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Λένε δτι σάν άπ; 
’Αθήνα Αφισε ένα 
ς και («ραΐστηκε

Δη-
άπδ τήν ’Αθήνα 
χρόνια.
μεϊς...

ί> ΒΙΛΛΗΣ ΠΡΙΤΣ.
Έλύσσαξαν — είνε ή κυριολεξία καί 

ιαρντδν γιά τήν φράση — οί κυρίες, οί 
δεσποινίδες καί οί κύριοι, Ακόμη τής κοι- 
ωινίας μας μέ τδ πέρασμα τού Γέρμα.ού 
■όητος κ. Βίλλυ Φρίτς Από τήν πόλη 
ής Παλλάδας! Μέρες προτού ναρθή δ 
υναικόκο-σμος είχε ξετρελλαθή μαζύ του 

-,αί πολλές κυρίες καί δίδες 'νήστευαν 
ον... έρωτα, μέ τήν κρυφήν έλπίδα δτι 

Ιά μπορέσουν νά τδν γευθούν μαζύ με τό 
:ανθδ πριγκηπόπουλο τού σινεμά κι’ δλες 
,νειρευόντουααν μιά συνέχεια έπί τής δ· 
όνης μαζύ του. Ποιός ξέρει πώς τδ εΐ- 
αν φαντασθή τδ ξανθό αύτδ Αγόρι τώ·. 

>5—40 χρονών, μέ τδ φλογερό σάν πα
παρούνα προσωπάκι του, μέ τά κοκκι,ό- 
νρυσα δντυλέ μαλλΑκια του, μέ τά γαλά- 
ϊα μικρά ματάκια του καί ώ, τδ γοητευ 
»κό του τδ χαμόγελο, τδ χαμόγελο αυτό 
3ύ έκαψε τόσες καί τόσες καρδιές σ' 
V.v τδν κόσμο καί ιδίως στήν ’Αθήνα! 
<·. είχαν δνειρευθή γιά κανένα ύπερ- 

»σικδ δν μέ ύπερανθρώπινες έρωτικές δυ
νάμεις γιά κανένα τιτάνα έκατόν.-.χειρα. 
πού θά μπορούσε νά Αγκαλιάσγ, μέ μιάς 
δλες τις Άτθϊδες κι’ δλους τούς... Άτ- 
θούς; Ή φαντάσθηκαν δτι δ «νεαρός» 
γόης κατείχε τδ μονοπώλιο καμμιάς κα.· 
νούριας κρυφής έφευρέσεως κα! διέθετε έ- 
κατοντάδες Ανταλλακτικών γιά μιάν ατε
λείωτη χρήση; ”Αγνωστον! Τδ γεγονος 
πάντως είνε δτι δ κατακαύμένος δ γόης 
’χυγε άπδ τήν ’Αθήνα Απ'.γοητευμέ ,ο; 
καί κατακουρασμένος Απδ τίς έκδηλώσεις 
τού θηλυκού πλήθους, 
μχκρύνθηκε Απδ τήν 
στεναγμό Ανακουφίσεων 
μέσα του πώς δέ θά τδ ξανακάνη. 
λαδή, δέ θά ξαναπεράση 
έσ'.ω κι’ δν ζήση χίλια

Τδ Ιδιο εύχόμαστε καί
ΓΟΗΣ ΚΑΙ... ΑΓ21.

Έγνώσθη κι’ αύτδ δταν έφυγε δ ωραί
ος κινηματογραφικός μας ξένος. Μιά νύ
χτα, μεταξύ δύο έκδηλώσεων δριζοντιου 
θαυμασμού, πού τού έπεδαψίλευσαν δυδ 
κυρίες τής Αριστοκρατίας μας, δ γόης 
«Αστήρ> κατώρθωσε νά διαφύγη άπδ τις 
τετοιες έκδηλώσεις — δ θεός νά τδν φυ- 
λάη άπδ Αλλου είδους έκδηλώσεις, που 
μποοοϋν vi τού παοουσιασθούν στή Γερμα
νία' — καί έπήγε μιά βόλτα στήν δϊδν 
'Αγίου Κωνσταντίνου γιά νά ΐδή καί με
ρικά κορίτσια, (γιατί είχε βαρεθή τίς 
κυοίες). ’Αλλά στδ δρόμο πού πήγαινε, 
τόν Ανεγνώρισε κάποιος άμαξάς καί διη- 
μείφθη τότε δ Ακόλουθος διάλογος:

— Κύριε Γόη;
— 'Ορίστε!
— ’’Εχεις... Αγώι;
— Δηλαδή;
— Νά πώς τό λέτε σείς οΐ Γερμα

νοί: Είσα- έλεύθερος;
ΠΑΙΖΕΤΕ;...

"Οσο γιά τή Ρενάτε Μύλλερ, τήν ξαν
θή γόησσα, πού ήρθε στήν ’Αθήνα τήν έ- 
πομένη τής Αφίξεως τού Βίλλυ, γι’ αύ- 
τήν δέν έγινε ή ίδια κοσμοχαλασιά. Ά 
πόδειξις πώς δ Αρσενικός πληθυσμός τή; 
πόΐεώς ·ια: δέν είνε "όσο εύα-Ό-το:

ΙΧΟΓΜΝ TIN ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ!
Κ1Ι ΑΛΛΗ TPOMftKTiKH ΕΠΙ ι ΥΧΙί ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ 

ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ! ΜΗ ΣΥΛ1ΗΦΘΗ Ο Κ. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ I
Ή «Παπαρούνα» χωρούσα είς τό έργον 

της μέ τόν θεόν, μέ τήν πατρίδα κα, με 
τό Απώτερον κυκλοφο-ριακόν της συμφέ
ρον έξησφάλισε καί άλλην έπιτυχίαν α- 
νωτέραν τών προηγουμένων. "Οντως, ε'ί- 
μέθα σήμερον είς θέσιν νά πιστοποιήσω 
μεν δτι «έχομεν τήν 
ρίαν!» Καί δχι Απλώς 
μέ τά λόγια! "Εργα! 
πόν: τήν «Παπαρούνα» 
περισσότεροι "Ελληνες! Διότι; Ή 
παρούνα» πωλείται καθ’ δλην τήν 
μάδα Απδ δλα τά κιόσκια καί είς δλόκλη- 
οον τήν Ελλάδα, Απδ τού Όλύμπου μέ
χρι τού Ταινάρου καί Απδ Πατησίων μέ
χρι Νέας Κοκκινιάς. "Τστερα: ή «Παπα
ρούνα» πωλείται μέ τήν όκάν ώς χάρ
της περιτυλίγματος. Ό γράφων έχει 
κατ’ έπανάληψιν παραστή είς συγκινητι- 
κάς σκηνάς πού έξελίσσονται είς τά παν
τοπωλεία τής πρωτευούσης καί τών ε
παρχιών. "Ολαι αί καθώς πρέπει ύπηρέ- 
τριαι, κατά διαταγήν τών καθώς πρεπε: 
κυριών των, δταν προσέρχωνται είς τα 
παντοπωλεία διά νά Αγοράσουν χαλδάν, 
έληές, ταραμάν, χαδιάρι — μαύρο ή πρά
σινο — λέγουν Αποτεινόμεναι πρδς τδν 
μπακαλόγατον:

— Παντοπώλα! Τυλίξατέ-μου τδν χαλ- 
όάν έντδς «Μήκωνος», κοινώς «Παπαρού
νας».

Ό οδτω Αποκαλούμενος παντοπώλης 
σπεύδει, ώς παρετηρήσαμεν, μετά βουλι
μίας. ένφ συγχρόνως κατατρώγει διά -ών 
♦ν»*%^ν****%*****φ*ν»********************************************' 
θέλγητρα ένός ξένου άστέρος, δσο τά θη
λυκά μας καί ότι τών Άτθών τδ μάτι 
δέν κάνει «κρά» γιά γυναίκα, έστω καί 
ξένη καί ξανθή γόησσα, δπως έκανε τδ 
μάτι τών Ά'.θίδων γιά τδν «ξανθό γοη- 
τα». Πάντως δέν τίς άδικτύμε τις καϋ- 
μένες τίς Άτθϊδες. Λίγο τδχετε νά ιδού- 
■ζε τά Αμοιρα τά θηλυκά μας ένα ξένον 
Αστέρα πού ώς τώρα τδν έδλεπαν μέ τό 
τηλεσκόπιο έπ! τής δθόνης, διΑ «γυμνού 
όφθαλμού»; Άν τώρα τδν είδαν δχι μό
νο διά γυμνού δφθαλμού, καί διά γυμνού... 
κορμιού, χαλάλι τους! Βίλλυ Φρίτς ήτα, 
αύτός, δέν ήταν τίποτα... περιττώματα 
μυών! Παίζετε μέ τούς Αστέρας;

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

πρώτη·, κυκλιφο- 
στά χαρτιά, 
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ήκσνισμένω-, ύφθαλμών του τάς ώραίας 
πελάτιίας, νά περιτυλίξη τδ όψώνια μέ 
«ΙΙαπαρσύνας» παλαιών έτών, μειδιών έ· 
πιχαρίτως.

’Αλλά δέν έχομεν αύτάς μόνον τάς άπο- 
δείξεις τής τεραστίας κυκλοφορίας της 
«Παπαρούνας», ή δποία άνέοχεται εϊς τδν 
Αστρονομικόν άριθμδν δύο (Αρ. 3). Καί 
τά πειστήρια έχομεν είς χείράς μας. Διό
τι ποιος ήμπορεϊ νά μάς Αρφισβητήση δτι 
άναγινώσκομεν τήν «Παπαρούναν»; At 
λοιπόν, μάλιστα, κύριοι. Ή «Παπαρού
να» έχει έξασφαλισμένους δι" δχην τ 
σειράν τών ύπδ έκδοσιν φύλλων της ’ 
άναγνώστας. Τδν διευθυντήν της καί 1 
έπΐ τής ύλης. ’Αλλά δέν είνε μόνον ι 
τοί. ’Εκ τής έξετάσεως τών δελτίων ι 
κλοφορίας διεπιστώθη δτι καί κάπν 
τρίτος άνθρωπος καί δή μέσα είς τάς ’Α
θήνας διαβάζει τήν «Παπαρούνα». Διότι 
είς τά δελτία αύτά, Αναγράφεται ήδη ά
πδ τού προηγουμένου φύλλου δτι δ Αριθμός 
τών Αναγνωστών μας Ανέρχεται είς τρεις. 
’Αμέσως έτέθησαν είς κίνησιν τά λαγω
νικά τής «Παπαρούνας». Άλλ" δ τριιος 
δ μυστηριώδης, δέν Ανευρέθη πουθενά, 
παρ’ δλας τάς έπισταμένας έρεύνας μας. 
Καί ύπάρχουν δπόνοιαι δτι δ μυστηριώδης 
αύτός τρίτος Αναγνώστης τής «Παπαρού
νας» είνε δ κ. Πλαστήρας.

"Εχομεν λοιπόν ή δέν έχομεν τήν π;ιί> 
την κυκλοφορίαν είς τά — κεραμίδια;

"Οπερ έδει δείξαι!

ΜΕΤΑ ΕΠΟΤΤΙίΙΙΝ 
ΤΕΜΡΙΜΜ ΚΑΙΝΟΝ 

ΚΡΕΒΒΔΤΙΑ ΤΑΝΚΣΙ
ΤΠΕΥΣΑΓΕ ΝΑ ΠΡΟΝΙΗΘΕΥΘΗΤΕ»

«Συνιστώ τά τεθωρακισμένα χρε£- 
βάτια «"Αθραυστον».

Άπό της 6ης Μαρτίου πού κοιμού
μαι σέ τέτοιο κρεδδάτι αισθάνομαι 
τόν εαυτό μου τελείως ευχαριστη

μένο ν».
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
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ΑΙ ΕΓΙΙΓΥΧΙΑΙ ΜΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

ΟίΟΙ THS EMWEIOlini..
Μ’ δλο πού μπορεί νά παρεξηγηθούμε 

Απδ μερικούς ώς μή ύπερδολικά με;ριό· 
φρονες, ώσ’.όσο μΑς είνε Αδύνατο νά μή 
τονίζουμε κάθε τόσο τίς τρομακτικές, τις 
Αφάνταστες έπιτυχίες τής «Παπαρούνας». 
Αλήθεια. "Οπως Από τδ πρώτο φύλλο 
μχς είχαμε προειδοποιήσει τούς Αναγνω 
στές μας, ή «Παπαροΰνα» τά κατάφερε 
μέχρι τώρα νά μή δημοαιεύση κανένα κομ 
μάτι μέ τήν ύπογραφή "Ελληνες Ακαδη
μαϊκού καί δλα τά κομμάτια τους που 
μάς έστειλαν οί Ακαδημαϊκοί μας, άλλα 
τά πετάξαμε στδ καλάθι τών Αχρήστων, 
Αλλα «χύμησε τό καλάθι καί τά άρπαξε 
μοναχό του» κΓ Αλλα κομμάτια Ακαδη
μαϊκών τά κάναμε δέματα καί τά πετα- 
ξαμε στόν Ίλισαό Αλά Άθανασόπουλο. 
Ωστόσο δέ μπορέσαμε νά Αποφύγουμε το 

πεπρωμένο, δπως κανένα Ελληνικό πε
ριοδικό, καμμιά 'Ελληνική έφημεριδα 
κχί, γενικά, κανένα έντυπε στήν Ελλη
νική γλώσσα, δέ μπόρεσε νά τδ άποφύ- 
γη. Καί στδ υημερινδ φύλλο τής «Παπα
ρούνας» κατώρθωσε — μέ λύπη μας τδ 
διαπιστώσαμε αύτό, Αφού τδ περιοδικό 
μπήκε σ-δ πιεστήριο — νά βρή θέση ένα 
χρονογράφημα τού Νιρδάνα, ένα ιδεολο
γικό Αρθρο τού κ. Μελά, ή Αρχή ένός εϊ- 
κοσάτομου μυθιστορήματος τού Ξενόπου- 
λου καί καμπόσες Αναμνήσεις τού Ίωά- 
νου Μή Δαμδέργη. ’Εννοείται δτι ή «Πα
παρούνα» νοιώθει μιά τρομακτική, μιά α
φάνταστη λύπη, πού έπεσε μικρή στδ λό
γο της καί δέ μπόρεσε τδν τηρήση 
μέχρι τέλους. Έχει δμως τδ έλαφρυ,τ.- 
κδ δτι έκανε τά άδύνατα δυνατά γιά νά 
γλυτώση τούς άναγνώστές της Απ’ αύτή 
τή νίλα. Πάντως, δσοι Απδ τούς Αναγνώ
στες μας θέλουν μπορούν νά μή διαβάσουν 
τδ σημερινό χρονογράφημα τού Νιρβάνα. 
'Οπωσδήποτε έμεϊς δέν τά συνιστούμε αύ- 
τά τά κομμάτια κΓ δποιος τά διαδάση Ας 
αίτιάται τούς Ιδιους.

Καί Αρχίζουμε Απδ τδν Παύλο Νιρβάνα, 
τό γνωστό Περαιώτη λόγιο καί θαμασοή 
τού Φιόρου Λεβάντα. Νά τδ χρονογράφη
μά του, λιγάκι διωρθωμένο καί δρθογρα- 
φημένο S'-ευ «άιδείφ τού συγγραφέα».

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΑΝΘΙΑΝ 
ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΟΥ

"Οσοι έχουν τήν Ατυχίαν νά ταξιδεύ
ουν μέ τδν ήλεκτρικδν σιδηρόδρομον Α
θηνών Πειραιώς, έχουν τήν Ατυχίαν νά 
συνταξιδεύουν μέ αύτόν. Τά Ιδια έπαθε 
καί δ αιώνιος φίλος τού χρονογραφήμα
τος — κάθε χρονογραφήματος — κύριες 
ΠαρασκευΑς Ροβινσών, δ δποϊος έφόρεσε 
τάς έμβάδας του καί έκοιμήθη Απευθυνό
μενος πρδς τή-, συμβίαν του τδν δπνον 
τού δικαίου, πού είνε κατΑ σύμπτωσιν νή· 
δυμος. Απαράλλαχτα δηλαδή δπως δ μα
καρίτης, δ Νώε, δ δποίος είς μίαν στιγ
μήν διαχύσεως μετά τού γνωστού ίκείνου 
θυμοσόφου πλοιάρχου κ. Κιβωτού προσέ- 
κρουσεν είς τήν κορυφήν τού Άραρατ, 
σύμφωνα μέ τήν δαρβίνειον θεωρίαν των

Ή «Παπαρούνα» εύχαριοτεϊ θερ
μώς τάς έφημερίδας πού τοοον έςε- 
τίμησαν χαί ύπεατήριξαν τήν εύ- 
νενη χειρονομίαν τής ύίίος Λυδί
ας Νιχολαϊδου. ή όποια είχε την 
εμπνευσιν νά διαφημίσι;) τόσον 
πρωτοτύπους τήν «Παπαρούνα» χαι 
δή τήν «Άκρόπολιν», «Ελεύθερον 
’Άνθρωπον», «'Ελληνικόν Μέλ
λον», «Ελληνικήν», «Πατρίδα», 
«Πρωίαν» καί «Φωνήν τοΰ Λαού». 
Λαού».

πτυχώσεων. Ακούστε καί τδ λαϊκό, δί· 
στίχον — τδ δύυτυχον: 

• Ή δέ κυανέησιν έπ’ 'φρύσι νεΰσε 
Κρονίων' Άμδρόσιοι δ’ Αρα χαίται 
έπερρώσαντο Ανακτος κοατδς Απ’ Ά8α· 
νά'.οιο Κώστα, Έλευθερίοιο Άνθρώποιο». 
Ναυσικάα δέ λευκόλενος «αύτίΒν» κύδα!

’Εννοείται δτι τδ «Αντίον» αύτδ τό εΐ- 
πεν ή Ναυσικάα απδ ξενομανίαν διοτ; 
ήμπορούσε άπλούστατα νά μιλήση την 
γλώσσαν τών πατέρων της καί νά είπή: 
ώρεβουάρ. Καί αύτδ είς τήν ιατρικήν 
γλώσσαν — δ φίλος μου δ Τανάγρας ήμ- 
μπορεϊ Αν βέλη νά μέ διαψεύση — λέγε
ται «έπιγλωσσίτις» ή «συγγενική φιμω· 
σις τού πυλωρού», πράγμα πού δ παληός 
έρωτευμέ,ος τού τραγουδιού, έντρέπετσ 
νά τής τδ πή Ακόμα, θέλοντας καί μη.

Σκό’ωνε δηλαδή τρελλούς καί πλήρω
νε τζερεμέδες. Τδ τραϊνον δμως είχε φθά 
σει είς τδν Σταθμόν Α' Βοτθειών. ΊΙτο 
καιρός. Οί Αναγνώσται κατέβηκαν κχι ί- 
πέδεσαν προχείρως τάς πληγάς των.

ΤΑΒΛΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ
Σημείωσις. Τήν τελευταία·, στιγμίρ» 

κατωρθώσαμεν μέ κίνδυνον τής ζωής μας 
νά Απο-σοβήσωμεν τά Αλλα Απευκταία ή
τοι τδ άρθρο τού φίλου Μηλά τδ μυθιστό
ρημα τού Ξενόπουλ-.υ κλπ.

Δεχόμεθα συγχαρητήρια!

ΝΕΟΣ πατήιο πέντ·ε τέκνων, ζη
τεί '/ά νυμ,φενΟή δεσποινίδα έστω καί 
αητέρα τοΰ αύτοΰ ap-.ftwO τέκνων, 
δ'.ά νά ιδρύσουν ιδιόκτητον νηπιαγω
γείου.(v5o&eCOOCOOCO©C©OOeC®«OCC< 

Τί ΙΙΙΠΜΙΤΙ
| ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κ Τόν λατρευτά/ μας πάππον, | | 
X έγγονον, υίόν, ανεψιόν, θειον, | [ 
R σύγγαμδρον, γυναικάδ-λφον, | [ 
Q Αδελφοποιτόν καί 0' έξάδελ- | [ 
Q φον θανόντα χθες, συνεπείφ συ- ] [ 
Q ναγίου έξελιγθέντος διά τής έ- ' ' 
Ο πεμβάσεως τής έπιστήμ.ης είς ] 

περιτονίτιδα, Ικηδεύσα,μεν.

ΓΡΕΞΑΤΕ!
KAI MIA ΣΟΒΑΡΗ ΡΕΚΛΑΜΑ!

Mill ΣΗΟίΤίίΙΟΗ
ΙΙΠΙΙΗΚ ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ HUM
ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ, ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ, ΧΟΡΟΥΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑ

ΣΕΙΣ ΚΑΠ.

Δ ΙΕΥΘΥ NOME NON ΥΠΟ TQNΕΚΛΕΚΤΟΝ 
ΕΥΘΥΜΟΓΡΛΦΟΝ ΤΗΣ '‘ΠΛΠΑΡΟΥΝΛΣ
ΔΕΧΟΜΕΘΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΠΙ

ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΑΧΥΤΑΤΑ, 
Τιμή στίχου δρχ. 2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ».

ΣΠΕΥΣΑΤΕ!
ΤΣΑΚΙΣΤΗΤΕ!

ΆνεκαλύφΟη, εόρέ'Βη, ύπάρχει

TO NEON ΦΑΡΜIKON
UII II! mil»!
Παρακολουθήσατε τήν σειράν 

τών έκδόσεών μας 
’Ονείρου Κελεπούρη.
«Παπαρουνόφυλλα καί Τσι- 
κουνίδες».
Μέ πρόλογον τοΰ διαπρεπούς 

γόητος

Β1ΛΛΥ ΦΡΙΤΣ!
Τρέξατε πρΙν έξαντληθή 
Άνθρωπος είνε κι’ αύτός!

Λ!

« ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ !
® Μή ξεγελαστήτε κι’ άγοράσετε τά
1 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ |

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ Β. ΡΟΥΓΣοΥ
πού τά έξέδωσε ό I. Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ 

καί κλαίει τά λεφτά
Ή Συλλογή αύτή τών σατυρικών ποιημάτων τοΰ 
τσου έχει 6έ6αι« τήν άξίαν της ώς χαρτί, άλλά 

. καί μερικές έλλείψεις:
Δέν έχει λάθη I
Δέν είνε κουτή I
Δέν έχει τίποτα τό σοβαρόν μέ τό όποιον νά

του I
Ροΰ-

υ
2)
3)

ρή κανείς νά γελάση, δπως συμβαίνει υέ τάς άλλας
Σ υλλογάςI

4) Έχει μόνον 25 δραχμάςΙ

μπο-
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ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΛΙ ΓΙΝΑΝΕ KAI ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥΤΗΝΕ ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ!
Κι’ άλλη βδομάδα πέρασε I Βυθίστηκε στό ...χάος 
τό τής αίωνιότητος, ώς γίνετ’ άενάως 
κι’ άφισε πίσω της πολλά 
συμβάντα καί καμώματα, 
δυσάρεστα, μά καί καλά 
πού μερικά έμπήκσνε είς όλων μας τά στόματα, 
κι’ άλλα περάσαν στά μουγγά καί άγνωστ’ άποιμείνανε 
άπ’ τό πολύ" κοινόν 
τής πόλεως τών ’Αθηνών 
κ’ είνε σά νά μή γίνανε.....

Πολύ μας άπησχόλησε ή βίζιτα τοΰ Βίλλ,υ 
τοΰ Γερμανού τοΰ γόητος, 
δπου συναγωνίζεται τόν κύριο Κονδύλη 
στήν όμορφιά, γιατί αυτός εΐν’ έλαφρώς άνόητος.

Πολλές ή [Λέρες πριν έρθει, τό έμψυχον τό ύλικόν 
αύτής έδω τής πόλεως, 
πρδ πάντων δέ—μά φυσικά!—τών ξιπασμένων θηλυκών 
ό όχλος ό έπιπόλαιος, ·
μ’ Εκείνον ξετρελλάθηκε—κ’ ή ’Αθήνα όλη ώμίλει 
μονάχα γιά τόν γόη τα, τόν τρισωραϊον Βίλλυ! 
Βίλλυ έδώ, Βίλλυ έκεϊ, άντάρα, χαλασμός, 
σωστός έκ β ιλλισμός!
“Ώς κ’ ή γιαγιά μου, άνοίγοντας τά ζαρωμένα χείλη, 
έρώταγε φαφούτικα: «θά δώ καί γώ τό Βίλλυ;» 
«Ποιό Βίλλυ λές,γιαγιάκα μου;»«Καλέ, αύτόν τόν Φρίτς! 
θέλω κ’ έγώ νά τόν ί'δώ! Είμαι γυναίκα—πρίτς!» 

Τέλος, ’Εκείνος έφτασε κ’ ή Αθήνα τόν έδέχτηικε 
σύσσωμη κι’ άλαλάζοντας σά φρενιασμένη εταίρα 
τό γόητα πού ώρέχτηκε 
κάθε γρηά καί κάθε νιά στόν κόσμο πέρα ώς πέρα! 
Τί φασαρία, τί κακό στόν Πειραιά σάν βγήκε 
καί τόν μπελά του δ φουκαράς μέ τά δυό χέρια βρήκε. 
ΟΙ Άτθΐδες τόν έτρέλλαναν μέ θαυμασμούς παντοίους 
κάθετους, ίσους καί λοξούς κ’ ιδίως δριζοντίους. 
Μία ματιά του, ένα γλυκό χαμόγελο άν άρκοΰσε, 
καί όλες μας τις άμορφες άν....γονιμοποιοΰσε. 
μία καινούργια γενεά στή χώρα μας θά βλάσταινε 
καί τήν άρχαία άμορφιά στά χρόνια μας θ’άνάσταινε 
κι’ άγόρια, κοριτσάκια, 
θά μοιάζανε μέ άπειρα μικρά....Βιλλυφριτσάκια.
Μά ένας σκέτος άνθρωπος καί όσο Φρίτς κι’ άν είνε 
τι νά σοΰ· κάνη, όταν λυσσοΰν δλόκληρ' αί Άθήναι 
καί μόλις τονέ' βλέπουνε πέφτουν εύθύς άνάσκελα; 
Φεύγει καί φεύγει δίνοντας πίσω του πέντε φάσκελα 
καί πάει στήν Γερμανίαν, 
γιά νά γλυτώση άπ' όλην μας τήν έρωτομανίαν!

“Ας είνε! Ήταν όμορφος πολύ, π’ άνάθεμά τον 
κι’ civ όλη ή ’Αθήνα μας μαζί του έκοιμάτον 
θά έλεγα- χαλάλι του!
γιατί άκόμα καί...έμεΐς ζηλέψαμε τά κάλλη του, 
τοΰ γόη τοΰ περιλάλητου.
«Γιά κύτταξέ τόνε, σερί! Τί σίκ, τί έλεγκάνς, 
άχ, άν μπορούσα μιά στιγμή νά ζύγωνα κοντά του 
γιά νά τοΰ πάρω μιά....μπροστάνς, 
τούτέστι προκαταβολή, άπό τόν έρωτά του!»

Καί μία άπό τήν Κοκκινιά, ή όμορφη Μαρίτσα, 
πού ξεχωρίζει άπ’ δλ’ αύτή τά «όγλούδικα» κορίτσα 
γιατί δέν τήν έκύτταζε ό Βίλλυ είχε θυμώσει 
καί τόνε πεοιέλουσε μέ μία γλώσσα τόση: 
«Οϋ νά χαθητε ουλοι σας καί ουλές 

κυράδες, μά καί δούλες!
Βρέ παλιοελλαΰίτιδοι, βρωμιάρυκοι καί γλύτσιδοι, 
ποϋλοι ξετοελλαθήκατε 
πού ένα ξένο βρήκατε, 
νά ρθήτε, βρέ, στην Κοκκινιά, νά δήτε Βιλλυφρίτσιδοι!»

Καί κάποιος άπ’ τό Φάληρο, ό φίλος μας δ Σταΰρος, 
όπου τό πήρε άπόφαση να δή τό Φρίτς ό μαΰρος, 
γιατί έχει άλλοιώτικα προωοευμένα γούστα 
καί πού κρατεί ξανέκαθε «άμάχη» μέ τή φούστα, 
είς τήν ’Αθήνα άνέβηκε νά δή το Βιλλυφρίτση, 
γιατί τοΰ είπαν όμορφος πώς είνε σάν,.,.άγόρι, 
άπελπισμένος γύρισε καί είπε «δέν τόν είδα 
άπό κοντά, μ’ άπό μακρυά μοΰ φάνηκε σά....γΐδα. 
Τώρα, δέν ξέρω άν ήτανε αύτός ή καμμιά άλλη,

Πώς έδέχθησαν οί 'Αθηναίες τόν 
Βίλλυ Φρίτς...

όμως καμμιά διαφορά δέν είχανε στά κάλλη! 
Γι’ αύτό κ' έγώ τον άφησα γιά νά γυρίσω πίσω, 
άλλά ποτέ, έν όσω ζώ δέ θά τοΰ συγχωρήσω, 
πώς γιά νά ίδώ τήν όμορφη τή Γερμανίά—τή Φρίτσα, 
πήγα κι’ άνακατεύθηκα καί γώ μέ τά κορίτσα».

Τέλος δ Βίλλυ έφυγε καί πήγε στό καλό 
κ' έλπίζουμε πώς θάβαλε δ δυστυχής μυαλό! 

θ’ άκούη Αθήνα τοΰ λοιπού καί θενά παίρνη μίλλια 
καί άσημος θά προτιμά χωοιάτης άπ’ τά Βίλλια 
νά ήτανε κι’ όχι άστηρ πρώτης γραμμής τής «Οϋφα», 
νά καταριέται έφτά φορές τή δόξα τή μαγκούφα.

Τήν άλλη μέρα έφτασε στήν πόλη μας ή Μύλλερ 
πού ήρθε άπό τήν Αίγυπτο πού ήταν μέ τό Βίλλυ, 
έκεϊ φωτογραφίστηκε καβάλλα σέ....γκαμύλλερ.
Ήρθε έδώ ένα πρωί καί έφυγε τό δείλι.

Τήν είδα- ήταν άσκημη άρκούντως κι’ άνεβόησα: 
άν είνε έτσι οί καλλονές,τότε καί γώ είμαι...γόησσα. 
Πάντως έκείνη φέρθηκε σεμνά καί τόσ’ ώραϊα 
κι' οΰτ’ έκανε τη γόησσα καί ούτε τή ιιοιραία, 
μόνο πού τόν έμάζεψε καί φύγανε παρέα, 
πράξη πού τή δεχτήκαμε όλοι μας εύγνωμόνως— 
μά πειό πολύ θά άξιζε νά είχε φύγη μόνος!

‘Ωστόσο άς μήν ΰποτεθή πώς μάς έμπνέει δ φθόνος. 
Άπόδειξις τόσα πολλά πώς τοΰ Αφιερώνουμε 
καί σέ εικόνες μιά, δυό, τρεις, έδώ τόν καμαρώνουμε.

Μά κι' άλλα στήν ’Αθήνα μας έγίνανε συμβάντα, 
πού θά τά σχολιάσουμε καί κείνα δπως πάντα.

Είς τούςάριστοκρατικούς,καθώς τούς λέν τούς κύκλους I 
έπιασε τάς κυρίας μας μανία μέ τούς κονίκλους.
Τά τρωκτικά τά δύστυχα, τί έχουνε νά πάθουνε.
“Ας τά φυλάξρ δ θεός, τήν τύχη τους μή μάθουνε I 
Κάθε κυρία τών κουνελιών δ Νέρων θενά γίνη 
κΓ άπάνθρωπα τό αίμα τους στό χώμα θέ νά χύνη! 
“Ας κάνουν δ,τι θέλουνε, πεντάοα δέ μάς μέλει, 
μήπως πολλές άνέκαθεν δέν πνίγουν τό κουνέλι;
“Ώς τόσο προτιμώτερο είνε νά μαγειρεύουνε, 
παρά άνούσιες άβαντύρ μέ «άστέρας» νά γυρεύουνε.

Κάτι άπό τήν έβδομάδα αύτή πού έλειπ’ έπιμόνως 
έγίνηκε. “Ενας φόνος!

Κάποιος άπαισιόδοξος, ώσάν τό....Σοπενάουερ 
έστότωσ’ ένα άνώτερο υπάλληλο τής Πάουερ. 
Τά πράγματα είνε δύσκολα τή «σήμερον ήμέρα» 
καί μιά φοβέρα διαρκώς πλαναται στον άέρα. 
Ξεχάστη τό «ό σύ μισείς έτέρω μή ποιήσης 
κι’άλλους ν’άφίνης γιά νά ζοΰν,άν θέλης γιά νά ζήση^ 
Ό σεβασμός στον άνθρωπο, έξέλιπε τελείως 
κι’ δποιος πεινάει φαίνεται στόν τρώγοντα γελοίος.

«θεέ μου, άς μήν έβλεπα φτωχούς όλόγυρά μου, 
κακοντυμένους καί χλωμούς,που θέλουν τόν παρά μουϊ 
Τί θέαμ’ Αντιαισθητικό, πού είν’ αύτή ή πλεμπάγια 
καθώς περνάς Αδιάφορος, αυτοί κυττάνε πλάγια, 
καί έχουν τήν άπαίτηση, οι άναιδεϊς, νά φάνε.
“Αχ, οί φτωχοί νά λείπανε άπό τόν κόσμο τοΰτο, 
νά τούς εξαφανίζανε μέ ξύλο καί μέ κνοΰτο...... »

Λέν πώς πεινούσε κι’ άσχημα μίλησε στόν χορτάτο, 
μά έκεΐνος δέν τόν άκουσε, όπότε—μπάμ καί κάτω!

Αύτά λοιπόν γιά σήμερα—τήν άλλη τή βδομάδα 
θά ξέρουμε τι έγινε άκόμα στήν ‘Ελλαδα!

ΠΟΑ ΝΟΡ
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Ή «Παπαρούνα» διαψει>δει τό ρη
τόν: « Ο ύ δ έ ν κενόν ύπότόν 

ήλιον!»

••••••••••••■•««••«••■•••••«••■««••••••■•■••β·

Μία ωραία φωτογραφία τής ξανθής 
γοήσσης Ρενάτε Μύλλερ, κατερχομέ- 
νης τήν σκάλα τοΰ ξενοδοχείου τής 
«Μεγάλης Βρεταννίας» έπί καμηλού.
2 ημ . «Παπαρούνας». Ή Ρε
νάτε Μύλλερ μόλις έχει ξεπεζέψει.

Συντάκτης τής «Παπαρούνας» είδε 
τήν άλλην ξανθήν γόησσαν Γκαμήλαν 
Χόρν, ή όποια τόν έχαιρέτισε φασι- 
στικώς ΰψώνουσα τόν αριστερόν πόδα.

; Ό Βίλλυ Φρίτς καθ’ ήν στιγμήν ά- 
Μια απαντωτάτη φωτογραφία τοΰ ; νάπτει σιγαρέττον πού τοΰ προσέφε- 
Βίλλυ Φρίτς πρό 40ετίας όταν ό ξαν- : ρεν ό συντάκτης μας. Ώς γνωστόν, 4 

όός γόης ήτο έξ ετών. · ωραίος «άστήρ» είνε πρώτου μεγέθους 
• σελέμης.
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ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ
TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

01 ΔΥΟ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟΙ 
’Ή

ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΕΡΩΣ
ΤΟΥ ΜΟΡΙΣ Λ-ΚΟΛ (ΚΑΤΑ ΔΙΑΣΚΕΥΗΝ Ν Β. Ρ.)

(ΙΓΕΡΙΛΗ'ΓΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΓΜΕΝΩΝ)
Είς τά πολυτελή οαλόνια τής κυρίας 

Χούζη, καί έπί τή εύκαιρίφ μιάς Αορτής 
t όπνωτιοτής Περ-οίνης, ΰποψιάζεται δτι 
ή κόρη τής οίκοδεσπόίνή’ς Ντίνα και έ
νας νέος δ «χαριτωμένος Παύλος» δπως 
τόν έλεγαν, ήααν Ερμαφρόδιτοι.

(Συνέχεια)
— Άπό τό στόμα σου καί στοΰ θεού 

τ’ αύτί! Φιόναξε ό Στρατηγός, στόν 
Ενθουσιασιμό του, κυττάζοντάς πολύ τολ
μηρά τήν κυρία Χούζη.

Οί προσκεκλημένοι πού είχαν Από 

*© Παύλος καί ή Ντίνα, ή ή Παυλίνα καί ί Ν τίνος, ήσθάν8ησαν ά- 
μοιέαϊον ερωτικόν αίσθημα νά τραβά τόν ένα πρός τόν άλλον

καιρό «κοινόν μυστικόν» τό αίσθημα τοϋ 
Στρατηγού πρός τήν οικοδέσποιναν, 
γελώντας πλησίασαν τό όψιμο αυτό 
ζευγάρι.

Ή κυρία Φανή χαμήλωσε ύποτέταγ- 
μέ-νη τά μάτια της καί ένα Ελαφρό 
κόκκινο χρώμα χΰβηκε στά μάγουλά 
της.

Ό Βαρότσης, σ&ν καλός στρατιωτι
κός, άντελήφθη στι έπρεπε νά Εκμεταλ- 
λευθή τήν περίσταση.

— Κυρίες καί Κύριοι, είπε διακόπτον- 
τας τόν Περσόνην. Εύρίσκομαι στήν 
ευχάριστη θέση απόψε νά σάς αναγ
γείλω τούς αρραβώνας μου μέ τήν κυ
ρίαν Φανίιν Χούζη, έάν βεβαίως καί 
αύτή δέν έχ«ι.....άντίρρησιν!

— Ωραία! ωραία! φώναξαν δλοι κι’ 
δλες, μέ παρατεταμένα χειροκροτή
ματα!

— Νά ζήσετε!
— "Ω, μά αύτό ήτανε σπουδαία 

οουρπρίζ.
— Είσθε ευτυχής, Στρατηγέ!
— Μερσί.
— Κάτι είχαμε καταλάβει τόσον και- 

®ό........
Καί τά συγχαρητήρια έδιναν κ’ έ- 

Καιρναν.
Ό Βαρότσης έπλεε σέ πελάγη ευτυ

χία; :
Ή κυρία Χούζη, τό ίδιο καί....χειρό

τερα.
— Τέλος πάντων, είπε ό Στρατηγός 

σιγά τής Μνηστής του, μέ....Ματάφε- 
ρετ έπί τέλους!....

Ή κυρία Φανή τόν κύτταξε μ’ ένα 
προσποιητά αυστηρό ύφος καί μουρμού- 
ρησε:

— Πολρόπαιδο!...
«**

Ό θιομάς Π ερσόνης σκυμμένος στό 
γραφείο του, καί σφίγκοντα; τό κεφάλι 
του μέσα στις δυό του παλάμες, ήταν 
βυθισμένος σέ πολύ παράξενες σκέ
ψεις.

— Διάβολε, ψιθύριζε, ή Ντίνα Χούζη 
καί ό Παύλος Βουγαράς, δέν είνε συ
νηθισμένοι δνθροτποι. Ναι, είμαι βέ
βαιος γι’ αύτό. ’Απ’ τό γραφικό τούς 
χαρακτήρα φαίνεται κα-θαρά. Ό κάθε 

ένας άπ’ αυτούς είνε καί άνδρας καί 
γυναίκα μαζί. “Ενα τέτοιο ζευγάρι ζη
τούσα σ’ δλη μου τή ζωή γιά να δοκι
μάσω τή θεωρία μου περί τοϋ «τελειω- 
τέρου έρωτος».

’Εκκεντρικός καί παράξενος όπως ή
ταν ό θωμάς Π ερσόνης, δέν μπορούσε 
νά ήσυχάσρ μέ τήν ιδέα στι συνήντησε 
στή ζοιή του τά δυό στοιχεία πού ζη
τούσε γιά νά πραγματοποίηση τό με
γάλο του πείραμα.

Πλησίαζε νά άραδιάση, καί δέν είχε 
ακόμα πάρει καμμιά Απόφαση.

Τέλος, σάν μιά Ιδέα νά πέρασε ξα
φνικά άπ’ τό νοϋ του, πετάχθηκε δρ- 
θ.ος, ντύθηκε βιαστικά, φόρεσε τό κα- 
πέλλο του καί βγήκε έξω στό δρόμο. 
Σταμάτησε ένα ταξί καί τούδωσε τή 
διεύθυνση τής κυρίας Χούζη.

Σέ δέκα λεπτά κτύπησε τό κου
δούνι τής πόρτας.

— Είνε μέσα ή δεσποινίς Ντίνα Χού
ζη, σας παρακαλώ

— Μάλιστα.
— Εΐπέτε της δτι ό Θωμάς Π ερσό

νης τήν παρακαλεί πολύ νά τόν δεχθή.
— Μάλισταε.
Σέ λίγο ή δεσποινίς Χούζη τόν έδέ- 

χετο σ’ ένα μικρό γραφείο.
— Ώ! Πώς αύτή ή ευχαρίστηση, 

κύριε Π ερσόνη!
— Θά μοΰ συγχωρήσετε, δεσποινίς, 

τήν Ενόχληση πού ήλθα νά σάς κάμω...
—- Τι λέτε, τί λέτε, καιθήστε, κύριε 

Θωμά.....
— Μερσί.
Ό Π ερσόνης δέν ήξερε πώς ν’ άρ- 

χίση. Είχε γίνη κίτρινος άπό τήν ταρα
χή του. Σέ μιά στιγμή πήρε θάρρος, καί 
κάνοντας μιά μεγάλη προσπάθεια τής 
είπε:

— Δεσποινίς Χούζη, έχω τήν άντίλη- 
ψιν δτι είσθε ένα πολύ σπουδαίο μέντι
ουμ...

— Χά, χά, χά, άλήθεια ! Πώς τό κα
ταλάβατε ;

— Άπό τά μάτια σας... Καί ξέρετε ; 
Έάν άποδειχθή δτι είσθε πράγματι....

— Πώς θά άποδειχθή ; !
■— Γι’ αύτό άκριβώς ήθελα νά σάς 

παρακαλέσω. Έάν θέλετε νά μοΰ Επι
τρέψετε νά δοκιμάσω.

— Νά μέ υπνωτίσετε ;
— Έάν αύτό δέν σάς πειράζη !
— “Α, δχι! Εέρετε φοβούμαι πολύ 

αύτοΰ τοΰ είδους τά πειράματα !
— Δέν έχετε δίκηο !
— “Ισως.
— Μά ξέρετε, θά σάς ’πώ πολλά 

πράγματα γιά τό μέλλον σας άν δεχθή- 
τε νά ύποβληθήτε σ’ αυτόν τόν μικρό 
κόπο....

— Δέν μπορώ νά εξηγήσω κ. Π ερ
σόνη αύτή τήν Επιμονή σας !

Ό Βίλλυ Φρίτς ώς «γκαρσόν ντέ 
μπυρώ» της «Παπαρούνας» μέ τήν 

ιδιόχειρον υπογραφήν του

— “Ω, δεσποινίς ! "Ενα επιστημονικόν 
απλώς Ενδιαφέρον....

Ή δεσποινίς Χούζη είχε άρχίσει σιγά- 
σιγά νά γίνεται έξω φρενών.

— Κύριε, σάς είπα : δέν είμαι δια
τεθειμένη νά δεχθώ νά γίνω τό αντι
κείμενων τών Επιστημονικών σας μελε
τών. Καί μέ μιά νευρική κι’ άπότομη 
κίνηση πετάχθηκε όρθια καί προχώρησε 
πρός τήν πόρτα.

Ό υπνωτιστής, έκαμε καί τήν τελευ- 
ταίαν απόπειραν.

— Σάς παρακαλώ, δεσποινίς, μήν άρ- 
νείσθε ένα τόσο μικρό πράγμα.

Ή Ντίνα, έξαλλη καί κόκκινη άπό τό 
θυμό καί τήν ταραχή της τοΰ φώναξε 
μ’ ένα τρόπο πού δέν τής πήγαινε κα
θόλου, δείχνοντας τήν πόρτα.

— 'Ορίστε, κύριε ! ’Εξαντλήσατε δλη 
τήν άναίδειά σας, καί έξήντλησα δλη 
τήν υπομονή μου ! 'Ορίστε, είσθε Ελεύ
θερος !

'Η προσβολή ήταν μεγάλη.
Στά μάτια τοΰ ύπνωτιστοΰ πέρασε μιά 

άστραπή μίσους. "Επρεπε νά Εκδικηθή. 
Τήν κύτταξε κατάματα κάνοντας έναν 
μορφασμό άηδίας καί μουρμούρισε :

— "Ωστε δχι ;
Ή Χούζη τόν κΰτταζε κι’ αύτή ακί

νητη, χωρίς νά μιλφ.
— "Ετσι λοιπόν, έ ; ξανάπε ό Π ερ

σόνης μέ τό ίδιο ύφος καί Εξακολουθών
τας νά τήν κυττάζη στά μάτια. Ξέρω 
πολύ καλά ποιος καί π ο ι ά είσαι ! 
Θά τό μάθη λοιπόν δλος ό κόσμος. 
Άφοΰ έτσι τό θέλεις....

Καί γύρισε άπότομα γιά νά φύγη. 
Δέν είχε κάμει δμως οΰτε ένα βήμα, δ
ταν γύρισε τό πρόσωπό του γιά νά τής 
είπή άκόμη κάτι, καί είδε μέ έκπληξή 
του δτι ή Ντίνα Χούζη είχε ήδη άτνω- 
τνσθή καί Εστέκετο σάν άγαλμα μπρο
στά του μέ κλειστά μάτια. Χωρίς νά 
τό καταλάβη ό Π ερσόνης τήν είχε υ
πνωτίσει. Π λησίασε καί πιάνοντάς την 
άπό τό χέρι τήν έσπρωξε στό ντιβάντ. 
"Υστερα έκλεισε τήν πόρτα τοΰ δωμα
τίου καί στάθηκε λίγα δευτερόλεπτα ά- 
κίνητος κρατώντας καί τήν αναπνοή 
του, σάν νά ήθελε νά πεισθή δτι δέν υ
πήρχε άλλος άνθρωπος τριγύρω.

Προχώρησε σιγά-σιγά καί έφθασε 
στό ντιβάντ, πού ξαπλωμένη ή Ντίνα 
άνάσαινε δύσκολα καί βαρειά.

"Εσκυψε άπό πάνω της καί τήν κύτ
ταξε χαμογελώντας σατανικά.

— Ντίνα ! τής είπε, Ενφ τά μάτια του 
σάν δυό ηλεκτρικοί προβολείς τής διε- 
βίβαζαν τή δύναμη τής τερατώδους θε- 
λήσεώς του.

Ή νέα έκανε νά κινηθή κάπως στε- 
νοχωρημένη.

— Ντίνα! τής ξανάπε, αύριο στις 
πέντε τό απόγευμά θά έλθης μόνη σου 
στό σπίτι μου δπως είσαι τώρα. Κατά
λαβες ;

— Ναί.
— Θά έλθης ;
— Ναί.
— Στις πέντε τό Απόγευμα στό σπίτι 

μου....
— Ναί.
Ή υπνωτισμένη νέα Εδέχθη τήν δια

ταγήν. Ό υπνωτιστής ήταν βέβαιος δτι 
τήν ώρισμένη ώρα τό θύμα του θά πε
ριέπιπτε άποτόμως στήν κατάσταση τής 
ίιπνώσεως καί θά έσπευδε νά τόν εέπ- 
σκεφθή, δπως τήν είχε διατάξει. "Ολην 
τήν άλλην ημέραν δέν θά Ενθυμείτο τί
ποτε απολύτως.

'Ο Π ερσόνης ξανακύτταξε γύρω του 
ανήσυχος, κι’ άφοΰ έπείσθη δτι δέν ήτο 
κανείς, έκάθησε στό ντιβάνι καί μέ τά 
χέρια του πού έτρεμαν Ελαφρά, άνε- 
σήκωσε τά φορέματα τής νέας, καί μέ 
σατανική περιέργεια βύθισε τήν τρομερή 
ματιά του στό σκοτεινό βάθος τοΰ πα
ράξενου αύτοΰ δντος πού είχε δαμάσει.

Φεύγοντας άπό τό μέγαρο τής κυρίας 
Χούζη ό υπνωτιστής Π ερσόνης, υπήκε 
βιαστικά στό πρώτο καφενείο πού βρήκε 
μπροστά του. Μισοκάθησε σ’ ένα τρα
πεζάκι, έβγαλε άπ’ τό πορτοφόλι του 
μιά κάρτα καί προσπαθώντας νά συγ
κράτηση τό χέρι του, πού έτρεμε άπό 
δυνατή ταραχή, έγραψε :

(Συνέχεια)
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ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Διά νά παρασκειάσετε τό κατωτέρω 

καλαμπούρι, λαμβάνετε τά Εξής υλικά:
"Εναν οίνοπώλην, μίαν κόλλαν χαρτί 

καί τά χαρτόσημα μιας μηνύσεως.
Λαμβάνετε τήν κόλλαν τό χαρτί καί 

κάμετε μίαν μήνυσιν πρός τ»|ν Εισαγγε
λίαν τών Πρωτοδικών. Τήν θέσιν δπου 
πρέπει νά γραφή τό δνομα τοΰ μηνυο- 
μένου, αφήνετε κενήν. Κατόπιν περιέρ- 
χεσθε τάς άθηναίκάς όδούς καί βρίσκε
τε έναν γέροντα οίνοπώλην, ό όποιος 
νά Εξασκή άπό πολλών Ετών τό Επάγ
γελμα αύτό. Τόν ρωτάτε τότε ψυχραί- 
μως πώς όνομάζεται. "Οταν μάθετε τό 
δνομα καί τό Επώνυμόν του, σπεύδετε 
είς τό γραφείον σας καί συμπληρώνετε 
τό κενόν πού, δπως θά Ενθυμήσθε, εί
χατε άφήσει είς τήν μήνυσιν. Άφοΰ κά
μετε καί αύτό υποβάλετε τήν μήνυσιν 
εις τήν Εισαγγελίαν καί αναμένετε νά 
όρισθή δικάσιμος. Έν τφ μεταξύ δμως 
καί Επειδή είνε γνωστή ή βραδύτης τών 
Ελληνικών δικαστηρίοη δύνασθε νά ναυ- 
πηγήτε άλλα καλαμπούρια πού σάς ί- 
χομεν διδάξει. "Οταν λοιπόν μετά δύο 
έτη όρισθή δικάσιμος πηγαίνετε εις τό 
δικαστήριον, δπου βεβαίως θά συναντη- 
θήπε μέ τόν οίνοπώλην, τόν όποιον έχε
τε μηνύσει ή μέ τούς κληρονόμους του.

Αυτός θά σάς λέη :
— Βρέ, χριστιανέ μου, τί έπαθες καί 

μέ τραβάς στά δικαστήρια ; Σοΰ έκανα 
τίποτα ;

Σείς δμως δέν πρέπει νά τοΰ Απαν
τάτε. Κυνηγήστε τον δικαστικώς μέ^ρι 
Άρείου Πάγου. Τί σημαίνει άν άδικη- 
θή ένας άνθρωπος καί πέσρ θύμα, δταν 
ό ιερός σκοπός είνε ή διάπραξις Ενός 
καλαμπουριού ;

'Όταν λοιπόν έλθη ή σειρά σας καί ό 
πρόεδρος σάς ρωτήση :

— Γιατί τόν μηνύσατε αύτόν τόν άν
θρωπο ;

Σείς πρέπει νά Απαντήσετε άμέσως: 
— Διότι, κύριε Πρόεδρε, είνε.... Άρ- 

χαιοκάπηλος.
"Υστερα, άφοΰ περιμένετε βεβαίως νά 

σταματτ>σουν τά γέλια πού θά δονούν 
τήν αίθουσα τοΰ δικαστηρίου, καί άφοΰ 
άκόμη δεχθήτε τά συγχαρηττιρια τών 
κρατουμένων, Εξηγείτε είς τόν Π ρόε- 
δρον :

— Δηλαδή θέλω νά είπώ δτι ό κα
τηγορούμενος είνε παλαιός ταβερνιάρης, 
δηλαδή άρχαίος κάπηλος!

Κατόπιν αναχωρείτε τής αιθούσης μέ 
... φορεϊον.

ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
Λαμβάνετε μίαν "Ανναν καί συνδέε- 

σβε μετ’ αύτής φιλικώς. Έάν είνε ω
ραία, δύνασθε νά συνδεθήτε μετ’ αύτής 
καί έρωτικώς άκόμη, χωρίς τό τοιοΰτον 
νά βλάφη ποσώς τό καλαμπούρι. Κατό
πιν τήν αναγκάζετε μέ πλάγια μέσα νά 
σάς προτείνη μίαν Εκδρομήν. Δέν πρέπει 
νά τής τό προτείνετε σείς, διότι πιθανόν 
νά ύποψιασθή τό καλαμπούρι καί νά αύ- 
τοκτονύ)ση·

Σείς, δέχεσθε άμέσως τήν πρότασιν 
τής "Αννας, καί τήν παρακαλείτε τήν Ε- 
πομένην εις τάς όκτώ τό πρωί δπως είνε 
στό παράθυρο τοΰ σπιτιού της γιά νά 
περάσετε μέ τ’ αύτοκίνητό σας νά τήν 
πάρετε.

Έάν δέν έχετε αύτοκίνητον περνάτε 
μέ ποδηλατον. Τήν Επαμένην λοιπόν καί 
είς τάς όκτώ παρά πέντε, φθάνετε άπ’ 
έξω άπό τό σπίτι τής "Αννας. Αυτή, 
δπως έχετε συμφωνήσει, θά είνε στό 
παράθυρο καί θά σάς περιμένη, χωρίς 
νά ϋποψ.άζεται κάν δτι πρόκειται περί 
τοΰ δωδεκάτου μαθήματος.

Αρχίζετε λοιπόν νά τής πετάτε μέ 
όρμήν μεγάλες πέτρες, κατά π'ροτίμησιν 
στό κεφάλι της. "Οταν ή "Αννα Εξακο- 
λονθή νά μένη Απαθής καί αίμόφυρτος 
στό παράθυρον, αίηό σημαίνει ότι είνε 
πολύ κουτή, περισσότερο καί Από σάς. 
"Οταν δμως μετά τούς πρώτους λιθοβο
λισμούς σπεύαρ νά κρυφτή μέσα στό 
σπίτι, θά ’πή στι έκατάλαβε καλά τό 
καλαμπούρι.

Άπλούστατα: κτυπώνπας τήν "Αννα 
μέ πέτρες, ήταν σάν νά τής Ελέγατε :

— "Αννα — βάλλω, τήν Εκδρο
μήν^

Ττ’ιν Επομένην παρακολοιθεϊτε τήν.... 
Εκφοράν της, μειδιίον Ικανοποιημένος 
διότι έχετε έξυπνον φίλην.

■ (Συνέχεια)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Τόν διακεκριμμένον χειρουργόν 

τής πόλεώς μας i όποιος δι’ Επι
τυχούς έπεμβάαεως μάς ΕΘεράπευ- 
σεν έκ της πενθεράς μας Διάνας 
Μπλάοτρου εύχαριστοΰμεν έκ βα- 
9ους καρδίας. Τοιοΰτος Επιστήμων 
τιμά πράγματι τόν τόπον καί είνε 
άξιος της εύγνωμοσύνης τών τε
θλιμμένων συγγενών τής έκλιπου. 
σης, οί όποιοι λυπούνται κατα- 
καρδα διότι δέν τόν έκάλεσαν έ- 
νωρίτερον.

ΕΝΑΣ ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΑΣΤΗΡ

Ή μις Είκκ Φάρλεϋ, ό νέος άστηρ 
τής «Παραμάουντ» πού έφωτβγρα- 
φή&η προ τοΰ κτιρίου τής «Παρα
μάουντ» έν Νέα Ύόρκτι, άποκλει- 
στικώς καί μόνον χάριν τής «Πα
παρούνας». Είνε άλλωστε ή μονή 
φωτογραφία τής μις Εϋας Φάρλεϋ, 
ή όποια ούτε Εΰα Φάρλεϋ λέγεται, 
οΰτε άστήρ τοΰ κινηματογράφου 
είνε. Αλλά τί νά κάνουμε, άφοΰ 
όλος ό κόσμος έχει μανία μέ τούς 
αστέρες; Κι’ υστέρα, ποΰ ξερετε 
άν καμμιά φορά δέν γίνη «άστε- 
ρας» κι’ αύτή ή δεσποινίς; Έδώ 

γίναν άστέρες κάν καί κάν!

ΠΕΡΙΕΡΓΑ AnjAO10 E9{0*
ΕΝΑΣ ΓΕΡΩΝ ΠΟΥ ΘΗΛΑΖΕΙ 

ΑΚΟΜΗ
Είς τήν Φιλαδέλφειαν τής Π ενσυλβα- 

νίας ζή ένας γέρων πού παρ’ δλα τά Ε- 
νενήκοντά του έτη Εξακολουθεί νά θη- 
λάζη ώς μικρόν βρέφος. Επειδή πρό 
Εξήκοντα Ετών είχε τήν άτυχίαν νά χά
ση τήν μητέρα του, εύρέθη είς τήν ά
νάγκην νά προσλάβη τροφόν (παραμά
ναν), άπό τό γάλα τής όποιας καί συν
τηρείται έκτοτε.

Συντάκτη; τών «Τάίμς» επισκεφθείς 
τόν γέροντα διεπίστωσε δτι είνε αδύνα
τον νά τόν... άποκόψουν. Οί φίλοι καί 
συγγενείς του μετεχειρίσθησαν δλα τά 
μέσα διά νά τό Επιτύχουν, αλλά Εστάθη 
αδύνατον. "Εθεσαν έιπί ίής θηλής τού 
μαστού τή; τροφού πιπέρι, κινίνο κλπ., 
άλλά δυστυχώ; ό γέρων έχει τήν πρό
νοιαν νά τά άφαιρή έπιμελώς καί κα
τόπιν νά θηλάζη·

Τέλο; λαβόντες ένα πέλεκυν τόν... ά
π έκοψαν είς τά δύο.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΡΟΔΕΣ
Εις μίαν γαλλικήν κωμόπαλιν, νέος τις 

όνόματι Ροδόλφος Παντιέ, διατείνεται 
δτι εύρε ένα νέον αύτοκίνητον χωρίς ρό
δες. Ή έφεύρεσις αύτή άνεστάτωσε κυ- 
ριολεκτικώς τούς Επιστημονικούς κύ
κλους τής Γαλλίας, καί πολλοί Εκ τών 
σοφών μηχανικών της έσπευσαν νά Επι- 
σκεφθοΰν τόν μέγαν Εφευρέτην.

Ούτο; τούς έπέδειξε πράγματι ένα 
νέον αύτοκίνητον, τό όποιον δέν είχε ρό
δες.

01 μηχανικοί έμειναν έκπληκτοι θαυ- 
μάζοντες τόν παράξενον αύτόν μηχανι
σμόν.

Καί θά Επέστρεφον μέ τήν πλάνην 
θύτην εΊς τάς πατρίδας των, άν τό μι
κρό παιδί τοΰ Εφευρέτου δέν Εμαρτυρού- 
σε τό μεγάλο μυστικό τού πατρό; του :

— 'Ο μπαμπά; μου, είπε ό μικρός, 
έβγαλε τις τέσσερες ρόδες τοΰ αυτοκι
νήτου καί τί; έχει κρύψει στό υπόγειο !

Κατόπιν αύτοΰ οί σοφοί έκοψαν... ρό
δα μυρωμένα.

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΛΑΝΔΡΥ
Εΐ; μίαν κεντρικήν συνοικίαν τής 

Μασσαλίας, συνελήφθη πρό ημερών κά
ποιος όνόματι Ροβέρτο; Μπρέν, πού θε
ωρείται ώς μία άπό τά; μεγαλειτέρας 
Εγκληματικά; φυσιογνωμία; τοΰ αίώνος 
μα;·

Ό Εν λόγφ κακούργο; είχε φονευσει 
μέχρι τή; στιγμή; τής συλλι'ιψεώς του 
δύο χιλιάδα; γυναίκα; καί όκτακοσίας 
πεντι'ριοντα πενθεράς. Τά πτώματα τών 
άτυχών αΐπών πλασμάτων τά άπέρρίπτε 
εί; τόν κάλαθον τών άχρήστων τοΰ γρα
φείου του, καί ώ; Εκ τούτου έπί μακρόν 
χρονικόν διάστημα ήτο άδύνατον νά τόν 
άνακαλύψουν.

Ή Αστυνομία είχε Επανειλημμένως 
Ερευνήσει τήν οικίαν του, άλλά δέν έ- 
φσντάσθη ποτέ νά ψάξη καί είς τόν κά
λαθον τών άχρήστων. Τό θεωρούσε τό
σο άστεΐον !

Ό συλληφθεί; κρατείται είς τό Τμή
μα Μεταγωγών τή; Μασσαλίας, δπου 
θά τοΰ άπονεμηθή ό Μεγαλόσταυρο; 
τοΰ Σωτήρος, δ ά τάς μεγάλα; υπηρε
σία; του πρός τό.... ανδρικόν γένος.-
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AAQNI ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ»
ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΜΠΩΝ ΑΙ ΩΡΑΙΟΤΕΡΔΙ ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΜΕΣΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ

Άντικείμενον τοΰ διαγωνισμού. 
Σέ ποιούς κινηματογραφικούς άστέ- 
ρας ανήκουν τά μάτνα; Σέ ποια μάτια 
άνήκουν οί δημοσιευόμενες γάμπες;

Επίσης ή «Παπαρούνα» ζητεί ά- 
πάντησιν έπί τών κάτωθι έρωτημά- 
των:

Α') Υπάρχουν άστέρες μέ μάτια;
Β’) Υπάρχουν αστέρες μέ γάμ- 

’“ς:,Γ') Υπάρχουν μάτια μέ γάμπες;

λύπτουμε τί είχε συμβή στό προη
γούμενο. Τά ζευγάρια τών ματιών 
πού έπρόκειτο νά δημοσιευθοΰν ήσαν 
άρχικώς έξη,.ήτοι είχαμε έν δλω δώ
δεκα μάτια κινηματογραφικών αστέ
ρων. ’Αλλά τήν τελευταίαν στιγμήν, 
έπειδή έπεσε πολλή ϋλη, δέν έχωροΰ 
σαν καί τά έξη ζευγάρια τών ματιών 
καί — τό λέμε αύτό μέ λύπη μας — 
αναγκασθήκαμε νά βγάλουμε τά τέσ
σερα μάτια... θά πήτε: άφίσατε λοι 
πόν δύο άστέρας τοΰ κινηματογρά
φου χωρίς μάτια; Όχι βέβαια! Δέν 
είμαστε τόσο σκληροί, ώστε ν’ άφί- 
σουμε δυο κινηματογραφικούς άστέ
ρας χωρίς μάτια! Άλλως τε, δέν τά 
έπετάξαμε! Καί σήμερα πού μάς έ- 
χρειάστηκαν, τά βάζουμε έδώ καί 
συνεχίζουμε τό διαγωνισμό μας, συμ 
πληρώνοντάς τον, κατά . ένα τρόπο 
πού Ασφαλώς θά μπορούσε νά χαρα- 
κτηρισθή πρωτότυπος, άν ή «Παπα
ρούνα» δέν είχε συνειθίσει τούς άνα- 
γνώστας της μέ παρόμοιες τρέλλες! 
Λοιπόν έχουμε καί λέμε:

Ό μεγάλος διαγωνισμός τής τερ— 
Αστείας κινηματογραφικής Εταιρεί
ας «Πώλ Νόρ Φιλμ» συμπληρώνεται 
ώς έξής: Καλούνται οί άναγνώσται 
μας νά άνεύροΰν τούς κατόχους δχι 
μόνον τών ώραίων ματιών πού έδημο- 
σιεύσαμε στό προηγούμενο φύλλο 
μας, ώς καί τών ματιών πού δημοσι
εύουμε σήμερα, άλλα καί τών ώραί
ων καί σμιλευτών γαμπών πού δη
μοσιεύουμε κάτω άπό τά μάτια, πρός 
κοινόν σκάνδαλον. Έτσι μέ τό σύνο- 
λον τών ματιών πού έδημοσιεύθηααν 
στά δύο τελευταία — μαζί μέ τό 
σημερινό — φύλλα τής «Παπαρού
νας» καί πού γίνονται έν δλφ έξη 
ζευγάρια καί μαζί μέ τό σύνολο τών 
γαμπών πού έχετε άνά χεϊρας γίνε
ται ένας καινούργιος μεγάλος δια
γωνισμός, πού θά δώση δουλειά στούς 
χασομέρηδες, Καί τό θέμα τού δια
γωνισμού συμπληρώνεται! Οί άνα
γνώσται μας πρέπει νά βρούνε τή λύ
ση τοΰ διαγωνισμού καί νά μάς ει
δοποιήσουν έντός μιας ώρας άπό τής 
κυκλοφορίας τοΰ φύλλου, άλλως χ ά
γουν τό δικαίωμα συμμετοχής είς τόν 
διαγωνισμόν μετά βραβείων (σημει
ώστε το καλά!) και διατηρούν τό δι
καίωμα συμμετοχής, (έφόσον δέ μπο 
ρούμε νά τό Απαγορεύσουμε σέ κανέ
να νά άσχολήται μέ τά μάτια καί μέ 
τίς γάμπες μας) άνευ βραβείων.

Ή «Πώλ Nip Φίλμ» αδιόρθωτη 
πάντα συνεχίζει τόν πρωτότυπο δια
γωνισμό πού είχε Αρχίσει άπό τό 
προηγούμενο φύλλο τής «Παπαρού
νας». Στό προηγούμενο φύλλο τής 
«Παπαρούνας» δπως πρέπει νά θυ
μούνται οί άναγνώσται τοΰ περιοδι
κού αύτοΰ, είχαν δημοσιευθή τέσσε
ρα ζευγάρια ώραίων ματιών πού άνή- 
καν σέ τέσσερις κινηματογραφικούς 
άστέρας. Στό σημερινό φύλλο άποκα-

Δ') Υπάρχουν γάμπες μέ μάτια;
Ε') Ύπάρνουν δλα αύτά πουθενά 

άλλοΰ έκτός άπό τήν «Παπαρούνα»;
ΣΤ') Διατί;
Όποιος άπαντήση εις τά παραπά

νω έρωτήματα θά πή δτι είνε ένας φο 
βερός χασομέρης πού δέν έχει άλλη 
δουλειά, παρά κάθεται καί άσχολεϊ- 
ται μέ παρόμοιες ανοησίες, εκτός άν 
τού Αρέσουν τά ώραία μάτια καί οί 
ώραϊες γάμπες.

’Αλλά καί σέ ποιόν δέν άρέσουν, 
έδώ πού τά λέμε;

Ή Διεύθυνσής
τής «Πώλ Νόρ Φίλμ Κο»

■ 1 " " 1 ------------ -

ΠΟΜΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑίΓΜΑΤΑ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΝΔΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΟΝ
Μ π μοΰ χαλάς τά γούστα μου 

καί πάρέ μοΰ τα ούλα, Βιλλυ 
Φρίτς!

ΑΙ AT ©ΙΛΕΣ

©έλω νά γίνω θηλυκός Λαντρύ! 
ΜΑΙΡΗ ΓΟΥΛΑΝΤΡΗ

"Αν τό πάρής τό πράμα στατι
κά, δυναμικά καί γλοιώδικα, ή μυ- 
στηριώδικια νόηση πού έχει κανέ
νας όντας μπή σ’ ένα χασικλήδικο 
και στανθή σύψυχα τή σωτερικάδα 
τού ζούματου, έχει δίκιο ό μεγάλος 
μας ό Παλαμάς.

ΑΛΚΗΣ ΨΥΛΛΟΣ

Ό κ. Εενόπουλος είνε πεθερός 
μου.

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

Ό κ. Χάρης είνε γαμπρός μου.
ΓΡ. ΕΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

’Εμπρός τής γής οί κολασμένοι, 
τής πείνας σκλάβοι, έμπρός! ’Εμ
πρός!

ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

«ΤΩ κεραμίδα!» Άνεφώνησα 
έκπληκτος.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ
’Αρχηγός 1922 έπαναστάσεων

Φύλακες, γρηγορείτε!
ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ

ΕΡΩΓΙΚΑΜΞΠΙΣΤΟΛΑΙ
Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΠΝ 

ΙΩΣΗΦΙΝΑΝ
Ρίγησσα τή; καρδιά; μου !
Δέν ξέρω τόσο καλά τά έλληνικά. Οί 

πολέμοι δέ μ’ Αφήσανε νά μάθω τέ
λεια τήν όμορφη γλώσσα τοΰ ’Αριστοτέ
λη καί τού Ξενοφώντα, ποΰζανε -τό 
Στρατηγό μέ ξένα φόντα τότε, στήν 
κάθοδο τών χοιρομηρίων άπό τά σφα
γεία τοΰ Σικάγου. 'Οπωσδήποτε σ’ άφί- 
νω νά μαντέψιι; τό τερατώδικο πάθος 
πού μοΰ μετέδωσε μιά όμορφη Μαμε- 
λοΰκα, άπό τήν ένδοξη έκστρατεία τής 
Αίγυπτου, τότε πού πήγαμε νά λευτε
ρώσουμε τόν Καβάφη άπό τά νύχια τών 
ιθαγενών, πού τούς είχε πιάσει καί δέν 
τούς άφηνε νά φύγουνε καί νά σέ βε
βαιώσω, ότι ποτέ; μέαρι τώρα δέν είχα 
αίστανΟή τόσο βηριώδικα τό πάθος πού 
μέ περιζώνει μ’ όλο πού ό γιατρός μου 
ό Άντωμάρχη; πού προϊβάστηκε καί γί- 
νηκε νωματάρχης, μοδγραψε κάπου έ- 
ξακόσα έξη φάρμακα γιά τούς κάλους, 
έξ αιτίας πού είμαι στρατηγό; περικαλ
λή;—κι’ &; όψεται ό άρχαϊο; Περι
κλής. Σέ φιλώ, αγαπημένη μου ’Ιωση
φίνα, καί κύττα νά μήν κάνης κατά
χρηση τής φιλίας μου μέ οΰλου; τούς 
αξιωματικούς τής φρουράς τοΰ Παρι- 
σοΰ. Γυρίζοντας στό II αρίσι, θά περά
σω κάτου άπό τήν αψίδα τών Κεράτων 
ποόχεις τήν καλωσύνη νά μοΰ έτοιμά- 
ζης. ’Αντίο, πρός τό παρόν, λατρεμένη 
μου ’Ιωσηφίνα, καί τό νοΰ σου όταν κά
θεσαι, τό νοΰ σου γιατί μπορεί νά πάθη 
τίποτα τό όμορφότερο σύνεργο τής τέ
χνης σου καί τότε αλλοίμονο ! Χαθήκαμε 
κ’ οί έντεκα ! Ευτυχώ; πού τδχεις στήν 
ασφάλεια πυρό; σιδήρου κλπ.

Μέ άράπη, 
Ναπολέων

Υ. Γ. Τό νοΰ σου στά τυπογραφικά 
λάθη. Διόρθωσε τα μονάχη σου καί πρό 
πάντων εκείνο τό τελευταίο «μέ άράπη». 
Μήν τυχόν γίνη «μέ αγάπη», γιατί θά 
μέ φάη ό Καβάφη;.

Ό ίδιος
Η ΙΩΣΗΦΙΝΑ Μ Π ΛΙΚΕΡ ΣΤΟ ΝΑ- 

ΠΟΛΕΟΝΤΑ
Δοξασμένε μου στρατηλάτη,

Πήρα τό γράμμα σου, μά δέν τό διά
βασα ακόμα. Πάντως έκάβησα απάνω 
γιά νά μοΰ έντυπωθη καλά καί έτσι νά 
έχουν οί θαυμαστές μου κάτι νά διαβά
ζουνε όταν χορεύω άπάνω στό παλ- 
κοσένικο. ’ Αλλη φορά όμως, θά προτι
μούσα, Ναπολέων μου, άντί γιά δλα αυ
τά τά γλυκανάλατα λόγια, νά μοΰ έ
γραφες τό πρόγραμμα τή; επομένης 
παραστάσεως.

’Αντίο, αγάπη μου, καί χαιρετίσματα 
στόν κ. Βλυχερόπουλο.

’Ιωσηφίνα Στουντεμπαΐκερ 
(’Εννέα ίππων)

Υ. Γ. "Οσο γιά τόν «άράπη σου», μήν 
ανήσυχης. Στόν άφησα όπως ήταν®.

Ή ίδια
Η κ. ΜΑΓΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ 

ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ
’Αγαπημένε μου,

Στείλε μου 15 χιλιάδες πού μά; χρει
άζονται.

Ή Καίτη σου
Υ. Γ. Σέ λατρεύω πάντα. Ό Κώστας 

Μαλαμούρδας, ό οικογενειακός μας φί
λος είνε πολύ καλά στήν υγεία του καί 
πολύ ευχαριστημένος άπό μένα. Μέ βρί
σκει εντελώς τοΰ γούστου σου. Μά δέν 
άμφέβαλα γι’ αύτό. "Αλλωστε, σάν παι
δικός σου φίλος έχει τά ίδια γούστα 
μαζί σου—καί μοιάζετε πολύ στό χαρα
κτήρα. Τόσο, πού σά; υποπτεύομαι σάς 
τους δυό. Πώς ξέρει ό Κώστας τόσο 
πολύ τά χούγια μου ;

Ή Ιδια
Ό 

του.
Μαγκουρόπουλο; στήν Καίτη

(Τηλεγράφημα)
:α έστάλησαν έπί τραπέζη;. 

Μαγκουρόπουλο; καί Σία

ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ
Ένα αύτοκίνητον λεωφορείου τρέ

χει σ’ άυώμχχλο δρόμο μέ μεγάλη τα
χύτητα. Οί όρθιοι έπιβάτες προσπα
θούν να κρατηθούν άπό τά λουριά 
πού. κρέμονται άπό τήν βρόφή τού 
όχήματος.

“Ενας δμως πιάνεται κατά λάθος 
άπό τά γένεια ένβς ψηιλοΟ παπα.

—Τέκνον μου, τοΰ λέει ό άντι- 
πρόσωπος τοΰ θεοΰ, τί κάμεις αύ
τοΰ; Έχεις πιαστή άπό τήν γενειά
δα μου!!

Καί ό. Ιπιβάτης άφήρημένος τοΰ 
άπαντά:

—Δέν πειράζει, στήν άλλη στάσι I Ό μεθυσμένος νεκροθάπτης πού νομίζει ότι βρίσκεται στό κρεδδάτι 
θά κατέβω. . . . . » του:·Γυναίκα, κάνε, πάρα πέρα!... .

Τά κύτταξε όλα... Κανένα δέν τοΰ Ώς πού στό τέλος βρήκε το πειό 
έκανε... άποτελεσματικό...

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
III ΜίΙΙΟί ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ)

ΑΤΤΙΚΟΝ
‘Αφοΰ μιά μέρα μοναχά κάνανε 

(τούς γκιουλέκες,
λάσπη εύθύς τό κόψαν’ «'Ένας 

(άντρας, δυό γυναίκες I»
ΑΠΟΛΛΩΝ

Τό κίνημά του άπέτυχε’ ό κύρ 
(Πλαστήρας όμως

δέν άπελπίστη: Γνώριμος τοΰ είν’ 
«Ό ΚακόςΔρόμος».

1ΝΤΕΑΛ
Έπηρε δρόμο μέλαινα «άπρέ λά 

(καταστρόφ»
κ’ έγινε άφαντος καθώς ό άδάμας 

(τοΰ «Όρλώφ».
ΠΑΝΘΕΟΝ

«,Αφοΰ δ,τι χτίζω έρείπιο σωριά
ζεται μπροστά μου,

—είπε ό Λευτέρης — θά γίνω «Ό 
("Εμπορος της άμμου».

ΣΗΛΕΝΤΙΤ
Μερκούρη, κΓ άν έφέρθηκες λιγά- 

(κι παρανόμως, 
μά έσένα δέ σ’ άπόμενε ούτ’ «Ό 

(ΚακόςΔρόιιος». 
(Σημ. «Παπαρούνας»). Ό ποιη

τές έννοεΐ τήν όδόν Ζωοδόχου Πη- 
γης·

ΠΑΛΛΑΣ
ΚΓ άν ήσουνα άνέκαθεν πλάσμα 

(ώραΐο κΓ ουράνιο
Λευτέρη μου, άπόμεινες σάν τή 

«Σουζάν στό μπάνιο».
ΟΥΦΑ

Τό στάδιό σου έκόπηκε, Λευτέρη, 
(άποτόμως

καί έφτασε στό τέρμα του καί σέ- 
(να «Ό Κακός Δρόμος».

ΑΧIΛΑΕ ΙΟΝ
Πολύ μαυρίλα πλάκωσε, κύρ-Πα· 

(παναστασίου,
καί γΙνηκες ό «Κύριος ό τοΰ Με

σονυκτίου».
ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ

Παπά, στά κρύα τοΰ λουτροΰ σέ 
(άφισεν δ έρως

καί τώρα άέρα κοπανάς σάν«”Ασ- 
(σος τοΰ ’Αέρος».

ΑΡΗΣ
Έγώ δέ σ’έμπιστεύουμε, βρέ Γου- 

(λανδρή, μπεμπέκα μου, 
γιά νά σου πώ καμμιά φορά «Τ ό 

(νοΰ σου στή Γυναίκα μου!»

ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

ΙΕΝΝΗΣ1Σ ΤΕΡΑΤΟΣ

Ή μεγάλη ΣουηδΙς χορεύτρια "Α· 
στα Πίλσεν, καθ’ ήν στιγμήν έκ· 
τελεί ένα δυσκολώτατον άκροβα- 
τικόν γύμνασμα είς τό περίφημου 
μπαλέττο τοΰ Κίρχ «Τό θηρίο μέ 

τά τέσσαρα ποδάρια».
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| j^ho ι λολογ^
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

Αίνιγμα. Βγαίνει μετά άπό 
(βρ^ήν 

κι’ έχει ώραίο χρωματισμό, 
είνε καμπύλον, καί τό έχει ’δή 
ό Νφε πρώτος στόν κατακλυσμό.
Τί είναι;
Λ ύ σ ι ς: Τό κέρατο.

Φ»®
Αίνιγμα: Έχω φαλάκρα, 
μέ λέν Παναγή, 
στά; έκλογάς 
τό κόμμα μου έχε: 0γή.
Τί είμαι;
Λ ύ σ ι ς: Ό ύπνος.

Αίνιγμα: Δυό στέφανα καί δυό 
(κεριά 

παπάδες και ψαλτάδες, 
πέπλα, δακτυλίδια καί εύχές, 
μπομποννιέρες και σουμάδες.
Τί είνε;
Λ ύ σ ι ς: ΤΙ άγχόνη.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
Ό λ ο γ α γ ό ς : Έλα ’δώ, μάγε-

1 Πάσα κομμάτια κρέας έρριξες 
<γλ καζάνι;

Μάγειρος: Εκατόν είκοσι 
πέντε, κύριε λογαγέ.

Λ ο γ α γ ό ς: Τώρα πώς βρίσκον 
τα: μόνο έννενήντα πέντε;

Μάγειρος: Δέν ξέρετε κύριε 
λογαγέ δτι μέ τδ βράσιμο...μαζεύει 
τό κρέας!

EHC KIMAY^VEI ΓΑ ΠΚΙΓΗ (ΡΑΣ ΦΑΛΑΚΡΟ?,.

— Γιά νά δούμε είν' αληθινή ή 
παροιμία πώς ό πνιγμένος άπ’ τά 
μαλλιά του πιάνεται;

ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΦΕΛΕΙΑ
Ή Μ π έ μ π α: Τάκη, ή μαμά 

σου δέν αγαπάει τόν μπαμπά σου!
Ό Μ π έ μ π η ς: Πού τό ξέρεις;
Ή Μ π έ μ π α: Νά, έγτές τό βρά 

δυ τόν έδιωξε άπ’ τό σπίτι σας καί 
ήρθε καί κοιμήθηκε μέ τή μαμά μου!

immwm wbhu
iiiiiieiui φούμο

Σβουνιές χαΐ φούμο Ανάκατα. Φάλοιιρα! 
(Κχμχαούτρα!

Λάμια χχμοοροζοΰγκωτη, μπλχφάρω κΓ 
(ώριομούτρχ!

Ζοΰδί περίοα άπύχοτο, χχβ'.αροκορυτσάζει, 
’2, τ’ άιημένια νούφαρα, κουρούπια rd 
ΚΓ άπέ βαρεί (περύίζι.
αχριβαρί 
κΓ άμπρακανταμπρακάμπρα 
τορεαντόρ, άλάμπρα!
Ώ Κάρμεν, καρμενίζοντας μέ αέακλα καί 

(μέ σκλήθρες, 
μέεα οτά ουράνια τρίοβα&α γιομύζουν 

(καντηλύβρες, 
τουδλύαπιτα μέ πλύθρες.
Μ’ άλλοΰ αύτά! δέν παίζουμε σάν πρόκει

ται γιά ποιαν,, 
κιούστρα καί στοκοφίσι!
"Ομως, ϊντας ο’ άκόσταρα 
τ’ άρπαζες τάραπόσταρα 
μέ φούρια λυσσασμένη 
καί ’γώ άπό κειό κατάλαβα 
κΓ άψά καί θεοπάλαβα, 
πώς είσαι παντρεμένη. 
Ωιμέ, καϋμέ μου Ανείπωτε 
καί πόθε μου ξετσίπωτε 
σταλαματιά, σταλαματιά ,μοΰ ρούφηξες τδ 

(γαϊμα 
κι* δστερις μέ προσκάλεσες σ’ ίνα θυέ- 

(στειο γέμα.
Γύρου, τριγύρου, γύρουθε, δλοτρόγυρα, 

(γιαγυρου 
Μέ πλάνεψες μπαμπέσικα. Άνθέ τοΰ πο- 

(δογΰρου! 
ΟΝΕ1ΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΤΡΗΣ 

(Άπό τή διαβόητη συλλοή μου 
«Παπαροννόφυλλα καί Τσουκνίδες»)

ΣΤΟ ΜΑΝΑΒΗ...

— Δεσποινίς, Πώς σάς φαίνονται 
αύτά τά ρόδια;

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΥΡΙΟΣ γνωρίζων 
άπταίστως τήν Ελληνικήν, Γαλλι
κήν, ’Αγγλικήν, ’Ιταλικήν, Τουρκι
κήν, Ρωσσικήν, 'Ισπανικήν καί 'Α
ραβικήν γλώσσαν, γνωρίζων έπίσης 
γραφομηχανήν, ποδήλατου καί φούτ- 
μπώλ, οίκονομικώς άνεξάρτητος καί 
μέ εύρύ μέλλον, δέν ζητεί τίποτε.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΑΙΑ ζη
τεί νά έκμάθη τήν ραπτικήν.

ΠΕΖΟΙ ΡΑΓΟΥΑΟ

It V Μί ΙΟ) ΡΟί 0Ι1ΓΠΦ0Υ.-
Τις νύχτες πού άγρυπνος ξαγρυπνώ, 

τις μακρουλές τις νύχιες τής ξαγράτνι- 
ας, ξαπλωμένος στ’ ανάσκελα ξανοίγω 
τό πλαφόντ... "Ω, τό πλαφόνι άναγερτό 
άπό πάνω, άνώστροφα γταγέρνοντας, 
γνψολογάει τ’ άψρλου μέ τί; κορνίζες 
τις μουντές, άφρομανάει τ’ αφρόγαλα 
τής μαύρης σου μανόλιας. ΚΓ ώ, τό 
ζυμάρι τής άπο&υμιά; καθώς άσκώνε- 
ται στ’ αράθυμο ξεκούρασμα τοΰ πόθου 
τ’ άπονύχτερου σ’ ολόψυχο ροδόλημα 
σά ρόδου μυροβόλια έκατόφνλλου, ξε- 
σέρνεται στ’ άπάντεγο νερόσυρμα καί 
στ’ άγριο νεβροκαβαλλίκεμα τ’ όνειρα- 
του στ’ άλόγατα τοΰ ψόφου...

’Αγαπημένη κΓ άστερφη, βραγιές, 
βραγιές στ’ απόβροχο καί μές στά υ
γρά τά μάτια σου, στά φτερο>μένα τ’ 
άτια, σοδστρωσα μές στό μούχρωμα νά 
κοιμηόής απόκοσμα και νά μή μοΰ γλυ- 
τώσης. ΚΓ όντας άτόφια ή όμπνεψη μέ 
ξελιγώνει, ώ, άστοχα χουμάω άπιερϋσκε- 
φτα καί χλυμιντρώ σά βρύση κρουοπαλ- 
λονερομάνπα. ΚΓ άπέ, βαρώ τό ντέοκ, 
τό ντέφι τ’ άσημόντεφο—λαούτα και β 
όλια. Καί'ιμός τοΰ ροδοσύγνεφου κι' ώ 
ρήγα, πάρ’ τό γκόλφι....

Π οΰλος Π ουλάπουλος 
Έμπορος αποικιακών 

πτιοχεύσας λόγοι λογοτεχν κοΰ ταλέντου. 
Στερνογράφι. Τώρα ποΰκλει- 

σα τό μαγαζί Οα σάς στέρνω ταχτικά 
κομμάτια μου. Δέ σάς τό κρύβω πώς 
δέν είμαι ένας σκέτος ντιλετάντες. "Ο
χι ! Τδνειρό μου είνε νά μπώ στήν ’Α
καδημία.

, Ό ίδιος

^'*******'********************ν*»**'****ε*ν»**********»************εν*Φε**φνε*φε*φεεε*φνεενε*νεε*φννε*εεν****ν»νεν»*»*νν»********εφφ*ννε*νν»>νν»*ενε**νν»*νν»»ννν»φννφ**ννν

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ...ΘΕΟΝ
ΤΟΥ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΥ Β. ΡΟΥΤΣΟ\

Έ «Παπαρούνα» ώς πάντοτε, μή φειδομένη έξόδων, 
κ: ουδέποτε συλλέγουσα φήμας έκ τών τριόδων, 
μ' αναζητούσα τ’ άληθές δπου κΓ άν είν’ κρυμμένου, 
στάν «"Αλλο Κόσμο» ειδικόν έστειλε άπεσταλμένον. 
Ό έκλεκτός συντάκτης μας ίδών έκ τού πλησίον 
τού άλλου κόσμου τό λαμπρόν καί θειον μεγαλείον, 
καί μελετήσας τών νεκρών τόν βίον καί τά ήθη, 
άφού δέ καί μέ τόν θεόν άκόμα συνηντήθη, 
με μιά κλωτσιά τόν πέταξε στή γή δ άγιος Πέτρος, 
δπου τάς έντυπώσεις του συνέταξε έμμέτρως.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

Σάν έλαβα τήν έντολή άπ’ τόν διευθυντή μου, 
άφού μολύβια καί χαρτιά πήρα πολλά μαζύ μου.
·’ άεροπλάνο άνέβηκα, τό πρώτο π’ ηύρα μπρος μου, 
»αί στόν πιλότο φώναξα: «Στή στάση τ’... «Άλλου Κόσμου!» 
Αύτός έβαλε εύθΰς μπροστά, φαινότανε δραστήριος, 
καί στρέφοντας μέ ρώτησε: «Θά έπιστρέψη δ κύριος;» 
-—«Θά έπιστρέψω, φίλε μου, τούπα στ’ αυτί του κρύφα, 
μά γιά καλό καί γιά κακό βάλε... διπλή ταρίφα!»

***
Άρχισε ή έλιξ νά γυρνά, 
μάς φεύγει ή γή άπ’ τά ποδάρια, 
καί σέ λιγάκι τά βουνά 
μού φαίνονταν σάν...μανιτάρια!

***
Σάν τριπουσόν τόν ούρανό ό έλικας τρυποΰσε, 
καί τό αεροπλάνο μας σούζα σχεδόν πετοΰσε!
•—Τρέξε, τού φώναξα, σωφέρ, τρέχε νά μήν άργοδμε, 

ή «Παπαρούνα» καρτερεί 
κΓ άμα αργήσουμε μπορεί

—-κουνήσου άπ’ τή θέση σου — κλεισμένη νά τή βρούμε!
***

Μέ τά πολλά καμμιά φορά φθάσαμε: ένα μέτρο 
πιό πέρα προσγειωθήκαμε άπό τόν "Αγιο Πέτρο. 
Τόσο ξυστά περάσαμε δίπλα του, μέ μεράκι, 
π' δ έλικας τοΰ ξύρισε τ’ άριστερό μουστάκι.

***
-—Σείς είστ' έδώ δ θυρωρός; τόν ρώτησα θρασύς.
•—Μάλιστα, μοΰ άπήντησε, άλλά ποιός είσθε σείς; 
~-Ή «Παπαρούνα» μ’ έστειλε στά μέρη τά δικά σας, 
είμαι συντάκτης Άγιε!...

—Ποδν’ ή ταύτότητά σας;
»**

—Περάστε μούπε! Τράβηξα κΓ έγώ λοιπόν ντουγρού, 
και τό κουδοΰντ ζούλιξα στήν πόρτα τοΰ θεού.
Μ’ άνοιξε ένας γέροντας, σεβάσμιος, σοβαρός.

—«Σείς είσθε τούπα ό Θεός;» 
καί πριν μού άπαντήσει, εύθύς 
κοκκάλωσα ύποκλιθείς.

***
Εκείνος χάίδεψε άπαλά τά γένεια ποδταν μπρός του, 
καί μούπε ένφ τά χνώτα του μυρίζανε λιβάνι:

—«Σχεδόν, τό ίδιο κάνει, 
δέν είμαι βέβαια δ θεός, μά είμαι δ...βοη<9ός του!»

»**
Σέ λίγο έφάνη δ "Γψιστος στό θρόνο τόν ουράνιό του, 
άργησε λίγο έπειδή έπαιρνε, λέει, τό μπάνιο του. 
Μόλις μέ είδε κι’ άκουσε ποιός είμαι καί ποΰ γράφω, 

μοΰ έσφιξε τό χέρι ζωηρά 
καί μούπε μέ άνείποτη χοιρά:

—«Ώ! ΤΩ! Καλώς βρίσατε, κύρ δημοσιογράφο! 
Διαβάζω καί μ’ εύχαριστεί πάντα κάθε δικό σου, 
στά σόκιν δμιος, βρ’ άδερφέ, δέν έχεις τό...Θεό σου!

Τί κάνει δ φίλος μου Πώλ Νόρ;
Είνε... παρλάν είνε σονόρ;

Τδν έσπασε δ Βίλλυ Φρίτς στό ξύλο; Είν’ άλήθεια;
—Μπά, τούπα, κολοκύθια!

—Λοιπόν κάτσε νά φάς, νά πιής παιδί μου, μούπε τότες 
μαγερεμμένες προτιμάς, ή ζωντανές τίς...κόττες;
—Ποιά είν’ ή γνώμη σας, Θεέ περί τής Γής; τοΰ είπα,
—Ότι θά κάνη αιώνια μέσ’ τό κενόν μιά τρύπα!
—Γιά τούς άνθρώπ&υς γενικώς τί λέτε αύτό τό χρόνο;
—"Οτι άπ’ τά ζώα ύστεροΰν κατά... δυό πόδια μόνο!
—Γιά τις γυναίκες, Ί’ψιστε, ποιά είν’ ή άντίληψίς σας 
καί ποιό συμπέρασμα έβγαλε ή σκέψη ή σοφή σάς;
-—Σ’ αύτό δέν λέω τίποτα, άν κι’ είμαι δ τεχνίτης, 

γιατί βρωμάει... πυρϊτις!
—Ή γνώμη σας γιά τούς Ρωμηούς;

Ά είνε πατριώτες!
ΚΓ δ έξυπνότερος λαός μετά τούς... Τσιριγότες!
—Ποιός είν’ δ μεγαλύτερος πολιτικός άνήρ;
—Έκείνοξ πού τοΰ δώσατε πρό δλίγου τό...σιχτήρ.
—Γιά τόν Τσαλδάρη σχετικ/ώς τί γνώμη έχετε όμως;

—Παιδί μου πάω νά ξαπλιοθώ, ένύσταξα άποτόμως.
—Τί λές, Θεέ! Τώρα κι’ έγώ πούρθα στό φτωχικό σου! 
μ’ άφίνεις καί άναχωρείς γιά ύπνο μοναχός σου! 
Κρίμας πού είσαι καί Θεός, τέτοια στραβά νά κάνης! 
έτσι δέν θά φερνότανε ούτε δ θεός ό...Γιάννης.
—Λοιπόν, παιδί μου, πρόθυμος ώς δτου νά τελειιόσης, 
βάλθηκες δπως φαίνεται πιά νά μέ...ξεθεώσης!

***
—Γιά πέστε μου πανάγαθε, μέ τά δικά σας χείλη 
τί ιδέαν έχετε άκριβώς περί τοΰ Φρίτς, τοΰ Βίλλυ;
—Είνε άστήρ πρώτης...όλκής, μέ σκέρτσων άπεφίαν 
κΓ άν θέτε λεπτομέρειες ρωτήστε τήν κυρίαν...
ΚΓ άνέφερε τό δνομα μιας κοσμικής κυράς, 
πού στά σαλόνια είνε γνωστή σάν κάλπικος παράς.

***
—Θεέ μου, τί φρονείτε σείς περί τοΰ μέλλοντός μας, 
θά ίσοσκελισθή ποτέ δ προϋπολογισμός μας;
—Ξέρω κΓ έγώ παιδάκι μου;! Δέν είν’ εύκολο πράμμα! 
Μπορεί νά γίνη δμως κι’ αύτό άν κάνω κανά...θάμμα!

—’Αλήθεια άπ’ τούς ποιητάς, τούς Έλληνας βεβαίως, 
ποιός είν’ δ μεγαλείτερος, ποιός είν’ ό πιό σπουδαίος;

—Δέν μέ πειράζει νά στό πώ, 
τί κΓ άν στό κρύψω τάχα, 
ώς ποιητή έγώ αγαπώ 
τόν Παλαμά μονάχα.

—Καί τόν καταλαβαίνετε; Χά χά, δέν τό πιστεύω!
—Δέν μέ πειράζει, είμαι θεός, μπορώ καί τόν μαντεύω!

**♦
—Κι* άλλη μιά άπορία μου θέλω θεέ νά λύσης; 
άπό «ψιλά» πώς τά περνάς, σ’ έχει πειράξει ή κρισις;
—Ξέχειλο είνε πάντοτε, νά ςέρης, τό πουγγί μου!
Δέν θά χαθούμε καί έμεϊς;... έχει ό Θεός παιδί μου!

***
—Καί τώρα φίλε "Υψιστε φόρεσε τό παλτό σου, 
καί πάμε μιά βολτίτσα, άν θές, μέσ’ τό βασίλειό σου.
—Ξέρεις καλά δτι έγώ χατήρι δέν χαλάω, 
έλα λοιπόν καί διάταξε πού θέλεις νά σέ πάω...
—Τοΰ Παραδείσου έπιθυμώ νά ’δώ λίγο τήν πλάζ, 
έπίσης καί στήν κόλαση νά κάνω... ρεπορτάζ.
—Ώ ευχαρίστως, άν κΓ έκεί δέν πάτησα ποτέ μου.
—Γειά σου λεβέντη "Υψιστε! Είσαι θεός...θεέ μου!

***
Λοιπόν κϊ’ οί δύο άγγαζέ πήραμε έν’ άμάξι (1) 
καί μέσα στόν Παράδεισο έφθάσαμε έν τάξει.

***
Πρώτον άπ’ δλους είδαμε τδν ένδοξο Σωκράτη, 
ποΰ τήν Ξανθίππη άγκαλιά στά γόνατά του έκρΑτει.
—ΤΩ κύρ Σωκράτη, φώναξα, παίζεις μέ τή γυνή σου!
Δέν έχει τί καλύτερον έντδς τοΰ Παραδείσου;!

 Ο ΚΟΚΟΡΑΣ
(1) Νομίζω δτ* eNs περιττόν ν4 πδ έν τφ μετχξύ, 

βτι ατόν «"Αλλο Κύαμο» έκβϊ δέν λειτουργοΰν τ»ξί.



ΚΑΊΩ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ!
ΘΑ ΛΙΩΧΘΟΥΝ ΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΙ
ΖΟΥΝ ΟΙΚΙΑΣ, KAI Al ΟΙΚΙΑΙ ΠΟΥ ΧΑΡΙΖΟΝ

ΤΑΙ ΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ
Ο ΤΣΑΛυΡΙΗΛΙΝ ΕΝΝΟΕΙ ΝΑ.. ΚΟΙΜΗΘΗ

*Ως έξ έγκύρου πηγής πληροφο- 
ροΰμεθα ό κ.Τοαλδάρης άπεφάσισε 
νά δίωξη άπηνώς δλας άνεξαι- 
ρέτως τάς έφημερίδας πού προσ
φέρουν είς τούς άναγνώστας των 
οικίας.

Πρός τοΰτο καλέσας τόν Εισαγ
γελέα, τοΰ άνέθεσε νά ύποβάλη 
αύτεπαγγέλτως μηνύσεις εναντίον 
τών διευθυντών αύτών.

Συντάκτης μας κατορθώσας νά 
άνακαλύψη τήν έξοχήν είς τήν ό
ποιαν κρύπτεται ό Πρωθυπουργός, 
κατώρθωσε νά λάθη παρ’ αύτοΰ 
τήν κατωτέρω συνέντευξιν:

— Είνε Αλήθεια, κ. Πρόεδρε, 
δτι δέν θέλετε νά μοιράζουν αί έ- 
φημερίδες σπίτια;

— Μάλιστα. Καί θά πατάξω 
τούς παραβάτας.

— Διατί, κ. Πρωθυπουργέ;
— Διότι μέ αύτό πού κάνουν, 

διατρέχει τόν κίνδυνον νά διαλυ- 
θή τό κόμμα μου.

— Τό κόμμα σας!
— Μάλιστα! Τί μέ κυττάτε έ

τσι; "Οταν μία έψημερίς μοιρά
ζει σπίτια είς τούς πολίτας, τότε 
τί πρέπει νά μοιράζη ή Κυβέρνη- 
σις; Βεβαίως πρέπει νά δίνη πε
ρισσότερα. Πώς θά βγούμε λοιπόν 
τότε; θά χρεωκοπήσωμεI

— Διατί, κ. Πρόεδρε;
— Συμβαίνουν, κύριέ μου, δύο 

πράγαατα.Πρώτον,στι οί Φιλελεύθε 
ροι δεν είχαν άφίσει παρά έλάχι- 
στα μέσα στά ταμεία, καί δεύτε
ρον ότι έμεϊς είχαμε χρόνια καί 
χρόνια νά πάρουμε τήν άρχή, κΓ 
έχουμε....άνάγκεςI "Ετσι δέν είνε;

— Τί άλλο σκέπτεσθε σχετικώς 
μέ τά δώρα τών έφημερίδων, κ. 
Πρόεδρε;

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΤΩΝ ΑΠΟΤΥΧΙΩΝ 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΕ 0 ΟΝΕΙΡΟΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ

Τό φύλλ» αύτό τής «Παπαρούνας» θά 
μείνη στήν Ιστορία τής νεοελληνικής εύ- 
θυμογραφίας μέ τά χαρακτηρισμό: Τά φύκ 
λο τών Αποτυχιών. Γιατί, έχτάς Από το 
άνεπάντεχι μοιραίο πού μϊς βρήκε, νά έ
χουμε στά φύλλο τούτο χρονογράφημα ιού 
Νιρβάνα, κι’ άλλο κακά μάς ίτυχε, δχι 
καί τόσο ξαφνικό τούτο Γιατί τοΰτο έ
χει τούλάχιστο τό έλαφρυντικό νά άφορψ 
τή-, ποίηση. Τήν κατακαϋμένη τήν ποίη
ση! Τί τραβάει άπό τόν καιρό τοΰ “Ομη
ρου, μέχρι τοΰ Βαγιάνου. Κ:’ όμως... ΚΓ 
δμως... Κάτι μέσα της έχει μείνει, πού! 
ούτε δ Καβάφης οδτ’ ή λησμονιά τό σόυ- 
νει... Μά δς έρθουμε στό πάθημά μας. Λέ
γαμε λοιπόν δτι μάς βρήκε μεγάλο κακό 
σέ τοΰτο τό φύλλο. Ή «Παπαρούνα» έπε
σε θύμα φάρσας πού οΰτε στά πειό απαί
σια δνειρά της δέν τήν είχε δή. Νά τι 
συνέβη: θά θυμούνται Ισως οί Αναγνώστες 
μας δτι πρίν άκόμα έκδοθή τό πρώτο μας 
φύλλο — τήν καλή έκείνη έποχή — εί
χαμε ύποσχεθή δτι δέ θά δημοσιεύαμε 
ποίημα τοΰ Παλαμά. Ήταν κΓ αύτό ένα 
άπό τά πράματα πού έλπίζαμε δτι θά κα- 
τώρθωνε ή «Παπαρούνα». Καί τό έκπι- 
ζαμε μέ δλη τήν δρμήν τών νεανικών 
μας πόθων κΓ δλη τήν ειλικρίνεια τής 
Αγνής μας ψυχής. 'Ωστόσο δέν έγινε δυ
νατό νά τό καταφέρουμε ώς τό τέλος. Ό 
ύπουλος ποιητής, αύτό πού δέ μπόρεσε 
νά τό κατορθωτή άπό τήν άρχή, μπόρεσε, 
δουλεύοντας μέ μιάν έπιμονή καί μιά 
σατανικότητα Αφάνταστη, νά τό πραγμα- 
το’.ιοιήση είς βάρος μας μέ τόν πειό δό· 
λιο, μέ τόν πειό μεφιστοφελικό τρόπο. 
Καί ή «Παπαρούνα», δίχως νά τό ύποψιά 
ζεται παρουσιάζεται τώρα καί τόσα φύλ
λα, μέ ποιήματα τού Παλαμά. Άν θέλε
τε πιστεΰτέ το... Μά είνε, δυστυχώς, ή 
μαύρη άλήθεια. Κα'έχουμε στά χέρια 
μας στοιχεία άδιαφιλονείκητα, πού πεί
θουν μέ τόν πειό κατηγορηματικό τροπο. τρ.οτκΕοί.

Ο ΑΦΗΡΙΊΜΕΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΓΠΣ

ΙΙρβσπαδεί να οηκωοη τη ρόώα τού αυτοκίνητου

— Σκέπτομαι δτι δέν πρέπει νά 
άρκεσθώ είς τήν τιμωρίαν μόνον 
των έφημερίδων, άλλά καί....

— Καί;
— Τών οίκιών ποΰ προσφέρον- 

ται ώς δώρα.Αύταί εΐνε ή άφορμή 
τοϋ κακοΰ, διότι άν δέν ύπήρχον, 
δέν θά τάς έχάριζαν καί αί έφη- 
μερίδες.

— Φυσικά. ’Αλλά πώς θά τάς 
τιμωρήσετε;

— "Ω, είνε άπλούστατον. "Αμα 
συλλάβω τόν Πλαστή ρα θά τοΰ ά- 
ναθέσω νά τούς σπάση τά κερα
μίδια.

— ‘Ωραία Ιδέα! ,Αλλά ξέρετε 
τΐ σκέφτηκα, κ. Πρόεδρε;

— Λεγε....
— Αντί νά θάλετε τόν Πλαστή- 

ρα νά σπάση τά κεραμίδια, νά 
θάλετε τά κέραμύδια νά σπάσουν 
τόν....Πλαστήρα. Τί λέτε;

— Αύτό μέ συμβουλεύει κι’ δ 
Κονδύλης, άλλά τί νά σοϋ πώ: ή 
τό ένα γίνει ή τό άλλο τά κερα
μίδια θά σπάσουν.

— Διαβάσατε, κ. Τσαλδάρη, τά 
δώρα πού ύπεσχέθη δτι θά μοιρά- 
ση ή «Παπαρούνα» στούς άναγνώ- 
στας της;

Ό Πρωθυπουργός έμειδίασε καί 
άπήντησε μέ τό καλοκάγαθόν του 
δφος:

— "Ε, γιά τήν «Παπαρούνα» θά 
κάνουμε μιά μικρή έξαιρεση.

— Καί γιατί αύτό, κ. Πρόεδρε;
— Γιατί αύτήν διαβάζω πρωΐ- 

πρωΐ μόλις ξυπνήσω γιά νά μπο- 
ρέση νά μέ ξαναπάρη δ....ύπνος.

Καί δ συντάκτης μας καληνυ- 
χτίσας τόν Πρωθυπουργόν,.... έξυ
πνη σε.

δτι ή «Παπαρούνα» έπεσε θύμα τής μεγά
λης, τής Απέραντης εύπιστίας της. Μά
λιστα, κύριοι! Δυστυχώς! Ό άνθρωπος, 
πού έπί σαράντα χρόνια νέμεται δλόκλη- 
ρο τόν 'Ελληνικό Παρνασσό, δ άνθρωπος 
πού κατώρθωσε νά θεωρήται — δίκαια Ι
σως! — ώς δ άσσος τών 'Ελλήνων ποιη
τών, έμδλόψε μέ τήν ποιητική του πνοή 
καί τό πάναγνο αύτό άνθος τών έλλη».· 
κών λειμώνων πού είνε ή «Παπαρούνα», 
ή «Παπαρούνα» μας καί ή «Παπαρούνα» 
σας, τό καλύτερο, τό πειό ωραίο φιλολο
γικό περ1 οδικό τοΰ αιώνα, πού κράτησε 
πάντα Αψηλά τή σημαία τήν ιερή τού Ι
δανικού καί σήμανε μιά καινούρια περίο
δο στήν Ελληνική βοτανική καί μαιευ
τική. Ό Παλαμάς κατώρθωσε, μέ τό ψευ- 
τόνομα «“Ονειρος- Κελεπούρης» νά δημο- 
σιέψη μερικά του ποιήματα στήν «Παπα 
ρούνα», άπό τήν καινούρια του συλλιή 
«Παπαρουνόφυλλα καί Τσουκνίδες», πού 
μάς τάστελνε ταχυδρομικώς μέ συγκινη
τικά γράμματα γιά νά μάς τουμπάργ, βέ
βαια καί νά μάς κάνη θύματά του. Ή 
Απάτη Αποκαλύφτηκε, μά ήτανε πειά Αρ
γά! Τά ποιήματα είχανε δημοσιευτή κα: 
δέ μπορούσαμε παρά νά κάνουμε τήν α
νάγκη φιλοτιμία. Ωστόσο, τά ποιήματα 
αύτά τού μεγάλου μας ποιητή δέν ήταν 
έδώ πού τά λέμε καί γιά πέταμα. Καί 
γιά Απόδειξη, δημοσιεύουμε άκόμα ένα 
σιή φιλολογική μας σελίδα, έπικαλσύμε 
νοι τήν έπιείκεια τών Αναγνωστών καί 
παρακαλώντάς τους νά σχωρέσουν τήν α
δυναμία τού ποιητή νά γράφη ποιήματα

ΓΡΑΙΑ άρ-κετά ευπαρουσίαστος 
ζητεί άλληλογραφίαν μέ νέους κάτω 
τών δέκα δκτώ έτών. Σκοπός δ,τι έ- 
πακολουθήσει. ’Αποκλείονται οί φερε

«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΕΚΒΥΛΙΣΜΟΣ

Mio. »u κραιιυις
στόν άντρα της: — Λοιπόν, άγάπη 
μου, έγώ πηγαίνω νά !.δώ τόν Βίλ- 

λυ Φρίτς...

ΚΗΡΥΞΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Χθές άργά τήν νύκτα έκήρυξαν 

γενικήν άπεργίαν αί «Δεσποινίδες» 
τής όδοΰ Αγίου Κωνσταντίνου, ώς 
διαμαρτυρίαν κατά τού Δημάρχου, ό 
όποιος δέν έννοεΐ νά έπισκευάση τά 
πεζοδρόμια τής κεντρικής αύτής ό- 
δοΰ.

Υπάρχει βεβαώτης δτι τδ Κρά
τος δέν πρόκειται νά άντικαταστήση 
τάς άπεργούς μέ ναύτας και έεροπό- 
ρους ώς κάμει συνήθως κατά τάς 
άπεργίας τών τροχιο-δρομικών.

ΑΪΓΟΚΙ? ΗΗΙ'ΓΙΚΟΝ ΑΥΗΥΧΗΜΑ
Χθές περί ώραν δεκάτην έσπερι- 

νήν δ Γ. Φραντόγλου οδηγός αύτο- 
κινήτου πολυτελείας παρέσυρε καί 
δ'.ε,μέλισε τήν κυρίαν Μαίρην Γλου- 
τάκη είς τήν γκαρσονιέραν του. Ό 
σύζυγος τής παθούσης έν κακή κατα- 
στάοει μετεφέρθη εις τόν σταθμόν 
πρώτων βοηθειών, δπου τοΰ έπεδέθη- 
3WV προγείρως τά τραύματα ταΟ με
τώπου του.

Ή δοαμελισθεΐσα χαίρει άκρας ύ- 
γείας. 

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

iHOIHIt ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Βίλλην Φρίτς, γόητα κλπ. Βιλλια 

Γερμανίας. — Έπανέλθετε γρήγορα είς 
τάς ’Αθήνας, έστω καί έπί ένα λεπτόν, 
νά σάς σκοτώσουμε καί φεύγετε.

Δίδα Μαργαρώ Τσέλιγγα, χωρίον Χα 
ρακατσάνιον. — Ναί, δ γόης άνεχώρησε. 
Μάς παρεκάλεσε νά σάς διαβιβάσουμε τή 
λύπη του, γιατί σάς άφισε τόσο γρήγορα. 
Δέν είνε τόσο άνόητος δσο νομίζετε, ά- 
φού έφρόντισε νά μείνη μόνο δυό ήμέρε; 
στήν Ελλάδα.

Κον Μπακάλμπασην, πρώην ύφυπουρ- 
γόν, κτλ. — Άπαντήσατέ μας τό ταχύ- 
τερον. Ποίαν γνώμη·, έχετε περί τών Άν 
θίδων; Σείς είσθε δ καλλίτερος ήθοπο.ος 
τοΰ κινηματογράφου ή δ συνάδελφός :ας 
κ. Τσιμπιδάρος; Αγαπάτε τίς γυναίκες; 
Άν δχι, ποϊαι είνε αί. προτιμήσεις σας 
μεταξύ τών άντιπροσώπων τού άσχήμου 
φύλου; Σάς άρέσει δ Βίλλυ Φριτς;

Τακτικόν Αναγνώστην, Δρομοκαίτειον. 
— Συνδρομή έλήφθη, εύχαριστοΰμεν.

Κον Π. Γέ-παρην (πού;) — Συνδρομή 
δέν έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. “Οσον διά 
τήν Απορίαν τήν ίκανοποιούμεν προθυ- 
μως. Ή κυρία Τό Βαρεί είνε έργον τού 
διασήμου συγγραφέως καπετάν Τρομάρα, 
φονευθείσκ διά περιστρόφου συστήματος 
Φλωμπέρ.

Κον Ταλιαδώρον, ύπουργδν Δικαιοσύ
νης. — Φοβού τάς έφημερίδας καί ταλια- 
δώρα... φέροντας!

Κον Ζιζόν Άγγελόπουλον, πρώην ύ- 
πουργόν έπί Κόδρου τού Α' Αθήνας. — 
Μή δυσανασχετείτε, διάβολε! Τόπον είς 
τούς νέους! Άς έορτασθή πρώτα ή ΐκα 
το'/ιαετηρϊς τού ’Αδαμάντιου Κοραή καί 
βλέπουμε. Μήν είσθε άνυπόμονος.

Κον Γ. Κονδύλην, Υπουργόν τών Στρα 
τιωτικών, ’Ενταύθα. — 'Ως πότε θά 
οίκ—ουρή'ε λοιπόν; Καιρός νά «βγήτε» 
καί λιγάκι παοαέξω...

ΕΞΕΔΟΘΗΣΑΝ:
‘01 ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΙ,,

ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΝΕΛΛΗ
ΠΟΙΗΤΟΥ ΤΑΝ “ΡΙΓΑΝ ΤΗΣ ΓΗΣ,,

ΤΑ ΓΥΜΝΑ ΤΗΣ “ΠΑΙΙΑΡΟΥΝΑΣ^ 
ΠΟΥ ΕΙΝΕ ΟΛΑ ΝΤΥΜΕΝΑ

ΙΙΩΣ ΚΟΛΥΙΙΓΕΓΑΙ Η ΓΥΜΝΟΓΗΣ ΤΩΝ
Ή «Παπαρούνα» συνεπής μέ τό Ό Μσυσσολίνι φορεϊ τήν....φα- 

πρόγραμμα της δέν δημοσιεύει γυ· λάκραν του.
μνας καί άσέμνουσ εικόνας. Έν Ό Σσ.ολω τό ήμίψηλ,όν του καί

Ή «Ωραία κτκμωμένη τού δάσους»
τούτοις διά νά μή υπολείπεταιτό άπαραιτηχο μπαστουνάκι του. 

τών άλλων συναδέλφων της άπε- Ό ποωταθλητής Μπρίνητ τά..~»

Ό Ολλανδός Μ. Μπρίνητ, πρωτσ.· 
Ολητί/ς τή: ^νορυλάδας

Ό δικτάτωρ τής ’Ιταλίας Μπενίτο 
Μουσισολίνι

φάσισε νά δημοσιεύη κ&που-κάπου 
γυμνάς φωτογραφίας, πού θά εΐ
νε όμως παγκοσμίως άνεγνωρισμέ- 
νης σειμνότητος.

Διότι, πράγματι: Ποιος ήμπορεί 
νά ίσχυρισθή δτι ήμποροόν νά χα- 
ρακτηρισθοΰν ώς άσεμνοι αί σήμε
ρον δημοσιευόμενοι φωτογραφίαι 
μας έκ τών όποίων ή μία παρεστά 
τόν διάσημον πολιτικόν κ. Μπενϊ- 
τον Μουσσολίνι, έτοιμον νά λου- 
σθή είς τόν Τίβεριν, ή δευτέρα 
παριστα τόν μεγαλύτερον κωμικόν 
ήθοποιόν τοϋ κινηματογράφου 
Σαρλώ, ή τρίτη τόν δ ιάσημο νΌλ- 
λανδόν πρωταθλητήν της φασου- 
λάδας Μ. Μπρίνητ, καί ή τετάρτη 
τόν σπουδαϊον πίνακα τοΰ Γερμα
νού ζωγράφου Φίρστ: «.Η ωραία 
κοιμωμέγη τοΰ δάσους».

Παρ’ δλα αύτά τά έλαφρυντικά 
δμως, τά γυμνά μας δέν εΐνε έν- 
τελώς γυμνά.

Καί Ιδού:

ΕΙΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ
Ό ταξειδιώτης.— Τί λές, παιδί μου, 

ζητά; δέκα δραχμές έπειδή κράτησες 
τή βαλίτσα άου πέντε λεπτά ;

Ό λοϋστρος.— Τόσο κάνει, κ-ύριε !
Ό ταξειδιώτης.—- Καλά κΓ έγώ ποΰ 

τήν κουβαλάω τζάμπα άσΓ τή Θεσσα
λονίκη ;

Ό λούστρο;.— Μή κυττάς, έσύ μπο
ρεί νάσαι κορόϊδο.

ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΌΔεκανεύς : Δέν μοΰ 

λές, έσύ, δταν είσαι στή μάχη καί 
Ιδης τό σημαιοφόρο νά σκοτωθη, 
τί θά κάνης;

Σ τρα'τιώτης (πρώην φε
ρετροποιός) :θά τοΰ πάρω μέτρα!

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ μέ άρίστας συστά
σεις ζητεί θέσιν είς οίανδήποτε σο- 
βα·ράν οίκίαν χήρου. Τά παιδιά εϊς 
8άρο; τοΰ έργοδίτου.

ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ διδασκάλισσα τής 
Γαλλικής ζητεί δωμάτιόν μέ κρεββά- 
τι, είς τδ όποιον νά δύναται νά δίδη 
καί μαθήματα·

Ό ήθοποιός τοΰ κινηματογράφο» 
Τσάρλυ Τσάπλιν

μουστάκια του, καί «ή Κοιμωμένη 
τοΰ δάσους» τά γυαλιά της.

Άρα εϊμεθα άπολύτως έν τάξει.

βΕΑΙΡΙίΟΚΙΠϋΜθΒΑΙθ
Λόγφ πληθώρας θεατρικών σκαν

δάλων ή συνέχεια τής καμπάνιας 
μας μέ τόν τίτλον «Θεατρικό κου
τσομπολιό» άναβάλλεται μέχρι δια- 
λύσεως τών παρεξηγήσεων πού γεν- 
νώνται άπό τοιαΰτα σκάνδαλα.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΝ* ΧΙΟΥΜΟΡ

Ό Πρόεδρος.— Είσαι βέβαιος, 
μάρτυς, δτι σ’ έκτύπησε ; Τύν εΰ· 
δες μέ τά μάτια σου ;
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ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ί
(ΣΤΗ...ΖΟΥΛΑ) §

1 132 ΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΦΥΓΕΟΒΙΛΛΥ ΦΡΙΤΣ! 
ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΒΕ 

ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ 
Ο ΓΟΗΣ ΠΩΛΕΙ ΤΗΝ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΝ,,

Ή κυκλοφορήσαρα διάδοσις καθ’ 
ήν δ μέγας ήθοποιός τοΰ κινηματο
γράφου Βίλλυ Φρίτς άνεχώρηαε διά 
τήν Γερμανίαν, είνε ψευδής.

Ό Γερμανός γόης τής δθόνης κα- 
Τ^ίΐν τής έμπρακτου έκδηλώσεως τοΰ 
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ΜΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΤΗΝ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΝ,,

(πορσελάνα!

*0 Βίλλυ Φρίτς ώς Παπαρουνσπώ- 
λπς

θαυμασμού τών άτθίδών πρός αύτόν, 
τού ήτο Απολύτως αδύνατον νά. άνα- 
χωρήση, διότι δέν ήδύνατο έκ τής έτ 
ξάντλήσεως νά σύρή τρύς πόδας του.

Τήν Αδυναμίαν του αύτήν έκμεταλ 
λευθείσα ή «Παπαρούνα» τοΰ έπρό- 
τεινε νά παραμείνη είς τάς Αθήνας 
καί Αφού Αναλάδη, νά...άναλάβη ύ- 
πηρεσίάν είς τά 'ιδιόκτητα γραφεία 
μας.
_Ό, ώραΐος Φρίτς έρέχθη Ασμένως 

τήν πρότασιν, καί έκτοτε μισθοδοτεί-' 
ται Από τό ταμείον μάς μέ τριακοσί- 
ας χιλιάδας δραχμάς κατά δεκαημε- 
ρίαν. Δηλαδή δ μισθός του πλησιάζει 
νά φθάση καί αύτόν . τόν μισθόν τού 
διευθύντού μας.

- Κατόπιν λοιπόν τής μεγάλης οί- 
κειότητος τήν όποιαν Απεκτήσαμεν 
μέ τόν γόητα, κατορθώσαμεν νά τού 
άποσπάσωμ,εν μίαν φωτογραφίαν.του, 
πού τόν παριστά όταν ήτο έξ μόνον 
έτών τήν όποιαν καί δημοσιεύομεν 
είς τήν 3ην μας σελίδα.

Ή φωτογραφία αύτή είς ούδέν άλ
λο περιοδικόν τής γης έχει δημοσι- 
ευθή.

"()πως θά προσέξουν οί Αναγνώ- 
σται μας δ είκονιζόμενος μικρός Βίλ
λυ, Από τότε έδειχνε δτι μίαν ήμέραν 
θά έγίνετο...γόης.

Ό Βίλλυ Φρίτς μικρός ήτο πολύ 
έξυπνο παιδάκι.

?»Ιόλις ένγέα έτών έλεγε πλέον κα
θαρά ;<μοψά» καί «μπαμπά».

■’Ενδεκα έτών έλεγε τά «τσίσα» 
του, κΓ έτσι έπαψε ή μαμά του νά 
τόν δέρνει πού τά'έκανε έπάνω του.

■ Δέκα τριών δέ έτών στηριζόταν 
καλά στά. πόδια του, σχεδόν περπα
τούσε.

—Όταν ήμουν μικρός, μάς είπε 

δ Βίλλυ, ήμουν Αγοράκι. Ή μητέρα 
μου δμως τό είχε καύμό. Ήθελε νά 
ήμουν κορίτσι γιά νά μέ κάνη κινη
ματογραφικό Αστέρα. Τί νά γίνη δ
μως;! Καί ώς άντρας είμαι πολύ ώ- 
ραιότερος άπό πολλούς θηλυκούς κι
νηματογραφικούς Αστέρες! Ήτοι δέν 
είνε;

Καί ασφαλώς έτσι είνε, διότι δ 
Γερμανός γόης άν καί Αρσενικός, έ
χει πολλούς και ένθουσιώδεις θαυμα
στά; άπό τό ισχυρόν φύλον.

Είς τάς ’Αθήνας δ Βίλλυ Φρίτς 
σκέπτεται νά νυμφευθή, δπως μάς έ- 
δήλωσέ, καί μάς παρεκάλεσε νά φρον 
τίσωμεν διά τής «Παπαρούνας». Αί 
Απαιτήσεις του είνε σχετικώς μι
κροί: Πρώτον ή ύποψία νύμφη νά 
μή έχη κοιμηθή μαζύ του κατά τήν 
τριήμερον έν Άθήναις διαμονήν του..

Δεύτερον νά έχη προίκα κατάρτι 
μεγαλειτέραν άπό τήν κόρην τοΰ 
Φόρντ, καί τρίτον νά μή έχη φώτο-' 
γραφίαν του αέ ιδιόχειρον ύπογρα- 
φήν του.

Τρέξατε λοιπόν Άτθίδες, νά μάς 
υποβάλετε τάς προτάσεις σας. Ή «Πα 
παρούνα» είνε διατεθειμένη νά σάς 
κάνη κάθε... εύκολία. Ό Βίλλυ Φρίτς 
δέν είνε εύκαταφρόνητος γαμβρός,

Άν δέν πιστεύετε, ρωτήστε δσες 
είχαν τήν ευκαιρίαν νά τόν..., θαυμά
σουν κατά μό-νας.

’Εμπρός λοιπόν κορίτσια!
Ό Βίλλυ Φρίτό παντρεύεται! 
Ελάτε νά σάς πάρη όλες!

ΜΑΓΚΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Γειά σου, Αδρεφάκι Γουλαντρή, μα- 

(γκιάρα καί λεβέντισσα, 
έδιάβασα τούς άθλους σου κΓ άπό 

(καρδιάς έγλέντησα 
κι’ είπα’ μιά τέτοια γκόμενα μονάχα 

(θά ύπόμενα 
μ’ ούλα τά Αποδέλοιπα κΓ ούλα τά 

(παρεπόμενα.

Στοΰ Καλαμπάκα τόν τεκέ άφόντας 
(σ’ άκοστάρισα 

νά, σού τό λέω Ακάθεχτα, άμέσως σέ 
(γουστάρήσα, 

γιατί εύτύς έμπάνισα πούσαι κορίτσι 
(τίμιο 

καί έχεις μόρφωση στή θρίξ, σωστό 
(πανεπιστήμιο.***

*Ε ρέ πωπώ, Μαιράκι μου, Μαιράκι 
(Γουλαντράκη μου, 

πούβαλες τ’ Αγορίστικα, κουκλί μου, 
(μισαντράκι μου, 

θά γίνω γιά χατήρι σου μαγκίτης 
(λεσβιόφιλος 

καί θά φερθώ σά νάμουνα ίδια μέ 
(σένα Ομόφυλος.

***
Τό μαύρο θά φουμάρουμε ψυχή δέ Θά 

(πειράζουμε, 
Ανσάμπλστοΰ Μήτσου τόν τεκέ στ’ Α- 

(θόρυβα θ’ Αράζουμε, 
παρέα θά σουλατσάρουμε ζητώντας 

(περιπέτειες 
κι’ Ας δψουνται οί αίτιες!.* * *
Νά ζήσουνε οί όμορφες; ρέ Μαίρη 

(Γουλαντρή 
καί γώ γιά τό χατήρι σου θενά γενώ 

(Ααντρύ, 
σάν τή Σάμφώ θά τραγουδώ’ ρέ 

(δέδεκ’ ή Σελάνα, 
σιγά τόν πολυέλαιο — μή σπάσ’ ή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΦΡΟΎΛΑΤΝ

ΤΡΑΓΙΚΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟΣ ΟΤΙ ΤΑΣ ΒΟΜΒΑΣ ΤΑΣ 

ΕΘΕΣΑΝ ΟΜΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ
ΑΘΡΟΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΦΕΚΙΣΜΟΙ

ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, 25 Μαρτίου. (Τών 
Απεσταλμένων μας). — Χθές είς μί
αν διασταύρω-σιν τών δδών Χρίνχτερ 
και Φανφούχτερ, Απ’ δπου^θά διήρ- 
χετο δ άρχικαγκελλάριος Χίτλερ εί
χον τοποθετηθή περί τάς πεντακο- 
σίας δκάδας βόμβαι έτοιμοι πρός έ- 
κρηίξιν.

Τήν τελευταίαν δμως στιγμήν καί 
δλίγον προτού έκραγώσιν αί βόμβαι,

Γιατί κΓ Αν ή ψυχούλα σου γουστά
ρει τά κοράσια 

οί δυό μας συνεννόηση θά κάνουμε 
(θαγμάσια, 

γιατ’ όντας σέ έμπάνισα καί γώ μέ 
(τ’ Αγορίστικα 

στό λέω μ’ δλο τό «ήμαρτον» εύτύς 
(έπικαρίστηκα.

ΚΓ αν στό Δαφνί μάς βάλουνε στόν 
(ϊδιονε τό ίΤάλαμο 

κΓ Αν χρόνια μας ταΐζουνε μονάχα 
(τυροσάλαμο, 

θά κηρυχτώ, ρέ βλάμη μου, (Λζαζύ σου 
(Αλληλέγγυος 

κΓ Αν μοΰ τό θέσης ζήττ^να, ΕΓέϊ θά 
(μείνω έγγυος!

ΦΟΝ ΦΑΠΠΕΝ

Η μις Λΰντια Νίκβλς, διπλωμάτου 
χβς τοϋ Πανεπιστημίου Κορνέλ, ή 
όποια κατά τό παρελθόν Χάόδατον 
19 Μαρτίου διεφήμισε τήν «Παπα
ρούναν» κατά τρόπον πρωτοφανή 
διά τάς Άδήνας! Γιά τόν ώραΐο 
αύτό Άμερικανισμό έγραψε όλος 
σχεδόν ο ’Αθηναϊκός Τύπος, είς τά 
φύλλα της παρελβούσης Κυριακής 
σπαρταριστά ρεπορτάζ μέ φωτο

γραφίες. 

δ Χίτλερ ήλλαξε δλως τυχαίως γνώ
μην καί ΑνΊ νά διέλθη Από τήν ώς 
άνω διασταόρωσιν, έπροτίμησε νά 
περάση εξήκοντα χιλιόμετρα Αριστε
ρότερα τοΰ μέρους αυτού, καί ούτω έ- 
σώθη δ Χίτλερ!

Έπισκεφθέντες τόν ώς έκ θαύμα
τος σωθέντα Γερμανόν Αρχικαγκελ- 
λάριον εύρομεν αυτόν είς τό γραφεί- 
ον του έξαλλον, καί κρατούντα τόν 
εαυτόν του άπό τόν γιακά.

—Διατί τό κάμετε αύτό ’Αρχηγέ; 
Τ όν_ ήρω τήσαμεν.

Καί δ Χίτλερ έξακολουθώντας νά 
κρατή σφιχτά τόν έαυτό του άπό τά 
πιέτα, μάς Απήντησε.

—'Απλούστατα, συλλα;ιβάνω τόν 
εμπρηστήν τοΰ Ράϊγσταγ!

—Πώς συνέβη ή Απόπειρα κατά 
τής ζωής σας ’Αρχηγέ;

—Όπως Ακριβώς τήν προανήγγει 
λαν άπό χθές αί έφημερίδες μου.

—Καί ποιοι είνε οί δολοφόνοι;
—Οί κομμού νισταί.
—Μά είνε βέβαιον δτι οί κομμου- 

νισται έτοποθέτησαν τάς βόμβας;
■—Βεβαιότατα!
—Πώς τό ξέρετε;
—-Διάβολε! ’Αφού έγώ τάς...έτο- 

ποθέτησα.
—Είνε Αλήθεια ’Αρχηγέ δτι σείς 

διοργανώνετε τοιούτου είδους πραξι
κοπήματα καί διαταράξεις τής τάξε- 
ως, διά νά εντείνετε τήν τρομοκρα
τίαν;

—Ναί- Αλλά όχι γι’ αυτό πού εί- 
πατε. ’Εγώ ξέρετε κατά βάθος είμαι 
κομμουνιστής. Δέν μπορώ νά βλέπω 
λοιπόν αύτή τή μοιρολατρεία καί συν 
τηρητικότητα τών Γερμανών κομμού 
νιστών. Τί θά λένε καϊ στή Ρωσ- 
σία;! ΓΓ αύτό λοιπόν κάνω μερικές 
φασαρίες γιά λογαριασμό τους, κι’ 
έτσι τούς βγάζω ασπροπρόσωπους.

Καί δ ■ Χίτλερ καλέσας τόν γραμ
ματέα του, τοΰ είπε:

—’Ακούσε παιδί μου, σέ λίγο θά 
βγώ έξω, λοιπόν ειδοποίησε νά μοΰ 
έτοιμάσουν,-πέντ’-έξη Απόπειρες δο
λοφονίας, καί νά. τυφεκίσουν Αμέσως 
τούς ύπαιτίους κομμουνιστάς.

Καί δ γραιμματεύς έσπευσέ νά έκ- 
τελέση τήν διαταγήν τοΰ ’Αρχηγού.

Ό θεός Ας φυλάττη τήν ζωήν 
τοΰ Χίτλερ!...

ΕΠΥΡΟΡβΛΟΥΜΜΟΓίΟΣ
: Ύπό Αστυνομικών οργάνων συνε- 
λήφθησάν χθές οί Γ. Μπούγιας, Φ. 
Κλέμος κα'ι X. Φαγής, διότι διασκε- 
δάζόντες είς τι οινοπωλείο"? τής Α
γοράς, έπυροβόλουν άσκόπως κατά 
τών κεφαλών τής Απέναντι των πα
ρέας.

Οί συλληφθέντες κατέθεσαν ότι 
προέβησαν είς τήν Αστειότητα αυ
τήν, διότι είχον τό θάρρος μέ τούς 
φονευθέντας, καθότι ήσαν φίλοι των.

Κατόπιν τής δηλώσεώς των αύτής 
άφέθησαν έλεύθεροι είς τόν περίβο
λον τών φυλακών Συγγροΰ.

ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΞΆΠΡΟ)Ε=ΙΑΣ
Απε&άοσε χθες καί έκηδερβή σεμνό- 

πρρπώς ό γνώστό; (ΠΓμπολίτης Φ< · Μαρ- 
γχερίδης.

Ό θάνατό; του οφείλεται είς μίαν μι- 
κράν του απροσεξίαν. "Οταν ολίγον πρό 
τοΰ θανάτου ίου τόν έπυροβόλησε ήπεν- 
8-ερά του,-δέν έπροσεξε νά. φυλαχθϊι καί 
ούτω ή σφαίρα τόν εΰρε el; τήν κεφα
λήν.


