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··JO ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΜΑΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

, 'f!,1ri τj t,τΣτι,ίι,, τωv γεν,ε6λίων της ΒασιΑ,ίαv�ς τη'i Μ. Βριτcr,• 
νια5 'Ελιαά&τ� l:δό&η χθiς ι.[ς τ�ν lιι,,-τcχϊιθα άγγλικην ,rριcτ6t:ίαν 
Ι!κξίωαις., ε[ς την ό-ποίΙσν ,rα�οο,τ φαv το ,rροσω,rικόν της, ο\ tv·Α&ίι-• ς β,ρετa .. \Ι'ΟΙ ιιcι,i (τrαρά την άπδφασι" τώv 'Ιtα'Τpιωτικωv 
όρ-,α.-νώσ-ι.ων τη_ς KVΠΙpou, οπως οόδεiς μ,ι,τάττχη_ των σχετικών ί
cyrCΙΙΙΜιιcων όιδη.λώcrεω,,-) ώpισ_μίJvοι Κu,rριοι των 'Αθηνών. Άνω
τ� h »Αlγγλος ,τ,ρέlcτδvς σερ Τcτάρ,λς Πη,ιο (τ,ι>ίτος lξ ό:ριστερώ.i) ιιαι ,\ σνζuyός τοv (ε,[S τό μω<>ν), ψωτογpα�ύ,με\Ι'Οι μετά Ku-.,pί� μετα{u των bπιοιιωy εlκοι,ίζιτοι ε.Ις το αιφον άριστερόv h 

-ιτ-a.Μl'�μ.α,χος Μc.ρα6ω.-οδρό,μος κ. Κu,ριακ,ίδης. 

Μ Α.ΘΕΤ Ε  .ΠΩΣ 

ΘΑ ΣΕΡΒ I ΡΕΤΕ 

ΜΕ ΑΝΕΣΙ Ν 

«Κνι:,ία. ΤΟ Tι>σ:rril:ι ιtν<11 Ε
τ οι ι.ιο» ό:ναyγ,έ!),.λιι ι.ιε Φω·ιn ψΙ
e,.,ριο'ΤΙΙ ,\ κισιν<>νργια σας ίιτr,nΡi
τ.ρια. Τοοιει να,ιένα οπωc: 1<1' t
σ.ιiς aλλω:ι-τε. λl'Ι'Φtι. Φc6άσΗ. 
ι.ι ι,κ,ρ,i ι.ιοv ιwι:,ίa. Θά σ&c: �το ο
μ,ως 6.�«ιtτό, lixv σ&c: εi&.δcχν με
ρικές μι,-.pιc: σvμ6wλέc: vιά -.ά 
τrανε δ,λα tvτάι:ει. 

ΣΕΡΒ!ΡΕΤΕ ΜΕ ΤΕΧΝΗ 

',Αφ()v Οί 1<αλΘσμeνοι σας το
ιαΤΟ'Ι<ΟΙ Π'θοvv yνι:,ω στο τιχχ-rι:J;ζι 
μ,r,ορεί.τε V: 6,pyίσει;rε. το .σεp6ίpι_-
σμ•α. •Αρyι(ετε ατrο τnv δ�fια 
τοu οlκοSεο-ιrότn τrαοαιοαθn uiνπ 
Υ.f'J.ρίια, κοτόττιιιν ,ιιερνάτ,ε τΠν -πια
τί;λα δισ&e>χι,κώς, ai ολες τiς 
σλιλες: ,r,cώτα ιrτic: ,rιο ,\λι�ιω
ι.ιένtc:, στ iς τrαvτpεμ,έ,,cς 111prv ό:
,rο τις δε=e>ινίδες κ,αι τελ,w
τaία σε.Ι)δί,pεσθ,; έσιίc:. ,\ οι�
σ-ιrοι,vα. 

�α'Τόmν Ο'VVfΥί(ΘΤι μ� ;,οί,ς 
κ\Jριcvς &ι τ•n,ρωι,τας ,.,,., ιδια 
σιι,ρά. Πρώτα στον δεξιά σος 
-παP(XTIOQ'6'ι\1ut:vo κύ.pιο. κ=όιπ, ν 
στάv έξ ά.Ρι<7'1'ε�v σ<:<c: ! ΠΙ)Ο<Τ()
χιi ! Μnν ξινάσι.τι τόν οlκοδΘΟ"ΙΙΙό
τη 1t1e>u ,r,pέ,τ,ι.ι να σιΡ6, pι σ% -τι:· 
).ιι11'[αιe>ς. 

ΠλΟΥΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

•0,>,ες ol ,rιατέiλtς ,τ,οu ,rιρι
fycνιι τuοι 11ϊΡ"ίnrε.ι νά -rr.(J.ρονσια• 
σθούν δνο Φ,Opic:. Κ,pο:τώι,τας τnν 
111,ατέ:λ<Χ ι.ιi τό ά::,ι<rτιc-ό σας νέ.· 
D< • σι,ι,6ί.pιτ ι τούς ,r,οοσ1<ΕiΚΙΛ"1" 
uέvovς σας &...ο τίιν 6.::,ι ο-τt:c-ό: 
τovc: ,rλω�ά. Μόνον ό tωμος ξιε
�ύyει Τοιί �ν6Υ?C: κ�ί 'Π•?lfn.ει 
\Ια σ&ρ.&ιοισ% ,r.ριν ,\ ιnrn.ρετ.pια 
άναγγιίλη: «Κvρία, τό τρστrίζι 

1 ιtνο:ι fτοι μο,». 

ΠΙΑΤΑ ΑΡΚΕΤΑ 

Δεν θα crι,ρ61,pιcθοuν 'ΙΙΙΟΤέ. &ίο 
διaφΟpetι κά φα,y,rιτά ιιέ:σα στο 
tδιο ,ι,ιόιτο. 'ΑJλλα n 6,λλοvίι ,rι,έ
,r-ει -.ά yίνιt yρ,iyορα και ol
,r,ρο,σιοοκλι',μiνοι δέv ,rοέ-n,ει στ ι� 
y,μη -.ά μt:ίνcvν νωρίς ,rιάτο ιι.ι
,rρδς τονς: ,ι,άρτ-ι: μέ τό άριστι• 
.ρό σcις νi.ι>ι το λr.ρωμcνο τrιιάτο 
καί να τΟ άντι,α:rταaτiισ-ε-τι: ό:ruί.
σως με ΤΟ ιc:<Χ&αΡΟ 11\C>U κ,pατάτc 
με τό δφό σας χέ.ρι. 

Το σε.Ρδίτσ-ιο e· ό:λ�άtn U'tl'CX 
ίmο κόeι!. φOJy ιvr δ.

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΑΡΟ 

Mcra όΙ!Ιο τό τuρ[, τά ιι,ίνοvλα 
TOU ιι,ωμ,ιοu σιιοv,rίζt:τί Τ<Χ DΣ -rίιν 
6<>,i&εια 111ί:tς ιίδιιοίic: δοuρ,rσας 
η 11·i: ι,ι.ιά ,rετσέ:τα σ' (,.. ,τ,ιά,το 

, ,ι,e>u κpcι,τ&τι ιλ<ΧΦΡα crτnv αιc,ρn 
τοu τp,ο,ιεζιι0u. 
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