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&!ΐαξι, μέ ταξίμετρο ώραΐο, μεγαλείο 
vm. ίππων 8yi πλέον δυό, άλλα είκοσ.δύο! 
Ε'ς τήν άρχή λυπότανε. Θυμόταν τ’ άλλο αμάξι 
κι’ ούτε ποτέ του σκέφτηοοε πίσω του νά κυττάξχκ 
Μα έξαφνα άντελήφθηκε μιά μέρα μέ χαρά 
πώς περισσότερα οί σωφέρ έχουνε τυχερά. 
Κάμποσους ήχους άπαλούς έπήρε τό αΰτάκε του, 
καί πράματα περίεργα είδε στό καθρεφτάκε του—

“Ετσι παίρνει καί σήμερα — μέρα καρναβαλιού 
κε’ άπό τή γλύκα μερτικό τού ξένου τού φιλιού—

Είκοσι χρόνια τάζησε στή θέση τού άμ»ξά, 
κυττάζοντας πάντα εμπρός κι’ ουδέποτε λοξά. 
“ΙΙτανε ύπερήφανος γιά τό επάγγελμά του 
κι’ αύτός καί τ’ άλογά του 
καί ζοϋσαν πάντοτε κι’ οί τρεϊς σ’ άρμονική συμβίωση, 
ώς τήν ήμέρα πού δ φτωχός έπήρε άποζημίωση.
Τά άλογά του ψόφησαν. Καί τό παληό του άμάξι, 
τ’ άφισε σέ μιάν άκρη νά ρημάξη.
— Ώ θλιβερά! τών άμαξιών καί τών άλόγων μοΐραι! —< 
Μέ τήν άποζγ)μίωση άλλο άμάξι έπήρε,

«’λ-1..··, ·>*ί**·**γ,

■
__________________________1 ... χ...

KJw, ■'.■Τ’ ■
S.x W



2 Ύ~ΐ~ΐ~ΑΓ«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

Ε

H “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ,,
ΙΙΠΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙ

EBAOMAAUION ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
I----------------  ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ r

ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣγ ΝΙΚΟΣ Β. ΡΟΥΤΣΟΣ
Γραφεία: ΕΓΡΙΙΓΙΔΟΓ 8 (προσωρι γώς)

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ(πολνορ)

:

Ή «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ», διά νά έξοι- 
κονομήση χώρον πολύτιμον, πολυ- 
τιμώτερον χρημάτων, δεν έπεδίω- 
ξε νά δημοσιεύση διαφημιστικός 
Αγγελίας έπί πληρωμή, ούτε δω
ρεάν, έκλεισε δέ τήν θόραν των

γραφείων της είς όλους τούς άγ- 
γελιοδότας καί έχοντας άνάγκην 
διαφημίσεως των ειδών των, με- 
γαλοδιομηχάνους καί μεγαλοκαρ
χαρίας. Πάντως, ή «Παπαρούνα», 
ώς εϋθυμογραφνκάν περιοδικόν,

δέν ήθέλησε νά στέρηση τούς άνα- 
γνώστας της τοΰ Φαιδρού αύτού 
είδους, που λέγεται διαφήμισις. 
’Αλλά καί άν έδέχθη νά δημοσι- 
εύση ώρισιιένας Αγγελίας, τό Εκα
με διότι έξετίμησε τήν άνάγκην

τής διαψημίσεως πού Εχουν μερι
κά είδη ως καί τήν ειλικρίνειαν 
των διαφημιστών. Κατωτέρω δη- 
μοσιεύομεν μερικάς άπό τάς Αγ
γελίας αύτάς. "Ετσι ή «Παπαρού
να» είνε συνεπής πρός τόν Εαυτόν

της καί Εχει τήν συνείδησιν καθα
ρόν άτι δεν έπληρώθη Από κανέ
να! Διότι ή «Παπαρούνα» οόδέπο- 
τε θά εϋρεθή είς την άνάγκην νά 
έριΛριάση διά παράβασιν του κα- 
θή κοντός της.

ίΚΚΚΧίΑίίΐΚΧΗϊΚΚΚΚΚΧΧΚΚΚ

ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΑ ‘ΠΟΥΛΒΕΡ,

ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΑΣ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΝΑΓΚΗΝ ΠΛΕ
ΟΝ ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΟΠΑΣΤΑΝ.
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Μόνον ό οίκος «ΤΑΓΙΕΡ» ένδύει 
μέ γούστο.

ΙΝΠΙΤΟΪΤβΝ ΚΙΜΟΗ»;
0 “ΑΓΙΟΣ ΠΛΝΤΕΛΕΗΜΩΝ.,

Προ τής έγχειρήσεως. Μετά τήν 

Αγχείρηστν.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣ1Ν

Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Νομάρχης ιΐατρ<?π

Καμάριον
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inιριμι mmii«n παπαρούνα

Πρό τής έκδόσεως τής «Παπαρούνας».

ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ
ΠρωβΙγός τής 'Ελλάδος

I. ΜΕΤΑΞΑΣ 
Άνθρωπος

MIX. ΕΥΛΑΜΠΙΟΣ
. τών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μετά τήν Αναγγελία» τής έκδόσεώς μας

ΠΟΛ ΝΟΡ
Διευβ. «ΙΙΑΠΑΡΟΓΝΑΣ·

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΚΑΦΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ
ΕΚΤΥΠΏΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ, ΗΤΟΙ 

ΜΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ
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ΟΜΙΛΕΙ Η ΘΕΙΑ ΚΑΛΗ I

ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΚΑΙ ΑΤΘΙΔΕΣ !

Διαβάζετε τήν «Παπαρούνα» ! Είνε 
τό πειό σεμνό καί μορφωτικό περιοδι
κό ! Εξυψώνει τόν νοϋν, κρατύνει τό 
φρόνημα, κατα.τραΰνει τά νεύρα ί

Ή «Παπαρούνα» δημοσιεύει μόνον Α
ναγνώσματα έγκεκριμένα παρά τής 'Ιε
ρός Συνόδου καί τοΰ Ίατροσυνεδρίου I 
Μία δοκιμή αρκεί νά σάς πείση...
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ΤΙΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΙ ΠΕΛΑΓΙΔΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ
©ί ’Αδελφοί «Π απαστράτου» συνι- 

ατοΰν εΐ; τήν άξιότιμον πελατείαν των 
να καπνίζη μόνον σιγαρέττα «Καραβα- 
βίλη».

Ό οίκο; «Κασαβασίλη» ονη<ηφ θερ
μώς εις τήν άξιότιμον πελατείαν του νά 
καπνίζη μόνον σιγαρέττα «Παπαστρά- 
του».

ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΑΣ

Μεταχειρίζεστε λάμες «ΡΕΖΙΛΕ!»
Προλαμβάνουν τήν τριχόπτωσιν I
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Μεταχειριζευο^ κρέμαν «ΓΑΜ
ΒΡΩΝ». Διατηρεί τάς κηλϊδας 
τοΰ προσώπου (κοινώς πανάδες).
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Μόνον τό ζαχαροπλαστείου 
«ΒΟΥΔΔΙΚΟΝ» μεταχειρίζεται 
άγνά υλικά.

Ίδιαίτεραι προσκλήσεις δέν 
βά σταλώσιν I
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ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

0 ΛΑΜΠΡΟΣ “ΦΑΝΡΤ·
Ή κ. Μυρσίνη Κλωναρίδθθ—- ·

Μία άπό τάς καλλιτέρας μας πελάτν- 
δας, ή κ. Μυρσίνη Κλωναρίδου μάς 
γράφει: «Άπό τότε πού ήρχισα νά 
παίρνω τά καταπότια «Χρυσοθς ’Αε
τός» αισθάνομαι τόν έαυτόν μου πολύ 
καλλίτερα. Είμαι ενδιάθετη, μοΰ ίχει έ- 
πανέλθει δλο μου τό κέφι καί ή είιβυμίβ 
καί βλέπω τή ζωή μέ έλπύδα καί αισιο

δοξίαν....»

ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΕΦΑΜΙΛΛΟΣ
ΤΗΣ

‘ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ..
ΟΣΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ «ΠΑΠΑ
ΡΟΥΝΑ» ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ 

«ΦΑΝΟΝ» ΚΑΙ ΤΑΝΑΠΑΛΙΝ!
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«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΤΗΣ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ’ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΟΛΜΗΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΓΛΩΣΣΗΣ

Η «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΤΟΥ ΠΩΛ ΝΟΡ 
ΘΑΝΕ ΠΑΡΛΑΝ, ΘΑΝΕ ΣΟΝΟΡ 
ΚΑΙ ΑΔΟΝ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟΝ 
ΣΑΤΥΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Έκδιδόμεθα έπί τέλους, όπως είχαμε Απειλήσει 
κ’ εϊχαμ- έπί ένα μήνα τό μυαλό σας πιπιλήσει! 
«Παπαρούνα» I «Παπαρούνα»! Έκσκκίνησ’ δ ντουνιάς 
άπό τοΰ Βορείου Πόλου μέχρι Νέας Κοκκινιάς! 
Πολλά ύποσχεθήκαμε, λαγούς μέ πετροτχείλια, 
τό γέλοιο στών συμπολιτών νά φέρουμε τά χείλια, 
ότι θά καταργήσουμε τή γκρίνια καί τό κλάμα, 
μά υπάρχει φόβος αλ’ αυτά νά μείνουν στη ρεκλάμα. 
"Εχουμε πάντως πρόγραμμα μεγάλο καί ποικίλον, 
πού αρχίζει έφαρμοζόμενον άπό τό πρώτον φύλλον, 
όπου γι’ αυτό δουλέψαμε σκυλλίσια καί μέ ζήλον. 
Δέν έχουμε γιά πρόγραμμα τον κόσμο γιά νά σώσουμε 
ούτε νά... κυβερνήσουμε ή νά τά θαλασσώσουμε! 
Ή «Παπαρούνα» εύθυμη καί κόκκινη θά μείνη 
κι’ ώς μερικαί συνάδελφοι «κίτρινη» δέν θά γίνη. 
Εϊν’ αί φιλοδοξίαι μας μεγάλαι κι’ εύγενεϊς 
κι’ ούτε ποτέ παράπονο θάχη άπό μάς κανείς, 

Τήν έκδοσίν μας ακόυσαν παντού μέ θυμηδία, 
ένας γελούσε άπό δώ καί άλλος έμειδία 
καί: «Πού τά βρήκε τά λεπτά, ρωτούσαν, ό Πώλ Νόρ ; 
Τόν ξέραμε Ανέκαθεν πτωχόν καί άνευ πλούτου, 
μή τό διαμάντι τού Όρλώφ, μήπως τόν Κοχινώρ 
βρήκε θαμμένον άραγε στ’ άμπέλια τοΰ παππού του 
κι’ εύθύς τά έξεπούλησε καί τάκανε λιανά 
καί σπεύδει περιοδικό εύτράπελο νά βγάλη 
νά τό πρόσθεση καί αυτό στά τόσα μας δεινά 
καί στις σκοτούρες τίς πολλές πούχουμε στό κεφάλι ; 
Μήπως φιλία έδήλωσε στόν κύριον Βενιζέλον 
και έτσι έξασφάλισιν νά εύρη είς τό μέλλον, 
ώς τρόφιμος, μέ τούς πολλούς, τού Κεντρικού Ταμείου 
αύτδς πού τό δημόσιον ούδέποτ’ έζημίου : 
Μήπως τοΰ εδωκε λεπτά τό Λαϊκόν τό κόμμα, 
γιά νά γλυτώση καί αυτό άπ’ τό άκακόν του σκώμμα ; 
’Ή μήπως τό νεοφανές τό κόμμα τοΰ Μερκούρη, 
τό κόμμ’ αύτό πού Αναρχικοί τό Απαρτίζουν πούροι, 
τό φίλο έδωροδόκησε γιά νά υποστήριξή 
τά νέα τά συνθήματα πού έχουν προκηρύξει: 
Παλιό ήμερολόγιον, έπάνω είς νέας βάσεις 
καί καθεστώς μοναρχικόν, μέ Αναρχικός τάς τάσεις! 
Τέλος τό άνεκάλυψαν καμπόσοι πατριώτες 
καί τό έτραγουδήσοτνε πάνω σ’ άλες τίς νότες: 
Τό βρήκαμε! Δέ θάβγαινε ποτέ ή «Παπαρούνα», 
άν χρήματα στόν άθλιο δέν έδινε ή Κομμούνα!

Αύτό τό βλέπει πάς τις, 
εύθύς έκ τής χροιάς της. 
Μά εις τάς είκασίας των έπέσαν δλοι έξω! 
Πώς είς τήν περιπέτεια έτυχε αυτή νά μπλέξω 
μήν τό ρωτάτε, Αλλά πρίν τό φύλλο αύτό διαβάστε, 
παρακαλώ σας, φίλοι μου, λιγάκι νά γελάστε, 
γιατ’ ίσως δέ γελάσετε, κακόμονροι, μετά 
μέ τ’ άνοστα Αστεία μας, τά κρύα χωροπά.
"Ας είνε, πρίν Απ’ δλ’ αύτά νά σάς είπώ δφείλω 
τί πράγματα σκεφτήκαμε πριν βγάλουμε τό φύλλο.

«««
Πρώτα συλλογιστήκαμε τό ζήτημα τής γλώσσης, 
ποιά γλώσσα άπ" τίς έλληνικές νά μεταχειρισθώμεν ; 
Τήν γλώσσαν είς ήν γίγνοντ’ αί έπίσημοι δηλώσεις, 
διά νά είνε βέβαιον πώς δέν θ’ άναγνωσθώμεν 
καί νά νομίζη τό κοινόν πώς γράφουμε σπουδαία, 
ή στήν Ακατανόητη πού γράφετ’ ή «’Ιδέα» 
νά δώσωμεν προτίμησιν 
γιά νά έξασφαλίσωμεν ταχεϊαν άπακοίμισιν ;
’Ακόμα καί στή μάγκικη μάς πήγε τό μυαλό

τοΰ χασισιοΰ καί τοΰ λουλά τή γλώσσα καί τής κάμας 
δέ θάταν διόλου άσχημη—γιατί, περικαλώ, 
μήπως κ’ οί μάγκες, Αδερφός, δέν εϊν’ παιδιά δικά μας 
Ό νοΰς μου πήγε ύστερα στά γαλλικά’ καθείς 
τό ξέρει μπιέν πώς νού-νού σόμ μπωκού γοιλλομαθείς, 
λέμε τό σάλιο λέ σιέλ, τόν έρωτα Αμούρ, 
λέμε βά-τ-άν καί ώ σικτίρ, λέμε μπωτέ κοά σάρμ, 
λέμε τήν πείνα μας, λά πείν, τή γκόμενα, χαμούρ, 
λέμε τό χωροφύλακα Αζάν, μά καί ζαντάρμ.
Τήν γλώσσαν των φουτουρ ιστών έσκέφθημεν προσέτι, 

όπως μάς τήν έδίδαξεν ό κύριος Μαρινέττι, 
πού έσχάτως είς τήν πόλιν μας ήλθε μ’ Αεροκόττερον 
καί είς αύτήν νά γράφωμεν θά ήτο εύκολώτερον: 
«Γκλού, γκλού» θά ήτο ή θάλασσα’ «μπάμ, μπούμ» ή «πλη 

(ρωμήτ 
ψψψΧΦΉ>ΧΧ ; ; ί Ο )( yKpppHI νννκλλλμμμ, ΜήΙ 
’Αλλά δέν είνε καί καλόν πολύ νά φουτουρ ίσωμεν 
κι’ Ανάποδα νά κάνουμε δ,τι κι’ άν μάς κατέβη, 
στό μέρος νά πηγαίνουμε διά νά— 
καί ποίημα νά γράφωμεν δι’ δ,τι έκεΐ συνέβη» 
Τέλος Αποφασίσαμε νά γράφουμε τή γλώσσα 
πού είνε καί ρωμέϊκη καί σύγχρονη καί ζώσα 
καί τρέχει Ανεμπόδιστα σάν τό νερό τής βρύσης 
γιά νά έκφράσης δ,τι θές καί πρό παντός νά βρίσης.

**«
Τό πρόγραμμά μας τό λοιπόν Ιδού το—καί συντόμωςΑ 
Γιά δλα θά μιλάμε σά νά μή μάς πιάνη νόμος, 
χώρας έλεύθερης καί μεϊς έλεύθεροι πόλΐται, 
πού Αντί χρήματος τό παν καί ή τιμή πωλείται, 
©Αχούμε στήν πολιτική, Ανεξαρτήτους γνώμας 
—διάβολε! Τό φύλλο αύτό εϊν’ Αρκετά δικό μας!»· 
κι’ δχι δπως γίνεται Αλλού, πού κατ’ έπιταγήν 
πότε τόν ’Ελευθέριον, πότε τόν Παναγήν 
ύμνολογεϊ ό φουκαράς ό δημοσιογράφος 
καί γίνεται τό έπάγγελμα τών Ιδεών ό τάφος. 
Δικό μας περιοδικό δέν έχουμε, δπως λέμε ; 
σάν θέλουμε τοΰ βάζουμε φωτία καί τό καίμε I 
Τό πάν μπορεί νά χάσουμε, πλήν δμως τής τιμής. 
Θάχουμε έχθρούς καί ύβριστάς ; θά βρίζουμε καί μεϊς, 
Γιά δσους θά μάς βρίζουνε ύπόδειγμα θά δώσω, 
άπό τόν κόπο τόν πολύ διά νά τούς γλυτώσω:
«Ή «Παπαρούνα» τοΰ Πώλ Νόρ, τό φύλλον τό Αχρεϊον, 
πρό τού όποιου έξ αίδοΰς άπασαι θά.... ώχρίων 
αί παπαροΰναι τών Αγρών καί τά πτηνά τοΰ δάσους, 
ήγέρθη πλήρης θράσους...»
Καί θά μάς πούν Ακόμα 
μέ τούς Αφρούς στό στόμα: 
«‘Η «Παπαρούνα» τοΰ Πώλ Νόρ, αύτό τό ρυπαρόφυλλον» 
«ΤοιαΟτα φύλλα έξ έντροπής νά σιωπούν θά ώφειλσν....» 
Αύτά καί Αλλα θά μάς πούν τοΰ χρόνου προϊόντος, 
έάν τούς δώσουμε Αφορμή καί άν δέν θά τούς δώσουμε, 
πάντως θά άπαντήσωμεν εύθύς κΓ έμεϊς δεόντως 
καί ίσως θά μπορέσουμε νά τούς Αποστομώσουμε I 
Αύτό λοιπόν τό πρόγραμμα είνε τής «Παπαρούνας», 
πού σύντροφός σας τής χαράς θάνε καί τής φουρτούνας. 
Δύο φραγκάκια εϊν’ Αύτά! Γιά νά γελάση δόστα!
Καί άν τήν «Παπαρούνα» μας τήν εϋρης λίγο σκάρτη, 
μήν Απελπίζεσαι, καλέ καί φίλε άναγνώστα, 
θά γίνη καί καλλίτερη καί τότε ξαναπάρτη I

ΠΩΛ ΝΟΡ

Illlllllllll

Ό έπί τής ϋλης μας κ. Κόκορας
Ό διαχειριστής μας κ. ’Αλβέρτος 

’Αϊνστάιν
Ό χρηματοδότης μας κ. Τζών 

Ροκφέλλερ
Ό πρώτος Αναγνώστης τής «Πα

παρούνας»
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ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΧΗΡΕΣ, ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΘΕ:

Μόνον εις τό κατάστημα τοΰ Ψ. άα 
ευρετε τά καλύτερα καί ασφαλέστερα 
είδη αύτοκτονίας. ΟύδεΙς πελάτης μας 
μέχρι σήμερον έ-ταδε τί.

Περίστροφα μέ έστραμμένην κάννην. 
θηλειές λαστιχένιες.
Υποδήματα μέ έλατήρια διά τάς άφ’ 

ΰψηλοΰ πτώσεις.

— Γιά νά 16ω μήπως έρχεται τό 
τραμ κα'ι το χάσω...

Ο ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. - Δυστυχώς, μόνον μία θέσις ύ- 
πάρχει....

Α1 ΔΥΟ ΚΥΡ ΙΑ I. — Τί νά γίνη, θά στενοχωρηθούμε λιγάκι.

— Έσΰ θά καθαρίοης τό Σωκράτη

ΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ! ΤΗΣ “ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ»

Πως θα ταξειόεύετε ευχα μιοιως μβιοι με τόν ΣΑΠ.
Ή δίς φωτορεπόρτερ τής 

«ΙΙαπαρούνας»

ΝΟΣΤΑΛΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

-— Καλοπερνάς, συνάδελφε. δ λ© ξάπλα μούσαι !...

Πότε θάρθη τό καλοκαιράκι νά Ιδοϋμε γνωστές Φίχμογνωμίες Σ’ άρεσει τώρα ;



«Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ»

ΑΠΟ ΤΑΣ ΙΝΔΙΑΣ

Ή «ΠΑΠΑΤΟΥΝΑ» συνεπήςπρός τό σεμνόν καί ήθ’.κδν^της πρό
γραμμα, από τού όποιου οόδόλως θέλει παρεκκλίνει, δέν θά δημοσιεύη 

εικόνας ώς ανωτέρω.

— ’Ακούσε, μιαρέ μου, οί κόττες 
είνε ύποκροτικά πλάσματα καί δέν 
έχουν καρδιά. Μήν τούς δίνης βάση 
ποτέ !.. ’Από τις κόττες έχουνε βγή 
καί οί κοκόττες !..

"Οπως δλαι αί έφημερίδες καί τά 
περιοδικά, έτσι καί ή «Παπαροΰ- 
Vdre-περιέχει μερικά πράγματα, 
πού θά μπορούσε νά πή κανείς ότι 
φραχτήκανε «σ τ ό γ'όνατ ο...»

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΤΕ ΟΛΟΙ 
ΤΑ

iiiwMin ίου «ρα 
TOV Κ ΖΛΝ Η ΙΟΝ ΚΟΤίΕΤίΙΟΝ 
"Ερωτες — Μ’.ση — Ραδιουργίες — 

Εγκλήματα.
"Ολα τά απόκρυφα των κοττε- 

τσιων.
Τό ανάγνωσμα α.ΰτό τής «Παπα

ρούνας» θά άφίστ] έποχήν.

«•AllllWMlMlllllTtMMMlTVM fcVi'MVS-'Sk-W·»'-V»- ,·.·■
ν»%»»**ν»*νν*<***ν********<******

0 MET Αί ΚΙΚΚΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΪ 
ιιποοίκοί i«i' nmwiui„

Μέγας κινηματογραφικός διαγω
νισμός τής «ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ» διορ- 
γανούμενος ύπό τής

“ΠΩΛ ΝΟΡ ΦΙΛΜ,,
Δημοσίιεύομεν τήν φωτογραφίαν 

τής δεσποινί'δος ’Ανδρομάχης Σαρ- 
λώ, Αδελφής τού γνωστού αδελφού 
της, ό όποιος πρωταγωνιστεί εις την 
έσχάτως έν Άθήναις προβληθεΐσαν 
κινηματογραφικήν ταινίαν «Φώτης 
ό ’Επιπόλαιος». Προκαλοΰμ®ν οίον- 
δήποτε Αναγνώστην ή άναγνώστρι- 

Ό Μ ι κ ρ ό ς. Μπαμπά θέλω μιά 
φο«ΰσκααα·α !

ΑΠΟ ΤΟΪ) ΚΙΗΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΥΙ

άν μας, νά άλλάξη τό φΰλον τής ά- 
πεικονιζαμένής καί νά τήν παραμορ- 
φώση διά τής προσθήκης μύστακος 
άλά Σαιρλώ καί νά τήν κόμη νά ό- 
μοιάση μέ τόν γνωστόν, ώς τονίζο
με? ανωτέρω, Αδελφόν της.

Οί έπιτυγχάνοντες εις τόν Ανωτέ
ρω διαγωνισμόν θά λάβουν δωρεάν 
είσιτήριον διά τό Χόλλυγουντ δνευ 
επιστροφής καί άνευ μεταβάσεως !

ΙΙαραικαλούνται οί κ.κ. συνερφάται 
μας τής ’Ακαδημίας 'Αθηνών νά Α
ποστέλλουν τά χειρόγραφά των έπί 
χάρτου άγράφου καί Από τάς δύο

Ό έκ νέου φυλακισθείς υπό τής 
"Αγγλικής Κυδερνήσεως Μαχάτ- 
μα Γκάντι, διότι έπώλει γάλα νο- 

θευμένον.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΙΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ■ - - -

— Μαμά, νά ή θεία !!

—· Μίλησε κανείς ; Πώς ;

’Απρόοπτοι συνέπειαι τής διελ εύσεως τοΰ κ. Μαρινέττι Από 
τάς ’Αθήνας. Ό Γέρος τού Μωρία έγκατέλειψε τόν θυμοειδή, 
Αλλά χάλκινα1/ ίππον του καί έπρομηθεΰθη μστοσυκλέτταν. Ζή- 

τω ή βασιλεία τής Μηχανής !

Η ΞΕΝΗ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΈΛιι.δή δεν γνωρίξομεν γαλλικά δεν δυνάμεθα νά έννοήσωμεν τι ση- 
μαί νει.

Ή «Νύχτα είνε δική μας !» Φω
τογραφία τής «Παπαρούνας» λη- 
φθεΐσα διά μαγνησίου έντός τής αι
θούσης έ·/ός Από τά κινηματοθέατρα 
τής πρωτευο’ύσης, ολίγον προ τής έ- 
νάρ-ςεως τής παραστάσεως.

Η συνέχεια επί τής οθόνγ^ς...

Αφοί· άγαπάτε. τόσο τά παιδιά, γιατί δεν παντρε ιόοαοτς; 
Μά ιιοΰ αρέσουν τά παιδιά τών άλλων.
Μά καί τά παιδιά σας, άλλιον Κ>. είναι....
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am
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΥΛΕΣ

ΠΟΙΗΣΙΣ
Σέ ένα φιλολογικό γνωρίστηκαν σαλόνι 
—’Εκείνος ήταν νόστιμος, φιλομειδής, 

(σαρμάν— 
σέ μιά στιγμή πού έμείνανε σέ μιά γω- 

(νία μόνοι 
κ’ είχε όνομα φραντσέζικο... τόν έλεγαν 

(«Αρμόν.»

Άφοΰ γλυκά μιλήσανε καί άπαγγείλαν 
(στίχους, 

Πουανκαρέ καί Ντεμπουσσό, ’Ερριώ 
(καί Λαμαρτίν, 

όνφ ή τζαζ τούς έστελνε τούς χαρω- 
♦ , (πού; της ήχους, 

ξάφνου, γινήκαν σύμπλεγμα ντερριέρε 
(λά κουρτίνΐ

ΞΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ
ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ

ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΟ ΤΟΥ
"Ο,τι νά κάνη δ Τοτάς 
δ δόλιος συμφορά του, 
τού λέει πάντοτε αυστηρά 
ή «βύγενής μαμμά του: 
—«Καλέ δέν ντρέπεσαι;! γιά δέτεI 
αύτά τά κάνουν οί ύπηρέται!»

Μά στή; Μαμμάς τήν κάμαρα 
ένα πρωί δ καϋμένος 
κρυφοκυττώντ-ας φώναξε 
καταγανακτισμένος:
—«Καλέ δέν ντρέπεοθε;! Γιά δέτβ! 
αΰτδ τό κάνουν κι’ οί.,.ύπηρέτα*!·

Ο ΧΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕ2Σ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ 
ΠΑΠΠΑ ΡΟΥΝΑ

«Δέν ήξερα τήν ποίηση πώς άγαπάτε 
(τόσο !»

’Εκείνος τής ψιθύριζε γλυκά-γλυκα στ’ 
(αντί...

Κ’ ύκείνη τοϋ απάντησε· «πασχίζω νά 
(σέ νοιώσω, 

μά στό χωριό σας «ποίηση» τή λέτε σείς 
(αυτή ;»

εργαζομβνοΓκαΪμη
Στό Σύνταγμα καθόντανε δυό-τρεϊς κα- 

(λοθρεμμένοι
■έ πέντε ξαπλωμένοι 
καρέκλες ό καθείς 
κάποιος ζητιάνος πού περνρ, δειλά-δειλά 

(ζυγώνει, 
κι’ ό ένας τους θυμώνει : 
Δέν πας νά έργασθής ;

Κ’ εόθύς ΰπερηφάνως 
τοϋ λέει δ ζητιάνος : 
Φταίω έγώ πού σάν καί σάς δέν κάθομαι 

(νά λιάζωμαι, 
άλλά μιά ωραία μέρα, ωσάν κι’ αυτήν, 

(έργάζομαι !

ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟΝ
Χθέ; τήν έσπέραν δεσποινίς άγνω

στου ταύτότητος έτραυματίσθη σοβα- 
ρώς όλισθήσασα ένφ έπατινάριζεν.

’Επίσης ό έργατικός Γ. Μπούχας λό- 
γιρ απροσεξίας παρεσύρθη άπό τόν τρο
χόν τοϋ μηχανήματος είς δ είργάζετο 
καί έτραυματίσθη έλαφρώς.

Σήμερον τήν πρωίαν εϋρέθη νεκρός 
εις τό δωμάτιόν του ό νεαρός ποιητής 
Λόλης Συνεφοπέταλος. ’Εκ τών άνα- 
κρίσεων έξηκριβώθη δτι δ ρωμαντικός 
νέος ηΰτοκτόνησε τοποθετήσας είς τό 
δωμάτιόν του... ρόδα.

Ό μεγάλος ποιητής κ. Κωστής Πα- 
λαμάς παρακληθεΐς μάς άπόστειλε ένα 
άπό τά τελευταία ανέκδοτά του ποιή
ματα.

ΤΟΥΡΙΣΤ
Ρωτήσαν τήν κυρία Εύριδίκη 
πού στά ταξείδια τή χαρά γυρεύει, 
γιατί τόσο άγαπψ νά ταξειδεΰη.
Κι’ αύτή τούς είπε:—«Ή φόσις μού 

(Ανήκει, 
γι’ αύτύ ποθώ νά τήν Απολαμβάνω 
είς δλα τη; τά πλάτη καί τά μήκη...

ΛΑΔΕΙ Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

A' xouvoOitt. — Χειμώνας!... 
K-xl δέ κανείς ένα μπράτσο 
γυμνό νά τό υαμπήση...

Ο ΑΣΩΤΟΣ ΥΙΟΣ

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ^ ΑΣΤΕΡΩΝ
Ή γνωστή μας Γκρέτα Γκάρμπο 
σ’ δ,τι κάνει έχει... γάρμπο.

Ή μικρή Καίτη φόν Ν ά ζ ν 
δ,τι κάνει τό φωνάζει.

Β' κουνσΟπι — Φύλαξε τήν 
δρεξι γιά τΛ χορό τής Ένώσεως τών 
Σίζ/τακτών... "Ολο έξωμες τουαλέτ- 
τες καί μπράτσα μέ τό σωρόΙ

'Ο Άνρύ Γκαρά γκαρίζει 
καί ή Κόλην Μούρ—μαυρίζει 
(καί δ Ζάν Μυρά... μυρίζει.)

Κι’ ή καλή μας'Αννυ "Οντρα 
δ,τι δη τό κάνει κόντρα I

ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΗ
— Λοιπόν, κι’·ριε ΆγγελάποιΛε, θά 

μάς τραγουδήσετε τό «χάου ντού γιού 
ντού, μίστερ Μπράουν ;»

— Ευχαρίστως, κυρία μου, άλλά δέν 
θυμάμαι τά λόγια I

ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΜΟΥ

Τιμρα π’ άπ’ τά γεράμματα 
κατάντησα γιά κλάμματα 

έγώ ό πρώην Δόν Ζουάν στά κοομικά κοτέτσα, 
πού είχα opfaa λειρί 
σάν πατταρούνα δροσερή 

καί τώρα μοΰ κατάντησε μιά κρεμασμένη πέτσα! 
Τώρα πού έγαθήκανε τά παλαιά εφόδια μοο 
καί νά σταθώ δέν ήμπαρώ κικλά-καλά στά πόδια μου. 
Τ(ί>ρα πού ξεκουρντίστηκε τού λαρυγγιού μου ή νότα 
κι’ έπαψα πιά νά τήν περνώ σάν πριν «ζωή καί κόττα». 
Τώρα πού τά κοττόποολα στόν ίδικόν μου χώρον, 
άρχισαν τών γειτονικών νά μοιάζουνε Κοκόραιν. 
Τώρα πού δέν ποθεί καμμιά κόττα νά μέ ζυγώση... 
γιά νά μή πάη άδικα ή πείρα μου ή τόση

κι’ ένός Κακόρου ή γνώση...
Έγώ δ γέρω Κόκορας, δηλώνω πλέον «ττάσσο» 
καί τ’ Απομνημονεύματα τού βίου μου συντάσσω:

ΥΠΟ ΝΙΚΟΥ Β. ΡΟΥΤΣΟΥ
τήν Πίτσα π’ έκανε έφέ 
φορώντας πάντοτε καφφέ, 

καί τή γλεντζού τήν Έλενιώ πού ήταν... παρδαλλή.

Ή Νίνα αισθηματική πάντα κι’ όνειροπόλος 
είς Απολαύσεις σαρκικάς κατήρχετο δυσκόλως. 
Λεπτός νά είμαι κι’ εύγενής ήτανε ή χαρά της, 
νά έξυμνώ τά μάτια της καί τά σγουρά... φτερά της.

ΣΟΒΑΡΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Μάρκου, υπουργόν 

Δικαιοσύνης.— Μάλιστα, κ. 'Υ
πουργέ ! Ή άξια σας εις τήν έλει»θέ- 
ραν άγοράν είνε 42.09 άγορά, 42.57 
πώλησις, διότι τόση είνε σήμερον ή ά
ξια τοΰ μάρκου.

Κον Σαλιάρην, εφοπλι
στήν. — Τό ψευδώνυμόν σας έγκρί- 
νεται. Άλλά γιατί τόσα σάλια ; Δέν εύ- 
ρίσκατε eva πΐώ στεγνό ;

Κον Φόν Πάππεν. — Μάλι
στα, κύριε ! Τό είπαμε καί τό ξαναλέ- 
με. Είμαστε εΰγενείς, βρέ, 5χι σάν τά 
μούτρα σου πού είσαι χολές πάππεν 
προσπάππεν !

Καν Μπριγκίτταν X ί λ μ , 
Γερμανίαν .— Τά χειρόγραφά σας 
παρουσίαζαν πολλά τσακίσματα.

Κον ’Αλ. Παπαναστασί
ου. — Ή έγκρισις διά τήν μελετωμέ- 
νι;ν ίπέκτασιν τής μύτης σας δέν ένε- 
κρίθη. 'Υποβάλατε νέαν αίτησιν έπί 
χαρτοσήμου ήμικλάστου.

Δίδα Ειρήνην Πάτση. — 
*Ά ν συνδέεσθε μέ τόν προιην δήμαρχον 
’Αθηναίων, έχει καλώς. Διαφορετικά 
δέν ήμποροϋμεν νά άναλάβωμεν τήν κα
θαριότητά σας.

Κον Γ. Μερκονρην, αρχη
γόν άναρχικομηδεντστικοϋ κόμματος. — 
Άνεγνώσαμεν μετά προσοχή; τό πρό
γραμμά σας ! Ζήτω δ αΰτοκράταιρ !

Κον Κω στήν Παλαμάν, 
αμάν αμάν καί πάλε αμάν. — Συνεργα
σία σας άπερρίφθη. ’Άλλην φοράν νά 
γράφετε άπό τήν τρίτην δψιν τοΰ χάρ
του. Είσθε ποιητής, ναι ή όχι ;

'Ερρίκον Ρεμάρκε. — Τίπο
τε άκάμη. Ούδέν νεώτερον άπό τό άγιο- 
γδυτικόν μέτωπον. Ό κ. Μοσχοβίτης 
σάς χαιρετά καί λέγει δτι είσθε πειό 
κουτός καί άπό τά βλήτα. Μαζί έσπου- 
δάσατε βλητικήν ;

Κον Γ. A. Β. — Ξέρετε πώς μάς 
φαίνεσθε, κύριε ΓΑΒ ! ; θοϋ, Κύριε, ύ- 
λακήν τώ στόματί μας !

Κον Παναγήν Τσαλδά- 
ρην. — Εϊσαστε τής 'Ελλάδος τό Κα
μάρι.

Κον ’Ελευθέριον, άγνώ- 
στο» έποινύμο». — Μήπως έ
χετε καμμίαν συγγένειαν μέ τόν πατέρα 
αας ;

Μιά Κόττα, κι’ ένας Κόκορας γέννησαν ένα αύγό, 
άπ’ δπου βγήκε ένα πουλί, πού ήμουνα... έγώ.
Μά στή Φιλοσοφία ευθύς ρίχτηκε δ νούς μου πρώτα 

κι’ δταν τ’ αύγού έσπασε δ τοίχος 
σκέφτηκα άμέσως ένδομύχως:

«Ή κόττα έκανε τ’ αύγό; ή τό αύγό τήν κόττα;»

Κι’ οί κόττϊ; πού μέ βλέπανε τραβούσαν τά μαλλιά τους. 
"Ηθελε άνθη τακτικά νά της προσφέρω εύώδη 
καί δταν έχωρίζαμε νά τής φιλώ τό... πόδι.
Ποιητική, Ρωμανική, Κόσμους ζητούσε ήσύχους!... 
"Αχ Απ’ αύτήν κατά'Λτησα κι’ έγώ νάγράφω στίχους!...

Τόν έρωτα τόν έννοιωαα Ακόμη πιό γοργά: 
"Οταν βριακόμου"/ μέσ’ τ’ αύγό μαιζύ μέ τ’ άλλα αύγά, 
μιά Πουλαδίτσα αγέννητη Αγάπησα κι’ έγώ. 
τήν ένναιωσα άπ’ τή μυρουδιά στό διπλανό αύγό. 
Και κόρτε τότε Αρχίσαμε διά ραμφών κι’ δνύχων 
κατ’ έξοχήν Πλατωνικόν μεταξύ δύο τοίχων. 
Λόγια γλυκά Αλλάξαμε, έμέβ>λσ’ ή ψυχή μου! 
«Πουλάκι μο’λ» τήν έλεγα καί μ’ έλεγε «Πουλί μου». 
Μεγάλα ξεφαντώματα τής έταζα σιγά 

κι’ έκείνη άφουγκραζότανε 
γελούσε, λιγωνότανε, 
λές τής... καθάριζαν αύγά!

Μά ή εότυχιά δέν κράτησε πολύ μέσ’ τήν καρδιά μας... 
Σέ λίγο μέ τίς μύτες μιας τρυπήσαμε τ’ αύγά μας. 
Τότε πηδώντας ή Μικρή στδν Κόσμο μέ μεράκι 
έπιασε Αμέσως Αγγαζέ έν’ Αλλο... κοκοράκι. 
Καί Από τότε ώρκίστηκα: «Αφού τό θέλετ’ έτσι, 
χαρέμι θά τό κάνω έγώ τό πατρικό κοττέτσι!» 
Κι’ Αφού ,έξόντωσα γραμμή τούς δμοφύλους όλους 
νά Αντηχήσουν έκανα τοΰ ούρανού τούς βόλους 

καθώς έλΑλησα γερά 
τινάζοντάς μου τά φτερά:

—«Κου-κου-ρΚκου! κόττες μου χωρίς νά σας προσβάλω.
• κόκορας Αλλος δέν θά μπή 

ατού κοττετσιού μας τή σκεπή’ 
στό μέτωπό μου έχω λειρί, δέν θέλω τίποτ’... άλλο!>

Τό τί έπηκολούθησε τό φανταιζόσαστ’ δλα, 
νύχτα καί ’μέρα δούλευα, καθημερνή καί σάόλη. 
Χωρίς νά ξεκουράζιομαι δ κακομοίριψς μπίτ... 
’Άχ πόσο θά ύπέφερες συνάδελφε Χαμίτ! .

Ήμαν λεβέντης Κόκορας κι’ άπό τούς πιό βαρβάτους, 
κι’ ή κόττες σάν μέ βλέπανε τραβούσαν τά... μαλλιά 

(τους.

Γυναίκες είχα διαλεχτές: τή Νίνα μέ τά (ΐαύρα, 
τή Λόλα μέ τά κόκκινα δλο φωτιά καί λαύρα, 
τή Μπέμπα μιά μικρο'ότσικη τσ»κπί·να στρουμπο’υλή,

Ή Λόλα πάντα ακούραστη τήν ήδονήν έρρόφα 
κι’ ούτε νά πάρω Αναπνοή δέν μ’ άφινε ή σκρόφα. 
Μοναδική ύπέροχη κόττα μέσ’ τήν ’Αθήνα, 
δπου Κοκόρους σάν κι’ έμέ ήθελε |ΐιά ντουζίνα. 
Μαστόρισσα στήν ήδονή τοΰ κάθ’ έρωτευμένου... 
"Αχ Απ’ αύτήν τά πόδια μου τρέμουν® τοΰ παύμένου!

Ή Μπέμπα τό όρεχτικό ήταν τοΰ τσιμπουσιοΰ μου 
καί τό γλυκό ξεφάντωμα τοΰ κουρασμένου νοΰ μου. 
Παρ’ δλο πούτανε μικρό πουλάκι τ’ ουρανού 
τής άρεσε ύπερβολικά ή γεύσις τοΰ... ξυνοΰ. 
"Ηθελε νά τής γίνεται πάντα τό θέλγ^ιά της, 
κι’ Αμα τήν τσίμπαγα σφιχτά φώναζε τή... Μαμμά της. 
"Ητανε άγγελος σωστός — δέν θά τήν λησμονήσω! — 

είχε γλυκά καμίψιατα 
γι’ αύτό τά ξγμερώματα

πολλές φορές δ φουκαράς ξεχνούσα νά λαλήσω!

Ή Πίτσα πούτανε λεπτή καί εύγενής κυρία 
τού Κοττετσιού διηύθυνε τήν... έίθιμοτυπία! 
Ήταν άριστοκράτισσχ, τρανής γενειάς παληάς,^ 
γιατ’ ένα αύγό Προμάμμης της τδφαγε... Βασιληάς! 
Αύτή ή κόττα μούκανε ξέρω κι’ έγώ τί μάγια! 
καί τά λεφτά μου τάτρωγε σέ σουαρέ καί τσάγια. 
Μά Ηεός σχωρέστην πέθανε νωρίς ή κακομοίρα 
γιατ’ έπαθε μι’ Ασθένεια τή λεγομένη «ψείρα». 
Ό βίος της κι’ δ θάνατος ήταν γιά μέ σχολείο'?, 
σ’ αύτή·? τή ματαιότητα είδα τών έγκοσμίων!

Ή Έλενιώ ή μόρτισσα πού φίνα τραγουδούσε 
καί γιά καυγάδες διαρκώς τή σκούφια της πετούσε. 
Έξόχως φιλελεύθερη δέν δέχονταν ζυγό, 
ποτέ δέν καταδέχτηκε νά κάνη έν’ αύγό. 
Μιλούσε γιά φεμινισμό εκάπνιζε τσιγάρο 
καί μού ξηγιώταν στ’ ανοιχτά: — «Φίλε δέ σέ γου- 

(στάρω!» 
Μέ τή γλυκειά φωνούλα της Απ’ δλες τήν ξεχώριζα 
;ιά δέν τήν γάρηκε πολύ γιατ’ έβγαλε τήν... κόριζα. 
’Ηταν μεγΑλη μερακλοΰ. τσακπίνα, κουνιστή... 
"Αχ Απ’ αύτήνε έμαθα τό γλέντι τί έστί!...

(’Ακολουθεί) 
Ο ΚΟΚΟΡΑΣ

Τά λοιπόν, ρέ πχιβιά, δ Χριστός δέν ή 
τανε κανένα κοροϊδάκι, δπως νομίζετε. 
Ήτανε παιδί λεβέντης, τζιμάνι, χρόνια 
στήν πιάτσα. Σέ πού 
λαγβ καί σ’ άγόρα- 
ζε β>ς πού νά π^ς 
λιβάνι. Γι’ αύτό τά 
λοιπόν άμα έλεγε 
δηλαδή; τίποτις πε- ΛΆ ΤγΎΛ 
ρί διδασκαλία τσούπ /.
σοΟ χάλαγε καί μια 
παρμεβαλή, ένα πα- 
ράσιτο όπως λένε 
τώρα ατά ραβιόφω- 
να, μπήκατε;

Κι’ έτσι θά ξηγη W .' s 
ύοθμε σήμερα τήν πα —Τ 
ρεμβολή τού «Άαω- ( VO
του παιδιοΟ», πού “>-w
τήν κοπάνησε τού
Γέρου φίνα καί ώ-
ραία. Μιά βολά τφ καιρφ έκείνφ, ένας 
Πατέρας είχε δυά γιούς Ό ένας ήτανε κα 
λόπαιδο. "Ολη μέρα ατό σπίτι...Τσιγάρο 
δέν ήξερε, καφενείο δέν πάγαινε... ήτανε 
τό δεξί χέρι τού Γέρου. Ό άλλος δμως 
είχε βγή πολύ σκάρτος.’Αλλάέδώπού τά 
λέμε ήτανε φιλότιμο παιδί. Γιάτήν παρέα 
γινότανε θυσία δέν άφηνε κανένανενά πλε 
ρώση. Μά σά στενόκαρδος πού ήτανε δέν 
μπορούσε νά κάνη στό χωριό. Καί μιά μέ
ρα σκάει τό παραμύθι στό Γέρο του.

—«Ρέ Γέρω έσύ μιά βολά έχεις πολλά 
φράγκα, δέν κατεβαίνεις τό μερίδιό μου 
νά πά νά κυττάξω κι’ έγώ καμμιά δου
λίτσα;...'Ο Γέρος κάτι ξέρω ’γώ τούπε 
στήν άρχή, μά δταν άνθίστηκε δτι δ Γυιός 
ήτανε ζόρικος κι’ άνένδοτος, αναγκάσθη
κε νά κολώση καί τούδωσε τά ψιλά.

Ό μικρός τά βούτηξε κι’ άμόλυσε με
λάνι ή όχετός άπιών δπως λέει κι’ δ ά- 
ξιότιμος συνάδελφος κ. Βίελλόπουλος.

Στό Παρίσι, λοιπόν, θές μάς τις Γκό
μενες, θές μέ τή ρουλέττα, θές μέ τά κα- 
φε-σαντάν, θές μέ φυστίκια....πανί μέ πα
νί δ Τζές. Ήρθ’ δμως δ εύρωπαϊκός πό
λεμος κι’ άρχισαν οί λόρδες.

Ό Μάγγας τό λοιπόν ίτρεξ’ άπά δώ, 
έτρεξ, άπά κεί σέ κανά κουρείο νά δρή 
δουλίτσα, πήγε γιά γκαρσόνι, γιά είο- 
πραχτοράκι σέ λεωφορείο, μά δέ βαρυε- 
□αι...τζίφος. Αναγκάστηκε τό λοιπόν νά 
διοριστή Γουρουνοφόλακας σέ κάποιο τσι
φλίκι έκεί κοντά. Μά έλα δμως πού δέν 
μπορούσε νά μασσάη δλο χαρούπι....καί 
νά κοιμάται Αγκαλιά μέ τίς γουρούνες... 
άνθρωπος ήτανε, τάν έπιαν’ ή θάλασσα. 
Μιά μέρα τό λοιπόν ποόρθε στά καλά του 
είπε ένδομύχως:

— (μουτζώνεται). Νά....ρέ μάπα.... έ
χεις Γέρο έντάξει καί κάθεσαι μέ τίς γου
ρούνες σάν Πασσάς στό χαρέμι σου....Δέν 
κατηφορίζω στό γρέκι.-.νά κόψω τό Γέ,,ω 
μέ τά λιμά μή μπίς καί μέ ξαναπάρη... 
Καί άμ’ έπο καί άμ* έργο....

Μιά καί δυό καβαλλάει τό τράμ σέ θέσι 
έκτός βολή είσπράχτορα καί συάει μέσα 
στό χωριό...

'Ο Γέρος καθότανε στό κατώφλι τού σπι 
τιού... κι’ έτρωγε τσίκλες. Τόνε γλέπει 
άπά μακρυά.,.Βρέ δ γυιός μου είνε ; δέν 
είνε δ γυιός μου. Βρέ δ γυιός μου είνε, 
πού θά μού φάη τό μόσχο τό σιτευτό.... 
βρέ είνε; δέν είνε;

Καμμιά βολά λοιπόν τόν γνωρίζει καί 
Ανοίγει τήν Αγκαλιά του:

—«Βρέ καλώς τόν άσωτό μου τόν υίό! 
λέει καί ξεραίνεται στά κλάμματα.

"Γστερις σφάζει τό μοσχαράκι τού γα· 
λάτου τό σιτευτό, στρώνονται στό φαγοπό 
τι καί τό βαρέλι τού γέρου κατέβηκε ένα 
...χιλιόμετρο.

Ό Μάγγας έτρωγε μέ τίς δυά μασέλες. 
Μήνες τώρα είχε νά λιγδιάση τ’ άντερό 
του.

Σέ λιγάκι πλακώσανε καί τά όργανα.
Εκεί νάσασταν νά γλέπατε!
Τό ζεϊμπέκικο έδινε κι’ έπαιρνε. Ό 

Γέρας έτραγοϋδαγε τό «Καροτσέρι τράβα· 
κι’ δ Αλλος Αδερφός—τό καλόπαιδο — 
τό «Μπαμπά μου θέλω ένα Άντρούλη», δ 
δέ μάγγας δ άσωτος έπαιζε «κουτάλια· 
καί κορόϊδευε τήν κενωνία!

Μπήκατε;
Ο ΠΑΠΑ ΡΟΥΝΑΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΑΛΛΟ ΦΓΛΛΟ: Ή παρεμβολή 
τών δώδεκα Παρθένων.

ΕΓΚΛΗΜΑ Η ΑΥΙΟΚΙΟΜΑ
Χθέ; τά μεσάσνχτα εις τήν διασταύ- 

ρωσιν όδοΰ Πατησίων καί λεωφόρον 
Συγγροϋ, άνευρέθη νεκρός ΰ.τ’ άγνω
στων στρατιωτών ό γνωστός διαρρήκτης 
τής πόλεώς μας Δημήτριος Μασούρα;. 
Ό συμπαθής νεκρός έφερε δέκα επτά 
τραύματα δτά μαχαίρας εις τό στήθος, 
εννέα βλήματα περιστρόφου εις τήν κε
φαλήν, καί τον είχε έπιδεξίω; αποκοπή 
είς βραχίων τον καί μία κεφαλή τον.

’Ανακρίσεων έπελήφθη τό 26ον αστυ
νομικόν τμήμα. 'Υπάρχουν μεγάλαι υ
πόνοια* ότι πρόκειται περί αυτοκτονίας.



ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ S*
ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΑΧΟΙ I 
ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΦΟΝΕΥΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ 
ΔΗΛΟΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΗ 

ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ (τοΰ άνταποοοριτοΰ 

μας). — Λαιμβάνομιεν τήν τελευ- 
•caiow στιγμήν τό κάτωθι ποίημα 
τοΰ έν ΠειροΛεί άνταποχριτοΟ μας, 
τό όποιαν καί δημοσιεύομε»? δω
ρεάν. Ή «Παπαρούνα», καονοτομοϋ- 
σα καί εις τούτο έγκατν-άζεΊ άπό 
σήμερον έμμετρον τήν τελευταίαν 
της ώραν -— ή όποια — διάβολε! 
·— δέν έφθασεν !

’Ιδού ή ένδιαφέρουσα ποιητική 
άνταπόκρισις.
Βαρέθηκαν, ώς φαίνεται, νά παρα- 

({ΐένβυν στείροι 
πάντα στό μοναστήρι.
*Ενα σακκιδι κρέ^ιασαν στούς ρω- 

(μαλέοος ώμους
•at πήρανε τούς δρόμους. 
Ένας παπάς άπό τή Χιό 
πανέμορφος, Ιδιο στοιχειό,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΔΙΑΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝΤΗΣ“ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ

ΜΑΣΣΙΧΕΡΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑΙΩΣ!
Παρά τού 'Υπουργού τής Παιδείας 

κ. Μυλωνά έλάβομεν καί δημοσιεύο
με ν τήν κατωτέρω έπιστολήν.

Ήγ-απητέ φύλλε κι’ έγδότη τής 
«Παπαρούνας»

Έπή τι έγδόσει τού ένκι·κλοπεδι- 
κοΰ Ιμόν Μεξικού τής «Παπαρού
νάς», συνχέρο ένκαρδίος κέ έφχομε 
δπος ή άγαπιτή «Παπαρούς» συμειό 
σι πάσαν προσκοπίν.

Έφπιθέστατος
Ό ύπαρχός τής Πεδία; 
(ύπαγρ. δυσανάγνωστος)

ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΔΕΛΑΠΑΤΡΙΔΗ

ΣΥΜΕΝΓΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ

Ώς εϊμεθα είς άέσνν w γνωρίζωμεν 
ίξήκοντα χιλιάδες περίπου ξέι·οι δολο
φόνοι διέβησαν τά ελληνικά σύνορο καί 
κατενΟύνονται είς τήν πρωτεύουσαν διά 
νά δολοφονήσουν δλους άνεξαιρέτως 
τούς πολιτ&.οΰς αρχηγούς τής Ελλά
δος.

ΟΙ δολοφόνοι αμα τή άφίξει των έν 
’Αθήναις ί)ά σπεύσουν νά αγοράσουν πε
ρίστροφα καί λ-ά προμηθευβώσι τήν σχε
τικήν «άδειαν όπλοφορίας» άπό τάς έλ- 
ληνικάς άρχάς.

Ή Κυδέρνησις άμα τή άναγγελίρ 
τής τιμητικής αυτής έπισκέψεως τών έ- 
πιφανών ξένων, ήτοίμασε δι’ αυτούς ά- 
ρίστην υποδοχήν.

Τό σωματεϊον 'Οπλοποιών καί Όπλο- 
πωλών άπέστειλε είς τούς υψηλούς έπι- 
σκέπτας μακρόν χαιρετιστήριον τηλε
γράφημα.

’Απεσταλμένος τής «Παπαρούνας» 
μεταβάς συνήντησε τούς ερχομένου; δο
λοφόνους όλίγον εξωθι τής Θεσσαλονί
κης.

—- Διατί άπεφασίσατε τήν δολοφονίαν 
αυτήν; τούς ήρώτησε.

— Άπλούστατα, έχουμε βαρεύή πιά 
νά διαβάζουμε κάιύε ήμέρα τήν έκκό- 
λαψι νέων πολιτικών άρχηγώτ’ στή χώ
ρα σας...

— Καί τί σ«ς μέλλει ’σάς ;
— Μά δέν είνε μόνον αύτό. "Ολοι οϊ 

πολιτικοί σας άρχηγοί δέν είνε καθόλου 
καθαροί.

— Καί μ’ αύτό ;
— θά ’ρθοδμε νά τούς... καθαρί

σουμε.
Κατόπιν τών δηλώσειόν των αύτΰη 

άφέθησαν έλεύθεροι άπό τόν άπεσταλ- 
μένον μας νά σννεχίσοι»ν τήν πρός τάς 
Αθήνας κάθοδον.

Άφ’ έτέρου συντάκται τής «Παπα
ρούνας» έπεσκέφθησαν καί έλαβον σχε
τικός συνεντεύξεις άπό δλους τούς μελ
λοθανάτους πολιτικούς μας άρχηγούς. 

μια Χιωτοποϋλα άγάπησε μιά ζηλε- 
(μένη κόρη 

σάν τό φίλο τό Μπσχώρη 
καί τή φέρνει στόν Περαία. 
Μά σά φτάσαν στό λιμάνι 
πήγανε αί πολισμάνοι , 
κι’ άμέσως τούς τσακώσανε 
στό τμήμα τούς έχώσανε
Κι’ ένφ ή κόρη κι’ ό παπάς ήρθανε 

(δώ παρέα 
τούς χώρισαν τούς άιιοορους σά φτά- 

(<sav στόν Περαία! 
Καί κείνος τώρα μοναχός θρηνεί σάν 

(τό παιδί 
καί στό κελλί του ψαλμωδεί : 
«Γλυκειά μου Ρεζεντά, δ καύμός 

(μάς ένώνει 
μά είμακ μόνος κι’ είσαι μόνη 
άν καί είμαστε κοντά, 
Ρεζεντά. Ρεζεντά!»

ΚΑΨΟΥΡΗΣ

■— Δημο- 
έπιστολήν 
καί ύμάς,

Σημ. «Παπαρούνας», 
σιεύομεν εύχαρίστως τήν 
τού αγνώστου είς ημάς 
μέ ύψιλον καί ήμίψηλον, ύπουργού 
τής _Παιδε·ίας. Πληροφορούμενα δτι 
ή έςογότης του δνομάζεται Μηλο- 
νάς. Εντεύθεν έξηγείται διατί υπο
γράφεται μέ δυσανάγνωστον τζίφραν 
ώς καί αί όλίγοα άνορβογραφίαι τής 
έπιστολής του. Ουδέποτε άλλωστε ά- 
νεμέναμεν όρθογραφίαν άπό τον μυ- 
λωνάν.

Ό κ. Βενιζέλος είπεν είς αυτούς μει- 
διών παταγωδώς :

—- "Εμαθα κι’ έγώ δτι θά μάς δολο
φονήσουν, αλλά δέν τό πιστεύω. "Αλ
λως τε, αγαπητοί μου φίλοι, έγώ δέν 
είμαι διατεθειμένος νά έγκαταλείψω τήν 
άρχην, έστω καί fiv με δολοφονήσουν.

Τόν κ. Παπαναστασίου οϊ συντάκται 
μας τόν εύρον τρομοκρατημένων.

— Έγώ, είπε, έχω λόγους νά φοβού
μαι περισσότερον άπό τούς άλλους συ
νάδελφους μου τήν δολοφονίαν.

—- Διατί κ. Πρόεδρε ;
t —Παρουσιάζω μεγαλύτερον στόχον 

εις περίπτωσιν πυροβολισμού. Καί διά 
Μήά; χαριτωμένης κινήσεως έδειξε τήν 
ρίνα του.

Ό κ. Μιχαλακόπουλος δέν ήθελε νά 
δώση συνέντευξιν.

— Δέν είμαι έγώ άρχηγός κόμματος, 
διεμαρτυρήθη.

— Τότε τί είσθε ;
— Είμαι άρχηγός τοΰ... έαντοΰ μου.
— Καί οί δολοφόνοι ;
— "Ας κάνουν δ,τι θέλουν· τά καλά 

παιδιά δέν Ανακατώνονται σέ τέτοια 
παληοπράμματα !

Ό κ. Τσαλδάρης έφαίνετο πολύ ψύ
χραιμος.

>— Τί λέτε, κ. Πρόεδρε, γιά δλα 
αί·τά ;

— Δέν μπορούν νά μάς κάνουν τί
ποτα.

— Μά θά ,ρθοΰν νά σάς δολοφονή
σουν I

—Κι’ έμεΐς θά....κοιμόμαστε;!
— Δέν θέλω νά ’πώ αύτό, άλλά πρέ

πει νά λάβετε τά μέτρα σας I

— Κύριε Πρόεδρε !

Καί οι συντάκται μας ύποκλιθέντες 
άνεχώρησαν άκροποδητεί.

(Αύρων ή συνέχεια)
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

'Ωρχίσθηαοο χθέ;ΌρκίσΟηααν χθες ένώπιον τοΰ 
Προέδρου τής Δηιιβικρατίας, τά μέ
λη τής νέας κυδβρνήαεως τής ΠΑ
ΠΑΡΟΥΝΑΣ.

Έξ Αριστερών περιστροφικό);: Κά 
ρολος Τσάπλης, Λιγνός, Μπάστης 
Κήτος, Χονδρός, Χαραλ. Αδης.

Είς τό μέσον ό πρωθυπουργός *. 
Γάντης.

ΟΛΟΙ 01 ΔΝΘΡΟΠΟί
ΕΙΝΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ

ΑΝΤΙΟ. ΦΤΩΧΕΙΑL.
’βς πληροφορούμεθα ό διάσημο; Γερ

μανός σοφός "Αϊνριχ Γκολντστάϊν άνε- 
κοίνωσεν είς τήν ’Ακαδημίαν τοΰ Βερο
λίνου, δτι κάδε "Ανθρωπος έχει 65.000. 
000.000 κύτταρα !

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ‘‘ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ,,

'Ως είχομεν προαναγγείλει ή «Παπα 
ροδνα» έξησφάλιοε μίαν μεγάλην έπιτυχί- 
αν, τήν δποίαν δέν έχομεν λόγους νά ε- 
ξάρωμεν καί διά τούτο δέν τήν έξαίρομεν. 
Ώς είχε διαφημισθή καί έα τών προτέ- 
ρων ή «Παπαρούνα» έκδίδεται χωρίς μυ-
θιστόρημα τοΟ κ. ΕεΜοπούλου, χωρίς χρο
νογράφημα τοδ κ. Μελά, τοΟ γνωατοδ δι- 
ευθοντοδ τής «’Απιδέας» καί χωρίς ποίη
μα τού κ. Παλαμά, έκτός άν όποτεβή ώς 
τοιούτον τδ είς τήν 7ην μας αελίδα δη
μοσιευόμενων.

Έλπίζομεν δτι οί άναγνώσται μας θα 
έκτιμήσουν δεόντως τήν γενναίαν μας αύ 
τήν χειρονομίαν. Τοιαότας έπιτυχίας θά 
σημειώοη πολλάς ή «Παπαρούνα· καί είς 
τδ μέλλον καί πολλοί έκ τών έπιφανών 
λργίων μας δέν θά έργάζωνται είς αύ- 
τήν!

ΒΙΑΣΜΟΣ
'Τπδ όργάνων τής Γενικής ’Ασφαλείας 

συνελήφθη δ έπαίτης Γ. Πενταροδεκάρας, 
διότι 6πδ τήν άπειλήιν τού περιστρόφου 
του έβίαοε τήν δεκαοκταέτιδα Λιλήν Τραν 
σπαρίδη, διά νά τού δώση ελεημοσύνην.

ΛΕΣΒΙΑΣΜΟΣ
Κατ’ έγκύρους πληροφορίας μας, δ κ. 

Παπανδρέου θά έκτεθή καί πάλιν είς Μυ
τιλήνην.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΪΠΟΝ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΤΟΥ
Δρών πρόσωπον !
Φαιδρόν’ πρόσωπον !
"Α ! φαιδρόν πρόσωπον !

ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
Συνελήφθη ό καντηλανάπτης Π. Ξα- 

φριστής, διότι άφηρει κατά καιρούς με
γάλα χρηματικά ποσά άπό τόν δίσκον 
τής εκκλησίας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Συνελήφθη ό ζωγράφος Α. Μουρντά

ρης διότι έξέθεσε τήν φίλην του, καί 
άρνείται νά τήν νυμφευθή.

Παρ’ δλα τά φανερά συμπτώματα 
τής παθούσης υπάρχουν ύπόνοιαι δτι 
πρόκειται περί... άεροζωγρμφικής.

ΙΑ “ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΚΟΡΑ,,
Συλλογή σατυρικών ποιημάτων 

τού ΝΙΚΟΥ Β. ΡΟΥΤΣΟΥ 
’Εκδότης I. Ν. ΣΙΔΕΡΗΣ 

Πωλούνται εις δλα τά βιβλιοπωλεία.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(ΣΤΗ..ΖΟΥΛΑ)

ΤΙ ΝΑΝ’ Ο ΑΧΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ
Κ’ Η ΤΑΡΑΧΗ Η ΜΕΓΑΛΗ;
ΕΝΑΣ ΠΑΠΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
ΠΟΥ ΕΡΩΤΕΥΤΗΚΕ ΜΙΑ ΝΙΑ
ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΕΦΥΤΕΨΕ
ΣΤΟ ΚΟΥΦΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΙ
ΝΕΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ. (Τοΰ άνταπσκριτοΰ μας).

Πολλή μαυρίλα πλάκωσε, μαύρη σάν «Παπαρούνα» 
στής Κοκκινιάς τά μέρη 
γίνηκε γλέντι φοβερό πού γέλασ’ ή... γουρούνα. 
Κάμποσοι καλογέροι, 
πάσχοντες έκ... νταδραντισμοΰ, 
περιεφέροντο έντός τοΰ άνωθι συνοικισμού. 
Μα τελευταία έπέδροομε ένας άγριος καλόγηρος, 
πού δέν τοΰ άρεσε, όπως λέν, καθόλου δ ποδόγυρος. 
Χτήν Κοκκινιαν έξέπεσε ζητώντας διαμονή, 
γιατί δέν ευρισκε Μονή.
Τόν πήραν κάτι χριστιανοί καί τόν έφιλοξένησαν, 
πόν έλουσαν, τόν χτένισαν 
κι’ έκείνος, πού είς τόν θεόν άκλόνητα έπίστευε,, 
στό φογοπότι τδρριξε κοά τίποτα δέ νήστευε.
Χτό τέλος άπεφάσισε τό ζεύγος νά σκοτώση 
καί έτσι άπ’ τόν πειρασμό γιά πάντα νά γλυτώση. 
Τό είπε καί τό έκαμε, χωρίς τύψη κοομμία 
κι’ δταν τόν ώόηγήσανε εις τήν άστυνομία, 
είπε: «Τό έκανα άπλώς γιά να τούς άναπάψω, 
καί πρόθυμα προσψέρομαι—και τζάμπα νά τούς θάψω!» 

«ΔΙΤΧ»

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΥΠΕΡΑΝΩ ΠΟΤΑΜΩΝ
Ο ΩΡΑΙΟΣ ΑΔΟΛΦΟΣ ΠΟΥ ΑΝΗΛΘΕΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΓΚΕΑΛΑΡ1ΟΥ

ΤΡΕΞΑΤΕ ΠΡΙΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗ!
ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ, Φεΰ—ρουάριος. — ’Αγγέλλεται έξ ’Αθηνών δτι ά

πό της ήμέρας καθ’ ήν δ νέος καγκελλάριος τής Γερμανίας Άδόλφος 
Χίτλερ άνέλαδε τήν Κυδέρνησιν τής χώρας, ένεκλείσβη είς τό _γρα- 
φεΐον του καί έπιέαίνων σχεδίας εργάζεται πυρετωδώς έπΐ τοΰ τε
τραετούς σχεδίου του, πού θά είνε έτοιμον μετά μίαν 20ετίαν. Διά 
τοΰ σχεδίου αϋτοϋ δ κ. Χίτλερ άποθλέπει είς τόν γενικόν έλαιοχρω- 
ματισμόν τής Γερμανίας, ό ίδιος δέ έπεδόβη είς τήν έκ θεμελίων βα- 
φήν τοΰ μεγάρου τής καγκελλαρίας, τό όποιον θά μεταβολή είς κα
τάστημα ειδών κιγκαλερίας!

’Εν τφ μεταξύ αί τιμαί έξέπεσαν είς τό Χρωματιστήριον τής Βαρ- 
σοδίας.

ΑΠΟΔΡΑΣΙΣ
'Η κυρία ’Ελπινίκη Γαργαλιέτου συνέ

λαβε τδν σύζυγόν της καθ’ ήν στιγμήν έ- 
δραπέτευε άπδ τήν αγκάλην τής βπηρε- 
τρίας της.

Ό συλληφθείς έφυλ-ακίσθη όμέσως είς 
τδν συζυγικόν κοιτώνα.

'Γπάρχουν ύπόνοιαι δτι πρόκειται περί 
έμπρησμοδ.

ΘΟΡΥΒΟΠΟΙΟΙ
'Τπδ Αστυνομικών Οργάνων συνελήφθη 

χθές είς κεντρικόν κινηματογράφον δμάς 
πολιτών ώς θορυβούσα άσκύπως είς βάρος 
ιής όσφρήσεως τών θεατών. Άνακρινόμε- 
νοι κατέθεσαν δτι θεωρού·; τήν φασου*ά- 
δαν ώς τό πλέον εύγευστσν φαγητόν τής 
έλληνικής κουζίνας.

Κατόπιν τής δηλώσεώς των αύτής ά- 
φέθησαν έλεύθεροι, πληρώσαντες μόνον 
τδν κεκανονισμένον φόρον τών μοτοσυκλετ 
τών.

ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΙ
’Αγάπη μου, αιθέρια, τσαχπίνα ξελογιά- 

(ατρα, 
σάν άνθος σέ φαντάζομαι μέσα σέ άσπρη 

(γλάστρα 
μέ κοπριά στή ρίζα του καί φρεσκοποτι- 

(σμένο, 
έξωτικδ, Ολόδροσο καί μοσχομυρισμένο!.. 
"Οταν μοϋ λές καμμιά φορά πού ςεχειλι-

(ζει 0 Έρως:
—«Παρντδν χρυσό μου μιά στιγμή νά πάω 

(ώς τδ...Μέρος!

ΔΙΚΑΣΤ1ΚΑΙ ΠΛΑΝΑΙ
Μετά τήν άποκάλυψιν τής δικαστικής 

πλάνης, κού έσημειώθη είς τδ Μεσο- 
λόγγιον, χβές τήν έσπέραν, καί έτερος 
Έλλην, ξυλουργός τδ έπάγγελμα, έπε
σε θύμα πλάνης δικαστικής, έν τούτοι; 
διέφυγε τήν ούλληψιν, άποδείξας τδ άλ
λο#'

ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ
Συνελήφθη δ άλλαντοποιδς Γ. Παπαδό 

πουλος, διότι παρεσκεύαζε «Μπλιύτ 
βοϋρστ» άναμιγνύων είς τδ χοιρινόν αίμα 
καί αίμα βούς. Ό συλληφθείς άπεστάλη 
είς τήν Εισαγγελίαν δπου τού παρεσχέ- 
θησαν αί πρώται βοήθειαι.

ΤΟ 1 ΕΔΕΚΑΚΙ
(Τραγουδιέται είς τδν γνωστόν ήχον τοΟ 

«Χ-α'ί ντου γιου ντού μίστερ Μπράουν»)
Τδ γελεαάχι πού φορείς δέν οτδραψε τε- 

(χαίτης» 
σοδναι φαρδύ γιατ’ ήτανε χοντρός δ...μα- 

(καρίτης.

"Ας τά μεγάλα φούμαρα καί δέν θά μέ 
(φλουμώσεις 

τό γελεκάκι πού φορείς σοδ τδραψα μέ 
(...δόσεις.

"Ο,τι γράφει δέν ξεγράφει 
καί τά λόγια πά-« στράφι.

Μά τ( τά κάνεις τά λεφτά, δέν έφαγες, 
(δέν ήπιες, 

μήπως τδ γελεκάκι σου έχει τις τσέπες 
(τρύπιες.

Κούμπωσ’ τδ γελεκάκι σου γιατί θά πά- 
(θης κάζο 

κι’ δλη τή νύχτα θά μού λές βεντούζες 
(νά σοδ βάζω. 

"Ο,τι γράφει δέν ξεγράφει 
καί τά λόγια πάνε στράφι.

ΑΔΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
Χθές περί ώραν Ιΰην μ.^. συνελήφθη 6 

Π. Κοντοχέρης καθ’ ήν στιγμήν έπετέθη 
άδίκως διά τής ράβδου του έναντίον τρι
ών κακοποιών, οίτινες έζήτουν έπιμόνως 
νά τδν ληστέψουν.

Άνακρινόμενος κατέθεσεν ίτι μετανοεί 
διά τήν πραξιν του.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Μία κυρία μέ τδ παιδάκι της μπήκβ 

σ’ ένα βαγόνι σιδηροδρόμου. Στό βαγόνι 
μέσα ήσαν τρβίς: "Ενας παππάς, ένας 
πολίτης καί ένας Αξιωματικός.

Τδ παιδάκι τότε μετρώντας τους εί
πε :

—«"Ενας, δυό, τρεις, τέοσερες, πέντ», 
έξη. "Εξη είμαστε, μαμά!»

Γιατί ήσαν έξη;
Λ ύ ο ι ς: 'Απλούστατα: μικρό παιδί 

ήτανε κι’ έκανε λάθος.
Τδ πρώτον μου είνε όκτώ, τδ δεύτερο? 

μοο έξη καί τδ τρίτον μου μηδέν.
Τί είνε;
Α ύ σ ι ς: 860.



«η παπαρούνα» ,

ΙβΙΠΙΙβ

ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΑ

Καθιστή στήν πολυθρόνα, 
σάν τήν εύτακτη κοκόνα 
τδ «τί πρέπει νά ξέρη ό κάθε, νέος> 
διαβάζει' τηνέ βλέπετε;
Καί ντρέπεται!

«*·
‘Ως «πλοίαρχος δεκαπενταετής» 
τού Βέρν τοΰ ’Ιουλίου 
ποζάρει δ Χατζηστόλαρχος 
μετά τοΰ άτμοπλοίσυ,

ΆφοΟ μέ τήν πολιτικήν έπήρε δια- 
(ζύγιον 

είς τήν Σελήνην ζήτησε δ Γιάννης 
(καταφύγιον.

Καί δ Γουέλς τδ άκουσε κ’ είπε έσύ 
(θά μείνης 

δ πρώτος άνθρωπος τής γής κι’ δ 
(τής Σελήνης. 

««»
Ό τιμονιέρης τάχασε κι’ άφοΟ τδν 

(κόσμο χάλασαν 

δτι καλά δέν κυβερνά καί ϊξω θά 
(τδ ρΐξη. 

έκείνος τδ άντίθετο γιά νά τούς ά- 
(ποδείςη 

λευγών χιλιάδας είκοσι άραξε ύπδ 
(τήν θάλασσαν!

«*»
Άν ζοϋσε δ ΙΙραξιτέλης μέ τή δαι- 

(ωόνια σμίλη tvj 
άντί γιά τόν 'Ερμή του θάριαγνε 

(τδν Κονδύλη του.

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ !

Κάποια στιγμή πού ξύπνησε μά διδ- 
(λου δέν κουνήθηοΛ 

τήν ιΐΐαπαροΰνα» διάβασε καί πάλι 
(άπσκοιμήθηκε 

καί κάποιοι πού τδν είδανε είπανε 
(μετά θράσους:

—«δέν είν’ ή Καμωμένη αύτή ή 
(ώμορφη τού δάσους ;!»
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