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η>1 nnwL-TOO.lt'Mf.t. κι"1 οΐ οπμι- αάλ %___ ____ >__ ι___ λ ι*___ ...λμόνο οι συμπρλΐται, άλλα κι’-οί συμ- 
πατριώται άφοϋ ή κωμωδία αύτή 
παίχτηκε σ’ δλόκληρη τή χώρα —- 
πού λυπήθηκαν γιατί ή δικτατορία 
τού συμπαιθεστάτου κ. Πλαστήρα I- 
βάστηξε μοναχά μιά μόρα. Καί μέ 
τό δίκιο τους. Έ δικτατορία τού ά- 
γαθού αύτοΰ στρατηγού μάς έκανε 
νά ξεμουχλιάσουμε λιγάκι καί νά κι
νηθούμε άπό τόν τόπο μας. ’Αλή
θεια. "Ολοι οί Έλληνες έζήσαμε 
γιά μια μόρα σέ μιάν άλλη χώρα, 
σ’ ένα άλλο κράτος. Γίναμε, χωρίς 
νά τό καταλάβουμε, ένα κρατίδιο 
τής Νοτίου ’Αμερικής, άπό κείνα πού 
μέ άλλον πρόεδρο ξυπνάνε τό πρωί, 
μέ άλλον τρώνε τό μεσηιιέρι καί μέ 
άλλον... κοιμούνται τό βράδι ! ’Ακρι
βώς σαν κάτι πολύ ίδεολόγες κοκότ- 
τες πού άσκούν τό Επάγγελμα γιά 
τό Επάγγελμα (τήν τέχνη γιά τήν 
τέχνη) ή σάν κάτι κυρίες μέ πολύ.... 
τό «ταμπεραμάν—ώχ, άμάν, άμάν». 
’Αλλά δπως κατάντησε, δηλαδή δ- 
πως τήν είχανε καταντήσει τήν κα- 
τακαΰμένη τήν 'Ελλάδα, ήτανε χει
ρότερη άπό κοκόττα καί μάλιστα ξε
πεσμένη κοκόττα πού Επήγαινε δχι 
μέ δποιον τής έπρόσφερε τά περισ
σότερα, άλλά μέ δποιον τής Επαιρνε 
τά περισσότερα. "Ας Ελπίσουμε του
λάχιστον δτι θά δούμε μαζί της κα
λύτερες ήμέρες, ή μάλλον νύχτες...

ΠΕΡΙ... ΚΟΑΛΗΜΑίΟΗ!
Είδαμε καί πάθαιμε νά γλυτώσου

με μ’ αύτό τό ένοχλητικό ειδύλλιο 
ΙΙαπά—Σάρ. Πάχτως ή «Παπαρού
να» μπορεί νά είνε ύπερήφα^η, γιατί 
καί στό ζήτημα αύτό είχε έξασφαλί- 
σει μιά πρώτης τάξεως έπιτυχία, 
πού τήν χαλάει τώρα, άλλά χαλάλι 
της. Ή έπιτυχία αύτή συνίστααι στό 
δτι ή «Παπαρούνα» δέν άσχολήθηκε 
καθόλου,μέ τήν ύπόθεση αύτή, έφό- 
σον άρχή της άπα,ράβατη είνε w 
μήν άνακ-ατεύεται <?έ ξένες, καί μά
λιστα ανόητες, ιστορίες καί μπερδε
ψοδουλειές ! Πού καταντήσαμε. Τά 
φυσικώτερα τών πραγμάτων, δπως ή 
«έπαφή τών έπιβερμίδων» δύο νεα
ρών ύπάρξεων νά γίνεται άντικείμε- 
νο πανελληνίου άπασχ ολήσεως καί 
νά κινητοποιούνται οί άστυνομίες δύο 
χωρών γιά νά ξεκολλήσουν δυό νε
αρές ύπάρξεις πού τις έκόλλησε ό έ
ρως, μή ύπάρχοντος άλ?Λυ... κωλύ
ματος, έκτός άπό τήν άρνηση τοΰ 
μπαμπά. Γιατί άλήθεια δλος ό καυ
γάς έγινε πόρί δύο κολλημάτων — 
δηλαδή περί ένός κολλήματος καί έ- 
νός κωλύματος ! Όπιοσιδήποτε ύπε- 
ρίσχυσε τό κώλυμα πού προήρχετο 
άπό τόν μπαμπά καί ή δίς Σόρ «ξε
κόλλησε τέλος άπό τόν άγαπη,ιένο 
της. “Ετσι τέλειωσε τό παραμύθι καί 
ζήσαν αύτοϊ καλά καί δ Παπάς κα
λύτερα.

ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Θά έγινε βεβαίως άντιληππό άπό τούς 
Εξιιτνοτάτους άναγνιόστας μας, γιατί ή 
«Παπαρούνα» μας μπορεί μέ υπερηφά
νεια νά καυχηβή δτι έχει Εξυπνότατους 
αναγνώστες, μ’ όλο πού τό γεγονός 
αϊτό είνε άπογοητευτικό γιά τή νοημο
σύνη τής φυλής, άφοΰ Είπΐ πληθυσμού 
οκτώ Εκατομμυρίων ψυχών (συμτερι- 
λαμβανομέντον καί τών ομογενών τοΰ 
Εξωτιερικοϋ) μόνον τό ενα έκατομμύ- 
ριον, ήτοι τό ένα όγδοον τοΰ πΰ.ηίΚσμοΰ, 
διαβάζουν τήν «Παπαρούναν», θά έγινε, 
λέμε, αντιληπτόν, δτι ή «Παπαρούνα» 
μας, ή μάλλον ή «Παπαρούνα» σας —- 
γιατί καί σέ σάς άνήκει δσο καί σέ μάς, 
φίλτατοι άναγνώσται — γράφεται άπό 
τούς πνευματώδεις "Ελληνα; εύθυμογρά- 
φους τής Εποχής μας, πού είνε καί οί 
πειό πνευ|ΐατιίεδεις "Ελληνες κάδε Επο
χής. Τό δτι οί "Ελληνες πού γράφουν 
τήν «Παπαρούνα» είνε στ’ αλήθεια έ
ξυπνοι, άποδεικνύεται άπο τό γεγονός 
δτι κανένας δέν υπογράφει τή συνερ
γασία του καί τούτο γιά λόγους ευνόη
τους. "Ενας ιϊπιό τούς λόγους αυτούς 
είνε καί τούτος: Ό Ελληνικός λαός 
δέν άνέχεται- — είτε τό σκαρί του τέ
τοιο — κανένα ζυγό καί καμμιά δικτα
τορία γιά πολΰν καιρό. Κι’ δ,τι συνέ
βη μέ τοΰ; όίλλου; ζυγούς καί μέ τις 
άλλες δικτατορίες, μπορεί άξιόί.ογα νά 
συμβή καί μέ τή «δικτατορία τοΰ πνεύ
ματος» δπου έχει κειριιξει καί έπεβάλει 
ή «Π αεταρούνα» άπό τή πρώτη στιγμή 
πού εξεφύτριοσε στό 'Ελληνικό χώμα! 
"Υστερα οί "Ελληνες είμαστε λαό; τό
σο έξυπνός, πού δέν άνεχόμαστε wi μάς 
κάνη] τόν έξυπνο κανένας! Πού ξέρει 
λοιπόν κανένας πώς μπορεί νά τό πά
ρουν οί "Ελληνες τό πράγμα καί ποιός 
μπορεί νά είνε βέβαιο; δτι μιά μέρα 
δε βά έξεγερβοΰν κατά τή; τυραννία; 
αυτής τοΰ γελοίου πού έχει έπτβάλει ή 
«Παπαρούνα» μέ τήν Εξυπνοτάτη ύλη 
τη;, μέ τή ζωντανή, τή σπαρταςυστή 
καί τή δηκτική σάτυρά της καί δέ Αά 
Επιτεθούν κατά τών γραφείων της νά τά 
κάνουνε σμπαράλια; Άλλά έννοια σας! 
Ή «Παπαρούνα» έχει λάβει τά μέτρα 
τη;. Καί Εν πρώτοι; δέν έχει γραφεία. 
Μά/.ιστα, κύριοι! Ή «Παπαρούνα» δέν 
έχει ούτε γραφεία, ούτε τυπογραφεία, 
ούτε ιδιόκτητα πιεστήρια, ούτε τίποτα. 
Καί σ’ δποιον μάς απόδειξη τό εναντίον 
ή «Παπαρούνα» είπε έτοιμη νά καταβά- 
λη ένα εκατομμύριο ρούβλια (Ρωμαιώφ) 
πρός 25 τοϊς Εκατόν, πληρωτέρ άμα τή 
άνατροπή τοΰ Σοβιετικού καθεστώτος 
στή Ρώσσία. Π όντως αϊτό δέν εμποδί
ζει τήν «Παπαρούνα» νά παραδώση στή 
κοινή περιφρόνηση τά ονόματα μερικών 
άπό τούς συνεργάτας της πού χαρίζουν 
κάθε βδοιιάδα τή .χαρά καί τό γέλοιο 
στού; "Ελληνες! Καί αρχίζουμε άπο 
τούς καλλιτεχνικού; σνεργάτες της:

Άπό τά περίφημα Εξώφυλλα τής«Πα- 
παρούνας», μόνον τήν όλοσέλιδην εικό
να τής α' σελίδας τοΰ 6' φύλλου τή; 
«Παπαρούνάς» πού παρίστανε μιά ω
ραία αμαρτωλή καβάλλα στού; ώμους 
Ενός άγνοϋ καλόγερου καί πού έδειχνε 
μέ τρόπο τόσο βαθυστόχαστο τόν αγώνα 
τής άγιωσύνης Ενάντια στήν αμαρτία I 
καί πού ώφείλετο στό ζωγράφο κ. Μά
ριο Άγγελόπουλο, πού είνε καί αρχισυν
τάκτης τή; «'Εσπερινής», ηλα τά άλλα 
καθώς καί τό σημερινό, όφείλονται στον 
τελειόφοιτο τοΰ Πολυτεχνείου καί σκι- 
τσογράφο τοΰ «'Ελληνικού Μέλλοντος» 
κ. Nwo Νομικό. "Οσο γιά τις όλισελι- 
δες γελοιογραφίες τής τελευταίας σελί- 
δος, τοΰ α' καί τοΰ γ' φύλλου τις έ
κανε ό κ. Πυθαγόρα; Νάγο;, ό σκιτσο- 
γράφος τή; «’Ακροπόλεω;» καί τοΰ β' 
φύλλου ό κ. Νοιιικό;. Οί δύο αβτοί καλ-

λιτέχνες έχουν έργασθΐί καί γιά πολλά 
γιλικογραφικά σκίτσα τών εσωτερικών 
σελίδων. Έ,τίση; ή «Παπαρούνα» »- 
δημοσίευα* γελοιογραφικά σκίτσα τών κ. 
κ. Κορογιαννάκη, Πολενάκη, Γρηγόρη 
καί Βαρδακόκκα, έχει δέ τήν υπόσχεση 
ά.τό πολλούς άρίστους καλλιτέχνες άτι 
θά τιμήσουν μέ τήν καλλιτεχνικήν συνερ
γασία τους ακόμη καί dor» ζωγράφους 
πού δέν Εργάζονται συστηματικά στον 
καθημερινό κιαί περιοδικό τάτο, άλλά 
θά κάνουν μιά τιμητικό) Εξαίρεση άπό 
προσωπική φιλία πρό,ς τήν «Παπαρού
να». “Ετσι μάς άποσχέθηκαν τήν καλλι
τεχνική τους συμβολή οί ζωγράφοι κ. 
κ. (αλφαβητική σειρά!) Π. Βυζάντιος, 
Α. Γεραλής, Β.Γερμενής, Καστανάκιης, 
Σπαχής, Χριστοφή; καί οί σκιτσογράφοι 
κ. κ. Λ. Παυλίδης, Τερζόπονλος κ.λ.π.

Ά.τό τούς εί<θυμογράηους πού συνερ
γάζονται στήν «Παπαρούνα» δέν ανα
φέρουμε κανόνα, μόνο καί μόνο γιά νά 
διατηρήσουμε τή....γοητεία τον μυστη
ρίου, πού τούς περιβάλλει. "Αν οί άνα- 
γνώσται μα; αναγνωρίσουν μερικού; Α
πό τό ΰφο; καί άπό τό βαϋιμό τής θερμο
κρασία; (ύπό τό μηδέν πάντοτε.) τόσο 
τό καλύτερο. Τό μόνο πού μπορούμε τά 
πούμε, γιά νά τού; βοηθήσουμε νά μαν
τέψουν, είνε δτι ατούς συνεργάτες τής 
«Παπαρούνα;» οφείλονται τά ωραιότερα 
καί δροσερότερα νεοελληνικά ει’Ίάτιο- 
γραφικά κομμάτια καί οί καλύτερες έ- 
πτΟεωρήσεις πού παίχτηκαν τά τελευ
ταία χρόνια στί; ’Αθηναϊκές σκηνές. 
Δί φτάνει αυτό;

Πάντως—καί δέν τό γράφουμε αυτό 
γιά νά σά;....καβ·υσηιχάσουμε!—ή «Πα
παρούνα» δέν έδημοσίεισε ακόμα τίποτα 
τοΰ Μελά, τοΰ Νιρβάνα, τοΰ Συναδι- 
νοϋ,- τοΰ Λάισκαρη, τοΰ “Αννι ·'. τοΰ 
Κόκκινου, τίποτα τοΰ Μωραϊτίνη, τοΰ 
Ξενοπούλου, τοΰ Βλάχου, τοΰ Ποταμιά- 
νου, τοΰ Λιδωρίκη, τοΰ Βώττη κ,λ.π. 
δπως καί δέν Εδημοσίευσε καί καιιμιά 
εισήγηση 'Ελληνικού προϋπολογκηιοΰ, 
πού είνε, ώ; γνωστόν, άπό τα είιόντιό 
τέρα πράματα. ’Ακόμη δέν έδημοσίευβε 
τίποτα τοΰ Πρινέα, τοΰ Δαμάσκου, τοΰ 
Λεπεντώτη καί δέν έχει σκοπό νά δημο
σιεύσω τίποτα τοΰ....Μακάδου.

Ώστε οί άναγνώστε; μας μπορούν νά 
κοιμούνται ήσυχα, διαβάζοντας τήν«Πα
παρούνα». ’Αμήν.

Ή καλύτερη έφε- 
τεινή Ρεβύ είνε: 

ΠΕΤΡΑ -ΕΥΛΓΓΕΛΙΔΗ-
ΚΑΤΡίΒΑΝΟΥ

ΟΪΪΝΑΓΕΡΜΟΪ
ΣΤΟ

ΤΡΙΑΝΟΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΗΛΙΑΣΙΣ
"Οταν προσβληθήτε άπό ήλία- 

σιν, δέν έχετε παρά νά κάμετε τά 
έξης:

Λαμβάνετε δέκα όκάδες μελάνι 
μπροΰ-μπλάκ καί τό πίζετε για
ούρτι μέ τή γνωστό μέθοδο. Κα
τόπιν ρίχνετε μέσα εικοσιδύο τραμ 
καθαρισμένα καί χωρίς έπιβάτες. 
"Οτάν άρχίζουν νά τσιγαρίζωνται 
τά τράμ, προσθέτετε καί δύο έως 
τρία πακέττα σιγάρα ντάμες, τά 
όποια άλατίζετε μέ τσιμέντο δέκα 
όκτώ καρατίων. Κατόπιν τά περ
νάτε όλα άπό τό σουρωτήρι καί 
ψιθυρίζετε: —Φρίνδ—άμέν—πανούκ 
—σερψί—νταμά—'καφοΰ—σιχό. Τά 
μυστηριώδη αύτά λόγια έχουν τήν 
ιδιότητα νά θεραπεύουν τήν πυτι- 
ρίθρα καί τό έλκος τοΰ στομάχου.

Έάν δέν γίνετε άμέσως κάλά, 
θά πή ότι Θάό. άργήσετε.

ΝΑΥΤ1ΑΣ1Σ

Έάν προσδληθητε άπό ναυτία
σης κατερχεσθε άμέσως άπό τό 
πλοϊον, τοΰ όποιου έπιδαίνετε καί 
έξακολουθεΐτε τόν δρόμον σας μέ 
ποδήλοττον. Έαν όμως δέν έχετε 
ποδήλατον καί είσθε ύποχρεωμέ- 
νοι νά μείνετε στό πλοίο, τότε δέν 
έχετε παρά νά κάνετε τό έξης:

Λαμβάνετε έναν ναύτην καί τόν 
καταπίνετε παρά τάς έντόνους δι
αμαρτυρίας του. Κατόπιν αύτοΰ, 
έχει έπέλθει ή Ν α υ τ'—ϊ α σ ι ς.

Έάν όμως καί μέ τό φάρμακο» 
αύτό δέν σας περάση, τότε κατα
πίνετε καί άλλον ναύτην, καί άλ
λον καί άλλον, χωρίς νά τούς λέ
τε τόν λόγον.

Έό™ σωθοΰν οί ναύτες, είδοποι- 
εϊτε τόν καπετάνιο νά προσέχη, 
διότι υπάρχει φόβος νά τόν... κα- 
τοίπιήτε κΓ αυτόν.

Έάν ή ναυτίασις σάς προσδάλη 
όχι είς πλοϊον, άλλά είς τήν θέαν 
της ήμιγύμνου πεθεράς σας, δέν 
έχετε παρά νά... κάμετε έμετόνΐ

ΠΟΝΟΔΟΝΤΟΣ
Συνήθως δ πονόδοντος προσβά

λει τά δόντια. Υποσκάπτετε λοι
πόν τό δόντι πού σάς πονεΐ καί 
είς τήν όπήν θέτετε καψύλιον δυ- 
ναμίτιδος, μέ μεγάλο φυτίλι. Βά
ζετε ύστερα φωτιά στήν άκρη τοϋ 
φυτιλιού καί άπομακρύνεσθε έκα- 
τό μέτρα άπό τό στόμα σας.

Αμέσως μετά τήν έκρηξιν θά έ
χετε γλυτώσει καί όπιό τόν πονό
δοντον καί άπό τά βάσανα τής 
ζωής.

Έάν προσδάλη πονόδοντος δ- 
ποιοδήποτε άλλο μέλος τοΰ σώμα
τός σας, τότε χρειάζεται μεγάλη 
καί αύστηρά δίαιτα. "Αλλως κιν
δυνεύετε νά πάθετε ήλίασιν, της 
έποίας τήν θεραπείαν γνωρίζετε 
ήδη καλώς.

Ο ΠΑΤΕΡ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΣ
ΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ: Ή δυσκοι- 

λιότης καί ή άποφορά τών ό- 
φθαλμών.

ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ !
Τό νέσν φάρμακου κατά τής πττυρί- 
5ος. ’Αγοράζετε όλοι τήν «’Ανττπιτυ- 
ρίνηντ.

Παρακαλουρήσατε δλοι άπό σήμερα τό πειό παράξενο μυθι
στόρημα τής εποχής:

“01 ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ,,
Η

ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ
ΤΟΥ ΜΩΡ1Σ ΛΕΚΟΚ - ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟ Ν. Β. Ρ.

ΟΛΗ Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΖΩΗ KAJ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΠΩΣ
ΑΓΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΗΔΟΝΗΝ. - Η ΠΑΛΗ ΔΥΟ ΕΤΕΡΟΦΥΛΩΝ «Ε- | 
ΓΩ» ΜΕΣΑ ΣΈΝΑ ΣΩΜΑ. — ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ !I
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΓΕΝΝΗΘΗΣΑΝ... ΙΙΛΝΤΡΕΜΜΕΝΟΙ.

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΛΥΤΟ ΘΑ ΑΦΗΣΗ ΕΠΟΧΗΝ.

Η “ΠΑΠΑΡΟΥΗΑ^ΤΗΗ ΑΙΠΙΙΙΟϋ
IIΙΡΑΦΕΙΗ “ΕΦΗΜιΡΙΣ^ΤΗΣ ΜΕΞΜΡΕΙϋ

«Καί τό δεύτερο»/ φύλλον τής ά- 
θηναϊκής «Παπαρούνας» έζητήθη 
καί έδιαβάσθη άπλήστως. Γιατί ή
ταν άπό τήν πρώτη έως τήν τελευ
ταία γραμμή γεμάτη πνεύμα, σάτυ- 
ρα έπίκαιρη., πρωτοτυπία. Είνε τό 
έξυπνότερο σατυρικό φύλλο πού έξε- 
δόθη τά τελευταία χρόνια στήν Α
θήνα.

Οί ιθαγενείς δμως πωληταϊ δέν 
έμαθαν άκόμη νά τήν διαλαλοΟν.

Τή φωνάζουν άλλοι «Μπαρμπα- 
ροΰνα» καί άλλοι, έλληνομαθέστεροι, 
... «Μπαρμτκιράρριζα» !

”Ας είνε λοιπόν καί «Άλμπαρόρ» 
ριζα». Τό ουσιώδες είνε δτι ή «Πα
παρούνα» διαβάζεται ύπό τήν μορ
φήν οιουδήποτε... βοτάνου !

"Οπως πληροφορούμεθα, τήν ιδί
αν διάδοσιν, καί τής αύτής Αποδο
χής έτυχε ή <Πα.παροΰ·ζα καί είς 
τήν ’Αμερικήν, ώς μάς γοάφουν έ- 
κείθεν.

ΤΟΚίΛΒΚΑΙΡΙίΤΟ

ΠΕΡΟΚΕ,
ΕΠΙΘΕίΙΡΗΣΙΣ

ΠΑΟΑΡΡΥΝΑ,,
ΑΣ ΜΗ λΠΕΛΠΙΖΩΜΕΘΑ

Κάποτε·θά πάμε κΓ έμεΐς στό 
Εθνικό θέατρο !

ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΟΛΟΙ

ΤΑ

ΤΡΑΓ8Ϊ4ΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ
(Συλλογή σατυρικών WAtnii- 

των)
ΔΙΟΤΙ ΘΑ ΑΝΑΓΚΛΣΘΗ 0 
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΑ 
ΤΑ ΠΟΥΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΚΑ.

Τί μάς γράφει ένας πού ι 
τά άγόρααε: ι

«’Αγόρασα τά «Τραγούδια ] 
τού Κόκορα» καί τά διάβασα 
προσεκτικά. Κατόπιν αύτού 
σάς παρακαλώ νά μοϋ άπο- 
στείλετε άμέσως τά χρήματα 
πού έδωσα, διότι βιβλία τοιαύ- 
της άξίας, δέν πληρώζ-ζ/ται μέ 1 
χρήματα». _____ 1
Πωλούνται είς δλα τά Βιβλιο
πωλεία. "Εκδοσις πολυτελής. ]
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ΥΣΤΕΡ Α1ΙΟ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ TOY ΑΡΧΗΓΟΥ 11ΛΑΣΤΗΡΑ 
Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΑΣΕ ΣΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΕΙΡΑ...
Χωρίς κανένα κίνημα πέρασ’ ή έβδομάιδα 
καί ούτε αίμα χύθηκε ατών Αθηνών τούς δρόμους, 
σά νάτανε σουμάδα 
κ’ οί "Ελληνες άνόητα τηρήσανε τούς νόμους. 
Τά παληκάρια τ’ άγρια τά στρώσαν στό κυνήγι 
κι’ αύτά όπου φύγη-φύγη, 
σέ κεραμίδια άπάτητα, σ’ αιθέρια μονοπάτια, 
καβάολλα σέ ά· ν τα καί φτερωμένα άτια! 
Μά πειό πολύ κυνήγησαν τον ήρωα τόν μαΰρον, 
πού άνεδείχθη άρ^ηγός τών Κέραμο Κενταύρων. 
Τόν κυνηγούσαν της στεριάς, τ’ άγέρα, του πελάου, 
άλλά τ’ άχνάρια του άφαντα ήραν τοΰ Νικολάου, 
πού γιά τρανός δικτάτορας έπηγε λάου-λάου. 
Τόν κυνηγούσαν άπηνώς καί μέ τά μέσα όλα, 
μ’ άεροπλάνα καί μέ τάνκς καί μέ τορπιλλοβόλα, 
άλλά στό τέλος ξέφυγε. Στό σπίτι του όσοι πήγανε, 
πήγανε νά τόν πιάσουνε, μά ύστερα.... τού φύγανε 
κι’ ό ήρωβς ό άνεπίληπτος 
παρέμεινεν άσύλληπτος 
και τελικώς άπέδρασε μέ άλας τάς τιμάς, 
μέ τρόπο πού θά έζήλευε κι' αύτός ό Φαντομάς. 
Πάντως καί ϋστερ' απ’ αυτό θά παραμείνη ηρως, 
χωρίς γιά τούτο ο φουκαράς νά φταίη όλοκλήρως. 
Καί άν ώς τώρα ήρωας εγίνηκε τοσάκις 
φταίει κι’ ό άφιλότιμος έκεϊνος Μποδοσάκης, 
άφοΰ γιά κάθε ήρωϊσμό κι’ άντρεϊες κι’ όλ’ αύτά, 
δέ φταιν ποτέ οί ήρωες, μά φταίνε τά λεφτά I

Λεφτά, λεφτά, τό σύνθημα είνε στόν κόσμον δλον, 
γιά τούτα τ’ άφιλότιμα κροτεί τό τη λε βόλον, 
γιά τούτα γίνοντ’ οί στρατοί κ’ οί έξοπλισμοί τών στόλων, 
Πατρίς, θρησκεία, Ιδανικά, 
σύμβολα πού πρεσβεύουνε παντού καί έν Έ,λλάδι, 
ξεχνιούνται μπρός στ’ άγύριστα, τά ώραΐα δανεικά, 
πού βγαίνουν άπό τό πουγγί τού Άθανασιάδη 
καί δλα τής ώραίας των στερούνται σημασίας, 
δταν τό φάσμα πιθανής ύψουται άμασσίας.

Μά τώρα συνεχίζεται κείνο τ’ ώραΐο γλέντι, 
π’ άρχισε τήν Αξέχαστη τήν 6ην τοΰ Μαρτίου 
μέ τό γενναϊον άρχηγό, το Νίκο τό λεβέντη, 
που χαρακτήρα είχε άπλοΰ μόνο προεόρτιου.

Ώ θλιβερά τών βλακωδών τών κινημάτων μοίρα I

Τώρα καθένας έντρυφό: στό «Άρχεϊον τοΰ Πλαστήρα». 
Γελώτων νέων άφορμάς εύρομεν πάλιν νέας, 
δλ’ ή Ιστορία μοιάζει πεια λιμπρέττον όπερέττας, 
όπού τήν κατεσκεύασεν δ Γιάννης ό Πρινέας 
μ’ άστείους πρωταγωνιστάς καί κουνηστάς σουμπρέττας.

Έκεί τούς βλέπεις δλους 
είς ύπερόχους ρόλους, 
καί έκ τών δύο τών κακών προκρίνων τό μή χείρον 
Πλαστήραν άντί Πάγκαλου ζητεί ό νέος Βύρων, 
ό Καραπαναγιώτης.
έξ ο6 καί τό φιλότιμον, άλλά κ’ ή έντιμότης.

Νέος Σαίν Ζούστ ζητεί σφαγάς, μέ δμμα διψαλέον, 
όχι γιά γάλα τώρα πειά, άλλά γιά αίμα ό Λέων, 
όπού θά ζήση μερικός στιγμάς πολύ κακάς, 
ό τρυφερός Μακκάς, 
παιδάκι άβρόν κΓ... άμύελον, 
μέ τήν κομψήν του τήν όσφύν, τόν άκριβόν μονύελον. 
Άλλά καί άλλον ήρωα τρέμει ή άτυχής ύφήλιος. 
όπού ζητεί ώμότητας κι’ αντίποινα ανείπωτα.
Είνε γνωστόν μόνο άπ’ αύτόν, τό δνοιμά του: Μίλιος. 
Μπροστά του δλοι οί ήρωες δέν είνε άκόμα τίποτα!

Αύτός είνε κι’ άν είνε, 
στό άκουσμά του τρέμ’ ή Ελλάς καί φρίτουν αί Άβήναι. 
’Απ’ τοΰ Πλαστήρα έχει βγή τό τρομερό σκολειό 
κΓ έχει γιά μόνο σύνθημα: φωτιά καί μακελειό! 
Αύτά καί άλλα βρήκανε στ’ άρχεϊο του Πλαστήρα 
καί δταν έψαξαν ξανά, 
τό ραβασάκι βρήκανε πού τοΰγραφε μιά χήρα, 
όνόματι «Άθηνά».

— Γιώργο μου, άντε στέ χαλό !
(Ίδε κείμενον)

"Εκανε, λέν, τό κίνημα γιατί τοΰ είπ’ έκείνη, 
σ' δλα του τά κινήματα αύτή τόν ύπεκίνει 
τόν άτυχή Πλαστήρα,
όπου έκίνει άνέκαθεν σύν Άθηνά τή χήρρ: 
τήν στιβαράν του χείρα.

***
Μά τώρα τόν γενναϊον μας αύτόν ας τόν άφίσωμεν, 
γιατί κι’ άλλα ζητήματα πρέπει νά... ψηλαφήσωμεν. 
Τί πράγματα συμβαίνουνε αλήθεια ύπο τόν ήλιον! 
Νά, πάρετε καί τοΰ Παπά τό τρυφερόν είδύλλιον, 
πού έληξεν άδόξως!
Τόν κακομοίρη μέ χολήν τόν πότισαν καί δξος, 
άφοΰ έπέρασ’ ό γλυκύς ό μήνας ό τοΰ μέλιτος 
καί τώρα μελαγχολικός πλανάται κι’ άτημέλητος.

Τήν Τίναν του ήγάπησε μέ πάθος, παραφόρως 
κΓ έφρόνει πώς ούδεποτε θά έπήρχετο ό κόρος. 
Είς τάς κλεινός έκ τήςΣταμπούλ ήλθον διά τοΰ αίθέρος, 
άφοΰ φτεροΰγες χάρισε στούς δύο τους ό έρως, 
σύμφωνα μέ τό πλανον των 
καί είχαν γίνει άφαντοι μέ τό άεροπλάνον των. 
Στοΰ κόσμου τό κουτσομπολιό άπάντησαν μέ χλεύη, 
άλλ’ άλλα "Ερως κι’ άλλα ό μπαμπάς ό Σιόρ κελεύει. 
Άπ’ την Σταμπούλ ξεκίνησε μέ λύσσαν καί μανίαν 
καί νοίκιασε διαμέρισμα ευθύς στήν Βρεταννίαν: 
«Τήν κόρην μου, έδήλωσεν, έγώ θά μεταπείσω.
Μία φορά σέ μέ νάρθή καί δέ γυρίζει πίσω.» 

"Ολοι δσοι τόν άκουσαν τόν πήρανε γιά χόγαν, 
γιατί θαρρούν «άνίκατον» τόν έρωτα στήν «μάχαν».

Κ’ ή Τίνα μέ τό Γιώργο της έπήγε στόν πατέρα 
καί κείνος τήν έδέχτηκε τήν όμορφη κοκόνα, 
ένώ τό Γιώργο έστειλε νά κάτση παραπέρα, 
όπως μέ τρόπο φαίνεται στήν πλαϊνήν εικόνα. 
Τοΰπε: «γαμπρέ μου, άκουσε καί μέ πού σοΰ μιλώ 
καί—άντε στό καλό!»
Αυτό τό τέλος έλαβ εν δ έρως τοΰ Παπά 
πρός τήν ώραίαν Τίναν, 
όπού τήν έκλεψε —ν’ ές-πά 
γιατί δέν τοΰ τήν δίναν.

Τώρα έκείνη ή άπιστος πηγαίνει στή Βιέννη 
καί ό καΰμενος ό Παπάς άδικημένος βγαίνει. 
Φαίνεται πως ή Τίνα του ή όμορφη αγαπημένη, 
ήταν γιά κάποιονε άλλονε κομμένη καί ραμμένη 
κ’ οι έρωτες μέ τόν Παπά ήταν άπλό τερτίπι, 
κι’ δχι άπ’ τούς μεγάλους 
καί υστέρα άπό τούτονε θό πάη καί μέ άλλους, 
τούτέστι: ράβε-ξύλωνε, δουλειά νά μή σού λεί>.„

Αύτά λοιπόν τά κύρια ήσαν τά γεγονότα 
στόν πόλι δπου έδωσε σ' όλη τή γή τά φώτα. 
Και τ' άλλα θά τά γράψουμε στό άλλο μας τό φ άλλον, 
άν ίσως δέ γλυτώσουμε και πάαλι άπό τό ξύλον.

ΠΟΑ ΝΟΡ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΑΤΤΙΚΟΝ:

Λοιπόν, παρ' όλο τό χυθέν άρζάν 
καί τής πολιτικής έταφη ό «ΤΑΡΖΑΝΙ»

ΑΠΟΛΛΩΝ:
Καί συμμετέχει τής έκλογικής κηδείας
κι’ ό... «ΠΡΙΓΚΗΨ» ό γνωστός «ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ». 

ΙΝΤΕΑΛ:
Άπέτυχε ό συνδυασμός των ό μικτός 
καί έβαπτίσθησαν «1ΠΠ0ΤΑΙ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ».

ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ:
Τόν σάλον όμως τόν έκλογικόν 
κίνημα διεδέχθη κωμικόν, 
Ιστορικόν, μά καί πολύ ύστερικόν, 
πού μοιάζει μ’ «ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΜ».

ΜΟΝΤ1ΑΛ:
Χωρίς μυαλό στήν κεφαλή σπυρί 
έφορεσε ξανά τούς πτερνιστήρας 
καί κίνημα έσκάρωσ’ ό Πλαστήρας 
καί διαγγέλματα έμοίρασε.... «ΣΕΡΙ», 

ΟΥΦΑ-ΣΠΛΕΝΤΙΤ:
Τοΰ είπ' ό Βενιζέλος: Νικολή, 
τά δόντια σου στό λαουτζίκο τρίχτα 
κι' έπαναστάτου άς φορέσουμε στολή 
«ΤΗ ΜΕΡΑ ΓΩ ΚΑΙ ΣΥ ΤΗ ΝΥΧΤΑ....»

ΠΑΝΘΕΟΝ:
Μά τώρα θ’ άντικρύση μετά τρόμου
τό: συλλαμβόινεσ’ «ΕΝ ΟΝΟΜΑΤ1 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ».

ΕΛΛΑΣ :
Άλλά «ΕΝΩ ΒΡΟΥΝΤΟΥΝΕ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ» 
τόν στρώσαν στό κυνήγι μέ... λεμόνια!

ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ:
Καλλίτερα μά τό θεό μιά τέτοια χάρη, 
παρά ντουφέκι σάν τή «ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ....»

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ S

Οί γάμπες μας ! Μία άναγνώστριά μας, ξεκαρδι
σμένη στά γέλια.

Παρακαλοΰνται οί άναγνώσται μας 
νά δημοσιεύουν έδώ τήν συνεργα

σίαν των.
—Δέν θέλω να μπώ στήν «Πα- 

τταρούναααα !!»
• Ό κλητήρ τής «Παπαρούνας» λαμ- 
■ δάνει τά μέτρα τού νέου μας πιε

στηρίου.
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
ΗΤΑΝ ΑΠΗΣΧΟΛΗΜΕΝΗ!...

M
4

Ή κυρία. στά σύζυγό της πού τηλ«φων£ΐ.— Ναι, χρυσό μου... Ό ύ- 
ί,ραυλικβς ήρθε καί κάνει πολύ καλά τή δουλειά του !

ΑΝΑΡΜΟΔΙΟΣ
Δύο μεθυσμένοι φιλονεικοΰσαν τά 

μεσάνυχτα στό δρόμο κυττάζοντάς τό 
φεγγάρι.

Ό ένας έλεγε δτι ήταν ήλιος, δ 
άλλος δτι ήταν φεγγάρι.

Ό καυγάς κρατούσε πολλή ώρα, 
ώσπου σέ μιά στιγμή είδανε νά περ
νά δίπλα τους ένας κύριος.

— Δέν μοΰ λές, σέ παρακαλώ, τοΰ 
λέει δ ένας, μπορείς νά μάς λύσης 
τή διαφορά ;

— Τί τρέχει ;
— Νά, έγώ λέω δτι αύτό τό πρά

μα—κι’ έδειξε τό φεγγάρι—είνε ή
λιος, και ή παρέα μου άπ’ έδώ λέει 
δτι είνε φεγγάρι. Τί είνε έπί τέλους;

Ό κύριος έσήκωσε τό κεφάλι του 
«αί κύτταξε προσεκτικά έπί πέντε 
λεπτά τό φεγγάρι. Ύστερα τούς εί- 
*ε :-— Δέν ξέρω δυστυχώς. Δέν είμ’ 
άπό ’δώ !

ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τό σημερινόν «Μάθημα Δημοσιο

γραφίας» τοΰ Λαϊκού Πανεπιστημί
ου τής «Παπαρούνας» άναδάλλεται 
έπ’ Αόριστον έλλείψε; πληθώρας δ- 
λ*/ς·

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΜΙΛΛΑ
•— Έμενα δ μπαμπάς μου είνε 

πλούσιος ! Τρώει στοΰ «Άβέρωφ» !
— Εμένα είνε πιό πλούσιος. Όχι 

μόνο τρώει, άλλά καί κοιμάται στοΰ 
.... «Άβέρωφ» !

ΙΠίΙΙΕΗΟΗΜίΝΙ 1U1HMHI

ΪΥ80ΑΙΟΤ0Υ XEIMQ!
Μπουκαλοφελλοστούμπωτη άδρεφή 

(ξεζουρλαμένη, 
πέτα στά μισοφέγγαρα, Τρελλή, τών 

(άργαλιώ σου, 
πσυντραρ'-σμένη άνώφελα και μακι- 

(γιαρισμένη, 
δντας σέ φίλαγα σκαστά καί γλυκο- 

(γαργαλιόσου !

Τρίζα τά ξυλοκρέββατα κΓ ανάερα 
(άκουρμαζόσου 

κΓ όχ’ τά μπουρλότ’ άνάμεσα διπλο
ί φοδραρισμένη 

σάν τή γκιουλόττα ξέσκιζες καί γλυ- 
(κοτοιμαζόσου 

σ’ ούλα τά μπαίγνια τοϋ έρωτα μουν- 
(τά ξεσκολισμένη.

Σκαστά, σκαστά κι άπόσκαστα έγέ- 
(μιζ’ δ μπαξές σου 

καί σιγανογουργούριζε στή χύση τοΰ 
(ρεμάτου 

κι’ ώ τά μηλοροδάκινα στή μάκινα 
(βαρειόντα !

Kt’ δντα στάπόσκια τ’ άραχλα μου- 
(λώχναν οι ριζές σου 

στήν ένεση θρομβώνανε σταλαματιές 
(τοΰ αίμάτου 

καί σύ, ώ έσύ, μουρλαί νοσου καί βά- 
(ρειες άπό σπόντα !

(Άπό τήν καινούρια μου συλλοή 
«Παπαρουνόφυλλα καί Τσικουνί- 
δες»).

ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΓΡΗΣ

H-X0IPI1I0H ΙΙΜΜΒΟΪΡΙΠΟΪ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΛΟΓΟ-ΠΛΙΓΝΙΑΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ

Τό κατωτέρω καλαμπούρι παρα
σκευάζεται μέ τά έξης ύλυκά:

Λαμβάνετε είκοσι φίλους σας, ένα 
τριαντάφυλλο καί μίαν καρέκλαν.

Ανεβαίνετε στήν καρέκλα κρα
τώντας τό τριαντάφυλλο, καί υστέρα 
πηδάτε κάτω.

Οί φίλοι σας βεβαίως Θά σάς έρω- 
τήσουν :

— Καί τί είνε αύτό ;
Τότε σείς δέν έχετε παρά νά τούς 

πήτε δείχνοντας τό τρια-ντάφυλλον !
— ’Ιδού τό ρόδαν...
Καί άμέσως μετά, δείχνοντάς τους 

τό πήδημα προσθέτετε :
— ’Ιδού καί τό πήδημα !
Μετά πεντήκοντα έτη άπό τής 

στιγμής αύτής, δύνασθε νά έορτάσε- 
τε έλευθέρως τήν πεντηκονταετηρίδα 
σας ώς πνευματώδους συγγραφέως.
ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΑΤΟΝ

Πηγαίνετε σ’ έναν έργολάβο και 
τόν ρωτάτε πόσα λεπτά Θέλει γιά νά 

κτίση έναν τοίχο στήν αύλή τοΰ 
σπιτιού σας. ’Εάν σάς ζητήση Ακρι
βά, πάτε σέ άλλον καί ούτω καθ’ έ- 
ξήί·

"Οταν λοιπόν, καμμιά φορά, συμ
φωνήσετε, τόν βάζετε νά βρή έργά- 
τες καί νά σάς τούς στείλη γιά νά 
χτίσουν.

Πρέπει νά προσέξετε τό ντουβάρι 
νά γίνη πολύ στερεό γιά νά άνθέξη 
στό καλαμπούρι.

Άφοΰ κτισθή δ τοίχος, λαμβάνετε 
δύο διδύμους άδελφούς καί τούς το
ποθετείτε τόν μέν ένα άπό τό ένα 
μέρος τοΰ τοίχου, τόν δέ άλλον άπό 
τό άλλο.

Όταν γίνουν όλα αύτά φωνάζετε: 
— ’Ιδού τό Διδυμότειχο ν! 
’Εάν έξακολουθήτε νά ζήτε, δια- 

πράττετε καί τό κατωτέρω;
ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ

_ Περιμένετε ώς πού νά βάλη δ 
Κονδύλης νέες φορολογίες, δπως έχει 
ύποσχεθή.

"Οταν λοιπόν Θά σάς στείλη ή έ- 
φορία τό χαρτί γιά νά πληρώσετε, 
πηγαίνετε στό Ταμεΐον καί περιμένε
τε σειράν.

Όταν έλθη ή σειρά σας, δ Ταμί
ας φυσικόν είνε νά σάς ρωτήση :

-— Τί θέλετε, κύριε ;
Τότε Θά πήτε :
— Ήλθα νά πληρώσω τόν φόρον 

μου.
Καά άμέσως Θά τοΰ καταθέσετε έ- 

νον.... Κόνδυλό — φόρον τής 
μελάνης !

’Εάν γλυτώσετε, τότε Θά είπή δτι 
δ Ταμίας δέν κατάλαβε τό καλαμ
πούρι. Πρέπει νά τού τό έπαναλάβε- 
τε, έστω καί μέ κίνδυνον τής ζωής 
σας.

(Συνέχεια)

ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΑΔΙΑΚΡΙΣΙΑΙ

— Εμείς έπρεπε νάμαστε μάρτυ
ρες στή δίκη τοΰ ΆΘαναοόπουλου 1

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΙΑΣΗΜΟΝ
ΑΝΔΡΟΝ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

Μή κάθεσθε ποτέ έπάνω σέ κο- 
τρώνι.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Άπό τήν Πόλη έρχομαι καί στόν 

παπά κανέλλα, μά δταν βλέπω τό 
μπαμπά συνέρχομαι άπ’ τήν τρέλλα.

Έρνεστίνα Σιόρ
Ό πολιτικός άνήρ δφείλει νά λέ- 

γη τήν άλήθειαν καί μόνην τήν ά- 
λήθειαν, δταν τόν συμφέρη νά μή ’πή

Έλευθ. Κ. Βενιζέλος
Έχετε ψαράδες ψάρια ;

Ώδείον Αθηνών
Ή καλύτερη γλώσσα είνε ή μο

σχαρίσια.
Φιλήντας 

θέλω νά γίνω παπάς !
Αθανάσιος Διάκος

Τό χρήμα είνε δ διάβολος μετα
μορφωμένος.

Γεώργιος Σταύρος
Σπεύδε βραδέως.

Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΑΓΝΩΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΣΕ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ
Η ΛΟΡΔΑ
Στών Ρωμιών τήν δλόμαυρη ράχη 
πού έκόλλησε σ’ αυτήν τό στομάχι 
άπ’ τήν πείνα πού λές τήν πολλή 
περπατώντας ή Λόρδα μονάχη 
μελετά τά παλιά τους τά πάχη 
καί σανό είς τά χέρια κρατεί 
πούχε μείνει άπ’ τήν άλλη Βουλή.
ΕΤΙΝΑΞΕ...
Έτΐναξε τήν ανθισμένη άμυγδαλιά 
άπάνω άπ’ τό χρυσό της κεφαλάκι 
καί έπεσε στή μύτη της μιά ωραία 

(κουτσουλιά, 
πού είχε άφήσει στό κλαδί ένα μικρό 

(πουλάκι....

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΠ’ΟΛΟ ΤΟ .ΕΟΗΟΣ
Η ΚΑΤΣΙΚΑ ΠΟΥ ΑΡΜΕΓΕΤΑΙ ΜΟ

ΝΗ ΤΗΣ

Είς τήν πόλιν Βίλβ τής Νοτίου 
Αμερικής ένας γαιοκτησιών είνε δ 
ευτυχής κάτοχος μιας κατσίκας πού 
κατορθώνει νά άρίμέγεται μόνη της.

Ό γαιοκτήμων παρετήρησε τόν 
τελευταίων καιρόν δτι ή κατσίκα του 
δέν άπέδιδε γάλα. Κατ’ άρχάς ένό- 
μισε δτι τήν άρμέγουν κρυφά οί ύ- 
πηρέται του. ’Αργότερα δμως καί 
κατόπιν πολυημέρου παρακολο'υθτ/σε- 
ως άνεκάλυψε τήν άλήθειαν. Τώρα 
πλέον ή περίεργη αύτή κατσίκα δέν 
μπορεί νά άρμεχτή, διότι τής έφό- 
ρεσαν... σουτιέν.

ΕΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΦΙΛΗΝ ΤΟΥ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ

Είς τό Λός "Αντζελες ψνδε,ρόν 
έ,ρωτικόν δράμα έλαβε χιβραν ύπό 
τάς άκαλούθους περιστάσεις: Ένας 
ύποδηματοκαθαριστής έφόνευσε τήν 
μνηστήν του διότι τοΰ ένέπηξε εις 
τον όφθαλμόν του μίαν καρφίτσα.
ΕΝΑ ΨΑΡΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑ ΠΟΤΕ

Είς μιαν παραλίαν τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών συνελήφθη ύπό μι
κρών άλητών ένα ψάρι άρκετά με
γάλο. Οί μικροί έβασάνισαν έπί δύο 
ώρες τό άτυχες αύτό πλάσμα, τό ό
ποιον τά ύπέφερε δλα χωρίς νά βγά- 
λη μιλιά.

Ό περίεργος αυτός ιχθύς άπεστά- 
λη είς τό Μουσεΐον τού Σικάγου.

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΠΓΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Είς τήν Βοστώνην τής Μασσαχουσ 
σέτης άπέθανε πρό ήμερών ένας 
πλούσιος βιομήχανος. Οί συγγενείς 
του πού έσπευσαν νά ανοίξουν τήν 
διαθήκην, είδαν μέ λύπη τους δτι δ 
άποθανών διέθετε ώς εξής τήν περι
ουσίαν του :

«Άφινω, έγραφε, δλόκληρον τήν 
περιουσίαν μου είς τήν Τράπεζαν α
μερικανικής πίστεως διά νά μοΰ τά 
φυλάξη. Δέ'? έννοώ νά λάβη κανείς 
συγγενής μου τά χρήματά μου τά ό
ποια έκέρδισα μέ τόν ίδρωτα τοΰ 
προσώπου μου. Μού χρειάζονται δ
ταν κατά τήν «Δευτέραν Παρουσίαν» 
άναστηθώ, διότι δέν θέλω νά έλθω 
στόν κόσμο άπένταρος πάλι δπως τήν 
πρώτη φορά».

Κατόπιν αυτού οί συγγενείς του ά- 
ναμένουν νά τόν κληρονομήσουν μετά 
τήν «Δευτέραν Παρουσίαν».

ΕΛΛΗΝΟΠΡΕΠΕΙΑ i
Πληροφορούμεθα δτι δ νέος ύ- 

πουργός τής Παιδείας κ. Τουρκοβα- 
σίλης συνεπής πρός τό πρόγραμμά 
του περί έλλτχ/σπρεποϋς άγιυγής 
τών Έλληνοπαίδων, άπε φάσισε νά 
όνομάζεται τού λοιπού «ΕΛΛΗΝΟ- 
ΒΛΣΙΛΗΣ».
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01 ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ Ή 
ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ

ΤΟΥ ΜΩΡΙΣ ΛΕΚΟΚ (ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ Ν. Β Ρ.)
5τά κοσμιαά σαλόνια τής κυρίας Χοΰ- 

ζη, ή τζαζ σκορπούσε τούς λικκστι- 
κσΰς ήχους της, καθώς τά ζευγάρια 
στριφογύριζαν μέσα στά τ-ναλλασσόμε- 
vu εξωτικά φώτα τών λαμπτοντών.

Μιά ανακατωμένη μυρουδιά λοιάου- 
διών, αρωμάτων καί πούρων, έκανε 6α- 
<^ειά καί έπίσηιμη τήν ατμόσφαιρα.

Στόν μτονφέ δυό τρεις ηλικιωμένοι 
κύριοι ιρλιαροϋσαν θρόνοι, παίζοντας στά 
βάκτυλά τους, τά άδεια κρυστάλλινα 
Κοτήρια τής σαμπάνιας.

Ή κυρία Χούζη, χήρα πλουσιωτάτου 
τραπεζίτου, ήταν ανεξάντλητη σέ πε- 
(κπχηητι.κότητα καί φιλοφρανήσεις γιά 
τούς προσκεκλημένους της.

"Οσον άφορρί τήν κόρη της., μιά <5- 
μοριρη μελαχροινή, άττικαβιστοΰσε αυτή 
τή στιγμή τόν πιανίστα στή τζαζ, σ’ 
ίια ρωσσνκό κομμάτι, πού μόνο αυτή 
μπορούσε νά τό ώευόύνη, κατά τήν 
γνώμη τών υποχρεωτικών προσκεκλημ- 
μένων της.

"Ηταν ένα κορίτσι ώς είκοσι έτών, 
ίπάνω-κάτω, υψηλή, μελαχρωνή. μέ κα- 

τάμαυρα μεγάλα μάτια και αρρενωπά α
δρά χαρακτηριστικά. Τό σφιχτοδεμένο 
σώμα της, χωρίς τις υπερβολές τοΰ 
στίβους καί τών γουφών, εκανε τήν έν- 
τύπωσιν ένός καλοκαμωμένου ανδρικού, 
ή ένός κακοκαμωμένου γυναικείου.

“Εμοιαζε τόσο μέ τόν ’Ερμή, δσο και 
μέ τήν ’Αφροδίτη. Μανιώδης στά σπόρ, 
όπως ήταν, είχε άποκτιίσει καί μιά μυϊ
κή δτιναμι, όχι τόσο σω’ηόισμένη σέ αν
τιπροσώπους τοΰ ώραίου φιιλου.

Κάθε δυνατό κτιννημα στά πλήκτρα 
τοϋ πιάνου, έκανε νά ξεπετάγωνται 
σκληροί καί' ισχυροί μΰς στά γυμνά 
μπράτσαι· της, γιά νά ξαι-ακρυφτοϋν 
πάλι άμέσως κάτω άπ’ τή σοκολατένια 
κι’ αβρή άπιδερμίδα της.

ΟΙ ήλικιωμένοι κύριοι στόν μπουφέ 
σταμάτησαν απότομα τή φλυαρία τους, 
άκοιιμπησαν στό τραπέζι τά ποτηράκια 
τους καί έχειροκρότησαν μαζί μέ τούς 
άλλους προσκεκλημένους τήν ωραία Ντί- 
να πού μόλις είχε τελειώσει στό πιάνο 
τό ρωσσικό κομμάτι και ύπΐκλίνετο μέ 
μιά ειρωνική σοβαρότητα.

— Μεγάλο ταλ.έντο! Είπε ό ένας άπ’ 
αυτούς.

— Καί ωραίο κομμάτι! Ψι-Ούρισε σιγά 
δ άλλος, κλείνωντα,ς τό μάτι του.

— ’Αγοροκόριτσο, άνδρογυναΐκα σω
στή! Σννεπιλ>κ>ωσε ό τρίτος.

— 'Αν ό Σωκράτης είχε μιά τέτοια

Τή βραδιά έκείνη γινόταν χορός 
στά κοαμικά σαλόνια τής κυρίας 

Χούζη.
γυναίκα, είπε πχίλι πονηρά ό δεύτερος, 
όά είχε στείλη στό διάβολο τούς μαόη- 
τάς του, καί δέν Οά είχαμε την εί>χα- 
ρίστηση νά έντρυφοΰμε στις Ιστορικές 
συζυγικές του σκηνές.

— Χά, χά, χά, γέλασαν οι άλλοι, 
είσαι τροιιερός τέλος πάντων, στρα- 
τηγέ!

Ό Στρατηγός Βαρότσης, πού είχε 
πει τό άστείο, επιασε γελώντας τή σαμ
πάνια καί γέμισε τά ποτήρια.

— Είς υγείαν λοιπόν τοϋ Σωκράτη, 
φώναξε. ΙΙοιό,ς τουπέ νά γεννηβή τό
σο.. .αρχαία;! “ Εχ ασε.....

Τή στιγμή αύτή όμως πλησίασε στόν 
μπουφέ, ένας νεαρός κύριος μόνος γιά 
νά πάρη κάτι.

'Ο Στρατηγός ρώτησε σιγά τήν πα
ρέα του:

— Ποιος είν’ αυτός πάλι;
— Είνε ό γυιός τοΰ βιομηχάνου Βου- 

γαρά, ό «χαριτωμένος Παύλος» δπως 
τόν λένε τά κορίτσια.

— Δέν έχουν άδικο. Μοιάζει σάν παρ
θένα μέ ανδρικά παντελόνια.

— Λένε μάλιστα γι’ αυτόν.... άλλα 
δέν βαρυέσαι, ό κόσμος είνε κακός. Κα
λύτερα νά σοΰ βγή τ’ όνομα παρά....

— Μήν είσαι τόσο επιφυλακτικός, α
γαπητέ μου, είτε ό Στρατηγός.

— Μπά! Άπτρ-τησε έκεϊνος πού ή
θελε νά τούς κεντήση περισσότερο τήν 
περιέργεια. Τό μόνο πού ξέρω γιά τόν 
Νέο αυτόν είνε στι δέν θέλει με κανένα 
τρόπο νά παντρευτή, καί αποφεύγει συ
στηματικά νά κάνη παρέα ιιέ γυναί
κες.

— Π ρώτη φορά έρχεται έδώ στής 
Χούζη;

— Ό πατέρας του, δπως ξέρετε, εί- 
νε τακτικός, αυτός δμως πρώτη φορά. 
Δέν πηγαίνει πουθενά.

— Ό πατέρας του τί λέει, γιά τή 
παράξενε; αύτή διαγωγή τοΰ «χαριτω
μένου Παύλου»;

— Τίποτε κρατρ μιά ουδέτερη στά- 

σι. Δέν τόν βιάζει ποτέ γιά τίποτα. 
Έδώ όμως πού τά λέμε νά ξέρετε, δτι 
έχει κάποιο μαράζι γι’ αύτό τό παιδί.

— Πώς τό κατάλαβες;
— Μά όπΐ τέλους, δέν θά σάς άφή- 

ση λιγάκι αυτός ό..... μπουφές! τούς διέ
κοψε γελώντας ή κυρία Χούζη. θά έ
δινα ένα βασίλειο γιά νά μάθω τί κρυ- 
φομιλοι'ισατε τόση ώρα;

— Κυρία μου, τής είπε ό Στρατηγός, 
κυττάζοντάς την μέ τρυφερότητα, μι; 
βάζετε κακό στεό τοΰ σας. Μιλούσαμε 
γιά κάτι πού μπορεί νά τό πή κανείς 
καί σ’ ένα μικρό κοριτσάκι άκώ·α....

— Δηλαδή;
— Περί....’Ανδρός.
— "Οχι πιερϊ Γυναικός, διέψευσε δ 

άί,λος. '
— Ποιόν νά πιστέι|κο τιάρα άπ’ τοίις 

δυό σας;
— ’Εμένα, κυρία μοι», είτε δ τρί

τος. Μνλοιααμε περί ’Ανόρός καί Γυ- 
ναικό; μαζί.

—Δηλαδή δταν οί διν αυτές....λεπτο
μέρειες, βαριηοιη· ένα κρί τό αι’πό ά- 
τομον. Συνεπλήροισε δ Στρατηγό; Βα
ρότσης.

Ή κυρία Χούζη στάθηκε γιά μιά 
στιγμή ακίνητη κυττάζοντάς στά μά
τια περίεργα τούς συνομιλητάς της. "Υ
στερα, κάνοντας μιά κίνηση σάν νά- 
διωχνε κάποια κακιά σκέψη πού πέρασε 
άπ’ τό νοΰ της, γέλασε νευρικά κ’ είπε 
μέ προσποιητά χαρούμενη φωνή:

— ’Ελάτε λοιπόν, αγαπητοί μου, στό 
μεγάλο σαλόνι. Ό ύπνωτιστιές Περσό- 
νης ετοιμάζεται γιά τά πειράματα του.
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Αύτά τά μάτια είνε της....
Ή «ΠΩΛ ΝΟΡ ΦΙΛΜ», συνεχίζουσα τήν προσπάθειαν της πρός άνά- 
δειξιν όσον τό δυνατόν περισσοτέρων χασομέρηδων, σάς βρίσκει 
καί πάλι δουλειά. Προκηρύσσει νέον μεγάλον κινηματογραφικόν δι
αγωνισμόν, τόν «Διαγωνισμόν τών κινηματογραφικών ματιών». Είς 
τόν διαγωνισμόν μας θά συμμετάσχουν όσοι θέλουν, ύπό τήν άπα- 
ραίτητον προϋπόθεσιν νά είνε άναγνώσται τής «Παπαρούνας»—διότι 
άλλοιώς πως θά πάρουν είδηση, έφόσον ή δημοσίευσις τών ματιών 
αύτών είνε άποκλειστικόν προνόμιον τοΰ περιοδικού μας ;

θέμα τοΰ διαγωνισμού: «Τίνος είν’ τά μάτια πού δημοσιεύει ή 
«Παπαρούνα ;»

Καί διά νά μή κοπιάζετε: Τά δύο πρώτα ζεύγη ματιών άνήκουν 
είς δύο πολύ γνωστούς αστέρας. Πράγματι: τά δύο πρώτα μάτια 
είνε της γνωστής γοήσσης Γκρέτας Γκάρμπο καί τά δύο δεύτερα 
άνήκουν στήν ωραία κοκκινομαλλοΰσα Κλάρα Μπόου. ’Απομένει νά 
εύρεθοΰν οί κάτοχοι τών άλλων ματιών, διά νά άποδοθοΰν καί αύτά 
είς τάς δικαιούχους των. ΔΓ αύτό άλλωστε γίνεται ό διαγωνισμός. 
Άπό περιέργειαν. Διότι άν ήξέραμε «τίνος είν’ τά μάτια» δέν θά 
έκάναμε τόν διαγωνισμόν αύτόν!

Μία λεπτομέρεια: Διά νά μή χασομεράτε πολύ, σάς χαρίζομεν 
τό μόοτι πού είνε είς τό άκρον δεξιόν (κόπω) δι’ άμοιδήν τοΰ κόπου 
σας. ’Άλλωστε είνε καί μισοβγαλμένο άπό άλλον διαγωνισμόν....

(Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ)

ΎπεσχέΛη δτι θά κάνη σπουδαία πράγ
ματα! ’Ελάτε.....

Στή μέση τοΰ μεγάλου σαλονιού τής 
κ. Χούζη, ό διάσημος ίσνωτιστής, μά
γος καί φακίρης Περσόνης, έκανε ’.τ.ρΰ 
τών κατάπληκτων προσκεκλημένων, πο
λύ ένδιαφόροντα πράγματα.

Τρυποϋσε μέ μεγάλες βελώνες τις 
σάρκες του, εύρισκε κριιμμένα άντικεί- 
μενα καί μάντευε τις σκέψεις τών αν
θρώπων.

— Σπουδαίος! Σπουδαίο,ς! μοτφφιούρι- 
ζε ό Στρατηγός. Καί σέ μιά στιγμή 
είπε κρυφά στ’ αυτί τής κυρίας Χούζη, 
πού έκάθητο κοντά του:

— "Αν ό Περσόνης ψάξει τή σκέ
ψη μου, θά γίνη σκάνδαλο εδώ μέσα...

— Γιατί;
— Γιατί θά άνακαλύήηι δτι σκέπτο

μαι......εσάς:
Ή κ. Χούζη πού παρ’ δλα τά σαράν

τα πέντε της χρόνια είχε άκόμη μεγά
λην παρακαταθήκην θέλγητρων, γύρισε 
τό κεφάλι της άπό τό άλλο μέρος, χα
μογελώντας μέ αυταρέσκεια. Δέν ήταν 
άλλως τε καί ή πιρώτη φορά πού ό 
στρατηγός τής έκανφ τέτοια φιλοφρσ- 
νήματα.

"Ενα χρόνο μετά τον θάνατο τοΰ 
άνδρός της, ό Βαρύτερης είχε ήδη εγ
κατασταθεί ώς μόνιμο; θαυμαστή,; είς 
τόν φιλικόν κύκλον τής κυρίας Φανής 
Χούζη.

Ό Στρατηγό;, ένας πενηνταπεντάρής 
μεγαλόσωμος άνδρα;, μέ μεγάλα ψαρά 
μουστεάκιά καί μέ αιώνιο κέφι, δέν ή
ταν βεβαίως καί τόσον....ενοχλητικό:.

Γι’ αύτό ή κυρία Φανή, αναγκαζόταν 
νά ΰποφέρη..... ευχαρίστως τάς επιθέσεις
του.

— Λοιπόν, κυρίες καί κύριοι! Φώνα
ξε ό φακίρης. Θά σάς παρακαλέσω τώ
ρα νά γράψετε δλοι σ’ ενα κομματάκι 
χαρτί άπό δέκα ώς είκοσι λέξεις μέ 
τήν υπογραφή σας. ’Εγώ άπό τόν γρα
φικό σας χαρακτήρα θά σάς πώ δτι 
άφορά τή ζωή σας.

— Ωραία! ώραΐα! φώναξαν γελών
τας οί προσεκεκλημμένοι καί πλησίασαν 
γύροι στό τραπέζι τοΰ μάγου γιά νά 
πάρουν άπό τά άσπρα χαρτάκια πού 
μοίραζε.

Σέ λίγο ό Περσόνης δρθιος έπαιρνε 
έΥα-ένα χειρόγραφο στά χέρια του καί 
εξηγούσε.

"Οσοι είχαν δώσει τόν γραφικό 
τους χαρακτήρα, παρακολουθούσαν μέ 
θαυμασμό τί; άποκαλιηρεις πού έκανε ό 
γραφολόγος. Τούς άνέφερε περιστατικά 
τής ζωής τους πού οί ίδιοι άκόμη τά 
είχαν σχεδόν ξεχώσει.

"Οταν δμως πήρε στά χέρια του τά 
διό χειρόγραφα πού είχαν δώσει ή δε
σποινίς Ντίνα Χούζη καί ό κύριος Παύ
λος Βουγαράς, πού έτυχαν νά πέσουν 
μαζί, ό ιιάγος έμεινε κεραυνόπληκτος.

Οι προσκεκλημένοι πού άντελήφθησαν 
τήν ταραχή του περίμεναν μέ περιέρ
γεια νά άκούσουν τί θά έλεγε καί γι’ 
αυτούς.

Όταν ό Περσόνής σέ λίγο συνήλθε, 
κυττάζοντας κατάματα τούς δύο νέους, 
τών οποίων τά χειρόγραφα κρατούσε, 
είπε μερικά άσήιιαττα πράγματα άπό

ΕΡΩΤΙΚΑΙ ΕΓΤΙΣΤΟΛΑΙ
Ή ωραία τοΰ Ύττερττέραν πρός 

τόν Γεώργιον ‘Ιερέα:
Αγαπημένε μου,

Ό έρως είνε μία άσβένεια δια
δεδομένη Έβραίως. Ανήκω σέ 
μιά φυλή δυστυχισμένη, πού πέ
ρασε πολλά κάτω άπό τόν αιγυ
πτιακό ζυγό καί πέρασε τήν ’Ε
ρυθρά θάλασσα άδρόχοις π ο σ ί. 
ΓΓ αύτό άπορώ πως σύ δέχτη
κες νά συνδέσης τήν τύχη σου μέ 
καμπόσα ψωροεκατομμύρια, τή 
στιγμή πού.... Μέ συγχωρεΐς, 
Γιώργο μου I Είνε άδύνατον νά 
προχωρήσω λόγω τοΰ συνωστι
σμού των δακρύων στά μάτια 
μου. Γειά σου καί νά μέ συμπα- 
πάς γιά τό κακό πού σοΰκανα. 
Μά άν είσαι καί ππάς μέ τήν ά- 
ράδα σου θά πάς.

Αντίο, άγαπημένε μου, καί σΰ 
(καί ή Αθήνα σου, 

Σέ χαιρετώ— Ή Τίνα σου.
, «**

Ό Γεώργιος Ίερεύς πρός τήν 
Ώραίαν τοΰ ‘Υπερπέραν.

Αγαπημένη μου,
Σέ άφίνω νά πάς στό Πέραν κΓ 

άκόμη Υπερπέραν I Ευλογώ τόν 
θεόν τοΰ ’Ισραήλ καί τών χριστι
ανών πού με άπήλλαξε άπ, ένα 
τέρας καί Ύπερτέράς, όπως έσύ. 
Μάθε δτι δέν είσαι είς θέσιν σΰ 
καί τά ψωροεκατομμύριά σου νά 
μέ ϋποδουλώσης καί νά μέ κάνης 
νά χάσω τό μέλλον μου. Τό ξέρεις, 
μωρή, δτι είμαι παπάς καί μπορώ 
ν άγίνω και δεσπότης, άρκεΐ νά 
τό θελήσω ; "Αν δέν τό ξέρης, μά
θε το, δεσποινίς Σ<· ·ιόρ, μπαρ- 
ντόν, Σ ιόρ!
Αντίο, άγαπημένη μου Έρζεστίνα, 
'* ’ στό Πέραν, μά έγω θά μεί-

(νω σ”’· Αθήνα.
*»*

‘Ο ήνούμενος Μονής Φανερωμέ
νης πρός τόν Βίλλυ Φρίτς:

Άγοπτημένο μου άστέρι!
Γνωρίζεις δτι τής Άγγέλως ό 

Δήμος, τό καλό παιδί καί τ’ άξιο 
παληκάρι κατεπλάγην όρών σε έ
πί τής οθόνης καί πάντα όνειρευό- 
μουνα μιά συνέχεια έκτός τής ό- 
θόνης, στό ντεκέ τής Μονής μου ;
Ω, δέν έχεις ιδέα, άγαπημένε 

μου Βίλλυ Φρίτς, τί όμορφα θά πε
ράσουμε στή Μονή μου. Είνε μιά 
Μονή περίφημη ύφ’ ολας τάς έπό- 
ψεις, μέ το λουλά, μέ τό μαύρο, 
μέ τό τσιγαριλίκι έν τάξει. Νά 
πιάνη ή μάννα τό μαρκούτσι στό 
στόμα καί τού παιδιού νά μή δίνη.

Σέ περιμένουμε λοιπόν, άγαπη
μένε Βίλλυ Φρίτς, νάρθή στή Μο
νή νά περάσουμε όμορφα. Γειά 
σου τό λοιπόν, Βίλλυ Φρίτς, άπό 
τά Βίλλια καί τή Λίλιαν Χάρβα- 
λον.
Σέ περιμένουμε.

"Εσο εύλογη μένος 
’Ηγούμενος Μονής Φανερωμένης 

***
Ό Βίλλυ Φρίτς πρός τόν ‘Ηγού

μενον Μονής Φανερωμένης:
Μάϊν Λίμπερ Ήγουμένερ I

”1χ μπίν ές ζίερ Φραΐλιχ ϊρεν 
τσιμπιρμέρεν Μπρίφ, Μπράφ έρ- 
χάλτεν τσουτσοΰ, τσού χάμπεν. 
Γιαβόλ, μάϊν λίμπερ Ήγκουμένερ. 
’Ίχ βάρντε βούρντε μπριτζολίκεν 
τσόκ χαρασσό χασισίφεν ο*ντ μαυ 
ράκι, πάφ, πούφ, τσιγαριλίκεν φου 
μαρίρεν μίτ ϊνεν. ’Εκατό βολές. 
Καλά τό κατάλαβες, κουμπάρε 
μου, πώς έλόου μου δέν είμαι γερ- 
μιταράς, μά είμαι ό Φρίτσος ό Βιλ- 
λιώτης, πούχα ξάδερφο καί τό Φου
γάρο τό μπαρμπέρη άπό τά Βίλ- 
λια τής Ισπανίας. Μήν κυττάς 
ποϋγινα άστέρι στό Μπερλΐνο.Τούς 
παίζω κείθε πάνου τή Μπερλίνα, 
γιατί οι γερμαναράδες είνε χρό
νια κορόϊδο λαός.

Γειά σου, κουμπαράκι γούμενα, 
καί γώ σ’ δ,τι μοΰ πής διατελεύω 
πρόθυμος. Μπράκ λακριντί καί 
κουβέντα κανενός.

”Α, ουφ! Βαντερζέεν.
Βίλλης άπό τά Φρίτσια 
Φοίτσης άπό τά Βίλλια

τή ζωή τους.
— Αύτά ήταν δλα; Φώναξε γελών

τας ό Στρατηγό;. Άμ’ αυτά μπορούσα 
νά τά εϋτώ κ’ έγώ!

Ό Γραφολόγος έκανε πώ; δέν άκου- 
σε, καί έξακολοάθησε νά έξετάζη τά 
παρακάτω χειρόγραφα.

"Οταν εφθασε στό χαρτί τοΰ Στρα
τηγού είπε:

— Ό κύριο; Βαρότσης είνε έρωτευ- 
μενο; μέ μιά γυναίκα, ή οποία έπί τοΰ 
παρόντος δέν έχει άνταποκριθεϊ άκόμα 
στόν έρωτά του....’Αλλά πολύ σύντομα 
τό είδύλλιον αύτό θά έχη ένα αίσιον...

< Συνέχεια)

Ή Πρόεδρος.— Καμμίαν έρώτψ- 
σιν ή κυρία είααγγελεύς ;

Ή είσαγγελεύς — Δέν μοΰ- λέτε, 
σας παρακαλώ, κατηγορουμένη, πού 
έρράφατε αύτό τό ώραΐο κρέπ-ζορ- 
ζέτ;

ΣΟΤ ΠΈΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ό Κσχός καί ή Κική, άόελφώκια 
(αγαπημένα 

καί στά γούστα ταιριασμένα, 
σ’ δλα, σ’ δλα συμφωνούσαν 
καί γιά έρωτα ψοφούσαν.

ΚΓ δταν πήγαιναν γιά ψών.α, 
ώ τί σύμπτωσις καλέ, 
συνηντώντο στήν 'Ομόνοια. 

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

01ΕΠΠΗΜΝΗΗΟΙ ΜΑ1
(Επ’ εύκαιρία τών έκλογών ά- 

νέστησαν έκ νεκρών πολλοί μεγά
λοι άνδρες, οί όποιοι έπεσκέφθη- 
σαν τάς σημερινός Αθήνας διά νά 
ψηφίσουν. "Ολοι έμειναν κατενθου 
σιασμένοι καί έπιστοποίησαν δτι 
πραγματικώς ό τόπος ύπό τάς μέ
χρι τοΰδε κυβερνήσεις έχει γίνει 
άγνώρ ιστός:)
’Έφθασ’ έν πρώτοις ό ’Όμηρος μέ 

(ραψωδίας, 
καί μές στό κεσάτι, 

μερακωθείς νέα έρραψεν έπεα με- 
(τά ρομβίας:

«Τό γελεκάκιον δπερ φορέεις έγώ 
(έρραψά τοι!» 

***
"Εφθασε καί ό 'Ήφαιστος καί στό 

(πλευρό μας έντρυφών, 
—διαβόλου συνεργεία—

μπήκε στά νέα γλέντια μας, είς τό 
(«Χορό τών Αδελφών» 

κι’ άποκουτσάβηκε · κΓ αύτός καί
(βγήκε... Γεωργία.

Ήρθε κΓ ό Βαρλαάμ, 
καί διαλέξεις ήκουσε στοΰ Ατελιέ 

(τη φούρια, 
κΓ είπε: —«Βρ’ έδώ θυμήθηκα τά 

(χρόνια του Άδάμ I 
...μιλούν καί τά... γαϊδούρια!»

"Εφθασε ’δώ καί ό Καμπρών 
κΓ έζήτησαν τή γνώμη του οί δη

μοσιογράφοι.
«’’Αν καί, τοΰ λέν, πρός τό παρόν 

άπαγορεύεται νά πής, τώρα, τή 
(σκάφη—σκάφη.» 

Καί τότ’ άύτός άπήντησε: «Σκά—
(φη ά λά Καμπρών».

Νά κΓ ό Σωκράτης ζωηρός!
Στό «Σύλλογο τών.λ Γυμνιστών»

ΑΧ! ΑΥΤΟΙ 01 ΑΝΓΡΙΔΟΙ!

Εύα.— Δέν σέ πιστεύω ! Έτσι 
λές σέ δλες...

(τρύπωσε στή γραμμή 
καί είπε: «Τί παραγωγή πατρός τε 

(καί μητρός! 
«Χρυσές δουλειές θάκοτν’ έδώ ή 

(μάννα μου ή μαμμή!»
*««

"Εφθασε κι’ ό λόρδος Βύρων όλο 
(γλύκες καί καμάρια, 

ντεκολτέ, σάν νόήςε φθάσει τόν Ί· 
(ουνιο στό Κάϊρον. 

Καί τοΰ είπανε δυό όγλούδες :
(«Χάου ντσΰ-γιοΰ-ντού ;=Τί χαμ 
πάρια ;
....Μίστερ Μπάϋρον ;

***
"Εφθασε καί ό Αίσωπος καί τρώ- 

(γοντας σταφίδα 
μές στό ψωμί, μουρλάθηκε κΓ έ- 

(τρεξε στήν Βουλήν 
νά συγχαρή τό Μεταξά, πούσωσε 

(τήν πατρίδα, 
κι’ έκραξε: «Οίος Κεφαλλήν!»

**«
ΚΓ ό "Αμασις ό Φαραώ, ήρθ’ 

(άπ1 τήν Αραπιά, 
μετά πομπής ’πλούσιας.

Καί φώναξε: «Ψηφίστε με καί μέ- 
(να, ρέ παιδιά, 

γιά νά μασσά κι’ ό "Αμασις στή 
(Γή τής Άμασίας.» 
«««

Στό τέλος νάσου κι’ έρχεται ό 
(Καϊσαρ μουσαφίρης, 

καί κράζει: «’Επελάγωσα!»
Διαβάζει κΓ αύτά πουγραψα καί 

« ’ Ηλθον—είδον—κ Γ έπάγ ωσα!» 
(λέει ό κακομοίρης:

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ
Ή Μπέμπα.— Ξέρεις, Τοτό, ή 

Παναγίτσα μάς έφερε ένα μωρό !
Ό Μπέμπης.— θά είνε αύτό πού 

πέταξε ή μαιιά μο»> !
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κύριος έγγρά^ιματος 

δυνάμενος ν’ άναλάβη τήν διόρθιοσιν 
τών ορθογραφικών λαθών τών έττα- 
ναστατικότ/ προκη,ρύξεων. ’Αμοιβή 
μέτρια, φυλάκισις καί έκτέλεσις έπί 
τόπου.
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0 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΤ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,
1. 'Όποιος δέν διαβάζει «Παπα

ρούνα» δέν πρέπει νά άπελπίζεται. 
Γρήγορα θα βρεθϋ κάποιος νά τοΰ 
πή δτι ή «Παπαροΰνα» είνε τδ σοβα- 
ρώτερο περιοδικό τοΰ κόσμου καί θά 
τδν πείση νά τδ διαβάση, γιά νά γε- 
λάση—·ζΙς βάρος μας.

2. ’Εγώ έίμΐ τδ περιοδικόν σου. 
Ούκ έσσνταί σοι περιοδικά έτ®ρα 
πλήν έμοΰ. "Εξ ήμέρας έργα καί 
ποιήσεις πάντα τά έργα σου. Τή δέ 
•ήμερα τή έβδάμη (πού κατά σόμπτω 
σιν είνε Πέμπτη) «Παπαροΰνα» κι’ 
άγιος δ Θεός !

3. Τίμα τδν πατέρα σου καί τήν 
μητέρα σου, εφόσον διαβάζουν τήν 
«Παπαροΰνα». Αύτδ θά πή δτι ξέ
ρουν νά ζήσουν καί δτι θά έχουν 
καλά ύστερνά.

4. Ού κλέψεις τήν «Παπαροΰνα». 
•Αγόιραζέ την καλύτερα.

5. Ού φονεύσεις γιά μιά «Παπα
ροΰνα». Τήν Αγοράζεις καί είσαι σί
γουρος δτι δέν θά περάσης άπδ τδ 
Στρατοδικείο.

6. Ούκ έπιθυμήσεις τήν «Παπα
ρούνα» τοΰ πλησίον σου. Προτιμώτε- 
ρο νά δανεισθής ένα διπλό καί νά 
τήν άγοράσης.

7. Χώνεψε καλά στδ μυαλό σου 
δτι δ ύπνος είνε άδελφδς τοΰ θανά
του καί δτι ή «Παπαροΰνα» είνε ξα- 
δέλφη του γιατί είνε ξαδέλφη τοΰ ύ
πνου.

8. Μή ξεχνάς δτι μία δόσις τής 
«Παπαρούνας» είνε τδ καλύτερο το
νωτικό τοΰ κεφιού καί τής χαράς.

9. Βάζε κάτω άπδ τό μαξιλάρι 
σου τήν «Παπαροΰνα». θά κοιμάσαι 
μονορροΰφι ώς τό πρωί.

10. “Αν δέν σ’ άρέση ή «Παπαρού
να», διάβαζε τίποτ’ άλλο πειό φαι
δρό. ’Επί παραδείγματι τούς σπαρ
ταριστούς θρήνους τού Ίεερεμία. 
*Ωχ, αδερφέ, έπί τέλους. Δέ σέ πιά
ναμε κι’ άπ’ τδ λαιμό !

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΦΕΛΕΙΑ
Ό Τάκης.— Δέν μοΰ λές, Πίπη, 

ή μαμά τοΰ Πλαστήρα είνε έγκυος;
Ό Πίπης.— Γιατί ;
Ό Τάκης.— Δέν άκοΰς πού φωνά

ζουν» ή «σύλληψις τοΰ Πλαστήρια» ;

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΈΝΗ ΑΠΟΡΙΑ

Ό σύγχιρονος Άδάμ. — Ή Εύα 
έγινε άπ’ τδ πλευρό μου, ή έγώ άπ’ 
τδ μικρό της δαχτυλάκι ;

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Τέσσερες ρόδες έχω γιά ποδάρια, 
κλάξον, βολάν καί δυδ φανάρια. 
Τρέχω καί γλήγορα, κι’ ωραία, 
έχω ταξίμετρο καί προβολέα. 
Τί είναι ;

Λύσις: ή καρμανιόλα.

Τδ πρώτον μου είναι τδ «Γάμα» 
τδ δεύτερο «γιώτα», τό τρίτο μου 

(«άλφα» 
τδ τέταρτο «νι», τδ πέμπτο έπίσης, 
τδ έκτον μου «ήττα», τδ έβδομον 

(«σίγμα».
Τί είμαι ;
Λύσις: Κουτός.

“Εχω μαλλιά μεγάλα, 
στήθη ώσάν τδ γάλα, 
γάμπες καί δλα τ’ άλλα. 
Φουστάνια πάντοτε φορούσα 
μ’ άρέσουνε τά λούσα.
Στή γλώσσα είμαι γαλιάντρα 
κι’ δταν παντρευτώ παίρνω., άντρα.

Τί είμαι ;
Λύσις: Ό διάβολος.

Είμαι κι’ έγώ μητέρα, 
τήν κόρη μου παντρεύω, 
μέ άγαπά δ γαμπρός μου 
κι’ έγώ τόνε... λατρεύω.

Τ! είμαι ;
Λύσις: Τίγρις.

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΤΟΝ κ· MAY ΡΕΑ
Είσ’ δ Αγαπημένος κάθε θίασου 
καί σ’ δλους ζωή δίνεις, ζωή ν&χης, 
μέ τδ φουρόρε, μέ τά σκέρτσα, μέ 

(τά... μπρία σου, 
γιατ’ δλα τά χαρίσματα έσύ τάχεις.

"Ολοι σέ θέλουν κι’ δλοι σέ λιμπίζον
ται, 

τδ ίνδαλμα είσ’ έσύ γερόντων, παί- 
(δων, 

μά δλους σύ τούς κάνεις ν’ άπελπί- 
(ζωνται 

κ’ έχεις ξετρελλαθή μέ τδν... Μακέ- 
(οον 1

ΣΤΗΝ ΔΙΔΑ ΓΚΙΟΥΖΕΠΠΕ
Ή ’Αθήνα, τδ Παρίσι σέ γνωρίζουν 

(Απ’ τή χάρη 
τοΰ χορού σου καί μαλώνουν, Κοΰλα 

(μας, ποιός νά σέ πάρη, 
μά μοΰ έχει παραγγείλει έν’ άδιά- 

(κοιτο ’Αηδόνι 
δτι ούτε στδ Παρίσι, ούτε στάς κλει- 

(νάς σέ δώνει I

ΣΤΟΝ *· ΣΥΛΒΑ
Καί σέ καί τή.. συλβία σου σάς έχω 

(σέ έκτίμηση.
Δέν ξέρω δμως άπ’ τους δυό, ποιός 

(είν’ τού άλλου τδ ήμισυ ;

ΣΤΗΝ ΔΙΔΑ ΚΑΙΤΗ ΑΡΣΕΝΗ
Σάν είχες έξαφανισθή Ακούστηκε τδ 

(πρά«ια, 
«χάθηκες άπ’ τή ρ®βύ καί βρέθηκες 

(στή Δράμα, 
άλλ’ δμως δέν έπέστρεψες δπίσω έν 

(τώ άμα 
καί μέρες πειότερο άπδ τρεις έκρά- 

(τησε τό θάμα. 
'Ωστόσο αύτδ πού ήθελες έγίνηκε. Ή 

(ρεκλάμα.

Είμαι καλός πολιτικός 
κανείς δέν μ’ είπε μποΰφο, 
έχω μούσι καί γυαλιά 
καί φοράω σκούφο.

Τί είμαι ;
Λύσις: “Αραψ.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ!

Ό άπατώμενος σύζυγος τής μυλω- 
νοΰς. — Περιττόν νά τδ άρνήσθε ! 
Ή γυναίκα μου ήταν έδώ !

ΕΥΑΡΜΟΣΤΜ ΖΕΥΓΟΣ
"Ο,τι Αρέσει στήν Κυρά, άρέσει καί 

(στόν Κύριο.
Πράμμα πολύ μυστήριο !

Σ’ αύτήν άρέσει δ χορός, μά καί σ’ 
(αύτδν έπίσης,, 

σ’ αύτήν άρέσει ή έξοχή, σ’ έκείνονε 
(ή... Φύσις!

Φαρεΐ ή Κυρά μεταξωτή πυτζάμα 
(στό κορμί της, 

φαρεΐ κι’ αύτός μεταξωτή ίδια σάν 
(τή δική της.

Σκερτσάκια κάνει ή Σύζυγος, δ Σύ- 
(ζυγος... ναζάκια 

έκοψε έκείνη τά μαλλιά, έκεϊνος τά 
(μουστάκια.

Σ’ αύτήν άρέσουν οί θυμοί, σ’ έκεϊ- 
(νον τά καμώματα, 

βάζει έκείνη μυρουδιές, βάζει αύτός 
(άρώματα !

Μυαλό δέν έχει ή Κυρά, αυτός δέν 
(έχει νοΰ 

τό φλέρτ άρέσει αύτηνής, τό κόρτε 
(αύτσυνοΰ.

Διψάει έκείνη γιά φιλιά, 
ψοφάει αύτός γιά... άγκαλιά.

Θέλει αύτή δυδ Ανδρικά χέρια νά 
(τήν παιδεύουν, 

θέλει τά ίδια καί αύτός άλλά νά τδν 
(χαϊδεύουν.

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΕΞΟΧΙΚΟΙ ΕΡΩΤΕΣ
(ΣΕ ΜΑΓΚΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ)

Τώρα είνε ή γλύκα, 
νά ξηγιέσαι... γρασίδι, 
νά ψωνίζης... κατσίκα, 
καί νάρχίζης παιχνίδι.

Νά ρωτάς άν... ποτίζεται 
καί αύτή στό χορτάρι 
ντροπιασμένη.... νάνθίζεται... 
καί νά γένη... παντζάρι.

Νά βουτάτε σά λάμιες 
τδ... καρπό, μέ τό πάσσο, 
κουβεντιάζοντας... μπάμιες, 
... Συνεννόηση—πράσσο !

Καί τίς... περικοκλάδες 
σάν άρχίζει μέ φούμαρα, 
κι’ άρχινοΰν ή... ζοχάδες 
νά τή στέλνης.... γιά κούμαρα.

Σού λέει — «Βλήτο! Αίώνια 
θά συζούμε στ’ Αλήθεια !
Σ’ άγαπώ βρέ.... πεπόνια !» 
Κι’ Απαντάς: — «Κολοκύθια».

«’Αγκινάρα» ! φωνάζει 
«ή καρδιά σου είνε... πάσα ! 
Σέ φιλά... λαχανιάζει...
καί πατάτε στά... πράσσα.

Κόβεις... ρόδα μετά, 
μά φυτρώνουν... άπήγανοε, 
κι’ δταν γείνουν αύτά, 
βάλτου... ρίγανη.

Κ. ΑΡΑΚΑΣ

Γι’ άντρες τρελλαίνεται ή Κυρά, 
(έκεϊνος γιά... Κυρίους ? 

θέλει έκείνη έμπειρους κΓ αύτός..μή 
(Αρχαρίους !

Τά φτιάχνει αύτή μ’ έναν παπά, αύ- 
(τός α’ έναν έργένη, 

μένει έκείνη έγκυος, άλλά αύτός.... 
(δέν μένει !

Καί τώρα ένα μοναχά ’υπάρχει κα
ί ταφύγιο : 

νά πάρουν διαζύγιο.
Άφοΰ αί γνώμαι ζητηθούν δυδ νο- 

(μικών έμπειρων 
διά.... συμφωνίαν χαρακτήρων '

ΛΑΛΕΙ Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥ
(Περίληψις των προηγουμένων) 

(Απορείτε νά τήν έχετε χωρίς νά κοπιάσετε, 
τά περασμένα φύλλα μας άν πάτε ν’ άγοράσετε.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ
"Ώχ, 6ρ’ αδερφέ I Ζωή είν' αύτή, ό διά^λος νά τήν πάρη I 
Κατάντησα νά ζώ στη γη, γιά νά κρατώ φανάρι I

Κι’ ή Πίτσα, πού στό κοσμικά είχε πάντα τό νοΰ της, 
άπήχθη άποκομίζοντας καί δλα τά μπιζού τηςΙ 
Σέ ένα τσάϊ κοττετσιοΰ, πού έτυχε εϋπόρου 
τήν γνωριμίαν έκανε ένός λεπτοΰ Κοκόρου. 
'Αριστοκράτης έλεγε πώς ήταν κατά κόρον 
και νόθος γυιός του Βασιληά των Ισπανών Κοκόρων. 
Ήταν ντυμένος πάντα σίκ, κουνιώταν σάν κυρία, 
κι’ έσταζε άπό πάνω του ή.., Αριστοκρατία! 
Φορούσε τζάμι στρογγυλό στό μάτι του μέ χάρη, 

κυττοΰσε πάντα άγέρωχα, 
έχόρευε ύπέροχα, 

καί μπιργιαντίνη στά φτερά είχε μέ τό καντάρι.

Ή Πίτσα τόν Αγάπησε άμέσως καί μέ πάθος, 
χωρίς νά ξέρη τοΰ γκρεμοΰ, πού θάπεφτε, τό βάθος. 
Είς τήν άρχή τό είδύλλιον ήταν μορφής ήπιας, 
μόνο σ’ άριστοκρατικάς κατήρχοντο... θωπείαςI 

***
Μ’ άργότερα πού πρόσεξα τ’ αύγά της στό κοττέτσι, 
είχανε χρώμα άλλοιώτικο, σάν άνοιχτό μπλέ, έτσι... 
Κατόπιν δέ δλου αύτοΰ τοΰ φανερού μπερδέματος, 
έπείσθην δτι ό γαμπρός ήταν.... γαλαζοαίματοςΙ 

«**
*Λς πού ή Πίτσα μου έφυγε, δπως καί πρίν σάς είπον,· 
γιά νά γνωρίση άπό κοντά τόν βίον τών Πριγκήπων.

««*
Μά σέ τρεις μήνες γύρισε ή κόττα μου ή καύμένη, 
ψόφια τής πείνας, κουρελού καί μετανοημένη.
*Πς σουβενίρ δέ της ζωής π’ έκανε ή κακομοίρα, 
ήταν ή άριστοκρατική π’ είχε μαζύ της... ψείρα. 
Σέ λίγες μέρες ψόφησε άπ’ τάς ταλαιπωρίας, 
θύμα κΓ αύτή τοΰ φθίνοντος θεσμού της Βασιλείας!

ΚΓ ή Μπέμπα ή μικρούλα μου, τό γέλοιο κι’ ή χαρά μου, 
πού τήν κρατούσα πισινή γιά τά γεράματά μου, 
κΓ αύτή μού τήν ξεμυάλισε ένας γυμνασιόπαις 

πού μόλις πρωτομάθαινε τό κάπνισμα μέ γόπες.

Στά σύννεφα τοΰ έρωτα πετοΰσαν σά' τόν Ίκαροί 
Γιά νά μπορούν δέ καί «γλυκά» 
νά άγοράζουν τακτικά

έσύστησε τή Μπέμπα μου σέ... Γεροντοπάλήκαρο I 
««*

Άλλά κι’ έκεϊνος άγκαλά 
οίκονομιότανε καλά 

μέ έναν μπάρμπα του στενό, πού ήταν παραλής, 
μά είχε τό έλάττωμα νάνε.... μουστακαλής. 
Κοκόρους βλέπετε ήθελε κΓ ή Μπέμπα ποΰταν κόρη, 
κΓ αύτός τό ίδιο, τάρεσαν έπίσης οί... κοκόροι.

Μονάχα μιά, ή Έλενιώ, πού λέτε, δέν άπήχθη, 
καί άνταξία σύζυγος καθ’ δλα άπεδείχθη.

"Ολες τό σκάσαν, μά αύτή ποτέ δέν φέρθηκ’ έτσι, 
ήταν Γυναίκα άπ’ τίς πιστές 
κΓ άν είχε δυό-τρεϊς έραστές

δέν έφευγε’ τούς έμπαζε τίμια στό... κοττέτσι!

ΥΠΟ ΝΙΚΟΥ Β. ΡΟΥΤΣΟΥ
Αύτή περίπου ή ζωή π’ έχω περάσει είνε I 
Ώ άναγνώστα, διάδαστη προσεκτικά καί κρίνε. 
ΚΓ άν θές άπό τήν πείρα μου τό γενικόν δελτίον, 
ακούσε τάς ιδέας μου περί τών έγκοσμίων:

Σάς δίνω μία συμβουλή άπ’ δλες-πρώτα-πρώτα: 
νά μή πιστέψετε ποτέ μές στή ζωή σας.... Κόττα! 
Σέ λοΰσα, ύπνο καί φαΐ, τόν κόρον δέν γνωρίζει, 
κΓ άμα δέν τήν στολίζεις σύ, έκείνη σέ... στολίζει! 
Μή πης δτι τίς έμαθες ποτέ άπ’ τήν καλή, 
ούτε ποτέ πώς έδρεψες τό πρώτο τους φιλί.
Πάντοτε ύπάρχει μυστικό, πού τό κρατούν κρυφό σου, 
καί ξεφυτρώνει άργότερα πάνω στό.... μέτωπό σου! 
Στόν κόσμο αυτόν, ουδέτερος νά ζής, είν’ τό σωστό, 
κΓ άν τύχη νάσαι έξυπνος νά κάνης τόν κουτό. 
Σέ έξυπνάδες άσκοπα τό χρόνο σάς μή χάνετε, 
γιατί τό έξυπνο πουλί όσιό τή μύτη πιάνεται.

***
Γιά πλοΰτόν μήν πασχίζετε, άφοΰ έδώ θά μείνη, 
κΓ έκτός αύτοΰ ύπάρχει.... έλπίς Κομμουνισμός νά γάνη. 
Μονάχα σ’ ένα αίσθημα μπορείτε νά βασίζεσθε, 

είς τή Φιλία δηλονότι, 
πλήν, πρό θεοΰ, προσέχτε δτι

δέν πρέπει νά δανείζετε, μά μόνο νά δανείζεσθε I***
Γιά τήν Πατρίδα, τί νά πώ I είνε καλή κΓ έκείνη 
άν είσαι άξιωματικός καί μάλιστα έν είρήνη. 

»»»
Μά κΓ ή θρησκεία είνε καλή, άμα τήν άγαπάς 
καί είσαι ή παληάνθρωπος ή έστω καί παππάςΙ

Μ’ αϋτή τήν πείρα, ή Ζωή λοιπόν μ’ έχει φορτώσει!
Τί περισσότερο χωράει, σ’ ένός Κοκόρου γνώση ;

««*
Καί τώρα, ένα μοναχά άκόμα θά σάς πώ, 
πού πρέπει νά το κάνετε τοΰ βίου σας σκοπό: 
Μή βασανίζεσθε ποτέ, μή πονοκεφαλάτε, 
έρωτες, δόξες καί τιμές καί πλούτη μή ζητάτε! 
Τό τέλειον μές στή Ζωή μ’ αύτά κανείς δέν φτάνει, 

δλα είνε ψεύτικα, ρηχά, 
κΓ άλήθεια είνε μοναχά,

—συγγνώμη γιά τή φράσι μου—τό Μάμ—Κακά καί Νάνι! 
ΤΕΛΟΣ

Ο ΚΟΚΟΡΑΣ



«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΙΙΙΑιίί ΑΚίΜβΝϋΜίΚΕί ΙΗΟΡΙΕ!
Ή

Π01 ΓΕΝΝΟΙίΠΙ ΙΑ ΤΡΑΓΟΥΑΙΑ
ΛΗΣΜΟΝΗΣΑ...

Λησμόνησα τί ?καν’ δ μπαμπάς της, 
θα,ρρώ πώς ήταν κόρη καστανά 
μά ί’άως νάταν και ζαγαραπλάστης, 
ώστόσο τής άρέσαν τά ξυνά.~

Ό καιρός έπέρασε, 
ό μπαμπάς της γέρασε, 
δμως δέν έννοοΰσε νά πεθάνη 
τή γωνιά δέν άδειαζε 
καί ξηιμεροβράδυαζε 
άλλη δουλειά δέν ήξερε νά κάνη...

(ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ)

Ναί, τώρα θυμήθηαα καλά... *0 
μπαμπάς της ήταν «μάλλον καστα
νάς», ένας άπβ τούς πειό καλούς καί 
πειό ακέραιους καστανάδες τών ’Α
θηνών. Κ* ή Μίκα καταγόταν άπό 
τά καλύτερα έλληνικά τζάκια, ή μάλ 
λον ναί, άπό τις καλύτερες ελληνι
κές φουφούδες. Αύτή σάν ήτανε μι
κρή χάραζε τά κάστανα πού έψηνε 
ό μπαμπάς της καί ύστερα τά χώ
ριζε σύμφωνα μέ τις τιμές. Πέντε 
στό φράγκο, τέσσερα, τρία καί δύο. 
Τά κούφια τά ξεκαθάριζε καί τάτρω 
γε ή ίδια.

Τά χρόνια περνούσαν. Καί ή μι
κρή Μίκα μεγάλωνε κ’ έβλεπε νά 
περνάν μπρος άπό τή φουφού τού 
μπαμπά της δλ’ ή ’Αθήνα. “Ωσπου 
μιά μέρα τήν άγάπησε ένας μικρός 
καστανάς μέ ποιητικό ταλέντο καί 
τής έτραγούδησε μέ πάθος τό παρα
πάνω τραγούδι. Μά δ μπαμπάς της, 
ένας τετραπέρατος θεσσαλός, πού ή 
πρωτεύουσα μέ τίς λογής-λογής δ- 
μορφιές δέν τόν είχε διαφθείρει, εί
χε καταλάβει τό νεαρό άρριβίστα πού 
έποφθαλμιούσε δ,τι πολυτιμότερο έ
χει ένας καστανάς: τή γωνιά του, 
τή φουφού καί τήν κόρη του. Καί 
μιά μέρα τού δώσε τά τσαρούχια στό 
Χέρι.

Τώρα δ νεαρός άπογοητευμένος 
γυρίζει τόν κόσμο τραγουδώντας :

Καστανάδες πολλούς 
έχω δή στή ζωή μου, 
βλάχους καί θεσσαλσύς 
πού μού παίρναν τή δραχμή μου. 
Μά τέ zv.m καστανά 
ώ δέν είδα ξανά, 
δέν είδα άλλον 
καί τόσο μεγάλον 
στό λέγω Αληθινά....

Πέρασαν χρόνια... Καί στήν ίδια 
τή γωνιά σάν έπέρασεν δ νέος πούχε 
γυρίσει τραγουδώντας τό ντουνιά δέν 
είδε τόν ίδιον καστανά... ’Αλλοι και
ροί, Αλλο: καστανάδες, άλλα τραγού
δια... Κι’ δ νέος κουρντίζοντας ξανά 
τόν κιθάρα του τραγούδησε:

Άλλ’ δμως, καστανά, 
σ’ έπογές ξερασμένες 
καί ξεπαγιασμένες, 
δέ μοΰ λές' γιατί ;
Γλυκέ μου καστανά, 
ή φουφού σου ή... τόση 
τόσα κούφια μούχε δώσει ; 
Καστανά... Καστανά :...

Καί νά πώς γεννιώνται τά βαρεία 
αισθηματικά τραγούδια τής έποχής...

ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΑΥΑΠΟΝ

.......■*
— Δέν αισθάνεσαι κάποια ύγρα- 

σία ;

Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΠΕΖΟΤΡΑΓΟΥΔΟ

ΟΝΕ1ΡΩΞΕΣ
Τί διάβολο έχω πάθει Απόψε καί 

σ’ δνειρεύαμαι, γλυκέ: ά μου ξεμυα
λισμένη ; Κι’ δμως... Κι’ δμως, έτσι 
είνε ! Τήν έπαθα ! Τήν έπαθα σά 
γυμνασιόπαιις τής παλιάς έποχής.... 
Κι’ άρχισα, ώ, άρχισα νά πλάθω ό
νειρα, όνειρα χρυσά, σάν έκεΐνα τά 
όνειρα πού έπλαθε δ Μάριος δταν 
πρωτόειδε τήν Τιτίκα, κι’ δ Λευτέ- 
ρης, δταν πρωτόειδε τήν “Ελενα, δ 
Παναγής σάν πρωτόειδε τή Λίνα, δ 
Κεραυνός σάν πρωτόειδε τήν πρώτη 
του φοράδα... *Ω, Αγαπημένη μου... 
Τά κρόσσια τών χρυσών σου μαλλι
ών πού ώς έχτές άκόμα ήτανε κα
στανά, τά ζαφείρια τών μαργαριτα
ρένιων σου δονττώ<ν πού τό βράδι 
προτού νά κοιμηθής τά βάζεις στό 
νερό καί τά πλένεις μέ τή μπατανό- 
βουρτσα, τά κοράλλια τών κόκκινων 
χειλιών σου πού τά βάφεις μέ μπο
γιά τών αύγών κάθε Πάσχα, τά με
τάξια τών τορνευτών σου γαμπών, 
τά Ακριβά καί τά κρουστά άτλάζια 
τών όνειρεμένων σου κομπιναιζόν, 
δλ’ αύτά, ΑγΑπη μου, μέ έχουνε ξε- 
τρελλάνει... *Όλ’ αύτά μ’ άνεβάζουν 
Απόψε στόν έβδομο ουρανό τού πά
θους καί συλλογιέμαι τί θά γίνη δ
ταν οί σκλάβοι λευτερωθούν άπ’ τά 
δεσμά τους, δταν θά βγάλης τίς ζώ
νες καί τά λάστιχα καί τούς κορσέ
δες κ’ ύποκορσέδες καί τ’ άφράτα 
κάλλη σου θά ξεχυθούν έλεύτερα, νά 
πλημμυρίσουνε τήν κάμαρα... Κι’ 
δλ’ αύτά τά ξέρω καλά γιατί... γιατί 
.... γιατί είμαι άντρας σου, άγαπημέ
νη, πού νά πάρη ή δργή....

Παύλος Πουλόπουλος 
’Έμπορος Αποικιακών 

Τακτικός Αναγνώστης σας

Άν τό βρίσκετε κατάλληλο γιά 
δημοσίε^·'· δημοσιέψτε το διορθώνον 
τας καί τά τυπογραφικά λάθη.

Ό ίδιος
(Σημ. «Παπαρούνας».— Δημοσι

εύουμε εύχαρίστως τό παραπάνω πε
ζοτράγουδο τού τακτικού Αναγνώ- 
στου μας μέ τήν έλπισα δτι δταν θά 
τβ δή δημοσιευμένο, θά πάψη νά εί
νε άναγνώστης καί θά παραμείνη έ
νας καλός μπακάλης).

--------------...............
ΘΕΑΤΡΙΚΑ

TO NEON ΕΡΓΟΝ

Ό συγγραφεός μετά τοΰ έργου περι- 
(φέρεται, 

μά θίασος κανένας δέν ένδιαφέρεται. 
«Τό έργον παρεδόθη» έχει διαδώσει, 
μά δλοι, πίσω τοΰ τό έχουν παραδώ- 

(σει. 
Τότε κι’ αύτός τού βάζει φόκο λέγων 

(«Άσικτίρ»! 
κι’ έτσι, τό έργου «παρεδόθη»... είς 

(τό πΰρ.

ίΠΟΥΑΑΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ. Γρηγόριον Ξ ε ν ό - 

π ο υ λ ο ν , Ζάκυι-δον.—Ξαναγράφτέ 
το. ξα-ναστείλτέ το καί τό-w θά δούμε 
άν είνε γιά δημοσίεψη.

Κ. Γεώργιον Καραάα- 
ν ά ο η ν , τέωις λήσταρχον κλπ. — 
Τά κεφάλια πού μάς έστείατε, έλήφθη- 
σαν. Ευχαρνστοΰμφν.
Κ. Β ί λ λ η ν Π ρ I τ ς , ένταΰ- 
δα.—Τά αύτόγραφο πού είχατε τήν κα- 
λωσύνην να μας χαρίσετε βρίθει άνδρ- 
δογραφιώπ·. Φροντίσατε νά διορθώσετε 
τόν χαρακτήρα σας. Ώλλράϊτ! Μιά λέξη 
μότο γερμανική ξέρουμε κι’ αύτή έτυχε 
εγγλέζικη. Φρίτση!
Ζοζεφίναν Μπαίκερ, 

Π αρίσι.—Σάς άνεγνωρίσαμεν άπό τόν 
γραφικόν σας χαρακτήρα. Τά σνμ,ταϋη 
τικά σας γράμματα έχόρευαν κάτο> άπό 
τά μάτια μας. "Αλλη φορά νά μή κρα
τάτε τόν κονδυλοφόρο μεταξύ τοΰ με
γάλου δακτιίλου καί τοΰ δείκτου τοΰ δε
ξιού σας ποδιοΰ. Προτιμώτερο νά κα
θόσαστε σπάνιο στό χειρόγραφο καί 
ο,τι βγη!

Κ. Τουρκοβασίλην, υ
πουργόν τής Παιδείας κλπ.—Ζητήσατε 
τά δείγματα γραφής τοΰ προκατόχου 
σας κ. Μυλωνά. θά τά αναγνωρίσετε 
εύκολα άπό τάς όρδογραφικάς ίδιοτρο- 
π»ας των. Τά ίχνη των δά τά εΰρετε 
είς δλα τά καθίσματα τοΰ υπουργικού 
γραφείου. Άναμένομεν.
’Α ρχηγόν’Ε παν αστ ά

σε ω ς 1922, ^τέγην Πατρίδος, & 
γνωστόν. — Κατέλθετε γρήγορα άπό 
τό καταφυγών σας. θέσατε τέρμα είς 
κι>κλοφοροι>σας κακοβούλους ,φήμας δτι 
έξ αίτιας σας στάζουν τά κεραμύδια.

κ. Σ ι ό ρ , ξενοδαχεϊον Μεγάλης 
Βρεταννίας. — Πόσα εισαστε διατε
θειμένος νά μάς δώσετε γιά νά κρατή
σετε τήν Έονεστίναν σας; Τά ταχυ
δρομικά εις βάρος σας.
Δίδα’Ερνεστίναν Σ ι - 

ό ρ , είς τήν ιδίαν δι·εΐ’9υνσιν.—Μή 
σπελπίζεσδε. Άπό τό Π αρίσι δτου δά 
επιχειρήσετε τό ταξεΐδι τής λήθης σας, 
ήμπορεϊτε νά βλέπετε τόν άγαπημένον 
σας άπό τής κορυφής τοΰ Πύργου "Αϊ- 
ιρελ.

κ. Σμπίρον Μ ε ρ κ ο ύ ρ η ν, 
όδόςΖωοδόχου Πηγής. 
—Τίποτ’ άλλο!

κ. ΤξΙμ, Λ ό ν τ ο ν , Νέαν 
Ύόρκης.—-Έλάβομεν τό πεζοτράγουδό 
σας μέ τήν άπειλήν νά τό δτμοσιεύσω- 
μεν. Περάστε άπό τά γραφεία μας άν 
τό λέη ή καρδιά σας καί λογαριαζόμα
στε!

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
~~ ------------

ΚΡΙΤΙΚΗ
—Τό έργο είχε Αρκετά χειροκροτή- 

(ματα.
’Εσύ, ποια μέρη ένεις βρή ώραΐα ;
—Δυό μέρη μοναχά : Τά διαλείμ- 

(ματα 
πού ήτανε κλειστή ή αύλαία.

ΑΠΟΡΙΑ
Νά ζή κανείς ή νά μή ζή, δταν μέσ’ 

(τό σοκάκι 
Ακούει μέρα καί νυχτιά γραμμή... τό 

(γελεκάκι ;

6ίήΤΡΙΚ0£0Τί0Μ00ΛΙΑ
Ή «Παπαρούνα» χωρίς νά έχη τή 

λοδοξια νά γινη όργανο κανενός κου- 
τσομτόλη, πού μέ τίς «χϊπσκαλύιΙ·εις» του 
9ά ήθελε τό ϊκανοποτήση άνομολογή- 
τομς σκοπούς, άπεφάσισε νά εγκαινία
ση στήλη τοΰ 9εατρικοΰ κουτσομπολιού 
αρχίζοντας άπό σήμερα.

Άπό τούς πολλούς πού προσεφέριθη- 
σαν εΰγενώς νά άναλάβοιν τή στήλη 
αυτή καί τήν εύδύνη της, ή «Παπαρού
να» τούς έδιάλεξε....ί£λους, γιά τό μή 
παρεξηγηδή άπό κανένα δτι έχει μερο- 
λιμττικέ; προτιμιχσεις. ’Εννοείται δτι ό 
σκοπός τής ΐδρύσεώς τής στήλης αυτής 
δέν είτε καδόλου σκανδαλοδηρικός. θά 
βρίσκουν τή δέση τους σ’ αύτήν μόνο 
εξακριβωμένα γεγονότα ένδιαφέροντος 
γενικού, πού δέν 9ά βίγονν κανένα καί 
καμμία στήν ιδιωτική του ζωή. Σκοπός 
μας δέν είνε νά προκαίωΰμε συζητήσεις 
μεταξύ τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου καί 
μεταξύ τών προσκειμένιον· πρός τό θέα
τρο, σιζηπήσεις .τού δά άποβαίνοιν εις 
βάρος τοΰ ένός ή τοΰ άλλου, γιά νά δί
νουμε τροφή στη χαιρεκακία καί στή 
σκανδαλοΰηρική....... δίψα μερικών, άλ
λά νά τηρούμαι τό κοινό τής «Παπαρού
νας» ενήμερο τής ζωής καί τών φάσεων 
τών διαφόρων καλλιτεχνικών αστέρων 
καί παραγόντων τής δεατρικής ζωής τοΰ 
τόπου! Τό νά κάνουμε μιά κ’ έτιχε νά 
ζοΰμε κ’ έμείς σ’ ένα τόπο πού άκολου- 
δεί τήν παγκόσμια μόδα καί πρέπει τό 
κοινό νά είνε κατατοπισμένο σέ δ, τι ά- 
φορά τά έργα, τίς ημέρες καί τίς νύ
χτες τών ντόπιων αστέρων τοΰ .ν-τόπιου 
στερειάματος, ήτοι τών έγχοεράον.......
Γκρετών Γάρμπο, Μπαρρυμόρων. Κον- 
στάνς Μπιέννετ, Κονστάνς.... Ντενΐζ 
κ. λ. π. ί

Τό εχετε πάρει είδηση δτι στό πείσμα 
τοΰ ημερολογίου, παλαιοΰ καί νέου καί 
τιόν κυκλωνικών καί άντικυκλωνικών πιέ
σεων, ή καλοκαιρινή κίνηση γιά τόν 
καταρτισμό τών νέων θιάσων τής σαι
ζόν πού μάς έρχεται, έχει άρχίσει άπό 
τιάρα—τί λέμε—άδώ καί ένα μήνα; "Οτι 
τίς ημέρες αυτές γίνεται ένα τρελλό 
κυνηγητό τών άστέρων πού πρόκειται νά 
λάμψουν στό καλλιτεχνικό στερέωμα τών 
διαφόριον καλοκαιρινών δεάτρων; "Οτι 
οί διάφορες βεντέτες καί οί διάφοροι.....
βεντέττοι έχουν έκτεδεί σέ ένα μανιώ
δη πλειοδοτικό διαγωνισμό; "Οτι δλων 
τά κεφάλια έχουν έπυκηρυχδή σά νά ή- 
σαν κεφάλια ληστών — γιά ζητήματα... 
μιστών; "Οτι υπάρχει κίνδυνος νά έκ- 
δοδοΰν..... κατασχετήρια κατά τών ήδο-
ποιών, άπ» τούς διαφόρους διασάρχας 
σδ νά έπρόκειτο περί τοΰ.... Πλαστήρα;

Άλήιδεια κι’ άπαλήδεια οί διασάρχαι 
τάχουντ χαμένα μπρός στις καταπληκτι
κές άξιιόσεις άξιώσεις μερικών «άστέ
ρων», πού μέχρι πέρυσι δέν ήταν όρα- 
τοί διά «γυμνού όφάαλμοΰ» στό στερέο»- 
μα τής σκηνής, άνακατατεμένοι καδώς 
ήτανε μέσα στό άνώνυμο πλήδος τών 
μπυλλαρινών καί τών κοριστών; Τά 
καυμένΌ τά «άστεράκια» Τί φταιν’ έ- 
κείνα! "Οταν διαβάζουν δτι ή Έλίσσα 
Λάντι παίρνει έφτά χιλιάδες δολλάρια 
τό....δευτερόλεπτο καί ή Μαίη Μούρρεη 
πληρώνεται μέ οικόπεδα καί μέ βίλλες 
καί τρώει μιά Τράπεζα στή καδεσιά της, 
πώς νά μή ζητάνε τή μάννα τους καί 
τόν πατέρα της άπό χρυσάφι; "Αντε νά 
κουβεντιάσης στήν Έλενίτσα, στό Κα- 
τινάκι, στό Μαρικάκι γιά ψωροδραχμές 
καί γιά ψωροκατοστάρικα! Σοΰ πετάει 
στά μούτρα έναν άριδμό....χιλιάδων πού 
σέ ζαλίζει καί σοΰ φέρνει μερμυρΐα! Κι’ 
άν ό φουκαράς ό διασάρχης ζαλισμένος 
άπό τό νούμερο τολμήση νά ψιδυρίση: 
«Σάν πολλά δέν είνε, καΰμένη Π ιπί- 
τσα;» κεραννοβολείται μέ μιά τρισχα- 
ριτωμένη..... μοΰτα: ’Εγώ τόσα παίρνω
φέτος! Έξ άλλου μέ κυνηγάνε τόσοι 
καί τόσοι διασάρχηδοι! Καί έξ άλλον 
είνε νωρίς άκόμα! "Εχουμε καιρό.»

’Εννοείται δτι κάβε μέρα πού περνάει 
κ’ υστέρα άπό κάδε βίζιτα στό «άπερτε- 
μάν» της τό «άστρο» γίνεται άπσιτητι- 
τερο κι’ δλο καί κερδίζει....ϋψος σέ ά- 
ξιώσεις, ώσπού στό τέλος—δηλαδή δ
ταν φβάση ή άρχή τής σαιζόν καί ά 
δίασος δά πρέπη νά κσταρτισδή γιά ν’ 
άρχίσουν οί πρόβες τό ΰψος τών άξιώ- 
σεων τοΰ «άστέρος» δά είνε τόσον δυσ- 
δεώρητον, ώστε χαϊρε. βάδο; άΛΐέτρη- 
τον!

Άλλά τί μάς νοιάζει εμάς, αγαπητοί 
άναγνάχΓται, γιά τά «μιστά» τών άστέ
ρων! Περισσότερο μάς ενδιαφέρει ή αί- 
σδηματική τους ζωή, τά μικροσκανδα- 
λάκια καί οί μικροέριοτές τους, τά αι
σθηματικά τους έπεισόδια πού ζοΰν «δ- 
σον τά ρόδα», δηλαδή, μίαν πρωίαν μό
νον! Ή μιϊλλον άπό τίς διό τά μεσά
νυχτα μέχρι τής προτίας, όπότε τό χα
ριτωμένο «αστεράκι» ξτττνφ καί βλέπει 
πλάι του έναν άγνβεστον κύριο.....

Πάντως έχει συνηβίσει σέ τέτοια ά- 
πρόοπτα καί δέ ρωτά: «Πώς βρεθήκατε 
έδώ; Άλλά άφοΰ ψάξη γιά λίγο τίς 
πρόσφατες άνσμνήσεις πού φτάνουν ώς 
τήν προηγούμενη βραδυά, συμμορφώνε
ται μέ τις περιστάσεις καί κάνει τό λο
γαριασμό του—πού τόν πληρώνει αμέ
σως καί τοϊς μετρητοϊς ό «άγνωστος 
κύριος» μέ τό άρκετά γνοεστό χαρτονό
μισμα.

Νά, τί λέγεται, κυρίες μου καί κύοιοί 
μου..... ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕ
ΤΕΙΑ! ΚΑΙ ("Επεται συνέχεια)

Η ΡΑΜΠΑ 

ι IfhAri I UY ΠΑΠΑΚΗπη

ΟίΡΙ ΙΥΜ ΨΗΦΟ
Μούτζωτα, αδερφέ μου!
’Εξευτελίστηκε τό σίιμπαν ημισφαίριο!
Οί Γυνές άβρόεσες καί μποιλουκηδόν 

προσήλδον έπί τής Δημαρχίας καί άπέ- 
χτησμν βιβλιάριο, άνευ νά έχουνε ούτε 
τόν μύσταξ τοΰ Άντρός, ούτε ούλα τά 
άέ.λα του μερακλοειόή έξαρτιματα.

Μάγγες δλου τού κόσμου ένοεδεϊτε!
Κινδυνεύει δλο τό γόητρο καί ή άν- 

τροπρεπότη τοΰ εκλογικού φρονημάτου 
μας.

Δέν μπανίσατε, άδερφέ μου, τήν Κυρ- 
γική τά όργια πού γενήκανε έξω ιατ* 
τίς κάλπες;! "Εγλεπιε; τά δνληκά τής 
συνεκίας μαζοχμένα νά άναμένουνε τή 
σειρά τους μέ τά ιρακελλάκια στά χέρ- 
για.

Σοΰ βαστάει τό λοιπόν τότες τό ψυχι
κό σου φιλότιμο τό δέσης τόν δάχτυλων 
έπί τοΰ ψυφοαγγείου;

”θΧ’> θέ Μάγγες! Εκατό βολές όχι!
Ή ψηφική υπόσταση τοΰ Έλληνιπρε- 

ποΰς ψωροκωσταινύτη, στηρίζεται έτά 
άκμής τζίβας καί μαγγούρας.

Περί δι’ αύτό τό λοιπόν κανένας 
Μάγγας δέν έμπαινε μέσα νά ι|ηφίση 
άμα έφτανε ή σειρά του.

Δέν τοΰ βάσταγε ρέ τό φιί.ότιμο καί 
φτοΰ κι’ άπ’ άρχή, ξανακόλλαγε πίσω 
άπ’ τήν ούρά τών γυνών πού περισχη- 
ματίζανε έξωβι τοΰ έκλογικοΰ τμημάτσυ.

Μά καί μέσα στή δικαστική έπιτροπή 
γινότανε πανηγύρι.

Μιά γρηά ίσαμε, καλή ώρα τήν Πα- 
ρέν, είχε κολλήσει στό βιβλιάριό της μιά 
φωτογραφία πού τήν είχε βγάλει δταν 
έπαψε νό κάνη «τσίσα» άπάνω της.

— Ποια είν* αυτή, κερά μου;! τής 
λέει ό άντιπρόσωπος.

— .Έγύ, καλέ! Μή μέ κυττάτε τώρα, 
ξέρετε τί ώμορφη ήμουνα μικρή!!.....

Μιά ®.λη πάλε, είχε φωτογραφιστεί 
μαζί μαζί μέ τό σκιΰ.λάκι της.

—· Ποιος θά ψηφίση άπ’ τούς δυό 
σας τής λέει ή έπιπροπη.

— Καλέ, έγώ μόνο! Μακάρι νά ψή
φιζε καί ό Μπόμπης μου! Καί ξέρετε τί 
λαίμαργο σκυλλάκι πού είνε! "Ολη μέρα 
νά τρο'ιη βέλη.....

— Σίγουρα....βενιζελικό θήνε, άπ»- 
ιράνδη ή έπιτροπή.

Μιά άλλη μυστήρια κουνιστή καί λυ
γιστή δίνει τό βιβλιάριό της νά τό έ- 
λέγξουνε.

— Τί είν’ αύτό!; τή ροττάει ό γραμ
ματέας.

— Τό εκλογικό μου βιβλιάριο!
— Μά αύτό έδώ γράφει: Αστυνομία

Πόλεων τμήμα....
— Χά, χά, χά, τώρα κατάλαβα, κ. 

γραμματικέ! "Εκανα λάθος καί πήρα τό 
Άλλο, γιατί ξέρετε έχω δύο.....

— Δηαλδής έχεις δύο βιβλιάρια ψή
φου;!

— Ναί, τό ένα γιά νά ψηφίζω καί 
τό άλλο γιά νά μέ....ψηφίζουνε!

"Ε ρέ Χριστέ μου, πού κατήντησε ή 
μουστακοφόρα ψηφική μας υπόσταση!

Ο ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ

“ΛΥΣ1Σ1ΡΑΤΗ,,
Στης «Κοτοπούλη» δώσανε προ· 

(χθές τή «Λυσιστράτη» 
κάμποσοι νεαροί, 
ποΰ άπέχουν απ’ τό φύλο τους δυό 

(δάχτυλα καί κάτι 
κι’ό ένας λέει τόν άλλοτε «μωρή!» 

***
Μέ σκέρτσα καί τσακίσματα καί 

(άλλα «σκηνικά» 
καί μέ γιακάδες άνοικτοΰς έβγή- 

(καν ά λά Μπάϋρον,. 
μά δλα τους τά καμώματα ήτανί 

(κυνικά 
τόσο, ποΰ άγανάκτησε κι’ ό φίλος 

(ό Ροτζάϊρον.
***

ΚΓ οί Θεατές περίεργοι τούς νεσ· 
(ρούς κυττοΰσαν 

έπί σκηνής καί σκέφτονταν «>μ· αΰ- 
(τούς πώς Θά ξεμπλέξουμε;» 

Μά κείνοι έπιμένανε καί δέν έστα- 
(ματόΰσαν. 

«Καλέ, δέ μάς πληρώσατε ; ’Εμείς 
(Θά σάς τήν παίξουμε I» 

··«
Ώς πού στό τέλος πλάκωσε καί ή 

(άστυνομία.
Κι’ έτσι τό γλέντι έληξιε, χωρίς 

(ζημιά καμμία.

Φάνης Άρϊστος
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Η ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ
Παρεπιδημεί άπό αϋριον είς τήν ώραίαν μας πρωτεύουσαν ό συμ

παθέστατος γόης της πολωνικής όθόνης κ. Βϊλλής Φρίτς, ή έπί τό 
έλληνοπρεπέστερον Πρίτς. Ό κ. Πρίτς ή Φρίτς άνήκει είς τήν χο
ρείαν έκείνην τών άστέρων, οΐ όποιοι άπό της στιγμής πού έμφανί- 

ζονται εις τό στερέωμα μάς γίνονται στενοί κορ
σέδες. Μέ αθλητικήν κορμοστασιάν, μέ μηρούς ή- 
λιοκαείς καί γέροντας έγκαύματα έκ τών Ισχυ
ρών ήλεκτρικων λαμπτήρων τών στούντιο, ό ώ- 
ραΐος Βίλλης έδέχθη τόν φωτορεπόρτερ μας μέ 
δάκρυα χαράς είς τούς λευκόφαιους όφθαλμούς 
του, ένώ τά εύμεγέθη του ώτα έδονοΰντο έξ έν- 
θουσιασμοΰ, δυσκόλως άποκρυπτομένου. Άφοΰ 
έπόζαρε μέ χάριν πρό τής φωτογραφικής φακής 
τοΰ συνεργάτου ρας ό κ. Φρίτς έχασμήθη φρενη- 
τιωδώς καί κατόπιν ήρχισε νά όμιλη δι’ άλλου 
όπως συνειθίζεται τελευταίως είς τόν κινηματο
γράφον.

— Ποια είνε ή γνώμη σας διά τάς έντοπίους Άτθίδας ;
— Είμαι ό μεγαλείτερος ηθοποιός τοΰ κόσμου!
— Φρονείτε άλήθεια δτι τό μέλλον άνήκει στόν κινηματογράφο ; 
— Είμαι ό γοητευτικότερος.... γόης της όθόνης!
— Τί ίδέαν έχετε διά τό κίνημα Πλαστήρα ;
— Είμαι δ μεγαλείτερος άσσος τοΰ κινηματογράφου!
— Ποιον άγαπά αύτήν τήν στιγμήν ή Αίλιαν Χάρδεΰ ;
Είς τό σηιμεϊον αυτό ό Βίλλης Φρίτς, τό χαϊδεμένο αύτό παιδί 

τής Δόξης, έκτύπησε τό πόδι του μέ πείσμα στόν άέρα—γιατί, ώς 
έννόησαν οί άναγνώσται μας, ή συνέντευξις αύτή έδόθη έπί άερο- 
πλάνου—·καί άνελύθη είς δάκρυα.

— Δέν παίζω, νά! Διεμαρτυρήθη ό Βίλλης Φρίτς! Είμαι ό μεγα
λείτερος ήθοποιός δλης της οικουμένης, δλων τών πλανητών καί δ- 
λων τών αιώνων.

Καί ό πεισματάρης Βίλλης Φρίτς στό σημείο αύτό άνοιξε τήν 
πόρτα τοΰ άεροπλάνου, έπήδησε εις τό κενόν_ καί έξηφανίσθη είς ένα 
έκ τών άστέρων τοΰ Γαλαξία, άπό τόν όποιον έκείνην τήν στιγμήν 
διήρχετο τό άεροπλάνον.

Γενική έντύπωσις περί τοΰ γόητος: Είνε άνόητος.
Δ. Γρ. Κ.

ΑΓΡΙΟΣΦΟΝΟΣ
*0 νέος ποιητής κ. Αούλης Ούρα- 

νιότοξος έξέδωσε ποιητικήν, συλλο
γήν ύπό τόν τίτλον «Φασκελοκουκού- 
λωστα». Ό ποιητής συλληφθείς κρα
τείται είς τό τμήμα Μεταγωγών.

Ή κατάστασις τής Μούσης είνε 
9<ρισιμωτάτη.

ΣΟΒΑΡΟ? TPAYMAWMO?

ΕΜΠΡΑΚΤΟΣΜΕΤΑΝΟΙΑ
Τάς πρωϊνάς ώρας τής σήμερον 

ηύτοκτόνησε εις τόν κοιτώνα του δ 
νεόνυμφος Φ. Χλαιμπηρόπουλος.

Ό αύτόχειρ μόλις χθές τήν έσπέ- 
ραν είχε τελέσει τούς γάμους του.

Χθέ; τήν νύκτα δ Χρ. Μπακλίδης 
έπέστφεψε είς τήν οικίαν του τήν έν- 
δεκάτην ώραν, παραυάς τήν διατα
γήν τής συζύγου. του. διά τής όποι
ας έπρεπε νά εύρίσκεται εκεί τδ άρ- 
γότερον μέχρι τής δέκατης.

Ή ζατάστασίς του δέν έινπνέει ά- 
νησυγίας.

Στό καπελειό μέ μπάνισες καί τό δι- 
(ατυμπάνισες 

κ’ εύτύς ντουγρού ξεκίνησες νά πάς 
(στόν πεθερό jwo 

καί νάν τοΰ πής πώς δ Μανής είνε 
(παιδί κρασομανής 

καί πέρασα στό σπίτι μου νυχτιά 
(φρίκης καί τρόμου.

"Ημουνα γλέπεις, νιόγαμπρος καί. 
(γυάλιζα δλόλαμπρος 

μ’ άκόμα τών δικώνε (ίου δέ γνώ- 
(ριζα τά χ ούγια 

κι’ ούτε άν ήταν ζόρικοι, κακούργοι 
(κ’ αίμοβόρικοί 

κι’ άν έξηγιόνταν άρμυρό φυστίκι ή 
(άντσούγια.

Πειό πέρα άπό τή μύτη μου μή γλέ- 
(ποντας, στό σπίτι μου 

έπήγα άμερόληφτος, τρεκλίζοντας μέ 
(χάρη 

μά ξάφνου τή συβία μου μπανίζω 
(τήν Τ ασία μου 

πού κράταγε στό χέρι της γοβάκι 
(άπό κατσάρι !

Κι’ άργεύει ή συζήτηση μέ χώρις 
(·ά|ΐφεσβήτηση 

γκάπ, γκούπ, μπεκρή, πού σέ πονεΐ, 
(γκάπ, γκούπ καί πού σέ σφάζει 

μέ έβριζε «μεθύστακα» καί τδ μισό 
(τό μύστακα, 

έχασα πάνου στόν καυγά καί τδβα- 
(λα μαράζι.

Μά τδ πρωί ξενέροτος έλεγα’ σάν έξ 
(έρωτος 

ένας μπεκρής παντρεύεται έτοΰτα θά 
(παθαίνη, 

θά πίνη τά κρασάκια του καί τά μι- 
(σά μουστάκια του 

θά χάνη στή συζήτηση μέ τήν «άγα- 
(πημένη».,

'Ωστόσο δέν τήν άοικω γιά τό πού 
(μοΰκανε κακό, 

δέν ήταν δά κ’ ή άπώλεία γιά λίγες 
(τρίχες τόση !

Καί χάρη στή γυναίκα μου έκανα 
(στή μαντέκα μου 

οίκοντμιά δ μύσταξ μου ώσότου νά φυ 
(τρώση.

Στό μεταξύ σκεφτόμουνα, στό σπίτι 
(πού καθόμουνα, 

μέρες πέντ’ έξη έσωκλειστος ώς νά- 
(βγη τό μουστάκι 

καί κείνη πού μοΰ τδφαγε γιά μένα

ΑΝΑΓΝΟΗΑΙΤΗΓΠΑΠΑΡΟΥΝΑΜΠΟΚΟΠΤΕΤΕ
ΚΑ8ΗΜΕΡΙΝΙ1Σ ΤΟ ΛΕΑΤΙΟΗΤΟΥ Α1ΤΕΡΟΙΚΟΠΕΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΟΙ ΠΤΩΧΟΙ!

π

Ή «Παπαρούνα», μή έννοοϋσα νά ύστερήση είς τίποτε τών καθη
μερινών συναδέλφων της, άπεφάσισε νά προσφέρη είς τούς άναγνώ- 
στας της δώρα μεγίστης άξίας.

Σπίτια προσφέρουν οί άλλοι ; Παλάτια έμείς. ΟΙκόπεδα οί άλ
λοι ; 'Ηπείρους έμείς. Λιανές οί άλλοι ; Ωκεανούς έμείς. Υποδή
ματα οί άλλοι ; Μπότες εμείς.

'Εννοείται δτι δλ’ αϋτα δέν είνε λόγια. ‘Η «Παπαρούνα» είνε 
άποφασισμένη νά προσφέρη είς τούς άναγνώστας της τά δώρα πού 
τούς υπόσχεται, χωρίς να ύπολογίση καμμίαν θυσίαν! ΤΙ είνε με
ρικά ψωροδισεκατομμύρια δραχμών ή λιρών γιά νά ίκανοποιήσω- 
μεν τήν βουλιμίαν τών άναγνωστών μας! ’Άλλως τε τί έχει νά 
χάση ή να κεροίση τό περιοδικόν μας ; Μήπως πρόκειται νά δώσω- 
μεν δ,τι θά ύποσχεθώμεν< ; Άμ δέ! Κάνετε όρεξη.

Καί τώρα, itv- θέλετε, δέν έχομεν καμμίαν δυσκολίαν νά σάς 
άπαριθμήσωμεν τά δώρα:

1) Μία όροσειρά των Βαυαρικών "Αλπεων, κατ’ άπόλυτον έκλο- 
γήν τοΰ τυχηροΰ, ό όποιος δέν έχει παρά νά έκστρατεόση διά νά 
τήν καταλαδη.

2) Μία σειρά τών μυθιστορημάτων τοΰ "Ελληνος ’Ακαδημαϊ
κού κ. Γρυ. Ξενοποόλου, τά όποια όμως ό άτυχής τυχηρός θά ΰπο- 
χρεωβη νά τά διαδάση καί κατόπιν νά τά άπαγγείλη έκ στήθους.

3) ’’Ο ’Ατλαντικός ώκεανός μέ δλα τά κήτη, μή έξαιρουμένων 
οΰτε τών μαριδών καί τών άτμοπλοίων.

4) Δύο θυγατέρες τοΰ Φόρντ μέ δλα τά.... έξαρτήματά των. Οί. 
τυχηροί παρακαλοΰνται νά τάς άπαγάγουν.

5) "Ενα.... πιλάφι.
ΣΗΜ. «Παπαρούνας».—ΟΙ άναγνώσται μας Θά παραλαμδάνουν 

τά δώρα άπό τά γραφεία μας, κατσδάλλοντες τό άντίτιμόν τους.

(πάλι ψόφαγε 
καί §λο μέ καλόπιανε «Μανή μου» 

(καί «Μανάκι...»
ΑΓρέ, τής έλεγα, μωρή. μέ μιά λα- 

(χτάρα τρυφερή 
’άς έχης χάρη πούτυχε νά γεννηθή; 

(γυναίκα 
νά γένης και συβία μου καί νάσαι ή 

(Τασία μου, 
άλλοι,ώς έγώ σοΰ μάθαινα νά κάνης 

(τδ γκιουλέκα.
"Ας ήσουν άντρας μωρή σύ καί σού- 

(λεγα άν τδ κρασί 
μοΰ τδκοβες καί όχι έσύ,' μά σάν καί 

(σένα δέκα 
μά σά σέ γλ-έπο* δέ μπορώ, μπροστά 

(σου γίνόυιμαι μωρό...
Πώς νά σηκο'νση ένας Μανής τό χέρι 

(σέ γυναίκα ;
ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΛΥΛΜΑ
Εύρέθη χθές άναίσθητος καί είς 

κακήν κατάστασιν είς τό δωμάτιον 
τής ύπηρεσίας τής οικίας είς ήν ύ- 
πηρέτει, ή είκοσιπενταέτις .υπηρέ
τρια. Μαρία Κεφτείδάκου.

Σύνελήφθησαν ώς ύποπτοι' διακό
σιοι όγδοη κοντά τέσσαρες (284) εύ- 
ζωνοι τού προτύπου τάγματος. Έξ 
αυτών οί 270 ώμολόγησαν τήν πρά- 
ξίν των. οί δέ ύπόλοιποι 13 έδήλω- 
σαν δτι δέν έπρόφθαιναν διότι Θά έ
χαναν τό προσκλητήριον.
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ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ “ΑΛΛΟΘΙ,,

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
Ηύτοκτόνησε χθές άποκόψασα διά 

μάχαίρας τήν κεφαλήν της, τούς πό- 
δας της καί τάς χεΐρας της, ή πεν- 
θερά Ανδρομάχη Μαμούθ, διότι δέν 
ήδύνατο νά μεταχειρισθή τοιρυτοτρό- 
πώς τόν γαμβρόν της.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεταίρος διαθέτων 
5οεφάλαιον 2.000.000 δραχμών διά 
πολύ έπικερδή έπιχείρησιν. Έγγύη- 
σις δχι άπαραίτητος.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ μήτηρ πέντε τέκνων 
ζητεί Οέσιν ώς ντάμ ντέ κομπανί.

ΣΟΒΑΡΟΣ κύριος ζητεί νά τόν 
γαργαλίσουν διά νά γελάση.

■ΝΕΟΣ άρκετά εύπαρουσίαστος ζη
τεί σοβαρόν κύριον διά νά τόν προ- 
στατεύση άπό τάς έπιθέσεις τών δε
σποινίδων. ’Αποκλείονται οί ξυρισμέ
νοι.

ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΗΝ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,, Βενιζέλος, ΜιχαΛακόπουλος, Παπαναστασίου :
•— Δέν ξέρουμε τίποτα ! Τήν ώρα τού κινήματος έμείς διαβάζαμε «Παπαρούνα» !

ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΑΝΑΚΑΛϊΨΙΣ
Χθές τήν νύκτα δ άνεργος έφευ- 

ρέτης Μ. Φακλιμπίτης άνεκάλυψε 
ότι ή σύζυγός του έκδίδεται έπί γοή- 
μασι.

Εις έπισκεφθέ·ντα αύτόν σν/τάκτην 
μας άπέφυγε νά είπη λεπτομέρειας 
τής άνακαλύψεώς του. άρκεσθείς μό
νον νά δηλώρη δτι δι’ αύτής έξα- 
σφαλίζει πλέον τό μέλλον το»υ.

ΕΝΔΟΞΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
Χθές είς τά μαγειρεία τοΰ μεγάλου 

έστιαταρίσυ δ «’Τψζστας» άπέθανε 
αίφνιδίως ένώ είργάζετο δ μάγειρος 
Άλ. Φρικιμίνης. Έκ τής ιατροδικα
στικής έξετάσεως άπεδείχθη δτι δ ά- 
τυχής τεχνίτης άπέθανε έκ πείνης. 

•Τά έξοδα τής κηδείας το«ν θά γίνουν 
δημοσία δαπάνη ώς ιταθόντος έν υ
πηρεσία-

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ί'τεό όργάνων τής Γενικής 'Ασφα

λείας συγελήφθη ό Νικ. Φρουγού- 
ρας διότι Ιβίαζε την μνηστήν του 
νά κάμη έκτρωσιν. Ό συλληφθείξ ά- 
φέθη έλεύθερος ώς πατήρ τεσσάρων 
τέκνων.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΝ
Χθές τήν έσπέραν δ Π. Μανιόλας 

«τραυμάτισε σοβαρώς διά μαχαίρας 
τήν λεχώναν σύζυγόν του ’Ασπασίαν 
τδ γένος Παρδαλίδη. διότι—όπως λέ
γουν οί γείτονες—είχε τήν αναίδει
αν νά θέλη νά τοΰ δμοιάζη τδ παιδί 
του.


