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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
-----ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ =

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΑΑΊ'ΔΗΣ(πολνορ)

ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ: ΝΙΚΟΣ Β ΡΟΥΤΣΟΣ
(ΚΟΚΟΡΑΣ)

Γραφεία: ΕΓΡΙΠΙΔΟΓ 8 (προσωρι νώς)

ΠίΡΟ MIQIITO ΑΗίΓΗΟίΜί
«Κάλλιο ποτέ παρά αργά». ,Διό

τι, όντως, τί θά ώφίληθήτε αν ή 
γυναίκα πού έποθήσατε ολη σας xfj 
ζωή, άποφασίή) νά σάς παραδοθή έπ. 
τής επιθανάτιου κλίνης σας:

«Σπεύδε βραδέως». Διά νά εΐσθε 
βέβαιος δτι αΰτδ συμβαίνει, νά ταςει 
δεύετε μέ το σιδηρόδρομο τής Κηφισ- 
σιάς.

«Μιά τού κλέφτη, δυο τοΰ κλέ
φτη, τρεις καί τήν ζαζή του αέρα».

(Σημ. «II απαρούνας». Τήν , τε- 
,τάρτην ημέραν γίνεται βενιζελιζός).

«ΔΙήν ό γέρων ποτέ ξανανοιώνει;» 
^■/ι!

«Γιατί λυπητερό τραγούδι λέν τά 
πουλιά πρωί-πρωί;» ’Άγνωστον!

«Όποιος ζατηγοράει τό σπίτι του 
πέφτει ζαι τον πλακώνει». Δέν διστά 
ζομεν λοιπόν νά κατηγορήσουμε δλα 
τά σπίτια τής ’Αθήνας!

«Τό μήλο ζάτω άπ’ τή μηλιά θά 
πέση». "Ας πέση.

«Τόν Άράπη κι’ αν λευζαίνης το 
σαπούνι σου χαλάς». Μή ματαιοπο
νείτε λοιπόν...

«Τ’ είχες, Γιάννη, τ’ είχα πάν
τα».

(Άπό τά έπιτυχημένα τού «Φανού 
τών Συντακτών». Πληροφοροώμεθα 
δτι ό έν λόγω Γιάννης είχε πάρει κα 

'θάρσιον «Μόρισσον»).
ΣΟΛΟΜΩΝ
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* ΔΗΛΩΣΙΣ

ΤΗΣ
{‘ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

'Όσοι άπό τάς έπαρχίας έπιθυ- 
μοΰν νά γίνουν μόνιμοι άνταποκρι- 
ταί τής «Παπαρούνας», παρακα- 
λοϋνται νά μάς άπσστέλλουν, έκ
τος τών άλλων στοιχείων—επάγ
γελμα, διεΰθυνσις κλπ.—καί άνά 
δύο φωτογραφίας των, διά νά τούς 
έφοδιάσωμεν μέ δελτία ταυτότη- 
τος.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ‘ΚΟΚΟΡΑ,, 
ΝΙΚΟΥ Β ΡΟΥΤΣΟΥ

Η ΜΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕ- 
ΔΟΘΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΣΟΥΡΗ

Τό μόνο βιβλίο πού μπορεί κανείς νά τό διαβάση έκατό φο
ρές, χωρίς νά κατορθώση νά γίνη.... σοβαρός. Τό μόνο βιβλίο 

που έπροκάλεσε τά γέλοια καί αύτών τών.... κριτικών.
ΕΙς όλα τά Βιβλιοπωλεία.

ΕΚΔΟΤΗΣ: I. Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ

ΓΥΝΜΚΟΚΑΥΓΑΣ ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ

— Σοΰ βγάζω τά μάτια, μωρή, 
πού θά μέ πής έμενα «μαϊμού!»

ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΙΣ

Πέφτει μέ τήν πεποίθησι πώς τόν 
(θαυμάζουν όλοι, 

χωρίς νά ξέρη πώς θά δή σέ δυό 
(λεφτά τήν Πάλι.
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

“ΑΠΙΔΕΑ,,
Στείρος Μηλάς 

Διευθυνταί: Μούργος θεοκουτάς
Ραπάνης Κουνουπίδης 

’Εθνικιστικόν όργανον τών άπαν- 
ταχοΰ ’Αλβανών.

Σύνθημα: «Γκά πράπα ντάρδα 
μπίστενε». ’Ήγουν: Πίσω έχει ή 

Άπιδέα τήν ούρά!

ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΓΡ I ΩΤ I ΚΑ ΚΑΛΛΙ

ΣΤΕΙΑ
Μις
Σαλαμις.

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΜΙΣΟΓΓΝΙΣΜΟΣ
Φάμ, 
’Ενφάμ!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
"Ελα, 
κοπέλλα 
καραμέλλα 
γάλακτος 
απαράλλακτος.

ΑΝΑΝΟΓΡΙΣΜΑ 
Νά, 
Νανά, 
’Ανανά.
Σύ,( ;' 
Βισΰ, 
Χρυσή, 

' Κρασί.

ERIKAIPIPGHAUTZA
(Τραγουδιέται στό σκοπό: «Γυναί

κας ψεύτικα φιλιά!....»)
Στις έκλσγές δέ βγήκαν 
καί μαοριστήκαν, 
μά δέν τόν νοιάζει ή ψήφος 
γιατ’ έχει ξίφος, 
ώσπου στο τέλος, κάλπες, δελτία 

(σκορπάει 
κ: δλα τά σπάει, χωρίς ντροπή.

Ρ ε φ ρ α ΐ ν 
Ιΐλαστήρας δταν κυβερνά 
δρυζαν βράσε! Έχουμε χάλια! 
κάνει άπ’ τό νοθ του δ,τι περνά 
και δλα γίνονται σμπαράλια 
Σ’ αίματα βάζει δλο τό ντουνιά 
καί μέ; στό πλήθος άφοΰ είνε ΙΙλα- 

(στήρας 
καινούρια ρίχνει πάλι κανονιά 
καί φιάχνει όρφανα καί χήρας.

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

Η ΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Είνε περίεργο πώς μερικοί άνδρες 

κυνηγούν τις γυναίκες ώς πού νά 
τούς τσακώσουν!

Ό κ .Καφαντάρης εινε μεγάλος 
οικονομολόγος. Μπορεί νά προβλέψη 
τά έλλείμματα τοΰ προϋπολογισμού 
καί νά τά πραγματοποιήση!

Τί είνε συνήθως ένας επαναστά
της; ’Άνθρωπος συντηρητικός χωρίς 
δουλειά...

Είνε μυστήριο πώς τά μερμήγκια 
έχουν αποκτήσει τή φήμη οτι είνε έρ 
γατικά. "Οσα μερμήγκια έχουμε ίδή 
ολα έπήγαιναν περίπατο.

, ’Εφ’ δσον δλοι οί Έλληνες δέν 
ξέρουν ’Αγγλικά, Γαλλικά καί Γερ 
μάνικά, ό όμιλών κινηματογράφος 
θά έξακολουθή νά είνε σιωπηλός γι’ 
αύτοΰς.

"Οταν συγκεντρώνονται στή Γε
νεύη αντιπρόσωποι πενήντα εθνών νά 
συζητήσουν περί άφοπλισμού, τό κάθε 
έθνος είνε πρόθυμό νά άφοπλισθή, άρ 
κεί νά γίνη ή αρχή άπό τούς άλλους 
σαρανταεννιά.

ΛΑΓΩΟΥ ΕΞΛΦΔΝΙΣΙΣ
Κατ’ ειδήσεις μας έξ άσφαλοϋς 

πηγής ( «φυγής»), ό πεντά
ωρος άρχηγός τής ρεπαναστάσε- 
ως κ. Νικόλαγος

,. . Φτέ
ρην καί έξηφανίσθη άνδρείως.

' Οεϋρών παρακαλεϊται 
καί άφοΰ , 

ακόμη δάφνας νάτόν κά- 
μη στιφάδο...

ΠΡΑΚΤΙΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

Μία κλωτσιστική μηχανή, κατασκευασθεΐσα ΰπό τοΰ "Ελληνος έφευ- 
ρέτου κ. Γ. Κονδύλη. Μέ τήν μηχανήν αυτήν, πού είνε έφωδιασμένη 
μέ τρία ζεύνη στρατιωτικών υποδημάτων, θά...παίζη ό'Έλλην πρω
θυπουργός διά νά πέρνα τήν ώραντου, ώς δεικνύει ή ανωτέρω είκών.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
"Ενας μεσόκοπος άνθρωπος πη

γαίνει στό γιατρό.
— Τί έχεις; τόν έρωτά.
— ’Ακούσε, γιατρέ jaqu : Στό,πρώ 

το τά καταφέρνω καλα, στό δεύτερο 
έτσι κι’ έτσι, στό τρίτο λαχανιάζω, 
ιδρώνω καί μέ τό ζόρι τέλος πάν
των τό τελειώνω...»

— Λοιπόν τί θέλεις άπό έμένα;!
— Νά μού πής τί νά κάνω, για

τρέ μου.
Ό γιατρός τόν κυτταξε καλά κα

λά. Όταν ένας άνθρωπος ώς πε
νήντα χρόνων.

Τοΰ είπε λοιπόν:
— Πάλι καλά τά καταφέρνεις, 

χριστιανέ μου, τί νά σού πώ κι’ έ
γώ! Σταματα στό τρίτο.

— Τί λές, γιατρέ μου! Πώς νά 
σταματήσω στό τρίτο άφού κάθομαι 
στό... πέμπτο!

ΠΟΣ ΓΙΝΟΝΤ I 01 ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

— Παιδιά, νά ένα ΖέιτπελινΙ..

ΓΕΝΝΗΜΕΝοΓΔΪΠΛβΜΑΤΗΣ
Ή μαμά του έπήρε τόν Κωστάκη 

σ’ ένα τραπέζι πού τού έκανε ή νο- 
νά του, άφοΰ προηγουμένως τόν κατέ 
στήσε προσεκτικό νά μή ζητάη τί
ποτα.

Ό Κωστάκης συμμορφώθηκε μέ τή 
σύστασι. "Οταν όμως έφεραν τά φρού 
τα, τούς έσέρβιραν όλους καί τόν 
Κωστάκη τόν ξέχασαν.

Ό μικρός ήθελε νά μιλήση, άλ
λά θυμόταν τή σύστασι τής μαμάς 
του. Ξαφνικά τοΰ ήρθε μιά φωτεινή 
ιδέα:

— Νονά. έφώνμξε. Θέλει κανείς 
ένα πιάτο καθαρό;

ΑΠΟΗΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Μοΰ παρήγγειλε τ’ άηδόνι 
νά τού πλέξω μιά φωλιά 
καί τού είπα’ δέν άδειάζω, 
γιατί έχω άλλη δουλειά 
κι’ άσε αύτές τις φασαρίες 
νά μή μπλέξης μ’ έφορείες—

Η ΕΠΑΗΛΛΗΨίΣ ΗΗΕ ΜΗίΕΡΑ TSH ΗΜ

Ό δάσκαλος. — Λοιπόν, παι
διά μου, όπως είχαμε πή καί σέ 
προηγούμενο μάθημα, ό Πλαστή- 
ρας είνε ό μεγαλείτερος ήρως τής 
ρεπαναστάσεως....

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΝΔΥΛΗ
"Αν ζοϋσε ό γέρο-'Όμηρος 
σήμερα στην Ελλάδα, 
θά έγραφε ό κακόμοιρος 
μιά νεα κονδ-υλιάδα.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΚΓ άν ζοΰσε ό γέρο—Πλαϋτος 
τής κωμωδίας ό άσσος τής λατι· 

(νικής, 
θά έγραφε γιά σένανε ωσαύτως 
ένα καινούριο παληκάρι τής φα· 

(κής.
Η. ΡΩΣ.

ΕΗΪίΕΙίΙΙϋίΙΡϋΜΓΜΦΟΪ
Είνε ψεοδέστατον —τό βέβαιοί 

άλλωστε ό ίδιος—ότι ό συμπαθής 
καθ’ δλα χρονογράφος δύο έφη- 
μεοίδων τού συγκροτήματος μετε- 
σχεν όπωσδήποτε τού κωμικού κι
νήματος τής Δευτέρας. Ό κ. Με· 
λάς μετέβη άπλώς είς τό ϋπουρ- 
γεΐον τών Στρατιωτικών διά νά 
παρακολουθήσή έκ τού πλησίον τά 
γεγονότα ώς εύσυνείδητος χρονο
γράφος καί νά γράψη τό περί 
«Μπανανών» χρονογράφημά του 
είς τά «Άμαθηναϊκά Νέα». Πράγ
ματι ή ένημερότης τού μοναδικού 
χρονογράφου είς τό ζήτημα τής 
τιμής τών μπανανών έκαμεν έν- 
τύπωσιν. Τοιοϋτοι δημοσιογράφοι 
τιμούν οίανδήποτε έπανάστασιν.
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ΑΛΛΗ MIA ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣ’ Η ΕΛΛΑΔΑ
Μ’ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΤΟΥΡΕΣ, ΜΆΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΖΑΛΑΔΑ
Πλήθος πάλι γεγονότων καί τήν έβδομάδ’ αύτή 

στήν ώραία τούτη χώρα, 
πούν’ μές σ’ δλες ζηλευτή

καί Ακόμα νά περάση καί τών έκλογών ή μπάρα! 
’’Ομορφος αλήθεια τύπος, 
ή Ελλάδα ή γλυκειά

κι’ al Ρωμιοί ένας τόν άλλον άν σκοτώνουν Απανθρώπως 
κι’ άν στό κάθε τους τό «ζήτω» Απαντάει μια τουφέκια 
κι’ άν ό ένας τοΰ Αλλουνοΰ τή ζωή δέν Αψηφάει, 
ό άδιάρθωτος δ "Ελλην πού γιά ντράβαλα ψοφάει, 
μένει "Ελλην, τό καυχάται, τήν καταγωγή του ξέρει 
καί έκλέγει καί ψηφίζει μέ περίστροφο στό χέρι. 
Είς τις έκλογές πού γίναν έπροχτές τήν Κυριακή

νίκησαν οί «Λαϊκοί» 
καί λαός φιλελευθέρων μέ τό ύφος κατηφές 
έβλεπαν νά τούς ξεφεύγη άπ’ τά χέρια δ λουφές! 
Χρόνια είκοσι μασσοΰσαν Απ’ τό βράδυ ώς τό πρωί 

κι’ Από τό πρωί ώς τό βράδυ 
καί δέ γ άρταιναν φαί

κι’ δλα τά&ελαν δικά τους τρεις τό ξύδι, τρεις τό λάδι. 
Κυβερνούσε τοΰ Πλαστήρα ή άρωματώδης μπόττα 

καί περνούσαν ζωή καί κόττα 
τά τσιράκια τοΰ Λεύτερη

καί δ κάθε του πιστός καί τό κάθε του ξεφτέρι. 
Τί ρεμούλα, τί κακό, τί καταχραστών έσμοί 
καί στενάζαν Απ’ τό βάρος οί προϋπολογισμοί.

Φάε καί τοΰτα, φάε καί κείνα, 
τόν Περαία, τήν ’Αθήνα

Ρούμελη, Μωρία, νησιά, Κρήτη, Ίάνιες, Κυκλάδες 
καί χωρίς περικοκλάδες.
Ούλα, ούλα θά τά φάω 
καί χορτάτος θενά πάω, 
έκραξεν δ Ίασωνίδας 
καί ώς άλλος Λεωνίδας 
—κι’ όχι πρό Θερμοπυλών— 
φοβερίζων κι’ απειλών, 

έτρωγε στήν καθισιά του λαγωούς τριακοσίους 
καί φοβέριζε θεούς και διαβόλους καί όσιους.

Τ’ είνε τό φαί, παιδιά!
Τοΰ έπίγειου παραδείσου δίνει έκεΐνο τα κλειδιά

Μάσα, μάσα, μάσα, μάσα, 
μάσα δτι καί νά βρής 
καί κεφάλια Απά πράσα 
νά μήν τά περιφρονής.
Μάσα, μάσα, μάσα, μάσα, 
μάσα οπού καί άν είσαι 
κι’ άν σέ βάλουνε στήν κάσα 
καί στό μνήμα σάν θά κεΐσαι.
Μάσα, μάσα, μάσα, μάσα, 
όσο δόντια σοΰ Απομένουν, 
μάσα, μάσα, μάσα, μάσα, 
είν’ αύτό Ανάγκη πάσα, 

μόνο κείνοι πού μασάνε τή ζωή καταλαβαίνουν.
Μάσα, μάσα, μάσα, μάσα, 
μάσα καθετί ψητόν, 

μάσα κάθε τι βρασμένου, μάσα κάνουλες, μπετόν!
Μάσα, μάσα, μάσα, μάσα, 
νά τί πά νά πή Αγών, 
μάσα, μάσα, μάσα, μάσα, 
φιλελεύθερη σιαγών. 
Μάσα, μάσα, μάσα, μάσα, 
λέω καί ’γώ δπού νηστεύω 
γιατί είν’ Ανάγκη πάσα 
κάποτε νά κολατσίσω 
καί γι’ αύτό θά ομολογήσω 
φιλελεύθερον «Πιστεύω».

01 ΗΖΗΤΟΥΗ ΠΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

— Καλέ, μή τήν άκοϋτε αΰτήνΐ 
Είνε άνθρωπος τοϋ ΠλαστήραI....

Καί μπροστά μου ένα πιάτο ξέχειλο δταν θά ’δώ, 
μ’ ένθουσιασμό γεμάτος καί χαρά θά τραγουδώ: 
’Εμένα νε μοΰ τδπανε άνθρωποι κοίλα ράδες 
πώς τήν καλύτερη ζωή περνούνε οί «ραγάδες.
Θά περάσω δλον τόν βίοντρώγαντας δ,τι κι’ άν λάχη 
κι’ ύπεράνω δλων θά βάλω Ανυπερθέτως τό στομάχι!

Μά φαίνεται, είνε Αργά πολύ 
ν’ Αρχίσω τούτο τό βιολί. 

Νά πάρη δ διάβολος λοιπόν. Έπεσ’ ό Βενιζέλος 
καί τή Δευτέρα ξύπνησε μαύρος, «ώσπερ Όθέλλος. 
"Επεσε καί ξεψύχησε τό βράδυ τής Δευτέρας 
τούς τελευταίους σφαδασμού; άπέδωκε τό τέρας. 
Μά νά πού έσηκώθηκε άγριος δ Πλαστήρας 
στό έδαφος έκτύπησε γερά τούς πτερνιστήρας 
—ποιός είδε λύκο τό Αρνί, λιοντάρι τό λαγό! — 

καί είπε: «Σήμερα λοιπόν θά κυβερνήσω έγώ!
Έγώ είμαι δ ήρωας Νικόλαγος Πλαστήρας 

καί τό παιδί τής Μοίρας.
έμένα μ’ έστειλε δ θεός στή γή γιά νά σάς σώζω.
"Ας μή σάς κάνη εντύπωση πού θνησιμαιον δζω 
"Εχετε πίστιν εις έμέ, καί πίστιν στόν Θεόν, 
καί όχι στάν Ανθρώπινον, Αλλά στών λαγωών. 
’Εγώ είμαι εκείνος τόν Κεμάλ δ μόνος πού ένίκησα 
καί στήν ’Αθήνα έφθασα κι’ εδώ τόν έξεδίκησαΐ 
Έγώ καί μοναχά έγώ καί πάλι θά σάς σώσω 

έγώ, έλέψ θεού
τά πάντα Απεφάσισα πάλι νά θαλασσώσω
καί στάς δδούς τών ’Αθηνών νά χύσω τοΰ λαού 

τό βρωμερό τό αίμα,
νά δώσω στούς ιστορικούς ένα καινούργιο θέμα».
Είπε καί έξερόβηξε κι’ ευθύς μπροστά του βρέθηκαν 
δυό-τρεϊς πιστοί πού νά μασούν ποτέ δέν έδαρέθηκαν. 
καί στά ταμεία πάντοτε Απασχολούν τάς χείρας.
Ξέρετε γράμματα ρέ σείς; Τούς ρώτησ’ δ Πλαστήρας. 
"Οσα θές, καπετάνιο μου, Απάντησαν κι’ οί δύο, 

γράμματα, μεγαλείο!
Μά σάν έρθής στά πράματα νά μάς ύποστηρίξης 
καί μείς σοΰ γράφουμ’ δσες θές Απόψε προκηρύξεις! 
Τίς πέννες τους αρπάζουνε κι’ Αρχίζουν τής γραφές. 
Διάβολε! ’Αστειύεσαι; Έδώ είνε λουφές.
’Απ’ τό Θεό Αρχίζουνε καί στό συμφέρον φτάνουν 
καί ύστερα τόν Αρχηγό νά ύπογράψη βάνουν.
Καί κείνος βάνει ύπογραφή μέ τό δεξί του πόδι, 
ύπογραφή περίφημη, ώραία άρωματώδη.
Καί κείνοι πού μυρίζανε είπαν’ τί εύτυχία! 
Άκόυτ θά συνεχισθή ή παλαιά ευωχία! 
"Εσκυψαν καί προσκύνησαν τή βρωμερή τή μπόττα 
καί γλύφανε τά χείλη τους σά νάφαναν μπομπόττα. 
Καί θν*κε ή προκήρυξη ή έπαναστατική 
κι’ άπό ψηλά τήν έρριξαν σ’ δλη τήν ’Αττική: , 
«Έγώ δ Πλαστήρας δ πολύς, δ πρώτος τών ηρώων, 
πού φτάνει μου ή καταγωγή στήν έποχή τών...Τρώω 
φρονώ δτι αιώνια πρέπει τό Βενιζέλο , <
νά ένετε στή ράχη σας. γιατί έτσι τό θέλω.
Δική μου είνε ή Ελλάς, μέ τούς στρατούς καί στο Λ 
γιατί οί νέοι Έλληνες είνε λαός δειλός *

καί ’γώ Απέδειξα Ασφαλώς
ότι είμαι από τοΰ: "Ελληνες δ πειέ δειλός, ατ δλου^ι Μ 

καί μέ δργυιές μετρώ τή γή 
κι’ δποιος τολμά Ας μοΰ παραβγή...»

Αύτά καί Αλλα έγραψε καί ήιρθε εύθύς στά πράγματα | 
κι’,είς μίαν μόνην ώραν

κατήργησε δλας τάς άρχάς καί νόμους καί Συντάγματα 
έσκότωσ’ ένα-δυό παιδιά καί μιά μικρή κοπέλλα.
Καί πρός τό βράδυ ξαφνικά τοΰ πέρασεν ή τρέλλα...

ΠΩΛ ΝΟΡ

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
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Ή έπί της Μόδας συνερχδτις 
τής «Παπαρούνας»

Μία είκών τοϋ κενοΰ, τό όποίον 
ήλθε νά συμπλήρωσή ή έκδοσις 

τής «Παπαρούνας»

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ “ΠΕΡΟΚΕ,,
ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗ

ειιιιμις “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,. ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΙΜΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ
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Ό μεγαλύτερος Ήίασος, ή καλύτερι 
έπι^εώρησις,ό περισσότερος κόσμο

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Μ ίΤΟ “ΠΕΡΟΚΕ.



ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΣ ΔΥΟ ΕΙΚΟΝΑΣ!

Νύχτα ό χοντρός.... « έ β γ ή κ ε...» 
Μπάμ! ήκούσθη στον άέρα!....

ΠΡΑΚΤΙΚΕ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ο ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ
' Περνά άμέσως μέ τήν έξης συν
ταγήν :

Λαμβάνετε τρεις ελέφαντας φρε 
οκοξυρισμένους τούς καβουρντίζε
τε σέ σιγανή φωτιά προσθέτοντες 
κάθε τρεις ώρες άπό μίαν κουτά
λια άνθόνερο μέ μουστάρδα. Στό 
ιμΐγμα αύτό ρίχνετε δέκα όκτώ 
καρδιές κροκοδείλων και τριάντα 
εξη γλώσσες καβουριών. "Ολα μα 
ζύ τά κτυπάτε σ’ ένα πιάτο καί κα
τόπιν τά κάνετε χάπι.

Τό χάπι αύτό τό άφίνετε στόν 
τίλιο 17 ήμερες και κατόπιν τό δί
δετε νά τό φάη μιά λευκή άρκτος. 
“Υπάρχει πληθώρα άπ’ αύτές στόν 
Βόρειο Πόλο. "Υστερα άφαιρεΐτε 
•μίαν μαύρην τρίχαν άπό τόν σύ
ζυγον τής λευκής άρκτου καί την 
θέτετε είς τήν κεφαλήν σας έπί τοΰ 

Iσημείου ακριβώς πού σάς πονεΐ. 
I Έάν δέν σάς παρέσει ό πονοκέ- 
ίφαλος, τότε έπαναλαμβάνετε τήν 
■συνταγήν έως δτου ίαθήτε τε- 
Β^είως.
& Ο ΠΑΤΕΡ ΣΧΟΛΑΡΧΕ1ΟΣ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ!

— Λέτε νάχω τά προσόντα γιά 
Ιδιαιτέρα γραμματεύς σας ;

— Βέβαια, βέβαια!...

0 ΗΒΙΚΟΙΙΟίΙΙΙίΟί ΜΙ! iron

Ή «Παπαρούνα», συνεχίζουσα τήν 
προσπάθειαν της δπως ήθικοποιή- 
ση τό έλληνικόν άναγνωστικόν 
κοινόν, έκήρυξε τόν πόλεμον κατά 
τοΰ γυμνού καί τοΰ άσεμνου. Προς 
τοΰτο κατήρτισεν ειδικήν ύπηρε- 
σίαν καταδιώξεως. 'Ολόκληρον ά
γημα λαγωνικών τής «Παπαρού
νας» διατρέχει νυχθημερόν τάς ό- 
δοΰς τής πόλεως καί οπού συνάν
τηση γυμνήν ή άσεμνον φωτογρα
φίαν τήν φέρει δεσμίαν εις τά γρα

φεία μας.

XEIPQMAHTIKHΙΕΧΝΗ
(Ή «Παπαρούνα» εγκαινιάζει ά

πό σήμερον τήν στήλην αύτήν, ά
πό τής οποίας θά διδάξη δλα τά 
μυστήρια τής χειρομαντικής τέ
χνης εις τους άναγνώστας καί 
άναγνωστρίας της.)

"Οταν μία χειρ είνε μεγάλη καί 
τά δάκτυλα έχουν άρκετόν μήκος, 
τότε ό χαρακτήρ τοΰ άνθρώπου 
πού τήν έχει είνε.... ύπουργικός.

‘Όταν ή χειρ έχει πέντε δάκτυ
λα, τότε αύτός πού τήν έχει είνε ή 
άνδρας ή γυναίκα.

'Η σκληρότης τών όνύχων είνε 
έπίσης χαρακτηριστικόν τών άν- 
θρώπων πού έχουν σκληρούς δνυ- 
χας·

Έάν ή «γραμμή τής ζωής» είνε 
μικρή, τότε.... ζωή στά κατσικο- 
μούλαρά σας.

Έάν πάλι αί γράμμαί τής πα
λάμης σχηματίζουν τρίγωνον, αύ
τό σημαίνει δύο τινά:

1) Ή δτι ή γυναίκα σας έχει 
φίλον, ή 2) δταν είσθε μικρός 
τά «λέγατε» κατά τάς έορτάς τών 
Χριστουγέννων καί τοΰ Νέου "Ε
τους.

Έάν ή δεξιά σας χειρ άμοιάζει 
μέ τήν άριστεράν όσον άφορά τόν 
άριθμόν τών δακτύλων, τότε νά 
προσέχετε διότι πολύ πιθανόν νά 
τας μπερδέψετε καί νά μή γνωρί
ζετε μέ ποιαν χεΐρα νά κάμετε τόν 
σταυρόν σας.

(Συνέχεια είς τό έπόμενον) 
------------- --------------------

II6Α Φ0ΡΕ00ΥΝ ΕΦΕΤΟΣ
Τά νέα μοντέλλα πού φθάνουν ά- 

πο το Παρίσι πρόκειται νά κηρύ
ξουν πραγματικήν έπανάστασιν είς 
τήν γυναικείαν άμφίεσιν.

Ή φούστα καταργείται τελείως 
καί άντ’ αυτής μακραίνει ολίγον τό 
σουτιέν. Τό καπέλλο δέν θά φοριέ
ται πλέον έπί τής κεφαλής άλλά θά 
τοποθετήται ολίγον κάτωθι τοΰ μη
ρού καί δεξιά τού άριστεροϋ αύτιοϋ.

Έπίσης πολύ τής μόδας θά είνε 
έφέτος τά κοντά καλτσάκια τά όποια 
θά πρέπη νά φοροΰνται είς τόν λαι
μόν. Τά κομπιναιζόν κατά τήν νέαν 
μόδαν άπαγορεύεται αύστηρώς νά 
τά φορούν ή κυρίες. "Η νά τά άφί- 
νοιΛ είς τό σπίτι των, ή νά τά κρα 
τούν στό χέρι, διά νά μή νομίζη ό 
κόσμος οτι δέν έχουν.

Έπίσης ή κάλτσες θά είνε μόνον 
μεταξωτές καί έρυθρού χρώματος, 
κάθε δέ σίκ κυρία θά φορή τήν κυλό- 
ταν της είς τό... τσαντάκι της, προς 
πρόληψιν καθυστερήσεων.

«Χρόνου φείδου» είνε μέ λίγα λό
για το ρητόν είς τό όποιον έίασίσθη 
σαν οί Παρισινοί δικτάτορες τής 
Μόδας, προκειμένου νά κρεάρουν τά 
μοντέλλα των.

Διά τάς δεσποινίδας είνε άκόμη 
πολύ σίκ νά μή φορούν ούτε τό δέρ
μα τους, διότι τούτο κατά τήν γνώ
μην τών ειδικών καλύπτει τά ώραιό 
τέρα θέλγητρα τού γυναικείου σώ
ματος.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
ΟΪΤΕ ΑΥΤΟΣ ΑΕΝ H-EPL

— Δέ μού λές, Πίπη... Δέν τήν 
έχω δή τή γυναίκα σου. Είνε ξανθιά 
ή καστανή;

— Δέν ξέρω. Δέν έγύρισε ακόμη 
άπό τόν κουρέα της.

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΟ
τΗταν αυτή ρωμαντική πολύ καί,κα- 

(τά βάθος 
καί στή ζωή της πρόσμενεν ένα με- 

(γάλο πάθος.
Στό τέλος τό συνάντησε τ’ ωραίο ίδα- 

^νικό της 
καί τό αγόρι τό γλυκό έγιννηκε δι- 

(κό της.

Μιά μέρα πού καθόντουσαν,στά γόρ- 
(τα τ’ ανθισμένα, 

«Μαίρη», τής είπε, «σ’ αγαπώ, ,τρελ 
(λαίνομαι γιά σένα!» 

Άπό τή μέση τή βουτά και τή φιλεί 
(στό στόμα 

κι’ αυτή τού λέει: «’Ακόμα!...»

Τήν έσφιξε, τήν πόνεσε μέσα στην άγ- 
(καλιά του 

καί τή βασάνισε πολύ μέ τάγρι-α τά 
(φιλιά του.

Μά έκεί πού τόν έχάϊδευεν ή κόρη έ- 
(λευθερως, 

άναστενάζοντας γλυκά, 
τού είπε μελαγχολικά:
«Μανώλη μου, είνε πάντοτε τόσο 

(σκληρός ό έρως;»
ΝΤΚΤΩΡ ΜΟΥΓΚΩ

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΜΑΣ

ΚΡΟΤΟΙ ΜΕΣΑΠΗ ΝΥΧΤΑ...
Εκείνο τό βράδυ είχε κίνημα. 

Ήταν ή εικοστή πέμπτη ήμερα 
τοΰ Άνθεστηριώνος της έκατοστής 
τριακοστής τετάρτης Όλυμπιάδος 
--έτος 547 άπό κτίσεως Ρώμης. Ό 
Ταρκίνιος ό ύπερήφανος άπό τό έ
να αύτί (έλέγετο ύπερήφανος για
τί δέν άκουγ-ε καλά) διέκρινε μέ 
τό έξησκημένον του οΰς συγκεχυ
μένους ήχους μέσα είς τήν νύχτα. 
Τήν ήμέραν έκείνην ό Ταρκίνιος έ- 
πέστρεψε άπδ ένα χορόν διά της 
Σαπίας όδοΰ. "Οταν έφθασεν είς 
τήν διασταύρωσιν τής όδοΰ Σοφο- 
κλέους μέ τήν δδόν Τριπόδων, ό 
Ταρκίνιος έσταμάτησε. «Διάβολε! 
έψιθύρισεν. "Εχω ρολόγι ή δχι ;» 
"Εφερε τήν άριστεράν του χεΐρα 
είς τό άριστερόν μέρος της τηβέν
νου καί έστάθη πρός στιγμήν διά 
ν’ άκούση τούς ήχους τοΰ ωρολο
γίου του. ’Αλλά δέν ήκουσε τίπο
τε. «Περίεργον! έσκέφθη. Τί νά 
έχη γίνει τό ρολόγι μου ;» Αίφνης 
ένθυμήθηκε οτι κατά τήν έποχήν 
έκείνην δέν εΐχον έφευρεθή τά ω
ρολόγια καί καθησύχασε. Χριστέ 
μου, έψιθύρισε, λησμονήσας έν τή 
ταραν~ του δτι ούτε Χριστός εΐχεν 
άνακαλυφθή άκόμη, πόσον είμαι 
άφηρημένος. Καί έσταυροκοπήθη 
τρις κατά σειράν.

Άλλ’ οί κρότοι έσυνεχίζοντο. 
Είς τό έξησκημένον οΰς του Τάρκι- 
νίου δέν έβράδυνε νά διαλάμψη ή 
άλήθεια. Καί ό Ταρκίνιος διελογί- 
σθη: θά πρόκειται περί πυροβολι
σμών ρ ιπταμένων άπο τοΰ Καπι
τωλίου. Άλλά καί πάλιν νεωτέρα 
σκέψις τόν έκαμε νά κτυπήση τό 
μέτωπόν του μέ τήν παλάμην της 
δεξιάς χειρός του. Τί έχω πάθει ά- 
πόψε ; Έψιθύρισεν ό Ταρκίνιος 
καί παρεξενεύθη είς τό άκουσμα 
τοΰ ύποκώφου ήχου, τόν όποιον ά- 
πέδωκε τό κενόν μέτωπόν του. Έ· 
λησμόνησα, έσυνέχισε καθ’ έαυτόν, 
δτι πυροβολισμοί χωρίς πυρίτιδα 
δέν είνε κάτι εϋκολον νά γίνη ή 
μάλλον είνε κάτι άδύνατον, εφό
σον ή πυρΐτις δέν έχει είσέτι άνα
καλυφθή. Νά έπρόκειτο τούλάχι- 
στον περί κρότων προερχόμενων 
άπό βέλη και άκόντια, τά όποια 
συγκρούονται μέ άσπίδας!...
Μέ τούς συλλογισμούς αύτούς ύπό 
μάλης ό Ταρκίνιος ό ύπερήφανος 
έξηκολούθησε τόν δρόμον του ύπό 
τό σκότος τών ήλεκτρικών λαμπτή 
ρων. Καθώς έβάδιζε σύννους καί 
περίφροντις συνήντησεν ένα νυκτε 
ρινόν διαβάτην, ό όποιος είχε πα- 
ραπλανηθή είς τά μέρη έκεϊνα τής 
Ρώμης λόγω τοΰ σκότους τής ή- 
μέρας. Ό Ταρκίνιος προσεφώνησεν 
άδιστάκτως τόν άγνωστον.

— Χαΐρε, Νουμά Πομπίλιε! τοΰ 
είπε. Έαν δέν άπατώμαι, γνωρί
ζεις πού είνε τό τηλεγραφεΐον. Τό 
άναζητώ άπό βαθείας πρωίας, δι
ότι έχω νά τηλεγραφήσω κάποιας 
έπειγούσας ειδήσεις είς τήν λον- 
δίνειον έφηιιερίδα «Μαγχεστρια- 
νός Φύλαξ», τής όποιας τυγχάνω 
άνταπο κριτής.

— Σύ είσαι, Ταρκίνιε ύπερήφα- 
νε ; Άνεβόησεν ό Νουμάς Πομπί- 
λιος, ό όποιος άνεγνώρισε τόν ή- 
ρωα τής παρούσης διηγήσεως άπό 
τόν ήχον τοΰ βλέμματός του.

— Μάλιστα, Νουμά Πομπίλιε ! 
Έπεβεβαίωσε μεθ’ ύπερηφανείας.

έχω νά τηλεγραφήσω κάποιας 
,γούσας ειδήσεις είς τήν λον-

ΑΠΑΝΤΗΣ1Σ ΠΛΗΡΩΜΕΝΗ

— "Ακούσε δώ, γκαρσόν! Δέν είμαι καθόλου εύχαριστημένος 
άπό αύτό τό μαγαζί. Ήρθα γιατί μοΰ τό σύστησε ένας φίλος μου...

— Τά παράπονά σας στό φίλο σας λοιπόν!....
(Σκίτσο «άσπούδαχτου» καλλιτέχνη)

ΜI1PQTAIΑΕΞΕΙΙ
ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΤΑΝ ΗΣΑΝ ΜΙΚΡΟΙ

Το μπιμπερό μου!
Ν. ’Αβραάμ

Πού εινι τού χλιάρ’;
Ί. Τσιριμώκος

Μαμά, θέλω άντρούλη!...
Ναπολέων Λαπαθιώτης

Ό ποιητής γεννάται!
Μ. Μαλακάσης

Πού βρίσκομαι:
Άγγελος Τανάγρας

Γεννήθηκα, γιατί έτσι θέλω.
Έλ. Β»νιζβίλος

Είμαι ένας, άλλά λέων.
'Λέων Μακκάς

Είμαι άνθρωπος;
Ί. Μεταξάς

Μπούμ!
Γεώργιος Κονδύλης

Είμαι ξύπνιος ή κοιμάμαι;
Π. Τσαλδάρης I

•*****************************************v******v^v***w**v%**vw->
προσιδιαζούσης είς τόν χαρακτή
ρα του ό Ταρκίνιος, ό έπικληθείς ύ
πό τής Ιστορίας, ύπερήφανος. Εί
μαι έγώ καί σέ ήρώτησα ποΰ είνε 
τό τηλεγραφεΐον. Πρόκειται νά έ- 
πιδώσω τηλεγράφημα...

— Διά τόν «Μαγχεστριανόν Φύ
λακα» τοΰ Λονδίνου, έάν ήκουσα 
καλώς! Έπανέλαβεν ώς «Ήχώ 
τών Παρισίων» ό Νουμάς Πομπί- 
λιος. Καί προσέθηκεν: Είμαι πρό
θυμος νά σοΰ δώσω τήν πληροφο
ρίαν αύτήν άν μοΰ εϊπής τί είδους 
τηλεγράφημα θέλεις νά στείλης. 
Διότι, δπως γνωρίζεις, ύπάρχουν 
δύο ειδών τηλένραφοι. Ό ένσύρ- 
ματος ή διά καλωδίων τηλέγρα
φος καί ό άσύρματος...

— Γνωρίζω καλώς τοΰτο, άπε- 
φάνθη ό άποκληθείς Ταρκίνιος, 
καί διά τούτον τόν λόγον άποτεί- 
νομαι πρός σε.

— Καλώς έπραξες άποτεινόμε- 
νος πρός με, τόν καθησύχασεν ό 
Νουμάς Πομπίλιος. Διότι έγώ εί
μαι εις θέσιν νά γνωρίζω κάλλιον 
παντός άλλου τά κατά τόν τηλέ
γραφον. Άλλά γιά πές μου, φίλ- 
τατε, ήρώτησεν ό Νουμάς Πομπί
λιος, άποτεινόμενος πρός τόν Τάρ- 
κίνιον τόν ύπερήφανον. Δύνασα. 
νά μοί άπαντήσης έπί μιάς έρωτή- 
σεως ;

— Ευχαρίστως, έάν είμαι είς θέ
σιν νά σοΰ δώσω τήν άπάντησιν, 
Νουμά Πομπίλιε! Άπήντησεν ό 
Ταρκίνιος ό υπερήφανος.

— ’Ιδού ή περίπτωσις, περί ής ό 
λόγος, εΐπεν ό Νουμάς Πομπίλιος. 
Έπί τόσα έτη, κατά τά όποια ζής, 
ένδιατρίβεις καί χασμάσαι είς 
τήν Ρώμην, συνήντησες πουθενά 
συρ"ατα ;

— "Οχι, άπήντησεν εύθαοσώς ό 
Ταρκίνιος ό ύπερήφανος, άφοΰ πα· 
ρέμεινεν έπί τινας στιγμάς σκεπτι
κός. Ούδέποτε ούδαμοΰ συνήντησα 
σύρματα κατά τά έτη κατά τά ό
ποια ζώ, ένδιατρίβω καί χασμώ- 
μαι είς τήν Ρώμην. Άλλά τί ση
μαίνει τοΰτο καί ποιαν σχέσιν έχει 
τό γεγονρς αύτό μέ τό τηλεγράφη
μά μου ;

— "Εχει καί μεγάλην σχέσιν, έ-

ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙΣ

— Καλέ, πώς βρεθήκαμε έδώ 
στήν «ΠαπαροΟνα» ; 'Η θέσις μας 
είνε σέ περιοδικό τής Μόδας 1

— Ξέρω κι’ έγώ, καημένη! Φαί
νεται θά άνακατωθήκαμε μέ τά 
κλισέ της.

------------- --------------------
ΔΙΑΖΥΓΙΟ

— ’Έχεις καμμιά αδελφή, Δημη- 
τράκη;

— ’Έχω, κυρία, άλλά έχουμε πά
ρει διαζύγιο!

—Διαζύγιο μέ τήν αδελφή σου; 
Πώς αύτό;

— Νά, ή αδελφή μου μένει μέ τό 
μπαμπά μου καί έγώ μένω μέ τή μα
μά μου πού είνε ζωντοχήρα!...

τόνισεν ό Νουμάς Πομπίλιος μειδι- 
ών παταγωδώς έν τφ μέσω τής νυ- 
κτός. Διότι τό γεγονός δτι δέν ύ
πάρχουν σύρματα είς τήν Αίωνίαν 
Πολιν μας, τήν Ρώμην, είνε τρανο- 
τάτη άπόδειξις δτι δέν έχει έφευ- 
ρεθή άκόμη ό ένσύρματος τηλέ
γραφος.

— Τί πρέπει νά κάμωμεν λοι
πόν ; Ήρώτησεν άνησύχως ό Ταρ
κίνιος ό ύπερήφανος. Δέν θά στεί- 
λω τηλεγράφημα είς τόν «Μαγχε- 
στριανόν Φύλακα» περί τών δια
δραματισμένων σήμερον είς τήν 
Ρώμην ;

— "Απαγε τής βλασφημίας! Ά- 
νέκραξεν ό Νουμάς Πομπίλιος. Τό 
τηλεγράφημά σου θά σταλή διά 
τοΰ άσυρμάτου τηλεγράφου.

Καί ό Νουιιάς Πομπίλιος έπεξή- 
γησεν είς τόν χάσκοντα Ταρκίνιον 
τόν ύπερήφανον: Τό γεγονός δτι 
δέν έχεις συναντήσει πουθενά σύρ
ματα εις τήν Ρώμην δέν άποτελεΐ 
έπαρκή άπόδειξιν δτι είς τήν Ρώ
μην ύπάρχει άσύρματος ;

— "Εχεις δίκαιον! Παρεδέχθη ό 
Ταρκίνιος ό ύπερήφανος. Καί έγώ, 
ό όποιος έπί τόσον καιρόν είχα πα
ραγνωρίσει τόν εύθύν καί τίμιον 
χαρακτήρα σου!

Καί οΐ δύο φίλοι έπεσαν είς τάς 
άγκάλας άλλήλων καί. κατησπά- 
ζοντο άμοιβαίως μέχρις δτου πα
ρατυχών πόλισμαν τούς έρριψεν 
είς τόν παρακείμενον Τίβεριν έπί 
διαταράξει τής δημοσίας τάξεως, 
δπου καί έπνιγηασν, κατόπιν δέ 
περισυνέλεξε τάς μπουρμπουλή
θρας, τάς όποιας προεκάλεσεν ό 
πνιγμός τών δύο φίλων καί τάς 
κατέθεσεν είς τό Μουσεϊον Φυσι
κής 'Ιστορίας τής Βοστώνης, δπου 
οί έπισκέπται έχουν όλοι τόν και
ρόν νά τάς περιεργασθ. ~>ν.

ΤοιοΟτον άδοξον τέλος έλαβεν ή 
βασιλεία τοΰ Ταρκινίου τοΰ ΰπε- 
ρηφάνου καί Νουμά Πομπιλίου, ώς 
έξηκριβώθη έκ των τελευταίων ά- 
νακαλύψεων τών σοφών ρωμαϊ
στών.

ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ 
Βασιλεύς τών Όρέων
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lAQNI ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,
Α1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙΤΗΣ^ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,, 

κ· ΓΥΠΑΡΗΣ ΩΣ ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΟΣ.-ΠΩΣ ΤΟΥ ΗΡΘΕ ΤΟ ΞΑ-
ΦΝΙΚΟ.-Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΣΕ ΦΥΛΑΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΚΟ

Παρουσιάζουμε σήμερα, σόμφω- 
μέ τήν ϋπόσχεσι πού είχαμε δώ 
στό προηγούμενο φύλλο τής 

απαρούνας» τόν κ. Παύλο Γύ
ρη ώς εϋθυμογράφο. Ό κ. Γύ
ρης, ό γνωστός όπλαρχηγός, συ 
θίζει κατά τάς ώρας τής σχο- 
ς του καί δταν έχη έκτελέσει 
πρόγραμμα των καθημερινών 

) φόνων, νά έπιδίδεται στή σά
ρα. Ό κ. Π. Γύπαρης έχει έτοί- 
υς πρός έκδοσιν κάμποσους το
υς ευθυμογραφημάτων εις τά δ
ία μέ περισσήν χάριν καί γοη- 
ιτικήν φαιδρότητα έκθέτει πώς 
όνευσε τά 3.333.333 θύματά του 
ί πώς ηύφραίνετο μέ τό θέαμα 
) ψυχορραγήιματός των. Ό κ. 
παρης μετριοφρόνως φερόμενος 
ιλεϊ περί 3.333.333 «κουνουπι- 
», ή μετριοφροσύνη του δμως 
τή δέν έξαπατά κανένα. Είμεθα 
; θέσιν νά γνωρίζωμεν δτι δέν 
όκειται περί κουνουπιών, αλλά 
ρί καλώς έννοουμένων άνθρώ- 
>ν, είς τούς όποιους ό γενναιό- 
>ρος όπλαρχηγός έχει χαρίσει 
ν παράδεισον.
Μέ τόν τρόμον είς τήν ψυχήν συ- 
ντήσαμεν τόν κ. Γύπαρην εις τήν 
θουσαν ένός ζαχαροπλαστείου 
ρά τά Χαυτεΐα. Ό φίλος όπλαρ- 
γός, έπί τή θέα μας, έξερράγη 
; έπιφωνήματα χαράς.
—Τί γίνεσθε, άγαπητέ; Έδιάδα- 

στήν «Παπαρούνα» σας πού μέ 
'αγγέλατε γιά εύθυμογράφο στό 
όμενο φύλλο σας.
—Συγγνώμην, καπετάνιο, έψιθυ 
σαμε. θά έπρόκειτο περί τυπο- 
ιαφικοΰ λάθους...

0 ΤΑ ΚΡΥΦΟΜΙΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

Κάποια βραδειά τρελλή χοροΰ 
αυτό συνέδη πρό καιρού:

Ιρα πολλή φλερτάριζαν σέ ϋφος 
(σοδαρό, 

ς πού τούς έσυστήσανε κι’ άρχί- 
(σαν τό χορό.

κείνη ήταν σάν Μαμμούθ, ωραία 
(δεσποινίς

’ έκεϊνος μικρο'σκοπικός, κύριος 
εΰγενής.

ά έκεΐ πού έκεϊνος τοΰ ταγκό φι- 
(γοΰρες άρχινοΰσε

’ αύτή γιά εύκολία της στά χέ- 
(ριαζτόν κρατούσε,

|ς έψιθύρισε γλυκά: —«Ώ, δέν 
(σάς κολακεύω,

>σο αισθάνομαι.... έλαφρός μαζύ 
(σας σάν χορεύω !»

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

3 οωφφερ βγαίνει περίπατο μέ τή 
γυναίκα του καί τό παιδί του.

—Μή ζητάτε νά δικαιολογηθήτε, 
φίλτατε! Σάς έννοώ πολύ καλά. 
Επειδή επιστέψατε καί σείς στό 
θρύλο δτι δέν κάνω στή ζωή μου 
τίποτ’ άλλο παρά νά σκοτώνω κου 
νούπια άπό τό πρωί ώς τό βράδυ, 
ένομίσατε δτι θά ήταν πολύ άστεΐο 
νά βάλετε τούς άναγνώστας σας 
νά μέ φαντασθούν ώς εύθυμογρά
φο. Τί θά λέγατε λοιπόν άν σάς 
εδεθαίωνα δτι δέν έπέσατε έξω 
καί δτι πραγματικά έχω σκαρώ
σει μερικά εύθυμογραφήματα;

—Μήπως έχετε γράψει τήν ιστο
ρία τής μονομαχίας σας μέ τόν κ. 
Μιχαλέα;

—’Όχι άκόμη, είπε ό καπετάν 
Παύλος. ’Αλλά έχω κάτι άλλα κα
λά κομμάτια πού θά γελάση ό διά 
ολος ο όρετσίνατος καί τοΰ παπά 
ή γουρούνα, σάν θά μπουν στήν 
«Παπαρούνα».

Συγχαρήκαμε τόν κ. Γύπαρη 
γιά τόν ώραϊο, άν καί άκούσιο στι 
χο του καί τόνε ξαναρωτήσαμε.

—ιΕΐνε Αλήθεια, κ. Γύπαρη, δτι 
κάποτε σάς έμπάτσισε έν μέση ό- 
δω ό κ. Κώστας ’Αθάνατος;

Είς τό άκουσμα τοΰ όνόματος 
αύτοΰ, ό κ. Γύπαρης έπήδησε ά- 
πάνω στό κάθισμά του.

— "Ας μήν έλέγετο ’Αθάνατος ό 
κ. ’Αθάνατος, είπε ό κ. Γύπαρης 
καί ό άνθρωπος αυτός είνε ζήτη
μα άν θά ζοΰσε σήμερα.

Ήτο τόσο μειλίχια ή έκφραση 
τοϋ καπετάνιου, λέγοντας αύτάς 
τάς λέξεις, ώστε δταν συνήλθαμε, 
εύρεθήκαμε στόν παράδεισο....

ΑΠΟ ΙΟΝ ΧΟΡΟ TON ΝΕΚΡΟ0ΑΠΤΟΗ

Οί προσκεκλημένοι Πεθαμενατζή- 
δες μπαίνουν στή σάλα τοΰ χοροΰ.

ΓΡΙΦΟΙ, ΛΕΞΙΓΡΑΦΟ1 
ΚΑΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΙΠΑ

Α’.
’Άν τό «Π λα» στήν αρχή βάλης 
καί τό «στή» στή μέση βάλης 
καί τό «ρας» στό τέλος βάλης 
στρατηγό ό·’ Αποτελέσηις.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς. *0 λύτης θά τυφεκί
ζεται έπί τόπου.

Β’.
Είμαι χώρα τής ’Αμερικής 
καί λέγομαι Μεξικόν. 
”Αν τό «Μ» μοΰ βγάλης 
καί στή Φέσι του τό «Λ» βάλης 
δέν θά είμαι πλέον Μεξικόν, 
άλλα θά γίνω Λεξικόν.

Σημείωσις. Κι’ έτσι δέν κοπιά
ζετε γιά νά βρήτε τήν λύσι.

Γ”.
Είμαι ένας ήρως άριχαΐος 
υιός τοΰ Θησέως 
καί ονομάζομαι ’Ιππόλυτος 
αν χάσω τό ένα μου καί τό άλλο μου 

(σάνδαλον 
τότε πρός κοινόν σκάνδαλον 
Αφού προσδέσω καί τό Ξ 
γίνομαι Ξυπόλυτος. Τί είνε;

Δ’.
Συμπληρώσατε τά φωνήεντα ποΰ λεί 

πουν άπό τάς κατωτέρω λέξεις καί άν 
καταλάβετε τίποτα, νά μά; τρυπήσετε 
τή μύτη!
Μ.κ.φρψ.μ Π..κκ.ζΛ..ν. Ν..·ννν..ψ..ψ.- 

χ.κφ

ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
— Αυτός ό άνθρωπος μοΰ ζητάει 

ενα κατοστάρικο δανεικό. Τί λες, νά 
τού δώσω; Τόν ξέρεις καλά;

— Τόν ξέρω σά νάμουν έγώ ό ί
διος. Μή γελαστής καί τοϋ δώσης!

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΕΓΑΑΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

Εις τά εκατομμύρια των κατοίκων 
τοΰ πλανήτου μας, τά όποια περιμένουν 
πώς καί τί τήν ημέραν τής εκόόσειός 
μας, είνε γνωστοί αί θυσίαι είς τάς ο
ποίας υποβάλλεται ή «Παπαρούνα» διά 
νά μή τούς δυσαρεστήση εις τό παραμι
κρόν. Οΰτω ή «Παπαρούνα» δέν έφεί- 
σθη έξόδων (Απάδειξι; δτι τά γραφεία 
τής «Παπαρούνας» έχουν τρεις εξό
δους κινδύνου, χάρις εις τάς όποιας τό 
προσωπικόν μας έσο'εβη κατ’ έπανάλη- 
ψιν άπό τόν ένβουσιασμόν των άναγνω 
στών μας πού έρχονται με σανίδες άνά 
χεϊρας διά νά μάς συγχαρούν διά τά 
ο'ιραϊα δημοσιεύματά μας) ή «Παπα-

Ή Παπαρούνα» μετεκάλεοε ειδικήν 
ύμ ώραιοτάτην μασσέζ έκ Παρισίων. 
ροΰνοί» λέγομεν δέν έφείσΟη εξόδων 
καί κόπων διά νά φανή άνταξία τής 
εμπιστοσύνης μέ τήν οποίαν τήν τιμά 
τό Αναγνωστικόν τη; κοινόν.

Εϊμεθα σήμερον είς θέσιν νά δια&ε- 
βαιώσωμεν τά έκατομμύρια των άναγνω 
στών μας δτι ή «Παπαρούνα» μετεκά- 
λεσεν έκ Π άριστων ειδικήν καί ώραιο- 
τάτην μασσέζ διά νά γαργαλίζη μετά 
χάριτος καί δή είς τά ευπαθέστερα ση
μεία των τού; άναγνώστας εκείνους, οί 
όποιοι θεωρούν ύποχρέωσίν των νά μή 
γελούν μέ τά αστεία τής «Παπαρού
νας». ’Επίσης τό καλόν αυτό περιοδι
κόν κατήρτισεν υπηρεσίαν μεταποιήσε- 
ως μεταχειρισμένων αστείων ώς καί 
φρεσκαρίσματα τετριμμένων λογοπαι
γνίων. ’Αλλά καί άλλην καινοτομίαν εΐ 
σάγει ή «Παπαρούνα». Κάόε αναγνώ
στης καί άναγνώστρια δύναται έπί τή 
προσαγωγή είς τά γραφεία μας τών πε- 
ρυσινών τόμων της — αύτό θά είνε 
δυνατόν νά γίνη μετά έν έτος άπό τής 
ημέρας πού έξε,δόθη τό πρώτον μας 
φύλλον — νά λαιμβάνη δωρεάν τά φύλ
λα τοΰ μεθεπομένου έτους, έάν καί έφ’ 
δσον θά έχουν έκδοθή. "Ας είνε ήσυχοι 
οί άναγνώσται τής «Παπαρούνας». Ή- 
μπορούν νά κ ο ι μ ώ ν τ α ι ήσυχοι, ά ρ- 
κεΐ νά διαβάζουν άνελιπώς τό περιο
δικόν μας, μίαν ώραν πρό τής κατακλί- 
σεως, μίαν ώραν κατά τήν κατάκλισιν 
καί μίαν ώραν μετά τήν κατάκλισιν.

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

ΚΡΙΑΡΙ ΓΙΑ ΚΡΙΑΡΙ!

Στήν έξοχή έπηγε τό ταιριαστό 
(ζευγάρι, 

άέρα γιά νά πάρη 
λιγάκι καθαρό, 
μιά Κυριακή πού έκανε πολύ γλυ- 

(κόν καιρό.
Αυτός γιά τή γυναίκα του έσκά- 

(ρωσε μιά κούνια 
κΓ άψοΰ λίγο τήν έσπρωξε όσο νά 

(πάρη φόρα, 
πήγε νά μάση λούλουδα, άνεμώ- 

(νες καί «κουδούνια» 
έτσι γιά λίγη ώρα.
Κι’ έκείνη σάν σταμάτησε ή φό- 

(ρα ποΰχε πάρει, 
ήθελε κι’ άλλο σπρώξιμο γιά νά 

(μη σταιματήση 
"κ" είπε θαρρώντας ό άντρας της 

(πώς είχε πειά γυρίσει: 
«Σπρώξε με λίγο, Πέτρο μου!» Μά 

(ήτανε—κριάρι.

ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
’Από τό προηγούμενων φύλλον μας έγ 

καινιάσαμεν χάριν τώνΆναγνωστών τής 
«Παπαρούνα;» τό λεγόμενον «Μάθημα 
Δημοσιογραφίας», τό οποίον, περιττόν 
νά τονίσωμεν, έσημείωσε μεγίστην έπι- 
τυχίαν μεταξύ τοΰ αναγνωστικού κοι
νού, τόσον τοΰ ΐδικοΰ μας, δσον καί 
τών άλλων έιφημερίδων, πού δέν έχουν 
ούτε τήν κυκλοφορίαν, ούτε τήν σοβα
ρότητα τής «Παπαρούνας». Έδιδάξα- 
μεν λοιπόν είς τό προήγούμενον μάλ
λον μα; τούς άναγνιόστα; μας ποια 
προσόντα πρέπει νά έχουν’ διά νά έκτε- 
λοΰν καθώς πρέπει τόν ρόλον των ώς 
άναγνώσται τών καθημερινών συναδέλ
φων τού λευκού, τοΰ κίτρινου, τοΰ πρα
σίνου, τοΰ ύπολεύκου, τοϋ υποκίτρινου, 
τοΰ ύιποπρασίνου καί τσΰ παρδαλοΰ τύ
που, νπεσχόιμεθα δέ δτι είς τό επόμε
νον φύλλον τής «II απαροίηας» τό ό
ποιον κατά σύμπτωσιν κρατάτε τήν 
στιγμήν αύτήν στά χέρια σας, θά σας 
έδιδάσκοιμεν περί τών προσόντων, πού 
πρέπει νά έχη κανείς διά νά γίνη συν 
τάκτης μιας τών ’Αθηναϊκών έφιψμερί- 
δων τή; προτιμήσεώς του. Προηγου
μένως δμως, θά έπεθυιιούσαμεν (είνε άλ 
λωστε αυτή ή έπιθυμία καί μερικών έκ 
τών 1.500.000 αναγνωστών μας έν Έλ 
λάδι καί είς τό εξωτερικόν) νά συμπλη- 
ρώσωμεν τό προηγούμενον μάθημα καί 
νά διαφωτίσωμεν τούς άναγνώστας μα,; 
περί τών προσόντων πού χρειάζονται 
διά νά είνε κανείς αναγνώστης τών συ
ναδέλφων τοΰ έβ'δομαδιαίου, τοΰ δεκα
πενθημέρου καί τοΰ μηνιαίου περιοδι
κού τύπου.

Καί εΐς~τό μάθημα αυτό θά τηρήσω- 
μεν τήν αλφαβητικήν σειράν καί τούτο 
πρός αποφυγήν παρεξηγήσεων. Πάν
τως καί άν γεννηθούν παρεξηγήσεις έκ 
μέρους φιλοδοξών συναδέλφων πού έπι 
θυμοΰν νά έχουν εΐ; δλα τι’ιν πρωτοκα
θεδρίαν, δέν θά φταίμε μεϊς, αλλά τό 
έλληνικόν άλφάβητον. "Α; έφρόντιζαν 
οί αγαπητοί συνάδελφοι έγκαίρως πρός 
έξασφάλισιν τή; προτεραιότητας. Έπί 
παραδείγματι: τί θά εμπόδιζε τό αγα
πητό «Μπουκέτο» νά τιτλοφορήται «Ά- 
μπουκέτο» καί έτσι νά έρχεται πρώτο 
στήν αλφαβητική σειρά; Τό ίδιο θά μπο 
ρούσε νά κάνη καί ό φίλτατος «Θεα
τής», πού θά έκινδύνευε όμως νά γί
νη... «’Αθέατος» καί τό μοιραίον αυτό 
«Α.» θά έγινετο άλφα στερητικόν τή; 
κυκλοφορία; του. Κατά τόν ίδιον τρό
πον καί ή αγαπητή «Ιδέα» άπό «’Ιδέα» 
θά έγινετο «Άπιδέα» ή «Άντδέα», ή 
«Νέα 'Εστία», «Άεστία», «Άστία» καί 
«’Ανέστια» κ. ο. κ.

'Οπωσδήποτε άς πάρουμε τήν κατά- 
στασι δπως είνε, μολονότι ούτε έμάς 
τούς ίδιους συμφέρει, έφόσον ή «Πα
παρούνα» μας, μή ουσα «Άπαπαροΰνα» 
θα έλθη σέ πολύ χαμηλή σειρά, πάν
τως δμως θά είνε έπάνω άπό τό 
«Φλερτ» καί άπό τή «Χρεοκοπία», πού 
μόνο ένα «ψ» τήν χωρίζει άπό τό τε
λευταίο γράμμα τοΰ 'Ελληνικού αλφα
βήτου, τό Ω.

Καί τώρα στό μάθημα.
Π ροσόντα άπαιτούμενα διά τούς ά

ναγνώστας τοΰ ’Αθηναϊκού περιοδικού 
τύπου.

Α'. «ΕΒΔΟΜΑΣ».

Διά νά είσθε άναγνώσταης τής «'- 
βδομάδος» 6έν άρκεϊ νά διαθέτετε ένα 
τεσσάρι τήν εβδομάδα καί νά ξέρετε 
Ελληνικά. Πρέπει νά ξέρετε τά ελλη
νικά, τά ειδικά έλληνικά τοΰ διευθνν- 
τοΰ της κ. Ντόλη (άνάγνωθι: ’Απο
στόλη) Νικ. (άνάγν. Νικολάου»—βα 
(άνάγν. Βασιλειάδη) Σύνολον: Ντόλη 
Νίκβα. Ή γνώσις τής ν’έας αυτής νεο
ελληνικής, πού αποτελεί ΐδιότυπον κα
τασκεύασμα τον Ιδιου, Αποκτάται κα
τόπιν σειράς μελετών καί αποκλειστι
κής άναγνώσεως τών έργων τοΰ έν λό 
γο> συγγραφέως έκ τών οποίων έκδί- 
δονται τρεις τόμοι καθημερινώς. "Αν 
είνε αληθές τό λεγόμενον δτι μερικοί 
συγγραφείς γράφουν μέ τά πόδια, τό
τε δ κ. Νίκβας είνε σαρανταποδαροΰ- 
σα. Λέγεται στι τό μέχρι πρό μιάς ώ
ρας τελευταίο ρομάντσο του ύπδ τόν 
τίτλον «Πέντε κουφάλες σέ μιά έλιά» 
τό έγραψε ό κ. Νίκβας έντό; ένός χι
λιοστού τοΰ δευτερολέπτου! Αλλά δέν 
είνε μόνον αύτά τά προσόντα πού πρέ
πει νά έχη ένα; άναγνιόστη; τή; «Ε
βδομάδας». Έκτος τοΰ δτι πρέπει νά 
ξέρη τά νέα έλληνικά τοΰ κ. Νίκβα 
(ήτοι τήν ννκβικήν διάλεκτον) Ανάγκη 
πάσα νά ξεχάση καί τήν μητρικήν του 
γλώσσαν. ΊΙ τοιαύτη νόσος καλείται 
«άπονίκβωισς».

Β'. «ΘΕΑΤΗΣ»

Διά νά είνε κανείς αναγνώστης τοΰ 
«Θεατού» δέν πρέπει νά έχη διαβάσει 
κανένα περιοδικόν, έκδοθέν πρό πεντη 
κονταετίας καί πέραν διότι θά τοΰ έπα 
νέλθουν δλαι αΐ παλαιαί άναμνι'ισεις τή; 
παιδική; ήλι> ία; τοΰ παππού του. Νά 
έχη ακράδαντον πίστιν δτι αύτά πού 
διαβά-ει στόν «Θεατή» είνε ή λεγομένη 

«φιλολογία» καί δτι, διαβάζοντας τα* 
μορφώνεται.
Γ'. «ΜΠΟΥΚΕΤΤΟ»

Διά νά είσθε αναγνώστη; τοΰ «ΜπιΛι- 
κέττου» πρέπει νά διαθέτετε^ έκτος τών 
εβδομαδιαίων· τριών τετραδράχμων, πού 
χρειάζονται διά νά αγοράζετε καί τά 
δύο προηγούμενα περιοδικά (καί τοΰτο 
γιά νά μή σάς ξεφύγη καμμιά γνώ- 
σις!) είκοσιπέντε ώρες τό 24ωρο γιά 
νά τό διαβάζετε δί-όκληρο καί γιά νά 
μπορήτε νά βεβαιοισετε έν συνειδήσει 
δτι διαβάσατε τό μισό! Νά άντριετε σέ 
μορφωμένη κοινωνικέ] τάξι καί νά εϊ- 
σαστε τό λιγιότερο καθηγητής τοΰ Πα
νεπιστημίου, ή τοϋ Πολυτεχνείου, δικη
γόρος, γιατρός, έπίσκοπος, φοιτητής, 
έμπορονπάλληλος κλπ. Νά νοιώθετε ά
πό ζωγραφικήν αρκετά όίστε νά έκτι- 
μάτε κατ’ αξίαν τά σκίτσα πού συνο
δεύουν τά ευθυμογραφήματα τοΰ κ. 
Σταμ. Σταμ. Καί τέλος: Νά διβάζετε 
τήν «Οικογένειαν» καί τά «Παναθή- 
ναια».
Δ'. «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Διά νά είσθε άναγνιόστης τής «Οι
κογένεια;» πρέπει νά έχετε προσόντα 
αναγνώστου τοΰ · «Μπουκέττου» καί έ
να τετράδραχμον άκόμη.

Ε'. «ΠΑΝΛΘΠΝΑΙΑ»

Τά ίδια προσόντα μέ τήν προσθήκη^ 
ένός τετραδράχμου παρσ-τάνω...

Άλλα — νά πάρη ό διάβολος! —ι 
μας πήρε ή ιορα καί δ χώρο; δέν μάς 
έπιτρέπει νά μτοίιμε στό αάθημα περί 
τών προσόντων, πού απαιτούνται διά νά 
γίνη κανείς «συντάκτη;» έφημερίδο; ή 
«συνεργάτη;» περιοδικού. Έξ ιΰ.λου δέν 
έτελειιόσαμε άκόμη μέ τό «άναγνωστη- 
λίκι». "Εχουμε κι’ άλλα περιοδικά: Τήν 
«’Ιδέα», τή «Νέα Εστία», τό «Ξεκί
νημα», τό «Σήμερα» κλπ. “Ωστε έχει 
δ θεάς γιά τό άλλο φύλλο!...

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

ΡΩΤΩΝΤΑΣ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ..

— Δέν μοΰ λέτε, σάς παρακα
λώ : Ποΰ είνε τό Γραφεΐον Πλη ρο« 
φοριών ;

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΗΟΝ ΑΝΤΡΑ ΙΝΣ
— Πέτρο, τό παιδί κατάπιε μια 

δραχμή... Τί νά κάνουμε;
— Νά τήν άφίσης έκεΐ που είν3 

και τήν Παρασκευή που έχει τά γε
νέθλιά του νά μή τοΰ δώσης άλλη..^

ΑΘΗΝΑΤΚΑ ΦΙΛΜ

— Κάνετε λάθος, δεσποινίς!...



St «Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

Ο κ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΟΝ ΠΗΡΕ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥ

Πείραμα υποβολής πού πετυχαίνει άπό τήν άναποδη

1H0NEM0HMENA ΑΙΑΒΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΙΣ

ΕΛΑ ΗΟ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ. .

Κι’ όντας τό σούρουπο άπλωθή τά φώ- 
(τα θά μαβήσονν 

μέσ* στοΰ γιαλού τήν ούγια 
και τά βατράχια ζωηρά στό βάλτο θά 

(πηδήσουν 
μέσα στή λάμψι άνοίγοντας τά δυνατά 

(φτερό ύγια.

στ’ ά- 
άνέόω,

"Ελα, στό μισοφέγγαρο τοΰ μπράτσου 
(σου νά γύρω 

»’ άπάνω στών στηθιών σου τήν παν- 
(σέληνο!

Π ώς θέλω νά μεθύσω άπό τό μύρο 
«οΰ άπ" τό μαλλί σου χύνεται τό 

(ρό σάν

"Ελα, στά δυό τά μάτια σου, 
(στέρνα σου ν’

Αούνε σάν περιστέρια, 
^τσν άπ» περιέργεια, 
βαρέθηκα τόν ερωτο ό φτωχός νά ώα- 

(κονεύω.

κατσα- 
σέίλινο!

— Κάτω οϊ κοιλαράδες ! 
wwmwvwmwwvwwmh 
’Έλα στό μισοφέγγαρο τού μπράτσου 

(σου νά γύρω 
άοτάνω στών στηθιών σου τό Βεζού- 

(βιο 
έ'λα νά μού θυμίση; νά σέ δείρω 
άπέ στόν κόσμο ας γενή ντελού&ιο...

(’Από τήν καινούρια μου συλ- 
λοή «ΠαπαρουνόφυΛλα καί 

Τσικουνίδες»)
ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Αίνιγμα :

’Επάνω εχω κεφαλήν, 
στό μέσον μου κορμον, 
χεΐρας δεξιά κι’ άριστερά 
καί άπό κάτω πόδας. 
Τί είνε ;

Λ ύ σ ι ς :
Ό Γαΐδαρος.

*«*
Αίνιγμα :

Είμαι ρόφημα σπουδαίο 
στη ζωή αύτή τήν (άχαρη, 
μέ καφφέ δλοι μέ' φτιάχνουν 
καί μέ ζάχαρη.
Τί είμαι ;

Λ ύ σ ι ς :
Τό Σκουμπρί.

***
Αίνιγμα :

Γράφω στίχους έμπνευσ μένους 
μέ έρώτων οίμωγάς, 

μακρυά μαλλιά άφίνω 
καί εκδίδω συλλογάς.
Τί είμαι ;

Λ ύ σ ι ς : 
Βλάξ.

X.

κι’

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΙΧΩΣ ΛοΠΑ

/ |ΤΑΜ£ΙΟΝ|

*Η ζωή ένός Ταμία !

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΖΗΛΕΙΑ

1ι

Έλα μέσ’ άπό τ’ άνηθο τοΰ απόκρυφου 
(τού σύκου

κι’ απάνεμα σηκώσου
μέ τήν ορμή τήν άγρια χουιμάω τοΰ 

(μπολσε&ίκου 
δικό μου τ’ αποφάσισα νά κάνω τό δι- 

(κό σου!...

κι’ 
κι'

ΑΚΡΙΒΩΣ ΓΓ ΑΥΤΟ
— "Ακούσε δω, γυναίκα. Είπα 

τοΰ Πυθαγόρα νά έλθη απόψε νά 
φάμε μαζΰ...

— Είσαι στά καλά σου, χρστια- 
νέ μου; Ή υπηρέτρια μάς ει^υγε, το 
παιδί βγάζει τά δόντια του καί κλαίει 
διαρκώς, ό χασάπης μάς έκοψε τήν 
πίστωσι κι’ έγώ έχω τά νεΰρα μου... 
Σήμερα βρήκες να τόν φέρης;

, — Σήμερα είνε ή πειό κατάλληλη 
ευκαιρία. Ξέρεις ju τόν Πυθαγόρα 
είμαστε παληοί φίλοι καί τόν αγα
πάω τόν αφιλότιμο... Τόν φέρνω α
πόψε στό σπίτι γιατί έχει άποφασίσει 
νά παντρευθή καί δέν μπορώ νά τοΰ 
βγάλω τήν ιδέα...

— Κύριε Λούστρο, θά κυττάξης 
επί τέλους μπροστά σου ;!

ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΩΝ
—, Πόσων χρονών εινε ό παποΰς 

σου;
— Δέν ξέρω, άλλ άτόν έχουμε πο- 

λύν καιρό.

ΥΠΟΘΗΚΑΙ
"Αν καμμιά φορά έγκλημα* 

τε, ζητήσατε άπό τό κακουργ3 
κεΐον να σάς καταδικάση σέ, 
βια καταναγκαστικά έργα. J 
φορετικά θά μείνετε σ’ δλη σολ 
ζωή άνεργος.

Κάνε τό καλό καί ριχτό στό 0 
λό. Δέ θά τό ξαναόης. u

u
’Αγάπα τό φίλο σου μέ τά έ 

τώματά του. Πρό πάντων δτ£ 
φίλος σου είνε σπάταλος. "( 
τοΰ θά φάς όλα τόν άφίνεις. ή

«*« >
Φοβοΰ τάς διαβολάς καί δτ<ν 

νε άληθεϊς. Πρό πάντων τότε_

’Αγαπάτε τούς έχθρούς σας< 
νε ό καλύτερος τρόπος γιά νά 
σάς φάνε τό κεφάλι...

«Μ
«Μήν πιστέψης τή γυναϋί 

Είνε ψεύτρα...» Τήν ίδια γνώμ 
χει κι’ αύτή γιά σένα, ώσπούσ 
τρώει δλα καί εϊσαστε «πάτα/

X

Τ

υ

ΛΑΛΕΙ Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥ X

ΥΠΟ ΝΙΚΟΥ Β. ρουτ:
(Περίληψις των προηγουμένων) 

Μπορείτε νά τήν έχετε χωρίς νά κοπιάσετε 
τά περασμένα φύλλα μας άν πάτε ν’ άγοράσετε 

Ή Διεύθυνσις 
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Νά άπ’ αύτά κι’ αυτά κι’ αύτά βαρέθηκα δ καθμένος 
καί έμεταάνοιωσα πικρά πού ήμουν παντρεμμένος.***
Μά-τί νά κάνω; Υπομονή λοιπόν κύρ έαυτέ μου, 
τόσο στραβά κι’ ανάποδα δέν μούρθανε,ποτε μου! 
Άπ’ τή στιγμή πού βάλθηκα κι’ έγώ νά ήσυχάσω 
από τά τότε μ’ έβαλε δ διάβολος νά σκάσω. 
Ανάθεμα τίς ηθικές προλήψεις πού μάς χάνουνε! 
Στόν κόσμο αύτόν δτι κανείς δέν κάνει, τοΰ τό κάνουνε. ***
"Ετσι κι’ έγώ πού τίμιος είχα άποφασίσει 

νίμαι σ’ δλη τή ζήση, 
αντί νά γίνω εύτυχής 
γερός, βαρβάτος καί παχύς, 

είδα στή γή πώς γίνονται πολλά σημεία καί τέρατα, 
κι’ ή τιμιότης μου ή χαζή 
μετά τής ήθικής μαζύ

στήν κεφαλή μου γίνανε, άλλοίμονο... δυό κέρατα!***
Κι’ άν θέλετε Αγαπητοί, 
Ακούστε πώς καί διατί: ***

Φαίνεται — πράγμα π’ έφερε ευθύς τάς συνέπειας — 
δτι παράγινα ήθικός, φεΰ, μέχρις Αηδίας!
Καί οί γυναίκες στή ζωή πού κυνηγούν τίς τύχες, 
συγαίνονται τούς ήθικούς δπως τίς... άσπρες τρίχες! 
Γι’ αύτδ μιά μέρα π’ έβγαζα τίς κόττες μου περίπατο, 
'άπ’ τήν ταράτσα ένό; ψηλοΰ σπιτιοΰ — θά ήταν τρίπατο!— 
Βλέπω νά πέφτη ένα χαρτί σάν ύποπτο λιγάκι 
πού νά σάς ’πώ μοΰ φάνηκε πώς ήταν ραβασάκι. < 
"Επεσε κάπως πιό κοντά στήν ερωτιάρα Αόλα, 
τό σήκωσα, τό διάβασα καί τά μυρίστηκα δλα!***
Ήταν γραμμένο κι’ άπ’ τίς δυό μεριές έλλείψει χώρου, 
κι’ δ χαρακτήρ δ γραφικός φαινότανε Κοκόρου.
«’Αγάπη μου, τής έγραφε, κοΰκλα μου, περιστέρα μου! 
αχ τί γλυκά περάσαμε προχθές στήν... Κοττετσιέρα μου!

στά χάδια σου καί στά φιλιά 
στήν πουπουλένια σου άγχαλιά! 

Τήν ευτυχία π’ ένοιωσα άκόμα νά πιστέψω, 
τό ίνδαλμα μου είσαι σύ, σένα Αγαπώ τρελλά, 
άπό τόν κουτοάντρα σου θέ νάρθω νά σέ κλέψω, 
κι άμα μιλήσει τίποτα τόν κάνω έγώ καλά. 
Τό βράδυ κατά τίς έννηά σέ περιμένω απόψε 
κάνε πώς πάς στόν καμπινέ κι’ έτσι μέ τρόπο κόψε, 
θά μ’ εδρης στή γνωστή γωνιά καί πάλι μοναχό μου 
θάχω τά φώτα δλα σβυστά στό αύτοκίνητό μου. 
"Ελα κι’ έδώ θά φαγωθούν κεφάλαια καί τόκοι!

Σ’ Αγόρασα χθές γιά στολίδι 
ένα σπουδαίο δαχτυλίδι, 

π’ έχει διαμάντι λαμπερό τρανό σάν...καλαμπόκι!

"Αλλο δέν έχω νά σοΰ πώ' φιλώ λοιπόν τ’ αγέρι 
καί τό φιλί πού τοΰδωσα στά χείλη σου θά φέρη.

Πάντα δικός σου 
δ Κοκός σου 

Γ. Γ. Χαιρετισμούς στόν άντρα σου. Τώρα πού εγιν’ έτσι 
ήθελα νάξερα χωρεϊ νά μπή μέσ’ τό κοττέτσι;»

***
”Ε ρε ποιός είδε τό Θεό καί δέν τόνε φοβήθηκε! 
τίναξα τίς φτεροΰγες μου κι’ δλη ή γης κουνήθηκε! 
«Παληάνθρωπε, κακάρισα, νά σ’ είχα Αντιμέτωπο!

Και εις τή σκέψη έκμανείς 
δτι δταν γέρνα κανείς 

ένει τά νώτα του ασφαλή μά δχι καί τό μέτωπο, 
πάνω στήν άπιστην δρμώ 
καί τήν άρπάζω άπ’ τό λαιμό.

«’Αγάπη μου! βρυχήθηκα, άγρια λυσσασμένα! 
λολάκι μου τ’ ήταν αύτδ πού έκανες σ’ έμένα;!

Κι’ αμέσως δλος δ θυμός μοΰ κόπηκε δ μεγάλος... 
Βλέπετε ■’•ταν ώμορφη πού νά τήν πάρη δ διάλος!***

Κι’ αύτή κουνώντας τά φτερά 
μοδπε όπως πάντα τρυφερά:

—«’Αγροίκε! άπαλίτιστε, ηλίθιε, ζηλιάρη, 
καί παλιοξεκουριάρη!

’Αχάριστε μέ τίς σκηνές αύτές θά μέ τρελλάνης!
Δέν φταις έσύ, μά φταίω έγώ 
πού πήγα νά σοΰ κάνω αυγό 

άφοΰ δέν ήσουν άξιος άνίκανε νά κάνης! 
’Ανάξιε γιά κούνησε λίγο τήν άδεια κούτρα σου...· 
μήπως νομίζεις πώς έγώ ήμανε γιά τά μούτρα σου; 
"Επρεπε νάνα σύζυγο πλούσιο κι’ έλεγκάν, 

άδίκως χαραμίστηκα!

’Εμέν«χ μου ζητήσανε τό χέρι κάν καί κάν! 
θεέ μου, πώς συγχίστηκα!...

***
Καί στρέφουσα τά νώτα της άνφάς τοΰ σύζυγού της, 
σιγά-σιγά άνεχώρησε διά τό ραντεβού της.

"Ετσ’ είν’ δ κόσμος, σκέφθηκα, φιλοσοφών μοιραίως, 
ούτε δ πρώτος είμαι δά, ούτε δ τελευταίος!

ΚΓ ένώ έχάϊδευα άπαλά 
τά κέρατά μου τά ψηλά 

είπα: τούλάχιστόν έγώ τά ξέρω πού θρονιάζο'/ται, 
ύπάρχουνε «συνάδελφοι» π’ ούτε κάν τά... φαντάζονται!

***
Σέ λίγες μέρες κι’ άλλη μιά, ή Νίνα μέ τά μαΰρα 
πούταιν λεπτή κΓ άνάλαιφρη σάν άνοιξιάτικη,αύρα, 
τάψησε μ’ έναν τιοιητή π’ είχε μεγάλη λόξα 

νά γράφη αισθηματικά 
ποιήματα μέ τήν δκά

δλο γιά άνθη, σύννεφα καί γιά ούράνια τόξα.
***

Ανθη τής πέταγε συχνά μέ πόνο τραγουδώντας, 
κΓ αύτή περνούσε τή ζωή 
άπό τό βράδυ ώς τό πρωί

τίς μαργαρίτες «μ’ άγαπά — δέν μ’ άγαπά» μαδώντας 
***

Μά στό ειδύλλιο αύτδ 
τό τόσον άλλως τε κουτό, 

δέν έδωσ’ άπό τήν άρχή μεγάλην σημασίαν... 
Μιά μέρα κι’ ένα γράμμα του τής έπιαοα κρυμμένο, 

, , ι , σέ στίχους καμωμένο,
το παραδίδω καί αύτό εις τήν... άθανασίαν!

«Συνννεφοπεταλόγδουπο 
τοΰ Πήγασσου μου τό καλπάζωμα, 
ούραν,οανθοπνίχ τρικό 
τοΰ κοττετσιοΰ τό μάζωμα!...

***
Άναμπουμπουλοστόχασμα 
τής σκέψης μου τής πόρνης, 
θαλαοσομπουρμπουλη'θρωτη 
έ ρέ ζωή καί... δρνις!»

***
’Αλήθεια! πού κατάντησε στά χρόνια μας δ έρως, 
ί-Γΰ «τοιοϋτοι» ποιηταί γυρίζουν έλευθέρως!***
Μά ένώ γελούσα ήσυχος μέ τά άστεια έκεΐνα, 
μιά μέρα εξαφανίστηκε άπ’ τδ κοττέτσι ή Νίνα!.,. ***
—Βρέ γιά σταθήτε, φώναξα περήφανα λιγάκι, 

δλες σκαρίζετε μιά-μιά
• μά δέν ιιοΰ έδωσε καμμιά,
γιά ίκανοποίησι ηθική κα’Λνα... είκοσαιράκι! ...

(’Ακολουθεί)
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A DPA ΜΕ ΤΟ ΣΑΙΞΠΗΡΟ
ΝΣΥΓΓΡΑΦΕΑΤΗΣ“ΠΑΝΑΠΑΣΤΩΝΠΑΡΙΣΙΩΝ„
ΣΎΚΟΛΦΩΣ ΤΗΣ ΛΥΓΕΡΗΣ,,

I ΤΗΣ "ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΒΙΟΛΑΝΤΗ,,
ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΥΗΣΗ

ilOHtll ΑΛΛΙΙΑΟΓΡΑΦΙ*

Βίνε τόσο καταπληκτική ή άνά- 
Βη ποϋχει σημειωμένα τώρα 
■ λίγα χρόνια ή νεοελληνική φΐ- 
Ιογία, ποΰ. σύψφωνα με τό λέ- 
ΙτοΟ μεγαλειτερου κριτικού μας 
■ Αρη Μάρη, κατάντησε νά είνε 
■αλλίτερη άπό τίς φιλολογίες 
I κόσμου άλάκερου, ώστε άπο- 
Βίσαμε νά πάρουμε τίς γνώμες 
Βώπω πού δ ιατρέψανε στά 
■μματα καί δώ καί στό έξωτε- 
Β. Κι’ άρχέψαμε άπό τό έξω- 
Βκό. Καί πρώτα-πρώτα είπαμε 
Ιπάρουμε τή γνώμη ένοΟ άπό 
Κ πιό μαγκιόρους λόγιους τούς 
■γλέζους, έχοντας κατά νοΰ 
Β οι Εγγλέζοι ήντουσάνε άπ’ 
Βιαθε οΐ πρώτοι κι’ οί καλλίτε- 
■ στή φιλολογία καί πρό πάντω 
Βνυνε νά χτιμάνε τό ώμορφο δ- 
I κι’ άν τό βρέσκουνε. Παλιά 
Βλιά αύτή καί ξηγηιμένα πράμα- 
■ Γιά τοΰτο τό λόγο ή «Παπα- 
»α», μιά καί (μπήκε στό ντορό 
Βδασκαλέιόη τούς "Ελληνες καί 
Β φιλολογία, όπως καί σέ τόσα 
Βα δέ δίσταζε νά άμολύση στή 
Βίρα τόν ϊδιονε τό διαφεντή της 
Βτή ρητή εντολή νά ψάξη νά 
■ τό Γουλιέλμο τό Σαίξπηρο, 
Β τονέ τσακώση καί νά τονέ πε- 
Βχλέση νά τοΰ πή τή γνώμη του 
Β τή φιλολογία μας, τίμια κι’ 
Β,ινείδηια, κατά πώς ταιριάζει 
Βναν Εγγλέζο πού τήν έχει κα- 
Βένη τ^ν καρριέρα του καί δέ 
Βάται νά μολοήση τήν αλήθεια 
κ τά πάνου, προς τά κάτου, 
Εά, δεξά κι’ όλατρόγυρα. Καί 
■ις: ό διαφεντής μας πέτυχε τό 
Βξπηρο, δχι στό γραφείο του 
Β Λόντρα, άλλά τήν ώρα που- 
κ τόν περίπατό του στό Κα· 
Βύ τό Πάρκο τής Νέας Ύόρκης 
■ τόν περικάλεσε νά τοΰ δώση 
■ συνέντευξη γιά χάρη τώ διά- 
■τάδωνε της «Παπαρούνας».
■ Μπα! Έλόγου σου είσαι ό 
■εντής τής «Παπαρούνας» ; εΐ- 
■> Γουλιέλμος σάν άντίκρυσε 
■οστά του τό διαφεντή μας. Καί 
Βεάρμπα Σαίξπηρος—ό θείος 

λ, άν προτιμάτε—τοΰ άπλωσε 
έρι. Τί γίνεσαι, βρέ παιδί ; 
ιλούθησε. Τί γίνεται εκείνο τό 
άκι ό Σπυρέτος ;
Ποιος Σπυρέτος ; ’Έκανε ό 

ιεντής μας μέ άπορία καί μέ 
πόση ντροπή, γιατί δέν άντι- 
]κε μέ το πρώτο περί διά ποιον 
ρέτο ρώταγε ό Σαιξπηρέτος.
Ρέ, ό Μελάς, καϋμένε! Είπε 

αίξπηρος, άντιλήβοντας τήν 
χανία τοΰ μάπα τοΰ διαφεντή

Ά, 6 Μελάς! "Εκανε ό δια- 
ής μας. Καλά! Μονάχα ποϋ- 
<«ιρό νά τονέ δώ. Βλέπεις αύ- 
μέ τήν «Άπιδέα» του, έγώ μέ 
«Παπαρούνα» μου, έχουμε χα- 
Ιδώ καί λίγον καιρό καί δέ 
ιό μασ τέ, πάρεξ μές στά χαρ- 
. Έγώ, πρόστεσε ό διαφεντής 

μαθαίνω πιο συχνά γιά τό 
■ρο μας, γιατί τονέ βρίζουνε 
ιότερα.... Πάντως, καλά είνε, 
ξέρω.
Καλό παιδί ό Πίπης, είπε ό 

ξπηρος, χαϊδεύοντας τό μου- 
α του. Καλό, καλό... Πρόστε- 
εκόμα δυό βολές, κοιτάζοντας 
κ καί σά νάθελε νά κρύψη μιά 
μη του. Ό διαφεντής μας θά- 
·, μά δέν είνε σίγουρος, πώς 
εεψε κάποια ζηλοτυπία στον 
τοΰ Σαίξπηρου, μιλώντας (ό 

ξπηρος) γιά τό Σπϋρο μας, 
δέν τονέ πέρνει τόν άνθρωπο 
λαιμό του.
Κι’ ό Βαγιόένος ; Ρώτησε ξα- 
ά ό μπάρμπα Γουΐλ, άλλάζον- 
κουβέντα. Είνε πάντα καλά 

I Π ψυχή—αύτή ή άνήσυχη ψυ- 
γιά νά πώ καλλίτερα ;

διαφεντής μας καθησύχασε 
εεβαστό ξένο λογοτέχνη καί 
τό Βαγιάνο, διαβεβαιώνοντάς
ιπώς τήν τελευταία φορά πού 
είχε δή, ό Βαγιάνος ήτανε κα- 
ίμονο πού λιγάκι άκούρευτος... 
I μπάρμπα Γουΐλ κούνησε τό 
ρέλι, ένφ ένα χαμόγελο φώτι- 
ίήν όψη του.

Πά»·τα ό ίδιος ό καλός μας 
Lνάνος- -Ιπε. Πάντα άκούρευ- 
Ικαί παντ- βολικός.
I ήθελε ν ~ μέ τό «βολικός», 
| κατάλα* ό διαφεντής
I μά ντρ Π θς.-ον£ ρωτήση 
LV& IT μέσα™ Λαρότε^ 
ϊ οίεσ7σλι«στές θά τθφεντής Β οί σχ«Λ οουνε.

Αύτή άλλωστε είνε ή δουλειά 
τους....»

Μετά, ή κουβέντα γύρισε γιά 
τόν μεγάλο μας ποιητή Καβάφη. 
Ό Σαίξπηρος ήξερε άπόξου κΓ 
άνακατωτά καμπόσα ποιήματα 
τοΰ μεγάλου Άλεξανδρειανοΰ ποι
ητή καί μάλιστα τ’ άπάγγειλε μέ 
περισσά κουνήματα. Πρό πάντων, 
έκεϊνο τό ύπέροχο «Έπέστρεφε καί 
πέρνε με νά πάμε τσάρκα, Κώστα 
—καί στάμπες νά ψωνίσουμε άντά- 
μα άπό τήν πόστα...»·

Μά έκεΐ πού ό Εγγλέζος δρα
ματικός έδειξε μεγάλο διαφέρο 
ήτανε γιά τό μεγάλο μας δραμα
τικό Γρυξενόπουλο. Άπό έξανέκα- 
θε είνε θαγμαστής του καί μάλι
στα κάποτε κόντεψε νά μετάφραση 
τό «Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέ- 
ραινας» καί νά τό παρουσίαση γιά 
δικό του. Μά ό Γρυξενόπουλος ιδι
οποιήθηκε έγκαιρα καί σταμάτη
σε τό κακό πού θά παθαίνανε οί
Εγγλέζοι, δυνάμει τοΰ «περί τύ
που νόμου». Ωστόσο, ό Σαίξπηρος 
δέν τοΰ κρατάει κάκια τοΰ άγαπη- 
τοΰ Γρηγόρη Ποπολάρου. Καί τήν 
Ιδέα αύτή τήν ξέφρασε στό δια
φεντή μας.

— Ό Γρυξενόπουλος είνε τώρα 
μεγάλος, είπε ό σεβαστός δραμα
τικός, καί τό Τζάντε είνε ένα μι
κρό νησί. “Οπου καί νάνε ό φίλος

Ό ήμέτερος ίιειΛνντης κ. Γσυλιέλ- 
μος Σαίξπηρος φωτογραφούμενος ο
πό τον ανδριάντα τοΰ πεοιφήμου “Αγ 

γλου δραματικού Πωλ Νόρ.

μου ό Γρηγόρης ό Ποπολάρος θά 
έχη κάνει δράματα οϋλους τούς Ζα 
κυθινούς καί ή μηχανή θά σταμα- 
τηση.Μήν κυττόέτε μένανε, συμπλή
ρωσε ό μπάρμπα Γουΐλ, πού γρά
φω άκόμα. Έγώ είμαι άλλο πρά
μα άπ’ τόν Γρυξενόπουλο καί ή 
’Αγγλία είνε άλλο πράμα άπό τό 
Τσάντε. ‘Όσο νά πης οί Εγγλέζοι 
είνε πολύ περισσότεροι κι’ δσα 
δράματα νά γράψης, δέ σώ- 
νονται. ’’Αλλωστε έχω σκοπό νά 
άφίσω καμπόσα δραματάκια γιά 
νά γράψη καί κάνας άλλος, παρα
δείγματος χάρη ό φίλος μου ό 
Μπέρναρ Σώς—Πικάν. Ένφ ό δι
κός σας ό Γρυξενόπουλος Ποπόλα-
ρος δέν εννοεί νά άφίση άλλονε νά 
γράψη δράμα.

Στό σημείο αύτό τελείωσε ή συ
νέντευξη μέ τό μπάρμπα Γουΐλ. 
“Ητανε καιρός. Γιατί τή στιγμή 
έκείνη άρχίσανε νά πέφτουνε κάτι 
πιστολιές.

— Δέν είνε τίποτα, καθησύχασε 
τό διαφεντή μας ό Σαίξπηρος. Ό 
κ. Πλαστήρας συζητάει φιλολογία 
μέ τόν κ. Κονδύλη....

Φ. Π.

ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΤΟΥ ΕΙΙΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

'0 νεαρό; αστυνομικός ρεπόρτερ : Διπλούς φόνο; !.... Τί χαρά !....

ΓΒ ΦΡΒΙΗΜΑ Ο IWH

Όταν ήμουν Βενιζελικιά....

"Οταν ήμουν Λαϊκιά....

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 

Ή «Παπαρούνα» τού 
Πώλ Νόρ 

είτε παρλάν είνε σο- 
νόρ 

καί αδον καί ήγητικόν 
σατυρικόν περιοδικόν

ΕΝ-ΧΟΨ^ΙΟΝ Κ ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΗΟΥ
"Η ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΩΝ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

'Όταν συμβή νά γίνη είς τό μέ
ρος δπου κατοικείτε μιά δποιαδήπο- 
τε ταραχή, δπως, καλή ώρα, προ
χθές μετά τις έκλογές, καί δήτε τήν 
θείαν σας νά έχη ’βγή στό παράθυρο, 
έχετε ιερόν καθήκον ώς άνεψιός νά 
τήν ειδοποιήσετε νά μπή αμέσως 
μέσα.

ΙΙρός τοΰτο άντι νά τής φωνάξε
τε: «θεία, εμπάτε μέσα» δπως θά έ
κανε όποιος δήποτε άλλος μή πνευ
ματώδης ανεψιός, κάνετε τά έξης:

Σφάζετε έσπευσμένως ένα άμνόν 
τοΰ φάλακτος, τοΰ άνοίγετε τήν κοι 
λίαν καί τοΰ άφαιρεΐτε τά σπλάχνα. 
Σηκώνοντάς τα τότε υψηλά μέ τό δε- 
ξί σας χέρι τά έπιδεικνύετε άπό μα
κριά στή θεία σας πού κινδν/εύετε νά 
κτυπηιθή στό παράθυρο άπό καμμία 
αδέσποτη σφαίρα.

'Εάν ή θεία σας είνε έξυπνη θά 
καταλάβη άμέσως καί θά σπεύση νά 
κλείση τό παράθυρο καί νά μπή μέ
σα στό σπίτι τηις.

Διότι τά σπλάχνα τοΰ αμνού πού 
τίς δείχνατε έσημαιναν:

—’Εντός —- θεία!
ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΗΤΟΝ

Στό γραφείο πού έργάζεοθε έάν 
δέν έχετε αρχεία, τότε πείθετε τον 
διευθυντή σας νά κάνη.

Συλλαμβάνετε κατόπιν έναν πον
τικόν αρσενικόν καί τόν άφίνετε νά 
ροκανίση τά χαρτιά τού άρχείου, 
”Αμα γίνει καί αύτό, τότε παρου- 
πάζεσθε στό διευθυντή σας καί τού 
λ*τ* :

—Κύριε διευθυντά, κάποιος έφα
γε τά αρχεία.

Ό διευθυντής φυσικόν είνε νά ρω 
τήση:

—Ποίός;
Τότε σείς τοΰ λέτε:
—Δέν ξέρω ποιός είνε, άλλά ξέ

ρω τί δουλειά κάνει.
—Τί δουλειά κάνει;
•—Είνε ’Αρχεία—τρως! (Αρχία

τρος) ·
ΜΑΘΗΜΑ ΕΚΤΟΝ

Λαμβάνετε ένα φίλο σας καί τόν 
παντρεύετε μέ μιά νέα παρδαλής 
διαγωγής πού νά ονομάζεται Βοΰλα.

Τήν άλλη μέρα τού γάμου πρωι- 
πρωΐ πηγαίνετε στό σπίτι τών νεο-νύμ 
φων καί λέτε στό γαμβρό δ όποιος 
έν τώ "εταξύ θά έχη άνακαλύψη 
τό παρελθόν τής συζύγου του καί 
θά είνε έξω φρενών:

—Φίλε μου, ψώνισες μέ τή... 
Βοΰλα!

ΜΑΘΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ
Λαμβάνετε μιά γυναίκα πού νά 

δνομάζεται Μάχη καί έάν δέν έχει 
παιδί τήν άναγκάζετε νά κάνη.

Κατόπιν σέ μιά συναναστροφή καί 
ένώ θά πήτε νά σάς κυττούν δλοι, 
βάζετε τό παιδί κάτω καί πέφτετε ά
πό πάνω του. Τότε φωνάζετε μεγα
λοφώνως :

—Πρέπει νά μοΰ στηθή μνημείον.
Οί προσκεκλημένοι θά σας έρω- 

τήσουν:
-—Διατί
Καί σείς έτοομόλονα θ’ άπαντή- 

σετε:
—Διότι έπεσα έπί τοΰ...παιδιού 

τής Μάχης·!
(Συνέχεια είς τό έπόμενον)

Κον Θεόδωρον Ροϋζάελτ, Ούάσιγ» 
των. — 'Επί τή ονομαστική σας εορτή, 
δεχάήτε έστω καί ολίγον καόυστερημέ- 
νην τήν ευχήν τοϋ προσω.-ηκού τής 
«Πα.ταρούι-ας». Χρόνια πολλά καί είς 
τό μέλλον όλιγωτέρας ά.τοπείρα; κατά 
τής πολυτίμου ζωής σας. Νά ιρυλάγε- 
οϋε!

Κον Κώσταν θρύλον, Ένταΰβα. — 
Συστήσατε, παρακαλοδμεν, είς τήν σύ
ζυγόν σας κύριον “Αλκήν Ούράνην νά 
μή μάς στέλνη χειρόγραφα γραμμένα, 
τά όποια εΰρισκόμεϋα εις τήν εΰχάρτ- 
στον fl-έσιν νά μή δημοσιεύοΜίεν. “Ας 
στέλνη χειρόγραφα λευκά καί ήμείς τά 
συμπληρώνομεν, αν πρόκειται, δ μή γέ- 
νοιτο, νά τά δημοσιεόσωμεν.

Καν Μάρλεν Ντήτριχ, Χόλλυγουντ.— 
’Ελάβομεν τήν φωτογραφίαν σας διά 
τόν κινηματογράφεικόν μας διαγωνι
σμόν, άλλ’ ή επιτροπή τήν άπέρριψε. 
Δέν σας εΰρήκεν αρκετά φοιτοζενίκ. 
Διατί;

Κον Ά. Άμακέδον, θεατρικόν επι
χειρηματίαν, ’Ενταύθα. — Γίνετε ανα
γνώστης τής «’Αλλαγής», διότι έτσι υ
πάρχει ελπίς νά παπουτσοιθήτε κάπο
τε. Δέν είνε σοκττόν ένας κοτζάμ έπι- 
χειρηματίας νά γνρίζη ξυπόλυτος! α
πλώς καί μόνον επειδή είνε συνειθν- 
σμένος!

Καν Μαρίικαν Κοτοπούλη, Ένταδθα. 
— Συμφιονοϋμεν μαζί- σας. Ή κ. Κυ
βέλη είνε ή μεγαλειτέρα ήθοποιός τής 
εποχής μας δταν σιυεργάζεσθε μαζύ 
της-

Καν Κι-δέλην Θεοδωρίδουί;) Εν
ταύθα. — Τά ίδια.

Κον Λουκαν Κανακάρην Ροΰφον, 
Πρόεδρον Συλλόγου Προστασίας τών 
Ζιόων. — Βρέ, οΰστ!

Κον Θεόφρ. Σακελλαρίδην, συνθέτην 
Ενταύθα. — Π αραπονεϊσθε δτι τά 
τραγούδια σας δέν ζοΰν πολύ. Διάδολε! 
Πώς θέλετε νά ζήσουν, άφοΰ δλοι οί 
"Ελληνες είνε καλλίφονοι καί τά 
σκοτώνουν;

Κον Νικ. Π λαστήραν, ισόβιον άρχη 
γόν τή; έπαναστάσεως, ήρωα τής κα
ταστροφής κλπ. — Το'ιρα ποΰ οί Τούρ
κοι είνε ώτησχολημένοι είς τά ζητήματα 
τή; εσωτερική; άναδιοργανώσεώ; των 
καί έχουν παραμελήσει τήν στρατιωτι
κήν δύναμίν των, είνε κατάλληλο; ευ
καιρία νά τοΰ; αναγκάσετε νά μάς υ
ποδουλώσουν καί πάλιν γιά νά ησυχά
σουμε. Έμπρό;, στρατηγέ, Θάρρος! 
Έάν θέλετε, εΐσαστε στήν “Αγκυρα σέ 
τρεις ώρες!

Καθηιγητήν ’Αϊνστάιν, Βερολϊνον.— 
Μά; γράφετε: «Μοΰ είνε δόσκολον νά 
συμβιβάσω τάς δύο θεωρίας, τήν θεω
ρίαν τή; Σχετικότητα; μέ τήν θεωρίαν 
τής Άνορθο'κτεως τών έλληνικών οίκο- 
νομικων σύμφωνα μέ τό σχέδιον Καφαν 
τάρη». Μήν ανήσυχεϊτε, κ. καθηγητά. 
Μά; άρκεϊ νά έννοοΰμεν καθεμίαν άπό 
τά; θεωρία; αίτάς χωριστά.
/.Κον Π. Μοσχοβίτην, ’Ενταύθα. — Ή 

μπορείτε να είσθε ήσυχος. Εϊμεθα εις 
θέσιν νά σά; διαβεβαιοωωμεν δτι ό 
“Αγνωστο; Στρατιώτη; δέν άνήκεν εις 
τήν πυροβολαρχίαν σα;.

Κον Φ. Μαρινέττι, ’Αρχηγόν τοβ 
φουτουρισμού, άκαδημαϊκόν, κά-π. — Τό 
έχετε καταλάβει δτι τήν σημερινήν δό
ξα··· σα; τήν οφείλετε είς τό παρελ
θόν σας;

Κον Σπ. Μερκούρην, Δήμαρχον ’Α
θηναίων, ’Ενταύθα. — Άπ» τόν τόνον 
τών δηλώσεων σας έκαταλάβαμε δτι 
έπαύσατε πειά νά είσθε Μερκουρικός.

Κους Θεοφ. Βορρέαν καί Ν. Χατζη- 
δάκην, καθηγητάς Πανεπιστημίου, Έν 
ταϋθα. — Ίκανοποιοΰμεν προθΰμω; πε 
ρ,έργειάν σας. Ή λατινική, ή σανσκρι
τική καί ή έτρουσκική είνε γλώσσαι νε
κροί, άλλ’ αγνοείται ποιος τάς έσκό- 
τωσε. Λέγεται πάντως δτι ένοχοι τοΰ 
φόνου των είνε αρχαίοι συνάδελφοί σας 
ποΰ έγραφαν ποιήματα.

Κον Γρυξενάπουλον, Ζάκυνθον. — Έ 
λάβαμεν τά 375.642, νέα μυθιστορήματα 
και εϊμεθα σύμφωνοι μαζύ σα; έπί τής 
γνώμης δτι γιά νά γράν|>η κανείς μυ
θιστόρημα, πρέπει νά εχη ΰπο- 
φέρη πολύ. “Αν είνε έτσι δλοι οί ά· 
ναγνώσται σας είνε ε’ις θέσιν νά γράυ 
ψουν μυθιστόρημα.

Κον Μπέρναρ Σώου, Λονδΐνον. — 
Μάς παρακαλεϊτε νά σάς στείλωμεν τά 
τρία πρώτα φύλλα τής «Παπαρούνας» 
διά νά διαβάσετε καί νά μορφωθήτε. 
Εϋχαρίστα>ς. Μόλις άδειάσουμε, θά σάς 
τά στείλοιμε μέ τό διευθυντή, διότι τό 
άλλο προσωπικόν μας είνε άπησχολημέ- 
νον είς άλλα επαγγέλματα.

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ



nilllllllllllllllHlIIIHnil'lliiniillllllllllllHIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllltlllllllllllllllfllllllllillillftllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
?:o.voovAOOoo<»>ooooc><><:·

HflEP®A^)IIMY8EHZiAl’N0Y
01 ΦΙΑΕΛΙΥϋΙΡΟΙ IfiFI nfflfltlH no II (brain

TOENMECK «iHiAtjmHLO^ETOYiTPAfD'IBi
ΟΠΟV ΣΠΙ ΤΕΛΟΥΣ Ο κ. ΕΛΕΥΕΕΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΒΕΝΙΖΕ-

ΛΟΣ ΚιΤΕΣΤΗ »ΣΦ»ΛΟΣ ΑΓΝίΙΡιΣΤΟΣ
ΕΛΛΑΣ,. Μάρτιος, τού άνταπο- έκδόσεως τών βενιζελικών έφημερί- 

κριτού μας.' — Μέ μεγάλην έπιτυ- δων τής Δευτέρας, ένέπλησε χαράς 
χίαν διεξήχθησαν αί έκλογαί τής πα τούς πολίτας καί προεκάλεσε θυελ- 
^ελθούσης Κυριακής καθ’ άπασαν λαν ενθουσιασμού. 'Αμέσως ή «Πα- 
«ήν Ελλάδα. ’Από πρωίας ό-αίθριος παρούνα» άπέστειλεν εις την οικίαν 
·3κί γαλάζιος ουρανός τής Ελλάδος τοϋ κ. Βενιζέλου έκτακτον άπεσταλ 
^οεμήνυε λαμπρά τά αποτελέσματα 'μένον. ρπως συγχαρή αυτόν διά την 
3»ν εκλογών κα· τά πάντα ·ττοο·ω- »·'νν·ν το·> \αι τού έκφράση τάς ευ-

Άποσυρόμενοο τής πολιτικής βό καταφύγώ έί<" τήν Άδυσσηνίαν

νίζοντο τήν μαυρίλαν, ή οποία έπρό- 
κειτο νά ξεσπάση εντός ολίγου επι 
κεφαλής τοϋ κόμματος τό όποιον δί
κην Λερναίάς υδρας έλυμαίνετο έπί 
εικοσαετίαν .τον δύστηνον τούτον τό
πον!!! Όντως! Εφόσον οί ψηφοφόροι 
προσήρχοντο ' εις τάς κάλπας. κατά 
τοσούτον οί κατάπτυστοι άνθρωποι 
τής Λέσχης έτριβαν τάς χείρας έκ 
χαράς και άγαλλιάσεως κα: δέν ήδύ 
ναντο νά συγκρατήσουν τον ένθουσια 
σμόν των. Όταν όμως έξήλθον οί Ψη 
φοσυλλέκται-καί άνήγγειλαν εις τό 
πλήθος, ότι ό Χίτλερ ήρε θριαμβευ
τικήν εκλογήν εις τήν Γερμανίαν ό
λα έκεϊνα τα πλήθη έξαλλα έξ εν
θουσιασμού έξέσπασαν εις οΰρανομή- 
κεις επευφημίας καί άνεβόων: Νά 
μάς ζήσης, Άδόλφε! Εσένα θέ
λουμε!

Ή είδησις τής έπικρατήσεως τού 
ωραίου Άδόλφου κατά τάς Έλληνι- 
κας έκλογάς, άναγγελθεϊσα διά τής 

χάς τής «Παπαρούνας» διά τόν έαυ 
τόν του καί τόν μικρόν έγγονόν του 
Ελευθέριον Κόράκου Βενιζέλον εις 
τόν όποιον ό κ Ελευθέριος Κορά- 
κου Βενιζέλος πρόκειται νά παραδώ- 
ση τήν κυβέρνησήν τής χώρας, ευθύς 
ώς συμπλήρωσή τό νόμιμον όριον η
λικίας ήτοι το τριακοσιοστόν τρια- 
κοστόν τρίτον έτος άπό τής γεννήσε- 
ώς του. Ό κ Βενιζέλος εδέγθη προ 
Ούμως τόν απεσταλμένου τής’«Πα
παρούνάς» καθισμένος έν μέσω τών 
κ.κ. Κυριάκη καί Τσερέπη. μετά 
τών όποιων τόσον στενοί τόν συνδέ
ουν δεσμοί άπό τής ημέρας κατά τήν 
οποίαν έγινεν ή πρώτη συγκινητική 
συνάντησίς των εις τόν έν Π αρισί- 
οις σταθμόν τής Λυώνος.

Ό άπεσταλμένος μόλις καί μετά 
βίας κατόρθωσε νά άναγνωρίση τόν 
μεταξόδερμον πρωθυπουργόν, ό όποι
ος μόλις είχε τελειώσει τόν καθαρι
σμόν τής καπνοδόχου τής καλύβης

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ j
I (ΣΤΗ..ΖΟΥΛΑ)

Η “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, ΕΧΟΥΣΑ ΥΠΟΧΡΕΠΣΙΝ ΑίΙΕ- 
ΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΕΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ANAl· 

KAZETALNAjnEMBH
ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΥΘΥΜΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ 
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΗΣΥΧΟΣ

Η ΣΤΥΓΕΡΑ ΤΤΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Ή «Παπαρούνα» άπαυδήσασα έκ 

τού γεγονότος- τής χρεωκοπίας τοϋ 
μελαγχ,ολικού.. συστήματος έν Έλλά- 
δι, το όποιον άγει; τούς "Ελληνας νά 
παίρνουν εις τά· σοβαρά καί τά κω
μικότερα τών πραγμάτων, άπεφάσισε 
νά παρεμβη.

Προς τούτο συνειργάσθη μετά πο
λυτίμων συνεργατών, τών οποίων τά 
ονόματα άποσιωπά διά λόγους κακώς 
έννοουμένης εντροπής καί εκδίδει τό 
έξης διάγγελμα προς τόν λαόν.

Οταν βλέπετε νά σάς καθαρίζουν 
αυγά, νά γελάτε μέ όλην τήν δυναμιν 
τρν δακρυγόνων σας άδένων. Επίσης 
νά γελάτε μεγαλοφώνως όταν σάς 
καθαρίζουν κρεμμύδια. Όποιος δέν 
γελά όταν τοϋ καθορίζουν κρεμμύδια 
θά συλλαμβάνεται καί θά «καθαρίζε
ται» αμέσως. "Οταν πλησιάζη ή ήμέ 
ρα τής έκδόσεως τής « Π απαρούνας» 
νά γελάτε προκαταβολικός έπί τρία 
εικοσιτετράωρα γιά νά συνηθίζετε 
καί νά μή σάς έλθη ξαφνικό. Προς 
το συμφέρον τού λαού καί μόνον ή 
«Παπαρούνα» ώρισε τήν τιμήν αυ
τής εις δραχμάς δύο μόνον, εινε ό
μως πρόθυμος νά θυσιάση καί αυτήν 
τήν τιμήν της εις τόν προσφέροντα 
τά περισσότερα.
*********%*****************%********4***%%*****%*%%WV»********%*%<^

του καί διά τούτο ήτο ολίγον τι με- 
λαχροινός, ώς διακρίνεται έκ τής 
δημοσιευομένης φωτογραφίας του.

— Είμαι εύτυχής καί ύπερήφα- 
νος, έδήλωσεν ό λαοφιλής πολιτι
κός. δια τό άποτέλεσμα τών έκλο- 
γών. Αισθάνομαι τόν έαυτόν μου εύ- 
διάθετον καί έλαφρόν. Ούδέποτε ή
μουν έτσι. Μόλις συγκεντρωθούν τά 
συνολικά άποτελέσματα σκέπτομαι 
νά άποσυ^θώ είς τό εσωτερικόν τής 
’Αβησσυνίας όπου ό άγαπητός μου φ: 
λος Ράς Τάφαρι θά μού δωρήση μω 
αν ώραίαν έπαυλιν. διά νά περάσω 
τάς υπολοίπους ημέρας τής πολυπα- 
θούς ζώής μου. την όποιαν έζησα μέ 
νηστείαν καί προσευχήν, στερούμενος 
καί αύτού τού έπιουσίόυ.

— "Εχετε νά είπητε τίποτε είς 
το άναγνωστικόν κοινόν τής «Π απα 
ρούνας», κ. Πρόεδρε;

— Μάλιστα, άπήντησεν ά λαοφι
λής Κρής. Είπατε είς τούς καλούς 
αυτούς φίλους μου ότι ουδέποτε θά 
λησμονήσω τάς ωραίας στιγμάς πού 
έπέρασα μ.αζύ· τους, ξεφυλλίζοντας 
τήν ώραίαν σας «Παπαρούναν». Και 
εις τό . σημεΐον αυτό, ό λαοφιλής κ. 
Πρόεδρος έτριξε τούς όδόντας έκ 
χαράς καί έβρυχήθη:

— Θά διαβιβάσω τούς τριγμούς 
τών όδόντων σας καί τούς βρυχηθ
μούς σας είς τό άναγνωστικόν κοι
νόν τής «Παπαρούνας», έίεβαίωσε 
τόν ήμέτερον τέως πρωθυπουργόν ό 
ήμέτερος συντάκτης καί προσέθεσε; 
Λυπούμαι μόνον διότι ή «Παπαρού
να» δέν τυπώνεται έπί χάρτου τρίζον 
τος καί ήχητικού. διά νά άκούσουν 
οί άναγνώσται μας τήν ώραίαν μούσι 
κήν τών προεδρικών όδόντων καί τών 
προεδρικών βρυχηθμών...

Άπό τής στιγμής τής κυκλοφο
ρίας έκάστου φύλλου τής «Παπαρου 
νας»

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝ
Τό καπνίζειν έντός τών τροχιοδρο- 

μικών όχημάτων!
Τό πτύειν έπί τού δαπέδου. Πράγ

ματι. Διατί νά μή πτύετε εις τούς 
τοίχους καί εις τά τζάμια;

Άπαγορεύομεν επίσης:
Τήν άνάγνωσιν άλλων περιοδικών, 

πλήν τών προηγουμένων φύλλων τής 
« Π απαρούνας».

Τήν κυκλοφορίαν τού αίματος εις 
τάς οδούς τών ’Αθηνών.

Τά άστεϊα. εφόσον γίνονται άπό τά 
τάνκς.

Ό παραβάτης τιμωρηθήσεται δΓ ι
σοβίου δωρεάν συνδρομής τής «Παπα
ρούνας», ή όποια θά άποστέλλεται 
εις αυτόν πάντοτε ,πρό τοϋ γεύματος 
διά νά τού κόβη τήν όρεξιν.
Έν Άθήναις. τή 6η Μαρτίου 1933.

Ό ’Αρχηγός τής Έπαναστά- 
σεως τού Γέλοιου

Υπογραφή (Δυσανάγνωστος 
διά τόν φοβον τών ’Ιουδαίων)

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ήταν ή μάννα μου μαγκίτισσα, σε- 

(ρέτισσα, 
γονέων πρός γονέων ψειριωτάκιον 
και ’γώ στό ναυτικό, ρέ, ύπερέτησα 
κΓ όχι στά κοθονέϊκα, στρατιωτά- 

(κιον!

Κάποτε μέ τρακόσους τόσους τάβαλα 
κΓ έν στόματ: μαχαίρας χίλιους πέ- 

(ρασα, 
μά περισσέψαν ένα-δυό σαράβαλα 
κΓ ένα ποτήρι αίμα τούς έκέρασα..

Είμ’ ό Μανής, μαγκίτης, περιώνυ- 
(μος, 

«φόν Φάππεν» παρατσούκλι μού κολ
λήσανε, 

νταής έχω δηλώσει έγώ μόνιμος 
καί δέ ζούν' όσοι μού κακομιλήσανε.

ΚΓ άλλοτε μέ τόν ίδιονε τσατίστηκα 
τόν έαυτό μου, γιατί έτσι μ’ άντιμί- 

(λησε 
κΓ ό ένας μου εαυτός τόσο φουρκί

στηκε 
οπού τόν άλλονε άνήλεα σκαμπίλησε.

’Ακόμα τρέ^,ω σάν τά συλλογίζομαι 
αύτό μου το μεγάλο άντραγάθημα, 
μ’ άπ’ τή βολά έκείνη σά φουρκίζου- 

(μαι 
νά δίνω τόπο στήν οργή μουγινε μά- 

(θημα!...

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ή-«Παπαρούνα συ'/επής πρός τό 
πρόγραμμά της περί ένισχύσεως τής 
συγχρόνου νεοελληνικής φιλολογίας 
προκηρύττει μειοδοτικόν διαγωνι
σμόν κατασκευής μυθιστορήματος ύ- 
πό τούς έξης δρους:

Κάθε ύποβαλλόμενον μυθιστόρη
μα δέον:

1) Νά μή είνε βαρύτερον τών έ- 
πτά όκάδων καί έλαφρότερον τής 
μιας.

2) Νά μή είνε γραμμενον ούτε είς 
τήν καθαρεύουσαν, ούτε εις τήν δη
μοτικήν, ούτε είς τήν μαλλιαρήν, ού
τε είς τήν μικτήν. Δέν λέγομεν είς 
ποιαν πρέπει νά είνε:

3) Νά μή έχη Ζακυνθινήν ύπόθε- 
σιν καί νά μή φέρη τήν ύπογραφήν 
γνωστού ’Ακαδημαϊκού.

4) Νά μή δΰναται νά μεταφρα
στή είς καμμίαν γλώσσαν καί πρό 
πάντων είς τήν έλληνικήν.

5) Νά μή έχη ούτε άρχήν ούτε τέ 
λος, ούτε άκρην, ούτε μέσην.

6) Νά μή περιέγη άδιακρισίας 
έπί τής ιδιωτικής ζωής τών ήρώων 
τόυ, έστω καί άν αύ'τοί είνε φαντα
στικοί. '

7) Νά μή είνε εύανάγνωστον. άν 
ύποβληθή έν χειρογράφω- Καί

8) Νά μή ύποβληθή είς τόν δια
γωνισμό·;. Διότι καί άν ύποβληθή, 
δέν θά ίάραβευθή, έλλείφει βραβείου.

Παρατήρησες.— Ή κριτική έπι- 
τροπή τού μυθιστορηματικού διαγω
νισμού κατηρτίσθη έκ τών κ. κ. 
Ζέγγελη, άκαδημαϊκού, καθηγητού 
τής χημείας, Καλλιτσουνάκη, καθη- 
γητοΰ τής Άνωτάτης Σχολής ’Εμ
πορικών επιστημών καί Φλεριανού, 
ύποδιευθυντού τής Αστυνομίας.

Προθεσμία ύποβολής τών μυθιστο 
βημάτων; 31 Δεκεμβρίου 1999.

Σπεύσατε διότι μετά ένα- έτος άπό 
τότε θά είνε άργά!

Έκ τής διευθύνσεως (τοΰ Δρομο- 
καϊτείου θεραπευτηρίου).

Μία εϊκών της παρελ&ούσης Δευ
τέρας. ή όποια παρήλθε άναίμα- 

κτος.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


