
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
MKNWON ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ό. ι. KanorepG.· ..nos

ΕΤΟΣ ΙΕ'.

ΤΕΥΧΟΣ 171

ΜΑΊΌΣ 1915

ΑΘΗΝΑΙ

ΓΡΑΦΕΙΑ 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΔΡ. 12 ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΔΡ.



ο

ΗΙΗΝΙΛΙϋΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΕΝ ΘΗΝΑΙΣ

I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΣΜΕ1Η1ΝΤ1ΙΣ : Δ.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ίτησία &ρ:ιχιιαί 12

Χαριλάου Τρικούπη 22αΓΡΑΦΕΙΑ : ΌΛύς

"Ετος ΙΕ'. Μάιος 1915. Τεύχος 171

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σκέψεις περί τέχνης Ίω. Δυπρέ, ύπό Σ.τ. 
Δέ-Βιάζη.

Τό νησί μου, ΰπύ Γ. Στρατήγη.
Σέρβική Μούσα ύπδ Κ. Καιροφύλα.
Άνά τά καλλιτεχνικά εργαστήρια. Μαρία

Σκούφου, ύπό Δ. Κ.
Σημειώσεις ένός μηνάς ύπό Δάφνιδος. 
Σκέψεις.
Ποικίλη σελις.
Στα μάτια σου. ύπό Σ. Βαλλώση.
Θεατρική ζωή ΰ.τό Κ.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Τοπεΐον, ύπό Λ. Κογεβϊνα. 
Πρός νηοψίαν, ύπό Β. Χατζή. 
Ρεμβασμός, ύπό Μαρίας Σκούφου.
Άπό τόν ·Άγαπητικόν τής Βοοσκοηούλ.ας». 

(Ίονλία Άμπελο.. Μαρία Στράτου).
Ή μεταφορά τής θαυματουργού εϊκόνος 

τής Εύαγγελιστρίας είς τά Ανάκτορα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ EON. 01Κ0Μ0ΜΙΑΣ
Προκήρυξις Διαγωνισμού

Προκηρύσσεται διαγωνισμό*; πρό; «ατάληψΛ· 4 
δέσεων γραφέως 6' τάξεως τή; Διει-θννσεως τή; 
Στατιστική; έπί μισθιρ δραχ. 90, ένεργηθησόμενο; 
τήν 8ην Ιουνίου έ. έ. Δεκτοί γίνονται οί έχοντε, 
απολυτήριον Γυμνασίου ή Δημοσία; ή ισοτίμου Εμ
πορική; Σχολής ή τό Πανεπιστημιακόν αύτών είσ- 
ιτήριον καί προάγοντες έκτό; τούτου και τά κατά 
αό άρθρον 66’ τοΰ άπό 14 Αύγουστου 1913 Β. Δια
τάγματος πιστοποιητικά. Ό πίναξ τών λαδόντων 
βαθμόν τουλάχιστον θά ισχνή έπί έν έτος άπό τής 
έπικυρώσεως. Θέματα έξετάσεως εϊνε· "Εκθεσις ι
δεών, πρακτική αριθμητική, ζαί μία ή πλείονε; τών 
εξής ξένων γλωσσών Γαλλικής, Γερμανικής, 'Αγ
γλικής, Ιταλικής.

Δημοσιευθήτω μόνον διά τών έχουσών έγγραφον 
-έντολήν έφημερίδων.

(Έ τοϋ Υπουργείου τής Έθν. Οικονομίας)

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Είΰο.τυΌϋμεν τοΰ; ενδιαφερομένου; δτι τά 

ζρυταφεϊα μένουν ανοικτά άπό τής ανατολή; 
ήλιον μέχρι μεσημβρία;, ζαί Ατό τή; 5ης μ. μ. 
χρι δύοεω; τοϋ ήλιου. ΟΙ Ιδιόκτητοι τάφοι άνοίγοι- 1 
ται .τρός ταφήν ή άλλην σχετικήν εργασίαν μόνον J 
έ.τί τή .το σαγωγή τοϋ σχετικού τίτλον τή; ίδιοζτη- j 
σίας εί; τόν Ρφορον τών Νεκροταφείων. Οί τυχόν 1 
δέ ώτολέσαντε; τούτου; δύνανται άπό τοϋδε να'3 
.τρομηρινύώσι πιστο.τοιητικόν κατοχής άπό τό Λο- 
γστήριον τοΰ Δήμου. Ή έκταφή τών οστών ένερ-fl 
γειται αυτοδικαίως ΰ.τό τή; υπηρεσία; τών Νεκρό-3 
ταφείων μετά συμπλήρωσιν τριετία; ά,τό τή; τα- J 
φή;, τών δέ παιί-.ων μετά διετίαν, ελλείψει χώρου..J 
Τά δστ’α φΐ'λμττονται, έν τώ όστιοφυλακείψ είς κι- 3 
ύίότιον μεγέθου; ·15 έ.τί .ΊΟ έπί πληρωμή έμ.τριιθ;·-1 
σμω; δραχμών πέντε έτησίω;. Ληξάση; τή; προ. ] 
ίΐεσμία; κα1. μή άνανεφθείση; τή; πληρωμής, κα 1 
τατίθενται είς κοινόν τάφον άνευ άλλη; προειδοποι-Λ 
ήε,εω;. Διι'ι τά ‘μέχρι τοϋδε καΟυστεροΰιιενα παρέ-J 
χεται προθεσμία πληρωμή; 
ου έ.

Έν ’Αθήνα1

Nf. I 
του I 
μέ- 1

μέχρι τέλους Ά.τρι
ί.

, τΐι 22 'Απριλίου 1915.

Ό Δήμαρχο; ’Αθηναίων 
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΟΗΝΑΙΩΝ
Υπομιμνήσκει τοϊ; σι-μπολίται; αύτοΰ δτι, συμ- 3 

φιόνω; πρό; τιι άρθρα 62, 63 καί 74 τοϋ 'Αστικού 3 
Νόμον, δέον νά δηλώνται εί; τό Ληξιαρχικόν Γρα- I 
ι,-εϊον τή; Δημαρχίας, αί μέν γεννήσεις έντό; πέντε J 
ημερών από τοϋ πατρό; ή, τούτου ίλλείποντο; ή 1 
κωλυόμενου ύπό τών κατά τό άνω άρθρον 63 ΰπο- 1 
χρεουμένων πρό- τούτο, οί δέ τελούμενοι γόμοι 1 
εντός δέκα ημερών ΰ.τό τών συζύγων καί τοΰ τε/.έ- 9 
σαντο; τόν γάμον ϊερέω;.

Οί παριιμελοϋντε; τήν έζτέλεσιν τών διατάξεων 3 
τού Νόμου τιμωρούνται διι» μέν τήν πρώτην περί- 9 
πτωσιν μέ πρόστι,μον δραχμών είκοσι μέχρι διάκο- Ί 
σίιον, ΰπόκεινται δέ κατά τήν δευτέραν. περΐπτωσιν 3 
εί; χρηματικήν ποινήν είκοσι μέχρι διακοοίων δραχ- | 
μών.

Ό Δήμαρχο;
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ

ΔΗΛΩΣΙΣ
Φέρομεν είς γνώσιν τοϋ κοινού δτι ένεκα τών έ-= 

κτελουμένων εργασιών καθαρισμού τον Άδριανεί- 
ου υδραγωγείου τις διάφορα αύτοΰ σημεία, κυρίως 
δέ εις τό πλησίον τής πόλεως τμήμα ’Αμπελοκή
πων — Χαλανδρίου πρός άφαίρεσιν είσχωρησασών 
ριζών δένδρων, θέλει έξακολουθήσει υφιστάμενη ή 
παρατηρούμενη θόλωσι; τοϋ ΰδατος εϊ; τά; συνοι
κίας τή; πόλεως, τά; τροφοδοτούμενα; έκ τοϋ ϋ- 
δατε·; τοϋ Άδριανείου υδραγωγείου.

Ή έκτέλεσις τή; έργασίας ταντη; τοϋ καθαρι
σμού άποδλέπονσα καί εί; αύξηοιν τοΰ ΰδατο; τή; 
πόλεως καί εί; τήν καθαριότητα καί Απαλλαγήν 
τοΰ υδραγωγείου άπό ξένων έν αύτφ υλών, ριζών, 
ϊλύος κτλ. εϊνε αναπόφευκτος, ή δέ έκ ταύτης προ
ερχόμενη παροδική θόήωσίς τοΰ ΰδατος δέν συντε
λεί εί; άλλοίωσιν τή; ποιότητα; αυτού, δυναμένη δ' 
ευκόλως ν’ Αποτροπή διά μικρά; κατ' οίκον διύλι- 
σεως.
(Έκ τοϋ υδραυλικού τμήματος τοϋ Δήμου Άθ«Η 

ναίων)

Λ. Κογεβίνα Τοπεϊον

Κ IQANNOY ΔΥΠΡΕ ,Χ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ
Ό Δυπρέ ήθελε νά έπεςεργασθή τον νεκρόν 

Τησοΰν καί τήν Ολιίομένην Παναγίαν. Πολίι 
τάρα πολύ έσκέπτετο, άλλά δέν συνελάμδανεν ι
δέαν κατάλληλον πρό; είκόνισιν αντικειμένου 
παρά πολλών άλλων καλλιτεχνών γενειμένου.'Ε- 
δοκίμαζε καί πάλιν έδοκίμαζε άλλ’ αί άπόπειραι 
δέν έοκεπτόμην πλέον. Ημέραν τινά έξηπλω- 
τόσον ύψηλής ιδέας. Και τέλος τό κατόρθωσε·/. 
Ιδού τί ό ίδιος άφήγείται* «... Λοιπόν, υπο

μονή. ΠαρήλΟον μήνες καί σχεδόν περί τούτου 
δέν έσκεπτόμην πλέον. ΊΙμέραν τινά εξαπλω
μένος είς τήν σοφάν περιέμενον τήν ώραν τοΰ 
γεύματος, άναγινώσκων έφημερίδα. καί άπεκοι- 
ρ.ήθην — αί εφημερίδες πάντοτε μοΰ προξενούν 
ύπνον, ιδίως όταν θέλουν σοόαρώς νά ομιλούν...
ΛπεκοιμήΟην, καί «νειρεύΟην τήν I'ieta. ώς έ

πειτα τήν έποίησα. άλλά πολί» ώραιοτέραν, έκ- 
γραπτικωτέραν. εόγενεστέραν. Ί’.'ν ένί λόγω ήτο 

Όκματτόν όραμα, άλλ’ ώς αστραπή άντιπαρήλ- 
®εν μια μόνη στιγμή οράματος, καθότι συγχρό
νως κάποιον κτύπημα είς τήν Οΰραν μ’ έξϋπνη- 
τε καί εόρέΟην μέ τεντωμένας τάς κνήμας καί 
W-μμένην τήν κ.εφαλήν άπό τοΰ στήθους, ώς 
είχον’ ίδή τόν Χριστόν έπί τών γονάτων τής 
Παναγίας, καθ' ΰπνο’-ς. "Ιότρεξα άμέτως είς το 
βπουδαστήριόν μου διά νά ΰποτυπώοω τήν ιδέαν

(*) Συνέχεια. 

μου δι' άργίλλου..·. Μολονότι νέα σκέψις καί 
άρμονι'β τών γραμμών έδιδον πολλά; ελπίδας 
διά τήν έπιτ'-χία·/ όμως ήσΟανόμην δυσκολίαν είς 
τήν έκςρα'ιν τοϋ προσώπου τής Παρθένου,έν άν- 
τιθέ-ει προς τήν ήρεμον θεότητα τοϋ νεκρού Ί- 
ητοϋ. ήν είνε αδύνατον νά εΰρη τις είς τά μοδέλα, 
τά όποια, ώς έπί τό κλειστόν, είνε ή άρνησις τοι- 
οΰτων ΰύηλών έκφράσεων. Τούτο μέ έτάραξε πο
λύ ... ·»

'Ο Δυπρέ άφησα; τό έργον έταξείδευσε, και 
έπιατρέύα; έτελειοποίησεν αυτό. Εύρε μ ο δ έ- 
7. α καί κατόρθωσε νά φιλοτεχνήσω τό έργον ά- 
ζιόλογον τό όποιον έδραόεύΟη είς τήν παγκόσμι

ον "ΕκΟεσιν τών Παρισίων. Ακολούθως έζω- 
γράφηοε κα: τόν Χριστόν άνασττντα. ’Ιδού όποια·, 
είνε αί τοΰ Δυπρέ σκέψεις περί τή; θρησκευτι
κή; τέχνη;’ «.... Τό Ορηχ-κευτικον αίσθημα 
έχε· τάς ρίζας εί; τήν καρδίαν εί; τήν διάνοιαν, 
είς τήν φαντασία'^, έν ένί λόγφ εί; πάσας τά; 
κινήσεις τή; ψυχής. Ιίαρδία άνευ Θεού είνε καρ- 
δία ®νευ αγάπης. 'Αγαπά τις τήν γυναίκα μό
νον διά τάς κτηνώδεις ήδονάς, συνεπώς δέν α
γαπά τήν οικογένειαν, ήτις Οά είνε ό καρπός καί 
τό ficipc; τού έγω’ϊσμού του. Δέν αγαπά τήν πα
τρίδα παρά μόνον διά τό συμφέρον καί διά τάς 
τιμάς, α; άπό α’ϋτήν δυναται νά λάίη, καί τήν 
Ουσιάζη άπροσέκτως χάριν άπολαύσεως ή μεγα- 
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λειτέρου χέρσους, διότι καρϊίχ ίνευ θεού είνε 
ζαρϊία άνε« άγάτπη;. Δεάνοεα άνεο τής γνώσεως 
τοΰ θεού, είνε έλλειπής ά~ο ττς όάσεως xorv- 
των τών σολλ&γιεμών της και στερείται τοΰ φω
τός, το όποιον φωτίζει τά αντικείμενα άτινα έ- 
ρεγνά. Τοιαότη ϊιάνοια περιορίζεται εντός τοΰ 
περιωρισμένου κύκλον τών αισθητών πραγμάτων, 
είς τά όποια, μή εΰροόσα παρά ξηρασίαν είς τήν 
μεγάλην δίψαν, και μή ΪΛαμένη πάντοτε νά ι
κανοποιηθώ έκ τοΰ καλού καί άληΟοΰς. 
σδέννυται είς τό κατηφέστατον σκότος τής πα- 
ρανοίας. είτε διά τήν άγρίαν έπιΟνμίαν νά τελει
ώσω, είτε διά φυσικήν εκδίκησιν. Φαντασία έστε 
ρτ,μένη τών λαμπρών οραμάτων τών ϋπερευαι- 
σΟήτων πραγμάτων χάνει τήν πραγματικήν ση
μασίαν. άφοΰ βλέπει και μαντεύει είς τό κενόν 
και είς τόν χρόνον, είς τήν ζωήν καί είς τον 
θάνατον, είς τά «στρα καί εις τά άτομα μόνον 
τυχαίον μηχανισμόν καί συνεπώς είνε σκληρώς 
καταδ'.καμένη είς τήν αδράνειαν καί τά πτερά 
της κομμένα δέν δύνανται νά άνΟέξουν εις τήν 
πτήσιν, είς τήν όποιαν ισχυράν αντοχήν εύρε 
τοΰ Δάντε ή φαντασία προδαίνουσα άπό ύστε
ρος είς αστέρα μέχρι τοΰ τέλους τού σΰμπαντος. 
Ό οφθαλμός συνειΟισμένος εί; τήν ϋλτν μολύνε- 
ται είς τήν λάσπην καί δέν ανέχεται τήν ζωηράν 
λάμψιν τοΰ ήλιου καί τών αστέρων πού φαίνον
ται τοϋ θεού οί οφθαλμοί. Τό θρησκευτικόν αί
σθημα ύφίσταται καθ’ όλους τους χρόνους παρά 
πάσι τοίς λαοίς καί έγκειται είς τήν άνθρωπί- 
νην συνείδησιν ανεξαρτήτως τής ανατροφής καί 
τού παραδείγματος. Ό απέραντος Οόλος τών 
ουρανών, οί αναρίθμητοι άκτινοόολοΰντες αστέ
ρες, ό ήλιος, δστις φωτίζει, θερμαίνει καί γο- 
νομοποιεί. ή έκτασις τών ΰδάτων τής θαλάσσης, 
ή τεραστία ποικιλία καί καλλονή τών ζώων, 
φυτών, καρπών, ή ώραιότης τών χρωμάτων, ή 
αρμονία τών ήχων, τά πάντα πιστοποιούσ: τήν 
ΰπαρξιν τού θεού. Άλλά περισσότερον άπό τά 
εξωτερικά αντικείμενα, τόν συναισθανόμεΟα είς 
τόν εαυτόν μας. Τό χυΟέν αίμα τών μαρτύρων 

τών άγωνιζομένων ύπέρ τής πίστεως, τής πα
τρίδες. τής ελευθερίας, τής τιμής, τής οικογέ
νειας. ή άγανάκτησις κατά τής τυραννίας, τής 
δειλίας, τής άδικίας. ή ελκυστική στοργή ύπέρ 
τής αθωότητες, τού θαυμασμού διά τήν άρετήν 
καί ό οίκτο? προς τους δυστυχείς, τούς ταλαι
πωρούμενους καί ορφανούς, είνε δείγματα, τά ό
ποια ό θεός έ'δωκεν ήμίν έκ τής ουσίας του. 
ΣυναισθανόμεΟα τήν προτροπήν τής αγάπης,καί, 
είς τήν προσευχήν αίσθανόμεΟα τήν καρδιαν έλ- 
πίζουσαν. Ή άδυναμία μάς καταρρίπτει είς το 
αμάρτημα καί ή πίστις μάς δίδει τήν δΰνα'μιν 
νά έγειρόμεθα πάλιν. Τό θρησκευτικόν αίσθημα 
φλογίζει τήν καρδίαν, φωτίζει τήν διάνοιαν,γο
νιμοποιέ· τήν φαντασίαν, και μέ τον καλόν πολί
την καί πατέρα μορφώνει καί τόν καλόν καλλι
τέχνην. Οί εκατόν μας ναοί, αί ζωγραφίαι καί 
τά αγάλματα τών Χριστιανών καλλιτεχνών, έξ 
ών είνε ή πλ'..σ:χ ή Ιταλία καί ό κόσμος είνε 
τόσαι μαρτυρία:, διά τό δικασ ηριον τούτο τής 
αλήθειας, πρός τό όποιον προστρέχει ασμένως 
ή άνθρωπότης άπό τών αρχαιότατων χρόνων. Ό 
Φειδίας καί ό "Ομηρος, ό Δάντης καί ό Μιχαήλ 
"Αγγελος, ό Βρουνελέσκο; καί ό Όργάνιας, ό 
Ραφαήλ καί ό Λεονάρδος δά Βίντσι, ό Δονατέ- 
λος καί ό Γκιλβέρτης καί άλλοι πλείστοι πι- 
στοποιοϋσιν δτι ή θρησκευτική έμπνε.σις είνε 
τά μάλιστα πλουσία καί πάντοτε γόνιμος. Και 
αν είς τήν έκφρασιν δυνατόν κατά τρόπον τινάνά 
δ'.α,φεργ, ή φόρμα ούχ ήττον θά είνε πάντοτε με
γάλη καί θαυμαστή διότι ό νούς. δστις ύψούτα: 
δυναται νά περιπλανηθή είς καμπύλας κατά τό 
μάλλον ή ήττον άνερχομένας άλλά θά μένη πάν
τοτε υψηλά. Ό Κορέγιος καί ό Βερνένης. ό Γο - 
5ν είς τήν έκφρασιν δυνατόν κατά τρόπον τινά νά 
τών χρόνων ώς πρός τόν τρόπον, άλλ’ ή πρόθεσις 
ήτο καλή. Καί κατερχόμενοι μέχρι τών πατέοων 
μας. δ Κανόβας. ό Ροσίνης καί ό Μαντζόνης 
δέν υπήρξαν μεγάλοι, διότι ένεπνεΰσθησαν άπό 
τήν θρησκείαν ;»

(’Ακολουθεί) Σ ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

ΣΕΡΒΙΚΗ ΜΟΥΣΑ

έν ΙΙαρίσίοι; πρέσβης τής 
Χ«ρ6ί κ. Βι’σιτ; δέν είνε 
μονον διακεκριμιιένο; διπλω
μάτης. <ϊ).)Λ και Λογογράφος. 
Είς τήν «Κυανήν Έπιθεωρη- 
σιν» δημοσιεύει άρθρων, διά 
τοϋ όποιοι· ζητεί ν’ άπιιδείξι, 
ότι ό πατριωτ“Μ ' ?..ώ ό ή 
ρωιομός τών Σερίΐων κατιι 
μιγα μέρος οφείλεται είς 

τήν εθνικήν των ποίησιν. Ί- 
δ.,ύ τί γράφει*
Σερβία ύπέκυψεν είς τούς κώμ
ο ’Οθωμανικός στρατός πλημ

μύρισε τό Σερβικών έθνος μέ τόσην ορμήν, ώστε ή 
διανοητική ήμών έξέλιξις έσταιιάτησεν άποτόμως.

Ή εθνική ψυχή κατεφυγε μέσα είς τόν εαυτόν 
της. Έπί πέντε αιώνα; ιώδεμίαν έλαβε σχολικήν 
έκπαίδει-σιν μέχρι τοϋ σημείου, ώστε μερικοί ιερείς 
δέν έγνώριζον άνάγνωσιν, ούτε γραφήν. "Ελεγον 
τήν λειτουργίαν καί τάς εΰχά; έκ στήθους. "Ολαι 
αί ήθιχαϊ άρχω. δλοι οί κανόνες τής ζωής, τό πάν 
είχε συγκεντρωθή καί συμπυκνωβή είς τάς παραδό
σεις, απινε; μετιδόθησαν άπό γενεάς είς γενεάν 
διά τών οικογενειών.

Καί δπως οί αγράμματοι ιερείς έμάνθανον έκ «ή
θους τάς προσευχάς, δυνατοί τις είπεϊν, δτι δλον τό 
'Εθνος έμαθεν έκ στήθους τήν Ιστορίαν του, τήν 
όποιαν έκάστη γενιά έκάλλυνε διά τοϋ ίδεα/.ισμοϋ 
της.

Οί ιΙ’άλται. οίτινες καλλίτερον διετήρησαν καί ιί- 
νέ.ττυξαν τήν εθνικήν ποίησιν, τήν πατριωτικήν σερ- 
βικήν ποίησιν, ήσαν κατά τό πλείστον τυφλοί. ΊΙ 
εποποιία τοϋ Κοσσόίίου ομοιάζει πολύ μέ τό «'Ασμα 
τοϋ Ρολάνδου» μέ τήν διαφοράν ότι πέντε αΙώνες 
ξενικού ζυγού μετέτρεψαν αυτήν είς εν είδος πατρι
ωτικής ιστορίας.

ΑΝΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Οί πρόγονοί μας άνεζήτονν εις τήν πηγήν αυτήν 
τάς κα|Ι.·δηγ ϋπα: άρχάς τής ηθικής καί δικαστι
κή» αιρχής. "Οταν ό Τουρκικός κατακλυσμός συνα- 
πήγαγε τό Κράτος, τότε ή (οργανωμένη πατρίς, ή 
λαϊκή Μ'ΐ’χή προσεκολλήθη είς τό ένδοξον αυτής 
παρελθόν καί έζήτησε νά καπασκευάση έπί τών Οε- 
μ-λίιον τούτων τό Ιδανικόν τού μέλλοντός της.

Ή ιστορία έξεποιητικεί'θη. Τιί αισθήματα, αί ά- 
ρεταί καί τά έλαττώματα έτραποποιήθησαν ο&τως 
είπείν.

Οί στρατιώταί μας προτού γείνουν αξιωματικοί 
είναι έξοικειωανοι μέ τά πρόσιοπα τή; έθνικής ψυ· 
Ζ.ή»· Ι'ά γνωρίζουν ενίοτε καλλίτερον άτό τούς ίδι
ους αϊτών αρχηγοί’·;, διότι έιιεγάλωσαν μετ’ αΰτιόν 
καί διότι ολαι αί πράξεις τής ζωή; των προσηρμό- 
σθησαν επάνω εί; τά πρότυπα αϋτά.

Χάρις είς τήν εθνικήν ποίησιν, έκαστος Σέρβος, 
ά.τό τή; τρυφερά; αϊτού ήλικίας. γνωρίζει τό πα
ρελθόν τή; πατρίδας τυυ, νομίζει, δτι γνωρίζει τά; 
αρετα; αι όποϊαι υπήρξαν ή ϋάσις τοΰ μεγαλείου 
τη;, καί τά έλαττιίιματα, άτινα τήν κατέστρεψαν, 
ζή κατά μέγα μέρος δι’ αίτήν καί δέν λυπεϊται νά 
ι'ιποθάνη χάριν αυτής.

Ή Σέρβική έποποιία δέν εληξεν. Οί δύο τελευ
ταίοι πόλεμοι είχον τοΰ; ψάλτας των, μάλιστα πολύ 
καλούς, μεταξύ αύτυιν τούτων τιόν στρατιωτών μα; 
καί είμαι βέβαιο;, δτι τήν στιγμήν αυτήν οΐ συμπα- 
τριώταί μ'-υ εΐ; τό στρατόπεδον συνθέτουν ήδη τό 
ποίημα τοϋ γέρω-Βασιληά, τού απογόνου τού Κα 
ραγεώργη, τοϋ μαθητου τής Γαλλική; Στρατιωτι
κή; Σχολής, τοΰ πολεμιστοΰ τοϋ 1870, σώζοντο; 
μαζί μέ τούς γενναίους του τήν Πατρίδα του, δι' 
ηρωισμών ανταξίων τών προγόνων του κα τή; χιά 
ρα; του».

Δέν νομίζετε, ότι τά ανωτέρω ήδύναντο θαυμα
σμός νά λεχθούν καί διά τήν 'Ελλάδα;

Παρίσιοι Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΧ

ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΚΝΕΙΑ
Τ© ΝΗΣΙ ΜΟΤ

"Ηταν γιά μέ μυστήριο 
πώς μιά μικρή νησίδα 

νησιά στή δόξα έπέραοες 
αεγάλα καί τρανά

κ' έσπασες πρώτη τής σκλαβιάς 
τήν όχεντρα άλνσσίδα

κ' έστησες τρόπαια ά&άνατα 
φηλά σάν τά βουνά.

Μά χτές, ποϋ σέ παλάτι οου 
κυκλώπειο κ έρμο έμπήκα 

κ' έάαύμαζα στους τοίχους τους 
τόν πλούτο τό νεκρό, 

μες τής πολλές του κάμαρες 
ένα εκκλησάκι βρήκα.

Ήταν μεγάλη ή πίστις σου, 
νησάκι μου μικρό !

11

Τρεις ήρωΐδες όλη ή Ι'ή 
Οά η'άλη στοές αιώνες,

εσένα μέ τής δίδυμες 
τής άλλες δυό αδελφές.

Κ' ή τρεις άντρεΐες, ’περήφανες, 
μεγάλες ’Δμι^όνες,

μέ ίδια κ' ή τρεις κορμοστασιά 
κι' όμοιες ή τρεις κορφές.

i/άν καί γιά σένα κάποτε 
λάβρος τεχνίτης λάχι/, 

χρωματιστή ή μαρμάρινη 
νά πλάση ζωγραφιά, 

ή Δόξα δέ 9α περπατή 
στους βράχους σου μονάχη, 

μά διό στεφάνια ι?ά φορούν 
Εκείνη κ' ή Ώμορφιά !...

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ

Μαρία Σκούφου

δεσπο.νί; Μαρία 
Σκοι*φου είνε καλΛί- 
τέχνις μέ τριπλήν ΰ- 
πιίστασιν Ζωγράφο,, 
μουσικό; καί λογο
γράφο;, δημόσιε όοι-
σα ΰπό ψευδώνυμον 
ωραία πεζά ποιήματα 
έν τή «Πινακοθήκη». 
Άλλ’ αν είνε έρασι-

τέχνις εί; τό βιολί καί εί; τήν πένναν. ή ζωγραφι
κή είνε τό επάγγελμα της.

Εργαστηρών της είνε εν δωμώτιον μικρόν. Τού 
έπισκέπτου τό βλέμμα μάτην άναζητεϊ τήν ιλτόσια- 
σιν τά έργα θέλουν «έρα. ΊΙ καλλιτέχνις ας φανή 
στοργικωτέρα πρό; αυτά.

ΊΙ δεσποινίς Σκούφου είνε γνωστή ήδη έκ παλαι-

οτέρων έργων τη;· ό «Ι’εμίίασιιό;» έξετέθη εΐ; τό 
Σαλόν τών Παρισίων τό 1911 καί έτυχε τιμητική; 
διακρίσεως. Κατά τήν έν ΙΙαρισίοις διαμονήν της 
είργάζετο πολύ, άλλά τά έργα τη; μένουν έκεί κα
τόπιν τοϋ πολέμου, καί οί κοσμοΰντε; ήδη τό έργα- 
στήριόν -η; πίνακες ιίνε έργασίμι γενόμεναι κατά 
τό πλείστον έν Λίγόπτιρ καί τινες έδώ.

11 ύιιιποινί; Σκούφου άναδεικνυεται παιδογράφο; 
άρίστη. «"Ενα δυστύχημα» είνε ό τίτλο» ένός χαρα- 
κ.τηριστ κοϋ ,τίνακος, έν ιό είκονιζονται δύο κοριτσά
κια, μένοντα έν θλίψει πρό μιά; σπασμένης κού
κλα;. Δύο άχλα κοριτσάκια αποτελούν έν ώραίον 
σύμπλεγμα* τό εν καθήμενον διαβάζει καί τό άλλο 
όρθιον παρακολουθεί τήν άνάγνωσιν. Μία άλλη παι
δίσκη, ή όποια στηρίζεται εί; ένα κλάδον, μέ ενα 
πράσινον φόντο έντί'.τωτικύν. 'Γό Μυστικό—σκίτσο 
τό όποιον θ<ι έκτελεσθή άργότερα εί; μεγαλείτερον 
μέγεθο;,—τρία κοριτσάκια* τά δύο κάτι λέγουν 
μυστικά καί τό άλλο θυμώνει. "Ενα άλλο σχεδίασμα 
μιά; μικρής κόρη; καθημένη; εί; ένα πάγκον, έκτε- 
λεσθέν έν Πόρρ, μέ ένα έντονον χρωματισμόν καί



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πολλήν ?κ<ΡΟ“θ" "* »'<’«'«· "θ'·“ f‘VF ίϋμορφα. 
είνε δέ γνωσταί α. δυσζολίαι, πρυκτιμένου πτρί ά- 
πεικονίστω; παιδικών ιισρφών καί τί» άνυπότακτ,ιν 
τών παιδιών, ώς μοντέλων. ιίλλιι καί ή έκφιασίς 
των ί) απαιτούσα ψυχολογίαν καί σπονδήν. 11 ο.- 
σποινίς Σκούφου ϋπεονιζρ τάς δΐ'σχερ’ία; αύτά; και 
μάς δίδει πίνακα;, πμλλπιιένου; άπό ζωήν καί άπό 
νεανικήν δροσιάν.

'Εκτός τών παιδογρωρών. ή δ; σποινίς Σκούφον 
διακσίν,ται Επίσης - και κυρίως ώ; προσωπτ- 
γράφος. Εχει φιλοτυχνήση πολλά ,ιορτραΐτμ τά ό
ποια δέν υπάρχουν άέΐίαια ιίς τα ατιλιέ της. Όλι- 
γιστα. τα ό.-.οϊα ί'τνχν νά μένουν ακόμη, ιχοντα κι.:ι 
κάποιας τάσεις συνιΐέσιω;, δίδουν το μέτρον τής 
τεχνικής εύδοκιμήστως της.

Ή δεσποινίς Καρακατσάνη ώ; Μακε δονίτσοα 
μέ τά θαυμάσια ίξτιργασιιέυ ν γραφικωτατ ν κάλυμ
μα τής κεφαλής είνι ιίγιστυν έργον. Μία κόρη ή ό

μονοί, και ον κυανοαιμοι.

Ο’Ελευθερωτής Λλγοιν. Ι'ι,οιανιική αν.οζ.ιονία. Ό Σοφο
κλής καί ύ ΡώΟτι ρ. ΊΙ Auv'iTiivn. ■ Ή Μξιι τών ί·.· 
κοσμΐων. 'Έν λεϊψανον Τι/νιμ. Οίώέν καινόν. Τό 
Ταμπού. Οί πρόσκοποι 11 ; ιό Σι ϊΛιον. Ό άγνωστος 
καλλιτέχνης. ΊΙ Πρόοδος. Τό "Ζά.τπ. ιον, οί διανοού-

ΛΙ’Λ τήν κλίνην τοΰ Με- 
γάλ· ν 'ΛσΟενοΐ; συνεκεν- 
τριόΟησαν ή στοργή καί ή 
αγωνία τοΰ ’ΈΟνους.ΙΙερϊ 
τό προοκεφάλαιον τοΰ άλ- 

γοϋντος Έ λ ε υ 0 ε ρ ω τ ο ΰ 
πτερυγίζουν αϊδεήσεε.ς τοΰ 
λαού υπέρ ταχείας άναρ- 
ριόσεω; τοΰ πολυφίλητε υ 
Ήγεμόνο; τον. Καί αί 
εύχαί αί Ενδόμυχοι τών 
ύπηκόων του, τών συμμα

χητών καί τών άπελευθερωθέντων δέν ήτο δυνατόν 
ή νά είσακουσβιιΰν. «’Εμείς νά πεθάνουμε φθάνει 
νά γίνη καλά ό Βασιληά;» ιδού ή λαϊκή έκδήλωσις 
τοΰ πόνον καί τής άγάπης, ή όποια είνε τό ασάλευτο» 
στήριγμα τοΰ 'Ελληνικού Θρόνο», όταν μάλιστα έπ’ 
αίιποΰ κάθηται “Αναξ “Ενδοξος.

ίν #
Ό βαρώνο; Ρώΐιτερ διευθυντή; τοΰ ομώνυμοι· 

τηλεγραφικού πρακτορείου ηύτοκτόνησεν έπί τοΰ 
φερέτρου τής συζύγου τον. Ό κατ’ εξοχήν ανβρω. 
πος τών Εκπληκτικότερων ειδήσεων, έχασε τήν ψι·. 
χραιμίαν τον καί ιίπι,Οανμτίοθη παρά το πλευρό·.· 
τοϋ Βεριίέρου καί τοΰ Ρωμαίου. Διότι ό έρως του υ
περβαίνει τους συνήθεις έρωτας τών Εραστών. “Ητο 
συζυγικός έρως. Καί είς τόν αιώνα, καθ’ δν ή 
στατιστική τών διαζυγίων ανέρχεται τιι υψη, αποτε
λεί Εξαιρετκόν φαινόμενου τό κύκνειον άσμα τοΰ βιι 
ρώνου. γράψαντος πρό τή; αυτοκτονίας· «Αγαπη
μένη μου. ή ζωή χωρίς Εσέ μου είνε αφόρητος. Άλλ’ 

ποια κρατεί έν τριαντάφυλλο»·—έξττέθη εϊς τό Πα
ρίσι—διακρίνεται διά τήν γλυκεία» και αίσθηματκ 
ζήν ϊκφρασ.ν τού προσώπου. Ή δεσποινίς Βασιλείου 
μέ τά β ολί καί τή; νότες αποδίδει τήν ρέμβην ήν 
προκαλεϊ ή μουσικέ έ’μπνευσις τον Μπάχ.

‘Υπάρχουν καί Εργα, άναπαραστάσεως Λνγυπιι- 
ακής. II Φελλάχτς, καί μία ευμεγέθης Συριαζή 
σκηνογραφία, μέ ικ'αν επιτυχή Επεξεργασίαν μανδ*. 
λινόν, ναργιλέ καί ντιβανίου. ’Ιδίως τό φόρεμα τό 
Άσ α,τικόν έχει ι’ιποτί'.τωίΐή μέ Εξαιρετικήν έπιτυ. 
χίαν.

Ή Εργασία τή; δεσποινίδας Σκούφου ή ήρεμο; 
καί προσεκτική, είνε συγχρόνως μία Εκδήλωσις ένός 
ένδυ,μάχοι μι οτ,ζαπαΟοΰ; αισθήματος τό όποιον συ. 
ναντφ τις μόνον «ί; έργα άπό μίαν εύγενή γυναικ.1- 
αν Ψυχήν ώραϊζόμενα.

Δ. Κ.

ό θάνατό; σου δέν Οά μάς χωρίση. Θά άναπαΐ'ίμεΟα 
με/ζιή μέσα είς τόν ίδιον τάφον... λαίρε γλυκεία 
μου. συντροφιά ’» Ακολουθούν δύο στίχοι τοΰ Σο- 
φοκλέονς γραμμένοι Ελληνιστί καί λέγοντες δτι δτα» 
στερηθή κανείς τοΰ ύτερτάτου αγαθού, τό κα/.ύ- 
rov είνε νά Επιστρέψη δσον τό δυνατόν ταχύτερο» 
Εκεί. ό’Οεν πρ-.ήλβεν. ΊΙ πρό; τήν νεκρόν σύζυγόν 
του Επιστολή τοΰ αι’-τοκτονήσαντο; έτέθη Εντός τον 
φερέτρου της. Ποιος τάχα θά ενρεθή είς τήν ύλιστι. 
κήν αύτήν έποχήν τοΰ άγριου αλληλοσπαραγμού νά 
χαρίση μίαν έμπνευσμένην ώδήν είς τό αγαπημένο» 
άνδρόγυνιιν. ποΰ κσπήλβεν άγκαλιασμένον είς τόν 
τάφον ;

Ή φρικαλεότη; τοΰ πολέμου, είς ήν οί Γερμανοί 
καί Ρώσσιιι κυριαρχούν, είχε καί τό τερατωδέστερον 
κορύφωμά της.Τήν καταβύθισιν Ενός πλωτοί κολοσ
σού, τής «Λουζιτανίας» ή όρθότερον «Λουζιτάνιας* 
ή; έπέβαινον ταξειδιώται μή φανταζόμενοι δτι βίι 
εξολοβρει’οντο κατά τόν ΰπουλώτερον καί κτηνωδέ
στεροι· τρόπον.’ΗΕύροίπη,ήτις πριν άλληλοεξοντωθρ 
δέν Επρονόησε νά σταματήση τήν έπίθεσιν πρό τών 
αθώων καί νά Εξασφαλίση τού; άοπλους, είνε ένο
χος απέναντι τής ιστορίας καί θιι τής προσαφθή στί
γμα, τό οποίον θα ιΐιχριφ πρό οίασδήποτε αιμοστα
γούς νίκης. Οί ΰπερχίλιοι πνιγμένοι άποτελοΰν εν 
σύμπλεγμα φρίκη;, μίαν Εκατόμβην αποτροπιασμού.

'Όλα παρέρχονται εί; τόν κόσμον αϊτόν, άλλά τα
χύτερο»· καί θλιβιρωτερον παρέρχεται ή δόξα τού 
θεάτρου. “Ενα βράδυ πρό κενών καθισμάτων ένε- 
η ανίσΟη ή μεγαλειτέρα δόξα τοϋ Ελληνικού θεάτρου, 
ή Ευαγγελία Παρασκευοποΰλου, απόμαχος πρό πολ
λοί τής σκηνής, διό νά άπαγγείλη πατριωτικά ποι. 
ήιιατα. Αυτή ή όποια ώδηγεϊτο θριαμβευτικά); ίχ 
τεϋ θεάτρου εί; τήν οικίαν της, δι' ήν έσωρεύοντο 
λόφοι άνθέων καί λόγοι Εξεφωνοΰντο καί θύελλαι Ε- 
ξέσπων Επευφημιών, αυτή ή Πανελλήνιος, ή πάντοτε 
ασυναγώνιστος, προσέτρεξεν ήδη εϊς τά άγνωμο»1» 
σανίδια τή; σκηνής, τά όποια άλλοτε έτρεμαν ΰπό 
τούς πόδας τη; διά νά Εξοικονομίση μερικά πεντό
δραχμα διά τήν συντήρησίν της. Πλήν ένός, οϋδεΐ; 
έκ τών παλαιών θαυμαστών παρέστη. Sic transit.

■» «:

Αλλ' αν παρέρχεται ή δόξα τών Εγκοσμίων,άλλά

ΣΚΕΨΕΙΣ

Μερικά μικρά πνεύματα είνε 
κάποτε Ισχυροί χαρακτήρες.

Τό πνεύμα δνευ κρίσεως ο
μοιάζει πρός δάδα είς χείρας 
παράφρονος

©

Τά ζώα δέν εινε τόσω ζώα 
δσον νομίζονται. άφοϋ δέν έ
χουν ούτε βουλευτάς, ούτε δικη
γόρους, οΰτε ιατρούς.

©

Διά νά είνε κανείς ήοως, δέν 
είνε απαραίτητον νά κραδαίνη 
ξίφος.

©

Ανεξαρτησία γνώμης σημαί
νει έλευθέραν έρευναν καί έλ- 
λειψιν πάσης προλήψεως.

©

'Ο άνθρωπος οστις ζή χωρίς 
νά βλέπη τίποτε, χωρίς νά συ/.- 
λογίζεται τίποτε, χωρίς νά κά- 
μνη τίποτε είνε τό δυστυχέστε- 
ρον τών θηρίων.

©

Μεγαλειτέραν έπιρροήν έχει 
η γυνή μή έχουσα ψήφον, παρά 
εάν είχεν.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ζαί ούβέν καινόν ύπό τόν ήλιον.
Είς διαπρεπής εξερευνητή; αρχαιολόγο; ό Κάμ- 

δεν Κόββερν εϊ; σειράν διαλέξεων του έν Φιλαδέλ
φεια, άνεκοίνωσε -τλι'στα; περιέργου; καί Αγνώ
στου; προόδου; τών αρχαίων. Οΰτω, ό Νερών έχρη- 
σιμοποίει εϊ; τά ανάκτορά του Ανελκυστήρα;, έν 
Ρώμη ίσνυεν άπό τον Σ'Γ' αίώνος ό νόμο; περί εΐσ- 
υδήματο;, ή στενογραφία έχρησιμοποιείτο άπό τοΰ 
πρώτου αίώνος ύπό τών ’Ισραηλιτών, άπό τή; επο
χή; τοϋ άγιου Πέτρου ΰπήρχον έν Ρώμη έργατικαί 
ένιόσεις, ΰπήρχον μονοπώλια καί τραστ, ιδίως ελαί
ου, ειδών καί Αρωμάτων. Μόνον περί Απεργιών δέ' 
μα; πληροφορεί ό ζ. Κεββερν δν έγένοντ.·, Αφού ΰ- 
πήρχον συνεργατικιι σωματεία. Εξ άλλου ο αύτό; 
Αρχαιολόγο; μάς πληροφορεί δτι αί δαπάναι τών 
Αρχαίων πολυτάλαντων ήσαν πολύ Ανώτεροι τω.· 
σημερινών έκατομμυριούχων, Αλλά καί ή διάθεσι; 
τοΰ χρήματος καλαισθητικωτέρα. Εί; Ρωμαίο; λ.χ. 
έδαπάνησεν έντός έτους διά τήν διακόσμησιν τή; 
οικία; του ποσόν, ΐσω; πρό; δώδεκα έκατεμμύρια. 
Είνε δέ γνωστόν δτι ό Νέρων. άν καί αιμοχαρής, έ- 
δαπάνησε 240,000 δρ. διά νά μεταφέρμ έξ Αίγυ
πτου ρόδα διά νά στολίση τά; τραπέζας ένό; δεί
πνου, τό όποιον έδωσε...

Ό Παρισινό; «Χρόνο;» δημοσιεύει πρό; τούτοι: 
ιστορικόν άριίρ ,ν.έξ ού υποδεικνύεται δει ή λογοκρι
σία, ή κατά τήν έποχήν αυτήν όργιάζουσα, είνε Α
φρικανική; καταγωγή;, ή «Ταμπού» ονομαζομένη. 
ύφισταμένη δέ άπό τή; έμφανίσεω; τών πρώτων 
κοινωνιών.

Οί Πρόσκοποι αυξάνουν καί πληθόνονται. Δισχί- 
λιοι περίπου συνεκεντριόΟησαν έκ διαφόρων μερών 
καί τό Στάδιον έν Ανοιξιάτικο απόγευμα παρουσίασε 
τήν άκμαιοτέραν άνθησιν τή; νέα; έλληνική; γενε
ά;. Έπλημμύρησ; ν ό στίβος άπο ύγιά σώματα, εΰ 
θυτενή, ιστό ένα μικρόκοσμον ζωηρότατον καί ή κο
νίστρα τή; Αλκή; έδέχθη εί; τοΰ; κόλπου; τη; το 
σφρίγος, τήν ζωήν, τόν παλμόν τής "ΙΙβη; εί; ποι
κίλας εκδηλώσει;, τονωτικά; καί εύστροφους. Οί 
Πρόσκοποι μέ πυρετώδη δραστηριότητα έστησαν 
σκηνάς, έγκατέοιηοαν τηλΰφων.τν καί Ασύρματον,έ- 
μαγείρι υσαν. ένοσήλευσαν, συνηρμολόγησαν καί δι 
ήλθον γέφυρας, κατεσκεύασαν οίκίσκον, τόν έπιιρπό- 
λησαν και έσβυσαν έγκαιροι; τό πυρ, έτρεξαν υπερ
πηδώντας εμπόδια, έποδηλάτησαν, άλληλοεκτυπήΟη- 
σαν, έπαιξαν ωραιότατα προσκοπικά παιγνίδια. ΊΙ- 
γέται δ’ ,ιι'αών, οί καί ίδρυταί· Μελά;. Μίνδλερ.ΓΙα- 
σπάτης. Τριανδρία Αξία ευγνωμοσύνη; εθνική;.

'Π άποκάλυψι; περί τοΰ ζωγράφου Βρυζάκη καί 
δημοειί'ευσι; τών έργων του έν τή «Πινακοθήκη» έ
νεποίησε ζωηροτάτην έντύπωσιν εί; τού; καλλιτεχνι
κού; κύκλου;, κατάπληξιν δέ ή Αδιαφορία τών επι
τετραμμένων τήν φύλαξιν αυτών. Εί; τήν Λ. Β. Υ. 
τόν πριγκηπαΝίκόλαον θά ΰποβληθή ύπό τών συγγε
νών τοΰ ζωγράφου αίτησι; δ.τι»; άποφυλακ.ισβιΐισι τή; 
ειρκτή; τά ώραΐα καί τόσον ενδιαφέροντα έργα τοΰ 
παραμείναντο; έν Αφανείρ καλλιτέχνου καί τών ό
ποιων αέγιστον καί άνιότερον δλων είνε ό πίναξ δ 
παριστών τήν «“Εξοδον τοΰ Μεσολογγίου» καί δστι; 
ώς έκ τή; Ακαταλλήλου δέσεως έν ή κατάκειται κ.α· 
τών μεγάλων διαστάσειόν του δέν κατωρθώθη νά 

φωτογραφ ηΟή. Εί; τόν πίνακα αυτόν υπάρχουν πι. 
στώς άποτετυπωμέναι αί φυσιογνωμία!. Ιών ήριόων 
τυΰΜεσολογγ:,υ.Τυΰ πίνακος τούτοι ΰγραφ’ε δυοάν- 
τίγραφα ό Βρυζάκη;. Τό εν έδωρήβη ύ.τ’ αύτοΰ ει; 
τό Δημαρχείου Μεσολογγίου κατά τήν έτησίαν δέ 
λιτανείαν τή; έξόδου περιφέρεται !> πίναξ, τό δέ 
άλλο υπάρχει έν Άθήναις, εί; υπόγειον τοΰ Πολυτε
χνείου ! 'Επίση; εί; τό δημοσιευθέν έν τφ προηγου- 
μένω τεύχει τή; «Πινακοθήκη;» έργον «Ή 'Ελλά; 
συνάζουσα τά τέκνα τη;» έμπνευσθέν έκ τοϋ γνω
στού ποιήματα; τον Ρήγα Φερραίου, διακρίνονται 
άριστα οί διάφοροι οπλαρχηγοί, ό Ύψηλάντης, ό 
Κολοκοτρώνης, ό ΙΙαπαφλέσα;, ό Μιαούλη;, ό Κουν- 
τουρίώτης. οοτις ζατέθεσεν εί; τήν άναγεννωμένην 
Ελλάδα τά πλούτη του. Διακρίνονται εί; τού; πόδας. 
αύτή; τά χρυσά νομίσματα. Εί; τόν πίνακα αύτόν 
διακρίνονται καί αί κατά τόπου; ένδιμαοίαι τή; ε
ποχής έκείνης. δυνάμεναι νά χρησιμεύσουν ώς πρό
τυπα δι' εκείνους, οί όποιο·, έκάστοτε μάς παρουσιά
ζουν ενδυμασία; ανιστόρητους. Ωσαύτως μεγάλων 
διαστάσεων είνε ό πίναξ τή; πυρπολήσεω; τής ναυ- 
σρχίδο; ύπό τοΰ Κανάρη, τή; όποιας έπίσης δέ? 
ή-,0 ιϋκολον νιί ληφιΐή φωτογραφία. Ό τυφλό; τοΰ 
Ναυπλίου έμπνευσθεί; έκ ποιήματος τοΰ'Αλεξάνδρου 
Σϊύτσου παρ.οτφ αγωνιστήν τοΰ Μεσολογγίου. Ο 
κ. Βρυζάκη;, ανεψιό; τον καίλ.ιτέχνου έχει τή.· 
ώραίαν σκέψιν νιί έκδώση εί: λεύκωμφ τάς εικόνας, 
εί; χρωμολιθογραφία. Άλλά καί διά τά διδακτικά 
βιβλία τά Ιστορούντο τά γεγονότα τής Έπαναοιά. 
σεω; πρέπει νιί χρησιμοποιηθούν άντί τών τερατω
δών παραμορφώσεων, αί όποιοι συνήθως τά στιγμα
τίζουν. Άλλά πρό παντός έπείγει ή διάσωσί; των 
καί ή ύπό ειδικού τεχνίτου, οίο; ό κ. Χατζόπουλος. 
ρεστωρασιόν τών έφθαρμενων μερών καί ή τοποθέ- 
τησι; αυτών εί; τήν άρμόζουσαν θέσιν έν Μουσειφ.

# e-

Ή «Πρόοδος», το χρησιιιώτοτον αύτο σωμιιτεί- 
ον, διι'ι τοΰ όποιου θανμασίω; προάγεται ί) εγχώρι
ος παραγωγή τοΰ κεντήματος καί τής ποικιλτικής, 
είχεν Ανάγκην ένισχύσεω; καί ή Υψηλή προστιιτι: 
άλλ' ταυτώ καί Αφοσιωμένη έργάτις — διότι πρώτη 
δίδει τό παράδειγμα τής έργασίας — ή Λ. Β. Υ. 
ή πριγκήπισσα Άλικη είχε τήν έμπνευσιν νιι διοργα- 
νιόση λαϊκήν καί Αριστοκρατικήν άμα έορτήν έν τφ 
Ζαππείψ, τό όποιον περιφραχθίν μετεβλήθη εί;· 
πρατήριου. Αλλά συγχρόνως καί εί; κέντρον διασκε
δάσει»; ποιζιλώτατον. ΊΙ έορτή έκτό; τοϋ σκοπού 
της, έν.σχυτικοι· ένός ιδρύματος Αξιου .τάσης ύπο- 
στηρίξεω;, κατέδειξεν δτι άριστα Οά ήδύνατο νιί 
χρησιμοποίηΟή τό άχρηστον σήμερον κτίριον τοΰΖβΛ- 
πείου,κ.αί νιί ζαταστή κέντρον ψυχαγωγία; καί εκλε
κτή; συγκεντρώσεως έν τώ ΰπερόχω κυζλικφ περι- 
στυλίιο του. Καί συναυλία, καί χοροί καί διαλέξει;, 
καί έκΟέσει: καί ποικίλοι κοινωνικής ανάγκης συγ
κεντρώσεις ήδύναντο νιι γίνονται άπό τήν άνωξιν' 
έως τό φθινόπωρων. Θ’ Απέβαινεν οΰτω τό έντευκτή- 
ριον τών διανοουμένων καί τών κυανοαίμων. "Ενα; 
στολισμός Αρχαιοπρεπής καί φως φαντασμαγορικόν, 
θά τό καθίστων Αληθινήν δασιν εί; τήν θερινήν αύχ- 
μηράτηεα τών Αθηνών. 'Εννοείται οτι δέν θά έλει
παν τά κυλικεία ζαί τά Αναψυζτήρια μέ μίαν καλήν 
ορχήστραν. Ζητούνται επιχειρηματία, ζαί πρό παν;, 
τό; καλιΐσθητοι άνθρωποι.

ΔΑΦΝΙΣ

=- ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ ~’

Ο Πάπας καί ή Τέχνη

Ό ΙΙαπας έ.τέτρεψεν εί; τόν διάσημον Γάλλον 
γλύπτην Ροντέν νά κατασκευάσμ τήν προτομήν του. 
Ο Ροντέν ήρχισεν ήδη τό έργον τ ,υ μετ' ενθουσι

ασμού. Ο ΙΙάπσ,; δεικνύει ιδιαιτέραν ωτίμησιν 
πρός τοΰ; Γάλλους καλλιτιχνας. ΠρύΛ ό Γάλ
λο; έπίσης ζωγράφος Άλδέρτος Μπεναρ' έζωγρά- 
φισε τήν προσωπογραφίαν τού ΙΙον.ίφηκος.

Ό Φλωρεντίν ; γλύπτη; Ραφαήλ Ρομανιόλι κλη 
θείς έκ ΙΙετροπόλεως ιί; Ρώμην δπω; έκτελέσΐ] μί. 
αν έρειχα/.ζίνην προτομήν τοϋ Πάπα Βενεδίκτίΐιι 
ΙΕ Αφηγηθη ιί; ίνα δημοσιογράφον ότι δέν ιήμ 
πόρισ; νά έπιτύχη άπό τόν Πάπαν περισσότερα: 
τών τριών συναντήσεις πρός σχεδίασιν. Έροιτηθιί; 
δέ περί των ινιυπιόσεο',ν του ιός καλλιτέχνου, ό δι
άσημο; γλύπτη; άπήντησεν' ώ; έξί.ς·

«Ο Πάπας έχει μίαν κεφαλήν πολύ ένδιαφέρ,»;·- 
σαν μέ χαρακτηριστικά τή; ζωη,ι. τέρα; εύφυίας. 
Τό ευρύ μέτωπιίν είνε όλιγον συμπεπιεσμένον μετα
ξύ τών ζυγωμάτων, τό δέ κρανίον του ιίνε στρογ- 
γύλοτ·. Τά χαρακτηριστικά ταύτα προδίδουν πνεύμα 
γαλήνιον καί ίοορροπι,τατ ν. Ή ρίς είνε Αέτε ;,αί 
δέ οφριίς ϋαθεϊαι είς τρόπον ώστε μεγαλύνεπαι ή 
λάιιψι; τών ΰφΟαλμών του. οί όποιοι δέν είνε μεγά
λοι άλλ' είνε στιλπνοί καί ζωηρότατοι. Οί οφθαλμοί 
οί όλίγον μυωτι; οι κρύπτονται συχνιι διά πυκνών όμ- 
ιιατούα/.ι.ον,ά/,λά τό Γ·/.έμμα τόσυχνά εκτοξευόμενου 
άνωθεν τών φακών Αποκαλύπτει Αγχίνοιαν φωτεινήν 
καί ίτοίμην. Τό στόμα είνε εύρύ, άλλά καλώς δια- 
γεγρομ,ιένον μέ μίαν τομήν άσφα/.ή καί ευρωστι-ν 
ήτις ένδεικνύει ειδικήν ευστάθειαν είς τάς συλλα.μ. 
βανομένας σκέψεις. Ό πώγων· του προέχει καπά τόν 
κζασικ. ·.' τύπον τοϋ Καίσαρος καί τοϋ Ναπολέοντος. 
1'ά χαρακιηριστικιί ταύτα ύφίστανται είια παραδό
ξους μεταβολάς καί ποικίλου; φι·σιογνωμ;κού; συν
δυασμού: πρι ξενουμένου; άπό τόν νευρικόν χαρα. 
κτήρα καί τόν σχεδόν άνήσυχιιν τοϋ Πον,-ίφηκοςι·.

Λί προτομαί ά; κατεσκεύασεν ό Ρομαν.όλι εινι 
δύο, ΰψους ιίΟ έκατυστομέτρων. Ό Πάπας έμεινιν 
ευχαριστημένος πολύ έξ αίτιον καί έδώρησεν ιί; ιόν 
γλύπτην μ?αν παιιμεγέΟη φωτογραφίαν μέ αύτόγρα- 
φον υπογραφήν του. Μι θ' ο προσέθηκε μετ' ανακου
φιστώ; εις τόν γλύπτην

•—Ευχαριστώ τόν Θεόν, οι ότι έτελείωσα πλέον μί 
τοΰ; ζωγράφου; κα! τούς γλύπτας. Σείς ΠσΟε ό μό
νος διά τόν όποιον έποζάρισα τρεις φοράς, άλλά 
σάς βεΒαιώ δτι πολύ έκοπίασα διά τούτο. "Υπαγε 
καί δέχΟητι τήν ευλογίαν μου.

Έπίταξις βιβλίων

Ή Γερμανική Κυβέρνησι; έπιτάσσει βιβλία. 01 
Γερμανοί θεωροΰντε; τά βιβλία δτι είνε ή πνευιια- 
τικι'1 τροφή τού στρατιώτου κατήρτισαν μεγάλην έ- 
ταιρείεχν διά νά τ ϊς στέλλη βιβλία. Τά πεδία τών 
μαχών είνε πλήρη άπό βιβλία, καθώς καί τά νο- 
σοκομεϊα.Χιλιάδες χιλιάδων τόμοι κυκλοφορούν καθ 
ολον τό ιττρατόπεδον, ειδική δέ υπηρεσία έχει διοιρ- 
γανωθή πρός τόν σκοπόν τούτον. 'Υπάρχουν ιδιαίτε
ρα βιβλία διά τούς μαχομένου; ζαί άλλα διά τούς 
τρατματίας. Ή εκλογή γίνεται ύπό ειδική; έπιτρο
πή;, έπί έζάστου δέ τόμου τίθεται διακριτική σφρα- 
γίς. Ό δλο; οργανισμός έξαρτάται έκ τοΰ υπουρ
γείου τών Στρατιωτικών, είνε δέ τέλειος. Άποστέλ 
λοτπαι δέ ήμευησίω; 4000 τόμοι βιβλίων. ’Επί 100 
βιβλίων Αναλογούν 60 εύθυμου ΰλη;, 10 ήθικής δι

δασκαλίας, 10 στρατιωτικής έπιστήμη;, 10 ιστορι
κής γεωγραφίας, Γ> επιθεωρήσεις, 5 χάρται.

Μία έηιγραφή μνημείου

ΊΙ Αμβέρσα διετήρησε ζώσαν τήν λατρείαν πρό: 
εν τών διασημοτέρων τέκνων τη;, τόν Ροΰβενς.Έπί 
τοΰ αγάλματα; τό όποιον έχουν Ανεγείρει έπί τή; 
Πράσινης πλατεία;, ΰπάρχει ή έπιγραφή Σ.ΙΙ.Κ.Λ.. 
δηλαδή- Σενάτους. ΙΙιαουλους, Κβέ, Άντβερπιένσι: 
< Η Γερουσία καί ό Λαό: τή; Άμβέρση;). Νεαρό; 
τι; Βέλγος, τόν όποιον έπείραξεν εί; τα νεύρα τό 
γερμανικόν θράσος, μετέβαλε τήν επιγραφήν, έπω- 
φεληθεί; τοΰ κενού διαστήματος τοΰ ύπάρχοντο; με
ταξύ έκάστου στοιχείου, είς τάς εξής, λέξεις- «Σάλ 
ΙΙρουοιέν Κιτέ Άμβέρς» (Βέβηλοι Γερμανοί έγκα- 
ταλείψατε την Αμβέρσαν). Τό άθώον αύτό άστεϊον 
έστιΛ'χισε 50,000 μάρκων πρόστιμου εί; τού; κατοί
κου; τή; Άμβέρση;.

Κειμήλια ύπό φύλαξιν

Αληθείς θησαυροί Αξίας έκατομμυρίιον άτεστά- 
λησαν έν Άγγλίρ άφ’ ί; έποχή; έξερράγη ό πόλε, 
μος ύπό πλουσίων οικογενειών τοϋ Βελγίου καί τών 
γαλλικών έπαρχιών αιτινε: κατέχονται νΰν ύπό τών 
Γερμανών. Πρό τινων μηνών απεστάλησαν είςΒού- 
κιγχαμ Πολύ; τά κοσμήματα τή; Βασιλίσση; τοϋ 
Βελγίου, δείνα έξετιαήθησαν Αξία; πλείστων εκα
τομμυρίων κα! διατηρούνται εί; τήν αίθουσαν τοϋ 
θησαυροφυλακίου, τ-ν όπείου μόνο; ό Βασιλεύ; τή: 
Αγγλίας έχει τήν κλείδα. Ή Βασίλισσα ’Αλεξάν
δρα, εί; Μαλμπόρου Χάουζ, έλαβεν ύπό φύλαξιν τήν 
πολντιμωτέραν ουλλογήν Αρχαίων μικροπροσωπιι- 
γραφιών, ήτις υπάρχει είς τόν κόσμον άποσταλεϊσαν 
ύπό Γαλλίδο; τινό- κυρίας. Αξίας βύο καί ήμισυ ί- 
-ζατομμυρίων φράγκων. Εϊ; έκ τών πλουσιωτέρω··· 
"Αγγλων τραπεζιτών έχει τήν εξοχικήν του έπαυλιν 
πλήρη θησαυρών άπυσταλέντων ύπό πέντε ή έξΓα>.. 
λικών καί Βελγικών οικογενειών, ήτοι πίνακας ζω
γραφικής, κοσμήματα, αριστουργήματα, έκ χρυσού 
;-.αί ιεργύρου, πολύτιμα Αρχαία νομίσματα καί έτερπ 
κειμήλια Αξίας J5 έως 20 εκατομμυρίων φράγκων.

Ή Αιγυπτιακή φιλολογία

Ειδικός επιστήμων μελετών τήν άρχοίαν αιγυπτι
ακήν φιλολογίαν διήρεσε αΐηήν είς τρεις περιόδου: 
άντυτροσωπευούσας τάς τρεις ιστορικά; περιόδου; 
τής Λίγύπτου, δηλαδή τήν άρχέγονον περίοδον, τήν 
μέσην καί τήν τής παρακμής. Όλίγμττα βιβλία τής 
φιλολογίας τής Αρχαιοτέρας περιόδου έφθασαν μέ
χρι: ήμών. Οί Αιγύπτιοι διεξήγαγον τήν έποχήν ε
κείνην έτέρας έπιχειρήσει; καί ήσχολοϋντο είς άλλα; 
μελέτα; πολύ διαφόρου; τής φιλολογία;. ΊΙ έποχή 
ι’κείνη έσημείωσε τόν θρίαμβον τή; Αρχιτεκτονική; 
καί τή; γλυπτικής, έξ ί>ν άνέκυψαν αί Πυραμίδες 
καί τά ιιεγαλομονολιθικά Αγάλματα. Τά βιβλία τή; 
πριότης περιόδου είνε γενικώς ήθικοϋ χαρακτήρα; ή 
περιέχουσιν β ογραφ'.’ας, εγχειρίδια ιατρική: καί 
στοιχειά τινσ Αστρονομίας. ΊΙ μέση περίοδος ύπήρ- 
ξεν ή κλασική έποχή τής ιύγυπτιακή; φιλολογίας. 
Κατά τήν περίοδον ταύτην ή φιλολογία προσέλαβε 
νέον ΰφο; και ήσχολήθη περί αισθημάτων καί πα
θών. ’Ιδίως βιβλίον μεγάλης φιλολογικής Αξία; 
είνε τό έπιγραφόμενον «Συμβόύλαί ένό; φρονίμου· 
έν τφ δποίω περιγράφονται αΐ δυστυχίαι ένός λαού 
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κ.ατατρυχομένου ύπό Εμφυλίων σπαραγμών. ΊΙ ποι- 
ησις ήνθισεν Επίσης ΕνΑίγύπτω κατά τήν τρίτην πε
ρίοδον καθ’ ήν δπω; δοξασθώσιν αί νίκαι τον Ραμ- 
σή Β' έγράφη ό «"Υμνρς πρός τήν Νίκην». Ό "Υ
μνος πρό; τόν "Ηλιον» είνε τό μεγαλείτερον θρη
σκευτικόν ποίημα τή; Αίγυπτου καί έξ αύτοϋ ίσο·, 
ένιπνεύσθησαν καί οί Εβραίοι συγγραφείς καθ'οσιιν 
πολλά ποιήματα αύτών όμοιάζουσί πρό; τόν ύμνοι 
αυτόν.

Νέον μουσικόν ό'ργανον
Αμερικανό; εφευρέτης κατεσκεύασε μικρόν μηχα

νικόν τόξον διιι τετράχορδον δμοιάζυν πολύ προ; 
γραφομηχανήν. Άλλ’ δλα τά μεταλλικά πλήκτρα ϊκ 
τών οποίων Αποτελείται άντί νά κινοΰσι τό. γράμμα;·, 
πρό; Αποτάτωσιν,κινοϋοιν ήλεκτρικώς τεχνητ υ; δα
κτύλου; πρός τροποποίηση- τοΐ· ήχον τή; χορδή; ό
πως κάμνει ό πσίζων τετράχορδον διά τών δακτύ
λων τή; αριστερά; χειρός. Άφ’ Ετέρου τό τόξ >ν 
αύτό καθ’ εαυτό άποτελεϊται άπό κινητούς δίσκον; 
επί Αξόνων οΐτινες κινούνται Επίση; ήλεκ.τρικώς.ΊΙ 
κίνησι; παρέχεται ΰπό μικρού Εσωτερικού κ νητήρος 
οστις εΰρίσκεται σννδεδεμένο; μετά τοΰ ρεύματος 
τή; πόλεω;'. II πρός ίκτέλεσιν μουσική είνε άπ ιτυ- 
πωιιένη έπί μακρών χάρτινων ταινιών όπως ή μου
σική τών ηλεκτρικών κλειδοκύμβαλων. Τό μηχάνημα 
τούτο ώνομάσθη ΰπό τού εφευρέτου του «Αριστοτέ
χνημα» καί λέγεται οτι ό διάσημοςΚουμπελίκδιερχο- 
μενος έκ Σικάγου έςετέλεσε μουσικά τεμάχια προ 
τ ϋ κοινού διά τού μηχανήματος τούτου καί έπέτυ;· 
θαυμαείως. ΊΙ τιμή τον «Αριστοτεχνήματος» ώρί- 
σθη εί; G000 φράγκα.

Ό πληθυσμός τής ’Αμερικής
Τά Αποτελέσματα τή; τελευταίας άπογραφή; ιών 

'Ηνωμένων Πολιτειών έδημοσιεύίίησαν μόλις κατά 
τό τέλος τοΰ 1914. Έξ αυτών έξάγεται δτι ό πληθι - 
σμός υπερβαίνει τά 91 ίκατομιιύρια ψυχάς έπί έκτά. 
σεω; 3 έκατομμυρίων τετραγωνικών μιλλίων. Άπό 
τού 1900 έτους οί κάτοικοι ηυξησαν ζατά 21 έπί τοί; 
εκατόν ενεκα τής μεταναστεύσει»;. ΙΙεντήζοντα α
μερικανικοί πόλεις έχουσι νύν άνω τών 100 χιλιά
δων κατοίκων καί τρεις ϋπερβαίνουσι τό έζατομμύ- 
ριον. Ό πληθυσμός τών Ηνωμένων Πολιτειών πε
ριλαμβάνει διαφόρους φυλάς, άλλ’ ή πλειονότη; ά 
νήκει εί; τήν λευκήν φυλήν, ήτις αντιπροσωπεύεται

: ■ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΖΩΗ : ~ΖΞΞ
- 

Εύλλογος ’Ερασιτεχνών

'Υπό τών μελών τοϋ Δραματικού τμήματος τοϋ 
«Συλλόγου τών ’Ερασιτεχνών» παρεστάθη ό «Άγα- 
πητικός τής Βοσκοπούλας» τού Αειμνήστου Κορόμη
λά, τό πρώτον ίίξιον λόγου καί γνήσιον ελληνικόν 
είδύλλιον, τό όποιον Από τής Εμφανιστώ; του έρι- 
ζώθη εϊς τιι δραματολόγια τών Ελληνικών θιάσων, 
καί ιδίως τών περιοδευόντων. Καί ήτο όρθοτάτη ή 
προτίμησις τοϋ έργου αϊτού καί λόγω σεβασμού πρό; 
Γνα πρωτεργάτην τής ελληνική; σκηνή; — κατ’ ευ
τυχή δέ σύμπτωση-, μετέσχαν τή; παραζιτάσεω; ή 
κόρη καί οί έγγσνοι τοϋ ποιητοϋ καί ό έγγονος τοΰ 
Ζαλοκιόστα οστις έγραψε τό ποίημα τΰ ι'μπνεΰσσν 

υπό 81 ίζατ ■•.ιιινρίων κατοίκων, έπονται ο< Μαύροι 
(9 έκατομμ. I. είτα οί Κινέζοι κτλ. Άριθμούνται ίν 
τη Δημοκραάρ I0G άνδρε; έ.τί 100 γυναικών καί εί; 
13 ίζατ.ιιΐ"ύ'..:α ανέρχονται οί έν τώ εξωτερική! γεν. 
νηθέντες κάτοικοι, έξ ών 2 1*2 ίζατομ. Γερμανοί.

1.200,000 νεκροί.
Ύποτ,θειιένου δτι ό παρών πόλεμο; θά διαρκέσι) 

επί εν "το; άπασνολών 20 μέχρι; 22 έκατομμυρίων 
Ανδρών ,·.ι·ί Λπολογιζομένων τών νεκρών εί; 5 ί.ιί 
τοί; Εκατόν, Οά Απυλεσθώσιν ιΐνεπανορθιότω; 1,200, 
000 άνδρε;. Άλλ’ άΐ Αοθένειαι θά Επιφέρω» κά 
άλλα; Απώλεια: τ λύ σπουδαιότερα;. Αρκεί νά ση. 
μιιωθή δτι ή εύφλογία κατά, τό 1871 έφόνιι-σεν I2S 
χιλιάδας άνδραζ. δηλαδή τό τρίτον τών πεσόντων 
είς τά πεδία τών μαχών.

Ή κόρη καί ό διπλωμάτης
Ποια διαφορά μεταξύ ένός διπλωμάτου καί μιά; 

δεσποινίδος; Μέ τήν Ερώτηση- αύτήν ήνοιξε μία Α
μερικανική έφημερί; διαγωνισμόν μεταξύ τών Ανα
γνωστών της. Ή άπάντησις, ή όποια Επήρε τό πρώ
τον βραβείον, είναι ευφυέστατη. Ιδού αυτή: Μεταξύ 
ενός διπλωμάτου καί μιά; δεσποινίδος υπάρχει ή 
εξής διαφορά. "Οτι. όταν ό διπλωμάτη; λέγη «νι-ΐ», 
σκέπτεται «ίσως», όταν λέγη «ίσως», σκέπτεται «ό
χι», καϊ όταν λέγη «όχι», δέν είναι πλέον διπλω
μάτης. ΊΙ δεσποινίς όμως, όταν λέγη «όχι», σκέ
πτεται «ίσως», όταν λέγή «ίσως», σκέπτεται «ναι», 
καί ίίταν λέγμ «ναι», δέν είναι πλέον δεσποινίς.

ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΦΤ
Δεσπ. I. Λ.

λίμνη Ί εγγαρύλουοτη 
μάτια γλυκά ονειρεμένα, 
γιατί όλο στά άπειοο 
πλανάοΟε δακρυομένα ;

Γιατί πάντα στά άγνωστο 
κι-ττάτε βουρκωμένα ; 
Κλαίτε, γι’ αυτά πον ϋάρΰουνε 
ή γιά τά περασμένα ;

ΣΠ. ΒΑΑΛΩΣΗΣ

τό ί!ργον αλλά καί διότι Οά έδίδετο βΰκαιρίιι νο 
τό ιδ|ΐ καί ή άνωτέρα τάξις. Μέ τήν διαφοράν οτι 
..ί Ερασιτεχνία έστέρησαν τό έργον τοΰ τοπικού 
χρωματισμού του, Εξευγενίσαντες αύτό. Διότι έργον 
τό όποιον διαδραματίζεται είς καλύβας καί βουνά 
δέν παίζεται μέ γοβάκια λουστρίνια καί μέ κάλτσες 
τρανσπαράν. Άλλά καί αί φωναί καί αί στάσεις καί 
αί Ενδυμασίαι προέδιδον τήν ευγενικήν καταγωγήν 
τών ΰπσδυομένων προσώπων. Αί ένδυμασίαι λ. Ζ· 
δέν ήσαν τής Λωρίδας, άλλ’ Άρβανίτικες, τών πε· 
ριχόιρων τή; Αττικής, άγνωστον δέ πώς ή Ανακρί
βεια αύτή διέφυγε τήν προσοχήν τοϋ διευθύνοντο; 
κ. Λιδωρίκη, οστις είνε Λιδωρικιιότη;. Οί άνδρε; 
είχον κατά τήν Επιτυχή έκφρασιν ένός Δωριέως, <>·

Μαρία; Σκούφον

ψιν πρώην βουλευτών. Άλλά και τά άσματα τοΰ χο. 
ρού ήσαν ούχί τιι γνήσια δημοτικά, ώ; άδονται,άλλά 
καί ημείς δέν γνωριζομεν ποια; προελεΰσεως. Ή 
mise cn scene πολύ καλά. Άλλ' έάν παρετηρήθη. 
σαν αί Ατέλειαν αύταί, ύπό έποψιν ΰποκρίσεω; τό έρ
γον παρεστάθη μέ μεγάλην επιτυχίαν. Εί; τήν πρώ
την γραμμήν τής Επιτυχία; πρέπει νά ταχθώσιιν αί 
δεσποινίδες Δαμασκηνού καί Άμπελιϊ. ΊΙ πρίίιτη 
δραματική ώ; Κυρά-Γιάννενα, ή δεύτερα λυρική ώς 
Κρουστάλλω. II δ)νί; Δαμασκηνού έπαιξεν ώς τε
λεία ήθοποιός- φυσιογνωμικό-; ΰπέρεχο;· εις τήν κα- 
τάραν μετέδωσε ρίγη φρίκης. ΊΙ δεσποινίς Άμπελό 
Απέδωσε τόν ειδυλλιακόν χαρακτήρα τοΰ ρόλου τη; 
πολύ φυσικά. Έκ τών Ανδρών άριστο; ύ κ. Ηοπο- 
λανος ως Μητρός. Μα; έδωσεν ενα ζωντανόν, ΰ.τε- 
ρήφανον λεβέιτικον τύπον, βοηθ.ύσΐ); καί τή; ω
ραίας φωνή; του καί τοΰ ευθυτενούς Αναστήματος 
του. Εϊ; τήν δευτέραν γραμμήν τής έπιπυχία; ήλ
θαν ή κ. Στράτου — κόρη τοϋ ποιητοϋ — ώ; κυριι 

■— Σταθαινα, ή όποια έπαιξε μέ στοργήν πρό; τό 
πατρικόν έργον, έπιδείξασα μίαν ήρεμ ν ευγένειαν 
«γαθότητος, άλλ’ εΐ; τά; δραματικά; σκηνά; σχε
δόν Ανέκφραστος, ό κ. Παναγόπουλο; ώ; Χρόνης, 
ύπέρ πάσαν άλλην φοράν διακριθεί; ήδη είς τήν κω
μικήν ήθοποιΐαν. Ό κ. Λούρο; ώ; Λιακός ήδικιίτο 
άπό τό νεαρόν τής ηλικίας του καί τήν λεπτήν φω
νήν του, ή όποια έχανεν Ακόμη περισσότερον πρό 
τή; Αδρά; φωνή; τή; Κρουστάλλως· δηλαδή άντι- 
Οέτως Απ' ο,τι έπρεπε. ΊΙ δεσποινίς Λάσκαρη έχου- 
σα έμφυτον τήν Αφέλειαν, ήρεσεν Επίσης. Τό άσμα 
τή; κ. Στράτου ώς καί τον κ. Ποπολάνου πολύ κα
λόν. II χοριρδία Ανεπαρκής.

ΊΙ τελευταία ήμερίς τοΰ Δραματικοί τμήματος 
τοΰ Συλλόγου τών ’Ερασιτεχνών άφήκε καλλίστα; 
έντυποισεις. Έπαχθησαν τρεις μονόπρακτοι κωμφ- 
δίαι—διατί τάχα μόνον ζωμψδίαι ; έξ ών αί δύο 
γαλλικοί καί μία κατά μετάφρασιν, Ενφ ήμποροϋσε 
κάλλιστα νά Αντιστραφοϋν άριθμητικώς αί Αναλογίαι 
διότι δέν χρησιμεύουν αί παραστάσεις πρό; έπίδειξιν 
τής γα/Λ:κή; γλώσσης, άλλά τέχνη; άρμοζ μένη; 
εί; τήν έκφρασιν εν τή μητρική γλιίισση τών ύποκρι- 
νομένων. Εις τήν «Λολόταν» τοΰ Μεϊλάκ καί Άλε-

Ρεμβασμός

λεβύ έπαιξε θαυμάσια ή δ)νίςΧρυσούλη,κατω^θο’ισα- 
σα μολονότι ό ρόλο; ήτ Ανάρμοστος εί; δεσποινίδα 
κοινωνική; περιωπή; νά τόν άποδιόση μέ χάριν 
καί ύπόκρισιν καί προφοράν Εντελώς Παρισινήν. 
Καλλστη καί ή ΰποκρινομένη τήν βαρώνην κ.Γκουν- 
τίμ τοΰ Ρώσσου στρατιωτικού Ακολούθου ήτις έπαι
ξε μέ πολλήν Ελευθερίαν. Οί κύριοι, διότι Εσω; είχον 
αχάριστοι· ρόλον δέν έδειξαν άξια λόγ υ προτερή
ματα.

Είς τόν «Λιαβολ· γιατρόν» ζωμιοδίαν τοΰ Ζαμα- 
κόϊ;, εξυ.τνην ιί; μεριικά σημεία, άλλά παραφορτω- 
μένην από σκηνά; έξ ών έλειπεν ή πρωτοτυπία καί ή 
όποια άν έσυντομεύετο κατά τήν διασκευήν Οά εΰ- 
ηρέστει Ακόμη περισσότερον, ό κ. Φωκά; έξοχο; 
ώ; Ασθενή; θυληδρίας. Ό ζ. Οικονομίδης ώ; 
τσαρλατάνος ιατρός, ίίστις κατωρθώνει νά πάρη τήν 
πελατείαν ένός συναδέλφου του πολύ καλός, καί ή 
δεσποινίς Λάσκαρη ώ: έρωτόληπτος έπαιξε μέ φυ
σικότητα. ΊΙ δεσποινίς Καρατζά φαίνεται μή προ- 
σοικετωΟείσα έτι πρό; τήν σκηνήν. Εί; τήν Τρίτην 
κιομωδίαν (;* ή όποια Εστερεϊτο Ενδιαφέροντος. «ΊΙ 
εύτυχία ποΰ περνρ» τοΰ Ζερμαίν ή κ. Μεζεβίρη Απέ
δειξε τάλαντον εκλεκτόν. "Επαιξεν ιός πεπειραμέ 
νη ήθοποιός, μέ φυσικότητα, μέ Ελευθερίαν κινήσε
ων,μέ άνεπιτήδευτον ομιλίαν άλλά καί τέχνην. ΊΙ δ. 
Πεσματζόγλου Εψυχολόγησε πολύ τόν ρόλ ·ν τη; καί 
τόν διηρμήνευσεν έπιτυχώ;. Ό κ. Καμάρα;, δστι; 
έπρεπε νά ληομονήση τό όνιιιιά του καί νιι είνε εΰ- 
θυτενέστερος, τό μέρος του, τό όποιΙον ήτο διεξοδι
κόν, άπέδωσεν όσον ήτο δυνατόν είς νεαρόν Ερασι
τέχνην καλλίτερα. Συμπαθής ή Εμφάνιοις ώς καμα
ριέρας τή; χαριτωμένη; δεσποινίδος "Λτσλεη.

"Ολοι ci Ερασιτέχναι οί λαδόντες μέρος ήσαν τε
λείως μελετημένοι καί προσεκτικά'.

Θέατρον Κοτοπούλη
II Ελληνική λαογραφία Αριθμεί πλείστα; παρά- 

δόσεις,αί όποίαι δύνανται νά δραματ ποιηθοΰνάλλ' 
ούδεί; σΐ'γγραφεύς κατεδέχθη νά τά; προσέξη. Ό

Χόρν έλαβεν ώς βάσιν δραματικού έργου τήν πα- 
ράδοσιν δτι εις μέρος όπου υπάρχουν Ερείπια ναού, 
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δέν πρέπει νά κτίζεται σπίτι. Ή δέ παράβασις φέ
ρει -ίΐ,ιιωηίαν. Ό κ. Χόρν πλειοδοτών .ταριστφ τόν 
ιδιοκτήτην δτι καί ένοσφίσθη χρυσά ταξίματα εύρε- 
θέντα είς τά έρείπια καί δτι έβαλε καί σκότωσαν 
τόν βοηθήσαντα εί; τήν άνεύρεσίν των. Ή εΰρεσ.ς 
του μύθου έπιτυχής, στοιχεία δραματικά υπήρχαν, 
άλλ’ δλα αΐ>τά δέν τά διεχειρίσθη ό συγγραφεύ; τε- 
χνικώς. Δι’ αύτό τό έργον έχει μεμονωμένα; τινάς 
σκηνά; καλά;, άλλά τό σύνολον υστερεί.

II σκηνή ϋ.τύκιιται εΐ; τά περίχωρα μιά; έπαρχι- 
ακής πόλεως, όταν δέ αρχίζει τό δράμα, ό ίερόσυ- 
συλο; έχει άποθάνη, καί ζή ιι; τό σπίτι ή οικογένεια 
ήν βαρύνει τό πατρικόν αμάρτημα, τοϋ όποιου 
διά τοΰ δράματο; ζητείται, άλλά καί χωρίς νά έπι- 
τυγχάνεται. ή έξάγνισις. II οικογένεια άποτελείται 
άπό τά; δύο θυγατέρα; του, ών ή μία διέρχεται τά; 
ήμερα; τη; έν προσευχή καί μετανοία, κατόπιν ένο
χου έρωτος μέ ένα έξάδελφόν της τόν όποιον φονεύ
ει ό αδελφό; καί ή άλλη ζή βίον ελεύθερον έν τή 
γειτονική πόλει. Ή κόρη τοΰ σκοτωμένου διακονιάρα 
καί παράφρων ζιιμεϊ έκδίκησιν, περιφερόμενη εί; τό 
επάρατον σπίτι. «Τό αίμα τραβρ τό αίμα» είνε τό 
αγωνιώδες μοτίβο τοΰ έργου, τό όποιαν χαρακτηρί
ζει έν γένει θρησκευτικό; μυστικισμός. Ό σκελετό; 
τοϋ έργου ομοιάζει μέ τά; άρχαία; τραγωδία;· ί, 
Μοίρα παίζει καί έδώ τόν ρόλον της, δέν λείπει δέ 
καί ή Έριννύ;. Ό μόνο; νεωτερισμός είνε ί] κνκο- 
τοειδής άδελφή, ήν έν τούτοις εύαγγελικώτατα ανέ
χεται ό τόσοι· φιλότιμος αδελφός.

Τό έργον αρχίζει άμέσω; τραγικά. Τά κυριώτερα 
μέρη είνε ή άγο.ννία τοϋ φονέω; αδελφού καί ή έμ- 
φάνισις τή; τρελλή;, ή οποία παίζει ρόλον φαντά
σματος· άλλά μέ αυτά; τά; σκηνά; πιθανόν νά α
νατριχιάζουν αί ΰστερικαί γυναίκες, άλλα σκηνικώς 
συντελούν άπλώ; είς έκβίασιν συγκινήσεω; καί τού
το είνε άτεχνία. Ή 6' πραξις είνε σχετικώς καλλι- 
τέρα καί ίδιοι; τό τέλος της· ή γ' πραξις γίνεται 
έντελώς αστυνομική. Είς δικηγόρος —ό όποιος ϊ- 
περίττευε — γίνεται.. . ανακριτής άο'χολείται είς 
τά αποτυπώματα μιας ταμπακέρας καί έπί όλόκλη- 
ρον ώραν προσπαθεί ν’ άνακαλύψη τόν φονέα τόν 
όποιον... γνωρίζει. Είνε δέ ένας τύπος αχαρακτή
ριστος καί πρόστυχος, διότι έππ'.Όεται άνηθίκως 
κατιι τή; Ορησκολήπτου άδελφή; τοϋ φονέω;, υπο
σχόμενος είς άνταπόδοσιν νά άποκρύΊ'ΐ] καί σιόση 
αΰτόν. Καί τελειώνει τό έργον διά τή; φυγή; τοϋ 
φονέω; καί μέ τριπλήν ανεξήγηταν γονυκλισίαν τών 
γυναικών καί κωδωνοκρουσίας έπί τό Οεατρικώτε- 
ρον. Παρεισάγονται έννοείται καί άλλα πρόσωπα,εί; 
λ. χ. άριαιπατζή; άρκετά ήλίθιος, ένώ είνε γνωστόν 
δτι ή τόξι; αυτή ώ; έκ τοϋ έπαγγέλματος είνε έξυ
πνη.

Ή έκτέλεσι; άρίστη. Ή δεσποινίς Κοτοπούλη 
κατέβαλε μεγάλα; προσπάθειας διά νά άνυψώσ’] 
τόν ρόλον τη;., ύπέρ τήν ιίξίαν του. Ό κ. Βεάκης 
πριότην φοράν έφάνη τόσον καλός, μία άποκάλν- 
Ψις δέ ή κ. Ρούσου είς τό δύσκολον καί τραγικόν 
μέρος τή; τρελλή;.

Η «Κατηφορήτισσα». συνεπής πρός τό όνομά 
της, γλήγορα έπήρε τόν κατήφορον τής άνυπαρ- 
ϊίας.

—Ό «Νεοσύλλεκτος», φάρσα τοϋΣυλβάν καίΜου- 
εζιόν. ΟΙ συγγραφείς έξεμεταλλεύθησαν όχι πολύ 
πρωτοτύπως άλλά πιστώς τήν ζωήν τοϋ νεοσυλλέ
κτου μέ τήν άφελή καί πλήρη άστείων άπρόοπτον 
ζωήν του. ΊΙ ΰπόθεσι; ασήμαντος. ΊΙ καλλίτε
ρα πραξις είνε ή β’_ χαρακτηριστική άναπαράστα- 
σις τών έν τφ θαλό,μφ στρατιωτών, οί όποιοι υπο
δέχονται μέ καρπαζιές τους νεοσυλλέκτους. Ό κ. 
Γονίδης ώς υπηρέτης μέ στενόν φράκον εί; τήν 
α' πραξιν κωμικότατος. Ό κ. Μυράτ ώ; κουραμ
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πιέ; καί ώ; άτυχή; άρραβωνιασμένο;, ό όποιος 
πέρνει τήν μικροτέραν άδελφήν, ένφ ήτο μνηστευ- 
ιιένος μέ τήν μεγαλειτέραν τήν όποιαν τοΰ πέρνει 
εί; άξιωματικός, ή δεσποινίς Κοτοπούλη ώ; καμα
ριέρα. ό κ. Μαρϊκο; εί- τόν τύπον τοΰ συνταγμα
τάρχου, μολονότι δέν είχε καμμίαν πρωτοτυπίαν 
έπαιξαν κάλλιστα.

—«’’Ενεκα ό πόλεμίος*. Έγράφη δτι είνε έργον 
τοϋ κ. Μωραϊτΐνη, διεψεύσθη, άνεκοινώθη τέλος 
δτι μόνον ό τίτλος καί τά άσματα είνε ίλλην.κή; 
παραγωγής, ζητηβείσης πρό; τούτο τή; έπικουρίο; 
τοϋ γνωστού κωμιοιδιογράφον. Ή παράστασις απέ- 
δειξεν δτι είνε τό έργονμιιλλον έγχωρίου παραγωγή; 
καί μόνον ή ΰπόθεσι; γαλλική; προελεύσεως, διότι 
είνε άρκετά ανήθικος. Πρόκειται περί ενός άτι·, 
χοΰς συζύγου, δστις, νυμφεύεται άλλά δέν τοϋ είν-ι 
δυνατόν νά παραμείνη έντός τοϋ νυμφικού θαλά
μου μετά τής νύμφης, διότι συμβαίνουν πολλά ά- 
πρόοπτα έμπόδια. Πρώτον ό πενθερό; τόν λιμάρει, 
έπειτα έρχονται συγγενείς των πρόσφυγες, τέλος 
συλλαμβάνεται κατά λάθος ώς άνυπότακτος. Σχε
δόν τρελλαίνεται άπό τήν απελπισίαν του. δταν οί 
νεόνυμφοι ώς δήθεν κατάσκοποι κλείονται εί; ένα 
ντουλάπι, τό όποιαν δμοις χρησιμεύει ώς νυμφική 
παστός. Είνε ή μόνη στιγμή, ποϋ μένουν μόνοι. 
Έχεν ή φάρσα μερικές έξυπνες σκηνές, άλλά γ - 
νικώ; τήν διακρίνει ακαταστασία καί λείπει ή σπιν- 
Οηροβόλο; έκείνη ευστροφία ή όποια ώραίζει τα; 
γαλλικά; φάρσα; μολονότι είνε γεμάτη άπό επει
σόδια. τών όποιων κωμικότερα είνε ή σκηνη τοϋ 
νεόνυμφου καθ' ήν σφηνούται εί; τήν κεφαλήν του 
μιά κατσαρόλα καί εκλαμβάνεται ώς Γερμανός, 
μία σάτυρα εύμορφη, ή λιποθυμία κατόπιν τής 
νύμφη; ήτι; παρατείνεται διά νά τήν φιλή έκείνος 
ώ; καί ίι στιγμή καθ’ ήν προσποιείται τόν τρελλόν 
καί ένφ δλοι έντρομοι παραμερίζουν, είσορμφ αυ
τό; είς τό δωμάτων. Άλλ’ άλλαι σκηναί είνε τε- 
τριμέ.ναι ή μαντεύονται ευκόλως. Είς την φάρσαν 
προσετέβησαν καί τραγουδάκια, τά όποια, δμω; 
δέν είχον κανένα λόγον καί ήσαν έντελώ; άσύνδε- 
τσ. Τό τραγούδι τού κ. Γονίδου, δστι; ύπεκριθη 
θαυμάσια τό κοθώνι. ήτο πολύ εύμορφον. Ό κ.Μυ- 
ράτ έπαιξε ιιέ ορεξιν καί ζωηρότητα. Χαριτωμένη 
ή δεσποινίς Κοτοπούλη εί; ενα ρόλον... εφεδρικόν.

Θέατρον Κυβέλης

«Ανατολή». Δράμα τού Λεσβίου έρασιτέχνου κ. 
Μ. Κουρτξή, παρασταθέν τό πρώτον έν Μιτυλήνη. 
'Εκτυλίσσεται εί; μίαν μεσόγειον πόλιν τής άσια- 
τικ.ής Τουρκία; κατά τήν έναρξιν τοΰ Τουρκοευρω- 
παϊκοΰ πολέμου. Ή τουρκική διοίκησις /μποδίζει 
τοΰ; Ευρωπαίους νά. φύγουν. Ό διευθυντής τού 
σιδηροδρόμου, γνήσιος Γάλλος δστι; έχει Έλληνί- 
δα σύζυγον, αποφασίζει νά σώση τοΰ; άλλουςΦραγ- 
κολεβαντινους. καί διευκολύνει τήν φυγήν των.Τό 
έργον είνε μία ηθογραφική άναπαράστοοις. σατυ
ρική τών ψευδοευρωπσ'ων, χωρίς δραματικήν πλο
κήν καί χωρίς χαρακτήρας. Είνε άτεχνα γραμμέ
νου. Ή πολιτική διανθίζεται μέ τόν έρωτα, τό δέ 
περίεργον είνε δτι δλοι σχεδόν είνε π ρ οι η ν έρω- 
τενμένοι. Ό διευθυντή; τοΰ σιδηροδρόμου μέ τήν 
δακτυλογράφον του, καί ή κ. Προξένου μέ τόν δι
οικητικόν υπάλληλον. Τό έργον έχει καί μερικούς 
πυροβολισμού; άκινδύνου; έκ τών παρασκηνίων ά- 
κουομένους. ΊΙ κ. Κυβέλη ήρεμος καί άξιοπρεπής 
μέ τήν μελαγχολίαν της συνεκίνησε. ΊΙ κ. Ναυ- 
πλιώτου ώ; Φραγκολεβαντίνα «χαρακτήρισαν μέ φυ
σικότητα τόν πρωταγωνιστοΰντα ρόλον της, τόν 
φλύαρον καί ύστατον. Ό κ. Παπαγεωργίου ώς 
"Ελλην υπηρετών έν Τουρκίφ τοΰ όποιου παρεξη- 

γεϊται ό πατριωτισμός, πολύ καλός, συμπαθητικό; 
δέ τύπος ο τοϋ ιατρού, ον άριστα άπέδωκεν ό κ. 
ΙΙαρασκευάς, ένώ άντιθέτως ό κ. Φραγκουλάκη; 
είς τόν άχαριν ρόλον τοϋ προξένου, άπέβη σχεδόν 
αστείος.

Π «Κολιτσίδα» ώς μετεφράσθη ή φάρσα τυι 
Φεϋντι'ο -Un ΙίΙ ίι la patte δέν είνε νέα παραστα- 
σταθεΐσα καί άλλοτε είς τό θέατρον Κοτοπούλη 
ΰπό τόν τίτλον «Έχασε >'· Βενετία βελόνη». Είνε 
έξωφρενική μέ απροόπτους οζ. μέ τά συνήθη 
κρυιι'.ματα εί; τής ιτουλι’ιπες, τ. ;· λιποθυμία; καί 
τακυνηγητικά καί τάς παρεξηγήσεις. Έπί τέλους ιδού 
μία κωμωδία, ή όποια δέν περιστρέφεται εί; τήν 
συζυγικήν απιστίαν.' Ενας κουτός γυναικοθήρας,άρρα 
βωνίσθηκε καί τό κρύβει άπό τήν έριομένην του, ή 
όποια ώ; κολιτσίδα τόν παρακολουθεί. 'Επεισόδια 
επί έπι ισοδίων, ματαιών ·υν τόν γάμον, ένφ περί 
τήν έρωαένην τριγυρίζουν εί; ταρταρίνο; στρατη
γό; καί εί; ήλίβιο; γραιρεύ; συμβολαιογράφου.Ό κ. 
Λεπενιώτη; ό ήρω; τή; φάρσα; — νοστιμτίιτατιι; 
καί φυσικότατος. 'Ο κ. Χρυσομάλλη; ώ; στρατη
γός, άρισιο; μέ κακεμφάτου; δμω; τάς γλωσσικός 
παραφθοράς. Ό κ. Νέζερ είχε τήν συνήθη επιτυ
χίαν του εί; τόν ρόλον τοϋ άτυχούς έραστοΰ, καθ’ 
οΰ έπιπίπτουν ολαι αί συμφοραί. ΊΙ κ. Κυβέλη ώ; 
Λου/.οϋ χαριτωμένη. Ή δεσποινίς Εϋφρ. Κόκκου 
ώς Άγγλις παιδαγωγό; έχαρακτήρισεν ιϊριστα τόν 
μικρόν ρόλον τη;.

-—Ό θίασος τήςΚυβέλης δέν άδιαφορεΐ καί διά τά 
καθαρώ; φιλολογικτί καί δυνατά Γργα μεγάλων 
δραματουοΊον, καθιερόισασα τάς φιλολογικάςΛει·- 
τέρας. ΊΙρχισε μέ τοϋ Στρμιπεργ τό μονόπρα
κτοι· «Δέν παίζουν μέ τή φωτιά» — κωμφδίαν νέαν 
δια τίι; 'Αθήνα; — ά'ρκετιί μακράν έργον, δια- 
πνεόμενον ΰπό σκεπτικισμοί· ήκιστα άθώου, μέ πολ
λά; ψυχολ γικά; μεταλλαγάς. Τό άλλο πολύ άνιό- 
τερον, ήτο τό δίπρακτον δράμα «ΊΙ δεσποινίς 
Γζούλια» παιχθέν καί ιιλλοτε. καί διακρινόμενον 
διά τήν ώμότητά του. ΊΙ Κυβέλη καί ό Παπαγε- 
ωργίου ά’ρίστοι έρμηνεί; ιών δύο κυριωτέρων ρό. 
λων τοϋ πολύπλοκοι· έργου, άρκετιτ δυσζιιλων. ιδί
ως εί; τήν 6' πραξιν.

Θέατρον Συντάγματος
Ο ϋ'.αοος Ρβζάν — Γαβριηλίδου — Ίακωβίδου 

ήρχισε τά; παραστάσεις του μέ μίαν έξυπνην Ι
σπανικήν κομεντί τών ’Ισπανών αδελφών συγγρα 
ιρέων Κου'έντέρο «ΊΙ Άνοιχτόκαρδη». Ή κ. Ι’εζάν 
ω; ιινοιχτύκαρδη ύηεδύΟη ένα ρόλον παιδικόν καί ά 
φ>ελή, ό κ. Γαβριηλίδη; νεαρού Ισπανού μαρκησί. 
ου γλεντζέ δστι; τρωθείς έκ τών θελγήτρων τής 
έξαδέλφης του τήν νυμφεύεται, ό κ. Ίακωβίδη; 
έδωσε ενα τύπον πονηρού χωρικού παιδιού, ή δε
σποινίς Χατζηχρήστου γραία;.

Τό έργον είνε πλήρες πνεύματος καί έλαφρα; 
φιλοσοφίας, έχει δέ θέμα τήν σύγκρουσιν τής άπλής 
καί έλευθέρα; ζωή; πρός τήν βαρείαν καί έπίσημ-ιν 
παράδοσιν. Σκηναί χαριτωμέναι. τύπι ρεαλιστικοί 
καί ΐ|η·χ<>Λογηιιέννι, είνε δέ γραμμένοι· τό έργον μέ 
ρωιιαντικότητσ καί ισπανικήν θέρμην. 'Π πλοκή 
πρωτότυπος, άλλά στερείται δράσεω; καί ένδιαφέ- 
ροντος.

— Π κωμιοδία ΙΙάλιστά ίδια / l.c boillieui sous 
la main) τοϋ Γκαβώ έχει Ισχνήν ίπιίΐεσιν καί 
σκηνά; μακρά; καί χωρίς ένδιαφέρον. Οί ήθοποιοί 
έπαιξαν πολύ κα/,ά, έκ τών κυριών αί κ. κ. Ι’εζάν, 

Χέλμη καί Χατζηχρήστου καί έκ τών κυρίων οί Γα- 
βριηλίδης. Δελενάρδος. Σάββα; καί Ίακωβίδης.

Θέατρον Πανελλήνιον

Ό θίασο; τοϋ κ. ΙΙαπα'οιάννου διά .πριότην φο
ράν έδωκε τήν Βιεννέζικην ό.τερέτταν«Οί τυχοδιώ- 
κταιε.Κατότιν έδωσε τό νέον-διά τήν'Ελλάδα-έργον 
τοϋ Λέχαρ, τό όποιον έν τούτοι; ανοίγεται εί; τάς 
νεαν.κά; του προσπάθεια-, ή «Τρεις έρωτευμένες». 
Το λιμπρέττο έγράφη άπό τόν γνωστοί ατονΓαλ- 
λον κωμιοδιογράφον Μαυρίκιον Όρτονώ. Είνε έξυ
πνου - σπάνιον προσόν διά Βιεννέζικην όπερέτταν. 
ΊΙ μουσι.-.ή του ΰπετ-θιμίζει τήν «Εΰθι-.ιον Χήραν» 
καί τόν «Κόμητα τοϋ Λουξεμβούργου». Τό μπαλέτ- 
το έχόρει σε ένα δυσκολώτατον χορόν μέ ακροβατι
κά. γυμνάσματα. II ΰπόθεσι; στρέφεται περί ?να 
κρονόληρον Δόν—Ζουάν, δν άγαποΰν τρεις ερω
τευμένοι, ή ξανθή Βιεννέζσ γυναίκα του, μία με- 
λαγχ.ροινή Παρισινή κώ μία πυρόξανθο; Άγγλίς. 
ΊΙ μουσική χωρίς νά παροι-σιάζη κατάχρησιν βαλς, 
είνε νεωτεριστική.

Ο «Σύλλογος τών ήθοπωών» διαλύεται. Θά δια
λυθούν καί αί 18,000 αί όποιοι υπάρχουν είς τό τα. 
μείον ; Καλόν θά ήτο νά μή έξατιιισθοϋν διανεμό
μενοι είς τά ά-τομείναντα μέλη άλλά νά κατατεθούν 
εί; μίαν Τράπεζαν, καί έκ τών τόκων νά βοηθούν- 
ται <κ ανίκανοι πρό; εργασίαν πταιχοί ήθοποιοί.

- Ερρί'φθη ή ιδέα τή; κι\·ηματογραφήσεω; τοΰ 
«Έρωτοκρίτου», τοϋ έπικολυρικοϋ δράματος τοΰΚορ- 
νάρον.

—Νέα έργα προετοιμάζονται·
Εί; τό θέατρον Κοτοπούλη· «Ή Αντίζηλο;» τοΰ 

Κιστεμάκερ;, «Κοντά στή φωτιά» Παρισινού συγ- 
γριαρέι,ις, ή «Μήδεια» νεώτατον έργον, ή «Είκόΐν 
τοϋ Δόριαν Γρέϋ» δραματοποίησις του έργου τοΰ 
Οσκάρ ΟΰάΖλδ, τό «Γαϊδούρι» τοϋ κ. Δημιρρακο 

πούλου.
Εί; τό θέατρον Κυβέλης· «ΊΙ πλημμύρα» τοΰ κ. 

Χόρν, ό «Φλοίσβο;» τής δεσποινίδο; Ε. Νεγρεπόν- 
τη, αί «Φλόγες» τοϋ κ. Καραχάλιου, ί) «Σφϊγξ» 
τοϋ κ. Λιδωρίκη, ό «"Ομορφος κόσμος» τού κ.Ταγ. 
κοπούλου, έν νειότερον έργον· τοΰ κ. Μάρκου Μαρή 
και δράματα τοϋ Μπράκκο, τοϋ Ζακόζα, τοϋ Λο- 
πέζ καί ή «Έδδα Γκάμπλερ» τοϋ "Ιψεν.

Εί; τό θέατρον Συντάγματος τά «Νυκτερινά γυ
μνάσια» φάρσα στρατιωτική, αί «Φλόγες ΰπ’ άριθ. 
2» τοϋ κ. Χόρν.. ό «Παπαγάλος τοϋ 1915» τι,ί· κ. 
Βιόττη, τό «Ξαναελάτε νι’ι δήτε», τό «Πετιίει πε- 
-ιίει» τοΰ κ. Κοπακάκη, τό «Νεκρόσπιτο» τοΰ κ. Β. 
Πλιάδου.

Είς τήν «Άλάμπραν» ό «Άλλο;» μονόπρακτον 
δράμα τοϋ κ. Ε. Βαλσαμάκη, ή «Ζωντοχήρες» είς 
τρεις πράξης κωμωδία τοϋ κ. Δημητρακοπούλρυ, ή 
«Ζαίρα» τού Βολταίρου κατά μετάφρασιν τοϋ κ. 
Λιβαδά.

—Έν τώ Δημ. Θεάτρω Πειραιώς έγένετο ή 6’ 
έτίδειξι; τή; Δραματικής σχολή; τοΰ Πειράίζοϋ,Ω
δείου. τή; διευθυνομένη; ύπό τοΰ κ. Θ. Οικονόμου. 
Έπαίχθησαν ό «Διαβάτης» τοΰ Κοπέ καί αί κωμψ- 
δίαι «"Ενα φλυτξάνι» καί «Σιφιφορά-Πεθερά».
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ κα! ΤΕΧΝΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΉΚΗ

ΊΙ κ. Φωκά, σκηπτούχος τοΰ άσματος, είς τήν 
δευτέραν συναυλίαν της ένεθουσίασε καί πάλιν τούς 
ακροατής της. Ή φωνή της ή διαυγής καί παρα
στατική καί τεχνικωτάτη είχε συγχρόνως τό ρεκόρ 
τής αντοχής. Δέκα εξ άσματα περιελάμβανε τό 
πρόγραμμα τό ολόκληρον ύπό μόνης αυτής έκτελε- 
σθέν, μεθοδικώ; δέ καταρτισθέν. Καί ήσυχα άσμα
τα ιός τό «Νανούρισμα» τοΰ Μόζαρτ, καί έκφ μαστι
κά ώς τό «Σέ συγχωρώ» τοϋ Σοΰμαν καί τεχνικά ώς 
ή «Μανόν». Μεγαλειτέραν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή 
«Λουιζα» τοϋ Σαρπαντιέ. Άλλά καί τό «Τραγούδι 
τή; Άλμέ» δέν ύστέρησεν. II κ. Φωκά δέν παρέ/.ει- 
ψεν εννοείται, ούτε τώρα τά έλληνικά τραγούδια. 
Καί ειμαλεν άνά έν τι ΰ Σπάθη, του Καλομοίρη, 
τοΰ Λαυράγκα καί τό «Θέλω» άπό τά καλλίτερα 
τοΰ Ξανθοπούλου, το όποιον άπέδωσε μέ τό
σην τέχνην καί αίσθημα, ιόστε νά ζητηθή ή έπανά- 
ληψί; του.

ΊΙ κ. Φωκά ε*χε τήν ευτυχή ιδέαν νά μετάφραση 
ή ιδία τά περισσότερα τών ξένιον ασμάτων. ΟΙ ά- 
κροαταί έννοοΰντες καί τάς λέξεις ήσαν είς θέσ.ν νά 
εκτιμήσουν ακόμη περισσότερον τήν μελωδίαν. Με
ρικοί «δύσκολοι» έθεώρησαν ατυχείς τάς μεταφρά
σεις. ΙΙθέλησαν «ειδικούς». Βεβαίως ή κ. Φωκά δέν 
είνε ποιήτρισ. Άλλ’ είνε είς Οέσιν νιι γνωρίζη ποια 
συλλαβή προσαρμόζεται καλλίτερα εις τόν τόνον. 
Καί επειδή δέν πρόκειται περί φιλολογικής έργασί
ας, οτε ή σύμπραξι; άνεγνωρισμένων ποιητών 0ά 
έπεβάλλετο, άλλά περί μουσικής άποδόσεοις, καθι
στάμενης c-ΰτω μάλ/.ον νοητής διά τήςμεταφράσεως, 
αί μεταφράσεις τής κ. Φωκά ήσαν αρκετά καλοί 
καί Οά είνε πολύ ευχάριστου άν τά προγράμματα 
συντάσσονται έφεξής έξ ολοκλήρου έλληνιστί καί ή 
ελληνική ν’ ακούεται φωνή, ή διά τήν μελφδι.κότητά 
της τήν έκφρασιν καί τό εύηχον άρμονικωτάτη διιι 
τό τραγούδι, περισσότερον καί άπό αύτήν τι'ιν ιτα
λικήν.

—Κατά τήν τετάρτην μαθητικήν συναυλίαν τοΰ 
Ωδείου Αθηνών διεκρίθησαν ή δίνί; Φωτιάδου εις 
τό βιολί, αί δεσποινίδες Ι’κινάκα καί Ίωαννίδου εϊς 
τό κλειδοκύμβαλον, ήρίστευσαν δέ ή τό πρώτον εμ
φανιζόμενη μαθήτρια τή; άρπας δεσποινίδος Φιλο
θέη Καίσσρη ή όποια έπαιξε ακριβέστατα καί με 
ευχέρειαν τήν σύνθεσιν τοΰ Όμπερτύρ «Είς τήν α
κτήν» καί ό βαρύτονος κ. Καρατζά;, ό όποιος έτρα
γούδησε πολύ καλά «Ριγολέτον», συνοδεία μικρέ»; 
Ορχήστρας- διευθ υνομένης ΰπό τοΰ κ. Σκλάβου.

— II έκτη καί τελευταία συναυλία τή; ορχήστρα; 
τοϋ Ωδείου άφιερώθη εις έπίδειξη τελειόφοιτων, 
συνοδείφ τή; ορχήστρας. Ό κ. Χαρατσάρη; εις τόν 
πλαγίαυλον έδειξεν Ικανήν τέχνην είς τό Κονσέρτο 
(έργον 314) τοϋ Μόζαρτ, ή δεσποινίς Λ. Κορτέση 
διερμήνευσήν αρκετά καλά, τό Κονσέρτο (έργον 73) 
τοϋ Μπετόβεν. Έτραγούδησεν ή δεσποινίς Δάμσου 
Άίδάν καί έπαιξαν έν Κονσέρτο (έργον 16) τοΰ 
Γκρήγκ αί δεσποινίδες Ξανθοπούλου καί Γεράκη. 
Αλλά τήν μεγαλειτέραν επιτυχίαν είχεν ή βιολίστρια 

δεσποινίς Λευκιάδιυ, μέ τό σταθερόν καί τεχνικόν 
παίξιμόν τη; εί; τό «Κονσέρτο» τοΰ Ι’ολδμάρκ. Έ- 
παιξεν όχι ώς μαθήτρια, άλλά ώς καλλιτέχνις. "Α- 
ριστο;, δπω; πάντοτε ό γλυκύ; καί δεξιώτατο; 6·ο- 
λονσελίστας κ. Γΐαπαδημητρίου. Ή δεσποινίς Άλ. 
Δημητρακοπούλου, δραματική μεσόφωνο;, άπέδειξε 
σπανίαν βαθύτητα καί έκτασίν φωνής, ή οποία θιι 
άνεδεικνύετο πολύτιμο; διά τήν σκηνήν, είς Ίν πι
θανότατα καί νά άνέλθη. ΊΙ ορχήστρα έξετέλεσε 
μέ μεγάλην επιτυχίαν τήν «Ταφήν», πρωτότυπον 
σύνθεσιν τοϋ μαθητοΰ τή; συνθέσεω; κ. Δ. Μητρο- 
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πούλυ,διευθύνοντο; τοΰ ίδιου. Είνε συμφωνικόν ποί 
ημα είς έλεγειακός ύμνος, έμπνευσθεί; έκ τής φρά- 
σεως τού Ευαγγελίου τ:>ΰ Ματθαίου «Καί λαβοιν ιό 
σώμα ’Ιωσήφ ένετύλιξεν αυτό σινδύνι καθαρφ...» 
Άρχ-ζει μέ μίαν ίεράν ηρεμίαν άπιιδιδομένην άπό τιι 
έγχορδα, ί] οποία έκρήγνυται εί; ομοβροντίαν τών 
χάλκινων κατά τήν στιγμήν τοΰ ενταφιασμού καί 
στιγμήν τοϋ θρηνητικόν κλάμμα. ΊΙ σύνθεσι; είνε 
αληθώς εμπνευσμένη, δικαιοΰσα τήν κρατούσαν πε
ποίθηση· δτι ό κ. Μητρόπουλος θά άπόβή έκ τών ά
ριστων συνθετών, διότι καί μόρφωσιν έχει ειδικήν 
καί αισθήματος ειλικρινούς εύμοιρεί. ΊΙ συναυλία 
έτελείωσε μέ μιαν φαντασίαν τοΰ Μπετόβεν άποδ ·- 
θεϊσαν ΰπό τοΰ κ. Ί’αραντάτου, τή; ορχήστρα; καί 
τή; μικτής χορφδίας, ήτις έ’φαλεν άρμονικιότατα.
Αλλά δ.ατί νιι χρησιμοποιείται τόσον σπάνιοι; ή 

χορωδία, ή όπ ια καί πολυτελή; είνε καί άποτελεϊται 
άπά καλλίστας φωνάς ; " Ας έλπίσωμεν ότι κατά τιι 
προσεχές έτος θά άκιιυσθή συχνότερα καί είς διεξο- 
δικωτέρα. συνθέσεις.ΊΙ συναυλία, έπειδή έπρεπε νιι 
Ικανοποιηθούν οΰκ όλίγαι φιλοτιμίαι, διήρκεσε τρεις 
ολοκλήρους ιί'ιρας I

—Ό κ. Ευσταθίου και είς δευτέραν αύτοϋ συ
ναυλίαν έγοήτευσε, ιδιαιτέρως δέ εί; τό Άντάντε 
τοΰ Λαλό, Tug «Θλίφεις» τοϋ Μαρσο, τά; «Ρωσσικά; 
μελωδίας» τοϋ Βενιάφσκη, «; είχε παίξει καί κατά 
τήν πρώτην έμφάνισίν του. Ό κ. Φαραντάτος εί; 
τέσσαρα; συνθέσει;, παιχθεσας καί άλλοτε, θαυμά
σιος.

—Ό κ. I. Άγγελόπουλος, ό συμπαθέστατος βα
ρύτονο; τοϋ έλληνικοΰ μελοδράματος, εί; συναυλίαν 
του εδειξεν ολον τόν πλούτον τής μεταλλικής φωνή: 
τ υ. Τό πρόγραμμα άπετελεΐτο καί άπό μονωδίας 
μελοδραμάτων καί άπό τραγούδια κατάλληλα διά 
συναυλίας. ΊΙ τεχνική καί εύστροφος, ή ηχηρά καί 
αισθηματική φωνι'] του έθριάμβευσεν ιδίως είς τά 
μελοδραμαικά μέρη. Οί «ΙΙαληάτσοι» καί τό ’Έρι 
τοΰ τοϋ«Χοροί Μετημφιεσμένων» πρ:εκάλεσαν θύεϊ- 
λαν χειροκροτημάτων.ΈτρίΤΐ'ούδησε πρό; τούτοι; τό 
«Σέ συγχωρώ» τοΰ Σοΰμαν, τό όποιον ήκούσαμεν 
πρό τίνος καί άπό τήν κ. Φωκά, άλλ’ ΰπήρξεν έξο
χο; εί; τά ελληνικά, τραγούδια, όκτι’ο εν ολίιΐ καί τών 
όποιων ήρεσσν περισσότερον οί «Δυίι διαλαλητάδες» 
τοΰ κ. Καλομοίρη, άποδοθέν μέ πολύ πάθος, τό Σμυ
ρνιώτικο τοΰ κ. Ξανθοπούλου καί ή «’Απονιά», τό 
καλλίτερου δλων, τοΰ κ. Χατζηαπ στόλου. Τής συν
αυλίας μετέσχε τό πρώτον δημοσία έμφ ανιζι,ιένη.ί. 
βιολίστρια δεσποινίς Λευκιάδου, μαθήτρια τοϋ κ. 
Μπουστεντοΰ. Ό κ. Ξανθόπουλος είς τήν συνο
δείαν τοϋ πιάνου τέλειος.

—ΊΙ τετάρτη καί τελευταία συναυλία τοΰ Λυκεί
ου τών Έλληνίδιον ήτο καί ή καλλίτερα, χάρις εί; 
τήν συμμετοχήν εκλεκτών καλλιτεχνών. Έγοήτευσε 
τό βιολί τοϋ κ. Σοϋλτξε. ένεθουσίασε τό τραγού
δι τοϋ κ. Άγγελοπούλου καί έξετιμήθη τό άρμονικό 
παίξιμο τή; κλειδοκυμβαλιστρίας κ. Βελουδίου.

—ΊΙ δεσποινίς.ΝέλληΊΙ.-Ι'του είς τήν ΰπέρ τοϋ Κυ
ανού Σταυρού συναυλίαν τη; έδωσε κατά προτίμη
ση· έργα Ρώσσων συνθετών. Τό «Εί; τό Μοναστή, 
ριον» τοϋ Μπιροντΐν. τό «Μενουέτο τής γιαγιά;» 
τοϋ Γκρήγκ άπεδόθησαν μετ' έξαιρετική; τέχνη;.
Ο κ. Σοΰλτζε εί; τήν «Μελαγχολικήν σερενάδα» 

τοΰ Τσα’ικόφσκη καί εί; τήν «Κιθάραν» τοϋ Μοσκό- 
φσκη απαράμιλλο;. Άμφότεροι διερμήνευσαν κάλ- 
λιστα τήν μακράν εί; τρία μέρη σονάταν τοΰ Λεμ- 
παντόφσκη.

—Τρεις Δημοτικαί σχολώ θηλέων τών 'Αθηνών 
πρό; ενίσχυση· τοϋ σχολικού των ταμείου έδωσαν 

μουσικά; πρηεσπι μίδας. ΊΙ ΙΣΊ" είς ιό Ώδεΐον, 
καθ' ήν ώμίλησεν ό κ. Λάμπρος, έξετέλεσαν δέ 
συνθέσει; οί δεσποινίδες δημητ'.’ΐκ τοϋλου, Λάζο ' 
καί ό μανδολ'.ν.στή; κ. I. Ιΐαπαδημηιτριου οστις και 
έ,τι ξε μίαν ΐδικήν του σύνθεσιν, ή ΣΊ" ιί; τόν 
«ΙΙυρνιι.Γ,σον» σιμπράξει τή; Αθηναϊκή: Μανδολι- 
νατα; καί τής χι .ΐιιί-ας αυτής κα! ήΙΑ’ εϊς τόΔημ - 
Τικόν Θέατρον, ή; τό πρόγραμμα ήτο .-.οικιλώτερων 
κώ έκλεκτώτεριιν. Έχοριίο'·, 5V .ή ίλληνικ:'. χ ·ροΐ. 
μετά μεγάλη; επιτυχίας . ιγεπαρεστάθησαν οί 
πίνακες «Έστιάδε;» καί «Είδύλλιον» τοΰ Γερ
μανού ζωγρόιι.ου Εβερλάϊν καί ή «Άνθοπώλ ς» 
τοϋ Γάλλου Κοινστάνς, καθ' δς ένεφανίσθησαν αί 
δτσπ νίδες Τσικλητήρα καί Μποιφ-λιιυ. ό κ. Εύι :·ί- 
θίιιυ έπαιξε βιι-.λ' ή δεσποινίς Ξανθάκη καί ό κ.'Λ- 
γελόπιιυλος έτραγ ύδησαν λίαν έπιτυχώς.

—ΊΙ «Μουσική Ακαδημία» έξέι'.αμεν είς Κα- 
βιΊ λαν καί Θεσσαλονίκην, διί σασα συναυλία^.

—ΊΙ κ. Καλλιόπη Παρρέν άφηγήθη μέ άρκετήν 
αυταρέσκειαν εί; τό Λύκειον τών Έλληνίδιον πώς 
έγινε δημοσιογράφος πρό 28 έτών.

Ε’ς τό Λύκειον τών Έλληνίδιον ό δ’καστή; κ. 
Μιϊντάνης ώΐ'ίλν,σι-ν περί τή; έγκληματ κότητος τών 
πα·δών καί τής έπιρρ-ή; τών γονών των έπί τοΰ 
•/σοα-,.τήρό: των. Ό ποιυ,τής κ. Σκίπης έν τή αυτή 
ι.'ίθ .ύση έκαμε διάλεξιν μέ θέμα· Διατί ή ποίη-τις 
!('.: σίω ί ι. Καί πρό: απόδειξη· απήγγειλε διάφορα 
ποιιιμαπά του.

—-Ό κ. Μ. ’Ιωσήφ ιδρυτής δραματικής σχο
λής έπέδειξε τά; προόδου; τών μαθητών του εί; 
δύ> μονόπρακτα δραμάτια τό «Ξύπνημα» γραφέν 
ΰπό τοϋ ίδιου, καί τοΰ Στρίμπεργ «Μπροστά στόν 
θάνατον» είς τήν έκτέλεσιν τοΰ όποιου συμμετέσχε 
καί ό ίδιος. Καί αύτό; μέν έπαιξε πολύ καλά, τόν 
πατέρα, άλλά τό μαθημσπικόν προσωπικόν είνε άκα- 
τάρτιστον ακόμη. ’Ίσως τό προσεχές έτος νά πα- 
ρυ,υσιιίση ό κ. Ιωσήφ έπηιελεστέραν εργασίαν, 
ιλρκεϊ νά μή βιάζεται καί δίδει παραστάσεις, αί ό- 
ποϊαι είνε πρόωροι.

—Ής τό Ώδεΐον Λόττνερ έγένετο καί. εφέτος ή 
έπίδειξις τής Ρυθμικής γυμναστικής, καθ’ ήν πα
ρετηρήθη καί αϋξησις μαθητών καί έντελεστέρα έ- 
κτέλεσις. ΊΙ άξιοθαύμαστο; αΰτη, ελβετική μέθο
δος, ή όποια πλησιάζει πολύ τήν έλληνικήν άντίλη- 
Μ'.ν καί παρουσιάζει σιόματα πλαστικά καί τονώνει 
τι’ιν θέληση· κάι μορφιόνει μουσικώς διά τοΰ αύτο- 
μαπισμι-ϋ, δίδει ώραιοτάτας εικόνας εΰρυθμίάς σω
ματική; καί ψυχική; γραμμά; καλλιτεχνικά; καί 
έμ'Ι’υχώνει τοΰ; μοίΌίκού; ήχους. Ή έκτέλ^σις ήτο 
λίαν ικανοποιητική, ιδιαίτατα δέ ένεποίησαν έντύ- 
πωσιν ή φούγα διιι τρεις φωνάς τοΰ Μπάχ ήτις 
ΰπό έποψιν αισθητικήν καί διανοητικήν, άνεπτύχθη 
τελειότατα. ’Επίσης ή πλαστική τών δεσποινίδων 
συνοδείρ μουσικής τοΰ Ι’λοϋκ, ήτο εί- σοφό; συν
δυασμό; μιμικής, μουσικής καί ορχήστρας, ώ; καί 
ή εκτέλεσι; τού I argctto τοϋ Χένδελ ΰπό τής κα- 
βηγητρίας δεσποηί'δος 1‘ύτερ.

Έν συνεδριάσει τή; Επιστημονική; Εταιρίας 
ό κ. X. Χαριτωνίδης, καθηγητής, άνεκοίνωσε κρι
τικά: αύτοϋ καί έρμηνευτικάς παρατηρήσεις εί; 
τόν Άέτιον, τόν Άθήναιον καί άλλου; συγγραφείς. 
ΕΙτα ό πρόεδρος αυτή; κ. Γ. Χατζηδιάκι; έπραγμα- 
τεύθη περί τών λέξεων τής νεωτέρα; 'Ελληνικής 
6 ρ ώ μ ο ς, 6 ρ ώ μ α, 6 ρ ω μ ώ, ΰποστιιρίξας δτι 
πρέπει νά γράφονται μέ ο (δρόμος, βρόμα, βρομώ) 
καί δχι μέ ω, διότι δέν προήλθ ν έκ τής εκκλησια
στικής γλιόσση; (σκωλήκων βρώμα καί δυ
σωδία), ώς προΰτάθη ΰπό πολλών, άλλ’ είνε αύ
ταί αύται αί άρχαίαι 6 ρ ό μ ο ;, 6 ρ ο μ ώ—-κρότος, 
κροτώ. Έξειλίχθη δέ ή σημασία αυτών καθ’ δν τρό

ΊΙ δ. Άμπελα καί ή κ. Στράτου εί; τόν 
«Άγαπητικόν τής ΒοσΗοπούλας»

πον έξειλίχθη καί ή σημασία άλλων λέξεων (Ψοφώ 
—Αποθνήσκω).

Κατά τήν τελευταίαν σιη·εδρύαση· τή; αυτή; Ε
ταιρείας, ό κ. Ί. Βογιατζίδης, συντάκτης τοΰ Ι
στορικού Λεξικού, άηιίλησε περί νήσου τών Κυκλά
δων όνομαζομένης ΰπό τών αρχαίων Βοί>πι>ρ(Ιμο;, 
ής τό όνομα κακώς άναγινώσκεται παρά τε τφ άρ- 
χαίω Πλινίφ καί τοϊς νεωτέριης περιηγηταϊς.

Ό κ. Ρωμαίος, έφορο- τών αρχαιοτήτων, έ- 
πραγμκτεύβη έπειτα περί τής αρχή; τοϋ όνόματος 
τή; νήσου Κέρκυρας, ύποστηρίξας, δτι οΰτω; ώνο- 
μάοθη ή νήσο; έκ τοϋ όνόματος τής νύμφης Κερ- 
κόρα;, ή; ή λατρεία έπεκράτει καπά πάσαν πιθα
νότητα. έν τή νήσφ ναύτη πρό τής έν αυτή λα
τρεία; τής Άρτέμιδος.

- Είς τήν ’Αρχαιολογικήν 'Εταιρείαν ό κ. Εύθ. 
Καλιάφας έξήτασε τιι αίτια ένεκα τών οποίων οί 
Έλληνύπαιδες μετά τήν 7ετή σπουδήν τής αρχαία; 
γλιόσση- ούτε τήν μανθάνουν, ούτε τήν άγαποΰν.Ά- 
πέδωκε τό φαινόμενον είς τήν πλημμέλειαν τοϋ κρα
τούντο; έκπαιδευτικιιϋ συστήματα; προέτεινε δέ τήν 
απλοποίηση τής διδασκαλίας καί τόν σαφέστεροι· 
καθορισμόν τών γλωσσικών δρων.

—Έν τή αυτή αιθούση ό κ. Ίάκ. Δραγάτσης ιί>- 
μίλησε περί τοϋ έργου τών πρό καί μετά τήν ' Επα
νάσταση έλληνικών σχολών καί ίδίφ τής έν Σί- 
φν«>.

—Ό κ. Στέλιος Χιλιδάκης ώμίλησεν εί; τήν 
«Φοιτητικήν Συντροφιάν» περί Ελλήνων σατυρικών 
καί εύθυμογράφων ώτό τής άλιόσεως τή; Κων)πό- 
λεω; μέχρι τοΰ 1821. Μονολότι δέν δίδει υλικόν άρ- 
κετόν ή έποχή αδτη, έν τούτοι; άνεσκόπησεν ίστορι- 
κώ; τάς κυριωτέρα; φυσιογνωμίας καί Ιδίως τάς 
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τελευταία; τοΰ Βηλαρά, Ρίξου Νερουλού ζαί Χριστο- 
πούλου.

—Ό κ. Μιχ. ΙΙαπαστρατηγάκης ώμίλησεν είς 
τήν αίθουσαν τών Έμποροίύταλλήλων περί τής ση
μασίας τής μορφής διά τήν ζωήν καί τήν τέχνην.

— Ο κ. Παύλος Μαθιόπουλο- έξέθηκεν είς κοινήν 
θέαν τοΰ; έν τώ έργαστηρίφ του πίνακας τ ·ι· περ’ 
τούς 50, παλαιούς καί νέους. Κυριαρχεί ή κρητιδο
γραφία, πλεονάζουν δέ αί προσωπογραφίαι ωραίων 
Άτθίδων. Είνε ό Νέης τής ζωγραφικής, δηλαδή ό 
έγχρωμος ποιητής τοϋ ωραίου. Είς τά; απεικονίσεις 
του καιτωρθώνει νά άποδίίδη τά κύρια χαρακτηρι
στικά. Είνε άβρός καί επιτυγχάνει ωραίας στάσεις 
καί δίδει θελκτικά- φωτοσκιάσεις. Τά καλλίτερα 
τών έργων του είνε ή προσωπογραφία τοΰ Βασιλέ- 
ως, είκονιζομένου πιστώ; καίτοι έγένετο από μνή 
μης, ή τοΰ αειμνήστου πολιτευτοΰ Χαριλάου 
Τρικούπη διασώζουσα είς τό βλέμμα τήν άδράν έκ- 
φρασίν του. 'Εκτίθενται καί αί προσωπογραφίαι τοΰ 
μακαρίτου Κόντου καί νοΰ κ. Α. Βλάχου. Έκ τών 
άλλων προσωπογραφιών διακρίνονται ή τής μακα- 
ρίτιδο; Χατζανέστη, μέ τό άλησμόνητσν μειίδαμά 
της. είς ενα βάθος πλήρες βλαστήσεως καί ή τοϋ ί)ι 
γαπρίου τοΰ κ. Στρέϊτ. "Αλλοι κατά τό μάλλον ή 
ήττον έπιτυχεΐς προσωπογραφίαι είνε αί τών κυριών 
καί τών δεσποινίδων Σπαθάτου, Χωρέμη, Νίκολο- 
πούλου, Κομιτζόγλου, Πετμεζά, Τσσπωτοΰ, Βαλα- 
ωρίτου, Εμπειρικού. Είς τά άλλα έπίσης έργα του, 
τάς συνθέσεις, ιδίω- δέ είς τό γυμνό?, δίδει έλκυ- 
στικήν χάριν. Γνωστή κυρία ’Αθηναία άσπαζομένη 
τό άφυπνιζόμενον θυγάτριόν της, μία έλαιογραφία 
γυναικός έξηπλωμένη; νωχελώς έπί τής κλίνης, α
νήκουν εις τά έργα, εί; τά όποια ή αυστηρά τέχνη 
παραχωρεί τήν θέσιν τη; είς τό παιγνίδισμα τοΰ 
χρωστήρος, τό έλαφρόν καί Ψεύτικου πολλάκις. Υ
πάρχουν καί έργα παλαιά, δημιουργικής έργασίας. 
Ή πρό πενταετίας έκιτεθεϊσα είς τό Σάλον τών Πα- 
ρισίων «Άφύπνισις», ή «Αντίστασις» δηλ. μία 6λά- 
χα, πολύ δμω; έξηυγενισμένη, ή όποια έ.πιστρέφου- 
σα άπό τήν εκκλησίαν εί; τό σπίτι της δίδει είς τό 
παιδί της κόκκινα αυγά, μία γυναίκα έν συντριβή, 
στηρίζουσα τήν κεφαλήν είς τάς συμπεπλεγμένας 
χεΐρας της καί ή Καπνίστρια.

—Είς τόν διαγωνισμόν τής έκθέσεως δέκα έργων 
διά τήν θέσιν τοΰ καθηγητοΰ τών υπαιθρίων σπου- 
δών έν τή Καλλιτεχνική Σχολή μετέσχον πέντε υ
ποψήφιοι οί κ. κ. Ε. Θωμόπουλος, Ν. Όθωναϊό;, 
Κ. Ρωμανιίδης, Σ. Παπαναγιώτου καί X. Λύτρας. 
Κριταί ήσαν οί κ. κ. Μποκατσιάμπης, Μαθιόπουλο; 
καί Θ. Θωμόπουλος. Έκρίθησαν ώς άνιότερα δ.ιι 
τόν φωτισμόν καί τήν τέχνην έν γένει τά έργα τοΰ 
κ. Ε. Θωμοπούλου — είς είκοσι άνερχόμενα — συ
νεπώς τήν θέσιν θι’ι κα,ταλάβη ό διακεκριμμένος 
καλλιτέχνης, δ'στις διά τής μακρύς καί ενσυνειδή
του έργασίας του έπεβλήθη πάντοτε είς τήν έκτί- 
μησιν τών συναδέλφων του.

—Ό πρόεδρος τοΰ Καλλιτεχνικού Συνδέσμου κ. 
Ίακωάίδης ένεκα θορυβώδους ανυποταξίας μελών τι- 
νων υπέβαλε, παραίτησιν, ήν δμω; τή απαιτήσει τών 
σωφρονεστέρων άπέσυρε.

—Έν Μεγαλουπόλει θά άνεγερθή αναμνηστική 
στήλη διά τού; πεσόντα; κατά τούς πολέμου; 1897, 
11112 καί 1918. Ή στήλη θά έχη υψο; επτά μέτρων, 
θά κοσμήται δέ μέ τά; προτομάς τοΰ Φιλοποίμενος 
στρατηγού τών Μεγαλοπολιτών καί τοΰ Βασιλέω; 
Κωνσταντίνου. Τό σχέδιον έφιλοτέχνησεν ό κ. Ν. 
Γεωργαντής.

—Κατ’ επιθυμίαν τή; Λ. Μ. τής Βασιλίσσης — 
Μητρός, τό προϊόν τοΰ Πανελληνίου εράνου, τόν ό
ποιον είχεν άναλάβει ό Ματσούκας πρός άνέγερσιν 
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ανδριάντας έν Θεσσαλονίκη εϊ; τόν άείμνηστον Βα
σιλέα μα; Γεώργιον, θά διατεθή είς άνέγερσιν πα
ρεκκλησίου έκεϊ είς μνήμην τοΰ έθνομάρτυρος. Τό 
συλλεγέν ποσόν έκ δραχ. (12,800 (πλήν τής εισφο
ράς τοΰ δήμου Θεσσαλονίκης) διετέθη πρό; τόν σκο
πόν τούτον.

- Ο ύπό τόν πρσεδρί’αν τοΰ κ. Ίακωβίδου Σύνδε
σμος τών Ελλήνων Καλλιτεχνών, άπεφάσισε όπως 
τή Απαιτήσει καί τή; A. Υ. τοΰ πρίγκηπο; Νικολά
ου, ή δεντέρα καλλιτεχνική έκθεσις γίνη έφέτος, ά. 
νοίξη δέ τήν 21ην Μαίου, έπέτειον τής έορτής τή; 
Α. Μ. τοΰ Βασιλέω;. Τή; έκθέσεως, θά μετάσχουν 
πλείστοι Έλληνες καλλιτέχναι. ,Εξελέγη έπιτροπή 
έκ τών κ. ζ. Ίακωβίδου, Φωκά, Λύτρα, Γεωργαν- 
τή, Ζευγώλη, Τσιπούρα δπως κανονίση τά τή; έκ
θέσεως.

—Άνετέθη ή διδασκαλία έν τή Καλλιτεχ. Σχολή 
τής ιστορία; τής Τέχνης, τής μυθολογία; ζαί τής 
ιστορία: εις τον αρχαιολόγον κ. Κουρουνιιίιτην.

— Ο γλύπτη; κ. Γ. Δημητριάδη; άνεπαρέστησεν 
έν γλυπτικώ έργιιι τήν είσοδον τοΰ Αρχιστρατήγου 
Κωνσταντίνου, Διαδόχου τότε, είς Ιωάννινα. Θιΐ 
στηθή εί; τά Μέγαρα.

—Άφίκετο έξ ’Αλεξάνδρειά; ή ζωγράφος κ.Θά- 
λεια Φλωρά—Καραβία, ής έργα θά έκτεθώσι. προ
σεχώς.

--Η έκθεσις Χα,τζή έκλεισε. Έπωλήθησαν 115 
έργα, αξία; 30,000 περίπου δραχ. Οί κληρονόμοι ύ- 
πέβαλεν αίτησιν πρό; τήν Εθνικήν Πινακοθήκην 
δπω; άγοράση ένα ή δύο πίνακας. Καί ί) αίτησις 
άπερρίφθη μέ τήν μεγαλοφυά δικαιολογίαν δτι ό ά- 
ποθανών θαλασσογράφος ήτο σύγχρονος κορ.λιτέ- 
χνης. Έλησμόνησαν οί αρμόδιοι δτι ήγοράσθη διά 
τήν Πινακοθήκην άδρώς έργον δχι μόνον συγχρό
νου, άλλά καί ζώντος "Ελληνος καλλιτέχνου.........
’Αλλά ί είδους Εθνική Πινακοθήκη θιί είνε. δταν 
δέν 0ά έχη άνά εν τουλάχιστον έργον τών μάλλον 
διακριθέντων Ελλήνων καλλιτεχνών.

—Ό όξύφωνος κ. Τ. Μπέλλος. έχει ευρύ μέλλον 
έχων πλουσίαν φωνήν, ίδίω- είς τούς ύήιηλούς τό
νους. Μολονότι δέν έπεράτωσε τάς σ.τουδάς του έν 
Μιλάνιο άνήλθεν επανειλημμένο): τήν σκηνήν πω- 
ξα: «Ριγολέττον». II δοθεΐσα συναυλία δχι μόνον 
παρουσίασε τήν τέχνην του άλλά είχε καί εξαιρετι
κόν ένδιαφέρον τήν ταυτόχρονον έμφάνισιν τριών 
εκλεκτών βαρυτόνων φωνών· τής δ'διίς Δημητρα- 
κοπούλου, τοΰ ζ.Άγγελοπούλ|ου καί τοΰ κ.Λουλούδα. 
Τό θέατρον έγέμισε ιίπό βροντώδεις καί (ίαθεία: 
φωνάς, εί; δ; παρενετέθη ή γλυκεία τοϋ κ. Μπέλ- 
λου μολπή.

'Λ*

«Σιγοβράζειι είνε ό τίτλος τή; νέα; πολεμική; 
έπιθεωρήσεως τών κ. κ. ΣελΟό.λ καί Σαρλέ, ή όποια 
παί.ζε.ται μέ θριαμβευτικήν έπ.τυχίαν εί; τί· θέατρον 
Σιγκάλ τών Παρισίων. ΟΙ συγγραφείς φρονούν. δτι 
τό ρήμα αύτό έκφράξει θαυμάσια ήν τωρινήν ψυ
χική.· κισάστασιν τή; Γαλλίας. ’Εκείνο δέ ποΰ «σι- 
γοβραζ’ΐ» ιίνε ή όλονέν πλησ"’·ζο·>jti νίκη.

—Μέ ιιγάλην έπιτυχία··’ παίζεται ιί; τήν ’Ιτα
λίαν ή νέα Ιστορική τραγφδία τοΰ ποιητοΰ Σέμ 
Μπενέλλι, οί «Γόμοι τών Κενταύρων». Ό συγγρα- 
φεύ; προσπαθεί νά ψυχολογήση τήν έ’τύπωσιν, .ιοΰ 
εκαιιεν ό Λατινικό; .πολιτισμός έπί τών έκ Βορρά 
βαρβάρων. ΊΙ ύπόθεσις περιστρέφεται εί; τόν έρω
τα τοΰ αύτοκράτορος τών Γερμανών "Οθωνος πρός 
τήν Ιταλίδα ήγεμονίδα Στεφανίαν, τής οποίας έδο- 
λοφόνησε τόν σύζυγον.

Ο Πάπας τήςΡώμης άνήγγειλεν είς τόν επίσκο
πον τής Λουβαίν δτι θέτει ες τήν βιάθεσιν τοΰ δη

μάρχου τής πόλεως τά κείμενα τών έργων τής Βι- 
βλιοθήκη; τοΰ Βατικανού, δπως άνατυπούμενα ή 
άντιγραφόμενα (δσα είνε παλαιά χειρόγραφα) χρη
σιμεύσουν διά τήν ΐδρυσιν νέας Βιβλιοθήκης ένΛου- 
6αίν, τής όποιας τήν παλαιόν ΐστορικήνΒιβλιοθήκην 
κατέστρεΨαν, ώς γνωστόν, ρί Γερμανοί.

Μέ μεγάλην έπιτυχίαν έιιαίχθη εί; τό Μιλάνον ό 
«Μικρός "Αγιος» τετράπρα.κτον έργον τοΰ Μ.ιράζκο, 
έξηγμένον έκ τοϋ ομωνύμου μυθιστορήματος τον. 
Κυρίως στηρίζεται είς ένα ρή'- ·ί)ΐ->ν ύ.τεύυθιΐ ύί’ού- 
τζερη, δστις θεωρείται μετά άποχώρησιν τοϋ 
Νοβέλλη ό πρώτος ήθοποιυς τής Ιταλία,. Ό «Μι
κρός "Αγιο;» είνε ένα πτωχός χωρικός ·ε,.εύς, δστις 
απέκτησε φήμην θαυματοτυυ ΐ. Σώζει έκ ’.ής αυτο
κτονίας ένα έφηβον, τύπον περίεργον μελαγχολικοΰ 
καί γελοίου συγχρόνως, τόν Μπαρμπαρέλλι, δστις 
άφοσιώνεται εί; τόν εφημέριον, παρ’ ώ ενσκήπτει 
ή κόρη τής παλαιά; του ερωμένης καί ε,ς αυτήν ά- 
γαπφ τήν νεαρόν μητέρα της. Ά/,λά νικά τό πάθος 
του καί ή κόρη γίνεται τό πνευματικόν του τέκνο?. 
Αυτήν έριοτεύεται ό άδελιρό; τοϋ έφημερί'.ν. Γίνε
ται ό γάμος των. Άλλ’ αυτή αποφεύγει τόν σύζυ
γόν της, ύπό τήν έπηρειαν τής γοητείας τών Ιδεών 
τοΰ άσκητοΰ ίερέως. Ό σύζυγος ζηλει'πι τόν άδελ- 
φόν του καί αποφασίζει νά φύγη μέ τήν γυναϊκά του 
μακράν. Άλλ’ ό ίερεύ; αισθάνεται πολύ τόν χωρι
σμόν τοΰ πλάσματος τό όποιον έφώτισε τρυφερά τήν 
έρημον ζωήν του. Ό Μπαραπαρέλλι τότε, μαντεύ- 
ων τήν ψυχικήν τιραγφδίαν τοΰ ίερέως, παραμονεύει 
τό ζεύγος καί ένφ διέρχεται τοΰ χείλους ένθί βαρά
θρου ιΰθεΐ τόν σύζυγον καί τόν ρίπτει είς τήν άβυσ
σον.

Ο Μάρκος Πράγα, τοΰ οποίου τήν «Κρίσιν» εί- 
δομεν πέρυσιν εϊ; τό θέατρον Κυβέλης, έδωσε νέον 
δραματκόν έργον έν Μιλάνφ τό «Διαξύγιον» είς δ 
πρωταγωνιστεί ή "Ιρμα Γραμμάτικα. Τό έργον είνε 
θινατόν καί έχει σκηνά; δραματικωτάτας. Ή βα- 
ρ<ό\·η ΑΙυ.ιλία Πίνι δέν είνε ευχαριστημένη άπό τήν 
ήρεμην οικογενειακήν ζωήν θέλει άγάπην καί τήν 
ευρίσκει είς ένα φίλον, εις δν παραδίδεται διι’ι τής 
ψνχήί καί μόνον. Καί ί) Αίμυλία προτείνει είς τόν 
σύζυγόν τη; Έδμόνδον διαζύγιον. Ό σύζυγο; άρ- 
νεϊται χάριν τοΰ μικρού υίοϋ του, δταν δ’ έκείνη τοϋ 
άποκαλύπτει τόν πλατωνικόν έρωτά της, αυτός έξα- 
γριούται καί θέλει νά τήν άναγκάση νά τόν άκολου- 
θήση δπου αυτός θέλει. Ό έραστή; άπσπειράται να 
αύτοκτονήση,ήΑΰμυλία ζητεί διαζύγιον καί ό σύζυγό: 
συγκατατίθεται υπό τόν όρον νά κράτηση τόν '’ιόν 
του. Άργότερον είς έν ξενοδοχεϊον σνναντάται ή 
Αίμυλία μέ ένα δεύτερον σύζυγον καί κόρην καί ό 
πρώτος σύζυγος Έδμόνδος μέ τόν υιόν του. Τά δύο 
μικρά παιδάκια παίζουν χωρίς νά γνωρίζουν δτι ί'- 
χουν τήν ιδίαν μητέρα. ΊΙ Αίμυλία θέλει νά Ιδή τόν 
υιόν τη; ό Έδμόνδος τό («αγορεύει· εκείνη ικετεύει 
αύτό; άνένδστος. ’Επεμβαίνει ό δεύτερος σύζυγος, 
άλλ’ δ πρώτος άναφωνεΐ- «Δέν τό απαγορεύω άπό 
σκληρότητα, άλλ’ άπό σεβασμόν πρό; τήν τρυφερόν 
ψυχήν τού παιδιού μου. Τί θά σκεφθή τό παιδί αυτό 
δταν μάθη δτι ή μητέρα του έζησε μέ δύο άνδρα; ; 
Τά άνδρόγυνα ήμποροΰν νά άγαπώι-ται, νά μισούν
ται, νά σκοτώνονται, άλλ’ δταν υπάρχουν παιβΓά, ό 
γάμο; καθίσταται Ιερά αποστολή». Καί φεύγει μέ 
τόν υιόν του, εί; δν ί) Αίμυλία, ώς μία άγνοχπος 
ρίπτει άπό τό παράθυρον ένα περιδέραιον.

—Ευχαριστώ, κυρία, λέγει τό παιδάκι.
Τό έργον προεκάλεσεν έξέγερσιν έν Ίταλίφ,πολ

λά δέ έπεισόδια έσημειώθησαν. Τό έργον άπεδοκι- 
μάσθη, καίτοι οί κριτικοί τό έπαινοΰν. Οί ιταλικοί 
νόμοι δέν αναγνωρίζουν τό διαζύγιον. Έν τούτοι; υ
πάρχει έν Ίταλίφ ρεύμα υπέρ τοΰ διαζυγίου και οί 
Λπαδοί του άπξδοκίμασαν γόν Πράγα, κηρυχθέντα 

πολέμιον τοΰ θεσμού καί διι'ι τούτο γενόμενον αντι
παθητικόν.

—Καί άλλος Γάλλο; λογοτέχνη; έφονεύθη είς τό 
πεδίον τής μάχης. Μετά τόν Πεγκΰ, τόν Σάρ Μολ- 
φέρ, τόν Έρνέστον Ψυχάρην ήλθεν ή ιαηραία σειρά 
τοϋ Περρό. Θραύσμα όβίδος τόν άφησε άπνουν είς 
ένα πρόχωμα τής βορεινής Γαλλία;. Τριάντα έτών 
μόλις, ό Περρό είχε δημοσιεύσει έργον ποικιλακάτης 
έμπνεύσεως- στίχους λυρικούς, διηγήματα σατυρικά, 
αρθρα στρατιωτικά. Ήτο άρχισυντάκπης δύο περιο
δικών έκδόσεων· τοΰ Double Bouquet δπου έφιλο- 
ξένει μέ στοργήν στίχους νέων ποιητών, κα* ένός 
στρατιωτικού δελτίου, δπου κατεγίνετο Ιδίως μέ τά 
ζητήματα τά άφορώντα τούς εφέδρου; άξιωματικούς. 
Μελαγχροινός, υψηλός, μέ τά μεγάλα τιιι μάτια τά 
μελαγχολικά ήτο άπό έκείνας τάς φυσιογνωμία; ποΰ 
δέν λησμονοΰντα* π|ατέ. Ή μόνη του άπόλαυσι; ήτο 
νά γράφη στίχους καί νά όμιλή περί παήσεως. Ό 
Περρό φεύγων δπως πολεμήσμ είς τό μέτωπον, ήτο 
τελείως πεπεισμένος δτι δέν θά γυρίση πειά. Ή δι- 
αίσθησί; του δέν τόν έγέλασε. Εί; μνήμην τοΰ Περρό 
ό ποιητής Ζερμαίν είχε τήν συγκινητικήν έμπνενσιν 
νά ίδρυση άναρρωτήιρισν διά τούς πληγωμένου; λο- 
γοτέχνας. Ή «Βιλλά Περρό» υψώνεται εις τά περί
χωρα τοΰ Βορδώ. Ποιηταί καί πεζογράφοι τραυμα
τία* αναλαμβάνουν δυνάμεις νστερ' ά-τό τά πλήγμα
τα και τήν κόπωσιν τής μάχης.

—Παρά τήν πολεμικήν παραζάλην ή ΓΙρωσσική 
Κνβέρνησις δέν αλησμόνησε τήν καλλιτεχνίαν της. 
Κολοσσιαία ποσά διετέθησαν χάριν αυτής. Οΰτω π. 
χ. δι' έ.τιστημονιζάς άποκτήσεις έν Αιγύπτιο διετέ- 
βησαν 5 χιλ. μάρκα, επίσης 55 χιλ. δι’ άναβκαφά; 
έν Μεσσοποταμίρ ώ; καί 20 χιλ. διά τοίαύτας έν 
Σάμω. ΊΙ άποζατάστασί; τοϋ Μαρίενμπουργ απαιτεί 
ίΙ,ΟΟΟ. ή άνασκαφή τοΰ ρωμαϊκού αύτοκρατορικοϋ α
νακτόρου έν Τρίο go χιλ. μάρκα, ή άνοικοδόμησις 
καί συντήρησις τής Ακαδημία; τών Καλών Τεχνών 
έν Κατνιξβέργη, 450,072 μάρκα, ή ΚαλλιτεχνικήΆ- 
καδημία τοΰ Ντόσσελντόρφ 82,072 μάρκα, ή Καλλι
τεχνική Σχολή έν Βερολίνφ 578,500 μάρκα, ή συν- 
τήρησις τοΰ οικοδομήματος έκθέσεως 8800 μάρκα, ή 
καλλιτεχνική άκαδημία έν Μασσέλ 232,012 μάρκα, τό 
έκεϊ Μουσεΐον ιό; καί ή Πινακοθήκη 39,060 μάρκα. 
Δι' ύποστήριξιν καλλιτεχνικών σκοπών, καλλιτεχνών, 
λογιών καί φιλολόγων προβλέπονται 387,230 μάρκα. 
Δι’ άγορϊιν καλλιτεχνικών έργων διά τήν έθνικήν'Λ- 
κσ.δηυίαν τού Βερολίνου ώς έπ’σης τής μνημειακή; 
ζωγραφική;, πλαστικής καί έπεξεργασία; τοϋ χαλ
κού διά μνημεία 342,990 μάρκα. Διά μουσικούς σκο
πούς προορίζονται 53.712 μάρκα καί διά τήν ’Ακαδη
μίαν τόιν Καλών Τεχνών έν Βερολίνφ 838,550 μάρκ.

—Ό καθηητής τού Πανεπιστημίου τών Βρυξελ
λών Λβεσωβέρ, κονφερανσιέρ πολύ γνωστό; είς 
τού; φιλολογικού; κύκλους, έδέχθη πρόσκλησιν τόιν 
Γερμανών διά τήν συναυλίαν, τήν τελευταίως διορ- 
γανωθεΐσαν είς τό θέατρον τής Μονναί. Συνεπείρ 
τούτου ή Σύγκλητος τοΰ Πανεπιστημίου άμέσιο; 
τόν επαυσεν. Ό καθηγητή; έδικαιοχογήθη ϊσχυρι- 
σθεί;, οτι ή Τέχνη δέν γνωρίζει πατρίδα. Εις ά- 
πάντησιν δμω; τοΰ άπεστάλη κατάλογος τών όνο- 
μάτων τών φοιτητόιν, πού έπεσαν ύπε,ρασ.τιζόμενίΗ 
τήν πατρίδα.

Καθ' ήν στιγμήν εκτάσεις άπέραυτοι ποτίζονται 
μέ ανθρώπινον αίμα, είς τήν Χάγην συγκροτείται 
Διεθνές Συνέδριου τών γυναικών. Τίποτε δέν 
συγκινεϊ τό «άσθενές φΰλον»· μόνον διά τά διζαι- 
ωματά των ένδιαφέρονται αί γυναίκες...

—Πλεϊστα πολεμικά έργα, παίζονται είς τήν 
Ευρώπην. Είς τήν Βιέννην ό Κάλμαν, ό συνθέτη; 
τοΰ «' Αρχιτσίγγανου» έγραψε όπερέτταν πολεμι
κήν, είς τό Βερο/.ϊνον παίζονται έπιθεωρήσεις εί;
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Γε; κυριαρχεί τό Ζ“*'· “ί τό Παρίσι θριαμβεύουν 
αι όπερέιτται, ώς ή «Δεσποινίς Τιπιραίρυ», η «Δ - 
βποινί; Πρόσκοπος» καί πολλοί επιθεωρήσεις.

—Έπαίχθη είς ιό Μιλανον τρίπρακτος κωμφ- 
βία «Ό Άλεξανδράδαρος» γραφεϊσα ύπ» τριών 
συγγραφέων. to.' Μπρακκο, τοΰ Τραβίροη και ιου 
Λυπεί έκαστο: τών όποιων έγραψε καί μιαν πρ·«- 
ξιν, χωοίς νά συνενοηβούν προηγουμέω; καί χωρίς 
νά γνωρίζη θ εί; τί Εγραψεν ό άλλος. Τό έργον 
άπέτυχεν αποδοκιμασίας. , r.

__ Π γερμανική Κΐ’βέρνησι; έτύπωσεν εις 500, 
000 Αντίτυπα και διένειμεν ιίς τούς μαχομένου, 
στραπιότα; συλλογήν πολμικών ύμνων και στρα 
τιωτικών ποιημάτων. , .

—ΊΙ Γκόμπι· Νείλο, ή περίφημο; Παρισινή αο.- 
δό; έν Λονδίνο» χορεύε· τολμηρότατους χορούς, οι 
όποιοι ιξήγειραν τοΰ: "Αγγλους επισκόπους.

Ό Δ’ Άννούντζιο, δστις είνε έφεδρο; αξιω
ματικός τοΰ Ιταλικού ιππικού. έζήτησε νά κατα- 
ταχδή εις τό ναυτικόν, «διά νι'ι υμνήση τάς ναυμα
χίας καί νιί εδρη τόν θάνατον έν ιή Άδριατικί·».

__ Ό Παί.ερέφσκη, ό μέγας Πολωνός κλειδοκυμ 
βαλιστής έφ’ δσον ή πατρίς του αγωνιρ. έκ της 
έμπολέμου καταστάσεως δέν έννοεϊ να έγγίση το 
κλειδοκύμβαλον. ’Απ’ οκτώ μηνών δέν παίζει κα
δόλου.

—Κατά τήν τορπίλλισιν τής «Λουζιτανιας» ε- 
πνίγησαν ό θεατρώνη; Φρόμαιν έργαζόμενο; ευρύ
τατα εί; Λονδίνον καί ’Αμερικήν, ό Βάρκλαϊν Α
μερικανό; συγγραφεύ; δστι: έσημείωσεν εσχάτως 
μεγάλα; έπιτυχία; έν Άγγλίρ, καί ό Νερβ'ιλ ντε 
Ντεσύ έκ τών γνωστότερων συνθετών λαϊκή; μου
σικής.

—Άπέθανεν εί; έν σανατόριον, εί; ο έζη άπό πο>- 
λών έτών, ή μόνη έπιζώσα κόρη τοΰ Βίκτωρο; Ου
γκιό, Αγγέλα. Ήτο Λ2 έτών καί είχεν άπολέσει 
τάς φρένα; άπό ήμίσεως κιά πλέον αίώνος κατόπιν 
ερωτικής τραγψδία; ιΐπό τά; τραγικότερα;. Τρι
ακονταετή; είχεν έρασδή εις τήν Ύερσέην* —οπού 
ήτο έξόριστο; ό μέγας πατήρ τιις — ενός Άγγλοι· 
αξιωματικού. Άκολουβήσασα αυτόν εί; τόν Κανα
δόν δέν έβράδυνε νι’ι πεισδή δτι ό εκλεκτό; τη; 
δέν άντεπεκρίνεto εί; τόν έρωτά της. 11 άτυχη: 
Αγγέλα περιέπεσεν έκτοτε εί; βαδεϊαν μελαγχολί

αν ί) οποία κατέληξεν εί: παραφροσύνην.
__ Άπέθανεν εί; ήλυ,ϊαν ·ΐθ έτών, ό μεγαλείτερο; 

ιστορικό; τής συγχρόνου Γερμανία; Κάρολο; Λΐ'μ 
πρεχτ, καδηγητή; τοΰ Πανεπιστημίου τή; Λειψία,. 
Έκ τιόν έργων του τό κυριώτεραν είνε ή δεκαεξα- 
τομος «Γερμανική Ιστορία», συμπληρουμένη άπό τήν 
«’Ιστορίαν τοΰ προσφάτου παρελδόντο; καί τού 
παρόντα;». Τό τελευταίου έργον του είνε «Ό Κα 
ϊζερ», τό όποιον ό ίδιο: «ονόμαζε «Προσπάβϊΐαν 
χαρακτηρισμού τοΰ Γερμανού ΛισεΙκριΐτορο;» και 
τό όποιο·· προεκάλεσεν άμέριστον τήν προσοχήν καί 
έκείνων Ακόμη, πού έβρισκαν πολύ δισκολοχώνευια 
τά άλλα συγγράμματα τοΰ Λάμπρεχτ.

—Εί; Σαίν Κεντέν έγείρεται μνημεΐσν κοινόν 
τών πεσόντων Γάλλων καί Γερμανών. Κατιι ρητήν 
έπιδι-μία·.· του Κάιζερ δά Αποκλεισθούν οί "Αγγλοι 
νεκροί. Τό σχέδιον τοΰ μνημείου, τό όποιον είνε τό 
πρώτον ιινημεϊον τοΰ πολέμου, έχάραξεν ό ίδιο; ό 
Κάιζερ.

—Έν Μαδρίτη πυρκαϊά κατέστρεψε τό Μέγαρον 
τών Δικαστηρίων, οικοδόμημα τοΰ ΓΖ' αίώνος.

—Έφονεύδη ύπό αυτοκινήτου έν Ν. Ύόρκη ό 
Άιιερικανός γλύπτης Κάρολο; Μπίττερ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Παρά τήν έν Άβήναι; πλατείαν Μητροπόλεω; 

εύρεδησαν εντός τών θεμελίων κατεδαφίζομε νης 
οικία; δύο χρυσοποίκιλτα ευμεγέβη πιάτα τής Ρό
δου μεγάλη; Αξία;, είς στατήρ τή; 'Ομηρική; ε
ποχής, μία σιδηρά ρύτρα άρδαία καί διάφοροι λα- 
γηνοι άρκοτοϋ μεγέδους. Τά πιάτα διατηρούνται 
σχεδόν καινουργή μετά τών έ.τ’ αύτών είκονιζομέ- 
νων. Έν τούτων μάλιστα φέρει δια χρυσαλοιφής 
εικόνα γυναίκα; μέχρι τή; όσφύος.

Ο καδηγητή; κ. Άδαμα-φΗ δι-ίστις έξήταοε τά 
εΰρεβίΛτα έξέφρασε ιόν δαι·μ·. αόν του διά τήν 
ϋαυμασίαν τέχνην τών δύο Ροδιακών πιάτων.

—Σπουδαία ευρήματα ήγγέλβησαν ύπό τε·ϋ έν Βό- 
λω έφορου κ. Άρβανιτοπουλου. Σκοπό; τής άνα- 
σκαφής είνε ή εΰρεοίς τοΰ πλουσίου είς τέχνην καί 
χρυσού τάφου τοϋ Δημητρίου τοΰ πολιορκητοϋ, τοι 
κτίστου τή; αρχαίας Δημητριάδος. Άνενρεν τέσ- 
σαρα αγάλματα πήλινα διατηρούντο έξοχου: 
βαφάς, πλείστα; κόρας όμοιας μέ τάς Τανα
γραίας, έρωτα έποχούμενον έπί τράγου, 3 ζεύγη 
χρυσών ενωτίων ώρ.ιίων, στέφανον χρυσοΰν, δακτυ
λίους χρυσούς, δακτυλιόλιθους, μικραν μολνϋδίνην 
καί πολλά αγγεία. Τά ευρήματα ταΰτα Ανήκουν εί; 
τήν Τρίτήν π. X. έκατονταετηρίδα καί προέρχονται 
άπό συστάδα τάφων, τών όποιων μένουν πολλοί ά- 
σκαφοι ακόμη.

—Αί άνασκαφαί πρό; άνακά/.υψιν τού ύπό τοΰ 
Παισανίυυ μνημονευομένου ναού τοΰ ’Απόλλωνος 
Κορύδυυ έξακολουϋούσι μετ’ έπιτυχία; έν Λογκά 
τής Πυλίας. Τοΰ (ίνευρεδέντος ήδη ναού τοϋ 4ου 
αίώνος άπεκαλύφδη ολόκληρον σχεδόν τό σωζόμε- 
νον οικοδόμημα μέχρι τής βάσεως τών κιόνων, εύ- 
ρέβη δέ καί έν σπανίου τύπου μαρμάρινου δωρικόν 
έπίκρανον, τρίγλυφοί τινε; καί άλλα αρχιτεκτονι
κά μέλη, δι’ ών δύναται νά συμπληρωδή τό σχέ
διον τοΰ ναού. I λυπτά εύρεδησαν μέχρι τούδε ο
λίγα καί όχι τόσον σπουδαία έν ταίς άνασκαφαί;, 
άλλ’ έκεϊ πλιμτίον εύρεδησαν ύπό ιδιώτου δαυμά- 
σιον μικρόν χαλκοϋν αγαλμάτων παριστών όπλίτην. 
'Ο διευβύνων τήν άνασκαφήν αναφέρει δτι εΰρίσκε- 
ται έπι τα ίχνη καί άλλου αρχαιότερου ναού τού 
6ου αίώνος π. X., ώς έξαγεται έξ εύρεβέντων ήδη 
Αρχιτεκτονικών αυτού μελών.

—Προσεχώς δ’ αρχίσουν ύπό τή; Γερμανική; 
’Αρχαιολογική; Σχολή; έν Όλυμπίι,ι έργασιαι πρό; 
περισυλλογήν τών άτάκτω; κατεσπαρμένων Αρχιτε
κτονικών μελών τών διαφόρων έν τή "Λλτει μνη
μείων καί τακτο.τιίίησιν έν γένει τοΰ χώρου τής 
’Ολυμπίας, ητις άνεσκάφη, ώς γνωστόν, ύπό τών 
Γερμανών. Συγχρόνως δά γείνουν μικροί άνασκα- 
φαί πρό; έξακολούβησιν τής έρεύνη; τών προϊστο
ρικών λειψάνων τής ’Ολυμπίας.

—Κατά τόν διαγωνισμόν δύο έφορων τών Βυ 
ζαντιακών αρχαιοτήτων προσήλδε μόνον ό κ. Γ. 
Σωτηρίου, δστις καί δά διορισδή.
—Έν ΙΙαλαι$Κορίνδ<ρ άνευρέβη Ακέφαλον άγαλμα 

κατόπιν δ’ εΰρέδη καί ιή κεφαλή αύτοϋ, έξ ή; έπι- 
στοποιήβη ή γνώμη δτι Ανήκει εί; Ι’ωμαΐον Λύτο- 
κράτορα καί δ ή εί; τόν Αύγουστον.

— Εν ΙΙαλαιφ Κορίνβφ ιή ’Αμερικανικέ) άρχαιο- 
λογικιή σχο/,ί) άνευρε τήν πρό πολλοΰ ζητουμένην 
Άκράπολιν τών Μυκηναϊκών χρόνων τή; Κορίν- 
δου. Έπί τινο; ύψώμίετος, παρά τήν θάλασσαν, ά- 
■νευρέδησαν, διά προχείρου σκαφής, τοίχοι Αρχαί
ων οικιών καί πλήβος τεμαχίων Αγγείων τών Μυ
κηναϊκών χρόνων, δι’ ού πιστοποιείται δτι έκεϊ ύ- 
πιζρχε πόλις κατά τοΰ; χρόνου; τούτου;.

—Έν ΙΙαλαιοκάστρφ τή; Κεφαλληνία; ήρξατο 
άνασκαφή πρό; άνεύρεαιν τού έκεϊ Μυκηναϊκού νε
κροταφείου.

—Το Βυζαντινόν Μουσείον ήγόρασε μεγάλην ει
κόνα τοϋ Ήλία Μόσχον,παριστώσαν Θεοτόκον κρα
τούσαν τό θειον Βρέφος.

—Ό Κάιζερ έχορήγησεν έκ τοϋ ιδιαιτέρου του 
ταμείου ΐο,οοϋ μάρκα ϊνα ένεργηδονν Ανασκαφαί 
έν Δωδώνη. Ίο έν μέση» τή; πυρετώδου; διά τόν 
πόλεμον άπασχολήσειός του έπιδεικνυόμενον ένδια- 
φέρον διά τήν άρχαίαν έλληνικήν τέχνην φανεριόνει 
τόν Ακατάσχετον ούτοϋ έρωτα, δν Αδυνατεί ν.ΐ 
παρεμποδίοη καί αύτό; ό τεράστιος καί π /.υσχιδής 
τή; Γερμανία; άγόιν.

"ΓΗΛΕΦΏΝΟΝ
ΦΙΛ12.— Εγένοτιι έσχάτι»; άπογραφή τών κα

τοίκων είς τάς νέα; χώρα;·Μακεβονία 1,191.902.
ΙΙ.πειρο; 2-15,618. — Κρήτη 336,151. — Μιτυλήνη 

183.16Ϊ. —Χί.-ς ίο,230.- Σάμος 68,9-16. Έν δλιρ 2. 
101,061, έξ ών Ανδρε; 1,071,020 καί γυναίκες 1, 
030,0H. Ό πληθυσμό; δά ηΰξησεν ήδη ώ; έκ τών 
π.ίκτφτ'γων.

Ν. Δ.—Όμοιότατον είνε τό γεγονός δπερ συνέβη 
ηδη κατά τόν πόλεμον,τό όποιον πρό διετία; έφαντά- 
σδη ό κ. ΙΙερεσιάδη; διι’ι να γρά'.'η τά «Διπλά στέ- 
φανα».

ΙΙΕΙΊΕΡΓίΐι. — Οί νεκροί κατά τοΰ; δύο πο
λέμου; ιια; άνήλΟον εί; 30-1 αξιωματικού; καί 1 ί, 
429 όπλίτας. 01 τραυματίαι, ύπειρδιπλάσιοι.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"Αλκή; Θρύλος. «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡ 

ΡΗΑ».—«Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ». Παρ’ 
δλον το Ανδρικόν ψευδώνυμον τό πρώτον δραμάτων, 
παρασταδέν καί βραβευδέν, προδίδει τήν νεαράν δε
σποινίδα ιή όποια εΐ; διάστημα έτους παρουσίασε δύο 
μονόπρακτα δράματα καί λίαν προσεχώς 0« δοκι
μάσει τά; δυνάιιει; της ιίς έν τρίπρακτον. Εΐ; άι·- 
φότερα τά εί; καλλιτεχνικώτατον τομίδιον έκδοβέν- 
τα δραιιατικά τη; έργα, διαφαίνεται μία έσωτερι- 
κή αΐσδησις ιιβρά, μία ποιητικέ] έπίδρασι; ιή όποια 
τείνει νι'ι έξελινδή εί; πρωτότυπον εμπνευσιν. Άμ ■ 
φότερα μία περίεργο; ιιυστικοπάΟεια τά χαρακτηρί 
ζει, έν συγγενές αίοδημα έρωτος πρό; νεκρού: κατ’ 
αντιστροφήν. Μ'.α ύπανδρευμένη ποϋ Αγαπούσε ένα 
νεκρόν εί; τό πρώτον—ένα; σύζυγο; ό όποιος άγαπφ 
βανασίμω; τήν νεκρόν γυναϊκά του. εΐ; τό άλλ·’.

Άλλά διατί ιή προσφυγή τή; συγγραφέω; εί; Αν
δρικόν ψευδώνυμον ; Τό ovojia «Αλκή θρύλου» 
είνε προτιμοίτερον ιϊχι ιιόνον ώς άνταποκρινόμεντν 
είς τό φΰλον της, Αλλα καί ώς εΰφωνότερον.

—Εί; τήν«ΛογστεχνικήνΒι6λιοβήκην» Φέξη ήρχι- 
σεν έκδιδομένη σειρά έργων τοΰ κ. Παύλου Νιρ
βάνα. Μετά τόν τόμον. «ΊΙ βοσκοπούλα μέ τά μαρ
γαριτάρια» δστις περιελάιιβανε παραμύδια καί πεζά 
ποιήματα, έξεδόδη ήδη «ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ ΠΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΘΕΝΗ» πριέχον τά νησιωτικά διηγήματα 
λιΰ έκλεκτοΰ συγγραφέω;. θά έπακολουδήση τό «Βι
βλίων τοΰ κ. Άσοφου», περιέχον διαλόγου; καί χω
ρικά γράμματα.

— Ο κ. Κ. Χάτζόπουλο; είς τό έκδοδέν εί; 
τήν Λογοτεχνικήν Βιβλιοθήκην Φέξη σατυρικόν δι
ήγημά του ό «ΥΠΕΡΑΝΘΡΩΠΟΣ» μά; παρουσιάζει 
μορφά; καί τύπους έκ τοϋ συγχρόνου φιλολογικού κό 
σμου ύπό τήν κωμικήν των δψιν. Εί; πολλά; έξ αι’- 
τών ό Αναγνώστη; Αναγνωρζει ώρισμένα πρόσωπα 
έκ τής λεγομένη; κλίκα; τών μαλλιαρών, ή έκ τοΰ 
φυσικού δέ Αναπαράστασι; καδιστ$ περισσότερον 
ένδιαφέρον ιό καλογραμιιένον καί ζωηρά χρωματι
σμένων αύτό διήγημα, μέ τάς κιομικάς σκηνά;, την 
έντεχνον πλοκήν καί τό τραγικόν του τέλος.
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Ύπό τοϋ έγκριτου καθηγητοΰ τή; ιστορία; καί 
εμπνευσμένου Βυζαντινολόγου κ. Κωνστ. Ζ η ο ί
ο υ έξεδόθη τόμο; έξ 140 σελίδων, έν ώ περιγρά- 
φονται. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑΣ», δτινα πρ διετία; έ.τεσκέφθη έντμλή τή; 
’Αρχαιολογική- Εταιρεία;, ή; διατελεΐ σύμβουλος. 
Ό έκδοβεί; τόμος περιλαμβάνει λίαν ένδιαφερού- 
σας καί άκρίδεϊ; .τεριγραφάς τών έν Θεσσαλονίκη 
ιστορικών ναών τοΰ αγίου Γεωργίου, τής Παρθένου 
τής ’Αχειροποιήτου, τοΰ αγίου Δημητρίου, τήςθεο- 
τόκου, Ιδρυθέντων μέχρι τοΰ Ε' αίώνος καί άλλων 
ναών καθαρώς Βυζαντινή; τέχνης ώς καί .τεριγρα- 
φά; μονών περί τάς Σέρρας, έν αίς ή τής περίφη
μου τοΰΠροδρόμου δπου σώζεται ή εΐκών Γρηγορίου 

τοϋ Ε' ή μόνη ίσως πιστή άπεικόνισις τοΰ Έβνο- 
μάρτυρος. Ο Ακάματο; καί σοφό; μεσαιων’ρδίφης 
δημοσιεύει πλείστα; έπιγραφά; ών παραθέτει 
καί ομοιώματα, ώς καί διηγήσεις έκ χαρτώων κω
δίκων καί εικόνας ναών, εικόνων, επιγραφών καί 
κειμηλίων.

—ΔΙΑΛΕΞΙΣ τής κ. Ειρήνης Δενδρινοϋ 
έν Κερκύρφ περί τοΰ ποιητοΰ Μαδίλλη, γραφεϊσα έν 
συνεργασία μετά τοϋ Κωνστ. Θεοιτόκη.

—ΤΟ ΤΖΙΩΤΙΚΟ ΡΑΒΑΐΣΙ τοϋ κ. Τ.Δεπά. 
στα, ή περιλάλητος ηθογραφική θεατρική σάτυρα 
έξεδόθη μετ’ εικόνων. Ή θριαμβευτική επιτυχία τοϋ 
έργου καθιστμ περιττήν πάσαν κρίσιν.

ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
"Εδρα έν ‘Αϋ· ήν αι ς, Αεωφ ό ρος Πανεπιστημίου

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΑΓΗΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ. Τελείως όργανωθέν καί διαθέτον 
πλήρες δίκτυον έξ ΰπερεκατόν Άνταποκριτόιν. είς τάς διαφόρους πόλεις τής Παλαιός καί Νέας 'Ελ
λάδος, ΕΚΔΙΔΕΙ ΕΙΙΙΤΑΓΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑ
ΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΛΞΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΤΙΚΩΝ ΰπό άρίστους όρους.

ΤΜΗΜΑ ΤΛΞΕΙΔ1ΩΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ. Ι^δικώς συσταθέν βιά τήν ίξυπηρέτησιν τοΰ κινητού 
πληθυσμού τών ΑΘΗΝΩΝ καί τοϋ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΑΓΤΥΡΑΜΟ1ΒΕΙΟΝ. — ΠΙΣΓΩΤΪΚΛ1 ΕΠΙ- 
ΣΤΟΛΑΙ. — ΑΓΟΡΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΩΝ. — ΚΟΜΙΣΙΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. —ΦΥΛΑ ΕΙΣ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΛΦΩΝ. — ΕΝΟΙΚΙΑ
ΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ λειτουργούν συμφώνως πρός τά έν Ευρώπη καί ’Αμερική όμοιας 
φύσεως πρότυπα ιδρύματα. Παρέχει οΐανδήποτε πληροφορίαν χρήσιμον είς κεφαλαιούχους, 'Εμπό
ρους, Βιομηχάνους, Ταξειδιώτας κτλ.

ΛΑΧΕ10Ν ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ
11»ιi<.vm»S2Xi;i3i εΕ λι·. i,54oo,ooo κέρδη
Καθ’ έκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000

κλήρωσιν ) Παρέχοντα κέρδη εϊς 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 5400,000
"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δύνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα 

γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

TO.3ST ΚΛΗΡΏ.2ΕΏ.ΝΚΕΡΔΗ ΞΚΑΕΊΉΣ
Κέρδη Δραχμαί

1 έξ «0,000
1 έξ 540,000

54 άπο 54,2500
<5 άπό 1 ,ΟΟΟ

125 άπό -■5 00
54 25 άπό «ΟΟ

1 ίθδίΟ άπό -50
54000

Έν ολφ 
«0,000 
«0.000 

εε,οοο 
<5,000 
<5.000 
25,000 

TS.OOO
. ,, „ 5400,000

ΊΙ πρώτη κληρωσις γενησεται τή 22 Φεβρουάριου (7 Μαρτίου) 1915, ή δεύτερα τή 26 ’Απρι
λίου (9 Μαίου) 1915, ή τρίτη τή 28 Ιουνίου (1 ’Ιουλίου) 1915, ή τετάρτη τή 27 Σεπτεμβρίου 
(10 ’Οκτωβρίου) 1915. ή πέμπτη τή 29 Νοεμβρίου (12 Δεκεμβρίου) 1915 καί ή έκτη τή 31 
Δεκεμβρίου 1915 (13 ’Ιανουάριου 1916).

Δι' έκάστην τών κληρσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλοΰμενα άντί τεσσάρων δραχ
μών, ισχυοντα δι’ ολοκληρον το κέρδος, καί δυνάμενα νά οιαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώ
μενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

, Άμοιβαι, ων δεν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
ύπερ τοϋ Ταμείου τοϋ ’Εθνικού Στόλου.

Εις τους αγοράζοντας προς μεταπώλησιν διά μιάς έπ! προκαταβολή τοϋ τιμήμαιτος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοϋ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου ά
ξια; οεκα χιλιάδων. δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπ! τοϋ τιμήματος αυτών 15 ο) ο, είς δέ τους άγο- 
ράζοντας δια μιάς έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις ,10 ο) ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τους επιτε
τραμμένους την πώλησιν γραμματίων κα! τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοίς ο) ο.

, ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ. ΠΟΑΟΥΝΤΛΙ· Είς τά δημόσια ταμεία,ταχυδρομικά γραφεία καί λοιπάς δημο- 
’Γ!ί? “Γ/-1?· Είς τάς Τραπέζας, εις τούς ΣταΟμάρχας καί Στασιάρχα; τών Σιδηροδρόμων. — Είς 
τους διαχειριστάς τών Μονοπωλίων καί τά πρακτορεία καί τούς πωλητάς τών εφημερίδων.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον εϊς το Ι’ραφεοον Ax/SSOU 
τοΰ ΈΟνεκοΰ Χτόλου καί τών Άο/αεοτήτων, Ύπουργείον Οικονομικών

'Ο διευΟόνων Τμηματάοχης Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ


