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: ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΣ ΚΙΝΙΝΗΣ ΚΗΙΙΟΣ

ΧΟΡΟΙ
ΧΟΡΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΝ

ΚΥΛΙΚΕΙΟΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΑΝΕΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΣ

3 ΒΕΣΤΙΑΡΙΑ ΜΕ 2.000 ©ΕΣΕΙΣ

ΧΟΡΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΤΝΗΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

χο-
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οδ-

ΥΠΟ K. Κ. Ν. ΚΛΙΤΑΗΑΚΗ ™ ΑΠ'. ΣΠΑΧ1Ι 
τί σννκργκσ^ι τβΟ ένβοπώλου « ΑΓΑΛΙΩΤΟΥ

ΕΙΣ ΤΟ ©ΕΑΤΡΟΝ “ΟΛΥΜΠΙΑ
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ΔΥΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑΙ γηο ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ του *· ΟΡΕΙΝΟΥ

ΤΑΓΚΟ. ΒΑΛΣ ΕΖΙΤΑΣΙΟΝ. ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΒΑΛΣ, 
ΦΟΞ, ΜΠΛΟΥΖ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΡΑΧΜΑΣ 200
ΕΝΔΥΜΑ :

δια τους κυρίους φράκο -ηςμοκιν.—διατατκυ· 
XIAV/A.VISLJ HIYVzlN ΡΙΑΣ έξωμος εςθης *η πολυτελής μεταμφίεσης.

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ

ΚΙς τάν χορόν βά διανεμηβοΰν διά λαχβίοο διά
φορα πολύτιμα δώρα, προσφερ9έντα δπό τών Οίκων 
‘ΜΠΑΖΑΡ NT’ ΟΡΙΑΝ, “ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ,, ‘SA- 
RAKINO,, χλπ. χλπ.

Είς τόν είσοδον τοδ ίεάτρου άντιπρόσωποι τοδ 
έργοσταοίου ‘ΆΘΗΝΑΊ’Σ„ βά’ διανέμουν είς τάς 
κυρίας μεταξωτά μανδύλια τής παραγωγής του.

’Ολόκληρος ή αίθουσα τοδ χορού, ή όποία θά εί
ναι ένας άνθισμένσς χειμωνιάτικος κήπος, βά άρω- 
ματίζεται βι’ είδικής έαάνς. προσφβρθείσης 

τού οίκου GEO LE JEUNE, διά τής όποιας 
τος κατασκευάζει τήν περίφημον Ρωσσικήν 
λώνιαν.

’Εκτός τής όρχήστρας (τζαζ) καί τής μπάντας 
βά έμφανισβή καί ή δπό τής Εταιρείας ‘*0 Υ Φ Α, 
μετακληθεϊσα έκ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ διά τήν ταινίαν της’ 
ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΡΑΨΩΔΙΑ,, τσιγγάνικη όρχήστρα όπό 

τήν διεύθυνσήν τού διάσημου άρχιτσιγγάνου μου— 

•ικού BUS PALI
& ΟΜΟΡΟΣ ΘΑ ΑΦΗΣΗ, ΟΠΟΣ ΠΑΝΤΟΤΕ, ΕΠΟΧΗΝ®)

ΙΒΙΙΙΙΙ··ΙΟΙ^ΙΙΙΙΙΙΙ«ΙΙΙΙΙ®ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙ!®ΙΙΙΙ1ΙΙΟΗ

βά άποηνέη

|Mn πής άνδιβμ,ίνης ά- 

μ,υγ&αλνίΐς

Εκείνο πού θά έχηλήξη θά είναα τΛ

ΜΕΓΑ ΛΑΧΕΙΟΝ

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ

1) Ένα ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΗ πολυτελείας τοδ έργο- 
ετασίου «FIAT» καινουργές, κλειστόν, 6 εέσεων Α
ξίας 150 χιλιάδων δραχμών.

2) Ένα ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΝ ύρβοφωνικόν άξίας 15.000 
δραχμών.

3) Ένα KONTAK άξία^ 15.000 δραχμών
καί 35 άλλοι άριθμοί »ά κερδίσουν κούκλες σαλονιού 
πολύτιμες άξίας 1200 βραχ.έκαστη τοδ οίκοο «ΜΠΑ- 
ΧΑΡ NT* ΟΡΙΑΝ», 15 πολυτελή τσεχοσλοβακικά 
βάζα πλήρη γλυκισμάτων τού otxoo «ΔΕΕΠΟΤΙΚΟΝ» 
καί κασσετίνβς άρώματος EFMINA ή ΡΙΤΖΑ τού οΐ— 
χοο “SARAKINO/

ΚΟΤΙΓΙΟΝ—ΑΤΤΡΑΞΙΟΝ κλπ,κλπ.κλπ.



Η ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΙΛΟΥ BINE ΣΕΒΑΣΤΗ. 
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ΕΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΤΟΣ
(ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΝΟΣΕΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΟΝ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ) Τά χειρόγραφα όπισερεφόρ-ενα ή μή δέ, δημοσιεύονται.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΣ__
ΕΙΣ ΑΘΛΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 

ΧΩΡΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΟ ΚΥΜΑ ΤΒΥ KJTPtm KH’AYBfiY 
W mil M UM

Λυπούμεθα είλιχρινώς διότι àvccyxajé- 
μεδα να έζφράσωμεν τήν ειλικρινή paç 
χαράν, διά τήν στενοχωρίαν μέ τήν ό- 
neiav ή Κυβέρνησις ύπεόέχθπ τήν άνα- 
χούφισιν τοΰ Λαού. Πράγματι, μόνον τής 
Βενι$ελικής Κνβερνήσεως ή Εγνωσμένη 
περιφρόνησις ιερός τά κοινά καί ό προδο
τικός χαρακτήρ τών μελών της έν συν* 
δυασμώ μέ τόν ύπέροχον πατριωτισμόν xod 
την ορδοφροσύνην καί τήν μεγαλουργόν 
πνοήν τού Βενι^έλου καί τών συνεργατών 
του &ά ή δύ να ντο νά δημιουργήσουν τοιαυ- 
την κάτάστασιν.Άπόμηνών ήδη δέν έπαύ» 
σαμεν τονί$οντε$ άπό τής στήλης «ταύτης, 
©τι ή όλοκληρωσις του πολιτεύματος δέν 
δύναται νά έπέλβη, &ν δεν ληφδοΰν ύπ* ■ 
δψιν αί διατάξεις τοΰ πρωτοκόλλου τής 
Γενεύης περί προστασίας τών μειονοτή
των καί δέν έξασφαλισθή ή καλή διανομή 
τών αμοιβών διά τήν σύλληψιν τών Ρευ- 
τ£αίων. Διότι ή ένωσις της σιδηροδρομι
κής γραμμής Ηπείρου, παρά τήν Δημινί- 
τσαν, δημιουργεί διά τήν Αντιπολίτευ- 
σιν ίεράν πλέον ύποχρέωσιν νά ψηφίση τό 
νομοσχέδιου περί άποξημιώσεως τών Αρ
τοποιών καί νά άπαιτήση τήν άμεσον Ù- 
πογραφήν τοΰ Έλληνοσερόικοΰ σύμφωνο» 
φιλίας.

Διά τών Απόψεων μας αυτών δέν ήό®- 
λήσαμεν ποτέ νά ύπαινιχδώμεν ©τι ό κ. 
Τσαλδάρης 6ά έλάμβανεν άπόφασιν διά 
τήν συμπλήρωσιν τού λιμένος Κ^βάλλας, 
καί διά τήν έπικύρωσιν τής συμδάσέως τοΰ 
Λαχείου. ~ Απαγε τής βλασφημίας ! Γνω- 
ρί$ομεν καλώς ότι ό κ. Τσαλδάρης, συνεν- 
νοηδείς μετά τοϋ κ. Σαβιτσιάνου, έξήτησε 
νά ψηφισδή ώ; κατεπεϊγον τό νομοσχέ
διου περί γεωργικών συνεταιρισμών Κερ- 
κύρας, διότι αί όμολογίαι τών Ανταλλα
ξίμων, στερηδεΐσαι πλέον τών έγγυησεων 
τάς όποιας παρείχεν είς αύτά; τό ’Ανώτα
του Στρατιωτικόν Συμόούλιον, δέν ήδύ- 
ναντο νά έξυγιανδοϋν παρά διά τών μέ
τρων τά όποια είσηγεϊται ή υγειονομική 
Αποστολή τής Κοινωνίας τών Έδνών καί 
διά τής ένάρξεως τών έργων όδοποιιας.

"Ηδη ή κατάστασις Αποσαφηνίζεται. Ή 
πτώσις του «Πανελληνίου» έπιόάλλει τήν 
άμεσοι’ έναρξιν τής έφαρμογής τοΰ χ. 'Α
γαπητού περί εύδυνών κατοικιών καί τήν 
Τδρυσιν Γενικής Διευσύνσεως Γεωργίας είς 
τό Ύπουργείον τής όδοΰ Φιλελλήνων. Δι
ότι Ασφαλώς 8ά έδρηνοΰμεν μεγαλύτερος 
συμφοράς, έάν τό Μετοχικόν Ταμείου 
Στρατού δέν έφρόντιζε διά τοΰ Απελαδέν- 
τος μητροπολίτου Κορυτσάς νά άναγνωρί- 
ση τήν αύτόνομον ’Αλβανικήν ’Εκκλη
σίαν καί νά Απαιτήση τήν ταχείαν Ανό- 
γερσιν τών έκπαιδευτηρίων ’Αθηνών. Ή 
σύναψις όμως νέας Έλληνογαλλικής συμ- 
όάσεως έπέφερε τήν λύσιν τοϋ ζητήματος 
τών μικρών είσπρακτόρων λεωφορείων, 
διά τό όποιον ό κ, Παπαδάτος είχε συνερ- 
γασδή μέ τόν Ισπανόν πρεσβευτήν μετά 
τό τελευταίου κίυημα έναντίου τοΰ Πρίμο 
ντέ Ριβέρα.

Νέα όμως Απειλητικά σύννεφα ύψοΰνται 
έίς τόν ουρανόν. Αί Άγγλοαμερικαηκαί 
διενέξεις διά τό ζήτημα τών ναυτικών έ- 
ξοπλισμών. έν συνδυασμώ ποός τήν προσ
πάθειαν τής άναπτύξεως τής βιομηχανι
κής πίστεως καί τής έγκαταστάσεως ά-ορ- ! 
ροφητικών μηχανημάτων εις τόν λιμένα 
Πειραιώς, απειλούν νά μάς φέρουν εις . 
νέαν τρικυμίαν καί νά Αναγκάσουν τόν 
θαλαμηπόλον {χυδαϊστί καμαρότον) νά 
κομίση τήν λεκάνην.

•Ίδωμεν ομ - έάν θά τολμήση νά έκρν | 
ζώση τού; δηλητριώδεις όδοντας του.
’ ΓΑΒ-4ΑΒ

ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΑ
Σ' αύτον τον τόπο, βρε παιίια, που κάθε μη παραοοζον 

*Εχε< το τέλος αδοζον *
Και πού συμβαίνουν πράγματα, πού Οεν^υπάρχουν ομοια, 
Είδος σαλάτας έγιναν πλατείες, πεζσόρομ.ια, 

Λάκκους άνοίγουν διαρκώς, , ,
Τά πόδια και τά χέρια μ-ας στους λάκκους μέσα χανουμ-ε 
Και ολοι οΐ αρμόδιοι μάς άπαντοϋν λακκονΐκ«άζ · 

— Τί θέλετε νά κάνουμε ;

Έζ άλλου δέ ό δάγκειος πολλάς ψυχάς ίοθίαους 
Στον άλλο κόσμο έστειλε κ’ έγέμ.ισεν è Άδης, 
Μέ δσας κι’ άγ προσέφερεν υπηρεσίας πολυτίμου^ 

Ό κύριος ’ΑΪεξιάδης.

Άλλ’ ευτυχώς χάριν ημών, νέων, γερόντων και παιδιών 
Έλήφθη μέτρον αύστηρον περί ταφής τών σκουπιδιών 

Λίγο πιο εξω άπ* το Γαλάτσι, 
Κ* έτσι ή ’Αθήνα θά γένη ώς είδος Παραδείσου 
Κ” είς τήν ταφήν θά ψάλλωμεν. «Αί γενεαι αί Πάτση 

* Υμνον τή ταφή σου.»

Μα τώρα ας τραγουδήσουμε και τών τροφίμων τάς ·?ιμάς 
Πού πήραν τον ανήφορο, κι’ ανέβηκε χι’ © ταραμάς.

Κ’ εντός μιας στιγμής 
Έγίνανε στήν άγορά τριάντα δράματα τιμής

Κι’ αν πής και για το ελαιον και τήν έληα τή θρούμπα. 
Τά παίρνουν δσοι έχουνε έπαύλεις καί άμάξας. 
Μονάχα τά πουλερικά έπήραν κάποια τούμπα, 

Εκτος τής καρακάξας,

Πϊτις υπερτιμήθηκε κι’ άκρίβηνε, διότι, 
‘Ως δέν το αγνοεί κανείς, 

Επήγε είς το Γκάλβεστον κι’ άνεκηρύχθη πρώτη 
Βασίλισσα τής Καλλονής.

θά πούμε τώρα και γι’ αύτά ολίγα στον «Φανόν» 
Οχτώ χιλιάδες έγιναν άγώνες καλλονών, 

’Αφού άκόμα κ’ ή μικρ-η μιξοΰ ή Μαριωρή, 
Πού είνε σα λουκάνικο 
λιγάκι στραβοκάνικο, 
Άνεκηρύχθη μις Ψυρρή.

ΚΓ όταν έγνώσθη ή καλλονή οτι δέν ε!νε όνειδος. 
Ολοι ευθύς άπέκτησαν το κάλλος τοΰ Άδώνιδος, 

Τοΰ Πραξιτελους έφηβοι γίνονται κοιλαράδες. 
*Ενας ‘Ερμής εύρίσκεται μέσα στους Ποδαραδες, 
Μία φοράδα έρχεται ώς κούκλα Ταναγραία, 

Δυο στραβοπόδες έπονται 
Και δστερα —δέν ντρέπονται ;—» 

Κατηγορούν τήν γάτα μας και τήνε λένε γραία ! !. . .

Ο ΠΑΛΗΑΤΣΟΣ 
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■Ο Μσημος *0 w

Τδ [PÂMMAT0K1SITI0N
ΤΟΥ^ΦΑΝΟΥ,,

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ν£ΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥ
Μα-σίΟμίτμά,

"Εχο είς χήσας μον τήν έπκτταΛή <jtx> τήν έ- 
«σία κατά σπάζο^αα, Λέν γνωρίζω (ζέ vi πά σαί) 
πως νά σοδ xuQtvpdilO τήν νέαν μου ζοην. Άπό 
τό οίνωμιογτκηον τοϋ κυρ Ντκολή δφηγα πρό tcc- 
ηοό κέ τάρα κάγο έργασύες τοϋ ποδαριού (τρα- 
6άγι Λΐέ).

Μασίρμαινά. Ευρίσκω*» τάρα πάντοτε (του- 
ζόύρ) μέ τόν καλό κόσμο. Τά γαλικά τά έξέ- 
μαύα φαρσί (κομάντ άλέ δού μαμά;) Π,ηγένω 
τακτικά d; δλην τήν μαστίχαν τών σαλονιών κέ 
είς τούς χορούς μέ τό φράκω μου,.πού μού »η- 
γένη à σορτί. θά έλύο μέ τύ φράκω μου νά μέ 
δής. Προχθές έφοτογραφήθτρκι μέ τό σμόκην 
άλά τό μίυαξοτόν τού γιακά δέν έδγίκε «αλά 
είς- τήν φοτογραφηα, δηότη δπως μού 4 
γιακάς δέν ήνε φοτοζενη.
- Δέν φαντάζεσε μασερμαμά μέ ôw/jav χαράν V 
σθάνθιν. δταν έ;·:ληνα πρότην «ροράν τά ηόΐηγι 
μου ? ^ΐεγσλτχιγ t (Γκράτ σουξέ). Τό παρελθόν 
σάάατσν (σαιμεντί) μέ στίν έφημε-
ρήδα στίν Ηοσμτρά κήνη» xaî ατ^ δ ι e » ν

θ ι χ α.
Κάθτ 6ρά& πηγένο είς τούς χωροΰς κέ etç 

τις άτραξιόν.
Παντού ήμ<η πρώτος, άγαπττί μου μασέρ. 

Στό σινεμά κάθομε πάντα στά πρώτα πρώτα κα- 
θείσματα,

'Ecoava Ενα παλτό ποϋ κόστησε 4000 δραχμαίς. 
Τό φόραισα κέ πήγα στό «Καπρίς». “Οταν μπή
κα στη σάλα όλοι κωλήσανε τά μάτια τους άπά- 
νο μου. Τό περή/κνα πός θά έκανα άφτή την 
έντηποσι. ’’Ήστερις μ’ έπλιαίασι ό ήπά).ηλλος κέ 
μουπε νά. τό 6ά)μ στή γκάρντί ρόμπα γιά νά ui 
χαλάστ. Τού τώδοσα καί τού ήπα γ.ά νά μί 6ρβ- 
θύ μΛίρδεμμένως στό τέλος >ά τό όάλι στό Ενα 
ώτό τά δήο αυτά μέρς ή σά γκάρντχ ή στή 
ρόμπα. ■

Ήδα «Ις τάς έφιμτρίδας ότι èvrpaâtew Ôta- 
μέρηομα πολύ τελες μέ άλα τά κο^όρ έπή τής 
ύδού Πεντέλης Αριθμός 145. Θά ενκατασταθό 
έκή. Κέ νά ξέρις δη ή νέα μου διεύφθηιχχ θά 
ήνε; Κον Μητσον Εννομυτζηθραν όδός Πεντέ- 
λχς 14δ. Ηκία μέ ίλα τά κομφόρ. Άθίνας.

"Α σπάζομχ» tc4 U φαμίγι μέ φ-.Ασιτασών 
άγκρεάμπλ. Μήτσος

-Υ. Γ. ΐ-ίαντίλτα νά μί μού. στίλετε. *Έχα> άπό 
δαύτα βά κέ τά φηλάο δλα καθαρά όλσκάθαρα 
στό σεντούκι. Ξέχα&α τά σου γράψο. πός έ δό 
"δεν ‘συνιόηζη'ε τό~ξηυημρ τής παρά-μΛΎΟ. 
στά παρτιχιλΰ, «ίβ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
(ΔημΖ>·ΐΐβύομ« » τΛ τρίτον te

τίδ» τί>ιών Αρθρων ό 6 τό ’.ού 
μβτς χ !2.ι

χι).«ίκτς έτονίσαμίν μέχ^χ xcrGSi, 
; καί δ.τχυς έγιχάρομεν κχά είς τό χ-θεσινσν 
I φύλλον τού «Φαντή», οικονομίαι δέν είνε δν 
J νατδν νά γίνσνν, έφόσον έπικρατεϊ π-ι·??Β»αι 

σπατάλης καί τό δτ^χόσιον χρί^ια διαττΟεται 
I ουγ\. διά τάς Αμέσους άννίγκας τής ΧάχΛις, 

ά?λά διά ττρά'/ματα περιττά Τά τυστογρο 
ι φεία δέν είνε δννατόν νά ^ιτουρ-^ήσσι-ν έφ* 
> δσαν ή άνάκρισις κρατεί τά στοι
χεία διά τήν ύπόθεσιν Ρεντζαίχυν. Φοζλ. 

! σμόν έπαρκή δέν έχομεν καί ο ντε θα άπχ> 
! κτήσωμεν, διότι δέν περισσεύει άπό τήν ύ- 
I πόθεσιν της Πέτρας, έπ! τής όποιας διαρ
κώς καί άκαταπαύστως χννεταχ πλήρες 
φως. Τό έμπόρων δέν προστατΕυεται, ή 
δέ αλιεία δέν ήμπορεΐ νά άναπτνχ-θή. διότι 
ολόκληρον τό δίκτυβν τών Εγκλημα
τικών υποθέσεων ευρίσκει αχ είς χεΐρας τών 
αρχών. ’Επί πλέον δέν έχομεν πέπλους 
và κα?.υι;κύμεν τάς ώραίας τών διαγωνι
σμών, διότι δλοι οΐ πέπλοι έλωθέντες μετά 

, τοϋ ΐΓυστηρίοτ·, έκχίλτηραν τα τελεχ’ταϊβ 
έγκλι^ατα, έκτος τών έπτά πέ^ΰχον τοΰ χο 
ρού τής Σαλώμης, οΐ όποιοι δμως, άπό την 

I μεγάλην χρήσιν κατάστηθαν άχρηστοι. Τό 
■ τραγικώτερον δμως πόντιον είνε δή ό λαός 

δέν δύναται νά παραγ-χείλη ένδυμασέαν έπδ 
μέτρ<ρ, διότι ή Κυόέρνησις, λαόοΰσα δ λ « 
τα μέτρα πρός άντμιετωπισιν τής κα- 
ταστάσεως, άφήρεσεν άπό τας χεϊρας τώ» 
ραπτών sttzv μέσον άμύνης xaL„ έπιθέ" 
σεως.

Θά έπανέλθωμεν.
Αΰριον ; Τό τίταρτοΥ fipOpar

ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 

I Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΟΝΔΟΛΑ 
I Τό νέο βιδλίΰ τοϋ χ. Μαρουλάχι ή «Πράσινη 
I Γόνδαλαν ε1ν«, μποορΰμι νά ποΐτιί, τάδοα» 
I τής ώρ-.μασμένης διανοητιχότητος τοϋ σι-γγρο 

φέα, που ξεπετιέται θαρρετά xtd συνη-θητά στά 
υπερούσιο ηχύς χαί μάς δίνη τή βαθϋτϊ^η μος- 
φτ) τής έννοιας στόν κύκλο τόν άνθραχ-άντσΎ συ», 
αισθημάτων. Αν ό ΜπάρτεΑ ΣτάΙν κατώρθι*· 
σι νά δίίχτπ την Ιστοροςή έρμηνεία τής απαλά» 
τρώσης τών χνεινάταχν στό «Κλιμεντέλ», ό δ*, 
κός μας Μαροολάκχ-ς μέ τό μι^τη^^νσν 
του στην < Π ρασινη Γόνδολα», άναδαρώντας τί^| 
Ιστορικές άλήθικς, πέττ»χι νά φτάχτη στό deep# 
τής ύποσυλ-είδηνης σιμπεοαοματικής σκέψης καί 
νά χαράξη μά την άποκουστάλλαχτη μ»άς βασν 
χής Ιδέας τήν οίχοδομχχή γραμμή μέ τήν ά^. 
χιτεκτονική τών ςτΌτιών σέ όμοιόμοοφες σα·· 
βαντισμένες ποοσόή.*εις.

Κάρμεν

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Και ΣΟΥΡΟΤΗΡ!
Η ζωγράφος xuçia Σουροτήοη έκθέττι μιά 

νέα σειρά έργων της. Ή χνρία Σουροτήοη δέν 
είνι άγνωστος Ης τό αθηναϊκόν κοινόν. Euqx*· 
νιςομένη διά πρώτην φοράν ,κατέκτηστν εύθύς 
άμέσως τό έδαφος. ’Από τά έργα της ή «Γάτα 
στά κεραμίδια» είνι μία εύγενής προσπάθεια διά 
τήν συγκέντρωσήν τοϋ φωτός είς μίαν αρχικήν 
διατύπωσιν <*Ο βοσκός ιΐς τό γραφεΐον του» 
όσον xai άν Εχη την ςεχωρ.στή ρεαλιστική νοο
τροπία, παραμένει υποτυπώδης άπόηειρα. "Ενας 
άλλος πίναξ, φόρων τή* έπιγραφή* «Ό Ναπο
λέων κατά τήν ΰπογραφή* τοϋ συμφώνου Κό« 
λοκ συνοιαλών μετά τα<δ κ. Βενιζέλσυ» ίίνε 'άβ 
άκριάεστάτη Ιστορική άναπαράστασις. στερείτο» 
δμως ζωής. 'Εν γένε*. ή έκθ-σις αποτελεί καλλι
τεχνικόν γεγονός έντελώς Α.γγετον ώ δσα ό- 
γράψαμεν άναττέρεβ πχά σνΥίστΛ είς πάντας 
τήν έπκηοεφθώΛ.

Αλλλ.

ΔΗΛΟΣΙΣ
Ό’.«Φαί’άς» όηλοι δτι Αέ» 

οδδένα ιίηοιτ. Ίδν τυπογράφον τδν ^χη 
πληρώοα, τδν χαρτοπώλην ΙπΙαης. Μόνον 
τά οχίτσα του «Φανοΰ», xal τό λίγομβν 
,ΖίρΛς τιμή» μας, ό φβ ίλ ο » r α 4.. β^_.
•là» χΓΦ.



Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α ΙΑ  Μ  A Z  Ω Ρ  AtflWmmoffi



ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΕΝΑΙ0EFIUTS!

Ο ΦΑΝΟS 5
~ ~---- ---- ----- ---------------- - ------- ζ—=-: ________ -__—: .. «3

jLWQm^TAX ΓΥΝΑΙΚΑΣ π^Ϊρατου^
ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΝ
Τ2Ν ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α...ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

I.
ENAS ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ 

(‘ΑφιερΦϋτχι gig τόν x. Κ. Παλαμών)

’Αφήστε γιά λίγα λεπτά τήν μονότονη καΟη- 
μτρινη ζωή καί έλάκ μαζί μου, έπάνω στίς κ»· 
ρυφές τοΰ ποιητικού Παρνασσού. ’Ελάτι ν' &. 
κούσετβ τδ καλικέλαδο τραγούδι τοΰ Έλλην&ς 
ποιητοΰ, τοΰ κατ’ εξοχήν ποιητοΰ. ’Ελάτε νά μο- 
ρίσετε τδ γλυκό άρωμα τοΰ Βόριου Μαϊάνου.

Ποιδς δέν ξέρει τδ μεγάλο του έργο ; Πονάς 
δέν έδιάύασε τδ θαιμάσιο έκεϊνο ποίημα, δίαν» 
νΛλΛί τόν Ήλία, είς ένα έξοχικό περίπατο, μέ τδ 
Ιδιο πάθος πού έκαλοϋσ· ό Χριστός τδν ’Ηλί ; 
Ποιος δέν εδιαύασε τίς αθάνατες στροφές το© 8

Στής γής τά περμτα δαμάλα
Πού άψά στρηνιάρα έκέντα ο1στρήγ»β 
Δρόμιζα στα πελάη καβάλα.

Η μιρτως είνε ολιγωτερο μεγαλοπρεπείς ο! 
στίχοι :

Κι ό νοϋς μου έφτεροκόπει
Μέ τά πετροχεΗδθλ·α
Καί μέσ’ τή λίμνη έύούτα 
Νά βγή γοργή νερόκοτα.

Γι’ αυτόν γράφει δ Πώλ Σουι-ταί, δ Χαλός 
μου φίλος:

«Ό Βάριος δίαγιάνος μοιάζει μδ παγοδοΰνι. 
Πολλοί τόν ευρίσκουν σκοτεινόν. Δέν είνε. Ό
σοι τον ευρίσκουν έτσι, πάσχουν άπδ τδν ίλιγγο 
των βουνών. Πρέπει νά τόν διαβάσουμε τρεϊς- 
τεσσερης φορές ώς πού νά μπούμε στό νόημά 
του.»

Πάμε λοιπόν νά μπούμε μαζί στό νόημά του.
Τόν εύρηκα μακρυά, έξω στόν Άη-Παντε- 

λεΐιμονα, στα «Θυμαράκια». Τί περιβάλλον ! ΤΙ 
ζάνρ ! Τραπέζια ξύλινα... φαντασθήτε 1 ξύλινα. 
Στδν τοίχο μία εικόνα, τής Γενοβέφας καί ένας 
ήμεροδείκτης τής Γενικής ’Ασφαλιστικής 'Εται
ρίας. Διέκ,ρινα επάνω στδ κάδρο καί τόν ημερο
δείκτη άπειρα μαύρα στίγματα. 'Επλησίασα καί 
έξήτασα μέ τδ έρεννητικό μου βλέμμα: ΤΗσαν 
άπδ τις μυϊγες.

Ό μεγάλος ποιητής, καθισμένος σέ τρα
πέζι μέ ένα άδειο ποτήρι έμπρός του; μέ έκύτ- 
ταξε μειδιάν.

—Κατεργαράκο ! Ό)λ θέλετε νά τά ξέρετε. 
Είσθε Ιεροεξεταστής... Τί μοΰ κάνουν αυτοί οΐ 
«Τάϊμς» !

Πρέπει νά σάς πώ δτι μόνον χάρις εις τήν 
σύστασιν των «Τάμις» τοΰ Λονδίνου κατώρθωσα 
νά πλησιάσω τόν ποιητή.

—Καί τώρα άς μιλήσοιμ-ε )αγάκι, τοΰ είπα.
—Δέν με τρατάρετε πρώτα μιά μερίδα σηκο- 

τάκια.
Καί έμπρός άπδ τά σηκοτάκια, πού είχαν τόση 

ποίησι, καθώς ήταν έτσι βουτηγμένα στην μαυ
ριδερή των σάΐ.τσα, σαν άνθη λωτοΰ στην γα
λάζια λίμνη, τδν ήρώτησα:

—Τί γράφετε, μαιτρ ;
—"Ενα γράμμα στσν κύριο λογιστή νά μοΰ 

δανείση ενα έκατοστάρικο.
—Πόσο κουράζεσθε, δάχτκαλε ! Καί πώς γράτ 

φετε ;
—”A, νά σάς πώ, πάντα δρθδς καί πάντα μέ 

μολύβι... Δέν είδατε τόν Πώλ Βαλερύ πού δέν 
γράφει παρά μόνο μέ .γραφομηχανή ; Τοΰ πο
νάει, λέει, τδ στομάχι. ’Εγώ πάλι δέν μπορώ νά 
καθήσω για νά γράφω... Πάντα γράφω στδ 
πόδι.

1) θέλομεν ψήφον καί θά τήν άποκτήσ»- 
μεν. άρκεί νά έπιμείνωμεν

2) θά άγωνισθώμεν μέ δλας μας τάς δυνά 
μεις είς τάς προσεχείς δημοτικάς έκλογάς. 
Έν Ανάγκη θά κατέλθωμεν είς τάς όδούς, θά 
άναστατώσωμε τήν πρωτεύουσαν, θά φωνά 
ξωμε, θά σηκώσωμε τδν κόσμο ατό πόδι.

—Τί Ιδέαν έχετε για τόν Παλαμά, μαιτρ ;
—Δέν τόν γνωρίζω προσωπικώς... Τόν είδα 

κάποτε νά περνάη άπό κοντά μου. Καλός μοΰ 
φάνηκε.

“Εσπευσα νά σημειιόσω άμ·ε<^ς τη σημαντική 
δήί.ωσι καί ήρώτησα πάλι:

—Σάς αρέσει δ Πλάτων ;
—“Α, τρελλαίνομαι... Είνε έντελώς τής σχο

λής μου, ’Εκείνα τά τελευταία ποιήματα πού 5- 
όγαλε μέ τα λονόλεα είνε μιά μούρλια.

“Εμεινα κατάπληκτος :
■—Ποιδς καλά ; Ό ΤΡάτων ; Ποιήματα ;
—Καί βέβαια. Ό Πλάτων δ Μπαρτσαφλιός.

Ακούστε ενα άτδ τά τελευταία του ποιήματα.
Θυμάμαι μερικούς στίχου,-ζ

Μέσ* στό γοτθικό σαλόνι 
Νΐίρεται ή Έτέλκα μόνη.

ΠΙ άλλο:
Κύττα άπριλομάνιτα 
Πόθος γλυκοπίπερος 
Βόσκει τάνθια.
Όσα τ’ άναθήβανα 
Μέσ* στά δενδρολίδανα 
Κι όσα λόγια μώριζες 
Μέσ* στίς άλμπαρόριζες.

Ή άποκά?.υι|πς μέ έκράτησε κάμποση 
σιωπηρόν.

—Τί θειον, είπα έπί τέλους.
—Ναί, βέβαια... Μετά τόν Όμηρο, δηλαδή 

τόν Κακόμοιρο Κεμπέν, δέν έματαφάνηκε ά)λος 
ποιητής τέτοιος.

. Καί δέν είπαμ* πια τίποτε. Έγώ γιατί ε.μενα 
«ϊχό,,η ζαλΜμίνος άτώ τήν τόσ>1 ί»“ν«5 
γιατί έτρωγε τά σηκοτάκια του.

ώρα

Η ΙΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
(Άφιερουτοςι ατήν Χάρα Μπερνάρ)

Ένα τραγούδι πρός τήν τελειότητα. “Ενα δ- 
άσυλληπτο. °Ένας ύμνος πρός τήν θεία

ύσι. Αυτή είν* ή Λόλλα ΙΙέπβ,’ ή μεγάλη ήθο- φόξ-τρότ ; Δεν μαξ τό

Oi» τΛ

’ll προτομή τ«0 Παράσχο»

Τό •.'©μοσχέδιον περ\ Τύπου

"Ενας Βλάχος στδ βουνό συλλογιέται μοναχδς4) Όταν θά γίνωμε Δήμαρχοι δέν θά άνα- 
μιχθώμεν είς κομματικόν άγώνα. "Αλλά καί 
δέν θά μείνωμεν έντελώς αχρωμάτιστες...

Ιδια tlv', 8iv άλλα&ε too· 
(viva 

K* iras ri νομοσχέδιο Ιπήγε στδ χαμένα.

(μονοτίάη,
17à ri τρεχούμενο ντρό xai τής Ιτιάς τό ιμύλλ»,

(πάτα
Θά έσπαζε τούς ποιητάς τούς τεορινούς «ri

(V*

Ό Τσαλδάρης πού περνφ y.&ri τραγουδά» 
(έμπρός του, 

Κι’ ο Βοζίπης μοναχά γυρισμένη έχει την 
(πλάτη.

ΔισπΙ·, Οχ δκττί, ν’ άγαπήση ένα διαβάτη..»

Ή à μυγδαλιά

Έτίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά
Ό ’Ελευθέριος

Κ’ εγέμιστ άπό άνθη πλάτες μΡ ΛγπαλιΛ 
Κ’ έγιν’ αιθέριος.

Τί βιάζεσαι νά φέρης άπο τώρα τή χιονιά, 
Ή παγεονιά μέ τδ ταμείο εΙν> αχώριστη. 
Μονάχη της θά ερΟη ή βαρυχειμαιντά.

Kai θά γινούμ’ άγνώραττοε...

Κ ΑΤΙ ΤΑΔ ΟΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

5) θά προμηθευθώμεν- από τάς ξένας αγο
ράς τα ύλικά ποϋ θα χρειασθοϋν διά τά νέα 

δημοτικά εργ.α

Ό Σύζυγος: Ετοιμάσου Κική γρήγορα νά 
πάμε στό χορό τοΰ «Ντελίς».

Ή Σύζυγος: Δυστυχώς δεν Où έλθω. "Εχω 
πονοκέφαλο, δέν μέ βλέπεις; Πήγαινε μόνος 
σου νά μή χάσης τδ είσιτήριο.

—Κύριε μεσίτη, θέλω μίαν υπηρέτριαν πολύ 
νέαν.

—“Εχετε οικογένειαν ;
—Όχι, άλλα θέλω ν’ αποκτήσω.

6)3) ”Η τό πόδι στόν κόσμο. . g>) Όλοι οί δρόμοι Θά στρωθούν...
ιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιπ iiiitiiniiiiiiiiiiiiii<iiiitiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii>iiiiuiitiiiiiiiiui«iiiiiitiiiii>iiiiiiiiiiuiiiiii!iiiiii>iimiiiimiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii 
ποιός, ή μεγάλη άοιδός, ή μιεγάλη χορεύτρια. I ταϊο πού λέω είνε ή «Ραμόνα» καί τδ «Μπέμπη, 
Μέσα στδ υπόγειο τής Όμονοίας, είς τδ διά- μή λυπάσαι».
λειμμα, άφοΰ είχε ένθουσιάσει όλο τδ κοινόν μέ —"Οταν παίξετε, νομίζω πώς βλέπω τή θεία
τόν χορό της <“Αχ, Μαρί Σά σέ Π αρί», τήν εύ- Σάρα, 
ρήκα είς τό καμαρίνι της.

—Συγχωρήσατέ με, θεία μούσα, άν, λάτρης | ’ 
τοΰ ωραίου, είσεδυσα μέχρι τοΰ άνδηρου σας, ’ 
διά νά έξυαφα^^σω τήν ώραιότερη άνάμνησι 
τής ζωής μου.

—'Γί )-ές καλέ ;... Φοράς φανέΐλα ; μοΰ είπε 
μέ ένα ειρωνικό μειδίαμα.

Τί πνεύμα ! 'Γί χάρις καί στή μικρότερη φρά- 
σι της ! Κάθε κίνησίς της, είνε σαν μία προσευ
χή πρός k τούς Αρχαίους θεούς τού κάλλους.

—Μπορώ νά καθίσω όλίγα λεπτά μαζί σας ;
—“Αν βρής πουθενά νά κάτσης, κάτσε, μοΰ 

είπε, καί έξηκολούθησε τήν τσυαλάττα της.
Εύρηκα πράγματι ενα κασσελάκι καί έκάθησα, 

ρίπτων ένα βλέμμα γύρω μου. Πόσα καλλιτε
χνήματα 1 Τί μουσεϊον πραγματικόν. Ούτε τής 
κ. Σεγκόν-Βεμπέρ τδ καμαρίνι νά ήτο. Αλλά 
γιατί τάχα ; "Αν ή Σεγκόν-Βεμπέρ ύπηρξεν ή 
θριαμβευτική άήίς, ύπδ τήν όποιαν έπέρασαν ό
λοι οΐ σημερινοί Γάλλοι ηθοποιοί, ή Λ όλα Πεπέ 
δέν υστερεί καθόλου. 'Υπό τήν Ιδικήν της ά- 
•ήάδα έπέρασεν (ίλη ή 'Ομόνοια. Τί άπλοϊκή χάρι 

■ έχει έκεϊνο τδ χάρτινο λουλούδι |ΐέ τδ συρματέ- 
νιο μίσχο πού είνε χωμένο σέ ένα παληό κουτί 
γάλακτος Νεστλέ ! Τί άξια θά έχουν έκείνα τά 
δύο περιστεράκια άπό γύι|Μ> πού φι^οΰνται. Πως 
νά περιγράτίτΐ κανείς έκεϊνο τδ κεντημένο ιιέ 
ζωηρά χρώματα κάδρο, μέ τά τριαντάφυλλά 
γύρω άπδ τήν έπιγραφή!«Καί αύτδ θά πέραση»,

—Παίζετε πολύ Σαίξπηρ, δεσποινίς; τήν έ- 
ρωτώ.

—Τί είνε αϊτό, μοΰ λέγει. Κανένα καινούργιο

—*Η Σάρα καί ή Μάρα είσαστε έσύ καί οί φί
λοι σου, μοΰ λάγει ή καλλιτέχνες έξω φρενών 
καί μέ πετφ έξω άπδ τδ καμαρίνι της. “Ετλ έ- 
τελείωσε ή συνέντευξις.

Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡΑΘΗΝΑΪ-ΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Ζαχαροπλαστείου Α' τάξεω$ 

Κάθεσαι, ξαπλώνεις τήν άρύδα σου 
Χτυπάς, χτυπάς σοΰ φέρνουν μία πάστα 
Καί τότε πλέον, άδερφέ μου, άστα 
Μούτζωσέ τα κ’ έπί πλέον βράστα. 
Γιατί άντί νά φάς, πού >^έ>ς, τήν πάστα 
Τ ρώς ήρωίκώς τήν κατσαρίδα σου I

Ζαχαροπλαστείου Β' τάξεω$

Μυϊγες, ποντικοί, Αράχνες, σκόνη, 
Τής βρώμας υλα έν τάξει τά άτού, 
Μπακλαβάς πού τόν τρώς καί σέ λιγώνει 
Καί λουκουμάδες, μέ μέλι... Εμετού 1

Ζαχαροπλαστείου Γ' τάξεως

10 ή ώρα:—Μπαίνεις τρως...
11 :—Καλείται έσπευσμένως δ γιατρός... 
12:—Καλείς τόν συμβολαιογράφο....
2 1)2:—Καταφτάνει δ παπάς...
8: “Ε, στίς τρεις πλέον ΊΌφάς !...,

Σέ πετάν<8 πάνω σ’ ?ν’ αμάξι 
Και πρ» ίωμ-ιή κάΐ παρατάξει 1...

—Είνε όφθαλμολόγος ;
—Ναί· είνε γιατρός γ ι à τ ά μάτια..«

—Καϋμένη, χωρίς νά θέλω Απέκτησα παιδί. 
Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Τί νά κάνω; Πδ>ς 
νά τδ κρύψω ;...

-—Δέ βαρυέσαι, νά τδ ρ ί ξ η ς I ξ <ο..υ

Παρ’ όλίγον διαζύγιον
Πώς τ^ν πήρε μυρουδιά.

Ό Σύζυγος: Ετοιμάζεται καί φεύγη, στδ 
δρά;ιο δμως συνήντησε μια παληά του φιλε
νάδα ποϋ έπήγαινε μέ παρέα στό χορό τοΰ 
«Καπρίς» δπου καί τήν ήκολούθησε.

Ή Σύζυγος : Μόλις έφυγε ό άνδρας της 
έτοιμάσΟηκε, άριοματίσθηκε καί έπήγε στδν 
(p-Aj της πού τήν περίμενε, έςώρεσε ενα μαύ
ρο μεταξωτό ΝτόμινοΥ καί μίαν μάσκαν καί 
έπήγαν στδ «Καπρίς»!

"Οταν ήρχισε νά χορευη προεκάλεσε τήν 
προσοχή δλων. Ό άνδρας της τήν είδε άλλα 
δέν ήτο βέβαιος στην αρχή άν ήτο αυτή. Τήν 
έπρόσεξε κα?.ά τήν έπλησίασε καί άφοΰ έβε- 
βαιώϋη τής είπε μέ τόνον αυστηρόν: Πώς 
έδώ Κική; Λύτή αφού είδε δτι άνεγνωρίσθη 
τού είπε: Ναι ήλθα νά Ιδώ γιατί ήλθες έδώ 
καί σύ καί δέν πήγες στδ «Ντελίς». ’Επειδή 
καί αυτός άνεκαλύφθη δέν έμίλησε.

Ή Σύζμγος (μέ ύφος χαϊδευτικό καί γ»- 
λώσα). ΜΑ δέν μι ΰ λές j ώς μ’ άνεγνοημ-

Ό Σύζυγος: Να σοΰ είπ,ώ Κική. Σέ πήρα 
άμέσως μυρουδιά. Καί τδ λάθος είναι δικό 
σου. Άφοΰ πήγες κι’ Εβαλες Καλιόντα άνθη 
Λεμονιάς τού Βοσυνιώτη ποϋ σοΰ αγοράζω 
τακτικά καί δέν ήτο δύσκολον νά αναγνωρί
σω τήν μυρουδιά άφοΰ δλος δ κόσμος σέ πα
ρακολουθεί έδώ μέσα διότι έβαλες αυτό τδ 
θαυμάσιον άρωμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕΙΛΙΟΗ
lilOIIIIIU ΜΙ ΔΙΗΒΥΝΓ*!

ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΚ1ΟΛΜΑ
Γραφεία ΐ * ΑΟηναε-Κίλιχτεΐα· 

^\>ντάγμ.ατος



Ο ΦΑΝΟΣ

— Τί φυλάς έΟώ ;
— Τα σκουπίδια.

h — Καί γιατί τά φυλάς ;
— Για νά μ h περάσίΐ τό χάρρο καί τά rapri.
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ΕΙΏΦΥΛΛΙΣ TOY “ΦΑΝΟΥ„ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΣ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΔΟΜΛΤΙΟΝ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙΑΓΓΛΟΥΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ APœ

(Συνέχεια έκ τοϋ χθεσινού)
Ό ’Ιάκωβος έτοιμάσόήκε νά σηκώση τό δέμα 

&.Ù νά τό μεταφέοτι είς τήν. τραπεζαρίαν. Τήν 
στιγμι'ιν έκείνην ήκούσΰη tig πυρο&ολκτμός καί 
ρέα σιραϊρα έχτύπησεν είς τήν ύύραν.

—Εμπρός ! είπεν ό Ιάκωβος.
Ή σψαϊρα είσηλύϊ καί άιροϋ όσφύριξεν el; 

νά αντί τοϋ υπηρέτου, έσψηνώβη elç τόν τοίχον. 
Ό πιστός Φαλιιμηπόλος τοϋ βασιλέως ούδόλως 
έναράχΟη. Έ.τήρε τό δέμα καί κατηλύε ταχέως 
την κ?4*ιακα. Τό σκότος κάτω είς την αύλήν ή το 
5αί>ι·. περίπου όκτώ μίτρα. Ό 'Ιάκωβος έπροχώ- 
ρησεν όλίγα βήματα καί έστάΟη. Μία μυστηριώ
δης σκρ,ά ένεφανίσδη ένώπιόν του. Ή το ή σκιά 
4νύς δένδρου !

— JI οίο; five έκεΐ ; έρώτησε μέ χαμηλήν φω
νήν ό Ιάκωβος.

Τό δένδρον κάτι έψνΟύρκπ... καί bdvr^at τους 
κλάδους. Ο γενναίος άνήρ χο>ρΙς νά χάση ουδέ 
στιγμήν τό θάρρος του, ίτράπη ιΐς διακτον φυ
γήν καί μετ' όλίγυν άρδασε κάδιδρο>ς είς τήν 
ίπαΐ'λιν τής μαρκησίας Σαό. ;

Τήν στιγμήν έκείνιιν τό μέγα ώρολόγιον τοΰ 
γοτθικού πύργον τού dv? γειρόμενου παρά τήν 
σιωπηλήν δχδηγ τού δάσους καί έγγυς τής λί 
*νης τών Λ&ρτοκαλλεών, ήρχισε νά σιυαπνη με 
σονυκπον. Όταν όμως ίήδασεν είς τήν όγδόην 
4ραν έσταμάτησεν άποτόμοες.

τ®ίας τοϋ Λουξεμβούργου, κατόπιν δέ διά της 
όδοΰ ’Αγίου Κωνσταντίνου Ιφδασεν άς τήν πλα
τείαν τής Όμονοίας, δπσυ καί άπωλέσδη έντός 
τής σήραγγος. ,

Ό τόσον άδικος καί πρόωρος ύάνατος τοϋ κό- 
μητος Ζερό συνεκίνησε βαθύτατα τήν κοινωνίαν. 
Πολλά καταστήματα Εκλεισαν, i δλ «Φανός», 
είς Γνδειξιν πένθους, δνέκύΐΐ’ί τήν συνέχειαν τοϋ 
μυθιστορήματος.

(ΆκολουθΗ.., 
ή άστυνομία τόν ουγγραφέσ)

“Αφού δέ βρήκε σπίτι νά πάθηση 
ΕΧσήλΟβν dç τόν Οίκον του θεού.
Μέ άλλους λόγους σέ μια έκκλησιά νά προσ- 

(κυνήση,
Κ’ έγονυπέτησ’ έν τψ μέσφ του ναού 
Καί ήλΌον οΐ Επίτροποι καί πέντε δίσκοι

ΑΙτούντες πληρωμήν, 
’Αλλοίμονον, ούτε στον Οίκον τού θεού δέν 

(βρίσχί.1
Στέγην χωρίς ένοίκιον ’Αμήν.

Παφνούτιο;

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΩΝ

—Τί νά συμβαίνη <5ρά γε , «Ιπεν ό ’Ιάκωβος 
βαύ έαυτόν. “Έπειτα ^u»; ένεΟυμήΦη δη ©λ 
τά ωρολόγια τοϋ Λονδίνου «Ιχαν έχραρμάση τό 
όκτάωρον καί δτι πέραν της όγδόης δόν Ηργά- 
ζσντο.

—Πάει καλά, είπεν αγγλιστί καλ έκτύπησε 
βήν σιδηράν δόραν τοϋ κήπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Όταν άνεχώρησεν ό ’Ιάκωβος, δ «αρδς ά- 

£<ηματιχός είσήλθτν έντός τού κήπου seal διά 
»ής εύρείας λεοίφόρου Καρόλου τού ΙΟον ίφθα- 
«τν είς τήν δεν δροστοι χίαν, δπου «βρε τήν κό- 
μησσαν άναμένουσαν.

—Ζητώ συγγνώμην, κυρία, είπεν ό ιππότης,
ΊΙ Ζωζεφίνα ή θέλησε νά τοϋ τάνη τήν χεϊ- 

ρα, άλλ’ έπειδή ή το κουλή ήρκόσθη είς ένα έκ- 
ρραστικόν κίνημα τής κεφαλής.

—’Αρκεί δη μέ άγαπάς, Ίουλκ, είπε, μόλις 
•νγκρατοϋσα τήν ψεύτικη έπάνω μασσέλα, ή δ- 
soia, επειδή βέν έφηρμάζετυ καλώς, έκιυειτο δι- 
βρκως, απειλούσα νά έγκαταλίίψη τόν ούρανύ 
•ωον τής κομήσσης.

Ό Ιππότης τήν έσφιξεν tlç τ’Λ άγκάλην του 
καί èûaùjiaaf διά μυριοστήν φοράν τήν πλον- 
•ίαν ξαν&ήν μπερρούκαν τής Ζωζεφίνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΊΙτο μεσημβρία θέρους. Ό ήλιος 6ane έν τφ 

μέσφ ονρατ·ρϋ απολύτως διαυγούς, ή δό βροχή ’ 
εαΛτσίΌο βραδέως καί μονοτόνως, έδιδεν elç τήν 
«όλιν τών Παρίσίων τήν μελαγχολικήν έκείνφ· I 
Kijiv, τήν όποιαν έχουν δλαι σχεδόν αί άγγλικαί > 
Βάλεις τό φθι νόπωςκη·.

Ό κόαμ; Λίγοι Ζερό, κ-ατ’ εύβείαν Από- I 
Υσνος του ζερό τής ρουλειιας, είχ^ν άπολέσει 
4λην σχεδόν τήν περιουσίαν τχηι είς τό χαρτο- | ! 
KaXyvwv. Τί(ν ήμέραν ίκεινην, dxfoS άπέσυρε I 
νήν τ<ιίΐ-*.υτώαν του κατάύεσιν êw δραχμών 27 ; 
tini Λ') λνπιίν-,, κατηνδιλφη είς τό Καζίνο. Π.ρίν ! j 
^κ,'ίλί-g βΐς νήν Λέσχην, δ·.ήλδσ τής

■......ι ..iMBMaiimilfn

ΚΙ /%1*·36Ι« άτιλουιβτάτη
«JTitpÀMa» ΛΤ

ΔΗΜΩΔΕΣ

Ο ΟΜΕΡ ΙΝΤΟΥΡΜΠΙ
στά βσννά «* ή πέρδικες &i& 

(πλάγυα
Τό γράφουν στήν βοομιχη, λύνβ στα σαλό«ά 
Τό λάν« στό «Άμπασαντέρ». τό lève στοϋ Γνβσ· 

(νάκηΐ
’Ομλρ Ίντβύρμπι πλάκωσε δεκαστώ χιλιάδες U 

Κ.ο(σ)μικάς

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙΣ ΠΟΔΑΡΑΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ

’Οταν' έκ ιερ<ηΐ£λέτης χ’ έσ»ε|.ιμένως 
ΕίΛα νά γράφης κριτικές καί <5(>eç-!l<*Q«Î 
Γιά μχ>υστχ£ς, για πιάνα, γιά άρτίατας 
Καί είδα τις μεγάλες σου ποδάρες...
Αύτδς θά είνε, είπα, ώρισμένως
*0 Ποδαράφσχη ό πιανίστας.

ΟΝΕΙΡΟ
Μιά νύχτα τού τρβΪ-λού καρυα6ολιοΰ 
Τή γνώρισε καί ξαφνικά την Εχασε. 
Ακόιηι νοιώθει τη φωτιά ένός φιλιού 

πού δέν τό ξέχασε.
Καί κλαίει κάτω άπό τη μάσκα σάν παι8& 
Κ ?τ*ο.ς παληατσος ôjiïi δίπλα τραγουδεϊ;
—’Ετσ’ είνε ή γυναίκα κ’ ή καρδιά της 

Στό καρναδάλι της ζωής σκοροτάει 
Mid χούφτα κομφετί —τον Ερωτά της—.

Καί πάει. ..
Tè Μονόκλ

Si”^01025 νά τρώϊ1
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i MUTΗANOL
ΞΞ Μόνον τό ΜΟΓΘΑ.ΝΟΛ &·ραπ«ύβι ίοφαλώς 
Ξ καί ένωΰύνως τήν ουφιλ(δ« ·ίς όλα «ύτής 
= τά στβίδια, διότι πτριίχβι τό θαυματουργόν 

ΡΑΔΙΟΝ
I SETPOi ΙΙΟΪΡΑΤΣΟΣ Ζτοά Π»σμαζόγλοβ 
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ΒCREME TAKYSM
== Κυρία: μου,
ΞΞ « *κοψ«λβ>τικον τής έποχής μας 

«ναι ή ΚΡΕΜΑ ΤΑΚΥ
=== μό τά πλέον θαυμάσια άποτβΑέαματα 
g OEÎFtlI HTQYPATîOS I,oà n.m«wriw

I TRIRADOL
J ο*™ τριραδολ ·*;„ 4«ά Μί
g wup»VBA4 »«Η|0.ις, άρίρ,,,ορο^ς «4
Ξ φυματίωαιν§ 3s?K rams 
ig^mWTC:·····"··"·-··:··-:·:... .·■■■■------------ ·“
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Ο ΦΑΝΟΣ

6 ΓΑΑΛΙΙΙ! ARE! AIAAHMIY
ΚΑΙ ΑίΜΕΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
Cfci (χλέφ) τδ κλειδί

Κλίςρ- vrjj tè âvrixKetta

Corriger διορόών®

KeppuÇi Κορυοβριθές ξβνοδοχβϊ&ν
ύπνου αδιόρθωτου

Couteau (κουτά) ή μάχαιρα

ΚοοτοφέρνΜ ό φέρβτ» μάχαιραν fivtm λδγοο
Rue όδδς

Vremc-rue (βρωμερή) Αθηναϊκή δδό®
Votant δ ψηφίζεβν
Βουτάν ό ψηφίζων δύο καί τρείς Φορέ<
Esok polytechnique Σχολείο? πολυτεκνία^

ΣΤΟ ΛΗΣΤΑΡΧΟ ΚΟΤΜΠΗ
Μή μάς περνάς γυά ήοωας σποτΑαΐος xc4 

(λαμπρός
Γιά τούτα καί για κείνα, 

ΓμπΙ ιττους Ρεντζους, Ζώγηδ^ς· κσά ατούς ί 
(Kovçutfjôeç 'μπρός

Που £χει ή ’Αθήνα, 
Εσύ δέν είσαι τίποτε, 

Ρέ λήσταρχε ξετσίπωτη 
Kai μή μάς xoocooeusaca 
Καί άιντε να κουρεύεσαι

ΕΕσά, μωρέ, διέρρηξες ποτέ σου μαγαζί ?
8? άνέόηκαν οΐ τόκοι σσ® χωρίς νό έχης βΧ- 

(δησι ;
Τδαηπήτης Εγινες χολ μυσ&ωτής μαζί
Κοέ γιαταγάνι κράτησες πού χόόει τη συνβλ 

(δησι ;
âîéc«s στους δρόμους έκοψες œà τό ώτό άν- 

(δρώπσυς ;
Έβοντηξες <Λκόπεΰο, έπηρζς ξένους τόπους; 
ΣτΙς χάρες Εμοιασες άγά, στον Ερωτα Σσιάτ-

(τόνο ;
Sa όταν έπηρες τα βουνά έπηγες μέτ*ά- 

( π ά ▼ » .
Είς άποόηκην βουτηξες σανού, είτ» κρυθης;
Γ&ά νά πλουτίσης Εκσνες, νά πούμε, δ,ττ δή- 

(ποτβ ;
Τότε δέν είσαι τύπχΜΒ 
Mal άΐντβ να χαθής.

ΠΑΤΑΓΑΝ ΑΣ

Η ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ί*ήμα της πρώτης συζυγίας, 
Ό παρακείμενος...

Μοχλόν πρδ βραχέος περισπά*®,
Τά ούδέτερα, Τό άλφα βΐς τύ τέλος 

τών ούδβτέρων εϊν« βρακΚ«

Q

Cf

_____________________________________Ρ
Ο». ΜίΚΡΑΙ ΑΓΓΕΛΙΑΙ ·»* |
.................... ....... .....................1>
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ έτοιμόρροπον &.αμέρατμβ

μηλντελές άνευ στέγης καί κλίμακας, μέ ίδιαιτύ- 
®αν Εξοδον κίνδυνου.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δο^άτισν fttà μόνον κύριον, 
&ς scoi γκαράζ διά μόνον αντοοάνητον.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αίθουσα κατάλληλος 
συγκέντρωσνν καί συμπλοκή».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ δεκάρα πρός πλήρωα,ν κενής ^6- 
«εως είς τδ Κεντρικόν Ταμείο».

ΝΕΟΣ μέ καλάς συστάσεις καί Εχον εΐχ*τή· 
çuw, ζητεί δέαν... είς τόν Χορόν τών Συντα
κτών, (’Αδύνατον)*

ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ ζητεί olxuo tv ί νά υπηρετή 
καί νά ύδρίζη.

ΣΗΡΑΓ3 ζητεί ύϊμχττα. Πληροφορία»

7

Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ

Ή ουνεδρίαοις άρχετατ τήν μεσημβρίαν 
λόγψ τον έπικρατονντος ψύχους. ‘Ο *ν 
ΙΊρόεόρος άναγινοκικει διαφόρους ουντα- 
γάς Ιατρών, μετλ’ δ ή Γερουοία εΙσέρχετοΑ 
είς την 'Πμερηοίαν Διάταξιν. Ψηφίζεται 
είς πρώιην βρ>αδεϊαν άνάγνο»ιν τδ νομο~ 
οχέδιον περί καφέδιον.

Ό η. ΤΡΕΜΟΎΛΙΑΡΗΣ ζητεί νά 
προαιεΰή καί διάταζις έπιτρέπονοα τόν 
ναργιλέ.

01 παραδεχόμενοι την πρόταοιν τον η. 
Τρεμουλιάρη παρακαλοννται νά έγερΰοκτ^

ΠΟΛΛΟΙ ΓΕΡΟΥ El A ΣΤ A1 Είνε ά- 
δύνατον νά έγερδώμεν, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (ένω φτερνίζεται). Πο* 
λυ καλά. Τότε άπορρίπτεται.

"Αρχεναι ή ουζήιηοις τοΰ νομοογεδίο^ 
περί μεταβάοεατς τής Γερουσίας είς τά 
λουτρά τών Μεδάνανν διά θεραπείαν τών 
ρευματισμών.. Τό νομοσχέδιόν ψηφίζεταΛ 
εις a , β καί γ' άνάγνο^οιν.

Τόγ λόγον λαμβάνει άκολού&(θς ύ γε
ρουσιαστής κ. Γεροντόβηχας.

ΓΕΡΟΝΤΟΒΗΧΑΣ. - Κύριε Πρόεδρέ 
ή κατάσταβις, ώς γνωρίζετε, δδν είνε διό
λου ευχάριστος. Κατά τάς παρελύσυαας έ- 
κλογάς έϊχαμεν ρ ε ΰ μ α. . . "Ενεκα τού
του έκρυολογήοαμεν πάντες.

ΕΙΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ. Γκούχ..^ 
γκούχ. . . άμ·ψφ.

IIΡΟΕΔΡΟΣ. Μή διακόπτετε, παρα
καλώ,

ΓΕΡΟΝΤΟΒΗΧΛΣ. Φρονόί έπομό- 
νως, κύριε Πρόεδρε, δττ διά νά άσφαλπ 
σδή πρωτίστως καί νά κατοχύρωσή ό ^9- 
ομδς τής Γερουσίας, πρέπει νά παύση r4i 
φτσάη τό Δημόσιον Ταμεϊον... θά πύ.ευρε- 
τώσωμεν δλοι, κύριε Πρόεδρε.

ΠΟΛΛΟΙ. δΐάλιστα, μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Υπάρχει περί τούτοι 

άναφορά καί τον καύηγητοϋ κ. Βορηά..^
ΦΩΝΑ1. 'Όχι, δχι βορηάς....
ΤΡΕΜΟΥΆ1ΑΡ11Σ. Κύριοι ουνάδελτ 

φοι, ώς όρ&ώς πταρετήρηοεν ό προβήξας 
συνάδελφος κ, Γερονιόβηχας, ή κατάστα- 
οις είνε λίαν δυσάρεστος. Ό ύεαυός τής 
Γερουσίας κινδυνεύει όχι μόνον έκ τών 
άνέματν τοϋ Κεντρικού Ταμείου, άζΐά καλ 
έκτης ψυχρότητας τοΰ λαοϋ. (Π ο- 
ραιεταμένα πτβρνίσματα.) Κατ* 
έμέ, μία λύσις υπάρχει, ή τών μαλακτι
κών. Πρέπει νά προμηύευ&οΰμε καραμέλα 
λες τής γόμας.

—Μάλιστα.., μάλιστα. (’Επευφη
μία ι , δ ι α κ Ο π a I καί β ή χ α ς. )

Κατόπιν μακράς πολυώρου σνζηιήσεως 
γίνεται τέλος δεκτόν δτι «τό γήρας ου γάρ 
έρχεται μόνον» καί ή ατ^δρίαοις διακό
πτεται τή έπε μβάοει τών Ιατρών.

ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

Ο ΧΟΡΟΣ
ΓΗ3

Xavwia,

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ γνάθων ά- 
4κ>ρ0ογραφίαν καί εχβον ώρας διαθεσίμους άνα- 
ΙαμΛάνη, παραδόσεις κατ’ οίκον.

ΟΠΟΙΟΧ ΑΓΝΟΕΙ τά Λάϊφ Χέϊββρς, 
AyvoKÎ τά πάντα,

ΠΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛάΙφ XiWepç <1ν® άνώ-

Σταθμόν Βοηθειών.

ΛΠΩΑΕΣΘΗ πεν&ερά. *0 ευρών τηι-αχχ'-εί- 
TOi νά την κράτηση.

ΑΠΩΛΕΣΘΗ κύανν λυσσών. Π αρακαλε ϊτα δ 
rûixbv νά τόν φέρη είς τδ Λυσσιατρείο» καί Λ- 
μειφύήσετατ.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Ζητείται μηχανικώς διά νά <ΤαΑ- 

τδ δπόγενσν έτομιορράπαυ καφενείου πα^ά τά flltinmilinilllfllllllllltllllfll|lll|l|lllinilllllfl|l!!lllll!ll!inilllir>tilinillltlinnill|t||lll|ll||||||fll|]||lli||l||||||ll|||l|t|l|>]||||ni||||,|||I||t|||||{|||

ΣΕ ΜΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Είναι raC&v καί rôotiijJTj 
α’ £χ€ΐς πολλά χαρίομαια, 
μά ûèy νά ποϋτ τής yenoriâf 
1* άμοστα κακαρίοματα 
ηώς τάχα όυό oè κννηγοϋτ 
KC &κον ιί Αέτβ στά σοχάκια! 
J’tôv êy>a δίνεις την καρδιά, 
αιό> άλλο ιά·.. οκοιάκια.

*© τρίτβι

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙ2 ©ΕΑΤΡΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ίδου ù κάνουν αί κακαι συνηύειαι 
Λιά να γράφης xdfo χρόνο ίργα κρύα 
Καί γιΑ ν’ άνοίγης διαρκώς ψυγεία 

« Κατύστρεψες τό πανελλήνιον, ήλί- 
I (-&UU,

Ό ρβπόρτί^

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΝΑ Ε·ΑΪΦΑΛΙΣΕΤΕ ΘΕΣΙ»
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ΐο φωνογραφικόν μας ρεωορνά}

ο'ι νέοι Σύμβουλοι τής 'Επικράτειας άναμένοντες είς τό 
Χώλ τού Προεδρικού μεγάρου δπως όρκισθώσι.

Όμάς καταδίκων τοϋ Παλαιού Στρατώνας έν άναμονή 
τού συσσιτίου.

Η ΜΙς 'Ελλάς άναμένουσα μετά 
τού άδελφού της τήν έτυμηγορίαν 

τής Ελλανοδίκου 'Επιτροπής.

Ή Ταμάρα μετά τού έραστού της 
Τσιάν-Κοΰ-ΛΙν ή Ν. Κουράκη,

Ή πρόεδρος τοΰ νεοσύστα
του «Σωματείου πρός χατα- 
πολέμησιν τής έχλύσεως των 

ηθών sic τάς πόλεις,

•Η περίφημος .χορεύτρια ~τών 
«Folies Berttères» τών Παρι- 
αίων δίς Marcelle Prevoat 
ή όποια θα εμφανισθή εις 
τόν χορόν των Συντακτών 
μέ τό αγαπημένο της νού
μερο « Η γυμνή χορεύτρια»,

0 Υπουργός τών Στρατιωτικών κ Σοφούληί έπι- 
θεωρών τό Α". Σώμα Στρατού

Ό διάσημος ρεζισέρ τού Βίντερ-Γκάρντεν τοϋ Βερολίνου Ρά 
ϊνχάρτ έκγυμναξων τά ιγκέρλςί του.
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ΐο φωνογραφικόν μας ρεωορνά}

Ό X. Τσιριμώκος· έξερχόμενο5 τής Βοολής. Ό Ιωάννης παπαευθημϊον πρδ τής στάνης του, δπου
άπεκεφάΛισε τελευταίως τόν ληστήν Ζώγαν.

0 αρχηγός τού Λαϊκού κόμματος κ. Τσαλδάρης συσκε- Συμμορία μαύρων τής Φυλής Των Τάμ-Τούμ κα,ιροφυλακτοϋ
πτόμενος μετά τών λοιπών άντιΒενιζελικών άρχηγών· σα'δπως έπιτβθή έναντίον τής έξερευνητικης άποστο-

λής τού Οόκτωρ Νάνσεν.
Rllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllilllllllllllllllllllll........

ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΩΝ[ ΤΟΦΩΣ—.ΤΟΥ «ΦΑΝΟΥ»

Ο ΜΠΑΛΟΣ
Άιντε μπακαλούμ. Μπάλο γαζέτατζη νά πα- 

βίνωμεν, γκεύεζιλήκι νά ίένεται, κέφι νά κά- 
ρνωμεν. ’Αμα τζάνεμ, ντάμαν τέλουσιν νά εκη, 
διά τούτο μπέ σασκίνη να παίρνω κι’ έγώ την 
γιαόουκλοΰν μου Τακουΐτσα. Άναντίν ; ’ Ασκολ- 
σούν μπέ. “Ομως, ίνσ καρντάς μέ λέει, σμόκιν 
νά έΟάνης. ’Ιστέ τζάνεμ, τί τα πη ; Σμόκιν-σό- 
«ιν-έγώ ντέν ξέρω. Τακουΐτσα τά παίρνω, πα- 
ρ&ν τά πλερώνω πεσίνι καί τα πααίνώ. Άμα 
ντέν άφίνει τό γκαζέτατζη νά πααίνη στό μπάλο, 
Αλλάχ μπεληά βερσίν, τάλασσα τά Ιένεται. Ού
λο τό καρντά; άπό Καΐσαρλη τά δρχη καί σαμα- 
τάν τά Ικάμνωμεν. ’Ιστέ, αυτό σωστό πράμμα 
ντέν είνε, παρών να ντίνης καί μπάλον νά μην 
άφίνη νά γλέπη’ σάμπως τό σμόκιν να κάμνη τό 
Αντρωπο.

Άμα τζάνεμ, τί νά σέ λέω 1 Φτοΰ ! Τακουΐ- 
τισα, τσόκ γκιουζέλ είνε καί δνα κολόμπο κου
δουνάτο ποΰ λέοικχν άρπαξε καί ΐφυεν. Βάϊ, 
βάϊ, βάϊ, τζάνεμ. Σασκίνη άντρωπο είμαι, τσι- 
φτιλή είμαι, άλλη φορά ντέν πααίνη μπάλο καί 
παράν τά τρώη μέ για6ουκλοΰν.

Ό Κεμπάμπ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣ1Ν 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δήγμα... γραφής

-Έκείνως του δηήον πέθανε ή γηνέκα ήνε , 
χοίρος.

-"Εληψ α-υνγραφευς εδωσε μίαν μόνον κο· 
μοδίαν. Ο συνγραφεύς έδηλοσεν ότι δεν εχη 
άλας.

----Μία γινή εχουσ-α Ιον εδιλιπιριάσθη.
—Ή χ η e s ζ · · · π™ ^ryow 

κρόκη νά ήνε ζεστές...
----Τροία και αΐξ κάμνουν ένόα.
-—Λ έχουν δτι ή Τροία ήχε τύχη. Άφοϋ | 

ήχε τύχη πώς κατεστράφι ;
-’Αφού ή μίτη σου ίπέστη Ολάσιν καί πα- 

ρίστατε χρήα έγχιρή&εος πρέπι νά ίηοκιφη ή 
μίτη σου στη χ ρ ή α ■■ ■

_Για νά κρεμααθι μιά σκοινογραφία χιά
ζετε σκοινί.

-Ζητήται δακτιλογράφος νέα και κου
τί διά γραφομιχανίν.

_Το μικρό της πόδι ήτο όλο έλαφρότις, 
&λο καμ-ψότις, όλο κ ά λ ο ς. . .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΥΡΙΟΝ
Κατ’ άνακοίνωσιν τού Αστεροσκοπείου, 0 και 

ρός αύριον. εις δλην τήν Χώραν άά είνε νεφελώ
δης wù. αΐ&ριος,μετά βροχών καί άνέμων. θερ
μοκρασία ή κατωνέρα ή άνωτέρα τής σημερι
νής. Άνεμοι άσΰε-νείς foi* Νότου καί υγιείς έκ 
Δυσμών. θάλασσα πλήρης ύδατος καί (ιχθύων. 
£λ·; ώ Al . Έ.
β.ί λλώνου, Έν Έλλάδι πιέσεις’ δάΛτίσνδνΓ”

ΚΟΣΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΝΤΑΝΣΑΝ
Στη; Κατινάρας τής γκαβής δόθηκε τσίπουρο ντανσάν 
Παρέστησαν: ή ’Ελενιώ μέ πατσαβούρα μπλέ νουΐ, 
Ό Άχιίΐέας ό γνωστός μ’ άσπρο ζσυνάρι έντερεσάν 
Και τό Φροσάκι τής μαμής μέ τό Φωκίων τόν νταή. 
’Ακόμη διεκρίναμε και τή Φωφώ τού σουβατζή 
Μέ τουαλέτταν κρεπ σατέν γα ρνιρισμέτη μέ λαμέ 

τόν Κώστα τόν ψιλικατζή 
Καί τό Θανάση τό λεμέ.

Τή Θεανώ, ποδιά άρζάν μέ ροζ πρεντάν άπλικασιόν,
Τήν ’Ασημίνα τήν κουλή, μεταξωτό άπό χασέ, 

Κάλτσες έτάν καί ά π λ υ σ έ 
Καί τσόκαρα Ιμιτασιόν.

Τή Δέσπω τήν άράπαινα, μέ σφουγγαρόπανο σιέλ, 
Πολύ καλή έμφάιχσις ό γυιός τού Φασαρία 

Πού παίζει τή ρα|ΐβία.
Κ’ ή Κώσταινα, βρακί νοάρ καί βρακοζών’ ô).à κούρε)..

Ό Βαγγ&λάρας τής Λενιώ; καί τού χασάπη του Καρρά 
Μαχαίρι σίκ μέ μπλάν λαβή καί Σμίθ περίστροφα κομπλέ 

Πού ήταν άσπρος μιά φορά
Καί ύστερα τόν έκαναν άπό τό ξτλο μπλέ.

Καπά τάς τρεις άρχίσανε ή πρώτες άττραξών
Ώς είδος ραβαΐσι.

Πρώτος σηκώΟ-ηκε δ Λεμές καί μέ πολύ καλή ντιξιόν 
Είπε: «Τήν Παναγία σας, κάνεις μή τό κουνηση.»

Μέ πολύ σάρμ έσπάσανε δύο νοάρ μπσυτιγι
Ή μια στά μούτρα τής Λενιώς κ' ή άλλη στής Μαρή-, 

Καί όπου φύγει-φύγει. ίΤ

Και ίληξεν ή ênafnir.

____ II > ιχΜΙΚΟΓΡΛΦΟΣ ΤΟΥ «ΦΑΝΟΥ»

ΙΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΟΙ - ΙΤΛΑΤΕΙΑΙ- ΣΤΟΑΙ

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, «αρά τό Κβλ-τριοών Τα- 
μείον.

ΑΘΗΝΑΣ,, πάροδος της όδοΰ Παραγκώχ.
ΑΙΟΛΟΥ, μεταξύ περίπτερων μικροποιλητών καί 

αυτοκινήτων.
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, πάροδος Αδιέξοδος.
ΣΤ A ΔI ΟΥ (κατηρχήθη j.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ, μεταξύ Εύξείνόυ καί Ίονίον »- 

λάγους έν &ρρ βροχής.
ΑΧΑΡΝΩΝ, τά Ιδια.
ΑΣΩΜΑΤΩΝ, μεταξύ Πανεπιστημίου »cs Στα

δίου, δ-ίου κινδυνεύουν τά σώματα τ&ν δ«» 
δατώτ· άπό τό αύτοκίνητα.

ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ, παράλληλος της δδοϋ Άσ«- 
μάτων...

ΨΥΛΛΛ, πάροδος μεταξύ καϋισμάτων δ^ρινών 
θεάτρων.

ΤΡΙΠΟΔΩΝ, συνοικία Πλάκας.
ΤΕΤΡΑΠΟΔΩΝ, πλησίον.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, πάροδο; Στράδωτσς.-
ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ, πάροδος Πενεπιστημίου.

Πλατείας
ΑΒΗΣΣΥΝΙΑΣ, παρά τήν Άντίς Άμπέμπα.
ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ (άπωλέοΟη).
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (.τάση; έλευΟτρίας), δπισδεν

Βρεφοκομείου...
ΟΜΟΝΟΙΑΣ, μεταξύ όδών Σταδίου, Άδηνάς, 

Αγίου Κωνσταντίνου καί ΑΙγαίου Π ελά
γους. (Πλωτή).

, ΣΥΝ ΤΑΓΜΑΤΟΣ, είς την άρχήν τών όδών 
Σταδίου καί Φιλελλήνων, άπέτχιντι της όδοΰ 
Έρμου κάτω τών ’Ανακτόρων καί υπό τά 
τραπέζια καί τις καρέκλες τών κεφενείων. 
’Αόρατος,

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΛΙΜί! flmiMIElîim
ΤδΗ ΟΑΝΕΡ. MHEPAIW KAI IBVMHEPT

Γεμάτο μέχρι; ασφυξία; χβές τό «’Αττικόν?, 
όπου έδίδετο ή διακοσιοστή τρίτη συμφωνητικό 
όρχήστρα τής συνιΐυλίας τοϋ ’Ωδείου ΆΆηνών 
τών συΐ'δρομητών τού λαού.

Γεμάτη ή αίθουσα μέχρι τοιούτου σημείου, ΰν 
στε νά έπικρατή Ατμόσφαιρα είς τόν διαπασσον 
παγερά, δι’ δ καί έπροτιμήϋησαν έργα τών τρο
πικών χωρών.

Ή SARABANDE» του Κορσακώφ, ή όποια 
είνε άρρήκτως ένορχιμιτρωμένη μέ τόν Χρισόν 
Π ετεινόν,/εις τόν όποιον τελευταίως έφορτωύη- 
σάν δλαι αί καλλιτεχνικαί προσπά&ειαι, είνε έλα 
δργιον άντισχίξεως, εις τό όποιον ό Βρετανό; 
συνθέτης έκρεάρισε τό μεγάλο του ταλέντο, διά 
τό όποιον ό Βάγνερ μετά τόν θάνατόν του ςίτε 
δτι ΰά παραμείνη μνημείον, έντός τοϋ όποιου ϋά 
ταφή ή σύγχρονος μουσοφιλ\α,

Η έκτέλισις ήμνΟεϊκή. Τά βιολιά Βφυγιιν άπό
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στάνου, ό όποιος όέ>· ήδυνή&η παραανπ λόγφ 
άόναδτσίας.

Τό κοινόν έξαλλον άπΛ ένβουσνασμόν καί καλ- 
ίχτεχνικήν άνάπαλστν, ίμεινι κοιαισμΑ-ο είς τά 
καΟίσματά του, όπου καί έσννέχι<» τάν μουσο
τραφή του ύπνον καί κατά την άπαγε υματινήν 
προόαλήν τής Μαρίας Ποπολίνας II ενταγτώτισ- 
αας.

Είς τόν συμπαΦή διευθυντήν τής δρχήστρας 
κροσετρέρΰτισαν τό «Κονσέρτο Γκρόσσο», ή «Ά- 
•yeXâÔai τού Μυλώ, καί τό Τραίνο τοϋ Ονέγ- 
»ρ. έν μέσφ γενικής δυσφορίας καί φρενίτιδας 
ένθσυσιασμοϋ.

ENIU Wl1BI ΕΛΑΑΜΣ
1ΔΡΥΘΕ1ΣΑ TQ 1841

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ )
ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ) APX 1.193.393.789-2

‘Η λαϊκή στέγη είνε φλεγον ζήτημα ί 
καί χρίνομεν άπαραίτητα διά την χατα- 
νόησιν αντοΰ τα κάτωθι δημοσιεύματα 
τοΰ χ. Δραχούλη,

ΊΓά πρόβληρ,α. *χ4ς Στέγης (1926) 
Κυριώτερα περιεχόμενα Αί πόλεις 
τής αΰριον.— Η στέγασις τού λαοΰ 
—Γενικόν προσχεδιον τής πρώτης 
έν ‘Ελλάδι αγροπόλεως.

Άγροττκή Χτ>μ.τταλττε£α (1927). 
Κυριώτερα περιεχόμενα ’Εργατική 
άνασύνταξις. — Βαθμιαία μεταμόρ- 
φωσις τής Ελλάδος είς αγροτικήν 
Συμπολιτείαν.

^τέγ·ηχαί (1928).
Ή στέγασις από διεθνούς άπόψεως.

ΑΛ Άγροπόλεες (1926). (Επεξη
γηματικόν σημείωμα).

Δκι&Ονές XuvéBpcov Άγροπό 
! λέων (1924). (’Έχ^εσις είς tà Ύ

Μουργείον των Εξωτερικών).
Τ4 α·ημ.α.ΙνΜ, ά-γρότ.ολις (1925). 

(Ένέργειαι τής ‘Ελληνικής Εται
ρείας ’Αγροπόλεων).

Αί Λίέατ ·Λνττλ-ήψατς (1924). Έχ- 
δοσις ’Αναδημιουργικής Εταιρείας. 
Κυριώτερα περιεχόμενα ΟΙ ένοικια 
σταί.— Τό αγροτικόν ζήτημα. — Ή 

i άναλογιχή άντιπροσωπεία.

‘Αποστέλλοντσι όλα όωρβάκ, αρκεί νά στα- 
frvoua καί διεύθυνσις καθαρογραμμένα, 

τδν κ. KQNITAN Π ΑΠΑΑ0ΠΑΝΝΗΝ.
Τυκογραφείον, δδός Φαρρών 41, ΆΜ,νας

ΡΑΤΤΤΟΜΗΧΑΝΑΙ
ΣΙ ΓΓΕΡ

ΜΤΤΟΡΝ & Σ'*

Ute 
mJ I!m\j 
iiZrrV'

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ

I. Γ. ΛΟΤΤΖΙΔΗΣ
Χ«ΐ9θΰργο: ΟΔΟΝΤΟΙ ΑΤΡΟΣ
ΑίΜλβμαΐΛύχος τής Όδοντοϊατρικής Σχολής 

ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
*Ejd τετραειίαν βΐδικώς σπουδάσεις

ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
ίηκηημονκΜής -θεραπείας διά 

αα&ήαβις στόματος -*al ό&όντοοτ.

44 ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΤΑΗ 44 ‘Ομόνοια

h
ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(τζ 31iq Δεκεμβρίου 1928)

APX. 5.700.000 000.—

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έν Αθήνας 
83 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ χαβ" όλη» τήν Ελ1ά8«
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ έν Νέα Υόρκγι : 7 Wall Street 
ΑΝΤΑΠΟΚΡ1ΤΑΙ είςδλας τάς χώρας τοΰ έξωιεριχοβ

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος έχτβλβΐ πάστις 
»όσβως τραηεζιτιχάς έργασίας β Ις τά έσωτερικάν καί 
τά έζωτερ,κόν όηά έζαιρβτικως συμφέροντας δροος 
Δέχεται bé καταθέσεις (είς πρώτην ζήτησιν, έαΐ 
χρο0βσμ(φ καί ταμιευτηρίοο) βΐς δραχμάς καί ζένα 

νομίσματα μΐ λίαν εύνοϊκά έπιτόκια.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΙΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1919 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ EN XIQ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ : ΕΙς ίραχμ&ς καί ξένον νόμι

σμα Γι ο)β
ΘΗΖΑΓΡΟΦΤΛΑΚΙΟΝ : Ενοικιάζονται χρη

ματοκιβώτια άκό 150 δρ. καί άν« έ ι η· 
σΙ«ς. Ανοιχτόν 8 30* κ. μ —1 καί 
8 30'—7.30' μ. μ. Τό θησαυροφυλάκιο·* 
·1ν· άνοτκτόν καί τΑ άπογτύματα το6 
ΣΑΒΒΑΤΟΓ

ΤΑΜΙΕΓΓΗΡΙΟΝ : Μίχρισ 75 000 Ικηλλαγ- 
μλνσν φ^ροβ 6 ο)σ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΙΣ ΤΑΧΙΣΤΗ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕναποΘήχευσις έμπορευμάτων είς τάς άποθήκας τής Τραπέζης έν Άθήναας

ΠΟΥΡΑ EVES
ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

ΚΑΙ ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΣ

Κΐαντάς συστήματος- Έπεσήμιως ά«οΤ»εοετγμένης άντοχής 

ΤΓτμαΙ κάτω το5 συναγωντσμοΰ
Διά τούς συνετά.ρ σμους μεγάλοι εύκολίαι πληρωμές 

Παρακατοδήκαι είς όλους τούς λιμένας
Γενικοί Άν απρόσωποι Α. Π. ΡΕΜΠΟΥΤΖΑΚΟΣ Ιίραξ.τέλοος 45
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IΧΗΜΙΚΟΗΠΡΟΤΟΝΤΡΗI
skaï nran
ΕΑΡΑ [g ASmirilAW 13

Χημικά λιπάσματα, άπλά καί σύνΟιτα. 
Οςέα έν γένβι. Γεωργικά φάρμακα, 

υαλουργεία λευκής καί πρασίνης 44- 
λοτ>. Ύ αλοπίνακβς.

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ

Διά 3 μήνας b ο)ο, δι’ έξ μήνας 
ο)ο καί δι’ βν έτος 9 ο)®,

ΕΙΣ ΛΙΡΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
ΔΟΛΛΑΡΙΑ & ΧΡΥΣΟΝ
Διά 3 μήνας / ο)ο. δι 6 μήνας, 7 1)2

ο)ο καί δι δ» έτος 8 ο) ο

» 1»

g

ΤΕΊΌΝ ΜΕΛΡΟΖ
άπαράμιλλον είς γεΟσιν καί ποιότητ»

Προσέξατ® είς τό άνα> άπλοΟν ίζ·- 
τερικόν περιτύλιγμα : ή άξία 
έντός τοΟ κυτίου. *Απορρίψατε τάς 

άλλος μάρκας

ΓΕΜΙΚΟί AMTIHPaimi &IJ TS1 UKI.U

ΣΙΔΝΕΎ- ΝΟΕΛ Α.Ε
3α Κοραή 3α — ΑΘΗΝΑ1
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I ΟΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΑΜΠΑΡΜΠΕΡΛ |

I Π. ΜΑΚΡΗΣ &
Ξ == ΟάΟΣ ΣΤΑ&Ι0Τ 3 — ΤΗλ

A0HNA1

Σ'* 
13-41 «=

= ’Οπτικά : Δίοπτρα, Φακοί,
Ξ ΓεωδαιτικάκαΙ τΐαΒηματιχά εργαλεία s

Ξ ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ||
ΞΞ τοΒ οΐχοο KERN & Cie AARAU [Suisse) = 
= ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ : ΜηχαναΙ, πλάκες films, χάρτης Ξ 
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Διόπτραι

Η “ΕΘΝΙΚΗ,,
Ή μεγαλύτερα ‘Ελληνική Ασφαλι

στική Εταιρεία.—*Εόρα έν ’ΛΒήν αις.— 
Κοραμ. — Άρι8. τηλεφώνου 1000, Ν4αν

’Αντιπροσωπεύεται καθ’ άπασαν τήν 
’Ελλάδα υπό των έν ταΐς έπαρχίαις υπο
καταστημάτων τής Έΰνικής Τραπέζης

•τής 'Ελλάδος.---------------

ΒΛΕΝΟΡΡΟΙΑ· 
θεραπεία ταχεία ’ 

μέ τά χάπια '
ΓΟΙΊΟΤΙΝ ’ ·
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ΔΡΟΣΟΣ και ΡΟΔΟΥΛΗ Σ 
Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗ 

ΕΙΔΩΝ ΕΠ1ΠΛΩΣΕΩΣ
ΕΡΜΟΥ 37 - ΤΗΛΕΦ.53-96
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Μ lUfflflil» EIUUSUHIS ΣΙΣ
Ο “ΦΑΝΟΣ,, 

ΣΑΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΝ ΤΟΥ 

Κ.ΜΟΥΡΙΚΗΝ 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 8 Στοά ‘Αγτωνοπούλοο
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Ο ΦΑΝΟΣ

ÀBŒIÎΤΗΣΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΙΑΤΕΕΠΣ
ΓΑΛΛΟ! KAI ΠΑΠΑΓΑΛΛΟΙ

TO ΤΡΑΓΟΥΔΙ TOY SSOPTH

ΔΑΚΡΥ ΧΩΡΙΧ ΑΚΡΗ
“Ώρα 4η πρωινή. Άναγινώσκεται ό κα- 

ΐ££λογος καί εύρίσκονται παρόντες 2 βου- 
àsvrdk, ό κ. Βενιζ/λος καί ό κ. Τσιριμώκος.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (καθ’ έσυτόν). "Αν ήξε- 
ÿa πόκερ, θά χάναμε τουλάχιστον ένα καρ- 
ρέ. (Ιϊρός τόν Πρόεδρόν τής Βουλής). IΙού 
βίνε τό ά)λω ασκέρι ; Δέν είπαμε νά αρχί
ζουμε στάς 4 τό απόγευμα ;

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Μάλιστα, κύριε Πρόε
δρε. ’Αλλά έσκέφθηκα ότι αυτή ή ώρα elvs 
χολν ακατάλληλος, διότι οί κ. κ. βσυλευταί 
τήν χρησιμοποιούν μεταάαίνονττς είς τα υ
πουργεία καί τά άπρέ-μιντι. Δι’ αυτό έτοπο
θέτησα κρε,ββάτια εις τάς διαφόρους αίθου
σας τής Βουλής, ώστε νά κοιμώνται έδώ— 
«οιμώλπαι πού κοιμόνται κατά τάς συνεδρι
άσεις— καί νά έχωμεν έτσι έξησφαλισμένην 
τήν απαρτίαν δπόταν θελήσωμεν.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Λαμπρά Ιδέα! Διατάξατε 
λοιπόν νά σήμάνουν έγερτήριοΜ κάΐ προσ
κλητήριο ν.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Νά έλθουν αμέσως οΐ 
κλητήρες μέ τάς νέας στολάς των. (Εισέρ
χονται δύο πλήρεις λόχοι στρατιωτικώς συν- 1 
τεταγμένοι).

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Μά δέν σάς είπα νά κα- 
λέσετε τήν Φρουράν των 'Αθηνών.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ (σοβαρώς). Δέν είνε ή 
φρουρά, κύριε Πρόεδρε. ΕΙνε οί κλητήρες 
πού δάόριοα κατά τόν τελευταϊον μήνα. Τό 
&θος τής Φθιωτιδοφωκίδος ! Μέ αυτούς 
κατέπληξα τον κ. Γκράντι όταν μέ έπεσκέ- 
φθη εις τήν Βουλήν καί τόν προσεφώνησα, 
ώς θά ένθυμεϊσθε, γαλλιστί. ’Αξέχαστη η
μέρα, κύριε Πρόεδρε.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Πράγματι άξέχαστη. Ό- ' 
«ωσδήποτε έλπίζω νά μήν υπάρχουν άλλοι 
κλητήρες.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ.Ύπάρχουν, κ. Πρόεδρε, 
*Εχω άκόμη τρεις λόχους της εφεδρείας καί 
τρεις τής εθνοφρουράς.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Γυμνάζετε τους τουλάχι
στον τακτικά. Θά πληρώσωμεν τά κενά τού 
στρατεύματος εν ένδεχομένη περιστάσει.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ (προς τους κλητήρας). ' 
Ξυπνήστε τοί>ς κ. κ. βουλευτής, ντύστε τους, I 
δόστε τους καφέ και φέρτε τους μέσα.

Ο ΑΡΧΙΚΛΗΤΗΡ. Δεν ξυπνούν, κύριε 
Πρόεδρε. Κλωτσάνε. Είτε ολοι ξενυχτισμέ
νοι στούς χορούς.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Πέστε τους δτι θά ψη
φίσουμε αύξησιν τής βουλευτικής άποζημιώ- 
αεως...

(Πριν τελείωση καλά-κα?.ά ή φράστς, 
είσώίλλουν είς τήν αίθουσαν 318 βοτλ-ευταί 
μέ αλαλαγμούς χαράς.)

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (πρόξ τόν Τσι-ριμώκον). 
’Αχ, κολπαντζή! Άφθαστος τέλος πάντων 
βΐσαι. Γι’ αυτό σ’ αγαπώ.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ (μειδιών μετριοφρό- 
κως). Άμ’ τί μαθαίναμε τόσα χιόνια στό 
κουρμπέτι, κύριε Πρόεδρε (Πρός τούς 
Ρουλευτάς). ’Αρχίζει ή σννθδρίαχπς.

ΤΣΑΛΛΑΡΗΣ (έν άγανακτήσει). Τί 
κατάστασις είνε αυτή, κ. Πρόεδρε!.. Είπα
με απαρτίαν, όχι ύπεραπαρτίαν!... Έδώ πε
ρισσεύουν βουλευταί...

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Καλύτερα νά μας πε.- 
ρισσεΰουν παρά νά μάς λείπουν, κ. συνά
δελφε. Δέν νομίζετε και σεις δτι είνε καλ.ύ- 
«ρα έτσι ;

ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ (περίφροντις). Θά με- 
λετΐ)σω τό ζήτημα καί έπιφυλάσσιηια. νά 
«ώς απαντήσω μετά ένα μήνα. Δέν δνναμε- 
θα νά έκφέρωμεν γνάφας απροετοίμαστοι.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Συνεχίζεται ή συνπδρί- 
•σις. Ύπό συζήτησιν ό νέος κανονισμός τής 
Βουλής. (Άναγινσκει). Άρθρον Ιον: ’Α
ναγορεύεται ή διά ζώσης συζήτησις έπι 
τών νομοθετικών μέτρων τής Κυ6ερΛήσεως. 
"Έκα-στυς βουλευτής δικαιούται νσ. έκφερη 
τήν γνώμην του διά δύο νευμάτων. ΕΙς τό 
τρίτον, έάν μέν είνε συμπολιτευόμενος, προ- 
άγεται αμέσως είς υπουργόν ώς δεινός ρή- 
^ορ. έάν δέ είνε αντιπολιτευόμενος, παρα
δίδεται είς τούς... αστυφύλακας τού Πει
ραιώς.

Ι^ΦΑΝΤΑΡΗΣ (δκψαρτυράμενος). 
Μά, φίλτατέ μου, θά μεταβάλοψεν τήν Βου- 
λην dz; Ποδαράτες tv ήμέρφ έχλογής. Θά 
'ww>â»X(>ioj(X^jîv «al τήν σωματικήν μας 
/ραΐίΐέ^ιον άκόαη ; .
J ' ΟΣΦΥ^ Β0ΥΑΚΫΤίϊϊ 

ÎTH XIOmZMEHH Α8Μ
Ρέ συ τό παραξυλωσες
Τό χιόνι σου τ’ «ψήλωσες 
Κι’ ©λ φυσρς μέ τό βορηά 
Καί ξεπαγιάσαν οΐ άθρώποτ, 
Γό φύσημά σου κράτα το, 
Γό χιόνι σου παράτα το, 
Ασε την δι|Η τη βαρεία

Καί μή μάς κάνεις την Ευρώπη,

vlè ξέρεις γΐ·ά έπίμονο 
Κι* δταν θυμώσω αλλοίμονο, 
Πρέπει τό σόμπαν νά σβυστή, 
Νά, μά τη Βαγγελίστρα 
Σ’ αρπάζω τό χειμώνα σου 
Καί τον αντικυκλώνα σου 
Σου τόν τυλίγω σάν κλχοστή 
Καί σου τον κάνω κουβαρίστρα.

Δέ θέλω λόγο δεύτερο, 
Άσε τόν ήλιο έλεύτερο* 
Ενθάδε δλος ό λαός 
Θέλει την άνοιξι άρά&σ
Οχι καιρό άλέθριο, 

«ίλλ’ όπως πρέπει κ’ αίθρια 
Εδώ άχόμα κι’ δ Θεός 
Γι<ά Ζάππειο ψοφάει χαί Xtœafôa.

Ά&ΐνα5©ί

■

®Si

Κατήλθδ καί του Κράτους τό Ταμείον 
«ης καλλονής διά -νά πάρη τό βραβείου 
Κι* άφοΰ έλούσΟηχβ πολλάκις καί έκτενίσθη 
Κι’ οίκονομίες άφοΰ έκανε πολλας 
Γυμ.νον...πρό τής επιτροπής ένεφανίσθη 
Κι’ άνεκηρύχθη ΛΙϋς.,. ’Ελλάς.
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νος «al έξυπνων άξαφνα). Άπαλλοτρίω- 
σις! Άπαλλστρΐωσις !... Νά μέ δίνετε καί 
μένα...

ΚΙΡΚΟΣ (άγωνιών). ’Αφήσατε τίποτε 
άναπαλλοτράτωτοΎ καί δέν τό ξέρω ;

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Σάς διέφυγε ή 
πλατεία τού Συντάγματος, κ. συνάδελφε.

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Έπανερχόμεθα είς τό 
θέμα. (^ΑναγινώοΜΕί). Άρθρον 2ον. Διά 
τήν καίΌίνκήν άπάρτίαν ιάπαιτούντμι τά Ψτ^φίζονται. 
'βώσαρ-α &e»a w δύο έγδόων» jjeiov iW- i ΦΩΝΑΙ» Mà ψϊΐφίζ/Μα^ Κ; Πρόβ- 
^trnninrnmhtinnnrwlrm.nnnm.^,»,__

όρε, άφού δέν τα άκούσαιτε ;
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Μά είνε άνάγκη νά σάς 

καταπονούμε τώρα με τέτοια ψιλοπράμ. 
ματα .

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Να τ’ ιΐφήηετ» 
αυτά τά χάπια! δέν τά ιρ-όαι !...

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (πταρνίζεται.. <hjx>«! Λ 
ωο,-,1 (Πν,τω Αμέσως νκκρι-ζή σιωπή).

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (τρέμων). Καλά, κύ. 
ρ<ε Πρόεδρε., άπολώτω; <svu<fm<r.\ Καρ. 
μία άντίροησις... ,

ΤΣΙΡΙΜΗΚΟΣ. Σ«ζητη«ς 
Προϋπολογισμού· δ «· Υπουργός των 04. 
Μονοιιινων έχει τόν λόγον.

ΜΑΒΗΣ. "Εχω τήν τιμήν νά προτε.ί-«ο« 
dç τήν Βουλήν τό έξης αίνιγμα: <Τι>ι· ΧΟ» 
ναού τό ένα πόδι, έστηρίχθη ατό νριωδν, ν 
έτσι δίχως δεπανίκια, έαρνάζω έπινόζεια, ία» 
τό σκέλος του τό άλλο, τώφαγ’ ή πυρά Μα» 
γδάλω.» Τί είνε ,

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (θαυμάζων). Τί τρομζρό^ 
οικονομολόγος έγινε αυτός ό Μαρής μέσ® 
σ’ ένα χρόνο !

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Έψηφίσθη.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Νά μάς πήτι Ά 

έψηφισ-δη! Τό φαγωμένο ή τό ίφάγωτο ;
ΜΑΡΗΣ. Δέν υπάρχει πλέον τίποτε Α

φάγωτο, κ. σννάόελφε.
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Καί η Γεωργική

Τράπεζα .
ΜΑΡΗΣ. Θεός σχωρέστην!
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Έν τοιαύτη & 

ριπτώσει, ή Δημοκρατική Ένωσις αποχω
ρεί της συνδριάσεως είς ένδειξιν δκιμαρττ^ 
ρίας. Παρακαλώ τούς φίλους μου να μέ έ> 
κολουθήσουν. (’Αποχωρούν άθρόοτ: δ 

I χηγός τής Δηιιοκρ. Ένώσεως, δ,κ. Παπβ> 
! ναστααίου, δ Παπαναστάσης, δ Άλέκος, δ 
I βουλευτής Μανηνείας καί δ βουλευτής ΘδΦ· 
! ααλουίκης ).

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (μηνίων). Ξαναπές μα« 
νά σέ κάνω βουλευτή και κουβεντιαζόμα
στε !

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (έκ τής θύρας)’< 
Καλέ τί μάς λές ! Κόπιασε καί τού λόγ«$ 
σου νά γίνης Πρόεδρος της Δημοκρατίας9 
Μποίτςί... ’Αποδώ!... (φεύγει).

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ... Έηηφίσθη.
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Μα τί ό*άβολο: φί 

ι, φίζεται έπλ τέλους ; (Θόρι.'όοζ μέγας).
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Άψου! άψουΐ... (άπό»· 

τος ησυχία).
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Κα).ά, κύριε Πρό* 

δρε. ’Αφού τό θέλετε έσεϊς. έι|τηφίσθη.
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ... Ψηφίζεται
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Άψσύ!
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Έψηφίσθη
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. ΨηφίζεταL
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Άψ...
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Έηηφίσθη 
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Ψηφίζεται. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Ά. . .
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Έψηφίσθη.
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Ψηφίζεται άλόζληρσ^

- Ημερήσια Διάταξις.
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Έ^ΐφίσθη.

ί ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Καί άπετάξω τόν £®r 
τανάν ;

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Άπεπαζάμην.
ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Καί πκττεύση Κύ^βίζ 

ι τόν ’Αρχηγόν ημών ;
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ. Πιστεύω είς ένα Άρ- 

! χηγήν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ’ κοιητή0 
; πλειοψηφίας, κόμματος, λέσχης, τϊπχχΐργώι^ 
ί υφυπουργών, βοτλευττών, γερουσιαστών 
I κ.τΛ κ,τ.λ. Ζήτωωωωω ! (Παρατεταμέν«ί 
I χειροκροτήματα).

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (κλαίων ήρβμα). Θεού^ 
μου! Φτύστίτυς νά μή μοΰ βασκαθούν Ι^.

Λύεται ή σΐΎ&δρίασις κοά δ αφαλός τή§ 
Άντισωλιτεύσεως άπό τό ξύλο (έν συττχδέ^ 

ένθουσιασαού).
ΔΟΥΖ.

PANCASTROL
Κατά τών παθήαβων xqù οτομάχοο iud 
τί; &κ·ρχλωριδρίας καί αύτοδ τού ίλκο«κ 

'δ ΠΑΓΚΑΣΤΡΟΛ θαυματουργά 
“Ansipoi ο' οωθίντβς χαί ΒύγνωμονοΟντ·ε

ΠΕΤΡΟΣ HlOÏFinS! ΣτοάΙ1βομαζόΤλ«·

ΤΑ ΠΕΦΗΜΙΣΜΕΝΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑI σι, πλέον ένός τού δλου Αριθμού των βου
λευτών.

Ε^’ΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ. Δέν μάς τό κά 
νετε^λιανά αυτό, κ. Πρόεδρε ;

ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ (έν αγανακτήσει). Να 
μάθετε προπαίδειαν, κ. συνάδελφε!

0 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ’ (έν έξώ|« ). Δέν έχω 
• δρ&ξ ι να γίνω υπουργός των Οικονομικών! 
Γ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ. Άρθρον 8, 20 35, 42.

ΤΝΣ ELIZABETH A.RDEN 
ΙΙνλοϋνναι παρά τζ) ©ϊκφ roü x. 

ΜΗΤΣΟΥ ΓνΙΠΑΧΑΡΙΑ 
<:7ετηκοΰ \fflv'h&oooa’coop 

β ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ 6
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ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

~ A © Η N A ! Ξ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠ)ΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Δέχεται κατα3έσεις είς τό Ταμιευτήριων μέχρι δραχ, [QQ qqq 5 0 >0 

’Ενοικιάζει χρηματοκιβώτια μέ μικρήν ετήσιον ένοίκιον

||^ΙΙ·Μ^

I' Η Η

ϊ Η MN Σ0ΜΜ ΕΙΛΗΣΙΣ Ϊ8Ϊ“ ΦΑΚΟΙ» ■
I Ο ΤΥΧΕΡΟΣ I 
η ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩΝ g 
|· ΣΤΟ ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ■
Is --------------  m

ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΗ ΜΙΑΝ ΦΙΑΤ 520
ΕΞΑΚΥΛΙΝΔΡΩΝ ΑΞΙΑΣ 155.000 Η

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ : πλατεία θεμιςτοκλεοίς 

ΓΕΝΙΚΗ Δ)ΣΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ : ΓΩΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΟΡΑΗ

ΠΑΣΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Ώ είναι μία ΦΙΑΤ 520 ιιμεισίη Ίδ Jépovv | 
Ig δβοι Ίην μείαχειρί^ονιαι. ΖΚομψή. άΤΊναωαν- g
g Ίιηη. <Τρήμορη. 3ΐοχνΊεχής. |
U Η ΦΙΑΤ 520 (Βον dà ηερδίση δ ενχερος g 
Η ιον οαρώΙοΌ άριδμον Ίοϋ ΖΥίεμάμον ίδ,αχείον g 

Jj= Ίον SCopov ιής 'βνώβεως ιών £ννΊακΊών είναι | 
ξ Η κχειβΊή. ”&χει 6 ηνρμνδρονς. Τεββαρες δύρες. \ 
I S Ήύο αρρίρεις άνΊαμμακΊικονς ίροχούς. 57ίνα- | 
I g ΐϋΊνσει ΊαχύΊηια àœb 8-40 χιρμόμεΊρα ενιδς | 
S fg 8 δενΊερομεωιΐϋν. 3Υίε εν δοχειον βενζίνης | 
I διανύει 140 χιρμόμ. με THISI DISECiI,.·
F ί ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

Γ^Γ^Γ^Τ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ! ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ

ΓΚΡΑΗ TIPS

g ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΕΞΑΚΥΛΙΝΔΡΟ 
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ;

βά τόν άναγγείλλοον αύριο τό πρωί ή «Άκρό- 
g πόλις», τό « Έλεύβερον Βήμα.», τό «Εμπρός», ό «Ήμβ- 
g ρήσιος Τύπος» Λ «Καθημερηνή», ή «Πατρίς», ή «Πρωία», 
g ή «Πολιτεία», ό «Ριζοσπάστης» καί τό «Σκρίπ», τό Οέ 
g άπόγβομα ή «Βραδυνό», τό «"Εθνος», ή «Εστία», ή 
g «Εσπερινό» καί ό «Ελληνικός Ταχυδρόμος».

= ΜΕΓΑ ΕΠΑΘΛΟΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ =

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΑΣΙΣ 2200 Μ,

ΔΙΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟΥΣ ΙΠΠΟΥΣ ΔΡΧ. 150.000

ΠΟΥΡΑ EVES
WWlllillM
jj|luiiitillllllllllliiiiii:biiiiiiiiiiiiiiiiiiii;niiiiii'Hi:iiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiliiiiiiii«iiiiiiiiiiiimiiwiiililllliiiiuuillin^

g —^4^ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ ΠΑΤΡΩΝ ----

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
•η μ-όνη ά«’ ενΟεέας ά-ττο τό χωρ£ον Αεικέστεχα 

ΤΟ ΕΚΛΕΚΤΟΤΕΡΟΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΝ ΚΡΑΣΙ

ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΔΩΔΙΜΟΠΩΛΕΙΑ ΚΑΙ ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ προαςτειου an

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΥΡΕΤΕ
Τό μόνον προττ-υλακτικόν άπό τών άφροδισίοιν νόσων είνβ

το AMOR
"Οτι χσOf νέος πρέπει νά τό εχη ώς έφόδιον διά να προπυλιΈρ τηνι^ ιίιιντου· 
"Οτι ûv τό δοκιμάσετε μ νον μίαν φοράν δά πειοιΊήτε διά ιην αξί αν του. g 
"Ο/ι λόγια, όχι ρεκλάμες » ,
Ί,’, έι ει.,υ τό ’Ανώι ιο. ·\ .ι·η Συμβουλιον δια των υπ «ριΟ. 420 και g 
60IJ άδι ων του Χ.α πωλεϊτι·. ik όλη τά φαομακεϊα εις πολύ μ.κραν τιμήν g 
■/τίιιιν τί,ς ι'γείμς τών νέων. I live ευισιιόν, ει-χρησΐον, ευχ οιστον,
7,,'τ.,ϋιηη nu προ ν. V Ελλ ό.< Γωι-ττε Εταιρείαν

Ε Δ II . Άγ. Κωνσταντίνου 211.

fsjl « -rTomotari» “ϊ,'ίοιι
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ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

âYO ΕΡΒΤΙΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
Προκειμένου rà έχφράαω ιόν έρωτά 

1»οΐ· είς γνώριμον δεσποινίς, μετά τής ό- 
ηοίας σκέπτομαι νά ένωσω ιόν βίου μου, 
άπετάθην είς στενόν μου φίλον, ό όποιος 
μου άπέοτείλε ιό άνιίγραφον της έπιοιο- 

τήν όποιαν έγοαφεν εις την ήδη αν»>- 
οτήν του, ηρεύνηοα δέ καί ιό συρτάρι τοϋ 
πάππου μου, είς τό όποιον ε βρίσκονται έν 
ειδει κειμηλίων at διάφοροι έπιοιολαί του 
προς την μακαρίτιοοαν μάιιιιην μου. Πα
ραθέτω λοιπόν την έπίοτοληϊ·, διά τής ό
ποιας ό πάππος μου έζήτησε την γείρα τής 
μετέπειτα συζύγου του και ιό άνιίγραγον 
ιής έπιοιολής τού φίλου μου.

• · *

Η ΜΙΑ:
Σάββατον 16 Μαρτίου 1S29. 

’Αγαπημένη μου,
Έ,τέρασα χθές άργά τήν νύκτα άπό τό σπίτι 

<τας καί έτόλμησα —ήτο τόλμημα αληθινόν, δι
ότι δέν είχε δύσει άχόμη ή σελήνη, ή όποια ί- 
φώτιζε τόν δρομίσκον— έτό?μησα να σταθώ 
κάτω άπό τό παράθυρόν σας, Τό μικρόν φως 
της κανδήλας, τό όποιον φαντάζομαι νά καίη 
έμ-ιρόσ είς τά εΙκονίσματα, έχά.ιζε τήν ανταύ
γειάν του είς τά ρόδινα σας παραπετάσματα καί 
άπάτω άπό αυτά —συγχωρήσατέ μου τήν αμαρ
τίαν— σάς διπσθανόμιμ-, πολυαγαπημένη μου, 
κοιμωμένην τόν άγιον ύπνον σας. "Εμεινα έκεϊ 
έπί μακρόν, παρ’ ολον τό δριμύ ψΰχος της νύ
κτας καί ήκουον τήν καρδίαν μου νά πάλλη τό
σον ίσχυρώς, ώστε έφοβούμην μή σάς ξυπνήση !

Μαρία. Είνε δύο έτη τώρα, άφ’ ής έγνωρΐ- 
σθημεν κατά τήν άλησμόνητον έκείνην έσπερί- 
δα τοϋ δνάδόχου μου. Καί έξ ήδη μήνες παρήλ- 
θον άπό τής στιγμής δπου έτόλμησα να σάς έκ- 
μι τηρευθώ τόν βαΰύτατον έρωτά μου. Κοινω- 
νν-/ ήδη τοϋ τρομακτικού αυτού μυστικού κατέ
στησα τήν μητέρα μου, ή όποια ευχαριστίας θά 
σάς εόλεπε κόρην της, έάν ηύλόγει καί ή συναί-

βνας άάναίος καϊά Ιον χειμώνα Ίον 1929

Ayioç JléTpoç —ΤΙ δουλειά ëxanveç ;
Έ ψυχή. —Δάσκαλος “Αγιε Πάτερ.
“Αγιος,Πέτρος.—Καί άπό τΐ πέθανες ;
‘Η ψυχή — Εκ του ψύχους I
“Αγιος Πέτρος . — Πέρασε είς τόν Παράδεισον.
Ή ψυχή. —Δέν μέ στέλλεις, άγιε Πάτερ καλίτερα «Ις 

τήν κόλασιν να ζεσταθώ όλίγον !...
Illlllllllllllllllllltl IllllllllllllllllllillllllltlllllillltlllllllllllllllltlllllllllllU’lllllllllllllIlllIII i(iilli|||||ill1|||ill|ll|IMIimnil|!lllllllilllinillllllllllll>llllllllll

Ο ΧΟΡΟΣ TON ΙΑΤΡΟΝ
νεσις των γονέων σας τήν ενωσίν μας. Δέν 
γνωρίζω διατί, άφοϋ μέ τό ανειρόν μου έχω πει- 
σθή δτι οί πόθοι μου δέν -θίγουν τήν αγνήν σας 
MwAv *ώ δτι άς τόν έρωτα τόν Ιδικόν μου, τήν 
συναίνεσιν τής μητρός μου, τήν εύλογί-αν των 
γονέων σας, θά προσθέσετε σείς εν «ύγενέστα- 
τον Ναί.

Είνε τετάρτη πρωϊνή. 'Ο λύχνος μου δύει καί 
τά βλέφαρά μου κλείουν εύτυχή δτι ίσως άπυ- 
λαύσουν έν όνείρφ τό όραμά σας.

Τήν έρχομένηγ Κυριακήν θά στέκω ©Ις τόν 
πυλώνα τού Αγίου Φιλίππου, άνάμενων tîjv ώ
ραν κατά ,τήν όποιαν θά περάσετε νά προσευ- 
χηθήτε. *Έν βλέμμα σας δύναται νά μέ κατα- 
στήση εύτυχή, ένφ ή αδιαφορία σας δύναται γά 
μοϋ άποδείξη τό άχρηστον και μάταιων τοϋ κό
σμου τούτου.

Μέ τήν καρδιάν γονυπετή άσπάζομαι τό ΰ- 
κρον των δακτύλων σας, πολυαγαπημένη μου.

Ό αΙωνίως Ιδικός σας ί 
Ετέ φανός

Η ΑΛΛΗ:
Σάδύατον 16 Μαρτίου 1929.

Τό ζήτημα δέν είνε σπουδαίο. νΑν, καί. επιμέ
νω είς τήν ’Ισπανό, ένφ προτιμάς Ρόλ-ρουΐ, αυ
τό τό κάνω γιατί ή Ισπανό έχει κα^Αίτερα σου- 
σπασιόν καί καροσερί γαλλική. "Επειτα δικαίω
μά μας νά έ’χωμε δύο, έφ’ δσον άλλου πηγαίνεις 
συνήθως έσύ καί άλλου θά πηγαίνω έγώ. ‘Η , 
σκέήπς μου είνε —μιά ποί> άγαπιοψαστε— νά ί 
φύγω έγώ μέ τήν Λόλα (ξέρεις, είνε δύσκολο δ- 
ταν συζή κανείς τόσους μήνες νά τά χαλάση) । 
για τό Σαίν-Μωρίτς καί τ·ά πεταχτής έσυ ώς τό . 
Παρίσι τήν έίιυιξι. Έκεϊ κάθισε σ ένα ςενοδο- 
χεϊα, διασκέδασε, χόρεψε, φλερτάρισε —αυτό τό 
τελευταίο δέν ανάγκη νά σου τό είπώ και τη- 
λεγράφησέ μου είμα βαρεθής νάρθω . Ελπίζω 
δτι ώς τότε θά έχω λικιντάρέι μέ τό πρόσωπον. 
Καί κάτι άλλο. Μοϋ είπαν δτι έχει; παιδί. II αρ 
δη τά βαρυέμα. , δέν θά σέ στενοχωρήσω Λν 
τό θέλης καί ού. Τό κρατείς ή τό βάζομαι^ παν- 
βιονά, άδιάψορον. ’Οπωσδήποτε, έγώ τήν έιτοσι 
μας τιήν άπεκράσισα άπό τήν ημέρα πού είδα τή 
φωτογραφία σου στήν «Φεμινα» πώς τό κα- 
τώρθωσες ;... ’Επλήρωσε ό γέρος ή είχες κα
νένα γερό μπονε είς τό Παρίσι ,- σι*νεπώς δεν 
ίχ·ε<ς ν’ άνησυχής, άν άνησυχΰς. Τα χρηματικ-α 
τά έχω ήδη κατχη'ίσει, καί δέν έπρόφβασα μεν | 
να γίωρίσω τόν πατέρα σου, ά>^ά εστει/.α τόν 
fii-Ορωπό μου «ά σχεδόν τά ίχονν Λεη: W(X- 
σμένον ποσόν μετρητά, άλλα είς ραντ, το τα 
ξεί& σου, διατροφή δσανν τυχόν παιδιών υπάρ
χουν, καί περίπτωσιν δναςυγίου έπιστροφη 
τών μετρητών. ,

Αύτά, άγαπητη ^>υ καί στείέ-έ μου μισ φω
τογραφία σου, διότι βχασα τήν <Φημΐν<ι> καί μοϋ 
ϊίνε Αδύνατον νά θυιιηθώ άν είσαι έκείνη που 
Ιφοροϋσε χθές στό τέννις ρόζ ή γκρι καπέ?-?Λ ή 
ή ψηλή μέ τό. σκούρα.

Où μοϋ τηλίχρωνήσης ΐθ-δΐ δν είσαι έντελως 
βτί,ιφωνη. ΤΑτ είσαι, τά λύμβ αύριο τό πρωί καί 
μεθαύριο παντρευόμαστε τό πρωζ- καί φεύγω τό 
βράδυ.

Τσώου
ΡφΠ$

A .
Συμβούλιο ν

Μέσα οτή φουρτούνα, στο κακό τοϋ φττει^^οϋ χτεμ<ονο- 
Μόσα στη λύσσα τοϋ βορριά καί τον άντικυκλωνος 

Μεσ’ στη φριχτή κακοκαιρία, 
Ο κόσγιος άπεφάσισε λιγάκι ε£α> να τό ρίξη 

/Γι’ άφοϋ ή ούτως ή άλλοιωζ θα 31 άη άπό ψϋξΐ 
Νά πάη αηό επτραξιον κι’ &ιιό αστεία κρϋα.
Κ’ έτσι συνήλθαν κ’ al γιατροί και εϊηανε νά χάνουν 
"Ενα χορό εηίσημο, αλλά χαί ζανηρό.
Kai όσους δεν επρόφθασαν άλλοιτσς νά τους rteCdvov^ 

rà τους πεθάνουν άπό τό χορό.
Ρετσέτα

’Επήραν ευθυμίας δυο γραμμάρια 
Άντιμελαγχολίνης σωληνάρια 
Βεν ντε Κσλά τοϋ ποτηριού ή καί. τής κούπας 
Σαμπάνια κοχλιόριον τής σούπας, 
Βεντούζες με τής μπύρας τό ποτήοιϋτ 
Και για τμιρωτο... ενα είσιτιηριον.

Κατόπιν δε μλ δρεξιν νεότητας σφριγάιύης 
ΈρρίχτηκαΛ· είς τό χορό χωρίς χρονοτρι^άς 
Και έτσι δπρακάλεσα*' και λίγας Αφιδρώσεις 
Kai μερικός απαραιτήτους ί ν τ ρ ι ë ά ς. .Μ

II'.
Άνάρρωσις

----Μα τί συμβαίνει, ρε παιδιά ; Γιατί αύτή τήν ώρα 
Εις τήν Αθήνα απόλυτος επικρατεί υγεία, 

Γιατί σφαλούν τά φαρμακεία ;
Γιατί κι’ ό βήχας πέρασε κι’ δ λίγος κι δ πολύς ;
Άπάντ η σι ς.----Διότι όλοι οί γιατροί ενρίσκονται εις ιό Νιε/.ΐς !

Γ'.
Μα τί χορός,, αλήθεια, σικ μό κεφαλός σοφάς !
“Εβλεπες όλους τούς σοφούς καί τάς μεγάλας κορυφάς 

Και έβλεπες τήν ’Επιστήμη
Νά σοϋ χορεύη το ταγκό καί τή Ραμόνα με τσαλίμι, 
Κ’ έβλεπες όλους τούς σοφούς ντοκτόρους εν Άθήναις 

Και παντός κλάδου ειδικούς.^
Μα ήτανε μέσ’ στο χορό και μερικές γιατρίνες 

Πού μας εκάνανε καρδιακούς....
Κ' ή έσπερις των Ιατρών, πού λές, καί ό χορός των 
Στό τέλος μετεβλήθηκε είς έοχπερίδα άρρωστων...

ΤΟ ΦΡΑΚΟ

H WEA ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΜΟΥΣΙΜΗ, ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΤΕΡΟ
Λαμβάνετε όλίγας λέξεις έκ τοϋ Λεξικού πού 

νά έχουν όμοίαν τήν κατάληξιν. Τάς θέτετε τήγ 
μίαν κοντά εις τήν ά)λην ούτως ώστε ’νά ύπτν 
τελέσουν στίχον. Κόπτετε κατόπιν ένα τίτλονί 
αισθηματικόν. Ά'ζολούθως βράζατε... όλους τούς 
κριτικούς καί σερβίρετε.

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗ ΡΙΓΑΝΗ
Παίρνετε μίαν ύπόθεσιν, ιΐς τήν όποιαν βάν 

ζετε όλνί·/ην π)χ>κήν καί δράσιν. Κατόπιν κύπτε* 
τε μερικές σκηνές... άπό άλλο έργον καί τίς 
προσθέτετε. Τά βάζετε όλα αυτά άς τήν χόι 
τρο μέ. άρκετό νερό, ώστε νά γίνη &τέρ τό 
δέον νερουλό τό Φεμτρικόν έργον. ’Ακολούθως 
ρίπτετε έντός τοϋ σκεύους ψιλοκομμένο μαϊντα
νό, άννθο καί κρεμμυδάκνα. Τό άλας «ίνε περιτ
τόν....

Τό φαγητόν αυτό γίνεται καί μέ λ ο τ ο a 
π ο ύ λ ι...

ΣΛΧΛΛΜΑΡΕΣ ΑΛΑ ΦΙΝΑΝΣΙΕ
Γίνονται κατά δύο τρόπχχυς. Ό πρώτος τρό

πος είνε yà μουσκέ·»ίκ>υν τ’ άστεϊα είς 
ύδωρ έκατον δραμίων- ό δεύτερος elvz νά δο
θούν άπ’ ευθείας dç τό τυπογραφείον τού «4φψ- 
νοϋ» w. στοιχειοχετηθοϋν «ai νά ««ελεδοπσνη- 
θοΰν. ’Εάν έκδοθούν είς βιΑλίαν τότβ πρέπει τό 
βιβλίον νά είνε πολυτελές «ai δεμένον. 
τούτο είνε άδύνατον, τότε πρέπει và rive Sea 
μένος δ συγγραφεύς.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ
Λαμβάνετε ένα μστίό > ξένης μουσικής, κατό

πιν παίρνετε μερικά ρεφραχν άπό ζέτηγ άώσης 
μουσυκήν και τά προσαρμόζετε άς τό ξένον μο- 
τίβο. Καί σερβίρετε τόν έαυτόν σας «Ις μσυσικο- 
ρυνθέτην. ’Εάν τό ξένον κομμάτι σάς ψανή πολύ 
ξ i V ο V, βάζετε πολύ όλίγον λεμόνι τώ δή 
•λεϊ μονοκόμματον άφίνετε νά σ&ς, 
τό προσφέρουν <Α -θαυμαστοί «ις.

Αφού σερδίρετιε, τονύζε-τ? olç p
. τ ζ ό ρ ε.

ΓΑΜΟΙ
Μέ μιά σάν χοϋχλα άπό κερί
Παντρεύτηκε ό Στρατής άπό τό Περιστέρι
Κ’ ίτσι ό καϋμένος θά κράτη.... πάντα κβ^ 

_ χέρ*. j

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ
Εκείνος &οανε τό τράμ, καί γιά γραμμή 
“Επεαε έκείνη ποδχε άφράτο δέρμα
Κ’ έτσι αθώα παίζοντας, φθάσαν ευθύς... écQ 

(τέρμα, j
Ρ. Νά$

Q_______ ________________________ ρ
1»===^ ΘΕΑΤΡΑ

σ — ύ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΙ. «“Ορνιιθες» Άριστοφάνους. ί
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ. «Ή Α. Μ. ό Φαλι-έρως». ?
ΑΠΟΛΛΩΝ. <Κάθε Σαββατοκύριακο άπόγπψ 

ματινή».
ΤΡΙΑΝΟΝ. «Στραγαλάκια Άρμηρίϊ^’
ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ. ’Αργεί.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΣΠΛΕΝΤΙΤ. «Κάποιος νέος», ύ όποιος έπωφε·, 

λούμενσς τοϋ σκότους παρενοχλεί τάς κι> 
ρίας.

ΑΤΤΙΚΟΝ. <Τό λιμάνι των ...κρύων».
ΙΝΤΕΑΛ. «Ό άγγελος τοϋ σκότους τών Α
θηνών» μέ τήν ΙΙάουερ.

□|||2ΙΙ|ΙΙΪΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐηΛΙΙΙΙ1ΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ,Ι!1ΙΙΙΠΙΙΙΙΙ'ΜΙΙΙΙΙ!ΙΐΓιΙΓιΙΙΐηΐΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙ!ΙΙΙ<ΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΗΙ|ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΐ:ΐΙΙΙ||  ̂

ί ΑΙΛΦΗΜΙΣΤ1ΚΗ «WJMltt ί

I wÆtop K»P»rF.s?r» « ae.iKAi |
·= ^^w«iyagBC<iingnwK3^<ifl ξ
ί ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ· άήμοα«ύαε« καί διαφημ'σί,ς ôtà τδν Ιφψερίδων >ωΙ g 
g xal περώδικών Αθηνών χ«'· έπαρχον.
ÿ PKTFAFI . Παντές είδους καλλιτεχνιχάς διαφημίσεις χ«ί έκδόσεις μέ συν- = 
g ,ργάτΓς άνεγνωρισμένους καλλιτέχνας, διαχοσμητάς xal είδιχώς χατηρτισμέ- | 
= νους δι’ Ι'λάοτο'} είδος οιαφημιο νάς. =

I ΙΙΡ(1Τ0ΐΥΠ9Ι ΠΑΑΪΤΕΛΕΠ ΜΑΦΗΜΙΣΤΙΚΜ ΕΚΑΠΣΕΙΣ |
Ι| ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ।

I -Αντιπροσωπεία τή» ,έν θεσσαλονίχη διαφημιστιχής δργανώσεως

I MAX. ΜΕΣΣΟΥΛΑΜ g
g = ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0 =
limmiiiiniiiiim... ιιιιιιιι.. ........... ...... Liiiimmiiiimiiimiiiiiiiiimmiimiimiiim^^^

ΠΩΛΩ: 1) 4ορ. πλησίον ΣΥΝ)ΤΟΣ εΐ- 
σοδ. 410.000, δάν. Έθν. 1.125.000 άντί 8 
1)2 έκατομ. 2) Ήμιτρ. κενήν δυτλοκ. Κολω- 
νάκι 1.100.000. 3) 3ορ. στερεάν, άφορολ. 
τριπλοκ. κενοί 2 όροφοι καί είσοδ. 60.000 ΜΑ- 
ΚΡΥΓΙΑΝΝΗ, T. Τ. 910.000 (μεγάλη ευ
καιρία). 4) 2ορ. γων. μέ μικρόν κήπον 440. 
ΟΟΟ,ι 5) Μονοκ. άφορολ. πήχεις 380 δε£ιά 
ΆγάμοιΥ 330.000. ΖΜ'ΓΩ χρήματα δι’ Ασφα
λείς ενυπόθηκους το.τοθετήσεις. I. ΣΩΤΗΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σταδίου 28 Μέγαρον Έφεσταυ 
Τηλ. 57—80.
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ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΚΔΟΣ1Σ "ΦΑΝΟΥ.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΩΡΑ 3 1)31 Wffl MPHOOWm ΩΡΑ12112
ΗίΟβΕΙίΜΜ

Ο ΑΧ MET ΣΩΓΟΥ
Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ
ΚΥΡΙΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
ΛΟΒΪΛ’ΑΒ, 17 Μαρτίου. — 

Οί «Τάϊμς» έν ζυρεω άρΟρω 
σχολεάζοντες τό άρβρον τού 
««2»ανού» περε παγερών άστείων 
έζ παγετού έ—π ά γ ο νται; «'ΕΕ 
καταδίωξες τού χαρτοπαιγνίου 
ούδεμίαν σχέσιν έχει με τό ζήτη
μα τής ανεξαρτήτου αλβανικής 
εκκλησίας. Εδρόζεεται ασφαλώς 
περί παρεξηγήσεως, ή όποια ο
φείλεται είς τήν φράσιν τού ««5>α- 
νού» ότι «οι ’ Αλβανοί παίζουν 
έπικίνδυνον παεγνίδεον, συμπερι 
φέρονται ώς τζογαδόροι άκολου- 
Οούντες τύν Άχμέτ Τζόγου ζαε 
πολιτευόμενοι ώς άνθρωποι τού 
τζόγο ο...»

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΣΕΡΒΙΚΑ
ΓΕΧΕ1Ή, 1Τ Μαρτίου.— 

ΑΛ αυνομιλιαι των δύο αποστο
λών έπί τής άνακήρύςεως της 
ΛΊΐς Χερδίας ζαε της προσεγγί- 
σεως της Μίς Ελλάδος έξηκο- 
λούθησαν καί σήμερον.

Λί έκ τής. αύτής πηγής είδή- 
σεις περί άναζηρύαεως καί τής 
Μις ΚΛζάίνης έγένοντο δεκταί 
μετά ζωηράς εύχαριστήσεως υπό 
των ένταύθα πολετεζών κύκλων. 
Τύ γεγονός αύτό, τερματεζον 
την έλληνοσερβικήν έζκρεμότη- 
τα, είς την όποιαν κατά μέγα μέ
ρος όφεελεταε ή αστάθεια όλο- 
χλήρου τής βαλκανικής πολιτι
κής, προβλέπεται ότι θά άσζήση 
βαθείαν έπερροήν έπί των χορευ
τών τού «ΛΤτελες».

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Π1ΡΙ2ΪΟΪ, 17 Μαρτίου. 

— Τηλεγραφούν έζ Μειραιώς, 
δτ& αέγυπτεαζόν άτμόπλοεον πε-

!!ozmmjsKwoffi| 
ΙΑΝΗΣΥΧΙΑΙ jl moi 
ΙΔΡΙΜΥ ΑΡΘΡΩΝ 
ΤΗΣ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ “ΠΡΩΊΑΣ,, 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ TOT ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι1Α 1*1222101, 16 Μαρτίου.
*Ο εν Δραπετσώνα τού ΕΒειραε- 
ώς άνταποζρετής τής Μαρεσενής 
«ΒΕροίΕας» τηλεγραφεί οτε ή με
ροληπτική στάσις τής ’Κλλανο- 
δίζου ’ Β£πετροπής ζατά την άνα- 
ζήρυξιν τής ώραεοτέρας τού Εδεε 
ραιώς, έπροξένησε ζατάπληςεν 
εές τούς εν Εύρώπη διπλωματι- 
ζούς κύκλους. 'Ολόκληρος ό γαλ 
λεζος Τύπος κρίνει μετά πολλής 
ορεμύτητος τά αποτελέσματα τού 
διαγωνισμού ζαε δικαιολογεί 
την έπέμβασιν τού ζ. τί£στζν 
Τσάμπερλαιν υπέρ τής Ιδουλγα- 
ρέας είς τύ ζήτημα τών άποζημι- 
ώσεων. Τό άρθρον τής Ιϊαρεσε- 
νής «Πρωίας» ζαταλήγεε ώς έ
ξης: «*Ο ΙΙεεραεεύς είναι λεμήν 
είς τόν όποιον προσαράζουν πά- 
σης εθνικότητας πλοία ζαε ένεκα 
τούτου όφεέλεε να είνε ήρεμος 
ζαε άζυμαντος. ΟΙ ζύρεοε τού 
Πειραιώς δέν έχουν δικαίωμα 
να προζαλούν τρικυμίας μέ τούς 
δεαγωνεσμούς τών καλλονών. 
Ή 'Κλλάς έάν δεν θέλη νά χά
ση τάς συμπάθειας της, πρέπει 
να έπέμβη τύ ταχύτερον διά την 
επαναφοράν τής γαλήνης εές τον 
λεμένα τού ΪΙεεραεώς».

Η ΚΜΜΪΙΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΕΠΣ
Είς τά ύπουργείον τών Έσωτε 

ρεζών συνήλθε χθές τό απόγευμα 
ή δεά την καθαριότητα τής πό· 

I λεως ζαε την λήψεν έξυγιαντιζών 
μέτροιν συσταθεισα μεγάλη έπι-

ΑΙ ΠΛΑΚΕΣ HMHIllifM 
TQN ΠΕΖΟΛΡΟΜΜ^μιμ 0 ΛΡΛΣΤΒΣ

AI Γ Ν Ω Μ AI η OMflL ΙΒΣ ΕΒΗΙΚΗΣ1ΡΑΗίΖΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ

Λ,ΟΛΙΛΙΛΌΛί, IT. — *Ο έν 
Έλλ /.δε άνταποζρετής τών «ΊΓά- 
εμς» τηλεγραφεί οτε χθες ετελέ- 
σθησαν έν ’ Λ-Οήναες μετά πολλής 
επεσημότητος τά έγζαενεα τής τχ»« 
ποΟετήσεως μεάς πλαζ.ος έπε ένύς 
άΟηναεζού πεζοδρομίου- Ο άγ=

1 γλεζος Τύπος σχολεάζων τύ γε- I 
γονος έζαερεε τάς προσπ-αϋεεας
ού Δήμου ’ ΔΟηναεων δεά τόν έ- i 

ξι,ορα-σμύν τής πραιτευούσης ζ.αί 1 
συμβουλεύει τόν ελλν^νεζών λαόν 
νά άζολουΟή πάντοτε την ύδύν 
την όποεαν έχάραζεν αύτύς ζαΐ 
όχε τάς όδούς τάς όποεας χαράσ- 
σεε ό Δήμος.
BiiiiiiiniiiiiiimiiiinmfiiiiiHiiiiliiiiniiiiinniiiiiiiiiiiiifiiiitiiiitiiiimttiiii 
τροπή. Είς την συνεδρίαν παρέ
στησαν ό ζ. *Ι?πουργος τών ’Ε- 
σώτερεζών, ύ ζ. Νομάρχης ζαί 
ό δήμαρχος ζ. ΪΙάτσης. Μετά 
μακράν συζήτησεν ή έπετροπή ά- 
πεδέχΟη όμοφώνως πρότασεν ^ei 
συστάσεως έπετροπής πρύς μελέ
την τού ζητήματος. ΤΙ έπετροπή 

! ακολούθως έςέλεςεν έπετροπήν । 
πρός έχλογήν έπετροπής, ή ό>- 
ποεα ϋά άναλάδη την έφαρμογήν 
τού σχεδίου, τύ όποεον Οά έκπο- 
νήση ή ές εεδεχών έπετροπή, ήτες 
Οά όρεσϋή λίαν συντόμως ύπύ έ
πετροπής, ήτες ϋά άποτελεσϋή 
έχ μελών τής συσταΟεεσης έπε
τροπής δεά τόν δεακανονεσμον τού

I επείγοντος ζητήματος τής χαϋα- 
ρεότητος.

ϋΑΛΛΒΙ’ΤΤΛ. αύύημεχ 
ρ4ν. — Ό δράστης τής κλοπής 
τών κειμηλίων της Αγίας Λαύ
ρας συνελήφΟη σήμερον τήν 
αν. ’Ονομάζεται Χφυρής καί δε- 
έπραζε τήν κλοπήν, ώς λέγει* 
έν συνεννοήσει μετά τού 'ηγουμέ
νου. ΚΕολλά σημεία έν το’ύτοις, 
τής ύπούέσεως, παραμένουν σκο
τεινά. Δέν έςηκ.ρεβώΟη είσέτι έ« 
άν ό Τϊγούμενος έβφυροκό- 
π η θ a τήν κλοπήν ή έάν ό 2^φυ- 
ρής ή γούμενος τής όλης 
ύπούέσεως έσφυροκόπησε τόν ή- 
γούμενον καί τύν ήνάγκασ® νά 
τού παραδώση τάς κλείδας. Τϊ 
άνάχρεσις εύρεσκομένη μεταςύ 
S φ υ ρ ή και άκμονος αδυνατεί 
νά προχωρήση εές τό έργον της.

ÎI ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤβΒΚΙΙΚΟΙΙΟίΠΗΣΚί™ 

laPYIiï ΣΟΜΑΤΕΙΟΥ
Ώς ηληροφορούμεθα, άπαντα τά &> Ά· 

θήναις, Πειραιεϊ *α1 Περιχωροις καποποιά 
στοιχεία σννελϋόντα επτάχπτος είς τ^ν αιθον 
σαν τ&ν τελετών τον H αν επιστήμων, ενγο- 
νως παραχωρηΰεΐσαν, άπεφάσισαν την ϊδρν- 
σιν Σωματείου νπό την επωννμίαν “Σεομο' 
τεΐον ανιδιοτελών εργατών τής προόδονΛ.

’Επίσης χαπ’ αυτήν χατήρτισαν παλ νδ 
χ ατ αστ ατ εκόν των, τά όποιον ύπέδαλον είς 
τον Πρόεδρον τών Πρωτοδικών,

Τά κακοποιά στοιχεία, αποτελονντα ήδη 
άνεγνωρισμένον Σωματεϊον, χατήρτισαν νπάκ 
μνήμα, τδ οποίον και ύπέβαλον είς xèr Μ. 
Πρωθυπουργόν, τον Πρόεδρον τής Βουλής χ«βί 
τους πολιτικούς αρχηγούς.

Τά αίτήματά τα>ν είναι τά εξήςτ
ρεέχον λαϋρεμπόρεον ναρκωτε- 
χών συνελήφϋη ύπό τού τορπελ- 
λοδόλου «ηέργαμος». Έρεύνης 
γ^νομένης άπεδεεχΟη ότι τά 
Ναρκωτικά ήσαν διάφοροι 
άττραζιύν δημοσίων χορών ζαι 
άστε ία βεατριζών επιθεωρή
σεων. _______ ________

ΚΑΙ ΑΛΛΟ
ΟΛΙΟΛΌΒζΔ, 1 <; Μαρτίου.

♦—ι-Τα^ι διμπλέον τήν πλατείαν 
ιΌμονοίας άντελήφΟη είς μεκράν 
Απόστασεν άπό τού σιδηροδρο
μικού σταθμού λ α 0 ρ ε μ π ό - 
P C Ο V . . .

ΤΟ ταξί έπλεύρεσε καί παρα- 
λαβόν τό ύποπτον ζεύγος έςηφα- 
νίσΟη.

Ο“ ΦΑΝΟΣ,,
ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝΤΟΥ

Ή διεύδυνσις τοΰ «Φανού» έχει τήν εύχαρίατησιν νά δηλώση, δτι μή 

φειδομένη κέπων καί δαπανών καί μεριμνώσα πάντοτε διά το χαλάν 
τών πολυπληθών αναγνωστών τη$. προβαίνει aig τήν διακοπήν τήί 

έκδόσεως τοΰ «Φανοί»

α') Κατάργησις καί τών δύο αστυνομιών 
άπδ τών ’Αθηνών, τοΰ Πειραιώς χβΐ τών 
Περιχώρων, καθ’ δσον δη>’ Ινος μδν δι* αύ- 
τής θά δπέλθοχπν αίματηραλ οίκονομίαι, 
πράγμα τδ όποιον θά Ιπιφίρη άναμφιαζητή- 
τ(°ς Τήν ίσοσκελισιν τού προϋπολογισμού καλ 
ή κοινωνία θα απαλλαγή μιας τάξεως παρασί
των, &φ’ ετέρου δί Θα δυνηθώμεν καί ημείς 
νά Ιργασθώμεν άπροσκόπτως καί và προσ- 
φέρωμεν τάς κοινωφελείς ύπηρεσίας μας.

β ) Κατάργησις τών κλείθρων καί παν
τός παρεμφερούς μέσου δυναμένου νδ παρακ 
κωλύη τήν άπρόσκοπτον είσοδον, καθ' όσον 
ταντα ώμ’ όνος παρεμ€άλλουσιν είς τδ εο· 
γον μας προσκώ^φατα, ένίοτε ανυπέρβλητα, 
καθόσον λόγφ τής μεγάλης άντοχής των εί
ναι απαραβίαστα χβΐ άφ’ έτερον μάς άναγ- 
κάζουσι νά προμηθευόμεθα διάφορα έργαλεϊβ 
καί να χάνωμεν πολύτιμον χρόνον, καλ

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΝΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ 
ΤΏΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ

ΕΙς τά λουτρά της 'Υπάτης άπαγορεβεται 
τχώ λοιποΰ %·ά μεταβαίνουν οΐ πάσχοντες έξύ- 
Λ α ί ι χ ώ ν νοση?ατια>ν, ώς καί πάντες δσόι I 
«ατά κανθούς έξυ.τατήΟησαν.

'Ελκτρέπεται δί ί) μετάδασις μό\·ον είς τούς 
ίΛς τά ύπατα άςιζόματα άναρριχηβέντάς, είς 
τούς Ύ πάτους άρμοστάς και είς τδν Ιδιο- ;
*τήτην τής (Ανίας Ύ π ά τ I € <ί>, έδώο- 
φονήϋτ\ δ Τσάρος.

Ύ λ a r · τί.·ωτ6 ι
‘Υπάτιοί

—ΕΠΙ ΕΚ ETOS --------

Παρακ«λ©ΰμεν τούς άναγνώστας μας ζαί τάς ώραίας άναγνωστρίας 
μας, νά μή λυπηθούν xod αύτά έχβι à χόαμ<&ρ.

γ') Καπάργησις τών περιοχρόφων καλ 
1 παντός πυροβόλου δπλου, καθ’ όσον απαντες 

^ίμεθα νευρασθενικοί xai δντέχομεν είς 
τους κρότους. Έξ άλλου κατόπιν τού συμφώ- 
νου Κέλλογκ πρέπει μετά τήν κατάργησή 
ιών πολεμικών μέσων τών ’Εθνών, νά έπα- 
κολουθήση καί ή τοιαύτη τών τών άτόμων. 
Τδ μέτρον τούτο θά ίπιφέρη ΜΟ| μεγάλη 
βελτίωσιν τών οικονομικών τής χώρας μας9

««>, τ»δ Joôws «, Sà

Xjuaôç ne3ç
"/«Πΐ «οάρχ.. «οί Tl,- tÎF *. 
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Πόσης φΰσεως τραπεζικοί έργασίαι.—Πλήρες δίκτυο* άντα- 
δεοχριίών εσωτερικού και έ^ωτερικού. Καταθέσεις έν γένβι 
•ίς δραχμάς καί συνάλλαγμα Ταμιευτήριο* προς 5 ο)ο έτησίως.
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