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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά μάτια ΰπό Δϊκ.
Βενετσάνικα σκίττα υπό Ρέας Μπελλόνα. 
’Ανακρεόντεια μετάφρασις Στ. Φέρη. 
Ό Θεοτοκόπουλος έν 'Αμερική, υπό Θ. 
Σταλαγματιές ΰπό Άμαράντου.
Ποικίλη Σελίς. (Προφητικόν μνημείου. Ή 

Σάρα Μπερνάρ έν Βερ-'λίνω.—Ή καεασζευή 
χάρτου. — Ό πόλεμος και τό θέατρον.)

Σημειώσεις ένός μηνός, υπο Δάφνιδος. 
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Κλ. Τριανταφύλλου έκτελών συνθέσεις του. 
Lyda Borel Η
Suzanne Grandais.
Ή ποίησις.
’Αναμνηστική στήλη Σαλαμΐνος.
Ή σάτυρα τοϋ μηνός.

ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΦΥΑ- 
ΑΟΥ εισέρχεται ή «Πινακοθήκη» είς τό 
ΔΕΚΑΤΟΝ 1ΙΕΜΠΤ0Ν έτος άπό τής 
έκδόσεώς τη?.

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. συνδρομηταί 
όπως ευαρεστηθούν καί άποατείλουν άπ’ 
ευθείας είς τά γραφεία μας τήν συνδρο
μήν τού άρχομένου ήδη νέου εκδοτικού 
έτους.

Η “Πινακοθήκη”.ήτις έξβ3ί?ετο άλλοτε περί 
τήν χρώτην έδίομάϊα έκαστου μηνός. εφεξής 6ά 
έκδΐϊεται τήν 15ην τού μηνός. ΐνα οόναται οΰτω 
μετά μείζονος ενημερότητα; νά παρακολονΟή τήν 
φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν τού ήμί- 
σεως τουλάχιστον μηνός, τό όνομα τοϋ όποιου φέ
ρει το έκϊιϊόμενον ψύλλον.

"Ενεκα τοΰ ώς έκ τής εμπολέμου κατα- 
στάσεως αποκλεισμού τών περιοδικών έκ 
τής Τουρκίας καί άλλων χωρών προς δέ 
ικανών καθυστερήσεων συνδρομών α
δικαιολογήτων, ή «Πινακοθήκη» διά λό
γους διαχειριστικούς δέν θά άποστέλλη 
έφεξής φύλλον προς πάντα οίονδήποτε έν 

ταΐς έπαρχίαις ή έν τφ εξωτερική) συν
δρομητήν καθυστεροϋντα είσέτι τήν συν
δρομήν τοΰ λήξαντος έτους1. Συνεπώς οί 
καθυστεροϋντες πρέπει νά σπεύσουν άνευ 
άλλης είδοποιήσεως νά άποστείλουν τήν 
συνδρομήν των.

Από τοΰ προσεχούς μηνός διακό- 
πτομεν τήν αποστολήν προς τούς μέχρι 
τοΰδε λαμβάνοντας τό ψύλλον δωρεάν 
(πλήν τών τακτικών συνεργατών καί τών 
έπ’ ανταλλαγή άποστελλομένων). Έξαι- 
ρετικώς διά τούς έπιθυμοΰτας νά συνε- 
χίσουν τήν σειράν τής «Πινακοθήκης» 
όρίζομεν εκπτωσιν άφορώσαν τούς δω
ρεάν ένεκα οίουδήποτε λόγου λαμβάνον
τας μέχρι τοΰδε τό φΰλλον καί ίσχΰου- 
σαν, έάν μέχρι τής 1 Μαΐου άποστείλω- 
σι δραχ. 5 δι’ άντίκρυσμα τής δαπάνης 
τής αποστολής τοΰ φύλλου.

ΙΙρός τούς έν Τουρκίρ, Γαλλίρ, Γερ- 
μανίρ, Βελγίφ καί Ρωσσίρ συνδρομητάς 
άναστέλλομεν τήν αποστολήν, διά τό έπι- 
σφαλές τής λήψεως, ώς έκ τής λίαν ανω
μάλου συγκοινωνίας, επιφυλασσόμενοι νά 
άποστείλωμεν τά καθυστερούμενα φύλλα 
ασφαλώς, άμα τή λήξει τής εμπολέμου κα- 
ταστάσεως.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
ΦΙΛΟΛΟΓΏ.— ’Ορδοτέοα είναι ή γραφή Χυωία 

άντί Χημεία, καί Π^ραιεν; ιίντί ΙΙειρα»εΰ;. Οΰιι» 
τούλάχιστον ΙβχυρίσΦησαν εσχάτως ειδικοί έπιστή- 
μονε;. ,

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ.—* Ή οικογένεια τοΰ Γ. Χαλε- J 
.ιά, ήτι; υπήρξε πολυμελιί;, ήσχολήϋη εί; τήν γλυπτν- | 
κήν. 1<αϊ ό πατήρ τοΰ Εξηκοντούτου ήδη παράφρονο; 
ήτο γλύπτης. Έκ τών αδελφών του ύ πρεσβύτερο; 
Νικόλαος μένει έν Βουκουρεστίψ διευδννων έργοστά- 
σιον γλυπτικής, ό δέ έτερος Πραξιτέλης είναι μαρμα
ρογλύπτης. Είχε καί άλλον άδελφόν, άποδανόντα έ- 
σχάτως και δστις είχεν έξαιρετικόν μουσικόν τά
λαντου.

Φ.Δ.—Κωιμία έως τώρα τών σταλειοών μεταφρά
σεων τοΰ υπέροχου ποιίιματος τοϋ Ροστάν διά την 
Μητρόπολιν τών Ρήμων δέν έκρίΟη άξια δημοσιεύ
σει»;.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δηλοποιεϊ ότι

Π κλάδευσις, έκρίζωσις καί ή έν γένει έπιιιέ- 
λεια τών δεντροστοιχιών τής πόλεως, είναι ανα
τεθειμένη είς δργανα τοΰ Δήμου.

Κατά συνέπειαν ουδείς τών κατοίκων δόνα- 
ται νά θίγη ταΰτα προς οίονδήποτε σκοπόν «- 
νευ προηγούμενης άδειας τής αρμοδίου Λιγωτι
κής ’Αρχής.

Οί παραθάται θέλουσιν ΰποστή τάς συνέπεια; 
τοΰ νόμου.

Ό Δήμαρχος I 
Ε. Λ. ΜΠΕΝΑΚ1ΙΣ I

ΠίδΆϊάΟΘΗΚΜ”
Παρακαλοΰνται οι καθυστεροΰντες τήν συνδρομήν των, όπως άποστείλωσιν 

αυτήν απ’ ευθείας προς τήν έν Λθήναις Λιεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης», άφαιροΰν- 
τες τά έξοδα τής αποστολής.

Είς τούς καθυστεροΰντας διακόπτεται ή αποστολή τοΰ φύλλου.

Ε I» Γ Α
Q. I. Κ^Λ0Γε?0Π0ΥΛ0Υ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

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

γραφημένα Σελ. 64.—Δρ. 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ- Πεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

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

Σελ. 64.-Δρ. 4.
ΣΕΛΙΔΕΣ. Διηγήματα. Σελ. 128. — Δρ. 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Έν τυπώσεις καί σκέ

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

Πω\οΰνται είς τά γραφεία μας
Δια τους συνδρομητάς τής «Πινακοθήκης* εις τό

nyirfu της τιμής.

(Σλιτεχνικον ΕΡΓΑΕΤΗΡ!ΟνΊ 
\ ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 
J KRIΞΥΠΟΓΡΛΦΙΑΓ /

Wri- ΟΔΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ /
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ΕΚΑΟΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πό·α| Ν. Γύζη Φω
τοτυπία els μέ?α σχήμα Δρ. 1. ’Επί χονδρού χάρτου 
δραχ. 3.

"ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δρα/εα '/’ο. Κοππτ, κατά μετάφρα
ση "Αγιδος Θέρου Έπί ‘Ολλανδικού χάρτου δρ. 1.

ΤΟ "ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν. Αάσκαρη καί Π. 
Αημητρακοποΰλου δρ. I.

ΤΟ "ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ Φρίξον ‘Αρι- 
σττως. Φωτοτυπία els μτγα σχήμα δο. 1.

Η ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ,, πίναξ L. Perrault. Φωτο
τυπία els μέγα σχήμα δρ. ί.

Η “ΑΙΩΡΑ» πίναξ Vigor. Φωτοτυπία els μέγα οχήμα 
δρ. 1.

Ο ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΎΜΦΗΣ., Πίναξ 
Bochegrosse. Φωτοτυπία δο. 1.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ» Τρίχοωμος 
φωτοτιπία els μτγα σχήμα. Πίναξ Bennet δρ. 1.

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ , G- Bargclitli Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ, πίναξ 

Vincent. Φωτοτυπία δρ. 1.
Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ ΟΡ- 

ΓΑΖ» πίναξ Α. θτοτοκοποΰλου. Φωτοτυπία δο. 1.
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ» Kalhte- 

χνική καί ιστορική μτλίτη ί’πο I. Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίναξ.) Knopp, δρ. 1.
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΤΟΥ 1912 Zel. 250. Είκονο- 

γραφημίνον. Αρ. 3.

Διά τους συνδρομητάς τής "Πινακοθήκης,, Δς τό 
Η ΜΙ ΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

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

είρίσκονται εις τό γραφεΐον μας τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι έκαστος δρ. 15, οί άπλόδετοιδρ. 12. 

Διά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται έ'κπτωσις 25 τοϊς ο)ο.

Καλύμματα χρυσόδετα
ζης “εΤίινακοόήκης^ 

δλιον τών ετών πωλοΰνται είς τό γρα
φεΐον μας αντί δρ. όνο έκαστον.



ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ 
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΥΨ· ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ 
ΤΗΣ A.IH. ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ 

"Οδός Ιΐανεπιιίτηιιίον 'Χβ καί 2βιΐ.
.......~-****** ******* 

ΑΤΕΛΙΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

διά δεσποινίδα; σπουδαζούσα; ζωγραφικήν.
διον, ελαιογραφία κλπ. — ’Ατελιέ κ· Εύιιγγίλου 
Ίωαννίδον, έν τώ Ζαππείω 9—12 καθ’ εκαστην.

COURS ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
αεεποίΝΐ^ε μαρία* SK^y^oy 

Σχέδιον, pastel, ελαιογραφία·., ύπαιθρον. Δέχεται 
μαθήτρια; άπό 1 8)?ρίου. Οδός Κωνσταντίνου 11α- 
λ.αιολόγου 8.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΑΟΣ 
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤ ΑΘΕΣΕΙΣ 

Καταθέσεις εϊς τραπεζικά γραμμάτια.
ΤροποποιηΟεϊση; τής κλίαακος τών τόκων τών εί; 

τραπεζικά γραμμάτια νέων έντοκων καταθέσεων «ν 
όΦει ή έπί προθεσμία, δηλοποιειται, οτι απο 
πόιλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Έλ/αοα; οεχε- 
ται παρά τε τώ Κεντρικω Καταστήματι και τοι; 1- 
ποκαταστήμασι'ν άύτής καταθέσεις εις τραπεζογρα- 
μάτια άποδοτέα; έν δύει ή έν ώρισμενη προθεσμία 
έπί τόκω’ _ ,

1) 1)2 τοΐς olo κατ’ έτος διά τά; έν δψει αποοο- 
τέας καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 111.000 πέραν του πο
σού τούτου τοΰ τόκου όριζομένου εις I τοις ο)ο κατ 
έτο;. Αί καταθέσεις αΰται γίνονται δεκται και εις 
ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τω καταθέτη βι
βλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών. .

2 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τά; καταθέσει; τά; άποοο- 
τέα; μετά έ; μήνα; τουλάχιστον.

2) 1)2 τοΐ; κατ' ίτο; διά τάς καταθέσεις τά; άπο- 
δοτέας μετά ες μήνα; τούλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τά; καταΟέσ-ι; τά; άποδο- 
■ίέα; μετά δύο έτη τουλάχιστον.

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

4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τά; άποδοτέα; μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώ; καί διά τά; πέρα των 
πέντε έτών, ή τάς διαρκείς.

Ιΐοός τούς ·:. κ. Ύδοολήπτας της 

πόλεως Αθηνών.

Προοχαίοΰνται οί χ. χ. ΰδρολήπτα. ΰπως προοίλΟωοιν 
rli τό ταμείου τοΰ Λήμου xal καταβάλωοι ιό αντϊτιμον 
τοΰ ΰδατος τρέχοντος ϋιονς, καθόοον Α· έναντι'/. περι- 
χτώοει ή υδραυλική νπηρεαία τοΰ Λήμου Οα ενοεΟ/'/ είς 

τήν ανάγκην να ΰνεργήοη τήν αποκοπήν τοΰ ϋδατος.

(‘Εκ τοΰ υδραυλικού τμήματος τοΰ Λήμου Αθηναίων).

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

Π ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 'Οδός Έρμου

Πλούτος γραφικής ύλης.— Εντυπα καί επι

σκεπτήρια καλλιτεχνικά. —Έργοστάσιον φακέλ- 

λων τέλειον. —Χάρτης τυπογραφικός λευκός καί 

εξωφύλλων παντός είδους καί πόσης ποιότητας. . 

Χάρτης έφημερίδων. —’-Επιστολικά δελτάρια.

Εύ&ηνι'α, άκρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

επ· zfiN®onoyAoy
Α Ο Η Ν A I — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟ

Τό καλλιτεχνικώτερον φωτογραφείου τών 

’Αθηνών. — Μηχανήματα τέλεια.—Ταχύτης. 

Τι [ιαί. ασυναγώνιστοι.

Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικοί.

Β I ΒΛΙΟΔ ΕΤΕΙΟ Ν
ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ

MIX- ΑΡΝΙΩΤΟΤ
’Οδός Πραξιτέλονς άριθ. 42

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ

<Ρ A L L A S

Κέντρον τοϋ άριστοκρατιχοΰ κόσμου.—Gau

mont Journal.Παρελαύνουν τά πλέον επίκαιρα 
καί αξιοπερίεργα γεγονότα.—Πολεμικά! ταινίαι. 
—Διάσημοι καλλιτέχναι τοϋ θεάτρου. -’Ορχή
στρα Βολωνίνη άρμονικωτάτη.

«Τ AT Η έ»

Ιαινίαι εκτάκτως ένδιαφέρουσαι. Μεγάλοι 
τραγωδοί καί έξοχοι κωμωδοί.—Pathe Jour
nal μέ επίκαιρα γεγονότα. —’Ορχήστρα Δελ 
Μπουόνο, απολαυστική.

<Κ ΥΒΕΑ II Σ>

Δράματα αισθηματικά, κωμικοί σκηναί, σύγ

χρονα γεγονότα. Διαπρεπείς ηθοποιοί πρωτα
γωνιστούν είς έργα πρώτης τάξεως. Κατά τά 
διαλείμματα παίζει Σμυρναϊκή μανδολινάτα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕ
ΛΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ 
ΚΛΑΔΟΥΣ
Το υπουργείου τής Εθνικής Οικονομίας προ

κηρύσσει διαγωνισμόν διά τρεις θέσεις έπίμελη- 
τών εις τήν άμπελουθγίαν, μιας θέσεως εις τήν 
μεγάλην καλλιέργειαν, δύο είς τήν δενδροκο
μίαν καί μιας είς τήν ελαιοκομίαν. Ό διαγω
νισμός θά ένεργηθή έν Αθήναις έν τώ Λεν- 
δροκομικώ σταθμώ ’Αττικής τήν 18 Μαίου. η
μέραν Δευτέραν, ώραν 10 π.μ.

Οί θέλοντες νά διαγωνισθώσι πρέπει νά ϋπο- 
βιχΛαχην αϊτησιν τό βραδύτερον πέντε ημέρας 
πρό^ της ένάρξεως τοΰ διαγωνισμόν, έν ή νιι 
δηλώσι τόν ειδικόν κλάδον. είς δν θέλουσι νά έ- 
ξετασθώσι. Νά συνυποδάλωσι δέ καί τά έξής: 

α'I Πιστοποιητικού τής Δημοτικής 'Αρχής, 
οτι κέκτηνται τήν ελληνικήν ιθαγένειαν, β’ ι τοΰ 
στρατολογικού γραφείου, ότι έξεπλήρωσαν τήν 
στρατίωικήν των θητείαν ή ότι άπηλλάγησαν. 
γ ι των αρμοδίων Εισαγγελέων, Έφετών και 
Πλημμελειοδικών. ότι δέν κατεδικάσθησαν καί 
τέλος γραμμιέτιον έμφαϊνον τήν είς δημόσιον 
ταμεΐον κατάθεσιν 15 δραχμών δι' αμοιβήν τή: 
εξεταστικής επιτροπής.

Πλείσνες πληροφορία! χορηγούνται είς τό 
τμήμα Α' Ι’εωργίςα.

Δημόσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών έγγρα
φον έντολήν έφημερίδων.
______1 Εκ τοΰ ύπουργ. τής Έθν. Οικονομίας »

ΑΑΧΕ10Ν ΕΙΚΙΚΟΪΙΤΟΛΟΪ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ ΤΙ! ΕΛΛΑΑΟΕ 
ί ^]Ι5ί—ι<'νιΙΙ*“Χ,':ΒΧ KS Α,>· 1 ,«00,000 ΚΙ^Ι·ΛΙΙ 

εκαστην Εκδίδονται 100,000 γρααμάτια άςία; δραχμών -400.000
κ/.Γ,ρωσιν , Ηαρβχοντα κβρδη εί; 2.000 γραμμάτια άςία; δρα/αών ΟΟ1»

ν-α-αα^Γ: *· δυνάμενον νά δια,-^ή εί; *σ"α”’θ?“
γραμματίου τιμώμενα μια; δραχμή;. ' ”

ΤΩ,Ν ΚΛΗΡΌ.ΣΕΏ.Ν
Δραχν.αι
ΜΟ.ΟΟΟ 
220.000

»,ΗΟΟ
1.000 

1Ο<» 
«ΟΟ

Καταθέσεις είς χρυσόν
Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις^ εις χξυσόν, 

είς φράγκα καί λίρα; 
προθεσμία ή διαρκεΐ, 
1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’

>
tt
»
η
όμολογίαι τών έντοκων

»
»
»
»

, . ν&!
’Αγγλία;, άποδοτέα; εν ώρισμενη 
έπί τόκω

καταΟέσ. 6 μηνών τούλάχ.
η
»
»
»
καταθέσεων εκδίδονται

έτος
η
η
»
η

διά
η
»
»
»

1
ο
4
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έτών 
έτών

2
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Αί -,----- λ
κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή ανώνυμοι. 

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικω Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου παρά τοΐς ' Γποκαταστήμασι τής 
Τραπέζη; είς τό αύτό νόμισμα, είς ο έγένετο ή κατά- 
ίεσις.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΣΚα^ιτεχνικη εργασία

εζιμαϊ συγκαταβατικοί

ΝΚΟΛΑΟΧ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ
Γλνπτ η ς

Διπλωματούχος τής Καλλιιεχν ογολής 'Αθηνών.
Έργαστήριον έν τή όδφ Άναπαύτεως 

Τμήμα μνημείων

'Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν καλλιτεχνικών 
μνημείων, ανδριάντων, -προτομών, διακοσμήσεων.

ΚΕΡΔΗ ΞΚΑΣΤΗΣ
Κέοδη

1-■ ες
** άπό
*» άπό

1» άπό
_ »» άπό
10^0 άπ4

»οοο
·*{„.. 'σ Λ?,?2 7 Μαρτίου) 1915. ή
Ησ ν ■ΙΤ?).1!',Ι·,1·-Τ· 771 28 ,0υνί0υ C1 '«'-'Λιου) 1915. ή τ.τάο-η
J0 Θκτωυριου 191υ η πέμπτη τή 29 Νοεμβρίου Δεκεαβοίου) 1915 

Δεκεμβρίου 191a (13 Ιανουάριου 1916). '
Δί' »·Ο\Μ -υ -r r Ι.,Μί.. ...«-»·· . . .Δι' έκάστην

Εν σλ<·> 
**0.000 
^0.000 

S.OOO 
0.000 
0.000 
SS.OOO 

ΤΚ,ΟΟΟ 
‘ΖΟΟ,ΟΟΟ 

δεύτερα τή 20 Άπρι- 
τή 27 Σεπτεμβρίου 
καί ή έκτη τή 31

- Λ,' ,««την των κ/,ηρσεων εκδίδονται ίδια άκέραια γεαμαάτια, πωλσΰαενα
μων. ισχυοντα οι^ ο/.οζληρον το κεοδο;, καί δυνάμενα νά διααεΟώσιν εί; -έ-αο- 
asva αντί^μια,- οραχμη; έκαστον καί παρέχοντα συ^αετοχήν εί; τό τέταρτον -οΰ

> -Ψ«οαι, ων οεν εζητηΟη η πληρωμή έντό; τριών μηνών άπό τή; ' 
υπέρ του 1 χμε:ου του ΈΟνιζοΰ Στολου.
.. τ0“’ ®Υ®?*ζ°ντα; προ; μεταπώλησιν διά μια; έπί

ειοικη; μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνία;. 
;·.α; οεκα^ χιλιάδων, δραχμών, παρέχεται εκπτωσι; 
ραζοντα; διά. μιά; έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος 
δραχμών τούλάχιστον. παοέχεται εκπτωσι; 10 ο) ο’ 
"^ί^ΙΜ . ™4*ν ΥΟΧ^ατίου.. παρέχεται ίκπτωσίς 5 τοι;

11.1Λ1ΜΛ1ΙΛ IlJAinMAI- Εί; τϊ οημοσια ταμεία.ταχυδροαικέί γοαφε'.α κα’· λοιπά- 
σιας αρχας.-Ει; τα; Τραπέζα;. εί; τοΰ; ΣταΟμάρχα; ζ,ί Στασιάο/α; τών Σιδηροδ^ων -

ΔιάΖπ<^ΓπλΖ“ν ■'!Ον^ω;·ω’' κα: τά τοΰ; πωλητά; τών έφηχεοίδων.
X ■•'-ύ1--φορΐϊν η ,ητ,ησιν γραμματίων απευΟυντέον εί; τό Γ’ραφεΐοντοΰ ’■■ύθνοζοΰ Χτόλου ζαλ τών ’Λο/αοοτήτων, Υπουργείων ΟίκΧ.κών 7’

Ο διευθύνω·? Τμηματάοχη; Γ. X. Κ()ΦΙΧΛΣ

άντί τεσσάρων δραχ- 
ρτα γραμματίου, τιμώ- 

τσΰ κέρδ'.υ;. 
κληρώσεω;. παραγράφονται

προκαταοολή τοΰ τιμήματο;, κατόπιν 
• · - ΪΡ’μμάτια η τιμήματα γραμματίου ά-
ε..ι τοΰ τιμήματος αυτών 15 ο) ο, ει; δέ τους άγο- 
γραμματια ή τμήματα γραμματίου άςία; χιλίιυν 
και ει; του; δημοσίου; υπαλλήλου;, τοΰ; επιτε- 

ο)ο. 
δημο- 
- Εί;



- ΥΠΟΥΡΓΕΐΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΑΝ1ΑΣ
ΔΙΕΥΘΤΝΣΙΣ Τ. Τ. Τ.
Άπό τή; παρελΟούση; έ6δομώ&ο; ή ταχυδρομική 

υπηρεσία μεταξύ Πατριόν καί Βρινδησίοι· έκτελείται 
ύπό τοϋ κυβερνητικού άτμοπζ.οίου «Σφακτηρία;», δπερ 
ihi παραλαμδάνη καί ίπιβάτα; συμφώνω; τφ έπομέ- 
νφ δρομολογίφ καί ναυλολογίφ.

Αρομ,ολόγιον τ·χχυϊ»ρ<ηί.ε£τ»υ ’Abr,- 
νών—ltpcvfivjncn’j xai τανάίτχλεν

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

ΠΑΤΡΑΙ αφιξι; ΔΕΥΤΕΡΑ 7.25' μ. μ. άναχ. ΔΕΥ
ΤΕΡΑ 10 μ. μ.

ΚΕΡΚΥΡΑ αφ. ΤΡΙΤΗ 10 π. μ. άναχ. ΤΡΙΤΗ 6 
μ. μ.

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ αφ. ΤΡΙΤ1Ι 5 μ. μ. άναχ. ΤΡΙ- 
ΤΙΙ 6 μ. μ.

ΒΡΙΝΔΗΣΙΟΝ δφ. ΤΕΤΑΡΤΗ 7 π. μ. άναχ. ΤΈ
ΤΑΡΤΗ 10 π. μ.

ΚΕΡΚΥΡΑ δφ. ΤΕΤΑΡΤΗ 9 μ. μ. άναχ. ΤΕΤΆΡ
ΤΉ 10 π. μ.

ΠΑΤΡΑΙ δφ. ΠΕΜΠΤΗ 10 π. μ. άναχ. ΠΕΜΠΤΗ 
11.45' π. μ. (Ταχεία άμαξ.)

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

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

ΠΑΤΙΆΙ δφ. ΠΕΜΠΤΗ 7.25" μ. μ. άναχ. ΠΕΜ
ΠΤΗ 10 μ. μ.

ΚΕΡΚΥΡΑ δφ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 5 μ. μ. άναχ. ΠΑ
ΡΑΣΚΕΥΗ 6 μ. μ.

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

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

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

1ΙΛΤΡΑΙ δφ. ΚΥΡΙΑΚΗ 10 π. μ. άναχ. ΚΥΡΙΑΚΗ 
11.45' (Ταχεία άμαξ.)

ΑΘΗΝΑΙ δφ. ΚΥΡΙΑΚΗ 7.15' μ. μ. (ΣταΟ. Πε
λοπόννησου).

Xαυλοί Έπ&βατών
ΠΑΤΡΑΙ — ΚΕΡΚΥΡΑ Λ' Οέσι; δραχ. 25. Β' 

Οέσι; δρ. 18, Γ' Οέσι: δρ. 10 (δνευ τροφή;).
ΠΑΤΡΑΙ — ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ Α' Οέσι; δρχ. 

28’ Β' Οέσι; δρχ. 20. Γ' Οέσι; δρχ. 11 (δνευ 
τροφή;).

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' Οέσι; δρ. 20 (δ
νευ τροφής).

ΚΕΡΚΥΡΑ — ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ Α' Οέσι; δρ. 
5. Β' Οέσι; δρ. 3, Γ' Οέσι; 1.50 (δνευ τρο
φή;).

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

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

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

τροφή 11. έν συνόλφ δραχ. 59. Γ' Οέσειο; δραχ. 20 
(δνευ τροφή;).

ΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙ1ΊΉΡΙΛ
Έν ΆΟήναις· ’Επίσημοι Πράκτορε;· ΈταιρίαΣι- 

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

Εν Κερκύρφ· Κύριοι ’Αδελφοί Γαζί).
Έν Βρινδησίφ· Κύιρο; Σ. Κοκοτός.
Επίσης εισιτήρια έκδίδονται εί; τά Γραφεία Τα- 

ξειδίων τών κ. κ. ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΙΟΛΜΑΝ, Πλα
τεία Συντάγματος, έν ΆΟήναι; καί ΤΙι· ('θθΙ> 
and Son·

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Τό ύπουργεΐον τή;Συγζοινωνίϊ γνωστοποιεί δτ:

διά τοΰ τελευταίου ψτ,φισ(έντο; έν τή Βουλή νό-
αου. δστ·.- έτεΟτ, εί; έφαραογήν χπό τή; 1η; Ία-
ν.-υαρίου 1915 έλχττοΰνται.

1) Τχ τέλη τών έζδιδοχένων επιτχγών ζχ! 004-. , - -- ----1 · t #
ζοντχι εί; 10 λεπτά διά τ.ίν r.wi ίΐ/ζ·. σρχχαων 
25. είς 20 λεπτά διά τ.ϊ·> wtis'jv ΰπερόχινον τάς δρ. 
25 μέχρι δρχχ. 50. εις τεσσχράχοντχ λεπτά διά παν 
π σλν ΰπερδχίνον τάς δραιχ. 50 μέχρι δρχχ. 100.

Άνω τοΰ ποσού τών 100 δρχχμων ποοστιΟενται 
λεπτά 20 άνά 100 δοιχ. ή κλχσμχ χυτού μέχρι 
δρχχ. 1000. . .........................

2) Τό τέλος τής χποδείξεω; έξοφλησεω; επιτα
γής άπό 20 λεπτών εί; 10 λεπτά.

3) Τό τέλος διά τήν άλλχγήν τής έπιγρχφή; 
τής επιταγής άπό 40 λεπτών εις 20 λεπτά._

■’ι Τό τέλος διά τήν αλλαγήν τού ραφείου τού 
προορισμού τής επιταγή; άπό 49 λεπτών είς 20 λε- 
■τά· ............................ , , .

5) Το τε/.ο; οιχ την π/.ηρωμην των ζχτ οιζον ε
πιταγών άπό 20 λεπτά εί; 10 λεπτά. Αί έπιταγαί 
πληρώνονται κατ’ οίκον μόνον έάν κατετέΟη τοιαυτη 
δήλωσι; εϊς τό Ταχυδρομείο·; έζ μέρους τοΰ παραλή-

0) Κατχργείται εντελώς τό 20 λεπτών τέλος διά 
τήν Οεώρησιν τών έζπρ.οΟέσμων επιταγών.

Π?ό; τούτοι; επιτρέπεται- , ,
i j ΊΙ έξόφλησι; επιταγών νά γίνητα·. ΰπό τρί

του δυνάμει ζαΐ ιδιωτικού πληρεξουσίου. ,
2) Ή έξόφλησι; έπιαγών επ’ .ονόματι αγράμμα

των μέχρι δραχμών 200 νά γινηται έπι παρουβιφ 
δύο φεοεγγύων μαρτύρων. Άνω τοΰ ποσού, τούτου ή 
έξόφλησι; 0ά γινηται δι’ έξοφλητιζή; πράξεως.

3 ΊΙ έξόφλησι; επιταγών έπ’ όνόματι νομιζών 
προσώπων. ’Εταιριών. Εμπορικών επωνυμιών ζτλ. 
νά γινηται ΰπό τών διευθυντών, διαχειριστών ζτ/·. 
κατόπιν έγγραφου αίτήσεως. συντασσοαενης _ εφ α
πλού -/άρτου ΰπό τών άποτελούντων τήν οι-οιζησιν 
ένός έκαστου τών ανωτέρω ιδρυμάτων, ές η; αιτή- 
σεως νά προζύπτη ότι τά εξουσιοδοτούμενα έν αυτφ 
πρόσωπα έχουσι τό δικαίωμα τή; έξοφλήσεω;.

(Έκ τού ΰπουργείου Συγκοινωνία;)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Τό νεώζατον Εργον τοϋ Γουσταύου Σλουμ- 
σιερξέ -Κωνσταντίνος Παλαιολόγος καί ή 
"Αλωσις της Κωνσταντινουπόλεως* κατά 
μετάφρασιν Σ. ΛΑΜΠΡΟΥ, εκ σελ. 432 
μετά 20 μεγάλων εικόνων καί ένός μεγά 
λου τοπογραφικοϋ χάρτου έξετυπώϋ·η καί 
πωλείται είς τά έν Ά&ήναις Βιβλιοπωλεία 
άντι δραχ. 9.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ
(Έγράφη μετά τό άκουσμα 

μιάς elude τοϋ Σοπέν).
Ρ.

I

ΚΟΡΠΙΖΕΤΑΙ έ 
πάνω στά κόκκα- 
λα τοΰ πιάνου μέ 
ταχύτητα θυέλ- 

λης μία μελωδία 
αδρά, πολυποίκι
λη, σατανική. "Ε
νας ανεμοστρόβι
λος άφελβίας και 
χαράς, ενα τρελ-

λο παιγνιδισμα, ενα γέλοιο γοητευτικό, ποΰ τό 
δίδει μία ξαφνική άνάπαλσις τοΰ παρθενικον 
στήθους.

Εξαφνα έγύρισα και άντίκρυσα τά μάτια 
της. Φωσφόριζαν παράξενα. Μ' έκύτταξε μέ τήν 
άκρη των. .. Έγλύστρησε μία τρελλή άκτίς 
των επάνω μου.

Τά χείλη της έχαμογελοϋσαν πονηρά.
Τά μάτια ποΰ γελούν.

II

Διά μιας ή βο>») τών χορδών έπαυσε καί άρχι
σε ή,γαλήνη νά βασιλεύη. Λεπτοί απηχήσεις, 
σαν άνασασιιοί βρέφους, σάν πέταγμα πεταλού
δας, σαν φλογέρας παράπονο σέ ανοιξιάτικο λιο- 
κοφως. Ό καλλιτέχνης χαϊδεύει τώρα τά κόκκα- 
λα τοΰ πιάνου. Σάν νά άνοιγε ένας πέπλος αρα
χνοΰφαντος καί νιι έφαίνετο μία φαντα
σμαγορική άποψις τοΰ παραμυθιού τής 
Μαγεμένης Βασιλοπούλας. Έγύρισα καί τήν εΐ- 

| δα παλφ Μία φεγγοβολή μυστικοπαθή έκαμε 
τα μάτια της νά λάμπουν. Σάν αστραπές ακτινο
βολούσαν.

Τά μάτια ποΰ ονειρεύονται,

III

Τό πιάνο σκορπούσε νότες ποΰ της είχεν έμ- 
(|·υζ<όσΐ] μία έμπνευσις ποιητική, ένας ίμερος ύ- 
περκόσμιος. Έκστασις, ποΰ ή πραγματικότης 
τήν ένέδυε μέ τούς αχνούς τών πρώτων συννέ- 
φων της.

Τά στήθη της άνεσηκώθησαν ελαφρά. "Ενας 
βαθύς αναστεναγμός έξέφυγε. Γύρισα καί τήν 
κύτταρα. Στά μάτια της μιά μελαγχολία άπλω
νε^ τας σκιάς της. Σάν να μού φανέρωναν τά 
μάτια της κάποιο ανιστόρητο μυστικό, ποΰ έ
κρυβαν βαθειά τά στήθη της. ΊΙ μελωδία τής 
είχεν αφυπνήση ένα νοσταλγικόν πόθον. Ό Έ
ρως τήν παραμόνευε κάπου καί έ'ξαφνα έτάνυ- 
σε τό τόξον.

ΤΙ·’ έπήραν μιά παράδοξη έκφρασι. 
ίαΐ- σ*ί '''·η ^να ^υ''>ισ1ια' ή λύπη τά έσκίαζε, 
'Λ “κτ*ΰ •TO‘’ τ“ έκανε νά άκτινοβολούι·, είχεν 
έξαφανισθή.

Τά μάτια ποΰ αγαπούν.

IV

Ή μελωδία άρχισε νά σβύνη. ()ί ήχοι ήσαν 
τώρα πειό γλυκείς, πειό ήσυχοι, πειό συγκινητι
κοί. Σάν νά ήρχοντο άπόκάποιο βάθος.ΊΙ φαν
τασμαγορία έσβιίι-ετο. Σάν νάέ πέθαινε κάτι. Τά 
περασμένα γιά μιά στιγμή ξανάζησαν. Κάτι ζη
τούσε ή ψυχή νά άντικρύση, άλλ.ι'χ τό κάτι αύτό 
δέν υπήρχε.

Τό πιάνο έστέναζε, έθρηνοϋσε.
Γύρισα καί τήν κύτταξα. Τά μάτια της έγιά- 

λιζαν καί τώρα. ’Αλλ’ είχαν τήν γυαλάδα τής 
φθινοπωρινής σταλαγματιάς. Τά είχε δροσίση 
ένα κρυφό δάκρυ.

Τά μάτια ποΰ κλαϊνε.

'Ισνουάριος Γ.Η.'»,
ΔΙΚ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΒΕΝΕΤΣΑΝΙΚΑ ΣΚΙΤΣΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ

ΙΏ Ι·-πρωι κατέβηκα από τήν 
«Alinissn» καί τό πρώτο 
ποϋ μ' έκαμι νά καταλάβω 
πιο; βρίσκοιιαι στήν Βενετία, 
ήταν ή γόνδολες, π' ανάλα
φρα καί γοργό. πετοΰσαν. σίίν 
μαύρα εξωτικά πουλιά. δίνην 
τα; τόν χορακτη.ιστι-.όν τό
ν > τί;; γεμάτη; μωττήριο πρ- 
λεως... ”Αν καί πυκνή Ομί

χλη σκεπάζει ίίλα γύρω. απτό; ό τόπος μ- άφίνει 
βαθειιι έντΰπωσι. Μοϋ φαίνεται ,-τώ; ξάναζϋι σέ πε
ρασμένε; εποχές, λησμονημένε; σέ κάποιαν απόκρυ
φη πτυχήν τοΰ Λίωνί υ Χρόνου. σαν διαβαίνω ξα
πλωμένη στήν γόνδολα τήν μαύρη κΓ άφίνω πίσω 
μου παλάτια Αργών καί σηητιιών μοοχί1 .ιεμένων ξ·- 
0 ω οι ασμέ νε ; ιίψει ς...

Ο ΓΟΝΔΟΛΙΕΡΗΣ

’Αντίκρυ στήν κάμαρά μου, σ' ένα πκράΙΙω·ίν- 
θισμένο. ξεπροβάλλει μια μελαχρο νή φλογερή μορ
φή Βενετσάνας. Τραγουδάει μιά μελιρδία άπό τή; 
αθάνατες εκείνες, τή; ριζωμένε; στήν ψυχή κάθι 
λαού.... Ενας γονδολιέρης περνάει, άφίνει τό κου
πί... καί τήν ματιά τ «■ νά πλανηθή στή; καταπρά- 
σινε; γάστρες... Καί τό τραγούδι παύει άπότομα! 
Ξαναπιάνει ό καλό; σου τό κουπί, κουνάω τό κε
φάλι του μέ λύπη ποϋ συνοδεύει ενα πικρό -χαιιόγιλο 
καί χάνεται μέ τή γόνδολά του στή στενή λαγ ΰνα...

ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΙ ΜΩΣΑΪΚΑ

ΙΙανάρχαιε; εικόνες στο/ίζονν τό έξιοτ· ρίκϋν τής 
μοναδική; στόν πλούτον καί τήν τέχνη, εκκλησία; τ<“~· 
Άγί κι Μάρκου. Ή σκοτεινιά τής ομίχλης π· ραιιέ'.ιυ; 
μιά στιγμή στό θερμό φώ; τοΰ ήλίιιυ... Κι' ακτινο
βόλησαν φανταστικά τά χρυσάφια τίιν μωσαϊκών και 
τά παράξενα χρώματα τών σπανίων μαρμάρων, μί 
τά όποια έκτισαν αύτό τό αριστούργημα... Κι’ι ί: 
πλάκα έχει καί τό δικό τη; μάρμαρο, καμμιά δέν 
μοιάζει μέ τήν άλλη. 'Ανέβηκα στήν εσωτερικήν γα· 
λερία μονάχη μου, οί άλλοι έμε ναν στόν έξιόστη κι' 
έβλεπαν τά περιστέρια τή; I'iazzt Ι1<1. μιά Γερμα
νέ; ξανθή καί ροδοκόκκινη ιίχε τήν κ'ΐ.'.ωσννη νά μοϋ 
εξηγήση τή; παράδοξε; συμβολικέ; εικόνες π ϋ τήν 
κοσμούσαν.

ENA API ΣΤΟ Υ ΡΙIIΜ AT ΑΚΤ

Σέ τρεις ώρες μοΰ ήταν αδύνατον νά εξετάσω ιιέ 
προσοχήν τό κάθε τι πού κλείνει μέσα του τό ιστο
ρικόν καί αυστηρού γοτθικού ρυθμού Palazzo I til
eale· Έθαύμασα τά έργα τοΰ Pae.ln Veronese τό- 
σν στή; κολοσσιαίες συνθέσει; του. σαν τήν ι'Λπ,ι- 
θεωσιν τής Βενετίας», όσον καί στή; άπλοΊΐστερε 
άλλ’ άριστοιϋιγη,ματικές, σαν τήν -Απαγωγήν τή; 
Εύρώπης». Οί πίνακες τού Tintoretto, ιιέ θέματα 
έμπνευσμάνα άπό τήν έλληνική μυθολογία,έτράβηξαν 

γιά πολλήν ώραν τόν θαυμασμό μου. Έντύπωσιν μοΰ 
ϋκιιμεν ή γιγαντιαία Frciquc τοϋ Tiz.iatio -ό Ά
γιος Χριστόφορος». Μήπως ή Ιστορικές εικόνες τοΰ 
Bjwjuo ή τοΰ Palma τοΰ Νεωτέσου μέ Λφισαν 
αδιάφορη; Άλλ' ίίμως τί νά πρωτοθαυμάσω καί τί 
νά πρώτο θυμηθώ;

Στό μουσείο τής γλυπτικής έσταμάτησα γιά πολλήν 
ώρα στό γυμνό σωματάκι ένός «Βρέφους κοιμωμέ- 
ν.·,·υ». ’Άγαλμα μέ τόσην απαλότητα γραμμών, τάσην 
φυσικότητα στάσεως, μί μιά λέξ.. μέ τόσην ζωή δέν 
είχα ξαναδεΐ... Σέ μ·ά στι'··ιή μοΰ ήλθε ή τρελλή 
επιθυμία νά σκύψω νά τό φιλήσω... Ηόι τό έκαιινα. 
άν τιλ Ι’υ/ρειά. βήματα τού φ ύλακο; πού περνούσε 
κοντά, μ υ δέν μ- έκαναν νά συλλογιστώ τής συνέ
πειες ένός τέτοιου κινήματος. Τόν γλύπτην π' άπέ- 
δωκ: τόσον ξωνταν ,’ι τό χαριτωμένη κορμάκι αύτιιΰ 
τηΰ παιδιού, αδύνατον νά μάθω, άφοΰ είνα· έ-.γον 
<1, ιόηrιη' εποχής...

ΑΝΗΛΙΑ BAWII

Ή φριχτέ; φυλακές τού ΙΙαλατίιιΰ τών Λόγων. τά 
το· -ιερά μιιζζί 'πηγάδια), τά μέρη αιπά τών μυ- 
στικόιν θανατικών εκτελέσεων δέν μ' ά’φηκαν ι|η>χρί| 
κ' ασυγκίνητη. Άνατι ίχιασα ολόκληρη. όταν περ
νούσα τήν περίφημη Γέφυρα τών Στεναγμών, τήν 
χωρισμένη σέ δυό στενοί·; διαδρόμους, κι' ιίντίκρυσα 
τήν αγχόνη, ά.τ' οπού έχουν κρεμασθή χιλιάδες εύ
γε νών. . .

(-.'.■'ρρεϊς κι' οί τοίχοι αντηχούν ακόμα άπό τή; 
< "μωγές. τούς θρήνου; τών θανατωμένων ή άπό τ ΰς 
στε\μγμιιύ; εκείνων π’ άφ.ιαν γιά πάντα τό φώ; τής 
ήμερα;, καταδικασμένο: νά κυλιούνται στ' ανήλια 
πηγάδια τών άπι. σίων φυλακών, ώς ίίτιιυ έλθη τό 
• ι σπλαχνικό χέρι τού δημίου—τί φρίκη νά τούς 
δέση μιιι (ίαρειά πέτρα στό λαιμό καί τοΰ; ρίξη υ
στέρα νά ξεψυχήσουν στά βάθη τών ζαναλιών...

"Ω! τί ιστορίες άιατριχιαστικές θά ψιθυρίζουν τά. 
θολωμένα αυτά νερά, δταν γλύφουν, γαλήνια κι' α
παλά. τά σκαλοπάτια τών ιι ι-χλιασμένώγ σπητιών 
τής βαρετέ; καί υγρές νύχτες τοΰ χειμώνα!..........

ARSEN ΑΙ.

ΣτόA I'sclial παρηκολοί'ΐΊησα τήν έξέλιξιν τής ναυ- 
Τικί; Ιό. επική; δόξης.Ό ολόχρυσος «Βουκένταυρος», 
μί- τόν όποιον ι ταξει'δευαν ο! Δόγηδες, είναι ένα θαύ
μα πλούτου, κοκεταρίας άπλήστου καί τέχνης λεπτή; 
iiiz.i μσστής. 'Όταν έβγήκαμε άπό τό Arsenal άιΤΪ 
νά. πάρουμε τόν δρόμο τοϋ Μεγάλου Καναλιού μέ 
τήν γόνδολα ίο; τήν I’iazz.etla, προτιμι’μτάμε νά πε
ρί.πλανηθούμε επίτηδες στά γραφικά σκ τάδια μιά; 
άτ"μιικρί’σμένη; συνοικία; . . .

Ο ΦΤΩΧΟΚΟΣΜΟΣ

Τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τιον βενετσάνικων 
φ-.ωχικϋιν σπητιών είνε ή γάστρε; μέ τά γεράνια 
στόλισμα αρμονικό μί τά πράσινα παραθυρόφυλλα— 
καθιο; καί τά τεντωμένα σκοινιά άπό τό ένα σπήτι 
στ' άλλο μέ τ' ιιπλω;ιένα χρωματιστά, μπαλωμένα 
ρουχαλάκια τιϊιν παιδιών...

Σιή; μεγάλε; αυλόθυρες κτύ γύρω ιΐπό τή βρύση 

μιά; μικρή; πλατείας άπλυτα, μί καστανά ή ξανθά 
μαλλάκια. μί μαύρα ή γαλανά ματάκια παιδιά ίίμω; 
μέ ματιές πονηρές, κλήρο.;>μία τοϋ πατέρα ή τής 
μητέρας, τών δυστυχισμένων αυτιών δούλων τή; 'Α
νάγκη; ποϋ κυττάζιιΐ'ν πώ; θ' αρπάξουν .τειό πολλά 
ή πώς θά κλέη- υν τόν πλούτο—παίξουν. Καθώς κα
τάλαβα τό παιχνίδι του; τιλειόνει πάντα μέ ξύλο πού 
πέφτει αλύπητο ιστό τά χέρια τόιν μεγάλοι, -Ά δυ
νατών στήν άσθενική ράχι τιόν μικρών, τών αδυ
νάτων. ..

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ ΝΥΧΤΑ'

1 Ιαντ·. τεινι'ι ζωντανή θά έχω ιιπροστι'ι στά μάτια 
μου ι ήν χθεσινή ιυχτ’ρινι'ι είκι'ινα τον Μεγάλου Κα- 
ναλιοί.Ώ .' ποτέ.ποτέ άλλοτε δέν θά δοκιμάσω εκεί
νο πού γιι’ι λίγες στ,γμ, ς πλημμύρισε τίμ· ψυχή μοι·'. 
Ολες ή παληέ; άναμνήσεις καί έντοπώσετ; τή; ζωή; 

μ υ ί’σβυσαν μέ μιά; γιά ν' άψίσουν τόπο στή νέα. 
τήν Αφθαστη ! Δέν νόμιζα πειά πώς ξαναζώ σέ πε
ρασμένε; εποχές, άλλι'ι πώς έζησα καί ζώ πραγμα- 
τικιί σέ κάποιον άλλον Αιώνα. . . Στοϋ; καιρού; ποϋ 
Δόγηδες ‘ίσχυρω, βουτηγμένο; στό χ πωόα/ι. ΰιργία- 
ζαν μέ Δέσποινες ιυραϊες, τήν ό'ιρα ποϋ μυστικοί 
μπράβοι μέ μάσκες έπνιγαν στή; σιωπηλέ; καί σκο- 
τεινί; λιιγιιΰνε; κανένα λυγερό κορμί έρωτευμέ. ,υ 
Εόγενοΰ;. . .

Ό ουρανός κυλιιΰσι βαρειιτ-βαρειά τά σύννεφα.Στά 
μελανά νερά τοϋ Μεγιίλου Καναλιού αντανακλούσαν 
τά φωτισμένα παράθυρα τών επιβλητικό),- Παλατιίϊιν. 
Ή γόνδολες δέν πετοΰσαν πειά σαν μαύρα εξωτικά 
πουλιά όπω; τό πρωΐ. τιόρια γλυστροϋσιιν ύπουλα κι' 
απαλά σαν φειδάκια κι' έχάνονταν στά στενά κανά
λια. κρύβοντας άπό τ’ άλλα μάτια τό πολύτιμι φορ
τίο;- τά, νειιίτα .πού ζιυγφ. ωμένα πήγαιναν νά πιούν 
μέ πόθο τό μεθυστικό νέκταρ τής Αγάπης...

Κι' έχιλνονταν ή γόνδολε; στά στενά κανάλια κι' έ- 
δυνάμωνσ,ν τά γέλια καί τά τραγούδια πού έχυναν 
τά φωτισμένα παράθυρα ιών παλατιών, κι' ήκού- 
οντο τώρα, πειό καθαρά ή άνατριχιστικές ιστο
ρίες ποϋ μουρμιιΰριζιιν τά θολωμένα νερά, γλύφ-ιν- 
τα; τά σκαλ πάπια τών μουχλιασμένων σ.τητιιον!.. .

Όνείρεμμένη Βενετία! Κάποιο μυστήρια βαθύ σκόρ
πισε τή; πειϊι δυνατές πινελιές του απάνω σου. α
πάνω άπό τά δαντελλωτά Παλάτια σου καί τά σκο
τεινό-. νερά σου... Ή ψυχΐ| μου, γεμάτη ιΐπό τήν

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΑ

ΕΙΣ EPQTA

Τόν "Ερωτα τόν ζιάσζντ
Ί.Ι Μοϊσες καί τόν όέϊκνε 

Μ·.κ μέρζ στί ούράν.κ.
Στ7,ν ’Ομορφιά τόν Ξίωςζν. 

'Λςσϋ πρώτζ τόν ςόεστν
Μέ άνθινα στςφάνιχ.

ΚΓ ή Άςρι,ϋττ, ή Osi
Λύτρζ πολλά 'ά όιόΰί, 

Ι'Γ κ-ϋτόν τόρκ γυτίύϊΐ.
Μά νά τόν λύτινν άπό'κτ: 

θεία όιμορφιά σοιι καί μαγεμιιένη, γονατίζει, ψιθυ
ρίζοντας ενα μεγάλο Εϋχαριστΰ), γιά τόν νέο κόσμο, 
ιόν φωτεινό κι' άσύγκριτιι τής Τέχνης κόσμο, πιιΰ 
τή; γνιόρισες'...

ΦΕΥΓΟΜΕ...

Φεύγ; :ιϊ πειά γκλ τό Μόναχο,-... Τόκτο γρήγο- 
να; Μοΰ φαίνεται πιο; ιίκόμα δέν είδα τίποτα..· Καί 
όμως τίι είδαμε, μοΰ λέγουν, ίίλα. 'Ό! πώς ήθελα 
νά ξανάρχιζα άλλη μιά φορά!

Ξύπνησα πολύ πρωί σήμερα. Από τ' ανοιχτό παρόι- 
θι ο,ι, χύνιπαι στι'ιν κιίμαρά μου, μαζύ μέ τής ,τρωϊ- 
νέ; ιίχτίδε; χλωμού φθινοπωρινό ήλιου, κάτι σδν 
κί,ια μελωδικό ποϋ σκορπίέται σ’ άρμονικές σταλα
ματιές στί|, εκστατική ψνχΐ) μου. Ή καμπάνες τοϋ 
Άγ. Μάρκου! Βινετσάνι; κυκ.κιν·.ιμαλλοϋσε; κάθε 
ίογή; κ ' (ομορφιάς, μέ λυγερά κορμιά, τυλιγμένα 
αι μακρυέ; κριπσωτέ; μαντήλε;, περνούν διώ-δυό, 
ν,ε-ϊς-τρεϊς. τιί στενά σοκάκια καί τρέχ .υν μέ περή
φανη. άλλά προκλητική κορμοστασιά νά μπουν στήν 
έκκλησία... Κι' έμεί; φεύγομε__  Ή γόνδολα μάς
περιμένει... Τί κρίμα! Άπό τώρα;... Ό γονδο
λιέρη; μας. σι .ιπαθητικίι παιδί, ιό; είκοσι χρόνων, 
γιιί νά μέ περιπωηθή. έβαλε βελουδένιο μαξιλάρι 
νά καθίσω κοντά του καί κάθε τόσο γονατίζει 
πλάι μ ι· τί ('όμορφη στάσι παίρνει ιιέ τό γραφικό 
/ στιμ'μί του καί μέ τό κουπί στό χέρι...—δείχνον
τας μου τό κάθε τι στό γοργό πέρασμά μας.

. ..Τό Μεγάλο Κανάλι!... Νά- ή έκκλησία de 
Ι,Ί Salute... Τί' στενιίμμκρο Παλάτι τής Δυσδαι- 
μ.ι>νας... Νά- σ’ αυτό πέθανε ό Wagner·.. Ή Γέ
φυρα τοΰ Rialto. . Τό δαντελένιο Ca'il'Oro 
.τι.ί χρυσίζει στ' άπαλά χάδια τοΰ ήλιου, ρυθμού μι
κτού γοτθικ: ϋ, τό <ί:ί;ιαιότερο τής Βενετίας!'..· Ά- 
·. ήκει στόν εΰγενή Frailghetti · · - Νιι τό Παλάτι 
τοϋ Vendianihl (.'alleryi, ιιέ τήν συμβολικήν έπι- 
■ ριιφήν έ.τάνω ιΐπό τή Ούρα μέ τά οικόσημα «ΝΌΝ 
NOBIS»-·. Νά· απέναντι τό ιστορικό Παλάτι τής 
Lllerezia Bergia··· Τίι άλλο... παρακάτω...»

Μά ή γόνδολα τρέχει, πετάει σάν πουλί, γιατί 
ιί ιι πρωί κα· δέν γλυστράει σάν φειδιικι. κι’ έτσι 
χάνω σιγά-σιγιι άπίι τά. μάτια του τόνειρο αϊτό ποϋ 
λέγεται Βενετία.'-·.

ΡΕΑ ΜΠΕΛΛΟΝΑ

Δέν ζάνίΐ. list νά κάττγ, 

Νά μάθζ, νά όουλίύτ,.

27 Β.

Τό νά. ;ι·;,ν -ζ·,·7.-ά;. σκληρό. 

Τό ν’ άγκπά; έπίσης,

Σκληρότερο, νά ϊιιόχνεσκ·. 

Ότζν θέ ν' άγκπήση;.

Μεταφραστής ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΕΡΗΣ



Ο ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΤΛΟΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ϋπέρ τών θυμάτων τοΰΕύ- 
ρωπαϊζοΰ πολέμου διαργ ανω
θείσα καλλιτεχνική έζθεσις 
είς τό έν Ν. 1‘όρζη Μου
σείο·? τών Ωραίων Τεχνών 
άπεζίλυψεν είς τό κοινόν 
δύο άγνωστα μέχρι τοΰδε έρ
γα τοϋ Ιζρέκο. δύο υπέροχά 
αριστουργήματα. άπό εκεί
να, τά όποια άπάγουν έξ

Ιυΰρώπης ζαΐ ζηλοτύπως κρύπτουν εις τά σπουδα
στήριά των οί 'Αμερικανοί έζατομμυριοΰχι.

Διότι ζαι αί δύο εικόνες, διά τάς όποιας Οά 
ύπερηφχνεύοντο αί μεγαλείτερ'α: καλλιτεχνικά’. 
Πινακοθήκαι τού κόσμου, ανήκουν είς ιδιώτην, είς 
πολυτάλαντο·? Γιάνκη·?. άνωνύμως έζθέσαντα τόν 
θησαυρόν του. χάριν τών θυμάτων του πολέμου. 
Είναι ό «Βικέντιο; Αναστάσιο;» ζα'ι ή «Άπο- 
ζάλυψις».

Ή πρώτη τών είζόνων είναι όχι μόνον καλλι
τεχνικής, άλλά ζαΐ μεγάλης ιστορικής άξίας. δι
ότι διαφωτίζει έν μέρει τάς ασαφείς ζα’ι ασυνάρ
τητους βιογραφιζάς σημειώσεις περί τοϋ καλλι
τέχνου, τάς οποίας μάς έκληροδότησαν οί αιώνες.

ΊΊ είζών παριστά, είς φυσικόν σχεδόν μέγεθος, 
τόν «Βικέντιον ’Αναστάσιον··, Ισπανόν ιππότην 
τοΰ δέκατου έκτου αίώνος ,έν π/.ήρει πανοπλία. 
Είναι άπό τά πρώτα έργα τοΰ Γζρέζο. Έφιλοτε- 
/νήθη ζατά τήν πρώτην περίοδον τοΰ σταδίου 
του, ότε ή καλλιτεχνική μυστικοπάθεια τοΰ Γζρέ
ζο δέν είχεν άκόμη έζδηλωθή μέ δλην τήν δΰνα- 
μίν της. μέ δλην τήν έμπαθή έζείνην πρωτοτυ
πίαν. ήτις έξαΰλώνει, δίδει κάποια·? τραγικήν έ- 
ξιδανίκευσιν, είς τά ώριμώτερα τών έργων τοιυ.

Άλλ’ είναι αρκετά χαρακτηριστική ή είζών 
της έςελίςεως. τήν οποίαν ύπέστη άργότερον ή 
τέχνη τοΰ Γζρέζο, τής πρωτοτύπου ιδιοφυίας του, 
τής έπανεστατημενης καλλιτεχνικής ψυχής του, 
ήτις δραματουργέ: μάλλον μέ Αίσχύλειον τραγι
κότητα, παρά ζωγραφίζει έπί τής οθόνης.

Άπό τό βαθύ καί μελαγχολικό φόντο, είς τό 
οποίον μυστηριωδώς διαγράφεται ή πλαστικωτάτη 
σιλουέττα τοΰ ιππότου Βικεντίου Αναστασίου, προ
βάλλει, ώσε'ι έξιδανικευμένη άπό τά; άκτινοίο- 

λιας τής ζωής, ή μορφή του, έτοιμη νά σάς όμι- 
λήση. όχι μέ τήν γλυκύτητα καί τήν γαλήνην, 
τήν όποιαν θά έπεδίωκεν ένας Τισιανός ή ένας 
Βελασκέζ. άλλά μέ τό πάθος καί τον πόνον ε
κείνον, ποΰ άποτελοϋν τήν ίσχυροτέραν πρωτοτυ
πίαν τών προσωπογραφιών τοΰ Γζρεκο — πάθος 
ζα'ι πόνον, ποΰ συνετάραξαν τήν όπαρξιν τοΰ καλ
λιτέχνου τόσον, ώστε ν’ άποτυπώνη αϋτουσίαν τήν 
Σφραγίδά των είς τά έργα του.

ΊΙ έκδήλωσις τοΰ άνησύχου ζα'ι μελαγχολιζοΰ 
πνεύματος τοΰ Γζρέζο ζαΐ είς αυτά τά πρωτόλεια 
τών έργων του—έάν δύνατα: νά όνομασθή ούτως 
ό «Βιζέντιος ’Αναστάσιος»—έρχεται νά επικύρω
ση τάς όλίγας ζα: ασαφείς πληροφορίας, ποΰ έ
χομε·? περί αύτοϋ καί νά έπιδεδαιώση. οτι πράγ
ματι ό καλλιτέχνη; άπό τής πρώτης νεότητάς 
του διήλθε βίον πλήρη πικριών ζαι: δοκιμασιών, 
όπτις σημαντικώς έπέδρασεν έπί τής μελαγχολι
κής ιδιοσυγκρασία; του καί έδωκεν είς τό καλ
λιτεχνικόν δαιμόνιόν του τήν τελική?? σφραγίδα 
τή; δραματικής άποτυπώσεως τών χαρακτήρων 
τών προτύπων του, ήτις άποτελεί καί τό μυστικόν 
τής άπαραμίλλου τέχνης τών αθανάτων προσωπο
γραφιών του.

Πρό τών είζόνων τοΰ Γζρέζο διήλθον κατά τάς 
πρώτα; ήμερα; τή; έζθέσεως τετρακόσια: χι
λίασε; άνθρωποι.

Ό «Βικέντιος Αναστάσιος» καθηλώνει έν ά- 
φώνω γοητεία πρό αύτοϋ τά πλήθη τών έπισκε- 
πτών. τά όποια δέν θά άπεμακρύνοντο ευκόλως, 
έάν οί φύλακες τοΰ μουσείου δέν ύπενθόμιζον εί; 
αυτά νά προχωρήσουν, διότι υπάρχουν καί άλλοι 
ποΰ περιμένουν νά ίδοΰν.

Υπάρχουν εκτεθειμένα·. είζόνες καί άλλων με
γάλων διδασκάλων, άλλ’ ό «Βικέντιος ’Αναστά
σιος» προσελκύει τους περισσοτέρους θαυμαστάς 
καί προκαλεί όχι απλώς αισθητικήν γοητείαν, άλ
λά βαθυτώτην πνευματικήν συγκίνησιν, διότι μέ
σα είς τό αρχαιοπρεπές πλαίσιόν του φαίνεται ώς 
ή φιυσικωτέρα έκδήλωσις τοΰ ανθρωπίνου πάθους, 
ώ; ή έντελεστέρα έπ! τής οθόνης άναπαράστασις 
τής έξωτεοιζεύσεως τών ένδομύχων αισθημάτων 
ζα: συγκινήσεων τή; ανθρώπινης φυισβως.

e.

Ο κ. Κλ. Τριαντάφυλλου έκτελών συν&έσεις του.

ΛΙ ΗΡΩΙ-ΔΕΧ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Litla Borelli
Κινηματογράφος «PALLAS»

Suzanne Grandais
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΠ ι Ν Α κ ο ό Η κ ι:

ΖΤΑΛΑΓΜΑΤΙΕ5
Κατά τά; έφτμβρίϊχς, ό νέος llpcoO-z—ο^ργος 

ζ. Γούναρη; έδέχθη θερμότατα ςυγναρητή- 
ρ:α. Αύτό ίλειπεν άνθρωπος, άποτε/.ούμενος άπό 
μίαν γεΰ'ΖΓζ. νά μή ϊι;/0ΐ θερμάς έζδη,.ώτε:; 
συμπάθειας.

ν*
Κατά τήν έζραγεϊ'αν πολιτ:ζήν ζρ’.ϊ'.ν όλοι ε- 

Ζήτο-.ν ύπο.ργείον επιβολής κατόπιν τή; ί π : δ ο υ- 
λ ής τών έ’/θρών τοΰ Κλλ'ξν.ιμεΰ. Καί έπήλθεν 
ή. . . διάιλοσ:; τή; Ε&'.λή;. Ανεξερεύνητο’, αί ,οον- 
λαί τού K.p’Oj... Βεν.ζέλου.

***
Κακώς ίσχ-ρίζονταί τινες, στ; ό ζ. Βενιζέλος 

προζαλέσα; τήν πτώσίν τον έφαγε τα μού
τρα του. Ή φράσις αύτή μόνον δ·.ά τόν Κλέαρχον 
ήμποροΰσε νά λεχΟή.. .

* **
Έζ. τών έννέα υπουργών, ο! επτά φέρουν γε- 

νε:α. Ι8ά ήτο μεγάλη άγένε : α νά ζαταζρίνη 
τις τοιαύτην Κυδέρνησιν, διαζρινομένην οιά τήν 
ευπρόσωπον ομοφωνία·; της.

* **
Ό ζ. Βεν.ζέλο; είναι όντως προνοητικός. Ε

πειτα άπό τόσα; χ α λ ε π ά ς ήμερα;, α; διήλθεν 
ώς πρωθυπουργό;, δεν έξέλεξεν ώς τόπον άναπαύ- 
σεω; τήν... Χαλεπόν.

*

Περίεργα πράγματα.
Η ήΟοπο.έ; τοϋ ζινζματογράφο; Μ π ε ρ τ ί - 

νη νά παρουσιάζεται εί; το πανί... ντεκολτέ..
Ό ζ. Βενιζέλος νά τά εύρη στενά, άζ.ριίώ; 

διότι ήθελε νά δράση εί; τά Στενά τών Δαρδα- 
νελλίων.

"·ΞΞ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ r

Προφητικόν μνημεϊον

"Εν έκ τών μεγαλειτέροιν καί ένδοξοπέι.ιων μνη
μείων τών Παραιτίων είναι ή Εκκλησία τών 'Απο
μάχων, είς τήν κρύπτην τή; όποια; αναπαύεται, ώ; 
γνωστόν, ή τέφρα τοΰ Ναπολέοντος τοΰ Λ’. Ό χρυ
σού; βόλος, ό έπιστέφων τήν Εκκλησίαν τούτην, προ
ανήγγειλε τήν Εκρηξιν τοΰ μεγάλου πολέμου άπό 
τοΰ 'Οκτωβρίου τοΰ 1913. ’Ανάγκη νά γνωρίζωμεν. 
δτι ό καβαλισπΓ,κό; κόσμο;, ό κόσμος τοΰ μυστηρίου 
καί τοΰ μυστικισμού θεωρεί τον βόλον τοΰτ'.ιν ώ; 
κακοποιόν. Ό βόλο; άνηγέρθη πρό δύο αΐιόνων. δταν 
ήρξατο πλέον νά δύη ό άστήρ τή; γαλλική; ευτυχία; 
ύπό τήν μοναρχίαν. Έπεχρυσώθη διά πρώτην φοράν 
κατά τό 1Β18 καί οΐ συνησ.τιαμένοι στρατοί τών εχ
θρών τή; Γαλλίας, είσελθόντες είς τό Γαλλικόν έ
δαφος, κατέρριψαν έκ θεμελίων τόν έπί τοϋ θρόνου 
καθήμεν.ν. ΤΙαρήλθον έτη πολλά, τό χρυσοΰν Επί
στρωμα Εφθάρη καί ό Ναπολέων ό I" δέταξε τήν

V

Σχηματίζει Κυδέρνησιν ό ζ. Γοΰναρη; ζαί δέν 
προολαμί:.νε·. υπουργόν τόν ζ. Γ ο υ ν α ρ ά ζ. η ν.

***
Κατά τά; ήμέρα;. καθ’ ά; παρετηοήθη,με

γάλη έλλεί'ϊ'·.; άρτου, μόνον δύο άνθρωποι ήσαν 
ήτ.χώτατοι ζαέ σ.ν'ετων ύπομυνπ;. Εί; ρου;.ευ- 
τή; έξ... Αρτη; ζα: ει; άρτι αφιχθει; ςενος.

V
Κατά τά; προσέχει; έζ/ογά; θά Εκλεγούν πε

ρίπου τετραζόσιο: ,όουλευτα·. Φαντάζεται ζανεί; 
τί ΐδεώδτ; Βουλή θά είναι, άν οί τετραζόσιο·. όου- 
λε.τα· θά τά έχουν ζαί τ ε τ ρ α ζ ό σ ·. α .

V
ΊΙ Το.ρζική Κυδέρννησι; θά μεταζομισθή εί; 

Ίζόνιον. Περιττόν νά προσθέσωμεν. ότι θά ταξβι- 
δεΰση ί ζ ό ν ι τ ο ...

* **
Ό φιλοδούλγαρο; Άγγλος άνταποζ.ριτή; ζ. 

Μποο.τσερ προσεδλήθη άπό φλόγωσιν των οφθαλ
μών. Αφοΰ έβλεπε διαρκώ; φανταστικά; προό
δους τών Β-.-.λγάρων, επόμενον ήτο νά πάθουν 
φλόγωσιν τά μάτια του. Τό Βο.λγαριζόν κραιο; 
έμεγαλύνετο τόσον εί; τά. . . ματια το; ζαι τό
σην έρρ’.πτε σκόνη στά μάτια τού Ευρωπαϊκού κό
σμου, ώστε ά; εύχηθώμεν νά θεραπευθή καί ϊδη 
διά τρωτήν φοράν εί; τήν ζωήν του τήν ά'/.ήθειαν.

Λ
Ειρωνεία.
Έν Πειραιεί εύρέθη νεκρόν έν έκθετον, το ο

ποίον έφερε τό όνομα..· 'Αθανασία.

*
Όρθή άνορθογραφία.
Εί; τό σχολείον ό καθηγητή;. - ΙΙές μου συ. 

Γληγόρη, ή Αυστρία πώ; γράφεται.
'() καθζπή: θοιαιβευτιζώ; ·. Μέ ήττα.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Επισκευήν τοΰ βόλου. Μετ' ολίγον χρόνον ή κατα
στροφή τοΰ Σεδι'ιν καί ή άπώλεια τών δύο επαρχιών 
επληξε τήν Γαλλίαν είς τ ι καίρια, άποδε κνύουσα 
τό δίκαιον τών δεισιδαιμόνων. Κατά τόν 'Οκτώβριον 
παρελθόντος έτους διετάχΟχι ή διά χρυσού στρώματος 
έπένδυσι; τής έφβαρμένη; Επιφάνειας τοΰ βόλ ο. 
ΙΙάντες οί καβαλλισταί προείδον έν τΰ> γεγονότι τού
τη) τόν κίνδυνον. οστις ήπείλει έκ νέου τήν Γαλ
λίαν... καί ό πόλεμος έπήλβεν.

Ή Σάρα Μπζρνάρ ε;· Βερολίνω.

Ό «Αδιάλλακτο;» άφηγείτα· χαριτωμένου ανέκ
δοτον τής Σόί-ρα; Μπερνάρ)

"Οταν ή μεγάλη τραγωδός άπεφάσισε νά παίξη 
εί; τήν Γερμανίαν—τι·· 1905 νομίζω—άφοΰ προεκλή- 
βη Επιμόνως, έσχε τή'ν ευκαιρίαν νιι δώση τολμηρόν 
μάθημα εί; ένα άδέξιον Βερολι.νέζον.Ούτος. παρευ- 
ρίσκετο ώ; τρίτο; είς μίαν συναυλίαν τή; Σάρρα; 

μέ "Αγγλον δημοσιογράφον, ό όποιος, γνωρίζων ο
λίγα Γαλλικά, ϋ.τεχρέωνε τήν τραγωδόν νά τοΰ ά
παντά ’Αγγλιστί. Ό Γερμανός, ό όποιο; έμειδία αΰ- 
βαδώ; άπό τήν άρχήν τή; συν μιλιάς, ήρχισιν αϊφνι- 
δίω; νά γελρά

— Τί έχετε λοιπόν, κύριε; τόν ή,ρώτησεν ή Σάρ- 
ρα Μπερνάρ.

Ουτος χωρίς νιι ταοαχβή άπήντησε}
— ΣΊϊ; ζητώ συγγνώμην, άλλά τά 'Αγγλικά σας 

μέ κάμνουν νά γελώ.
— "Λ; μιλήσωμεν λοιπόν Γαλλικά! εϊπεν ή Σάρρα.
— Ει·χαρίστοις__
ΊΙ Σάρρα τόν ήκουσεν έπί τινα; στιγμάς, ε τα 

ήρχισε νιι χειρ, ι.τιμή, όισάν νά ήσθάνετο δρ Ις 
πόνοι·;. Τήν έ. ωτοΰν

— Τί έχετε, κυρία;
— Τά Γαλλικά τοΰ κυρίου μέ κάνουν νιί κλαίω!

Ή κατασκευή χάρτου.
Ό Ευρωπαϊκό; πόλεμος έπέδρασε καί έπί τής πα- 

'.'■‘γωγίς τι.Γ· χάρτου. ΠλεΙστα εργοστάσια Fvt-z.q 
έλλείψεως εργατών είναι κεκλεισμένα. ά>.λα δέ μό/μς 
έργάζοντα·. ΙΙρό τοΰ πολέμου παρήγον χάρτην W.250 
χαρτοποεία. μεταχειριζόμενα οι; πριότα; ϋλα; ράκη, 
άχυρα, χόρτα και λιιιπιί. Είς τήν Κίναν ό χάρττης 
καιασκευάζιται έκ φύλλων όρύζης. Ό κατ’ έτ.; 
παραγυμινος χάρτης έχει βάρος ενός δισεκατομμυ
ρίου χιλιόγραμμων καί έπιφάνιιαν 40 δισεκατομμυ
ρίων μιτρών. Ό χάρτης, τόν όποιον δαπανώσι καθ' 
έκάοτην αί Εφημερίδες, θά ήρκει νιι καλύψη έ.τ.- 
φάνειαν τετραπλασίαν τή; τών Παρισίων.

Ό πόλεμος και τό ϋ-έατρο:·.
Εί; τό ΙΙαρισ.νόν βέατρον Άντοάν έν συρροή 

πολυπληθούς κοινού έγένοντο αί πρώται. πα- 
ριαοτσσεις τής νέας Έπίθεωρήσεως, ήτις είναι πλή- 
ρ'.)ς πολεμικόιν ιτιισοδίων. Μία σκηνή παριστά τά; 
Εντυπώσει; τού Γαλλικού κοινού έκ τή; έμηανίσεω; 
τβν Γι-ριιαι κών ιίεροτλιιίων. ’Ο πρώτο; κωμικό; Ζε- 
μιε Εμφανίζεται ώ; ό όνομαστό; στρατηγός Κομ
πρών, οστις Εκφράξει τό παράπονό., του. διότι οί 
μεταγενέστεροι τόν Ενθυμούνται μόνον διά τήν περί- 
φηιιον άπάντησίν τ υ πρό.- τόν στρατηγόν Ούέλλιγ- 
κτων καί ούχί διά τ.'ι πολεμικά του καπορθιίιματα. 
Μετ' ολίγον δέ συμφιλιώνεται ό Καμπριόν μέ τόν 
είρημένον 'Αγγλον στρατηγόν, Ενώ ή σκά τοΰ Να- 
τολιοντο; συγχαίρει άμφισέρου; διι'ι τήν Άγγλο- 
γ α λ λ ι κί | ί συμμ αχ ί αν.

"Αλλη σκηνή είναι ή τού «Σιδηρού Λ υκός». ίίστι; 
απαγγέλλει παρωδίαν ένός ποιήματος τού Βίκτονμ-ις 
Ουγκω. ϋ.ταιντσσομένου τήν καταπάτησιν τής υπέρ 
του Βελγίου συνθήκης. Ο Δεμάζ Εμφανίζεται μέ 
κηλιδωμένον πηλίκων νεοσυλλέκτου είς εν χαράκω- 
ιι.'ΐ,οί δέ στρατιώται κατάκεινται έζηντλημένοι,άλλ- 
έγείρι;ντα· όμέοωςώταν ιεντηχή ?ι· δημοφιλές <3σμα.

<-)ά η ανή παράδοξον πώ: παρεστάθη είς τήν σκη
νήν εν χαράκωμα. Ενώ τά σιμβαίνοντα έν τοί; χαρα- 
κωμασιν εί; το βέατρον τοΰ πολέμου είναι τόσον 
/.υ.τηρά. 'Αλλ' ή ιδέα είναι τόσον ύή’ηλή καί ί] Εκ- 
τέλεσις τόσον επιτυχής, βστε πάσα Εντύπωσι; περί 
ΰ'οεβοΰς παραστάσεως έκλείτι-j. Καί ό στρατηγός 
Ζόφρ παρέρχται εί; τήν σκηνήν. Ενώ οί στρατιώταί 
Τ' υ ΰπνωττουν. άλλιί δέν προφέ;«τ ούτε λέξιν καί 
<> σιωπηλός στρατηγός σημειοΐ μεγάλην Επιτυχίαν. 
Εκκοιφ-αντικαι δέ έ.τευφημίαι αντηχούν, όταν στίχοι 

τινες διά τό «σχισμένο χαρτί» τή; συνθήκη; τοΰ 
Βελγίου άναπολοΰν τήν μορφήν τοΰ Βασιλέω; 'Αλ
βέρτου. Εί; τούτον προσφέρεται έπί σκηνής καί πολυ
τελή; τιμητική σπάθη μέ έκλεκτοΰ; καί ένθουσιώδει; 
στίχ,υ; τ·>ί· ποιητού Ρισπέν, οΐτινε; προκαλοΰν πατα
γώδη; Επιδοκιμασίας.

ΟΙκονμ vuwi Σν·.·,,.·,,, καί ν.-.,.ι οωτ,.. Έ.ι, r.„, ,.,ι. · \ .
.ουτ,.,. ; (.,ν,ς ψαί.,ών. ΊΙ νά(,„ Λ,α Δ1|μυχι.
καί ΙΙιθλιοΟηκαι. Ιτρμαφοοδιτος κ·_.ιτικί|. Ό ΕύωπΙδη- καί 
ΐ| Λ. σ.τ ,ινι; Μνροινιι. Κατηγοβητήραιν κατά τών άνδοών.— 
Ια ι.ργα τον Χατζή. Τά δίστιχα τοΰ Ματαανκα.

ΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ είς τόν 
Μητροπολιτικδν ναόν. Σταυ- 
ροκοπηθόμεν, άδελφοΐ Χρι
στιανοί. "Αλλοτε σΐ’νήρχοτ-το 
Οίκουμενικαί Σύνοδοι διά πά
σαν τροποποίησιν- τοιρα ένας 
φεφτα; Επιτρόπων άρκεΐ.Καί 
ήρχισαν άπό τόν φοιτισμόν. 
ΊΙ κατανυκ.τική ποίησις τών 
κηρίων, τών οποίων ή φλόξ

τρεμολάμπει πρό τών άγιων εικόνων, ή φλόξ 
Εκείνη ή άληβή;, άλλά πλήρη; μυστηρίου, θά άνπ- 
καταιπαβή άπό τό Εκτυφλωτικόν καί αϋθαδε; φώ; 
τών ήλεκ.τρικών λαμπτήρων. Ή Εκκλησία Εξομοιοΰ- 
ται πρό; εμπορικόν κατάστημα. Τό ήλεκτρικόν φώ; 
έχει μέσα του τήν κραυγήν τή; ρεκλάμας. Σού ά
φ αίρει τήν ήρεμον σκέψιν, τήν προσήλιοσιν πρό; τό 
αόρατον θειον, τήν διαίσθησιν τή; προσευχής. Είναι 
νεοιτερισμός, άσιμβίβαστο; πρό; τό περιβάλλον τό 
μυστικοπαθές.

Άλλιι καί άλλαι μετορρυθμίσεις, αί όποϊαι άπό 
ιόν Μητροπιιλιτικόν ναόν ταχέως θά μεταδοθούν καί 
ί: τούς άλλους έ.τίκεινται. θιι τοποθετηθούν ανε

μιστήρες. βιι κλεισβή ή κεντξΙκή είσοδος δπως εί; 
τ ί·; καθεδρικού; καβολ-κού; ναούς ζαί Οά χρησιμο- 
.1 - ηθιιύν ιά .τλάγιαι. ’Ετοποθετήθησαν στήμαντραι άρ- 
μοι κύ: άναζριιύσεως.θερμάστραι καί άλλοι νεωτερι- 
σω Νι-ιιίζιιμεν. οτι δλα αύτά δέν είναι καβόλου Ε- 
.τ κυδυιιητ-ζά διά τήν 'Ορθοδοξίαν. Μάλλον Επρεπε 
ν ι ληφθή φρονείς διά νέον Μητρυ.τιιλιτικόν ναόν, 
διότι ό νυν είναι άνεπαρκή; καί είς άζατάλληλον θέ- 
σ ν. καί στερείται Βυζαντινή; αρχιτεκτονικής. Άντί 
δέ άνεμιστήρων καλλίτερον βιι ήτο νά καθιερονντο 
τιι καθίσιιατα εί; πολλαπλά; σειράς, νά ιτυνεπληρυνύ- 
το ή φιονητική ά/.ε.ιονία. άμειλίκτως Εξοβτρακιζουέ- 
νων τών έρρινων ψαλτών, είσαγομέιιιυ καί τοϋ άρ- 
μ >ί·η·. δπερ δέν άντίκειτα·. είς τάς Βυζανπνάς πα- 
ραδι’σει;. καί νιι καθίστατο άξιοπρεπέστερος ό κλή
ρο; ύπό Εποψιν Εμφανιστώ; καί συμπεριφορά;, νιι 
λείι|Ίΐ ή περιφορά τυΰ δίσκου, δστις μονίμω; νά ϋ- 
πιίρχη εί: τήν είσοδον. Αυτιί είναι σπουδαιότερα άτό 
ήλε-ζτρικούς γλόιιπους, καί σήμαντρα μελοδραματικά.

ΊΙ Σάρα ΜπερνΛρ. τό θαύμα τή; ήλικίας, ή άει- 
θαλή; παρά τά έβδομήκοντα έτη. ϋπέστη άκρωτηρια- 
σμάν. Δι' δλα; τά; ηθοποιούς Ελέχθη, οτι. δταν γη- 
ράσουν, δέν είμποροΰν νά έμφαττσθοΰν έπί σκηνής, 
ητ·; μέ τεύ; κάπου; καί τα ψιμμιιβια επιταχύνει τό 
γύρας. Ό κανών αύτό; είχε μίαν έξαίρεσιν. Τήν 
Σάρώ.·. Καί μόνον έπρεπε νιι έπέμβη ή χειρουργική 
ιιαχαιρα διά νά έγκατα?.είΨιι τήν θυμέλην ή θαλερά 
ιέρεια τής τέχνης. Άλλ' ή Σάρα δέν είναι δυτ-ατόν 
νά ζήση Εξω τή; τέχνης. Δέν είμπορεϊ νά δίδη



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

παραστάσεις; θά δίδη διαλέξεις, άναπαςηστώσα β<ά 
τοϋ ωραίου λόγου τας ώραιοτέρας έντυπώσεις τής 
τόσον καλλιτεχνικής καί μεστής Αναμνήσεων ζωής της.

Εις ένα γράμμα πού άπηι'-θιβιε πρός τόν Μπαρρές 
γράφει ι «Μπορούσα νά διατηρήσω τό πόδι μου καί 
νά μένω ξαπλωμένη είς μίαν πολυθρόναν. Άλλ’ δχι. 
Δέχομαι νά είμαι ακρωτηριασμένη, άλλ’ άρνοϋιιαι νά 
μείνω ακίνητη. Ή έργασία είναι ή ζωή μου. Με- 
θαύρισν εισέρχομαι, τώρα μέ τόίν πόλεμον, καί έγώ 
εις τήν μεγάλην οικογένειαν τών Ακρωτηριασμένων, 
δκι τούς όποιους έ δημοσιεύσατε συγκινητικόν άρ- 
θρον».

Ό Μάξ Νορδάου Αποδίδει είς τήν έννοιαν τών 
θεών τόν Ακρωτηριασμόν, διότι τήν άπέσυραν αίφνη- 
δίως άπό τήν δράσιν. έξ ής ουδέποτε θά άπεχωρί- 
ζετο. Οί θεοί άφήκαν νά πέση ή αυλαία, ένφ ή αί
θουσα έδμνεϊτο έκ χειροκροτημάτων καί έσαγήνευεν 
ή Απατηλή Ιδέα τής νεότητος. Ό μέγας ψυχολόγος 
όρθώς διέγνοχτε τι'ιν άνάγκην νά γνωρίζη κανείς πό
τε πρέπει νά Αποσύρεται τής ενεργού δράσεως.

J»- -.«■ ·>«·
Άπεφασίσθη ή ΐδρυσις βιβλιοθι’ικης έν τφ δήμφ 

’Αθηναίων. Έπικροτουμεν εις τήν ιδέαν. Ήτο και
ρός νά Απόκτηση καί ό πρώτος Δήμος μίαν βιβλιο
θήκην καί νά μιμηθή τήν Κέρκυραν, τήν Ζάκυνθον, 
τάς Πάτρας, καί τινας κοινότητας Ακόμη, αί όπίίια 
ήσθιίνθησαν τήν άνάγκην βιβλιοθήκης. Τό ποσόν ό
μως δύο χιλιάδων δραχμών κρίνεται ανεπαρκές.

Άλλ' ή ΐδρυσις αΰτη δίδει Αφορμήν είς εΰρυτέρας 
σκέψεις, άφοριόσας τήν ΑνάγκηΚ’ ίδρύσεως κοινοτι
κών βιβλιοθηκών. Έκάστη κοινότης θά ήτο ευχής 
έργον, δν διέθετε μικρόν έτησίως ποσόν πρός Αγοράν 
βιβλίων στοιχειωδώς αναγκαίων, καί δν άπηυθύνετο 
πρός τάς διευθύνσεις, τάς έκδιδ|?ύσας δελτία γεωρ
γικά. βιομηχανικά, Θά άπετελεΐτο βαθμηδόν χρησι- 
μωτάτη βιβλιοθήκη διά τούς δημότας.

Δύο περίεργοι κίιμτικοΐ άνεφάνησαν άπό τίνος. Ό 
ένας έξ αϋτών γράφει διά συναυλίας, παραστάσεις, 
διαλέξεις, είς δς δέν παρευρέθη. Καί άναγινώσκο- 
μεν· «Δέν ήκουσα τήν Τάδε όμιλήσασαν, άλλά».Καΐ 
έξακολονθεϊ γράφων μίαν στήλην». Δέν παρευρέθην 
είς τήν παράστασιν»,καΐ άφηγεϊται πώς έδιδάχθη τό 
έργον. Ό άλλος κριτικός γράφει διά τά ημιτελή 
έργα τοϋ Χατζή. Είναι ή κριτική τοϋ Δέν. Δέν 
ήξεύρω—-γράφει—δν ύπάρχη άλλος καλλίτερος ιού 
Χατζή. «Μοϋ είπαν» οτι τό τάδε έργον είναι τελειω- 
μένον. «Δέν ήξεύρω» δν είναι καλό. Δι’ εν άλλο έρ- 
γον; «Αγνοώ δν είναι προχωρημένο». Καί έπί τών 
αμφιβολιών στηριζόμενος, κρίνει. Καιρός είναι πλέον 
νά λείψη ή έρμαφρόδιτος αύτή αρνητική κριτική.Ά
φοϋ καλά καί σώνει θέλουν νά γράφουν, δς πηγαί
νουν νά βλέπουν τά έργα, διά νά ήξεύρουν καί τί 
πρέπει νά γράψωσψ·.

ν #
Ή διδάκτωρ τής φιλολογία; καί παλαιά συνεργά- 

τις τής «Πινακοθήκης» δεσποινίς Μυρσίνη Κλεάνθους 
είς τρεις διαλέξεις εις τό Λύκειον τών«Έλληνίδων» 
μάς έδωκε ένα ζωηρότατον καί σαφή χαρακτηρισμόν 
τοϋ Εύριπίδου, Ιδίφ ιός μισογύνου ποιητοϋ. Μέ μίαν 
διαλεκτικήν, ασυνήθη είς όμιλήτριαν, ήν έθέρμαινεν 
ένας φεμινισμός πεισματώδης, κατεκεραύνιοσεν. Αν
τιστάσεως μή ουσης, τό ανδρικόν φϋλον καί έδειξε 
τήν έκτίμησίν της πρός τόν άρχαΐον μισογύνην διά 
τοϋ άφορισμοϋ τών... νειατέρων αδρών. Ήθέλησε 
νά δικαιολογήση τόν τραγικόν τόν έξαπολύσαντα μύ
δρους κατά τής φύσεως — ήτις δέν μεταβάλλεται 
— τής γυναικός διά τοϋ ισχυρισμού οτι ή άπαιδευσία 
τής τότε γυναικός καί ή κατωτάτη θέσις αυτής 
έν συνδυασμφ πρός τόν ανδρικόν δεσποτισμόν κατέ-

Η 

στησαν τόν Εύριπίδην μισογύνην. Έποίκιλε τήν διά- 
λεξίν της μέ έρευναν τοΰ νεωτέρου γυναικείου ζη
τήματος, άπομακρΜ'θεϊσα οΰτω τοϋ αρχικού ζητή
ματος. Αί όμόφυλοι έχεριοκρότησαν συγκεκινημέναι 
τήν Δίδα Κλεάνθους, ήτις τόσον εύγλώττως άπελο- 
γήθη διά τάς κατά τοϋ φύλου των δεινάς κατηγο
ρίας τού Εύριπίδου, δν έχαρακτήρισεν ώς άντιπρο- 
σωπεύοντα σόμπαν τό άσχημον φϋλον έν τή περί γυ
ναίκας γνώμη, παθ’ δλους τούς αιώνας.

=::< #
Είδα τόν Μαπσούκαν είς μίαν διάλεξιν. ’Επρό- 

κειτο περί δημοτικών Ασμάτων. Και συνήφθη μεταξύ 
μας ό έξής διάλογος:

— Τί κάνεις τώρα, Σπϋρο;
— Δίστιχα.
—Έγνώριζα πώς είσαι ποιητής.
— Μιί αυτά είναι τά ιόραιότερα δίστιχα έξ όσων 

υπάρχουν είς τήν πατρίδα μας.
— Δέν μπορώ ν' Ακούσω κανένα;
— Ευχαρίστως, διάβασε. Καί έξήγαγεν έκ τοϋ θυ

λακίου του ένα σιγαρόχαρτο, έφ’ ου άνεγράφετο; 
Κατάλογος δρφανών κορασίων πατρός πεσόντος έ,ν 
πολέμφ.

— Αύτά τά ζεύγη ποϋ Οά παντρέψω είναι τά δί- 
στιχά μου. Άπό αΐπά θιι βγουν οί καρποί τής έκ- 
δικήσεως. Ή ποιητική συλλογή λέγεται «Λευκός 
Σταυρός».

Καί είπα. Νά έπί τέλους ένας ποιητής, ό οποίος 
δέν φαντασιοκόπε!.

Ήν τούτοι ς δέν Αμελεί καί τής πραγματικής ποιή- 
σεως. ’Ιδού τό νεώτερον ποίημά του, γραφέν έπί ΐσΰ 
καταστρώματος τής «"Υδρας» τή 22 Φεβρουάριου, 
αφιερωμένοι’ είς τόν Ναύαρχον Κουντουριώτην.

Ζωγράφος δέν ευρέϋηκε γιά νά οέ ζίυ- 
( γραφίοΐ) 

άλλ’ ούτε και τραγουδιστής για τά οέ τρα- 
( γονδήοη. 

Μόνον έγώ οέ τραγουδώ 
και μέ τ' άγνό μου αίμα 

κάνω για οέ μιά ζατγρατμιά 
κι’ δλη τή>· "Κόρα στέμμα.

Και λέω στδν κόσμο τον πολύ μέ μάΐια
( δακρυοιιένα

πώς τόνομά σου διαλαλει καινούργιο είκο-
(στενά-

•λ· ·««■
'Υπεβλήθη διιι χρονογραφήματος ή έρώτησις; Τά 

έργα τοϋ θαλασσογράφου Χατζή πρέπει νά συμπλη
ρωθούν ύπό άλλου καλλιτέχνου ή νά μένουν όπως 
τά άφήκεν ό άποθανών καλλιτέχνης; Αί γνώμαι δι
χάζονται, άλλά νομίζομεν, 5τι συμπλήρωσις ένός η
μιτελούς πίνακος ύπό άλλου είναι καί άντικαλλιτε- 
χμικόν καί έπικίνβυνσν.Δύναται νά άποβή πλαστογρα
φία μία κακή συμπλήρωσις, καί τότε θά είναι μία 
άσέβεια πρός τόν νεκρόν. Ούτε είναι ευκολον ένας 
καλλιτέχνης νά έχη τήν άντίληι|κν ένός άλλου, καί 
μάλιστα άσχοληθέντος εις ειδικόν κλά&νν τής τέ
χνης. Έν τή ιόρισμένη δέ ταύτρ περιπτώσει ό Χα
τζής είργάζετο κατόπιν έπιτοπίου σπουδής, διότι τούς 
μή τελειωμένους πίνακας τούς είργάζετο κατά παραγ
γελίαν καί συνεπώς αποκλείεται ή φαντασία.’Άλλως 
τε τά έργα του, ένι-οώ τά άπεικονίζοντα τήν ναυμα
χίαν καί τινα σχετικά πρός αι’πήν, είναι σχεδόν τε- 
λειωμένα. Χάριν τής έκθέσεως, ήν έσκόπει μετά ένα 
μήνα νιι διοργάνωση, είργάζετο μετά σπουδής καί 
έπλησίαζε πρός τό τέρμα. Συνεπώς, άς μείνουν ώς 
έχουΐν τά έργα του, διότι αποδίδουν αρκετά ζωηρά 
τήν χαρακτηριστικήν τοϋ Χατζή τέχνην,

ΔΑΦΝΙΣ

Η no ίησις

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Οί «Τάίμς» τοΐ Λονδίνου εΐσήλθον τι'ιν Ιην 'Ια

νουάριου είς τό 130όν έτος άπό τής έκδύσεώς των. 
Άφοϋ κατά διαφόρους έποχάς προέβαινον είς αϋξη- 
σιν τοϋ σχήματος, τό όποιον κατ’ άρχάς ήτο ολίγον 
μεγαλύτερων τοΰ «Ρωμηοϋ», ή εις έλάττωσιν τής τι
μής τοϋ φύλλου, ήδη ίίτε έφθασαν είς τά 10 λεπτά 
ύπόσχονται νά βελτιώσουν τάς έπικεφαλίδας τών 
άρθρων καί τών ειδήσεων των. Είνε, λέγουν, αί έπι- 
κεφαλίδες μιας έφημερίδος τόσον σ.πουδαίον ζήτημα 
ώστε νά έξαρτάται άπ’ αύτών δχι μόνον ή κυκέ.οφο- 
ρία άλλά καί ή άνάγνωσις τών δημοσιευόμενων άρ
θρων καί ειδήσεων.

—ΊΙ συλλογή αντικειμένων έξ ανατολικής πορ
σελάνης τοϋ Ιίίεργκον Μόργκαν έπωλήθη άντί εί
κοσι έκατομμυρίων. Τήν ήγόρασαν οί άδελφοίΝ'τού- 
βην. Ό Μόργκαν είχε τφ 1895 άγοράσπ παρ’ αύ
τών διάφορα Αντικείμενα έξ ανατολικής πορσελά
νης, τά όποια άπετελεσαν τόν πυρήνα τής συλλο
γής του. Τήν συλλογήν των τήν έπώλησαν τότε είς 
τόν Μόργκαν άντί δύο έκατομμυρίων. Μεταξύ τών 
άπστελούντων αυτήν αντικειμένων είνε θαυμάσιος 
άμφορεύς, έκ Σινικής πορσελάνης, έκτιμηθείς άντί. 
ένός έκατομμυρίου.

—-ΟΙ μελλοντισταί δέν έπτοήθησαν άπό τόν πόλε
μον. Έξέδωκαν νέον μανιφέστον, θεατρικόν αυτήν 
την φοράν. Θέλουν τό θέατρον μάλλον κωμικόν 
καί δικαίως διότι άλλως δέν ήμποροϋν νά έχουν θέ- 
σιν έν αύτψ — καί ένθθυσιάζονται «διά τής κόκκι
νες ή πράσινες Αναλαμπές τών καθισμάτων τής 
πλατείας!...» Έν συμπεράσματι, ζητούν νά κα- 
ταργηθή ή σκηνική οικονομία, τό προσκήνιον, ή 
σκηνική δοάσις νά καταλάβη τήν πλατείαν καί τούς 
θεατάς διά νά δημιουργηθή ή έλευθέρα δράσις, ή 
συγχρονικότης, ή έν διαλόγφ Ιλαρότης, ή «άλληλο- 
διαπότιστος» συμφωνία.... Είς τήν ’Αγκώνα θά 
γίνη ή πρώτη «πανηγυρική» διά τάς πανηγύρεις πα- 
ράστασις....

—Ή Σάρα Μπεονάρ ύπέστη Αποκοπήν τοϋ δεξιού 
ποδός, ολίγον άνωθεν τοϋ γόνατος. Ιίρό δέκα περίπου 
έτών, εΰρισκομένη είς τό Μοντεβίβεο,, ύπέστη φλό- 
γωσιν είς τό γέίηι, ύπεβλήθη δέ είς Αναισθητικήν θε
ραπείαν, ή οποία τή παρέσχε πιςοσωρινήν άνακούφ-ι- 
σιν. Έκτοτε δέν έπαυσε νά ύποφέρη· Κατά τήν τε- 
έ,ευταίαν περιοδείαν, ήν έκαμεν είς τό Βέλγιον, είς 

μίαν σκηι.ικήν κίνησιν, έπεσε κατά τρόπην άσχημον 
έπί τοϋ δεξιού ποδός καί ύπέστη μίαν διαστροφήν. 
Έκτοτε οί πόνοι άπό χρόνιοι κατέστησαν όξεϊς, ή 
δέ ήθοποιός ήναγκάσθη νά έπανέλθη ταχέως είς τήν 
έν Μπελΐλ διαμονήν της. Έκεϊ ό καθηγητής ΙΙοτσί 
τήν έπεβκέφθη καί τή έφήρμοσε έν μηχάνημα γύψι
νοι·, τό όποϊ ν τή κατέσηισε Ακίνητον τόν Αρμόν. 
Είς τικαύτην κατάστασιν ή διάσημος ήθοποιός δι- 
ήλθε τούς μήνας άπό τοϋ Λΰγούστοι· μέχρι τοϋ τε
λευταίου Ίανοτ'αρίου. δτε νέα συμπτιόματα έπεδεί- 
νωσαν ιήν κ.ατάοταο'ιν τής Ασθενούς. ΙΙαρέστη τότι 
Ανάγκη νά άφαιρεθή τό γύψ.νον μηχάνημα καί έξη- 
κριβιόθη. ότι σοβαρά ηλόγωσις είχεν έκδηλωθή. Ή 
χειρουργική έπέμβασις έθεωρήθη, δν μή Απαραίτη
τος, ώς Απαλλαγή έκ τών πόνων. Τήν χειρουργικήν 
ταύτην έπέμβασιν έζήτησείν ή Σάρα Μπερνίιρ κατά 
τρόπον έπίμονον. ΊΙ υγεία της είναι ήβη εύχά- 
ριστ ς.

Ό έν Μασσαλίφ άρτι άποθανών ομογενής Μ. Στ. 
Ροδοκανάκης άφίκεν 1 .‘>0,000 είς τήν ’Εθνικήν Πι- 
νακοθήκηιν.

Μέ τήν γενναυιδωρίαν αυτήν έλπϊζομεν πλέον νά 
λυθή όριστικώς τό πολυθρύλλητον ζήτημα τοϋ κτι
ρίου τής Πινακοθήκης.

— 'Ο κ. Βικάτος έφιλοτέχνησε προσωπογραφίαν 
ν ϋ κ. Βενιζέλου είς φυσικόν μέγεθος, ήτις θά άναρ- 
τηθή εϊς τό Δημαρχεϊαν Πειραιώς.

—Ό περίιι ηιιος Ιταλός ήθοποιός Νοβέλλι ιίπεσύρθη 
τής σκηνής. Κατά τήν άποχαιοετιστήριον παιοάστασιν 
έν Μιλάνφ, καθ' ήν έ ιαιξι τόν «ΙΙαπά Λεμπονάρ». ό 
ποιητής Λο.πέζ τον προσιφώνησεν. 'Ο Νεβέλλι άπηγ- 
γειλεν ενα όιραϊον μονόλογόν του «Διά νά τελειωνω- 
μεν». Ό Νοβέλλι θά παραμένη εις τό θέατρον ιός 
Οιασάρχης.

ίί

Έν συνεδρίαις τής 'Επιστημονικής Εταιρείας ό 
γυμνασιάρχης κ. Κοντογιάννης έπραγματεύθι; τό ζή
τημα τών διομολυγήσεωι··· άπό τής γενέσεως αύτοϋ 
μέχρι τής τελεηαίας έξελίξεως. ποιησάμενος λόγον 
περί τε τών προσπαθειών τής 'Οθωμανικής Κυβερ- 
νήσεοις. όπως κσ.ταργήσιι ή περιορίση τά έξ αϋτών 
πηγάζοντα π,υνίμια, καί περί τών ώφελειών, άς αύ- 
ται παρέσχον είς τήν ναυτικήν, εμπορικήν καί δια-
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νοητικήν άνάππυξιν τον έλληνικοΰ έθνους έπί τής 
δουλείας.

Ό κ. Κακριδή; άπέδειξε διά παραδειγμιίτων τήν 
ατέλειαν τή; ΑΙνειάδος τοϋ Βιργιλίοι·, ή; ενικά, κατά 
τινα παράδοσιΐν. ό ποιητής, ώς ποτέ ό Πλάτων. δτε 
έτρέπετο έπί τήν φιλοσοφίαν, έπεκαλέσθη τήν συν
δρομήν τοϋ Ηφαίστου πρό; έξαφάνισιν τών ποιη
μάτων αύτοϋ. ήθέλησε κάι αυτό; νά καύση τήν Α'ι- 
νειάδα. οί δέ νυν κριτικοί δέν δόνανται άσφαλώς 
νά κρίνωσι περί τινων άδιαν.τήτων χωρίων, δν προ
έρχονται έκ τής τών άντιγραφέων άμαθείας ή έκ 
τής άτελεία; τοϋ έργου.

Ό κ. Ν. Παπαδάκης ώιάλησε περί τινων νεωστϊ 
έν Έρετρείςι άνακαλυφ βεισών επιγραφών, αίτινε; χύ
νουν πολύ φώ; έπί τή; λατρείας τής ’Ίσιδος, ήτις, 
ΰπό τήν έπίδρασιν τών Πτολεμαίον τή; Αίγύπτου, 
είχε διαδοθή έν Έλλάδι κατά τού; δύο τελευταίοι·; 
π. X. αιώνας. Ό κ. Ν, Δεκαβάλλας ομίλησε περί 
τή; αρχή; τών λέξεων τής νεωτέρα; 'Ελληνικής π ο σ
φυρών ω καί σουρουπιόνω, καί ί> κ. Έρ. Σκάσ- 
σης, καθηγητής, προσε.τάθησε νά καθορίση τόν χρό
νον, καθ' δν συνέγραψε τό «De re pahlieil» ΐργ· ν 
του ό Κικέρων.

Ό κ. Σαμάρα; γράφει νέαν όπεραν. «όπεραν-μπου
φάν», Κρητικής ΰποθέσεως. Ή σκηνή ΰπόκειτα· εις 
τήν Μεγαλόνησον κατιι τό 1400. Τό λιμπρέττο τής 
νέας όπεράς του ό κ. Σαμάρα; ανέθεσεν εις τους 
λιμπρεττίστα: τή; «Πριγκηπίσση: Σάσσων». ήτι: καί 
πρόκειται νά παιχϋή σύγχρονο; εί; ’Ιταλικόν, Γαλ
λικόν καί Γερμανικόν ίΙέατριν. μεταφραζόμενη.

—ΊΙ έκ τών κ.κ. Ν. Πολίτου. Λ. Μομφεράτου. Δ. 
ΙΓαπούλια, Γ. Σωτηριάδου διοικούσα έπιτροπή τών 
Γενικών αρχείων Ψη· Κράτους άπεφιισισε τήν έκ μέ
ρους τοϋ Δημοσίου άγοράν τής πλούσιας βιβλιοθή
κης τοϋ φερομένου διευήυντοϋ αϊτών κ. I. Βλαχο- 
γιάννη.

— Ό γλύπτη; κ. Ν. Στεργίου. δστι πέ.υσιν ελαδι ν 
υποτροφίαν, διά νά συνέχιση τά; σπουδας του είς 
τήν Εύριόπην. ό έκτελέσας τόν ωραΐιν «’Άγγελον 
τή; Νίκης» είχε τήν ιόραίαν ιδέαν νι'ι άποτν.τωση 
είς ανάγλυφα δλους τοΰ; λαβόντα; τό μετάλλων 
τών «Γραμμάτων καί Τεχνών». Καί πρώτον ήρχσιεν 
άπό τούς ποιητάς κ.κ. Σουρήν καί Παλσιιάν.

— Ό κ. Ψάχε-ς ώιμ’λησεν είς τό Ώδεΐον ’Αθηνών 
περί τών ίλληνικών δημωδών Ασμάτων. Ό δμιλητή; 
έξήτασε τήν ιστορίαν καί τήν έξέλιξιν τών 'Ελλη 
νικών δημωδών ασμάτων άπό τών άρχαιοτάτοιν χρό
νων μέχρι, σήμερον, τόν τρόπον. καθ' δν διεσώθησαν 
καί τά κατά καιρού; διάφορα είδη των.

Μικρά χορωδία έκ μαθητών τή; Βυζαντινή; σχο
λής. τή συνοδεία εγχόρδων οργάνων καί πλαγιαύλου, 
έξετέλεσεν. ως παράδειγμα, επτά έν όλοι δημοτικά 
άσματα διαφόρων εποχών.

— Ό κ. Άντ. Μάτεσης, πρόεδρο; τοϋ Δικηγορι
κού Συλλόγου Αθηνών καί γνωστό; εΐ; τόν φιλολο
γικόν κόσμον, (ομίλησε περί δικαιογόνου τέχνη; και 
αδήλου Δικαίου.

— Έν τώ «Παρνασσιό» ό Σεβ. ’Επίσκοπος Τριοά- 
• δυις «ομίλησε περί τοϋ διωγμού τών 'Ελλήνων το; 
Θράκη; ΰπό τών Τούρκων καί ίδίφ έν τή έπαρχίςι 
Δέρκων.

— Ό κ. Φιλαιδελφεύς ιόμίλησεν είς τήν 'Αρχαιο
λογικήν έταιρείαν περί τών ΒυζβδΛινών μνημείων 
τής ’Ηπείρου καί άνασκαφών τής Νικοπόλεως.

—Ό νέος Έλλην βιολονίστας Γεώργιος Ευσταθίου, 
διπλωματούχο; τοϋ ’Ωδείου τών Βρυξελλών, εδω 
σεν έν Λσνδίνιρ συναυλίαν. δι' ήν έδηιιοσιεέιθη είς 
τίπΰς «Τάϊμς» κολακευτικωτάτη κρίσις. Ό κ. Ευστα
θίου άφίκετο εί; ’Αθήνας.
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— Ό διακεκριμένο; Κερκυραϊος καλλιτέχνης κ. 
Λυκούργος Κογιεβίνας, είσήγαγεν είς τήν Έλλάδι 
τά; pans—fortes, αί όποιοι είναι εί; πλήρη χρή- 
σιν καί έχουν κατακτήση άπό πολλόΑ" χρόνων μέγα 
έδαφος εις τά; Εύρωπαϊκας κοινωνίας. Έν Έλλάδι 
μόλις διά πριότην φοράν έφλιοτεχνήθησαν καί έξε- 
τυπώθησαν ΰπό "Ελληνος καλλιτέχνου eaiix—fortes 
παριστώσαι ίλληνικά τοπεΐα. Ό κ. Κογεβίνας έφιλο- 
τέχνησεν ήδη έπτά τοιαΰτα τοπεϊα καί σκοπεύει νά 
παρασκευάσω ολόκληρον σειράν τοιούτων.

— Η; τήν δραματικήν σχολήν τοϋ Πειραϊκοΰ Ω
δείου, τήν διενθυνομένην ΰπό τοΰ κ. Οικονόμοι·, πα- 
ρεδόθη ΰπό τή; A. Β. Υ. τοΰ πρίγκηΛχ; Νικολάου 
ή παρ' αυτού φιλοτεχνηθεϊσα μετάφρασις τής Γαλ
λικής μονηπράκτοι· κωμφδία; «Ή Ανεψιά τή: Κυρά- 
Μαρίας». ήτι; θέλει παρασταθή λίαν προσεχώς ΰπό 
τών μαθητών τής Σχολή;.

—Ένωρίτατα έφέτο; τό Πάσχα—αρχίζουν καί πα
ραστάσεις τών θερινών θεάτρων. 'Π κ. Κοτοπούλη 
καί ή κ. Κυβέλη θά παίξουν εΐ; Τιϊ δμώνυμα θέατρά, 
των. ό κ. ΙΙλέσσα; είς τό «ΆΟήναιον», ό θίασο; 
Χίκα-Φΰρστ εί; τό Σύνταγμα. ή όπερέττα Παπαΐωάν 
νου εί; τό «ΠανελλήνιΙ»ν», είς τά «’Ολύμπια» ξένο; 
θίασος. ΙΙιθανώτατον νά λειτουργήση καί τό θέα- 
τ;ον Φαλήρου. Νέα συνοικιακοί κτίζονται, εν παρά 
τοΰ; στύά.-υς τού 'Ολυμπίου Διό;, καί εν άλλο εί: 
τό ιικρον τής οδού Λιοσίων, είς τήν πλατείαν τής 
Αττικής.

— Όγδυηκονταέτις άπέθανεν είς τήν παρά τό 
Φιέζολε ήσυχον εξοχικήν τη: οικίαν ή χήρα τοϋ δια- 
σήιιου Γερμανού ζωγράφου Μπαϊκλιν. Κόρη άνθυπα- 
σπιστοϋ τής φρουρά; τοΰ Πάπα, ένυαφεύθη τόν Γερ
μανό" ζωγράφ-ν έξ έρωτος, συνεμερίσθη δέ μετ’ 
αύτοϋ ολην τήν πενίαν καί τά; Ατυχίας τών πρώτων 
χρόνων, αυτή δέ Εγινεν αφορμή νιί άφιεοωθή δρι- 
στικώς τό δαιμόνων τοΰ ζωγράφου τής «Νήσου τών 
νεκρών» εΐ; τήν τέχνην. "Οταν ό Μπαϊκλιν. άπηλ- 
πισιιένο; άπό τά; δυσχεριείας τή; ζωή; του. άιτε- 
φάσισε νά καταταχθή ώ; αξιωματικός εΐ: τήν έλ- 
βετικήν φρουράν τοϋ Βατικανού, ή σύζυγός του ’Αγ
γέλα τόν ήμπόδισε πάση δυνάμει, διότι, ώς είπεν, 
«έιτιιφεύθη ενα ζωγράφον κ(ΰ δχι άξιομιατικόν».

—Ή γνωστέ,τάτη Ίταλί: πρωταγωνίστρια δεσ,τοι- 
νί; Βιργινία Ράϊτερ άπεχιόρησε τή; σκηνή;, προτι- 
ιιήσασα, ώς είπε, νι'ι άπιισυρθή. πριν έγγίση τό τέλος 
τοϋ καλλιτεχνικού της σταδίου. ΊΙ Ράϊτερ διεκοίΟη 
κυρίως εΐ; τά έργα τοϋ Δουμά. τοϋ Σαρδοΰ καί τή; 
νεωτΰσα; έν γένει Γαλλικής Σχολής.

— 'Εν Δρέσδη άνευρέθη τό χειρόγραφον τής κ.ω- 
ΐΌ.ιδία; τού Σαίξπηρ «Οί Συνένοχοι». Έξετιμήθη ή 
άξια του είς 20.000 μάρκα.

Άπέθανεν είς Φλωρεντίαν ό Γεώργιο; Πιτσίνη. 
όστις έπί ετη ΰπό τό ψευδιόνυιιον «Γιάρρο» διετέλεσε 
•χρονογράφο; καί θεατρικογράφος τή; φλωρεντινή: 
έφηαερίδο; «Νατσιόνε». Ήτο ευφυέστατο: καί γα
στρίμαργος, διό καί έτησίω; έξέδιδε τό «Γαστρονο
μικόν Ήιιερολόγιον».

Εί; τήν Ρώμην έδόθη μετ' έ.τιτυχία; νέον έργον τοϋ 
Λι ονκαίίάλ/.ο ή «Υποψήφια», τρίπρακτο; όπερέττα, 
μέ φαιδρόν μουσικήν. Τό λιμπρέττο έγραιρεν ό Φορ- 
τζάνο. Πρόκειται περί τοϋ έτους.. .1930. οτε αί 
σουφραζέται, άποκτήσασαι δικαίωμα ψήφου, τό με
ταχειρίζονται κατά τών άνδρών. Πρ·:κ.ειμένου νά γί
νουν αί έκλογαί, αί σουφραζέται δέν έχουν χρήματα. 
'Αναμιγνύονται μετά τών άνδρών. πλέκεται εν ει- 
δύλλιον μεταξύ ένός πψίγκηπο; καί μια; υποψήφια; 
βουλευτίνας, δραπετεύουν, ένώ έκά.έγεται ώ; άντιπρό- 
σωπο; τών γυναικών εϊ; ουδέτερο; γραμιιατεΰς τοΰ 

φεμινιστικού κ.όμματ.ς. ΊΙ μουσική είναι άκραιφνώς 
Ιταλική.

Λί φοιτήτοιαι if- Ιίανεπισημίου τών Σι ραζ ιι σών 
άπήργησαν, ν .ειδή ό καθηγητή; Ναβαντέρη έοχ.ιιλί- 
ασιν έπί το ρεαλιστικιότερον τόν Δάντην.

Ή Ι'αλερία τοΰ Μι/.άνου άμα τή έκρήξει ϊ.ιι· πο
λέμου έγέμισεν άπό άεργου; ήθοποιυΰς. Ό λυρικό; 
κ.όομος έτρ μοκρατήθη μέ τήν ιδέαν, δτι. ή Ίτα 
λία θά έξήρχετο τή; ουδετερότητας. Άλλ' άνείΐι.^Γ 
ρησαν καί ή έφετεινή περίοδο; άπέθη ανώτερα τών 
άλλων ετών, διότι οί καλλίτεροι 'Ιταλοί, διαμαρτυ- 
ρηθέντων τών συμίιολαίων μί τι'ι Ι'α/.λικά, Γερμανι
κά καί Αγγλικά θέατρα, έπαιξαν έν Ίταλίφ μετά 
έξαφάνισιν ολοκλήρων έτών.

Ίδι.ο; έπαίχθη έφέτο; έν Ίταλίφ ό Βάγνερ μέ 
Γερμανικήν τιλεώτητα. Είς τό Βιίρι έδόθη τό με- 
χ.ι,δραμα Ό Τριστανο; καί Ίζόλδη», εί; τήν Ρώμην 
ή 'ίΒαλκυρία»,είς τό Μιλανον τό «Λυκόφως τών θεών», 
εί; τήν Γένουαν ό «Χρυσό; τοϋ Ρήνου» κλπ.

— Είς τήν Δ ιϋζε προσεφέΐρθη κ.ολοσσιαίιιν ποσόν 
διι'ι νιί πρωταγωνιστήση εί; κινηματογραφικόν ίργον. 
Άλλ’ ήρνήθη, προσποιηθεϊσα κό.τωσιν συνεπείς τή; 
ήλικίας της.

— Ό «Σύζυγος τοΰ Διαβόλου», νέα όπερέττα τριών 
Τριεστίνων, εσχε μεγάλην έπιτυχίαν εί; Φλωρεντίαν 
καί Μιλανον. Μαέστρο; ό Κάζερ. Επίσης εί; τα 
αΰτά θέατρα έσημείωσεν έπιτυχίαν ή κωμι,ιδία ή 
«ήδονι'ι καί τό εγ-κλημα». Ό θίασο; τής Λορέντζο 
ετοιμάζει μίαν ελληνικήν κωμωδίαν, γραφεϊσαν άπό 
“Ελληνα λόγιο1»·.

... . .

Τήν 11 Φεβρ3υαρίου άξιοπερίεργο; καί πλου
σία φωτογραφική εκ.ϋεσι; ήνοιξεν έν Γενεύη, περι- 
λαμίίάνουσα υπέρ τάς 100 φωτογραφία; μεγάλων δι
αστάσεων ελληνικών πόλεων, τοπείων, άπόψεων, τοι
χογραφιών τή; Ηπείρου καί τή; Μακεδονίας. "Οσ- 
τι; έπιθυμεϊ νά πεισθή, δτι ή φωτογραφική δέν είναι 
τέχνη, αλλά καλλιτεχνία, δτι τό δι' αυτή; έπί τή; 
εύαισθήτου πλακός (λτ.τυ.τούμενον δέν είναι μηχανι
κή έργασία, άέ.λά δημιούργημα καλλιτέχνου, πλάσμα 
ποιητοΰ έκλέγοντο; καί διασκευιίζοντο; άνσλόγω; τοϋ 
μέτρου τών έντυπώσεων, α; έπί τή; φαντασία; καί 
τού έξησκημένου δμματο; αύτοϋ παράγει ί) φόσις, 
δέ -ν νιί ρίψη εν βλέμμα έπί τών λαμπρών, τών έξό- 
χω; καλαισθητικών ατμών πινάκων. Είναι άδύναπον 
νιί μή αίσθανθή ρίγος συγκινήονως, βλέπων τήν πότ; 
άγρίαν κιά ρωμαντικήν, πότε μειλίχειον καί γλυκεϊαν, 
πάντοτε δμως έξαισίως ιόραίαν χώραν τή; Ηπείρου 
καί Μακεδονίας.

Οί φωτογραφικοί οΰτοι πίνακες, έργα τοϋ γνω- 
στοτάτου μεγάλου καλλιτέχνου Φ. Μποασσ.’.νΰ, δστι; 
μιτι'ι ζήλου ήσχολήθη πάντοτε εΐ; τήν άτοκάλυψιν 
καί διάδοσιν έν τώ έξωτερικφ τοΰ φυσικού καί τοϋ 
καλίατεχνικοϋ κάλλους τών έλληνικών χωρών, περι- 
λαμβάνουσιν ιλτόψει; τιΰ Όλύμπου, τή; Θεσσαλονί
κης μετά τοϋ έσωτερικοΰ τών διαφόρων έκκλ.ηοιών 
της, τής Πίνδου, τών Ζαγορίων, τών Μετεώρων, τή; 
Δωδιόνης, Ζιιλ.ύγγου, Κασσώπης, Ίωαννίνων, Μάρ
γας, Άχέροντος, ΙΙαρομυθίων, Πηνειού, Μετσόβου, 
Άράχθου, Άρτης, Καλαμπάκας, Μελενίκου, σκηνάς 
έθνικών χωρών κ/Λ. Τό προϊόν τή; έκθέσεω; προώ- 
ρισται διά τόν Ερυθρόν τής Σερβία; Σταυρόν. Πρό; 
τούτοι; υπάρχει συλλ.ιγή άπαράμιλλο; τών διαφόρων 
περιοδειών, ας ό κ. Μποασσονά μετά τοϋ διακεκρι
μένου διευθυντού τής σχολής τών καλών τεχνών έν 
Γενεύη κ. I). Baud-Bovy, μετά τόν τελευταίον Ελ
ληνοτουρκικόν πόλεμον, άνά τά; χιόρας ταύτας έ.τοι- 
ήσατο, και ήτι; συλλογή περιλαμβάνει ηλιοτυπία; μο
ναδικού κάλλους. Περί τρύτων προσεχώς. C· G·

Κατιι την δευτέραν συναυλίαν τής «Αθηναϊκής 
Μανδολινότας» ή ορχήστρα έπαιξε μετ' έπιτυχία; 
δέω ιίσαγωγά;, τή; «l’ique Dame» τοϋ Σωπέν καί 
■ ή; «Gain 1Ι;ν τού Γκαλάντι. Ό κ. Κ. Λάύδας, δι

πλωματούχος, έξετέλεσεν έπί μανδολίνου συνοδείφ 
κλειδ κυμβάλου τό ύ.τ' άριθ. 1 Κονσέρτο τού Μπεριό, 
διακριθεί; διι'ι τήν δεξιότητα καί τήν έκφρασιν.Χο- 
ρΐ.οδία άνδρική έψαλε συνούείφ τής ορχήστρα; πολε
μικόν θούριον, γνωστόν, καίτοι ανέκδοτον, τοϋ άει- 
μνήστου μουσικοδιδασκάλου Παριζίνη, κατ’ ένορχή- 
τ.τρωσιν τοΰ κ. ΛάΙίδα καί τήν «Πεταλούδαν» τοϋ κ. 
Ροδίου, ήτι; ήρισε πολύ, έ.ταναληφθεϊσα. Έν κουαρ
τέττο έκ δύο μανδολίνων, μανδόλας καί κλειδοκυμ- 
Ιίάλου έπαιξε μίαν φαντασίαν έκ τών «Πουριτανών» 
ό γηραιός βιολονσελίστα; κ. Γουίδας, δστις είχε 
χρόνια νι'ι άκουσθή, έπαιξε, συναδευόμενυ; ΰπό τή; 
θυγατρό; τον εις τό κλειδοκύμβαλου, μέ πολλήν τέ
χνην μίαν σερενάταν τοϋ Τόλμπεκ καί έκτό; προ- 
γριίμματος ένα ελληνικόν χορόν. Οί Ουγγρικοί χο
ροί, ών ό εί; μί Ανατολικήν μελοιδίαν καί ό άλλο; 
λίκνιστικός, τι·ϋ Μ.τράμ; ι'ιπεδόθησαν μέ πολλήν άρ- 
μ.νίαν καί τέχνην, καί ή συναυλία έτελείωσε μέ τόν 
εύμορφον βαλλισμόν Huzza irresistibile τοϋ Gra
ziani-Walter.

—■ 'Π τγίτη συναυλία τοϋ Κουαρτέττου Μπουστιν- 
τούϊ διεκρίθη καί διά τήν έκλεκτικότητα τοϋ προ
γράμματος καί διιλ τήν ακριβή έκτέλεσιν. Ίδιως τό 
ΰπέροχον πένθιμον Άντάντε τοΰ Τσαϊκόφση, ή έκ 
τοϋ Σλαυϊκού κουαρτέττου τοϋ Ι'κλαζούνωφ ι'ιποσπα- 
σθεϊσα ωραιότατη μαζούρκα έξετελέσθησαν άψόγως. 
Έπανελήφθη καί το άλλοτε παιχθέν θαυμάσιον Κου- 
αρτέττο εί; φά μεέζον τοϋ Δβόρακ.

- Τό «Λύκειον τών Έλληνίδων» διά τών μηνι
αίων Μουσικών πρπεσπερίδων παρουσιάζει δείγματα 
τή; μουσική; έπιδόσεως τών Έλληνίδων. Κατιι τήν 
τρίτην πρωσπερίδα ήκούσθη τό βιολί τή; κ. Μπου- 
στιντούϊ (τό γένος Γεωργαντοπούλου), το τραγούδι 
τής κ. Σκέπερς, Ε/.ληνίδος τήν καταγωγήν, καί τή; 
δ'.δο; Ξανθιίκη, τό πιάνο τή; κ. Βελουδίου, έκδηλω- 
θείση; ιί; όλα; τά; έκτελέσει; φιλοτίιιου προσπά
θεια; πρό; έντελεστέραν όσον τό δυνατόν άπόδοσιν.

Ό κ. Σαϊφερ, καθηγητή; τ ϋ Ωδείου Λόττνερ, 
εί; τήν συναυλίαν του έξετέλεσε σιιοδείφ εί; τό κλει- 
δοκύμβαζ.ον τής δεσποιν. Ναοΰμ μίαν σονιίταν τοΰ 
Μ.τράμ; καί έν «Κονσέρτο- διά βιολί τοϋ Μπετό- 
ίϊεν μέ πολλήν τέχνην, μόνο; δέ, τοϋ Μπάχ τό δυσκο- 
λωιαιον ■ (Ίιμυιιιιΐιι·», εΐ; τό όποιον έδειξε σπάνια 
πλεονεκτήματα δεξιοτεχνίας.

Ή τρωτή έηέτος «ώντισιόν» τοϋ δραματικού 
τμήματα; τοϋ «Συλλόγου τών Ερασιτεχνών» μ·.ί; πα- 
ρουοίασεν εξ έρασιτέχνιδα; καί δύο έρασιτέχνα;. Ό 
κ. Ζαλιόνη; έπαιξε πέρυσι πόσον ωραία εΐ; τήν «Εν- 
ζενύ», ώστε πρέπει νά μείνωιιεν μέ τήν έντύπωσιν 
εκείνην. ΕΙχεν ώς αξιωματικό; ώραΐιιν παράστημα 
εις την Γαλλιστί παιχθεϊσαν παιγνιιόδη σκηνήν τοϋ 
Στό.τ «Ή θεία μου», άέ.λά τόν ήδικει ή λεπτή φωνή 
του. ΊΙ δεσποινίς ντε Βέλε. αληθινόν πρότυπον δε- 
καοκτιιέτιδο; κόρης, μέ άνθηροτάτην άμορφιάν, ήτι; 
έματαίωσε τήν προσπάθειάν της νά ΰποκριθή τήν 
σεβαστήν θείαν έν τή μεταμορφιόσει. ΊΙ Δί; Κοτ- 
τρέλ ώ; υπηρέτρια πολύ καλή. Το άλλο ίργον, ή 
«Μαριγώ», ξένον, αλλά διασκευασθέν ΰπό τοϋ κ. Λι- 
δωρίκη, ήτο κατάλλτ)λον διιε παιδία.

Ό νεαριότατος κ. Λ ϋρο: έπαιξεν έν τούτοι; μέ 
ζωηρότητα καί ευστροφίαν. ΊΙ Δίς 'Αμτελά, καίτοι 
άντεκατέστησεν άλλην τήν προτεραίαν μόλις, δέν ήτο 
δέ είς τόν ρόλον της. δστις είναι λυρικό; μάλλον — 
ώ; ιιπέδειξεν είς τήν ιόραίαν απαγγελίαν δύο ποιη
μάτων έδειξεν εν τάλαντον άναμφισβήτητον. ΊΙ 
φωνή τη; διαυγής, μεταλλική, απροσποίητος, διαθέ
τει τόν άκροατήν συμπαθέστατα. Ή Δίς ΙΙεσματζό-
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γλου ώς υπηρέτρια άγροϊκ.,'ς, χαριεστάτη, μέ πολλήν 
ϋπόκρισιν καί αφέλειαν, ήτις ένεπιιίησεν έξαιριτικήν 
έντύπωσινι Αϊ Διδες Δαλεζίου καί Προϋελεγγίου ά 
«ήγγειλαν δχι. τεχνικά, άλλά οπωσδήποτε μέ αίσθημα. 
Ύπό έπσψιν μελέτης αληθινά υποδείγματα διά τούς 
έξ επαγγέλματος ηθοποιούς μας. θά συστήσωμι’ν μό
νον καλλιτέραν έκλογήν έργων.

Ό «Σύλλογος τών ’Ερασιτεχνών» διωργάνωσεν ε
σπερίδα υπέρ τής σχολής τών Απόρων παίδων έν 
τφ Δημοτική Οεάτριυ. Κατ’ αύτήν έπανελήφθη ή καί 
άλλοτε παιχθεϊοα « Ελληνική Στουΐτ» τοΰ κ. Μαρσίκ 
μέ τό Άνατελική; χροιάς εμβατήρων—τό πένθιμοι· 
έμύατήριον καί τό ωραιότερου όλων ’Αττικόν Πά
σχα μέ 'Ελληνικήν καθ’ αύτό μελωδίαν, άριστοτε- 
χνικώς έρμηνευθείσαν. Τό δραμάτων «"Οταν βρα- 
διιάζει» τοΰ κ. Κορ.μηλά είχε παιχθή ιλτό τήν Κυ- 
βέλην πρόπερσι·. ΊΙ Δίς Άμπελό, ή είς βραχύτατοι· 
διάστημα άλματικώς προοδεύουσα, έπαιξε μέ λεπτό
τητα καί αίσθημα, καθώς καί οί κ.κ. Κατσογιάννης 
καί Οικονομίδης. Τό άσμα τής κ. Στρατού είς τόν 
«Σϊγφριδ» πολύ καλό, άνώτερον είς τάς υψηλά; φω
νής. ΊΙ χορωδία έτραγούδησε ένα σχολικόν άσμα 
τοΰ κ. Καλομοίρη καί έν άντιθέσει τό «Τσοπανόπου
λο» τοϋ κ. Κόκκινου, τό όποιον ύπειρ,ήρεσεν ώς γνη- 
σίως 'Ελληνικόν. Τό ύπέροχον έμβατήριον «Τσνχά- 
ουξερ» τοϋ Βάγνερ συνεπλήρωσε τό πρόγραμμα, ποι- 
κιλθέν καί διά κινηματογραφικής έπιδείξεως τοΰ Με
γάλου Σπηλαί α· καί τής Χίου.

— Άπεφασίσθη πρωτοβουλία τοϋ πρίγκηπος Χρι
στόφορου καί συμπράξει τοϋ Ωδείου 'Αθηνών ή όρ- 
γάνωσις μεγάλης Συμφωνικής ορχήστρας, ήτις νά 
δίδη υπαιθρίους συναυλίας τό θέρος είς τό Ζάπ.τειον 
κάι τό Σύνταγμα, ί)ά μετέχουν δ’ αυτής κυρίως κα- 
Οηγηταί τοΰ Ωδείου καί οί έκάστοτε άποφοιτώντές 
έκ τών Ωδείων, θά είναι αυθύπαρκτος οργανισμός, 
μέ ίδιαν διοίκησιν καί διαχείριση·. θά διοικήται δέ 
ΰπό έπιτροπής, ής Οά προεδρεΰη ό πρίγκηψ Χριστο- 
φόρος. Είς τήν επιτυχίαν τής θανμασία; ιδέας Οά 
έπικοΐ'ρήση βεβαίως ή Κυβέρνησις καί ό Δήμος, δι
ότι άπαιτεϊται χρήμα, άφοϋ Οά συμπράττουν άνεγνω- 
ρισμένης άξίας μουσικοί. . ή δέ τιμή τής είσόδ υ Οά 
είναι μικρά, καθότι α! συναιλίαι σκοπούν τήν διαπαι- 
δαγώγησιν τοϋ λαού.

Θά έπρεπε νά συστήση τις εις τούς οργανωτής ό
πως τό ρεπερτευάο περιλαμβάνη έν αρχή τουλάχιστον 
τεμάχια, κατάλληλα διιι τήν λαϊκήν διανόηση·, ήτις 
βαθμηδόν θιι προσοικειωθή καί πρός βαθύτερος συν
θέσεις. Ό καθορισμός τής ιόρας — έλέχθη ότι τήν 
νύκτα θά δίδονται αί συναυλίαι. — έχει σημασίαν καί 
καλόν θιι ήτο νά μή αποκλεισθούν καί αί ώραι τοΰ 
άπογεύματος. Πρός τούτοι; αί συναυλίαι πρέπει, νιι 
είναι ούχί μηνιαίοι, ώς ήδη γίνεται, άλλ’ εβδομα
διαίοι. Ούτε μέ τό σταγονόμετρου νά παρέχεται ή 
μουσική, ούτε πληθωρική. ΙΙαν μέτρον άριστον.

— Ό κ. Σωτηιριάδης, έξακολονθών τάς κατά Σάβ- 
βατον φροντιστηριακής παραδόσεις του, ώμίλησε πε
ρί τοϋ ρωμαντικοϋ μυθιστοιρήματο; «Καλλίμαχος καί 
Χρυσορρόη», ώς κα! περί τοϋ Βελθάνδρου καί τής 
Χρυσάντζας.

— Νέα έργα Οά δοθούν προσεχώς ύπό τ ϋ θιά
σου τοΰ Δημοτικού Θεάτρου ή «Κορσικανική Έκδίκη- 
σςι», τού κ. Μαρσίκ. ή «Μάρτυς» τού κ. Σαμάρα, 
ή όπερέττα «Βέρα Βιολέττα» καί τό «"Ονειρον τοϋ 
πιερότου» τοΰ κ. Λαμπελέτ. Κατά τήν θε
ρμήν περίοδον θά παιχθοϋν ΰπό άλλων θιάσων ή όπε
ρέττα «Πίκ-ΝΤκ» μέ κείμενον Λάσκαρη καί Μουσι
κήν Σακελλαςίδου. μία όπερέττα τοϋ κ. Ν. Λαμ- 
πελέτ μέ κείμενον Νιρβάνα, άλλη μέ μουσικήν Άστε-

ριάδου καί κείμενον Άσπρέα καί Τετάρτη τής δεσπ. 
Λαμπίρη, ή όποια έγραψε καί κείμενον και μουσικήν.

— Ό κ. Λέων Ευστράτιου εις την δευτεραν συ
ναυλίαν του έν τώ Δημοτικψ Θεάτρφ συνεδυασε πλεϊ- 
στα πλεονεκτήματα δεξιοτεχνίας, εν τή έρμηνειφ τ.·ϋ 
Μ.τετόόεν, τοϋ Μπραμς, τού Σοίμπερτ, τοϋ Σοπεν, 
τοΰ Λίστ καί άλλων. Είναι έκτελεστής τόσον γοη
τευτικός, αποδίδει μέ τόσην απλότητα καί σαφήνειαν, 
άπέχουοαν συναρπακτικων εντυπώσεων, τας Ουσκο- 
λωτερας συνθέσεις, έχει τόσον βαθεϊαν αισθητικό
τητα. άποιςρέουσαν απο τήν ίδικήν του ψυχήν. ώστε 
δικαίως να θεωρήται ώς υπεράξιος μαθητής τοϋ 
Ηαδερεφοκη. Τον χαρακτηρίζει θερμοτης εις το παί- 
ξιμον του, ειλικρίνεια είς τήν έκφρασιν, τάκτ άσφ·α- 
λές, λεπτότης είς τό «τουσέ», αίσθημα άβρον. Αϋτών 
όλων τών τεχνικών, άλλά καί έμφυτων ιδιοτήτων 
κάμνει τήν προσηκουσαν χρήσιν. Εις τούς ήμιχρω- 
ματιομούς άπαλος, εις τά κρεσέντα δχι άποτομος, 
είς τα φορτισιμα ήχηρός, άλλά καί διαυγής.

Τό πρόγραμμά του δεν ήτο όμοιογενές, επίτηδες 
διά νά δοθή ούτω ευκαιρία νά έκτιμηθή έν τή ποι
κιλία τών συνθέσεων ή ακριβής καί ά\άλογος άντί- 
ληψις αϋτών. Καί άπέδειξεν, Βτι είσέδυε πάντ-.τε 
εις τό πνεύμα καί είς τήν ψυχήν έκαστου μουσουρ
γού·. ’Εξαιρετικήν μνείαν θά καμωμεν δ.ά τό «Ιμι- 
pl'omplu» του Σοίμπερτ. καθ' ο εδειξεν έκτακτον 
αβρότητα, διιι τήν Σονάταν I,έργον 57) τού Μπε- 
τοίιεν, την μεγάλην αυτήν καί βαθειαν έμπνευσ.ν, Ίν 
απέδωσε μέ δύναμιν καί ακρίβειαν διά τάς δυς- 
κολωτάτα; «Βαριασιόν» τοϋ Μπράμς έπί θέματος 
τ ·ΰ ΙΙαγανίνη, τάς οποίας πέρυσιν έξετέλεσεν ό 
Γκοντόφσκη, καί διά την «Μπαλανταν» τοϋ Σοπέν. 
Είς τό τέλος άφήκε δύο ελκυστικός, ελαφρότερα; 
καί γνωστοτέρας συνθέσεις, τήν «Σπουδήν ύπό μορ- 
ΐ| ην στροβίλου» τοΰ Σαιν-Σάν; καί τήν Ουγγρικήν ρα- 
ψφδίαν τοΰ Λίστ. 'Απαράμιλλος καί είς αύτάς διά 
τήν ελευθερίαν καί τήν ζωηρότητα.

— ΊΙ έμφάνιοις τοϋ «ντιζέρ» καί συνθέτου, κ. 
Τριαιταφύλλου έχαιρετίσθη συμπαθέστατα. Είπε — 
είναι ή λέξις — διάφορα άσματα, σννοδεύων ό ίδιος 
τιι λόγια διά τοΰ κλειδοκυμβάλου.

Μετά τόν Φαρκοά, δστις έγοήτευσε καί τήν Ρο- 
ξέλ, είναι ό τρίτος «ντισέρ», οστις μάς έμύησεν είς 
τόν φαιδρόν καί θελκτικόν συνδυασμόν απαγγελίας 
καί άσματος. Είναι δέ δυσκολώτατον τό είδος αύτό. 
'Ενώ είς τό μελόδραμα ή μουσική κυριαρχεί καί υπο
βοηθούν αυτήν τά λόγια, είς τήν σανσονέταν αί λέ
ξεις είναι τό πάν καί ή ύπόκρουσι; βοηθητική. Ό κ. 
Τριανταφύλλ:υ κατώρθοκτε νά άρμονίση μέ πολλήν 
χάριν στίχους καί μελωδίαν. Φυσιογνωμικής ίσως 
δέν είναι τέλειος, διότι ή εκφρασις τοϋ προσώπου 
καί αί κινήσεις πρέπει νιι εκφράζουν όλόκληρον έν- 
νοιαν καί ν' άναπληροΰν πολλά μή λεγάμενα. Γενικώς 
όμως είναι χαριέστατος καί άφελής. Δύο ύιρας διήρ- 
κεσε περίπου τό πρόγραμμα καί δέν έκουράσθη κα
νείς. Απ’ έναντίας, έζήτει τό άκροατήρι-ον καί... 
συνέχειαν.

"Πρέσαν περισσότερον τό «Μή κλαίς, μπεμπέκα», 
τό «ώ γυναίκά μου», — έκτός τοϋ προγράμματος 
λεχθέν — δύο μελαγχολικά, «’Άνθος τοϋ ποταμού» 
καί «’Έλα». Έτραγούδησε καί τάς γνωστός μελοιδίας 
του. τό «ΙΙαληό τραγούδι» και τό «Είδα μάτια».Μίμος 
είς τή.· προφοράν άνεδείχθη άριστος είς τό τσιγγά- 
νικο θί'αγοΰδι «Μάϊ—Μάϊ». Τό σφύριγμά του — 
άπλοΰν καί διπλοϋν —- άπετέλεσε τό κλοϋ τής έσπε- 
ρίδος. Τό «Εις τάς οχθας τής Ριβιερά» ΰπερήρεσε. 
Άλλά διατι ό κ. Τριανταφύλλου μάς παρουσιάσθη 
ώς Παρισινός; Μόνον εν άσμα είχε λαϊκόν Έλλη
νικόν χαρακτήρα, είς τό όποιον άπήχει έκ τών πα
ρασκηνίων ή φωνή τής δεσπ:ινίδος Κωνσταντοπούλου. 
Ένφ ήδύν^το νά γίνη ό εισηγητής τή; Ελληνική;

σανσονέττας, τονίζων, άντί ξένων, ελληνικούς στί
χους. ο.τως επίσης και τήν Έ/.Ληνικήν δημώδη μου
σικήν ηουνατο να έκμετα,.Λειωη και κατ’ αύτό; τας 
έν μυρωπη περιοδείας του.

Της Διοος Κωνσταντοπούλου ή συμμετοχή είς τήν 
συναυΛίαν ΰπήρξεν άρμονικωτατη δια τήν θεΛκτικην 
άφεΛειαν της εμφανισεως της καί τήν γλυκύτητα 
τη; φωνής της, ής Τά χαρίσματα εδειξεν είς τήν 
«Καρδιά της ,νιιρκας» και εις το Ναπομ.τάνικον εί- 
δυΛΛίον «ώαντα Λουτσια». ΊΙ Δίς Κωνσταντοπού
λου «α είχε μεγάλας έπιτυχίας, έάν έστεργε νά παί- 
ξ|1 με θίασον.

— _ Ο «Σύλλογος τών Ερασιτεχνών», π1;οθύμως 
και αφιλοκερδώς παρέχων τήν ύπ.στήριξίν του δι- 
ωργανωσεν εσπερίδα και ύπερ τής «Εταιρείας τών 
θεατρικών συγγραφών*. Ό κ. Ζαλώνης απήγγειλε·· 
εις τό -τροσκην.ον ενα μονόλογον, γραφέντα έπίτη- 
δες συνεργασιφ θεατρικών τινων κα/,αμπουριστων 
συγγραφέων, σατυρικόν τών συμπιρμξάνων διά τήν 
παραστασιν. Ιίαρεσταθη κατόπιν έν ανέκδοτον δρα- 
ματιον τοϋ κ. Λιδωρικη, τοΰ όποιου ή σκηνή ύπο- 
κιιται εντός τών φυλακών. ΊΙ σύζυγος τοϋ Διευθυν- 
νου συναντάται μέ ένα κατάδικον δικηγόρον, δστις 
την είχεν άγαπήοη άλλοτε καί είχε φονεύση έξ αι
τία; αυτή; τον αντίζηλόν του. Ζητεί έκβιαστικώ; 
παρ αυτή; νιι τοϋ διευκολύνη τήν δραπέτευσιν, ε
κείνη άκουσα συναινεί, άλλά φεύγων γίνεται άντι- 
ληπτος και φονεύεται ΰπό τών φυλάκων. Ό σύζυγος, 
οστις εισέρχεται αίφνιδίως, έννιιεί ότι ή γι·ναΐκά του 
είναι συνένοχος, υποτίθεται δέ ότι «ά λάβη είς 
τά; φύλακας τήν θέσ.ν τοϋ άποδράσαντος. "Εχει 
χάσματα τό έργον καί πυροβολισμούς άφυπνίζοντα; 
βιαιω; το ακροατήρων. Δεν λείπει καί τό φύσηαα τού 
βορρηα, το γνωστόν καί έξ άλλου έργου. Ή Δίς 
Αμπελό είς τήν τρίτην αύτήν έμφάνισίν της __ είς

τόσον ολίγον διάστημα — ύπήρξεν ακόμη καλλυτέ®»’ 
-ις τον δυσχερή καί περίεργον καί σχεδόν άχαρα- 

κτήριστον ρόλον της κατόιρθιοσε μέ τήν τεχνικήν 
υποκρισιν της,ώστε να συγκρατιμηι τό έργον.Ό κ_Κα- 
τσογιαννης καλός, ό κ. Οικονομίδης ακαταλληλότα
τος τον ρολον διευθυντοϋ φυλακών.

Τό ακροατήριου άτεζημμόθτ, μέ τόν έξοχον λυρι
κόν διολόγον τοϋ Μυοσε «Νύξ ’Οκτωβρίου». Ό κ 
Καμαρα; ώ; ποιητής καί ή Δίς Δαιιασκηνοϋ ώς Μού
σα υπηρςαν εφάμιλλοι είς τελειότητα περ.παθούς ά- 
παγγελιας, βοηθούση; καί τής πωητικής σκηνογρα
φίας. Η Λίς Κωνσταντοπούλου έζωντάνευσε μέ τήν 
φωνήν της, τήν έχουσαν ικανά δραματικά πλεονεκτή
ματα. το ερωτικόν άσμα τοϋ Σίγμουνδ έκ τής «Βαλ- 
κυριας» τού Βάγνερ καί τό γνωστόν άσμα τοϋ κ. 
Σαμαρα «Μανα καί γυιός». Είχε καί μίαν έκπληξιν 
η εσπερις. 1ήν έμφάνισίν διά πρώτην φοράν ώς 
ντι,ερ τοΰ κ. Αγγέλου Βουτσινά, οστις είπε μέ μου
σικήν υποκρουσιν σατυρικά ποιήματα, γραφέντα δι’ 
αυτόν και μελοποιηθέντα ύπό τοϋ ίδιου. Είπε τήν 
«Πενθεραν» τού κ. Δημητρακοπούλου, τόν «Άδήλω- 
τον» του κ. Άννίνου, οστις ήρεοε κα1 τύ ν„.
νοικεσιον του Μητρούση τού κ. Δημητρακοπούλου, 
οπερ απητει περισσοτεραν μιμικήν. Ό συγγραφεύς 
θα τον απηγγελλε καλλίτερα. Εκτός τοϋ προγράμ
ματος είπε καί τήν σανσονέτταν «Θέ νά βγάλω τό 
χακί», καταχειροκροτηθείσαν. ΊΙ έσπερίς έτελείωσε 
με το τελευταιον ανέκδοτον έργον τοϋ άειμνήστου Δ. 
Κορόμηλα το «Ξεσχισμα τής γόπας», τό όποιον διά 
πρώτην ηδη φοράν παρεστάθη έκτοτε. ΊΙ Εται
ρεία ηθέλησε νά έμμείνη, καλώς πράττουσα, εις τήν 
τακτικήν.να παρουσιάζη καί παλαιούς συγγοαφείς έ
κάστοτε. Ή κωμφδία είναι χαριτωμένη, καίτοι ά- 
πλουστατη. Επαιξεν ωραιότατα, καίτοι τό πρώτον 
έμφανισθεισα η Δι; Λάσκαρη, συνεχίζοινα έμπρά- 
κτω; τόν θεατρικόν συγγραφικόν ζήλον τοΰ πατρός

Άναμνηστιν.ή στήλη Σαλαμϊνος

της. Πολύ καλός ό κ. Παναγόπουλος εις τόν ρόλον 
του πενθεροϋ έ.-ιίσης ό κ. Λούρος ώς γαμβρός, συμ
παθέστατοι δε αι δεσποινίδες Σταίκου καί Χατζή- 
πετρον. 1

Προσεχώς θά γίνουν τά άποκαλυπτήρΐα τής άνα- 
μνησηκής στήλης τών πεσόντων Σαλαμιττων.
• ·ΤΪ|ν μΐ“ν. πλειΌ“ν Ί^οει τήν προτομήν τοΰ 
Εθνομαρτυρος Βασιλέως Γεωργίου, κάτωθεν αυτής 

τα όνόματα τών πεσόντων Σαλαμινίων καί ύπ’ αυτά 
την ναυμαχίαν Λήμνου.Εΐς τήν έτέραν,τήν προτομήν 
Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου καί ύπ’ αύτήν τήν 
ναυμαχίαν Σαλαμϊνος. Είς τήν τρίτην, τό μετάλλων 
του ΕέΛηνοτουρκικου πολέμου καί ύπ’ αυτήν έφε
δρον, ον ΰποδέχεται ή σύζυγο; καί τό τέκνον του, 
προσφέροντες αύτφ ψύλλον δάφνης, καί είς τήν Τε
τάρτην τό μετάλλων τοϋ Έλληνοβουλγαρικοΰ πολέ
μου και ύπ’ αύτό μίαν έφοδον έκ τής μάχη; του 
1\ΙΑΧΙ^·

.. θ ?■ Κ· -τρό δώδεκα έτών έξέδωκεν
εν όραμα λυρικόν, τήν «Τρισεύγενην», έκτοτε δέ δέν 
απεπειράθη νά τό ζευγαρώση. Ή «Τρισεύγενη» δέν 
παρεσταθη μέχρι τοΰδε, δι’ οΟς άκριβώ; λόγους καί 
απετυχεν η παράστασις, ήν φιλοτίμως διωργάνωσεν 
η έκ Παρισιων τόσον ένωρίς έπανελθοΰσα κ. Ζηνοβία 
Παρασκευοπούλου. Ώ; Ιδέα τό έργον είναι καλόν, 
«λλ η διαχειρισι; της ύποθέσεως ύστερεΐ ύπό τήν 
εποψιν τη; τεχνικής οικονομίας. Ό μακαρίτη; Χρη- 
στομανος, γνωστής τής σκηνής, ύπέδαξεν άλλοτε 
εις τον ποιητήν τήν άνάγκην τής ψαλίδος. Άλλ’ ό
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κ. Ιίαλαμά; αγαπά πολύ τά πνευματικά του τ®κν“> 
έστω και ελαττωματικά, καί ήρνήθη πάσαν έπί τά 
βελτίω διά τήν άπό σκηνή; διδασκαλίαν διόρθωσιν 
τον έργου,δπερ έχει τό μειονέκτημα ή δράσις νά γίνε
ται εί; τά παρασκήνια και νά περί ρίζωνται τά π,;όσω 
πα εί; αφηγήσεις. Παρουσιάζει τούς ηρωά; του, οι ό
ποιοι άλλως τε δέν είναι υπαρκτοί, άλλά μάλλον 
συμβολικοί — χωρίς να ήξευρη πώς νά τού; μετα- 
χειρισΟή. Ή αδυναμία αυτή τοΰ ποιητού τόν έξδϊθη- 
σεν εί; διαλόγου; διεξοδικού;, καθιστώντας τδ έργον 
κουραστικόν με τάς τέοσαρα; πράξεις τον εί; εξ ει
κόνας καί νυσταλέοι·; τ ί·ς άκςοατας.

Ή υπόδεσις είναι γνωστή έκ τον δημοσιευθέντο; 
τόμον. Χαρακτήρες σαφώς διαγεγραμμέν δέν υπάρ
χουν. Ή Τρισεύγενη δεν είναι καθόλου εϋγενής ή- 
ρωίς. Μέ δλου; τά βάζει καί δλοι τής ρίχνονται. 
Λείπει ή λεπτότης τοΰ χαρακτήρας, εί; τρόπον ώστε 
καί αύτό; ό θάνατό; τη; νά μή συγκινή. Εάν άπέ- 
θνησκεν έπί τή; σκηνή;, δά έκέρδιζεν οπωσδήποτε 
τό έργον σκηνικώς. Άλλά καί τά άλλα πρόσωπα δέν 
Ανταποκρίνονται εις τά; Αξιώσεις τής τέχνης. , Ό 
άγροφύλαξ, ό έκπροσωπώδ- τήν κατωτάτην άντίλη- 
ψιν, απαίσιος μέχρι κωμικότητο; καί ό βιολιτζής, ο 
έκπ;«ισωπών τόν ποιητιήν — οί δύο Αντίθετοι χαρα
κτήρες — άτονος μέχρι; άνιαρότητο;. Αί σκηναί εί
χον σκοπόν νά μάς δώσουν ήρωας καί μάς παρουσί
ασαν σκιάς, ποικιλλόμενα; άπό έν ύδρεολόγιοίν μια; 
καί ήμισεία; ώρας! Ό δεατή; Αδυνατεί νά έξηγήση 
μερικά πράγματα, ώ; λ. χ. διατί ή Τρισεύγενη κατα
φέρεται κατά τοϋ καλού άνδρό; της καί προτιμά 
τόν έχδρδν αυτού, ένα τιποτένιον; Άγαπάται 
τό άνδρόγυ.ον, άλλά δέν είναι πλασμένοι ό ένα; 
διά τόν άλλον· είναι ή δικαιολογία. Άλλ’ αύτό ούτε 
φαίνεται, άλλ* ούτε καί ταιριάζει εϊς μίαν υπερή
φανοι Ρουμελιώτισσαν μία ταπεινωτικέ] καί συνήθης 
απιστία.

Οί ηθοποιοί έφιλοτ.μήθησαν νά παίξουν δπως ήμ- 
ποροϋσαν καλλίτερα.ΊΙ δ. Παρασκευοπούλου προσεπά- 
διχτε νά έννοήση τόν χαρακτήρα, άλλά δέν τό κα
τόρθωσε. Μόνον μία Κοτοπούλη δά μάς τόν άπέδιδεν 
ίσως δπως τόν έφαντάσδη ό ποιητής. Ό κ. Λοΰης 
μάλλον καλό; εί; τόν ρόλον τοΰ συζύγου, καλλίτερο; 
δέ ό παλαίμαχο; κ. Τσούκας. Οί κ.κ. Βιτνιέρης καί 
Γαβαθιώτη; έπαιξαν μέ φυσικότητα. Ή Δίς Βέλμου 
καί ό αδελφός της δέν ήρμήνευσαν, οπω; έπρεπε, τά 
μέρη των, τά δύσκολα άλλως τε. Ή διδασκαλία τοΰ 
κ. Οικονόμου δέν ύπήρξεν αίσδητή.

Έν συνόλφ ή «Τρισεύγενη» ή, κατά τόν χαρακτη
ρισμόν ένός θεατό φίλου ή «Τρισκατάρατη», καλλί
τερων δά ήτο διά τόν ποιητήν νά μέ] παηπστάνετο. 
Διότι έκτό; τή; α’ πράξεως, τό εϋμενώ; άλλως τε 
διατεθειμένον άκροατήριον έδυσφόρησε, τό αίσθημα 
δ’ αύτό οί άναγνόισαντες τό έργον ίσως δέν ήσθάν- 
δησαν.

— Ή τετάρτη συναυλία τή; όρχήστρα τοΰ Ωδείου 
έσημείωσε νέαν επιτυχίαν. Ή όρχήστρα έξετέλεσί 
μέ πολλήν προσοχήν τήν Εισαγωγήν έκ τοϋ μελο
δράματος «Λεονιόρα» τοϋ Μ.τετόβεν μέ τήν ώραίαν 
καί Απρόοπτον παρέμβασιν τοϋ σαλπίσματος τοΰ έ- 
κπό; τής σκηνής άπηχοϋντος. Κυρίως δμω; άνεδεί- 

. χθη έ] ορχήστρα υπέροχος είς τήν θαυμασίαν Συμ
φωνίαν εις ρέ μεϊζον τού μεγάλοι· Ιταλού μουσουρ
γού Σκαμπάτη, τοϋ οποίου τόν θάνατον, έπισυμβάν- 
τα τήν 15 Δεκεμβρίου έν Ρώμη, έθρήνησεν ό μουσι
κό; κόσμος. Τό Ώδεΐον έσχε τήν ευτυχή έμπνευσιν 
νά μάς δοιση οίονεί ώς έπιμνημόσυνον μίαν άπό τάς 
περιπαδεοτέρας καί μελαγχολικωτέρας συνδέσεις του.
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Ης τό πρώτον μέρος ή συμφωνία παρι'υσιάζει μίαν 
φωτεινήν εικόνα, ήν ακολουθεί, πολεμικόν εγερτήριον. 
Κατόπιν τό «άντάντε μέστο» — τό ιόραιοτερον μέ
ρος, άψόγω; έκτελεσθέν — διαπνέεται άπό μεγαλο- 
ποεπές καί βαθύ αίσθημα,, κ.λϊνον πρό; τό εκκλησια
στικόν άσμα, έπεται τό «Σκέρτσο» πλήρες ζωηΐϊοτη- 
τος καί έν άντιθέσει έ] Ένετική σερενάτα —— ιιη- 
<|ante — καί τελειώνει τό δέμα μέ έν πο/χμικοϋ 
χαρακτήρο; τέλος. Ή συμφωνία δά παρείχε μεγα- 
λειτέραν έντΰπωσιν, έάν δπήρχον περισσότερα βιο
λιά. Κατά τήν καθιερωθεϊσαν Αρχήν, ένεφανίσθη καί 
μία τρόφιμος τοϋ ίίδειου, ή δεσπ. Λήδα Ευλαμ
πίου, ί) όποια έπαιξε συνοδεία ορχήστρας έγχορδων 
οργάνων τό Κονσέρτο είς ρέ έλασσον τοΰ Μπάχ, 
κατά διασκευήν τοΰ Μποζόνη. Λί διαδοχικοί ρυθμι
κοί μεταλλαγαί καί αί συνεχείς μετατροπαί φθάνουν 
εί; ΰψ ; μεγαλοπρεπεία; καί γαλήνης. Ή Δί; Ευ
λαμπίου έπαιξε τήν ίδιαν σύνθεσιν κιά έν Βιέννη, 
ένθα έβοήδει τόν διδάσκαλόν τη; Γκοντόφσκη. προ 
δυσκολωτέρου κοινού καί είχε μεγίστην επιτυχίαν. 
Βιενναϊυ; τεχνοκρίτης τήν είχε παραβολή τότε μέ 
τήν δημοφιλή πιανίστριαν Καρέοιο. Ιο παιξιμον τής 
Δίδος Ευλαμπίου Ασφαλές, καλλιτεχνικόν άπό πόση; 
Απόψεως, έκφραστικόν, ένεποίησε ζωηράν έντυπω- 
σιν. Έπαιξεν έκτό; προγράμματος κιά τόν «Κορυ- 
δαλόν», είς τόν όποιον έδειξσν έπίσης τήν τέχνην 
τη; έν συνδυασμό πρός τό αίσθημα. Μικτή μαθητική 
χςρφδία μετά τής όρχήστρα; έξετέλεσε τιήν χορευτι
κήν σκηνήν τή; μουσική; τραγφδίας ό «Πρωτομά
στορα;», γραφείση; υπό τοΰ κ. Καζαντζάκη έπί τή 
βάσ&ι τού θρύλοι· τού γεφυριού τής "Αρτα; καί με- 
λοποιηθείσης ύπό τοϋ κ. Καλομοίρη. ΊΙ έκτελεσθείσα 
σκηνή παίζεται εί; τό μέσον τής Α' πράξεως. Ό 
χορό; συνετέθη έπί τεσσάρων ελληνικών μοτίβων, 
δι’ ών ήβέλησείν ό συνθέτη; τά έπεξεργασθή έν μπα- 
λέττο. Άλλά. κατά γενικήν γνώμην, άπέτυχε τοΰ 
σκοπού του, διότι ό χαρακτήρ τών τεσσάρων μ πί
θων έστερείτο όμοιογενεία; καί συνεπώς ή συγχώ
νευσές των είναι ασύμμετρος κιά άπέβη ή άνα- 
πτυξις αϋτών κουραστική. Εί; τό τέλος επέρχεται 
πολύφιονο; έπεξεργασία τόμ· τεσσάρων θεμάτων καί 
τελειώνει ό χορό; μέ ένα μέγα crescendo· Κυριαρ
χεί ό Πεντοζάλης, ό γνωστό; Κρητικό; χορός, δν 
κατ’ άλλον τρόπον Οά έπρεπε νά έπωφεληθή ό ικα
νότατος άλλως τε μουσουργός. Ή συναυλία έτε- 
λείωσε μέ τό έμβατήριον έκ τής «Καταδίκη; τοΰ 
Φάουστ» τοϋ Μπέρλιοζ έκτελεσδέν άριστα.

Ό παλαίμαχο; τή; Απαγγελία; καθηγητής κ. 
Μάρκο; Σιγάλας ίνεφάνιεσ καί έφέτο; τού; καρπού; 
τής έργασίας του. Αί Δίδε; Σίσυφου καί Πετριτσο- 
ποόλου κιά ή μικροσκοπική Κοκκινιώτου υπήρξαν φω
νογράφοι τοΰ διδασκάλου των, δστι; ι’ιπήγγειλεν ε
πίση; μέ τήν φυσικότητα, ήτι; διακρίνει τήν τέχνην 
του είς μίαν καλήν εκλογήν ποιημάτων. Τό πρό
γραμμα ποικ ' ον, διήρκεσε τρεις περίπου ώρα;·

— Ό Σύνδεσμος τών Γραμμάτων καί Τεχνών δι- 
ωργάνωσε καί δευτέραν συναυλίαν, δοθεϊσαν ύπό 
τή; κ. Σκέπερς, τοΰ κ. Σοΰλτσε καί τοϋ κ. Φαραν- 
τάτου, τριών άνεγνωρισμένη; Ικανότητας παραγόν
των έπιτυχίας. Είναι γνωστή ή δεξιοτεχνία των, έ- 
πιδειχθεϊσα είς συνθέσεις, έκτελεσθείσα; καί άλλοτε 
ύπ’ αυτών, ώστε νά παρέλκη ιδιαίτερο; λόγο;. Η 
συναυλία έτελείωσε μί εν εύμορφον άσμα τοΰ αντι
προέδρου τοϋ Συνδέσμου κ. Μποσινάκη.

— Φιλοπρόοδο; Κεφαλλήν, ό κ. Σταθάτος, υιό; δι
δασκάλου, διέθεσεν έν έκατομμΰριον διά τήν βελτι- 
ωσιν τή; μέση; έκπαιδεύσεως, ΐνα δι’ υποτροφιών

άποστέλλοπαι πρό; τελειοποιήσω- έν Ευρώπη έν 
γένει ίδιοφυϊαι, οσαι δέν εύνοοϋνται ύπό τών υλικών 
μέσων. ΙΙρόκειται κυρίως περί έκκολάψεως διδασκά- 
λοιν. νεωτεριστών καί έπιστημόνων. θά άποστέλλων- 
ται έξ ή έ-πά κατ’ έτο; μέ 300 δρ. μηνεαίως. Ό 
δΐιφητίι; έφρόντισε ζών νά κανονίση τάς λεππομε- 
οεία^τή; ηγεμονικής δωρεά; του κατά τρόπον ά- 
σφαλίζοντα τήυ έπιτυχίαν τοϋ σκοπ|:ΰ, δστι; είναι 
μυριω; ή τελειοποίησι; τών Ικανών, προσηκόντως πι- 
στοποιουμένης τή; ιδιοφυία; των. Μίαν παρατήρησιν 
έν τούτοι; έχομβν νά ύποβάλωμεν. Διατί άπελκείσθη- 
σαν τή; πνευματική; προστασία; τοΰ δωρητού οί λό
γιοι κ«ί ΟΙ ποιηταί; Δέν έννοοϋμέν νά σπουδάσουν 
εί; Εύρώ.την, διότι ή έμπνευσις δέν γνωρίζει τόπον 
καί χρόνον, άλλα νά έινισχιΌοΰν καί ίδίφ οί 
άδι·\·ατοΰντε; νά έργασθάκ» πνευματικώς ένε
κα τών αναγκών τή; βιοπάλη;, αίτινες τοΰ; άναγ- 
κάςοιι,· ν’ άτασχολώνται περί άλλα; έργασία;. άντι- 
θέτω; πρό; τήν κλίσιν των καί τάς σκέψεις των. 
Αλλως τε οί έν Γερμανίφ σπουδάζοντε; λειτουργοί 

τή; Μέσης Εκπαιδεύσεως διεκρίθησαν διά τά καινά 
δαιμόνια, τα ό.τ ία έως τώρα δέν έβελτίωσαν τά 
τής έκπαιδεύσεως ύπό διδακτικήν έποι|ιν.

II εκλογή εών άναμνηστικών στηλών προσλαμβά
νει. κάποιον ύποπτον χαρακτήρα. Τά Ήρφα ώ; λ. 
Ζ- τ,|5, Ί·'·ΕΙ’σΐν<>;, τών Μεγάρων, τή; Κερατέας, 
τής Νάξου, έάν εξαίρεση τι; τήν Νίκην τοΰ κ. 
Ζευγιόλη, δέν είχον κανέν χονισκτη^σμόν άξιον 
μεγίί/.ου προορισμού των. Μερικά δέ είναι σχεδόν 
πρωτογενή κατά τήν τέχνην. Καί δμω; χάρις εί; 
τήν ύποστήριξιν. ώ; έγράφη, τοϋ κ. Νομάρχου καί 
του κ. ’Γακωβίδου, προστάτου μιά; κλίκας νέοιν. 
πρόκειται νά στηθούν τά άντικαλλιτεχνικά κατασκευά
σματα, ιλτοκλεισδιντων τών ικανών, ώ; οί κ.κ. θω- 
μάτουλος, Γεώργαντής καί Ρούμπος.

— Ευχαριστώ; έγ.ώσύη δτι οί πλείστοι φοιτη- 
ταί άπήρτισαν - ι Ιο (φοιτητικόν Ελληνικόν Σύλ
λογον», άναγνωρισθέντα νομίμως, καί καταρτισθέντα 
κατά τό πρότυπον τών έν Εύρώπη φοιτητικών σω
ματείων. Επέτυχε τήν διδασκαλίαν έν τφ Πανεπι- 
σιημίηι ξένων γλωσσών, απέκτησε κέντρα συνανςή- 
σεως, άλλά καί πνευματικοί δεσμοί τή; αλληλεγγύη; 
θελουσιν οΰτω άναπτυχθή καί τά ηθικά καί υλικά 
συμφέροντα των έξυπηρετηθή. Ανάγκη πρό; τούτο, 
όπως άι -ιονικώ; ολόκληρο; ό φοιτητικό; κόσμο; συσ- 
σωματωθΐι. Πρέπει, χιίριν αϋτοΰ τοΰ γοήτρου τών 
Λκαδημαικιόν πολιτόιν.

όπό του «Ελληνικού Μουσικού θιάσου» τοϋ Δη
μοτικού θεάτρου έπανεληφθη ή «Διδώ». Είναι πα
λαιόν έργον. Έγράφη τό πρώτον, ώς δραιιατικίιν 
ίργον, ύπό τοΰ κ. Δημητρακοποΰλου, έμε/.οποιήθη δέ 
ύπό τοϋ κ. Ααυράγκα, παρασταθέν διά πρυιτην φο
ράν. ώ; μελόδραμα, πρό εξ έτών. ΊΙ «Πινακοθήκη» 
εκρινε τότε τό έργον εΰμενώς. Κατά τήν νέαν ήδη 
παράστασιν. έφάνη ακόμη καλίατερ^ν καί διά τό; 
επίτηδες έπί καλλιτεχνικών σχεδίων τοΰ κ. θωμο- 
•πούλου κατσ,τκευασθείσα; νέας σκηνογραφίας καί 
διά τόν καινουργή ιματισμόν, και διά τήν συμμετο
χήν τοΰ μπαλέτου εί; τήν α' κ τράξ-ν. Ό χο
ρός, δστι; δέν διακρίνεται διά τό ευπρόσωπον, μέ 
τά; αιγυπτιακά; ενδυμασίας, παρουσιάσθη ύπό επο- 
Ιί’ιν μτρφή; σχεδόν αγνώριστος, έπί τά βελτίω. Τόν 
Αινείαν ύπεκρίθιι ήδη άντί τοΰ κ. Χαπζη/μευκά ό κ. 
Μωραίτη;, άντί τοΰ μακαρίτου Βακαρέλλη ό κ. Άγ- 
γελοπουλος. Καί τότε πρωταγωνίστρια ήτο ή κ. Βλα
χόπουλου, μέ τήν διαη ορών δτι ήδη άπεστρογγυλώ-

ί>η. ΊΙ ορχήστρα, τελειότερα ήδη, άπέδωσε μέ δύ- 
ναμιν και τέχνην τά; καινοτρόπου; αρμονία; καί ποι- 
κιλοτρόπου; συγχορδίας.

—Νέα; προοδους έπέδειξεν ή Δραματική σχολή τοϋ 
■ωδείου Αθηνών κανά ιήν δευτέραν παράστασιν. Έ- 
παιχθη τό δίπρακτον δράμα, χωρίς δμω; δραματικά; 
σκηνά; τοΰ Μπγιόρνσον οί «Νεόνυμφοι», άπό τά ό- 
.'.ιγιότερον έπιτνχή τοϋ μεγάλου Ν ρβηγοϋ σι·γγρα- 
φέως, έχον μόνον μίαν ψυχολογίαν λεπτήν ένό; νεο 
νύμφου γαμβρού, ό όποιος δέν Ανέχεται τά πενθερίκά 
του, γκρινιάζει με τήν γυναίκά του, νομίζων ότι δέν 
τόν άγαπά, κιά ίνφ αύτί| ζηλ■ τυπεϊ μίαν φίλην της 
καί τήν υποπτεύεται, αυτή έν τούτοι; κατορθώνει νά 
σποκαταστήση τήν οικογενειακήν ειρήνην. Ό κ. Θ.
I αλάνι); ειπέρ π τε καλό; ώς γαμβρός, ό κ. Κοντο- 
γιάιτης ώ; πενθερό; κατιόρθωσε νά μετατρέψη τό 
μέρος του εί; εϋθυμον. Πολύ καλλίτερα έπαιξαν αί 
μαίίητριαι. [| Δί; Κοτοάλη, ένα εκλεκτόν τάλαντον 
δραματική; ύποκρίσεω;, ύπεκρίθη π· λύ καλά τήν 
σύζυγον, μέ πολλήν δ’ έκφρασιν ή Δί; Ζερό .ν ήρ- 
Ιιηνευσε τό διντκολον μέρο; τής άδίκω; παρεξηγου- 
αένη; φίλης. Ανώτερα όλων ή Δί; Βρασιβανοποϋ- 
λοι· ω- πενθερά. Είχε στιγμά; έπιτυχεστάτα; ήθο- 
.ιοιία; καί φυσικότητος. ’Επηκολοϋθησε κατάτιν ή 
πέμπτη πράξις τοΰ Φάουστ, ή τή; φυλακής. ΊΙ Δίς 
Κοτσάλη, ώς Μαργαρίτα, κατιόρθωσε νά άτοδιόση μσ 
πολλήν δύναμιν κιά τραγικότητα τό δϋσκολον μέρος 
της. ΊΙ φωνή τη; είχε δραματικήν έξαρο ν κιά αί 
κινήσει; τη; ήσαν τεχνικοί. Τήν έθέρμαινε τό πήρ 
τήί τέχνης, καί ήξευρε πώ; νά τό μεταδωσμ. Πολύ 
εϋγενή; τήν ΰπύκρισιν ή Δί; Μπενή-Ψάλτη, υποδυ- 
Οείσα τόν 'Ερρίκον. Μόνον ή φωνή της έπρόδιδε 
το φΰλον τη;. Ό κ. Γαλάτης Ακαταλληλότατο; διά 
τό μέρο; τού Μεφιστσφελή. Καλλίτερος Οά ήτο ό 
κ. Κοντογιάννη; μί τήν βαθεϊαν φωνήν καί τό άν- 
δρικιότερον παράστημα. Τό τρίτον μέρος τοϋ προ
γράμματος άτετέλει χαριεστάτη ρωσσική κωμοιδία, 
< Ενα φλυτζάνι τσάι», παραοταθεΐσα κατά τά πρώτα 
•"τη τη; «Ν. Σκηνής», κατά μετάφρασιν λίαν έπιτυχη 
τού κ. Λαδοπούλου. ’Άγνωστον διατί προεκρίθη ή πα- 
λαιοτέρα μετάφρασις τοΰ κ. Βλάχοι·, δστι; έχει δη
μοσιεύσει τήν κωμιοδίαν αυτήν μέ τό όνομα «Ό Κύ
ριος Κρομμύδα;» καί δχι μέ τόν πραγματικόν τη; 
τίτλον. Έκ τών μετασχόντων μεγαλειτέραν έπιτυ
χίαν είχεν εί; ένα ρόλον ήλιθίοι· ό κ. Κοντογιάννη;. 
ισθ' ησσονο; δ' έπιτυχίας έπαιξεν ιή δεσποινίς 'Ιου
λία Κωνστανπνίδου.

*

II δεσποινίς Μαρία Ζερβού, διδάκτωρ τών μαθη
ματικών, έν Παρισίοι; σπουδάσασα. Αδελφή τοΰ λο
γογράφου, ώμίλησεν εί; τό «Λύκει ν ιών Έλληνί- 
δων» περί τοΰ φεμινισμού άπό έπιστημοηκής άπό- 
ψεως.

Π διαλεςίς τη;, εί; ώραίαν γλώσσαν, θετική, χω
ρίς έπίδειξιν, σεμνή, ένεποίησε καλλίστην έντύπω- 
σιν, διότι ήτο μία εύστοχος συγκεφαλαίωσι; τών γρα- 
φέντων περί τή; έργασία; τής γυναικό;.

— Ό διευθυντή; τή; Ριζαοείου σ7ολής κ. Χρ. 
Παπαδάτουλο; έπραγματει’θη έν τφ «ΙΙαρνασσφ» πε
ρί τόιν πολιτικών ενεργειών τών Πατριιαρχών τή; 
Κωνσταντινουπόλεω; κατά τόν ΙΖ’ αΙώνα πρό; άτε- 
λευθέρωσιν τοΰ Ελληνικού γένου;. ’Ιδίως διέτριψε 
περί τήν έξιστόρησιν τών ένεργειών τοή Κυρίλλου 
τοΰ Αουκάρεω;, άνατρέψα; τά; κυριωτέρα; βαρυ- 
νούσα; τήν πολιτείαν αυτού γνώμας.

—■ Η Δίς Αντιγόνη Κοψίδα, διπλωματούχο; τοΰ 
βιολιού μετά πολλών τιμητικών διακρίσεων, έδωσε 
τήν πρώτην συναυλίαν τη;, τή; όποια; τό πρόγραμ
μα περιελάμβανε δύσκολα τεμάχια, ικανά νά δεί
ξουν τήν δεξιοτεχνίαν της. ΕΙ; έν «Πρελούντιο»
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

καί είς τό «Σισιλιάνο» τοΰ Κράϊσλερ — συνθέσεις 
αρχαϊκά; κλασσικού ύφους — έδειξεν ευχέρειαν, άλ
λα καί λεππότητα. Τήν «Ι'καβότ» τοΰ Ι'κοσσέκ τόν 
γλυκύτατου αριστοκρατικόν γαλλικόν χορόν άπέδωκε 
μέ εύγένειαν καί αίσθημα. Ή Σονάτα είς ντό έλασ
σον τοΰ Γκρηγκ, μία άπό τάς τρεις δυσκολωτέρας 
σονάτα; τοΰ ευφαντάστου καί τρικυμιιόδους συνθέ
του. άπεδόθη άριστα, ίδια·; εί; τό ensemble κλει
δοκύμβαλού καί βιολιού, τό δύσκολον ένεκα τοΰ δι
αρκώς έναλλασσιμένου ρυθμού καί τών συγκοπών. 
Είς τήν ίκτέλεσιν αυτήν ή Δι; Κοψίδα ηύτύχησε νά 
έ'χιι συνεργάτιδα τήν εκλεκτήν επίσης καλλιτέχνι- 
δα, Δίδα "Ηβην Πονά, ήτις σννώδευσεν αρμονικό
τατα. ’ Ανώτερα άκύμη έφάνη ή Δίς Κοψίδα είς τάς 
«Ρωσσικά; μελφδίας» τι·ΰ Βενιάφσκη, αί όποιοι εί
ναι άτό τά κατ' εξοχήν virtOUOSe κομμάτια, τά 
όποια κοσμούν τών μεγαλειτέρων καλλιτεχνών τά 
προγράμματα. Άπεδόθη όψόγως ό δύσκολο; μηχα- 
ν.σμός, ό κυρίαρχων πολλάκι; καί αυτού τοΰ αισθή
ματος. Συνοδεία ορχήστρα; έγχόρδων οργάνων, ήν 
διηΰθννεν ό καθηγητής κ. Μπουστιντούϊ, έπαίχθη τό 
Κονσέρτο εί; λά έλασσον τοΰ Vieuxtemps, τό ό
ποιον είναι ένας συνδυασμό; μηχανισμού καί αισθή
ματος, άπό τά δυνατότερα έργα, είς α δύναται 
εί; καλλιτέχνης νά δείξη δλα; τάς απόψεις τοΰ τα
λάντου του.

'Εν γένει τήν Δίδα Κοψίδα χαρακτηρίζει ατομι
σμός, έζφρασις καί άντιιχή. Τά πιανίσιμα θαυμάσια, 
τό δέ «ταμπεραμάν» θερμόν. Τό δοξάρι τη; είναι 
σταθερόν· μιλεΐ τό βιολί της, λαμβάνσν ζωήν ΰπό 
τοΰ; τεχνικός κινούμενοι·; δακτύλους της. Πρόκει
ται περί ένός ταλάντου ισχυρού, τό όποιον δέν έπη- 
ρέασε καμμία σχολή.

Κατιι τήν αυτήν συναυλίαν ή Δίς Πανά έξετέλε- 
σε μόνη δύο συνθέσεις. "Ενα ρεμβασμόν τοΰ κ. Μαρ- 
σίκ, έμπνευσθέντά έκ τή; έλληνικής έξοχης, καί 
μίαν Φαντασίαν τοΰ Σοπέν. Εί; άμφότερα ή Δίς 
Πανά έδειξε μεγάλην τέχνην· Ιδίως δεκρίθη διά τήν 
διαύγειαν τής άτοδόσεως εί; τήν δευτέραν σύν- 
θεσιν. 'Αλλ' ό Ρεμβασμός τοΰ κ. Μαρσίκ, μυστικο-

Η ΣΑΤΥΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

παθή; πολύ, σχεδόν δέν ήννοήβη ΰπό τοΰ ακροατη
ρίου. Ό πλήρη; ζωή- καί έμπνεύσεω; μουσουργό; 
δεικνύει μίαν τάσιν έπαινετήν δπως γράψη έλληνι- 
κά θέματα, καί ή φιλοδοξία του, ένέχουσα κάποιαν 
έκδηλωσιν φιλοφρσνήματος πρό; τήν χώραν, έν ή 
ζή, δικαιούται πάσης ένισχύσεως. Αλλά έχει τόσον 
έ.τηρεασθή άπό τήν Ευρωπαϊκήν μουσικήν, ώστε σχε
δόν νά άπορροφαται. Ό «Ρεμβασμό;» άπομακρυνε- 
ται άπό τήν διαύγειαν τή; έλληνική; άτμοσφαίρας, 
από τήν χάριν τοΰ έλληνικοΰ τοπείου, άπό τήν μα
γείαν τοΰ ελληνικού όρίζοντος. Τεχνικός δμως, εί
ναι απρόσβλητος άπό πάσαν έπίκρισιν.

— Είς τό Ήδείον Λόττνερ έδόθη συναυλία ΰπό 
τών καθηγητών αύτοϋ κ. Λίνα: Λόττνερ καί τοΰ 
βιολονσσελίστα κ. Μπέμμερ. Εί; τό πρόγραμμα έκυ- 
ριάρχει, ώς πάντοτε, ή Γερμανική μουσική. Αί κλασ
σικοί συνθέσεις άπεδύθησαν άριστοτεχνικώς, ιδίως 
ό Μπροϋχ καί ό Μπετόβεν. Τήν συναυλίαν έτίμησεν 
ή Α. Μ. ή Βασίλισσα.

—Εί- τό Λ‘στρατιωτικόν νοσοκυμεϊον θά άναρτη- 
θοϋν αϊ προσωπογραφίαι τών κατιι τούς δύο πο
λέμου; πεσόντων Ιατρών Πι.ασσά. Άσημάκη καί Στε- 
ριοπούλου. Θά φιλοτεχνηθοϋν άπό καλλιτέχνην ζω
γράφον, άντί δραχμών χιλίων έκαστη. Εί; τό αύτό 
νοσοκομεΐον θιι στηθούν άργότερον καί προτομαί 
αυτών.

—'Οκ. Μ.Καλομοίρης ώμίλησεν έν τφ Ώδείφ περί 
τής τέχνη; του καί τών πόθων του, ΰποστηρίξας μέ 
ζωηρότητα δτι ό Έλλην μουσικός, δστις Οέ/_ει έθνι- 
κώς νιί έργασθή, πρέπει νά βασ.σθή εί; τά μοτίόα 
τών δηκτικών μας ασμάτων, άλλιι νά τά Ανάπτυξη 
συμφιόνως πρό; τάς τεχνικά; Αξιώσεις τής έποχής 
ιιας, προσαρμάζων αυτά πρό; τήν παγκόσμιον δια- 
τόησιν. Ή ορχήστρα έξετέλεσεν έν «Σκέρτσο» του. 
συνοδείρ δ' αυτής ή κ. Σκέπερ; έτραγούδησεν όκτιίι 
μικρά; συνθέσει; τών « Ιάμβων καί ’Αναπαίστων». 
Ή έκτέλεσι; έθεωρήθη ότι δέν άνταπεκρίνετο εί; 
τά; Οειορία; του, διότι περιείχε τόσα ξένα μουσικά 
στοιχεία, ώστε νά μή καθίσταται νοητή ή Έλληνι- 
κότη- τών συνθέσεόν του.

Ό φρουρό; τή; τάξε ως.— Έχετε άδεια τής Αστυνομίας; 
Ό κύριος.— Τί θά τήν κάμωμεν;
'Ο φ.— Μά δέν έπιτρέπεται νά περιφέρεσθεχωρίς τήν άδεια 

τής ’Αστυνομίας τέτοια ώρα καί Ανδρόγυνο άνιίσθε...
'Ο κ-----Μέ συγχωρεΐτε- ή κυρία είναι ή πεθερά μου.
'Ο φ.— Τότε πρέπει νά έχετε άδεια τον Ζωολογικού κήπου...
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Τ. Άμπελος.—Σ. 1 '·>"<|;·—Χ· Βαμ|!«ζα:.

θ. Βε-λυτνίτη:. —. V -Βιά;.,:. Χ· Γ·-.ινν.',- 

πουλυς.—Μαρία Ζάμ.τα. Α. Ζορμπάς. -w' 

νίδας Ζώης.—Θυ.μ. Ησ.μόπουλο;,—Κ. Και® ■- 

φυλάς. Άλ. Κιινπιλέων.— ·-!’!*· Μαγκάκης.

Ν. Μαρσέλλυς. Άλ. Μαυρουδής. -ΙΙαϋλος 

Νιρβάνας. Άγγ. 11.*ν<ν,·ι.·>Γ<ίτ η· Μ. ΙΙαπ <- 

γιαννιί.τονλος. Ργ/_. ΙΙαρίσης. —Α. ΙΙετροζόκ- 
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΪΕΙΣ
Άπό τή; «Άτλαντίδο;» έξδόθη χρυσόδετος έν 

πολυτελεϊ έκδόσει ή ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ- 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, γραφείσα έ.ιι τή 
βάσει έπισήμων έκβέσεων, περιγραφών αΰτοπτών 
καί έγγράφων ί·πό τοϋ διαπρεπούς λογίου κ. Τ ι μ. 
Ά μ π ε λ ά.

Ό κ. Άμπελός άσχ)τλη<Ιείς άπό νεωτάτης ήλικία; 
εί; Ιστορικά; μελέτα;, <ϊ>ν ήρξατο διά τής χιλιοσελί- 
δου ιστορία; τή; Σύρου, έκτος τή; ιστορικής άκρι- 
βεία; έχει καί τό χάρισμα τής γλαφυρά; διατυπώ- 
σεως. Ή ιστορία αύτη κατόπιν τών ποικίλων έπιπο- 
λαίων έκδόσεων άλλων τοϋ αύτοϋ πολέμου, άποβαί- 
νει ή μόνη άξια λόγου, δίδαυσα έν ταϊς γενικοί; 
γραμμαΐς πλήρη εικόνα τοϋ πολέμου. Τό βιβλίσν 
κοσμοϋσι λίαν έπιτυχείς εικόνες.

—Ύπό τοϋ πολυμαθούς καί ιίκαταπονήτου καθη- 
γητΐ:·ϋ τής Δημοσ. Οικονομία; κ. Α. 'Ανδρεάδου 
έξεδόθη δίτομος μελέτη περί τής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΒΕΝΕΊΌΚΡΑΤΙΑΣ. Ό κ. Άνδρεάδη; ήσχολήίλη 
μετά ζήλου μέχρι τοΰδε είς τήν μελέτην τής ιστο
ρίας τής ίλληντκής φορολογίας, δημοσίευσα; μέχρι 
τοΰδε μονογραφία; περί τής νομοθεσίας τοϋ Λυκονρ- 
γλν, τού Άλή Πασσά, περί τών οικονομικών τού 
Βυζαντίου, περί οικονομικής διοικήσεως έπί Τουρ
κοκρατίας. έπί Καποδιστρίου. Σημαντικωτέρα δλων 
είνε ή ήδη έκδσθεϊσα περί Έπτανήσου, ήν θά άκο- 
λοιθήσΐ) καί τρίτο; τόμος. Έν τφ α' τόμφ πραγ
ματεύεται τό θέμα άπό γενικής άπόψεω;· έν τφ 6' 
εξετάζονται αί />:.τΤ μέρειαι τής οικονομική; διοι- 
κήσεω; κατά περιφέρειας. Τό δλον έργον διακρίνει 
έπιστημονική άκρίβεια· καί πλούτος περιεργοτάτων 
πληροφοριών.

—Καί έφέτος. εί; τόν ένατον τόμον τοϋ ΜΙΚΡΑ
ΣΙΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ, ή δεσποινίς Έ λέ- 
ν η Σ 6 ο ρ ο>ν ο υ συνεκέντρωσεν έκλεκτήν καί έν- 
διαφέρουσαν ύλην /^γοτεχνικήν. ΊΙ έκδοσις λίαν 
φιλόκαως. Εικόνες ό,ραϊαι κοσμοΰσιν αυτήν.

—Ύπό τοϋ διδάκτορα; τής φιλοσφίας κ. Κ. Κο- 
σ μ ί δ ο υ έξεδόβη μ τνογραφία,έν ή βιογραφείται · 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΓ,Σ μετά πλείστων λε- 
πτο;ιερειών περί τών πρώτων χρόνων τής ζωή; του- 
καί τής με,τέπειτα πολιτικής αύτοϋ δρασεως.

—Ό κ. X. ΊΙλιόπουλο; έξέδοικεν έπί τή ΕΙ- 
ΚΙΣΙΠΕΝΤΛΕΤ1ΠΊΔΙ τής πνευματικής του έρ- 
γασίας τεύχος έξ 25 σελίδων, έν ώ αναγράφονται οί 
τίτλοι, τών άγορεύσεων καί δημοσιευμάτων αύτού. 
ίίτινα άποτελοΰσιν δγκσν έθνικωτάτη; έργασίας.

—ΌΒυζαντινολόγο; κ. Άνβ. Ξυγγάπούλος, 
τοϋ οποίου ώραίαν μελέτην περί Αγίων θεοδώρων 
έδημοσίευσεν άλλοτε ή «Πινακοθήκη» έξέδωκε δύ· 
μελετάς, μίαν περί ΒΥΖΛΝΤΙΛΚΩΝ ΝΑΩΝ ΤΙΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ καί άλλην περί ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
1ΙΛΛΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ευρισκόμενη; έν τψ Έ- 
βνικώ Μουσείφ. Εί; άμφοτέρας τά; μελέτα; δει- 
κνισαι δεινός ερευνητής.

-Ό κ. Ε. Κ α ρ α π α ν α γ ι ώ τ η νέο; μέ άρ
τιον μόρφωσιν έν ;ιελέτη του περί ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, γραφείση έν άπλή γλώσση έπίτηδε; 
ΐνα άναγνωσύή καί άπό τούς ένδιαφερομένου; έρ- 
γάτας. έρευνρ τά έργατικά νομοσχέδια τοϋ ύπουρ- 
γοϋ τή; ’Εθνικής Οικονόμα; τά άφορώντα τήν α
σφάλειαν τιόν εργατών έν περιπτιόσει θανάτου ή ά- 
νικανότητος έν σχέσει πρό; τοΰ; νόμιη·; άλλων Ευ
ρωπαϊκών Κρατών, άποδεικνύων τά; άτελείας καί 
έλλιπείς οικονομικά; βάσεις τών ίδικών μα; 
νομοθετημάτων τά όπ|ία, κατά τόν συγγραφέα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άπειρασίσθη ή ένέργεια άνασκαφών έν Φαλήρω 
καί Μπραχαμίοι τής ’Αττικής, έν Λογκρ τής ΙΙυλίας 
καί έν Μυκήναις.

—ΟΙ έφοροι τιόν άρχαιοτήτων έτοποθετήθΐ)σαν ώς 
έξη;·

Κεραμόπουλος 'Αττικής, Παπαδάκη; Βοιωτίας,Άρ- 
βανιΤάπουλος Θεσσαλίας, Γ. Π. Οικονόμος Μακεδο
νίας, Κυπαρίσσης Άχαιοήλιδος, Βερσάκη; Λακωνία; 
καί Μεσσηνίας, Φιλαδελφεύς ’ Λργολιδοκορινθίας, 
Ρωμαίος Αιτωλοακαρνανίας, Χατζηδάκης Ίονίων νή
σων καί 'Ηπείρου. Ξανθουδίδη; Κρήτης, Σταυράτου- 
λο; Κυκλάδων καί Εύαγγελίδης τών νήσων τού Άρ- 
χιπελάγους.

—'Εν Κεραμεικφ άνεκαλύφθη ή νοτία πλευρά τή; 
μεγάλης λεωφόρου τοϋ Κεραμεικοϋ, εΰρέθη δέ μία 
χαρακρητιστικωτάτη μαρμάρινη κωμική προσωπίς.

ΑΙ άνασκαφαί τοϋ Κεραμεικοϋ άπεκάλυψαν αξιό
λογου έπίση; εύρημα. Ώς γνωστόν, έξω τών πυλών 
τής πόλεως, *απά τήν όδόν πρό; τήν ’Ακαδημίαν, 
ήσαν τά έπιφανή πολυανδρία τών έν τοίς πολέμοι; 
πεσόντων ’Αθηναίων ή συμμάχων αυτών, ίδρυθέντα 
ϋπ' αυτής τή; πόλεως. Μέχρι τοΰδε εϋρίσκοντο Ιδιω
τικοί οικογενειακοί τάφοι είς τό μέρος τούτο, καί 
μάλιστα είς υψηλά στρώματα τής γής, έπομένω; 
τάφοι, άνήκσντε; εις χρόνους νεωτέρους. Ήδη, γε- 
νομένη; έρεύνης βαβύτερσν καί του εδάφους τής 
αρχαίας όδοϋ, εΰρέθη έντός παρόδιοι· περιβόλου κτι
στού, σειρά νεκρών εύτάκτω; τεθειμένων (είς έκτα- 
σιν 2 μέτρων πέντε νεκρΐέ), οίτινες δέν είναι δυνα
τόν νι’ι προέρχονται άλλοθεν ή έκ τινο; πολέμου. Ε
πειδή δέ οι μακράν τή; ’Αττικής πεσόντες δέν ήτο 
δυνατόν νά ταφώσιν έν Άθήναις ολόσωμοι, άφοϋ 
μόνοι· ή τέφρα αϊτών έκομίζετο έκ τή; ξένης, πρέπει 
νά δεχθώμεν, δτι ένταΰθα πρόκειται περί νεκρών πε
σόντων πρό τών τειχών τών ’Αθηνών, καί πιθανώς 
κατά τόν Πελοποννησιακόν πόλεμον, άφού εί; τού; 

■χρόνους τούτους ανάγονται καί τά τεθραυσμένα άγ- 
γεία, ών αί εικόνες δεικνύουσι πολεμιστή; πεζούς 
ή ιππείς. Διά τοϋ ευρήματος τούτου είσερχιίμείλα είς 
τήν σειρι'ιν τών επισήμων τάφων τής πόλεως.

—ΈνΠαλαιρκάστρφ τήςΚαρδίτσης εΰρέθη έκτε.τα- 
μένον Ψηφιδωτόν, άνήκον είς δημόσιόν τι οικοδό
μημα. διότι παρ’ αύτφ εϋρέΟησαν καί μαρμάρινοι 
βάσεις αγαλμάτων, φέρουσαι επιγραφήν, έν ή μνη
μονεύεται ή «πόλις Μητροπολιτών».

— Έν Άγουλινίτση, παρά τήν Βολάντζαν, άνεκα
λύφθη κεφαλή μαρμάρινη έξ αγάλματος νεαρού άν- 
δρό;, καλή; τέχνης, έν κράνος χαλκοϋν καί εΐ; άμ- 
φορεύς πήλινο;.

— Έν Σκόροι άνευρέθησαν τυχαίω; τάφοι μετ' 
αγγείων πήλινων καί άλλων χαλκών κτερισμάτων, 
γεωμετρικής τέχνης.

— Έν Μαρκοπούλφ άνεκαλύφθη τάφος περιέχων 
αγγεία πήλινα γεωμετρική; τέχνη;.

— Έν Κρήτη εύρέθΐ] ακέραιον μαρμά;:ινον άγαλ
μα γυναικό; έν τή περί χή τή; άρχαία; Έλευθέρνης.

— θά ένεργηϋώτπν άνασκαφάι είς ’Ηράκλειον τή; 
Κρήτης.

— Η; τήν Ρουμανικήν πόλιν Μαγκάλια άνευρέΟη- 
σαν πλεϊστιμ 'Ελληνικοί ένεπίγραφοι έπιτύμβιοι 
πλάκες.

—Είς τό χωρίον Κήπο; τής Καρδίτσης κατεσχέ- 
ϋησαν 138 κέρματα άργυρό άρχαϊα.

—Άπεφασίσθη δπως τόΒυζαντινόν μουσείου έγκα- 
τασταβή προσωρινώς εί; τήν Ακαδημίαν.
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άντί διά τών μεταρρυθμίσεων των νά αποσοβούν 
τήν μέλλοΐ'σαν κοινωνικήν έπανάστασνι, ώβυϋν μάλ
λον εί; αυτήν, έφ’ δσον δέν ιΛαττοϋται, ό χρόνος τής 
εργασίας.

—ΈξεόόΟι) είς τόμον υπό τοϋ Βιβλιοπωλείου τής 
«'Εστίας» ή πεντάπρακτος έμμετρος τραγφδία τοϋ 
κ. Ά ρ. Προβελεγ γίου «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩ
ΚΑΣ». Ή τραγούδια, ήτις παρασταίΚΐοα πρό διε
τίας έβραβεύθη ύπό τής επιτροπής τοϋ Άβερωφείου 
διαγωνισμού, άνεμενετί* νά έκδσΰή άνυπομόνως άπό 
τόν φιλολογικόν καί τόν θεατρικόν κόσμον.

—«Ο ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ». 
Τό χαρακτηριοτικιότερον καί φανταστικώτερσν έρ
γον τοϋ μεγάλου Γάλλου λογογράφου Φλωμ πέρ 
είνε τό ύπό τόν άνω τίτλον έργον του, τό ό.-tojjv έ- 
ξεδόΟη είςτήν Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη εις 
αριστοτεχνικήν μετάφρασιν τοΰ κ. Κ. Βάρναλη. 
Άπό τό γνωστόν συναξάρι τής Χριστιανικής παρα- 
δόσεως τόν όποιον παρουσιάζει τόν μέγαν άγιον ά- 
σκητήν τών αφρικανικών έρημων ενοχλούμενων σαρ- 
κικώς καί ψυχικά»; ύπό τ»ΐ πειρασμού, έδημιούργη- 
σεν ό συγγραφεΰς γοητευτικήν πολύπλοκον καί πε- 
ριπετεκόδη διήγησήν βαβυίατα ψυχολογικήν καί φι
λοσοφικήν άλΜά καί παρέχονσαν ζωηρόν εικόνα τών 
έξεων τών ιδεωδών καί τών συνθηκών τοϋ βίου τών 
πρώτων Χριστιανικών αιώνων τής 'Ανατολής.

-'Υπό τόν τίτίων «ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» 
ό εκδοτικός οίκος Φέξη συνεκέντροχεεν ωραίους μο
νολόγους. διαλόγους καταλλήλους δ.’ απαγγελίαν, 
κατά (ΐετάφρασιν έκ τοϋ Γαλλικού γενομένην ύπό 
γνωστών λογιών.

«ΠΛΟΥΤΟΣ*. Νέα οΐκοννμολογική έφημερίς ή;~ 
ξατο έκδιδιμένη ύπό τήν διει'Φυνσιν τοϋ κ, Δανλά- 
κοι·. Πραγματεύεται θέματα «φορώντα τήν έβνικήν 
οικονομίαν, τό έμπορων, τήν βιομηχανίαν κλπ.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΙΈΙΌΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(Διεύθυνσις Τάχυδρ., Τηλεγρ. καί Τηλεφώνων.· 
ivaxocvot β-c

'Από τής 19 Φεβρουάριου έτέθη είς λειτουρ
γίαν ή απ' ευθείας άπό τών τηλεφώνων τών 
συνδρομητών τοΰ Τιμεφωνικού Κέντρου 'Αθη
νών τηλεφωνική συνεννύησις μετά συνδρομητών 
ή τηλεφωνικών θαλάμων ΑΙγίου, Πατρών, προ
σεχώς δέ καί μετά Θεσσαλονίκης.

Έκαστη τηλειμωνική συνδιάλεξις διάρκειας 3 
λεπτών της ώρας θά χρεούται παρά τοΰ Τηλε
φωνικού Κέντρου ’Αθηνών είς βάρος τοΰ συν- 
δρεμητοΰ, έκ τοΰ τηλεφώνου τοΰ οποίου διεξά
γεται αυτί], κατά τό εξής τιμολόγιον:

Μετά Αϊγίου, Πατρών Λεπτά 25
Μετά Θεσσαλονίκης Δραχ. 1.25
Έάν τις τών συνδρομητών έπιθυμή νά λαμ- 

6άνη έκ τοΰ τηλεφώνου αυτού συνδρομητήν ή 
τόν τηλεφωνικόν θάλαμον τών πόλεων ΑΙγίου 
καί Πατρών πρός συνδιάλεξιν, διά νά Απόκτηση 
τό δικαίωμα τούτο, δέον δπως προκαταβολή είς 
τό Τηλεφωνικόν Κέντρον ’Αθηνών ώς παγίαν 
αυτού παρακαταθήκην έπί διπλοτύπφ αποδείξει 
δραχμάς 25.

Ό αϊτών τηλεφωνικήν σΰνδεσιν οφείλει, δ- 
πως χετρίζηται τό τηλεφωνον αυτού έπακριβώς, 
κατά τάς διατάξεις τού Τηλεφωνικού 'Οδηγοί, 
ν’ άναμένη δέ τήν σειράν του έν περιπτώσει. 

καθ' ήν ή γραμμή είναι κατειλημμένη.
Διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ κοινού ίδρυθησαν 

τηλεφωνικοί θάλαμοι έπί τού παρόντος έν τφ 
Κεντρικω Ταχυδρομεία) Αθηνών (οδός Σοφο- 
κλέους), οϊτινες βραδότερον θά έπεκταθώσι καί 
είς άλλα σημεία της πόλεως καί άπό τών όποιων 
δύναται τό κοινόν αντί λεπτών 10 νά έπικοινω- 
νήση τηλεφωνικά»; έπί, 3 λεπτά τής ώρας μεθ’ 
οίουδηποτε συνδρομητοΰ τής πόλεως 'Αθηνών'. 
Έπί τή καταβολή δέ λεπτών 20 μετά τών πό
λεων Πειραιώς, Φαλήρου, Κηφισσίας, ’Αμαρου
σίου καί λεπτών 85 μετά τών πόλεων ΑΙγίου 
καί Πάτριον.

"Απασαι αί έν λόγφ τηλεφωνικά! συνδιαλέ
ξεις νοούνται άνευ εγγράφου ειδοποιητηρίου 
προσκλήσεως. τό τέλος τής όποιας παραμένει 
τό αΰτό, ήτοι λεπτά 30.

Πασαι αί εισπράξεις έκ τηλεφωνικών τελών 
γίνονται έπί τή βάσει διπλοτύπων αποδείξεων, 
χορηγούμενων είς τόν καταβάλλοντα ταΰτα ΰ- 
ποχρεωτικώς.

Έκ τής Διευθύνσεως Ταχ., Τηλ., Τηλεφ. 
τού 'Υπουργείου τή; Συγκοινωνίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝΕΒΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΙΙρο-ζήρυξτς ϊ»ταγωνεβμ.<ΰ> Βδα μίαν 

Οεστν γραμματέως β ' τάξεως πχρχ 
τώ τμήματο τής Άλτεόας τού ύ- 
πουργεόου τής Ίάΐΐντ-ζής Οόκονο- 
μόας.
Προκηρύσσεται διαγωνισμός διά μίαν θέσιν 

γραμματέως β' τάξεως παρύ τφ τμήματι τής 
Αλιείας.

Ό διαγωνισμό; θά ένεργηθή τήν 18ην Μαρ
τίου, ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 9 π. μ. έν 
τφ καταστήματι τού 'Υπουργείου.

Οί θέλοντες νά διαγωνισθώσι, πρέπει μέχρι 
τής 15 Μαρτίου νά ύποβάλχοσιν αϊτησιν πρό; 
τούτο, έν ή νά άναφέρωσι καί τήν γλώσσαν, 
εϊς ήν θέλουσι νά έξετασθώσιν ώς καί τήν δι- 
εΰθυνσίν των. Θά ύπο6άλ.ωσι δέ καί τά εξής 
πιστοποιητικά:

1 > τοΰ Δήμου ή τή; Κοινότητας περί τή; έν 
τφ μητρώφ τών άρρένων έγγραφή; των ή τής 
άρμοδίάς αρχής διά τούς καταγόμενους έκ τών 
νέων χωρών, 2 I τό πρωτότυπον ή κεκυρωμένον 
άντίγραφον διπλώματος ή πτυχίου τής Νομικής 
Σχολής ή τών πολιτικών επιστημών τού 'Εθνι
κού ή άλλου όμ&ταγοΰ; Πανεπιστημίου, 3) Πι- 
στοποιητικόν, δτι έ ξεπλήρωσαν τήν στρατιωτι
κήν των ύπαχρέωσιν ή δτι έξηρέθησαν ή ιίπηλ- 
λάγησαν ταότης. 4) τών αρμοδίων Εισαγγελέων 
τών Έφετών καί I Ιλημμελειοδικών. δτι δέν κα- 
τεδικάσθησαν, 5) γραμμάτων έμφαΐνον τήν κα~ 
τάθεσιν έν δημοσίφ ταμείφ δραχμών τριάκοντα. 
Οί έν θπηρεσίφ δημόσιοι υπάλληλοι άπαλλάσ- 
σονται τών 1 καί 4 πιστοποιητικών.

Πλχίονες πληροφορίαι έν τφ τμήματι τή; Α
λιείας.

(Έκ τοΰ ύπουργ. τής Έθν. Οικονομίας)

Τύποι; Τυπογραφικών Καταστημάτων «ΝΕΟΥ ΑΣΤΕΩΣ·


