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Όόός Χαρίλάβυ
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΚΔΙΛΟΜΕΜΟΗ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ. I

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ£

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ίτησία δραχμα'ι 12.
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 δραχμαί

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαρίλαον Τριχούπη 22«

Αρίστιππος εϊς νέον καυχώμενον ότι έδιάβασε άπειρα
βιβλία. Οί τρώγοντες πολύ, τοϋ είπε, δέν ιΤνε πάν
τοτε οί ευτραφέστεροι, άλλ' οί χωνεύοντες καλώς.
Ζατρώ.—Σας έπρόλαβεν ό κ. Ν. ΓΙοριό,της ΰστίς
δΓ επιστολής τουπρύ; τήν Διεύθυνσιν τής «Πινακοθήκης» δηλοΧ οτι δέν είνε ιατρός, ώς τόν άποκαλεΐ ό
κ. Δρακουλίδης. Αναφέρει άλλου; ιατρούς—ποιητάς
παραλειφθέντας «διά νά φΰγρ αύτός ένας βέβηλος
διά νά μένουν εκείνοι στόν κατάλογο», ήτοι Λυγερής.
Γολέμης, Μαυρουκάκης, Μανής, Ζορμπάς κ.λ.π.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ
Τό φιλολογικόν καί καλλιτεχνικόν 1916,
ύπό <9Γ·
Σονέτο, ύπό <ίΥ. Ήραχουμίδου.
Ποικίλη σελίς.
Σημειώσεις ένός μηνάς, υπό ^άφνίόοςΟ Δωδεκάλογος τής άγάπης, ύπό ‘ίΠμαράντον.
Μειδιάματα.
Τρελλή μάννα, ύπό £J. 3ΐα}ΐνθϋ.
Θεατρική Επιθεώρησις.
Γράμματα καί Τέχναι.
’Αρχαιολογικά αγγέλματα.
Πίναξιπεριεχομένων.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΔΙΆ τοϋ παρόντος διπλόν τεύχους
λήγει το δέκατον έ'κτον έτος τής < Πινα
κοθήκης». Παρά τάς δυσμενείς διά τόν
τύπον περιστάσεις, ή «Πινακοθήκη* έξηκολούθησεν ανελλιπώς τήν έκδοσιν της και
έν τφ μέλλοντι δέ δέν θέλει υστέρηση ούδ ’
έπ έλάχιστον τών υποχρεώσεων της. Δέν
άμφιβάλλομεν δτι και οί άζιότιμοι κ. κ.
συνόρου ηταί μας θέλ.ουσι προθύμως άποστειλ/ι την συνδρομήν των, ένισχύοντες
σϋτω ήμας έπικαίρως είς τό δυσχερές
έργον.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Ερααιτέχνιδι.—'Εφέτος ή δραματική σχολή τοϋ
Ωδβίου Αθηνών δέν Οά έμιρανισθή ή μίαν μόνον
φοράν, κατά τάς εξετάσεις τής σχολής, οτβ Οά παιχθούν τρία μονόπρακτα έργα. Ή τού κ. Ιωσήφ βιελύθη.
•®·
—Ή άγαθότης διά τήν γυναίκα είνε ή διαρκείτέρα καλλονή.
Τ. θά σας δώσωμεν τήν άπάντησιν ποϋ έδωσεν ό

ΑΡΙΘΜΟΣ
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II μεγαλιετέρα καί πλουσιωτέρα αίθουσα τής
Ανατολής καί εφάμιλλος τών τελειότερων τοιούτων τής Εύρώπης. 'Επί τής οθόνης τοΰ
===== ΑΤΤΙΚΟΥ -=--παρελαυνουν τχ σοβαρότερα νεγονότα τής ύβηλίου καί πάσης εποχής. Ίοτορεζά—1·<»λ·.τοχά — ·<Ο· νιονεχά.—Οικογενειακά —
Έπεστημ-ονεκά
«|·υσεκά - ΙΙαράΏοξα — Περίεργα — ΊΓραγεκά— Κωμ,εκά
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Ματθίλδη Κασσαί.
Ρεμβασμός.
Η A. Β. Ύ-ψ. πριγκήπισσα ‘Ελένη, προ
τομή όδΐ. Τάμιερον.
‘Ορειβατικόν πυροβολικόν.

Ρ

“ΑΠΟΛΛΩΝ,,
Καλλιτεχνική Διεϋθυνσις Κ.

Έμπέογλου

'Αριστοκρατική συγζέντριοσις. —Φέρμανσις καλο
ριφέρ.— ’Αναπαυτικά καθίσματα.—Τσεϊς εύσεΐαι

εςοοοι.—Ταινία·. εκλεγόμενα·, παρ’ειδικού αντι
προσώπου.— Ορχήστρα Κρασσά.

“ΠΑΝΘΕΟ Ν„
Διευθυντής Α. Πιράιης

αυιών μεγάλου ενδιαφέροντος. Τά ε
κ αριστουργήματα μέ πρωταγωνιστάς του;
ο νομασ ι οτέρους ήΟοπ Οιούς.
'Οδός Πανιπισςημιου
0Φ8ΑΛΠΙ0Λ0ΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

έ< ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ί
εσωτερικών αρρώστων διά Οεραί πείαςΤμήμα
καί εγχειρήσεις ολ.ων τών όφΟαλλ

ΟΔΟΣ

}

/ΛΕΝΑΝΔΡΟΥ

μιχών νοσημάτων.

ΑΤΑ τό λή'ξαν έτος ή έξακολυύθησις τοΰ πολέμου «κράτησε
τήν διανόησιν έν ύφέσει. II
πνευματική παραγωγή ορρωδεί
νά έμφανισθή πρό τών αδιάκο
πων συμπυρσοκροτήσεων καί α
ναμένει αίσιωτέρας ημέρας γα
λήνης. Διά τούτο ό απολογισμός
τοϋ δύσαντος έτους εΐνε πενιχρός.
‘Αλλά καί ή Ελλάς, καίτοι
υύδετέρα, κατά τό 1916 ύπέστη
δεινός δοκιμασίας, αί όποϊαι δυσμενω; έπέδρασαν
καί έπί τής πνευματικής έν γίνει κινήσεως, χωρίς
όμως καί νά νεκρώσουν αύτήν. Παραθέτομε»· πλήρη

όνον οΐον τε εΐκόνατώνκατά τό άπαίσιον έτος τούτο
φ ιλολογικών καί καλλιτεχνικών συμβάντων.
Λ
‘Αρχαιολογ α. -Λνασκαφαί έγένοντο είς Λιόπεσι
ένθα εϋρέΰησαν τάφοι καί επιτύμβια, έν ΆΟήναις
έσυνεχίσθησαν αί σκαφαΐ είς τύ Ώδεΐον τού Περι
κλεούς. εί; τήν Πνύκα καί είς τόν Κεραμεικόν, έν
Έρετρίρ ένθα εΰρέίίησαν συνοικισμοί, έν Δωρίδι. έν
Νικοπόλει ένΟαάπεζαλύφΟησαν Χριστιανική Βασιλική
καί Μωσαϊκά, έν Αίγίνη, έν Έπιδαύρφ είς τόν ναόν
τοϋ ’Ασκληπιού ένθα «νευρέθ ησαν οικοδομήματα καί
Μωσαϊκά, έν Κωπαίδι, έν Ώρωπώ είς τό ιερόν τοΰ
Άμφιαράου ένθα εϋρέθη συνοικία έξ 100 οικημάτων,
έν Παγασοϊς εις τό ιερόν τής Κυβέλης, έν 1 όννοις
ένθα εύρεύθησαν 300 στήλαι, έν Θήβαις. καί παρά
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τόν Ίλισσόν ένθα εύρέθη Βυζαντινός ναό:.
Ευρήματα εύρέθησαν πλησίον των Καλαβρύτων,
τής Θεσσαλονίκης, Ναυπλίου. Χίου, Παλαιών Ψαρών,
Κρήτης, έν Παλαιοκάστρφ. Αλμυρά), Θέρμυι. ΙΙεριοδεΐαι αρχαιολογικοί έγένοντο ύπό τών κ. κ. ’Αδαμάν
τιου, Ζησίου, Σωτηρίου καί Βολίδου.
Βραβεία. ‘Η έν ΙΙαρισιοις 'Εταιρία τών λογίων άπένειμε τά δύο βραβεία Βοναπάρτου είς τόν Άλσατόν Άββάν Βετερλό καί είς τόν Ιταλόν συγγραφέα
Φερρέρο. Τό Νόμπελ τοϋ 1915 άπενεμήθη είς τόν Ρολλάν καί είς τόν Χάϊδεσταν.— Ίδρύθη ιστό τοϋ λόρδου
Κρόμερ ετήσιον διαγώνισμα μετ’ επάθλου πρός ένϋάρρυνσιν τών 'Ελλ. σπουδών έν Άγγλίφ.
’Εν Έλλάδι άπενεμήθη τό μετάλλιον τών γραμμά
των είς τόν κ. Δροσίνην. Τό τής Μουσικής είς ούδένα.
Είς τόν Άβερώφειον δραματικόν διαγωνισμόν ούδέν
έκρίθη άξιον τοϋ βραβείου. Μέρος μόνον αύτού έδόθη
πρός ένθάρρυσιν είς τόν συγγραφέα τής Κατηφορή-

τισσας κ. Χόρν.

Διαγωνισμοί. Διεΐήχθη ό ΣΤ-. Σγούτειος νομικός,
καθ’ ον έβραβεύθη ό Κ. Μσριδάκη:. Ό Σεβαστοπούλειος γλωσσικός, βραβευθέντος τοϋ φοιτητοΰ κ. Ξυνογαλά. ΙΙροεκηρΰχθησαν ό τρίτο; Άβερώφειος μουσι
κός διά τό 1916 καί ό τέταρτο; Άβερώφειος δραμα
τικός τοΰ 1916—191Τ.
Έν Λύστραλίρ προεκηρύχθη διεθνής αρχιτεκτονι
κό; διαγωνισμό; διά κτίριον Κοινοβουλίου.
Ίωβιλαϊα. Έωρτάσθησαν ή τριακοσαετηρίς τή;
γεννήσεως τού Σαίξπηρ, ή τριακοσαετηρίς τοΰ Κερβαντέ:, ή έκατονταετηρίς τής γεννήσεω; τού Ιταλού
δραματικού Ι’ιακομέτι, ή έκατονταετηρ’ις τού Γερμα
νού'καλλιτέχνου Στίκερτς, ή έκατονταετηρίς τοϋ «Κουρέως τή; Σεβίλλης·, ή είκοιιπενταετηοίς τή; «Καβαλερίας Ρουστικάνας·.
Έν Έλλάδι έωρτάσθησαν αί είκοσιπενταετηρίδες
τού χημικού κ. Δαμβέργη. τού δημοσιογράφου κ. Κονδυλάκη καί τού δραματικού ποιητοΰ κ. Περεσιάδου.

Διαλίξιις. Έγένοντο έν ΆΟήναις ύπό τών έξής :
Τσάκωνα. Χατζηϊωάννου, Ρόδου, Φραγκιά, Άναστασιάδου, δεσπ. Ζάννου, Έςαρχοπούλου, Άνδρούτσου,
Κουρτίδου, Ψάχου, Ξενοπούλου. Λάμπρου. Φίλτσου,
ΊΙλιοπούλου, Βλαβιανοΰ, Άποστολίδου, Στεφανίδου,
Σακελλαροποόλου, Παπαδοπούλου, Δραγάτση, Δαραλέ?η. Ψάλτου, Δεινάκι.
Ξένοι ώμίλησαν ό Γάλλος κ. Σάτηρ. οί Ιταλοί κ.
κ. Μποσδάρι καί "Ονγκαρο καί ό Χέρβοςκ. Άναστα-

σίεβιτς.
Ποιήματα απήγγειλαν ή κ. Α.

_
, ,
Κατσιφου και ο κ.

ΙΙολέμης.
Έγένοντο έν τό> «Παρνασσφ’ είδικαί διαλέξεις
περί τών Ελλήνων ποιητών τοΰ ΙΘ' αίώνος ύπό τών
κ. κ. Λάμπρου, Σωτηριάδου, Μάτεση, Τσοκοπούλου,
Δημητρακοπούλου, Ζερβού, Νιρβάνα, ^.ενοπούλου,
Άννίνου, Λιιπελά. Παλαμά. Πολίτου, Στεφάνου, Ζα-

λοκοίστα καί Βελλιανΐτου.
’Επίσης έγένοντο καί διαλέξεις των «Νέων· έν τή
αιθούση τών Έμποροϋπαλλιιλων.
Λόγοι Πανεπιστημιακοί έξεφωνήθησαν ύπό τών κ.

κ. Μομφερράτου καί Μενάρδου.
Εχΰίσεις. Είς Βερολΐνον έγένετο έκθεσις πολεμι
κών πινάκων, εις Λυών τής βιομηχανίας τού βιβλίου,
έν Λονδίνο» τών Ιταλών γελοιογράφων, τών Άγγλων
ξωγράη ων ώς καί φωτογραφιών τοΰ πολέμου, έν Ρώμη
τών Γάλλων έφεδρων καλλιτεχνών, έν Παρισίοις τών
Γάλλων εύθυμογράφων, τών Βέλγων καλλιτεχνών, τών

παλαιών κομψοτεχνημάτων.
•Εν ΆΟήναις έγένοντο αί έξής καλλιτεχνικοί έκθέ-
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σιις : Ν. Καλογεροπούλου, Έπ. Θυηιοπούλου καί
Συνδέσμου καλλιτεχνών, Γ. Μαυριλάκου, ζεύγους Άοπρογέρακα, Ν. ΌΟωναίου, Β. Μπακατσιάμπη, εκιίεσις Κηφιστηΰς, ίκίΐεσις έρασιτεχνών έν τφ Λυκείφ
,τών Έλληνίδων.
Εις προι'Ιήκας καταστημάτων έξετέδησαν έργα τών
κ κ. ’Αριστείο.·, Ρωμανίδου. Στεργίου, Κογεβίνα,
Ζαβιισιάνου, Τόμπρου καί τών κυριών Φλώρα, Τού/,
καί Μποζέκ.

Θέατρον, Πρχισεν έν ΆίΙήναις ή θεατρική κίνησις
τίιν 10 Απριλίου. Έλειτούργησαν 11 θέατρα, έξ ών
τά 5 συνοικιακά.
Εις τό ίΐέστρον Κοτοπούλη έδόίίησαν 210 παρα
στάσεις. Τά Νέα ΙΙαναίΙήναια ήρίΟμησαν <>0 παρα
στάσεις- ΈπαίχΟησαν 18 ξένα δραματικά έργα, έξ ών
νέα καί 3 πριότύτυπα έκ τών όποιων νέα δύο- ή
'Οχλοκρατία τοϋ κ. Άσπρέα, ή «Τιμή τού αδελφού»
ιού κ. Ξενοπούλου. Έκ τών ξένων, ή Μονμάρτη παρεοτάίΐη 23 φοράς, ή Σκιά 18. Κωμωδίαι 8 ξέναι
καί 1 Ελληνική, καί 1 κωμειδύλλιον, ολα παλαιό.
Θέατρον Κυβέλης. Παραστάσεις 210. ΈπαίχίΙησαν
κωμωδίαι 22 ξέναι καί 1 Ελληνικοί. Τό Κουρέλι
ήρίΟμησε -19 ιροράς. Έκ τών ξένων, 3 διά πρώτην
η ορόν. Πρωτότυποι κωμωδίαι 5, έξώνονέαι, τό «Δι
πλό δόλωμα» τοΰ πρίγκηπο; Νικολάου, τό Τέρας»
τοΰ κ. Παξινοΰ καί ό Έρως θριαμβεύει τοΰ κ. Ξε
νοπούλου. Δραματικά έργα έπαίχΟησαν 17 ξένα έξ
ών 5 νέα, καί 6 Ελληνικά, έξ ιόν 3 νέα, ή Αιώνια
’Ιστορία τοΰ κ. ΓΙαξινοΰ, ό “Εκφυλος τής κ. Σακελζ.αρίου καί ό Άπόστρστο;» Λιδωρίκη- Κολοκοτρώνη.
Μία έπιΟεώρησις, τό «Πανόραμα» παιχϋέν 30 φοράς.
Κεντρικόν θέατρον. Θίασος Νίκα—Φύρστ—Λεπενιώιη. 187 παραστάσεις. Δραματικά έργα έπαίχΟησαν
7, έξ ών ή Χορεύτρια τής Μαύρης ταβέρνας δεκάκις.
Ελληνικά 1, έξ ών 3 νέα, ήτοι ή «’Ισχύς τοΰ μίσους,
τής κ. Ζιβιτσάνου, τό Λίμα σκούζει τού κ. Ροζάν
καί ή < Νεράιδα» τοΰ κ. Τανάγρα. Κωμωδίαι ξέναι
13, έξ ών 2 νέαι, ούδεμία Ελληνική. 1 όπερέττα καί
μία έπιΟεώρησις, ό Παπαγάλος» τού κ. Βώττηδοθείς
73 φοράς. Είς τό αύτό θέατρον ή όπερέττα Λεπενιώτη έδωσε 2 όπερέττας, έξ ών ή Πριγκήπισσα τής
Βαγδάτης ήρίΟμησε 16 παραστάσεις, καί μίαν επιθεώ
ρησή τό Έξω φρενών» τοΰ κ. Βώττη.

Ελληνικόν μελόδραμα. 170 παραστάσεις. 25 με
λοδράματα έπαίχΟησαν, όλα ξένα. Τα: περισσότερός
παραστάσεις ήρίΟμησεν η «Άϊδά.»

Θίασος Κονταράτου. 187 παρασ τάσεις." Εργα έν δλω
11, ήτοι 13 όπερέτται έξιόν 1 νέα, ή Κρητικοποΰλα»
τού κ. Σαμάρα καί 1 έπιΟεώρησις, τύ'Ξιφίρ Φαλέρ
ο.τερ έσημείωσε τό ρεκόρ τών παραστάσεων, προσέγ
γισαν τίιν ΙΟΟήν καί τρία μονόπρακτα, ή Φλερέτ τού
κ. Τριανταη ύλλου, ή Μάγισσα τού κ. Λαυράγκα και
τό «Όνειρον τού ΙΙιερρότου- τού κ, Ν. Λαμπελέτ.
ΙΙαρέστησε ύ θίασος καί έν φανταστικόν δράμα, τό
• Κάστρο τ ής Ώρηάς» τούκ. Τσοκοπούλου καί εν πρω
τότυπον μελόδραμα τόν «Πρωτομάστοραν
τού κ.
Καλομοίρη καί διά πρώτην φοράν έν Έλλάδι τήν
- Μάρτυρα» τού κ. Σαμάρα.

Θίασος ί απαϊωάννου. 173 παραστάσεις. Έπαί
χΟησαν 8 όπερέτται. έξ ών αί 5 Ελληνικά! καί έξ
αύτών 3 διά πρώτην φοράν, ήτοι ή «Πρόθυμη Χήρα
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είς τό Δημ. θέατρον καί μία μόνον τής ορχήστρας
ή Δεσποινίς Τίπ—Τόπ· τού κ. Σακελλαρίδου καί ή
Μοντέρνα Καμαριέρα» τού κ. Χατζηαποστόλου.
Θίασος Πλέσσα. 131 παραστάσεις. Νέας έπιΟεωρήοΐ ις επαιξε, τό ΛΟΔΟ τού 1916 Φορέα—Καλογεροπούλου, τίιν Λοΰνα Πάρκ τοΰ κ. Μαρσέλλου. τόν «Πό
λεμον», 1 νέαν κωμωδίαν τό «Φιόρε τοΰ Λεβάντε» τοϋ
κ. Ξενοπούλου καί έν δράμα τόν «Κουρσάρον τοϋ κ.
Δημ ητρακοπούλου.
Θέατρον Άλάμποα. 191 παραστάσεις. Νέα έργα,
τά «Έπινίκεια» τοΰ κ. Κυριάκού, άριΟμήσαντα 72
παραστάσεις, καί τό «’Αλλού τόνειρο καί αλλού τό
θαύμα» τού ίδιου, κωμειδύλλιον.
Πανελλήνιον. Θίασος Γεωργιάδου. 110 παραστά
σεις. Νέα έργα ή Βασιλοπούλα Άλαξάνδρα» τοΰ κ.
Γαλανού. 36 φοράς, ή Ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου» τού
κ. Νικολοπούλου, τό «Παιδί μου» καί «Ή Σουφραζέ
τες» τής δος Καλοστύπη καί ό «Βιολιστής· τής κ.
Δέτσικα.
Θέατρον Θησείου. Νέοι έπιΟεωριήσεις τό ■ Σφίξε
με» (68 παραστάσεις), ή "Διάνα», ή «Διεθνής Σάτυρα» τού κ. Δραγάτση.
Θέατρον Λαού. 138 παραστάσεις. Νέαι επιθεωρή
σεις τά Κουλουβάχατα» τού κ. Μουστάκα (85 παρα
στάσεις) καί τό «Χακί» τοΰ κ. Βουδούρη.
Θέατρον Πύλης Άδριανοΰ. 121 παραστάσεις. Νέα
έπιΟειόρησις ή «Σκούπα (67 φοράς).
Θέατρον Έξαρχ ίων. 31 παραστάσεις. Νέα έπιΟεώρησις τό -’Υποβρύχιον».
Εκτακτοι παραστάσεις. Κατ’αύτάς παρεστάΟησαν νέα έργα : Τά Μάτια τής Αγάπης τοΰ κ. Άργυρόπούλου, ή Γυναίκα τοΰ άρχοντα» τήςκ. Καζαντζάκη, ό Νικητής» τού κ. Καραβία, ύ «Άλλος» τού
κ. Βαλσαμάκη.
ΙΙαρεστάΟησαν καί δύο νέαι διασκευαί αρχαίων
δραμάτων ή - Ίφιγένει * έν Αύλίδι» άπό τοΰ κ. Φωτιάδου, καί ό «Ιππόλυτος» τού Εύρυπίδου, ύπό τού
κ. Τσοκοπούλου.
Θεατρικά γεγονότα είνε ή έμφάνισις έπί σκηνής
τής δεσπ. Περπινίΰ, ή οριστική έγκατάστασις τής
δεσπ. Βάλβη, ή έμφάνισις τού κ. Μαδρα ιός ΌΟέλλου, ή ίδρυσις δύο νέων θεάτρων, τοΰ «Κεντρικού» καί
τοΰ κ. ΙΙαπαίωάννου, ή άνακαίνισις τού θεάτρου τοϋ
Συντάγματος.
Ύπό μελών τού Συλλόγου τών 'Ερασιτεχνών έδόΟη-

σαν δύο παραστάσεις.

Συναυλίαι. Έδόίίησαν έν ΆίΙήναις συναυλίαι ύπό
τών κυριών Τσίλλερ ιδίων συνθέσεων, Φωκά μητρός
καί κόρης. Χάρριγκτον, Λογοθέτου, Ευλαμπίου. Σπανδωνίδου, Μίχα, Σκέπερς, Δημητρακοπούλου, Ζαρειφοπούλου-Άγγελινίδου καί τών κ. κ. Συΰλτσε, Φαραντάτου, Σαΐφερ, Άγγελοπούλου, Λυκούδη, Μπιστιντύϋι
Μαρσίκ ιδίων έργων. Λώρη Μαργαρίτου, Χατζηλουκά. Μπόταση, Δογκομπάρδι. Άνεμογιάννη, Κίμ.
Τριανταφύλλου, ΞανΟοπουλίδου.
Έπίσης συναυλίαι έδόίίησαν ύπό τοΰ Κυυαρτέττου
Μπιστεντούϊ, ύπό τών καθηγητών τού ΩδείουΛόττνερ,
στρατιωτική συναυλία είς τό Ώδεϊον ’Αθηνών, συν
αυλία» ερασιτεχνικοί είς τό Αύκειον τών Έλληνίδων,
συναυλία τού Συλλόγου τών Συνθετών, τού Πανελλη
νίου Συλλόγου τών Γυναικών, τής χορωδίας Λόττνερ.
τής Έγώσεως τών Ελλήνων μουσουργών, μία λαϊκή

τ,,ύ 'Ωδείου Αθηνών.
Μουσικά γεγονότα : ή "Ιδρυσις τής Ελλ. χορωδίας,
ή ίδρυσις Μελοδραματικού ομίλου, ή απονομή μεταλ
λίων είς τούς έκ τοϋ Ωδείου άποφοιτήσαντας κ. 11απαδημητρίου καί δεσπ. Καίσαρη, Άγγε/.ινίδου. Ζερ

βού καί Λευκιάδου.
’Εκδόσεις. ΈξεδόίΙησαν ό Αετός» τοΰ κ. Καίσαρη
καταστάς δημοφιλέστατου βασιλικόν ίΙούριον, Στα
άρματα» τής δ. Καίσαρη καί τό «1 Ιολυχρύνιον τοϋ
κ. ΙΙαπαδημητρίου.
Καλλιτεχνία. Καλλιτεχνικά γεγονότα είναι αι καίαστροφαί αΐτινες έγένοντο διά τοϋ εναερίου βομβαρ
δισμού έν Βενετία είς τας έκκλησίας Σαΐτα Μαρία
Φορμόζα καί είς την τοΰ Άγ. Παύλου και Ιωάννου.
ΊΙ δωρεά τού Ροστάν τών έργων τον είς το 1 αλλικόν Κράτος. ΊΙ υπό τοΰ Λούβρου άπόκτησις μιας
'Ελληνικής κεφαλής Φειδιακή: καί υπό τοϋ Μουσείου
τοΰ Βερολίνου μιάς κεφαλής Ελληνικής θεάς. Έν

Λίκ.Λασκαρίδου.οί Αογο·,·ραηοι Μ.Μητσάκης,Ι. Σιρατηγύπονλος. Ε. Γουβέλη: ·ϊ ποιητής Γ, Μυλφέτας.

Νέαι εκδόσεις. Νέα έργα ιζεδοίΐηοιν έν Ελλάδι
-.Ιρχαιολοχικά. Έκσκα......... .
ίωό ΙΙελεκίδοι·. —’Αλεξανδρινά όστέίνα άνάγλυφα, ^υγκοπούλου. Νεώτι ραι τύχαι Κεραμεικού, Κεραμοπούλου.
’Λνασκαηαί Νικοπόλεως. Φιλαδελφέω:.
Επιστημονικά. II γυνή έν τή Δημιουργία Σ.
Τσάκωνα. -Νέα ίΙεωρίο περί έγκλήμχτο;, Σ. Βλαβιανου.
Υγιεινή όδόντων, Κόκκορη.—Τρωκτικά,
Γενναδίου. —Περί άποπ/.ανήο. <■>:, Λίλιανοϋ.—Τα ετεροσκελές τή: έκπαιδεύσεως, Δραγάτση. Ιοσύσιημι
τή: Μ ίση: Έζπ ιιδνύσεω;. Μο ικορίδου. —Κοινωνιο
λογική έγκλημ χιολογία. Νιικου. -Περί Σαβινύ. Α-

Έλλάδι ή 'ίδρυσις «Καλλιτεχνικής οικοτεχνία:· και
ή κλοπή τή; κεφαλής τής Ύγιιία- έκτου μνυσειου

τής Τριπόλεως.
Λ

Θάνατοι. Ό θάνατος άπηνής έΟέρισεν ικανά: κορυφάς τών γραμμάτων και τεχνών. ΆπέΟανόν Γάλ
λοι : Οί ’Ακαδημαϊκοί Φρανοίς Σάρμ. Φαγκέ, ο δέ
Σεγκύρ καί ό μαρκήσιος δέ Βογκέ. ’< > ηΟοποιο:
Μουνέ Σονλλύ, οί ζωγράφοι Άρπινγύ καί Κολλεν,
ό γλύπτη; Μερσιέ. ό αρχαιολόγος Μασπερό, ό γνωγράφως 1‘εκλύς, οί λογογράη οι Τορέλ καί Μπεκ, ο
δημοσιογράφος Χενδεμ,ίν. ό στρατιωτικός μυϋισιοριογράφος Ντριάν, ό ντιζέρ Φαρκουά. ’Εφονεύθησαν

δέ κατά τόν πόλεμον ούκ ολίγοι, έν οίς ό μυίΐιστορίογράφος Κλερμόν, ό κριτικός Δυπον, ο άρχαιολόγ.ς
Ι'κοντέν, ό δημοσιογράφος Μοι ιέ, ό ιστορικός Κοσέν.

οί ποιηταί 1’κριβιέ, Γκριζύ καί άλλοι.
Γερμανοί : Ό γεωλόγος Λείψιος,

ναστασιάδου.— Εγχειρίδιο,· ηλιοθεραπεία: Τ.νιν..... κα.—Τα δημ ισία οικονομικά, Κοφιι-α.
II έμ.τορική

ναυτιλία, Σπετσιώτη.
Ημερολόγια. ΣκόκΟϋ,

Σ. Άλιμπέρτη. Κλεοπάτρα, ’Αμπελό.
Θεατρικά. Τωβίτ. Α. Καραβία.
Επτά μονόπρα
κτα έκδοίΐέντα ύπό τής Εταιρεία: τών Θεατρικών
συγγραιρέων.
Μουσικά. Μουσικοί όμιλίαι, Λύρα, Θέρου.—Σχο

λικά άτματα βραβευίΙέντα όπο τοΰ ’Ωδείου.
Λογοτεχνικά. Ζωί| τού δρόμου, Νιρβάνα.—Τάσω.
στό σκοτάδι, Κ. Χατζοπούλου.—Λενιώ. Η. Α:υ·>του.—Ή Δούκισσα τή: Ιΐλακεντίας. Π. Δημητρακο.
πούλου.—Τά νέα κορίτσια, ΙΕκιαρελη. Έτή> διέβαινα,

<> ζωγράφος

Μπράουν, ό φιλόλογος Ιΐο/άμερ, <’> δημοσιογραιρο;

Λίμαν, ό ζωγράφος Τσβίντσερ.
Ιταλοί : Ό ηθοποιός Σαλβίνι, ό γλύπτης Μπουγκάτι, ό άρχιτέκτων Καλδι-ρίνι, ο μυί)ιστοριογράφος
Ηανζίνι, <> ποιητ ς Στεκκέτι, έφονεΰΟησαν δέ ό δη
μοσιογράφος Βιτσότοκαί ό δραματογράη ος Μαρτίνι.
ΆπέΟάνον ή Ρουμχνίς βασίλισσα καί ποιήτρια
Κάρμεν Σύλβα, οί ’Ελβετοί Βαΐχτιρ νομοδιδάσκαλοί
καί Ζανναίρ τοπειογράηος, οί Ισπανοί Γκοανάδοί
συνθέτης καί Έτοεγαρύη δραματουργός,οί Νορβηγοί
Βουλοΐιμ δημοσιογράφος καί Νίλσεν ίοτορικός, οί

Εγκυκλοπαιδικόν. Μικρά*

σιατικόν, Φιλόκαλου Πηνελόπη:.
’Ιστορικά. Σουλιυ,ται καί Άρματωλοί έι Έπτανήσιο. "Εγραφα Βοϊνέσκου. Ν. Τσεσ.ιιελής ίπό Κ.
Ράδόυ. -Άρματωλοίκαί Κλέφται, Βιος τοΰ Παλαιών
I Ιατρών Γερμανού, υπό V Καμτούρογλσι·.-Φρΰνη.
Βαρδουνιώτου.—Έπιστολαί βασιλίσσης
‘Αμαλίας

Κονδυλάκη.

Σεβντάς-

Βέλμου.-Κούφι ι.

καρύδια, ΙΙαλλη.- Ο θεατρίνος τής ζωή:. Φιλύρα.
Λ—Ω. Γαζία.—Τό καρνέ τοϋ φίλου μου, Δρακοω.ιδου.— Κουρασμένες ψυχές, Μαρκέλλου. Λί διαλέ

ξεις περί τών Έλλ. ποιητών υπό τού

Παρνασσού .

Τεύχη 15.

Περιγσαφαί. Ταξείδια, Σ. Μελά.-Άναμ νησπ:
Γερμανίά:. Μίχα. Στιι βουνά τή: Χαλκιδική:, Φιλήντα. — Ελληνικοί συμφωνίαι, I'. Βωκου.
ΙΙοιήσεις.
ζωή, νικητήρια, Λ. Πριή'αλεγγί<>υ. 1 Ιοιήματα Καραβία. - 11οι ήσεις, Ι’εωργακοποόλου.- Σονέττα, Α. Σο ρίσιοΰ.—Σονέττά. Ε. Αι νδρινοΰ.—Παιδαγωγικοί μύθοι, Πι-ργιαλίτου.
ΙΙατρίς

1’ώσσοι Τολστόη αρχαιολόγος καί Τσιτσωφ γλύπτης,

γ'. μέρος, Μαυρουκάκη.

ό Άγγλος δραματικός ήίίοποιός Χάλλαμ, ό Αυστρια
κός μυϋιστοριογράφος Έσχενμπάχ, ό Βούλγαρος ποι
ητής Θεοδωριώφ, ό Άγγλοαμερικανό; μυϋιστοριογρά
φό; 2άμ;, ό φιλέλλην ’Αμερικανός επιστήμων Ροζέ,

Έργα Ν. Κογεβίνα. Σονέττα, Ραμά.
Ποικίλα. Κωνσταντίνος IB'. Τσοκοπούλου. Τ11
κατιτ τήν πρυτανείαν Γ. Λέσβου.
Οδηγό:, Ιγγλέση.

ό Βέλγος ποιητή: Βεράρεν.
'Έλληνες :'Ο γελοιογράφος Η. Άννινος, οί ηθοποιοί
Δ. Άλεξιάδης. Σοφία Ταβουλάρη, Ν. Καρδοβίλλης,
Κονιογιάννης, Ραυτόπουλος, οί αρχαιολόγοι I. Καλλιστέρη; καί.Καλούδης, οί φιλόλογοι Γ. Μιστριώτης, II.
Βεργωτή;, Ο. Ίασωνίδης, Μ. Κωνσταντινίδης, Γ. ΙΙαπαβασιλείου, ύ νομομαθής Δ. Στεφάνου, οί ζωγράφοι
Σ. Πελεκάσης, I. Δούκας, οί μουσικοί Γ. Μοντεσάντος
καί I. Γουΐδας, οί επιστήμονες Γ-. Ζαβιτσιάνο: καί
Κ, Λυκόρτας, δ χαράκτης Ν. Φέρμπος, ή παιδαγωγός

Συνθέματα. Φ. Γιοφύλλι).

Πολιτικά. Ό Μέλα; αετός. II, Γιαννοπούλου.
Ό δωδέκατος τόμος τών περί Χαριλάου Τρικούπη
δημοσιευμάτων.—Αυτοκρατορία, Σοκόλη.— Έλληνοσλαυϊκά σύνορα, Άστεριάδου.—Φιλελεύθεροι καί
Τύραννοι, ΙΙανά.
Ίϋπος. ΈξεδόίΙησαν ’Επετηρίδες έπιστημονικαί :
Τοΰ Συλλόγου Παρνασσού τοΰ 1915. τοΰ Πανεπιστη
μίου τοΰ 1915. Αναμνηστικοί : Αναμνηστικόν λεύκω

μα τού

Πανελληνίου

Συλλόγου

Γυναικών.-Ανα

μνηστικόν ϋπό Θ. Άντωνιάδου,
Εφημερίδες. Διέκοψαν προσωρινώς τάς έκδόσει
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των ένεκα άνωτέρας ανάγκης αίέφημερϊδες Έοτία ,
«Ν. Ελλάς»,«Έθνος»,«Πατρίς», Καιροί», «’Αστήρ,»
• Drapeau».Έξεδόθησαν νέαι, τά «'Ημερήσια Νέα·,τά
«Νυκτερινά Νέα», ή «Ώρα . «La Verite», ή «’Αλή
θεια», ό «’Αδιάλλακτος», ύ «Ελεύθερος λόγος», τύ
«'Ελληνικόν δελτίον».
Περιοδικά νέα έξεδόθησαν: «Πολιτική Έπιθειόρησις».— «Σφίγγα-.. — «’Αρμονία . — Ελληνικά Χρο
νικά». —«Φύλλα».—«Παράδεισος». — Κεραυνός.— Ε
σπερία».—«Σταλαγματιές». — <Παπαγάλλός . - Δικέ
φαλος ’Αετός·.— ’Εθνική ζωή». —«Τέρψις».— Φιλε
λεύθερος».— Πειρασμός».— «Τέχνη καί Θέατρον».—
«Ελληνικόν πνεύμα».—«Μηνιαία Έπιθεώρησις».—
«Σοσιαλιστικά Φύλλα».—« Έπιθεώρησις κοινωνικών
καί πολίτικων Επιστημών·.—Ούκ’ ολίγα έξ αύτών
έξέπνευσαν μόλις είδον τύ φώς. "Επαυσε καί τό ·Ζιζάνιον».
Έν Καΐριρ έξεδόθη ύ «Φοίνικας-·.
W

Φιλολογικά. Α’ μέρος Γου τόμου Άκαδημειακών
αναγνωσμάτων, Γ.Χατζηδάκι. -Ιφιγένεια εν Αύλίδι,
Γ. Μιστριώτου. —Ή άπλοποίησις τής γλώσση:, -και.
Αί έκοοτικαί έταιρεΐαι ύπεστηρίχθησαν άρκετά. Ή
«"Αγκυρα» έξέοωκε πλεϊστα βιβλία, ό κ. Φέξης δμως
άνέστειλε τας εκυόσει, του. Νε έκυοτικη Εταιρία
ϊδρυθη, ή «Φιλολογική Κυψέλη».

ΣΟ ΝΕΤΤΟ
.......... Atque utinaill possia
uni mihi Bella videri !
Displicens aliis ! . . . .
TIBULLUS
•
Μόνο ’δίκιά μου’ έτσι οέ νοιώθω ώ ακριβή μου,
Σα διαμαντόπετρα ’ςτοΰ πόθου τό βωμό,
"Ετσι άπ’ τής ζήλειας τό σαράκι, λυτρωμό
Καί φώς ανέσπερο γροικώ μέσ’ ςτήν ψυχή μου.

Λ
Μόνο ’δίκιά μου’ ώ ή δεσμώτρα ταραχή μου
’Αν μ’ αγαπάς, θέλω τόν κάθε σου παλμό
Νά τύν άκώ μ’ ένός ’δικού μου τό ρυθμό.
Μέσα *ςτά στήθια μου. τρανό -άν προσευχή μου.

Καί νάσαι ώμυρφη γιά ’μένανε μονάχα.
Στόν άλλο κόσμο, ξένη, αμίλητη, κακιά.
Για ολους άσχημη, γιά μένα θεϊκιά.

Τί νά τούς κάνωμε τούς άλλους ; γιατί τάχα
Νά μά; κυττοΰν ; άς ενωθούμε οί διό σφιχτά,
Κι’ ευτυχισμένοι άς τούς γελοίμε ’ςτ’ ανοιχτά.

Κ

ΊΙ δραματική ηθοποιός

Ματϋ'ίλδη Κασσαί,

Ν- - Ν. ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

είς τύ Άσμα αγωνίας».
ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ
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Ονόματα πόλεων
Οί Αμερικανοί έδωσαν el; τάς πόλεις των πολλά
ονόματα τοΰ ΙΙαλαιοΰ καί τοϋ Άρχαίου Κόσμοι'.
Ούτως, εόρίσκομεν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας πό
λεις ιρερούσας τά ονόματα Ρώμη, Σαρακοϋσαι. Τροία
(πόλις κατοικούμει'η ΰπό γυναικών), Λυών, Βερσαλίαι,
’Γουλιάν, Μόσχα, Βερολΐνον. 'Αμβούργου, Παρίσιοι.
Λονδίνου κλπ. κλπ. Υπάρχουν άγ' ετέρου πόλεις αί
όπ ιϊαι ύ.' ηι ϊζονται Βήτα, Φϊ, Ζήτα, Υψηλόν. Αλφα
'Ωμέγα' άλλαι : Ιεριχώ, Μωΰίή;, Σολιμύν, Εδα.
Άδάμ, Παράδεισος, άλλαιπίλιν: Ίώβ. Άρτεμις.
Ίσις, Εύδ ιιμ ινία, 'Λνενις, Προστασία. ’Αγάπη. ’Ελ
πίς. Φιλία. Υπάρχουν πόλεις φέρουσαι τά όνό.ιιιτα
τοΰ Όμηρου, τοϋ Χάϊνε, τοΰ Σαίςπηρ, τοΰ Σίλλερ.

τοΰ Ρωμύλου, Ροϋσβί’λτ. Όδυοσέως. Νάνσεν, Όρφέως, Βάγνερ, τή: Άδελίνας ΙΙίτη. τού Μονρόε,
Φραγκλίνου, Λίνκολν. ΙΙολλαί πόλεις έχουν ιό; όνό"
ματα αριθμού;' εκατομμύριου, δισικάτουμύριου, χρυ
σός, άργυρος, δολλάριον, χρήμα. Μία πόλις ονομάζε
ται Καλή Νύκτα, μία άλλη Χαΐρε καί τέλος μία Κί;
Μ ή», τό όποιον σημαίνει . .. <Φίλησέ με !

Τό μίσος τών φυτών.
Φυσιοδίφη; τι; άνεκάλυψεν οτι τό ρόδου καί ύ
ρεζεδάς τρέφουν πρός άλληλα μίσος άσπονδον. Όταν
τοποθετοϋμεν τά άνθη αυτά μιζύ μέ άλλα έντός Αν
θοδοχείο.' μετά μίαν ώ.ιαν άνιιλαμβανόμεθα, ότι τό
ρόδον καί ό ρεζεδάς έμαράνΟήσαν κιί άπώλεσαν δλον
τό άρωμά των. έν<;» τά λοιπά άνθη φαίνονται άποκτήσαντα νέαν ζωήν.
ΙΙώς τάφωνα καί έν τούτοις ευαίσθητα αυτά οντα
-θανατώνονται άμοιβαίως ; Άγνωστον.

Η Άγια Γραφή.
Άγγλος κατάδικος είχε τήν όπομονίιν κατά τά έτη
τής φυλακίσειός του νά αρίθμηση όλα τιί. κεφάλαια,
εδάφια καί λέξεις, αί όποίαι περιέχονιαι είς τήν Α
γίαν Γραφήν. Κατ’ αυτόν, ή Βίβλος περιέχει 773.<i!>2
λέξεις, 31,173 εδάφια, 1,189 κεφάλαια, Γ.Γ> βιβλία.
ΊΙ λέΞις «σεβάσμιος > απαντάται άπαξ μόνον, εί; τύν
Ιίον ψ,ίλμόν, 9ον εδάφιου. Τό 8ον έδάφιον τοΰ 118ου
ψαλμού χωρίζει τίιν Βίβλον άκριβώς είς δύο ίσα
μέρη. Τό μακρύτερον έδάφιον είνε τό 9ον τοΰ ,8ουκεφαλαίου τή; ΈσΟήρ, τό δέ βραχύτερου τό 35ον
έδάφιον τον 11ου κεφαλαίου τοΰ κατά Ίωάννην Ευ
αγγελίου.

ΕΛΙΣ

ζωηρόν», ό Ροβεοπιέρος κατέληγεν έξορκίζων τίιν
Γαλλικήν Ακαδημίαν νά δεχΟή καί γυναίκας, διότ
αί γυναίκες θά καλλιεργήσουν τά μιγευτικιϊ πεδία
τών Μουσών.

Σαιξπήρειος Βιβλιοθήκη

Ή τιμή τών «Τάϊμς ·.
Λί διακυμάνσεις τάς όποιας ϋπ,’σιη κατά καιρούς
ή τιμίι των Λονδινείων «Τάϊμ; υπήρξαν πάντοτε
εθνικόν γεγονός είς τήν ’Αγγλίαν. Έκδοΰέντε; κατ’
άρχιτς, τιΐ> 178.5, είς τήν τιμήν τών 30 λεπτών κατ'
άντίτυπον, αί «Τάϊμς» ίπερετιμήΰησαν βαθμηδόν δι.
αρκού,των τών Ναπολεόντειων πολέμων, έως διού
έφθασαν είς την τιμήν τών 70 λεπτών τήν ΰ.τομ'νηι
τής μάχης τού Βαιερλώ. Κατά, τόν επόμενον αιώνα
αί τιμαί έξέπεσαν, συνέπεια μεγάλου συναγωνισμού
έκ μέρους τών άλλων εφημερίδων, έως όνου πρό δύο
έτών, τύ παγκόσμιον ηιύλλον ύπεβίβασε την τιμήν του
είς 10 μόνον λεπτά. Άλλ’ ήδη, συνεπείς τής μεγάλη;
ύπερτιμήσεως τού χάρτου, οί «Τάϊμς· ηΐίξησαν τήν τι.
μήν των εί; 1ϋ λεπτά.

<> 1’οβεσπιέρος, καίτοι ήτο χαρακτήρας άγριου
καί αποτόμου, ήτο έν ιο.τούτφ «φεμινιστής· έκ πεποιθήσεως. Τό κείμενον τού περίφημου λόγου του
της 18 ’Απριλίου 1787 άποκαλύπιει πώς ό Ροβεσπιέ.
ρο; ήτο πεπεισμένο; ότι ή ίνόιη; τού άνδρός καί
τής γυναικός είς τόν φιλολογικόν κόσμον ίσούυνάμει
μέ την ενωσιν τή; δυνάμεως καί τή; ευφυΐας τοΰ
άνδρός, μέ τήν γοητείαν καί τήν λεπτότητα τοΰ πνεύ-

Εί; τύ Ηανιπιστήμιον τής Κολομβίας έχει ίόρυθή
ΰπό τοΰ Αμερικανού Πούλιτζερ μία σχολή δημοσιο
γραφίας. ΊΙ σχολή αυτή, είς τήν όποιαν καταρτίζον
ται οί δημοσιογράφοι πρό τής πρακτικής έξαοκήσεως
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τού επαγγέλματος των, πρόκειται νά άπονείμη προ
σέχω,- είς τούς διακριθέντας φοιτητάς αυτής βραβεϊ ι
αξία; έν ολω -I.MMMJ φράγκων. Τιί πρώτα πέντε βρα
βεία έκ μετρητών Οά άπονεμηΰώσιν εί; τούς συγγρά
φοντας τά τελειότερα δημοσιογραφικά έργα. Πέντε
χιλιάδες φράγκων Οά άπονεμηΰώσιν είς τόν συγγρα
φέα της τελειοτέρας πραγματείας περί πατριωτικής
καί ηθικής διδασκαλίας τού λαού.

Ή τέχνη χα·.

Δός ήμϊν. - Ψωμί καί ξύλο.

Ή άνακίνωσις τοϋ Ζα.τπειου.

Χωρίς π0θ-

ΟΙ αληθινοί μαοκαοάδες.

'Ο 'Αμερικανός Κροί το; Χόπιγκτον. ήγόριισεν έσχά
τως μίαν πολύ περίεργον Βιβλιοθήκην. Ό πολυτά
λαντο; οΰτος κύριο;, όστις είνε κάτοχο; τής περίφη
μου Βίβλου τή: Ι’κιύτεμπεργκ, ήτις τώ έστοίχισε
250.000 φράγκα, ήγόρασεν άντί τής ευτελούς τιμή;
τών όο.ο.ιιι φράγκων μίαν Βιβλιοθήκην κατεσκευα-

σμέυην άπό ξύλου δρυός έχούση; ηλικίαν άνω τών
300 έτών καί προ.ρχομένη; έκ τής πλατείας τού
Στράντφορτ, είς ’ήν έβαπτίσίΐη κιί έτάφη <’> μέγα;
Σαίςπηρ. ‘Η βάσις τού επίπλου άποτελεϊται άπό εν
ξύλου ληφίΐέν έ.κ τή; οικίας τοΰ επιφανούς ποιητού.
ΊΙ Βιβλιοθήκη έχει ιϊψο; δέκα ποδών καί πλά ο;
οκτώ. Έπί τή: κορυφής αυτής 'ΐσταται ή προτομή
τοΰ Σαιξπήρου. Περιέχει πλήρη τήν είκονογραφημένην
έκδοσιν τών Σαιξπηρείων έργων τού περίφημου εκδο
τικού οίκου Νάϊτ, έξ εκατόν καλλιτεχνικών τόμων και
πλέον τών 13.000 -κλισέ έκ χαλκού, χάλυβος καί
Ξύλου τά όποια παριστάνουν τά; γνωστός άπεικονίσιις τοϋ διασήμου ποιητού καί τάς ώραιοτέρας
σκηνάς τών έργων του. τάς ενδυμασία; καί εικόνας
τών διαφόρων ήίίοποιών, οί όποιοι έδίδαξαν τά Σαιξπήοι ια έργα κατά διαφόρους έπνχάς, καθώς καί τάς
είκόν/.; τών Ιμπρεσάριων, κριτικών κτλ.

Έργαοτήρια—άναψυκτικά!

Ζητείται Μαικήνας.

"Ενικά ή »έα !
Ονίτώας.

Σχολή δημοσιογραφίας

ναίκες αί όποίαι τήν ήναψαν καί διετήρησαν αυτήν

Ετος κατάρατου.

η λύσσα.

Τρομοκράτης φιλογύνης

Ιιατ04 τής γυναικός. ’Επί πλέον άφοΰ παρετήρησεν
on
όταν ή δάς τών γραμμάτων ήρχισε νά φωτίζη
μέ τό λαμπρόν της φώς τίιν Ευρώπην, ήσαν αί γυ

Q H^GICOCGIC

ΕΥΓΟΝ τό 1916. έδέχθη τούς γιουχαϊομούς.
δικαίους ϋ.τέρποτε.λιότι
υπήρξε διά τήν’Ελλάδα
έτος δοκιμασιών ύπερτάτων. Τί» νέον έτος ίι;
ευχηίΙώμεν νά είνε έτος
γαλ ήνης. άποκαταστάοεως τών εθνικών ελ
πίδων,ειρήνης δΓ όλον
τόν κόσμον και περι

συλλογής.
Α
Εν έκ τών σπουδαιότερων ζητημάτων, τύ οποίον
άπησχύλησε πάντοτε τούς καλλιτέχνας μας καί τό
όποιον πάιτοτε έμεινεν άλυτου- είνε τύ τών εργαστη
ρίων. Οί ζωγράφοι καί οί γλί'Λται είνε σκορπισμένοι
ιί; ιό τέσσαρα σημεία τοϋ 'Αθηναϊκού ύρίζοντος, τα
πλέον άπομεμακρυσμένα. άγνωστοι έντελώς. Έάν θε·
λήσηείς φιλότεχνος καί ιδίως είς ξένος νά έπισκεφθή
καλλιτεχνικά εργαστήρια, Οά χρειασθή δεκάδα Μεντόρων πρός άνακάλοψίν των. Ειδικά εργαστήρια δεν
υπάρχουν, οί. πλεΐστοι τών καλλιτεχνών δέν δύνανται
νά διαθέσουν κεφάλαια πρός οικοδομήν καί αναγκά
ζονται άλλοι μέν νά περιορίζονται είς ακατάλληλα
δωμάτια, άλλοι δέ εργάζονται άπογοητευόμενοι, άλ
λοι κατέφυγον είς τάς Σιβηριανάς άπεράντου; αίίΐούσα; ιού Ζυππείου διά νά άφήσουν τήν τελευταίαν
πνοήν, ώς ό ΙΙαρλιάρος καί ό Χατζής, άλλοι κατέ-

ηυγον είς

Καλλιθέαν καί δύο έλλιμενίσΰησαν εις

τό. . . Λυσσιατρείου.
Φίλο; καλλιτέχνης κατατρυχομένος άπό τήν έλλειψιν ατελιέ, μου υποβάλλει τήν γνώμην όπως γίνη μία
παρόρμησις προς τινα έκ τών εφοπλιστών, νά σιγκατανεύσιι νά. γίνη ό ευεργέτης τών καλλιτεχνών μέ το
ιλζημίωτον. Δηλαδή νά κτίση μερικά άτελιε ·5—10 έν
αρχή, τά όποια νά ένοικιάζη είς λογικός τιμάς προς
τούς καλλιτέχνας, οί όποιοι σήμερον δίδουν ενοίκια,
χωρίς νά ήμποροΰν νά έργασίΙούν. Καταλληλότατος
δέ χώρος δύναται νά εύρεΰή είς πάροδον τής οδού
Κηφησσίας, πέριξ τών στρατωνών του πυροβολικούόπου καί Οά άνεγερΟή προσεχώς ή ’Εθνική Πινακο
θήκη. Έκεϊ καί χώρος υπάρχει καί αί τιμαί τών οι

κοπέδων δέν είνε δυσθεώρητοι. Διά. τής ίδρύ.εω;
τών καλλιτεχνικών εργαστηρίων έν είδικώ χιορηι
μετά μιας κοινής αιθούσης, ήτις νά χρησιμεύΐ) ώς δι

αρκής άγορά έργων, ή πρός τούς καλλιτέχνας προσφερομένη έκδούλευσις είνε μεγάλη. Διότι εύκολα Οά
τούς συναντά κανείς, Οι'ι άναπτωχΟή 'έν πνεύμα συναδελφύτητος, Οι'ι λιΟή δ' έπίσης καί ϋν άλλο ζήτημα,

έπίσης σπουδαίοι’, τό τού μοδέλου, διότι δια τής γειτγιάσεως διευκολύνεται καί τιϋν μοδελων ή χρή01μοποίησις. Πρός τούτοι; καί τού; Ξένους καλλιτέχνας.
οϊτινες είνε περαστικοί, διευκολύνομεν παρέχοντες
στέγην προκειμένου νιί έργασΟούν, εμπνεομενοι απο
τήν ’Αττικήν φύσιν καί τιι ένδοξα μνημεϊά της.

lylMNQC
Άς έλπίσωμεν ότι Οά εΰρεΟή ό έπιχειρηματίας.
δστις δντώς Οά εύεργετήση τόν πλάνητα σήμερον
καί διεσκορπισμένον καλλιτεχνικόν κόσμον Οι'ι είσ"

πράττη τού; τόκου; τιϋν χρημάτων του έκ τών ενοι
κίων καί Οά άποκτήση μερικά έργα, τιμής έιεκα, τών
εύγνωμονούντων καλλιτεχνών καί Oil καταρτίση οΰτω
καί μίαν Πινακοθήκην, ή οποία μίαν ημέραν Οι'ι έχη
τήνάξίαν της,λόγφ τουλάχιστον τή; προελεύσεω; της...
Α
-Καί δο; ήμϊν τύν άρτον τόν έπιούσιον...’ Τήν
καθημερινήν αυτήν οϊτησιν έπαυσα νά έξαπιστέλλω
πρός τόν Θεόν. Άρμοδιώτερος άποδέκτης είνε ή
Άντιίντ. Διότι ό Θεό; δέν Οά είναι δυνατόν νιι μοΰ
δίδη τήν λάσπην τήν άνάμικτον μέ κάθε είδος τρο
φίμων καί μή, άηοΰ ό ιίρτος τού αποκλεισμού περι
έχει πίτουρα,κριθάρι, σίκαλι, καλαμπόκι, άχυρα, κολοκυθοκορφάδες, βρώμην καί...βρι··μαν, καί μόνον σι.
τάρι δέν περιέχει. ΈπροτάΟησαν πρός θεραπείαν τού
κακού διάφοροι άλλοι τρόποι κατασκευής. Αρτος
ά;ό πατάτε;—άλλά πού νά εΰρεΟοΰν τα...υπόγεια
αΰτι'ι μήλα άφοΰ έξηφανίσϋησαν εί; τα υπόγεια ηπω
λοΰνται, όπως προεφήτευσεν ό Λεπενιώτης, μέ τή ζυ
γαριά τού φαρμακείου, —άπό μπιζέλια, άπό ασφο
δέλους, άπύ κάστανα. Πρακτικώιερος όμως υπήρξε
κάποιος 'Αμερικανό;, όστις πρό τίνος διεκήρυξεν
ότι εφεύρε τρόπον νά κατασκευάζεται ψωμί άπό
Ξύλο. Δέν ξεύρω πόσον θέλει ό εφευρέτης διι'ι τήν
έφεύρεσίν του..-ξύλο, αλλά ξύλον γνωσεως χρειάζε
ται άσφαλώ; διά τήν Έλλ. πολιτείαν, ήτις πρό πολλού έπρεπε νά εχη φροντίση διά τήν σιτάρκειαν τή;
χώρα;, ΐνα μή α ϋιη μαστίζεται ήδη από πείναν.
Α
Βαθεϊαν συγκίνησιν ιήο«άνθησαν οί περιπατηταί
τοΰ Ζαππείου, εύρεθέντες εξ/φνα πρό έκχερσώσεως
μεγάλου μέρους τής εισόδου. Τό άσπ/.αγχνον δρεπάνι
κατά διαταγήν δέν ήξεύρω τίνος μεγαλοφυούς άνακαινιστού ή μάλλον άνακενιστοΰ έκοφε πρόρριζα όλα
τά ανθηρά φοινικοειδή δενδρύλλια και άνέσκαψε δλην
τήν καταπράσινην πόαν, διά νά η αίνωνται καλλίτερα
αί κερκίδες τοΰ Σταδίου'. Είς τόπον* δπσυ ή βλάστησις φυτοζωεί τοιαύτη καλαισθητική άντίληψις είνε
είρωνϋία. Μία πινακίς, άπο τάς συνήθως άναρτωμένα'ς εί; τά πάρκα : ·Μή κόπτετε τά άνθη, μή θίγετε

τά δένδρα» έπρεπε νά κσρηωθή εί; τα γραιρεΐα τής
’Επιτροπής τού Ζαππείου. Κυοφορούνται καί άλλαι
μεταρρυθμίσει;...θέας χάριν. Τρέμομεν μήπως ίδωμεν
νέαν'φαλάκρωσιν, διά να φανή και τό...Νοσοκομείου

τών παίδων !
Α
Κάτω αί προσωπίδες ! Αστυνομική διαταγή καί
οί μασκαράδες δεμένοι. “Ενεκα ή..,κατάστασις. όσοι
θέλουν νά μασκαρωθοϋν, μπορούν νά φορέσουν δ,τι
θελήσουν. μόνον τό πρόσωπον θά. μείνη δπως είναι.
Δηλαδή οί μασκαράδες, οί όποιοι Οά έχουν τόν ηρωι
σμόν είς τάς θλιβερά; ημέρας στερήσεων καί ταπει
νώσεων νά διασκεδάζουν, έκρίθη περιττόν νά φορέ
σουν προσωπίδα. Χειρότεροι μασκαράδες δέν είναι
δυνατόν νά γείνουν καί γαϊδάρου κεφαλήν αν τοπο
θετήσουν έπί τής ίδική; των. Μασκαράδες ι·κ τού
φυσικού. ’Λούα !
ΔΑΦΝΙΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

A P MON IA I
X

Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
V

/ <-'>/<ορφα -τ,,ϋ Γίνε
δταν είσαι καλή ! "Ο
ταν γελάς γέρνοντας
θελκτικά τό κεφάλι,
δταν παιχνιδίζουν τά
μάτια σου, δίαν μοϋ
aT'77l); στοργικά to
χέρι, δταν περί/μ βχtj'fi'i τήν αναπνοή οον.
Τί ιόμορφα δταν μέ φιλεΐς δπώς φιλεί ή
μητέρα, δπως φιλεί το παιδί.
Ιό φιλί οοιι μοΰ δίνει μι'' νέα ζωή.
Φίλα με, γιά νά ζώ).
-Υά ζώ, γιά νά οέ βλέπω.
Νά οέ βλέπω, γιΑ νά έμπν&μαι.
.Υά έιιπνέο/ιαι γιά νά νοιιόθω τήν αβασίλευτη
χαρά ποΰ δίνουν ή Σκέψις καί ή Ι><ίι<></■>ι,-.
//

Νομίζω πώς πάλι γίνομαι παιδί. "Οιαν σε
βλέπω, ή καρδιά μου έχει τους κτύπους που
νοιώθει Ικεΐνος ποϋ γιά πριότη φορά Αγάπησε.
Τά μάγουλα μου κοκινίζουν άπό ντροπή, χάνω
τά λόγια μου, δέν μπορώ τίποτε τάσκεφΟώ).
"Αμα οέ άντικρύζω, μιά ιιελαγ ''.ία σκεπάζει
σάν σύννεφο τή ψυχή μου.
Τίποτε δέν /Γ ευχαριστεί. <-)ε. .ω νά κλαίω.
Ενα βαθ'υ μυστικό με πνίγει.
Γιατί τάχα τυραννιέμαι έτσι :
ΛΓ<< σοϋ πώ τό μεγάλο μυστικό ;
Γιατί σ' άγαποΊ !

III

Σομίζω πτος είσαι πάντα κοιτά μου, “ΟποΌ
κι άν πάεο, δ,τι καί άν κάνω. μέρα καί νύχτα,
σένα συλλογίζομαι καί νομίζω πιος νοιιόθω τήν
αναπνοή σου καί μόνον δταν γυρίζω νά σέ ίδώ>,
βλέπω ί'να φάντασμα, μιά σκιά.
Ίό φάντασμα είνε ή σιλουέττα σου' ή οκιά,
'/ -Ευτυχία, ποΰ τόσο καιρό ανώφελα τήν κυνηγώ.
Καί γέρνω τότε τό κεφάλι καί /ιέ κλειστά
δακρυσμένα μάτια πάλι κοντά ιιουσέ φέρνω...
IV
Λατρεύω τό Θεό, ποϋ μ’ έφερε στόν κόσμο
γιά νι'ι σέ θωρώ>.
Λατρεύω τή Τύχη, ποΰ μ’ έφερε κοντά σου.
Λατρεύω τόν "Ερωτα, ποϋ μοΰ έδωσε τή
δύναμι γιά νά άγαπά).
Λατρεύω Σένα, ποϋ μοΰ ’δωσες τήν Ιλπίδα
γιά ν<ι χαρεί) τή ζωή.
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I ιατί σωπαίνω δταν ίδιο τά /ιάτια σου;
Γιατί μιλούν (κείνα.
ί ίη'ί χαμογελώ σάν άνιικρύσω τά χείλη σου ;
I ιατί θυμίζουν τά φιλιά σου.
/ ιατί ανατριχιάζω σάν χαϊδεύω τό κορμί σου ;
I ιατί εινε γεμάτο επιθυμίες.
Μά σάν άκουμπήσω στά στήθη σου. γιατί ν’
αναστενάζω ;
/ ιάτί την άπονη κρύβιυν καρδιά σιυ.. .
VI

Μια πένθιμη φωνή μοΰ ψιθυρίζει : «Λα μή
σ αγαπώ πει in.
I α μάτια σου δταν άλλους κυτιάζουν, τά
χείλη σου δίαν μοΰ λένε όχι! ιΙυΰ λένε : .Υά
/ιή σ’ αγαπώ) πειά .
Καί κλεινά) τά μάτια ιωιι γιά νά /ιή σέ βλέπω
■καί σφαλνώ) τά χείλη γιά νά μή σοϋ ιαλώ. μά
εκείνα καί τότε μοϋ λένε : .Υά σ’ άγαπεδ !
VII
λοιώιθω πιος Γίνε ή πριότη λύπη, κάθε στι
γμή ποϋ δέν μέ κυττας !
Σοιώθω πώς χύιω τό πρώτ) δάκου, κάθε
στιγμή ποϋ ιιου λ.ές ; «φύγε !»
Μέι δέν είσαι συ τήν στιγμή ’εκείνη. Μιλεί
μΐά μάσκα ποϋ φορείς δταν ξε·(νάς τήν
άγάπη μου.

Θέλω νά πεθάνης !
, ,
"Οσιο συλλογίζομαι πώς μπορεί να σε χάσω,
θέλω νά πεθάνης.
"Οταν σέ δ,όσουν σ’ άλλον χέθια για παντα,
θέλω νά πεθάνης.
w>
"Οταν άλλον άγαπήσης καί εκείνος σ αγκαλιάζει,
θέλω νά πεθάνης"Οταν κ' έγ<ό πεθάνω, θέλω να πεθανης.
Όταν κουρασθή ή ψυχή σου καί ή οκέψις
σου γε.ράση, θέλω νά πεθάνης.
Καί αίνον δταν μ' άγαπήσιμ αληθινά, θέλω,

ιό τό·ε θέλ.ω . . . να ζησηςXI
Στό κάθε φίλημα ποϋ σου δίνω,

μιλεί ή

ιι’υγή μου·
Στά φιλιά μου ζήτα-) το μεθύσι της γβρας.
Ίό μυστικό γυρεύω τής ζωής.
Τά φιλιά μου είνε τό. τραγούδ.α μου, ε.νε
λουλούδια μου, είνε τά χαμόγελα μου, ε.νε
σιεναγιιοί /ιου.
·
Εΐνε ό,τι ωραίο καί εϋγεν,κο κλείνω στη καρ-

^^-ώέωνοσε ηιλώ.

γιατί γίνεοω

τότε πεώ

ώαορφη καί πειό γλνκειά.
Γίνεσαι κάτι περισσότερό : Ψυχητη,

/. ί

ιιοιι . . .
X//
Τό τελευταίο φιλί ! Τελευταίο γώ σήμερα.
Αυτό είνε άμορφο σάν τό πρώτο φιΛ, · έρμο

σαν τό έ.κατοστό φιλί, συγκινητικό σαν τελευταίο
φιλί. "Ω.άν ήτο δυνατόν Μ σου δίνω ατελείωτα...
τελευταία φιλιά ■’

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Ί( .τι>οτοιιί| τής Λ.Β.λ
Ελένης
υπό Μ. Τόμπρου.

VIII
Είνε ώρες ποϋ θέλο) νά μέ κυττας. καί Γύ
ρες ποϋ θέλω κλειστά τά βλέφαρα σου.
1‘ρις ποϋ θέλω νά χαμογελάς καί ώρες ποϋ
θέλω νά σιγοκλαϊς.
Ωρες ποϋ νά ονειρεύεσαι καί ώρες ποΰ
άγρυπνη νάσαι.
Ωρες ατελείωτες σαν αιώνες κ. ί ώρες ποϋ
νά περνοϋι σάν άστραπή.
Ωρες ποϋνά ζ/'/ς καί ώρες ποϋ νά πεθαίνης.
II πρώΐτες εινε (κείνες ποϋ σ' αγαπώ.
1! άλλες,
η κακίες ώρες — είνε (κείνες
ποϋ δέν μέ συλλογιέσαι, δέν μέ πονείς...
τχ

Μ' άρέσει τό λιγερό κορμί σου. Εινε σάν τό
κυπαρίσσι. Συμβολίζει τό πένθος τής ψυχής
μου όταν σέ βλέπτο νι'ι φεύγης άπό κοντά μου.
!1ώ)ς ήθελα να γύρω κάτω άπό ένα τέτοιο
κυπαρίσσι να κοιμηθώ γιά πάντα , . .

ΜΕΙΔ 1ΑΜ ΑΤΑ
— Μόνον ϊιέ-Λΐι λεπτά έμιλησα I*’ αύτόν τόν ΰνΟρί1'-

πον καί μι- Λ”* τρβλλόν.
— Τί, έχρειάσΟηκβ λοιπόν δέκ« λτπτά διά νά τό

καταί.ιίβη;

_ θβΐν, δ Πίπης μοΰ eo/.ισεν όλε; τίΐς νότε; τον
Tttr/,νον.
_ Xu ! τί νά κάμιι τό παιδί άιρον <^ν μπορουοβ νά

οπάοι|τό πιάνο.

•Ερωτική έϊοαοτ.όγηοιτ.
— Λβοποινί; σάς άγαπώ λυοοωδώ; ! Ακούσιε .it
κά^τέ με εύιυΖ.ή-γενή« γυναίκα...τού φί/.ου μου.

*
— "Αμαάοίίίι ό αποκλεισμό; «ά στείλ<·. τήν γυναίκα
μου οέ κανένα νησί.
"Εχει ανάγκην άναπαύσεω; ;

— Αυτή, όχιΈγω.

Εις τό κουρεϊον:
_ Λένμοϋ λες, γιατί

όταν κό|1ης τά μαλλιά μου

διηγείσαι πάντοτε τόσον απαίσιε;ιστορίες ;
— Διότι σηκώνονται επάνω ή τρίχες και κο|·ονται
εϋκολιότερα.

Έρο.τοΰν μίαν μικρών.
— Πόσον έτών εΐνε ή μαμά σου;
— Δέν ξέρω· 'Χι·Γ ό μπαμπά; λέγει, ότι σιγά-σιγά
ή μαμά καί έγω Οά έχομε τήν ίδιαν ηλικίαν..

I*
— Και είσαι ευχαριστημένη άπό τόν νέον σου ύπηρέτην;
— Καλός, άλλά τραγουδάει ολην την ημέραν.
— "Ωστε δέν έχειςόπηρέτην, .ιλλά όπ ε ρ έτ τ η ν

Συζητούν διπλωματίαν.
...
— Έχω τήνγνο’.μην, ότι ή ’Αμερική ΰά πολεμηση
διά δόλου.
— Δηλαδ ή διά δ ο λ λ α ρ ί ο υ.
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Π ΙΝΑΚΟΘΗΚΜ
ΠΙΝΑΧΟΘΗΚ Η

κι’ ύ παγωμένος <> βορριας νά πάψη, νάβγη ήλιος

Τρελλή Manna

γιατί κρυώνει τό μικρό, παγαίνουμε κ’ οί δυό μας.
“Ολα Χριστέ μου τά μπορείς τ’έχεις Θεό πατέρα.»

Ασάλευτ’ είν’ ή σιγαλιά, τίποτα δέν γροικιέται,
μόν’ ένα έρημο σκυλί ρυάζεται στό λαγκάδι. . . .
Βαρεία ή νύχτα έρχεται, σωρό; τό χιόνι πέφτει
καί τό φτωχό σωριάζεται καλύβι στοϋ άνεμου
τό μανιασμένο φύσημα πού τί] σκεπή τάρπάζει.
Συμμαζωμένη στή γωνιά μιά μάννα τό παιδί της
στήν αγκαλιά της σφίγγει το καί τό μοιρολογάει
γιατ άπό χτές είν’ άλαλο καί συχνοτρεμουλιάζει
γιατί τάγγίζει ό θάνατος. Μέ μάτια δακρυσμένα
κυττάζει το κατάμματα, πιό δυνατά τό σφίγγει
καί τοϋ μιλεϊ ψιθυριστά : «Μικρό μου καί καλό μου,
αύριο θάσαι πιό καλά, τώρα σέ καίει ή θέρμη,
μά ό Θεός είναι καλός καί θέ νά σέ γιατρέψη.»
Τ άρρωστο μένει άσάλευτο καί κάποτε σπαράζει.
Σηκών ή μάννα τό παιδί μπροστά στόν Σταυρωμένο
ποΰ κρέμεται στόν ψάθινο τόν τοίχο τής καλύβας
καί δείχνει το καί λέει του γλυκά παρακαλώντας :
«Μή μου τό πάρης τό μικρό παιδί μου, μή τό πάρης
καλέ μου Ίησοϋ Χριστέ μου ! ’Εσύ τί νά τό κάμης ;
Εσυ ποϋ κάνεις θαύματα καί γιά τόν άγγελό μου
κάμε, Χριστέ, τό θάμα σου γλήγορα νά μού γιάνη.
καί τή ζωή 41’ όλάκαιρη στη δίνω κι’ δ,τι έχω
Χριστέ, δικά σου είναι τα. Μ’ άκοΰς άπό κεί πάνου :
"Ολα δικά σου. Τήν αυγή νάναι καλά ό γυός μου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ

’Ασάλευτ’ είν’ ή σιγαλιά, τίποτα δέ γροικιέται,
μόν’ ενα έρημο σκυλί ρυάζεται στό λαγκάδι.

I. Δ- ΠΑΞΙΝΟΣ

ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΙΣ

Βασιλικόν Θέατρον
'Υπέρ τής Σχολής τών ’Απόρων ΙΙαίδων τοϋ
«Παρνασσού» έδόθη ερασιτεχνική παράστασις έν
τφ Βασιλικφ Θεάτρφ. Έπαίχθη διά πρώτην φοράν
ό · Πολύφημος», δίπρακτου δράμα τοϋ ’Αλβέρτου Σα
μαίν καί νέα κωμφδία τής A. Β. Υ. τοΰ ΙΙρίγκηπος Νικολάου, ή «1 ’Ιουνίου".
Ό «Πολύφημος» άνεβιβάσθη έπί τής σκηνής τής
Γαλλικής Κωμωδίας τφ 1908 προκαλέσας ευμενείς
κρίσεις έν τφ τύπω διά τήν Ιξαρσιν τών αίσθημάτωνΑέν έχει δράσιν, έχει πολύν λυρισμόν, μίαν ειδυλ
λιακήν χάριν—έν ποίημα φλογερού άλλ’ άπέλπιδος
έρωτος. Ό ήρως Πολύφημος δέν παρίσταται έν τώ
έργφ τοΰ Σαμαίν ώς άγριος, μονόφθαλμος, άνθρωποφάγος, άλλ’ ανθρωπινότερος, εύγενέστερος’ έράται μετά πάθους τό όποιο ν έχει παραφοράς, άλλα καί
τόσον ζηλοτύπως, ιόσιε όταν βλέπει την Γαλά
τειαν, τήν οποίαν ιΐγαπρ, είς τάς άγκάλας τού Άκιδος, έν περιπαθεϊ συμπλέγματι, λυσσρ έξ απελπι
σίας, έξορύσει τόν ένα οφθαλμόν ϊνα μή βλέπη τούς
εύδαίμονας έραοτάς, καί σπεύδει νά πνίγη. Ώς σκη
νικόν έργον είναι μάλλον ποιητικόν, μέ όλίγας
δραματικός σκηνάς. ΊΙ ύπόθεοις έβασίσθη έπί τών
θαυμάσιων περί τώνέρώτων τοϋ Κύκλωπος στίχων
τοϋ ’Οβιδίου καί τοϋ Θεόκριτου, διεσκευάσθη όμως
υπό τού Σαμαίν έπί τό αίσθητικώτερον καί προσωπικωτερον, άφοϋ καί ό ίδιος έβασανίσθη άπό άτυχή
έρωτα.
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Μά ξαφνικά ακίνητη σάν τό λιθάρι μένει,
κρατάει τά μάτια δλάνοιχτα, τό πρόσωπό της είνε
πότε χλωμό καί μελανό καί πότε ματωμένο.
Τ’ άρρωστο ήτανε νεκρό κάτ’ άπ’ τόν Σταυρωμένο.
Πηδάει ή μάννα όρϋόστηθη, τρελλή καί μανιασμένη
καί τόν Χριστό στό πρόσωπο τόν φτύνει καί ρεκάζει :
« Τέτοιος, λοιπόν, είσαι Χριστέ; Μαζί μου κοροϊδεύεις;
Μ απάτησες, μέ γέλασες ! Σύ είσαι ό προστάτης
πού λένε των μικρών παιδιών : Αγύρτη, τιποτένιε,
ποϋ σάν κ’ εμέ γεννήθηκες μέσα σ' ένα αχούρι.»
Λέει κι’ άδράχνει τό νεκρό τό πτώμα τοϋ παιδιού της
καί τό πετάει στό Σταυρό άπάνου : «Πάρτο τώρα,
ούτε γι’ αύτό, οϋτε γιά σέ, τίποτα δέ μέ νοιάζει !»
Μέσ’στάκουρέλιατό νεκρό κι’ό Σταυρωμένος πέφτουν
αντάμα καί σωριάζονται στό μουσκεμένο χώμα,
στά πόδια μπρός τής δύστυχης καί τής τρελλής μητέρας
Γελάει κείνη δυνατά κι’ απλώνει στό κεφάλι
πέπλο λευκό καί ρίχνεται καί φεύγει μέσ’ στά χιόνια
κΓ ό μανισμένος άνεμος τήν σπρώχνει σάν κουρέλι.

Όύποδυθείς τόν Πολύφημον κ.

Γ. Τσιτσιλιανος,

το πρώτον εμφανιζόμενος έπί σκηνής, ήτο πολύ με
λετημένος, υπήρξε δέ έπιτυχέστερος είς τάς έκρήξεις
τού τρελλοΰ πάθους καί τάς κινήσεις, παρά εις α
παγγελίαν, αδικούμενος άπό τήν λεπτήν φωνήν. Εί
χε στιγμας, άς Οά έζήλευε καί ό δοκιμώτερος ήθοποιός. Ή δίς Τζούλια Άμπελά. ώς Γαλάτεια, είχε
ποιητικωτάτην έμφάνισιν, ζωντανεύσασα τό πρόσω
πον τής ήρωΐδος, τού όποιου παλαιοί καί νειότεροι.
ποιηταί ύμνησαν τό παρθενικόν κάλλος. ΊΙ φφινή
της γλυκεία καί ήρεμος, ήρμονίζετο είς τάς έκδηλώσεις τού έρωτικοΰ αισθήματος. ΊΙ τόν έφηβον Άκιν
ϋποδυθεΐσα δεσπ. Β. Μπενή Ψάλτη πολύ καλή
είς εκφρασιν, καίτοι ή τοϋ φύλου μεταλλαγή πα
ρουσιάζει πάντοτε δυσκολίας, ώς πρός τίιν φυσι
κήν ύπόκρισιν. Άρίστη. τελείως κατανοήσασα τόν
αφελή ρολον της. ή δεσποινίς Βαρούχα ώς βοσκός
Λύκος. Ή απαγγελία τών χορικών πολύ πένθιμος
άπαγγελθέντων άπό τών παρασκηνίων μέ άρμονικωτάτην ύπόκρουσιν άρπας, όφειλομένην είς τήν άριστοτέχνιδα τής άρπας δεσπ. Λ. Ίωάννου.
Ή μετάφρασις ποιητική, άλλ' έλευθεριαζουσα εις
δημοτικισμόν, τοΰ κ. Μπράνια.
Η κωμωδία «1 Ιουνίου» πλήρης ζωηρός φαιδρότητος, ευφυής, μέ σκηνικήν οικονομίαν άξιοζήλευτον
έπαίχθη μέ. έξαιρετικόν brio.Μιά οικογένεια πηγαίνει
διά νά περάση τό καλοκαίρι είς τήν Κηφησσιάν. “Ολη
ή φασαρία τής μετακομίσεως προστιθέμενη είς τό
ακατάλληλον τής οικίας καί έπιτεινομένη άπό τίιν

ΰπερνευρικύτητα τού οικοδεσπότου, είς τόν όποιον,
ολα φταίνε, γίνεται αφορμή σκηνών κωμικωτάτων ά:
έπιτείνει ή έμφάνισις μιας μαγειρίσσης άνδρογυναίκας, ήτις τρομοκρατεί τό άνδρόγυνον, τούς υπηρέτας
καί τούς έπισκέπτας. Ό κ. Λίσκαρης έπαιξε μέ
κάποιαν μονοτονίαν κινήσεων, άλλά μέ αυξομειώσεις

θυμού χαρακτηριστικός.
ΊΙ δ. ΙΙεσμαζόγλουμέ τά Έλληνίζοντα Γαλλικά τη;
χαριτωμένη, ή δ. Μπήλιω Χρυσούλη φυσικωτάτη ώς
κουβερνάντα. Ό κ. Σ. Καλλιγάς ώς υπηρέτης καί ή δ.
Χατζηπέτρου ώς υπηρέτρια άπετέλεσαν ενα ντουέττο
εύθυμίας, Άλλ’ αμίμητος, κωμικωτάτη ητο ή έμφάνισις τοΰ έπιμελητού τού θεάτρου κ. Ί. Κανακάκη ως
μαγειρίσσης. Έπαιξε θαυμάσια· αί κινήσεις του, ή
δμιλία του, ή μορφή του, όλα προεκάλόυν άβιαστον
καί άκράτητον τόν γέλωτα. ΊΙ δεσπ. Λάσκαρη καί
ό κ. Κ. Βαλαωρίτης είς τό ολίγον μέρος των πολύ
καλοί. Έν γένει ή έντύπωσις έκ

τής παραστάσεως

υπήρξε λίαν ευάρεστος.

ΘεατρικαΙ ειδήσεις

έξαχθέν έκ τή: γνωστής φάρσας “Η κυρία Μογκοντέν», τήν ΊΙερικόλ» καί τόν «Βσκκάκιον».
— Είς τό «Πανελλήνιον θά παίξη ό ύ.τό τού κ.
Μοναστηριακού καταρτισθεί; νιος θίασο: όπερέττας,
μέ πρωταγωνίστριας τάς κυρίας Άφεντάκη καί Κανδύλη. ΊΙ έναρξις θά γίνη μέ τόν
Ηγεμόνα τής
’Αλβανίας» τού Λέχαρ.
— Είς τό παλαιόν θέατρον Κυβέλης έδόθη νέα
δίπρακτος έπιθεώρησις, τό «Καρναβάλι τοΰ 1917 .
Έ ,ει έξυπνες σκηνές καί εύθυμα τραγουδάκια. Ό
Χρυσόμαλλης ώ; ·άπαυτός», ό Βιλλάρ ως «τροχιτζής»
καί ό Χαλκιόπουλος ώς «μπεμπέκος» είνε τά επι

τυχέστερα νούμερα.
— Έν τφ Δημοτική» θεάτρφ Πειραιώς έπαίχθη
νέον έργον, εργατικής ύποθέσεως, τού κ. I. Πρινέα
ή «’Αναγέννησις». Μιτέσχον τής παραστάσεως ή δ.
Κολυβά καί ή κ. ΙΙαντοπούλου.
—Ή « Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων» ετοι
μάζει τήν έτησίαν παράστασιν υπέρ τοΰ ταμείου του.
Θά δοθή εφέτος κωμωδία, τήν όποιαν θά γράψουν
έν συνεργασία οί εκλεκτότεροι κωμωδιογράφοι.

Λ
ΊΙ Λ. Β. Ύψ. ό πρίγκηψ Νικόλαος και άλλο
έργον έγραψε, φέρον τόν τίτλον «ΙΙώς μιλούν τά 1 αλλικά», κωμωδίαν μονόπρακτου, τήν όποιαν θά παίςη
ή δ. Κοτοπούλη.
— Ό κ. Παξινός έγραψε νέον έργον, οπερ τιτλοφο
ρείται «Μετά τάς 18». Είνε εν χαριτωμένων lever
de rideau, γραμμένον μέ χιούμορ κατόπιν τών γεγο

νότων τής 18 Νοεμβρίου.
__Έκ τού θιάσου ΙΙαπαίωάννου άπεχώρησαν τό
ζεύγος Άφεντάκη καί ό κ. Σακελλαρίδης.
Ό θίασος συνεπληρωθη διά τής δεσπ. Κολυβά
καί τού κ. Κοφινιώτου. Θά δ όση παραστάσεις κατά
τήν Τεσσαρακοστήν είς τό Δημοτικόν θέατρον καί θά
παίξη έκτος άλλων καί τήν “Ασπρην τρίχα»

τού κ.

Λαυράγκα.
— Είς τό Κεντρικόν θά παραστήση ό θίασος Νίκα

Φύρστ, επανερχόμενος έκ Λαρίσσης.
— Είς Αΐγιον παίζει ό θίασος Ρεζάν.
__ Ό θίασος Κονταράτου έγκατεστάθη είς τά «Δι
ονύσια». Θά παίξη τήν «Μαντάμ Άγκώ», μίαν
νέαν όπερέτταν τού κ. Σακελλαρίδου, μέ λιμπρέττο

Έν Μιλάνο) άνεβιβάσθη νέα όπερέττα τού μουσι
κοδιδάσκαλου Κέκκο. Τιτλοφορείται ό «Άχυρένιος
πίλος» καί είνε ή ύπόθεσις ειλημμένη έκ τής ομωνύ
μου κωμωδία: τοϋ Λαμπίς. Ή μουσική έκρίθη ευ

μενέστατο ύπό τοϋ 'Ιταλικού τυπου.
— Πανηγυρικώς παρεσταθη έν Βερολίνφ τό πατρι
ωτικόν έργον - Ό Γερμανός σιδηρουργός». ΙΙαρευρέθησαν αί πλέον έξέχουσαι προσωπικότητες ώς καί αί
πριγκήπισσαι.
— Είς τό «Κουϊρίνο» τής Ρώμη: παίζεται μετ’
έπιτυχία: νέα όπερέττα τοϋ μουσικοδιδασκάλου Λομπάρδι έπί λιμπρέττου τοϋ ποιητοΰ Γιραμπάσσι.
Η
•χαρίεσσα καί άπλή μουσική αρέσει πολύ εις τό 1 ωμαϊκ.ύν κοινόν. Διά τό λιμπρέττον. τά ιταλικά φύλλα
γράφουν οτι έχει Βοκκακίζουσαν έλευθεροστομίαν.
' - Είς το έν Νεαπόλει θέατρον Σάν Κάρλο» άνεβιβάσθη μετά πολλής έπιτυχίας νέον έργον όφειλόμενον είς τήν συνεργασίαν δύο έκ τών καλλίτερων δρα
ματικών συγγραφέων, τών Γουόλφ καί Φεράρι- Τί

X ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τήν 16 ’Ιανουάριου ήρξατο ό κατά, τό παρελθόν
έτος Αναβληθείς Ράλλειος ζωγραφικό; διαγωνισμός,είς

ον έδικαιούνιο νά μετάνχωσιν οί απόφοιτοι τοΰ σχο
λείου τών Καλών Τεχνών τού έτους 1914—191·) κ ιι οι
μαθηταί τής Δ', τάξεως τού Β'. τμήματος τοϋ έτους
1915—1911). Τό γέρας εσται δρ. 2,000.
- Τή 31 Δεκεμβρίου έληξεν ή προθεσμία πρός
υποβολήν μουσικών έργων είς τόν τρίτον Άβερώφειον
μουσικόν διαγωνισμόν, πρός σύνθεσιν άσματος καταλ
λήλου διά συναυλίας συνοδέ ίρ. κλειδοκύμβαλού, ήτοι
Μπαλλάντες, Ρομάντσες κλπ. Ύπεβλήθησαν 10 συν

θέσεις.
Έξ αύτών θά βραβευθοίν 1*·, αΐτι νες καί θά εκτελεσθοϋν είς επίτηδες διοργανωθησομένην συναυλίαν.

— Ύπύ τής’Αρχαιολογικής Εταιρείας άνετέθη η

τλος ορεϊται «Τό μυστικόν τής Σουσσάνης» και εχει

γλυκύτατου λυρικόν χρώμα.

και

ΤΕΧΝΑΙ

κατασκευή τής προτομής τού άειμνήστου Γ. Μιστριώτου εί: τόν γλύπτην κ. Γ. Άλεξανδρόπουλον.
- Οί πρίγκηπες Νικόλαο: καί Χριστόφορος μετά
τή; πριγκηπίσσης Ελένης έπεσκέφθησαν τό εργαστή
ρι ον τοΰ γλύπτου κ. Δ . Γεωργαντή άποκομίσαντες
εύαρέστους εντυπώσει;, ίδίρ έκ τού έκτελουιιένου Μνη

μείου τών ’Εφέδρων 'Αξιωματικών.
- Άρίστην είς σχεδιον καί χρώμα έλαιογραφίαν
τού Βασιλέως έφιλοτέχνησεν ό ζωγράιρο: κ. Γεωργ.
Στρατηγός, έκθέσας αύτήν εί; τήν προθήκην τού βι

βλιοπωλείου Έλευθερουδάκΐ].
..........
— Είς τό μουσικόν κατάστημα Καζάζη εξετεθη
ώραιοτάτη συλλογή χαλκογραφιών (eaux - fortes) τοΰ
έν Κερκύρρ καλλιτέχνου κ. Μάρκου Ζαβιτσιάνου..
Ό Σύνδεσμο: τών 'Ελλήνων Καλλιτεχνών απε-
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ή Νυκτερινή αρμονία» υπό τού κ. Κοκκινοπούλου.
φάσισε τήν όργάνωσιν καλλιτεχνική; έ.κθέσεω: είς τύ
Ζάππειον’τήν 25ην Μαρτίου. Ή ειδική αίθουσα διά
καί δυο θαλασσογραφίαι ΰπύ τής κ. Ριαγκούρ.
— Ό κ. Άλ. Φιλαδελφεύς ώμίλησεν είς τό Λυτήν διασκευήν τής όποιας ό Σύνδεσμο; έχει προβή
κειον τών Έλληνίδων περί τής γυναικός έν τή άρείς ικανά; δαπάνα;, κατεχομένη ήδη ύπό στρατιωτι
χαίρ τέχνη. Ό εύφραδή; αγορητής διεξήλθε τύ ενδι
κών υπηρεσιών, πρόκειται νά έκκενιοθή χάριν τή;
αφέρον θέμα μετ’ ακρίβειας καί χάριτος. Έξήρε τήν
έκθέσεως, τή μερίμνη τή; A. Υ. τοΰ Πρίγκηπος Νι
σπουδαιότητα τών μνημείων τή; αρχαίας τέχνης, δι'
κολάου.
ών άναζή ή είκών τής αρχαίας Έλληνίδος. Έκ τών
— Διά Β. Δ. παρεσχέθη ή άδεια εί; επιτροπήν άποσπλάγχνων τή; άνασκαπτομένη; γή; εξέρχεται αυτή
τελουμένην έκ τών κ.κ. Δ. Μαυρομιχάλη, Προέδρου
λάμπουσα έκ κάλλους ε'ίτε ώ; σύζυγος, είτε ώ; κόρη,
τοϋ 'Εθνικού.'Λαϊκού Συνδέσμου, Κ. Άγγλέση Πρυείτε ώς νύμφη, είτε ώς θρηνωδός. Διεξήλθεν είτα τάς
έδρουΆού Πανελληνίου Συνδέοιιου Προέδρων, Κοτσέα
παραστάσεις τής γυναικός έν τή γλυπτική άπύ τών
Νομικού Συμβούλου τού Συνδέσμου Προέδρων, Δ.
προϊστορικών χρόνων, καθ’ού; ή γυνή παρουσιάζε
Λέκκα υποστρατήγου, 'Αντιπροέδρου τού 'Εθνικού
ται μέ άπίστευτον ελευθεριότητα ηθών, τελείως χει
Λαϊκού Συνδέσμου, Λ. Καρούσου Προέδρου αρτο
ραφετημένη, έπίσης δέ μετά τήν κάθοδον των Δω
ποιών πολυτελεία; καί Π. Ευθυμίου 'Αντιπροέδρου
ριέων χαίρει μεγάλης ελευθερίας, ώς άποδεικνύει τύ
τοΰ ‘Εθνικού Λαϊκού Συνδέσμου, δπως έπί εξ μήνα;
έ/.αφρύν ένδυμα, τό μόλις καλυπτον τύ γυμνόν σώμα
συλλέγι,ι καθ’ άπαν τύ Κράτος εράνους υπέρ τής απο
της. Διά σειράς προβολών έπέδειξε τύ κάλλος, τήν
νομής λαϊκού δώρου (χρυσού παρασήμου) πρύ; τήν Α.
κομψότητα καί τήν ποικιλίαν τού αρχαίου ενδύματος,
Μ. τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον καί τή; άνεγέρσεω;
ώς καί ειδώλια κομψότατα προερχόμενα έξ Έρμιονίάνδριάντος Αυτού έν τή πλατείι,ι τού Συντάγματος.
δος. Έπίσης έτόνισεν ό αγορητής ότι ή άρχαία ΕλΠρώτο; ό δήμο; Καλαμών έψήφισεν υπέρ τού άνληνίς δέν ένέπνευσε μόνον τούς καλλιτέχνας, άλλ’ ήτο
δριάντος δρ. 20.001)
καί συνδημιουργός. εργαζόμενη ως άγγειογραφο; καί
— ΊΙ έν Πάτραις · Άκαδημεία τών Γραμμάτων καί
κοροπλάστις.
Τεχνών’ έιέλεσε τά εγκαίνιά της τή 8η Ίανουαρίου.
- Ιδρύεται έν Άθήναις Φιλαρμονική εταιρεία
Μετά τόν αγιασμόν ΰπύ τού Σεβασμιωτάτου Άσκοπούσα τήν διατήρησιν μπάντα; έκ .»'· οργάνων.
χαΐας κ. ’Αντωνίου, ύ Πρόεδρος αύτής κ. Ν. Λιβαδάς
Τήν όργάνωσιν της θ' ΰναλάβή <> κ. Σπ, Καίσαρης.
ώμίλησε περί τού σκοπού καί τών έργων τής Άκα— Έν τή μεγάλη αιθούση τών τελετών τού Πανε
δημείας. ήτις είναι τύ πρώτοι'ελληνικόν ελεύθερον βή
πιστημίου ό καθηγητή; τής θεολογία; κ. Χρ. Λνμα. Κατόπιν ύ αρχαιολόγος κ. Ν. Κυπαρίσσης ιΐιμί
δρούτσος ύηιίλησεν εντολή τής Συγκλήτου περί τών
λησε περί τή; έξελίξεως τιύν καλών τεχνών . ή δ,,
Τριών Ιεραρχών, έξετάσας αυτούς άπύ φιλοσοφικής,
δεσποινίς ’Αντιγόνη Παπαμικροπούλου. διπλωμάτου,
ρητορικής καί καλαισθητική: άπόψεως. Έπι τω μνη
χος τής Βασιλ Μουσικής Άκαδημεία. τού Λονδίνου,
μοσύνη! δέ τών ιδρυτών Καποδιστρίου καί Δομπόλη
ανέλυσε καί έξετέλεσε τύ 2<ον έργον τού Μπετόβεν
ώμίλησεν έν τή.αύτή αιθούση ό καθηγητής τή; ηιλοτην Σονάταν Σεληνόφως».
σοηιμς κ. Έξαρχόπουλο, περί ιη; εκπαιδευτικής και
Ή ’Ακαδημία 'ίδρυσε καί Ώδεΐον. Μέχρι τούδε
θρησκευτικής δράσει»; τού Καποδιστρίου.
ένεγραφησαν 137 μαθηταί καί μαθήτριαν.
— Ο κ. ’Αλ. Μωραΐτη; ώμίλησεν έν τψ Δημοτική»
— Γενομένου διαγωνισμού έν τή Φιλοσοφική σχολή
θεάιρω περί τών παιδικών έτών τού Βασιλέως Κων
πρός πλήρωσιν τή; έδρας εκτάκτου καθηγητοΰ τής
σταντίνου. Ι'.ΐτα ή δεσπ. Βρασιβανοπούλου απήγγειλε
Γεν. Ιστορία; ινεκρίθη ό μόνος προσελθών είς τήν
δοκιμασίαν γνωστότατος συγγραφεύς κ. Κώνοι. Γάδος.
τόν • Καλλιτέχνην·.
Εν τή αιθούση τοΰ Πειραϊκοΰ ι’δείου ώμίλη— Άπέθανεν είς Αθήνας είς τών αρχαιότερων κοσμηματογράφων, ο Αντώνιος Πένας. Άποροιιήσας
σεν ό κ. ’Αγαθοκλής Κωνστα νιινίδης περί τού Ρώσ
ιού Πολυτεχνείου αριστούχος τφ 1870 διεκόσμησε
σου ο ιΤίριΛΊ έως Τσέχωφ.
— Ο λόγιος κ. Δημ. Παπαδοπούλα; (Τυμφρηστός)
πλειστα μέγαρα και εκκλησίας, ιός τά Ανάκτορα, το
ώμίλησεν έν τφ Λυκείι;» τών Ελληνίδων περί τού
Ιλίου Μέλαθρον, τήν Μητρόπολιν, τήν Άγ. Ειρή
ποιητοΰ κ. Κωστή Ιίαλαμά καί τού έργου τον. ΊΙ δε
νην, την Χρυσοσπηλαιώτισσαν. τήν Ευαγγελίστριαν
σποινίς ΙΙαπασπυρίδου. τελειόηΌΐτος τής φιλολογίας,
I Ιατρών, τον Αγ Δημητρίου Άργους, τήν Παναγίαν
τής Υδρας, τον Άγ. Κωνσταντίνον Πειραιώς. Απύ ' περί τού ποιητοΰ κ Σικελιανον.
Εν τη» Μεγάρηι τών Έμπορσοπαλλήλων ύ κ. Κ.
τού 18'.)Γ> ετράπη εί. τήν πολιτικήν, δι ιιελέσας t-.n
Λιβαθηνοπουλος καθηγητής ωυίλησε περί τή; ποιή
σειράν έτών δημαρχιακό; πάρεδρο; Αθηνών.
σει»; ώ: δυνάμει»; εθνική: καί τών μεγάλων αυτή;
Οί υγειονομικοί αξιωματικοί ιού στρατού δι'
σταθμών μέχρι σήμερον, ο δέ ποιητής κ. Φ. ΙΙανάς
εράνων θά στήσουν τας προτομάς των κατά τον πόλε
απήγγειλε ποίημα πρός τύν Βασιλέα.
μον θανόντων συναδέληων των Πρασσά και Άσημάκη, είς τύ ενταύθα Στρατιωτικόν νοσ< •κυμείον Έκ-—• () Παρνασσός» συνεχίζων τάς περί Έλλ. λογο
τεχνία: κατά τύν IW - αιώνα διαλέτει: άιριέρωσε την
παιδεύσει»;.
δευιέραν σειράν αύτών δια τούς διηγηματογράφ»».';.
—■ Ή ηθοποιο; κ. Ζηνοβία Παραοκευοπούλου περιΕναρϊιν έποι ήσατοό κ. ’Αρ. Κονρτίδης, ασχοληθεί;
οδεύσασα άνά τάς επαρχίας έκαμε πολιτικά; διαλέ

ξεις. Έν Πύργοι ιό συλλεγέν ποσό» έχρησίμευσι δια
τήν άνέγερσιν αναθηματικής στήλης ύπέρ τών έν πο
λέμιο πεσόντων.
— Είς τύ εργαστήριυν τού κ. Έπ. Θωμοπούλου
ιήγοράσθησανοί -Λύο πετεινοί ΰπύ τούκ. Γιαλίστρα.
ή Κόρη μέ τά στάχυα» ΰπύ τού κ Ταμπακοπ ούλου.
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κατα ιό πλεϊστον είς τήν γένεσιν τού μυθιστορήμα
τος καί τήν έξέλιξιν αύτοΰ έν Ελλάδι μέχρι τής Επαναστάσεως. είδικώτερον δέ ώμίλησε περί τού Αλες.

Ι’αγκαβή ω; διηγηματογράφου Τό μυθιστόρημα
παρωμοίασε πρύ: ρυάκιον τύ οποίον ήρεμα κελαρυ-ει
έν άρχή. ϊνα κατόπιν όγκιοθή εί: χείμαρρον. Ανε-

'Ορειβατικόν πυροβολικόν, μεταστα&μεΰον είς Πελοπόννησον
η ιρν τήν μεγάλην διάδοτιν αύτοΰ καί τα ποικιλό
τατα είδη του. Ή γένεσις του αποδίδεται εί: τά:

Ινδία: καί τήν 'Ανατολήν, μιμητοί δ’ υπήρξα» οι
"Ελληνες. Άνέφερε τού: αρχαίου: μυθιστορ<ογράιρους ’Ηλιόδωρόν και Λόγγον, τους Βυζαντινοί·;,
όνομάσας τύν Πετρεμβολύτην τύν Πρόδρομον, τύν
Εΰγενιανόν, τόν Μανασήν. Μόλις κατα τύν II' αι
ώνα παρατηρεΐται μία απόπειρα γραφή: πρωτοτύ
πων ερωτικών έργων. Εύρυτέραν μορφήν λαμβάνει
τύ μυθιστόρημα έν Έλλάδι μετά τήν έπανασιασιν,
έκ τών πρώτων δέ ό ’Αλ. Ι’αγκαβή: ήσχ.ιλήθ-η καί
εί; τύ είδος τούτο τής λογοτεχνίας (1847- 18..1Ι. 'Εκ
τών 2-1 διηγημάτων του τά 2ΐ> φέρουν ξενικού; τίτλον;
και φαίνεται οτι τά ένεπνευσθη έκ τής αλλοδαπή: η·ιλολογίας, γράφων αύτά χάριν κυρίως τών περιοδικών,
εί; ά σΐΊείργάζετο, ·1 δέ είνε Ελληνική; υποθέσεω:. έκ τών οποίων εξέχουν δύο. ό «Αύθέντης τού
Μωρέως» δστις θεωρείται τό ιίρτιώτερον διηγημι
του, ρομαντική: ΰποθέσεως Μνστιωνικής καί ι»
- Σν.ιβολαιογράη.ο;" είς τύ όποιον περισσότερον δια
φαίνεται ή ίδιοηωΐα του Ι’αγκαβή. έργον γραμμένοι
μέ, ευφυΐαν καί επεισόδια χαρακτηρ ιστικά. Ο Γαγκαβής. είπυν ό ομιλητή;, ήτο δυνάμει διηγηματο*
γράφο; καί ούχί ένεργείφ, ήσχολήθη δέ περισ
σότερον έπιτυχώ: είςτήν ποίησιν καί ιν επιλογή»
πλήρη; ένθονσιαομού ·ό κ. Κουρτίδη; δια την έπ

εσχάτων ίιναγέννησιν τού Ελληνικού διηγηματο;
έχαιρέτισε τού; συγχρόνους αύτοΰ έργάτα:.
'Ο κ. Κουρτίδη; έτόνισεν έν τή ομιλία του και
τήν ανάγκην τής περισυλλογής παντός χειρογράφου,
ά>.ληλογρσΜ»ίας. σημειώσεων, πρώτων εκδόσεων και
άλλων δοκουμέντων άναφεροιιένων τι; τε τύν Ιδιω
τικόν κάί πνευματικόν βίον τών θανόνιων Ελλ. λογίωτ. ΐηι ούτω Οποτελεσθή Λογυγύαφικόν μουσεϊον.

Λί διαλέξει: θά γίνωνται'εκάστην Τετάρτην, κατά τήν
έξής σειράν. Ό κ. Κ. Γάδος θά όμιλήση περί Στ.
Ξένου καί τοΰ ιστορικού μυθιστορήματος, Σ. Μ: νάρ
δο; περί Ι'οΐδού, Α Καμπάνη; περί Ζαμπελιου και
Καλλιγά ώ: μυθισίιχιιογράηων. Κ. Βάριαλης περί
Βι-υηνού, Σ. Μελά; περί Πσπαδιαμαντη καί Σ. Σοκελλιιρόπονλοί περί Βικέλο. Εννοείται οτι διά των
ολίγων αυτών διαλέξεων δέν παρέχεται πληρης ί)
ιίκών ιού Ελλ. διηγήματα:, διότι καί παραλείψεις
ιγννοντο. Απορον πώ; διεηυγε του; ύργανωτά; λ.χ.
τό δνομα ιή; Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.

ζ-

*

πυ τής δεσποινίδα: κλειδοκυμβαλιστρίας Λσπαπιας Άγγελινίδου διπλωματούχου τού ’Πδτίου ’Αθη
νών. μαθήτρια; τού κ. Βαοενχόβεν. έδόθη συναυλία
εί: τό ΊΙδείον. Η ούνθεσις καί ή έκτέλεσις τού προ
γράμματα:. τύ όποιον περιελάμβανε Μπάχ. Μπετοβετ, Σοπεν. Λίστ. απέδειξαν τεχνικωτάτην άντίληψιν
II δεσπ. Έλ. Βαφειάδου έτραγούδηόεν ενΤσιγγάνικο
τραγούδι τού Μπραμς και τύ Είδύλλιον» τού κ. Σα

μάρα.
— Τπέρ ><>ύ Σύνδεσμοι» τών πτυχιούχων τιον Δη
μοσίων Εμπορικών σχολιον έδόθη έσπερίς. ίι; μετεόχον ό καθηγητής ώμ απαγγελίας κ. Μ. (Σιγάλας. ο
βιολονίστα, κ. Ίω. Τσίλλερ και ή δεσπ. 1’ένα Σα-

κελ/.α^·ν, ήτις ·ίπήγγει/-ε τύ Μάνα του πο/.εμισιη .
- Μέ πολλήν αισθητικότητα εξετελεσε τα; δυσκόλοιφ εννέα συνθέσει; τοϋ προγράμματος του. κλασσι
κών και συγχρόνων μουσουργών, ό νεαρός κλειδοκυμβαλιστήςκ. Σπ. Φαραντάτος, έκτιμηθείς διά τύν τέ
λειον μηχανισμόν τού παιξίματος του καί την Ιδι
όρρυθμον του έντερπρετασιόν. Διά τής συναυ/.ιας του
άπέδε.ιξεν δτι βαίνει όλονέν εί; τήν σταθερότητα της
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μουσικής άντιλήψεως, διά τή; μεθοδικής μελέτη;. Εϊς
τό Πρελούντιο τού Φράγκ τό μυστικοπαθές, είς τήν είς
σί μπεμόλ μεϊζον Σονάταν τού Μπετόβεν, τίιν άπηχοϋσαν τήν αίωνίαν ιστορίαν τής ζωής διά τοϋ άποχαιρετισμοϋ. διά. τής απουσίας καί τή; επιστροφής,
είς τήν Μπαλλάντα τοϋ Σοπέν, τοϋ κατ’ εξοχήν προ
σωπικού μουσουργού, άποδοθεΐσαν παρ' δλα; τάς δυ
σκολίας κατά τρόπον άφομοιωτικόν, άνεδείχθη καλλιΤ'7.νης. Έπηκολούδησαν έν ιντερμέτζο καί μία ραψ.οδία τδΰ Μπράμς, ή ωραιότατη Γκαβότ τοΰ Γκλαζούνωφ παιχθεΐσα μέ χίριν, τού Μ.τοροντίν Στό μονα
στήρι- είκών μοναστικής θρησκοληψίας—τοϋ Σεμπέλιους τό Μελαγχο/.ικόν βαλς, καί έν άντιθέσει τοϋ
Αλμπενιτζ ή πλή >η; ηδονική; χαρά; «Τριάνα». ΊΙ
συναυλία έπερατώθη μέ τό βάλς (mi mag) τού Μοσκόφσκη.
— Ο κ. Γ. ’Αγαπητό;, έκ τών άριστων καί συμπα
γέστερων κλειδοκυμβαλιστών, εί; τήν συναυλίαν, ή;
“λόκληρον τύ εκλεκτόν πρόγραμμα μόνος έξετέλεσε.
έδειξε περισσά πλειονεκτήματα τέχνης καί αισθήμα

τος. Επαιξε, κατά τύ πλεϊστον, το πρόγραμμα τοϋ
όποιου ή έκτελεσις κατά τάς διπλωματικά; έξετάσεις
τοΰ έξησφάλισε τύ μετάλλιον, άλλά τύ όποιον διά
πρώτην φοράν ήΐη έπαίζετο ενώπιον ακροατηρίου.
Επαιξε τοϋ Φράγκ τό «Prelude. Choral et Fugue >,
έπειτα έν νανούρισμα καί μίαν νυκτωδίαν τοϋ Σοπέν,
καί τήν περίφημου τού ίδιου «Σονάταν τοΰ θανάτου»,
ήτι; έγράφη τώ 1838 κατά τήν κοισιμωτέραν στιγμήν
τήλ ζωής τον.οτε άνεφάνη ή τυραννική του άρρώστεια,
Καί είς τίιν ιδέαν τού έπερχομένου θανάτου έγραψε
τά τέσσαρα μέρη τής συνθέσεω; του. Τό α'.Λιέρος
δεικνύει την άνησυχον σκέψιν του. ήτις έξυψοϋται είς
λυρισμόν. Τύ β', (scherzo), δεικνύει μίαν άλλοφροούνην τρόμου διά τήν ένέδραν τοϋ .θανάτου, άνάμικτόν μέ γλυκεΐαν μελωδίαν, άπηχούσινμόσεί φωνή
τι; μυστηριώδης, ή όποια ξεψυχά. Τύ γ'. μέρος
άποτελεϊται από τό θαυμάσιου καί γνωστότατοι* ΙΙένθιμονΈμβατήριον, τό πλήρες μεγαλοπρεπούς θλίψεως
καί παραπόνου. Εί; τύ δ'. μέρος (Finale) έμφανίζεται ό θάνατος με δλην τήν δύναμιν τή; πραγματικότητος. Τό μέρο; αύτό είνε «ή τολμηρότερα ίσως,
κατά τύν Poiree, μουσική σελί; ήτι; έγράφη έω;
τώρα».
Τήν υπέροχοι· αυτήν Σονάταν ό κ. Αγαπητός προσεπάθησε νά άποδώση. καί δέν ήμπορεϊ νά είπή τις
ότι ΰστερησε. Τύ μουσικόν ποίημα, τύ πλήρες αντι
θέσεων, δυνάμεω; άλλά και λυρισμού, είχε τεχνικά;
δυσκολία;, τάς οποία; μόνον μία λεπτή οσον καί
έντεχνος ερμηνεία ήτο δυνατόν νά ΰπερνικήση. Έκ.
των τεσσάρων μερών, τό scherzo έπαίχθη άρτιώτερον.
Κατόπιν έπαιξε τό καί 'πρύ r> νο; ύπ’ αυτού παιχθέν
Ερωτικόν βαλς του Μοσκόφσκη, έπεφύλαξε δέ δλην
τήν τέχνην του είς τήν Ουγγρικήν ραψωδίαν (άρ. 12)
τού Λίστ, ήτι; ήριιηνεύθη κατά δεξιώταιον τρόπον,
καί ή συναυλία έληξε μέ τρεΐ; μικρά; συνθέσεις τοϋ
Ντεμπυσσύ, α'ί-ινε; καί άλλοτε ύπ’ αύτοΰ έκτελεσθεϊσαι, είχον άρέθ|| πολύ.
— "II συναυλία τού Λυκείου τών Ελληνίδων, τοΰ
ερασιτεχνικού τμήματος, έλαμπρύνθη δια τή; συμμε
τοχής τής.έξοχου καθηγητρία; κ. Σ. Τσίλλερ, ήτις
εςιτελεσε δύο έργα τη;, τήν Fantuisie impromptu
καί τύ. θαυμάσιοι· Divertissement, διά τά όποια
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έγραψεν ή «Πινακοθήκη», δτε τό πρώτον έξετελέσθησαν. Η κ. Τσίλλερ έπαιξε πρός τούτοις καί τά ωραι
ότατα Themes τοΰ Βιενέζικου Βάλς αφιερωμένα εί;

τί|ν κ. Καρένιο, μέ μεγάλην τέχνην καί ευκινησίαν.
Ο βιολιστής κ. Βινδώρο; συνοδευόμενο; είς τύ πιάνο
ύπό τού κ. Κέπετζη έπαιξε μίαν σονάταν τού Μπετό
βεν, τήν Σισιλιάναν τοΰ Κρέϊολερ καί τήν Μαζούρκαν
τού Βενιάφσκη. Ή δεσποινίς Γ. Στίνη έτραγούδησε
μέ τήν συμπαθή καί μεταλλικήν φωνήν της μονωδίαν
εκ τού λΐεφιστοφελούς» τού Μποίτο, τήν παλαιόν γνω
στήν σερενάταν τοΰΓκουνώ Riez, riez», τήν Βιβαντιέραν τού Βενιάφσκη τήν υπενθυμίζουσαν τίιν Μασ
σαλιώτιδα. καί τής «Κοπελλάς τύ νερό· τοΰ κ. Σαμάρα. Τό άσμα τής δ. Στίνη ένεποίησε ζωηρόν έντύπωσιν.
— Ύπό τής καθηγητρίας κ. Φωκά, συμπραττούσης καί τής νεαρωτάτης κόρης της, έδόθη ή έτησία
συναυλία της είς τύ Δημ. θέατρον, ύπέρπληρες κό
σμου εκλεκτού. Τύ πρόγραμμα της ποικιλότατοι·,
περιελάμβανε καί τινα άλλοτε έκτελεσθέντα άσματα,
ώς καί άλλα, τό πρώτον έκτελούμενα. '.ι κ. Φωκά
έψαλεν
έξαιρετικώς τεχνικά τόν Βέρτερον (Les
lettres), τήν «Σαλαμπό» τοϋ Reyer καί τήν Μανόν.
Ή δεσποινίς Φωκά έτραγούδησε πολύ καλά μέ τήν
γλυκεΐαν φωνήν της έκ τής Λακμέ» τίιν μονωδίαν
τών κωδωνίσκων. Άμφότεραι έτραγούδησαν έν άρμονικότητι μετ’ εξαιρετική; έπιτυχίας μίαν δυωδίαν
άπό τά - Παραμύθια τού Όφμανν».
— Είς τύν Πειραιά έδόθη ή δευτέρα συναυλία
τών μαθητριών τού Πειραϊκού Ωδείου. Μετέσχον
αότής αί δ. Θεριόκοπούλου. "Ηβη Βυζαντίου, Έλ.
Σιμοπούλου, Μ. Κανδρή, Μ. Ιίρωτοπαπά αί όποίαι
έπαιξαν πιάνο, βιολί ή δ. Κωνσταντινίδου καί άπήγγειλεν ή δ. Φιλιππαίου. Χωρωδία έψαλλεν έν άσμα
τοΰ Σούμπερτ καί τύ «Γεφϋρι τού κ. Καλομοίρη.
— Ό κ. Γ. Λυκούδης είς τήν συναυλίαν του, ήν
έτίμησαν οί Βασιλείς καί έκλεκτότατον ακροατήριου,
έξετέλεσε μετά πολλή; δεξιότητος μίαν σονάταν τού
Biber (1644 1704), τύ Κονσέρτο τού Μένδελσον,
συνθέσει; τού Βάγνερ καί τού Σαίν—Σάν; καί τρεις
<ϊλλι*ς λεπτότατα; τοΰΚρέίσλερ. ΊΙ κ. Στράτου έρασιτέχνι; τού άσματος γνωστή διά τήν συμπαθή φω
νήν της, έτραγούδησε τύν -Βασιλέα τών ‘Όλν- τοϋ
Σούμπερτ, τύ ·1Ιρύ τή; μάχης» τοϋ Σοπέν καί συνοδευομένη ΰπό πιάνου καί βιολιού τραγούδια τοΰ
Μπράμς, τού Στράους καί μίαν berceuse τού Γρετσανίνωη. Έκτός προγράμματος έτραγούδησε τό
Μάνα καί Ι’υιύς» τοϋ κ. Σάμάρα. ό δέ κ. ,λυκούδης
έπαιξε τύν ,Αετόν» τού κ. Καίσαρη, ΰ.τύ τάς αδιά

κοπους ζητωκραυγής τού ακροατηρίου.
— Ό κ. Ί. Μπιστιντούί κατά τήν συναυλίαν του
τήν δοθεΐσαν ι ί; τίιν αίθουσαν τού ’Ωδείου έξετέλεσε
το εκλεκτόν πρόγραμμά του μετά πολλής έπιτυχίας.
Αιεκρίθη Ιδίως εί; το Prelude et Fugue τοϋ Μπάχ,
τύ όποιον έπαιξε ν άνευ συνοδείας πιάνου, καί είς τύ

δυσκολίατατον Κονσέρτο τοϋ Σαίν -Σάνς. Περίσσειαν
αισθήματος έδειξε εί; τάς τρεΐ; τελευταία; συνθέ
σει;, το -Νανούρισμα» τοϋ Φωρέ, τήν «Άλάμπραν»
τοΰ Μοναστέριο, άμφότερα διι'ι πριότην φοράν έκτε
λούμενα καί είς την Μαζούρκαν- τοϋ Ζαρζίκη. Έκτύς προγράμματος έπαιξε τήν «Σερενάταν» τοΰ Σγκάμπατη. Τής συναυλίας μετέσχεν ή κ. Μουτούση, ή
οποία έπαιξε εν ’Ιντερμέτζο καί μίαν Ραψωδίαν τοϋ

Μπράμς, τό «Λυκόφως» τοϋ κ. Μαρσίκ και έν Βάλς
τοΰ Σοπέν.
— Ύπό τήν προστασίαν τής Λ. Β. Υ. ΙΙριγκηπίσσης Άλικης έδόθη ή συναυλία τής δεσπ. Μαργα
ρίτας Κορτέση. αριστούχου τού άσματος τοΰ ’Ωδείου
’Αθηνών, έμφανιζομένης τό πρώτον ήοη πρό τοΰ κοι
νού. Έτραγούδησε μέ πολύ αίσθημα τοΰ Χένδελ. Μπε
τόβεν καίΧάϋδν άσμάτια έν αρχή, έπειτα Σούμπερτ
καί τήν «Πιστήν καρδίαν» τού Μπράμς, μονωδία; έκ
τής«Άλκήστιδος». τή; Καβαλλαρίας Ι’ουστικάνας καί
τοΰ «Σίδ».'Ελληνικά άσματα έτραγούδησε τήν «Γρηά
ζωή» τού κ. Καλομοίρη καί τό «Μάνα καί Γυιός»
τού κ. Σαμάρα. Ή δεσπ. Ζαρειφοπούλου, συνοδευομένη ΰπό τού κ. Σκόκου, συνέπραξε διά της έκτελέ

— Άπέθανεν είς Άθήναί ύπαλαιό; δυκιμώιατο;
δημοσιογράη ος Αριστείδης Παναγιωτίδη;, πολίτικο;
καί οικονομολογικός άρθρογράφος άλλοτε τής ’Ακρο
πόλεως». διατιλέσας τοιούτος μέχρι τής εισόδου του
είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν.
— Γενο,ιένων τών αρχαιρεσιών τοϋ Συνδέσμου
τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών» έξελέγησαν πρόεδρος ό
κ. Γ . Ίακωβίδης,
.
.. αντιπρόεδρος ύ γλύπτης κ. Θ. θω·
μόπουλο;· γενικός γραμματεύς ό ζωγράφος κ. Δημ.
Δήμος, ειδικός γραμματεύς ό γλύπτη; κ. Κ. Φώσκολο;, ταμίας ό άρχιτέκτων κ. Γ. θεοδωρίδη; και σύμ
βουλοι οί ζωγράφοι κ. κ. Ν. Λύτρας. Σ. Καντζίκ.ης καί
«εόφρ. Τριανταφυλλίδης καί οί άρχι-έκτονες κ. κ.
Β. Μάζη; καί Δ. Τσεκεύρας.

σεως τεσσάρων τεμαχίων.
— Είς τόν Πειραιά έπανελήφθησαν αί συναυλίαι
τής κ^ωκά καί τοΰ κ.Τριανταφύλλου.
2^*0 συμπαθής βαρύτονος κ. ΙΙέτρ. Μπότασης μάς

νδωσε ευκαιρίαν νιι άκούσωμεν καί πάλιν τίιν γλυ
κεΐαν καί επιβλητικήν φωνήν του. Τό πρόγραμμα τή;
συναυλίας του, πλούσιον καί ποικίλοι·, άπηρτίζετο
άπύ άσματα 'Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά καί Ελ
ληνικά, ών τά πλεϊστα τό πρώτον έξετελέσθ ησαν.
Ήρχισε μέ θρησκευτικά; μονωδίας τού Piccini. του
Σκαρλάτι, τού Caldara, τοΰ Ιίεργολέση, τοΰ Μπετό
βεν καί άλλων τοϋ ΙΙΓ αίώνος μουσουργών διά νά
καταλήξη εί; τούς νεωτέρου; Ρουμπινστάϊν, Μασσενέ
καί Τομείς. Μέ εξαιρετικήν έπιτυχίαν έψαλε τοϋ Μπε
τόβεν τό γνωστόν In questa tomba, τήν μονωδίαν τών
Προσκυνητών τής Μέκκας τοϋ Γλούκ, μίαν romance
άπό τό Jongleur <le Notre Dame τοϋ Μασσενέ καί
μονωδίαν τοΰ «Άμλετ». Είς τύ τέλος έτραγούδησε μέ
πολύ αίσθημα τρία Ελληνικά τραγούδια, τύ Λαγιαρνί,
εν τοΰ Σαμάρι κιί τόν «’Αετόν» κατά διασκευήν τοϋ κ.
Συναδινοϋ. Τό άσμα τοΰ κ. Μπόταση συνώδευεν ό κ.
Φαραντατος, δστις καί έξετέλεσε μέ: τήν γνωστήν δεξιότεχνίαν του πέντε τεμάχια, έν οί; καί τήν «1 riana
του "Αλμπενιτζ.
7-Τής δευτέρα; συναυλίας τής όρχήστρας τού ’Ωδείου
Ζ 'Αθηνών τήν διεύθυνσιν, άναχωρήσαντος τοΰ κ. Μαρ
σίκ, άνέλαβεν ό κ. Σ. Βαλτετσιώτης, φιλοτιμηθεί;
δπως άνταποκριθή είς τάς βαρεία; υποχρεώσεις άς
συνεπάγεται ή διεύθυνσις μιά; πολυμελούς ορχήστρα;,
ϊνα ό Έλλην μαέστρος μ ή ΰποληφθή τού ξένου προκατόχου του. Τό πρόγραμμα ΰστέρησεν έν τούτοις είς
επιβολήν. Τό καλλίτερον μέρος αύτοΰ ήτο τό Κον
σέρτο (άρ. 5) τοΰ Σαίν-Σάνς, άρκετά δύσκολον, έκτελεσθέν ΰπό τής δ. Ήβης Πανά καί τής ορχήστρα;
μετά τήν εισαγωγήν τοΰ «Ρούϋ Μπλάς». Ή δ. ΙΙανά
έδειξε μεγάλην τέχνην μέ τό έλαφρύν παίξιμό της,
άρμονισθέν μέ τό σύνολον τής όρχήστρας. ’Ιδίως τό
δεύτερον μέρος τής συνθέσεως υπερήρεσε. Έπηκολούθησαν αί «Scenes pittoresqueso τοϋ Μασσενέ,
άρκετά χαρακτηριστικοί, ιδίως ί) γ' (Angelus) διά
τήν ποίησίν καί ή δ', ή άπεικονίζουσα δλην τήν
τρέλλαν τής Βοημικής εορτής. Ή δ. Ήλ. Παπαγεωργακοπούλου (Γεωργό έπί τό συντομώτερον) ήτις είχε
πολύν καιρόν νά έμφανισθή, έτραγούδησε συνοδέύοντος
τού κ. Φαραντάτου έκτενή μονφδίαν έκ τής δ .πράξεως
τού «Sigurd» τοΰ Γερμανού συνθέτου Reyer, μέ μεγά
λην επιτυχίαν Μέ τύ καί άλλοτε παιχθέν πασίγνωστον
έμβατήριον τού -Τανχάουζερ» έληξεν ή συναυλία.

Ό κ. Rene Brancour έδημοσίευσεν εί; τύν Πα
ρισινόν Χρόνον· τά; τελευταία; εντυπώσεις περί
Παρισίων τοϋ Σοπέν, έπ’ εόκαιρία τή; επετείου τοΰ
θανάτου του, καθ' ήν οί θαυμαστοί τού ρωμαντικοΰ
μουσουργοί· συνεκεντριόΟηοαν είς τύ έν τιο νεκροτσφείιρ Pere Laehaise τάφον του, ον κοσμεί τοΰ γλύ

πτου Clesingcr Οαυμάσιον συμβολικόν άγαλμα τής
Θλίψεω; έν τών άριστουργημάτων τής ρωμαντικής τέχνης διά τήν στάσιν καί τήν έκφρασιν, τή;
θλίψεως, ή όποια ένέπνευσε τά; «Νύκτας τοϋ Μυσσέ
καί τιι; Nocturnes» τοΰ Σοπέν.
Ό μέγα; αισθητικός μουσουργός δστις ητο κατά τύ
ήμισυ Γάλλος, γράφει ό κ. Brancour, διότι ό πατήρ
του κατή/ετο έκ Λορραίνης, ήγάπα τίιν Γαλλίαν.
Κατά τό τελευταίο/έτος'τής ζωή; του έν μέσω τών
άλλων προκαταλήψεων αίτινες έπλήρουν τήν σκέψιν
του, ί| Γαλλία είχεν ένδιαφέρουσαν θέσιν. Εϋρίσκομεν είς τήν άλληλογραη-ίαν τού με/άλου Διδασκάλου
μέ τήν κόρην τή; Γεωργία; Σάνδ τήν συζευχθεϊσαν
τόν γλύπτην Clesinger ενδιαφέρουσας ειδήσεις διά
τήν ύγείαν του, ώ; καί αναμνήσεις τοΰ μουσικού του
σταδίου. ’Ιδού εν απόσπασμα, άιρορών τίιν ασθένειαν
του, έξ ής πολύ υπέφερε. «Είμαι περισσότερον αδύ
νατος, άφ’ δτου μ’ έγνωρίσατε. Οί ιατροί μέ κατα
διώκουν, είμαι χρισμένος ένεκα τών νευραλγιών, έχω
δύσπνοιαν, δέν κοιμούμαι καί άπό τής 1 Νοεμβρίου
δέν έγκατέλειψα τύ δωμάτιόν μου. έκτός μιά; ημέ
ρας, καθ’ ήνέπαιξα μίαν ώραν είς τίιν συναυλίαν τών
Πολωνών». Οί Ορμητικοί παλμοί τής καρδίας του τω
έδιδαν τεχνητά; δυνάμεις' άλλ’ ό χειμόιν ήτο δΓ αυ

τόν σκληρός. Άπό^τοΰ Ίανουαρίου 1849 άνέμενεν ως
λύτρωσιν τήν άνάπαυσιν. Τήν -1 ’Ιουλίου χρονολογεί
ται ή τελευταία επιστολή του πρός τήν κ. Glesinger,
τήν 16 ’Οκτωβρίου εύρε τήν ποθητήν καί «ιωνίαν

γαλήνην.
— Ό υίύ; τού θανόντος Αμερικανού πολυεκατομ
μυριούχου Πίερπον Μόργκαν εκποιεί τμηματικώς τάς
πλουσιωτάτας καλλιτεχνικός σύλλογός τοϋ πατρός
του. Οΰτω έπώλησεν ήδη αντί 7,125,000 φρ. τήν πε
ρίφημου σειράντών πέντε panneaux τοΰ Φραγκονάρ.
ΊΙ συλλογή τών έκ πορσελάνης κομψοτεχνημάτων
ήγοράσθη ΰπό συνδικάτου έρασιτεχνών έν Λονδίνφ
άντί 18 εκατομμυρίων. Είς τύν Αμερικανικόν οίκον
French έπώλησε άντί 12,000,000 φρ. τεσσαράκοντα
τάπητας Γαλλικού; τοϋ ΙΓ αίώνος. 'Ο υίό; Μόργκαν
έχ,ίοισε εί; το Μουσεϊον τή; Νέα; Ύόρκης τρία έργα
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μεγάλη; αξίας: Τίιν Παναγίαν τοϋ Ραφαήλογ, προερχομένην έκ τής μονή; τοϋ Αγ. Αντωνίου τή; Περούζης, τήν έχονομ τζομ’νην Κανάγιάν τοϋ εκατομμυ
ρίου» ένεκα τή; εξαιρετική; διά τήν έποχήν έκείνην
τιμής, ήν εζήτησεν ό κτήτωρ αύιή; βασιλεύς τή: Νεαπόλεως. ϊνα τήν πώληση εί; τό Λοϋβρον τάς παραμονά; τού πολέμου τοϋ 1870. Τήν Παναγίαν αύτήν ό
Πίερπον Μόργκαν είχεν εί; τήν ιδιοκτησίαν του άπό
δεκαετίας. Τά άλλα δωρηδέντα έργα είνε έν Επιτύμ
βιοι· καί μία Pietii, γλυπτικά Γαλλικά έργα τών άρ.
χών τοϋ ΙΣΓ'. αίώνος. έκ’μ ιρμόρου. λίαν χαρακτη
ριστικά.
— 'Π ’Ιταλία απέκτησε νέον Μουσείον. ιό κομψόν
άνάκτορον τή; Βενετίας «C:i d’orO . Τό Οαυμάοιον
αύτό κτίριον τοϋ ΙΕ’ αίώνος είνε ιδιοκτησία τοϋ βα
ρόνου Franchetti, όστις τό είχε διακοιμήση μέ πολύ
τιμα έπιπλα, τάπητας, εικόνα; καί άγάλματα. Έκ τών
έργων ι'ίτιτα τό κοσμούν διακρίνονται ό Αγιο; Σεβα
στιανό;» τοϋ Μιντέντα, μία ’Αφροδίτη τοϋ Τισιανοϋ.
ή Μαστίγιοσις τοϋ Ίησοϋ» τοΰ Σινιορέλι, μία προ
σωπογραφία ευπατρίδου ύπό τοϋ Βάν — Δύκ καί άλλα.
Ό φιλότεχνο; βαρώνο: έδιυρήσττο ιό πολύ'ίμον του
άνάκτορον είς τό Ιταλικόν Έθνος.
— Κατά τόνλήξαντα μήνα πέντε νέα ονόματα προσετέΟησαν εί; τόν κατάλογον τών εν τφ πολέμιο πεσόντιον Γάλλων λογοτεχνών. Έφονι-ΰΙΙησαν ό λοχαγό;
’Αλβέρτο; Cassagne, συγγραφεύς τώνέργων, περί τή:
μετρικής τοϋ Βωδελαίρ. περί τή: θεωρίας τής Τέχνη;
διά τήν Τέχνην παρά τοΐ: ριομαντικοΐ:, περί τών πολι
τικών Ιδεών τοϋ Σατωβριάνδου. Ό’Αλβέρτο; Daniel,
συνεργάτης τής 'Εβδομαδιαίο; Επιδεωρήσεως . Ό
Ευτύχιο; Hazier, καθηγητής, συγγραφεύ; περισπουδάστου έργου περί τοϋ ΙΙασκαλ. Έπίσης έφονεΰίίησαν
οι Γάλλοι συγγραφείς Ερρίκο; Genet καί Ροβέρτο;
Gautliiot.
— Έν Φιλαδέλφεια Ο.ϊ στηί'ή τό άγαλμα τοϋ Ααφαγέτ, πρό; τιμήν τοϋ Γαλλικού ηρωισμού.
— Ούδεμία άλλη φιλολογία έχει τόσας γραφούσα;

γυναίκα;, οσας ή Ιταλική. II φιλολογία αύτίι πενΙΙεΐ
διά τόν θάνατον τής γονιμοτάτης είς ώραΐα έργα Κα
ρολίνας Ίνβερνίτσιο. άποΟανούσης εί; Κούνεο. Αί
Ίταλικαί εφημερίδες γράφουν πολλά περί τής ζωή;
καί τοϋ έργου τή; έκλιπούίη; λόγια;. Τό μάλλον
ένδιαφέρον οημεΐον είνε ή μέθοδο; μέ τήν όποιαν
είργάζετο ή δημοφιλής μυΟιστοριογράφος. Πρό παν
τός αναζητώ τόν τίτλον—είπε κάποτε ή ιδία εί; μίαν
συνέντευξίν της—διότι φρονώ οτι ε*: ωραίο; τίτλος
αποτελεί τό ήμισυ τή; έπιτυχία; ίνός λαϊκού μυθι
στορήματος. Επειτα μοϋ παρουσιάζεται αμέσως τό
πεδίου τή; δράσε >ς. ΊΙ μεγαλειτέρα δυσκολία μου
είνε ο πρόλογο;, όστις πρέπει να έξεγείρι.ι :ΐ αρχή;
τό ένδιαφέρον τού άναγνώστου. Έπειτα ή κίνηοι;
τών ηρώων μου ι’ιρχίζει με καταπληκτικήνγοργότητα,
οΰχί όμως καί άνευ συγκινήσεων. Λαμβανω ενεργόν
μέρο; εις τίινζωήν τών ηρώων. πάσχω ή χαίρω μαζύ
των καί αισθάνομαι ότι όντως παρευρίσκομαι είς
τάς σκηνάς. τάς όποια; περιγράφω. Δια τούτο άναγκάζομαι νά διακόπτω ενίοτε την εργασίαν μου. όπως
συνέλδω έκ τή; συγκινήσεω;. Όταν έγραψα τό Φί
λημα μια; νεκρά; έλαβα τόσον ζωηρόν μέρο; εί; τιήν
έντύπωσιν τοΰ άτυχους νεκρτοθάπτου όστις διερχόμενο; τούς ατραπούς τοϋ κοιμητηρίου ένόμιζεν ότι
ακούει άπό όλους τούς τάφους τήν ίδιαν φωνήν: < Κι.

έγω έϋάφτηκα ζωντανός : >—ώστε τήν ημέραν εκεί
νην συνέταξα τήν διαθήκην μου. Είς αύτήνάναγράφω
ιός τελευταία? δέλησίν μουνι’ι μή ταφώ πριν παρέλΙΙουν τέοσαρες ήμέραι άπό τοϋ θανάτου μου. Παρήλ
ιοι1 εκτοτε τόσα έτη καί ή τρομερά εκείνη έντύπωσις
διατηρείται ζωηριι είς τήν μνήμην μου.»
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έκ τοϋ μουσείου Τεγέας έκλάπη μία ίίαυμασία
γυναικεία κεφαλή υψους 0,30 μ. ήτι; είχεν εύρεδή ύπό
τής Γαλλικής σχολή; τφ 190.1 παρά τόν έν τώ χωρίιρ
ΙΙιαλί κείμενον ναόν τής Άλέας Άίΐηνάς.τόν υπό τοϋ
Σκόπα κτι.τΙΙέντα. ΊΙ κλαπεϊσα κεφαλή έχει σχήμα
ελαφρώς μεμηκυσμένον, έπιμήκεις ρεμβώδεις οφθαλ
μοί·;, ήμιονεωγμένα χείλη. ΊΙ χάρις τών κομιρών κυ
ματοειδών γραμμών είνε θελκτική. Είς ποιαν ανήκει
ή κεφαλή είνε αμφίβολον. ΎπεστηρίχΟη βασιμότε
ροι ότι είνε τή; Ύγιείας.
Τό Υπουργείου τής Παιδείας προεκήοιιξεν αμοι
βήν Ι,όΟιι δρ, είς όνιινα υπόδειξη τόν κλέπτην ή τό
μέρτις εί; ί, επωλήΐΐη αυτή.
— Έξελέγη σύμβουλος τή; ’Αρχαιολογική: "Εται
ρείας είς άντικατάστασιν τοϋ άποβιώσαντος Γ. ΙΙαπαβασιλείου, ό κ. Α. ’Αδαμάντιου.
Έν Γενική συνελεύσει τή; ’Αρχαιολογικής 'Ε
ταιρείας. ή; προήδρευσεν ή Λ. Μ. ό Βασιλεύ; έχων
παρ’ αύτώ τον Διάδοχον καί τίιν πρίγκηπα Νικόλαον,
ό Γεν. γραμματεϋ; τή; Εταιρεία; κ. II. Καββαδίας
άνέγνωσε έκθεσιν τών πεπραγμένων. έκΟέσα; τά απο
τελέσματα τών ένεργηίίεισών ύπό τής 'Εταιρείας κατά
τό λήξαν έτο; άνασκαφών.
- Τό Ύπουργεΐον τή; Παιδείας διέταξε τίν συν
έχιση· των άνασκαφών είς τό Μαντεϊον τής Δωδώνης,
ως καί τών παρά τόν Ίλισσόν, όπου άνευρέίΐη εσχά
τως ό αρχαίο; Βυζ. ναός.
— Εργάτη; σκαπτών παρά τήν Δραπετσώνα τοϋ
Ιίειραιώ; άνεϋρεν άγαλμα παριστάνον γυναίκα κοιμωμένην μέ σταυρωμένα; χείρας καί κεκλιμμένην
τήν κεφαλήν.
— Ό κ. Α. Φιλαδελφεύς ώμίλησεν έν τή ’Αρχαιο
λογική Έταιρίφ περί τών άνασκαφών τής Νικοπόλεως.
Ό κ. Μ. Ρε’ίνάχ τής Γαλλικής 'Ακαδημίας έμελέτησεν εσχάτως τάς διαφόρους παραδόσεις, σχετικά;
μέ. τόν θάνατον τή; ερωμένης τοϋ <-)ησέω; καί έσταμάτησεν είς εκείνην, τήν όποιαν αναφέρει ό Παίων
ό έξ Άμαίΐοϋντο; τή; Κόπρου. Κατά τον Παίονα. ή
’Αριάδνη άπεβίωσε κατά τόν τοκετόν είς ΆμαΙΙοϋντα.
όπου ό <-·ι;σεύ; ήναγκάσΟη νά αγκυροβολήση. Αί λεπτιηιερίΊΐιι τά; οποίας δίδει ό Παίων πρέπει νά έλήφιΐησαν άπό έν πρόγραμμα εορτή;, εί; τήν οποίαν ή
Άρι ιδνη έπαιζε τόν ριόλον εφήβου. II μεταμφίεσι;
αύτη ήτο συχνή εί; τά; διαφόρου; ιεροτελεστίας τών
αρχαίων ειδωλολάτρων καί τούτο έξηγεϊ διατί χαρα
κτηρίζεται ώ; «βδελυρά· ύπό τοϋ Μωσαϊκού Νόμου,
τόν όποιον έπεκαλέσίίησαν οί δικασταί τοϋ Ρουέ-ν
κατά τής Ιωάννας Λ’ ”Αρκ. Ή άπαγόρευσις αύτη,
λέγει ό κ. Ρε’ίνάχ. τής όποιαν διατηρούν οί Αστυνο
μικοί μα; κανονισμοί, ουδόλως έχει τήν πηγήν τη;
είς τήν φροντίδα τής εύσχημοσϋνης, άλλ’ είς τίιν φ ρί
κην τής βιβλικής σκηνοθεσίας διά παν δ,τι χαράκτη
ρίζει τίιν είδωλολατρικήν θρησκείαν.»
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ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Είς τήν Λογοτεχνικήν βιβλιοθήκην της « Αγχνοατ» έξεδόθησαν με πολλήν επιμέλειαν νέοι τομοι :
Ό Έρνάνης , τό περιπαθέστερον λυρικόν εργον
τού Βίκτωρος Ουγκιό, ον αναγνωρίζουν όλοι οί κρι
τικοί ώς πατέρα τής Γαλλικής φιλολογίας. Ιόύ έργου
αύτοΰ, τύ όποιον συνεκίνησε Ολοκλήρους γενεάς, τήν

μετάφρασιν έφιλοτέχνησεν είς Αραιούς στίχους

ο

γλυκύς ποιητής κ. Πολέμης.
II
'Επικίνδυνος Ηλικία-, μυθιστόρημα τήΔανίδος Μικαέλι προξένησαν τήν μεγαλειτεραν εντνπιοσιν μεταξύ τού αναγνωστικού κόσμου, δτε τό πρώ
τον έδημοσιεό&η. Μέ μεγάλην παρατηρητικότητα και
πολλήν τόλμην ερευνώνται τάαδυτα τής γυναικείας ψυ
χής. Ή συγγραφεύς, άγνωστος καί είς αυτόν τον φι
λολογικόν κόσμον τής πατρίδο; της, κατέκτησε διά
μιας μέ τό έργον αύτό τήν φήμην. Εκτοτυ η ‘’Επι
κίνδυνος ηλικία · μετεφράσθη είς όλα; τάς γλωσ
σάς, άφοΰ πρώτος ό πολύς Πρββώ τήν μετέφρασεν
είς τίιν Γαλλικήν μέ κολακευτικότατου πρόλογον.
Τά “Ανϋ·η τον Καχοϋ-. τού Καρόλου Μποντελαίρ, τού μεγάλου λυρικού ποιητού, τού όποιου παρά
τύν κρότον τών τηλεβόλων τοϋ Ευρωπαϊκού πολέ
μου. οί φιλολογοϋντες καί φιλαναγνώσται έν Γαλ-

λίρ δέν παρέλειψαν νά εορτάσουν τήν πεντηκονταετηρίδα. Άπό τήν μίαν καί μόνην αθάνατον συλλογήν
τήν όποιαν μάς έ.δώρησε μετά θάνατον ό μέγας ποιη
τής, άπό τήν συλλογήν τών «Άνθέων τού Κακού·,
περί τιί τεσσαράκοντα ποιήματα, τύ μέλι καί τό δά
κρυ τών άνθέων αύτών, συνέλεξε καί μετέφραφεν ο
γνωστό: ποιητής κ. 1’εωργ. Σήμηριώτης.
_
Τζίννυ Θεοτόκη. Εις το περιπετειώδες αυτό μυ
θιστόρημα ή θεότρελλη κόμησσα Τζέννυ Θεοτοκη,
ήτις είχεν αναστατώσει τήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν
τών πρώτων έτών του "Οβωνος μέ τήν ενμορφιάν
της, μέ τάς τρέλλας της, μέ τόν πλούτον της, μέ
τούς έρωτός της. ή χαριτωμένη ’Εγγλέζα. περιγρά-

φεται πιστώς ύπο τού κ. Πολυβίου Δημητρακυπουλου. Ή -Τζέννυ Θεότόκη» είνε συνέχεια τού μυθι
στορήματος τού ίδιου συγγραφέως Ή Δούκισσα τής

Πλακεντίας’. τό όποιον ίγινεν ήδη ανάρπαστου, πε
ριγράφει δέ καί τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν τοϋ 184.>
μέ Ζωηρότατα χρώματα. ώστε ό αναγνώστης νά την
αισθάνεται καί νά τήν ζή·
Είς τάς εκδόσεις τής Άγκύρα;· προστίθεται νεα
σειρά, ύπο τόν γενικόν τίτλον «Παιδική Βιβλιοθήκη-.
Πόσον αισθητή είνε παρ’ ήμϊν ή έλλειψις πράγματι
καταλλήλων βιβλίων διά τόν κόσμον τών παιδιών, τόν
•λεπτότεροι' καί δΓ αύτό έχοντα άνάγκην. τής μεγαλν
τέρας προσοχής βίς τά άναγνώσματά του. είνε ήδη

γνωστόν καί πανθομολογημένον.
11; πρώτον ίργον είς τήν Παιδικήν βιβλιοθήκην·
εκυκλοφόρησε κομψός τόμος περιεχων τρία διηγήματα
τής κ. Ιουλίας Δ. Δραγούμη, ύπό τόν τίτλον Τρία
παιδιά». Ή συγγραφεύς ήτις τύ πρώτον ηδη εμφανί
ζεται, είς τύ έργον της άποδεικνύει παιδαγωγικήν
ικανότητα. Είς ύφος ομαλόν, άφηγηματικότητα απλήν,
μέ περιγραφάς επιτυχείς, συνενοί τύ διδακτικόν και
τό ένδιαφέρον εί; τά τρία διηγήματα τά όποια είνε
κατά σειράν δημοσιεύσεοις ή Ματίνα. ύ Άλέκος, ο
Παύλος. Άλλ’ έάν ήθέλομεν τύ αναφέρει κατά σει
ούν αξίας, 0ά άνεγράφομεν πρώτον τόν Παύλον, έπειτα

τήν Ματίναν καί κατόπιν τύν Άλέκον.

Λ

λής Έφημερίδος» δύο διατριβαί τού έφορου τών αρ
χαιοτήτων κ. Άλ. φιλαΑελφέως. Ή μία πραγμα
τεύεται περί τεσσάρων αναγλύφων προτομών αίτινες
μετεκομίσθησαν είς τό Έθν. αρχαιολογικόν μουσεϊον
’Αθηνών, άφοΰ έπί δύο έτη έμεναν είς τά άζητητα
εμπορεύματα τού τελωνείου Πειραιώς και άς ό κ. Φιλαδελφβύς άποδεικνύει κίβδηλα έργα. Η άλλιί δια
τριβή περιλαμβάνει περιγραφήν τής κατά ιάς ύπ αύ
τοΰ ί-νεργηθείσας άνασκαφιις τής Νικοπόλεως ευρε-

θείσης άρχαιοτάτης Χριστιανικής Βασιλικής.
'Υπό τοϋ αυτού συγγραφέως έξεδόθη καί περι
γραφή τών Χριστιανικών μνημείων Πρεβέζης.

Ά
Νέα εκδοτική εταιρεία ύπό

Φιλολο-

τύν τίτλον

γιχή Κνψέλη> ίδρύθη, έμφανισθεϊσα διά σειρά; εκ
λεκτών έργων, ίίς κομ-μοδεμένου; καλλιτεχνικούς καί
εύΟηνοίς τόμους. Σκοπός της είνε νά δώση είς τό
Ελληνικόν κοινόν άνεγνωρυμένης αξίας έργα τής
ίδικής μας καί τής ξένης φιλολογίας. Έξεδόθησαν

ηδη : II ·Ύβίτ· τοϋ Γκύ ντέ Μωπασσάν κατά
μετάφρασιν τοΰ κ. Νοννότ. έν ή ό μέγας διηγηματογράηος έχε· ιός θέμα τήν προκατάληψιν ήτις βαρύ·
νει τά τέκνα έξ αίτιας τής Ατιμίας τών γονέων.
Αί «Ατυκαί Νύχτες' τού Δοστογκέφσκη, κατά
μετάφρασιν τού κ. Φραγκοπούλου. άπό τά ωραιότερα
εργσ τού Ρώσου συγγραφέως, έν ώ έξελίσσεται ή Ιστο
ρία περιπετειώδους έρωτος καί άφοσιωσεω-.
Αί Κουρασμένε? ψνχές. πρωτότυπον εργον τοΰ κΆν3ρ ΜαρχέΠου, όστις μέ πολλήν ψυχολογικήν παρατήρησιν έρευι·ά τούς τύπους εκείνους, οί όποιοι
ωθούμενοι άπό τύ άγνωστον τής ζωής απογοητεύονται·
■Αναλύονται είς σειράν διηγημάτων οί χαρακτή

ρες με ρεαλιστικήν τέχνην.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΗΑΙΟΗ
Δηλοποιεί οτ·.

Έπ·.τ?ο-ή; ο-.α

τής τυσταΟείσ/.ς κατά νόμο7

τήν

/ο?ήγΛ«Γ/ εκλογικών Δι-

'ίΛίαρίων, έογαζοαέντ,ς καθ’ έκάστην έν ^ατώ>
αιθουσών τού Δηυ.αοχείου άπό τής 9 —Γ- π. [*·
κα1 3 — 5 1)2 [Λ. ;λ, προσκαλούνται οί βουλό[ΐενοι ό’πως ποοσέρχωντα·. κατά τάς άνω ώοσί

αβτά τών κεζανονισαένων π’.στοπο'.ητικών κα’φωτογραφίας πρός λήψ·.ν τών έκλογικών αυτών

βιβλιαρίων.
ΆΟήναι 3 Ιανουάριου 191 ι

Ό Δηααργών Γ. -■%·- Ί’σό/.Χς

cTaHMAPXOX

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Δηλοποιά διι
Κατ’άνακοίνωσίν τού Οικονομικού

Αθηνών ή ζήλωσις τών οικοδομών
έντός τού

αηνός Φεβρουάριου.

Έφορου
ένεργεΐται

Καλουαεν όθεν

τους συνοηΰότα; ήαών όπως προσέλΟωσ-.ν εις το

Κατάοτηαα τής Δημαρχία; καί έπιοώσωσιν ε;α-

προθέσμω'ς τάς δηλώσεις

των

πρός

αποφυγήν

τών εκ παραλείψεως συνεπειών.
Ό Δήμαρχων
Γ. ΤΣΟΧΑΣ

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ί Α Γ Γ Λ I Κ AS- Δ A Ν Ε I Α ί
lovf Ήγγυημένον διά χρεωγράγων ουδετέρων Κρατών. 'Ονομαστικόν κεφάλαιον καί τιμή
πωλήοεως Δολλάρια 100. 'Εξοφλητέου εντός διετίας είς Δολλάρια χρυσά. Τόκος 5 ο)<>.
2ον) Εσωτερικόν είς Λίρας Αγγλίας. 4ι’δνομαότιχυν κεφάλαιον Λιρών 100 θά καταβληθούν
Λίραι 95. Τόκος 5 ο)ο. ’Υποκείμενον είς τόν φόρον τοΰ εισοδήματος
Δον) ’Εσωτερικόν είς Λίρας Αγγλίας. Δι' ονομαστικόν κεφάλαιον Λιρών 100 Οά καταβλη
θούν Λίραι 1(10. Τόκος 4 ΟιΟ. ' Απηλλαγμένον φόρου εισοδήματος.
Οι μή διαμένοντρς μονίμως είς ‘Αγγλίαν δεν υποβάλλονται είς τήν πληρωμήν φόρον εισοδή
ματος καί διά τά δύο πρώτα Δάνεια.
Διά πλεϊονας πληροφορίας άπευθνντέον εις τήν ΛΑ'ΓΚΙΙΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ, ήτις καί δέχεται
τάς έγγραφός.

ΑΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ THE ΕΛΛΑΛΟΣ
1917—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΚ ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών
400,()00
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2.000 γραμμάτιά άξίας δραχμών
200,000
"Εκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμαται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρείΐή εις τέσσαρα τέταρτα
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.
Κ€ΡώΗ €ΚΑΣΤΗΣ Τ9Ν ΚΛΗΡΟΣ€9Ν

Έν ίίλω
Δραχμαΐ
80,000
80,000
έξ
1
20,000
1
έξ
20,000
άπό
5,000
2
, 2,500
6,000
6
άπό
1,000
6,000
15
άπό
400
5,000
25
άπό
200
78,000
1950
,
άπό
40
200,000
2000
*Η πρώτη κλήρωσις γενήσετ/· τή 30 'Απριλίου (13 Μαίου) 1917, ή δευτέρα τή 18 Ιουνίου
(I Ιουλίου) 1917, ήτρίτη τήν 30 Ιουλίου (12 Αύγουστου) 1917, ή τέταρτη τή 24 Σεπτεμβρίου (7
’Οκτωβρίου) 1917, ή πέμπτη τή 26 Νοεμβρίου (ΟΔεκεμβρίου) 1917 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου
1917 (13 Ίανουαρίου 1918).
Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ϊδια άκέραια γραμμάτια. πωλοόμενα άντί τεσσάρων
δραχμών, ίσχΰοντα δι’ όλόκληρσν τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινεις τέταρτα γραμματίου,
τιμώμενα άντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είζ τθ τέταρτον τοΰ κέρδους.
Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τήξ κληρώσεως, παραγράφονται
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.
Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιΰς έπί/προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν
ειδικής μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσιςέπί τοϋ τιμήματος αυτών 15 ο)ο, είς δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιαήματος γρααμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημιίτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.
Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφείον Λαχείου τού
Έ&νικοΰ Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, ‘Υπουργεΐον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Κέρδη

Τνποις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — ΕύριπίΔου 3, Ά^ήναι.

