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ΣΥΝΔΡΟΜΗ έτησία δραχμαί 12.

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α.

~βζος 12)'. ’Ιανουάριος 1915. Τεύχος 167.

περιεχόμενα
Άνά τά καλλιτεχνικά έργαστήρια, (Β. Μπσ- 

κατσιάμπη;— Γ. Ροϊλός) ύπό J. Κ.
Παναγιώτης Συνοδινός, ύπό Κ.
Ωδή γιά τά έφτά νησιά, ύπό Λίαρ. Σίγουρου. 
Σημειώσεις ένύς μηνάς, ύπό Δάφνιδος. 
Σταλαγματιές, ύπό Άμαοάντου.
Τό σπίτι τής καρδιάς, ύπό Λ. Μαρσέ.λλου. 
Ποικίλη σελίς : (’Ηθοποιοί, έδηγοί κχΐ σωγέρ.

Βασίλισσα καλλιτέχνις.— 'Η διάρκεια τών 
μαχών. — ’Αμερικανίδες δραματογράφοι.) 

Σκέψεις, ύπό Μ- Παπαγιαννοπούλου. 
(~)ί.ατρα Άϋ·ηνών ύπό ΛΓ.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ή πρωτοχρονιά εις τήν Ευρώπην.
Παναγ. Συνοδινός. 
Άμφιλύκη.
Ό πόλεμος. Τό άγγελμα τοΰ θανάτου. 
Φλώρα Κανδηλάκη.
Τό Δημαρχεϊον τής "Υπρ.

’Επί τη λήξει τοϋ έτονς 
παρακαλοϋμεν και αύδις τούς κα- 

θυστεροΰντας τήν συνδρομή? των νά 
άποστείλωσιν αύτήν εις τά γραφεία μας. 

^ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡθΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ 

αεεποίΝίαπΝ τριανταφυλλιού 
ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ 

ΤΗΣ A.IH. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 
'Οδός Ιΐανεπιότημίον ϊβ καί 20α.

ΑΤΕΛΙΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
διά δεσποινίδας σπουδαζούσας ζωγραφικήν. — Σχέ- 

διον, ελαιογραφία κλπ. — ’Ατελιέ κ. Ευαγγέλου 
Ίωαννϊδον, έν τω Ζαππείω 9—12 καθ’ έκάστην.

COURS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
αεεποίΝίαοε μαρίας ςκουφου

Σχέδιον, pastel, έλαιογραφίαι, ύπαιθρον. Δέχεται 
μαθήτριας άπό 1 8)βρίου. Οδός Κωνσταντίνου Πα- 
λαιολόγου 8.

ΤΗΑΕΦΏΝΟΝ
Συνεργάτη.—Διά τό πεζόν ποίημα η/,- Ρέα; τοΰ 

προηγουμένου φύλλου, έδημοοίευοε κριτικήν επιφυλ
λίδα els τήν α Εφημερίδα· ό κ. Λιβαδας.

ΙΙιζοπόρω. — Τά τραμ τών Αθηνών είοέπραξαν 
κατά to 1913 δρ 3. 720. 000. Κέρδη καθαρά 
1.380.000. Καί δμως ή συγκοινωνία νηπιάζει.

' ΙΙΟοποιψ . — Τό κληροδότημα τοΰ αειμνήστου Κορ- 
γιαλένίου διά τό Β. θέατρον έκ 295.000 περίπου δρ. 
μένει κατατεθειμένου εί; τήν Εθν. Τράπεζαν. Εκ τοΰ 
εισοδήματος δπερ ανέρχεται εί; 14,000 δρ. αί 6,000 
διατίθενται ώς ασφάλιστρα. Τί θέλετε νά γίνη μέ τά; 
Υπολοίπους 8,000 δρ. έτηοίω; ;

ΣτατιιΙτικώ.— Κατά τόν Νοέμβριον άπεοτάλησαν 
εντός τών ‘Αθηνών ταχυδρομικώ; 75,000 έπιστολαί.

Συναδέλφω.— Ό ύπό τό γράμμα IV ουνεργαζόμε- 
νος εί; τό *’Εμπρός u είνε ό ποιητή; κ. Παλαμάς. Γρά- 
φει εί; καθαρεύουσαν άμεμπτον. Μήπως είνε νοσταλγία 
πρός τήν αλήθειαν καί τήν καλαισθησίαν ;

Ω.— Άπεδείχθη δτι οί Γερμανοί οτρατιώται έφερον 
κατά προτίμηοιν έν τή έκοτρατείρ. τρία βιβλία. Τήν Και
νήν Διαθήκην, τόν «Φάουοτ· τοΰ Γκαΐτε καί τόν Ζαρα- 
τούστρα τοΰ Νίτσε.

ΙΙεριέργω.— Ίδοΰ υπολογισμό; Γάλλου αξιωματι
κού, διαιρέσαντος τά; πολεμικά; δαπάνα; τοΰ ένός εμπο
λέμου κρότον; διά τοΰ άριθμοΰ τών νεκρών τοϋ αντιπά
λου. Οντω, κατά τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον ή τιμή 
ειιΐοτον φονευθέντο; ή θανασίμω; τραυματιοθέντο; υπό 
τοϋ έχθροϋ άνήλθε εί; 105.000 φρ. Εί; τον Ρωοοο- 
τουρκικόν 75,000 καί εί; τόν Ρωοοοϊαπωνικόν 100,000.

Φοιτητή.—Ό καταστροφεΰς τοΒ Παρθενώνο; δ'εν 
είνε κυρίως ό Μοροζίνη;, ώς απέδειξε ό κ.’ Φονζέρ, 
άλλά Γερμχνό; τυχοδιώκτης, καταγόμενο; έκ Λυνεβοϋρ- 
γου γοΒ Άννοβέρου, αξιωματικός μισθωτό; τοΰ πυροβο- 
λικοΰ εί; τήν ΰπηρεοίαν τή; Ένετίας. Αϊτός έοκόπενοε 
διά τοϋ δλμου άπ> roD όποιον έξώρμηοε τό όβούζιον, τό 
ανατίναξαν τόν Παρθενώνα.

Έραιίιτέ/νη.— Ή Πινακοθήκη τοΰ Αΰτοκράτο- 
ρο; τή; Γερμανίας περιέχει πλεΐστα έργα Γαλλική; τέ. 
χνης, ή; είναι ένθερμο; θιασώοης, ώ; τοΰ Βαττώ, Λαν- 
κρέ, ΙΙαβέρ, Σιαρντέν, Μπονσσέ, Λά Τοΰρ καί άλλων.

Ν. Γ.— Ατελές ομοίωμα τής μητροπόλεω; Ρήμων, 
είναι ό ναό; τοΰ Άγ. Νικολάου έν Άμμοχώατιρ τή; 
Κύπρον, έγερθεί; υπό τών Λουζινιανών βασιλέων.

Φίλφ,— Ό κ. Ε Ίωαννίδη; ηρχιοε τά; οπουδά; 
του εί; τό Μονάχον, υπό τόν Γύζην, είοήλθε δέ κατό
πιν αυστηρότατου διαγωνισμού εί; τήν ’Ακαδημίαν. 
Άλλ ’ ήναγκάσθη μετά διετή παραμονήν έν Μονάχφ νά 
έπιστρέψη εις 'Αθήνας. "Ωστε έκ παραδρομής έγράφη 
εί; τό προηγούμενου τεύχος δτι δεν μετέβη εί; Εύροό- 
πην. Άλλά τοϋτο εννοείται δεν τόν έπηρέαοε εις τήν τέ
χνην του, ήτι; έχει Ιδίαν ατομικότητα.

θεατροφίλψ. — Πολλοί έκ τών καλλίστων Ελλήνων 
έχουν ξενικά ονόματα, άλλοι δέ είνε ξενική; καταγωγής. 
Ίδοΰ μερικά. Φύρστ, Μυράτ, Νέζερ, Ροζάν, Σαγιώρ, 
Καί τό όνομα Βονασέρα; είνε ’Ιταλικόν. Ως Έλλην έ
πρεπε νά έλέγετο Καλλισπέρης. Αί κ. κ. Τριφυλάκη καί 
Δενδρινοΰ εινε Ιταλίδες. Ο κ. Πεντιβόλιο; Ιταλός. Ή 
κ. "Ενκελ έξελληνίσθη πλέον.

Φ.—Οί Γάλλοι Ισχυρίζονται ότι ό Μπετόβεν ήτο Βέλ
γος.Ό παππούς του ήτο ψάλτης εί; τήν Λουβαίν,δ πατήρ 
του ’Ιωάννης ψάλτη; καί αυτό; εί; τήν Μπόνην ένυμ- 
φεύθη Γερμανίδα, κόρην μαγείρου, έξ ή; έγεννήθη ό μύ
γας μουσουργός.
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Η ΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ”
ΣΚομψδς ζόμος έκ 256 βεχίϋων

Μελέται φιλολογικοί, καλλιτεχνικοί, ίστορι- 
καί, επιστημονικοί, διηγήματα, ποιήσεις, εύτο
νες έργων ζωγραφικής.

Τιμάται διά τούς συνδρομητής μας ύρ. 1. 
Δι 'ι τούς μή τοιούτους dp. 3· Εις τους νέους 
εγγραφομενους συνδρομητές u(COOZEJ]p]SZ(ll 
δωρεάν.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τούς κ. κ. Ύδοολήσττας της 
πόλεως Αθηνών.

/λοοσκαίοΰ^ται οί κ. κ. νΔρο^ήπτα· ΰπω; προοέίθωοιν
εΖ; τό ταμεΧνν τοΰ Δήμον και καταβάιωοι ιό αντίτιμα· 
τον ΐδατος τρέχοντος ετονς, καθόσον έν iravrirf ττερι- 
πτώσει ή υδραυλική νπηρεοία τοϋ Δήμοι· ϋά ευρεθή είς 
τήν ανάγκην νά ίνεργήση τήν αποκοπήν τον ίίάιίτος.

(Έκ τοΰ ίάραΐ'Ρκοϋ τμήματος τοϋ Δήμον Αθηναίων).

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

ΓΊΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑΣ
Α Θ Η Ν A I — Ό&ος 'Ερμου

ΓΙλοΰτος γραφικής ύλης.—’Έντυπα καί έπι-
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.

ΤροποποιηΟείσης τής χλίμακος των τόκων τών εις 
τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων. εν 
δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιείται, οτι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή 'Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντριχώ Καταστήματι καί τοίς ‘Γ- 
ποκαταστήμασίν αυτής καταθέσεις είς τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέας έν ίψει ή εν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκω'

1) 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν οψει άποδο
τέας καταθέσεις μέ/,ρι ποσοΰ δρ. 10.000 πέραν τοϋ πο
σού τούτου του τόκου όριζομένού εις I Τοίς ο)ο κατ 
έτος. Αί καταθέσεις αυται γίνονται δεκταί και εις 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραοιδομένου τω καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τά; καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά εξ μήνα; τουλάχιστον.

2) 1)2 τοίς κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά εξ μήνας τουλάχιστον.

3 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσ-ις τάς άποδο
τέας μετά δ jo έτη τουλάχιστον.

3 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά τάς κατα'.έσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

4 τοίς ό)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τάς πέρα τών 
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις ε-.ς χρυσό/, ήτοι 
είς οράγκα καί λίρα; 'Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμία ή διαρκεί, έπί τόκω
1 1)2 τοίς ο)ο κατ’ έτος διά καταύέσ. 6 μηνών τούλάχ.
2 > » » »
2 1)2 » » J) » η

3 » » J) »
4 » » » »

» 1 έτους
» 2 ετών
» 4 ετών
» 5 ετών

At όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων εκδίδονται 
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικά! ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τω Ιίεντριχφ Καταστήματι καί τή αϊτή· 
rei τοϋ καταθέτου παρά τοίς Ί’ποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς 3 έγένετο ή κατά- 
Ιεσις. 

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —Εργοστάσιου φακέλ- 

λων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός και 

εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιύτητος. 

Χάρτη; εφημερίδων. —’Επιστολικά δελτάρια.

Εύθηνια, Ακρίβεια, ταχύτης.
S'-/xz\

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

επ· sflNe&rpyAoy
A © Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου τών 

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια. - Ταχύτης. 

Τι μαί άσυναγι όνιστο ι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

ΒΙ ΒΛΙ Ο Δ ΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΓΛΗΣ

MIX. 7ΧΡΝΙΟΤΟΎ*
’Οδός ΠραξιτέΙους άριθ. 42

ΕΝ ΑΘΜΝΑΙΣ
ίΚαμρχζεχνικη εργασία

Τιμαϊ ουγκαζαδατικαί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γ λ ύ π τ η ς

Αιπίωματοΰχος τής ΚτΜιτεχν. σχολής 'Αθηνών.
Έογαττήριον έν τβ δδφ Άναπαύτεως 

Τμήμα μνημείων

Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών 
μνημείων, ανδριάντων, προτομών, διακοσμησεων.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΆ
Β. Μποχατσιάμπης

έλζυστικ.ωτέρας απόψεις ωραίων 
ζαΐ το βουνόν, προ παντός όμως 
τατα ή έ’ 
εύρον τόν ποιητήν των. 
δυσεν είς τα μυστήρια 
ιδία τής Κερζυραίζής. 
αυτήν τής πατρίδος του, 
είς μονοτονίαν θεμάτων.

ζ. Μποζατσιάμπης 
είνε ό αγαπητότερος 
ζωγράφος" αί χαλ- 
λιτεχνιζώτεραι αί
θουσα1. τών Αθηνών 
είνε στολισμένα! μέ 
έργα του. Κατ’έςο- 
χήν ύδατογράφος, 
κατορθώνει νά άπο- 
δίδη μέ ζτηθεϊσαν 
ήδη ευχέρειαν τάς

ιπείων. ΤΙ θάλασσα 
το δε'νδρον ζαΐ ίδιαί- 

λαία,είς τον χρωστήρα τοΰ ζ.Μποζατσιάμπη 
Ό συμπαθής ζωγράφος είσέ- 
τής Έλληνιζής φύσεως ζαΐ 
Καί τόσον αγαπά τήν φύσιν 
ώστε νά περιπίπτη ενίοτε ζαΐ

Ό ζ. Μποζατσιάμπης τό σπουδαστήριό» του έχει 
έν αυτή τή οικία του, έν τή όποια άπό δωδεκαετίας 
έκθετε-. ζατά μήνα Δεκέμβριον τά έργα τής καλοκαι
ρινή: έργασίας του. Διότι ό ζ. Μποζατσιάμπης έργά 
ζετα: άπό φύσεως πάντοτε- τό έργαστήριόν του είνε 
τό βουνό ζαΐ ή θάλασσα. Άλλά ζαΐ ή άπόφασίς του 
νά ζάμνη ίδ-.ζάς του έζθέσεις, δεικνύει τό φιλήσυχο» 
τοϋ χαραζτήρός του ζαΐ τήν προσπάθειαν τής αποφυ
γή? πάσης συμμετοχής εϊς συνολικήν μετ’ άλλων 
συνεργασίαν, ήτις αποβαίνει ζ.ατ’δνομα μόνον.

ΊΙ έζθεσίς του, πλήν ελάχιστων έργων προγενε
στέρων, συγκεντρώνει τήν έφετεινήν παραγωγήν του, 
συνισταμένην ζατά τό πλεϊστον είς υδατογραφίας, περί 
τας είκοσι, ελαιογραφίας ζαΐ δύο κρητιδογραφίας.

Έζ των υδατογραφιών διακρίνεται ή παραλία τοΰ 
Κ-ρζυραϊζοΰ χωριού Μπενίτσες, πίνας ευμεγέθης, έν 
ώ κυριαρχεί τό ζυανοΰν. Βουνό, έληά, παραλία, λέμ
βοι, όλα μέ φυσικότητα είργασμένα.

«Ί’αράδ-.κες βάρκες». Μιά αρμονία χρωματισμού 
ποιητιζωτάτη βουνών ζαΐ θαλάσσης. Ή θαλασσα 
κυανή με πρασιν-όζοντα κυμάτια, μέ ατμόσφαιραν ήν 
ροδίζει ή χαραυγή.Μιά άλλου πιναζος άλιευτ-.κή λέμ
βος έν άνοιζτωπελάγει, έχει ώραίας αντανακλάσεις έπί 
τών άζινητούντων ϋδάτων.

'Γοπεΐον Κερκυράίκόν. Θαυμάσιος ό κορμός τής έ- 
λαίας.Έν απόπτω, θάλασσα γαληνιαία. Πολύ καλή
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ή «χωρική αυλή» μέ μίαν περγουλχάν κληματαριάν) 
στεφανωμένη» άπό πυκνόν φύλλωμα. Ιίοιητικώτατος 
ό χρωματισμός.

Δύο άλλοι πίνακες παριστώσι, ό μέν τό ΜθΠ 
repos τής Κέρκυρας, ί δέ άλλος παλαιόν φρούριον, 
κείμενον πλησίον είς τήν 1 Ιαλαιοκαστρίτσαν.

Ό κ. Μποζατσιάμπης εφέτος άπεμακρύνθη έπ’ ο
λίγον τής Κερκύρας διά νά έπισκεφθή τήν ΙΙρέίεζαν. 
Κατά τήν έζεϊ βραχεϊαν διαμονήν του έφιλοτέχνησε 
πέντε πίνακας, ές ών δύο ΰδατογραφιζοί- ό εϊς πα— 
ριστα φθινόπωρον, γεμάτος ζωήν καί ποίησ-.ν μέ απο
χρώσεις κυανας καί έρυθρας, μέ δένδρα έχοντα τήν 
μελαγχολίαν τής παρακμής καί ό άλλος τό παλαιό 
τζαμί τής Ιίρεβέζης, ωραιότατο» ώς χρώμα, άκριβέ- 
στατον ώς σχέδιον.

Λ: έλαιογραφίαι δέν υπολείπονται τών υδατογρα
φιών. Κυριαρχεί ή «Ηλιακή άκτις»,τοπεϊον είλημ- 
μένον άπό το χωρ-.ον Λάκωνες. Μία άλλη άποψις τής 
Μπενίτσας, μέ παραλίαν, μέ φαιοΰς βράχους, μέ 
καλαμιές ζαΐ είς τό βάθος έν βουνό, τοΰ οποίου οΐ 
πρόποδες καλύπτονται άπό χλόην. Επικρατεί τό 
ζυανοΰν χρώμα. ’Αρέσει πολύ είς τούς έπισζέπτας, 
καίτοι τεχνιζώς ή ΊΙλιακή άζτΐς είνε ανώτερα. Έζ 
τών καλλίτερων απεικονίσεων εί-ε καί τό, δυνατόν 
έν τή άντιθέσει τοΰ κίτρινου καί τοΰ μαύρου, «Λυ
κόφως», μικρός πίνας άλλά πλήρης μυστηρίου και 
έκφραστιζότητος έν τή άπλότητί του. Αί σκιά: τών 
έπ! τής κορυφής δένδρων είνε μέ μεγαλην λεπτότητα 
είργασμένα-., σχεδόν άτμώδεις. Ό καλλιτέχνης είς 
τόν πίνακα αυτόν δείκνυται άριστος impressionist. 
Τά ιδιόρρυθμα «Χωριζόσπιτα» τοΰ χωρίου Λάκωνες 
σταματούν τό βλέμμα’ ό δρόμος, οστις τά χωρίζη 
φυσικώτατος.

Άλλά καί ή Αττική αντιπροσωπεύεται έν τή μικρά 
έκθέσει. Μία συστός δένδρων τοΰ έν ΙΙατησίο-ς κτήμα
τος τού κ. Σάλωνας άπεδόθη αριστοτεχνικών. Έγένετο 
ταχύτατα, είς ήμίσε-.αν μόλις ι’όραν. Έργον έχον διαύ
γειαν μεγάλην, αισθητικήν άντίληψ-.ν, μέ τά πεύκα, τών 
οποίων ο- κορμοί είνε φυσικώτατοί, μέ ουρανόν νεφε
λώδη. Έζφραστιζώτατον έν τφ συνόλου του. Διαφορε
τική φύσ-.ς είζονίζετα·. είς τόν πίνακα αυτόν- χωρίς 
νά ϋπάρχη τίτλος, τό ϊνναεϊ κανείς αύτό- είνε μία 
ξεχωριστή ΐκανότηςτού δες,οΰ ζωγράφου.

Διάφορά σκίτσα συμπληρώνουν τήν έκθεσιν, ήτις 
εινε καθαρώς τόπε-.ογραφιζή καί Οαλασσογραφιζή. Μία 
μόνον προσωπογραφία κοσμεί τά λοιπά έζ.θέματα. Ή 
τής χαριτωμένης κόρης του- καλλίτερα άπό τόν πα-

•ερα δέν ήτο δυνατόν νά τήν άποτυπώση άλλο;. Κα- 
εν χαρακτηριστικόν : Ουτω ένα σκίτσο ' κάν πολεμι 

Ζ Ζ^^τήρο; φιλησυχώτα- 
έντή ρέμβη τής 

ρ'7Λ'-.· Γ ">’· S7.S είζονογράφος,
.Τ' ωραίου, ητο ουνατον vi έυ-νευσΟΖ

τον Ολεθρον. ’ ·’
_ Θα έπερ-.ττευε ίσως νά άναγραφή οτι οί πλεϊστο- 

των πινακω» :ZJ ^ράσθησαν τή» πρώτην ήαέοαν 
καθ ην ηνοιςεν ή έζθεσις έπωλήθησαν I

^^ίειρα τής Ρωσσίας κ. Ντεμί,τωφ, 
ύ-.·„ ' κγ=ρασασα ες έργα. ο κ. Δ.
Μ-μπη, π^ντε και ο κ. 1 σιτσόπουλος. Επίσης ή-.-ό- 

κ- Σπαθάτου καί οί κ^.

Γ. Ροϊλός.
—ϋ' ’ΐί ·1 ' ' Λ' ?-/y. εντός
-υ ΙΚΛυτεχνε-ου. Ο προθάλαμος δεικνύει τόν 
-ρα.-.ωτ-κον ζωγράφον. Κάλυκες οβίδων, Βουλνα- 
ριζαι στο/.α-, ενα καλπάκι ένθρονισμένον έπί κεσαλής 
Θμ^υ αγα/.ματος, φυσιγγιοθήκαι, ζώστραι καί' λά- 
rA-α πο/.εμικα, οεικνύουν οτι ό ζωγράφο; έζησ-- -ήν 
-^κην ζωήν. ’() κ. |>ίϊλ.;., ϊζω. ‘ 
■U,· : Ζ2: :ωζα. Εκστρατείαν τών

— - - -

'Εάν κατά τό I«97 δέν είχε νά μάς δώση φωτεινά 
’ΘΗ-ια της ατυχούς εκείνου πολέμου, τώρα είν= εύ- 
^υχζστερος. Μας παρουσιάζει ενα Βασιλέα' θριαυ.βευ- 
• ,ν ζαι ,ους αελ/.οποδας καί ορμητικούς εύζώνουο, 
-Α ηγετας του νικηφόρου στρατού μας. 
νέ, ϊ Τ<? ύπάρχουν μόνο*
-κ :ργα. Και αντιΑαμβάνεταί τις εύθύς ' άμέσως τόν 

-.ρ^.-ν^μον, την νεωτέραν άντίληψιν τής τέχνη: 
-, ην προσεχωρησεν ό δυνατό; καλλιτέχνη;. ’ ΊΙ υ.=- 

τής τεχνοτροπίας είνε λίαν αίσθησή, λ 
ΖΡ_ωμα, ε_-ς την φόρμαν, =ίς τήν επεξεργασίαν. I Ιοώ- 

πίνας, ζατα χρονολογίαν, ένδεικτ-ζό; τή; ν'έα;
^φιζνς περιόδου τοΰ ζ. Ροϊλοΰ είνε’ό 
^^Π^ριαρχου τ:ΰ Κ. ό άνασυοόμε^ος
-κ .ων υοατών τοΰ Κερατίου κόλπου. Καί έπ·ιραμα- 
-ά ί-.:; -V.=υϊζ:λώ^^ν θέμα, όπως δύσκολα είνε 

.Oa!**W’ ί0!ω’ 5ί’ ?·’;κν μορφήν συγ-
η^Ζ.:/·-'·ζ,’ο:ςίστ''?:ζή Γ*ν^·
ζόν ’’Η-/\Γ'ί:χί ά'λ;ύν ζλγ·--3!-
«V. 11.0 Εθνάρχης, τό σχοινί τοΰ απαγχονισμού 

κκί ώς τοιοϋ-ς είνε 
—κ μα/.λ-ν η απλή ενσάρκωσις. 'Ο ζ. Ρο·/ ---- 
£ά”Χνλ-^ϊς-έκ "'ς παρ=;.
ώ- ΪΖτ”"! σζ'ύν-;ν :ή: άνασύσσεως
ωί Οα την εβ/.επεν έν τή ζωή. Δέν ύπήοςε ποιζτΡ- 
Οαο’- J"'XS; ζ'5?ά?:ς’ -zai ϊ;· αύ’·' νπό τήν κα· 
Οκρω, τεχνιζ,ην ε-;ψ:ν> ; _,·ναξ .
^ν.ς ,ν ταις Αεπτομερείαις- φαίνεται' ό δυνατός 
ΖΡ<^η?, η ακρίβεια τοΰ σχεδίου, ή παρατήρησίς. ϊ) 
.·· , -ν. μχγα/,ων οιαστάσεων. Άζμαϊο; άνήο βοη- ^μενοςαποδύο έφήβους-ναΰται πιθα^ς^ο^- 

ζα'- -α-ν τ,. . ’ / 'Ί'. 1 ° ϊ-νε
μονον η κεφακη-κεφαλή άγιου, ήτι-ποο- 

-- - μεγαζειον τής Ουσίας. Είς τό βάθος, τό Φα- 

νάρ^ τή; Κωνσταντινουπόλεως, τής όλης δ' άπόψεως 
-εσ,.οζει ενα τζάμι.

Είκων άνα,αλοϋσαει’ς την μνήμην τήν πρώτην τρα- 
έ-κηνσκηνην τού μεγάλου δράματος τής έόν^οίαο.

Ο χρωματισμός τής εικόνες φωτεινότατο;, πασά 
... ..ονθιμον -ου θέματος, ή ατμόσφαιρα, αί μόλις δια- 

:!Ζ:γ?Ζ:’ .θάλασσα, όλα έχουν άπο- 
μ. .=χνην. Και την ειργάσθη μέ προσογτν ζα'-

/•ειωσεν ακόμη.

II « Εφοδος» είν= ό δεσπόζων πίνας, έμπν--υ- 
¥-^:ζ-τ:ύ βλλην:;"?ζ:ζ:ύ
-·? ν£Λ’ "κ κακλιτέχνου, άνώτερο;\ολ-
- κΑΛων μέχρι τούδε έζτεθέντων πελεκών πι-

Κα-.τοι τουλάχιστον μετά ένα μήνα έλπιζε- ό ζαλ- 
Αίτεχνης να εχη θέση την τελευταίαν πινελιάν, ε^νε

, :3»ζ ·ή: κπε-κονίσεω;.

a..-rp.,,.i, ογζοΑίθοι, οι εάζωνοι έφορμώσι μεπρο- 
.=ταμενην την ζογχην κατά τού έχθροΰ. Καί ό υ,έν 
ό7- 357 ?κινεται, φαίνεται όμως ή όρμητιζότζ-
Ζ -σταθεια ή ταχύτης, ό ένθουσιασμός? τ^^£1 

νων, ^«οιοιμετάςΌμηρικάςέφόδους των έχά- 
Γκ κν ?ας ηρ.οικωτατας σελίδας τών δύο πολέμων. 
Θ ,ωγραφος εχαρακτήρισε μέ δύναμιν, μέ ένάρ^ειαν 

• -υ, .γζ=μιστας. Αστράπτει είς τά μάτια των ή 
νίκη, η περιφρονησις πρός τον θάνατον. Αριστερά εί- 
εν α/.ζο ύψωμα, άλλο απόσπασμα μάχεται Δ^ιά 

έμπροσθεν τού όποίΣυ’ 
Ξ; ίνθΐ 9 !ππ=; "Ew; ™3· 
μα/.μυν των συντρόφων του, σπεύδει νά προχω- 

'° 3^«ος ϊλυοίύς 
ζ.α. μχ ...Αυχ,ωμους ανταναζ.Αασε-.ς έν άντιθέσε- πο-- 
την εκτυΑίσσομενην σκηνήν τού αί'ματος. Έν τω συνόλου

·κ· ,ωη,. <) καΑΑ-.τέχνης κατα την τελειωτικήν έ · 
-.;;;ργασιαν σκέπτεται να καταστήση τήν εικόνα συν 
θε.ικωτεραν, μολονοτι ή κορυφή είνε αρκετά ζωηρά 
ω.τε να καλυπτη πασαν τυχόν κενότητα.

^ () θρίαμβος τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου εινε σζί- 
• σο, αΑΑ ειργασμένον τόσον καλά, <;>στε νά ε’χζ καί 

^Στρατηλά
την γ-στρεφ-ντα δια τών στενών τής Κρέσνας μετά 
ΊΕ..Ζ!Σΐλϊ·!5κ ”'J Zi‘ ”3, 7l!t»!?3P3;J ::?κτοΰ του. 
Η . α. επιβαινων μεγαλοπρεπούς ίππου έν μέσω 

των .υζωνων, οιτινες προηγούνται, καί τών πεζι- 
^ναγμκτων, ενενθουσιασμω χαιρ«ώντων τόν νί
κη, ην. Δεςια οιακρίνονται Βούλγαροι αιχμάλωτοι, 
απαρμ^νοι, εις το έμπροσθεν δέ μέρος τού πίνακο- 
Ζ«*ζε<ντα.^ συντετριμμένα Βουλγαρικά πυροβόλα. Διά 
2^ εΛιζοε-.οους στενωπού τής οροσειράς κατέρχονται 
.κ σφατευματα, ενω απο τας κορυφάς άναθρώσκε: ό 
-υα-ν:’ΐΓ'·Τ - 3i ’-Ρκτίώται

^νθεσιςαυτη ήρεσε πολύ είς τόν Βασιλέα 
ν ρ". 5ζίϊ«?θ^τό έργαστήριόν τοΰ

-■ ^ Α-υ. μ.ιαν περίπου είχε φιλοτεχνήση καί ό
X. -κωτ αλλ εκείνη δεν είχε τήν ’Ελληνικότητα, 

■·ς σιακρινει τα έργα τού κ. Ροϊλοΰ, οστις άρύεται 
απ> αυτήν την εθνικήν ψυχήν τάς Εμπνεύσεις του.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Τρ:τ;ς πολεμικός πίναξ ε:ν= ζ·. Τραυματία:. Μία 
χαράδρα τοϋ Κιλκίς έχε: κατα/.λυοθζ άπό τραυμα
τίας. Ε’νε έν σκίτσο, τό ζ-ζΐζι Οχ συνθέσε, μέ μίαν 
άποψ:ν μάχης εις το βάθος. "Εν χρώμα κυριαρχεί 
πένθιμον έν τω συνόλω. Ε:ν· ή θλιβερά αλλά καί έν
δοξος ζαρε'λαο’.ς εκείνων, οί οποίο: έβαψαν μέ τδ αίμα 
της πληγής των τά διεκϊικούμενα εδάφη. Άλλο: 
κατά γής περιποιούνται μόνο: τά τραύμ.ατά των, 
άλλο: βαδίζουν μετά κόπου’ τής συνοδείας προηγείται 
νοσοκόμος, βοηθών έν τή πορεία στρατιώτην φε'ροντα 
έπίοεσμον έπ: τής κεφαλής, όπισθεν δέ έπ: φορείου 
μεταφε'ρετα·. βαρε'ως τραυματισμένος μαχητής.

Ό καλλιτέχνης προ καιρού έσχεδίασε μίαν σύνθε- 
σ:ν, προς ήν ή πατριωτική ψυχή του μετά στοργής 
φέρεται. Ένεπνεΰσθη έκ τής άπελευθερώσεως τής 
Κρήτης μετά τούς πολυετείς αγώνας της καί έφαν- 
τάσθη τούς άκουράστους Κρήτας άνερχομένους συν 
γυναις! καί τέκνοις έπί τής Άκροπόλεως καί καταθέ
τοντας τά όπλα των, έπιτευχθ-ίσης τής ένώσεως, εις 
τον ναόν τής Νίκης, ενώ ο: γηραιοί οπλαρχηγοί, οί - 
τινες εϊχον προ αυτών έπιτελέση το καθήκον προς τήν 
πατρίδα καί άνεπαύοντο, τούς υποδέχονται.

Ιύίνε μία ιδέα, τήν οποίαν έχει πλήρη έν τη διά
νοια του ζ 7.χ'/.'/.'.-ί·/νης, χ/./.χ δέν ηύκαίρησε να τή: 
δώσε, τήν οριστικήν μορφήν.

Ό κ. Γ. 1‘οιλδς είνε δυνατός σχεδιαστής. II ίκα ■ 
νέτης του φαίνεται καί εις τα πρόσωπα τών συνθετικών 
πινάκων του, άλλ’ ιδίως εις τα πορτραίτα.

♦ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ *

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ

ΕΝΑΣ παλαιός, άλλ' αληθινός ποι
ητής, Παναγιώτής Συνοδινός, 

, άπέθανεν έν γήρατι, κατόπιν μα- 
κράς καί βασανιστικής νόσου. 
‘Ολίγοι άνθρωποι συνωδεύσαμεν 
τήν κηδείαν του, οί «ολίγοι» ε

κείνοι πού συνοδεύουν συνήθως τάς πτωχικός κη
δείας τών εκλεκτών τοΰ πνεύματος, όσοι εζησαν ή- 
σύχως, διά νά άποθάνουν άφανώς. ()ί ολίγοι ποϋ 
συνφδεύσαμεν άλλοτε τόν ’Ασώπιον νεκρόν, ιόν 
Ροίδην, τόν Μαρτζώκην.

θά ζητήσω τήν άδειαν άπό τούς καρηκομόωντας 
νεοσσούς τής Όσκαρουαϊλδικής ποιήσεως νά σκια
γραφήσω ένα άτίθασσον ποιητήν, τοϋ όποιου ή αυ
θόρμητος έμπνευσις, ή πλούσια, ή μή επηρεαζόμενη 
άπό ξένας φιλολογίας καί σχολάς, ήτο μεγαλόπνευ
στος, μεγαλορρήμων, αΙσθητή εις τούς ολίγους καί 
τους πολ?,ούς,—ώςσάτυραδέ, καυστική

Ητο ό Συνοδινός πατριωτικός ποιητής, κοινω
νικός ποιητής, σατυρικός ποιητής. ΊΙ εποχή καθ' ήν 
έδρασε, ή κακοδαιμονία τοΰ Κράτους, ή μικροπο
λιτική, τά κοινωνικά έλκη, τόν άπησχόλησαν σχεδόν 
έξ ολοκλήρου. ‘Ητο ή παλαιό, ή προ τεσσαρακον
ταετίας περίπου εποχή, καθ' ήν οί ποιηταί ήσκουν 
έπίδρασιν έπί τής κοινωνίας, καί τής πολιτείας 
ακόμη· τότε δχι άναγινώσκοντο απλώς, άλλ' άπεστή- 
Οιζον τού; στίχους των καί γυναίκες καί άνδρες καί 
νέοι· κάθε σχεδόν ηλικία, κάθε κοινωνική τάξις. Ό 
Βαλαωρίτης, οί Σοϋτσοι, οί Παράσχοι, ό Ζαλοκώ-

Ό βιολιστής κ. Εραστής σύρων τδ δοξάρι του, 
είνε έκφραστικώτατος πίναξ. Ή κεφαλή, τδ βιολί καί 
τά δάκτυλα επάνω στο οργανον, εις ένα φόντο πυρό- 
χρουν. Τίποτε άλλο. ’Αλλά τι δύναμις ! Συνδυάζει 
τήν ομοιότητα τής φυσιογνωμίας μέ τάς αξιώσεις τής 
τέχνης. Εις τά μάτια τοϋ μουσικού είκονίζετα: μία 
όν=ιροπόλησις μυστικοπαθής, τά χείλη έχουν και αύτά 
τήν αί’σθησίν των, τά δάκτυλα, καί ιδίως έκ.εΐνα που 
καθυποτάσσουν τάς χορδάς εις τήν μελωδίαν, έχουν 
τεχνικώτατα άποδοθή’ νομίζη κανείς οτι αποτελούν 
συνέχειαν χορδών. ’Αρμονικός ό φωτισμός τής κεφαλής.

"Αλλο δείγμ,α τής προσωπογραφικής του δεξιότητες 
είνε μία κατατομή πιλοφορούσης κυρίας, μέ ένα πλα- 
στικώτατον λαιμόν:

Σκίτσα, ιδίως τής «Εφόδου», είνε παρερριμένα 
εις τούς τοίχους. ’Ανακαλύπτω καί έν σκίτσο, πολύ 
επιτυχές, τοϋ συναδέλφου κ. Κ. Λυγερή.

Πριν φύγω, ζ καλλιτέχνης, Οέλων νά μετριάση τήν 
μελαγχολικήν έντύπωσιν τών μαχών, είχε τήν πρόνοιαν 
νά άνασύρη έκ τοϋ χαρτοφύλακός του έν δείγμα και 
άλλης καλλιτεχνικής δεξιότητάς του : τής γελοιο- 
γραφ'.κής : "Ενα ανέκδοτον σκίτσο του κ. Ζαχαρία 
I Ιαπαντωνίου, ώς διάκου —πριν γείνη Νομάρχης— 
θυμιατίζοντας τήν όμοούσιον Τριάδα, τήν έφορεύουσαν 
τής Έθν. Πινακοθήκης. μέ τάς χαρακτηριστικά; 
γραμμάς του, μ’ έκαμε νά γελάσω πολύ.

Κ.
»■ « »

στας, ό Παπαρρηγόπουλος. ό Βασιλειάδης, ό Λασκα- 
ρ ιτος, ό Βλάχος, ό Συνοδινός, καί είς τήν σάτυραν 
ό Καρύδης —ό Σουρής τής εποχής εκείνης—ήσαν 
πασίγνωστοι προσωπικότητες καί τόση ή έπίδρασίς 
των, ώστε, καί σήμερον έτι στίχοι τοΰ ΓΙαπαρρηγο- 
πούλου, τοΰ Βασιλειάδου, τοΰ Παράσχου άπαγγέλ- 
λονται μετά νοσταλγίας καί τίνος γοητείας. Καί άρ- 
κετοί ήσαν έν Έλλάδι οί ποιηταί τότε, άλλά καί ό
λοι περίπου καλοί. Σήμερον καί όλιγώτεροι είνε—δέν 
λαμβάνω ύπ' όψει τά δημοσιογραφικά τραγουδάκια 
τής δ’ σελίδος—καί άγνωστότεροι. Θά ίσχυρισΟοΰν 
μερικοί ότι σήμερον είνε. τεχνικώτερος ό στίχος, έ- 
ξειργασμένος, ή ποίησις πλέον ήρεμος, μυστικοπαθής 
ή έμπνευιις καί δι- αυτό ύλιγώτερον αντιληπτή καί 
συνεπώς όλιγώτερον δημοφιλής. Αλλά σήμερον ή 
ποίησις αύτή είνε «terra incognita» διά τόν πολύν 
κοσμον καί γράφεται διά στενόν μόνον κύκλον Ναρκισ- 
σευομένων στιχουργιών. Ή αξία βεβαίως μι 1ς ίκανότη - 
τος έχει κάτι τό ξεχωριστόν, άνεξαρτήτωςεποχής Άλλ’ 
ή εποχή άποτελεΐ εν σύνολον καί έκ τοΰ συνόλου κρί- 
νεται. Καί επειδή άκούομεν συχνά ότι ή άξια τών 
νεωτέρων ποιητών δέν . έκτιμεϊται» , άνάγκη νά υπεν- 
θυμίσωμεν οτι ύπήρξεν εποχή καθ’ήν ή ποίησις έξε- 
τιμιτο διότι ήτο ποίησις, δηλαδή έμπνευσις καί 
αίσθημα —παλμός καί σκέψις έν ταύτφ—ήτο αφε
λής άλλά αίσθαντική, ένφ τώρα είνε επεξεργασία, 
ψιμμύθιον. λεξιθερία, ύπό τόν πέπλον δήθεν τής 
τέχνης ανούσια καί εξεζητημένα καί πλαστά καί 
νόθα στιχουργήματα, ούχί ανάβρυσμα άγνής αΐσθη- 
ματικότητος, άλλά ψυχρός υπολογισμός. Τότε άπηγ- 
γέλλοντο τά ποιήματα παντού· τώρα σχολιάζονται

» ΑΜΦ-Λγκκ $

St’X? τύ αποτέλεσμα:

Ζουν μαλλιαροί ’ά?ί ί"ν !Ζ°ίιεν ,τ<’ίησ>ν.Ύπάρ-
Ώ κ ΙΓ,,.ι ι’· '"Λ“ 6tv ";Ιαθχουν αναγνώσται 

νών ύταλάν^σεΤζζ10’^^'' δΐ,ίλεξι'ν,του 5!ύ Ι'Ί- 

όμοιάζουν τά καναο,λ -ποιητας, οί όποιοι
τά κλουβιά των ί ΓτότπΤΧ-°ρ3ςτά?λεΐ1'1ΐ!ν“εί’ 
Μ·« νοσταλγία πρύς τό π πα?^°νθν Υπήρχε 
ΊΙ ’Αθηναϊκή κοΧΤαόλλ^ - · “διΖ,,ν ;
έξευρωπαΐσθήταν ό ίρ ισΤ,-^-'ιί °' “'ρελ,ει« Ζρόνοι 
*>σμός Χατέκ^γσαν έδα^ ϊ)1"'1^:’’ 8

"WI ή '
• τη, αναβρας, Γο0 γ,·|λι τή
, νά προτιμά κανείς _ μέ τήν

η μαλλιαρή ποίησις - τάς ρ1|Γ„- 
άπό τάς γλυκαναλάτους 

■ους γλωσσοληψίας.
:η-

«οφ ιστολογία ι· 
τών μαγναδιών, 
Τ“5, είς τρόπον 
τροπήν ήν έλαβ 
θ-^άς έστ<„ τυμπανοκοι^σίιΤ ά 
•’μοιοκαταληξίας ή χι,ύ(ί1ολόγ, 
«ώμεΓδα>ζ?·χΤ·^0'·.λ0γος·, δ\δν -W:--iri'v0 λυπη- 

®>·|? άλλ’ ειλικρινής xai'^XT"0' -κ“! ^'i· 
•πνεύματος έξέλιτε τού A-r ■ · ερ'>'“τΊ« τού
Υτν, ή ,ϊ,πΓ- ^°“>,"|λ ^-ίί-ωςελε- 
ήτο καί άσθενικύ ίπ ’ /·?υσοκοσμητος άλλά δέν 
πικάς έντυπώσε,- '(ϊ- "ZF‘· τάς πρόσω-

Site? ~ · 

μ™ «V Γ ο ΠΟΛΏ,ϋΣ._Κ ? Λ ...
και ηίΟβ tu αγγι).μα . . . ,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

επαρκέστατα τήν πολυκύμαντον ζωήν 
κα'' π°ΐκίλην ?'-ε^ίν “tt κ,“ Τ,,ν

"Ρνα πη τ“'- Τελευι«ϊον Ισως τών παλαιών

ήσαν βέλη πολεμά-ΐκ^ρ°5επ10χή 01 σ'£Χ«'^ου

Ή διαθήκη του ένέκλει’ε : ' ’.............................

ητεύΧ8 6ΐωνε 'Ιέ T0V ^‘^θύν στίχον τής άπογο-

Λ-αί -λ- /Λη,,ας χα/

τούς
δ«α τον μέλλοντα Ιστοριογράφον" ' ' ’ 8ldl™V’
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
I

ΩΰΒ ΠΑ ΤΑ ΕΦΤΑ ΝΗΣΙΑ
Άη teouirftai στη μνήμη τοΰ ΣοΙωμον καί τον Α «ποΊιστρια.

φτάνησα βράχοι χρυσοί 
’ τοΰ Ίονικού πελαγου,

ποΰ ή θεία Φύση σάς ταίριασε
μέ τέχνη αιωνίου μάγου, 
γι ΐ σάς τό κύμα έμέριασε 
κι' άνοιξε ή Γή τά στήθη 
κι' απ' τοϋ νερού τά βάθη 
βγήκατε στη ζωή.

Κ είστε όλοι εσείς οι Δουλευτες 
κι' αμέτρητοι είναι οί κάμποι, 
κι ό σπόρος όπου σπείρατε 
φώς έγινε καί λάμπει, 
κι' όσοι τό δρόμο επήρατε 
πού φέρνει σέ άλλα μέρη 
πρωτόιδατε το αστέρι 
στές άφθαστες κορφές.

ΕΙδήσεις ίκ Λιέγης.—■// ■ , < ,
Οί "Αγγλοι εΡζωνοι -‘Α,,,'ψ α·. ™ και
Πμ>ν._ ■/, ;οιο°" ^°.τ.Οί ^\'^μα.~Σέο,· Wa. 
Α'ΒαλκαηκαίγΙύοοα,.^/Λ''90’'., f!Ae‘ ^αοά.οας.- 
φοοντιστηρίουΆποκουάτι· "»■ :’sa>cr."0e'0'' έν εΐδει

•
Και φύσησαν ιερές πνοές 
και κύματα άρμανίας 
κι’ ή ανατριχίλα τοΰ ’Έρωτα 
κ' ή φλόγα της ανδρείας, 
κι (ίσα κρυφί αφανέρωτα 
μες τήν ψυχή τοϋ ανθρώπου 
γινήκαν ενός τόπου, 
μιας πλάσης οί ομορφιές.

»
Κ' οι βοάχοι λάμπουν οί ξεροί 
μέ κάποιο νόημα θείο, 
καί οί κήποι οί μοσχομυριστοι 
τής Κυβέλης μαντείο...
Κ’ είπε ό χρησμός:—αγύριστοι 
σ' αύτήν τήνγήν Sep σβενουν 
οσοι ρυθμοί άνασταινουν 
τή Δόξα τήν ιερή.

»
Στην ομορφιά τής πλάσης ζή 
θείου ονείρου εικόνα, 
ποΰ άφοϋ χαθή άνασταινεται 
πάλι σέ κάποιο αιώνα, 
στές ψυχές ξαναφαίνεται 
τοϋ Ιδανικού τό αστέρι, 
πάντα ή νυχτιά θά φέρΐ) 
καινούρια χαραυγή.

♦
Ζακυνθινοί τραγουδιστές, 
άξιοι Κεφαλλονίτες 
καί Παξινοί, λεοντόκαρδοι 
λεβέντες Λευκαδίτες, 
Κορφιάτες έρωτόκαρδοι, 
ναύτες θιακοί, παρθένες 
Κυθήρειες, — μαγεμμένες 
κι' ανήσυχες ψυχές.

*
"Ηρωες, άγιοι καί σοφοί, 
τού 'Ιδανικού ζητιάνοι, 
γιά σάς αιώνια πλέκεται 
τής Δόξας τό στεφάνι, 
καί πλάι' σας πάντα στέκεται 
ξεχωριστή μιά Μοίρα 
σκήπτρο γιά σάς ή λύρα, 
τό άνθος καί τό σπαθί.

Ο γύφτος τ’ άστρο τό χρυσό 
τό έσφυροκόπαε χρονιά. 
Μά ένα χέρι αίματόχαρο 
—ΨυΧΘ τ°ϋ “Εθνους αιώνια — 
τό άστρο το μεγαλοχαρο 
απ' τής Σκλαβιάς τό άμμόνι 
τό πέρνει καί τό υψώνει 
πάλι στον ουρανό.

♦
Σκοποί αντηχούν μελωδικοί 
σαν μήνυμα άπο πέρα, 
νέα ψυχή θαμποχάραξε 
σάν φώς μές τόν αγέρα, 
ποιο είν' τό καράβι ποΰ άραξε 
στο ερωτικό ακρογιάλι 
κ' ή Δόξα σέρνει αγάλι 
τόν “Αρη κατά εκεί !

*
Στο Ίόνιο κύμα αργοπερνουν 
καράβια μαγεμμενα 
σ' ένα "Οραμα αρμενίζουνε 
στον άφθαστο λιμένα, 
φεύγουν κι όρθοπλωριζουνε 
στής Φαντασίας τό δρόμο 
μιάν ομορφιά έχουν νόμο 
κ' ένα ρυθμό άκλουθοϋν.

♦

Καραβοκύρηδες τρανοί 
αιώνια τά οδηγούνε, 
μές τοϋ Καιρού τό γύρισμα 
πάνε νά βυθιστούνε...
—Στον χρόνου τό πλημμύρισμα 
πέρα απ' τό χάος τραβάτε, 
καράβια νά μάς πάτε 
σέ θείαν ακρογιαλιά.

*
Τή δόξα σας, Εφτά Νησιά, 
ποιος θ.ί τήν τραγουδήση ; 
ποιος μυστικός αντίλαλος 
γι ί σάς θέλει άντηχήση 
σαν νέος ρυθμός βαθάλαλος 
σέ Ονείρου Πολιτεία, 
σέ επάνοδον αιώνια 
νέα 'Ορφική λαλιά.

(<ΙΓί (ΛΗΡΙΝΟΓ ΣΙΓΟΥΡΟΣ

'‘«^γος,φ,λέλληνμοί
·ετ επιστολήν γραφεϊσαν έν 

Λιέγη, αλλα σταλεϊσαν δΓ έπιΒά- 
g°“fl « 5 ’Ολλανδίαν *«· έκεΐΟεν 
«•αβ.βασΟει,αν ε!ς ·ΛΟήνας >Α_ 
ΖΤ“σ,,“\α κ,"“ εΐ.

\ιαν ενδιαφέρον νά γνωσϋώιι 
« Λ(Ρ’ οτου ή Λιέγη ,ϊΖΕ τ(|ν

ύυ.7τυζι„ν να καταληφϋή ύπό τών 
οτου, δέν λαμβάνΟΙΙΡνμΛνω'\δηλ 'X τής 6 ΛύΥού- 

βίδας. Άλλ· αύτό δέν μέ Τ" ^με~κατοχήν τής Β ΊΓ-rv' |μ'..δ,τεν«μ“Οωτηνάνά·

φαίνεται προσεχής ή ;,,s s Μ ρ ,ς Ασι“5. οστις 
Mh. τάς ■Ιων.κά^πό). Ά» ■ °* '"«■
ομεν ι'ίτι Οά έπανέλΟσυν t ί'λλ,αδι“τι ν« μή πιστεύ- 
κόλπους ιής Έλλάδο- άωσ-Δω®εκ“νηοα εις τούς 

μΙι·!ς ””s 
δι’ έμέ άντ,στάΟμισμα X Λ, εΙ'·ε
σεν ό πόλεμος εί- Τ;\, . όυσ™Χι“? ήν επροξένη 
φυσικός καί βιομηχΧκόΧΧ^ Λ,έγην' ’Κ ° 
τος κατεστράφη Πόσαι κα^ιτεχνικός πλοΰ-
επαύλεις έκάησαν ' Πολλά π°™ Χωβ'«· πό»αι 
καί εργατικά ο κή... «Ο·στοκρατικά. άστικά 
ύπηρεσίαι Χ«ι XaT6’tW’?’'’“V ! "Ολ“· *

τάχη άπειραρίθμων όντ. .Β'τάΧ-το- t!'“l ’’
στέγης καί πόρων ίο»’- · - “ παΡαμ6νουν-ηρίματα^^τά φ„. 

τας σημαίας. η υπηρετούν υπύ
α Ο,τι καί αν mm ft·» λ-._ .

Λ>|σιν είς τό μέλλον· 't8l“7E”TOV πεποί-
έγ>] Οά έπανακτήση τήν έλευΟεοί '’'’"’-‘ί *“l '? Λΐ’ 
ταστή πάλιν ό φρουρός τών Λατίνωι^καίΤ' 
θυσα τής Βαλλονίας. '“τιιων και η πραηεύ-

sgspsss 
δίνρΧ. ·νί£Κ?*,· .« Η.ΐ'.-πολεμοΰντες εις τά- έιποοσ'ι ^<βν°ι Αγγλίας 

Οον άηττηΧ ϊο^αΤλΙζόΖ °1 ύ'“τβ-

πληροφορήσω περί τών Έλλ. πραγμάτων.^1

★

-e„.«0S δΰ0 ,„ά :

ρειται αμφοτερων. Δέν λιηιιονεϊ s ’ ί 
κτ'κώς καί μεταφορικώς μαλλιαρός καί'δέζ ε^νεΖ'

★

μηνε.ς του δράματος, άμφοτέρων τών φύλων X 
Ζβ>ς ου καταρτιστούν νέοι ηθοποιοί Τά ύλ.«Λ ’ ·Η

Ίμίν ξένοι συγγραφείς υπάρχουν οί δΖΓμας'οά^’

,ι οΙ„„όΛ™ mSISX τ 
να μη -ρ«συρθδ άπό τούς διαφόρους^Βίλο^

ρηματικού πνεύματος, ώς Τ1· . '"“ν επιΖει.

δροσιάν το θέρος άνακουφι ,τικήν καί ίΧ I Η 
τον χειμώνα, διότι Οά ύαλοφραχ >ή ϋά e1.°' ?°V
σκεδαστικώτερον καφενεΐον καί Τ’λ “x ■ 

™.ΙάΖ.η«ν έρω,,μ,,.^ α.4Χ«Αίκ* . “

7“»= 
μετά τών Βαλκανικών κρατών έιαφι^πιΤΐ  ̂
φιΙοΙογιών^ΗΡο Β“λζ“νικώ'· Υλωσσών κ«ϊ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

προπαγανδιστική».'Ημείς κατά τό διάστημα τούτο τε
λείως άδιαφορήσαμεν, καίτοι διά λόγους ιστορικούς 
καί εθνολογικούς έδει νά πρωτοστατώμεν έν τή Βαλ
κανική κινήσει. Ή ΐδρυσις έδρας Βαλκανικών γλωσ
σών καί φιλολογιών είνε ανάγκη επείγουσα· άς κα- 
θορισθή τοιαύτη είς τό ’Αθηναϊκόν Πανεπιστήμιον 
μέχρις ού πραγματοποιηθώ ή ΐδρυσις τού Μακεδο
νικού Πανεπιστημίου. Άλλά μετά τής έδρας ταΰτης 
δέον νά συνιδρυθή καί έδραΒυζαντιακής λογοτεχνίας, 
ή οποία πρό πολλού έδει νά ύπάρχη. Δέν πρόκειται 
περί πολυτελείας, άπό φιλολογικής άπόψεως, άλλά 
περί έθνικού συμφέροντος, σπουδαιοτάτου.

*
Αί Άπόκρεω ήλθαν εις τάς ’Αθήνας Διέλθετε διά 

τής Οδού ΙΙονεπιστημίου. Θά ίδήτε ένα άνθρωπον 
ύποδυόμενον μέ ξυλοπόδαρα τόν ύπερήψυλον ’Αμε
ρικανόν καί μοιράζοντα ρεκλάμας κινηματογράφου. 
Έξυπνη ή έπινόησις. Έστάθην νά τόν ψυχολο
γήσω. "Ακαμπτος καί απαθέστατος. Άλλά παρετη- 
ρησα καί τούς διαβάτας.Έπί δέκα πού τόν άντίκρυ- 
ζαν,οί έννέα έγελοΰσαν μόνον είς σοβαρότατα αν- 
τιπαρήρχετο, οίκτείρων τήν άνθρωπίνην κατάστασιν. 
ΊΙ στατιστική αυτί] θά ένέπνεεν είς τούς συναδέλ
φους χρονογράφους χρονογραφήματα τεσσάρων μέ
τρων μήκους καί κάτι εκατοστών. ’Εγώ ήρκέσθην

ΣΤ^Α^ΓΜ^ΤΙΕΣ
Οί τραυματίαι τοΰ πολέμου, οί ανίκανοι 

προς έργασίαν, κατήρτισαν ^Σύνδεσμον Αλλη
λοβοήθειας. α Ιδού έπί τέλους και έν σωματείον 
το οποίον δέν υπάρχει κίνδυνος νά κάμη ποτέ 
απεργίαν...

★

'Υπάρχει σπάνις κτηνιάτρων. Χρειάζεται τό 
στράτευμα 90 και έχομεν 34. Μοναδική ευκαι
ρία διά πολλούς ιατρούς νά αποκτήσουν πελατας, 
κατατασσόμενοι είς τόν κτηνιατρικόν κλάδον...

★

Έν τούτοις είς κτηνίατρος έχει διορισθή διοι
κητικός επίτροπος έν Ηπείρω. Ο ήκιστα κολα
κευτικός διά τούς κατοίκους διορισμός αυτός, θιι 
έχη ώς επακολούθημα ή επαρχία εκείνη νά με- 
ταφερθή έκ τής γεωγραφίας είς τήν ζωολο
γίαν .

*
Είς τήν Βραζιλίαν Υπουργός τής Παιδείας 

έγένετο ο Έλλην κ. Καλογεράς. Τοιουτοτρό
πως ό κ. Τσιριμώκος αποκτά άνελπιστως ένα συ
νάδελφον.

★

Ή Τουρκία είνε πολύ προοδευτική. Άν ημείς 
προσλαμβάνομεν διοργανωτιϊς Δημοσίων υπη
ρεσιών, αυτή έκάλεσε διοργανωτάς υπουργών. 
Οΰτω, υπουργός τών ναυτικών έν Τουρκία έγέ
νετο ό Γερμανός ναύαρχος Σουσώυ και υπουρ
γός τών Στρατιωτικών ό Γερμανός στρατηγός 
φόν δέ Γκόλτς. Λέγεται έν τούτοις οτι τάχιστα 
θά διαδεχθή τόν κ. Γκόλτς ό κ. Κλώτς.

★ 

νά θαυμάσω τόν θεατρώνην, όσον καί τούς θεατάς, 
οί όποιοι ένφ εκείνος ρυθμικώς καί μεγαλόπρεπός 
έβάδιξε μέ τούς ξύλινους πόδας του, αυτοί είχαν 
σχηματίση ούράν, πολυπληθεστέραν καί άπό τό 
άκροατήριον τού κ. Βδελλοπούλου.

*
Ήκούσθη ή πρώτη ροκάνα είς τήν οδόν Αιόλου, 

προάγγελος τού Νέου Έτους.Άν τό 1911 κληροδο
τεί είς τήν Εδρώπην τό πένθος καί τόν εξολοθρευ- 
μόν, τό 1915 δέν έρχεται μέ καλλιτέρας διαθέσεις. 
Δέν γνωρίζω πώς μετά έν έτος θά νεκρολογήσωμεν 
τό άνατέλλον έτος Άλλ’ άλλοίμονον είς τόν πολι
τισμόν, έάν τό 1915 δέν φώτιση τούς ισχυρούς τής 
Γής είς ύγιεστέραν άντίληψιν περί τοΰ άνθρωπίνου 
δντος, δν δέν πρυτανεύση ή σκέψις ότι υπέρ τόν 
άνταγωνισμόν πρός κτηνώδη κατάκτησιν καί μονο
κρατορίαν, υπερέχει ή άλτρουιστική τού Χριστιανι
σμού διδασκαλία, τό δικαίωμα τοΰ ζην έν ειρήνη, 
δι' ής καί μόνης τό ιδεώδες τής άδελφότητος τών 
λαών θά έπιτευχθή, ΐνα καί ή ζωή τού ανθρώπου 
μή τρομοκρατείται υπό τό Λαμόκλειον ξίφος τοΰ 
Πολέμου, άλλά νά άνθη είς τά άρωματα τού εύγε- 
νοΰς αισθήματος καί νά καταυγάζεται άπό τάς 
λαμπηδονίας τού ορθού Λογισμού....

ΔΑΦΝΙΣ

Βεβαιιύται έπίσης οτι υπουργός τών εξωτε
ρικών έν Τουρκία διορίζεται ό Αυστριακός κ. 
Μυγχάουζεν, τής Δικαιοσύνης ό Ολλανδός κ. 
Φράντς Πρίτς, τής Παιδείας ό Κινέζος Σόφ - 
Τσίν Τσόν. Τοιουτοτρόπως ή Τουρκία αποκτά 
θ'κουμενικήν Κυβέρνησιν, άφοϋ ολη ή ο κου- 
μένη θιι αντιπροσωπεύεται εν αυτή.

★

Άπό κάποιο μέρος έζητησαν νά υπόδειξη ή 
Ελλάς τούς μεγάλους ιίνδρας της ε'ς τήν φιλο

λογίαν. Τποθέτομεν οτι δέν θά παραγκωνισθή 
τό ποιητικόν ζεύγος Κλεάνθουθ και Διαμαντι- 
νας. Έν πάσα περιπτώσει καλόν είνε νά έρωτηθή 
ή κ. Γαλάτεια Ψηλορείτου,ή όποια έχειροτόνησε 
μεγάλους συγγραφείς εις την τείοπτικήν αί
θουσαν τοΰ Λυκείου, έπιδείξασα πολύν ζήλον δια 
τόν Ζήλον, τόν Τσίλον, τόν Παπαγιάννην και 
τήν δεσπ. Κοΰλαν Κακαρούπα.

*

"Ενα ωραίο καπέλλο κάμνει έν προσώπου ω
ραίου ;

Πολλές φορές είπα : Κρίμα στο καπελλο». 
Ποτέ δέν είπα: Κρίμα στο πρόσωπό.»

★

Είς τό* Εμπρός» γνωστός κομφοπρεπής λόγιος 
άπεκάλεσε τόν 'Αριστοφάνην *πρίγκηπα τών 
κωμικών». Άναμένομεν νά γραφή διά τόν Σο 
φοκλέα οτι είνε ό Μαρκήσιος τών τραγικών και 
διά τόν "Ομηρον ό βαρώνος τής ποιήσεως....

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΤΟ ςπητι ΤΗΣ ~
Ε ένα καί πάλιν άρ- 
μάνικάν τίτλον ή Α. 
έ. ό πρίγκηψ Νΐκό- 

ζ.αος μάς έπεφύλσσ- 
σε νέαν έκπληίιν. Το 
«Σπίτι τής καρδιάς, 
έσημείωσεν έπιτυχίαν 
μεγαλειτέραν τής .’Α-

ριστά κ" X Λ Υ* iC ™>'^· Ή σκηνή πά- 

κα τού νο^^^Ζ^ Α-ατερίνίΓν

δ-ά νά τούς ■' Λ''ά^ά

δ κ7ναέίάτήςμ1ϊ'3α--οΓ’ V £εσπά

SglisSa 

ποΰ εύοίσκοΧ Ϊε.νν^-^' .τά λογ.α

xS”? SRb * iwte
ΤΡΊ". ή οποία Ιχε, ρσρ„ρήσ5 (

δέν' τά νο,ώύ άλλ' ή Αίκστερίνη
ανοίωΛι τήν έρωτική τ άφηρημάοα Τ"--' 

βλέπε, χαραγμένο τό πέρασμά t Jv είΓ τήν ζα’οω.ά 
πλέον μορφήν της, δ.ότ. ό καθρέπτζ/ς τΤθ£ ?

ν== ιδέα Sc μία'παξο^,^ κΧτίσ,ς^^^θ:

Ν.κάΛας,τό^υντανόν αύτό έρείπ.αν τής πα/α^Τ έ 
no/ής, τόνόοηγειστδ δνιμάτ,ό του ν’άλλάίη πούήταζ 

«τέφυνεν έκεί στά κατσά- 
ΗταΖαΆ-"ηγήμένος απ το μπουρίνι.. κάποια- σκίη 
ρα: μοίρας, τού ά/άβει τό τζάκι διά νά ζεσταθώ 
λε’ίΐυν R δυ>σί,ώ"0· Ε'^ύρει δτ. τό·/
λέγουν Βασίζη Μπρα/.η, τό ίέοει καί ί 'ς .- ·
Αικατερίνης, ή Ζωή, γ,ατί τόν είχς ίδή είς'ίήν 
«βνα τήν οποίαν τού έπ.δε.κνύε. κατόπϊν. Ε’νί άπα- 
Ρ ·θΤαοίΒή'ηΚε1ϊ-Τ"ινιακί'; στ^·' -- ίϊί 

ηΙ·'5ΚΓΤΛ,ί'-(’' ·=’Λ όταν η γοαία πλέον Αικατε
ρίνη κατεοαίνε. τής σκάλες τοΰ δωυατίσυ της καί 
η τρομερά τραγωδία άοχίζει ' 
άρ^!η .ΤΚαλώί ^ς,.,πόσο

γ0^ΰλ1ΚΤ°5?ν τ^Υ’^0[ίει Kal ή πσρσ<σ3ητοϋσα 

rz ,/ε03 '/ει π:,λ' Tl>r' κάμαρά της νά -το

·η< οιά να πάνε στήν έκκΛησίαί f ΓΕμ=<
Εντώμεταίύ ιό μυστήριον είχε διαλυθΰ ·Γϊ

οτι εκείνος πού έπερίυονε ή νρηά ήτο δ Λ

φώτιση λίγο το σκοτισμένο λογικόν της. 1
«ΗζΟσ χρονιά λοιπόν έπέρασαν άπό τότε ·. έ

ρωτα έκεινη μέ φρίκην. Τήν άπάντησ,ν τήν "δωκε ό 
ό"°'"«pi

Είς μίαν στιγμήν έμέτρησε τά χρόνια μέ τάς ου- 
τιοαο του προσώπου της καί μέ μίαν κραυγήν έστειλε 

τόν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή ύπόθεσις προσεγγίζει τό ύπερτραγικόν. Πώς έ- 
χειρίοθη αυτήν ό συγγραφεύε;

Άπό τήν στιγμήν καθ’ ήν είσέρχεται ό ίγγονος 
Βασίζ.ηςεί; τό «Σπίτι τής καρδιάς» μέχρι τοΰ άπο- 
τόμου θανάτου τής Αικατερίνης, τό ίργον έχει με- 
γάλην δύναμιν καί τέχνην.

Ή περιέργεια τοϋ ακροατηρίου άφαρπάζετσι έό ί- 
φόδου καί τό έ'.διαφέρον δεσμεύεται αμέσως. Αϊ δύο 
σκηναί Βασίλη καί Γερω-Νικόλα μέ τόαριστοτεχνικόν 
Παίίιμον τοΰ 'Ροζάν, αρχίζουν ήδη νά γεννούν τήν 
αγωνίαν. Ή άνάόασις τής δράσεως μέ τόν διασαφι- 
στικόν διάλογον Βασίλη καί Ζωής προχωρεί κανονι- 
κώτατα μέχρι τής κορυφής, δτε φεύγει ή Αικατερίνη 
νά πση νά ρίψη τό παρθενικό πέπλο καί τ’ άνθη τής 
πορτοκαλιάς στ’ άραχνιασμένα πειά νειάτα της. Ή 
τραγική στιγμή τής έιιφανίσεως τής γεροντοκόρης 
νύφης, κυριο/.εκτικώς έγγίζει κάποια ανοικτή πληγή 
τής καρδιάς μας καί μάς κάμει νά πάσχωμεν. II άπο- 
κάλυψις καί ή γοργή καί άναμενομένη λύσις, δίδουν 
τέρμα εις τό ίργον, καίτοι Θά ήτο καλλίτερου τήν 
πτώσιν τής Αικατερίνης νά έπηκολούθει άμέσως ή 
πτώσις τής αυλαίας.

Τό σπίτι τής καρδιάς ήδύνατο νά μείνη καί στήν 
Κεφαλληνία διά νά διατηρήση ό πρόλογος μίαν τού- 
λάχιστον ενότητα μέ τό κυρίως δράμα, φρονώ μάλι
στα ότι ολόκληρος ό πρόλογος ήδύνατο νά λείπη καί 
νά έμενεν ένα σφικτοδεμένο, άρτιώτατον μονόπρα
κτου είς τοΰ οποίου τήν εισαγωγήν ήμποροΰσε κάλ- 
λιστα ή Ζωή μέ κάποιο άλλο βοηθητικόν πρόσωπον, 
νά δώση τήν άφήγησιν τών παρελθόντων καί <ά το- 
νι'ση έπαρκώς τό κυριώτερον μοτίόο τοΰ έργου .· ότι ό 
Βασίλης μόλις έγύριζε ύπεσχέθη πώς Οά ώδηνοΰσε 
τήν ιδίαν ημέραν νύφη είς τήν έκκλησίαν τήν Αικα
τερίνην. Είς τήν περίπτωσιν αυτήν θά έλειπαν δύο 
πρόσωπα, οί γονείς τής Αικατερίνης, άλλά τούτο δέν 
θά επηρέαζε διόλου τό ίργον, άφοΰ μάλιστα αύτά 
δέν έμφανίζονται είς τό κυρίως δράμα. Ώς έχει τώρα 
όμως ή διάταίις, ό Γερω-Νικόλαε καλόν Οά ήτο νά 
ένεφανίζετο οπωσδήποτε καί είς τόν πρόλογον, διότι 
άφοΰ μάλιστα έχει καί χαρακτηριστικόν ρόλον, θά ήτο 
είς έπί πλέον σύνδεσμος τών δύο αρκετά άσυνδέτων 
ώς έκ τοΰ μεσολαόοΰντος’χρονικού διαστήματος πρά- 
ζεων.

Ό διάλογος είνε λιτός καί δραματικός. Τό αντί
θετον άπό τόν είς ποζ.λά μέρη έπικόν μάλλον τοιοϋ-

■X-

Ηθοποιοί. οδηγοί τμάιι.

Ή Γερμανική εταιρεία τών καλλιτεχνών τής σκη
νής διένειμε άπό τής ένάρξως τοΰ πολέμου μέχρι 
σήμερον πεντήκοντα χιλιάοας μάρκα μεταέύ τών με
λών αύτής καί τών οικογενειών των. Ή Αυστριακή 
έπίσης εταιρεία διένειμε τριάκοντα δύο χιλιάδας 
κορώνας. Έπί πλέον άμφότεραι αί έταιρεϊαι αύται 
ασχολούνται είς τήν εϋρεσιν ού μόνον τροφής καί 
κατοικίας διά τάς οίκογενείας τών έφεδρων ηθοποιών 
άλλά καί είς τό νά εοποθετώσιν είς εργασίας τούς 
μή στρατευθέντας έέ αύτών. Είς τό Βερολίνο/ καί 
τήν Βιέννην πολλοί ηθοποιοί έργάζονται ώς όδηγοί 
τών τράμ, ώς σωφέρ καί ώς ύπάλληλοι τών σιδηρο
δρόμων. 'Επίσης πολλαί γυναίκες ηθοποιοί κεροίζουσι 
τά πρός τό ζήν ώς ράπτριαι. 
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τον τήε «’Αθώας Αμαρτωλής., καίτοι ή πηγή τοΰ 
θέματος, τό διήγημα, ήδύνατο μέ τόν αφηγηματικόν 
του χαρακτήρα, νά έπηρεάση κακώς καί τόν δραμα- 
τογράφον. '0 πρίγκηψ Νικόλαος έόελτίωσε τό δρα
ματικόν του στύλ, είς όαθμόν άπιστεύτως δυσανάλο
γον μέ τόν διαρρεύσαντα μόζ.ις μήνα καί από τοΰ 
όνος μόνον έργου εϊε τό έτερον. Αύτό άποδεικνύει 
ότι γνωρίζει νά επωφελείται άπό τήν πείραν καί 
ν' άκολουθή τάς όρθάς ύποδείίεις.

Δέν γνωρίζω τό άγγλικόν διήγημα τό όποιον έχρησί- 
μευσεν ώς ύπόθεσις τοΰ πριγκηπικοΰ έργου, άλζ.’ 
υποθέτω ότι Θά περιέχη όλα τά στοιχεία τοϋ μυστι - 
κοπαθοΰ; μοτϊόου τής έγκαταλελειμμένης γεροντο
κόρης, κατ’ έίοχήν προσφιλούς είς τού.- άγγλοσάΕω- 
νας. Τό ίδιον μοτίόο' έίέλεϊε καί ό Γκαίτε δ·ά νά 
προκαλέση ύψίστου βαθμοΰ συγκινήσεις είς τόν πα
θητικόν Βέρτερον, όταν ούτοε πριν νά λάβη τήν ά· 
πόφασιν τής αύτοκτονίαε, αποσπά τήν έρωτικήν έ£ο- 
μολόγησιν τής Καρλόττας άναγινώσκων είς αυτήν 
τούς περιπαθείς στίχους τοΰ Όσιανοΰ : «Θά γυρίση 
ό ταξιδιώτης πού μ' έγνώρισε στήν ωραιότητά μου. . 
τό μάτι του θά μέ ζητήση παντού, μα δέν θά μ'ανα
γνώριση πειά!»’ ’Επιτυχής καί ή Ελληνική ada
ptation τού θέματος.

«Άκου, λέγει ή Αίκοτερίνη, ρωτάει άν τόν γνω
ρίζω I "Ετσι είνε όζ.οι οί άζδρες Μάς άφίνουν τόσα 
χρόνια νά τούς περιμένωμε...κι’ 'ύστερα ρωτάν ακόμα, 
άν τούς γνωρίζουμε !·

Τί ώραϊον σύμόολον τό παράπονου αύτό, διά τούς 
τόσους χωρισμούς ανδρογύνων καί άρραόωνιασμένων 
πού συμβαίνουν στόν τόπο μας, διά τάς τόσας Έλ- 
ληνοπούλας πού προσφέρονται κατ’ έτος ώς φόρος 
είς τόν νέον Μινώταυρον τής πατρίδος μας, τήζ με- 
τανάστευσιν I

Έχει πολλά προτερήματα τό ίργον, τά όποια, δέν 
είνε ουνατόν νά τ’ άναφέρη κανείς λεπτομερώς. Αρ
κεί νά είπωμεν ότι ό συγγραφεύς έξμεταλλεύΟη τε- 
χνικώτατα τό θέμα του καί κατώρθωοε νά παραγάγη 
τάς Ισχυρωτέρας σκηνικός επιδράσεις, ας ήμποροΰσε 
νά δώση ή ώραΤα αυτή ύπόθεσις. Πολύ καλά έπαιόε ή 
κυρία Κυόέλη καί ό κύριος Παπαγεωργίου. Άλλ’ ό 
κύριος Ροζάν άνεδείχθη πρώτης τάέεως καλλιτέχνης 
είς τόν ρόλον τού γέροντοε.Ή μεταμόρφωσίς του ήτο 
πληρεστάτη.

Ν. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

ΒαιΙΐλιιΜα καλλιτέχνις-

Ή Βασίλισσα τής Ρουμανίας Μαρ'.α είνε καί αυτή 
καλλιτέχνις, όπως καί ή προκάτοχός της Κάριιεν 
Σύλβα. Ή κζ.ίσις της όμως είνε προς τάς καλάς 
τέχνας μάλλον παρά πρός τήν ποίησιν. Έν τούτοι; 
γνωρίζει τελείως τήν Ρουμανικήν φιλολογίαν, κατέχει 
δέ μάλιστα θαυμασίαν συλλογήν αρχαίων χειρογρά
φων καί πολυτίμων βιολιών, Ή ασχολία τής νέας Βα- 
σιλίσσης τής Ρουμανίας εινε κυρίως ή διακοσμητική 
τέχνη· έργα τών χειρών της είνε αί διακοσμήσεις τών 
Ανακτόρων τοώ Κροτοτσένι καί τής έπαύλεως τής 
Σινάϊας.

Ή διάρκεια τών (ιαχών.
Αί περισσότεροι καί μεγαλείτεραι μάχαι τοΰ πα

ρελθόντος διήρκεσαν όλιγίστας μόνον ώρας, έν ω

κληί’ύ η··^ ρ7 °· !'3/3' 0,a?Kii=' μή'* 'ύλό- 
πόνο ή-}'Ά Τ°° δ'ήρκεσεν έΐ

Ζ ή T0J Σεδάν δώδεκα καί ήιιίσ-ιαν ή
της Γραβεζ.οττης έννέα, ή τού Μάρς-λά-Τούο δ^κα 
σπαΟν ^1 ή TZ|C 'A^’c TPck *al ή>"'-

° , θ Ρεγαλειτέρα πασών, ή τής Λειώα- τρέϊ- 
ήμ-ρας. Επίσης τρεις καί ή μάχη τοΰ ΓκέτΧμπόυργκ' 

Αμερικανίδες δραματογράφοι.
,Ή γυναικεία φ,λολογία προοδεύει τόσον έν Εύ- 

ζ-’ή^νκαΙέν.Άμερ,κή, Έν ’Αμερική ίδίωϊ ή 
-ρΓκών -α?’θμεί ,,£τ’£ύ Τώ/

-''κα υ.λ άί Α/·'\θί=Ζάτωςτόέκ 
-κα Ζ'λιά-ων οοζ,ζ.αριων οραιιατικόν βοαόεΤον -ϋ 
ξυσιού άμερικανοΰ φιλοτέχνου Βίντροπ. Οί διαγω- 
ν.ζάμενο! ανήρχοντο είς χ,λίους, ’

Θηατρα Τ^ΘΗΝίΙΝ
Βασιλικόν Θέατρον. — Θίασος Κυβέλης

*Η κ· Κυ“Λ1 5έεΡΧβμί>η έΐ Αθηνών έδωσε ό- 
ν-/ώ- 03π-3Τά'3εΚ °'ά,7ά?ύϊθ καί πάζ,.ν, άφοΰσν- 
ζ.χω. θίασος οραματικός τόν χειμώνα είς τά Α
θήνας οέν είμπορεΤ νά μείνη. Α

Τά Μνάεικό. Δράμα Μπεονστάϊν

-ωε έραο,ήζ οιά να προκαζ.έση τόζ νωοισυόν 
των συςύγων.Τέλος μετανοοΰία όμολ^εΐείς ίο^Χ- 

-οΛ ? 'ϊ6 'ΐυ3Τ,Κ3 διίτι 3ώο πρά«ιται καί- 
‘Οΐ ό τίτλος ομιλ-ϊ περί ένός—δτιαύ-λ κατ'-θ ,π- 

άπόΡ'ί-,-άΙδ|7·ύ-Ο7Τ7ευ3'' 3ύΤ0ί’ ΚαΙ τδν 
~.f- π1' 3°5Λ'!'.9ί: Τ?υ ί31 τ°7 χωρισμόν τής φίλης
της. Ευ.υχωε οζ.α ο.ορθώνονται καί ή συζυγική γα- 
•ηηη επαζερ/ετα, καί είς τά δύο άνδοόγυζα άλζΆ 
“ό ΜπερνΧΧΐί""^ ή9!κώς' σ-τ^·μ^θ' 

είο ϊλώώτ£7 0 χ "Τ’* τεΖ7,τθ£ £ί= τήν πλοκήν 
Απ-ο καί τ3·η' ζυπ0?χ;' εΓί σύ''3^μ=< λεπτεπί- 
ToTIk πο J / ?ίρ3ν ^’^τα· ζωηοόν, καί. 
το εί. πολλά μέρη παρατείνετα. ύπέρ τό δέον ,r- 
ζρι παλζ.ιζ,ογιας, ό οιάλογος. Τό «Μυστικόν. ’-Γν- 
έργον προκαλοΰν ήρε„ον κσ, ά3(ο_ΤΟν συ. , 
ί=ίίΤΛ0Υ “ ’- 5' ΨυΖώσεω£ γυνα,κός φθοίεράς ή 
οποία προσπαυ-ϊ ύποχθονίως νά ?έ=η γύρω -ζ- τλν 
καταστροφήν τής εύτυχίας. J 1 1 "1= ΤΙΊ'

Η κ. Κυόέλη, είς 4όν άντιπαθηπκόν ρόλον της 
%-'o(Kc-rd3i π°λλήν· ^σιογνωίία της έ-

' fn,3P«®Tara τήν πάλην τών συνα/σθη- 
ϊζΧ/Χ >:Κλε,ί' 'θΚ· Ρ^’νπολύ καλός ε“ 
εταί\^ L-r δ7 δσΤ,ί ούδέν ^θητεύ
εται καί όστις όεχεται τάς άποοόπτους άποκαλύύ-ι- 
έν ο-αρκε, καταπλήςε.·άρ.στος ό κ. Παπαγεωογίουj‘- 
κό · Η κ Ν ' ί7,,·^'ίι=' ”3ρελθόν'τής γυνα.-

■' ΝσυπΛ|ωτουόιά ποώτηνφοοάνέν'οα-.ί- 
σθη ε.ς ρόλου χάρακτηρ,στ.κόν.’ Έπα.ί' μέ ^τήζ 
κφρασιν και είχε μερικός στιγμάς καλλ.τεχ/ικίς. Ό

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

sno Tfls ΣΚΕΨείξ zuoy

■Ιμαρτία 'Η ήΛονή τον κακοί·.
Γάμίΐς' ~ /ί."ρύ, ν0ρΐί'°· ΛοΒ ιΛ Χ^οτε

εϊαφοονονε κα, κάποτε τό κώοι ε βαρύτερο.
1 ~ ΰνε,ρον ~ Παράδετοος, ,·„„.

τωμενο λεονταρι. 1
Ερως. — Ο κακός Λαύμωε τον άιβρώπον.

Εωή. — Λύπι/, θρήνος και στεναγμός.
ΗΛονή;~Μ.α απγμή δφ»α0τη: γίύχα. χα; ,,,,,,,,. 

τεινη πίκρα.
^,η.Οκΐ1α ~ Λ,μά,Ί Ο,ίΙς 'θ-χμίες τής ζωής. 

ούοανΓ "Ε,α "κ0,εα'ύ °η,"ΐυ Λ’άω 0,!

Όε,/ρον._ -Ε,α ώρα.ο rvKresiy.

Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΑΟΣ

-κή^7υ-ΐΠ-ήΟΐ:· είς τήν
^/η'-’^ ’θ^ίνον μέρος του ύπήρξ καλός, άν Kil 
έπρεπε να ήιο σοοαρώτερος.

■Τρ.άτβνος καί Ίζόλδη». Έρωτ.κόν δράκα 
τοΰ Mo.’cino.

^’'Χθη καί άλλοτε. Ή σκηνή 3οο μ. X είς τΑν 
Ιενταγελλην τής Κορνοόάλλης. Μία ποίησιςΜ^-- 

γο,ων,κη. η οπο,α εκούρασε τό άρα.όν άκροάτήο,ον 
Οπω. καί ε ς την Φραντσέσκαν ντά Ρίμινι, Λ οήνισσά 

οέν αγααπατόν άνορα της, άλλά ένα ώπό™·; Ύολ- 
ιιηροτερα τής Φραντζέσκας φεύγει μέ τόν εραστήν 
Α·' Τ^ν?εϊ3/;ΟΓΓΡεττ?ί άλουργίδα πρός τό πε-
πΧον * 7τ,ζ\Τ'|; ΤΤ/-α'ηΤ«· Zoivo! έΡ3σΤ3ί τήν 
π,-ω,.γ.νη ζωήν του υπαίθρου, Ό Ρήνζς τή·, ά ' 

να του., φο/ευση, τουεαφίυει είς τά όνειρα τοΰ γ 
π.ου; ολεπων τό ίίφος γυμνόν χαιιαί ένώ έκοιμώντο 
/■ί)ίζΤΐε'37 άΓ1ΤΥ0<:· 'θΤρ.στάνος κατόπ.ν στοαγ- 

δίά ΐ- έυθ Ζ-?'7 Τ°υ’ 3Ui θ^3Κεΐ καΙ ά 
ίΧν -ά Ζ ’ J έγχε.ρ,δίου. Ό
•Η κ Kufen 1ε '7 ^Κ·ίΐ:ΐ7Τ-Λξε--. 3-=τος. 
Π κ. Κυο.λπ ονειρωοωε ωραία. Ο κ. Παοα-’κ-υί 

π^'^όνοό' Κ' 3εν '/ά’ί^να-
παι η τόν ρόλον του Ρήγα, τόν όποιον μόνον ένας 
ζαυΡτ ν2ί θ’Αί ένδυ ,ασία, Βμ" 
ΤούλάΛ 3’υΡ^*· -Η !,ετά?Ρ33'- μ^λλ,αρή.

—ΐυ, αιτί/ε. ο,αθετουν ουσμενώς τό άκροατήριον. 

RαΕ?’ΙΖ-0/| Α’’·® 'Φάου<,ϊ·. παλαιό έπιτυχία τού 
Βασ.λικου Θεάτρου, ήτις καί παραμένει κοναδ,κή 
έπιτυχ.α, οιοτι άπό τόν θίασον τή; κ Κυ-'^η- / 
παίχθη κατώτερα. Τότε τήν Map^pka X 

η ο Κοτοπούλη όκ.Ζάζος τόνΜεφιστοφελή^τόν Βα- 
ίστΧδ· /ΚΓ3£Τ^ δέ δ Κ·
-'a'Lt ^.™Μ«’τοφελής, όπως καί ώς
Α,Μετ, ακαταλληζο; ξελθών τών 'ρόλων τού νο-

-L cjc εινε άπαράιιιλ/νοε.

Τό rfaftti τής καρδιάς, Μάρκου Μαρή. 
1 ην φανταστικήν ύτόθεσιν άοηγεΤτα, έκτακτος Συνερ

γάτης μας έυ άλλη στήλη. “Ο,π έχομεν νά napaX 
ρησωαεν άπο τεχνικής άπόψεως είνε οτι ό Πόίνκεά 
Νικόλαος έϊέλείε δυσκολώτατον θέμα, βαρύ, παράί
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δοξον καί άπίδανον νά δραματοποίηση καί τόίπέ- 
τυχε χάρις etc τό τάλαντών του, τό όποιον Ιν τώ 
έργιμ τούτω έκδηλούται διά τήε κρίσεωε καί τής αι
σθητική; παρατηρήσςωε έν ταϊε λεπτομερείαιε. Κα- 
τώρθωσε νά δώση ένδιαφέρουσαν πλοκή/. Πειρδται 
νά καταστήση τήν έμφάνισιν τον έγγόνου αληθο
φανή, ή διαδοχική δ' έμφάνισιε αύτού προ τής ύπη- 
ρετρίαε, τον υπηρέτου, τήε ανεψιά; καί τής μνηστή; 
εΐνε έπαναλήψειε, αϊτινεε έάν δέν υπήρχε δεξιότη; θά 
κατεβαράθρωναν τό έργον. Καί τού ηθοποιού δύσκο
λος ή θέσιε, αναγκαζόμενου νά διατελή έν συνεχεΤ 
έκπλήξει διά τήν έγκάρδιον υποδοχήν. Μόνον μία 
άπορία γεννδται : Ή μνηστή δέν έννοεϊ έκ 
τής νοσηρά; παραισθήσεω; δτι οέν ήτο δυνατόν ό 
έγγονος νά έκληφθή ώε πάπποε, αφού έμεσολάβη- 
σε τεσσαρακονταετία καί πλέον. Άλλ’ ούτε ό ύπη- 
ρέτηε δέν άνεγνώρισε τήν πλάνην. Ίσως διότι 
έχει καί αύτό; ψευδαισθήσεις, καίτοι έν τώ προλόγω 
δέν έμφανίζεται, τδν δικαιολογεί δέ καί ή ύπέργηρωε 
ήλικία. Άλλ' ή ανεψιά; Πω; αυτή νομίζει δτι ό 
μνηστήρ θά έχη ακόμη τόσω νεανικήν μορφήν ;

Καί είε τό έργου αύτό, ό πρίγκηψ δεικνύει τήν 
συμπάθειάν του πρόε δύο έπικίνδυνα σκηνικά: τού; 
μονολόγου; καί τάε παύσειε. Τόν πρόλογον ά/.λοι 
κατέκριναν καί άλλοι έδικαιολόγησαν ήμεΐ; τόν 
θεωροΰμεν αναγκαίου. Καί διά τήν άντίθεσιν τήυ 
φυσιογνωμικήν καί τήν ψυχολογικήν καί διότι ή σκηνή 
τού άποχωρισμοΰ προδιαθέτει όπως δεχθώμεν τήν 
κατόπιν πρδίιν ψυχικώεέτοιμοι. Τό μεσολαβούν μόνον 
διάστημα εϊνε τόσον μακράν, ώστε άμφιβάλλομεν δν 
είε άλλο έργον υπάρχει παρόμοιον χρονικόν χάσμα.

Ή Κυβέλη είε τήν β' πρδξιν ώ; πρός τήν τέ

χνην υπέροχο:’ κατά δέ τήν μορφήν,ό άντίπουε τήε 
Κυβέλη;, άπαισία, μέ τάε ρυτίδα; καί τήν βωβήν 
δλίψιν καί έγκαρτέρησιν. Ό κ. Ροζάν, δστιε διά 
δευτέραν φοράν ύποδύεται γεροντικόν ρόλον,απα
ράμιλλο; είε έκφρασιν, όμιλίαν, κινήσει;.

Αί άμφιέσειε, επτανησιακή; άρχοντιδε,καί ή δια
σκευή δεικνύουν τήν προσεκτικήν καλαισθητικήν 
χε’ρα, ήτι; τά πάντα έρρύθμισε.

Τού οράματος προηγήθη ή κωμωδία τού Old inot 
■ Κάτ: ξέρω» "Ενα; σύζυγο; έν άνία ψιθυρίζει τρα
γούδι. τό όποιον άρχίζεί;·» Καί όμως κάτι ξεύρω,ποΰ 
δέν θά σού τό πώ·.Αύτό γί-εται άφορμή μιας οικο
γενειακή; σκηνή; παρεξηγήσεων, άπό τήν όποια' 
σώζεται διά τήε φυγής.

Δημοτικήν Θέατρον. — Θίασος "Ενκελ-Πα- 
σιαϊωάννου

Ό «Φάονάτ» εΐνε άπό τά μεγαλοπρεπέστερα 
έργα τήε λυρική; μουσικής δταν παίζεται τέλεια Τά 
μέσα έν’Αθήναιε εΐνε τόσον πενιχρά καί ή υποστή
ριζε τόσον νωχελήε,ώστε δέν εΐνε δυνατόν νά δια- 
κινδυνεύση είε θίασο; χρήμα διά νά άντσποκριθή 
πλήρως είε τάε αξιώσει; τήε τέχνης. Ό κ.Χατζη- 
λουκάε δέν πρέπει νά καταλέξη είε τό ένεργητικόν 
του τόν ρόλον τού Φάουστ'εύτυχώε έχει άλλα; έπι- 
τυχίαε,ώστε νά μή κριθή αύστηρώε.Ή κ.Κυπαρίσση 
ώε Μαργαρίτα,καίτοι άδικουμένη άπό τήν σωματικήν 
τη; διάπλασιν,έτραγούδησε πολύ καλά.Κάλλιστοε ό 
κ. Βλαχόπουλο;, καί ό κ. Άγγελόπουλοε είε τό όλί- 
γον μέρος του. Ή κ.Χατζηχρήστου, αδελφή τήε κ. 
Κυπαοίσση, έτραγούδησε συμπαθητικά.Τό κουαρτέτο 
τήε γ’πράέεωε έξετε/.έσθη καλά,έπιτυχήε δέ ή φαν
ταστική εΐκών τήε τελευταία; πράξεως, ,'μ παρου
σίασε τό μπαλέττο.

Οί οΜπαγαπόντες», παλαιοτάτη όπερέττα τού 
Zlpzp, έχουν έλαφράν μουσικήν καί χορού; χαριτω
μένου; Είε τό έργον αύτό,τό όποιο / διά τήν ποικι
λίαν καί τήν ζωηρότητα ευχαρίστως παρακολουθεί 

τις, πρωταγωνιστεί ή δεσποινίς Φλώρα Κανδηλάκη, 
ά/αδεικνυομένη ήδη καί ώε χορεύτρια. Είμπορεί νά 
είπή τι; ότι εΐνε άπό τού; πρώτους, άν μή ό καλλίτε
ρος, ρόλους της. Τραγουδεί εύμορφα, χορεύει Βιενέ- 
ζικα, καί έν γένει παρουσιάζει ένσύνολον ελκυστικόν. 
Είε τό έργον αύτό έπίσηε έπαιξε καλλίτερα άπό κάθε 
άλλην φοράν ό κ Παπαϊωάν/ου, συμπληροϊ δέ τήν 
αρμονίαν τήε έκτελέσεωε ή κ. Ένκελ.

Είε τόν «Κουρέα τήε Σεβίλλης· ένεφανίσθη είε 
τόν ρόλον τού Δον Βασίλειο ό βαθύφωνο; κ. Γ. 
Λουλούδας, άρτι άφιχθε'ι; έκ Μιλάνου, ένθα έσπού- 
δασε.Ή φωνή του, μπάσσου καντάμπιλε, πολύ καλή.

— Είε τήν οΕύαν· έλαβε μέρος νέα υψίφωνος, ή 
Ίταλίς κ Μασσάρη, ή οποία έψαλλε Ελληνιστί 
καί ό οξύφωνος κ Μπέλλοε είε τόν Ριγολέττον.

— Ή κ. Ευτυχία Καμπανάκη έξ ένδιαφέροντοε 
πρός τήν πρόοδον τού Έλλ. Θεάτρου έδέχθη καθ’ 
υψηλήν έπιθυμίαν νά παίζη μέ τόν θίασον τού Δημο
τικού. Θά έμφανισθή εις τήν «Λουκίαν» καί θά παίξη 
κατόπιν τό πρωταγωνιστούν πρόσωπον εις τό νέον 
κωμικόν μελόδραμα τού 
πίσσα τής Σάσσων>.

Νέον Θέατρον, θερινόν, προστίθεται. Έπιχειρημα- 
τίαι ένοικίασαν διά 22 έτη τό τέως Πρακτικόν Λύ- 
κειον έν τή όδώ Βουλής, ούτινος ή αύλή τήν άνοιξιν 
θά διασκευασθή είε θέατρον άνοιγομένηε εισό
δου είε τήν Στοάν Συγγροΰ παρά τόν ανδριάντα 
Κολοκοτρώ/η. Τό θέατρον ένοικίασαν διά μίαν πεν
ταετίαν οί κ. κ. Άννινος, Τσοκόπουλος καί Δημη- 
τρακόπουλοε, οϊτινεε καί θά καταρτίσουν θίασον ει
δικόν διά τά «Παναθήναια »

κ.

” Α„ν.κΛ„ ,8ς ,ά ο. rwvo.
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παγιάννης, θεοτύκης, Βενιζέλος, Ζαβιτζιάνος, I ya; και 
Κ ραθαΐο;. Kai είς άλλα... πραξικοπήματα με υγείαν.

— Ek ιό αϊτό Λύκειον ώμίλησεν ή δεοπ. ΕΙμινα 
Ζάννου τελειόφοιτος riji Σορβόννη; περί τή; Γα'.λίδο; 
συγγραφέα»; Πιέρ Κουλβαίν, μέ πολλήν έπιτυχίαν.

*
Τών διαλέξεων τον · Παρνασσού» κατήρξατο παλαιοτα- 

τον καί εκλεκτόν αϊτού μέλος,ό κ Σπ. Λάμπρο; Εις δυο 
ομιλία; έδειξε τήν καλλιτεχνικήν του ψυχήν ϊπήρςεν ως 
Ιστορικός, πάντοτε ποιητή;, άλλ’ήδη άιέφερε συγκεκρι
μένα»; ποΐαι ιστορικοί οκηνα'ι αξίζουν νά απασχολήσουν 
ένα ζωγοάφον, ώ; καί ποια Ιστορικά γεγονότα ένέπνευσα·· 
τοΰ; -Ελληνα; δραματογράφου; άπό τών αρχαίων χρόνων 
μέχοι τών σημερινών. Τό πρώτον θέμα είχε προ δέκα 
τεσσάρων ετών &ίξΠ ό κ. Λάμπρος δι’ ωραία; μελειης 
δημοοιευθείοης έν τή ε Πινακοθήκη·.

— Ό δικηγόρο; κ. ΙΙαπαπιϊνο; έπραγματεύθη έν τώ
• Παρνασσέ?» έπιτυχώ; τό ένδιαφέρον θέμα ·Τό δίκαιον 
και ή ποίηοις·. Καίτοι δέν έξήντληοε τό θέμα, ί,περ και 
ξένοι έπραγματενθηοαν, κατώρθωοε >·ά συγκράτηση το 
ενδιαφέρω·, άρτύων τήν μελέτην του μέ ανέκδοτα περιερ 
γότατα. _ f

—Ό καθηγητή; τον Πανεπιστημίου κ. ΛΙ. Αποοτο 
λίδη; ώμίληοε περί μαργαριτών και κοραλλίων.

— Ό διευθυντή; τών «Αθηνών» κ. I Πώπ έπραγ 
ματεϋθη θέμα προααρμοζόμενον προ; τήν χαριν του 
οπινθοροβόλου πνεύματός του. Άφοϋ έν γενικοί; χρα/ί- 
μαϊ; έδωσε τόν χαρακτηρισμόν τή; αρχαία; κωμωδίας, 
εξήρε τόν παραγνωρισθέντα υπό τινων ’Αριστοφάνη·· και 
άνέχνωσε χαρακτηριστικά αποσπάσματα εκ τών κωμω
διών του. Τό πολυπληθέστατου καί εκλεκτόν ακροατήριου 
άπήλαυσε μέ εξαιρετικόν ένδιαφέρον τήν ώραίαν διαλεξιν, 
καί ίδια α! κυρίαι, διά τά; όποιας έχει έγεοθή Σινικόν 
τείχος μέ τήν λεπτήν όσ/ρ καί έλευθεριάζουσαν οάτυραν 
τοΰ πατρός τής κωμωδιογραφία;. Άπεκάλυφε ό εύγλωτ
το; διαλεκτή; ότι ό 'Αριστοφάνης έθηκε είς τά έργα του 
τάςάρχά; τοΰ Διεθνούς Δ.καίου καί οτι πρώτος έιόνιοε τήν 
έθν. ενότητα τοΰ Ελληνισμού, φράσεις δέ τινε; ας υπη· 
νίχθη ώ; άνταποκρινομένας είς τήν σημερινήν πολιτι
κήν κατάσταση·, προεκάλεοαν πολλήν θυμηδίαν. Ο κ. 
Πώπ ηυχήθη όπως άνατεθή έπισήμως είς τόν κ Σουρήν, 
οστις άριστοτεχνικώ; άπέδωκε τά; Νεφέλας, ή μεταφραοι; 
καί άλλων κωμωδιών τοΰ Άριστοφάνους.

—Δυστυχώ; δέν κατωρθώθη ώστε νά αντιπροσώπευσή 
ή Ελλά; καί διά τή; νεωτέρα; τέχνη; έν τή παγκόσμιοι 
εκθέσει τοΰ Άγ. Φραγκίσκου. Ό έν Κέρκυρα ζωγράφο; 
κ. Άνδροΰτσος, οστις έχει τήν αντιπροσωπείαν τής επι
τροπής τής έκθέσειος, έλθών είς ’Αθήνας ευρε πολλούς^ 
διχογνωμοΰντας. Πιθανόν έν τώΖαπαεϊω. νά διοργανωθή 
κατά Μάϊον καλλιτεχνική έκθεοις, κατ’ επιθυμίαν τή; 
Βαοιλίσσης. . η ? ,

— Ύποτοΰ Ωδείου ’Αθηνών προεκηρύχθη ό τρίτο; 
Άβερώφειος δραματικό; διαγωνισμός πρός συγγραφήν 
πρωτοτύπου δράματος,μέ νπόθεαιν ’Ελληνικήν αοχαίαν ή 
νέαν, μήπω έκδοθέντο; ή παρασταθέντος Εί; τοβραβεν- 
θηοόμενον έργον θ’ άπονεμηθή 2000 δραχμών ιΐθλι V.

♦
Ό νεώτατος κλειδοκυμβαλιοτής κ .1. Ευστράτιου ένε- 

φανίοθη τό πρώτον μετά τάς έν Ευρώπη οπουδας του 
καθ' ας δεκατριετής έλαβε βραβείου είς τό Παρισινόν 
ώδεΐον, είς συναυλίαν υπέρ τοΰ 'Εθνικού νηπιοτροφείου 
Καλλιθέας. Διεκρίθη διά τόν μηχανισμόν τού παιξίματά; 
του, τήν καθαρότητα καί τό ευδιάκριτοι·, τήν μεγάλην 
ευστροφίαν, άλλά υπό τήν έποφιν αισθήματος,, δέν 
υστερεί. Τήν δυοκολοιάτην φαντασίαν του Μπάχ έχρω- 
μάτιοε πολύ καλά, είς τήν Polonaise τοΰ Σοπέν 
ορμητικός.άλλ" ιδίως διεκρίθη εί; τά; συμφωνικά; οπού- 
δάς τοΰ Σοΰμαν, εί; άς έδειξεν ικανήν τέχνην κατά τας 
μεταπτώσεις.

156

' Π ουμπράξαοα είς τήν συναυλίαν έραοιτέχνι; δεσποι
νίς Κουίνα Βερσή έχει φωνήν γλυκεϊαν, τής λείπει ΰμω; 
κάποια τέχνη’ έιραγούδηοε μέ δυσκολίαν, αί ίίψηλαι νότες 
καταντούν άφωνοι. Έάν έξέλεχεν άλλα τεμάχια καταλλη
λότερα, θά άνεδεικνΰετο περισσότερον.

*
Άπέθανεν ό μύγας Άγγλο; κριτικό; καί Έλληιι >τη; 

Άγκοαμ Μπάϋγουώταρ (Bywater), άλλοτε τακτικό; 
καθηγητή; τή; Ελληνικής εί; τό Πανεπιστήμιου τή; 
•Οξφόρδης. ’Επιστήμων βαθεία; αισθητική; και υποκει
μενικής ερεένης, ήτο σχεδόν άγνωστο; εί; τους 
«ΪΖά (5<ά τή; άδιακόπου έναοχολήσεω; είς τά τής Ελλ. 
γλωσσης καί φιλολογία; έπλούτιοε διά σπουδαίων συμβο- 
λών τήν έκδοτικήν ιών κλασικών ’Ελλήνων συγγραφέων. 
Ή κριτική έκδοσι; τών άποσπαομάτων τοΰ Ηρακλεί
του, τών - Ηθικών· του Άριοιοτέλοι-ί, τής · Ποιητι
κής· τοΰ '.ΊριΟΓΟτίΖουί, δι’Γμ· είργάοθη έπί μακράν 
σειράν ετών τόν κατέστησαν γνωστότατου είς τους κύ
κλους τών φιλολόγων.

’Αθηναϊκή Μανδολινάτα έδωσε τήν πρώτην εφέτος’Π ‘Αθηναϊκή δίανδολινατα εδωοε την πρώτην εφειο. 
συναυλίαν της.Ή όρχήοτρα έπαιξε έπιτυχώ; τήν εισαγωγήν 
ιού «ΙΙρομηθέω;» τοΰ Βετόβεν κατ’ ένορχήστρωσιν πω 
κ. Λάβδα, ήτις καί έβραβεύθη διά χρυσού μεταλλίου^ εν 
Γενεύη τφ 1912 καί τόν 'Ισπανικόν χορόν τοΰ κ.Σαμάρα. 
Ό κ ' I. Παπαδημητρίου διπλωματούχος τή; Μανδολι· 
νάια; εξετέλεσε μόνος έπί μανδολίνου ιό PrclUillO τοΰ 
Cillnce, μέ μεγάλην δεξιότητα.

Π χορωδία είς τό «’Εκκλησάκι μέτρια 'Εφιε.η και 
νέαούνθεσις τοΰ κ Λάβδα έμπνευοθεϊοα έκ ιών στίχων 
ιού γηοαιοϋ λαογράφου κ Σταματουλη, οί οποίοι αρχί
ζουν ·δΙπάτε ΣαΛ.α έ=ξεφτέρια. σιαυραετώ) οτό χορο 
πιαοθήτε χέρι-χέρι·, μέ μονωδόν τόν κ. Καρα·ζαν. Π 
οϋνθεοις ήρεσε πολύ. 'Π δ. Παντζοπούλου έφαλλε^τηγ 
άκτάλληλον διά τήν φωνήν της 
η’ώνο; καί τής Λαλιδας, έδειξ,εν 
εί; τυ Αημον, StjfuoiFi ·ιομα, 
τι]; Ορχήστρας.

Σαμ-
ίκανήν έκφραοιν 
έφαλλε ου>·οδε<α

μονωδία»’ έκ τοΰ 
όμως 
οπερ

*
Είς τον Πειραια ηργωε ζωηρά μοναικη κίνηοις. 

Τό Πειραϊκόν ώδεΐον έδωσε συναυλίαν ής μειέοχον ή 
κυρία Καμπανάκη, αί δεσποινίδες Ναοΰμ καί Λαμπελέτ, 
καί οί κ.κ Σαΐφερ καί Μπεμερ' II έμφάνιοις τοΰ κ. Οί
κο,ώμου ώ; Άμλετ άτυχή; καί ή τής μαθήτριας του πολύ 
πρόωρος. Επίσης καί ό ΙΙειραϊκόε Σύνδεσμο; εδωκε 
συναυλίαν έν Πειραιεϊ, ή; ιιετέοχον ή κ. Φωκά καί ό κ. 
Καζαντζής.

Επιτυχής ή συναυλία τοΰ πλαγιαυλιστοΰ κ δΐάγκου 
είς τό Ώδεΐον. Ίδιαιιέρω; ήρεσαν ή Οί-γγρική συμφω
νία τοΰ Ντόπλερ καί ιό μενοϋιτο έκ τοΰ «Όρφέως·. 
Παίζει πολύ γλυκά καί μέ τέχνην. Π δεοπ. Σακελλα- 
ροπούλον έχει αρμονικήν φωνήν καί αρκετήν εκφρισιν 
εί; τό ήομά της. , ,

- Αϊ έν τή Σιναίφ Άκαδημίιι τοιχογραφία' του μυΙΧου 
τοΰ Προμηθέως. αϊτινες ΰπέστησα.’ φθοράν, έξητάοθησαν 
υπό τιΐ»· κ.κ. Ίακωβίδου καί Χατζοπονλον, οιτιι·ες και 
συνέστησαν τήν άποτοίχιοιν καί μεταφοράν αυτών είς ερ- 
γαστήριω·. ένθα θά γίνη ή έπιδιόρθωσις. Π εν γενει δα
πάνη θά ί·.-ιερβή τά; Ιό,ΐίΟΟ δρ.

__Ό κ. Εϋάγγ. Ίιοαννίδης έφιλστέχνηοε προσωπογρα
φίαν τοΰ διευθυντοΰ τής « Πινακοθήκης» κ. .ί. Καλογε- 
ροπούλου, κρινομένην υπό τών ειδικών ώ; άρίστην. δια 
τήν τεχνοτροπίαν.

—Ό έν Λσνδίνφ “Ελλην πρεσβευτής κ. I εννάδιο; εςε- 
λέγη επίτιμο; καθηγητή; τοΰ Πανεπιστημίου τής Καντα- 
βριγίας. , η ■ . ·— Ο! Γε ιμανοί ιιπογυμνιόνουν τα μεγαλείτερα Ιίιγ.γικα 
Μουσεία. Τά άριστα τιών έργου· ζωγρα·; ικής καί γλυπτι
κή; μεταφέρονται είς Γερμανίαν.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
έν Ζα^°ΐί,ςκ Χ- ’°Β Π'έννης.

V-τό, Ζ έκφοοσ,ν ε"πα,ξε
Me 21 ·. Π^·'ί <^·άτα) καί έν
δη ιεΐ εί- ’ ?Ώκ 9α0’'Ις C>< παοεπ,-

μει .fc Αθήνας ενεκα του πολέμου, έχε. δέ τό ποοσόν

γοσε ς Εινε συγγοαφενς πραγματε.ών μουσικών, έξετέ- 
λεσε δε και συνθεοε.ς τή; ίδια; του έμπνεύσεως.

*
« καλλιτέχνα, τής φΜ[ης „,· όι„ργα,.ώοη,Ύ Α. //β. 

τρο.πολει καλλιτεχνικήν έκθεο,ν είς όφελος ιών οίκονε- 
υε.ων τών επιστράτων Γάλλων καλλιτεχνών. Υ

★

-Εταιρεία;» ύ X Λ aril Ι^οΰ, πεοί
Ετά^ 'Ιω” λίξϊω- ^ϊ"λλ^;

Λεξτκοΰ, έπραγμα'ύθη περί

τεραι Ι.λ,.ηνικην, την Γο,ρκικήν (άλλάϊ=πομΊή ούν-

*
Καθ’ήν εποχήν ό γιγάνιω; άγιον άποστά όλα- τά- 

Ϊο’,οΓρ·'·’ /^«oIV οί καλλ,ιέχ-αι αυτής

ρ^ Ζζι·,ξ " ·°" ^‘^οντα; \ί^

*
</<tTroT';7''ir'/‘' ° VaMaV '°ΰ Κ"^υ BuMin-

ΪΊ^***  ̂iwS :::

*

To νο/ωσχεδων περί Χρυσού ι,ειαλλίου ιών Γοαο,.ά- 
τεοο-Χ,“ΐ Τ'5’· 11-·Οϊιηηο'^Ί ώς είχεν υποδείξειό ή.,χ. 

7'0Γ'Χ0ί' <ϋ^°" ^μοοιευθένισς 
' 1 A·^' '>τα είς τήν. Πο αποθήκην» Οΰιο,

ιπι.., τής απονομής έ,-,',ς μεταλλίου καΓ ε~τος έκ πεω. 
τιης είς λόγων ζωγράφον, γλύπτην καί μουσικόν, καιάΠ, 
γίω'Λσε'^ ^ιοχράνω; είς πέν,ε λο-
οά^σν έ καί ^‘χούς. Αιόλου πα-
μιτά'Ζ,ν'Ύ1'^' τό
δημίαΐ a:IOtS,-eam-‘’ κα< τή; Άκα-

★

•Αγγέλλεται εκ Γενεύης ό άπροοδοκήιω; έπελθών θά

«'Πνίστας καί ό ,.άλλον πάντων πεφωτισμένο- κλΖ 
πα^άΤΟ! 1°Β ^'Τ'ΙΙ'ον διδασκάλου. ’Π- 

» οθη τον μεγάλου αριστοτεχνικού βραβείου Μί,ώ»ί 
^ημάτισ. διευθυντή; τής 
μαρ και διεδεχθη έν Μσνάχιο τί,ν Ριχάρδον ' Στοάους εί- 
^ίδ^κεν'εί ‘Ακα'^· ΐ'^υταΐο'ν
νεώ \ -’ο ,ανωΐα"θ· ιά?"· "ώ Ώ.δείου Γε- 
βον ’ ’ 1,“1··''>>'νεν εκεί ταςμουσικά; συναυλίας. Ηοίαμ- 
βον κατηγαγε, ιελ.ευταιον. δ.ευθύνων ιήν έκτέλεσιν ι ΐ 
συμφωνικόν ποιήματος τοΰ Στράους · Ό Ζ.ι.,ατούσιοας. 
/ ευομενου εκ ταυ ομωνύμου έργου ιού X,-TOF ' ·Ε'

-^ϊ<"^συ, διδάσκουσα έν ιώ ·<Μ„ 
Αθηνών καί Ναυοικά Κ. Παλαμα. 1

— Σκέη;; κρατεί έν Παριοίοι; όπως ή Γαλλικό Ά 
χσδημια προσφέρει μίαν έδραν Άκαδημάϊκοΰ εί; τόν 
Βασιλέα του Βελγίου Αλβέρτον καί μίαν είς ,όν Γάλ’ον 
Αρχιστράτηγον Ζάφφρ, τιμή; ένεκα.

*
'Η πρώτη έμφάνιοις, ένώπων τοΰ κοινοΰ. ιού μετο.ό- 

Τρ Ά^05 Χ^·^· 'Οβ
είνε δέ ό' - Αγ“1’ητοΒ, ^‘·ιοίησε ζωηράν έντίπωσο· 
ποΙ-τί^ vUt ^ύ; ύπερόχους καρ-
πο.» ιης διδασκαλίας τοΰ κ. Βαοενχάβεν. Ο κ Άγαπ',ι- 

ωωμαοε Ββδ,ίαΙ τά άκρόαμα, περ.λαμβάνω- κώ .ήν 
κ“άΗνε Τάομ^ΖΖλ^’ΕίιΤ "'ϋΓη'""' '’Ζθ;·'ί''·

ο£ίτο 7Ζτ°'° “'ίί·' ίΓζ°’· κα',/,ία'· Τό

Χ·! ^^ιωμένην 
Χ'". r‘ '-^.Ζιώ M^Sl. 

απισσΰ "^‘βολικά; συνθέσεις κ,Β xk-
Ilinvtrcis'uiZ·' ' ^/'Ι^οηολιν» καί εί; τό
οασιι,ι, ■ μ το ^τντρ,κον finale του έδείχθη π„- 

κεσ ■ -κ°':ΛΤ· >’πο μορφήν βάλς ιόΰ Σαίν - Σάνς ύ 
”^1μ>ΐσε δε τας τεχνικά; δυσκολίας είς τάς «'Εοπεοι- 
γ αρμονία;» τού Λίστ, είς & άντ.τίθετα. ή γαλήνη τ 'ύ 
λωδΤ1^ η ΙΟ° Λά&°ν! Χαί ^ητιπή με-

Λ"! έκτελέσεως νά φανή μία

' — «•’, μη εχουοαι κι ριαρχοΰ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

οα>· Ιδέαν ΛίΡ ήσαν προωριομέναι >ά ευχαριστήσουν τόν 
ακροατήν, καί δμως ήκούοθηοαν προοεκ,ικώτατα.

Ή έραοιτέχνις κ. Μ-ζεβίρη, τά γένος Άγελάοτου, μ' 
δίας τάς φιλότιμους προσπάθεια; της δέν κατώρθωοε >ά 
άποδώοη με τέχνην τά δύσκολα άλλως τραγούδια τον 
Ι'κρήγ καί Μπράμς' τήν Συγγνώμην τοΰ Pluermel, 
τήν ώραίαν αύιήν berceuse τοΰ Μά,ερμπερ, έχομεν 
άκούοη άπό τήν καλλι,έχνιδα κ. Φωκά καί συνεπώς δέν 
χωοεΐ ούγκριοις.

*

'Ο κ. Καζαντζής πριν φύγη διά τήν Θεσσαλονίκην, 
μάς έδωσε καί δειτέραγ άπόλαυσιν ,οΰ εκλεκτού ταλάντου 
του, μέ έν πρόγραμμα λί.ιν έ> διαφέρω·. Δύο σονάτες ,Οΰ 
Χένδελ κα! τοΰ Σεζάρ Φράνκ έξε,έλεσε μέ ακρίβειαν καί 
σταθερότητα μεγάλην—δνσκολώτατα τεμάχια άπαιτοΰν,α 
εξαιρετικήν δεξιοτεχνίαν καί εις α έδειξε δ'.ας τα; απο- 
φεις τής τέχνης του. Τό δεύτερον μέρος ήτο ελαφρότε
ρο, τεχνικώς, αλλά καί λεπτότερου. 'Εκεί έδειξε κυρίως 
τό αίσθημα. τό όποιον ιί; τάς λεπτός απηχήσεις φθάνει 
τό υπέροχου. Τό Ave Maria τοΰ Σοΰμπερτ ήτο μία αλη
θινή μυστικοπαθής προσευχή άλλ'εκείνη ή · Μέλισσα· 
τοΰ ίδιου συνθέτου, ή οιντομιοτάτη αλλά παραοταιικω- 
τάτη καί χαριτωμένη, έγοήτευσε καί δικαίως έζητήθη ή 
έπανάληψίς της. Τό εικοστόν caprice τοΰ Παγανίνι καί 
το μενουέτο τοΰ Porpora-Kreisler άπεδοθηο ιν μέ με- 
γάλην δεξιότητα.

Συνήθως δέν κάμνομεν λόγον διά τούς συνοδούς εις το 
κλειδοκύμβαλου. Πρέπει νά γίνη μία έξαίρεοις διά τον κ. 
Φαραντάτον. οστις υπήρξε θαυμάσιος συνεργάτης.

' Η κ.Διαμαντίδου, ιό γένος Κωνοταντινίδου, καίτοι έτυχε 
πρώτου διπλώματος, μετά τό πέρας ιών σπουδών της 
εξαιρεί ικώς ήδη μετά τριετίαν ένεφανίοθη πρό τοΰ 
κοινού, τραγουδήοαοα τό recitalivo κτί τήν άριαν τοΰ 
• Μαγεμένου αϋλοΰ> τοΰ Μόζαρτ, μονωδίαν έκ τής · Λουΐ- 
ζαςσ τοΰ Σαρπαντίε καί,εκτός προγράμματος, τήν Άιθο- 
οτεφάνωτην τοΰ κ. Λαμπελέτ "Εχει φωνήν γλυκεΐαν, 
oil’ si; τούς υψηλού; τόνους όχι έλευθέραν, παρετηρήθη 
δέ ή έλλειφι; άσκήσεως επί πολύν χρόνον.

*
Ό κ. Σ. Βανδώρος έφιλοτέχνηοε προσωπογραφίαν τοΰ 

βιολιοτοΰ κ. ‘Εραστή εις πόζαν χαρακτηριστικήν, έν 
στιγμή καλλιτεχνική, σίροντα τό δοξάρι. Τό σχέδιον εΐνε 
άβίαοτον.

*

Ό νέος γλύπτης κ Γ. Άλεξανδρόπουλος έφιλοτέ- 
χνησε προτομήν τοΰ Βαοιλέως Κωνσταντίνου, ήτις πρό 
κειται >ά ίδρνθή εις τήν πλατείαν των ‘Ιωάννινάν. 
Τό έργαοτήριον του κ. Άλεξανδροπούλου έν τφ Ζαππείω 
έπεοκέφθηοαν ό πρίγκηψ Νικόλαος μετά τής πριγκηπίο- 
σης 'Ελένης, οϊτινες έπίσης έπεοκέφθηοαν καί τό έργα- 
οτήοιον ιοϋ κ. Σύννεφα

★

Οί ουντάκται ιών ‘Αθηναϊκών έφημερίδ ον καιήρτι- 
σαν οωματεϊον αλληλοβοήθειας. Πρόεδρος έξιλέγη δ πρεσ- 
βύτερος κ. Κονδυλάκης, γενικός γραμματείς ό κ. Ριχ. 
Παρίοης καί ταμίας ό ιδρυτής κ Δ. Χαιζόπουλος Εύ ■ 
χόμεθα όλοψύγ,ως μακυοβιύτηια.

Κατά τούς μήνας Αύγουστον καί Σεπτέμβριον τοΰ 
τρέχοντος έτους έξεδόθηοαν έν Γερμανία 478 βιβλία, έξ 
ών 33 στρατιωτικά, 31 πολιτικά, 112 θεολογικά καί έκ- 
παιδευτικά καί 29 πατριωτικοί ποιήσεις.

★

Μετά τόν κ. ‘Αγαπητόν, ή δεσποινίς Νέλλη ‘ΙΙπΐτου, 
έκ τών έφετεινών διπλωματούχων τιμηθεϊοα καί δια 
χρυσού μεταλλίου, ένεφανίοθη πρ> πολυπληθεοτάτου 
ακροατηρίου διά νά δείξη τήν μεγάλην αληθώς τέχνην 
της, ώς κλειδοκυμβα·ιοτρίας. Εις τήν μακροτάτην καί 

δυσκολωτά,ην Σονάταν (έργον 111/ τοΰ Μπετόβεν έδειξε 
μίαν έξαιρετικήν δεξιότητα, αύτοπεποίθηοιν' ό χειρισμός 
των πλήκτρων ασφαλής καί έκφραοτικός. "Επαιξε μέ 
αίσθημα δύο ονειρώδεις συνθέσεις, τό Intermezzo 
Iέργον 117) Μπράμς καί τήν εις fa mag. Romance, 
τοΰ Σοΰμανν, ευθύς δέ κατόπιν έν άντιθέοει μέ agilite 
δύο ζωηρός οπουδάς. μίαν τοΰ Συπέν καί τήν παραστα
τικήν τών Sy Iμ lies glissants του Sauer. "Πρέσαν 
όμως ιδιαιτέρως, ιιποδοθέντα με μεγάλην ευχέρειαν, ή 
Βαρκαρόλλα τοΰ Σοπέν καί ή ο Σπουδή υπό μορφήν 
στροβίλου· τοΰ Σαίν—Σάνς, τά όποια, ΰπερπηδήοαοα 
πάσαν δυσκολίαν, άπέ'.ωκε μέ ακρίβειαν καί χάριν. Τό 
τελευταίου ήκούοαμεν πρό ολίγων ημερών, άπό ένα άλ
λον δυνατόν εκτελεστήν, τόν κ ‘Αγαπητόν καί είμπορεϊ 
νά είπή κανείς, χωρίς νά ριψοκινδυνεύσω συγκρίσεις, δτι 
ήκούοθη καί πάλιν μέ ενδιαφέρον.

Εις τό σοβαρόν καί τεχνικόν πρόγραμμα εις τό όποιον 
κατώρθωοε ή δύναμις νά μή καλύπ,η τήν διαύγειαν 
προσειέθη καί τό βιολί τοΰ κ. Σοϋλτσε. Επαιξε έκτος 
τής πασίγνωστου romance τοΰ Μπετόβεν, ιό εσπερινόν 
άο/ια τοΰ Σούμω-ν, τήν cavotle τοΰ Μπάχ, έρμηνευ- 
θεΐοαν αιευ συνοδείας κλειδοκύμβαλού, τόν · Κύκνον· 
τοΰ Σαίν—Σάνς, δοτις καί έπανελήφθη, καί τήν · Κι
θάραν· τοΰ Μοοκόφοκη, εις ήν έδείχθη τεχνικώτερος.

★

Ό κ I. Πολέμης απήγγειλε ποιήματα νεώτερα, έκ 
τών όποιων ήρεσαν πολύ τό έπί τοϊς Άργυροΐς γάμος 
τών Βασιλέων, οί τάφοι τών πολεμιστών, ό τρελλός καί 
τάοιρα, ή κιλή καί ή κακή γυναίκα, ό ίιποτάκτης καί ή 
ειρήνη.

♦

Εϊς μίαν τών αιθουσών τοΰ Παρνασσού έξέθηκεν 52 
έργα του, έξ ών μόνον 5 ξενικής έμπνεύοεως, ό νεαρός 
ζωγράφος κ· Σταύρος Παπαπαναγιώτου, άριοτοϋχος 
απόφοιτος τοΰ Πολυτεχνείου, ονμπληρώοας τάς οπουδάς 
του. δαπάιαι·: τοΰ Πολυτεχνείου, έπί τετραετίαν εις 
Γερμανίαν.

Ιά περισσότερα έργα εινε απεικονίσεις τής Μακεδο
νίας, ένθα έπί τετράμηνου παρέμεινε. "Ο,τι έμποιεϊ 
ιδιαιτέραν έντύπωοιν εΐνε ή Ιδιαιτέρα δύναμις του εις τήν 
ζωογραφίαν, εις ήν ιδιαιτέρως έπεδόθη

Τήν έκθεοιν έπεσκέφθη ή Β. Οικογένεια. Κριοιν θά 
δημοοιεύοωμεν εις τό προοεχ_ές φύλλον.

★

Ό κ. Β. Χατζής θά διορ/ανώσρ κατά μήνα ‘Ιανουά
ριον έκθεοιν τών πολεμικών θαλασσογραφιών του έν πα- 
ραχωρηθείοιι ήδη αΙθούση τοΰ Ζαππείου. Λ/ειά τόν κ. 
Χατζήν θά έκθέοη έργα του ό κ. Ε. Ίωαννίδη; έν τή 
αυτή αιθούση·

— Ό κ Μιχ Παπαγεωργίου έξέθεοεν εις τό πρατή
ριου τής «Προόδου· σειράν λίαν επιτυχών γελοιογρα-

Άφίκετο εις ’Αθήνας ό κ. Μάξ Μπέρμαν, διευθυντής 
καί άρχισυντάκτης τών μεγαλειιέρων εφημερίδων τού 
Βερολίνου, «.‘Εφημερίδας τού Φις», «ΙΙρωϊνοΰ Τρχυδρό- 
μορ«, «‘Εφημερίδος τής Μεσημβρίας-, ·Βερολιναίας 
Εικονογραφημένης* καί πλήθους άλλων περιοδικών. Ό 
κ. Μπέρμαν εΐνε μία άπό τάς δημοσιογραφικός δυνάμεις 
τής Γερμανίας, διευθύνων ϋργ να τοΰ κόμματος τών φι
λελευθέρων έθνικοφρόνων, εις τό όποιον αντιπροσωπεύ
ονται οί βιομήχάνοι καί έν γένει ή άοτική τόξις τής Γερ 
μανίας. Ό κ. Μπέρμαν ήλθεν έκ τοΰ ανατολικού θεά
τρου τοΰ πολέμου, καιελθών εις Σόφιαν καί έκεΐθεν εις 
Θεσσαλονίκην, μέ τέρμα τοΰ ταξειδίου του τάς Αθήνας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άπεφαοίοθη ό έξωραϊσμός τοΰ Λ'τρα/ίί,χοΰ.
- Κατα τόν δημοοιευθέν.α νέον νόμον περί αρχαιολο

γικού συμβουλίου, τούτο θ'άπο.ελήται εφεξής ίπό τοΰ 
1 εκ γραμματεως τοΰ υπουργείου τής Παιδείας,δύο καθη
γητών έν Τφ Πανεπω.ημίω ,οΰ tiji ά&χαία; τ·./νης 
τής Βυςαντ,νης, των τμηματαρχών τής αρχαιολογίας καί 
της αρχιτεκτον.κής, τοΰ δ.ευθυντού τής ‘Αρχαιολ. καί νο- 
μιοματικου Μουσείου καί ένός έφορου κατά διετίαν άντι- 
καθισταμενου. ‘Ο αριθμός τών έφορων ορίζεται εις 15 
των πλαοσ,κών αρχαιοτήτων καί 2 τών χοι'στιανικών. "Ε- 
Ξ,/ΐ ·" -1-

~ υ.ίν ?Τ°οος τών ‘Αρχαιοτήτων κ. Ξάνθου-
δίδης ανεκαλι,ψε αρχαϊον τάφον παρά τό χωρίον Πλά
τανος του 'Ηρακλείου, άνήκοντα εις ,ήν Πρωτομινωι
κήν εποχήν και δοτ.ς εΐνε ό μέγωτος τών μέχρι τθΰδε 
ανευρεθεντων με έοωτερ.κήν διάμετρον 13 1)2 μέτρων 
και με πάχος ,οΰ τοίχου 2 1)2 μ. Τά εύρεθέντα έν 
αυ,ώ αρχαιολογικά αντικείμενα εΐνε πλεϊοτα, έν οΐς 20 
μικρά διοκαρ,α διακ ιομητικά μεγέθους χουσοΰ δεκα- 
φραγκου, ειδώλων μικρόν λίθ.νον τοΰ ποσδυναστικοΰ 
Αίγυπτ,ακοΰ τυπου καί 370 λίθινα άγγεΐα διαφόοων 
σχημάτων απσ πο.κίλους έγχωρίους λίθους. ‘Επειδή 
πρόκειται περί όλοκλήρου νεκρουπόλεως, θά ένεργηθοΰν 
ανασκαφαί εις ευρυτέραν κλίμακα
Γ ~ r"‘!a'oD.'ili,',ov Πε.ραιώς θά άναγερθή Μουσεϊον, 
ινα περιλαβη τας εν παραπήγματι ήδη έγκαταλελ^ιμένας 
αρχαιότητας τής πολεως. θά άναγερθή έν τφ πεοιβόλω 

'ά Λ~"'>

— ’£»· τινι οικία έν Πε.ραιεΐ άνευρέθησαν μέχας 
θαυμάσιος λέων ζυγίζων 500 όκάδας, εις καλήν κατά- 
στασ.ν μόνον η ρίς εΐνε έβλαμένη.Μία μαρμάρινη λύκη- 
9ο„ όιακοσιων οκάδων, άρίσιη; τέχνης. Κεφαλή λέον
τας και μαρμαρινον τεμάχιο, όπωθίου μέρους τοΰ λέον
τας. Λουτροφσρος, φέρω,οα έξω,ερικάς γλυφός καί οαβ- 
δωοεις λεπτής επεξεργασίας.

— ΜέΙη τής έφορευτικής έπιτροπής τοΰ Μουσείου 
των Βυζαντινών αρχαιοτήτων διωρίσθηοαν οίκ. κ Τσούν- 
τας, Λάμπρος καί Πολίτης.
. ~ Γ^μαν.κή άρχαιο.ολογ.κή σχολή τών‘Αθηνών 
εγενετο επίσημος ουνεδρίασις πρός τιμήν τού θανόντος 
αρχαιολόγου Άλ. Κόντζε.

— Εκομίσθη έκΑήλου νέον πολύτιμον άγαλμα διάτό'Ε
θνικόν ημών Μουσεϊον. Παριοτή τόν δυσειδή Πάνα, τοα- 
γοπουν κερασφόρου, έπιχειροΰντα έν ερωτική έξάψει'νά 
εναγκαλ,σθη την Αφ-ροδίτην ήτις άμύνετα., άπειλοΰσα αυ
τόν δια του σανδαείου της, ένφ ό μικρός υιός της, ύ "Ε
ρως ιπτάμενος άνωθεν τοΰ άρ.οτεοοΰ αύτής ώμου,ποοο- 
παθε, κα. αυτός να αποτρέψη τήν έπίθεσ.ν,άπωθών τόν 

“ ,,Ο?ψΜ, ίχ°νν ^^°ς μικρότερου τοΰ φυ
σικού.Το σύμπλεγμα εύρέθη ,φ 1904, εΐνε Μ έργον τής 
1ης π. Χ.εκατονταετηρίδος καί άνετέθη ύπό ,οΰ Βηου- 
τιου Διονυσίου υίοΰ τοΰ Ζήνωνος υίοΰ τοΰ θεοδώοου, γνω
στής επίσημου οικογένειας Βηρυτίων έγκατεστημένων έν 
Δηλφ. Μολονοτι δεν εχει τήντελειότητα τών κλασικών έργων 
και ενεκα τής υποθέσεως καί ένεκα τής σχεδόν άρτιας δτ- 
ατηρηοεως, εχει μεγίστην αξίαν.
„ ~ άνευρέθη άνάγλυφσν πσριοτόν ζεύγος
θεών [οως, με κεκομένα; τάς κεφαλάς. ‘Επίσης εύοέθη- 

-σαν τεμάχιά αγγείων, ώς καί άγαλμάτιον Νίκης.
Εν τή ‘Αγγλική άρχ. σχολή ό κ. Βέϊς ώμίλησε 

Χαΐά Χσί ύ
κ. όε Χσσλοκ περί απολεοθέν,ων κεφαλαίων τής Ίοτο- 
ριας τών Αθηναϊκών κτιρίων.

— Οί Ιταλοί εξακολουθούν άνευρίσκοντες ίκανά έλλη- 
νικα αριστουργήματα ύτά,ή, άμμον τής Λιβύης. Εκτός

των αεευρεθέιπων θαυμάσιων αγαλμάτων τής ‘Αφαοδί- 
νης, τοΰ Δισκοβόλου καί τών Τριών Χαρίτων, αί'ά,·α. 
σκαφαι έφεραν τελευταίως εις φώς θαυμάσιου άο.στούο- 
ψονς 7^τα·°'' ^’aV 'A^eov. Τό ά,'-αλμα ύ- 
ινό. με^ων παρω.ή τόν μέγαν στρατηλάτην γυ

μνόν, θαυμάσιου κάλλους, μέ πρόσωπον πλήοες ιιεγαλο- 
πρεπε,ας ‘Εκ τοΰ αγάλματος λείπουν μόνον' α^ρές 
Α^'^^ ίΧτι πάντοτε μεγάλην αξίαν καί κατά^ις 

άΜ^ -t<O·Λ ίβχα.·ο1οΐω'’ c!“e σ-ωτέρας καλλιτεγν.κής 
αξιας .ης Αφροδίτης. Οί ‘Ιταλοί εξε,ίμησαν τήν'άξ^ 
του εις ημΙον έκατομμύριον.

ΝΕΑΙ ΕΚΑΟΣΕΙΣ

δ.κον ΙΐΗ.ρολογιον κ. I Βρεττός έξέδωκεδ.ά 15 
φοράν το μορφωτικόν κοί ποικιλώ,ατον ή,ιερολάγιόν τον 
SF καγδοσκόπων, δΓού παρελαύνει έν σμικοφ ύ ογκος 
των ανθρωπίνων γνώσεων. Πλουτολογία, στατιστική, υ
γιεινή, ορυκτολογία, στρατός καί ναυτικόν, διηγήματα 
ποίηως, ,έχνη. Ιστορία, άλα έχουν τάς σελίδας των'. 
Εφόδων πασης οικογένειας φιλομαθούς πολύτιμον.

Νά γράψη κανείς διά τό ΊΙπερολόγιον Σκόκοι-, 
ΤΟ οποίον έπί τριάκοντα έτη άνά τόν άπανταχοΰ Έλληνι- 
ομον η,ο ό προάγγελος τής έλεύσεως κάθε νέου έτους θά 
η το μια περιττολογία. Πάντοτε κομψόν, πάντοτε κ.τά- 
μεστον ες ωραίας ϋλης καί καλλιτεχνικών εικόνων φέοει 
είς^ επικοινωιια· γνωστούς καί άγνώστους λογίους μετά 
του κοινού. Υπό τήν έποψ.ν αυτήν τό Ήμερολόγιον 
Σκοκον προσεφερε πολυτίμους ύπηρεσίας εις τά γοάα- 
/ωτα, αλλα και συνετέλεσε συγχρόνως εις ,ήν πνευματι
κήν μόοφωσιν τής κοινωνίας.

Ο διδάκτωρ τής θεολογίας καί καθηγητής Τή; ;αι0. 
ριας της τέχνης έν τφ Άρσακείω κ. Γ. Σωτηρίου έν 
εκ,ενειμελετη περίτοΰ · Χρ.οτοΡ έν τίχνη . ποανμα- 
,ευεται περί τών πηγών εις ας ανάγονται αί γνώμα.'τών 
Εκκλησιαστικών συγγραφέων περί τής μοοφής ,οΰ Χοι- 

στου και τών εικόνων αύ,οΰ, άμα δέ ίστσρ.κώς έξετα'ζει 
τα της μορφής ,οΰ Σωτήρος έκ τών μέχρι; ήμών δια- 
^^ντων ωτορικων μνημείων, έρευνών οΰτω ποώτος έν 
Ελλαδι σι στημα,.κώς τό πρόβλημα, ποια ύπήοξεν ή 

πραγματική μορφή τοΰ Χριοτοΰ, ήν δ.αφοροτρόπως έφαν 
ταοθηοαν και απετύπωσαν οί καλλιτέχναι είκοσι αιώνων 
Η μει,ειη του κ. Σωτηρίου εΐνε λίαν ενδιαφέρουσα διότι 

παρελαύνει η εξέλιξις τή; μορφή; ,οΰ Χοισιοΰ εις τήν 
αρχαιαν χρωτιαν.κήν τέχ^ν, τήν Μεοαιω.ικήν, τήν τής 
Αναγεννήσεως καί τήν νεωτάτην. ‘Η μελέτη αί-τη. ή; 

έκδοτης εινε ό κ. Ν. Τζάκας βιβλιοπώλης, εΐνέ απαύγα
σμα ευσυνείδητου μελέτης καί διαυγούς κρίοεως.

Ά Λ.ι?/,α-τθ^ Emerson. Μετάφοαοις
tf. Φλώρα. _ε1ρά /τελετών κοινωνικών, ψυχολογικών 
και φιλοσοφικών εκ τών ώραιοτέρων τοΰ μεγάλου Σάξωνος 
συγγραφεως, ας καθιστφ έλκυσ.ικάς μία υπέροχο; παοα- 
οτατικοτης και μία πνοή πομ'ισειος. Προηγεΐ,αι βιογραφία 
Χ&<τικη του συγγραφέως ύπό τοΰ μεταφραστοοΰ. "Εκδο- 
οις Φιλοοοιρικής βιβλιοθήκης Γ. Φέξη.

Ό κ. Πέτρος Βρυζάχης, ό συμπαθής γραμματεύς 
των σχολών τοΰ Πανεπιστημίου, κατά τό 1897 δτε ύπη- 
ρετηοεν ώς έφεδρο; άξιωματικός, έξέδωκε πολεμικά; 
αναμνήσεις πλήρεις άλγου;. "Ηδη καί πάλιν μεταοχΰ,ν τοΰ 
πολέμου ως εφεδρος άξιωματικός, ηύτύχησε νά έκδώο/, 
ΙΙο^τικάς είχόνας ένθουσ.ασμοΰ διά
τους θρια/ιβους τοΰ στρατοΰ. Τάς έγραψε άνευ αξιώσεων108



<ό; Λ Ιδιος προλογίζει, έπί τή βάσει προχείρων ση
μειώσεων. Είνε άφήγησις άτομικών Εντυπώσεων. λογο
δοσία τής στρατιωτικής τον ζωής, τής πλήρους δράσεως, 
ή όποια προκαλεϊ μίαν δικαίαν υπερηφάνειαν διά τήν 
πιστήν Εκπλήρωση τοϋ πρός τήν πατρίδα καθήκοντος. 
Τό ύφος εινε άπλοϋν, καί νύσοεται τό Ενδιαφέρον διά τής 
απέριττου καί άνεπιτηδεύτου άφηγήσεως.

Ό γλύπτης κ.θ. θωμό.τουλος Εν μελέτη Εκδοθείοη 
Γαλλιστί (διατί όχι καί Ελληνιστί;) εκθέτει μετά πολλής 
ειλικρίνειας τάς σκέψεις τον περί τϊόν Ζωγ >άόων τών 
Βαλκανικών πιλέιιων, εξοίρων τούς "Ελληνας, ούς 
κρίνει άνωτέρους τοϋ κ. Σκώτ.

Ο υπό τό ψευδώνυμον Γνήσιος Μακεδόιν κρυπτό
μενος διαπρεπής πολιτευτής Εδημοοίενσεν είς τεΰχος τάς 
διπλωματικός αϋτοΰ γνώμας περί τής Εξωτερικής πολι
τικής, ήν ήκολούθησεν ή Ελλάς ηετιι τήν νίκην, 
ήτοι κατά τούς μήνας Μάϊον, ‘Ιούνιον καί Ιούλιον τοϋ 
1914, ΰπεραμυνόμενος τής Εξασφαλίσεως τής προστασίας 
τών υπό τήν 'Οθωμανικήν Κυβέρνηση βιονντιον 'Ελλήνων.

Ο έν Ήρακλείιρ τής Κρήτης ιατρός κ Κ. Λ. Χαρι- 
τάκης Εν έγχειριδϊερ έξ 160 σελίδων Εξέδωκε εΰούνοπτον 
'•'γιείνίιν στοιχειώδη καί σχολικήν, χρηοιμωτάτην διά 
τους διδασκάλους καί μαθητάς, εγκριθεΐοαν δι'ύπουργικής 
εγκυκλίου. '.ΊΠά καί διά πάντα πολίτην είνε πολύτιμος 
όδηγός καί σύμβουλος τής υγείας τό βιβλίον τοϋ κ Χαρι- 
τάκη, καί προ πάντων διά τάς μητέρας, τάς ενδ,αφερο- 
μένας διά τήν άρτίαν σωματικήν διάπλασιν τών τέκνων των.

Αγωγή το0 τιολΐτον, Μιχαήλ Βολωνάκη. Είς 
δευτέραν εκδοοιν έκδίδειαι, άλλ' αί γενάμεναι μεταρρυθ
μίσει καί προσθήκαι είνε τόσον πολλοί καί ριζικοί, ώστε 
>ά Οεωρήται νέον δλως βιβλίον, τό όποιον Εχει τόν ε- 
ξόχως ηθικόν σκοπόν νά διδάξη τάς γνώσεις, ας δέον νά 
Εχη πώς χρηστός πολίτης. Άλλ' αί γνώσεις αύταί εκτί
θενται μετά δεξιάτητος, μετά επιστημονικής μεθόδου 
καί γλαφυρός γλώσοης, ώστε νά είνε προσιτοί, άρορώοι 
δέ τήν κοινωνίαν, τό δίκαιον, τήν πολιτείαν, καί Εν γένει 
τά δικαιώματα καί καθήκοντα τοΰ πολίτου. Τό εργον 
τοΰτο, μοναδικόν είς τό είδος του παρ' ήμΐν — όπερ 
είς άλλα κράτη δεν συμβαίνει — πρέπει νά εΐοαχθή 
είς τά σχολεία τής Μέσης Έκπαιδεύοεως, ώς κατ' Εξο
χήν/ιορφωτικόν καί άιαγκαϊον διά τόν κοινωνικόν καί 
πολιτικόν βίου, ώς εγένετο ήδη εν Κύπριρ καί Κρήτη.

Διονυσίου Κοχκίνου. II ΔοάιΙις τών ιύί,ώ- 
νων κατά τόν 'Ελληνοβονλγαρικόν πόλεμον. Λεπτομερής 
καί Εξ Επισήμων πηγών ιστορία τής δράσεως τών εΰζώ- 
νων, άνταποκρινομένη είς τό ενδιαφέρον τοΰ κοινού, τοΰ 
θέλοντος νά γνωρίοη περισσότερον εκείνους, οί όποιοι 
ίκράτησαν υψηλά τό σύμβολου τής ελληνικής ανδρείας. 
"Εκδοσ ς Πολεμικής Βιβλιοθήκης Φέξη.

Καί άλλος τόμος—Εννατος κατά σειράνΕκδόσεως — τών 
δημοσιευμάτων περί Χαριλάου Τρικούπιι Εκυκλοφό 
ρησεν, Εκτυπωθείς τώ 1910 καί περιλαμβάνων πάντα τά 
καθ' δλον τό Ετος 1391 άφορώνια τήν ζωήν του γεγο
νότα. Είς τόν ε,όμον αυτόν περιλαμβάνεται μία άποψις τών 
κοινοβουλευτικών αγώνων, ή τοϋ εύθυμου κατηγορητηρίου, 
είς δ πρωτηγωνίοτηοε κατά κοομικόν τρόπον ή iiirr κατά 
Τρικούπη ΰντιπολίτευσις, άΙΓ αγλαΐζει συγχρόνως ή 
θριαμβευτική περιοδεία τοΰ μεγάλου πολιτευτοϋ είς Σερ
βίαν καί Βουλγαρίαν καί κατόπιν εις Ευρώπην. Ό Με
σημβρινός τήν καρδίαν «ΙΖά Βόρειας τόν >·ο0ν ποίιτβυτι$ς, 
ύπήρξεν, ώς άποδεικνύεται, ό πρωτεργάτης τής προσεγγί- 
σεως τών λαών τοΰ Αίμον, ή; τούς καρπούς Εδρεψεν ή 
Ελλάς Εσχάτως.

Είς τους έκδότας θά ονοτήσωμεν, Επειδή οί τόμοι είνε 
ογκώδεις καί ποικίλου τό περιεχόμενον, νά εκδοθή καί 
πίνας περιεχομένων καθ’ ΰλην καί χρονολογίαν.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
■προκηρύσσει διαγωνισμόν πρός εκπονήσω δύο 

μελετών. Τ) Διά τήν άνακαίνισιν καί μεταρρύθ
μισα/ τών προσόφεων τοΰ Δημαρχικού καταστή
ματος καί 2) Διί τήν άνέγερσιν νέου περιφράγ
ματος καί εισόδου έν τώ Α' νεκροταφείο).

Οι διαγωνισθησόμενοι δέον νά ΰποβάλλωσι 
τάς μελετάς αυτών εις τήν Διεύθυνσιν τής μηχα
νικής τοϋ Δήμου υπηρεσίας μέχρι τής 31 Ιανου
άριου 1915, σνμμορφούμενοι πρός τούς ορούς 
τής διακηρύξεως, ής δύνανται νά λάβωσι γνώσιυ 
οί βουλόμενοι έν τώ Δημαρχικά) καταστήματι 
(Γραφείου Διευθύνσεως Μηχανικής Υπηρεσίας).

Έν Άθήναις τή 18 Νοεμβρίου 1914 
Ο Δήμαρχος
Ε. Μπενάκης

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΤΕ ΤΑ ΔΑΣΗ
έγγραφόμενοι μέλη είς τήν 

"φιλοδασικήν ενωςιν,, 
ής προεδρεύει ή Α. Μ. ή Βασίλισσα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

"Ολα τά επίκαιρα γεγονότα, ιδίως τά πολε
μικά, παρελαύνουν εις τό Gaumont Journal. 
Ταινίαι καλλιτεχνικοί. Αί διασημότεραι καλλι- 
τέχνιδες, έν αίς ή Νιέλσεν και ή Λύδα Μπο- 
ρέλλι διερμηνεύουν μεγάλους ρόλους. Οί κωμι
κοί Ρομπινέ, Πολυντώρ, Λέονς χαριτωμένοι. 
'Ορχήστρα Βολωνίνη, πολυμελής και αρμο
νική.

ΡΑΤΗέ
Ταινίαι μεγάλου Ενδιαφέροντος, σταθεροί καί 

άφλεκτοι. Η Ρομπίν θριαμβεύει, ό δέ Μάζ 
Λίντερ καί ο Ριγκαντέυ προκιιλοΰν άφθονους 
γέλωτας. Είς τό P.ithE journal παρακολουθή 
τις τήν Ευρωπαϊκήν κίνησιυ. Ορχήστρα Δέλ— 
Μπουόνο, διακρινομένη δι < τήν έκλεκτικότητα 
τών τεμαχίων.

ΚΥΒΕΛΜΣ
Η άυαπαράστασις τοΰ Ευρωπαϊκού πολέ

μου μέ 127 σκηνάς υπήρξε μία μεγάλη έπιτυ- 
χία. Δράματα α'σθηματικά καί κωμωδίαι ευ
φυέστατοι εκτυλίσσονται μετ' επιτυχίας.

Σμυρναϊκή Μανδολινάτα έκτέλεϊ ώραιοτάτας 
συνθέσεις. Κατά τά διαλείμματα φάλλονται 
ίίσματα.

ΟΎΊΛ ΜΥΛΛΕΡ

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑ
Μετάφοτοις -π. Λιϊιιπρου

Περιλαμβάνει 2ό0 εικόνας καί 5 γεωγραφικούς 
χάρτας. Σελίδες 704. Έκτύπωσις καλλιτεχνική.

Άδετος δρ. 14.—Χρυσόδετος δρ. 17.
Έκδοσις βιβλιοπωλείου «Εστίας» I. Κολλάρου.
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