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π ε ρ ι ε*_© μ ε ν $
Άνά τά καλλιτεχνικά έργαστήρια. (Παρλιά- 

ρος — Άλεξανδρόπουλος — Σύννεφα;) υπό 
2. ι. κ.

Σταλαγματιές υπό Άμαράντου.
Ό Χρόνος υπό X. Χρηστοβασίλη. 
Σκίτσο Αιγυπτιακό, ύπό Μοιραίας.
Έστιάδες (Χαράματα — -άν ποιο ;—Καί δέν 

χορταίνω) υπό I. Πολέμη.
Σημειώσεις έ.ός μηνός, υπό Δάφνιδο:· 
Ποικίλη Σελίς.
Τό Φιλολογικόν καί Καλλιτεχνικόν 1914 

υπό Κ.
Θέατρα ’Α9·ην&ν.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Γάλλοι Δραγόνοι όδηγσΰντες Γερμανούς αιχ

μαλώτους
2?σ. Παρλιάρος.
Ή ύπεράσπισις τής Σημαίας, νπό Σ. Παρ- 

λιάρου.
Γερμανικόν πυροβολικόν έμπεσόν εις τεχ

νητήν πλημμύραν,
Κλ. Τριανταφύλλου.

ΕΙΔΦΠΦΙΗΣΙΣ
Ό πίνας τών περιεχομένων τοΰ ΙΔ' τό

μου μετά τοΰ ίξωφυλλου, θα διανεμητή μετά 
τοΰ προσεχούς τεύχους.
Ειδοποιούνται οί κα·θυστεροΰντες τήν 

συνδρομήν τοΰ λήξαντος ΙΔ' έτους, οτι έάν 
δέν πληρώσουν έγζαίρω; αυτήν, δέν θά λάβουν 
τό προσεχές ψύλλον.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
"PAULAS,,

Τΰ χέντρον τοϋ καλό·" κόσμου. Εις τό Γκω- 
μόν—Ζουρνάλ τά πλέον επίκαιρα καί αξιοπε
ρίεργα γεγονότα Ευρώπης και’Αμερικής. Πο
λεμικά! ταινίαι.— Αί διασημότεραι καλλιτέχνι- 
δες παρελαύνουν. ’Ορχήστρα Βολωνίνη.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Δ.—Τό δημαρχείων τής "Υπρ τοΰ όποιου τήν ει

κόνα έδημοσιεύσαμεν εϊς τό προηγούμενου τεύχος 
εΓνε ιστορικόν. Έζτίσβη έπί τών σταυροφοριών υπό 
τοΰ Βαλλαουρδίνου τοϋ Θ'.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗι.—Τό δικαίωμα τής προνομιακής 
άποτυπώσεως διά κινηματογράφου εικόνων ειλημμέ
νων εις αγώνας, τελετάς καί έορτάς τελουμένας εϊς 
δημόσιον μέρος Οά χορηγείται κατόπιν δημοπρα
σίας ΰπό τοϋ υπουργείου. Ό παραβάτης Οά τιμω
ρείται διά φυλακίσεως ή άποξημιώσεως.

ΣΙΙΟΥΔΛΣΤΗι. — "Εδρα άγιογραφίας ΰπήρχεν 
έν τφ νομοσχεδίιρ περί τοΰ σχολείου τών ΚαλώνΤε- 
χνών, άλλά κατά τήν συξήτησιν διεγράφη. ’Εν νέψ 
όργανισμφ τοϋ Πανεπιστημίου προστίθενται όκτώ 
νέαι έδραι εϊς τήν φιλοσοφικήν σχολήν, έν αϊς καί 
ή τών ευρωπαϊκών φιλολογιών.

ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝΤΙ.—Έάν θέλετε νά επικοινω
νείτε μέ τούς νεκρούς συγγενείς σας, έγγραφήτε 
μέλος εϊς την ’Αγγλικήν Εταιρείαν, τήν έδρεύου- 
σαν έν Λονδίνφ Bank Buildings, Kingsway·

ΛΕΞΙΔΙΦΙΙι. — ΌρΟοτάτη ή δηαοσιευΟεϊσα πα- 
ρατήρησις οτι ό κ. Ψυχάρης κακώς γράφει τό όνο
μά του μέ υ, διότι άπό τήν ψυχήν τό παράγη’ πρέ
πει νά ονομάζεται Ψυχικάρης, δπερ καί συμφωνότε- 
ρον άλλως πρός τήν μαλλιαρωσΰνην του. Τό όνομά 
του ώς παραγόμενον έκ τής λέξεως ψιχίον, πρέπει 
νά γράφεται Ψιχάρης. δπερ σημαίνει, άσήμαντος 
τιποτένιος.

Φ.—ΟΙ Γάλλοι Ισχυρίζονται οτι ό Μπετόβεν ήτο 
Βέλγος. Ό παππούς του ήτο ψάλτης εϊς τήν Λου- 
βαιν, ο πατήρ του Ιωάννης ψάλτης καί αϋτός είς 
τήν Μπόνην ένυμφεύΟη Γερμανίδα, κόρην μαγείρου, 
έξ ής έγεννήβη ό μέγας μουσουργός.

ΣΫΝΕΡΓΑΤΗι.—ΟΙ μαλλιαροί δέν είνε δυνατόν 
νά έχουν άρχάς, * ,τι δέν υπάρχει γλωσσικόν σύ
στημα. Γράφει καθείς των δπως θέλει και άναλό- 
γως τής αγραμματοσύνης του. Και άφοΰ δέν έχουν 
άρχάς, γράφουν καί τήν καθαρεύουσαν, λακτίζοντες 
τήν μαλλιαρήν. Ό Παλαμας, ό Φιλήντας, ό υίόςΠο- 
λίτη; δημοσιογραφοϋν ήδη έν καβαρωτάτη καθα- 
ρευούσπ- ΤΙ άλλην άπόδειξιν θέλετε περί τής ανυ
παρξίας πεποιθήσεων ;

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γνωβτοποβες <m·
ΓΙαρατείνεται μέχρις τής 28ης Φεβρουάριου 191-» 

ή προθεσμία διά τήν υποβολήν μελετών διά τήν ά- 
νέγερσιν νέου περιφράγματος καί εΙσόδου έν τφ Α' 
Νεκροταφείφ και τήν άνακαίνισιν καί μεταρρύθμισιν 
τών προσόψεων τοΰ Δημαρχιακού Καταστήματος.

Έν ’Λθήναις, τή 20 Δεκεμβρίου 1914.

Ό Δήμαρχος
(Ύπογρ.) Ε. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Παροτκαλοΰψται οί όποδάλλοντες αναφοράς 

προς τον Δφ,ον ’Αθηναίων, σ-χετιζάς πρός τάς 
διαφόρους αύτοΰ υπηρεσίας. νά σημειώσιν εΰκρι- 
νώς τό όνομα καί τήν όιεΰθυνσιν αυτών, ίνα 5ΰ- 
ναται ή υπηρεσία νά τηρή αετούς ενήμερους τών 
υποθέσεων των.

Άθήναι τή 22 Ιανουάριου 1915
(’Εκ τοϋ Δημαρχείου ’Αθηνών)

“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ”
Παρακαλοϋνται οί καΑ υστερούντες τήν συνδρομήν των, δπως άποστειλωσιν 

αυτήν απ' ευθείας προς τήν έν ΆΟήναις ΛιευΑυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροϋν- 
τες τά έξοδα τής αποστολής.

Εις τούς καθυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοϋ φύλλου.

Ε F> Γ Α
α. ι. καλογεροπουαου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ. Σελ. 208.—Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Διηγήματα εικονο

γραφημένα Σελ. 64.—Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. Ιίεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 174.—Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 2.
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ. Πεζά ποιήματα μετ’ εικόνων 

Σελ. 64.-Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ· Διηγήματα. Σελ. 128. — Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ· ’Εντυπώσεις καί σκέ

ψεις. Σελ. 84.—Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ. Διηγήματα. Σελ. 64.—Δρ. 1.

Πωλοΰνται el? τά γραφεία μας
Δια τους συνδρομητής τής «Πινακοθήκης» εις τό

ημιϋυ της τιμής.

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΙΤΗΡΙΟΝ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ.

Π ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ϋΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ IL

oJpT ό$ό’ό$ίίοφί>' ο^ο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πό«£ Λ'. Γίζη Φω
τοτυπία είς μέγα σχήμα ζΐρ. 7. Έπί χονδρού χάρτου 
όραχ. .9.

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, όραμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφοα- 
σιν "Αγιδος θέρου *Επί 'Ολλανδικού χάρτου δρ. 1 

ΤΟ “ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ·, δράμα Ν. Λάσκαρη καί Π. 
Δημητρακοποι'λον δρ. 7.

ΤΟ “ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πΛ-αξ Φρίξου Άρι- 
στέοις. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα δρ. 1.

Η ‘ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, πίνας L. Perraull. Φωτο
τυπία είς μέγα όχημα δρ. I.

Η “ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vigor. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα 
δο. 7.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ,, 
Bochegrosse. Φο>τοτνπία δρ. 7.

Ο ‘ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ,, Τρίχρωμος 
φωτοτιπία είς μέγα οχήμα. Πίναξ Βέηηβί δρ. 7.

ΤΟ “ΟΝΕΙΡΟΝ , 6. Bargclini Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο “ΖΕΥΕΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, π/κας

Vinceill. Φωτοτυπία όρ. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡ- 

ΓΑΖ„ πίναξ Δ. θεοτοκοπούλον. Φωτοτυπία δρ. 1.
“ΔΟΜΗΜΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,, Καλλ.τε- 

χνική καί Ιστορική μελέτη ino I. Καοαβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J Knopp, δρ.'ΐ.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 1912 Σελ. 250. Εικονο

γραφημένοι'. Δρ. 3.

Διά τους συνδρομητάς τής “ΙΙινακοϋ·ήκης„ είς τδ 
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
Άπο τον Α' μέχρι τοϋ ΙΕ' έτους 

είρίσκονται είς τό γραφείου μας τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12. 

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έκπτωσις 25 τοϊς ο)ο.

Κ αλίψματα χρυσόδετα
ζης “ιΊΤιναηοόήηης,, 

όλων τών ετών πωλοΰνται είς τό γρα- 
φεϊον μας αντί δρ. όνο έκαστον.



ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ 
AESriOINJAfiN ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 

ΤΠΟ ΤΗΝ Τψ· ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ 
ΤΗΣ A.M. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 

"Οδός llavcjiidxnylov ·2β κιιΐ 2(>α.
-··- -«♦- -·♦- -♦*- *·- -·♦ *·-

ΑΤΕΛΙΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
δ'.ά δεσποινίδα; σπουδαζο ίσα; ζωγραφικήν. — Σχέ

διο», ελαιογραφία κλπ. — 'Ατελιέ κ. Εΐ-αγγίλ.ον 
Ίωαννϊδον, έν τώ Ζαππείω 9—12 καθ’ έκάσιην.

COURS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
αεςποινιαος μαρίας ςκουφου 

Σχέδιον, pastel, έλαιογ:αφίαι, ύπαιθρον. Δέχεται 
μαθήτρια; άπό 1 8)βρίου. Οδός Κωνσταντίνου 11α- 
λαιολόγου 8.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιήβίΐσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις 

τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων εν 
δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιιίται, δτι άπό 15 'Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέχε
ται παρά τε τώ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐ; ' Γ- 
ποκαταστήμασίν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέα; έν δΦει ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκω’

1) 1)2 τοΐ; ο)ο κατ’ έτος διά τά; έν δψει άποδο
τέα; καταθέσει; μέχρι ποσού δρ. I (1.000 πέραν τοΰ πο
σού τούτου τού τόκου όριζομένου ε'ι; I τοΐ; ο)ο κατ’ 
έτος. At καταθέσεις αυται γίνονται δικταί καί εις 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραοιοομένου τώ καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού και βιβλιαρίου επιταγών.

2 τοΐ; ο)α κατ’ έτο; διά τά; καταθέσει; τά; άποδο
τέα; μετά ες μήνα; τουλάχιστον.

2) 1)2 τοΐ; κατ’ έτο; διά τά; καταθέσει; τά; άπο
δοτέα; μετά ές μήνα; τούλάχιστον.

3 τοΐ; ο)ο κατ’ έτο; διά τά; καταΟέσ-ι; τά; άποδο
τέα; μετά δύο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 τοΐ; ο)ο κατ’ έτο; διά τά; καταθέσει; τά; άπο
δοτέα; μετά τέσσαρα έτη τουλάχιστον.

Λ τοΐ; ο)ο διά τά; καταθέσεις τά; άποδοτέα; μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς καί διά τά; πέρα τών 
πέντε ετών, ή τά; διαρκείς.

Καταθέσεις εις χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκου; καταθέσεις εις χρυσόν, ήτοι 

ε'ι; φράγκα καί λίρα; ’Αγγλία;, άποδοτέα; έν (ορισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκω
1 1 )2 τοΐς ο)ο και:’ έτος διά καταθέσ. 6 μηνών τούζάχ.
2 » » » » » » 1 ετους
21)2 » » » Λ » » 2 ίτών
3 η » » Λ » » 4 •τών
4 » » » » » η 5 ετών

Λί ομολογία’ τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται
κατ' εκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικψ Καταστήματι καί τή αίτή- 
<·ει τοΰ καταθέτου παρά τοΐ; ' Γποκαταστήμασ: τή; 
Τραπέζη; εις τό αύτό νόμισμα, εις δ έγένετο ή κατά- 
ϊεσις.

!!«»<»<; τούς κ. κ. Ύδοολιίπτας τής 

στόλεως ’Αθηνών.

/Ζοοοκαλοβνεαι οί κ. κ. 6δροΙήπτα< οπω; ποοσέλ^ωαιν 

νό ταμβΐον τοΰ Δήμον καί καιαβάλοχιι to άντίτιμον 
τοΰ νδατος τρίχοντοί ντους, καθόσον ώ· εναντία περι- 
πτώσει ή υδραυλική υπηρεσία τον Δήμου θά εόρεθή είς 
την ανάγκην >·ΰ ένεργήοη τήν αποκοπήν τοΰ ΰδατος.

(Έκ τοΰ υδραυλικοί τμήματος τον Δήμον ’Αθηναίων).

X ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ Ν 
ΠΑΛΛ Η ΚΑΙ ΣΙΑΣ 

ΑΘΗΝΑΙ 'Οδός Έρμου
ΙΙλοΰτος γραςικής ύλης.—"Εντυπα καί επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —Έργοστάσιον φακέλ- 

λων τέλειον.—Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί 

εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιότητας. 

Χάρτης εφημερίδων. — ’Επιστολικά δελτάρια.

Εύθηνϊα, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΠ ΞΑΝ®ΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ— ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΤ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφέϊον τών 

Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχυτης. 

Τι | ιαί άσυναγώνι στο ι.

Λ/ε^ί^υνσεις καΛλιτεχνικαί.

ΒΙ ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟΝ
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX. 7ΚΡΝΚ1ΤΟΎ*
’Οδός Πραξιτέλους άριθ. 42

ΕΝ ΆΘΗΝ^ΙΣ
3Καχ,μτεχνικη εργασία

Τιμαι συγκατα6α~τκαι

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γλ ύπτης

Διπλωματούχος τής Καλλιτεχν. σχολής 'Αθηνών. 
Έργαστήριον έν τή όδ<ΐ> Άναπαύτεως 

Τμήμα μνημείων

’Αναλαμβάνει τ>μ> κατασκευήν καλλιτεχνικών 
μνημείων, ανδριάντων, προτομών, διακοσμήσεων.

Γάλλοι Δραγόνοι όδηγοϋντες Γερμανούς αιχμαλώτους άπό 
την Άρμαντιέρ εις τό εσωτερικόν της Γαλλίας
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ANA ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Έργαστήριόν Παρλιάρον

Οεν ακριβώς έτος άπό

ΛΡΑ τό σπουδαστήριο·/ 
τοΰ κ. θωμοπούλου έν 
τφ Ζαππείφ υπάρχουν 
τρεις πολύ μικρότερα: 
αίθουσα: γλυπτικής.Τάς 
επισκέπτομαι ζατά σει
ράν.

Προηγείται ένός τε- 
θνεώτος τό έργαστήριόν. 
τό όποιον, καίτοι παρήλ- 

τοΰ θανάτου του. διατη
ρείται. 'Εκτίθενται έν αότώ τά έργα τού Σ. Παρ- 
λιάρου, τού όποιου σκιαγραφίαν έπί τώ Οανάτφ 
του έδημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη». 1\αΐ αί γράμ
μα: αύταί δύνανται νά θεωρηθούν ώς συμπλήρωμα 
τή; περιγραφής εκείνης, άμα 3έ μνημόσυνο·/' τή; 
προώρως έκλιπούσης συμπαθούς έζείνης καλλιτε
χνικής φυσιογνωμίας. Είς τήν ερήμην αίθουσαν 
παραμένει πάντοτε είς γέρων μέ ζάταοπρα γένεια 
ζα: δακρυσμένα μάτια. Ό γέρων αυτός. ό όποιος 
ώς μία λευκή σκιά στριφογυρίζει περί τά λευκά 
γύψινα προπλάσματα τοΰ νεκρού τεχνίτου. είναι 
ό πατέρα; τού Παρλιάρου. Μάτην άναμένει έπι- 
σκέπτας- Στέκει όμως έκεϊ. φόλας ένός παρεγνω- 
ρισμένου καλλιτεχνικού έργου, άποδίδων αυτός ζαΐ 
μόνος τιμήν εϊς τόν άξιο·/ τιμής καλλιτέχνην.

Μοϋ διηγείται έν ύποτρεμοόση φωνή, μάλλον 
μού ψιθυρίζει τάς τελευταίας στιγμάς τού υιού του.

— Είχε πολλά όνειρα- ή μόνη του έπιθ.μία ήτο 
νά γίνη μεγάλος- όλο αύτό μού έλεγε. Άλλ' ήτο 
πτωχό;. Είργάζετο καί άφινε μισοτελειωμένα τά 
έργα, άλλα δέ τά έσπανε. Συχνά περιπατούσε είς 
τόν κήπον τού Ζαππείου- τού έλεγα νά έργασθή 
καί μού άπαντούσεν: ’Εδώ εγώ σπουδάζω. Ό Φει- 
όιας έγινε μεγάλος. διότι έμελετοϋσε τήν φύσιν.

Η ασθένεια του διήρκεσε πέντε ήμέρας. Ύπέ- 
φερε προ καιρού άπό τό στομάχι του.Ένας τσοπά 
y/;—ϊ^ότ; συχνά έπήγαινε είς εξοχικά μέρη -τού 
έϊωσε ένα χόρτο, διά νά ΐατρε.Οή- τό έπινε ζαΐ 
πράγματι έφανη καλλιτερευσις. Έξαφνα ενα ίπό- 
γευμα αδιαθετεί. Σφαλνά τό στόμα του. τό όποιον 
βρέχεται μέ σταγόνας.άπο αίμα. Τροφήν άδυνατον 
νά πάρη. Τά κάτω άκρα παρέλυσαν. Ό ιατρός 
ένάμισεν αμέσως, ότι ήτο καταδικασμένο; εϊς θά
νατον. δηλητηρίαση» άπό τό χόρτο·/ πού τού
έδωσεν ό τσοπάνης. Πήγε άδικα, γιατί ή ασθέ
νεια δέν ήτο ένοχλητιζή. ούτε συνεχής. Ένόησε 
τόν θάνατόν του και μιλούσε ασυνάρτητα διά τά 
καλλιτεχνικά του έργα».

-^’■;T*%P?5 eizev 0 δυστυχισμένος πατέρας, ρίπτω·/ 
συχνά το βλέμμα έπί τών έγκαταλελειμμένων καλ
λιτεχνημάτων. Η Τέχνη έχασε·/ ένα εύ;.νείδ<τον 
εργάτην, ο οποίο; διά τού «λάθε βιώσας» «ζη
μίωσε ζαΐ εαυτόν, άλλά και τήν τέχνην, διότι 
άν έπεδίωκε σχέσεις και υποστήριξη». Οά άφινε 
μεγάλα ζα! τελειωμένα έργα.

Ό Παρλιάρος άπέθανεν είς ηλικίαν 40 έτών. 
το μαθητής τού ΒρούτουιδιακριΟεί; είς τήν συν- 
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Οεσιν και τά συμπλέγματα. Άτίθασσος πάντοτε, 
ήλθε·/ είς διένεξιν ζαΐ μέ αυτόν τόν καθηγητήν του. 
Δαπάνα:; τού πατρός του μετέβη είς Ρώμην. εισ- 
ελθών είς ττ,ν Ακαδημίαν πρώτος μεταξύ πέντε 
μόνον έπιτυχόντων. Οί ξένο: πάντοτε τόν έξετί- 
μη-αν. ’Ολίγον πρό τού θανάτου του είς ’Αμε
ρικανό; δημοσιογράφος τον παρώτρυνε νά φυγή 
έζ. τή; ’Ελλάδος, διότι ό τόπος ήτο μικρό; καί δέν 
ητο δυνατόν νά έκτελεσθούν τόσω μεγάλα: συν
θέσεις.

'Αλλά, μολονότι ήτο μεγαλομανής, ήγάπα τήν 
πατρίδα του. Είργάζτο άδιακοπως. 'Αλλ' έδη- 
μιοόργε: και κατέστρεφεν. ’Αγαπούσε ιδιαιτέρως 
τήν Κρήτην, δι' ήν καί είργάσθη μνημείο·/. τό 
'■ποιον ό πατήρ έν στιγμή άπογοητεΰσεως κατέ- 
στρεψεν. Ό δήμο; Κέρκυρα; τού είχε·/ αναθέσει 
αντ: 0,000 δραχμών τήν κατασκευήν αναμνηστι
κού μνημείου, άλλ ό θάνατο; τόν προέλαίεν.

Τά ζυριώτερα έργα τού ΓΙαλιάρου οΰχι κατά 
παραγγελίαν ούτε προς εκμετάλλευση/ είναι τά έ
ξη;.Δ: ονομασία: είνε ίδικαί μου.διότ: οϋτε τίτλο: 
ΰπήρχον χαραγμένοι ούτε ό πατήρ γνωρίζει νά με 
πληροφόρηση. ΊΙ Ελλάς θηλάζο.σα τήν Νέαν Γε
νεάν τοϋ Ελληνισμού. μία υπέροχος γαληνιαία. υ
περήφανος καί μεγαλοπρεπής, άμα δ' εύγενής 
■;.νή. οιονεί τροφός τούΠολιτισμού.Δεξ'.α της τό 
εθνικόν σύμβολο·/. ό Δικέφαλος ’Αετός. έπ; τή; πτέ- 
ρυγος τού όποιου έπακουμίά τήν δεξιάν.

Ο: «Άντάρται». Είς οπλαρχηγό; και άνωθέν 
τον ένα πληγωμένο άνταρτόπουλο.Έκάθησαν νά 
αναπαυθούν εί; ένα βράχον. Ό μικρό; είδε τόν εχ
θρόν και ό άλλο; έλαβε στάσιν άμυνομένου. Είναι 
χαρακτηριστική ή έντασις τή; προσοχής και έκ- 
φρασις άμφοτέρων. άτενιζόντων τήν προσέγγισιν 
τού εχθρού. Ό αντάρτης γονυπετή; μέ τό όπλον 
προτεταμένο·/. ένφ όμικρός όρθιο; κυττάζε: άνη- 
σύχως. Έγένετο τφ 1912.

Ό Παύλο; Μελά; Ονήσκων. Ένα; αντάρτης, 
άπό τά παλληκάρια του, κύπτε: διά νά τον ύπο- 
βαστάση, ένώ είς άλλος πυροβολεί. Ώς σύνθε- 
σις είναι όχι μόνον ή μεγαλειτέρα. άλλά και ή 
ώραιοτέρα. Ό καλλιτέχνη; κατώρθωσε νά άπο- 
τελέση μέ τά τρία σώματα έν αρμονικόν σύμ
πλεγμα.

’Π Ελληνική ψυχή, έναγζαλιξ'ομένη τον Δι
κέφαλον Αετόν, οστις τήν στεφανώνει ώ; στέμμα, 
ένφ τείνε: συγχρόνως τήν κεφαλήν, ώ; νά ζητή 
νά τήν άσπασθή. Κάτωθεν δυο σώματα, τό εν 
ύπτιον, πληγωμένου, τό άλλο πρηνές, νεκρού. 'Ω
ραίο·/ και πλαστικόν σύμπλεγμα, τεχνικώ; άνώ- 
τερον τών άλλων.

Μι/ρότερον. άλλ' άριστον είναι τό άγαλμάτιον 
τού Σημαιοφόρου αξιωματικού, οστις έπεσε κατά 
τήν μάχην ό σαλπιγκτή; όρθούμενο; όπεράνω τού 
πεσοντο;. προασπίζει τήν σημαίαν και αμύνεται αό- 
τής πυροβολώ·/ διά περ στρόφου. Ή σύνθεσι; αυτή, 
δυνατή, πλήρης κινήσεως, ένεπνεύσθη έκ τοΰ 'Η
πειρωτικού άγώνος, είναι δέ ή μόνη φωτογραφη· 
μένη έκ τών έργων του, χάρις εί; ένα 'Αμερικανόν· ί 
Τήν φωτογραφία·/ ταύτην παραθέτομε-/.

. θ'·*8 a'· συνθέσει; είναι εμπνευσμένα.
άπό τοΰ; ένδοξους πολέμους. Άλλά και άλλα θέ

ματα ούχ ήττον τον άπησχόλησαν. Ό Ουρανός καί 
ή Γή. άνταλλάσσοντε; έν περιπαθείς φίλημα, έ
νας συμβολισμός ποιητικός τή; Άνοίξεως. ΊΙ 
Γή φαίνεται ώς νά αναδύεται έκ. τή; χλόη;, πλή
ρη; ήδ.παθεία;. Π παράσσασ.ς. φιλοτεχνηθεϊσα 
τώ 1910. εγείρεται έπί υψηλή; στρογγυλής βά- 
σεω;.

Ό Σιτυρος καί ή Νύμφη, σύμπλεγμα. Πλησίον 
ποταμού ο Σάτ.ρο; ζητεί νά ξεσκεπάση τήν Νόμ- 
ί’·.’/·.

<1 «Φιλόσοφος», κεφαλή ώραία και μεγαλοπρε
πής. μέ μακράν γενειάδα. Έν τή κατατομή φαί
νεται ή ραθύτη; τή; σκέψει»;.

Παρά τά έργα αύτά γύψινα όλα προπλάσμα
τα — τά άποτελούντα τό κύριον έργον τού καλλι
τέχνου, ύπαρχε: π/.ηθύς μικρών προπλασμάτων έκ 
πηλού. Έπ! κλιμακωτή; βάσεω; είναι παρατεταγ- 
μένα άλλα σχεδιάσματα διά μεγαλειτέρα; σ.νθέ- 
οεις, άλλα σπουδαί. άλλα τεμάχια κατά μέρη 
συνολικών έργων.

Τό «Όνειρον τού Προμάχου». "Ανωθέν του ή 
'Νίκη, αύτό; δέ ονειρεύεται τήν Κωνσταντινοό- 
πολιν καί σκέπτεται πόσην θυσίαν θά άπαιτήση ή 
ϊνίκτησίς της. Ί άς Ο.;·ία; συμβολίζουν τά κρα
νία. τοποθετημένα όπισθέν του. ΊΙ Νίκη κρατεί 
σφαίραν π.ρίνην. σ.μβολίζουσα-/ τό πύρ τής ’Εθνι
κή; Ί.νότητο;. Μέ τήν άριστεράν χεϊρα στεφανώ
νει τά κρανία.

«Ό τάφο; τού αγνώστου ήρωος». "Ενα; γϋψ 
αρπάζει μέ τού; ον.χά; του τήν καρδίαν τού νεκρού 
πυλεμιστού.

«ΊΙ μάχη τού Σαρανταπόρου». Έγένετο τφ 
1913. Αέων συμβολίζει τον Ίύλληνικον στρατόν 
όρθούτα: όρμητικώςέπάνω εί; τόν πεσμένον τό 
ραννον, δν καταπατεί, ένώ άνωθεν πτερυγίζει ή 
Δόξα, κ,ρατούσα στέφανον.

Σχέδια και τεμάχια μνημείων κατάκεινται, ό
πως τά ερείπια ένός ναού κρημνισμένου.

Γ. ΆΙεςανδρόιζουλος
Μετά τήν γλυπτικήν έκθεσιν τού Παρλιά

ρου, συναντά τις είς τό βάθος έν μικρόν εργα
στήριο·/. Μικρόν λόγω διαστάσεων, συμβολίζον καί 
τόν μικρόν λόίγφ ηλικία; καλλ'.ιτέχνη·/ του. 
Άλλά κα! τά έργα άντιθέτως είνε πολλά καί ό 
καλλιτέχνη; κάλλιστος—ό κ. Γ.Άλεξανδρόπου- 
λος.Έτελείωσε πρό δύο έτών τό Πολυτεχνείον κα! 
εύθυς υπηρέτησε·/ εί; τον στρατόν, μετασχών τών 
πολέμων. Ε.ίνα: λοιπόν ή πρώτη έμφάνισίς του 
ήδη ώς καλλιτέχνου. Νεώτατος, δειλό; άκόμη 
είς τάς πρώτα; πτήσεις του. δίδε: έν τούτοις 
πολλά; ελπίδα; διά τό μέλλον.

Τό κυριαρχούν έργον του είνε τό Μνημεϊον τών 
Ίώαννίνων.ΛΙία προτομή τοΰΣτρατηλάτου Κων
σταντίνου, είς ύπερφυσικόν μέγεθος, μέ τόν μανδύαν 
κσϋ το περιλαίμιον άνοικ,τόν, όπως ά/.ριδώς είσ- 
ήλθεν εϊς τήν θρυλικήν πρωτεύουσαν τής Η
πείρου. Έχει πολλήν ομοιότητα ή φυσιογνωμία 
κα! δείκνυε: το στρατηγικόν του πνεύμα διά τού 
βαθυτάτου βλέμματός του. Ό καλλιτέχνης, θεω
ρών τοΰ; δυο πολέμους ώ; Σταυροφορίαν, ήθέλησε 
νά. συμβολίση τήν άντίληψίν του αύτήν διά τού 
σταυρού τού Παναγίου Τάφου, δ·.’ ού έκόσμησε τόν 
λαιμόν. Δικέφαλος άετό; κοσμεί τό κέντρο·/, ή
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δέ βάσις τερματίζεται διά τή; στραταρχικής ρά
βδου. τοποθετημένη; όριζοντείως.

ΊΙ προτομή, ένός μέτρου κα! τριάκοντα έκαιτο* 
σ-ων υψου;, έκτελεΐται ήδη έπ! μαρμάρου, θά 
■.οπυθετηθή δ’ έπ: πρωτοτύπου βάσεως, ήν θά άπο- 
τελέσουν ογκόλιθο: τή; Μανωλιάσα; κα! τού Μπι
ζά-, ίου. Επάνω εί; αΰτοΰς θά τοποθετηθούν αύτού- 
σια τά τηλεβόλα, άλλα όριζόντεια κα! άλλα κά
θετα με βλήματα εκατέρωθεν. Μία δάφνη χάλκινη 
θά ϊναπαύεται έπάνω των. και εί; πίναν άνάμεσά 
των διά τήν αναμνηστικήν έπιγραφήν. Τό δλον 
μν.-μείον θά έχη ύψος πέντε μέτρων.

< I νεαρό; γλύπτη; έν προπλάσματι έφιλοτέ- 
χνησεν άναμνηστικήν στήλην τού πρώτου πεζικού 
Σ.ντά-,ματο;. "Ανωθεν φέρει τά εμβλήματα τού 
Δ ντάγματςο, ήτο: τό στέμμα κα! τά αρχικά τού 
έπιτί/ο. εστεμμένου αρχηγού του—·Κ. Β. ’Η στήλη 
χρησιμεύει ώς στήρι-γμα είς ώραίαν παράσταση». 
Στρατιώτη; τού Συντάγματος πίπτει φονευθείς 
εί; τα; άγκάλα; τή; Δόξη;. ήτι; προσκομίζει 
τοΰ; στεφάνου;, οδ; κρατεί διά τών ονύχων του 
ό δικέφαλο;.

Μία αναμνηστική στήλη έν τώ γίγνεσθαι, παρι- 
στα τήν ΈΟνκήν Ιδέαν, ήτις έγκαρδιώνει τού; 
δούλου; άδελφοΰς. ένώ εί; λέων συμπαρίσταται. 
σ: υβο/.ί-ων τήν ίσ/ύν. Εί; τήν κορυφήν ό Δικέ
φαλο;. Ένα; τραυματίας-στηριζόμενος έπ! πα
τερίτσας, είναι πολύ καλά χαρακτηρισμένος. Έκ 
τή; στάσεως τού σώματος φαίνεται ή χωλότης· 
’’Αλλο σκίτσο μικρόν, ό Βασιλεύ; μετά τοϋ έπι- 
τελεί'υ του παρακολουθούν άπό υψώματος μάχην.

Μία εργασία του.προοριζομένη διά τόνένταύθα 
ναόν τού Άγ. Κωνσταντίνου, είλκυσεν ιδιαιτέρως 
τήν προσοχήν τού έπισκεφθέντος τό έργαστήριόν 
του πριγκηποςΝικολάου.Είνε δύο θρόνο: συνενού- 
μενο: διά δικεφάλου λέοντος — είναι ή πρώτη 
φορά, καθ’ ήν. έκτο; τού άετού συμβολίζεται δι- 
ζέφαλονζώον έν τή τέχνη—συμβσλίζοντο;δ:άτών 
δύο κεφαλών τήν ισην αξίαν τού στρατού τής ξη
ρά; καί τή; θαλάσση;. "Ανωθεν τών θρόνων δύο 
μετάλλια κα! όπεράνω δικέφαλος. Εκατέρωθεν 
τών θρόνων, έπ! τής μιάς μέν πλευράς θά είκονί- 
ζετα: ή είσοδος τού Βασιλέω; είς Θεσσαλονίκην, 
κ.α! έπ! τή; άλλης ή Βασίλισσα περιθάλπουσα τούς 
τραυματίας. "Οπισθεν ή άλωσις τή; Κωνσταντί
νο πόλεως. δ·.’ ην έν τώ ναώ τού Αγιου Κωνσταν
τίνου τελείται έτησίως μνημόσυνον. Κάτω, έν δια- 
ζώματι. παρέλασις διαφόρων στρατιωτικών σω
μάτων.

Φεύγω·/, παρατηρώ δύο προτομάς. ΊΙ μία τού 
εθνικού ποιητού Σολωμού κα! ή άλλη τού άειθα- 
λοΰς πρεσβύτου κ. Τέλη ΙΙετσάλη. δν ό γλύπτης 
ζαζοβούλως έζόσμησε μέ περισσοτέρας τού δέον
τος ρυτίδας.

Γ. Συν έφας

Ό κ- Γ. Σύννεφα; δέν είναι έκ τών γνωστών 
καλλιτεχνών, διότι μετά τάς έν τώ ΙΙολυτεχνείω 
σπο.δάς του. είργάσθη παρά τφ κ. Μοκνάνω, άφ’ 
έτέρου δέ ή βιοπάλη τόν ήνάγκασε νά άσχοληθή 
είς τήν έπ! μαρμάρου άναπαραγωγήν κλασσικών 
αγαλμάτων, ήτις αποβαίνει δυστυχώς περισσότερον 
προσοδοφόρο; τή; πρωτοτύπου έργασίας. Είς τάς

ι«1.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Σταμάτιος Παρλιάρος

τοιούτου είδρυς άντιγρωφάς είναι δεξιώτχτος. Άλ
λά καί συνθέσεις πρωτοτύπους δέν παρελειψεν ό 
φιλότιμος εργάτης τής σμίλης νά έργασθή. Υπε
ρέχει όλων ό «Βάκχος», συμβολίζω ν το φθινόπω- 
ρον—Μία κεφαλή, ή όποια έχει δλην τήν πονη
ριάν, τήν Διονυσιακήν ηδονήν κατόπιν πότου, μέ 
ένα έκφραστικώτατον μειδίαμα, απολαυστικόν, προ- 
δίδον άμα σαρκαστικήν σκέψιν. Κάτωθεν τή; μορ
φής είναι χαραγμένα τά σύμβολα τής βακχείας: 
ό αυλός καί ό βότρυξ. ών ύπέρκειται άμυδρώς 
διαγραφόμενον ζώον.είς ο ό μεθών μεταβάλλεται, 
Τά «’Εαρινά μειδιάματα» συμβολίζονται είς μίαν 
κόρην γλ-κείαν, είς τό στήθος τής όποιας είς 
μίσχος μετά κάλυκος ρόδου άναρριχάται. Δυνατοί 
νά θεωρηθή ώς τό κοντράστον τοϋ Βάκχου, ώς μία 
είκών Άνοί’εως μέ τό άθώον και σεμνόν μει
δίαμα.

"Εν σκίτσο μνημείου τής 25 Μαρτίου τοϋ 1821 
έςωτερικεύει αρκετά σαφώς τήν καλλιτεχνικήν 
άποψιν τοϋ ιστορικού γεγονότος. Ό Παλαιών ΙΙα- 
ρών Γερμανός, κρατών μέ τήν δεξιάν τήν σημαίαν, 
ΐσταται κηρύσσων τήν ανεξαρτησίαν. Ή θεά ’Ε
λευθερία μέ τεταμένος πρός αυτόν τάς χείρας 
τόν παροτρύνει. Δύο σύμβολα, ό αλέκτωρ, συμβο- 
λίζων τήν εγερσιν. καί ό αετός τήν δύναμιν, πα- 
ράκεινται- Κάτω, τρόπαια, είς τήν δεξιάν δέ 
πλευράν Έλλην ένοπλος, έτοιμος διά τήν έκπλήε 
ρωσιν τοΰ μακροϋ ονείρου τής άπελευθερωσεως.

Ό κ. Συννέφας δέν έμεινεν αδιάφορος είς τον 
θρίαμβον τών δύο τελευταίων πολέμων. Έφιλοτε- 
χνησε τήν ’Αναμνηστικήν στήλην τής Άραχώβης. 
ής τά αποκαλυπτήρια θά τελεσθοΰν τήν 23’Απρι 
λίου. Ή βάσις είναι κλιμακωτή’ τρία στόματα 
λεόντων είναι ανοικτά έν είδει κρουνών, ΰψοΰται 
δέ στήλη.έφ’ ής άπλοΰται δάφνη μέ κλώνα δρυος 
και άνθη τοϋ άγροϋ. "Ανωθεν ανάγλυφος έν μεταλ- 

λίω ή μορφή τού Εθνομάρτυρες Βασιλέως Γεωρ
γίου καί υπερθεν ό Δικέφαλος. ’Εκατέρωθεν τής 
στήλης έγράφησαν άνά πέντε τά ονόματα τών 
δέκα πεσόντων Ά.ραχωόιτών. 'Όπισθεν έχουν χα- 
ραχθή τά ονόματα τών μαχών. ΊΙ στήλη μετά 
τοϋ βάθρου είναι μαρμάρινη, χάλκινα δέ ό Δικέ
φαλο?, ό Βασιλεύς, ή δάφνη καί αί κ.εφαλα'ι τών 
λεόντων.

"Εν σκίτσο έπαίτου είναι πολύ καλά χαρακτη
ρισμένο. Καί μία άποτυχοϋσα απόπειρα. Ήθέλησε 
νά συμβολίση τήν γυναίκα. ήτι; γίνεται παίγνιον 
τοϋ "Ερωτος· Είς μίαν λέμβον ΐσταται όρθια ή γυ
ναίκα κρατούσα ξίφος και στέμμα — α: υποσχέσεις, 
μέ τάς όποιας ξεγελά ό Ερως τάς γυναίκας.— 
Άλλά τό ταξείδι εΐνάιτρικυμιώδες καί μισοσπα- 
τμένη ή λέμβο; μένει έρμαιον τών κυμάτων. ΙΊη- 
δαλιουχεί. χαρωπός διά το κατώρθωμά του ό 
"Ερως.

Ό κ. Συννέφας έχει σχεδιάσει είς μέγα σχήμα 
ένα εθνικόν ήρώον. Τό φαντάζεται ώ; μίαν στοάν 
μεγάλην επιμήκη μέ τό άγαλμα τοΰ'Ελευθερωτοΰ. 
περιστοιχιζόμενον μέ ανδριάντας τών πρωτεργατών 
τών νικών τού ’Ελληνοτουρκικού καί τού Έλληνο- 
βουλγαρικού πολέμου, συμβολιζομένων τών κυριω- 
τέρων μαχών. Τό σχέδιον τοϋ ηρώου αύτού — μή
κους 30 μέτρων καί 25 ύβους — θέλει πολλήν 
εργασίαν άκομη. διά νά έκτελεσθή δέ μεγάλην 
δαπάνην. Είναι και αύτό έν ώραίον καλιτεχνικόν 
ονειρον. έν τώ όποίω εκτιμά τις τάς ψυχικάς 
διαθέσει; τοϋ γλύπτου.

Δ. I. Κ.

Σ. ϋαρλιάρον ΤΙ υπεγάσπί-ιι; τής σημαίας

Γερμανικόν πυροβολικόν, έμπεσόν εις τεχνητήν πλημμύραν

ξΤ^ΛΑΓΜΑΤίεξ
ΙΙολύ ενωρίς μάς έπεσκέφθη εφέτος ή Άπο- 

κρηά. Λέγεται οτι έσπευσε νά έμφανισθή προ τοϋ 
άρχίση τάς συνεδριάσεις της ή Βουλή, ότε Οά 
άπέβαινεν ή ίδική της παρουσία περιττή.

***
Ζωηρότατα· εφέτος αί Άπόκρεω. Κατόπιν επι

μελούς έρεύνης τής'Αστυνομίας εϋρέθησαν τραυ
ματισμένοι είς τήν οδόν Σταδίου δύο ντομινοφό- 
ροι, ένας Μακεδόνας καί ένας μουτέ'ουρωμένος.

***
Εϊς ένα σπήτι. ποΰ δέχονται μασκαράδες.
— Γιαννοΰλα! γιά κύτταξε, κτιποϋν τήν πόρτα. 

Μασκαράδες Οά είναι. "Ανοιξε γλήγορα. . . Κα
λώς νά ορίσουν.

Μετά πέντε λεπτά επανέρχεται ή Γιαννοΰλα 
σοβαρωτάτη.

— Ερχονται;
Γιαννοΰλα.— Καλέ, ποιο! νά έλθουν; Νά. αύτό 

έφεραν.
Καί επιδεικνύει μεγαλοπρεπών έν νεκρώσιμου.

***
Είς τον δρόμον.
Δύο μετημφιεσμένοι μαλώνουν.
Άφ' ού ό ένας είπε τόν άλλον παλιάνθρωπον 

καί ζώον, έξηκολούΟει νά τόν ΰβρίζη.
— Είσαι μασκαράς.
Κα! ό άλλς απαθέστατα·
— Είμαι καί φαίνομαι.
Κόκκαλο ό υβριστής.

* **
Την τελευταία'? εβδομάδα τών Άπόκρεω έση- 

μειώθησαν πολλά κρυολογήματα. 'Αποδίδονται δχ: 
είς τήν ατμοσφαιρικήν μεταβολήν, άλλά είς τά 
αστεία τών μασκαράδων.

Λ
Έγνώσθη ότι δύο Κρήτες χωροφύλακες ένα 

προσωπιδοφόρον, δστις έγέλασε, συνέλαβον έπί δι

αταράξει τής κοινής ήσυχίας.Βεδαιωθέντος ότι 
ό προσωπιδοφόρος δέν έγέλασεν, άλλ’ έχασμήθη, 
άπελύθη έκ τού τμήματος.

V1
Διάλογος μεταξύ δύο μασκαράδων. οϊ όποιο: 

πίνουν ζεστόν γάλα είς τά Βουστάσια.
— Γκούχ.. . γκούχ.
— Ά... άχ... άάα...

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Ο ΧΡΟΝΟΣ
Ό Χρόνος elv' ένα ποτάμι, 
ποΰ τρέχει, άδιάκοπο. κι’ αιώνια, 
Χωρίς αρχή καί χωρίς τέλος. 
Κι’ άντί νερά κυλάει χρόνια.

***
Ό Χρόνος εϊν’ ένα καράβι, 
Ποΰ στά.σι κι' άγκυρα δέν έχει, 
Κι' οϋδέ λιμάνι γιιι ν' άράζη’ 
Καί τρέχει εμπρός κι’ αιώνια τρέχει,

Ύ·¥·V-
Ό Χρόνος εϊν’ ένα γειρύρι, 
Ιΐοϋ δλος δ Κόσμος τό περνάει 
Καί μπαίνει ι’ιπ’ τό Μηδέν στό Είναι 
Καί στό Μηδέν ξαναγυρνάει.

V
Ό Χρόνος εϊν’ ένα θηρίο,
Ποΰ καταστρέφει δ,τι έχει κάνει...
Ζωές γεννά, ζωές σκοτώνει 
Κι' ότι χαλά τό ξαναφκιάνει.

V
Ό Χρόνος είνε μαύρος μύλος.
Ποΰ αλέθει πάντα νύχτες, μέρες, 
Βδομάδες, μήνες, χρόνια, αιώνες 
Καί τά σκορπίζει στους αγέρες.

X- ΧΡΗΣΤΟ6ΑΣΙΛΗΣ
Μετάφρασις εις τόΓερμανικόν τοΰ ποιήματος τού

του έδιμιοσιεύθη εις έν τών μεγαλειτέρων περιοδι
κών τής Γερμανίας τήν Ιην ’Ιανουάριου 1915 ύπό 
της κ. Μαρίας Bjockti>;in—Schilk.m.
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ζιίιιενοι, τί γίνονται, κατόπιν ; 'Εργάζονται καί 
πώς ; Μυστήριον.

Μερικά σωματεία έχουν καί τού; ομιλητής των. 
Καί ένόσψ πρόκειται περί σοσιαλιστών, οί όποιοι ά- 
Γ.χολοϋνται νά προσηλυτήσουν... τούς έαντοΰς των. 
ελλείψει ακροατών. τό πράγμα δέν έχει σημασίαν. 
’Αλλά ΐίσηι πολλαπλασιάζονται τά κρούσματα τών λαϊ
κών κηρυγμάτων, τόσφ άπο(·αίνουν νοσταλγικιότεραι 
αί καθαρώ; λογοτεχνικά! διαλέξεις.Δέν ήτο δυνατόν 
είς τά εργατικά ή κοινωνιολογικά σωματεία νά γί
νονται καί διαλέξεις, σκοπόν έχουοαι όχι vet σπείρουν 
ζιζάνια καί νά άποτρελλάνουν τούς Οερμοκεφάλους, 
άλλά νά κάμουν γνωστήν είς τοΰ: έργάτας τήν νεο
ελληνικήν φιλολογίαν; Είναι ό καλλίτερο; τρόπος καί 
νιι μορφωθούν καί νά λείφιη συγχρόνως τό σύγχρονον 
λαϊκόν μυθιστόρημα, τό μεταΒληθέν ε’ις ληστρικόν, 
μέ τάς αλλεπαλλήλους εκδόσεις τοΰ φανταστικού βίου 
όλων τών λήσταρχων τών παλαιοτέρων χρόνων τής 
Ελλάδος.

Ύπέοοχον σονέττο έδημοσίευσεν ό Έδμάνδος Ρο- 
στάν έπί τή καταστροφή τής Μητροπόλεως τών Ρη- 
μών. ΤΙαραίίέτοιιεν πεζήν μετάφρασιν. Μία θαυμασία 
ευκαιρία διιι τού; ποιητής μας νά τήν παραφράσουν 
έμμέτρω:.

Δέν μπόρεσαν ή νά τήν κάμουν πειό αθάνατη, 
γιατί δέν χάνεται τό άριστούργημα ποΰ βάρβαρος 

[πληγώνει.

=- = ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ ί ~

Τά βιβλία καί ό πόλεμος
Τό έμπόριον τών Βιβλίων έν Άγγλίφ ήλαττιόθη 

ένεκα τοΰ πολέμου. ’Ενώ τφ 1913 έξεδόθησαν έν 
Άγγλίρ 12.537 Βιβλία, κατά τό 1914 κατήλθεν ό 
άριθιιό: είς 10,695, έκ τών όποιων μυθιστορήματα 
2112. Πϋξησαν μόνον τά Βιβλία στρατιωτικού χαρα- 
κτήρος.

Άντιθέτω; έν Γερμανίφ οχι μόνον δέν έσταμάτη- 
σεν ή ΒιΒλιοπαραγωγιή. άλλ’ ηυξησε κατά 30 τοϊ; 
100 καί τούτο χάρις είς τά; γυναίκας, αί όποίαι έρ- 
γάζονται είς τά. έρημωθένατ τυπογραφεία.

’Αμοιβή μονωδίας
’Π κυρία Έμμυ Χτέστιν, ή υψίφωνος ή όποια έ

ψαλλε διά τινα κινηματογραφικήν εταιρείαν έντός 
κλωβού λεόντων έλαΒεν αμοιβήν, τήν όποιαν ουδέ
ποτε άλλη άοιδός έλαΒεν. ΊΙ μονφδία τή; «Μινιόν» 
έπληρώθη Γ.2 χιλ. φράγκα, τουτέστι 12.500 φράγκα 
το λεπτόν. Έκτο; τούτου έν περιπτώσει ατυχήματος 
ή θανάτου θά έπληρώνοντο εί; αυτήν ή είς τούς κλη
ρονόμοι·; Της 1125,000 φράγκα.

ΕΙς βιβλιόφιλος
ΆπεΒίωσεν είς τό Αονβϊνον περιεργότατος τύπος 

βιβλιόφιλου, ό Μπέρτραμ Ντόμπελ, έν ήλικίφ 73 έ- 
των. Είς ηλικίαν 30 έτών ήμπόρεσε μέ τάς μικράς 
του οικονομία; νιί άνοιξη ένα μικρόν χαρτοπωλείον. 
Εΐ; ήλικίαν <10 έτών ήρχισε νά καταγίνεται είς... 
τήν φιλολογίαν. Ό άποθανών (,.βλιόφιλος άνεδείχθη 
αριστο; πεζογράφος, είς τά; ίδικά; του δέ μελέτα; 
όφείλεται ή άνακάλυψι; τών έργων έντελώς άγνω
στου μέχρι έσχατων ’Άγγλου ποιητοΰ, τοϋ' Τόιια; 
Τράχερν.
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Ρο'ιτησε τόν Φειδία, ρώτησε τόν Ροντέν 
άν μπροστιι στά θρύμματα ενός έργου των δέν θά 

[πουν «Αυτό είναι».

Τό φρούριο πεθαίνει, όταν τό γκρεμίζουν, 
άλλ’ ό ερειπωμένος ναός ζή μιά εύγενέστερη ζωή. 
Καί. καμμιά φορά τά μάτια θυμούνται μέ περιφρό- 

[νησι τή στέγη 
καί προτιμούν νά Βλέπουν τόν ουρανό ανάμεσα στής 

[δαντελένιες λαξενμένες πέτρες.

"Λ: τοΰ; ευχαριστήσουμε γιατί ι»; τώρα μάς έλειπε 
εκείνο πού έχουν οί "Ελληνες επάνω στό χρυσό τους 

[λόφο:
Τό σύμβολο τοϋ Ωραίου μέ τήν σφραγίδα τοΰ Βαρ- 

[Βαρισμοΰ.

"Λ; έχουν χάρι οι σκοπευταί τοϋ Γερμανικού κανονιού 
πού μέ τήν δεξιότητά του; μάς χάρισαν 
τήν Αισχύνη γι’ αύτούς, γιά μάς ένα Παρθενώνα.

Ή «Πινακοθήκη» ευχαρίστως Οά δεχθή μεταφρά
σεις, τήν καλλιτέραν τών οποίων θά δημοσιεύση.

ΔΑΦΝΙΣ

Τό άρχαιότερον διήγημα
Τό πρώτον διήγημα, τιτλυφορούμενον «Ή ιστορία 

δύο αδελφών», έγράφη υπό τοϋ Θηβαίου συγγραφέ
α); Έννάνα, βιβλιοπώλου τοϋ Αιγυπτίου βασιλέα); 
Μέρενταχ προ 3200 έτών. Τό διήγημα τούτο, γρα
φών έν ιερατική καλλιγραφίρ έπί ΙΟ φύλλων παπύ
ρου, είνε γνωστόν ΰπό τό όνομα «διήγημα τοϋ Όρ- 
βίνεϋ», καθότι Αιγυπτιολόγο; τι; όνόματι Όρβίν ή- 
γάρασε τούτο έξ 'Ιταλία; κατά τό 1457 καί τό προ- 
σέφερεν είς τό Βρεττανικόν Μουσεϊον, ΰπου καί εύ- 
ρίσκεται.

Ορκος ή κατάρα ;
"Ορκος, τόν όποιον δίδουν οί κάτοικοι τοϋ Σιάμ 

πρό; τόν ηγεμόνα των. «Τό αίμά μου ά; φύγη άπό 
τά; φλέβαςτοϋ σώματός μου. Ό κεραυνό; δ; πέση 
στό κεφάλι μου. "Ας μέ καταβροχθίσουν οί κροκό
δειλοι. "Α; μεταφέρω νερό εϊς ένα καλάθι έν μέσφ 
τών φλογών τοΰ "Αδου, δ: υποφέρω τά μεγαλείτερα 
μαρτύρια τόσα χρόνια, όσοι είνε οί κόκκοι τής άμ
μου, οί όποιοι εύρίσκονται εί; τά; παραλίας, δς γεν
νηθώ (!), μουγγός, κουτσός, γεμάτος άπό πληγές, 
δ; πέσω εϊς τόν Άδην έάν ποτέ παραβώ τόν όρκον 
τή; πίστεως, τόν όποιον έδωκα είς τον κύριόν μου».

Ήγεμών ώκεανογράφος
Ένφ οί μονάρχαι τής Εύροόπης, έμπόλεμοι καί ου

δέτεροι, είνε άπερροφημένοι άπό τά; φάσεις τοϋ με
γάλου δράματος, ποΰ παίζεται εις τόσα θέατρα συγ
χρόνως, ένας έχει τήν διάθεσιν νά άσχολήται μέ τόν 
Βυθόν τών ’Ωκεανών. Ό ήγεμών τοΰ Μονακό, δια
πρεπής ώκεανογράφος, έκαμε πρό τίνος περισπού- 
δαστον διάλεξιν περί ωκεανογραφίας εί; τήν Ακα
δημίαν τών ’Επιστημών τών ΓΙαριβίων.

ΠΟ τήν έποψιν τής παγ
κοσμίου πνευματικής κ.ι- 
νήσεως τό έκπνέον έτος 
είναι αναιμικόν. 'Αρκεί νά 
άναλογισθή τις οτι τό ή- 
μισυ τοΰ έτους διέρρευσεν 
ΰπό τάς ομοβροντίας τής 
πάνοπλου Ευρώπης.

'Εν γενικαί; γραμμαίς 
Οά θίξωμεν τά κυριώτερα 
φιλολογικά καί καλλιτε
χνικά γεγονότα τοΰ 1914, 

ατινα άπησχόλησαν τήν γενικήν προσοχήν, είδι- 
κώτερον δέ τά άφορώντα τήν Ελλάδα.

Ά ρ χ α ι ο λ ο γ ί α. Άνασκαφαί διενηργήθη- 
σαν έν Κυρηναϊκή ύπό τοΰ Ιταλικού στρατού τής 
κατοχής, καθ' άς άνευρέθη άγαλμα τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου·, έν ’ΆνωΑΐγΰπτω καί 'Ασσυρία ύπό 
τής Γερμανικής 'Ανατολικής 'Εταιρείας, έν Βα
βυλωνία ύπό 'Αμερικανών. Έν Έλλάδι ένήργη- 
σαν άνασκαφάς ή Γερμανική αρχαιολογική σχολή 
εις Τύρινθα και Κεραμεικόν. ή ’Ιταλική είς Γόρ- 
τυνα τής Κρήτης, ή 'Αμερικανική εϊς Παλαιάν 
Κόρινθον καί Λοκρίδα. ή Αυστριακή εις "Ηλιδα, 
ή Γαλλική εις Δήλον καί Δελφούς. Ό κ. Δαίρπ- 
φελδ άνέσκαψεν έν Κέρκυρα, ό κ. Κουρουνιώτης 
είς Χίον, ο κ. Κεραμόπουλος εις Βοιωτία·;, ο κ. 
Καιστριώτη; παρά τήν Άκρόπολιν (Ώδείον Πε
ρικλεούς. Πνυξ, Μενδρεσές) ό κ. Άρβανιτόπου- 
λος εις Θεσσαλίαν. ό κ. Φιλαδελφεΰς εϊς Νικό- 
πολιν. ’Επίσης έγένοντο μικρότερα: άνασκαφαί εϊς 
’Ερέτριαν. Θήβας. Άργοστόλιον. Κοζάνην, Χεί
μαρρον, Πέλλαν. Κρήτην καί Παραμυθίαν. Ευ
ρήματα άνευρέθησαν εις Καρδίτσαν. ’Ελευσίνα, 
Κύθηρα. Όλ'.μπίαν, Πειραιά. Νιάουσαν, Πόλον. 
Πολυκρτ.νην Κρήτης. Πρεσπά; Μακεδονίας. Έ- 
γένετο ή άναστήλω-σις τοΰ τάφου τών Μουσών 
έν Όρχομενφ. 'Ανακοινώσεις έγένοντο έκ τών έν 
Άθήναις σχολών έν τή ’Αγγλική καιΓερμανική.

Δ ι z γ ω ν ι σ μ b ί- Ό’Σεβαστοπούλειος γλωσ 
σικός — Ό Ροτσίλδειος δραματικός — Ό καλ
λιτεχνικός τοΰ Πολυτεχνείου. — Ό αρχαιολο
γικός τής κ. Σλήιμαν, — Ό δραματικός τής Ε
ταιρείας τών δραματικών συγγραφέων)). — Προ- 
εκηρύχθησαν ό δεύτερος ’Αίερώφειος μουσικός 
καί ό τρίτος δραματικός ύπό τοΰ 'Ωδείου, ό Γερο- 
κωστοπούλειος γλυπτικός, ό Εύγενίδειοΐ ιστορι
κός. ό Σοΰτσειος φιλοσοφικός.

’Ιωβιλαϊα. 'Ι’ωρτά·σθη:*αν ή τριακοσιε- 
τηρις Θεοτοκοπούλου έν Τολέδω. ή 300 τοΰ 'Ολ
λανδικού Πανεπιστημίου Γκρόνιγκεν. ή διακοσιε- 
τηρ'ις τής γεννήσεω: τοΰ μουσουογοΰ Γλούκ. Κα: 
δύο δη·υ.οσ:ογραο:κά Ίωβιλαϊα· Ή πεντηκονταετή- 
ρίς τοΰ «Ν. Έλ. Τύπου» τής Βιέννης καί έν 
άντιθέσε: τοΰ μικρού «Εύρίπου» τής Χαλκίδος.

Θέατρον. Έν Ευρώπη έπαίχθη ό Περίαν
δρος τοΰ κ. Άθανασιάδου καί ή «Κατάκτησις 
τών Άθηνών>· τοΰ Ντε Μποά. Έν Έλλάδι ή 
στατιστική τής θερινής περιόδου άπέδειξεν οτ: 
τοσοτικώς ή έπιθεώρησις ήλθε πρώτη κα: έπειτα 
καά σειράν ή κοιμωδία. τό δράμα, ή όπερέττα. 

Δώδεκα θέατρα έλειτούργησα·? έν Άθήναις τό 
θέρος, πρώτην δέ φοράν ήρχισαν τόσον ένωρίς— 
I ί Απριλίου—αί παραστάσεις. Ποιοτικώς αί έπι- 
Οεωρήσεις έπήραν τον κατήφορον τής αποτυχίας, 
ώς έκ τής πληθώρα; τής παραγωγής. Περισσό
τερον έπέτυχεν ό «Παπαγάλλος». Πολύ έθορύ- 
βησαν τά λαϊκά θέατρα μέ τήν «Σά-οόπαν», τό 
«Α.Ο.Δ.Ό.» καί τό «Τσόκαρο». Αί μετ’ αξιώ
σεων έπιθεωρήσεις ήσαν: Παναθήναια — Πανό
ραμα — Έπινίκεια — Ελάτε νά δήτε — Ευ
ρωπαϊκός πόλεμος. Έκ τών ξένων έργων είχον 
έπιτ.χίαν ό «Κος ’Ανακριτής», τό «Μωρό μου», 
οί «Μ’άλλοι στ’ αυτιά», «Ό αγαπημένος τών γυ
ναικών». ό «Βραζιλιανός» εϊς τόν θίασον Αεπε- 
ν.ώτο-υ. — Ό Διάβολος, ό Είσαγγελεΰς Χάλ- 
λερ, ή Καρμανιόλα, ή Φραντζέσκα ντά Ρίμινι είς 
τόν θίασον Κοτοπούλη- Ό Άετιδεύς, ό Λουδο
βίκος ΙΑ”, ή «Χασούνα» είς τον θίασον Νίκα.— 
Πρωτότυπα έργα έδόθησαν Συναδινοΰ «Επιτή
δειος». — Ξενοπούλου «Τό φιόρο τοΰ Λεβάντε», 
«’Ακτίνες Ν», «Κεφαλή τής Μεδούσης». —· Δη- 
μητρακοπούλου «Φωτιά». — Λιδωρίκη «Ψυχή 
τοΰ στρατιώτου».·—Βουτυερίδου «Ή1 πολιτική τοΰ 
σκοτώνει». «Έ/.ευθερωται», ^Κασσάνδρα», «Ό 

άνδρας». — Μαρκ.έλλου «Περασμένα ποΰ Ξυ
πνούν». — Τσοκοπούλου «Ή δασκάλα τοΰ χω
ριού»—«Τοντίνα», «’Άμπτον Κλαμπ»ΓΙετροκοκ- 
κίνου. — Νεγρεπόντη «Ό χορός τοΰ Βορηά. — 
Σακελλαρίου «Ή φίλη». — Κολοκοτρώνη «Ό 
μακαρίτης». — Κορόμηλά «Ό γυρισμός», «Τό 
κλειδί». — Περεσιάδου «Διπλά στέφοΝα». — 
Μάρκου Μαρή «Τό θάρρος τής άγνοιας». «Ή 
’Αθώα αμαρτωλή», «Τό σπίτι τής καρδιάς»' Έ- 
δόθη καί πληθύς μέτριων έ'ργων, ώς ήΚαμπάνα·
— Πάρε πόδι. — Σίτά Γιάννενα. — Ξεφαντώ- 
υάτα. — Ή κυρία δέχεται. — Μοτ/ομάγκες.
— Παγκόσμιον Λεύκωμα κλπ.

Δραματικαί σχολαι ίδρύθησαν: Ύπό τοΰ κ- Ι
ωσήφ, κ. Βονασέρα καί Ώίείου Πειραιώς.

Καλλιτεχνία- '.Ικανή εργασία είς τά 
καλλιτεχνικά έργαστήρια έγένετο. Οί κ. κ. Χα
τζής. Ροϊλός, Μαθιόπουλο;, Όθωναίος. Θωμό- 
που'/ος Γεωργαντής. Ίωαννίδης, Ζσυγώλης έ- 
πλούτισαν τήν τέχνην μέ νέα έργα. Εκθέσεις δι- 
ωργάνωσαν οί κ. κ- Στρατηγός. Κογεβίνας, Μπο- 
κατσιάμπης, Παπαπαναγιώτομ, ό «Παρνασσός» 
πολεμικών φωτογραφιών και ό έξ ’Αθηνών διελ- 
Οών κ. Σκώτ. Αί ’Αθήνα: έφιλοξένησα-? ξένους 
ζωγράφους, τόν Δαών Ντοϋκσον, τόν Ούγγρον 
Λαδλό και τήν Γαλλίδα Σερπαντιέ. Καλλιτεχνι
κά! έκθέσεις διωργανώθησαν έν Κερκύρα έπί ταίς 
έορταίς τής Ένώσεως καί έν Θεσσαλονίκη. Δύο 
γελοιογράφοι, οί κ. κ. Ραψομανίκης κα! Παπα- 
γεωργίου έςέθηκαν γελοιογραφίας των.

Μ ο υ σ ·. κ ή ■ Τρεις όπερέτται, πρωτότυποι έ- 
παίχθησαν: Ό Πόλεμος έν Πολέμω, τά Παρα
πήγματα. ό Έρως κα! Στρατός. Σύναυλιαι έοο- 
Οησαν. έκτος ικανών έρασιτεχνικών διά σκοπούς 
φιλα·?θρωπ·.κούς. αί τής ορχήστρας τοΰ_’Ωδείου, 
όλονέν τελειοποιουμένη;. τής Αθηναϊκής Μαν- 
δολινάτας. τής Χορινδίας Βελιγραδιού, τοΰ Συλ
λόγου τών Ερασιτεχνών, τοΰ Ελληνικού Κουϊν- 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
τέτ», τής Εταιρεία; τής Μν.ϊ’.ζή; τοϋ σωμα
τίου. τοΰ Κουαρτέττου Μπουστιντοχ, τοϋ Φωνη
τικού ζοραρτέττοχΈξετελέσθητο όρατόρ·.ον«Σαμ 
ψών» έν τώ’Ωδείω Λόττνερ,έδειξαζ δέ τήν τέχνην 
των έν ίδίαις σοναυλίαις αί ζ. ζ. Φωκά. Καμ
πανάκι}. Σζέπερς. Γεννάδη, αί Δίδε; Πανιά, 
Μαρζέτου, Ήχίτοο, Χιζάζη. οί ζ. ζ. ϊτϋλτσε, 
Μποοστιντοόϊ, Κύττρατίον.. Έράττης. Καζαντής 
ζαΐ Άγαττητός. Ζωηρά ζίνηαι; ζαρετηρήθη εί; 
τά δύο Πειράιζά Ωδεία. Έξ Αθηνών διελθόντε;. 
έδωσαν αοναολίας ό περίφημος ζλε·.ϊοζυμίαλ:ττή; 
Γζοντόφιζη ζα! ό Φαρζοά.

‘Αλλα γεγονότα άξια ιδιαιτέρας μνεία; εΐσι: 
Ή παρασημοφορία τής Σάρας Μπερνάρ. 
έζλογή τριών νέων Γάλλων 'Ακαδημαϊκών. τών 
Καπός. δέ λά Γζόρς ζαΐ ΜΙπέρξον. ΊΙ καταστρο
φή τής Αφροδίτης τοϋ Βελασζέθ ΰπό ’ Αγγλί- 
ϊος σονφραζέττα;. - ΊΙ σ μμετοχή είς το Salim 
τών Έλληνίδων ζωγράφων Άσπριώτον, Maupsu. 
©εοφυλάκτοο. Γιανναζοποϋλον ζαΐ τών ζ. ζ. Δη- 
μητριάδοο. Λουζίδου, Καρδωνίδου ζαΐ Καδάζου.
— θρίαμβος έν Λονδίνω τοϋ ζλειδοζυμδαλιστοϋ 
Άγγελάτη- — - Παράστατι; τοϋ «Άγαμέμνονος» 
τοΰ Αίσχόλοο έν Σνραζούσαις- — Εκλογή τή: 
Λάγζερλεφ ώς μέλους τής Σουηδιζή; Ακαδη
μίας. — "ΐδρυσις νέας σχολής, τών «Διν.στών».
— Έπιτζχεί; συναυλία·. Μπόταση. g-αρυτόνου έν 
Γενεύη, δεσπ. Άντωνοποόλου, βιολιστριας εις 
Βρυςέλλας. Λαμπελέτ ζαΐ Καμηλιέρη έν Λον
δίνω. Λεούση άοιδοΰ είς Παρισίους. ΊΙοίττευσεν 
ό βιολιστής Ευστάθιου έν Βρυξέλλαις. Ξένα έο- 
γα ένεποίησαν ζωηρόν έντόπωσιν: 'Ιό μυθιστό
ρημα τοΰ Μπο.'ρζέ ό «Δαίμων τής Μεσημβρίας·' 
ζαΐ Οεατριζά ό «Σίδηρος» τοϋ Δ’ Ανοόντζιο ζαι 
τό «Τόξον τοϋ Όδυσσέως» τοΰ Χάο.πτμαν. 
Καταστροφή ζαλιτεχνηαάτων τή; Λουμπαΐν ζαι 
τής Μητροπόλεως τών Ρήμων. Συνέδρια διεθνή 
συνήλθαν το Ε' Μουσική; έν ΓΙαρισίοις ζαΐ το 
Δ' Αρχαιολογίας είς τό Αλγέριον.

Έν Ελλάδι. Εορτή τών έθνιζών χορών 
υπό τοΰ Λυκείου ζα! παραστάσεις τοΰ Φοϋλλερ.
— Δίκη μαλλιαρών έ-ν Χαυπλίω. — Ίδρ-.σι; 
Ένώσεως συντακτών τών έφημερίδων. — Ί ηφι- 
σις νόμων περί διαρκούς καλλιτεχνικής έκΟέ- 
σεως, περί αρχείων τοΰ Κράτους, περί ίδρύσεως 
’Ωδείου εν Θεσσαλονίκη, Βυζαντινού μο.σείου. Ε
θνικής μουσικής συλλογής. — ΐδρυσις μεταλ
λίου Γραμμάτων ζαΐ Τεχνών. — Σχέδια έςω- 
ράΐσμοΰ ΰπό τοΰ Μώσσον.

Διαλέξει;. Έγένοντο ϋπο τών ζ. ζ. 
Έάχου. Άννίνου. Είρ. Δημητραζοπούλου. Χρυσά- 
φη. Τράμπαν,ΙΊαλαμά, Κρεστενίτο ..Μητροπολί
του Χριστουπόλεως. Άμπελά. Προδελεγγίου. Πο- 
λέμη, Λιδωρίζη, Λιχτεμπερζέ. ’Λλλιέ. Καζαν- 
τζάκη. Μελά. δεσπ. Ζάνου. Κυπραίου. ΙΙώπ. 11α- 
παπάνου.

Θάνατοι. Κατά τό λήξαν έτος άπέθανον: 
Έν Ευρώπη οί αρχαιολόγοι: Ό Γερμανός Κόν- 
τζε, οι Γάλλο·. ΙΙερρό ζαι Μαρτέν. ό Ιταλός Μι
λάνε, ό 'Ολλανδός φιλάρχαιος Γζέζοπ. οί "Ελ
ληνες Μυλωνάς ζα! Λαμπάζης. Οί Γάλλοι ’Α
καδημαϊκοί Λεζλέρζ. Δέ Μέν. — Ό "Αγγλος 
φιλόλογος Μπαύγώταρ. — Οί Γάλλοι ποιηταί, 
Μιστράλ καί Δερουλέδ. Ό Γερμανό; συγγραφείς
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Χέύζε. Ο· ζωγράφοι, ό Γάλλος Φερριέ, ό Αγ
γλος Έρζόμερ. ό Γερμανός Βέρνερ, ό 'Αμερικα
νός Μπράουν, ό "Αγγλο: χαράκτης Μπλάζ. ό 
’ Αγγλος γελοιογράφος Τέννελ. — Ό ισόβιος 
γραμματεΰΰς τής Ι'αλλ. 'Ακαδημία; Ρουζόν. — 
ΊΙ Γάλλο: συνθέτης Μανιάρ, τουφεκισΟείς. —- 
'(' Λύττριαζό: συνθέτης Γζόλτμαρζ. —- Κλει- 
δοκυμ.δαλισταί: Ό Γάλλος Πούνιο ζαΐ ό Γερμα
νό; Σταβενχάγγεν. — Ό Γερμανός δραματικός 
συηγραφεΰ; Φράιντ. — Ό Γερμανός εΰΟυμογρά- 
φος ΙΤαίτσλ. - Ό Δανές κωμωδιογράφος Βήδ, 
αΰτοζτονήσας. Οί ηθοποιοί: “Αγγλος "Ιρδιγκ, 
τ.νιγε::. ό Γάλλο: Άρμέλ, αΰτοζτονήσας. ό 
Γερμανός Τζιαμπέτρο. — Οί δημοσιογράφοι: Έρ- 
μ-άρ, διευΟ.ντής τοϋ «Χρόνου» τών Παρισίων, 
Καλμέτ. δολοφοντθείς, διευθ. τοΰ «Φιγαρώ», ό 
Πρεσσανσέ ζαΐ ό ΙΙουλιτσερ διευθ. τοΰ «Κόσμου» 
τής X. ’Γόρζης. , , , , ,

Τξαιρετιζής μνείας δέον νά τυχωσι τα θύ
ματα τοϋ πολέμου. Έπεσαν μαχόμενοι οί Γάλλοι 
ποιηταί Χολλύ, ΙΙεγζΰ. Δ·.μά. οί κριτικοί Ντε 
1’εόοσό. Μιλλερ. Ζιλμπέρ. ό πεζογράφος Οΰρζάδ, 
ό βιολονσελίστα; Καζαντεσύ.ό δημοσιογράφο; Ka- 
σαν.άζ. ό λογογράφος Ερν. Έυχάρης ζαΐ ό Γερ
μανός ποιητής Ε. Λόνς.

ΊΙ Ελλάς έστερήΟη τοΰ μεσαιονοδίφου Σάθα 
τών φιλολόγων 11. Παπαγεωργίου ζαΐ θ. ΙΙαπα 
δησητραζοποΰολυ. τού ποιητοΰ Συνοδινού.τού γλύ
πτου Παρλιάρου. τοΰ συνθέτου Βελουδίου, τού ριο- 
λονσελίστα Αυγερινού, τού διηγηματο-ρά-ιου Δου- 
ζίνα. τού δημοσιογράφου Κριτή, τού ηθοποιού 
Σταυροποΰλου.

Έζδόσει ;. Κατά τό λήξαν έτος ή έζ- 
δοσι; πρωτοτύπων έ’ργων ΰπήρξεν οπωσδήποτε γό
νιμο;. Άναφέρομεν τάς ζυριωτέρας εκδόσεις.

Έργα Έ π ·. σ τ η μ ο ν ι ζ ά . Έλλ. Πολι
τεία·. Φιλαρέτου. — Οικονομική διοιζησις έν Έ- 
πτανήσω έπί Ρ-νετοζρατίας, Άνδρεάδου. — Πε
ρί διαζυγίου. Σολιώτου. - Εργατική ασφάλεια, 
Καραπανα—.ώτου. — Σοσιαλιστικών ειδώλων ζα- 
τά/.υσις. ΓΙαπαμιχατλ. - Ή διοιζησις τής Μα
κεδονίας. Πολυχρονιάδου. — Τό ειρηνευτικόν 
κράτος, Δουδοόμη.—

θεο λογικά καί φιλοσοφικά: Ή 
άρχή τής μετεμύζ/ώσεως. Πειραματική ψυχολο
γία. Βορρέου. — ’Ατομική έπανάστασις. Βρισι- 
Ί.ιτζάζη. — Εθνική πα·.δα·'ωγ·υκή. Ίακωβίδου.— 

τόμος 'Απάντων. Λάτα.—ΊΙ σταυροπηγιακή 
αονή τζ: Ζωοδόχου Πηγής. Καλλικά/ου.— Με
λέτα: ζαΐ ομιλία·.. Δουληγέοη. Ή ηθική, Μη- 
τοτποόλου. — Γερμανός ό Β', Λαγοπάτη. — 
Περί αγωγής. Καλογεοοπούλου.

Ά ο 7 α ι ο λ ο γ ι ζ ά . Προϊστορική αρχαιολο
γία. Καδβαδίου.—ΊΙ Άζρόπολις καί τό Μου- 
σείόν της. Σωτηριάδου. — Περί διζεοάλ.ου αε
τού, Σβοοώνου. Βυζαντινοί ναοί ’Αττικής, 
Ξ υγγοπούλου.

Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ά . Γλωσσικά! παοατηρήσειί, 
Παπαδάκκ. — Ή ορθογραφία μας. Τριανταφυλ
λιού. — Γραμματική τής Δημοτικής, Βλαστού- 

Ιστορικά. Άναδρομάρης. Καμποόρογλου.
Θεσσαλονίκη. ’Αδαμάντιου. — Περί Μαυρο- 

--ρδάτων. Στοΰρτζα. - 'Ιστορία τή: ιατρικής· 
Ζερβ-.ΰ. —■ Τουρκία ζαταρρέο.σα ΰπό Μΰλλερ, 

και Αλωσις Κων πόλεως ΰπό Σχουλεμπερζέ. άμ- 
φότερα κατά μετάφρασιν Λάμπρου.

Πολιτικά: Η Έλλα; μετά τήν νίκην,
ΰπό Μακεδνοΰ. — Τό μέλλον τής Έλλ. φυλή:. 
Παπανδρέου. — Ό Ελληνικέ; πολιτισμός, Ίδα. 
— ΙΙερΐ αγροτικής πολιτικής. Καροόσου. — Ελ
λάδος θρίαμβος, ΙΙαπαμιχαήλ. — Μακεδονικά ά- 
πομνημονεόματα, Αΰγερινοΰ. — Δημο.-ιεύματα πε
ρί Χαριλάου Τριζοΰπη. — ΊΙ έπανάστασις καί 
τό έργον της. Θεοδωρίδου.

Καλλιτεχνικά : Ό Χριστός έν τή τέ
χνη. Σωτηρίου. — Οί ζωγράφοι τών Βαλκανικών 
πολέμων, Θωμοπούλου. Λεύκωμα Άγιου "Ο
ρους.

Πολεμικά! έντυπώσει ς. Λιδωρίκη. 
Μελά. Κοζζίνου. Βεάζη, Βρυζάζη. Καλλίμαχο., 
Μητροπολίτου Δράμας,Μητροπολίτου Μ.ρέων κλπ. 
„ ® e,a τΡ ‘κ * : "Ασπρο κα! μαύρο, Μελά. - 
I ια τό ψωμί, Πίτσα.

Διηγήματα: Μεγαλόχαρη. Τανάγρα. - 
“Αρρωστες ψυχές. 11απαδοπούλου. Καινούργια 
διηγήματα, Φωτάζη. — Πολεμικά διηγήματα, 
«Συλλόγου ’Ωφελίμων Βιβλίων». — Γίοθετημέ- 
νη. Ειρήνης Δημητραζοπούλου.·— “Αρρωστη πο
λιτεία Καζαντζάζη. — 'Ο πετεινός. Βλαχογιάν- 
'•'η· — ΊΙ βοσζοπούλα μέ τά μαργαριτάρια Νιρ
βάνα. — Δειλ-.νες ζο.ίέντες. Χιζολουδη.—Σκόρ
πιες μολυβιές, Ταγζοπούλου. — Χεοελληνικά 
παραμύθια. Ελάτου.

Ποιητικά! σ υ λ λ ο γ α ί. ΊI καμπάνα 
τής πατρίδος μου, Λιβαδά. — Λογάκια, ΪΙετρί- 
δου. — Τραγούδια τής Σέμης. Μάγνη. — 'Εθνι
κά τραγούδια, Σαλούτση. — Πολεμικά άσματα.

©εατρα Αθηνών
Ή Πριγκήπισσα της Σάασω \ Λιμπρέτο 

Ν. Λάακαρη και Π. Δημητρακοπούλου. Ί · - 
σική Σ. Σαμάρα.

Τό νέον ίφγον τον κ. Σαμιίρα,άρχίζΐΊ ώς ό.τερέτ- 
tu, συνεχίζεται ώς όπερα κωμΐκ καί είνε αΰτιι ή 
κυρία μορφή του—καί τελειώνει ώς μελόδραμα.Δέν 
ίχίΐ δμοιογένειαν. Ό συνθέτης δεν είνε δυνατόν να 
γράψη ιίμιγή όπερέτταν διότι είνε λυρικός, καί διά 
τούτο ή μουσική τον αν δέν έχει πολλήν χάριν, έχει 
πάντοτε περιπάΟειαν.

Καί εί; τό νέον αύτό έργον τον κ. Σαμάρα ή ί·πό- 
θεσις είνε ασήμαντος. Κυριαρχεί ή μονσική.ΊΙ ορ
χήστρα καλύπτει τήν πλοκήν.

ΊΙ υπόδεσις έγράφη κατόπιν έπιθυμίας τον συν
θέτου δπως έκτνλιχΟή εί; νήσον, ήτις Οά σννεκέν- 
τρωνε τά; κοινωνικά; καί πολιτικά; κοιμικότητας 
μιά; χώρα;.Ή άκατοίκητοςΣάσσων, ή οποία εσχά
τως έπαιξε διπλοηιατικόν ρόλον ήτο καταλληλοτιί- 
τη. Τήν άγοράζει έν δημοπρασίρ μία πριγκήπισσα 
πλούσια, ήτις μεταβάλλει τήν ξηρόνησον εί; Παρά
δεισον. Άλλά συγχρόνω; καθιστά ευτυχή οποίον ά- 
Ύαπήση. προχεΐρίζοι>σα αυτόν Πρωθυπουργόν τη;. 
Ενα; καπετάνιος Ήπειρώτη; νέο; καί εύμορφο;, 

ό Βάγγο; ελκύει τά έρωτύλα βλέμματά της, ένφ ή 
όπασπίστριά τη; άγαπ$ τόν ακόλουθον τοΰ Βάγγου. 
Ό πρωθυπουργός προσπαθεί νά έξοντιόση τόν Βάγ- 

Ί ,ίυ.λάρη - Τής ζωής ζα! τού όνειρο·.·. Περ- 
γιαλίτη. - Ο έρωτοπαθής τραγουδιστής, Βέλ- 
μο.·. Μαραμένα λουλούδια. Λΰγουστάζη. — 
ί-.ρ.λοι. Ι αζέλου. Ό "Αϊ Χιζόλας, Γιοφύλλη.

Προσφορά στον "Ηφαιστον, Καμπάνη. — Τρα- 
·, -δια, Κατσυφού. — Έκλογαί τραγουδιών τοΰ 
Ί·λ'/.ηνιζού Λαού, Πολίτου.

Ποίκιλα. Λεξικόν φυτολογικόν, Γενναδίου.
ΊΙ Μεγάλη 'Λμ.ερ·.ζή, Νικολάου. — Έγχει- 

ρ·’::α υγιεινής: ΙΙαναγιωτάτου.Κατσίγρα,Χαριτά- 
ζη. ΊΙ μουσική τών σχολείων. Άργυροπούλου.

Μπαίδεζερ νέα; Ί λλάδος, Εύαγγελίδου. — 
Χέα Ελλάς. Συλλόγου «Πτολεμαίος. — ΙΊαλμοι 
Κύπρου, Βολωνάζη.

Περιοδικά ζα! έβδομαδ. φύλλα έξεδόθη- 
σαν: Ειομήχανος. — Λαός. — Όργάνωσις. — 
Εθνική Δόξα. - Εθνική χαρά. — Κορυδαλός.

Χέον Πνεύμα Σέρραι). — Επτανησιακή έ- 
πιθεώρησις Ζάκυνθο; . — Βιομηχανική έπιθεώ- 
ρησις. Πλούτο;. Παλιάτσος. — Δημότης.

'Ημερολόγια. Ποικίλη στοά. — Σζό- 
κου. — Ί· γζ.κλοπαιδιζόν. — Μικρασιατικόν. — 
Ηπειρωτικόν. Ίθαζήσιον. — Έφημερίδος 

< Λέσβο. ·' — Έφημερίδος «Σζάνδαλον» (Θεσσα
λονίκης γ Τοϋ »Λίγ' απ' όλα» Κωνσταντινου
πόλεως.

Επιβάλλεται νά τελειώσωμεν τήν σύντομον α
ναγραφήν μέ τήν εΰχήν, ή όποια, οσω τετριμμένη 
καί αν είναι, αποβαίνει έφέτος έπιταζτικωτέρα, 
όπως τό 1915 άποβή εΰτυχέστερον. ζα! πνευμα- 
τιζώς. τοϋ λήξαντος έτους.

Κ

γον, δτε οί 'Αλβανοί έπιπί.ττουν κατά τή; νήσου.Οί 
γιίραιοί σι·μ( ουλοι της. ό πριοίΐνπονργό; καί ό αυ
λάρχη; τη;, αδυνατούν νά τήν υπερασπίσουν· καί 
σώςεται ή νήσος χάρις εί; τόν έραστήν τής πριγκη- 
πίσση; Βάγγον, όστι; τίθεται έπί κεφαλής τοϋ 
στρατού καί ιός γέρα; τής νίκης λαμβάνει τήν καρ
διάν τή; ήγεμονίδος. Και φεύγουσι διά τήν ’Ήπει
ρον νά ζήσονν έγ ήσυχίφ.

Γενικώς ό κ. Σαμάρας έφάνη ειλικρινής· ΰπήρξεν 
οίο; είνε άπό μουσικής, ούτως είπείν, ιδιοσυγκρα
σία; καί άπό ιταλική; έπιδράσεω; ή μάλλον άπορ- 
ροφήσεοις. Προσπαθεί νά άρέση. άπευβυνόμενο; 
εί; τό αίσόημα, άλλά χωρίς νά καϋυποτάσσηται είς 
τεχτοτροπίας.Κάποια έφημερί; άπήτησεπαρά τοϋκ.. 
Σσμάρα νά γράψη ελληνικήν μουσικήνάλλ’ είνε μέ 
τήν άξίωσιν αυτήν ώς νά τόν ώΟεϊ είς άποτυχίαν 
διι'ε νιε ϊχη ενα; μουσικός ελληνικόν βφος, πρέπει’νά 
πρι σοικειωβή καί αίσΟανδή τήν ζωήν, ήτις εμπνέει 
τήν λαϊκήν μούσαν. ’Άλλως ί>ά καταλήξη είς μίαν 
βεβιασμένην άπόπειραν. καί έχομεν παράδειγμα τήν 
«Ρέαν». Λέν μάς έξένισε συνεπώς έάν εις τήνΓΙριγ- 
κήπισσαν τής Σάσσων», πλήν ένός δημοτικοί· ποι- 
μενικοΰ μοτίβου ή άλλη μουσική είνε διεθνής, άσθε- 
νής δέ είνε ή δικαιολογία οτι τούτο έγένετο διότι 
προορίζεται ή όπερέττα νά κάμη τόν γΰρον καί εύ- 
ρυιπαϊκών θεάτρων άλλ' άκριβώ; δι' αυτόν τόν λό
γον, ελληνικός χριοματισμό; μιά; όπερέττα; θά ήτο
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Π I Ν A Κ ΟΘ ΗίΚ ΗΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
μάλλον εΰπρόσδεκτος άπό τήν κεκορεσμένην άπό 
Βιεννέζικα βαλς Εύριόπην.

Τά επιτυχέστερα μουσικά μέρη είνε είς τήν α' 
πράξιν τό κουαρτέττο καί τό άσμα τής χορψδίας μέ 
τό όποιον τελειώνει. Ή δεύτερα πράξις είνε σχετι
κής καλλιτέρα τής πρώτης. ΊΙ δυφδία ΙΙριγκηπίσ- 
σης καί Βάγγου, τό τραγούδι τής φλογέρας, ί) 
γκαβότα κατά τήν είσοδον τής αυλής, τό 6άλς, τό 
κουϊντέτο τών υπουργών είνε τεχνικώτερον γραμμέ
να. Ή τρίτη πράξις είνε ακόμη καλλίτερα. Σχεδόν 
άρτια. Ή εισαγωγή εις ένα τόνον πολεμικού εμβα
τηρίου, ή μονψδία τού πρωθυπουργού είς πένθιμον 
ύφος, τό Ιντερμέτζο—πρό παντός, ή σκηνή τών νυ
χτοφυλάκων,τό αίσθηματικό άλλά καί μακράν ντου- 
έττο Πριγκηπίσσης καί Βάγγου μέ τό όποιον καί τε
λειώνει λυρικώτατα τό έργον, είνε εκλεκτοί καί λε
πτοί μελφδίαι. ΊΙ έν γένει έναρχήστρωσις έντελε- 
στάτη.

Ή δεσποινίς Κολυβά ώς πριγκήπισσα καί ή δε
σποινίς Ένκελ ώς ϋπασπίστρια έπαιξαν είς τά ίσης 
περίπου έκτάσεως μέρη των μέ μεγάλην επιτυχίαν. 
Ή δεσποινίς Κολυβά έν τούτοι ς καλόν είνε νά κα
θιστά ήτταν άποτόμους τάς ανυψώσεις τής φωνής. 
Ή δεσποινίς "Ένκελ πεταχτή εις τούς χορούς, εις 
δέ τό στρατιωτικόν τραγούδι τής γ' πράξεως χα
ριτωμένη. Ό κ. Ό κ. Κοφινιώτης ζωηρότατος καί 
άριστος, ώς έμφάνισις, ό βαρι'ιτονος κ. Χατζηχρή- 
στος. Ώς αυλάρχης ό κ. ΙΙαπαϊωάννου μάς υπενθύ
μισε απλώς τούς συνήθεις ρόλους του χωρίς πρωτο
τυπίαν. Ό κ. Βλαχόπουλος έξοχος εις τήν μονιρδίαν 
τής ματαιότητος τών έγκοσμίων.

"Ο,τι Ιδιαίτατα δέον νά έξαρθή είνε ό πλούτος 
τών γραφικών άμφιέσεων, αίτινες έφιλοτεχνήθησαν 
δαπάναις τής πριγκηπίσσης Άλικης, ή καλαισθησία 
τοΰ διάκοσμοι»—θαυμάσιου Ιδίως είς την γ' πρά
ξιν—όφειλομένου είς τόν κ. Άραβαντινόν, οστις ΰ- 
πήρξεν ό τέταρτος συνεργάτης τού έργου. Διότι ο 
καλός σκηνογράφος συμβάλλει πολύ εις τήν γενικήν 
έντύπωσιν καί προδιαθέτει εύμενώς τόν ακροατήν.

Τί εϊν’ ό έ'ρως. — Λιμπρέτο Θ. Συναδινοϋ 
Μουσική Κλ. Τριανταφύλλου.

Τό τί είνε ό Έρως δλοι δυστυχώς περίπου τό 
γνωρίζομεν. Τί είνε τό Τί εϊν’ ό "Έρως, ήτο περιτ
τόν ίσως νά τό γνωρίσωμεν. Διότι δέν έγίναμε σο· 
φώτεροι. Τό λιμπρέττο είνε ή φάρσα «Μπλόφες»

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
Ώραιοτάτην έορτήν έδωσαν οί Πρόσκοποι είς τό 

Δημοτικόν Θέατρον.Έψαλεν ή χορφδία των άσμα
τα τονισθέντα ύπό τοΰ κ. Καίσαρη καί τού κ. Ά- 
ραβαντινοΰ, ή πρόσκοπος δεσποινίςΠράτσικα απήγ
γειλε τόν«Μαρμαρωμένον Βασιληά» τοϋ Βυζιηνοΰ, 
ή δεσποινίς ΙΙαντζοπούλου έτραγούδησε τήν «Ρουμτ- 
λιώτισσαν» τού κ. Καλομοίρη καί έπαίχθη τό μο- 
νόπρακτον θεατρικόν παίγνιον ό «Προσκοπισμός»τοΰ 
κ. Ο. Άραβαντινοϋ,τοΰ όποιου ή υπόδεσις έκτυλίσ- 
σεται έντός νοσοκομείου δπου υπηρετούν πρόσκοποι, 
μία δ’ έξ αυτών αναγνωρίζει τόν αδελφόν της, 
τραυματίαν τού πολέμου. Έν τέλει οί πρόσκοποι έ- 
ξετέλεσαν έπιδείξεις ποδηλάτου νοσοκομείου, τηλε- 
φώνου, σβέσεως πυρκαϊάς καί άλλας,θαυμασθέντες 
διά τήν δεξιότητα καί τήν ταχύτητα.

—Ό έν Άθήναις πρέσβυς τής Ιταλίας κόμης 
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τοΰ κ. Συναδινοϋ, ή οποία είχε μεγάλην επιτυχίαν, 
ίίταν παρεστάθη. Ήδη, χάριν τής μουσικής, έγέ
νοντο προσθαφαιρέσεις, αί όποϊαι αδυνάτισαν τό έρ- 
γον. Ό χορός τής Πεταλούδας, προΰπήρχεν, έ
πίσης καλώς, είς τόν «Πόλεμον έν πολέμψ», ό τύ
πος τοΰ συνταγματάρχου έθαυματούργησεν είς τά 
«Παραπήγματα», οί Πρόσκοποι υπενθυμίζουν τήν έ- 
πιθεώρησιν τής Αλυσίδας καί ή σκηνή τού ντουλα
πιού—ή κωμικωτέρϊ—άλλας φάρσας.

Άλλά φαίνεται ότι τοΰ λιμπρέττου προηγήθη 
ή μουσική—πράγμα βέβαια άντικαλλιτεχνικόν — καί 
τούτο είγε σπουδαιότατος λόγος τής άποτυχίας. Τό 
αύτό πρωθύστερον συνέβη και μέ τόν «’Έρωτα καί 
στρατόν», προκαλέσαν καί έκεϊ τήν αποτυχίαν.

ΊΙ μουσική—διότι μόνον αυτή είνε νέα—δέν είνε 
πολύ πρωτότυπος. Πεταχτή, ευχάριστος, άλλά δέν 
ικανοποιεί έντελώς τάς απαιτήσεις τής τέχνης.Ού- 
δέ πρέπει άπό αυτήν νά κριθή ή μουσική Ικανότης 
τοΰ κ. Τριχνταφύλλου, οστις ύπό τό ψευδώνυμον 
.-I//IC έσχεν έπιΤυχίας ώς συνθέτης είς Παρισινά 
θέατρα.

Άλλ" είς τήν μετρίαν έντύπωσιν, συνετέλεσαν 
καί αί πενιχροί αμφιέσεις τού μπαλέττου, τό όποιον 
ήδικήθη. Τί γραφικός Oil ήτο λ. χ. ό Κερκυραϊκός 
χορός μέ έγχωρίους ένδυμασίας. Επίσης αί διαφό
ρου έθνικότητος στολάι τών άξιωματικών δέν έδι- 
καιολογοΰντο, άφοΰ ό κωμικώτερος τύπος, ο τοΰ 
συνταγματάρχου, έφερεν έλληνικήν. Τό αντίθετον 
μάλλον έπρεπε νά συμβή.

Τά καλλίτερα μέρη, μουσικώς, άνήκουν είς τήν 
6' πράξιν—τό κουαρτέττο, οί Πρόσκοποι, καί ή με- 
τέχουσα έκκλησιαστικής ψαλμφδίας μονφδία τοϋΒα- 
σιλάκη. ’Επίσης καλή ή Καντάδα, τά ΙΙτερνίσματα 
καί τό Παλμό τραγούδι.Κυριαρχούν μέρος, τό βαλς 
τής Πεταλούδας, τό όποιον χορεύει έκτάκτως καλά 
είς τήν άρχήν καί είς τό τέλος ή αληθινή πετα
λούδα κ. Ένκελ. Ό κ. Παπαϊωάννου είς τήν σκη
νήν τής λιποθυμίας προκαλεϊ ήχηρούς γέλωτας.

Έν γένει ή δπερετοποίησις μιάς φάρσας είνε έ- 
πικίνδυνον έπιχείρημα,δταν οί δύο παράγοντες, λιμ 
πρέττο καί μουσική, δέν είνε έν άρμονίφ. Δι’ «ϋτό 
έξακολονθοΰν νά παραμένουν ό μέν κ. Συνοδινός,6 
άριστος συγγραφεΰς ό όποιος μάς έχαρισε της 
«Μπλόφες» καί τόν «Επιτήδειον», δ δέ κ. Τριαντά
φυλλου, ό έπίσης άριστος μουσικός, ό δεξιιότατος 
disr ΚΓ. τ»ν όποιον θά γνωρίσωμεν καλλίτερα δταν 
δοθή εν άλλο άρτιώτερον έργον του.

Μποσδάρι άνέγνωσεν έν τή ιταλική σχολή μελετην 
του περί τής 24ης ραψφδίας τοϋ «Παραδείσου» τοϋ 
Δάντε. Τής άναγνώσεως τοϋ άσματος προηγήθιΐ 
σοφή άνάλυσις καί έρμηνεία μετά πολλής τέχνης 
καί έμβριθείας, περί τών αιτίων ατινα τό ένέπνευ- 
σαν,τών καλλονών αίτινες τό κοσμοϋσι καί τής χρι
στιανικής πίστεως, ήτις τό έξαίρει.

—Ό κ. Φαίδων Κουκουλές, συντάκτης τοϋ Ιστο
ρικού Λεξικού έν συνεδριάσει τής Επιστημονική! 
Εταιρείας (ομίλησε περί «ΙΙτωχοπροδρόμου» καί 
δρουβανιστού όξυγάλαχτος οί· ει’ρε τήν καταγω
γήν Ποντικήν άποδείξας τήν συνοχήν τοΰ Ελληνι
σμού.

—Ύπό τής’ΕπιστημονίκήςΈταιρείας ’Λίηνών ■” 
έπιμνημόσννος τελετή είς

I Ιαπαγεωργίου. Ώμίλησεν
μνήμην τοϋ Φ1’ 
δ γραμματεθί

τελέσθη 
λολόγου

τής Εταιρείας κ. Σ. Ψάλτης, περιγράψας τόν βίον 
τού επιφανούς φιλολόγου καί κριτικού, εκδότου αρ
χαίων κειμένων καί μεσαιονωδίφου, είδικώς άσχο- 
ληθέντος περί Θεσσαλονίκης. Καθά άνέφερεν ό ό- 
μι/.ητης, εκτός τις έκδόσεως τών σχολίων τών 
τραγικών ποιητών καί τής ΊΙλέκτρας καί άλλων 
μικρότερων έργασιών ό ΙΙαπαγεωργίου συνέγραψεν 
υπέρ τάς 200 πραγματείας άρχαιολογικάς, ιστορι
κός καί κριτικός δημοσιειθείσας είς περιοδικά. Ά- 
φήκε δέ άνέκδοτον σύγγραμμα, ίρμηνεϋον 6000 α
νεκδότους έπιγραφάς τής Θεσσαλονίκης.

Έν συνεδρίφ τοϋ «Συνδέσμου τών Ελλήνων καλ
λιτεχνών» προεδρεύοντας τής Λ. Β. Υ. τοϋ πρίγκη- 
πος Νικολάου άπεφασίσθη ή διοργάνωσις Πανελλη
νίου Καλλιτεχνικής Έκθέσεως τή 21 Μαίου, έν τφ 
Ζαππείφ. Τής συνελεύσεως μετέσχον 45 περίπου 
μέλη.

Ό πρίγκηψ Νικόλαος, ύπέδειξεν οτι ή έκθεσις 
πρέπει νά διοργανοϋται κατ’ έτος, καί έξεφράσθη 
ένθουσιωδώς περί τής προόδου τής τέχνης έν Έλ
λάδι, διατυπιόσας τήν βεβαιότητα, ότι ή έφετεινή 
έκθεσις θ’ άποβή ύπερτέρα πασών τών προγενεστέ
ρων,, λόγοι τής νέας έμπνεύσεως τών καλλιτεχνών 
μας έκ τής ιστορίας τών διω ένδοξων πολέμων.

Η επιτροπή της Έκθέσεως κατηρτίσθη έκ τών 
κ. κ. ΊακωΟίδου, Γερανιιότη, Χατζοπούλου, Φωκά 
καί Λύτρα, ζωγράφων, τών κ. κ. Ι’εωργαντή,Ζευ- 
γώλη καί Τόμπρου, γλυπτών, καί τών κ. κ. Μάζη, 
Τσιπούρα καί Θεοδωρίδυυ, αρχιτεκτόνων, θά δημο
σιεύσω προσεχώς τήν προκήρυξιν τής έκθέσεως, είς 
τήν όποιαν άπεφασίσθη νά προσκληθούν δπως έκ- 
θέσωσιν έργα καί οί καλλιτέχναι τοϋ νεοσυστάτου 
ετέρου καλλιτεχνικού συνδέσμου, είτε ώς όμάς,εϊτε 
ώς άτομα. Άπεφασίσθη έπίσης, δπως έκ τοϋ ποσού 
τών 120 χιλιάδων, τό όποιον είχε ληφθή άπόφασι; 
όπως διατεθή διά τήν αγοράν έργων τοϋ Γάλλοι· 
ζφγράφου κ. Σκώτ, τό ήμισυ προορισθή διά τήν α
γοράν τινών έκ χϋιν καλλιτέριον έκτεθιμτομένων έρ
γων τών ίδικών μας καλλιτεχνών, τά όποια, έχοντα 
σχέσιν μέ τά πολεμικά κατωρθώματα, θά ήδύναντο 
νά στολίσουν διάφορα δημόσια κτίρια.

-—Είς τήν Γεροκωστοπούλειον γλυπτικόν διαγωνι
σμόν ΰπεβλήθησαν δέκα προπλάσματα συμβολίζοντα 
τήν Εθνικήν ’Ιδέαν, ύπό τών γλυπτών κ. κ. Μπο- 
νάνου, Θωμοπούλου, Ι’εωργαντή, Ζευγιόλη, Δημη- 
τριάδου, Άλεξανδροπούλου καί Στεργίου. Ή έπι- 
τροπή έκ τού πρίγκηπο; Νικολάου, τοΰ άντιπρυτά- 
νεως, κ. Μεσολωρά, τοϋ προέδρου τοΰ «Παρνασοϋ» 
κ. Σακελλαροπούλου, τοΰ προέδρου τοΰ «Ελληνι
σμού κ.Καζάζη, τοΰ άνεψιοΰ τοΰ διαθέτου κ.Ι’ερο- 
κωστοπούλου καί τοϋ άρχιτέκτονος κ. Μεταξά άπε 
φάνθη δτι ούδέν τών ΰποβληθέντων είνε αντάξιον 
τοΰ θέματος καί θά προκηρύξω νέον διαγιοντσμόίν 
κατά τόν προσεχή Μάϊον.

Ή τοιαυτη άπόφασις τής έπιτροπής, άφοΰ τοΰ 
διαγωνισμού μετέσχον ηί καλλίτεροι τών γλυπτών 
μας θά έσήμαινε τήν χρεωκοπίαν τής γλυπτικής έν 
Έλλάδι, έάν δέν πριιήρχετο ή μή βράβευσις έξ’ άλ
λου λόγου. Τό ποσόν τών 10’000 είνε έλάχιστον 
προκειμένου νά σι-μβολισθή ΰψιστον θέμα, ή έθνική 
Ιδέα. Τί ήτο δυνατόν νά παρουσιάσουν οί καλλιτέ- 
χναι, αφού τό ποσόν δέν θά ήρκει. ούτε διά τά μάρ
μαρα και τούς μαρμαροκόπους ; Δέκα χιλιάδες 
πρό δωδεκαετίας άφεθεϊσαι, έδει νά είχον συμπο- 
σωθή είς διπλάσιάς χιλιάδας. Εκτός τούτου ή προ
κήρυξες έδιδε χρόνον υποβολής δέκα πέντε ημέρας. 
"Εστειλαν λοιπόν οί καλλιτέχναι—καί δικαίως—δτι 
πρόχειρον είχον / Άτυχώς ό διαγωνισμός έν Έλ-

Ό συνθέτης Κλ. Τριανταφύλλου

λάδι είνε θεσμός γελωτοποιηθείς. Έπιστοτοιήθη ά- 
πείράκις .

_—Ό ί. Ίακωβίδης φιλοτεχνεί τήν προσωπογρα
φίαν τοΰ κ. υπουργού τής Παιδείας, έκ τού φυσι
κού, κατά παραγγελίαν τών υπαλλήλων τοΰ υπουρ
γείου τής Παιδείας, οΐτινες καί θά προσφέροκκν 
αυτήν, ώς ένβύμιον, τφ προϊσταμέτ-ψ των.

—Ό γλύπτης κ.Ροΰμπος έφιλοτέχνησε προτομήν 
τοΰ ποιητοΰ Μαβίλλη.

«ι
Ή Λ. Β. Υ. ή πριγκήπισσα Άλικη θπέβαλεν εις 

τόν Βασιλέα τήν Ιδέαν δπως άποχτήσουν Μουσεϊον 
(ά’Λθήναι ίνα άναπαρασταθή όλόκληρος ή έλληνική 
ζωή άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τών ημε
ρών μας, δηλαδή σκηναί τοΰ πολιτικοί καί οικογε
νειακού βίου, ώς λ. χ. έπιπλα, ένδυιιασίαι, δ.τλα 
κτλ. κατά τό σύστημα τών έν Ευρώπη υπαρχόντων, 
ΊΙ Λ. Μ. έπεκρότησεν είς τήν ώραίαν καί έθνικιο- 
τάτην ιδέαν.

—·Έν τφ ΓΙανεπιστημί(ι) ό καθηγητή, κ. Σωτηρι- 
άδης άνέλυσε διά μακρών τήν άρτι έιιδοθεΐσαν ποι
ητικήν συλλογήν τοΰ κ. Δροσίνη «Φωτερά σκοτά
δια» έπαινετικώτατα κρίνας αυτά.

—Κατεστράφη άπό τούς σεισμούς ιίς τήν ’Ιτα
λίαν ή πρόσοψις τοΰ περίφημου καθεδρικού ναού τοϋ 
Όρέιέτο.

—Ό ναός αίαός θεωρείται άπό τά πλέον ένδια- 
φέροντα μεσαιωνικά μνημεία τής Ίτολίας, (’ισοτε
λών βαυμάσιον υπόδειγμα ’ιταλικής I ηθικής αρχι
τεκτονικής.

—Ή άνοικοδόμησίς του ήρχισε τφ 1285, έλειτούρ· 
γήθη δέ τό πρόιτον τφ 1309.

—Όλοι οί μεγάλοι καλλιτέχναι τής έποχή; συν· 
ειργάσθησαν διά τήν διακόσμησίν του.

—Ή κατασκευή τής προσόψεως ήρχισε τφ 1310 
έπί σχεδίων τοΰ Λορέντζο Μαϊτάνι τής Σιένας, ήτο 
δε ή πρόσοψις τό μεγαλείτερον ίσως καί λαμπρότε- 
ρον πολυχρωμικόν έργον τοΰ κόσμου.

—Είς τήν Ιταλικήν αρχαιολογικήν σχολήν ό άφι- 
χθείς έκ Κρήτης ’Ιταλός καθηγητής κ. Μάξ Ό- 
γκαρο, γενικός έπιθεωρητής τών Μουσείων τής Βε
νετίας έκαμε άνακοίνωσιν «περί τών άρχαίων μνη
μείων καί τών έπισκευών αύτών καί άναστηλώσε- 
ων». Ό κ. Ογκαρο, έν Ήρακλείψ τής Κρήτης εύ- 
ρισκόμενος πρηέβη είς έναρξιν τών έπισκευών τής 
εύρισκομένης έκεϊ Ένετικής αγοράς.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Άπέθανεν έν Βιέννη ό συνθέτης τή; γνωστής 

εξωτικής όπερας «ΊΙ Βασίλισσα Σαμπά», μέ ανα
τολικήν μελφιδίαν, Κάρολος 1'κόλτμαρκ, είς ηλικίαν 
85 έτών. ΈγεννήΟη τφ 1830 εις τήν Ουγγρικήν πο
λίχνην Κέστελυ. δέν άπεφοίτησε δέ άπό τό Ώδεΐον 
τής Βιέννης, άλλά τήν πράξιν του εις τήν όρχί- 
στραν άπέκτησεν ώς βιολιστής θεάτρου καί διευθυν- 
τής ορχηστρών είς επαρχιακά θέατρα· κατόπιν δέ ά- 
φιερώθη εις τάς θεωρητικός βάσεις τής μουσικής. 
Έφημίσθη τφ 1885 μέ τήν θριαμβευτικήν παράστα- 
σιν είς τήν Βιέννην τής «Βασιλίσσης Σαμπά», ί) ό
ποια έκτελείται καί εις τάς συναυλίας είς τήν Ελ
λάδα. Κατόπιν έλησμονήθη καί έπιτυχίαν είχεν άργό- 
τερα, άλληλοδιαδόχως, μέ τήν συμφωνίαν του «Α
γροτικός γάμος» καί τό δραματικόν του έργον «Οι
κιακή έστία», καθ' ήν έποχήν ήκμαζεν ή όπερα τών 
παραμυθιών, θεωρείται ώς τεχνίτης μέ μεγάλην φαν
τασίαν καί λεπτός μουσικός τής παρελθούσης έπο- 
χη;-

-ΊΙγγέλθη ό θάνατος τοΰ γηραιοτέρου τών έν 
Βερολίντμ ζωγράφων, τοΰ ’Αντωνίου φόν Βέρνερ,τού 
άγαπητοϋ ζωγράφου τοϋ Κάίζερ, έπί τοΰ όποιου έ- 
ξήσκησε μεγάλην έπιρροήν όσον άφορφ τάς καλλιτε
χνικός διαθέσεις. ΌΒέρνερ ήτο ζωγράφος τοΰ άλ
λου Γερμανικού πολέμου, τοΰ 1870. Μέ τάς πολεμι
κός του έκείνας εικόνας είχε φημισθή ό τότε 28 έ
τών καλλιτέχνης. "Ολα τά σημαντικά εκείνα γεγονό
τα τής έποχής εΰρον τόν φόν Βέρνερ διερμηνευτην 
των διά τοΰ χρωστήρος. «ΊΙ άνακήρυξις τοΰ Γερμα
νού Λΰτοκράτορος είς Βερσαλλίας» (πίναξ ευρισκό
μενος είς τά Ανάκτορα τοΰ Βερολίνου), «Ή συνάν- 
τησις τοΰ Βίσμαρκ καί τοΰ Ναπολέοντος», «Ό στρα
τηγός Ι’αϊλλ έπιδίδων τήν επιστολήν τοΰ Ναπολέον- 
τος» κτλ. είνε τόσον γνωστά έργα είς τήν Γερμανίαν 
όσον καί ή ιστορία τής έθνικής άποκαταστάσεώς της.

Ό Βέρνερ θεωρείται ό ένσαρκωτής τοΰ πνεύμα
τος τής έποχής του. όπως έξεδηλιόθη είς τήν άστι- 
κήν τάξιν τοΰ γεννωμένου τότε ΓερμανικοΰΚράτους. 
Ύπήρξεν έπί μακράν χρόνον διευθυντής τής Βερο- 
λιναίας Ακαδημίας καί τόσον ή θέσις του αυτή, όσον 
καί ή τέχνη του εδρε σφοδροτάτους πολεμίους έκ μέ
ρους τών νεωτέρων ζωγράφων, οί όποιοι διέβλε.τον 
εις τάς όπισθοδρομικάς διά τήν έποχήν των Ιδέας 
του, έμπόδιον τής εύρυτέρας άναπτύξεως τής τέχνης 
είς τήν Πρωσσίαν.

Ό γηραιός καί τυφλός γλύπτης κ. Δ. Φιλιππότης 
έδωρήσατο τό μόνον άπομεϊναν έργον του, τήν προ
τομήν τής αλησμόνητου πριγκηπίσσης ’Αλεξάνδρας 
εις τόν Δικηγορικόν σύλλογον ’Αθηνών.

—Ό κ. Ε. Ίωαννίδης έφιλοτέχνησε ώραιοτάτην 
εικόνα τής μικρός δεσποινίδος Σωτηριάδου, τοΰ 
άρχαιολόγου.

—’Εν τφ Α' Νεκροταφείφ έστήθη ή προτομή τοΰ 
πολιτευτοΰ Κεφαλλήνος Δ. Σβορώνου, φιλοτεχνη- 
θεϊσα ΰπό τοΰ κ. Λύτρα.

—Ό έν Λίγύπτφ ομογενής κ. Κώτσικας ήγόρασε 
τόν πίνακα τοΰ άειμνήστου Χατζή ολίγον πρό τοΰ 
θανάτου του, τόν παριστώντα τήν«'Αμφιτρίτην» κο- 
μίζουσαν είς Πειραιά τήν σωρόν τοΰ Βασιλέως Γε
ωργίου.

—Ύπό τής έπιτροπής τοΰ Βυζαντινού Μουσείου 
άπεφασίσθη ή άπόκτησι; τής έν ΙΙετρουπόλει πω- 
λουμένης συλλογής αύτογράφων καί χειρογράφων 
τοΰ άοιδίμου Παππαδοπούλου Κεραμέως. Κατήρτι- 
τισεν έπιτροπήν ήτις θιι μεριμνά περί τής έπιχρί- 
σεως καί άντικαταστάσεως εικόνων καί τοιχογρα
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φιών, ήγόςΗίπε τέσσαρα; εΙκόνα; τής Θεοτόκου, ώς 
καί τοΰ Μιχαήλ καί τών αποστόλων Πέτρου καί 
Παύλου καί εν έλεφαντούργημα. Επιμελητής τοϋ 
Μουσείου διωρίσθη ό κ. Ν. Μπέρτος.

—Ό νεότατος γελοιογράφος κ. 1’. Ζάχος έν τφ 
περιστυλίφ τοΰ Ζαππείου—μή χορηγηθείσης άγνω
στον διατί αίθούσης—εξέθεσε υπέρ τάς 100 γελοι
ογραφίας, χρωματιστός τάς πλείστας, α; χαρα
κτηρίζει μία έλληνικωτάτη άντίληψις καί λε.ττότης. 
Ό κ. Γ. Ζάχος προσεπάθησε όχι άπλώς δ·ά τής 
υπερβολής μιας άτελείας ή διά τής έκ τοΰ... φυ
σικού σχεδόν άναπαραστάσεως τύπων κωμικών νιι 
οατυρίση, άλλ’ άπέδωκε καί τό πνεύμα, τό όποιον 
εκφράζει τόν συνολικόν χαρακτήρα τοϋ γελοιογρα- 
φουμένου. Μερικαί γελοιογραφίαι, ιός ή τοϋ κ. Γσι- 
ριμώκου, Δημητρακοπούλου, Βενιζέλου, Μαρκαντω- 
νάκη, Ίωαννοπούλου, Βϊκάτου, Μαξίμου, Πώπ’, 
Ευταξία, ένός συνταγματάρχου κουραμπιέ έχουν τά 
πλεονεκτήματα πρωτοτύπου καί καλλιτεχνικής άμα 
σατύρας. Δι' άλλας, δέν έκοπίασε πολύ, ώς ή τοΰ 
Τζανέτου. ηθοποιού Δημητρακοπούλου. Μερκούρη 
καί άλλων. "Ο,τι έλλείπει έκ τής έκθέσεως είνε ή 
συνθετική γελοιογραφία. Μία μόνον, τής αταξίας 
τής έπικρατούσης συνήθως είς έν άτελιέ, υπάρχει 
δίδουσα έλπίδας εύδοκιμήσεως καί εις τό είδος αυ
τό τό καί δυσκολώτερον.

—Είς τήν αίθουσαν τοΰ Βασιλικού Θεάτρου ό 
Σύλλογος τών «Ερασιτεχνών» έδωσε τήν πρώτην 
έφέτος προεσπερίδα τοΰ Μουσικού τμήματος. Χο- 
ριρδία ένεφανίσθη δεσποινίδων πολυμελής, ήτις δι- 
ευθύνοντος τοΰ κ. Μαρσίκ έψαλλε μίαν σκηνήν έκ 
τής α' πράξεως τής «Μιρέϊγ» καί έτι επιτυχέστε
ρου τήν μεγάλην σκηνήν τής 6' πράξεως τής «Ά- 
Ιδάς» προεξαρχούσης τής τεχνικής φωνής τού κ. 
Στράτου καί τής πλούσιας άλλά καί Λποτόμως έ- 
νίστε ύψουμένης φωνής τής κ. Παππαηλιοπούλου. 
Τό «’Ινδικόν άσμα» ό κ. Κουκέας έψαλε πολύ καλά 
ώς καί ό κ. Παπαδάκης τήν μονιρδίαν έκ τοΰ «Σα- 
ούλϊ.Τό κλοΰ τής συναυλίας ήτο τό άσμα τής δεσπ. 
Καρατζά έξ ΛΙγύπτου. Έτραγούδησε μέ πολύ 
αίσθημα, μέ φυσικότητα, μέ χάριν, καί έκφρασιν 
τό «Νανούρισμα» τοϋ κ. Σαμάρια, τό μόνον (δια- 
τί;) έλληνικόν άσμα έν τφ προγράμματι, καί συν
οδεία τοΰ κ. ΙΙαππαδάκη δυφιδίαν έκ τού «Δον Πα- 
σκουάλε». Ή φωνή τής δεσποινίδος Καρατζά άδύ- 
νατη, άλλά γλυκειά ένεποίησε ζωηροτάτην έντύπω- 
σιν. Οί άλλοι μετασχόντες ένέμειναν εις τά όρια 
τής άπλής έρασιτεχνίας.

—ΊΙ πρώτη έφετεινή μαθητική συναυλία τοΰ'Ω- 
δείου 'Αθηνών ένεφάνισε δύο τάλαντα είς τό κλει
δοκύμβαλου τήν δεσποινίδα Ελένην Άγγελοπούλου 
μαθήτριαν τοΰ κ. Βελουδίου ή όποια έπαιξε τό α' 
μέρος τοΰ Κονσέρτου (άριθ. 5) τοΰ Μπετόβεν μέ 
πολλήν δύναμιρ καί ακρίβειαν καί τήν ΦοΰλανΙΙάλ- 
μα, μαθήτριαν τοΰ κ. Βασενχόβεν ή όποια έπαιξε 
άντιθέτως, μέ λεπτότητα καί απαλότητα, τήν Ιϊο- 
mance τοΰ Τραϊκόφσκη καί πολύ καλλίτερα τό 
Deux follets’ τοΰ Λίστ. Δύο μαθήτριαι τής κ. 
Φωκά ένεφανίσθησαν επίσης,ή χαριτωμένη δεσποι
νίς Τσακασιάνου, ή όποια δέν έπρεπε νιι έπιχειρή- 
ση νά τραγουδήση τήν ’Απαγωγήν έκ τοΰΣεραγίου 
τοΰ Μόζαρτ, διότι είνε πολύ δύσκολη, άλλ’ ή όποια 
άπέδωσε πολύ καλά. μίαν μονιρδίαν τής Μανόν, καί 
ή άνωτέρας τέχνης δεσποινίς ΑΙκατ. Δόμσου, ήτις 
ιδίως τήν «Κατάραν» τοΰ κ. Καλομοίρη έζωντά- 
νευσε μέ τήν έκφραστικήν καί έντονον φωνήν της. 
Τό Ο.ολοντσέλο τοΰ κ.Παππαδημητρίου—όστις προ
οιωνίζεται εύρύτατον μέλλον—μάς κατεμάγευσε μέ 
τό δεύτερον μέρος τού Κονσέρτου τοΰ Δβόρακ, τοΰ 

μεταγγίζοντας τήν (ιαθέως αίσθανομένην Σλαυικήν 
ψι·χή'·.

Τό τελευταΐον μέρος τού προγράμματος ήτο θε
αματικότατου. Μικτή χορφδία έκατονταμελής, δι- 
δαχθεϊσα ύπό τοΰ κ. Ν. Παππαγεωργίου, έψαλε 
συνφιδία μικρός ορχήστρας, διευθυνομένης ΰπό τοΰ 
κ. Σκλάβου, τήν προσευχήν τής Καβαλερίας Ρου- 
στικάνας άρμονικώτατα.

—Ή καθηγήτρια τοΰ Ωδείου κ. Ε. Σκέπερς έν 
τή συναυλίφ της έδειξε τόν πλούτον καί τήν τέχνην 
τής φωνής της. Τάς μογιρδίας έκ τής «’Ιφιγένει
ας έν Αΰλίδι» τοΰ Γλούκ καί τής «Σαπφοΰς» του 
Γκουνώ ι’ιπέδωσεν άριστα. Διά πρώτην φοράν έν 
Ελλάδι έψάλη τό .In Marin τοΰ Μ.-αζέ, συνο- 
δείρ βιολιού καί αρμονίου, καί μία μονωδία έκ τής 
Κυρίας Μπουτερφλΰ τοΰ ΙΙουτσίνι. "Εψαλε τό γνω
στόν άσμα τοΰ κ. Καλομοίρη «Γρηά ζωή», καί έν 
πολύ εύμορφο τραγούδι τοΰ κ. Ξανθοπούλου τήν 
«Χαμένη ευτυχία», ής καί έζητήθη ή έπαράληψις.

Τής συναυλίας μετέσχε καί ό κ. Έριίστης οστις 
έπαιξεν ι'ίνευ συνοδείας, ιό /’ιιίικίϊο τον Μπάχ 
καί τήν παθητικήν σύνθεσιν τοΰ κ. Ξανθοπούλου 
Trish s pi ιιχίι ήν πρό μηνών έπαιξε καί ή δε
σποινίς Νικάκη. Άλλά κυρίως έθαυμάσθη ό κ.Έ- 
ράστης είς τήν δυσκολωτάτην έκτέλεσιν μιας σπου
δής του Saillt Lubin έπί τής γνωστοτάτης μελψ- 
δίας έκ τής «Λουκίας ντέ Λαμερμοΰρ» ήν ψάλλει ό 
ΰψίφωνος πρό τής αύτοκτονίας. "Εδειξε καταπλη
κτικήν τέχνην, καί ευχέρειαν μετ’ άφελείας. Τό 
αίσθημα είς τήν σπουδήν αυτήν μόλις διαφαίνεται. 
Κυριαρχούν ή συγχορδία καί αί πυ άι/ίοι/.ν-Διό καί 
τήν έξετέλεσεν άνευ συνοδείας ήτις θιι άπέβαινεν 
άδύνατος.

—ΊΙ δραματική σχολή τού Ωδείου ’Αθηνών έ
δωσε τήν α' παράστασιν.'Έως τιάρα ένεφανίζσντο 
οί μαθηταΐ είς μονόπρακτα έλαφρά έργα. Πρώτην 
φοράν έδόθΐ] τρίπρακτον έργον καί αί προσπάθειαι, 
δέν ΰπελείφθησαν τής έπιτυχίας. Είς τούτην συνε- 
ti)xau\· άφ’ ένός ή συμμετοχή τοΰ καθηγητοΰ κ. 
Ζάνου καί άφ’έτέρου ή καλι’ι έκλογή τοϋ έργου,έλα- 
φροΰ, άλλά καί χαρακτηριστικού διά νά δειχθό ή ί- 
κανότης τών μαθΐ)τών.

ΊΙ «Βδέλλα». κομεντί τοϋΜπριέ, στρέφεται περί 
τήν γυναίκα, ί] όποια είνε πλήρης Ιδιοτροπιών καί 
όμως έπιδρφ έπί τοΰ άνδρός καί προσκολλάται έπ’ 
αυτού, ώς βδέλλα. Τόν δύσκολον καί πλήρη μετα
πτώσεων ρόλον τής μετά ένός καθηγητοΰ τής φυσι
κής συζώσης έρωμένης διηρμήνευσεν ή δεσποινίς’Ι- 
ουλίαΚωνσταντινίδου, δημιούργημα τής«Τέ&νης» έν 
ή έλαβε τήν πριότην καλήν κατεύθυνσιν τό έκλεκτόν 
τάλαντόν της. "Επαιξεν ώς νά ήτο έξ έπαγγέλμα- 
τος καλλιτέχνις- μέ άρκετήν έλει-θερίαν είς τάς κι
νήσεις- ΰστέρησεν μόνον είς ψυχολογικήν έκφρασιν 
καί ένιαχοΰ είχε τό έλάττωμα τής ΰπερσοβαράς ά- 
παγγελίας. Κυρίως ή δεσποινίς Κωνσταντινίδου είνε 
προωρισμένη διά τό δράμα,καί είς τούτο πρέπει ν’ 
άσχοληθή. ΊΙ δεσποινίς Βρασιβανοπούλου καλή,ώς 
καί ή δεσποινίς Μπενή Ψάλτη είς τό μικρόν της μέ
ρος. ’Ιδιαιτέρα μιεία δέον νά γείνη διά τόν κ. Σα- 
κελλαρίου οστις έπαιξε ένα ρόλον ΰπογυναικωμένου 
συζύγου μέ μιμικήν καί άφέλειαν δλως έξαιρετικήν. 
Ό κ. Ζάνος έκτος σιτ'αγωνισμοΰ· έφαίνετο μέ τάς 
πολύ μετρημένος κινήσεις του μή βέλων νά έπισκι- 
άση τούς μαθητάς του.

'Ο κ. Σταύρος ΙΤαπαπαναγιώτου, μετά τό πέρας 
τών σπουδών του έν τφ ήμετέρφ Πολυτεχνείφ, με- 
τέβη εί: Μόναχον, ιός ΰπότροφος τοΰ Άβερωφείον 

κληροδοτήματος. Μετά πενταετή τελειοποίηση-, ήλ- 
θεν είς τήν Ελλάδα πρό ένός έτους, περιήλθεν τήν 
Μακεδονίαν καί ήδη έξέθηκε τά κυριώτερα έργα 
του, έκ τών έν Μονάχφ καί έν Ελλάδι έκτελεσθέν- 
των. Ή πρώτη γενικέ) έντύπωσις είνε ότι δέν έχει 
προσανατολισθή άκόμη έντελώς πρός τήν έλληνικήν 
φύσιν, τήν έλληνικήν ατμόσφαιραν. Διασώζεται έτι 
παρ’ αυτή ή βαρεία, ή σκιεράΓερμανική τέχνη.ήτις 
βέβαια διά τούτο δέν παύει νά είνε αυστηρά καί 
δύσκολος τέχνη.Οί πίνακες τοϋ κ. ΙΙαπαπαναγιώτου 
δεικνύουν ένα δυνατόν καλλιτέχνην, μίαν βαθεϊαν 
άντίληψιν του καλού, ένα ικανόν σχεδιαστι'ιν, έ'να 
χειριστήν τοΰ χριόματος λεπτότατον. Τά έργα του 
έχουν έκφρασιν, έλει-θερίαν μεγάλην είς τήν έκτέ- 
λεσιν, ειλικρίνειαν. Ποικίλα τά θέματά του, άλλά 
έξέχονν κυρίως οί κατοπτρισμοί, τά ζώα καί αί το- 
πογραφίαι.

Δύο πίνακές του, άπό τούς καλλιτέρους καί τής 
τωρινής έκθέσεως. είχον προιυτοσταλή είς προηγη- 
θεϊσαν έκθεσιν τών ’Αθηνών. ΊΙ «Φιλάρεσκος Ε
βραία», μέ τήν λίαν έπιτυχούσαν διπροσωπίαν, ώς 
έκ τοΰ καθρέπτου. έχει τόν τύπον τής φυλής, ή δέ 
ένδι-μασία έχει πιστώς άποδοθή. «Τό κυνήγι της«Χή- 
νας» — τό άνιότερον όλων — έχει πολλάς άρετάς- 
εν παιδί γυμνό καέ,ύπτεται άπό τήν συλληφ-θεΐσαν 
χήναν, τής όποιας ή κίνησις είνε έκφραστικωτάτη.

Καί εν άλλο σκίτσο, δ «ΜικρόςΧηνάς», ένός παι
διού τό όποιον τσαλαβοι-τρ είς τό νερόν, φέρον έπί 
τοϋ ώμου του τό θήραμα, δέν ΰστερεϊ. Έκ τών καλ
λίτερων έπίσης έργων, είνε ή δποψις τής «Προκυ
μαίας τής Θεσσαλονίκης» διά τήν προοπτικήν της. 
ή «Φιλόζωος» μέ ένα γατάκ* καθρεπτιζομένη, ό 
«Κρητικός καπετάνιος» καί αύτός καθρεπτιζόμενος, 
μία έκφραστικωτάτη φυσιογνωμία ένός «Μικρού ΙΙα 
τησιιότου», πλήρης χάριτος καί ζωής καί αί δύο 
«Φιλενάδες» προσφυγοποΰλαι, άλληλοκρατούμεναι. 
Μία μικρά πρύσφυξ πλέκουσα έχει ικανήν ψυχολο
γίαν είς τήν προσοχήν ήν δίδει έργαζομένη, ώςκαί 
ή πρόσφυξ μήτηρ κρατούσα βρέφος.

ΊΙ χωρική ΰδροφόρος πρόσφυξ έχει τι τό ξενι
κόν έν τη τεχνοτροπία, ώς καί ό έκ Κορυτσάς βο
σκός.

Ή έντύπωσις τής βαρείας τέχνης μετριάζεται 
άπό τινας πίνακας, ετς οΰς κατώρθωσε νά προσδώ- 
ση τό χαρακτηριστικόν διά τήν άφθονίαν καί ήδύ- 
τητα έλληνικόν φώς. Τά «Χίλια δένδρα τής Θεσ
σαλονίκης», τό «Δεμίρ-Ίσσάρ» καί τό «Πεζόβολον» 
είνε κάλλιστα φωτισμένα. ΊΙ σύνθεσις, τό «’Αγα
πημένο»,παιδί ποΰ κρατεί εν άλλο είνε’Ιακοιβίδειον. 
Αναδεικνύεται οΰτω δ καλλιτέχνης καί παιδογρά- 

φος δυνατός. Έπίσιις κάλλιστον καί τό σκίτσο τής 
«Όνειροπολούσης» μετά τήν ανάγνωση-

Ό κ.ΙΙαπαπαναγιώτου είνε καί δεξιός ζωγράφος. 
Εξέθεσε τέσσαρας πίνακας, οΰς είργάσθη έν Γερ
μανίά, παριστώντας άγελάδας καί βόας. Τεχνικώ- 
τατοι μέχρι τώς έλαχίστων λεπτομερειών. Έξ αι’·- 
τών ΰπερέχει τό «Ζευγάρωμα», βόε: άροτήρες, καί 
κατόπιν ό πίναξ ό είκονίζων τρεις άγελάδες, βαι- 
νούσας πρός βοσκήν. Μία κεφαλή Ιππου καί μία λέ- 
οντος έχουν μέ φωτοτυπικήν πιστότητα άποδοΟβ.

Ό καλλιτέχνης ΰπήρξε φειδωλός είς τήν προσω
πογραφίαν. Μίαν κυρίαν μόνον — Ί. Άμπελό — 
άπετύπωσεν είς δύο πίνακας, έκ τών όποιων ό με- 
γαλείτερος δεικνύει ικανήν δύναμιν, ή όποια δμως 
προσδίδει κάποιαν σκληρότητα.

Δέν παρέλειψε καί μίαν πολεμικήν έκδήλωσιν. Ό 
Εΰζωνος έν έπιθέσει καί ό Εΰζωνος έπί τίόν προ- 
χωιιάτων είνε λίαν έκφραστικαί πίνακες. Είς τόν 
,τρώτρν τοϋ όποιον παρουσιάζει τά νώτα, είνε χαρα-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
κτηριστική ή κίνησις· είς τόν άλλον, κατ' άντίθε- 
σιν δψιν όρμώντα. διαφαίνεται ή τ|ητχ»κΐι γαλήνη. 
Ό δεύτερος άπεδόθη τεχνικώτερα.

Άτυχώς ή έζθεσις δέν προσείλκυσε πολΰν κόσμον, 
ούτε πολλούς αγοραστά;. ΕΙνε τό αιώνιον παράπονον 
κάβε καλλιτέχνου έν Έλλάδι. Άλλ’ ό κ. ΙΙαπαπα- 
ναγιώτου είνε νέος καί δέν πρέπει νά άποθαρ- 
ρισ-βή·

—Έν μιρ αίθούση τοϋ «Παρνασσού» εξέθεσε ζω
γραφικά έργα ή παρεπιδημοϋσαΡωσσίς καλλιτέχνις 
κ.Λυδία δέ Μπορζέκ.Είνε διπλωματούχος τής ένΠε- 
τρουπόλει Σχολής των Διακοσμητικών Τεχνών, συμ- 
πληρώσασα τάς σπουδάς της έν Παρισίοις. Άπό 
μηνών περί ήλθε την 'Ελλάδα καταρτίσασα μεγάλην 
συλλογήν έστάμπ, υπέρ τάς 100. Είνε τοπεΐα καί τύ
ποι καί σκηναί άγροτικαί ως έπΐ τό πλεϊστον καί 
θαλασσογραφίαι, ειλημμένα έξ ’Αθηνών, Κυκλάδων 
καί Σάμου. Καίτοι ξένη, άπέδωκε μέ αίσθησιν πολ- 
λήν τάς 'Ελληνικός άπόψεις, Ιδίως ώς προς τό 
χρώμα. Ή καλλιτέχνις, καίτοι φαίνεται δόκιμος, δί
δει περισσοτέραν προσοχήν εις τήν κατά συνθήκην 
καί τήν έλαφράν ζωγραφικήν, ένφ ήδύνατο νά πα- 
ραγάγη έργα μείζονος αξίας, ιός δεικνύουσι μερικά! 
τοπιογραφικαί απεικονίσεις, έκφεύγουσαι τά δρια 
τής διακοσμητική; καί δεικνύονται τάσιν εΰρυτέρας 
τεχνοτροπίας καί ατομισμού.

.Μ.

'Π δεύτερα συναυλία τής ορχήστρα; τού Ωδείου, 
ή όποια αποτελεί διά τάς ’Αθήνας δχι μόνον μουσι
κόν γεγονός, άλλιά καί κοσμικόν, ύπήρξεν από τά; 
ώραιοτέρας. ΙΙροηγήθη ή είσαγιογή τοϋ μελοδρά
ματος «Εύρυάνθη» τοϋ Βέιιπερ ή όποια αριθμεί βί
αν έννενήκοντα ετών. Ή εισαγωγή είνε λυρικωτά- 
τη. Μία έρωτύλος περιπάθεια δίδει τόν παθητικόν 
χαρακτήρα τοϋ έργου, τό όποιον προεκάλεσε τόν 
θαυμασμόν καί αισοϋ τοϋ Βάγνερ. Είτα έξετελέσθη 
διά πριότην φοράν έν Άθήναις ή ύπ’ άριθ. 7 συμ
φωνία τοϋ Μπετόβεν. "Αν δέν είνε ή ωραιότερα 
άπό τά; έννέα Συμφωνία; του, ώς ή «Ηρωική» ή 
ή Έννάτη,εΙνε όμως ενδιαφέρουσα διά τήν ιστορίαν 
της, διότι έξετελέσθη τό πρώτον έν Βιέννη τφ 
1813, δτε καί τότε ό πόλεμος έμυκάτο.

Ρυθμό; άπλοϋς εις τό πρώτον μέρος, θρηνητικός 
εις τό δεύτερον αποδιδόμενος ύπό τών έγχορδων 
(όργάο'ων—τό άρτιώ*τερον έίκτολεσθέν—ακολουθείται 
άπό θέμα ειδυλλιακόν, εις τό τρίτον μέρος· τό 
finale είνε λαμπρόν, αρμονικόν καίτοι είχεν άπο- 
τόμους μεταβάσεις άπό τό ντό έλάσσονος μέχρι τοϋ 
ρέ μείζονος.

Ο παρεπιδημών κ. Ευστρατίου έδειξε τήν λεππο- 
τάτην καί ευγενικήν καί εΰστροφον τέχνην του είς 
τό Κονσέρτο είς λά έλασσον τοϋ Σαϊν-Σάνς, τό θε
ωρούμενου έκ τών άρτιωτέρων έργων, τών διά 
κλειδοκύμβαλου γραφέντων. Κυριαρχεί μία μελαγ
χολία ήν ό κ. Ευστρατίου διηρμήνέυσε μέ πολύ αί
σθημα. Ό μεταξύ κλειδοκυμβάλου καί ορχήστρα; 
διάλογος ήτο θαυμάσιος. Πρό; τόν κ. Ευστρατίου 
έξεδηλώθησαν ζωηρότατοι συμπάθειαι. Ή κ.Φο,κά 
έψαλλε τήν «Καταδίκην τοϋ Φάουστ» τοϋ Μπέρ- 
λιοζ, πολύ δέ καλλίτερα δύο τεχνικώτατα μέρη έκ 
τοϋ μελοδράματος τοϋ κ. Μαρσίκ ιΚαρσικανική 
έκδίκησις» τό όποιον παρεστάθη πρό διετίας έν 
Ρώμη καί θά έκτελεσθή προσεχώς καί έν Άθή- 
ναις άπό τόν θίασον τοϋ Δημοτικού Θεάτρου. ΑΙ 
έκτελεσθεΐσαι μελφδίαι απεικονίζουν ή μέν τήν α
πελπισίαν έγκαταληφθείσης έρωμένης καί ή δευ- 
τέρα τόν έρωτά της. Ή συναυλία έτελείωσε μέ 
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τήν πλήρη θέρμης ισπανικήν ραψιυδίαν «Έσπά· 
νια», μελωδικωτάτην καί μέ μεγίστην ποικιλίαν ρυ
θμών.

—Κατά τήν τρίτην συναυλίαν τοϋ Ωδείου, άνω- 
τέραν τών δύο προηγηθεισών, ή ορχήστρα έξετέ- 
λεσε τήν εισαγωγήν έκ τής «Λοδοΐσκα;» τοϋ ’Ι
ταλού Χερουβίνη, παρασταθείσης τφ 1791 καί τήν 
έ.κτενεστάτην «Παθητικήν συμφωνίαν» τοϋ Τσαϊ- 
κόφσκη, ήτι; είνε καί ή ώραιοτέρα έκ τών έξ. ας 
έγραψεν ό Ρώσσος μουσουργός. Τό ωραιότερου 
θέμα τοϋ πρώτου μέρους είνε τό andil ιι f ι Ιαιηι- 
stOSO δπερ έπανέρχεται συχνά κατά τήν έ- 
ξέλιξιν τοϋ έργου. Τό 6' μέρος είνε θελκτικώτα- 
τον, τό γ' είνε έν σκέρτσο ζωηρού καί εύθυμου 
χαρακτήρας, τό δέ δ' πλήρες λυρισμού. Ή παθη
τική συμφωνία πλήρης αντιθέσεων, δτε μέν τρυ
φερά. δτε δέ τραχεία, άπεδόθη μέ μεγάλην αρμο
νίαν καί έκφραστικώτατα.

Ό κ. Χωροφας ιιπέδωκε συνοδείφ τής ορχή
στρας, τό Concerto τοϋΒενκΙφσκη μέ λεπτόν λυ
ρισμόν καί άριστον χρωματισμόν εις πολλά μέρη κα- 
τεχειροκροτήθη, άναδειχθείς έφάμιλλος τών άλλων 
καθηγητών ,’τοϋ βιολιού, έν γένει δέ ή έμφάνισις 
τοϋ Ιμετριόφρονος καλλιτέχνου έχαίρετίσθη ένθου- 
σιωδώς.’Π δεσποινίς Ραφαήλ εί; τά; Variations 
symphoniqucs έξέφρασε τόμυστίκοπαθές καί θρη
σκευτικόν ΰφος τοϋ Φράνκ. ΊΙ χοριοδία έφάνη ά- 
τελής καί μόνον ή προέχουσα φωνή τής πριότην 
φοράν εμφανιζόμενης δεσποινίδας Ία'τροϋ φωνή 
άρκετά τεχνική, εύηρέστησε. Έν τέλει έπαίχθη 
τό προοίμιον τής τρίτης πράξεως τοϋ Βαγνερείου 
έργου «Μαϊστερζίγκεν» τής Νυρεμβέργης, τό καί 
άλλοτε έκτελεσθέν ύπό τής ορχήστρας.

Άπέθανεν έν τφ νοσοκομείο.» μείτ’ ολιγοήμερον 
ασθένειαν έξ ίκτερου καί βραδείας δηλητηριάσεως 
ώς έκ τής χρήσεως τών χρωμάτων ό διαπρεπής 
θαλασσογράφος Βασ. Χατζής, έν ήλικίμ 50 έτών. 
Περί τών τελευταίων έργων του έκτενώ; έν τφ 
προπαρελθόντι τεύχει έγράψαμεν· ήσαν αί κύκνειοι 
γραμμαί του. αί τεχνικώτεραι καί πρωτοτυπώτε- 
ραι. Ό Χατζή; άπέθανεν ακριβώς τάς παραμονάς 
τής έκθέσεως ήν έσκόπει νά διοργανώση καί πριν 
πιρατιόση τούς μεγάλους πίνακάς του.δ.τερ καθιστά 
τόν θάνατόν του έτι βλιβεροότερον. Ή κηδεία του έ- 
γένετο έν συρροή πολλοϋ κόσμου.αντιπροσωπεύοντας 
τά γράμματα καί τάς τέχνας. Ό Σύνδεσμος τών 
Ελλήνων καλλιτεχνών διά τοϋ κ. Φωκά καί ό 
ΚαλιτεχνικόςΣύλλογος διά τοϋ κ. Θωμοπούλου κα- 
τέθηκαν στεφάνους, σταυρούς δ’ έξ άνβέων ό 
πρίγκηψ Νικόλαος, ό κ. Ίακωβίδη; καί ό κ. Ζ. 
Παπαντωνίου. Λόγους έξεφώνησαν έν τφ ναφ ό 
ποιητής κ. Σκίπη; καί ό πρό τοϋ τάφου οί κ. κ. 
Περδικίδη; καί Φιλαδελφεύς. Έλπίζομεν δτι τά 
καλλιτεχνικά: σωματεία Λά πραγματοποιήσουν τόν 
πόθον τοϋ άτυχούς καλλιτέχνου διοργανοϋντα 
αυτά ειδικήν έκθεση· τών έργων του. αί είσπριί 
ξεις τής όποιας νά διατεθούν πρό; έγερσιν καλλι
τεχνικού μνημείου.

Ο'ι Έλλ. θίασοι περιέρχονται τήν έλευθέραν Ελ
λάδα, άποκλεισθέντες ώ; έκ τή; πολιτικής καταστα 
σεως τών λοιπών Έλλ. κέντρων.

Ή Κοτοπούλη παίζει είς Κρήτην, ό Πλέσσας εις 
Πάτρας, ή Κυβέλη είς Θεσσαλονίκην, ή Νίκα είς 
’Αλεξάνδρειαν,ή Καλογερικού είς Ιωάννινα, ήΜου- 
στάκα είς Άργοστόλιον, ή Ροζάν είς Πύργον. Είς 
Κέρκυραν παίζει Ιταλικόν μελόδραμα. Είς Σύρον 
ή Ελληνική ό.τερέττα.

Ό θίασος τοϋ Δημοτικού Θεάτρου "Ενκε?. — 
ΙΙαππαϊωαννου έδιχάσθη. Ή κ. "Ενκελ προσεχώρη- 
σεν ει; τον υπο τήν έποπτείαν τών κ. κ. Σαμάρα 
κω Λασκαρη καί τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Κονταράτου 
«Ελληνικόν Μουσικόν θίασον», ού τινο; αί παρα
στάσεις^ αρχίζουν τήν πριότην εβδομάδα τής Τεσσα- 
£ίΙκθσ’?ς τ,>ν «Πριγκήπισσαν τής Σάσσων». Ό 
Ιδιο; θίασο; θιι δώση τήν «Μάρτυρα» τοϋ κ. Σαμά
ρα, ίσως δε καί τήν «Ρέαν». Προσελήφθησαν δέ ή 
δεσποινίς Κολυβα.η κ. Κανδύλη καί ό κ. Δράμαλης. 
U κ. ΙΙαππαιωάννου προσληφθέντων τοϋ ζεύγου- 
Αφεντακη, τοϋ πατρός καί υιού Φιλιππίδου θά δώ

ση παραστάσεις είς τά; Πάτρας.
^'ν. τΦ Σχολείφ» τιον Καλών Τεχνών έγένετο ή 

κρίσι; έπί του Ραλλείου διαγωνίσματος, ή; πλήν 
των καθηγητών τής Γραφικής, μετέσχον καί δύο 
των μελών τής ’Εθνικής Πινακοθήκης, οί κ. κ. Σ. 
Στάης και I. Καυταντζόγλου. Τό γέρα; ήτο χιλιό" 
δραχμον αλλά δέν άπενεμήθη,διότι ή έπιτροπή δέν 
ενρεν α=ια βραβεύσεως τά δύο ύποβληθέντα έργα. 
-2ς θέμα είχε δοθη «,Ή άνάγνοκτις».

—.Διά Β. Διατάγματος διωρίσθησαν μέλη τής ε
πιμελητείας τής Διαρκούς Καλλιτεχνικής Έκθέσε- 
ως δια τό άρξάμενον έτος οί κ. κ. 1’. Ίακω<δη; 
καί Γ. Ροϊλός, κιίθηγηταί τού σχολείου τών Καλών 
Ιεχνών, II. Μαθιόπουλο; καί Γ. Στρατηγός ζω
γράφοι και Ι’ρ. Ζευγώλη; γλύπτης.

Ό κ. I. Ζερβός ώμίλησεν έν τ&> Έκπαιδευτι- 
κψ άμίλι» μέ θέμα- «Γύριρ άπ* τή φιλολογία μας». 
Επραγίμεςτεύθη περί τής αισθητικής μορφιόσεως 

εις τα σχολεία μα; έπί τή βάσει τής διδασκαλίας 
τη_ς _ σύγχρονοι, ελληνικής φιλολογίας, ήτι; ώς εύ- 
κολωτερον τών άρχαίων κειμένων κατανοουμένή 
δυνατοί δια τών έκλεκτοτέρων τεμαχίων νά υπο
βοήθηση αίσθητικώ; τήν μελέτην τών κλασικών 
·συγγραφέο:ι.·.

κ· ”ΑΥ·''· Τανάγρας έξέβηκεν έντυπώσεις 
τ01' •’’‘•’ό ετών μετά τού στόλου είς 

το Αγιον 'Όρος, παρενείρας πολλά; Ιστορικά; 
πληροφρίιριας.

—Άπεβίωσεν έν Άθήναις ό διευθυντής τού Άν- 
θρωπολογικού Μουσείου καί σύμβουλος τής 'Αρχαι
ολογικής Εταιρεία; Κλών Στέφανος.

Άρχαιο/ωγικαί του μελέτα, έπί τής κρανιοσκο
πία, είνε αι πρωται γενόμεναι είς τήν 'Ελλάδα καί 
«ποδο,σασαι άποτελέσματα, έπί τών όποιων έστηρί- 
χθησαν πολλαί ξεναι παρατηρήσεις. Ή 'Ελλάς ΰπό 
ιατρικήν εποψ,ν, αί άνασκαφαί του είς τάς Κυκλά- 
δας. οπού έμελέτησε τόν λεγόμενον Κυκλαδικόν πο
λιτισμόν. η συμβολή του είς τήν τοπωνυμικήν έπι- 
τροπην τής ’Αρχαιολογικής έταιρείας, είνε σημαν
τικοί υπηρεσιαι πρό; τήν ελληνικήν έπιστήμην.

— Ο κ. υπουργός τών Στρατιωτικών προεκήουξε 
διαγωνισμόν δέκα στρατιωίτικών διηγημάπων, ίνα 
ζρησιιιευσοιν ώς αναγνωστικόν βιβλίον τοϋ στρα
τού. Δέον είς ταϋτα νά έξαίροντα, αί έξή; στρατί- 
ωτικαι αρεται- Ευσέβεια. Πειθαρχία, Αύταπάρνη- 
<ης, Αφοβ.α, Συναδελφότης, Αντοβσυλία, Έγκαρ- 
τερησ,ς, Γενναιοφροσύνη. ’Αξιοπρέπεια, Λατρεία 
πρό; τα εθνικά ίβεώδη.Γλώσσα άπλή, άπηλλαγμένη 
ιδιωμάτων. Εκτασις 7-10 σελίδων. Η; έκαστον 
είδος θα απονεμηθή βραβεϊον 400 δρ. καί έπαινος 
δρ. 200. Δεκτά τά έργα μέχρι 3ο ’Απριλίου. 'Ελ
λανόδικος έπιτροπή ό πρίγκηη. Νικόλαος καί οί κ κ 
Βο/.ωνακης, Κουρτίδης, Προβελέγγιος, οί αξιωμα

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
τικοί κ. κ. Έξαδάκτυλος καί Ρακτιβάν καί εισηγη
τής ό κ. I. Δαμβέργης.
a-ΓΪ0· ά«;σ7τάκτ’ΐ; τής Παρ,σίνή; έφημερίδο; 
« Εκλαιρ» Ιωάννης Αρράν έφονεύθη μαχόμενος. ’

— II διάσημος Άδελίνα Πάττι έλαβεν πρό τινο; 
ολως εκτάκτως μέρος είς σιναυλίαν δοθεϊσαν έν 
Λονδίνο, υπέρ τών Άγγλων έπιστράτων.

11 φωνή τη; διατηρείται βαυμασία.

Ο νεαρωτατο; διπλωματούχο; τοϋ Όδείου’Λ- 
θηνων κ. _π. Φαραντάτος έδειξε τήν μεγάλην του 
ιδιοφυίαν ως κλειδοκυμβαλιστοϋ έν τή δοθείσιι ΰπ’ 
αυτού συναυλίρ. Μόνος διεξήλβεν, άκούραστος. τό- 
πρόγραμμα, περιέχι,ν δυοκολωτόΐτας συνθέσει; μέ 
μιαν έξαιρετικήν ελευθερίαν παιξίματος. Διετέλεσεν 
επι δέκα έτη μαθητή; τού κ. Βελουδίου, οστις δύ- 
ναται ji’a καυχάται διά τό δημιούργημά του κατά δέ 
τα; εςετασεις του έτιμήθη διά χρυσού μεταλλίου.

Ο,τι χαρακτηρίζει τόν κ. Φαραντατον είνε ή με
γάλη του δύναμις, ή ακρίβεια, ό άσφαλής μηχανι- 
σ-μος. η ταχΰτης, ή άπέραντο; μνήμη, ή αντοχή. 
Αντιλαμβάνεται τό πνεύμα καί τό ΰφι.ς έκάστου 

συνθέτου καί τό άποδίδει πιστώς. Ή Σονάτα τού 
Σιουμαν ήτι; έπαίχθη δά πριότην φοράν έν Έλ- 
λαδι καί ή Φαντασία τού Σοπέν διήρμηνεύβησαν ά- 
ριστοτεχνικως. Μέ τήν άριστεοάν μόνον χεϊρα έ- 
παιξεν ευχερέστατα δύο συνθέσεις τοϋ Σκριαμπίν.έ- 
κτιλων την μελο.διαν καί τήν συνοδείαν συγχρόνως, 
υπερόχω; δέ διηρμήνεισεν έν prdiuh τοϋ Ραχμά- 
νινωφ. καί εναργέστατα τήν Campanella τού 
Λ «στ.

Ο δεινός καλλιτέχνη; δέν παρέλειψε νά μάς δώ
ση και δύο ίλληνικάς συνθέσεις. Τό «Σδν χορό;» 
του κ. Καλομοίρη και έν ώραίον scherzo τοϋ κ. 
Οιζονομιδου είς ύφος κλασικόν. Τόν κ. Φαραντά- 
TOV πρέπει τό Ώδείον νά άποστείλη ώς υπότροφον 
εις Ευρώπην. Θά τιμήση καί αύτό καί τήν Ελλάδα. 

Ό καθηγητής τού 'Ωδείου κ. Σοϋλτσε έδωσε 
συναυλίαν καθ’ ήν έδείχθη τεχνίτη; δεξιώτατος. ’Ι
δίως είς τό γοητευτικόν άσμα τού Λουδοβίκου ΙΙ" 
εις τήν Σκωτικήν φαντασίαν τοϋ Μπρούχ, είς τήν 
-υνάταν τού Φράνκ τό δοξάρι του ένεποίησε βαθυ- 
τατην εντύπωσιν. ’Απέδειξε βαθύ καλλιτεχνικόν αί
σθημα. αποδίδων ΰπερόχως τά δυσκολώτερα μέρη.

—ΊΙ δευτέρα συναυλία τού Κουαρτέτου Μπου- 
στιντούϊ ήτο πολύ ενδιαφέρουσα. Έξετελέσθη τό 
Κουαρτέτο είς ντό έλασσον τού Μπετόβεν- έγράφη 
υπο τού συνθέτου είς νεωτάτην ήλικίαν,μελφδικόν τό
σον ώστε ωνομάσθη ιταλικόν κουαρτέτο.Τό λεπτότα- 
τον πολύ δύσκολον είς τόν ρυθμόν άπε-
δοθη άριστά ώ; καί τό ζωηρότατον aHeqro Έκ 
τοϋ Κουαρτέττου είς ρε έλασσον τού Σοΰμπερτ έ- 
παιχθη έν μέρος, τό andanh. δπερ έχει θέμα 
το γνωστόν γερμανικόν άσμα «Ή κόρη καί 
ο θανατος» Είνε τό τελενταίον έργον τοϋ με- 
λαγχολικού συνθέτου, τού όποιου τό ύφος είνε πλή
ρες πάθους καί πόνου. Ή άπόδοσίς τών βαρμχσών 
από μονον το βιολοντσέλου υπήρξε τεχνική, μέ τόν 
αρμο,οντα χρωματισμόν. Ή Ι’καβότ τοϋ Όλλαν 
δου Μπουις έπαίχθη μέ μπρίο. 'Αλλά τό κορύφωμα 
της ακροαστώ; υπήρξε τό πλήρες δυνάμεως καί έκ- 
φρασεο,ς συναρπαστικόν κουαρτέττο είς σόλ έλασ
σον του Γρήγκ, τό όποιον δύναται νά θεωρηθή ώ; 
ο αντίπους τού λεπτού κουαρτέττου Μπετόβεν. Τό 
κουαρτέττο Ι’ρήγκ, έκφεϋγον τά περιωρισμένα δρια 
τής μουσικής τού δωματίου, έχει γραφή έπί μοτί-
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6ων λαϊκών, μεστών γοητεία;, ητι; έξιδανικεόεται 

,ά,τό τήν ίμπνευσιν τοϋ μουσουργού. Τί> Ιντερμέτζο 
τό δυσκολώτερον μέρος ένεκα τή; συνεχούς 
κόντρ-τάν έξετελέσΟη θαυμάσια. ΊΙ γλυκύτης των 
Νορβηγικών χορών, οδ; ήρμήνευσε τό μέρο; αύτό 
μέ τό εναλλάσσομενον διά τών τεσσάρων οργάνων 
ih-μα. ύπήρξεν άληθινή άπόλαυσι; Έ.ταίχΟη έκτό; 
προγράμματος καί ή σερενάδα τοϋ Χάί'δν.

ί!'

Εί; τήν Οέσιν Κάτω Φανά τή; Χίου, ένθα ενρί- 
•σκεται ό ναός τοϋ Φανέου 'Απόλλωνος Οά ένεργη- 
βώσιν άνασκαφαί.

__ Γενομένων τών αρχαιρεσιών τή; ’Αρχαιολογι
κή; Εταιρεία; έξελέγησαν διά μίαν τριετίαν, άντι- 
πρόεδρο; ό κ. Γ. Μιστριώτης, γεν. γραμματείς ό 
■κ. II. Καββαδίας καί σύμβουλοι οί κ. κ. Άνδρόπου- 
λος, Εΰαγγελίδη;, Ζησίου, Οικονόμου. Παππαβασι- 
λείου, Φιλαδελφεΰς. Βολωνάκης, Γαρδίκας. θεοφα- 
νάτουλος, Καστριώτης, Άντωνιάδης, Δραγάτσης, 
Γεωργιάδη; καί ΙΙαγανέλης.

—Παρά τήν Κρακοβίαν άνευρέβη προϊστορικόν 
■νεκροταφεϊον μεγάλης έκτάσεως.

—Παρά τήν Άϊδελβέργην άνεκαλύφβη μέγα χω- 
•ρίον τή; λίθινη; έ.τοχής, δηλ. 8.000 π. X. Μέχρι 
τοϋδε ήλΟον εί; φώς 42 τάφοι μέ πλείστα εύρη- 
,ματα.

Ό παρεπιδημών εί; Άβήνα; έκ Λονδίνου Έλ- 
λην καλλιτέχνη; κ. Λουκίση; φιλοτεχνεί τήν ει
κόνα τή; Λ. Μ. τή; Βασιλίσση; ήτι; έπ’ αρκετόν 
χρόνον ποζάρει πρό; τούτο είς τά 'Ανάκτορα.

—Ό κ. Θ.Βελλιανίτη; διά τεσσάρων χρονογρα
φημάτων προεκάλεσε τό ένδιαφέρον τή; κοινωνίας 
διά τόν άτυχή, άλλ’ ένδοξον παράφρονα γλύπτην 
Γιαννούλην Χαλεπών. Δέν είνε πρώτη φορά, καθ’ 
ήν γίνεται λόγος περί τού λησμονημένου καλλιτέ
χνου τή; «Κοιμισμένη;» τοϋ Οαυμασιωτέρου μνη
μείου τοϋ Νεκροταφείου Αθηνών. ΊΙ «Πινακοθήκη» 
πρώτη, τφ 1902 έδημοσίευσε δυσεύρετον εικόνα 
αυτού μετά βιογραφία;, καί άργότερον δύο έργα 
του, τήν «Κοιμωμένην» έν μέσφ δύο ποιητών καί 
τόν «"Αγγελον» δν καί έν δελταρίφ έξέδωκεν.

Είς τά έσχάτω; δημοσιευΟέντα, παρεισέφρυσε 
μία ανακρίβεια. "Οτι ότρελλάβη ένεκα έρωτος 
πρό; τήν κόρην ένό; βουλευτοΰ τότε έκ Τήνου, του 
κ. Μ. Ό Χαλεπά; δντω; ήγάπησε ανεψιάν καί 
ούχί θυγατέρα τοϋ πολιτευτοϋ τή; πατρίδο; του, 
άλλ' ή έκστασι; τών φρένων κυρίως προήλθε κάτι» 
τήν δημιουργίαν τού γλυπτικού έργου «ή Μήδεια 
φονεύουσα τά τέκνα τη;», ου αγνοείται ή τύχη.Καί 
περί άλλου, παραφρονήσαντο; έπίσης γλύπτου, τοϋ 
Πανώρηου, άξίζει νιι γίνη λόγος οστις έτρελλάΟη 
έξ έρωτος πρός γνωστοτάτην έγκριτου οικογένειας 
κόρην τότε, κατόπιν δέ σύζυγον έπιφανεστάτου ξέ
νου οικονομολόγου. Τό τελευταίοι· σκίτσο τοΰ 11α- 
νέρηου, είκονΐζον τήν κόρην τών ονείρων του, κα
τέχει δ κ. Ν. Ίγγλέσης.

—Άπέβανεν έν Νύσση δ πρόεδρος τήςΣερβικής 
’Ακαδημίας τών 'Επιστημών καί τέωςΠρωΟυπουρ- 
γός Στόγιαν Νοβάκοδιτς, έν ηλικία 75 έτών.

—Ή χορφδία καί ή όρχήστρα τοϋ ’Ωδείου ’Αθη
νών έκμανβάνουν τά έπτά στρατιωτικά άσματα,ά- 
τινα έμελοποιήΟησαν. Τό Οούριον τοΰ κ. ΙΙαππαν- 
τωνίου έτόνισεν ό κ. Σαμάρας, τά ποιήματα τού κ. 
Ζοιϊοπούλου οί κ. κ. Γ. Λαμπελέτ καί Λαυράγκας, 
τό Οούριον τής δεσποινίδας Νεγρεπόντη ό κ. Καλο

Tenos του ιό’ towoy

μοίρης καί τά άλλα οί κ.κ. θ. Σακελλαριάδη; και 
X. Καίσαρης. ΊΙ έκτέλεσις ί»ά γίνη δημοσίφ. εί; 
τό Δημ.θέατρον.

—Ό κ. Προβελέγγιο; γράφει δράμα κοινωνικόν. 
έμπνευσΟέν έκ τή; τύχη; τών προσφύγων τή; Μ. 
’Ασίας.

—Ό πίναξ «’Αρραβώνες τών παίδων» έκ τών άρι
στων έργων τοϋ Γύξη, άνήκεν εί; τόν "Αγγλον κ. 
Μέρλιν. Οί κληρονόμοι του τήν έπώλησαν ήδη είς 
τόν κ. Χατζηαργύρην άντί 6.600 μόνον δραχ. Οί 
διευδύνοντε; τήν Εθνικήν Πινακοθήκην μακαρίως 
έκοιιιώντο καί άφήκαν ένα πίνακα ένός Γύζη νά ά- 
γορασΟή άπό ιδιώτην....

—Κατά σταΛ'ιστικήνΓερμανού καΟηγητοΰ κατάτό 
διάστημα τού πολέμου μέχρι τοϋδε έτυπώΟησαν έν 
Γερμανία τρία εκατομμύρια πατριωτικά ποιήματα.

—Αί Γερμανίδες ποιήτρίαι -καί συγγραφείς έν 
γένει καταθέτουν τόν οβολόν των κατ’ αύτάς έπί 
του βωμού τής πατρίδο;, Εί; τό Μονάχον έξεδόΟη- 
σαν τελευταίως τά «Εθνικά Γυναικεία φύλλα», πε- 
ριέχοντα ποιήματα, μυθιστορήματα, άρθρα κτλ. 
τών γραφουσών Γερμανίδων. Τό προϊόν τής πω- 
λήσεω; 0ά διατεΟή υπέρ τών οικογενειών τών έπι- 
στράτων. Άλλά καί αί Γαλλίδες δέν υστερούν. 
Οΰτω, ή κυρία ’Ιωάννα Κατούλου Μανδές. 
σύζυγος τού γνοιστοϋ άποΟανόντος ποιητού άνεχώ- 
ρησεν άπό τό Παρίσι μεταβαίνουσα είς τήν έκβεσιν 
τοΰ 'Αγίου Φραγκίσκου οπού 0ά κάμη σειράν δια
λέξεων υπέρ τών θυμάτων τοΰ πολέμου.

—Έπί τή εΰκαιρίφ τών γενεθλίων του ό Κάϊζερ 
άπένειιιε τό παράσημον τοΰ’ΕρυΟροϋ ’Αετού τέταρ
της τάξεως είς αρκετούς Γερμανούς ποιητάς, με
ταξύ τών όποιων δ Γεράρδος Χάουπτμαν, δ Ριχάρ
δος Δέμελ, ό όποιος, δν καί γέρων κατετάχΟη έΟε- 
λοντής καί ό Έρνέστο; Λισσάουερ. ό δημοφιλή; 
ποιητή; τοϋ «Τραγουδιού τοϋ Μίσους» δπερ έκφρά- 
ζει δλον τό πάθος τών Γερμανών κατά τή; 'Αγ
γλίας.

—Ό κ. Κ. Παλαμάς μετέφρασε τήν «'Ελένην 
τής Σπάρτης» τοΰ Βέλγου ποιητού Βεραιρέν.’Λλλσ 
δέν Oii παρασταΟή. διότι χρειάζεται σκηνική πολυ
τέλεια.

—ΊΙ πριγκήπισσα Άλικη Οά ποζάρη πρό τοϋ ζω
γράφου κ. Άραβαντινοϋ, οστις 0ά φιλοτεχνίση την 
προσωπογραφίαν της.

—Ό ποιητή; κ. I'. Στρατήγης μετά μακράν δια
μονήν έν Σπέτσαις, έγραψε νέαν ποιητικήν συλλο
γήν, ήν έτιτλοφόρησε «Τά Κύκνεια».

—Ό ζωγράφο; κ. Μαβιόπουλος έφιλοτέχνησε ε
λαιογραφίαν τή; άλησμονήτου δεσποίνης Χατζα- 
νέστη.

—Πολλοί Γερμανοί έχουν άπέλΟη εί; τόν πόλε
μον. Ό Βέγενερ, ό διδάξα; τόν «Οίδίποδα Τύραν
νον» είνε άνδυπολοχαγός. Ό Μωϋσής, Ελλην τήν 
καταγωγήν, ’Ιταλός τήν γλώσσαν, Γερμανός τό έ- 
πάγγελμα, άπό τά δυνατότερα θεατρικά τάλαντα 
τής Γερμανία; μάχεται ώς εθελοντής.

—Ό μέγα; οικονομολόγος τής Ρωσσίας κόμη; 
Βίττε, άποδεικνύεται καί πρώτης τάξεως δραμα
τουργός. Έν έκ τών έργων αυτού «Ό Μέγα; άν
θρωπος» Οά παιχβή άπό τής σκηνής Βιενναίου θε
άτρου. καί άπό τοϋδε θεωρείται έξησφαλισμένη ή 
όπιτυχία του. Είς τό δράμα αύτό φέρει κάποιονΡώσ- 
σον—ίσως τόν έαυτόν του—δ όποιος υπερασπίζεται 
τά συμφέροντα τή; πολιτεία; κατά τών εύγενών καί 
τών κεφαλαιούχων, ών έπί τέλους πίπτει θύμα και 
δ ίδιος. Μετά τόν ’Ισπανόν Έτσεγαράϋ, είνε ό δεύ
τερος οικονομολόγος, δστις είνε ταυτοχρόνω; καί 

ποιητής.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ. Τ. Τ.

Από τής παρελΟούσης έβδυμάδο; ή ταχυδρομική 
υπηρεσία μεταξύ Πατρών καί Βρινδησίου έκτελεϊται 
ύπό τοΰ κυβερνητικού άτμοπλοίου «Σφακτηρίας», δπερ 
#ά παραλαμβάνη καί έπιβάτας συμφώνως τφ ίπομέ- 
νφ δρομολογίφι καί ναυλολογίφ.

ταχυδρομείου ΆΒη. 
νων—Βρρνδ^βίου ·ΖΧή

ΑΘΗΝΑΙ άναχ. ΔΕΥΤΕΡΑ 12 μεσημβρ. (Ταχεία α
μαξοστοιχία). (Σταθμό» ΙΙελοπον.)

1ΙΛΤΡΑI άφιξις ΔΕΥΤΕΡΑ 7.25' μ. μ. άναχ. ΔΕΥ
ΤΕΡΑ 10 μ. μ.

ΚΕΡΚΥΡΑ άφ. ΤΡΙΤΗ 10 π. μ. άναχ. ΤΡΙΤΗ 6 
μ· μ.

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ άφ. ΤΡΙΤΙΙ 5 μ. μ. άναχ. ΤΡΙ
ΤΗ β μ. μ.

ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ άφ. ΤΕΤΑΡΤΗ 7 π. μ. άναχ. ΤΕ
ΤΑΡΤΗ 10 π. μ.

ΚΕΡΚΥΡΑ άφ. ΤΕΤΑΡΤΗ 9 μ. μ. άναχ. ΤΕΤΑΡ
ΤΗ 10 π. μ.

ΙΙΛΤΡΑΙ άφ. ΠΕΜΠΤΗ 10 π. μ. άναχ. ΠΕΜΠΤΗ 
11.45' π. μ. (Ταχεία άμαξ.)

ΑΘΗΝΑΙ άφ. ΠΕΜΠΤΗ 7.15' μ. μ. (ΣταΟ. Πελο
πόννησου).

ΑΘΗΝΑΙ άναχ. ΠΕΜΠΤΗ 12 μεσημ. (Ταχεία αμα
ξοστοιχία) (ΣταΟμ. Πελοπόννησου).

ΙΙΑΤΡΛΙ άφ. ΙΙΕΜΠΤΙΙ 7.25' μ. μ. άναχ. ΠΕΜ
ΠΤΗ 10 μ. μ.

ΚΕΡΚΥΡΑ άφ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 μ. μ. άναχ. ΠΑ
ΡΑΣΚΕΥΗ 6 μ. μ.

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ άφ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 μ. μ. άνα- 
χώρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 μ. μ.

ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ άφ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 π. μ. άναχ. 
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10 π. μ.

ΚΕΡΚΥΡΑ άφ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ 9 π. μ. άναχ. ΣΑΒ
ΒΑΤΟΝ 10 μ. μ.

ΠΛΤΡΛΙ άφ. ΚΥΡΙΑΚΗ 10 π. μ. άναχ. ΚΥΡΙΑΚΗ 
11.45’ (Ταχεία άμαξ.)

ΑΘΗΝΑΙ άφ. ΚΥΡΙΑΚΗ 7.15' μ. μ. (ΣταΟ. Πε- 
λοποννήσου).

Λίαδλοε ’Επιβατών
ΠΛΙΡΛΙ — ΚΕΡΚΥΡΑ Α' Οέσις δραχ. 25, Β' 

Οέσι; δρ. 18, Γ' Οέσις δρ. 10 (άνευ τροφής).
ΙΙΛΤΡΑΙ — ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ Α' Οέσις δρχ. 

28’ Β' Οέσι; δρχ. 20, Γ' Οέσις δρχ. 11 (άνευ 
τροφής).

ΠΑΤΡΑΙ _ ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ Α' Οέσι; δρ. 70 τρο
φή 11, έν συνόλφ δρ. 85, Β' Οέσι; δρ. 48, τρο
φή 11, έν συνόλφ δρ. 59, Γ' Οέσις δρ. 20 (ά
νευ τροφής).

ΚΕΡΚΥΡΑ — ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ Α' Οέσις δρ. 
5, Β' Οέσις δρ. 3, Γ' Οέσι; 1.50 (άνευ τρο
φής).

ΚΕΡΚΥΡΑ — ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ Α' Οέσι; δρ. 35, 
τροφή 5, έν συνόλφ δραχ. 40, Β' Οέσι; δραχ. 
26, τροφή 4, έν συνόλφ δρ. 30, Γ' Οέσι; δραχ. 
12 (άνευ τροφής).

ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ — ΚΕΡΚΥΡΑ Α' Οέσι; δραχ. 38, 
τροφή 8, έν συνόλφ δρ. 46, Β' Οέσις δραχ.25, 
τροφή 6, έν συνόλω δρ. 31, Γ' Οέσις δραχ. 12 
(άνευ τροφής).

ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ — ΠΑΤΡΑΣ Α' Οέσις δραχ. 72, 
τροφή 15, έν συνόλφ 87. Β' Οέσις δρ. 48, 

τροφή 11, έν συνόλφι δραχ. 59. Γ’ Οέσεως δραχ. 20' 
(άνευ τροφής).

ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ
Εν Αθήναις· ’Επίσημοι Πράκτορες· ΈταιρίαΣι- 

δηροδρόμων Πειραιώς — Αθηνών — Πελοπόννη
σο·, (Σταθμοί Αθηνών καί Πατρών).

Εν Κερκύρφ· Κύριοι Αδελφοί Γαζή.
Έν Βρινδησίφ· Κύιρος Σ. Κοκοτός.
Έπίσης εισιτήρια έκδίδονται είς τά Γραφεία Τα-, 

ξειδίων τών κ. κ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΙΟΛΜΑΝ, Πλα
τεία Συντάγματος, έν Άθήναις καί J'/ι- Cook 
and Son·

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Το οποι^γείον τήςΣογχοινωνίας γνωστο«ι»ί ότι 

οιά τού τελευταίου ψηφισίεντ.·; εν τή Βουλή νό
μου, δστι: έτίΟτ, είς έφαομογήν άπό τής Ιτ,ς Ία- 
ν.υαςίου 1915 έλαττοϋνται.

1 Τά τέλτ^ τών έκοιδομένων επιταγών καί όςί- 
ι'-νται είς 10 λεπτά διά παν ποσόν μέχοι δραχμών 
25, εις 20 λεπτά διά πάν ποσόν ύπερδαϊνον τάς δρ. 
25 μεχ.ρι όοαχ. 50, είς τεσσαράκοντα λεπτά διά πάν 
π σόν ύπερβαίνον τάς δραε/. 50 μέχρι δραχ. 100.

"Ανω τοΰ ποσού τών 100 δραχμών προστίθενται 
λεπτά 20 άνά 100 δραχ. ή κλάσμα αυτού μέχρι 
δραχ. 1000.

2; ’Γό τέλος τής άποδείξεως έξοφλήσεως επιτα
γής άπο 20 λεπτών εί; 10 λεπτά.

3). 1 ό τέλος δια τήν άλλαγήν τής επιγραφής 
τής επιταγής άπό 40 λεπτών είς 20 λεπτά. ’

4 TJ τέλος οιά τήν άλλαγήν τοΰ γραφείου τοΰ 
πρρρισμοΰ τής επιταγής άπό 49 λεπτών είς 20 λε-

Το τέλος διά τήν πληρωμήν τών κατ’ οίκον ε
πιταγών από 20 λεπτά είς 10 λεπτά. Αί έπιταγαΐ 
πληρώνονται κατ’ οίκον μόνον έάν κατετέΟη τοιαύτη 
οήλωσις είς τό Ταχυδρομεΐον έκ μέρους τοΰ παφαλ,ή- 
πτου.

_ 6) Καταργείται εντελώς τό 20 λεπτών τέλος διά 
την Οεωρησίν τών εκπροθέσμων επιταγών.

Πρός τοΰτοις επιτρέπεται·
'ί επιταγών νά γίνηται ύπό τρί

του δυνάμει καί ιδιωτικού πληρεξουσίου.
2) Ή έξόφλησις έπιαγών έπ’ όνόματι άγραμμά- 

των μέχρι δραχμών 200 νά γίνηται έπί παρουσία 
??? ζ?β?·ΥΤυων μαρτύρων. "Ανω τοΰ ποσού τούτου ή 
έ;όφλ.ησις Οά γίνηται δι’ έςοφλητικής πράςεως.

3) , ΊΙ έξόφλησις επιταγών έπ’ όνόματι νομικών 
προσώπων. 'Εταιριών, 'Εμπορικών έπωνυμκών κτλ. 
να γίνηται ύπο τών διευθυντών, διαχειριστών κτλ. 
κατόπιν^ έγγραφου αίτήσεως. συντασσοειένης έφ’ά- 
πλου χάρτου υπο τών άποτελούντων τήν διοίκησιν 
ένός έκάστου τών άνωτέρω ιδρυμάτων, ές ής αίτη- 
σεως νά προκύπτη δτι τά έξουσιοδοτούμενα έν αύτφ 
πρόσωπα έχουσι τό δικαίωμα τής έξοφλήσεως.

(Έκ τσύ υπουργείου Συγκοινωνίας)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Τό νεώταζον έ'ργον τοϋ Γουαζαύου Σλουμ- 
περζί: ·Κω/στανζΐνος Παλαιολόγος καί ή 
’ Αλωζις ζής Κωνσταντινουπόλεως* κατά 
μετάφρασιν Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, έκ σελ. 432 
μετά 20 μεγάλων εΙκόνων καί ένός μεγά
λου τοπογραφικοϋ χάρτου έξετυπώϋ·η και 
πωλείται είς τά έν Άθήναις Βιβλιοπωλεία 
άντί δραχ. 9.



ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τό «Λύκειον τών Έλληνίδων» έξέδωκεν είς πο

λυτελές τεύχος είκοσι τέσσαρα φιγουρίνια τοΰ συρ- 
4ΐοΰ, δν έπεδίιοξε νά είσαγάγη, ειλημμένα έκ τών 
εγχωρίων ενδυμασιών Μακεδονίας, ’Ηπείρου, Κρή
της, Τραπεξοϋντος, Σκόρου, Τρίκκερι καί Ρόδου. 
Τά σχέδια ^δημιούργησαν συμφοιτώ; πάντοτε 
πρός τάς σημερινός συνϋήκα; τή; μόδας αί κ. κ, 
Γεωργαντή, ήτις καί πρωτοστάτησε, Παππαδημάκη 
•καί αί δεσποινίδες Σκούφου, Δρακονταειδή, Ναυ- 
πλιώτου, Καλλάρη, Κολυδά καϊΚοκοράβα. Ή διατυ- 
πωδείσα ΰπό τινων έξ επαγγέλματος καλλιτεχνών 
διαμαρτυρία διά τήν άνακρίδειαν τών γραμμών,τήν 
αδεξιότητα τών στάσεων, ήτο άστοχος διότι λησμο
νούν οτι δέν πρόκειται περί τεχνοτροπίας,άλλά σχε
δίου φορέματος, δτε ή σοφία τής τέχνη; δύναται 
καί νά παραμερισΟή·

=;:=

'Όλη ή δραματική ζωή τών χρόνων τοΰ Νέ
ρωνα;, ή εξελισσόμενη έν μέσιρ δλβου άμυβήτου καί 

διΌτυχίας απερίγραπτου, πολυτελείας. φιληδονίας. 
συμφορών καί άβλιοτήτων, μέ πιστήν έξιστόρησιν 
τών καταπληκτικών οργίων τοΰ Νέρωνος, έκ πα
ραλλήλου καί κατ’ άντίδεσιν τής ήβικής καί τή; ά- 
γνότητο; τών πριότων Χριστιανών τής κοσμοκρα- 
τείρας Ρώμης, περιπλεκόμενα είς έν περιπαβές μυ
θιστόρημα έρωτος καί στοργής, άποτελοΰσι τό δέμα 
τοΰ ώραίου ;·αί πολυπλόκου έργου «^ιιο-Va/Zis» τοΰ 
Πολωνού συγγραφέως Σιέγκ.ιε6ιτς. τό όποιον έντός 
όλίγων έτών αριθμεί χιλιάδας εκδόσεων είς δλας 
τάς γλιόσσας τοΰ κόσμου.

Τοΰ έργου αϊτού έξεδόβη εις τήν Λογοτεχνικήν 
Βιβλιοθήκην Φέξη ή ανέκδοτος μέχρι τοΰδε μετά- 
φρασις τοϋ κ. Δρακοπούλου ήτις είνε ή μόνη 
πλήρης καί άκριβής.

Τό δαυμάσιον έργον περί «Ά π ο σ τ ό λ ω ν» τοΰ 
Ρενάν, τοΰ μεγάλου φιλοσόφου — θεολόγου τής 
Γαλλίας κατά μετάφρασιν έπιτυχή τοΰ κ. X. Ά ν- 
ν ί ν ο υ έξεδόβη είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη.

λ^ειον Toy ΕΝΙΚΟΥ STOAoy
ΚΑΙ ΤΏ,Ν

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ >915—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ

Λ1*ΛΧΜΑ1 1.2(>Ο,<Μ>Ο ΚΕΙΡΛΗ
) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών
) Παρέχοντα κέρδη είς 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών «00,000 
.................1 . __-___ 7.-.-. /. ί · . . ’ Λ- · ’ ... 1 ........

Καθ’ έκάστην
κλήρωσιν ,-----τ...

'Έκαστον άκέραιον γραμματιον τιμάται δρα'χ. 4, δυνάμενον νά διαιρετή εις 
γρςζχματίςυ τιμώμενα μιά; δραχμής.

ΚΕΡΔΗ EKASTHS

400.000

τέσσαρα τεται

TON KA.nmSE£lN
Κέρδη Δραχν,αί Έν δλ'ρ

1 έξ *0.000 80.000
1 έξ «0.000 «0.000
« άπό «.2500 25,000
β άπό 1 ,οοο <5,000

ι άπό 400 <5,000
«a άπό «οο 25,000

iosso άπό 40 7 8,000
«00,000

(7 Μαρτίου) 1915, ή δευτέρα τή 26 Άκρι
τή 27 Σεπτεμβρίου

«οοο
Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 22 Φεβρουάριου 

λίου 9 Μαιου) 1915, ή τρίτη τή 28 ’Ιουνίου (1 Ιουλίου) 1915. ή τετάρτη τή 27 Σεπτεμβρίου 
110 ’Οκτωβρίου) 1915. ή πέμπτη τή 29 Νοεμβρίου (12 Δεκεμβρίου) 1915 καί ή έκτη τή 31 
Δεκεμβρίου 1915 (13 ’Ιανουάριου 1916).

Δι’ έκάστην τών κληρσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχ
μών, ίσχΰοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος, και δυνάμενα νά διαιρεί'ώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώ
μενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήήη ή πλ.ηρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως. παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τούς αγοράζοντας πρό; μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή! τοΰ τιμι<ΛΜτος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου ά
ξια·; δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοϋ τιμήματος αύτών 15 ο)ο. εις δέ τούς αγο
ράζοντας 3ιά_ μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις 10 ο) ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τους επιτε
τραμμένους την πώλησεν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοϊ; ο)ο.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Είς τά δημόσια ταμεία, ταχυδρομικά γραφεία καί λοιπά; δημο
σία; άρχά;.— Είς τάς Τράπεζας, είς τούς Σταδμάρχας καί Στασίαρχος τών Σιδηροδρόμων.—Είς 
τού; δια-χειριστάς τών Μονοπωλίων καί τά πρακτορεία καί τους πωλητά; τών έφτμεριδων.

Δια πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπειίίυντέον είς τό Γραφεοον Λαχείου 
τοΰ ’IjJ&VCZOO Χτόλου ζαο τών Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών είς ’Α
θήνας. ; ’

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
, ' Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ


