης Κρά
τα διότι σώνει καί καλά ήθελε νά 
κερδίση ένφ τοΰ είχε δοθή Εντολή νά 
κρατήση τό άλογό του γιά νά μή 
κερδίση.

—Τέλος έτιμωρήθησαν μέ πρόστι 
μον δραχμών 500 έκαστος οί ξένοι 
άναβάται Μάτς, *Αρ καί Άγκας 
διότι συνεζήτουν κατά τήν διάρκειαν 
τής κούρσας ποιός νά έλθη πρώτος, 
πράγμα πού έπρεπε νά έχουν κανο
νίσει Εκ τών προτέρων.
Ή λειτουργία τοΰ Σουϊπσταιηκ 

προβληματική Εφέτος.
Ή λειτουργία τοϋ άνωτέρω λα

χείου φαίνεται δτι δέν θά λάβη χώ
ραν έφέτος λόγφ άρνήσεως τής Ε
ταιρείας νά τό έκδώση καί τοΰτο δι
ότι τήν έχει πιάσει τό παράπονο. 
Σύμβουλοί της είπαν τά Εξής: Καί 
μεις φτωχοί άνθρωποι είμαστε, κα
λοκαίρι έρχεται, θά έχουμε καί ένα 
μήνα παύσεις πώς νά τά βγάλουμε

άφίνουν ήσυχους αΐ κινηματογραφικά! 
Έταιρίαι ;

Π ρσσρχή λοιπόν ! "Οποιος πηγαίνει 
στόν σινεμά τά μή συχαίνεται τό δω
μάτιό του. Ψυχραιμία καί μετριοπάθεια. 
Τί νά γίνη ; Αύτά έχει ό κόσμος !..

ΚΟΝΑΝ—ΝΤΟ 

πέρα μέ τετρακόσιες, πεντακόσιες 
φωροχιλιάδες πού μάς άπομένουν κέρ 
δη δταν οί Συντάκται κέρδισαν τερά 
στια ποσά. Δέν είνε κρίμα δ κόσμος 
νά πέρνη τήν κρέμα καί μεΐς τά κα
τακάθια; Ό συντάκτης μας τούς έ« 
τόνισεν δτι ευρίσκει δικαιότατα τά 
παράπονά των, τούς συνεβούλευσε δέ 
νά άποταθοϋν είς τόν άρμόδιον ύ- 
πουργόν.
"Επαινος

Άπενεμήθη έπαινος εις τον προ
πονητήν Χάπι, διότι κατώρθωσε χά
ρις είς φάρμακον ίδικής του συσκευ- 
ασίας καί έφευρέσεως δχι μόνον νά 
όναστήση τόν θανόντα Ιππον Ντόπ 
άλλά καί νά τόν κάνη νά κερδίση 
μέ μεγάλην ύπεροχήν πολλάς ιππο
δρομίας.
Ζητούνται

Ζητούνται πρός άγοράν είς καλήν 
τιμή'/ σύριγγες μεγάλης χωρητικό- 
τητος ώς καί μεγάλαι ποσότητες κο
καΐνης, μορφίνης, παραφίνης καί δ
λα τά είς ίνης. Πληροφορίαι Σταύ- 
λους Φαλήρου.
ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΠΡΟΓΝβΣΤΙΚΑ ΜΑΣ

In Ιπποδρομία
Πρέπει νά είνε κανείς Λέων γιά 

νά κερδίση αύτήν τήν ιπποδρομίαν.
2α 'Ιπποδρομία

Δεδομένου δτι μετέχει δ Χασσούν 
άναμφισβητήτως θά έχωμεν Σαιξσπή 
ρειον δράμα.

3η Ιπποδρομία
Ύποδεικνύομεν έ?α τώ? μετεχόν- 

των. Μία καλή πιθα?ότης είνε καί 
δποιος διαγραφή. 1Ιά?τως καί σ’ αύ
τήν τή? ιπποδρομία? θά έχουμε άπ’ 
τό? κόσμο ”Αφ, ο ύ φ καί ά?αστε- 
?αγμούς.

4η ‘Ιπποδρομία
Έδώ τά λεπτά είνε πολλά, τό έ

παθλο? μεγάλο, λοιπόν καταλαβαί
νετε τί πρέπει να παίξετε.

5η Ιπποδρομία
Άπό τήν παρούσαν ιπποδρομίαν 

άρχίζει ή ζαλάδα τής χασούρας καί 
δέν μπορούμε νά βγάλουμε προγνω
στικά! Εμείς θ’ αρπάξουμε τήν έπί 
κεφαλής γιά νά μή κουραζώμαστε 
καί θά τήν παίξουμε.

έη 'Ιπποδρομία
Μετέχει καί πάλιν δ γνωστός μας 

στρατηγός Ταγιάρ πού ξαναϋποδεί- 
ξαμε. Λοιπόν Γιασσά... σίν Ταγιάρ.
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ΑΛΩΝΙ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
0 ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΝΕΑ ΚΑΙ ΙΙΕΡΙΕΡΓΑ

ΑΠ’ ΟΛΟΝ ΤΟ...ΕΘΝΟΣ
ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ

Πετάει τό τσιγάρο του γιατί είδε που «άπαγορεύεται τό κάπνισμα.» 
(Τοΰ κ. Στα μ. Πολενάκη).

ΕΝ-ΧΟΙΡΙΔΙΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΥΡΙΣΊΌΥ
"Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ - ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 37ον

Είνε άδιάφορο σέ ποιά ήλικία 
βρισκόσαστε τώρα καί ποΰ έχετε 
φθάσει. Γιά νά γίνη—καί δχι ά- 
πλώς νά γίνη, άλλά γιά νά πετύ- 
χη τά καλαμπούρι—πρέπει νά τά 
ξεχάσετε δ,λα, το παρόν, τό πα
ρελθόν σας, τήν καταγωγή και 
τάς οίκογενειακοκοινωνικάς σας 
σχεσεις, και νά άρ^ίσετε άπό τήν 
ά' 'ν. Αύτό σημαίνει ότι πρέπει 
νά γίνετε πάλι ένα μικρό παιδάκι 
πού πρωτοπηγαίνει στό σχολείο, 
πού πρωτομαθαίνει τά γραμματά- 
κια του καί άρχίζει νά δίνη έλπί- 
δες στούς γονείς του καί στούς 
δασκάλους του ότι κάτι πρόκειται 
νά γίνη, ότι κάποια θέση πρόκει
ται νά* καταλάβη στήν κοινωνία. 
Πάντως τίς έλπίδες αύτές πρέπει 
νά προσέχετε νά ρή τίς δικαιώ
σετε. "Υστερα άπο τίς λαμπρές 
σπουδές της πρώτης καί τής δευ- 
τέρας δημοτικού, άρχίζετε καί τά 
κάνετε μαντάρα. Ή διάψευσις τών 
ελπίδων τών γονέων καί τών δι
δασκάλων έπέρχεται ραγδαία. Άλ 
λά σείς, σείς είς δλας τάς παρα
τηρήσεις τών οίκείων σας κωφεύ
ετε, διότι έχετε τόν σκοπόν σας. 
Είς τάς έπιπλήξεις των δέν δίνε
τε προσοχήν καί άπό μέσα σας χα 
μογελάτε μέ αύταρέσκεια. "Εχετε 
πεποίθηση στόν άστέρα σας καί 
ξέρετε πολύ καλά ότι γιά νά πε- 
τύχη καλά ένα καλαμπούρι χρει
άζεται έπιμονή καί ύπομονή, έστω 
καί &ν πρόκειται νά περάση κα
νείς δλην του τήν ζωήν έπί τη 
προσδοκία τής εύκαιρίας.

Τά χρόνια περνούν γοργά. Μό
λις καί μετά βίας έχετε κατορθώ
σει νά πάρετε ένδεικτικόν σπου
δών μέχρι τής γ' έλληνικοΰ καί 
έχετε επισύρει έπάνω σας τήν 
μήνιν τής οικογένειας σας, πού τό 
σας έλπίδας είχε στηρίξει σέ σάς. 
Ή ζωή σας είς τό σπίτι σας έχει 
γίνει κόλασις καί κανείς δέν σάς 
απευθύνει τόν λόγον παρά μόνον 
διά νά σάς κατσαδιάση ή νά σάς 
βρίση. Άλλά σείς άδιάφορεϊτε δι’ 
όλα. 'Εχετε τόν Ιερόν σκοπόν σας. 
"Αν δ σκοπός αύτός πετύχη, ή μπο
ρείτε νά πήτε ότι δικαίως εζήσατε 
είς τόν κόσμον αύτόν.

Ή μεγάλη ήμέρα πλησιάζει. Ή 
άγανάκτησις των οικείων καί τών 
φίλων σας έχει φθάσει εις τό μή 
περαιτέρω, έχει άποκορυφωθη. 'Ο
πότε μίαν νύκτα έπιστρέφοντες εις 
τό σπίτι σας, βρίσκετε τήν πόρτα 
κλεισμένη κι’ άμπαρωμένη. Ση- 
μεΐον όλοφάνερο ότι δέν σάς θέ
λουν πειά είς τό σπίτι σας, ώς ά
χρηστον στήν κοινωνία καί στήν

οικογένεια. Άλλά σείς δέν άπελ- 
πίζεσθε. Τό ένδόμυχον χαμόγελό 
σας έξακολουθεϊ νά άνθιζη έπάνω 
είς τά χείλη τής ψυχής σας. Τονώ
νετε τό χαμόγελό σας καί άναχω- 
ρεΐτε διά τό Ζάππειον, όπου διανυ- 
κτερεύετε σ’ένα παγκάκι. Τό πρωΐ- 
πρωΐ ξυπνάτε καί κατεβαίνετε 
πρός τό Σύνταγμα. Συνεχίζετε 
τον δρόμον σας πρός τήν όδόν 
Σταδίου καί προχωρείτε μέχρι 
τής Όμονοίας, όπότε άνεβαίνετε 
καί πόλιν πρός τό Σύνταγμα. Αύ- 
τήν τήν διαδρομήν τήν κάμετε πολ 
λακις, διασχίζοντες τήν όδόν Στα 
δίου καθ’ δλον της τό μήκος, κυτ- 
τάζοντες γύρω σας, με τήν έλπΐ- 
δα ότι θά σάς πάρη τό μάτι κά
ποιου γνωστού. Αύτδ είνε πιθανόν 
νά μή συμβή κατά τάς πρώτας ή- 
μέρας, κατά τούς πρώτους μήνας, 
κατά τά πρώτα έτη.Σείς δμως δέν 
άπογοητεύεσθε. ’Επιμένετε άνερχό 
μένος καί κατερχόμενος τήν ’όδόν 
Σταδίου διηνεκως. Τέλος μίαν ή- 
μέραν, καθώς προχωρείτε πρός τό 
Σύνταγμα, πέφτετε έπάνω είς ένα 
γνωστόν σας, κατά προτίμησιν 
συγγενή σας στενώτατον. Σπεύδε
τε νά τον χαιρετίσετε εύσεβάστως 
ένώ έκεϊνος δείχνει τάσιν πρός ά- 
πομάκρυνσιν άπό σάς. Δέν χάνετε 
καιρόν καί τόν πιάνετε άπό τό 
μπράτσο.

— Στάσου, βρέ άδελφέ, τοΰ λέ
τε. Δέ μέ ρωτάς οϋτε τί κάνω ;

— Γιατί νά σέ ρωτήσω τί κάνεις 
—πρέπει νά σάς άπαντήση ό φίλος 
—άφοΰ ξέρω δτι δέν έχεις κάνει 
ποτέ τίποτα στή ζωή σου ;

— Πώς δέν έχω κάνει τίποτα στή 
ζωή μου ; Ρωτάτε πάλι σείς. Καί 
έχω κάνει καί κάνω!

— Σάν τί ;
— Σταδιοδρομώ, κύριεI Α

παντάτε δήθεν θυμωμένος καί έ- 
ξακολουθεΐτε τήν Σταδιοδρομίαν 
σας.

Ή κηδεία σας γίνεται δημοσία 
δαπάνη.

ΜΑΘΗΜΑ 38ον
"Αν καμμιά φορά εΐσθε άτσίγσ- 

ρος, άπένταρος κλπ., δπως συνή
θως συμβαίνει, θά τρέξετε γιά 
τράκα. Άλλά ό πρώτος φίλος πού 
θα συναντήσετε είνε τσιγκούνης, 
Βάζετε λοιπόν είς ένέργειαν τήν 
τέχνη σας. Μένετε έπί πόλύν ώραν 
σκεπτικός καί άν έκεϊνος σάς έρω 
τήση: «Τί σκέπτεθθε ;» τοΰ άπαν- 
τάτέ: «Μελετώ καθημερινώς Ιστο
ρίαν καί αύτή τή στιγμή ζητώ νά 
έπαναφέρω είς την μνήμην μου έ
να σπουδαΐον κεφάλαιον πού θά 
σοΰ είνε πολύ.χρήσιμον."Αν θέλης

Ζή είς τδ ’Επιτόκιο τής ’Ιαπω
νίας ένας άπόμαχος του μποέμι
κου πολέμου, όνοματι ’Ισίδωρος 
Γελεκάκι, γνήσιος Ίάπων σαμου
ράι (εύγενής), ό δποΐος έχει κα- 
ταπληξει τούς πάντας μέ τάς πε
ριέργους συνήθειας του. Πράγμα
τι, δ παράδοξος αύτός άνθρωπος, 
τοΰ όποίου, ώς καί δλων άλλως τε 
τών ’Ιαπώνων, ή καταγωγή είνε 
έλληνικωτάτη, μολονότι έχει προι· 
κιοθή ύπό τής φύσεως μέ εύφυΐαν 
σπάνιάν καί έπί τούτοις είνε κά
τοχος μορφώσεως σπανίας, λόγω 
τής άθεραπεύτου μανίας τής χαρ
τοπαιξίας, άπδ τήν δποίαν κατε- 
χεται, έχει χάσει δλόκληρον τήν 
περιουσίαν του καί τώρα είνε πάμ 
πτωχός, άποζών μέ τήν άνάμνησιν 
τών παλαιών του κατορθωμάτων. 
Γενική έντύπωσις καθ’ απασαν τήν 
Ιαπωνίαν, ή όποια δέν κατεστρά- 
φη ύπό τών σεισιιών, είνε δτι ό άν- 
θοωπος αύτός, δ γνωστός ύπό τό 
όνοματεπώνυμον ’Ισίδωρος Γελε
κάκι, μόνος του έφαγε τό κεφάλι 
του.
ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ

Κατάπληξιν έπροξένησεν εις τήν 
Ακαδημίαν Φυσικών Επιστημών 
του Λονδίνου, ώς καί εις τήν Βα
σιλικήν Ζωολογικήν Εταιρίαν, τό 
γεγονός δτι είς τήν έταζέραν μιάς 
οικίας τής Βιρμιγχάμης άνεκαλύ 
φθησαν έλέφαντες φέροντες προ
βοσκίδα., Τό γεγονος αύτό τούτο 
δέν είνε καί τόσω καταπληκτικόν, 
ννωστού δντος δτι άπό καταβολής 
κόσμου συνειθίζεται παρ’... έλέ- 
φασι τό τοιοΰτον, ήτοι τό φέρειν 
προβοσκίδα. ’Εκείνο δμως πού προ 
καλεΐ τήν κατάπληξιν τών σοφών 
είνε δτι οί έλέφαντες αύτοί μικρο- 
σκοπικοί, τόσον, ώστε δ μεγαλεί- 
τερος έξ αύτών δέν ύπερδαίνει είς 
μήκος τά δέκα έκατοστά τοΰ μέ
τρου. Κατόπιν έπανειλημμένων συ 
ζητήσεων μεταξύ τών σοφών τών 
δύο έπιστημονικών σωματείων, ά- 
πεφασίσθη δπως άποσταλή έπιτρο 
πή έκ πραγματογνωμόνων πρός 
έξακρί-βωσιν τής φύσεως τών μι- 
κροσκοπικών αύτών έλεφάντων. 
Ή έπιτροπή, κατόπιν έπανειλημμέ 
νων έπισκέψεων εις τήν μυστηριώ
δη οικίαν τής Βιρμιγχάμης, διε- 
πίστωσεν δτι τά έπί τής έταζέρας 
δντα ήσαν πράγματι έλέφαντες, 
άλλ’ έλέφαντες μικροσκοπικοί, κα 
τεσκευασμένοι ύπό κλίμακα 1 
πρός 10.000, έκ πορσελάνης, έχρη- 
σίμευον δέ ώς μπιμπελό.

πάμε Απέναντι. στό καφενείο νά 
σοΰ τδ διηγηθώ!»

’Εκείνος δέχεται καί πληρώνει 
τούς καφέδες. Στό τέλος τό γκαρ
σόν τοΰ έπιστρέφει ένα φράγκο 
ρέστα, τό όποιον παίρνετε σείς. 
'Άν ό φίλος σας σάς έρωτήση για
τί κρατήσατε τό φράγκο, τοΰ ά- 
παντάτε ύπερηφάνως:

— Γιά νά σου μάθω τό μάθημα 
περί τής έποχής τής φραγκο
κρατίας έν Έλλάδι!

Βοήθεια I I I

ΜΑΘΗΜΑ 39ον

Καλεΐτε έναν φίλον σας πού νά 
όνομάζεται «Μιμήκος» καί τόν ύ- 
ποχρεωνετε νά πεθάνη (έννοεΐται, 
στά ψέμματα). Κατόπιν τοΰ άφαι- 
ρεΐτε τα χρήματά του άπό τήν τσέ 
πη, μέ μεγάλη δμως προφύλαξι, 
γιατί καί πραγματικώς πεθαμέ
νος &ν ήταν θά μπορούσε νά ξυ- 
πνήση δταν πρόκειται περί κινδύ
νου τοΰ πορτοφολιού του.

Λοιπόν με τά χρήματα αύτά άγο 
ράβετε τά άπαραίτητα διά τήν κη
δείαν καί φωνάζετε δλους τούς 
συγγενείς καί φίλους του, έπίσης 
κΓ έναν φερετροποιό γιά νά πάρη 
τά μέτρα πρός κατασκευήν τοΰ 
φέρετρου. Την στιγμήν δέ πού με
τράει κι’ άφοΰ τελειώση τό μέτρη
μα τοΰ πλάτους καί άρχίζει νά 
μετράη τό μήκος, σείς φωνάζετε 
ξαφνικά:

— Μή μήκος !
Ό φίλος σας δμως, άκούων τό 

δνομά του «Μι-μήκος», θά ξυπνή- 
ση. ΓΓ αύτό σπεύσατε νά έξαφα- 
νΐσθήτε πριν οι προσκεκλημένοι 
σάς άρχίσουν ποΰ σε πονεΐ και ποΰ 
σέ σφάζει κατά μήκος καί κατά 
πλάτος.

ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
Εξακολουθούν — καί θά έξακο- 

λουθοΰν — στό «Περοκέ» αί παρα
στάσεις τής «Παπαρούνας», τής δμώ 
νυμης μέ τό περιοδικό μας έπιθεωρή-

Ό κ. Κυριάκος Μαυρέας στούς «Κο- 
σμογυρϊσμένους» του «Ιίεροκε», ως

κόμης ντέ Ψυρρη

σεως τοΰ Πώλ Νόρ, πού κατά τήν δ- 
μολογία όλων είνε ή καλύτερη ρεβύ, 
πού είδαν τά τελευταία χρόνια οί ’Α
θηναίοι, έφάμιλλη τοΰ περίφημου 
«"Εξω δλα». Γενική γνώμη είνε δτι

'© νεαρός ’Απόλλων Γαβριηλίδης, 
ό κομψός χορευτής τοΰ «Περοκέ» 
ποΰ έχει κατακτήσει τό αθηναϊ
κόν κοινόν μέ τις «Θαλασσινές Α
γάπες» καί τό «Άπάχικο Σκέτς» 
πού τό έκτελέί υπέροχα μαζύ μέ 
τήν δίδα Άρσένη καί τόν κ. Γ.

Άνακτορίδη

στήν «Παπαρούνα» τήν καλύτερη εύ- 
καιρία νά άναδείξη τίς χάρες του. 
’Ιδίως στήν «Παπαρούνα» παρουσιά
στηκε εύχαιρία νά λάμψη τό ταλέντο,

'© κ. I. Στυλιανόπουλος, ώς μα
θητής τοΰ «’Ερωτικού Φροντιστη
ρίου» σκορπίζει τό πειό τρανταχτό 

γελοίο...

ή χάρη καί τό συγκρατημένο μέσα 
στά όρια τής σκηνικής καί καλλιτε
χνικής εύπρεπείας μπρίο τής δίδος 
Καίτης ’Αρσένη, ένφ καί ή δίς Νέλ- 
λη Ροζιέ συναρπάζει τό κοινόν μέ τό

δ άριστος θίασος τοΰ «Περοκέ» βρήκε 
στήν «Παπαρούνα» τήν έπιθεώρησι, 
πού άναδεικνύει δλες τίς δυνατότη
τες τοΰ θιάσου καί δ θίασος βρήκε I

Ή δίς Κοΰλα Γκιουζέππε, πού θρι
αμβεύει κάθε βράδυ στό «Περοκέ» 

ώς «Γιασεμάκι»

ζωηρό της παίξιμο. Τό άνδρικό προ
σωπικό θριαμβεύει στις τόσο πετυχη
μένες σκηνές τής έπιθεωρήσεως. Ό 
Μαυρέας, δ Στυλιανόπουλος, δ Περ- 
δίκης, δ Διανέλος, δ Α. Γαβριηλίδης 
χαλούν κόσμο. Γενικά τό «Περοκέ» 
προσφέρει έφέτος τό καλύτερο, τό πιό 
ευχάριστο άθηναϊκό θέαμα καί έχει 
γίνει τό καθεβραδυνό έντευκτήριο 
τοΰ πειό καλού καί πειό γνωστοΰ ά- 
θηναίκοΰ κόσμου.

ΠΩΣ ΜΑΣ ΒΑΣΑΝΙΖΟΥΝΕ...

Εκείνη (σ’ ’Εκείνον που φλέγεται άπο τον πθθο, βλέποντας τήν 
προκλητικήν της στάσι).— ’’Ας μείνουμε δυό καλοί φίλοι...
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ΧΑΙΡΕ, ΔΑΦΝΟΣΤΕΦΗ ΠΟΙΗΤΗ! Α1ΓΗΝΤΓΛΖΗΙΑΠΒΙΜΠΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ ΣΤΜΙΙΠΙ

Σεμνή τελετή έγινε ατά γρα
φεία τής «Παπαρούνας» τήν περα
σμένη Πέμπτη τά απόγευμα. Ό 
συμπαθητικώτατος ποιητής κ. "Φ- 
νειρος Κελεποΰρης, ποΰ ή φήμη του 
έχει πρό πολλοΰ ύπερβή τά όρια 
τών στενών αυτών στηλών, έωρ- 
ταζε τήν 15ην έβδομαδιαιαν «έπε- 
τειον» τής ήμέρας κατά τήν όποι
αν τοΰ ήρθε ή πετριά νά σύνταξη 
τό πρώτο του «’Απονενοημένο Δι
άβημα». Ό κ. Κελεποΰρης προαήλ 
6ε είς τά γραφεία μας έπιβαίνων 
τεθρίππου κάρρου έπί τοΰ όποιου 
ήτο φορτωμένη ή τούρτα πού βλέ
πετε δημοσιευόμενη ν παραπλευ- 
ρως του, δώρον τών πολυπληθών 
θαυμαστών του, πού τιμοΰν τή λο
γοτεχνική δουλειά τοΰ περίφημου 
καί ακούραστου τεχνίτη τής πέν- 
νας. 'Φ "Φνειρος Κελεποΰρης, εγ
κατασταθείς στά ιδιόκτητα γρα
φεία τής «Παπαρούνας» έδέχετο τα 
συγχαρητήρια τών απειραρίθμων 

θαυμαστών του μέ τό «έτσι θέλω» 
καί δέν εννοούσε με κανένα λογο 
νά τό κουνήση. «Έδώ πληρώνον
ται δλα», έπανελάμβανε ό ύπέρο- 
χος ποιητής τών ύπό τόν γενικόν 
τίτλον «’Απονενοημένα Διαβήμα

ΜΕΓΑΣ ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ
Κ. ΠΑΝΑΓΗΤΣΑΛΔΑΡΗ

ΥΠΝΟΣ. — "Αν ίδήτε είς τόν δ
εινόν σας ύπνον σημαίνει τό δνει- 
ρον δτι καί είς τόν ύπνον σας ό- 
νειρευόσαστε. Σημεϊον μεγάλης ερ 
γατικότητος.

ΚΑΦΕΣ. — "Αν ίδήτε είς τόν ύ
πνον σας καφέν, μή ξυπνάτε! Εί
σθε...Μπέης!

ΖΥΦΦΣ. — "Αν ίδήτε είς τόν 
ύπνον σας δτι πίνετε ζύθον σημαί 
νει τό δνειρον ότι ύποφέρετε άπο 
έμμονους ίδέΛ?. Ίντέ Φίξ!

ΕΠΙΦΕΩΡΗΣΙΣ. "Αν ίδήτε εις 
Τον ύπνον σας έπιθεώρησιν, σημαι 
νει τό δνειρον ότι δέν βρισκόσα
στε στό σπίτι σας, άλλά είς τό θέ- 
ατρον.

ΕΡΩΣ, — Έάν ίδήτε είς τόν ύ
πνον σα« ότι είσθε Ερωτευμένος, 
δέν θά αργήσετε νά άντιληφθήτε 
οτι σάς έπείραξε ή νυκτερινή ύ- 
γρασία.

ΑΠΑΧΗΣ. — Έάν ίδήτε είς τόν 
ύπνον σας ότι είσθε ΑΠΑΧΗΣ, κά 
μετε ύπερσιτισμόν γιά νά παχύνε
τε !

ΜΑΝΙΚΙ. — Έάν ίδήτε είς τόν 
ύπνον σας ένα μανίκι, σημαίνει το 
«νειρον οτι έξεχάσατε νά βγάλε
τε τό σακκάκι σας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ "Έλλην γηγενής, ό 
όποιο; νά μή έχη γράψη στίχους 
ή νούμερα έπιθεώρήσεως, διά να 
συνεργασθή είς έπιθεώρησιν. ’Απο
κλείονται οί Εγγράμματοι. 

τα» ποιητικών συλλογών, έφοσον 
ή κατανάλωσις τών νερών μέ τά 
όποια έπότιζε τον Πήγασον καί 
τούς θαυμαστάς του ηΰξανε καί ο 
σχετικός λογαριασμός έφούσκωνε. 
«Ώς πότε πειά θά μέ εκμεταλλευό
σαστε;» Έβροντοφώνει κάβε τόσο 
ό περίπυστος ποιητής. Είς μάτην 
οί παριστάμενοι ποιηταί, έκ τών έ- 
πιφανεστέρων τής νεωτέρας Ελ
λάδος, ώς οί κ.κ. Βράσος Ρύζης, 
Σέσκολος "Ανιθος, Μήκων Ροιάς 
κλπ., προσεπάθουν νά τόν καθησυ
χάσουν. Ό κ. "Φνειρος Κελεπού- 
ρης ήτο άμετάπειστος καί ή άπο- 
φασίς του δπως έορτάση τό ίωβι- 
λαϊον του ήτο ακλόνητος. Τέλος ό 
δαφνοστεφής ποιητής ήπείλησεν ό
τι δταν έξαντληθή ή έμπνευσίς του 
καί άνατείλη ή ευτυχής διά τούς 
άναγνώστας τής «Παπαρούνας» η
μέρα, κατά τήν όποιαν δέν θά εί
νε είς θέσιν νά γράψη θά έγκλει· 
σθή είς τήν κολοσσιαίαν τούρταν 
δώρον τών άπειραρ:θμωιν θαυμα
στών του καί θά άποθάνη τόν γλυ- 
κύτερον τών έξ άσφυξίας θανάτων.

Τοιοΰτον τέλος έλαβεν ή σεμνή 
τελετή πρός τιμήν τοΰ νεωτέρου 
Τουρταίου!

ιιίρπ itim n <im mi
ΖΗΝ EntYNlI

Ζην έπικινδύνως είνε τό σύν
θημα τής έποχής. Πρώτος τό διε- 
κήρυξε ό Νίτσε καί τό επαναλαμ
βάνει ό Ντοΰτσε Μπενϊτο Μουσ- 
σολίνι. Ή «Παπαρούνα» τό υιοθε
τεί. Πράγματι, άπό τής έποχής της 
έκδόσεως τό περιοδικό μας ζή έπι- 
κινδύνως. Έπικινδύνως γιά τόν ε
αυτό του καί ιδίως γιά τούς άλ
λους, πού κάθε έβδομάδα τρέμουν 
μέ τήν ιδέαν ότι και πάλι θά βγή 
ή «Παπαρούνα». Καί ή «Παπαρού
να» βγαίνει κάθε Παρασκευή, που 
δικαίως έθεωρεϊτο άνέκαθεν ώς ά- 
ποφράς ημέρα. Ζην έπικινδύνως! 
"Αν θελετε, φίλτατοι άναγνώσιαι 
καί άναγνώστριαι, νά αίσθανθήτε 
τήν ήδονήν τοΰ «έπικινδύνως ζήν» 
δέν έχετε παρά νά άκολουθήσετε 
τάς κατωτέρω αυμβουλάς μας:

Μ ε ρ ι κ α ί ύποθήκαι 
δ ι’όσους θέλουν νά ζή 
σ ο υ ν έπικινδύνως.

Νά τρώτε συχνά, εί δυνατόν, κά 
θε απόγευμα πάσταν. "Αν 
δέν δηλητηριασθήτε τήν πρώτην 
έβδομάδα, μήν άπελπίζεσθε. ’Φ Φε 
ός είνε μεγάλος!

Νά προσπαθήτε είς πάσαν συναν 
τησίν σας μέ τόν κ. Πολυχρονόπου 
λον νά ζητωκραυγάζετε ύπέρ τοΰ 
κ. Πλαστήρα.

Νά μή άπομακρύνεσθε τών γραμ
μών τοΰ τράμ, δταν τό άκούετε να 
κουδουνίζη δαιμονιωδώς καί νά έ-

ΣΤβΥΑΑΑΦΡβΗΕΙΡϋΥΓΑΠΡΟΧβΡΚΙΕ
"Ελα μές στ’ απροχώρητο τοΰ άνάλα- 

(φρού σου τ’ δνειρον 
στό δ άδα τοΰ παμπόνηρου, 
καί στύλωσε τό γλέμμα σου στυλό, μουν- 

(τό κι’ άπόκοτο 
στό νάζι σου τ’ άλλόκοτο !

Κι’ άντε μέσα στό γλέφαρο πού τούμπα- 
(ρες στό γήπατο 

κι’ άν πατατοΰκα φόρεσε; καί βγήκες 
(στόν περίπατο, 

Ανάσκελα τά φάσκελα τά δίνεις στ’ ά- 
(ποκοδμπι σου 

ώς υστερις έμάσαγες γερά τό σκορδο- 
(στσΰμπι σου.

Μ’ άχρόντας τό παλιάμπελο ζούπηξες 
(στό συνέφαλο 

άπόρειες στό προσκέφαλο, 
κι’ άντωσες καί βαλάντωσες, στ’ άΰό- 

(γάλου τη μάνητα 
πού ή γίδα ή στέρφα στέκεται καί 

(φρουμασμένη κάνει τα!

Γύρε στά χάη, άχάϊ, άχάϊ, σύντας ό 
(δρος ήχάει 

καί στ’ άπειρο ξελίγωμα του πο.ητή πού 
(σειέται 

δρομολογώντας σέπεται καί θυμωμένος 
(ντρέπεται.....

Μά, ώ ! χλίψη πού τ’ απόβροχο στά βύ- 
(θια άνανογιέται!

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

Ό απαρομοίαστος κι’ άφταστος ποιη
τής τή; βαρε.όγδουπη; συλλοής «*Αγκι- 
ναροκούκια ξυδάτα», πού άνοιξε στή νε
οελληνική τή Μούσα δρόμους καινούρι
ους μέ τό άσικλίκι του στήν έμπνεψη 
καί τό γοϋστο του τ’ άχαίρευτο. Ό "Ο
νειρο; Κελεπούρης πρέπει νά στέκεται 
παράδειγμα γιά τούς νέους ποιητάδες. 
"Αν έφτασε κεϊ πού έφτασε, τοΰτο δέ 
χρωστιέται μονάχα στό ταλέντο του, μά 
καί στή σύντονη κι’ αδιάκοπη καλλι
έργεια τοΰ ταλέντου αύταυνοΰ. «Δέν ά- 
πέρασε δευτερόλεφτο τής πολύπαθης 
ζωής μου», λέει ό ποιητής τών «Άγκι- 
ναροκουκιών ξυδάτοτν» πού νά μήν έ- 
σουρα πάνου στό χαρτί πέντ—έξη άρά- 
δες ποίησης, άτόφιας έμπνεψη; καί ξε- 
λάγαρου- (είνε ή λέξη πού τόσο άρέσει 
τοΰ ποιητή μας) νοήματου. Τήν όποια 
δόξα μου τή χρωστάω, δχι σέ ρεκλάμες 
καί σέ λιβανίσματα άπό θαγμαστάδες 
μου, μά τήν έχω άποχτήσει μέ τό σπαθί 
μου το Ιδιο. Τό πειότερο πού μπορώ νά 
πώ είνε δτι χρωστάω πολλά πράγματα 
στή συχνή πυκνή χρήση τής λέξης «ξε- 
λάγαρο». "Οντα; ένας ποιητής δέν ξε
χνάει ποτέ—άνθρωποι είμαστε !—νά με
ταχειρίζεται τή λέξη τούτη, μπορεί νάνε 
σίγουρος τρακόσα τά έκατό πως θά πάη 
μπροστά, πολύ μπροστά, μά πάρα πολύ 
μπροστά.

Ο. Κ.
———----------------

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΠληροφοροϋμεΘα έξ άσφαλοΰς πη

γής, ότι γίνεται σκεψις περί άπο- 
μακρΰνσεως τοΰ χ. ΈλληνοΘασίΛη 
έκ τοΰ ύπουργείου τής Παιδείας, 
καθότι ό υπουργός οΰτος, έπιλη- 
σμων τών άκραιφνών ήμών γλωσ
σικών παραδόσεων γενόμενος, κα
τά τήν ήμέραν της Άναλήψεως. 
έφωράθη παρά θΐν’ αλός Φαλήροιο 
πολυφλοίσβοιο άναζητών τήν «μαλ 
λιαρήν».

πέρχεται έναντίον σας, άλλά να 
άπαγγέλλετε στίχους τού Βεράρεν, 
πού τόν έκοψε τό τραίνο. "Ετσι θά 
έχετε τήν συναίσθησιν ότι εϊσαστε 
λιγάκι Βεράρεν ό ίδιος.

"Φταν βλέπετε κανένα γίγαντα 
ρωμαλέον καί πολύ δυνατώτερον 
σας νά σκοντάβη, νά τοΰ λέτε 
«τρύφλα»!

"Φταν Ιδρώνετε παραπολύ νά μή 
διστάζετε νά πιήτε ένα κουβά νε
ρό παραπολύ παγωμένο.

"Φταν πρόκειται νά παρουοια- 
σθήτε α’ ένα πολύ έπίσημο πρόσω
πο, πού θά σάς κρατήση κοντά έπι 
μίαν περίπου ώραν, νά πάρετε προ 
ηγουμένως μίαν ή δύο ούγγίας κα 
θαρκτικοΰ καί υστέρα νά πηγαίνε
τε.

Πληροφορηθήτε άν ό πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου τών Ζηλωτών τοΰ 
Χριστού έχη καί άλλην άνύπαν- 
δρον κόρην καί προβήτε είς τήν 
άπανωγήν της, τότε θά καταλάβε
τε καλά τί θά πή «Ζήν έπικινδύ- 
νως».

Διαβάζετε τήν «Παπαρούναν».

Νέα σ-πανιωτάτη φωτογραφία τοϋ 
δημοφιλούς πειντιΐ.τώλου—λογοτέ
χνου κ. Π ούλου Πουλοττούλου (τοϋ 
γνωστού «Ποΰλ-Πούλ») ίπ-πεύοιτος 
τόν Θυμοειδή Πήγασόν του, άπό 
τήν ανάποδη. Ό κ. Ποϋλος Πουλό- 
πουλος μέ κατάιτληξίν του Θά ΐδη 
τήν είς τό αϋτί> ψύλλον τής «Πα
παρούνας» δημοσιευομένην περι
γραφήν τής σεμνής τελετής πού 
έγινε ποός τιμήν τοϋ συναδέλφου 
του κ. ’Ονείρου Κελεπούρη. ’Αλλά 
τί νά γίντ) ; 'Όποιος έπρόλαβε τόν 

Κύριον είδε!

ΚίΙΚΟΥΡίίΓίΝΟΗΣΙΕΣ
ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ MEiAADN ΑΝΔΡΟΝ, 

rYNAIXDNJUU ΠΑΙΑΙΕΝ
Μήν πιστέιρης τή γυναίκα!

Σωκράτης Σωφρονίσκου 
Μιά ‘Ιδέα είνε δλα!

Σπΰρος Φορτοΰνιος 
Γκάπ, γικούπ!

Βουλή τών Ελλήνων
Τό X.... σας! Τήν Π.... σας!

Βουλή τών Ελλήνων
Χρρρρ! Χρρρ!

Π. Τσαλδάρης 
Νιάου, νιάου!

Μπενϊτο Πλαστήρας 
Ή ‘Ιταλία είμαι έγώ!

Νίκος Μουσσολίνης 
Είμαι βουλευτής, ρέ μπ.... I

Είς βουλευτής

0 κ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ

Ταξιθέτης πρός καθήμενον θεατήν, ό όπ«ί«; ήλ- 
Θεν ενωρίς διά νά καταλάβη θέσιν. — Συγγνώμην, κύριε, ή θέσις 

αύτή ανήκει είς τόν X. Παπαντωνίβυ...·

ΓΡΙΚΑ...
Γρίκα τή γλύκα, Πούλαινα, ποΰ άπό 

τά φυλλοκάρδια μου σταλάζει καί στοϋ 
«είναι» σου τό απόρρητο φωλιάζει...

Γρίκα τήν τσίκα πού άπό τό λουλά 
στά ίσια πάει άπάνου σάν τήν άνέσα 
τοΰ άλαφριοΰ μοσκολιβάνου καί γλνκό- 
νειρα χαρίζει στοΰ καϋμοϋ τό μετερίζι...·

Γρίκα τήν κατσίκα πού τό ανάριο τη; 
τό βέλασμα, σάν ατσαλένιο μοιάζει έ
λασμα κι’ άποζητάει τοΰ πόθου σου τό 
κάλεσμα, ώ άλεσμα !...

Γρίκα τήν πίκα πού τοΰ κάκου μοΰ 
πεισμάτωσε; καί τήν καρδιά μου νά 
πή;—μάτωσε;...

Γρίκα τά σΰκα πού γουρμάζονί'ε καί 
στ’ άμολόητα αρπάζουνε βαρειόμνρα, 
βαρειάμοιρα, σάν τάλικα γαρούφαλα πού 
άθέζουνε μέ; στίϋν ελιών τά κούφαλα...

Γρίκα τήν προίκα πού στοΰ γάμου μα; 
τό σμίξιμο μουδωκε; μέ τό σφ,ξιμο τοΰ 
απλοχεριού σου πά στό γερό τό κράτη
μα τοΰ μακρουλού κεριοΰ σου....

Γρίκα τή λαγωνίκα πού βαρειά μέσα 
στή νύχτα, τί άλλο έκανε παρά «άλύ- 
χτα» καί τ’ άναφυλλητά σου πιϊχτα καί 
βάστα τα ανάστατα καί κάνε δπω; ορί
ζει;, καθώ; στριγγά σουρίζει;....

Γρίκα τό Μοχίκα καθώ; τό αμολάει 
τό τραγούδι του μαργιόλικο, άλέγρο καί 
σπανιόλικο κι’ άρμονισμένο μέ τοΰ βιο
λιού σου τό χαιβά—καί στά βουβά...

Γρίκα τή γλύκα τοΰ Μοχίκα, ώ κα
τσίκα, ώ; μαστουρώνει άπό τήν τσίκα.

Καί κύττα νά μή γυρνά; σάν τό ά- 
λάνι, γιατί σ’ άφίνω όλοσούμπττη καί 
αμολάω μελάνι....

’Αντίο !
ΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ό ρεζίλη; έμπορο; Αποικιακών καί ε
δωδίμων πού άφ’ ονταί; έχασε τό μα- 
γα& του έξ αίτια; τά πολλά βερεσέδια 
πού τοΰ άφίνανε οί πολύπληθοι θαγμα- 
στέ; καί μουστερήδε; του, ξέροντα; τή 
λόξα πούχε νά γράφη πεζοτράγουδα τή; 
κακία; ώρας (μήν κυττάτε τώρα πού 
έχει πάρει πειά τό κολάι) καί κολα- 
κεύοντάς τόνε πώ; θάφτανε μιά μέρα 
νά γίνη ό μεγαλείτερος ζωντανό; )·ο- 
γοτέχνης τή; έποχής του. Τώρα ό Ποϋ- 
λο; Πουλόπουλος έχασε τό μαγαζί του. 
Μά δέν άπορπίζεται ! «Όσα έχασα άπό 
τό έμπόριο, θάν τά βγάλω άπό τήν ποί
ηση», συνειθίζει νά λέη. Καί έξηγάει: 
«"Ενα βραβείο Νόμπελ νά μοΰ τύχη τή» 
έκανα άπό κούπες !»

Σημείωσι; «Παπαρούνας». — Θέλει 
πολύ ένα; άνθρωπο; νά τοΰ στρέψη ;
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ΚΟΣΜΙΚΗ Κ1ΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

«....Μεταξύ τών λουσμένων διεκρίναμεν τάς χαριτωμένα; δεσποινί
δας "Εφην Μ., προσωπάκι όβάλ, ύφος αρκετά ποζέ καί πού κρυδει 
πάντα μίαν άρριέρ-πανσέ καί Μίκαν II. γλυκειά καί προκλητική ό
πως πάντοτε πού ξέρει νά κρατάη πάντα μιά στάση έπιφυλακτική καί 

γεμάτη άφέλεια...»
Η ΜΦΝΤΑΙΝ

<Π0 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ [ΙΟΣ.. ΙΕΟΓΕΜίΙΤΟΥ I

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΜΠΕΜΠΗ

ΣΕΛ1ΑΕΣ ΦΡΙΚΗΣ Κ4Ι ΤΡΟΜΟΥ
Π ρωτοθυμάμω τίη εαυτό μου, όταν 

Γίμουν.... — μά καλά-καλά κι’ έγώ δέν 
ξέρω πού ήμουν. "Εμοιαζε τό μέρος μέ 
q υλακή μά δχι σάν τοϋ Συγγροϋ ποΰχει 
σιδερόφραχτα παράθυρα, άλλά κάπως 
σά σπηλιά, έτσι δπως ήταν κι’ ή φυλα
κή τοϋ Σωκράτη. Φώ; δέν έβλεπα οϋτε 
μέρα οδτε νύχτα. ΤΗταν πάντα σκοτει
νά, δπως στόν κινηματογράφο. Παιχνί
δια νά παίζω δέν είχα, ούτε κανένα 
κομπολόι γ.ά νά περνάω τήν ώρα μου. 
Νά σαλέψω καλά δέν μπορούσα: ήμουν 
καταδικασμένο σέ διαρκή ακινησία. Καί, 
τέλος πάντων, είχα δλα τά κακά τοΰ 
κόσμου απάνω μου.

Μ’ έπιανε μιά απελπισία κι’ ήθελα 
ν’ αΰτοκτονησω, άλλά οϋτε δπλο είχα, 
ούτε άδεια όπλοφορίας, οϋτε σουγιά— 
στό κάτω-κάτω και παράνομα. Μ’ έπια
νε θυμός καί. φώναζα, άλλά ή φωνή μου 
ήταν φωνή βοώντος έν τή έρημη». Τέ
λος μιά μέρα σεκλετίστηκα τόσο πολύ 
πού άποφάσισα νά κηρύξω απεργία πεί- 
νης. Άλλά έλα πάλι πού· δέν έτρωγα τό 
φαί απ’ τό στόμα, άλλά πήγαινε κατ’ 
εύϋεϊαν άπ’ τόν άφαλό μου καί μ’ έ
τρεφε ;

Μεγάλωνα καί... μεγάλωνε κι’ ή φυ
λακή μου. 'Ωστόσο μοϋ γινόταν κάθε 
μέρα περισσότερο στενός κορσέίς. ’Απελ
πισία ! Οϋτε νά δραπετεύσω μπορούσα, 
ούτε ν’ αύτοκτονήσω, οϋτε νά διαμαρ- 
τυρηδώ, οϋτε νά μείνω. Κάστρου δέν 
ήμουν, Μπεζαντάκος οϋτε. Γιατί μέ εί
χαν φυλακίσει ; "Εσπαζα τό μυαλό μου, 
άλλά δέν θυμόμουν τίποτα. Κι’ αποφά
σισα νά κηρύξω εξοντωτικόν αγώνα κι’ 
δπου τό βγάλει ή άκρη ! "Η τάν ή έπί 
τάς ! Νερό δέν έπαιρνε τό πράμμα: ’Ε
κεί μέσα Οάσκαγα ! θά τραβούσα πρός 
τό μέρος πού μπαίνανε οί περβολάρη
δες κι’ άπό κεί βλέπαμε.

"Εδωσα τό σύνθημα σάν αρχηγός καί 
μόνος όπαδός τοϋ έπαναστατικοΰ μου 
κινήματος, γενναίος καπετάν "Ενας κι’ 
έξεκίνησα γιά τήν έξοδο. Στήν άρχή 
παρ’ δλη τή δύναμη πού έβαλα, έκανα 
μόνο σημειώτόν, υστέρα δμως κάτι κου
νιόμουν πρός τά έξω, μά χειρότερα κι’ 
άπ» τό θεριό τής Κηφισιάς. Περνούσα 
ένα μακρόστενο κανάλι—τήν είσοδο τής 
φυλακής μου, δταν κάτι σάν πλόκαμοι 
χταποδιού μέ τράβηξαν βίαια, τόσο βί
αια πού άναγκάστηκα νά φωνάξω «βοή
θεια» ! Τέλας μέ βγάλανε ή βγήκα έξω 
κι’ είδα φως, φως γιά πρώτη φορά... 
στή ζωή μου. Νά τί κατώρθωσα γιά 
νάμ’ επαναστάτης ! Μιά γυναικεία φω
νή πού ξεφώνιζε σά σοπράνο τήν ώρα 
τής εξόδου μου είχε σωπάσει τώρα. Αυ
τή, λέει, ήταν ή μάννα μου. Ή γυναίκα 
μέ τούς πλοκάμους τήν ώρα πού μέ τύ
λιγε σέ κάτι πανιά καί ζωνάρια σάν 
ταχυδρομικό πακέτο σιγομουρμούριζε: 
«’Εφταμηνίτικο έγινες, καύμένο !» Έ
γώ δμως κρυφοχαιρόμονν ποϋχα κερδί
σει χάρις στή θέλησή μου δυό μήνες 
άπ’ τήν ποινή μου !...

ΝΟΕΛ ΣΑΓΉΡ

ΑΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ!
ΕΡΩΤΙΚΛ1 Γ ΠΙΣΤΟΛΑ 1

’© Δημόσιος ’Υπάλληλος "Αψιλβς 
’Αδέκαρος προς τήν Άπενταριαν 
Σελέμη.

’Αγαπημένη μου Άπενταρια,
Άπό τον καιρό πού σέ γνώρισα 

—καί δέ Θυμαμαι νά υπήρχε καιρός 
πού νά μή σέ ξέρω — δέν είδα μιά 
καλή μέρα. Καί ποΰ νά τήν ίδώ, 
πού άπό τήν πείνα δέ δλέπ’ω, οϋτε 
τή μύτη μου; Δέ φανταζόμουνα, 
χρυσή μου, δταν έμπαινα στή 
δημόσια υπηρεσία, μ’ όλη τής νιο- 
της μου τή λαχτάρα, πώς οί δεσμοί 
μου μαζύ σου 8α ήσαν άδιαρρηκτοι 
καί ακατάλυτοι καί πώς δέ Θά περ
νούσε στιγμή πού νά μή βρίσκεσαι 
στό πλευρό μου, νά μήν είσαι μέ
σα στό είναι μου, μέσα στήν τσέπη 
μου. Λατρευτή μου Άπενταρια. Ή 
άγάπη μου γιά σένα είνε άπένταρη 
—πώς νά πώ απέραντη — καί μέ
σα στήν άπενταρωσύνη (άνάγνω- 
8ι: άπεραντωσύνη) τής άγάπης 
μου αύτής, μόνο μιά ιδέα κυριαρ
χεί : πώς νά έλθη ή στιγμή τοΰ 
σκληροΰ χωρισμού, πού όσο κι’ &ν 
είνε σκληρός, 8ά είνε ωστόσο εύ- 
χάριστος, γιατί 8ά μοΰ δώση την 
εύκαιρία νά φάω—νά φάω κάτι — 
πού τά σαγόνια μου έχουνε ξεχά- 
σει τή σχετική κίνησι. Βαρέθηκα, 
άγάπη μου, τήν άεροφαγία, γιατί 
κι’ ό άέρας, όσο κι’ άν είνε μπόλι
κος, ιδίως στήν Ελλάδα, Θά ρθή 
καιρός πού Θά σωθή. Καί τότε, αν
τίο άγαπημένη μού, γιά πάντα.

Μέ τήν αιώνια λαχτάρα μου 
ΑΨΙΛΦΣ ΑΔΕΚΑΡΟΣ

Τ ρ ό φ ι μ ο ς τοΰ Προϋπολογισμού 
'Φ Νίκος Πλαστήρας πρός την 

Άμνηστείαν Κινηματίδου,
Πολυλάτρευτή μου Άμνηστεία, 

'Ώστε έτσι λοιπόν! Μέ ξέρασες 
όλότελα, κούκλα μου! Καί γω που 
τόσο είχα έλπίσει σέ σένα, στά αί- 
σθήματά σου τά στοργικά, στήν ά
γάπη σου γιά τήν ήσυχία, στή με
γαλοψυχία σου!

Άπό σένα περίμενα τό «μάξι- 
μουμ», πού μπορεί νά έλπίζη άν
θρωπος, καταλοδερδίγκος; Κι’ ό
μως, κι’ όμως! Σκληρή, δέ γυρί
ζεις νά μέ κυττάξης μέ μιά ματιά 
συμπαθητική καί γλυκειά, δέ μοΰ 
χαρίζεις οϋτε μιά λέξι συμπόνιας. 
Έγώ ό,τι κι’ άν έκανα τό έκανα 
γιά νά τό κάνω. "Αλλο άν δέ μπό 
ρεσα νά τό κάνω, γιατί δέ μπόρε
σα, ή μάλλον, γιατί δέ μ’ άφήσα- 
νε. Άμνηστεία μου, πολυαγαπημέ 
νη μου Άμνηστεία, ψυχή τής ψυ
χής μου, δέσποινα τών’ λογισμών 
μου! Μακρυά, άπό τά ξένα εδάφη, 
πού ζώ μέ ξένες έννοιες και ξε- 
κοκκαλίζω ξένα λεφτά, σοΰ στέλ
νω τίς σκέψεις μου, τίς πιό άκρι- 
δές καί πιο συμπαθητικές καί μ’ ό
λη τή δύναμι τών μαύρων σπλάγ
χνων μου σοΰ φωνάζω: Νά κι’ άν 
σέ δώσουνε σέ μένα, νά καί άν ό
χι! Καί λέγοντας τούτη τή φράση, 
κάνω τή χειρονομία τοΰ Μεφιστο- 
φελή, όταν τοΰ γυρέψανε τους τι-

ΜΑΑΠΟΣΤβΛΗ ΤΗΓίΙΑίΙΑΡΟΥΝΑΣ,, 
χ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΠΙΚΚΗ ΡΟ1ΣΙΑΝ
"Ενα ταξίδι άπό Φίνσκ είς Χίνσκ, 
καί άπό "Φμοκ είς Κόμοκ, μεσω 
Φϋρκτσκ καί Τσούρκστ. — Τί εί- 
δομεν είς Καλεϊντοσκοπόκστ. — 
Μία δραδυά μέ τήν συντρόφισσαν 
Βέραν Ψστσκλμνπώφ. — Αί γνώ- 
μαί της διά τά σύμφωνα είς την 
ρωσσικήν γλώσσαν. — Είνε άλη- 
θεια ότι ό Στάλιν είνε τροτσκικος;

ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΘΟΝΤΟΣ 
ΑΡΧΙΚΛΗΤΗΡΟΣ ΜΑΣ

Διέσχισα τήν άχανή χώραν τών 
τσάρων Ρωμανώφ, πού έκτείνεται ά
πό τών βορείων της συνόρων μέχρι 
τών νοτίων καί άπό τών ανατολικών 
μέχρι τών δυτικών, ύπό δρους άπαισί 
ους. Βυθισμένος μέχρ-ι γονάτων είς 
τήν λάσπην, τήν φοβέραν έκείνην λά 
σπην τών Βοσγίων, έκ τής όποιας 
γίνεται εισαγωγή καί είς τήν Ελ
λάδα, πειναλέος καί ρακένδυτος, λό- 
γφ τής άφθονίας τών μέσων πού εί
χε θέσει ή «ΙΙαπαρσΰνα» είς τήν διά- 
θεσίν μου, ίππεύων πότε έλκυθρον 
καί πότε τόν έν Μόσχα “Ελληνα πρε 
σβευτήν, έφθασα πρό τών πυλών τοΰ 
Μιχαήλ Στρογκώφ. Ό ταχυδρόμος 
τοΰ τσάρου, τόν όποιον είχεν άπαθα- 
νατίσει δ Γάλλος ’Ιούλιος Βέρν, ει- 
χεν έγκαταλείψει τό έργον του καί 
κατεγίνετο είς τήν μελέτην τοΰ πεν
ταετούς σχεδίου, εύρίσκετο δέ τότε 
είς τό έξηκοστόν έτος τής μελέτης 
του. “Εξαφνα βλέπω έμπρός μου ένα 
τετραετή Ρωσσόπαιδα τόν όποιον ά- 
νεγνώρισα έκ τοΰ θαυμάσιου σχημα- 
τισμοΰ τοΰ ίγνυακοΰ του όστού, θέ- 
τοντα μεταξύ τών δδόντων τόν άν- 
δριάντα τοΰ Μεγάλου Πέτρου. Τό
σον ήτο τό μίσος τοΰ μικρού αύτοΰ 
μπολσεβίκου κατά τής αύτοκρατορι- 
κής Ρωσσίας!

Μή πιστεύετε τίποτε άπ’ δσα λέ
γονται καί Βρυλούνται διά τήν Ρώσ- 
σίαν. Ή Ρωσσία είνε χώρα αχανή; 
καί άγαπητή είς τούς Ρώσσους, οί 
όποιοι τήν άγαποΰν περισσότερον καί 
άπό τήν ’Ιαπωνίαν. (Ό άρχικλητήρ 
μου δμιλεΐ άσφαλώς περί τών Λευ- 
κορρώσσων).

Άλλ’ ή άλήθεια περί τής Ρωσ
σίας είνε μία καί μόνη. "Οτι ή χώ
ρα αύτή είνε έντελώς ρωσσική καί 
οί κάτοικοί της όμιλοΰν τήν ρωσσι
κήν γλώσσαν, δταν δέν όμιλοΰν άλ
λην. Διότι ύπάρχουν καί Ρώσσοι πού 
όμιλοΰν τήν γαλλικήν, δπως ήμπο- 
ρεΐ — δέν άποκλείεται — νά ύπάρ- 
χουν Γάλλοι δμιλοΰντες τήν ρωσσι
κήν. Διότι καί αύτή ή περίπτωση εί
νε δυνατή. Ό γράφων είδε μέ τά μά
τια του πράκτορας τής Τσέκας, ή 
τής Γκεπεού, άν προτιμάτε νά άπαγ- 
χονίζουν μέ ένα νέον σύστημα έκα- 
τόν χιλιάδας άνθρώπους κατά λε
πτόν. Δεδομένου δέ, έπί τή βάσει 
στατιστικών, δτι ή Ρωσσία κατοικεΐ- 
ται άπό έκατόν τριάντα περίπου Ε
κατομμύρια ψυχών, είνε εύκολον νά 
ύπολογίση κανείς, δυνάμει τοΰ πεν
ταετούς σχεδίου, μετά πόσα λεπτά 
τής ώρας, δέν θά ύπάρχη είς τήν 
Ρωσσίαν ούτε ένας Ρώσσος ζωντανός 
γιά δείγμα. Όσοι Ρώσσοι εύρίσκον- 
ται είς τάς άλλας χώρας τής γής 
συλλαμβάνονται έσπευσμένως καί έγ- 
κλείονται είς τα Μουσεία διά νά πα
ραμείνουν ώς μία κακή άνάμνησις 
είς τόν νοΰν τών έπερχομένων γε
νεών.

Τέλος δ γράφων άπεφάσισε νά ά- 
ναχωρήση άπό τήν Ρωσσίαν, άπό 
τήν χώραν είς τήν όποιαν, όδοιπο- 
ρών έπί τρεις μήνας δέν κατώρθωσε 
'/ά συναντήση ένα άνθρωπον. Παντοΰ 
έπλανάτο ή σκιά τοΰ άτυχούς τσάρου 
Νικολάου, ή δποία παρ’ δλα δσα έ- 
παθε δέν έννοεϊ νά άποχωρισθή τοΰ 
πατρίου έδάφους, άπό τό όποιον, φεύ 
γων, παρέλαβον δύο μεγάλες κοτρό- 
νες, διά νά μοΰ χρησιμεύσουν ώς 
προσκέφαλον κατά τάς μακράς νύ
κτας τού χειμώνος, κατά τάς όποιας 
έρημος καί μόνος, θά «πλανώμαι» άνά 
τάς άχανεΐς Εκτάσεις τών ρωσσικών 
δνείρων. Αμήν.

ΟΛΙΒΕΡ ΠΑΦ
“Αρτι έπανελθών έκ Ρωσσίας 

τλους εύγένειας καί τά οικόσημα 
του. Αντίο, άγαπημένη μου Ά
μνηστεία, πού οί Ρωμαίοι δέν εί
χανε λέξη γιά σένα ("Ιδε Κικέρω- 
να: Κατά Κατιλίνα).
Σέ λατρεύω πάντα καί σέ περιφρο

νώ άπείρως.
Φ ΝΙΚΦΣ ΣΦΥ

Ε111ΚΑ1ΡΟ1 ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

’©νέο ς.—Είδα άπχωμενα τα ρούχα και φαντάστηκα ότι ή ώρα ή
ταν κατάλληλη γιά να σάς έπισκεφθώ....

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΝ

—Νηστεύεις, τέκνον μου, τάς η
μέρας πού πρέπει νά νηστεύης;

—Νηστεύω, πάτερ μου καί τάς η
μέρας πού δέν πρέπει νά νηστεύω.

—Διατί τό κάνεις αύτό;
—Διότι διαφορετικά ό μισθός μου 

δέν θά μοϋφτανε.
—Τί έπάγγελμα κάνεις, τέκνον 

μου ;
—Δημόσιος ύπάλληλος, πάτερ 

μου.
—"Αξιος ο μισθός σου! "Αξιος ό 

μισθός σου! "Αξιος ό μισθός σου καί 
έν ©ύρανοΐς καί έπί Γής ! Και, ό
ταν τοΰ πλησίον σου τά άγαθά σου 
σκανδαλίζουσι τόν οφθαλμόν, έκ
βαλε αυτόν!

Αμήν.
------------- -------------------—

H ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΪ'ΠΑΠΜΒΥΗΜ.,
ΜΥΓΑ. — Ζώον αμφίβιον, ζών 

είς τόν άέρα καί είς τόν καφέν. 
Χρησιμεύει έπίσης εις τήν παρα
σκευήν σταφιδόψωμου καί πουδιγ- 
κας.

ΠΦΙΗΤΗΣ. — "Ανθρωπος, πού 
γεννιέται, άλλά δέν γίνεται.

ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ. — © μεταξύ Ρω- 
μηών άτελείωτος μονόλογος.

ΜΦΝΦΛΦΓΦΣ. — Συζήτησις τού 
Ρωμηου μέ τόν έαυτόν του.

ΡΑΝΤΕΒΦΥ. — Ελληνικόν ραν 
τεβοΰ σημαίνει: «θά σέ συναντήσω 
άπόψε μεταξύ πέντε καί δώδεκα».

ΔΗΜΦΣ. — "Ανθρωπος ή νομι
κόν πρόσωπον, πού «έγέρασε σα
ράντα χρόνους κλέφτης».

ΑΦΦΠΛΙΣΜΦΣ. — Αφοπλισμός 
τών άλλων.

ΦΦΡΦΣ. — Ξύλινον παράπηγ
μα είς ώρισμένα σημεία των λεω
φόρων.

ΛΕΏΦΦΡΦΣ. — "Φρα άνωτέ
ρω τί λ έ ω!

ΔΕΞΙΚΦΝ. Βιβλίον πού περιέ
χει ολας τάς άνθρωπίνας άνοησιας 
ώς άκατέ ργαστον ϋλην.

ΒΛΑΞ.— "Φρα κριτικός.
ΚΡΙΤΙΚΦΣ. — "Φρα άνωτέρω.
ΚΕΡΑΥΝΦΣ. — "Φρα Κονδύ- 

λής.
ΚΦΝΔΥΛΗΣ. — "Φρα Βαλεντί

νο.
ΒΑΛΕΝΤΙΝΦ. — "Φρα.,.τρείς 

παρά τέταρτο.
©ΕΑΤΡΦΝ. — Μέρος, είς τό ό

ποιον ολαι αί θ έ σ ε ι ς δέν άνη- 
κουν είς τόν κ. Παπαντωνίου.

ΦΕΣΙΣ. — "Φρα Παπαντωνίου.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΦΥ. — "Φρα «θέ

σεις».
ΤΑΛΙΑΔΦΥΡΦΣ. — "Φρα Γε- 

ωργιάδην.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. — Φύαί καί άλ 

λοίμονον άν πέση στά χέρια του 
ποτέ ό άνωτέρω!

Η ΣΤΗΛΗ TOY KTKKIATFOY
Κον Δ. ΛΑΛ. ’Ενταύθα. — Ή 

πάθησίς σας έντελώς θεραπεύσι
μος. Πρόκειται περί τής γνωστής 
νοοου Αψιλίας, πού άπαντάται συ
χνότατα παρ’ "Ελλησιν. "Φταν σάς 
μείνη μόνο ένα δτόραχμον, άγο- 
ράσατε μίαν «Παπαρούναν», θερα
πεία άμεσος καί κεραυνοβόλος.

Σ’ΓΕΙΡΑΝ ΖΩΝΤΦΧΗΡΑΝ, Ά 
γρίνιον. — Γιά άλλάξετε άνδρα 
καί μάς ξαναγράφετε. "Ισως να 
μήν είσθε σείς ή στείρα.

κ. ΑΦ. ΚΕΦ. — Πάσχετε έξ άε- 
ροφαγίας. Προτού φάτε άέρα, νά 
τόν κοπανίζετε λιγάκι.

ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΗΝ ΝΕΑΝΙΔΑ. 
Δράμαν. — Φί συχνοί πονοκέφαλοί 
σας προέρχονται άπό τήν έπιμονην 
σας είς τήν μοναχικήν ζωήν. "Ι
σως νά πταίη καί ή πόλις σας, πού 
λέγεται Δράμα. Γιά δοκιμάστε ό* 
λίγην Καθάλλαν.

ΙΑΤΡΦΝ Π. ΦΛάρισσαν. — Ά
φοΰ είσθε Ιατρός, διατί μάς έρωτά- 
τε; ’Εφαρμόσατε θεραπείαν έπί 
τοΰ έαυτοΰ σας. Είνε ό καλύτερος 
τρόπος αύτοκτονίας.

κ. ΛΕΦΝΤΑ ΚΦΥΚ. ένταΰθα. — 
Τό γεγονός οτι λέγεσθε Λέων δέν 
αποτελεί έπαρκή λόγον δπως α- 
πευθυνθήτε είς κτηνίατρον. Διότι 
λέγεσθε μέν Λέων, άλλ’ όχι Μακ- 
κάς!

ΥΣΤΕΡΙΚΗΝ ΚΑΛΦΓΡΑΙΑΝ. 
"Αγιον "Φρος. — Δέν γνωρίζομεν 
ποιαν συμβουλήν νά σάς δώσωμεν. 
Ένομίζαμεν οτι είς τ© "Αγιον "Φ
ρος δέν ύπάρχουν γυναίκες. ’Εξε
τάσατε τον έαυτόν σας καί έξακρι 
δώσατε το φΰλον σας. ΆΛοστελλο- 
μεν φωτογραφικήν μηχανήν.

ΦΑΝΤΑΣΙΦΠΛΗΚΤΦΝ ΚΥΡΙ
ΑΝ, Φεσοκλονίκην. — "Εχετε 
πραγματικά μεγάλην δόσιν φαντα 
σίας, ή όποια θά σάς είνε πολύτι
μη όταν θά μείνετε χήρα.

■ ■—
ΕΞΕΧΟΥΣΑΙ ΦΥΣΙΟΓΟΙΑΙ

"Ελλην θεατρικός κριτικός, του Ο
ποίου τά πόδια άνεπτΰχθησαν ύ
περφυσικά άπό τ© πολύ γράψιμο.



ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΣΤΗ...ΖΟΥΛΑ)

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ «Ο |

Μ01 ΤΙΤΛΟΙ ΜΑΣ,, ΕΙΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ! 
ΟΕΛΕΤΕ ΤΙΤΑΟΥΣΠβΑΑΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ; 

Β “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ„ ΣΑΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ!

©ά

ΖΗΛΩΤΗΣ
γίνω ζηλωτή;, ρέ σύ, μαχαίρι 

(θά βαστάω, 
τήν κόρη μου καί τό γαμπρό γραμ- 

(μή θα βλαστημάω, 
κατάρε; κι’ αναθέματα, 
θάνε τό ψωμοτύρι μου 
καί θά διψάω γιά αίματα 
κΓ ούλο; ό κόσμο; νά χαθή θά θέ- 

(λω γιά χχτήρι μου.

H ΧΘΕΣΙΝΗ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΗ 
ΣΪΚΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΒ ΕΡΑΣΤΒΝ
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΡΚΟΥ ΠΕΡΙ ΑΙΩΝΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΑΓΑ
ΠΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΙΣΕΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ.-ΟΛΑΙ ΑΙ

ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΜΛΣ: 

ΤΡΟΜΕΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ 2 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΠΛΟΙΟΝ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΟΥΓΚΛΑΝ! 
Ο "ΛΕΟΝ„ ΣΥΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ “ΠΑΝΟΗΡΑ,, 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΖΕΤΑΙ ΥΠ ΑΥΤΟΥ!
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΑΙΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΤΟΣ 
ΕΚΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΦΗΜΩΝ 

ΦΩΝΑΙ: ΑΙΣΧΟΣ! 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΙΣΤ0ΥΣΛ0Λ0Φ0Ν0ΥΣ! 
ΟΛΟΙ 01ΚΑΡΧΑΝΑΙΕΠΙ ΤΟΠΟΥ!

ΠΑΡΑ ΤΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΚΥ-

©έλω νά γίνω τοΰ Χριστού, ρέ, ζη- 
(λωτή; καί θρήσκο; 

γιά νά μετράω «πόσα κά» τή; έκ- 
(κλησιά; ό δίσκο;

καί ν’ αναδεύω — ώ χάρε;!— 
τί; πενταροδεκάρε;, 
νάχω λεφτά μέ τό σωρό 
κΓ όσα περσότερα μπορώ 
νά πίνω, νά μασσάω 
καί όπου βλέπω άμαρτωλό—©εέ 

(μου!— νά λυσσάω,

Αϊ, ρέ, καί νάμουνα άπ’ αυτή τών 
(ζηλωτών τή στόφα 

άχ, κενωνία σκρόφα, 
θάμουνα τώρα πλούσιο;
ποτέ; άπ’ τή μασέλα μου δέ θάλειπ’ 

(ό επιούσιο;, 
θάμουνα ευυπόληπτο; πολίτη; Πει- 

(ραιώ;
καί ή βλακεία τή; πίστη; μου θά- 

(ταν ό θυρεό;...

Μά τώρα, άλλοι μου κι’ άπ' άλλοι 
τί νά σοΰ κάνω ό δόλιο;
πούμ’ ένα; διάβολο; φτωχό; 
καί τέρα; άποφώλιο;
στή γή αύτή τήν άτιμη 
πού κάρνα ύποφέρω, 
γιατί άπό εύλάβειε; 
κ' ύποκρισέ; δέν ξέρω.

Γιά τούτο τ’ άποφάσισα 
καί θά καλογερέψω 
νά πώ καί γώ πώ; μάσσησα 
κΓ όχι όρθό; νά ρέψω.
Στόν κόσμο αύτό τό ματαιο 
θά καμωθώ τό θρήσκο 
καί θά γενώ πρωταθλητή; 
στή; έκκλησιά; τό δίσκο.

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ!.-ΔΙΑΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗ- 
ΨΙΣ ΥΠΟΤΗΣΔΡΑΣΤΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΤΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑΦΙΣΕ ΤΗΝ ΚΑ
ΘΑΡΕΥΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΑΣΕ ΤΗΝ ΜΑΛΛΙΑΡΗΝ.-ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ. - Η “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Μ εσάνυχ τα 

Σαββάτου π ρ ό ; Κ υ ρ ι α- 
κ ή ν). — Μέ μεγάλην χαράν οί 
κάτοικοι τού εξοχικού αύτοΰ προα- 
στείου έπληροφορήθησαν άπό τα; 
έφημερίδα; ότι κατά τινα νύκτα 
Σαββάτου πρό; Κυριακήν το άγα- 
θόν αύτό προάστειον είχε τήν εύ- 
τυχίαν νά δεχθή εί; τού; κολπου; 
του τά; μαθήτρια; έκδρομεί; τού 
Γυμνασίου θηλεων ©εσσαλονίκη;. 
Τό άξιοσημείωτον αύτό γεγονο; 
παρήλθε έντελώ; άπαρατήρητον 
καί ούδεί; θά έπαιρνε μυρουδιάν 
περί τών γενομένων, έάν τό πράγ 
μα δέν καθίστατο γνωστόν έξ α
κριτομυθιών τού κανδηλανάπτου 
τοΰ έξώκκλησίου τή; «'©αία; Μα
ρία; τή; Αιγύπτια;», τού εύρισκο- 
μένου έξωθι τού Χαλανδρίου καί 
τό όποιον είνε γνωστόν ύπ© τήν ε
πωνυμίαν «Νεράιδα». "Οντω;, έ 
γερό; αύτό; πόντο; πού είνε ό καν
δηλανάπτη; τού έξώκκλησίου μά; 
διηγήθη πώ; άκριβώ; συνέβησαν 
τά βαρυσήμαντα αύτά μή συμβάν
τα.

—ΤΗτο ή ώρα πρώτη μετά μέσο-

ΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ 
ΔΕΝ ΣΥΝΕΒΗ ΤΙΠΟΤΕ I

ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, ΤΟΥ “ΠΕΡΟΚΕ,,

νύκτιον, μά; είπεν ό φιλόθρησκο; 
κανδηλανάπτη; καί τό (έκκλησια- 
στικόν μα;) κέντρον ήτο βεόυθι- 
σμένον εί; τό σκότο;, οπότε άντε· 
ληφθημεν ομάδα παρθένων έν στο 
Ar), αί όποϊαι μέ μεγάλην συστο
λήν έπροχώρουν πρό; τό έξωκζΛη 
σιον. Ύπεθέσαμεν άμέσω;, — καί 
έδικαιώθημεν άλλω; τε εί; τήν ύ- 
πόθεσίν μα; ! — ότι έπρόκειτο πε
ρί εΰλαθών προσκυνητριών τοϋ ι
ερού τεμένου; τή; «Νεράιδα;», αί 
όποϊαι ήρχοντο όπω; εκδηλώσουν 
τόν σεόασμόν των πρό; αύτό καί 
νά αίνέσουν τόν Κύριον έν πιάνοι; 
εύηχοι;, έν ήχω σάλπιγγ©;, τρόμ
πα;, σαξοφών καί τζάζ. Τουθ' όπερ 
και έγινεν. Αί σεμναι καί συνε- 
σταλμεναι μαθήτριαι έφαγαν και έ- 
πιον έν πάση εύπρεπεία καί κατα 
νύξει καί έχόρευσαν τον χορόν τού 
Ζαλόγγου μέχρι τών πρωινών ω
ρών εί; άνάμνησιν τή; ένδοξου αύ 
τή; σελίδο; τή; ιστορία; μα;, κα
τόπιν δέ άνεχωρησαν εί; τά ίδια, 
μέ κάθε διάκρισιν. άφησασαι εί; 
τού; καβαλλιέρου; των τήν πεζήν 
φροντίδα νά πληρώσουν τά τεθραυ- 
σμένα!

Πού έγκειται λοιπόν τό σκάνδα- 
λον ; Έρωτώμεν καί άπάντησιν 
δέν άναμένομεν.

Η ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΝΟΜΟΝ 
ΟΠΟΣ ΜΗ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Ο
ΝΟΜΑΤΑ ΘΗΡΙΩΝ, ΔΙΟΤΙ Ε- 
ΞΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΜΟΒΟΡΑ 
ΕΝΣΤΙΚΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙ

ΤΕΥΣΕΙΣ I
(Λόγω πληθώρα; τίτλων, τό κεί

μενον τή; άνωτέρω είδήσεω; δεν 
δημοσιεύεται εί; τήν «Παπαρού
ναν», ή ποία παραπέμπει τού; ά- 
ναγνώστρι; τη; εί; τόν καθημερι
νόν τύπον). 

—--------------------------
ΑΠΑΓΩΓΗ

Έτιμωρήθη μέ μηνιαίαν άποβολήν 
’άπό τό γυμνάσιον είς τό δποϊσν φοι
τά δ μαθητής Μέμνων Άστραχάς 
διότι έφωράθη άγνοών τήν μαθηματι 
κήν μέθοδον τής «είς άτοπον απαγω
γής». 

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

ΧΡΗίΙΜΟΙΥΠΒΒΗΚΑΙ
’Αγάπα τό φίλο σου σάν τόν έ

αυτό σου καί....τόν έαυτό σου άκό
μα περισσότερο.

Έκεϊνο πού έσύ μισεί;...θά ΰπάρ- 
χη κάποιο; λόγο; πού δέν τό θε- 
λέι;.

w
Μήν βγάλη; τό μάτι τού άλλου, 

όχι! Μήν τοΰ το βγάλη; γιατί... 
σάν στραβό;, μπορεί νά πέση ύ
στερα. ...απάνω σου!

ΟΙ παπαρουνίτσες τοΰ «Περοκέ». — Τά ώραϊα κο ρίτσια τοΰ ώραίου μπαλέττου τής 
«Παπαρούνας» τοΰ «Περοκέ», ποΰ θαυματουργούν κάθε βράδυ μέ τούς χορούς, κρεασιόν τής έμ- 
πνευσμένης χορεογράφου δίδος Κ ούλας Γκιουζέππε. Έξ άριστερών πρός τα δεξιά αί δεσποινίδες : 
Ζαφειρίνη Γκιουζέππε, Λοϋλα Λεούση, Λολόττα Τσουμπρή, Σοφία Σ τα ματ ίου, Μαρίνα Γιώρτζη, Σάσα 

Δημάκη, Λιλή Πετροπούλου.
(Σκίτσα κ. Ν. Νομικού)

HEATPONjEPOKE,, 
mrai- γιιοϊζεππε- nuu · 

HYAIAKOROYAQi

ΚΛΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ, ΝΕΛΛΗ ΡΟ- 
ΖΙΕ, ΝΙΝΑ ΣΥΛΒΑ κλπ.

ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ, Γ. ΔΙΑΝΕ- 
ΛΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛΙ- 
ΔΗΣ κλπ.

ΜΠΑΛΕΤΤΑ, ΧΟΡΟΙ, ΣΚΕΤΣ 
ΝΙΚΟΛΑΓΔΗΣ (ΠΩΛ ΝΟΡ). 
ΜΟΥΣΙΚΗ : ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ.

Η «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ» ΜΑΣ ΚΑΘΕ 
ΒΡΑΔΥ I


