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Επι τή ενάρξει άπο 1ης Μαρτίου τοϋ 
νέου εκδοτικού έτους—δέκατου ογδόου— 
της «Πινακοθήκης», παρακαλοϋμεν θερ
μώς τους κ. κ. συνδρομητάς, όπως άπο- 
στειλωσι μετά τήν λήψιν τοϋ παρόντος 
τεύχους τήν συνδρομήν των, ένισχύοντες 
οΰτω τδ έργον ημών, προσκόπτον είς τάς 
δυσμενεστάτας εκδοτικός συνθήκας,ένεκα 
τής πολεμικής καταστάσεως.

Επίσης παρακαλοϋμεν και τους ολί
γους καθυστεροΰντας έτι τήν συνδρομήν 
τού παρελθόντος έτους δπως, άνευ άλλης 
ύπομνήσεως, έξοφλήσωσι αύτήν έντδς 
μηνδς άπό σήμερον, δηλοϋμεν δέ δτι θά 
διακόπτεται ή αποστολή τής «.Πινακο
θήκης» είς πάντα καθυστεροΰντα. Μέ 
τας υπέρογκους δαπάνας τής έκδόσεως, 
δέν εϊνε δυνατόν νά στέλλωμεν Ιφεξής 
ψύλλον άνευ προπληρωμής.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

= ίΜΛΛΑϊ =
, α Εμφανίσει; διάσημων πρωταγωνιστριών καί 
ηθοποιών ονομαστώ?. — Τελεία κινηματογρα
φικό έργα.— Ορχήστρα έκ διακεκριμένων μου
σικών υπο την διευθυνσιν τοϋ κ. Βολωνίνη έκ- 
τελεί εκλεκτάς συνθέσεις.

ΤΜΛΕΦΏΝΟΝ
Συνδρομητή.— Arf δλα τά είδη τοΰ εμπορίου τό 

ρεκόρ τη; αυςησεως εχει ό χάρτη; τών είκονονραφη- 
ftv“v περιοδικών, ό-οποϊο; ένφ πρό τοΰ πολέμου είχε 
X ΙΑ?.1. «φάασε τόν ‘Ιανουάριον τοΰ 1918 εϊ; 
όρ. ·1(Χ) Εν Έλλάδι ό αντίκτυπος τής αΰίήσεως 
ιίνε αΙοΟητοτατος. Ό χάρτη; βφ1 ού έΕετυποΰτο ίι 
«Πινακοθήκη» προ τού πολέμου εφδασε-διότι δέν ύ- 
παρχει. πλέον τοιοΰτος χάρτης — δρ. 215 I Τόν χάρ
την εφ ου κατ αναποδραστον ανάγκην Οά τυποΰται 
ηδη η «Πινακοθήκη», έξαντληβέντο; τοΰ άποΟέμα- 
το; αυτής,— χάρτη; κοινό; εφημερίδων δστις el/εν 
ιιλλοτε δρ. ο κατα δεσμίδα, —τόν ήγοράσαμεν ήδη 
αντί δρ. J0 συμφωνώ; πρό; τήν διατίμησιν τοϋ ύ- πουργβιου...

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Προσκαλούνται οί κ. κ. ίοιώται παρ’ οϊς έ- 

χουσι τοποθετηθή ύπό τού Δήμου ήλεκτρικαί 
λυχν'αι πρός φωτισμόν τών δδών τής πόλεως, 
δπως έκ τού λογαριασμού καταναλώσεως ηλε
κτρικού ρεύματος τού μηνδς Μαρτίου έκ πέσωσΐ 
κατά δραχ. 3,10 τήν αξίαν τοϋ κατά τόν μήνα 
τούτον καταναλωθέντος ρεύματος οιά τόν Δημο
τικόν φωτισμόν.

Μετά τήν άφαίρεσιν τοϋ ποσού τούτου θέλου- 
σιν έκπέση άπό τής υπολοίπου άξίας τοϋ ρεύ
ματος τοϋ οι’ ιδίαν αύτών χρήσιν καταναλωθέν- 
τος κατά ποσόν άνάλογον πρός τάς προσθέτους 
φορολογίας συμφώνως τφ άπό 6ης ’Ιανουάριου 
έ. ε’. Νόμφ.

Έν Άθήναις τή 26 Μαρτίου 1918.
Ό Δημαρχών 

_________ Σ. ΠΑΤΣΗΣ

Η καθυστέρησες τοΰ παρόντος τεύ
χους προήλθεν ένεκεν έλλείψεως χάρτου.

ΟΦΘΑΛΜΟΑΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΟΥ ΧΑΡΑΜΗ

©Α©Σ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 37 
Τ=?“^πΐ\τη’ ί>πά_τών.κ· *· Γεωργιάδου καβηγητοΰ 
τη, Ιατροδικαστικής εντφ Πανεπιστήμια καί Ία- 
τροσυνεδρου, και Τσουνούκα ‘Αρχιάτρου ένεργηθεί- 
σης επιϋεωρησεως βφ όλων τών έν Άθήναις Κλινι
κών μονον 4 η 5 εΰρέθησαν άψόγως λειτουργοΰσαι 

’?υϊων?ιή.?"ν «Ρώτην γραμμήν ή είδίκώςδΓ 
27 Υ ην Κ,λιΡ*”ν τής όδοΰ Μενάνδρου
' ιδρυνεισα τοΰ οφδαλμολόγου κ. Σπηλιού Χαραμή.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η ΤΡΙΤΗ ΔΙΑΡΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ Διαρκής καλλιτε
χνική έκθεσις τοϋ Κρά
τους ήτο άτυχής. Έξωσθεΐ- 
σα τοϋ Ζαππείου, «εύρέθη 
έξαφνα άστεγος καί μόνον 
ή εύμένεια τοΰ «Παρνασ
σού» τής έπέτρεψε νά συνέ
χιση τήν έμφάνισιν της. 
Άλλ’ δ χώρος στενός καί 

δΓ αύτό δίδει τήν έντύπωσιν κάποιας πενιχρό- 
τητος. Τό τμήμα τής ζωγραφικής έχει έκθέτας 
37 μέ 57 έργα, τό τών σχεδίων κα’. κρατηδο- 
γραφιών 5 έκθέτας μέ 8 έργα καί τό τής γλυ
πτικής 6 μέ έργα 8. Λαμβανομένου ύπ’ δψιν 
δτι πλέον τών δύο έργων είς ουδένα έπετράπη 
νά έκθέση, ή Τρίτη Διαρκής παρουσιάζει δπως 
δήποτε μίαν συγκέντρωσιν ποικίλης καλλιτε
χνικής έκδηλώσεως.

Ό κ. Μποκατσιάμπης—ό κα’. πρόεδρος τής 
Επιτροπής—είς τά δύο έργα του είνε πάν
τοτε δ έμπειρος τεχνίτης, δ πιστός είκονογράφος 
τής φύσεως. Τό «Γύρισμα τοϋΥμηττού» — έν 
καταπράσινον τοπεϊον —Άττικώτατον πλήρες 
ζωής. Είς μίαν ποιητικωτάτην άποψιν τής Κα- 
στέλλας μέ πολλήν γλυκύτητα άποδίδονται αί 
πρώϊναΐ άνταύγειαι.

'Ο κ. Ροϊλός έκθέτει μίαν εύτραφή γυναίκα 
ράπτουσαν, καί μίαν προσωπογραφίαν τοϋ συνα
δέλφου κ. II. Νιρβάνα, τόν όποιον έχει άποτυ- 
πώσει είς μίαν κακήν στιγμήν άπελπιστικής 
δυσφορίας, ή όποία μετέχει φυσιογνωμικώς καί 
παραδόξου τίνος έκστάσεως. Λείπει ή άγαθότης, 
ή δποία χαρακτηρίζει τόν κομψοεπή λογοτέχνην. 
Τοϋκ. Παπαπαναγιώτου «'Η πλύστρες» είνεμία 
ρεαλιστική είκών καλλίστη ύπό έποψιν προο
πτικής καί χρώματος, μέ πολλήν κίνησιν άντι- 
θέτως, είς τον «Τσοπανάκον» λείπει ό Ελλη
νικός χαρακτήρ,’δν συναγτώμεν ζωηρόν είς τήν 
« ΙΙπειρώτισσαν» τοϋ κ. Φερεκύδου, ικανήν δει

κνύοντας άντίληψιν είς τήν άπόδοσιν τού χωρι
κού τύπου. Τά < Χιόνια» τοϋ κ. Τριανταφυλλίδου 
πολύ αληθινά καί ποιητικά. ’Εκθέτουν χιονι
σμένα; άπόψεις τών Αθηνών καί οί κ.κ. Άρι- 
στεύς καί Γεραλής, άλλά δέν μάς δίδουν πραγ
ματικό χιόνι, κάμνοντες κατάχρησιν τοϋ κυανού 
χρώματος. Ό κ. Τριανταφυλλίδης κατώρθωσε 
νά δώση έκφρασιν είς τήν νεκράν άλλως δψιν, 
ήν έχει ή χιών. Ό κ. Βικάτος ιδιαιτέρως έπι- 
τυγχάνει είς τά οικογενειακά θέματα. 'Η Γιαγιά 
ή δποία άγκαλιάζει τό” έγγονάκι της εΐνε έν 
σύμπλεγμα έχον τάς άρετάς καλής συνθέσεως 
καί άμέμπτου ^σχεδίου. Τό βερνίκωμα τής εικό
νας είνε δμως τόσον έλαττωματικόν, ώστε έμπο- 
δίζει νά σταματήσωμεν πολύ πρό αύτής.

Τοΰ κ. Μηλιάδου τό άκρογιάλι τής Αίγίνης 
έχει μίαν άτμόσφαιραν διαυγή, ένώ άντιθέτως 
τοΰ Μάρνη, τοϋ περίφημου τής Γαλλίας ποτα
μού, μία μικρά άποψις έχει τής Δύσεως τήν 
φαιάν μελαγχολίαν.

Ό κ. Χρηστοφής έκθέτει καί πάλιν τόν ά- 
ριστον πίνακα του «ΜητρικαΙ φροντίδες». Έν 
σκίτσον παριστών έν ύπαίθριον στρατιωτικόν 
μαγειρείο·?, εΐνε παραστατικώτατον. Ό κ. Μ. 
Άξελός είς δύο σκίτσα γυναικείων προσωπογρα
φιών δίδει δείγματα προσεκτικής καί τεχνικής έρ
γασίας. Ό κ. Λαζαρής είς τήν «Παραφωτιάν» 
(διατί «Παραφωτιάκα’.δχι «Κοντάστή φωτιά;») 
κατώρθωσεν έπιτυχώς νά άναπαραστήση τήν 
έκ τής εστία; άναδιδομένην άντανάκλασιν τής 
λάμψεως έπάνω είς τό φόρεμα τής Θερμαι- 
νομένης κυρίας, άλλά μέ κάποιαν ύπερβολικό- 
τητα.

'Ο κ. Λουκίδης συνεχίζων τήν σειράν τών 
εκκλησιαστικών θεμάτων έμφανίζεται μέ δύο 
νέους πίνακας μεγάλης τεχνικής άξίας. Ή πρόσ- 
φυξ, μία γραία μοναχή, μέ γαλήνιον έκφρασιν 
καί πολλήν μελαγχολίαν είς τά μάτια, έχει 
δλην τήν έγκαρτερησιν γυναικός άφιερωθείσης 
είς τήν θείαν λατρείαν, άλλά κα’. πικραμένης 
διά τήν στέρησιν τής πατρίου γής. Ανώτερος 
έτι πίναξ εΐνε αί Μυροφόροι», τρεις γυναίκες, 
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αί όποϊαι στηριζόμεναι είς μίαν στήλην τού ναοΰ 
εμφανίζουν μίαν άληθινήν τριλογίαν θρησκευ
τικής πίστεως. Ή μία κρατεί θυμιατόν, ένώ αί 
άλλαι έχουν συμπεπλεγμένας τάς χεΐρας, έπα- 
κουμβοΰν δέ ή μία έπί τής άλλης. 'Η εύγένεια 
τών χαρακτηριστικών δίδει είς τήν δλην εικόνα 
μίαν έσωτερικήν άξίαν, συνδυαζομένην μέ τήν 
τόσφ λεπτήν έκδήλωσιν άληθινής τέχνης. 'Ο κ. 
Γουναρόπουλος έκθέτει τής «Φιλενάδες», ουό 
χαριτωμένα κεφάλια φιλενάδων, ευχαριστημέ
νων έκ τής άναγνώσεως μιάς επιστολής, άρι
στα είργασμένα. χωρίς καμμίαν έπιτήδευσιν, 
είς ένα τόνον άρμονικώτατον. θά ήτο άψογος δ 
πίναξ, έάν οέν είχεν έν σφάλμα προοπτικόν. Ή 
κεφαλή τής άναγινωσκούσης εΐνε μικροτέρα τής 
άλλης, ένώ εΐνε είς τό πρώτον έπίπεδον.

Ό κ. ΙΙερ. Λύτρας είς δύο μικρούς άλλ’ έκ- 
φραστικοΰς πίνακας δίδει επιτυχείς τόνους ά
φθονου φωτός. 'Ο «Επιμελής μαθητής> είνε 
μία ίμπρεσσιονιστική έντύπωσις έντός τών ορίων 
ευτυχώς τής τέχνης. Είς τής «Πάπιες δίδει 
παιγνιώδεις ποικίλας αντανακλάσεις.

Οί κ. κ. Ε. Ίωαννίδης καί Ν. Όθωναϊος 
μάς κάμνουν καί πάλιν νά έκτιμήσωμεν, δ μέν 
τήν γνωστήν συμπαθητικήν του Καλόγρηαν» 
δ δέ τήν ποιητικήν «Επιστροφήν» του.

Τό «Καΐκι» τής δ. Λασκαρίδου μέ τήν έκτά
κτως έπιτυχή άποψιν τών βουνών είνε άπό τά 
καλλίτερα έργα. Είς τού κ. Ζωγράφου τόν Ί-

Σ Υ Μ Μ I Κ Τ A fcr
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ή νέα καλλιτεχνική έκθεσις ήνοιξεν είς τά 
πέριξ τών ’Αθηνών.

Έκθέται εΐνε πολλοί. Ό Απρίλιος πρώτος. 
"Ενας πίναξ παριστάνων άττικόν κάμπον μέ τά 
άνθοστρώματα άσπρολουλουδιών μέ τούς χρυ
σούς στάχυς κα’. τ’.ς χιονισμένες άχλαδιές, κρί- 
νεται ώς έργον μεγάλης έμπνεύσεως.

Είπομεν δτι κρίνεται, ένώ κριτική ούδεμία 
έδημοσιεύθη έπί τών έργων αύτών. Άλλοίμονον 
έάν έδημιουργεϊτο τοιαύτη κριτική. Οί τεχνο- 
κρΐται θά ήσαν ίκανοί νά μάς είποΰν, δτι ή πα
παρούνες φυτρώνουν πολύ χαμηλά ένφ έπρεπε 
νά φυτρώνουν ύψηλότερον, δτι τό φώς έπρεπε 
νά εΐνε δλιγώτερον, ή πνέουσα αύρα δέν έχει 
«έλληνικήν πνοήν», δτι δ ’Απρίλιος είς πλεί- 
στους πίνακας μιμείται ξένους ζωγράφους κα’. 
δτι ή Φύσις άντιγράφει...τήν τέχνην! Τ. Μ.
Η ΑΜΙΕΝΗ

Ή Άμιένη ένώπιον τής όποιας κρίνεται ή 
τύχη τοΰ ΙΙολιτισμού καί τής έλευΟερίας τοΰ 
άνθρώπου, κεϊται έπί τοΰ ποταμόύ Σόμ καί έχει 
έβδομήκοντα περίπου χιλιάδας κατοίκων.

Έχει ύπίροχα μνημεία. Ή Μητρόπολίς της 
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λισσόν έκτυλίσσεται έν ώραΐον μελαγχολικόν 
τοπεϊον.

Έκ τών άλλων έργων ιδιαιτέρας μνείας άξίζουν 
ή θαλασσογραφία τού κ. Ν. Καλογεροπούλου 
καί ή παραπλεύρως όμοία σχεδόν, άλλά συνθε- 
τωτέρα, τού κ. Ρωμανίδου τό ’Ανοιξιάτικο άε- 
ράκι τής δ. Στεφάνου, τά Χρυσάνθεμα τού 
Σμυρναίου ζωγράφου κ. Συρράκου, τά Τριαν
τάφυλλα τής κ. Ταρσούλη, τό Δειλιχό τού κ. 
Κογεβίνα—πίναξ οιακοσμητικού μάλλον χαρα
κτήρας— δ Αυλητής τού κ. Ν. Λύτρα, ένας 
Σκύλος τού κ. Ε. Θωμοπούλου, τά Δενδράκια 
τής κ. Γεωργαντή, δ Έλαιών τής δ. Ε. Καρα- 
παύλου, άξίας μαθήτριας τού κ. Μποκατσιάμπη, 
ή Καστέλλα τής κ. Άσπρογέρακα, ή Καθρε- 
πτιζομένη τής δ. Λούζη καί τό Φθινοπωρινό 
τού έρασιτέχνου κ. Βώκου.

Τής γλυπτικής τά έργα έλάχιστα. Τού κ. Ά- 
λεξανοροπούλου έν μαρμάρινον άνάγλυφον, τοΰ 
κ. Γεωργαντή μία παλαιά σπουδή καί μία προ
τομή έκ φωτογραφίας, τού κ. Στεργίου ή γνω
στή Έκστασις, τοΰ κ. Συννέφα τό Χαμίνι καί 
προτομή τοΰ πολεμιστού Καμάρα, έν σκίτσο 
τοΰ κ,. Μαυρουδή καί ή «Νίκη» τοΰ κ. Λαμ- 
παδίτου, άναμνηστική τών πολέμων ,1912 — 
1913 ήτις κα’. έοωρήθη ύπ’αύτοΰ είς τήν με
ραρχίαν ήτις άπηλευθέρωσε τά πρώτα'Ελληνικά 
χωρία τής Μακεδονίας.

Κ.

εΐνε άριστούργημα άρχιτεκτονικής. 'Η φαιά 
σιλουέττα της μέ τόν μεγάλον τρούλλον καί τούς 
δύο θαυμαστούς πύργους, υψούται έπιβλητική 
καί δεσπόζει τών πέριξ. Ή Μητρόπολίς τής 
Άμιένη; εΐνε έν άπό τά παλαιότερα’ μνημεία 
τής Γαλλίας. Ή κατασκευή της ήρχισε τό 
1220. Οί δέ δύο μεγάλοι πύργοι έτελείωσαν 
μετά εκατόν έτη, κατά τό 1320.

Ή Άμιένη έχει κα’. μεγάλην βιβλιοθήκην, 
περιλ.αμβάνουσαν τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας 
τόμους κα’. πεντακόσια χειρόγραφα. Έχει έπί
σης κα’. θαυμάσιον μουσεϊον, τό μουσεϊον τοΰ 
Ναπολέοντος.

Τά βελούδινα είδη καί οί τάπητες τής Ά
μιένης φημίζονται καθ’ δλον τόν Κόσμον. Αί 
δύο αύται βιομηχανίαν εύρίσκονται πράγματι 
έκεϊ έν άξιοζηλεύτφ άκμή. ΟΙ. ΑΙλιανός
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΦΓΣΙΟΙ’ΝΩΜΙΑΙ"Ελλη Βαφειάδου

Μέχρι πρό δλίγου καιρού ήτο εντελώς άγνω
στος. Σήμερον τήν γνωρίζει δλη ή Ελλάς. Ήρ- 
κεσε πρός τούτο μία καί μόνη έμφάνισίς της είς 
κάποιαν συναυλίαν. "Οσοι τήν ήκουσαν νά τρα- 
γουδή, έοικαίωσαν έξ όλοκλήρου τούς άρχαίους 

Έλληνας, οί όποιοι έθεωρούσαν τήν άνθρωπίνην 
φωνήν ώς προνομιούχου δργανον τής ωραιότη
τας τών ήχων.

'Γπάρχουν άνθρωποι πού ένφ έχουν φωνήν 
τραγουδούν διά νά τραγουδούν καί άνθρωποι πού 
τραγουδούν άπό κάποιαν έσωτερικήν άνάγκην.' Η 
δεσποινίς Βαφειάδου άνήκει εις τήν δευτέραν 

κατηγορίαν. Τό τραγοΰδί της εΐνε ή φυσική και 
ζώσα άπήχησις τής ψυχής της. Μιάς ψυχής 
έκλεκτής καί πλούσιας είς ώραιότητα.Συγχρόνως 
δμως είναι καί ό λόγος τής ψυχής της. Ιδού λοι
πόν διατί τό τραγούδι τής νεαράς καλλιτέχνι- 
δος εΐναι εκλεκτόν καί πλούσιον είς ώραιότητας.

“Ενας καλλιτέχνης τότε μόνον είναι άξιος τού 
ονόματος του, δταν κατορθώνη όχι μόνον νά 
διακρίνη τής ώμορφιές μιάς συνθέσεως. άλλά καί 
νά τάς παρουσιάζη είς τό πολύ κοινόν. Ή μου
σική έκφράζει τήν ένδόμυχον ούσίαν τών πραγ
μάτων, τό πραγματικόν περιεχόμενον τών φαι
νομένων, τό άπρόσιτον είς τήν άντίληψιν. Αύτήν 
τήν γνώμην έχει περί μουσικής δ Σοπεγχάουερ. 
'Η μουσική δμως είναι έννοια άφηρημένη. 
'Όταν επομένως λέγομεν μουσικήν, έννοοΰμεν 
τόν δημιουργόν μουσικόν ή τόν έκτελεστήν μου
σικόν. Τότε λοιπόν ένας μουσικός—δημιουργός 
ή έκτελεστής, διότι καί τό έκτελεΐν είναι, δη- 
μιουργεϊν—είναι καλλιτέχνης, δταν κατορθώνει 
νά έκφράζη τό άπρόσιτον είς τήν άντίληψιν 
τοΰ πολλού κόσμου. Καί αύτό τό κατορθώνει ή 
δεσποινίς Βαφειάδου.

Μαθήτρια τής κ. Νίνας Φωκά ή δεσποινίς 
Βαφειάδου, έμα.'εν άπό τήν καθηγήτριάν της νά 
χαίρεται τήν χαράν καί νά πονή τόν πόνον τών 
έκτεκτών ποΰ άπεκρυστάλλωσαν είς άπαλάς με
λωδίας ή είς συνταρακτικά; άρμονίας τάς μεγά
λας συγκινήσεις τής ψυχής των. ’Εκείνο πού 
πρόκειται νά τραγουδήση, πρώτα τό ζή. Καί 
έπειδή ή φωνή της—δπως κάθε φωνή άληθινοΰ 
καλλιτέχνου—έκπορεύεται κατ’εύθεΐαν άπό τήν

ψυχήν της καί άνευ μεσάζοντος διερμηνεύει αύ
τήν ή τήν άναπαριστά, τό τραγούδι τής δεσποι- 
νίδος Βαφειάδου είναι αύτή ή ζωή, αύτή ή 
ψυχή τού συνθέτου.

ΙΙαρσιφάλ

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΖΗΤΗΜΑΠρός Νιρβάναν
χ α ίρ sιν !

' Αγαπητά γρονογηάγβ,

θά σ' έξαφνίση αύτό τό άρχαικόν «Χαίρειν». 
θά έγραφα «Γειά σου άλλά δέν ξεύρω Ιν τήν 
στιγμήν αύτήν πταρνίζεσαι. Είς τήν «Εστίαν» 
τής 12 Μαρτίου έγραψες έν κομψόν, ώς συνή
θως, χρονογράφημα διά τήν γλώσσαν τού σχο
λείου ύπό τήν έπίδρασιν μιάς μαλλιαρής δια- ·
λέξεω; τού κ. Μανώλη Τριανταφυλλίδου. Ύπε- 
ραπολογε’σαι τής δημοτικής δήθεν, πράγματι 
δμως τής μαλλιαρής. Αύτή ή γλώσσα πώς κα- 
τήντησε ! Γλώσσ* τού λαού, γλώσσα τών φιλο
λόγων, γλώσσα τών έφημερίδων, γλώσσα τών 
άρχαίων, γλώσσα τών μαλλιαρών, γλώσσα τών 
ποιητών, γλώσσα τών έπιστημόνων, γλώσσα τού 
σχολείου.

Μίαν έρώτησιν θά σοΰ άπευθύνω ώ; παλαιός 
φίλος. Αφού ώς γλώσσα, άνωτέραν αναγνωρί
ζεις τήν μαλλιαρήν, διατί, εύλογημένε, γράφεις 
είς καθαρεύουσαν; Διότι οέν άγνοεϊς δτι άλλη 
είνε ή καθαρεύουσα, άλλη ή δημοτική, άλλη 
ή μαλλιαρή. Τών δύο πρώτων κάμνεις κομψήν 
άνάμιξιν. Τήν τρίτην δμως τήν άποφεύγεις, ώς 
δ Διάβολος τό λιβάνι —φρονίμως ποιών, διότι 
διαφορετικά δέν θά μπορούσε νά σέ διαβάση 
κανείς, ούτε δ παπάς. Άλλ’ ό 'Γυχάρης τόν 
όποιον άποκαλεΐς άνακαινιστήν, άπολογητήν 
< επιστήμονα > τοϋ γλωσσικού ζητήματος, έγρα
ψε ή άνέχεται ποτέ νά γράφη, δπως γράφεις 
σύ ; Καί διά νά δμιλήσω πρακτικώς, ιδού 
έν πρόχειρον παράδειγμα.

’Αντιγράφω τυχαίως τήν τελευταίαν φράσιν 
τού χρονογραφήματος σου:

- Οί άπολογηταί τών δημοτικισμών φωτίζουν 
τώρα τούς διδασκάλους. Άπό τούς διδασκάλους 
έξαρτάται νά γίνουν φορείς τής νέας ζωής είς 
τάς ψυχάς τών Έλληνοπαίδων ·. Πώς Οά τά 
έγραφεν αύτά ό «έπιστήμων» Ψυχάρης ; Διά
βασε, άλλ' ύπό τόν δρον νά μή γελάσης.

Οί διαλαλητάδες (πώς νά μεταφρασθή ή λέ- ·
ξις «άπολογητής» είς τήν Ψυχαρικήν; Βοή- 
θησέ με παρακαλώ ή μάλλον προκειμένου περί 
άπολογητοΰ.-.άπολογήσου,) τών λαλούμενων 
φέγγουνε τώρα τούς δάσκαλους. Άφ’ τούς δα
σκάλους κρεμνιέται νά γενούνε βαστέζοι τής 
καινούργιας ζωής στές ψυχούλες τών Ελλη
νόπουλων». Καί έκφράζω τήν δικαίαν, ύποθέ- 
τω, άπορίαν. Διατί δέν γράφεις άγαπητέ 
Νιρβάνα, κατ’ αύτόν τόν τρόπον ; Καί διατί 
δ ΙΙαλαμάς ώς W είς τό «’Εμπρός» γράφει
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Τά «Φέρρυ-μπύουπς», δι' ών μεταφέρονται έπι τής Μάγχης τά Αγγλικά στρατεύματα άπό ιήν 
Αγγλίαν είς τά Γαλλικόν έδαφος. Ή λειτουργία των ήρχισεν άπό τοϋ παρελθόντος μηνάς.

ιΐς ύπερκαθαρεύουσαν ; Μήπως ύπάρχει κάποια 
άνάγκη αισθητικού τίνος νόμου;

Μί έκτίμηοιν πάντοτε
Κάποιος

Λ
Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

(Ανατολική ποίησις)
Μού μίλησαν μέ τρόπο μαλακό, μέ συμβού

λεψαν σά φίλοι καρδιακοί.
— Γιάτρεψε πιά αύτή σου τήν πληγή, νί

κησε αύτόν τόν πόνο, ξέχασε πιά τής άγάπης 
τόν καϋμό, πού σάν κερί σέ λυώνει.

— Τού κάκου ή συμβουλές σας, φίλοι μου, 
τους απαντάω. Εμένα είνε άδερφός μου ό Πό
νος μου, καί αγαπώ τόν καϋμό μου. Τί θά 
κερδίσω άν χωριστώ άπ’ τή θλΤψί μου ; Αύτό 
νά πήτε μόνο : κάλλιο νά μήν έδινα ποτέ τήν 
καρδιά μου σέ μιάν, ποϋ κάθε στιγμή άπό μα
κρυά μέ πυρπολεί, δίχως καμμιά σπλαχνιά, μέ 
τών ματιών της τής σπιθοβολές.

Ω ! σκληρή καρδιά ! Δός μου πίσω τή ζωή 
ποϋ σοΟ έμπιστεύθηκα.-Καταδέςου με καί σώσέ 
με άπ’ τόν τάφον, δπου μέ βήματα γοργά ό 
καϋμός αύτός θά μ’ όδηγήση...

Μετάφρασις Κ. Τρικογλίδου

ΤΑ ΛΑΊ'ΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
[ffw roC«Rire>]

— Λ/ά αΰιά, χριστιανέ μου, δέν Ερχονται στό 
πόδι μον...

— Τό κράτος δπεφάσιοεν ένός εϊδονς υπό
δημα δι’ δλους χάριν τής ίοότητος.

*
ΛΛΙΑ ΠΑΡΟΙΜΙΑ

Ό άνανάπτυκτος Ελληνικός λαός, άμα τή 
έλευθερώσει του, άδυνατών νά κρίνη τά έξωτε- 
ρικά καί έσωτερικά μεγαλουργά σχέδια τού 

Ίωάννου Καποδιστρίου καί δυσϊορών δτι τά 
νομοσχέδια τών συνελεύσεων συντάσσει ό Κυ
βερνήτης έν τώ γραφείω του, χωρίς νά προσκα- 
λή είς συνεργασίαν καί τού; ήρωϊκού; μέν, 
άλλά τίποτε άλλο, οπλαρχηγούς, έχλεύαζε 
τους συνταγματικούς έκείνους τύπους, οί οέ 
εύ φύεις πληρεξούσιοι, ύπερασπίζοντες τάς 
λαϊκά; εκφράσεις, έλεγον κρυφίως καί άπό 
στόματος είς στόμα μετεβίβαζον τήν ειρωνείαν 
«Γιάννης κέρνα καί Γιάννη; πίνει», Έκ τούτου 
προήλθεν ή νεοελληνική αύτη παροιμία.

Ν Λιβαδ&ς

Λ\€ΙόΙΑ/ΛΑΤΑ

Φιλοσοφία έπί τή θέα τών κατεσκληκότων 
ζώων.

— Τί υποφέρουν τά ζώα !...
— Εμένα τό ^ές, γυναίκα, ποϋ είμαι δέκα 

χρόνια παντρεμμένος...

Π€ΖΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΗΝ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ

ι.

"Λφιερωμένον gt; τήν 

Μαριάνναν ’Λλ. Μωραΐτου.

Πόσο, όνειροπλάστρα κόρη, σ' άγαπώ τιόρα........
ώ ναι τώρα ποΰ ή άγάπη μας τυλίχΟηκε μέσα στό φο
βερό πόνο, τώρα πού μας χωρίζει μιά άβυσσος. Μοΰ 
φαίνεται σάν ένας τάφος, ποΰ γλήγωρα Οά δεχθή-ένα 
σώμα—πόνους καί καϋμούς......

"Ω, πόση άντοχή μοΰ χρειάζεται γιά νάσαι ή μόνη 
μου ευτυχία. Κ’ έγώ ναμαι ό άΟώος καταδικασμένος 
νά μή βλέπω τήν πανώρηα κορμοστασιά σου, νά μή 
άνενίζιο τό γλυκό μελαχροινό σου πρόσωπο ποϋ σκορ
πίζει μαγεία καί φέγγος, ποΰ μέ σέρνει στήν αιωνιό
τητα.

II
Πόσο σ" άγαπώ τώρα κόρη τών δνείρων μου, ώ 

πόσο πονώ....πονώ τώρα κι’ ό πόνος μου είνε γλυκός 
γιατί σ' άγαπώ. Είναι γλυκός σάν τοϊς πληγαϊς τοϋ 
φονικού μαχαιριού ποΰ άνοίγει καί ποΰ πεθαίνει κα
νένας σ' ένα ναρκωτικό ύπνο τοΰ πόνου. Είναι γλυ
κός σάν τις αρμονικές ήχήσεις τοί* έρημικοΰ ση- 
μάντρου μέσ’ τίι μαγική γαλήνη τής νύκτας.

■

Στό πόνο μου, στή τρομερή μου άπόγνωσι είσαι σύ 
πάντα έμπρός. Στά όνειρα μου σϋ πριότη. Σάν παρά- 
φρων τρέχω στή λεβεντοπνίκτρα θάλασσα, πού μέ 
μανία χτυπά στους βράχους καί στ’ άκρογιάλια γιά

’Εντυπώσει; καλλωπισμού μεσοκόπου.
— Ξέρεις γυναίκα ποϋ μοΰ φαίνεσαι σάν ί- 

πιστράτευσις;
— Γιατί;
— Έχει; άλλην ήλικίαν διά τό σπίτι καί 

άλλην διά τόν περίπατον...

Δια μίαν φιλάρεσκου.
— Αύτή είνε σάν κτίριο-/ ύπό κατασκευήν...
— Δηλαδή.
— Μεγαλώνει έργολαβικώς.

Έλληνογαλλικά έρασιτεχνών.
— Καί ποιοι θά πάρουν τήν κρεασιόν τών 

ρόλων; *
— ’Αφού πρόκειται περί κρεασιόν θά 

δοθή διά δελτίων...

νάβρώ άνάπαυσι, μικρή γαλήνη. Μά τίποτα....Μόνη 
ή μορφή σου ρίχνει φώς στή σκιά τής ψυχής μου.

III

Πόσο, ύνειροπλάστρα κόρη, σ’ άγαπώ τιόρα...Πόσο 
φοβούμαι. Είμαι άδύνατος . φτωχός, δυστυχισμέ
νος, παραζαλισμένος σάν τ’ ορφανό παιδί, ποΰ γυ" 
ρίζοντας γιά νά ζητήσμ εύσπλαγχνία, έχασε τό μο
νοπάτι στό άπέραντο δάσος. Τό κανδήλι μου, ό μο 
νάχος μου σύντροφος τής νυκτιάς, ζητφ νά ρΐξη λίγη 
παρηγοριά στή καρδιά μου, Μέ τό λάδι του ζητφ.νά 
κλείση μιά πληγή βαΟειά ξυσμένη.

« .............................................................................-ι
Κόρη τών ονείρων μου. γίνου σάν πρώτο καλή και 

πονετική. "Ας σβύσμ άπ’ τό γλυκό σου πρόσωπο ή 
λύπη, άς φύγη απ' τό γλυκό σου στόμα ό πόνος. Ό 
πόνος σου κ’ ή λύπη σου όλονυκτίς μέ δέρνουν καί 
μύριαις σκέψεις θλιβερές δλο στό νού μου φέρνουν · 
"Ελα νά ξαναρχίσουμε τό παλμό τραγούδι άπ' τό 
πόνο. Ποθώ τραγούδια άγάπης. .όχι μοιρολόγια.

IV-
Είναι κρίμα νά ξεχάσουμε τό σκοπό. "Ω I κρίμα. 

Μεγάλο κρίμα.
Έλα προτού νά μέ πνίξη ό πόνος, ή άπόγνωσι.

ΑΛΕΞ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

- ——
Γ
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Κολοαοιαΐον μυθιστόρημα
Είς τήν ’Ιαπωνίαν έξετυπώθη πρό μηνάς έν 

μυθιστόρημα τοΰ Κιόγκ-Τέ-Μπακόν συγκείμε
νον άπό 106 τόμους! Ό μυθιστοριογράφος έ- 
χρειάσθη 50 έτη διά νά τό γράψη. "Εκαστος 
τόμος άποτελεϊται έκ χιλίων σελίδων, έκάστη 
τών όποιων περιέχει τριάκοντα στίχους έκ δέκα 
λέξεων. Επομένως τό Ιαπωνικόν μυθιστόρημα 
έχει τό δλον 3.180.000 στίχους, ήτοι 38 εκα
τομμύρια λέξεων!

, Καί τό θηρίον αύτό, ό Κιόγκ-Τέ-Μπακόν, α
πειλεί νά έκδώση άλλο μυθιστόρημα μεγαλεί- 
τερον!.. ‘Αμερικανοί ρεπόρτερ

Ιδού πώς περιγράφει είς Άμερικαι/ός δημο
σιογράφος μίαν συνέντευξίν του μέ τήνπερίφη- 
μον άοιδόν Μέλμπα, τήν όποιαν ό γνωστός ’Α
μερικανός θεατρώνης καί ιδιοκτήτης τής Μον- 
χάτταν Όπερα Χάους τής Νέας Ύόρκης Μπε
λάσκο κατόρθωσε νά πείση, δπως άναχωρήση 
άπό τήν Ευρώπην διά τήν Νέαν Ί’όρκην. 'Η 
κ. Μέλμπα μοΰ είπεν. δτι κατ’ ούδένα λόγον δέν 
είχε σκοπόν νά έλθη έφέτος στήν ’Αμερικήν. 
Ό Μπελάσκο δμως έπέμενε μέχρι δακρύων, ο
πότε μία περίεργος έμπνευσις τοΰ ήλθε. Ήρ- 
χισε νά βγάζη χαρτονομίσματα άπό τήν τσέπην 
του καί τά έπετοΰσε μέσα είς τό δωμάτιο, τόσον 
πολλά, ώστε τό πιάνο καί τά έπιπλα έκαλύ- 
φθησαν. ’Ακολούθως έβαλε τό καπέλλο του καί 
δακρύων πάντοτε έβγήκεν όρμητικώς άπό το 
σαλονάκι τής κ. Μέλμπα, ή όποία έμάζευσε τά 
χαρτονομίσματα καί είδεν, δτι αντιπροσώπευαν 
100.000! Τά έκράτησε. Έδέχθη. Τήν έπομέ- 
νην άνεχώρει διά Νέαν Ί'όρκην». Όσφ γρή
γορα καί δσω ίλιγγιώδη καί δσω άφθονα καί άν 
γίνωνται τά πράγματα στήν ’Αμερική, πρέπει 
νά όμολογηθή, δτι ή άνωτέρω σκηνή είνε πολύ 
πρωτότυπος καί έξυπνη.

Ό χάρτης τών έφημερίδων
Πολλάκις άπεπειράΟησαν,χ’ άφαιρέσουν άπό 

τάς παλαιάς έφημερίδας τήν τυπογραφικήν με
λάνην διά νά τάς μεταχειρισθοΰν, άφοΰ τάς κα
θαρίσουν έκ νέου.

Μέχρι τοϋδε τ’ άποτελέσματα δέν υπήρξαν 
ικανοποιητικά, άλλ’ ήδη άναγγέλλεται δτι κά
ποιος χημικός τοΰ Βίσκονζεν εύρεν έπί τέλους 
τό μέσον τής έπιτυχίας.

Διά τής μεθόδου αύτής έπιτυγχάνεται ή εξ
αγωγή 1500 τόννων χάρτου έπί 6000 τόννων 
παλαιών έφημερίδων έκδιδομένων καθημερινώς 
έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτείαις.

Εξ άλλου ε.’ς τήν Αμερικήν κατασκευάζουν 
θαυμάσιον χάρτην άπό φλοιόν πεύκης· είς τήν 
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πάσταν αυτήν έάν προστεθούν καί 20 ο)ο πα- 
λαιά τεμάχια χάρτου, τότε κατασκευάζεται ω
ραίος χάρτης έπιστρώσεως, δυνάμενος νά δεχθή 
τήν έκτύπωσιν 12 διαφορετικών χρωματισμών.

Ένας σοφός Δανός κατόρθωσε νά έφεύρη 
τρόπον πρακτικόν τής κατασκευής χάρτου άπό 
φύκη τής θαλάσσης. Τά φύκη προστιθέμενα είς 
έλαφράν δόσιν πάστας έκ ξύλου δίδουν χάρτην 
εύθηνόν καί πολύ στερεόν.

ΊΙ Δανία μεταχειρίζεται τόν χάρτην αΰτόν 
είς τά τυπογραφεία τοΰ Κράτους.

Η τιμή τών έφημερίδων
Αί ίταλικαί εφημερίδες άπό τής άρχής τοϋ 

τρέχοντος έτους, ηύξησαν τήν τιμήν των είς 10 
λεπτά. Τοΰτο δέν ηύχαρίστησε βεβαίως τό κοι
νόν, μία δέ έφημερ’.ς τής Βενετίας προέβη είς 
τήν εξής σύστασιν πρός τούς άναγνώστας της.

« Η έφημερ’.ς ημών, ώς καί πάσαι αί άλλαι 
συνάδελφοι, ηύξησε τήν τιμήν τού φύλλου είς 
δεκάλεπτου. Έν τούτοις οί άναγνώσταί μας 
δύνανται νά εξακολουθήσουν έξοδεύοντες μόνον 
5 λεπτά καθ’ έκάστην δι’ ένός άπλουστάτου μέ
σου. Άς άγοράζουν άνά δύο έξ αύτών τήν έφη- 
μερίδα, τήν όποιαν δύνανται ν’ άναγινώσκουν 
έκ περιτροπής».

Βελγικά κειμήλια
Ό κ. Παύλος Λαμπάτ υπουργός τών ’Επιστη

μών καί τών Καλών Τεχνών τοΰ Βελγίου, προ
έβη είς διάλεξιν έν Λονδίνφ περί τών καταστρο
φών, ας ύπέστησαν τά καλλιτεχνικά καί ιστο
ρικά μνημεία τοϋ Βελγίου ύπό τών Γερμανών. 
Ο Βέλγος υπουργός είπεν δτι, δταν θά συ,να- 

φθή ή ειρήνη, τίποτε δέν θά δυνηθή νά έπανορ- 
θώση μίαν τοιαύτην άνεπανόρθωτον άπώλειαν. 
Ο μόνος τρόπος τής άποδόσεως είς τό Βέλγιον 

δσον τό δυνατόν μεγαλειτέρου μέρους τής άφαι- 
ρεθείσης έθνικής κληρονομιάς του θά είναι νά 
έπιστραφώσιν είς τά μουσείά του δλα τά λαμ
πρά έργα, δι’ ών έπλουτίσθησαν σήμερον τά 
μουσεία τής Γερμανίας καί τής Αυστρίας. Ό 
κ. Λαμπάτ άναφέρει δτι τό Μουσεϊον τοΰ Αύτο- 
κράτορος Φρειδερίκου τού Βερολίνου δέον νά 
άποδώση τά άνάγλυφα τοΰ περιφήμου Βωμοΰ 
τής Γάνδης, ώς καί τήν «ΙΙροσκύνησιν τοΰ ’Α
μνού», τήν’βιάσημον εικόνα τών Βάν δ’ Άϊκ· 
έπίσης τά μουσεία τής Βιέννης δέον ν’ άπο- 
δώσουν τάς εικόνας τοΰ Μπρεγκέλ τού Πρε- 
σβυτέρου καί μίαν εικόνα τού Ρούμπενς τής 
έκκλησίας τού Άγ. ’Ιακώβου τών Βρυξελλών, 
καί τά μουσεία τής Φραγκφούρτης, τού Μονά
χου, τής Δρέσδης καί τοΰ Κάσσελ, οφείλουν νά 
άποδώσουν τάς εικόνας, τούς τάπητας, τά άνά
γλυφα καί άλλα έργα Φλαμανδικής τέχνης.

Βροχή παρασήμων.— Παράσημοι καί άσημοι. — Οί 
Λόγιοι καί ό Σταυρό; τοϋ Σωτήρο;. — ΊΙ θεία 
Λειτουργία κοί ή σύγχρονος ζωή.—Ό Σταυρωτής 
τής τέχνης. — Τά διαρκή εισιτήρια. — Τό λαϊκό 
τραγούδι.

Ill τέλους έπαρασημοφο- 
ρήθησαν καί μερικοί λό
γιοι καί καλλιτέχναι. 
Κάποτε, έπί Γεωργίου 
Α’. είχε γίνη Λπόπειρα. 
ήτις τήν στιγμήν τής 
ύπογραφής έναυάγησε.

Τώρα έγινεν ή άπονομή μέσα είς πέλαγος ονο
μάτων,τά όποία κατέλαβον έξ στήλας σχεδόν τής 
έφημερίδος, άλλά κατά τρόπον ούχί ικανοποιη
τικόν διά τά γράμματα καί τάς τέχνας. Ή γνω- 
μοδοτική ’Επιτροπή τών παρασήμων υπήρξε 
φειδωλή διά τούς άνθρώπους τοΰ πνεύματος,άλλ’ 
δχι κα’. έκλεκτική. Εδικαιούντο ούτοι εύρυτέ- 
ρας ήθικής αμοιβής έκ μέρους τής Πολιτείας, 
ήτις άστόργως τούς είχε μέχρις εσχάτων πα
ραγνώριση. Έγένοντο δέ παραλείψεις, αί όποίαι 
δέν άμφιβάλλομεν δτι θά επανορθωθούν είς πρώ
την ευκαιρίαν. Δραματικός συγγραφεύς άριθ- 
μών προσπάθειας μάλλον άνεπιτυχείς προήχθη 
είς άνώτερον παράσημον, ένώ άλλοι περισσότε
ρον αύτοΰ έπιτυχόντες, δέν έλαβον ούτε έν άρ- 
γυροΰν. Είς καλός ’Αγγλομαθής μεταφραστής 
καί έπιστολογράφος έτιμήθη διά παρασήμου, 
ένώ άλλοι δημιουργικοί λογοτέχναι δχι. 'Ένας 
άφανής διηγηματογράφος καί ένας ισχνής πα
ραγωγής ποιητής έλαβον παράσημον, καί άλ
λοι ών ή έργασία καί παραγωγικωτέρα καί έκ- 
λεκτότέρα είνε, δχι.Έκ τών ηθοποιών είς μόνον, 
ό κ.Ταβουλάρης δστις πρό δεκαετηρίδων έπρεπε 
νά έχη παρασημοφορηθή, καί διατί όχι ό Οι
κονόμου, ό Βονασέρας, ό Φύρστ, ή Ευαγγελία 
Παρασκευοπούλου, ή Κοτοπούλη, ή Κυβέλη, 
ή Κολυβά; Έκ τών ζωγράφων έλαβον παράση
μον ό Μαλέας, ό Παρθένης (οί μαλλιαροί τοΰ 
πινέλου) καί ένας... Κουδουνάς (άγνωστος ώς 
καλλιτέχνης, κοσμηματογράφος ώς έγνώσθη είς 
Θεσσαλονίκην) καί δέν τό έλαβον τόσοι άλλοι 
διακριθέντες καλλιτέχναι. Έκ τών γλυπτών είς 
μόνος, ό κ. θ. θωμόπουλος δικαιότατα βεβαίως 
—άλλά διατί δχι καί ό Μπονάνος, ό μεγαλοϊ- 
δεάτης άριστοτέχνης τής «Ψυχής», τοΰ «Δεσμώ
του "Ελληνος», τοΰ μεγαλειώδους Πανθέου ;

Εκείνο δέ τό όποιον δυσμενώς έσχολιάσθη 
είνε ή παντελής παράλειψις τών δημοσιογρά
φων, τοΰ ήμερησίου καί περιοδικού τύπου. Δέν 
ήξιζε ένός παρασήμου ό σθεναρός, δ ριξικέλευ- 
θος χειριστής τού καλάμου Γαβριηλίδης ; 
Ή ό ΓΙώπ, ή ό Κύρου ;

Άλλοι πάλιν έπαρασημοφορήθησαν ώς διδά
σκαλοι, καίτοι διεκρίθησαν περισσότερον ώς λο- 

ρογράφοι.'Ως, ό διηγηματογράφος Τραυλαντώ- 
νης καί ό ποιητής Γρυπάρης.

'Η παρασημοφορία τών λογιών καί καλλι
τεχνών είνε καθήκον τής Πολιτείας. Οί λαβόν- 
τες καλώς τό έλαβον, άλλά άπέναντι τών έργα- 
σθέντων μέχρι τούδε διά τήν φιλολογικήν καί 
καλλιτεχνικήν πρόοδον, είνε όλίγοι. Υπάρ
χουν άρκετοί άκόμη άπαράσημοι, καίτοι δέν 
είνε άσημοι. Άλλά μήπως κα’. ειδικόν παρά
σημον δέν έπρεπε νά κοπή οιά τούς Πνευματι
κούς έργάτας ;

Νέαι μεταρρυθμίσεις προαναγγέλλονται εις 
τήν Έκκλησίαν. Μεταξύ αύτών καί ή συντό- 
μευσις τής θείας Λειτουργίας, υπέρ ής συνηγό
ρησε δΓ ύπομνήματος ό σεβ. Επίσκοπος Γυ- 
θειου. 'Η Λειτουργία μακροτάτη έν άρχή 
ύπέστη άνωδύνους εγχειρήσεις σύμφωνα πρός 
τήν έξέλιξιν τών νέων συνθηκών τοΰ βίου. Ή 
Λειτουργία άποβάλλουσα τόν άσκητικόν άλλων 
χρόνων χαρακτήρα, όλονέν συγχρονίζεται πρός 
τήν κοινωνικήν πρόοδον. <Ορέπει νά γίνεται ψυ- 
χωφελεστέρα, νά εύχαριστή. Ή τετραφωνία έλ- 
κύει τούς πιστούς· ή παράλειψις τών πολλάκις 
έπαναλαμβανομένων θά πυκνώση έτι μάλλον τό 
εκκλησίασμα. Έάν άποκτήσωμεν καί εύγλώτ- 
τους ίεροκύρυκας, ή Εκκλησία μας θά άποβή 
κέντρον ήθικής άνυψώσεως καί πνευματικής έν- 
τρυφήσεως.
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Ό φορατζής,τό τελευταίον λείψανον αΰθάδους 

φορολογικού συστήματος,ό σταυρωτής τήςτέχνης 
ό βλοσυρώς ύποβλέπων καί άρπακτικήν τείνων 
χείρα, έξαποστέλλεται είς τόν Καιάδαν τής άνυ- 
παρξίας. Ή πρόοδος τών νεωτέρων ’Αθηνών δέν 
έπέτρεπε τοιαύτην άνορθογραφίαν. Νά φορολο
γείται τό θέαμα- άλλ’ δχι κατά τρόπον αναξιο
πρεπή καί διά τό Κράτος καί διά τόν θεατήν. 
Κα’. ώς συμπλήρωμα τοΰ έκπολιτισμοΰ αύτοΰ, 
άς όρισθή ΐνα άπαλλάσσωνται πάσης φορολογίας 
τά δωρεάν διαρκή, δημοσιογραφικά ιδίως, εισι
τήρια. Ποΰ ήκούσθη νά φορολογήται άνύπαρ- 
κτον έσοδον, δπως είνε μία προσκλησις τιμη
τική !

Τό τραγοΰδι τοΰ δρόμου, τό λαϊκής διαδό- 
σεως, άλλ’ δχι καί άπό τοΰ λαοΰ προερχόμε- 
νον, τραγοΰδι ποΰ τό γράφουν ποιηταί καί τό 
μελοποιούν μουσικοί—θέμα ποΰ άπησχόλησεν 
έσχάτως τόν κ. Συνοδινόν — ή Εταιρεία τών 
θεατρικών Συγγραφέων ήθέλησε νά τό ένισχύ- 
ση, προκαλοΰσα τήν δημιουργίαν τοιούτων τρα- 
γουδιών καί προεκήρυξε διαγωνισμόν μετά χρη
ματικών άμοιβών. Άλλά αύτή ή a priori, ή 
προμελετημένη σύνθεσις συμβιβάζεται μέ τάς 
προτιμήσεις τοΰ λαοΰ χ Τό αύτί του άρπάζει 
ένα τραγοΰδι, άδιάφορον έάν είνε ’τεχνικώς κα-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λόν. ’Αρκεί νά Ανταποκρίνεται μέ τήν ψυχικήν 
του διάθεσιν.

Καί ήκούσαμεν νά ψάλλεται καθ’ δλας τά; 
διευθύνσεις, εί; τά σπίτια κα’. τού; δρόμους, τό 
«Σφϊξέ με», τό θούριου τοΰ κ. Καίσαρη. ή 
«Κόρη τών κυμάτων·, θά έχουν τήν αύτήν 
ευτυχή τύχην τά τραγούδια ποΰ θά βραβευθούν, 
τραγούδια κατά παραγγελίαν, μέ διατυπώσει;

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ 01 ΜΑΛΛΙΑΡΟΙ
ΑΙ πάλιν άνεκινήθη τό γλωσ
σικόν ζήτημα έπ’ Αφορμή ύπο- 
βολής νομοσχεδίου περί εισα
γωγής τής διδασκαλίας τής Δη
μοτικής είς τάς τέσσαρας πρώ
τα; τάξεις τών Δημοτικών σχο
λείων, πράγματι δμω; περί Α
πόπειρας εισαγωγής υπό τό 

προσωπεΐον τής Δημοτικής τοϋ μαλλιαρού ιδιώ
ματος. ’Αρκετοί βουλευταί κατά τήν συζήτησιν 
έψεξαν τό νομοσχέδιο·/, ό ίδιος κ. πρωθυ
πουργός κατέκρινε τα; κωμικά; προσπάθειας 
τών δημιουργούντων ίδικάς των λέξεις, άποκα- 
λέσας αυτούς Αγραμμάτους, 'Ομηρικοί δέ Αντή
χησαν γέλωτες έν τή Βουλή δταν ό κ. Καβαλ- 
λιεράτος άνέγνωσε έκ τίνος μαλλιαρού διδακτι
κού βιβλίου τάς λέξεις : 'Η άποκατινή τεντώ- 
στρα (υποτείνουσα'·, δ καταπιόνας (λάρυγξ), ή 
άρπάχτα (Αφή), τό ραχόσκινο (σπονδυλική στή
λη) κλπ. Αύτά έπιζητοΟν οί έν τφ ύπουργείφ 
τή; Παιδεία; είσδύσαντε; μαλλιαροί νά μανθά
νουν τά δυστυχισμένα παιδιά ! Τελεία δηλαδή 
παραμόρφωσις τής γλώσσης διά τής μεθόδου 
τών αναγνωστικών βιβλίων. ’Αλλά καί δ δια
πρεπής καθηγητής κ. Χατζιδάκις, ό έχων υπέρ 
πάντα άλλον τό έπιστημονικόν κύρος έπί ζη
τημάτων τής γλώσσης, έντονώτατα διεμαρτυρή» 
θη άπό τού Πανεπιστημιακοί) βήματος κατά 
τών διαφθορέων τής γλώσσης, οί όποιοι προσ
παθούν νά φορτώσουν είς τήν ράχιν, ή μάλλον 
είς τήν γλώσσαν τού ελληνικού λαού χυδαίας 
καί Αηδείς λέξεις. Είνε γνωσταί αί ίδέαι τών 
μαλλιαρών. Είς έξ αύτών έγραψε πρό τίνος διά 
τήν όμιλουμένην καθαρεύουσαν, δηλαδή τήν 
ζώσαν γλώσσαν δτι είνε «τεχνητή» ! Καί αύτά 
τά γράφει είς γλώσσαν εύτυχώς .. . μή μαλλια
ρήν. Λησμονούν οί Ψυχαρόπληκτοι αύτοί κύ
ριοι δτι ή άπλή καθαρεύουσα τήν όποίαν δλοι 
οί δπωσδήποτε άνεπτυγμένοι γράφουν καί όμι- 
λούν είνε ή φυσική γλώσσα τοΰ έθνους, είς τήν 
όποίαν, ώς έτόνισεν ό κ. Πρωθυπουργός, άριστα 
πάντες συνεννΟούμεθα.

Πάσα υπερβολή,ώς Αντικειμένη είς τό εθνικόν 
γλωσσικόν αίσθημα, είνε μεμπτέα.'Η μέση όδός 
είνε έκείνη, ήν πρέπει ν’ άκολουθώμεν. Τήν 
γλώσσαν δέν κατασκευάζουν άτομα, Ψυχάρηδε; 
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γραφόμενα κα'. μέ κριτικά; επιτροπά; ; Τό 
λαϊκόν αίσθημα τό όποιον πολλάκις αΰθορμή- 
τω; δημιουργεί ή είσδέχεται αίφνιδίω; μίαν 
φράσιν ή ένα τόνον, θά τά ένστερν^θή εύκολα; 
Θά πτερυγίση ή μελφδία των εί; τά χείλη 
όλων, ιδίως τών άνθρώπων τοϋ λαοΰ; θά τό 
απόδειξη τό πείραμα τής θεατρικής 'Εταιρείας.

ΔΑΦΝΙΣ

καί Φιλήντηδες. ’Εξελίσσεται μόνη της καί δια- 
μορφούται διά τής φιλολογίας. Ήρέμα καί ούχί 
διά βιαίων πραξικοπημάτων. Μεταξύ λαοΰ καί 
ανεπτυγμένων τάξεων θά ύπάρχη πάντοτε μία 
διαφορά έκφράσεω; γραμματικής,άλλά δι’Αμοι
βαίων ύποχωρήσεων θά έπιτευχθή μία μορφή 
τής γλώσσης τείνουσα είς τήν έκκαθάρισιν παν
τός ξενικού, παρεφθαρμένου καί άψύχου στοι
χείου ή τύπου νεωτέρου περιωρισμένηςχρήσεως.

Τούς φόβους περί επιβολής τής μαλλιαρής 
έμετριασεν ή έν τή Βουλή συζήτησις, ήτις θά 
Θεωρηθή βεβαίως ώς έρμηνεία τού νόμου. Άλλά 
τά διδακτικά βιβλία ποιοι θά συντάξουν ; Ποιοι 
δέ Οά τά κρίνουν; Οί είσηγηταί τής ιδέας, οί 
γνωστοί μαλλιαροί; Άλλά τότε θά ίδωμεν άνα- 
γνωστικά βιβλία μέ χυδαίας έκφράσεις, μέ άκα- 
νοήτους λέξεις καί Ακαλαίσθητους τύπους. 
Κριταί δέν πρέπει νά είνε δάσκαλοι άμφοτέρων 
τών...άκροτήτων, άλλ’ ώ; όρθώ; ύπέδειξεν ή 
«Εστία» νά γίνη μία έπιτροπή άπό ποιητάς 
ώς ό Δροσίνης, δ Προβελέγγιος, δ Πολέμη;, 
δημοσιογράφους ώ; δ Κονδυλάκης, δ Νιρβάνας, 
πολιτικούς φιλολογοΰντας ώς ό Ρέπουλης,ό Σο- 
φούλης, δ Καφαντάρης. θά είνε πρό παντός 
λογικοί καί θά έχουν άρκετήν καλαισθησίαν 
διά νά διακρίνουν μίαν «Απλήν» λέξιν άπό 
μίαν «χυδαίαν».

*0 κ.Χατζιδάκις όρθώς παρετήρησε δτι ή δη
μοτική γλώσσα ποικίλλει είς εκφράσεις κατά 
τόπους. '2ς έκ τούτου ή διδασκαλία τή; δημο
τικής θά φέρη σύγχυσιν. Μεταχειρίζονται οί 
δήθεν δημοτικισταί ιδιωματικά;' λέξεις, άγνώ- 
στου; εί; τά περισσότερα μέρη τής Ελλάδος 
καί δή είς αύτού; τού; διδάσκοντας. Κατήγγει- 
λεν δ σοφός καθηγητή; τού; μαλλιαρού; ώς 
γράφοντας παρά τά διδάγματα τής έπιστήμης, 
καί ώς μή διακριθέντα; διά τήν καλλιτεχνικήν 
χρήσιν τή; γλώσσης, καί διεμαρτυρήθη διότι 
ώ; εΐπεν «ύπό τήν βίαν τών περιστάσεων έπι- 
χειρεΐται άνατρεπτική διδασκαλία τή; γλώσ
σας διά μέσων έπιβολή; έκθέσμων, ύπ’άνθρώπων 
μή έπαρκώ; κατηρτίσμένων έπιστημονικώς».

Καί δ κίνδυνος είνε προφανής. Λέγουν δτι ή 
δημοτική θά διδάσκεται είς τά; 4 μόνον κατω- 
τέρα; τάξει; τοΰ Δημοτικού σχολείου. Άλλ’ ώ; 
εύστόχως παρατηρεί τό «’Εμπρός» άπό τά 

8,500 δηλ. σχολεία τοΰ όλου Κράτους μόνον 
56 έχουν ε'καί στ' τάξιν, είς άς θά διδάσκεται 
ή καθαρεύουσα. Συνεπώς τά τέκνα τοΰ λαοΰ 
κατά τήν τετραετή στοιχειώδη έκπαίδευσίν των 
διά τής Αποκλειστικής διδασκαλίας τής δημο
τική; καταδιχάζονται νά μή δύνανται νά εννο
ούν τήν γλώσσαν τών άνεπτυγμένων, τών - εφη
μερίδων, τής εκκλησίας, τών δικαστηρίων, τών 
πολιτευομένων, άλλά τήν γλώσσαν τοΰ χωρίου

ΤΑ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
ΠΕΡ τοΰ Συνδέσμου πε- 
ριθάλψεως τών Αναπή
ρων τοΰ πολέμου έδόθη 
ύπό Ερασιτεχνών έκτα
κτος παράστασις έν τώ 
Δημ. θεάτρφ. Τό πρό
γραμμα πλουσιώτατον. 
Τό δραματικόν μέρος 
περιελάμβανε δύο έργα 
τού κ. Κωνστ. Ροδοκα
νάκη, διά πρώτην φο
ράν παίζόμενα. Τό έν, 

τό «Είδωλον», δράμα- «μυστήριον»—Ινδική; 
ύποθέσεως εί; Γαλλικούς στίχους, έκτυλισσό- 
μενον εί; τό έσωτερικόν ’Ινδικού ναού- τό άλλο 
έργον «Ήζωή έν τάφφ» είνε συμβολικόν, «πα
ραμύθι διά μεγάλους». Άμφότερα έπαίχθησαν 
μέ πολλήν επιτυχίαν. Είς τό πρώτον, έν είδος 
δραματικής feerie ένθυμίζον σκηνάς τή; «Άϊδάς » 
Αόριστον ώ; πρό; τήν ιδέαν Αλλ’ άπλοΰν εί; 
τήν έκτέλεσιν, έπαιξεν ή έρασιτέχνι; ή μάλλον 
ή καλλιτέχνιςδεσπ. Ελένη Δαμασκηνού δραμα- 
τικώτατα ώ; ίερεύς έρωτευμένο; μέ τήν θεό
τητα· ή δ. Χρυσούλη ώ; κόρη τοΰ Ναού χαρι
τωμένη καί αισθηματική.

Ό κ. Καμάρα; ώ; Ινδό; γέρων άρκετά κα
λός. Τό είδωλον ύπεδύθη ή δεσπ. Μάκκη 
Καρατζά, τή; όποια; τό παθητικόν άσμα καί δ 
αίσθητικώτατο; χορό; — έπί μουσική; τού κ. 
Ψαρούδα—ένεποίησαν ζωηράν έντύπωσιν. Ή 
«Ζωή έν τάφφ* έξετελέσθη άπό τήν δ. Ζερ
βού ή όποια ώ; νοσοκόμο; είχε ώραίαν έμφά- 
νισιν, τό δέ παίξιμόν της ήτο Αρμονικόν πρό; 
τόν χαρακτήρα δν διηρμήνευσε, καί άπό τήν δ. 
Δαμασκηνού, τή; όποιας ή έκφραστική άλλά 
καί συρομένη Απαγγελία κατέστησε κάπως έπι- 
τετηδευμένον τό παίξιμό τη;

Τό μουσικόν μέρος άπετελεϊτο άπό οκτώ συν
θέσεις. Ό κ. Τριανταφύλλου έψαλε τό άσμα 
< Άπό μιά φυλακή τού Χάν γραμμένου τών 

δραματικών στίχων τού Βερλαίν, μέ λεπτότητα 
Γαλλικήν καί τήν < Έξ·. μολόγησιν » τού Σαμά
ρα. 'Η δνίς Μ. Καρατζά έτραγούδησε τό «Να
νούρισμα» τοΰ Σαμάρα καί τό «Φιλί τής μάσ

τών, ήν γνωρίζουν άλλως τε. Έπεβάλλετο συνε
πώς όπως ή διδασκαλία τής καθαρευούσης γί
νεται βαθμιαίως άπό τής τρίτης τάξεως. Ή μη
τρική γλώσσα τών μαθητών δέν πρέπει νά είνε 
ό τελικός σκοπό; τής διδασκαλίας, άλλ’ όργα
νο·/ πρό; βαθμιαία·/ διδασκαλίαν τή; γλώσσης, 
ήν οί άνεπτυγμένοι όμιλοΰν, καί ήτι; Αποτελεί 
τό κοινόν μέσον συνεννοήσεως τών ομοφύλων 
καί τήν έκδήλωσιν οΰτω τής Εθνικής ένότητος.

κας» τού κ. Ψαρούδα. 'Η φωνή τη; είνε άρκε
τά συμπαθητική, άλλ’ ύπολείπεται είς έκφρα- 
σιν. Ή κ. Βερντέ σύζυγος άξιωματικοΰ τή; 
Γαλλική; άποστολής, έτραγούδησε·/ ένα μέρος 
άπό τόν «Σαμψώνα καί Δαλιδά·/», κατόπιν πολύ 
καλλίτερα τήν «θρυλλικήν πριγκήπισσαν» τού 
κ. Ψαρούδα καί μετά τοΰ κ. Τριαντάφυλλου 
τήν δυωδίαν τού Σιγκούρ τοΰ Ρεγιέρ συνο- 
δεύοντο; τοΰ κ. Μητροπούλου. Ή φωνή τή; κ. 
Βερντέ είνε άρκετά έντονο; καί καλλιεργημένη, 
άλλά μέ Αποτόμου; μεταπτώσεις

— Υπέρ τού Ασύλου τών Παίδων έδόθη 
έρασιτεχνική παράστασις. ήν έτίμησεν δ Βασι
λεύς, καθ’ ήν έπαίχθη τό μονόπρακτον έργον 
τού κόμητο; Sollohub «Μία σερενάτα», έξυ- 
πνον, πρωτότυπον καί πολύ ψυχολογημένον. 
Μία νέα χήρα καί μία νέα κόρη έρωτεύονται 
ένα άγνωστον, δστις τραγουδεί κάθε βράδυ μία 
'Ισπανική σερενάτα ύπό τ» παράθυρου τού σαλο
νιού των. Καί είνε έτοιμε; νά μαλλώσουν δι’ 
αύτόν, δταν αίφνης ένθυμοΰνται δτι εΐχον ένοι- 
κιάση τό κάτω πάτωμα τοΰ σπητιοΰ των είς 
ένα γέροντα διδάσκαλον τή; μουσικής καί αύ
τός είνε δ.... άγνωστο; έρωτευμένο;. 'Η κ. 
Γκουτίμ-Λεύκοβιτ; καί ή δ. Χρυσούλη έπαιξαν 
μέ πολλήν έπιτυχίαν. Ή μεγαλειτέρα έπιτυχία 
τής έσπερίδο; ήτο δ πατριωτικό; ποιητικό; διά
λογο; τοΰ Ρεβουάρ «Τό φτωχικό τάμμα». 'Ο 
κ.Ρουλάν (Αναγράφεται εί; τό πρόγραμμα ώ;Χ...) 
Γάλλο; Αξιωματικός καί διευθυντής τοΰ θεάτρου 
Buffer Parisiennes έπαιξεν ώ; τέλειος ηθο
ποιό τόν ρόλον τοΰ Γέρω-ποιητοΰ δστις είνε ύπο- 
χρεωμένος ώς έκ τή; ήλικίας του νά παρακο- 
λουθή ώ; Απλού; θεατή; τόν παγκόσμιον Αγώ
να. Ή δ. Δαμασκηνού ήρεσεν έπίσης μέ τήν 
μελωδικήν Απαγγελίαν. Τό μουσικόν μέρο; έξε
τελέσθη ύπό τοΰ κ. Τριανταφύλλου τή; δ. Μ. 
Καρατζά, τή; κ. Βερντέ καί τών δεσπ. Κοτζιά 
καί ’Ιατρού. Έν τέλει έπαίχθη ή «Πεντάμορ
φη > παραμύθι είς δύο εικόνα; κατά διασκευήν 
τής κ. ’Ιουλία; Δραγούμη άπό μακρόκοσμον, μέ 
ποικιλώτατον διάκοσμον καί ύπόκρουσιν ορχή
στρας.

— 'ϊπό τοΰ θιάσου τής κ. Ένκελ έδόθησαν
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διά πρώτη» φοράν τά »Χελιδόνια» τοΟ ’<2ν- 
τράν, όπερέττα ή όποια ενθυμίζει τήν «Μαμ
ζέλ λιτούς». Ιπάρχει εν μοναστήρι, το παρθε- 
ναγωγε’.ον τών Χελιδόνων, δπου εισδύουν άρρε - 
νες μετημφιεσμένοι είς κορίτσια καί είς παπά- 
οες. Η πεταχτή μουσική τού νέου έργου τοϋ 
συνθέτου τής «Μασκότ» έχει τόν χαρακτηρι
στικόν τύπον τής Γαλλικής χάριτος. 'Η κ. Έν- 
κελ ώς μαθήτρια καί ό κ. Δράμαλης ώς καπου- 
χΐνος έδωσαν πολλήν ζωήν.

— Ό Ελληνικός ’Εκπαιδευτικός Σύνδεσμος 
οιωργανωσε εις τήν αίθουσαν τού Παρνασσού» 
παράστασιν ύπό τών μαθητριών τοϋ ’Ανωτέρου 
Παρθεναγωγείου τοϋ Συνδέσμου είς μνήμην 
τής ίδρυτρίας Αικατερίνης Λασκαρίδου. Έπαί
χθη ή «’Ιφιγένεια έν Αύλίδι» τοϋ Εύρυπίδου, 
μέ μουσικήν τοϋ κ. Ι.Σακελλαρίδου,καΙ ή μονό
πρακτος σχολική όπερέττα τοΰ κ. θεοφ. Σακελ
λαρίδου «Τό μάθημα τής Γαλλικής».

— Είς τόν θίασον τής δίδος Κοτοπούλη έκτά-

ΈΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ Τ€ΧΝΑΙ

‘Υπέρ τών πυροπαθών τής Θεσσαλονίκης οί καλ- 
λιτέχναι μας προσεφεραν έργα των όπως πωληθώ- 

* σιν, όσα δέ μείνωσι τεθώσιν είς λαχεϊον. Τά άπο 
σταλέντα, 79 τόν αριθμόν, έξετέθησαν έν τή ειδική 
αιθούση τοϋ «Παρνασσού». Τά πλεΐστα αύτών ήσαν 
γνωστά, σκίτσα τά περισσότερα· οί καλλιτέχναι βέ" 
βαια δέν προσεφεραν έργα άξίας, άφοϋ άλλως τε 
έπρόκειτο νά δια τεθώσιν είς λαχεϊον. Έν τούτοις 
μερικά ήσαν πολύ καλά. “Άξια μνείας έργα ζωγρα- 
γραφικά είνε περί τά 20, τά έξής : Τοϋ κ. Όθω- 
ναίου μία μικρά υδατογραφία παριστφσα τοπεΐον, 
τής δεσποινίδος Λασκαρίδου τά ’’Ανθη, τοϋ κ. Λα- 
ζαρή τό Λυχνάρι, τοϋ κ. Στ. Λάντσα ή Αγία Σοφία 
τής Θεσσαλονίκης, τοϋ κ. Ε. Θωμοπούλου ό Χωρι
κός, τού κ. Βαρβέρη ή Βλαχοπούλα, τοϋ κ. Άξελοϋ 
το Γύφτικο, τοϋ κ. Βυζαντίου ή Έξοδος έκ τού θεά
τρου, τοϋ κ. Μποκατσιάμπη ή Άκρόπολις, τοϋ κ. 
Λονκίδου ή Λνκόβρυσι, τούκ. Ζωγράφου τό Γάϊσμα 
τού κ. Ροίλοΰ ή Οίτη, τού κ. Χρηστοφή ή Κσστέλλα’ 
τής κ. Γεωργαντή σκίτσο άπό τά Μέγαρα, τού κ. 
Δήμα τό Δειλινό, τής δεσποινίδος Στεφάνου τό Εωκ. 
κλήσι, τού κ.Βικάτου ή Κυρία μέ τό γατάκι,τοΰ κ. Θ. 
Αγγέλου τό Μάθημα, τού κ. Φερεκύδου ό Μεβλαχα- 
νές τής Θεσσαλονίκης καί τής δεσπ. Άναγνωστοπού
λου έν υπαίθριον σκίτσο. Έξ αύτών ήγοράσθησαν 
μόνον τρία, ή Αγία Σοφία ύπό τού κ Α. Ζωγρα- 
φίδου. ή Βλαχόπουλα καί τό Γύφτικο ύπό τοϋ κ. Κ. 
Ζέγγελη. Άτυχή ή μάλλον άγρια έργα ήσαν ένας 
οστεώδης άνθρωπος τού κ. Ν. Λύτρα καί ό ήρως 
Παύλος Μελά; τού κ. Ίακωβίδου, όν παρέστησε βα- 
ρύθυμον, παρά τήν γλυκύτητα, ήτις τόν έχαρα- 
κτήριζε.

Έκ τών γλυπτικών έργων διεκρίνοντο τοΰ κ. Φω-
ίθ

κτως θά παίξη ή άρίστη δραματική δ’ς Εύφρ. 
Κατσικοπούλου, ήτις παρηκολούθησβ, ώς γνω
στόν, μαθήματα δραματικής εϊςτό Παρίσΐ.

Είς τήν «Άλάμπραν» νέος θίασος τοϋ κ. Γο- 
νίδου έγκατεστάθη μέ τήν κ. Δελενάρδου κα1. τάς 
δίδας Λάσκαρη κτΙΛολότταν Ίωαννίδου.

Είς τό Πανελλήνιον» 6 θίασος τοΰ κ. Σα
μαρτζή μέ πρωταγωνίστριαν τήν κ. Καλογερι
κού,τήν δ.Ντίναν Παντοπούλου,τήν δίδα Ίατρί- 
δου καί τους κ. κ. Λύτραν, Μηλιάδην κα1. Καν- 
τιώτην.

Είς τό · Κεντρικόν» έγκατεστάθη κα1. έφέτος 
ή όπερέττα τής κ. Άφεντάκη. Είς τά «Διονύσια ■ 
ό θίασος Νίκα—-Φύρστ μέ τόν Βιλλάρ καί τήν 
Βορδώνη. Ό κ. Ιίλέσσα; έπανήλθεν είς τήν 
παλαιών του καλιάν, τό α’Αθήναιον». 'Ο θία
σος Ένκελ θά παίξη είς Πάτρας μέχρι τοϋ ’Ιου
λίου, δτε θά δώση παραστάσεις είς τό θέατρον 
Φαλήρου.

και ΤΕΧΝΑΙ Τ
σκόλου σκίτσο ένός έφέδρου μέ τόν τίτλον ·Άέρα· ! 
τοΰ κ. θωμοποϋλου ύ Σατανάς, τού κ. Τόμπρου μίσ 
κεφαλή κορασίδος, τού κ. Γεωργαντή ή Βιοπάλη δυ
νατόν είς έμπνευσιν, τού κ. Άλεξανδροπούλου ό τραυ
ματίας καί τού κ. Ζευγώλη ή Μεταφορά ταυματίου.

— Μία αληθινή καλλιτεχνική νεκρανάσιασις ήγγέλ- 
θη έκ Τήνου, έν νέον θαύμα ώραΐον τής νήσου τών 
καλλιτεχνών καί τών θαυμάτων. Ό Γιαννοόλης Χα
λεπός ό μέγας καλλιτέχνης τής Κοιμωμένης τού Νε
κροταφείου Αθηνών καί τοΰ Σατύρου, οστις άπώ- 
λεσε τάς φρένα; κατά τήν σύλληψιν τής Μήδειας 
φονευούσης τά τέκνα της πρό 35 έτών, έκτοτε δέ πε- 
ριεπλανάτο αιγοβοσκός είς τά βουνά τού ΓΙανόρμου, 
χωρίου τής Τήνου, αίφνης κατά τό νέον έτος, έγκα- 
τέλειψε τό ποίμνιόν του. μετέβη είς τό πλησίον λα- 
τομεΐον, ήρχισε νά συλλέγη άπό τάς σχισμάδας τών 
μαρμάρων πηλόν, έπέστρεψε εΐς τήν πατρικήν του 
οικίαν καί έπεδόθη είς καλλιτεχνικήν δημιουργίαν. 
Ό καλλιτέχνης, ό θεωρούμενος ώς νεκρός διά τήν 
τέχνην διά παντός,άνέκτησε τήν σκέψιν καί έργάζεται 
ήδη. ώς νά μή έμεσολάβησε 35 έτών πνευματική τύ- 
φλωσις καί άδράνεια καλλιτεχνική. Είς τό νεόπηκ- 
τον πρόχειρον έργαστήριον του παρουσιάζει εξ 
προπλάσματα. Έν παριστφ νεαράν γυναίκα πλαγίως 
κεκλιμένην, τήν Άριάδνην. Άλλο έργον είνε εν 
σύμπλεγμα γυναικός έχούσης χαριέντως έστραμμένην 
τήν κεφαλήν ένφ πρό αύτής γονυπετής άνήρ κρατεί 
τήν χεϊρά της ώς νά ίκετεύη τήν ήμίγυμνον έκείνην 
γυναίκα. Τό σύμπλεγμα πσριοτφ. κατά τόν Χαλεπόν, 
τόν πρίγκιπα καί τήν πριγκήπισσαν Τυρνορέσκη. Τις 
ή ιστορία τώνΤυρνορέσκη αύτών, άγνωστον. Τά άλλα 
έργα εΐνε εν πρόπλασμα Σατύρου, εΐς ίερεύς καθολι
κός καθήμενος έπί θρόνου, καί εΐς ώραιότατος άγγε
λος κρατών βιβλίον καί καταγραφών τούς μέλλοντας 
νά μεταβώσιν εΐς τάς αιωνίους μονός.

Ό γλύπτης Γιαννούλης Χαίεπας

Ή δίμηνος αΰτη καλλιτεχνική παραγωγή τού πνευ- 
ματικώς άν ιβιώσαντος καλλιτέχνου παρουσιάζει τήν 
έμπνευσ ν της είς μίαν τόσην περίεργον, όσην καί Ικα
νοποιητικήν έντασιν. Ό κ. Γ. Μαρίνος οστις από 
τριετίας άπέστελλε μηνιαίως 25 δρ. όπέρ τού άτυ
χούς γλύπτου εί: τήν αδελφήν του. έστειλεν ήδη 250 
δραχμάς. Άς έλπίσωμεν δτι ή διάνοια τού επιφα
νούς γλύπτου διανοιγομένη όλονέν εί; τό φώς, θά 
μάς διόση νέα μεγάλα έργα, αντάξια των έργων τής 
πρώτης καλλιτεχνικής του ορμής.

— Διωρίσθη καθηγητής τής ρυθμολογίας έν τή 
σχολή τών Καλών Τεχνών ό άρχιτέκτων κ. Δ. Τσι
πούρας.

—Έψηφίσθη είς τήν Βουλήν νόμος δίαρρυθμίσεως 
καί άναδιοργανώσεως τής ’Εθνικής Πινακοθήκη;.

Διά τοϋ νόμου τούτου ή πρό; έπίβλεψιν τής Πι
νακοθήκης έπιτροπή καταργεϊται άντικαθισταμένη 
δι’ έπταμελούς διαχειριστικής έπιτροπή;, καθίσταται 
δέ καί πενταμελές καλλιτεχνικόν συμβούλιου, άπο- 
τελούμενον έκ τού διευθυντου τοϋ σχολείου τών Κα
λών Τεχνών ώς Προέδρου, τού διευθυντού τής Πινα
κοθήκης ώς είσηγητού, ένός καθηγητοΰ τής γλυπτι
κής, ένός έξ επαγγέλματος ζωγράφου καί ένός φιλο
τέχνου.

Καθορίζεται ή αναγραφή κατ’ έτος ε’ις τόν Προϋ
πολογισμόν κονδυλίου 30,000 δρ. πρό; πλουτισμόν 
τής Πινακοθήκης δι’ έργων ζωγραφικής, γλυπτικής, 
χαρακτικής, διακοομητικών τεχνών και έκμαγείων. 
Λαμβάνεται δέ πρόνοια δπως τό ήμισυ τοΰ ποσού 
τούτου διατίθεται διά σύγχρονα Ελληνικά έργα.

Τό προσωπικόν τής Εθνικής Πινακοθήκης ορίζε
ται δτι 9’ άποτελήται έκ τού διευθυντού, τού γραμ
ματέας, τοΰ έπιμελητοϋ καί πέντε συντηρητών.

‘Ορίζεται έπίσης δτι ή Πινακοθήκη θά περιλαμ
βάνω : α’) άρχαία έργα ζφγραφικής προερχόμενα έκ 
τών άνά τό Κράτος άνασκαφών ή έξ άγορών καί δω
ρεών, β') έργα ζωγραφικής Βυζαντινής καί Χριστία, 
νικής τέχνης μέχρι τής Αναγεννήσεως, γ') έργα ζω
γραφικής καί γλυπτικής συγχρόνων ‘Ελλήνων καλλι- 
τιχνών, ε') έργα χαρακτικής άπό τής Αναγεννήσεως 
μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων, ί") έργα τών διακο- 
σμητικών τεχνών άπό τής Αναγεννήσεως μέχρι τών 
καθ’ ημάς χρόνων καί ζ ) έκμαγεϊα έξεχόντων έργων 
πάντων τών αιώνων.

Ή Πινακοθήκη Οά περιλαμβάνω καί έργαστήριον 
συντηρήσεως καί έπισκευής παλαιών εικόνων είτε είς 
αύτόν άνηκουσών είτε καί είς άλλα δημόσια ιδρύματα 
ή δημοτικά ή κοινοτικά ή καί είς μοναστήρια καί 
ναούς.

Κατόπιν άδειας τού διευθυντού τής Πινακοθήκης, 
θά έπιτρέπεται ή αντιγραφή έργων περιλαμβανομέ- 
νων εις αύτήν-

Ό Διευθυντής τής Πινακοθήκης δύναται νά μετα
βή είς τήν άλλοδαπήν είτε χάριν πλουτισμού τής Πι
νακοθήκης είτε πρός μελέτην τών άφορώντων εις τήν 
όργάνωσιν καί λειτουργίαν αύτής. Έπίσης οί έπιμε- 
λητα’ι καί οί συντηρηταί τής Πινακοθήκης δύνανται 
νά άποστέλλωνται έντός τού Κράτους πρός έκτέλεσιν 
εργασιών συντηρήσεως ή έπισκευής παλαιών έργων 
ζωγραφικής.

— Ό κ Ν. Γεωργαντής έκτελεϊ μνημεΐον τοΰ Πέ
τρου Βλάχου, τό όποιον κοσμεί συμβολικός άγγελος 
φυσικού μεγέθους κρατών!έν άναγλίφω μορφήν κο- 
ρασίδος καί ρίπτων κρίνον έπί τής γής. Έπίσης έρ
γάζεται είς μνημεΐον τού Ρίτσου, τό όποιον διακρί- 
νεται διά τόν συγχρονισμόν τής παραστάσεως τού 
νεκρού, ολόσωμου καθημένου έπί έδρας. ’Εκτός αύ
τών άσχολεΤται είς δημιουργικόν φανταστικόν έργον 
• Μετά τόν ζυγόν», μιάς κεκλιμένης κεφαλής έν θλί
ψει, ήν έκφράζουν κυρίως,καίτοι κλειστοί,οί οφθαλ
μοί.

— Έν Λονδϊνω ή δεσποινίς Χαρίκλεια Άλε- 
ξανδρίδου διοργάνωσεν έκθεσιν περιλαμβάνουσαν 
ιεσσαράκοντα έργα της. Έξ αύτών περισσότερα 
είνε τά τοπεϊα, άλλα μέ ν παραθαλάσσια τής Βρετ- 
τάνης καί άλλα χαρακτηριστικοί γωνίαι τοΰ κή
που τού Λουξεμβούργου. Είς τά πρώτα ή γραμμή 
είνε δυνατή μέν, άλλ’ άτελείωτη. ό χρωματισμός εκ
φραστικός, άλλά στοιχειώδης. Τά δεύτερα εΐνε περισ 
σότερον έπιτυχή. Έχουν μίαν ήμερην μελαγχολικήν 
έκφρασιν. Δύο-τρία εσωτερικά εκκλησίας. τά όποια 
εκθέτει, προσδίδουν μίαν βαθεΐαν θρησκευτικήν μυ- 
στικοπάθειαν, αί δέ προσωπογραφίαι—τέσσαρες έν 
δλφ—εΐνε έλεύθερα ζωγραφισμένοι, μέ μίαν ψυχικήν 
μάλλον ή τεχνικήν άποτύπωσιν.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Τό πρόγραμμα τής τέταρτης συναυλίας τής ’Ορχή

στρας τού ’Ωδείου Αθηνών ήτο πολύ ένδιαφέρον. 
Ήρχισε μέ τήν δευτέραν συμφωνίαν τοΰ Ρώσσου μου
σουργού Μπσροντίν, καί άλλοτε παιχθεϊσαν, ή οποία 
δέν έκαμε τήν έντΰπωσιν, ής ήτο άξια, |rt τήν χάρο 
κτηριστικήν βαρύθυμον σλαυϊκήν έμπνευσιν, σύνθε- 
σις άναγομένη εις τήν φαντασίαν μάλλον τοϋ συμφω
νικού ποιήματος παρά είς τούς αύστηρού^ κανόνας 
τής Συμφωνίας. Τό scherzo τής Συμφωνίας εΐνε 
πρωτότυπον, γραμμένου είς γοργοτάτην τετραμερή 
άγωγήν. Τό δέ andante διακρίνεται διά τήν γλυκυ- 
τάτην μελωδίαν του. ήν ποικίλλουν δραματικά έπει- 
σόδια. Κατόπιν ή ορχήστρα έπαιξε μέ έξαιρετικήν 
προσοχήν τρεις έλληνικάς Μουσικάς εικόνας τού διευ- 
θυντού της κ. Άρμ. Μαρσίκ. Δέν εΐνε πρώτη φορά 
πού έπαίχθησαν αί δύο έξ αύτών, τό Μοιρολόγι καί 
τύ Πάσχα έν Αττική, άλλ’ ήκούσθησαν καί πάλιν 
πολύ ευχαρίστως Τό Μοιρολόγι είνε εν πένθιμον 
άσμα τής Θεσσαλίας· ό πυρήν τής μελωδίας αύτής 
εΐνε πολύ βραχύς, άλλ’ό συνθέτης τόν άνέπτυξε, προσ
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παθήσας νά τηρήσή τήν Ομοιογένειαν τοϋ πένθιμου 
χαρακτήρος τών 'Ελληνικών επικήδειων πομπών. Τό 
Πάσχα έν Αττική είνε μία μουσική περιγραφή Με- 
γαρίτικης εορτής. Τής έκιελέσεως αύτών προηγήθη 
μία διασκευή ύπό τοΰ κ. Μαρσίκ τού «Τσοπανόπου
λου· γνωστότατης μελωδίας τοΰ κ. Ν. Κοκκίνου, ήν 
ό κ. Μαρσίκ ένηρμόνησε καί ενορχήστρωσε διά νά 
άναπτύξη έπί μάλλον τήν ευτυχή έμπνευσιν ένός αύ- 
τοδιδάκτου λαϊκού συνθέτου. Έκ τών τριών συνθέ
σεων, τό Μοιρολόγι είνε τεχνικά; ή άνωτέρα. Τό 
θαυμάσιο δημοτικόν μοτίβο έξελίσσεται μέ αγνήν 
καλλιτεχνικήν διάθεσιν καί έν αρμονική επεξεργασία- 

Ή κ. Ειρήνη Λιαλίου, τό γένος Βάλλη, έτραγού
δησε τρία τραγούδια τού συζύγου της κ. Δ. Λιάλιου, 
τοϋ γνωστού έκ Πατρών συνθέτου. Τά δύο έξ αύτών 
εϊνε μελοποίησις δύο ποιημάτων τοϋ Λευκαδίου 
ποιητοΰ κ. Α. Σκιαδαρέση, τό δέ τρίτον—τό Ντέρτι 
ένεπνεύσθη άπό στίχους δημώδους άσματος έκ τή; 
συλλογής τού κ. Ν. Πολίτου. Τά δύο πρώτα, δέν έ
χουν τίποτε τό ελληνικόν, άλλά καί έκφεύγουν τοΰ 
συνήθους τύπου τών romances. "Εχουν ατομικότητα, 
μίαν μυστικοπάθειαν ειλικρινή. Τό τρίτον παρουσιά
ζει μίαν διαίσθησιν τής ελληνικής ψυχής. Ή έκτέ- 
λεσις ύστέρησεν. Ή φωνή τής κ. Λιάλιου δέν ήρεσε 
μέ τάς αποτόμους μετ,ιπτώσεις, ή δέ ύρχήστρα δέν 
ένεβάθυνεν είς τήν έννοιαν τής ποιήσεως έν τή άπο- 
δόσει τής μελφδίας.

Ή καθηγήτρια τού κλειδοκυμβάλου δεσπ. Λήδα 
Εύλαμπίου έπαιξε μετά τής ορχήστρας τό ύπ’ άριθ. 
4 είς τό έλασσον Κονσέρτο τού Saint-Saens. Έξε
τελεσθη μέ πολλήν τέχνην καί εύσυνειδησίαν. Ή δ. 
Εύλαμπίου, κυρία τοϋ οργάνου,διεκρίΟη διά τόν μη
χανισμόν, τό ασφαλές καί δυνατόν παίξιμόν. διά τήν 
Ιδαιτέραν ικανότητα είς τήν χρήσιν τού πεντάλ, καί 
διά τόν συντονισμόν πρός τήν ορχήστραν τόν άλάν- 
θαστον.

Τό τελευταΐον μέρος τοΰ προγράμματος ήτο τό καί 
άρτιώτερον ύπό τής ορχήστρα; έκτελεσθέν, ό «Κα- 
τηραμένος κυνηγός’ τοΰ Φράγκ, συμφωνικόν ποίημα 
έκ τώχ μάλλον πρωτοτύπων τοΰ συνθέτου τών <‘Α
γαλλιάσεων·. Έξετελεσθη διά πρώτην φοράν τφ 
1883, είνε δέ άναπαράστασις μιάς ballade, καθ’ ήν 
ένφ αντηχούν οί ήχοι τής καμπάνας ένα πρωί Κυρια
κής ό άγριος αρχών τού Ρήνου πηγαίνει είς συνά- 
θροισιν κυνηγών. Τόν παρακαλοΰν νά άκούση τούς 
Ιερούς ύμνους, άλλ‘αύτός προτιμφ τό κυνήγι. At- 
φνης μένει ό άρχων μόνος' τό άλογό του δέν θέλει 
νά προχωρήαη. Μιά μυστική φωνή τόν καταράται 
νά κοίτεται αιώνια στή Κολαοι. Ό άρχων τρελλός 
άπό τόν φόβον του φεύγει αδιάκοπα, ένφ όπισθεν του 
τόν κυνηγούν πλήθη δαιμόνων. Ή χαρακτηριστική 
αύτή μπαλλάντα άπενυπώθη μουσικώς κατά τρόπον 
ύπέροχον. Είνε ή όλη σύνθεσις ζωηροτάτη, γραφικω- 
τάτη, μέ ένα νεωτεριστικόν πνεύμα γραμμένη. Έπαί
χθη πολύ τεχνικά καί έκφραστικά άπό τήν ορχή
στραν.

Αί έκδηλώσεις τοΰ ακροατηρίου κατά τήν έκτέλεσιν 
τοΰ προγράμματος, άποτελεσθέντος σχεδόν κατά τό 
ήμισυ έξ Ελληνικών συνθέσεων, υπήρξαν ενθου
σιώδεις.

—Ή συναυλία τής κ. Βελουδίου καί τής δίδο; Γε· 
ράκη τή συμπράξει τοΰ κ. Φαραντάτου εϊλκυσε ζωηρόν 
τό ένδιαφέρον διά τήν πρωτοτυπίαν. Πρώτην φοράν 
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έν’Αθήναι; έδόθη συναυλία, καθ' ήν έξετελέσθ ησαν 
συνθέσεις μόνον είς δύο καί τρία πιάνα. Ή κ. Βελου- 
δίου καί ή δνίς Γεράκη έπαιξαν τάς Variations Μπε
τόβεν - Σαίν · Σαίνς, τό Scherzo τού Σαίν - Σαίν:, 
τα όποια ένεποίησαν έξαιρετικήν έντύπωσιν καί τό 
Νυμφικόν έμβατήριον τοΰ Βιδώρ. Τά clou τής συναυ
λίας άπετέλεσε τό έπί τριών πιάνων παιχθέν Κον
σέρτο τού Μόζαρτ, μία σύ,θεσις πολύ λεπτή άλλά 
και δι’αΰτό πολύ δύσκολος είς έκτέλεσιν. Τό ‘Αντά
τζιο ιδίως καί τό Μενουέττο άπεδόθησαν μετά πολλού 
αισθήματος. Ή σύμπραξις τών τριών καλλι
τεχνών άπετέλεσεν έν αρμονικόν σύνολον. Ή κ. Βε
λουδίου διεκρίθη διά τήν άκρίβειαν καί τόν χρωμα
τισμόν, ή δ. Γεράκη διά τό αβρόν touchi καί ό κ. 
Φαραντάτος διά τήν προσωπικήν βιρτουοζιτέ. Ώς διά
μεσον παρενετέθη ή άπαγγελία ύπό τού κ. Μυράτ 
ποιημάτων Ελληνικών, ών ή έκλογή ΰπήρξεν άτυ- 
χεστάτη, καί ένός Γαλλικού.

Είς συναυλίαν δοθεΐσαν υπέρ τοϋ σωματείου α; 
«Μικραί φίλαι τών πτωχών» έπιμελείφ τού ζεύγους 
Μπουστεντούϋ, τή συμπράξει τής δεσποινίδος Ζαρει- 
φοπουλου, τού κ. Βολωνίνη, ώς καί μαθητών καί μα
θητριών τή" τάξεως τού κ. Μπουστεντούϋ τής musi- 
que de chambre, έξετελέσθησαν μετ’ επιτυχίας ή 
ύπ’ άρ. 4 σονάτα τοϋ Μόζαρτ, ή Σουϊτ είς μί τοϋ 
1 κόλντμαρκ, καί δύο κουϊντέττα, έν τούΣίντιγκ καί 
έν τοΰ Ντβόρακ.

— II εργασία τού κ. Μ. Καλομοίρη ώς συνθέτου 
είνε άρκετά γνωστή, άλλ’ έδόθη ήδη αφορμή νά τήν 
έκτιμήσωμεν είς τήν ύπ*αύτοϋ δοθεΐσαν συναυλίαν έκ 
συνθέσεων άποκλειστικώ; ίδικών του, ποικίλων είς 
έμπνευσιν καί τεχνοτροπίαν, διακρινομένων διά τήν 
ειλικρίνειαν καί τήν δύναμιν τής έκφράσεως. Είς 
τούτο συνετέλεσεν ή άρτια έκτέλεσις. Μετά σύντομον 
ομιλίαν τού κ. Καλομοίρη αν έχομεν εθνικήν μουσι
κήν, περί ης καί πρό τίνος ώμίλησεν, ή δεσποινίς 
Φφκά έτραγούδησεν, άν καί προχείρως πρός άναπλή- 
ρωοιν τού κ. Τριανταφύλλου, δύο ποιήματα άπό τήν 
πρώτην σειράν τών «Ιάμβων· τοϋ κ. Παλαμα, μέ πε
ρισσότερόν δ' επιτυχίαν τό τραγούδι τής Νεράιδας 
άπό τό «Δαχτυλίδι τής Μάνας-, Έπίσης ήρεσε καί άπό 
τόν «Πρωτομάστορα· τό «Χαμηλό σπίτι». Διά πριότην 
φοράν έξετελέσθη τό τραγούδι «Δύο άδερφάδες» έπί 
στίχων Μαράνου καί ήκούσθη πάλιν άπό τήν κ. Φωκά 
ή «Λήθη» τοϋ Μαβίλλη, συνοδεία τοΰ Ελληνικού 
Κουϊντέτου άποτελουμένου έκ τής δεσποινίδος Λευ- 
κιάδου καί τών κ.κ. Χωραφά, Οίκονομίδου, Γα’ίδεμ- 
βέργερ καί Κολομοίρη. Έψάλησαν κατόπιν δύο άπο- 
οπάσματα άπό τό «Δαχτυλίδι τής μάνας» ύπό τής κ. 
Φωκά καί τοϋ κ. Α.Καρατζά μέ ικανήν μέν δραματικό- 
τητα ή Μπαλλάντα καί μέ πολλήν ποίησιν τό Νανού
ρισμα τής α’, πράξεως καί έπαίχθη ύπό πολυμελούς 
Ορχήστρας, διευθύνοντος δεξιώτατα τοΰ κ. Μαρσίκ, 
μέ πολλήν γοργότητα ή εισαγωγή τής γ'. πράξεως 
τοϋ «Δαχτυλιδιοΰ».

—Λίαν επιτυχής ή συναυλία τή; διακεκριμένης με
σοφώνου δεσποινίδος ‘Αλεξάνδρας Δημητρακοπούλου. 
Έτραγούδησε μέ τήν τόσφ έπιβλητικήν καί πλουσίαν 
είς αίσθημα φωνήν της έκλεκτά άσματα, έκ τών ό
ποιων μετ’ Ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος ήκούσθη ή μο
νωδία τής Τζοκόνιας καί τής Κάρμεν. Έτραγούδησε 
διά πρώτην φοράν μίαν σύνθεσιν τοϋ κ. Ψαρούδα, 
κάπως ξενότροπον, «Green» έπϊ στίχων τοΰ ποιήμα- 

το; τοΰ Βερλαίν «Γρήν». Έπίσης έτραγούδησε τήν 
«Γρηά ζωή» τοϋ κ. Καλομοίρη καί τό .‘Εσένα πού 
σ’ αγάπησα- τού κ. Ξανθοπούλου ύφους έντελώς ‘Α
νατολικού. Ό κ. Λυκούδης έπαιξε πολύ εύμορφα, 
τέσσαρα τεμάχια, έν οί; τήν -Berceuse- τού κ. Λιά
λιου καί τό «Scherzando· τοΰ Lalo. Ό κ. Μυράτ Α
πήγγειλε μερικά; στροφάς άπό τό Δειλινό— νέαν σει
ράν ποιημάτων τού κ. Πολ. Δημητρακοπούλου. μέ 
κάποιαν όμως βίαν ώστε νά μή ξεχωρίζουν τά θέματα.

— Ή βιόλινίστρια δεσπ. ‘Αλεξάνδρα Φωτιάδου έν 
Ιδίφ συναυλίφ έδωσε δείγματα τού ταλάντου της' τό 
παίξιμόν της άν καί κάπως νευρικόν, έχει ατομισμόν. 
Τό μέλλον της εύρύ καί επίζηλον, διότι συν τφ χρό- 
νφ θά προσαρμοσθή θετικώτερα είς τήν βαθυτέραν 
μουσικήν σκέψιν. Τό antante τοΰ Κονσέρτου τοΰ 
Μέλδελσων άπεδόθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν' είς τόν 
Κύκνον τού Σαίν-Σάν καί τήν «Μέλισσαν» τού Σοΰμ- 
περτ έδειξε λεπτήν εύαισθησίαν, ε’ις τό «Ο caja me
morial τοΰ Σερβαί πολλήν όρμητικότητα αισθή
ματος. Τής συναυλίας μετέσχε καί ή δεσποινίς Μά,'δα 
Πίσσα (βιολοντσέλλον).

— Ό κ. Τόνυ Σοΰλτσε είς τήν συναυλίαν του έχά- 
ρισεν είς τούς άκροατά; του σπανίαν άπόλαυσιν τοΰ 
τεχνικού παιξίματός του, τό όποιον τόσφ προσιδιάζει 
εις τήν άπόδοσιν τής κλασικής μουσικής. Είνε τό δο
ξάρι τόυ θετικόν, μέ μίαν ενότητα καί εύαισθησίαν 
συγκρατημένην. Τό Andantine τοΰ Μαρτίνι, ή Au- 
bade Proven?ale καί ή Precieuse τοΰ Couperin έ- 
χρωματίσθησαν μέ μεγάλην λεπτότητα και άκρί- 
βειαν, ή δέ ’Ελεγεία καί ή Romance τοΰ Σίντιγκ 
έπαίχΟησαν μέ πολλήν αισθηματικήν έκφραοιν.'Ο κ. 
Σπ. Φαραντάτος ΰπήρξεν άντάξιος συνοδός τον είς τό 
πιάνο.

— Καμ τήν β' έφετεινήν συναυλίαν τή; “‘Αθηναϊ
κής Μανδολινάτας· τό πρόγραμμα ήτο έκλεκτόν καί 
πλούσιον, έκτελεσθέν μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Ή όγ- 
δοηκονταμελής ορχήστρα έπαιξε τήν Τσιγγάναν τού 
Βόλφ, τούς «Ψευδοατσιγγάνους» τοϋ Μασσενέ, τάς 
γνωστά; δύο έλληνικάς συνθέσει; τοΰ κ. Λάβδα, καί 
τά βάλ; Petite Mie τού Άλμπίν. ’Π δ. Φλώρα Πα- 
σχάλη έψαλε μέ τήν πλουσίαν καί φυσικήν φωνήν 
της μέρη τή; Μανόν, τής Τύσκας καί τήν «Καταδί
κην τοΰ Κλέφτη· τού Καρρέρ. Ή δεσπ. Λεβαντή, δι
πλωματούχος, έπαιξε σόλο μανδολϊνο τό Φανταστικόν 
βάλς τού Marncelli καί ό κ. Κ. Λάβδας τό Ισπα
νικό καπρίτσιο τοϋ Munier.

— Ή έμφάνισις τής διπλωματούχου τοΰ πιάνου 
δεσπ. Ελένης Κροντηροπούλου έχαιρετίσθη συμπα
θώ; είς τήν πρώτην συναυλίαν ήν έδωσε μέ έν πρό
γραμμα ποικιλώτατον. Έπαιξε τήν ώραιοτάτην 
«Fantaisie Chromatique» τού Μπάχ μέ Ικανήν λεπτό
τητα, άκόμη δέ καλλίτερα τήν Nocturne είς φα καί 
τήν Ballade είς σόλ τοϋ Σοπέν, μέ πολλήν ευστρο
φίαν καί άκριβή χρωματισμόν.Τό «Άν ήμουν πουλί» 
τού Ένσελτ καί ή «Μαύρες πεταλούδες· τοϋ Σοΰ- 
μανν έπαίχθησαν μέ έξαιρετικήν δεξιότητα καί εύγέ- 
νειαν, μέ πολλήν δέ θερμότητα ή,Πολοναΐζ εις μί τού 
Λίστ. Ό κ. Σοΰλτσε έπαιξε τεχνικιύτατα τρία σύν
τομα τεμάχια, έν αΐς τόν .Κύκνον· τού Σαίν Σαένς, 
ή δ. Κουλά Ζερβού έπανέλαβε τά καί έν άλλη έσπε- 
ρίδι άπαγγελθέντα δύο ποιήματα, τήν «Laitiere· 
τοΰ Λαφονταίν καί τό Παραμύθι τοΰ κ. Μαλακάση.

— Ή Μουσική Ακαδημία μετά μακράν σιγήν, ή

κούσθη πάλιν. Ή ορχήστρα της άποτελουμένη σχε 
δόν άποκλειστικώ; άπό τά λαϊκά όργανα, μανδολί- 
νον καί κιθάραν, ένεφανίσθη πολυμελής καί πειθαρ
χική ύπό τήν μπαγκέταν τού κ. Ρούγκα. Έπαιξε τήν 
-Ouverture» τού ΙΙέρερ καί -Σόλ’ τοϋ Βέμπερ. Αί 
δεσπ. Λυμβάρδου καί Νικολοπούλου. καθηγήτρίαι 
τής σχολής, έπαιξαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν τό «Τρα
γούδι τών πουληών» τοΰ Μπυώ έπί μανδολίνων. Ή 
δ. Παντζοπούλου έτραγούδησε. συνοδείφ τή; ορχή
στρα; μίαν μονφδίαν άπό τό Φραϊσοΰτς τοΰ Βέμπερ. 
Έξετελεσθη εΐτα άπό τήν ορχήστραν ή εισαγωγή τής 
γ' πράξεως τοΰ Λόεγκριν. κατόρθωμα άληθινόν. άφοϋ 
ή μεγαλειώδης μουσική τού μεγαλόπνευστου συνθέτου 
δέν είνε προορισμένη νά έκτελεϊται άπό μανδολίνα 
Ή δ. Ξ. Ίωαννίδου έπαιξε τήν «'Ηρωικήν σπου
δήν· τοΰ Λίστ, άδικηθεϊσα άπό ιό ακατάλληλον πιά
νο. Ή συναυλία έτελείωσε μέ μίαν ώραιοτάτην βαρ
καρόλαν τοϋ κ. Λαυράγκα. έκτελεσθεϊσα κάλλιστα 
ύπό τή; χορωδίας.

ΔΙΑΛ€Ξ€ΙΣ
Κατά τόν λήξαντα μήνα Μάρτιον έγένοντο αί έξής 

διαλέξεις:
Έν τή αιθούση τοϋ «Παρνασσού» ώμίλησαν Λκ.κ. 

Σ. Τσάκωνα; καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου περί 
τής έλατιιόσεω; τού πληθυσμού συνεπείφ τού πολέ
μου, ό κ. II. Μελετόπουλο; περί τών μεγάλων ψυχι
κών οδυνών έν σχέσει πρό; τό έγκλημα, η δεσποινίς 
Ελένη Άντωνοπούλου διπλωματούχος τών πολιτικών 
επιστημών ιή; σχολής τών Βρυξελλών περί τοΰ συγ
χρόνου κοινωνισμοϋ, άπό τή; Γαλλικής Έπαναστά- 
σεως μέχρι σήμερον, άναπτύξασα τό θέμα μέ ευρύ
τητα σκέψεως καί μεθοδικότητα. ό καθηγητή; κ.Γκι- 
νόπουλος περί τής Ελληνίδο; διά μέσου τών αΙώνων.

— Νέα σειρά φιλολογικών καί καλλιτεχνικών δια
λέξεων έδόθη είς τά «Διονύσια·. Ό καθηγητής τής 
γλυπτικής κ. Θωμ. θωμόπουλος ώμίλησε περί τοΰ 
μεγάλου γλύπτου Rodin καί τών έργων του. τά κυ· 
ριώτερα τών όποιων προεβλήθησαν εΐ; φωτεινός εικό
νας. Ό κ. θωμόπουλος. εισηγητής τής Ροντενείο» 
σχολή; έν Έλλάδι. έξύμνησεν εις υφο; ρητορικόν τόν 
Ιδρυτήν αύτής. Έχαρακτήρισεν άπό αισθητικής ά- 
πόψεω; έν γενικαΐς γραμμοΐς τό έργον τού Ροντέν, 
ον άπεκάλεσε καλλιτέχνην άντιπροσωπεύοντα όχι τό 
παρελθόν, οΰιε τό μέλλον, άλλά τό παρόν. Ο κ. 
θωμόπουλος ώμίλησε μέ πολύν ενθουσιασμόν καί ά- 
νεπιφΰλακτον θαυμασμόν διά τό έργον τοΰ καινοτό- 
μου καλλιτέχνου. Παρετηρήθη ή άπουσία όλων σχε
δόν τών καλλιτεχνών,αν καί έπρόκειτο περί συναδέλ
φου όμιλητοϋ περί μεγάλου καλλιτέχνου όμιλούντος.

Ό κ. Γ. Λαμπελέτ κατέδειξε τά ουσιώδη χαρα
κτηριστικά τού θεάτρου τοϋ Δ’ ’Λννουτσιακοϋ τό 
όποιον χαρακτηρίζει ή πλαοτικότης καί ή ώραιοπά- 
θεια έν άντιθέσει πρό; τό παθολογικόν ‘Ιψενικόν θεα- 
τρον. Μετά τήν διάλεξίν έπαίχθη τό μονόπρακτον 
δράμα τοϋ Δ’ Άννούντζιο «Όνειρον Εαρινής Πρω
ίας·, τό όποιον είχε παιχθή διά πρώτην φοράν κατά 
τήν έναρξιν τής Χρηστομανείου «Νέας Σκηνής»· II δ. 
Κόριννα Ζαφειροπούλου είς τόν δύοκολον ρόλον τη;, 
όστις άποτελεϊ σχεδόν τήν όλην σκηνήν έπαιξε μέ 
πολύν λυρισμόν καί μέ λεπτήν ύπόκρισιν.

—Είς τά «Διονύσια» ή Κοινή τών Αλυτρώτων Ελ
λήνων Επιτροπεία ώργάνωσε διαλέξεις, καθ' άς
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
• 

ώμίλησαν ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστ μ ου κ. Χρ. 
Παπαδόπσυλο; περί τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ώς δυνάμει»; "Ελληνισμού καί τών αγώνων αύτοΰ 
άπό τής Άλώσεως τή; 1<ων)πόλεως μέχρι τή; σήμε
ρον καί ό κ. Ί. Δαμβέργης «Τί προσδοκά ό Έλληνι· 
σμός άπό τήν 'Εκκλησίαν τής "Ελλάδος·.

— Έπί τή Έθνικιή "Εορτή έν μέν τή μεγάλη αιθού
ση τοϋ Πανεπιστημίου ώμίλησεν ό καθηγητής κ. Κ. 
Βασιλείου περί τής περί Δικαίου άντιλήψεως τών άν
δρών τής "Ελληνική; Έπαναστάσεως, παρουσίρ τής 
Λ. Μ. τού Βασιλέω;. εί; δέ το θέατρον «’Ολύμπια» 
ό κ. Ρέπουλη;, τοϋ όποιου ό λόγο; διεκρίθη διά τήν 
καλλιέπειαν καί τήν γραφικότητα.

—Ό κ. Σϊμος Μενάρδος έν τή «Λέσχη τών Επι
στημόνων· έκαμε τρία μαθήματα περί τής άρχαίας 
λυρικής ποιήσεως, τής Ελληνική;, ΙΙτολεμαϊκής καί 
Ρωμαϊκής. Θέλησα; εύρύτατον θέμα νά περιορίση 
είς τά στενά χρονικά όρια, ήναγκάσθη νά όμιλή- 
ση συντομότατα περί ένό; έκάστου ποιητού. Ώμίλη- 
σεν ώς κριτικός, άλλά περισσότερον ώς ποιητής, διότι 
συνωδεύοντο αί διαλέξεις του άπό απαγγελίαν ίδικών 
του εμμέτρων μεταφράσεων αποσπασμάτων ποιημά
των τοΰ Τυρταίου, τοϋ Σιμωνίδου. τοϋ Βακχυλίδου, 
τοΰ Σόλωνος, τοΰ Πίνδαρου, του Θεόγνιδο;, τής 
Σαπφοϋς. At μεταφράσει; τοΰ κ. Μενάρδου έκρίθη- 
σαν πολύ άρμονικαί καί άκριβεϊς, τά; περισσότερα; 
δέ απήγγειλε μέ πολλήν έπιτυχίαν ή δεσποινίς Τζού- 
λια Άμπελό.

— Έν τή αιθούση τήςΆρχαιολογικής Εταιρείας έν 
σειρά διαλέξεων, ά; διωργάνωσεν ό Άγγλοελληνικύ; 
Σύνδεσμος, ώμίλησεν ό κ. Κ. Ρόδο: περί τοΰ Ριχάρ
δου Τζώρτζ,αρχιστρατήγου κατά τά τελευταία έτη τή; 
"Ελληνικής Έπαναστάσεως.

— Είς τό θέατρον «'Ολύμπια ό συνταγματάρχης 
κ. Πρσντούνας ώμίλησε περί τής γυναικός είς τόν 
πολεμικόν αγώνα.

— Είς τά «Διονύσια» έγκαινιάσθη νέα σειρά δια
λέξεων, αφιερωμένων είς τήν συμβολήν τών Συμ
μάχων είς τόν διεξαγόμενου αγώνα. Πρώτος ώμίλησεν 
ό διευθιντή; τής Γαλλικής Σχολής κ. Φουζέρ μέ 
θέμα: «Τήν αποστολήν τοϋ "Ελληνισμού καί τό κα
θήκον τοΰ "Ελληνος στρατιώτου άπό άπόψεω; ιστο
ρικής καί κατά τόν παρόντα πόλεμον·. "Ομίλησε μετ’ 
ενθουσιασμού διά τήν δράσιν τού "Ελληνισμού, του τε 
άρχαίου, τού Βυζαντινού και τών σημερινών έκδη- 
λτόσεων δπως άγωνισθή υπέρ τής ελευθερίας καί 
έέήρε τήν ευφυΐαν κμί γενναιότητα τοϋ "Ελληνος.

SY/Λ/ΛΙΚΤΑ

Έψηφίσθησαν έν τή Βουλή νόμοι περί ίδρύσεως 
έν τώ Πανεπιστήμιο» έδρας Βυζαντινή; καί νεοελλη
νικής φιλολογίας, περί ίδρύσεως έδρας Νομισμα
τολογίας, καί περί ίδρύσεως Μουσείου Χειροτεχνι- 
μάτων. Διά τήν πρώτην έδραν ύποψήφιος φερετάι ό 
κ.Μπούτουρας, διά τήν δευτέραν ένδεδειγμένος είνε ό 
κ Σβορώνος. "ίΐς πρύς τό Μουσεϊον Χειροτεχνημάτων 
ητο αναγκαιότατη ή "ίδρυσις ώς έκ τού κινδύνου μιά; 
έθνικής καλλιτεχνικής τέχνης, ήτις κληρονομήσασα 
τά στοιχεία της άπό τήν μεγάλην Βυζαντινήν καλλι
τεχνίαν, άναπτυχθεϊσα δέ έπί Τουρκοκρατίας άπετε- 
λέσθη άπό αληθινά καλλιτεχνήματα είς έπιπλα, κεν
τήματα, όπλα καί άλλα είδη, έσχάτως φυγαδευθέντα 
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είς τό εξωτερικόν διά νά πλουτίσουν Ιδιωτικά; σύλ
λογός καί Μουσεία τή; Δανίας. 'Ελβετίας καί άλλων 
χωρών.

— Απέθανεν έν Κύπρφ ό γυμνασιάρχης Λεμεσού 
Άνδρέας Θεμιστοκλέους διδάξας συνεχώς άπό τύ.187Ο 
δτε έπέστρεψεν έξ Άϊδελβέργης μέχρις έσχατων, δτε 
άπώλεσε τήν δρασιν.

Έν τφ Πανεπιστημίφ άνεγνώσθη ΰπό τοΰ είση- 
γητού κ. Γ. Χατζιδάκι ή κρίσις τού έφετεινοΰ Σέβα- 
στοπονλείου γλωσσικού διαγωνίσματος, θέμα ήτο 
Τί χρησιμεύει ή μόρφωσις τής γυναικός·. Εβραβεύθ η 

ή μελέτη τοϋ φοιτητοΰ τή; νομική; κ. Σιμωνίδου.
— Έπί τή Έθν. εορτή άπενεμήθησαν τά εξής πα

ράσημα είς λογίου; καί καλλιτέχνας. Προήχθησαν 
είς τόν Χρυσοΰν οί κ. κ. “Αννινος, Σουρής,,Π αλαμάς, 
Δροσίνης, Δαμβέργης, Βελλιανίτης, Χόρν, Λαυράγ- 
κας, Ν. Λαμπελέτ. Προήχθησαν είς τόν Ταξιάρχην 
οί καθηγηταί κ. κ. Γ. Χατζιδάκι; καί Γ. Σω· 
τηριάδης. Άπενεμήθη ό ’Αργυρούς είς τούς ποιη- 
τάς Προβελέγγιον, ΙΙολέμην, Στρατήγην καί Μαλακά- 
σην, τού; λογογράφου; Σκόκον. Τσοκόπουλον, Ξενό- 
πουλον, Κ. Χατζόπουλον, ΙΙαπαντωνίου, Α. Μωραϊ- 
τίδην, Κ. Θεοτόκην, Βλαχογιάννην, Ποριώτην, Κον- 
δυλάκην, Λάσκαρην, τόν συνθέτην Καλομοίρην, τόν 
ηθοποιόν Ταβσυλάρην.. του; ζωγράφους Παρθένην, 
Φωκάν, Μαλέαν, Κουδούναν, τόν γλύπτην Θ. Θωμό- 
πουλον καί τόν αρχιτέκτονα κ. Νικολούδην. "Ελαβον 
έπίσης τύν Άργυροΰν. άλλ’ ώς δημόσιοι υπάλληλοι 
οί λόγιοι κ. κ. Κουρτίδης, Γρυπάρης, Τραυλαντώνης» 
Σίγουρος καί Ζώης. Έκ τών αρχαιολόγων προήχθη
σαν, είς Ταξιάρχην ύ κ. Σβορώνος, εί{ τόν Χρυσοΰν 
οί κ.κ.Κουρουνιώτης καί 1. Χατζιδάκης καί έλαβον 
τόν Άργυροΰν οί κ. κ. Κεραμόπουλος, Ρωμανός καί 
Ηαπαύάκης.

— Ό Σύλλογο; πρός ένίσχυοιν τών "Ελληνικών 
σπουδών έν Παρισίοις κατ’ είσήγηαιν τοΰ κ. Περνά» 
καθηγητού τής "Ελληνικής είς τό Πανεπιστ ήμιον 
τής Σορβόννης, άπένειμεν εί; τόν’Εκπαιδευτικόν "Ό
μιλον τό Ζάππειον βραβεϊον έκ δρ. 500.

— Ό έν Παρισίοις άπό έτών διαμένων συγγραφεύς 
κ. Ν. Έπισκοπόπουλο; έδωσεν είς τό θέατρον Grand 
Guiniol μέ τό Γαλλικόν του ψευδώνυμον Nicolas 
Segur μονοπρακτον κωμωδίαν, τούς «’Αχώριστους».

Άπέθανεν ό μουσουργός 'Αδαμάντιος Ρεμαντάς. 
Έσπούδασεν ύπό τόν Ροδοθεατον είς Κέρκυραν, πρό 
Ιό δ’έτών έδωσεν είς Αθήνας τό μέγα συμφωνικόν 
ποίημα «‘Ο Παρθένων» κριθέν τότε ευμενέστατα. 
Κατόπιν έδωκε τόν «Διθύραμβον», ό όποιος είχεν 
έπίσης έπιτυχίαν. Ό Οανών διεκρίνετο διά τήν μεγά
λην μετριοφροσύνην του καί τό εύδόκιμον τής διδα
σκαλίας.

— Ή άπό τινων έτών σπουδάζουσα είς Παρισιού; 
δεσποινίς "Ελένη Βλάχου, έτελείωσε τάς είς τό Con
servatoire σπουδάς της, είχε δέ προτάσεις δπως 
προσληφθή είς τήν «Opera Coniique».

— Άπεχώρησε τής διευθύνσεως τοΰ ΙΙειραϊκοΰ 
Ωδείου ό κ. Γ. Λαμπελέτ.

— Είς τόν διαπρεπή γεωλόγον κ. Φ. Νέγρην άπε- 
νεμήθη ό τίτλος τού Επιτίμου Διδάκτορος τής Σχο
λής τών Φυσικομαθηματικών τού Πανεπιστημίου. 
‘Ο κ. Κτένας έν έπισήμφ τελετή, τιμηθείση ύπό τοΰ 
Βασιλέως, έξήρε διά μακρών τό έργον τοΰ κ. Νέγρη. 
"Ομίλησε κατόπιν ό καθηγητής κ. Α, Δαμβέργης.

— Τεσσαράκοντα κυρίαι καί κύριοι συνελθόντες ά- 
πεφάσισαν τήν ΐδρτσιν "Εταιρείας Βυζαντιολογικής, 
ή όποία θά έχη σκοπόν νά ένισχύση τό ένδιαφέρον 
τού ‘Ελληνικού λαοΰ πρό: τήν ιστορίαν καί τόν πο
λιτισμόν τού Βυζαντίου. Τά κυριώτεριι μέσα, διά τών 
οποίων ή "Εταιρεία θά επιδίωξη τόν σκοπόν τη;, θά 
είνε ή έκδοσις περιοδικού, έχοντος διπλούν χαρακτή
ρα, επιστημονικόν καί εκλαϊκευτικόν, διαλέξει; αϊτι
νες έπίσης Οά εϊνε επιστημονικοί καί εκλαϊκευτικά1 
καί ή ΐδρυσις ειδική; Βυζαντινής βιβλιοθήκη;.

—Νέα ϋρ/α προαγγέλλονται διά τήν θερινήν θεα
τρικήν περίοδον : ’-Κλυταιμνήστρα», δράμα ΙΙλ. Ρο 
δοκανάκη εί; στίχους ιαμβικούς. "II Μέλισσα», αρ
χαϊκής ΰποθέσεως κωμφδία, άκατάλληλος, τού κ. II. 
Δημητρακοπούλου. «"Οταν λέμε τήν αλήθεια· καί 
«Τά μήλα τών Σοδόμων κωμωδίαι Θ. Συναδινοϋ. · "II 
Ηλιογέννητη», Η. Βουτερίδου. «Τά κόκκινα καρά
βια·, δράμα Α. Μίχα. «Οί φοιτηταί», δράμα Γρ. Ξε- 
νοπούλου. «Χελώνες», δράμα Β. ΊΙλιάδου. ·Το 
Κρίνο τού γκρεμνού», -’Ονειρόδραμα» Γ. Σημηριώτου. 
«Ό βασιληάς τής Ξηροκαμπίας», Α. Μωραΐτου.

Όπερέιται : «Ή μνηστεία», λιμπρέττο Βεκιαρέλ- 
λη, μουσική Χατζηαποστόλου, «Καντινιέρα», λιμ 
πρέττο Μωράίιίνη, μουσική Λαυράγκα, πατριωτικής 
ΰποθέσεως. «Κοντσίνα», λιμπρέττο Βεκιαρέλλη συνερ
γασία τοϋ Ιταλού συγγραφέως Φρακαρόλι.

ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Έν Παρισίοις κατά τύν μήνα Μάρτιον διοργανώ- 
θησαν αί εξής εκθέσεις. Τής «American Art Associa
tion» , έκ τών έργων τής όποιας διεκρίθησαν ώς πολύ 
πρωτότυπα τά τών Rupert, Buuny καί Friesecke· 
Έκθεσις έργων τής προσωπογράφου κυρίας Mela 
Muter είς τήν Galerie Cheron, τοϋ Antoine Villard 
άσχοληθέντος είς 'Αραβικός απεικονίσεις. "Εργων τοΰ 
Henri Matisse καί τοϋ Picasso, άρκετά παραδόξων 
καί αινιγματικών.

— Τύ Μουσεϊον τοΰ Βερολίνου έξακολουθή νά 
πλουτίζεται μέ άξιοσημείωμα προσκτήματα. ΊΙγάρα- 
σεν άντί ένό; εκατομμυρίου μάρκων άντίγραφον τοΰ 
έν τφ Μουσείο» τής Μαδρίτης πίνακος τοϋ Τισιανού 
I»a Venus an musicien. Τύ άντίγραφον αυτό είχεν 
άνακολύψΐ) εΤ; Βιενναϊος ζωγράφος πρό 4 έτών εις 
ένα πλαιόν πύργον τού Τυρόλου. Ή Αφροδίτη πα- 
ρίσταται είς τόν πίνακα αύτών γυμνή, ίξηπλωμένη 
επι κλίνης, καί ένφ είς τό πρωτότυπον έχει έστραμ- 
μένα τά βλέμματα πρός κυνάριον τό όποιον θωπεύει 
εις τύ άντίγραφον τό κυνάριον άντεκατεστάθη διά 
τοϋ "Ερωτος οστις τή ψιθυρίζει κάτι είς τό ούς, τό 
όποϊον ή Αφροδίτη τείνει μετά προσοχής, ένφ πλη
σίον νεαρός κύριος, έκ τών όπισθεν θεατός, πρός τήν 
θεάν ήμιεστραμμένος παίζει έπί αρμονίου. Έπίσης 
τό αυτό Μουσεϊον ήγόρασε τρεις πίνακας ανήκοντας 
είς τήν περίφημον συλλογήν Κάουφμαν· δηλ. μίαν 
Σταύρωσιν Βοημοΰ ζωγράφου τοΰ 1360, Προσωπο
γραφίαν νεανίου τοΰ Kulmbach καί μίαν Παναγίαν 
Φλαμανδοΰ ζωγράφου τοΰ ΙΕ' αίώνος.

— Κατεστράφησαν δλαι αί έπιστολαί ας ό μέγας 
Ρώσος συγγραφεύς Τολστόη άπηυθύνει καθ’ ύλην τήν 
τήν ζωήν του πρός τόν αδελφόν του Σέργιον Νικολά- 
εβιτς καί πρός τήν πρωτότοκον άδελφήν του Μαρίαν, 
πυρποληθεισών τών έπαύλεων ένθα κατψκουν οί κλη

ΠΙΝΑΚΟΘ Η Κ Η

ρονόμοι τών πρό; ούς άπευθύνοτο αί έπιστολαί. Ή 
άπώλεια τών χειρογράφων αύτών παρήγαγε ζωηρόν 
θλϊψιν, διότι έξέφραζεν έν αύται; άνεπιφυλάκτως 
τά βαθύτερα αισθήματα του.

— Έπίι.ης έκ Πετρουπόλεω; ήγγέλθη ή διαρπογή 
τοϋ Έρμιτάζ, ΰπερ ήτο τό Γενικόν Μουσεϊον.έν είδος 
ΙΙαρινού Λούβρου. Είχε πολυτιμωτάτας σύλλογός ει
κόνων, έν αίς ή τοϋ μαρκησίου δέ Σατέλ, ή τοΰ κό- 
μητος Μπρούλια καί τού λόρδου Βάλεϋλ. αί καταρ- 
τισθεϊσαι έπιμελείι; τή; αύτοκρατείρας Αικατερίνη; 
νή; Β' α; ήγόρασε δι’ ειδικών απεσταλμένων έκ τή; 
λοιπή; Εύροϊπης καί αί συλλογαί δι’ ών έπλούτισαν 
τύ Έρμιτάζ οί κατόπιν Αύτοκράτορες. Έπίσης τό 
μουσεϊον είχε θησαυρού; γλυπτική;, έργα αρχαίων 
καί νεωτέρων άγαλματοποιών, χαλκογραφίας διάση
μων ζωγράφων, ιστορικά; προσωπογραφίας, σύλλογό; 
πολυτίμων λίθων καί χαλκογραφία;.

— Είς τό Παρισινόν Odeon παίζεται νέα τραγφδία 
τοϋ Άνατόλ Φράνς «Οί Κορινθιακοί γόμοι», εμπνευ
σμένη άπό τήν Έλλ. αρχαιότητα.

— Άπέθανεν ό Γάλλο; ποιητή; Μαυρίκιο; Βωκύρ 
έν ήλικίρ 52 έτών. Ήρχισε τό θεατρικόν του στάδιον 
μέ ένα μονόπρακτον έμμετρον ύπό τύν τίτλον «"Ωραίο 
βράδυ». Κατόπιν έδωκεν εί; τήν «Γαλλικήν Κωμω
δίαν» τήν «Ερωμένην φιλίαν· είς δέ τό θέατρον 
Άντουάν σειράν θεατρικών έργων, επιτυχών.

— Οί μουσικοί κύκλοι τών ΙΙαρ ίσιων-θρηνούν τήν 
άπώλειαν τής ε’ικοσιτετραέτιδο; συνθέτιδος Λιλής 
Μπουλανζέ, τής όποιας ή έμφάνισίς έχαιρετίσθη πρύ 
πέντε έτών μετά τόσων ελπίδων. Δεκαοκταέτις συνέ
θεσε τήν λυρικήν ωδήν «Φάουστ καί Ελένη*. Έτι- 
μήθη τρις μέ τύ βραβεϊον τ ής Ρώμης καί τό μέλλον 
της προεβλέπετο ένδοξον. Ή σύνθεσίς της παντοϋ 
οπού έπαίχθη, έπηνέθη. Προσβληθεϊσα ύπό νόσου ή 
όποία τήν έβασάνισεν έπί πολύ, δέν έπαυσεν εργαζό
μενη είς τήν μουσικήν καί συνέθεσε πέντε μελωδίας, 
αί όποϊαι δύνανται νά θεωρηθούν ώ; ό άποχαιρετι- 
σμός τής νεαρά; συνθέτιδος πρός τήν Τέχνην καί τήν 
Ζωήν. Τάς ύστατα; δυνάμεις της άφιέρωσεν δπως 
γράιρη μουσικόν δράμα μέ λιμπρέττο τήν «Πριγ- 
κήπισσαν Μαλέν» τού Μαίτερλιγκ, τής όποιας ή ζωή 
ώμοίαζε τόσον μέ τήν ίδικήν της. Μόλις έτελείιοσε 
τό μουσικόν αύτό δράμα, άπέθανεν.

— Διετάχθη έν Παρισίοις ή τακτοποίησις τών έρ
γων τοΰ Rodin, τών δωρηθέντων είς τύ Γαλλικόν 
Κράτος, είς δισρκή έκθεσιν πρός κοινήν θέαν.

— Βεβαιοΰται ή κατά τόν τελευταϊον έντονώτατον 
βομβαρδισμόν τελεία άποτέφρωσι; τοϋ μητροπολιτι- 
κοΰ ναοΰ τής Ρέϊμς'έκ τοϋ όποιου δέν άπέμειναν όρ- 
θιαι ή μερικαί στήλαι.

— Ή Άγγλίς συγγραφείς κ. "Αγνή Σμίθ Λίοϋίς, 
προσέφερεν 400 λίρας πρός "ίδρυσιν έδρας τής Νεοιλ- 
ληνικής έν τφ Βασιλικφ Κολλεγίφ τού Πανεπιστη
μίου τοϋ Λονδίνου προεκέλεσε δέ γενναίαςέπίσης εισ
φοράς έκ μέρους τών έγκριτωτέρων μελών τής έκεϊ 
Ελληνικής κοινότητος καθώς καί τών άλλων πόλεων 
τοΰ'Ην.Βασιλείου.Θεωρεϊται πιθανώτατον ότι ί] έδρα 
θά προσφερθή είς τόν έν Ρώμη διακεκριμμένον Ελ
ληνιστήν καί συγγραφέα κ. Μίλλερ, τόν έπίλεκτον 
άνταποκριτήν τοϋ · Εωθινού Ταχυδρόμου».

— Τό Αμερικανικόν χρυσίον τείνει νά έρημώση 
τήν Εύρώπην άπό τά κειμήλια τής τέχνης, άτινα με
ταφέρονται διαρκώ; εις τά μουσεία καί τάς ίδιωτι-
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κάς συλλογάς τής ’Αμερικής. Πέρυσι παρ’ δλον τόν 
πόλεμον, ή εισαγωγή έργων τέχνης έξ Εύρώπης είς 
’Αμερικήν ύπερέβη τύ 1916 κατά 2,000,000 δολλαρ. 
Έπί 11 μήνας μέχρι δηλ. τοΰ Μαΐου 1917 είσήχθη- 
σαν έργα καλλιτεχνικά άξίας 21,276,031 δολλαρίων. 
Έξ αύτών τά 9 εκατομμύρια αντιπροσωπεύουν ‘Αγ
γλικά καλλιτεχνήματα καί 8 έκατομ. Γαλλικά. Τά 
πλεΐστα εΐνε παλαιό άγάλματα καί πίνακες τής ’Ανα
γεννήσεως.

— Έπί τή συμπληρώσει εκατονταετίας άπό τοΰ 
θανάτου τού έξοχου μουσουργού Mihul, Οά έκτελε- 
σΟοΰν είς τό Παρίσι αί συμφωνικοί του συνθέσεις.

— Άπέθανεν εΐς Παρισίους ό σοφός Σινολόγος 
Έδουάρδος Chavannes, έν ήλικία 53 έτών. Διέτρι- 
ψβν έπί μακράν εΐς Κίναν, δημοσιεύσας ίστορικάς 
μελέτας περί αύτής, έν οΐ; περί τής γλυπτικής κατά 
τάς δύο δυναστείας τοϋ Χάν, καί έτέραν άρχοιολο- 
γικήν περί τοϋ Ούρανίου Κράτους.

—Άπέθανεν έν Παρισίοις ή γνωστότατη Γαλλί; 
μυθιστοριογράφος 'Ιουδίθ Γκωτιέ, κόρη τοϋ ποιητοΰ 
Θεοφίλου Γκωτιέ. Δεκαεπταέτις τώ 1867 έξέδωκε τό 
Έξ Ίάσπιδος βιβλίον— Livre lie Jade—σειράν πε
ζών ποιημάτων έιιπνευσμένων άπό τούς Κινέζους 
λυρικούς άλλά πρωτοτύπου μορφής, μέ συνθέσεις 
ονειρώδεις καί χρώματα φανταστικά. Τό βιβλίον 
αύτό έμεινεν είς τήν Γαλλικήν φιλολογίαν ώς έν άπό 
τά ώραιότερα έξωτικά κομψοτεχνήματα. Ήσχολήθη 
πάντοτε μέ τήν φιλολογίαν τής Άπω Ανατολής καί 
ένεβάθυνεν εΐς τήν λεπτήν καί δύσκολον τέχνην της 
χωρίς νά ταξειδεύση ποτέ έκεϊ. Άλλα έργα της εΐνε 
ό «Αΰτοκρατορικός Δραγών», 'Ιαπωνικής ύποθέ" 
σεως, Αναμνήσεις λευκού έλέφαντος, Ανατολικά 
άνθη, ή Πωλήτρια μειδιαμάτων,' ό Γέρων τού "Ο
ρους, Πρΐγκήπισσα 'Έρωτος, ή <’Αδελφή τοΰ Ή
λιου» βιβλίον πλήρες άπό φώς καί χαράν, καί τρεις 
τόμοι ’Αναμνήσεων «Τό Περιδέραιου τών ήμερων·, 
περιλαμβάνοντες συντόμους σκιαγραφίας καί διασκε- 
δαστικά άνέκδοτα.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Νέα ευρήματα ήχθησαν είς φώς έν τφ ναώ τού 
Αγίου Δημητρίου τής Θεσσαλονίκης. Εύρέθη θαυ
μάσιου Μωσαϊκόν, έντειχισμένον δεξιφ τοϋ ΐεροϋ 
καί όπισθεν άκριβώς τοϋ περίφημου Μωσαϊκού τών 
κτητόρων. Έπίσης έντός τής έκκλησίας έν άνασκαφή 
εΰρέθη αρχαίος δεσποτικός θρόνος ΰψους δύο μέ
τρων, γέμων άναγλύφων ώραίας τέχνης. ’Επίσης 
εύρέθησαν άρχιερατικοί τάφοι έν τή κρύπτη τοΰ 
ναού, δΓ ών Οά διευκρινισθοΰν πολλά σημεία τής ι
στορίας τής πόλεως Θεσσαλονίκης.

"Ετι σπουδαιότερα εΐνε ή άποκάλυψίς καί άλλου 
μωσαϊκού έν τή έκκλησίρ τού Αγίου Δημητρίου, 
Εύρίσκεται όπισθεν τής δεξιάς παραοτάδος τοΰ τέμ

πλου καί είχεν έπικαλυφθή εΐς ϋστερωτέρους χρό
νους. ΙΙαρίσταται ολόσωμος ό "Αγιος Δημήτριος μετά 
λευκή; χλαμύδας καί κυανού ταβλιού θετών προστα- 
τευτικώς τήν δεξιάν έπί τοΰ ύίμου έπισκόπου κρα
τούντο; Εύαγγέλιον. Κάτωθεν τής παραστάσεως ταύ- 
ταύτη; υπάρχει διά ψηφίδων χρωματιστών ομοίως 
γεγραμμένη ή έπιγραφή «πανόλβιος Χριστού μάρ- 
τυς φροντίδα τίθημι πολιτών καί ξένων*. Καί διά 
τήν ωραιότητα τής παραστάσεως καί διά τήν ζωηρό
τητα τών χρωματισμών καί λόγφ τής καλής διατη- 
ρήσεως τό νέον τοί το μωσαϊκόν εΐνε τό σπουδαιότε- 
ρον τών μέχρι τοΰδε άποκαλυφθέντων.

— Κατά τάς έν Λεβαδείρ ένεργουμένας άνασκα- 
φάς άνευρέθησαν νέα κτίρια τής άρχαία; πόλεως 
Κορωνίας καί αρχαϊκοί έπιγραφαί,

— Άναδιωρίσθη ό έφορος τών αρχαιοτήτων κ. 
Γ. Οικονόμου.

— Πρό μηνάς ό διευθυντής τοΰ ’Εθνικού 'Αρχαιο
λογικού Μουσείου κ. Β. Στάης εύρε τυχαίως μεταξύ 
τών άχρήστων τού Μουσείου μικρόν άκατάγραφον καί 
άγνωστου προελεύσεως χρυσούν νόμισμα, φέρον έπί 
μέν τής μιάς οψεως τό γοργόνειον τής Άθηνάς, έπί 
δέ τής έτέρας τήν γλαύκα αύτής. Ύποπτεύσας οτι 
πρόκειται ϊσω; περί ανεκδότου τινός σπουδαίου νο
μίσματος τών Αθηναίων, εσπευσε νά παραδώση αύτό 
εΐς τό ’Εθνικόν Νομισματικόν Μουσεϊον, ϊνα μελε- 
τηθή ΰπό τοΰ διευθυντοΰ κ. Σβορώνου. Πράγματι 
δέ ή μελέτη αϋτη έφερε νϋν είς φώς δι’ ετέρου ό
μοιου ενεπίγραφου νομίσματος, όχι μόνον ότι εΐνε 
ασφαλώς ’Αθηναϊκόν, άλλ’ ότι τούτο, ώ; καί μεγάλη 
σειρά χρυσών Αθηναϊκών στατήρων, ής αποτελεί 
τό έλάχιστον κλάσμα, έκόπησαν έν έτει 257 π. X. 
ύπό τού διαβοήτου τύραννοι τών ’Αθηνών Λαχάρους 
διά τοΰ ύπ’ αύτού άφαιρεθέντος περιαιρετού χρυσού 
τής χρυσελεφάντινης Άθηνάς τού Φειδίου.

Σημειωτέον ότι δ Λάχαρτς ένήργησεν έν τή περι- 
στάσει ταύτη ούχί έκ φιλοχρηματίας, άλλά συμφώ- 
νως πρόςτήν ύπό τοΰ Περικλεούς ληφθεϊσαν ανέκα
θεν πρόνοιαν τοΰ νά δύναται νά χρησιμοποίησή ό 
ιερός ούτος περιαιρετός χρυσός τής Άθηνάς «έπί 
σωτηρία τής πόλεως» έν έσχατη ανάγκη -ήν πάνυ 
έξοίργωνται πάντων», ώς γράφει ό Θουκυδίδης.

— Ήτοιμάσθη νομοσχέδιον δι’ οΰ διαρρυθμίζοντ 1ι 
είς τά βελτίω τά τής Αρχαιολογικής υπηρεσίας. 
’Εκτός άλλων μεταρρυθμίσεων προβλέπεται εϋρυ- 
τέρα διάδοσις καί έκλσΐκευσις τών γνώσεων τής 
Ιστορίας τής Τέχνης δΓ υποχρεωτικών μαθη
μάτων τών έκασταχοΰ έφορων τών αρχαιοτήτων είς 
τά έκπαιδευτήρια, καί δημοσίων άνακοινώσεων τών 
άνασκαφικών έργασιών των έπ’ ακροατηρίου ή έν τφ 
ήμερησίφ τύποι. Έπίσης λαμβάνεται φροντίς περί 
τακτικών αποστολών εΐς Ευρώπην δημοσίφ δαπάνη 
πρός εύρυτέρας σπουδάς καί μελέτας έκ τοΰ σύνεγ
γυς τών μνημείων τέχνης, μουσείων, συλλογών κλπ.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«Ό Ξάν&ιππος έν Καρχηδόνι·. Νέον δημοσίευμα 

τοΰ καθηγητοΰ τής Ιστορίας κ. Κ. Γάδου, εΐς τό 
όποιον Ιστορείται πώς εΐς Έλλην στρατηγός, κλη
θείς έκ Σπάρτης, ήτις έθεωρεΐτο άκόμη, ε’ις τό 250 
«. X. τό πρώτον πολεμικόν σχολεΐον τοΰ κόσμου, 
σώζει τήν ήττημένην Καρχηδόνα, διατρέχουσαν τούς 
έσχατους κινδύνους. Ό κ- Ράδος μέ τήν γνωστήν 
ερευνητικήν οξύτητα καθορίζει καί έξαίρει τά κύρια 
σημεία τοϋ έργου τού Ξανθίππου, πώς άναδιωργά- 
νωσε τόν Καρχηδονικόν στρατόν καί πώς κατόρθωσε 
νά νικήση τούς Ρωμαίους έν Τύνιτι, ρίπτων πλή
ρες φώς εις τήν τόσον ένδιαφέρουοαν αύτήν σελίδα.

*
Ή μετ’ έπιτυχίας καί έπανειλημμένως παιχθεϊσα 

κωμφδία ·Τσί - Τσέ» τοΰ κ. 1. Παξινού έξεδόθη εΐς 
κομψότατον τεύχος.

Τής έκδιδομένη; ΰπό τής «Πατριωτικής Ένώσεως» 
Ποικίλη: Βιβλιοθήκης έκυκλοφόρησαν νέα τεύχη, έν 
οΐς εν διήγημα τοΰ κ. Ξενοπούλου «Πώς πολεμοΰν-, 
διάλεξις τοΰ κ. Λ. Νάκου περί τού «Γαλλικού θαύ
ματος», Φιλήντα «Τούρκοι καί Βούλγαροι», Παπα- 
γιάννη «.’Αρματολοί καί θαλασσομάχοι ■.

*
Δύο μεταφράσεις ποιημάτων ένός Άραβος ποιητοΰ 

«Τό περιβόλι τής Άγάπης* καί ένός Ινδού οΌξβχει- 
λισμένος “Ερως·, έξέδωκεν ό γνωστότατος διά τάς 
έπιτυχεΐς εΐς ιήν Ελληνικήν μεταφράσεις του κ. Κ· 
Τρικογλίδης- Εΐνε σύντομα ποιήματα πλήρη πρωτο
τυπίας καί πάθους. Ό μεταφραστής μέ εύσυνειδησίαν 
καί ποιητικήν διάθεσιν μετεφύτευσε τά χαριτωμένα 
άνθη έξωτικής άγάπης, τήν οποίαν έψαλλαν οί δύο 
πολύ παλαιοί, άλλά καί πολύ αισθηματικοί άλλόφυ- 
λοι ποιηταί.

Ίσιορίες τοϋ καλού καιρόν. Ύπό τού «’Εκπαι
δευτικού ’Ομίλου» έξεδόθησαν εϊς τήν Παιδικήν 
Βιβλιοθήκην κατά διασκευήν έκ τοΰ ’Αγγλικού, γενο- 
μένην υπάτης κ. Λ. Ζαρίφη, δύο διηγήματα, ύ «Περ- 
σέας», εκτενές μέ μίαν εικόνα τοΰ Στούκ καί άλλην 
τοΰ Burne Jones, καί ή «Περσεφόνη».

*
Ό κ. Ν. Δρακουλίδης, συνεχίζων τάς μεταφράσεις 

του, έξέδωκεν ύπό τό ψευδώνυμον Άγγελος Δόξας 
έννέα ’{Μάς τοϋ Δαβίδ είς νεοελληνικούς Ιαμβικούς 
στίχους, αποδίδοντας έπιτυχώς τό πρωτότυπον.

*
Ό Λίνος Καρζής καί τά προπλάσματά του, ΰπό 

Στέλιου Χιλιαδάκη. Νέος ποιητής ό κ. Καρζής—ό 
περισσοτέρας ελπίδας εύδοκιμήσεως παρέχων έξ όλων 
τών νέων—νέος κριτικός ό κ. Χιλιαδάκης. Ό δεύτε
ρος ήσθάνθη τόν πρώτον καί ή μελέτη του εΐνε απο
καλυπτική ένός ταλάντου όντως άξιου προσοχής.

Έξεδόθη ύπό τοΰ βιβλιοπωλείου τής «Εστίας» 
είς τεύχος ή έν τφ «Παρνασσφ» γενομένη διάλεξις 
τοΰ κ. Π. Μελετοπούλου «περί τών Μεγάλων τής 
ψνχής δδυνών έν σχίσει προς τό έγκλημα*.

■«
Τεΰχος τιμητικόν τοΰ ποιητοΰ A. Gossez έξέδωκε 

τό Παρισινόν περιοδικόν «Les Humbles». Περί τοΰ 

κ. Gossez ώς ανθρώπου γράφει μελέτην ό κ. Ph 
Lebesque, ώς ποιητοΰ δ κ. Μ. Lebarbier καί ώς 
Ιστορικού ό κ. Ρ. Houssin. Δημοσιεύονται ποιήματα 
του, ποιήματα αφιερωμένα εΐς αύτόν καί κριτική 
βιβλιογραφία τών έργων του.

Ύπό τής Φιλολογικής «Κυψέλης» έξεδόθη ή 'Α
ράχνη· τό ώραΐον ’Αθηναϊκόν διήγημα τοΰ κ. Ε. 
Εύστρατιάδου, τό όποιον δημοσιευθέν πρό έτών ώς 
έπιφυλλίς είς τήν «Εστίαν» ήρεσε πολύ. Ιδίως είς 
τάς κυρίας, καί συνεκίνησε μέ τό αισθηματικόν τέ
λος του.

δ
Έξεδόθησαν :
• Βαλκανικός Ταχυδρόμος· ■ Καθημερινή άπογευ- 

ματινή έφημερίς. Διευθυντής Π. 'Γσιμπίδαρος.
• Ντραπώ·. Ελληνική εκδοσις τής Γαλλοφώνου 

«Drapeau», ήμερησία.
« ’Εκκλησιαστικός Κήρυξ·. Τύ μέχρι τούδε έν Λευ- 

κωσίρ έκδιδόμενον όργανον τής έν Κύπρφ Έκκλη
σίας έπιμελεία τοΰ τέως Παν. Μητροπολίτου Κιτίου 
καί ήδη Μητροπολίτου 'Αθηνών κ. Μελετίου, έπανέ- 
λαβε τήν έκδοσιν του έν Άθήναις ώς εβδομαδιαίου 
περιοδικόν, άνατεθείσης τής διευθύνσεως εΐς τόν κ. 
Χαρ. Παπαϊωάννου.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡθΕΝ ΑΓΩΓΕΙΟΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΔΙΔΟΥ

Ύπό την ’Υψηλήν προστασίαν τής Α. Μ. 
τής Βασιλίσσης ’Όλγας
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’Ανώτερα μαδήματα πιάνου 

ύπό τής δεσπ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΟΥ 
αριστούχου τοϋ ‘Ωδείου τής Βιέννης 

"Οδός Σπάρτης 5

I
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙ0ΔΕΤΕ10Ν

ΑΔΕΛ. ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ

Έκτελοΰμεν δλας τ4ς τύπο- L 
γρχφικάς καί βιβλιοδέτικλς 

',= έργασίας =
Μή φειδόμενοι κόπων καί χρημά
των έπλουτίσαμεν τό κατάστημά μας 
δι' δλως νέων στοιχείων, κοσμη

μάτων καί μηχανημάτων. 
Άναλαμβάνομεν τήν έκτύπωσιν συγ
γραμμάτων, περιοδικών, έφημερίδων. 
Ισολογισμών Τραπεζών, Εταιριών κτλ. 
καταστατικών και διπλοτύπων (Συλλό
γων),‘λογαριασμών καταστημάτων έν 
γένει, προσκλητηρίων καί όγγελτηρίων 
γόμων, επισκεπτηρίων καί έν γένει 
τήν έκτέλεσιν πόσης τυπογραφικής 
έργασίας φιλοκάλως καί καλλιτεχνικώς 

καί είς τιμάς εύθηνάς.
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ΑΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Η ΛΑ-Ι-ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΓΘΗ 1ΤΙ0 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΓΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν .... Δρ. 6.000.000Καταβεβλημένον ........... » 1.500.000Άποθεματικόν ...... » 1.820.000
ΕΡΓΛΣΙΑΓ.

—Ή Λαϊκή Τράπεζα πω?>,εϊ συνά/Λαγμα έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί αγοράζει 
έπιταγάς (ch6qu.es) έπί τοϋ εξωτερικού.

—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
—Πωλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους ομολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν. έπί προθεσμία καί καταθέσεις τα

μιευτηρίου.
—Έν γένει δέ έκτελει παδαν έργασία^τραπεζιτικής φύσεως.

Γενικός Διευθυντής Δ. Α0ΒΕΡΔ02

ΛΑΧΕ10Ν ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΏίΖ ΕΛΛΑΔΟΣ
1918—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ Ικάστην ) Έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,βΟΟ
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000

Έκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή εις τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

Κ€ΡΔΗ CKASTHS tqn kahpsscon
Κέρδη Δραχμαΐ Έν δλω

1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000
2000 _ _ 200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 25 Φεβρουάριου 1918, ή δευτέοα τή 29 ’Απριλίου 1918, ή 
τρίτη κλήρωσις τή 24 ’Ιουνίου 1918, ή τετάρτη τή 30 Σεπτεμβρίου 1918, ή πέμπτη τή 25 Νο
εμβρίου 1918 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1918.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ’ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλοΰμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών ίσχΰοντα δι’ ολόκληρον το κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινεΐς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, εις δέ τούς αγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφείον Λαχείου τοΰ ‘Εθνικού Στόλου καί των ‘Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύηοις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — Ενριπίδου 3 Άθήναι.

ch6qu.es

