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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά 'Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ, ύπο £α. 2)ε-33ιά]η.’Αντίλαλοι.
Κλά·ψε καρδιά μου, ΰπό ‘31μαράντου· Η καρδιά μου, ΰπό ’^Ανεμώνης·Ποικίλη σελίς.Αναμνήσεις ένός μηνός ύπό Ήάφνιδος. Ούρανία Ζαβιτσιάνου Σδρίν.Τά 'Αθηναϊκά θέατρα.Iράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

"Υπερτιμήσεις (Γελοιογραφία).Ουρανία Ζαβιτσιάνου ■ Σδρίν.

Επί τή ένάρξει άπό 1ης Μαρτίου τοϋ 
νέου εκδοτικού έτους—δέκατου ογδόου— 
τής «Πινακοθήκης*, παρακαλοϋμεν θερ
μώς τούς κ. κ. συνδρομητάς, δπως άπο- 
στείλωσι μετά τήν λήψιν τοϋ παρόντος 
τεύχους τήν συνδρομήν των, ένισχύοντες 
οΰτω τό εργον ημών, προσκόπτον είς τάς 
δυσμενέστατος εκδοτικός συνθήκας,ένεκα 
τής πολεμικής καταστάσεως.

Επίσης παρακαλοϋμεν και τούς ολί
γους καθυστεροϋντας έτι τήν συνδρομήν 
τοϋ παρελθόντος έτους δπως, άνευ άλλης 
ύπομνήσεως, έξοφλήσωσι αύτήν έντός 
μηνός άπό σήμερον, δηλοϋμεν δέ δτι θά 
διακόπτεται ή άποστολή τής «.Πινακο
θήκης β είς πάντα καθυστεροϋντα. Μέ 
τας υπέρογκους δαπάνας τής έκδόσεως, 
δέν είνε δυνατόν νά στέλλωμεν εφεξής 
ψύλλον άνευ προπληρωμής.

ΤΗΛΕΦΏΝΟΝ
Μονσικφ.— Τά πέρυσι βραβευθβντα είς τόν Άβε- 

ρωφειον μουσικόν διαγωνισμόν άσματα δέν έξετελέ- 
σΟησαν άκόμη, έν δημοσία συναυλίρ τοϋ Ήδείου, ώς 
είχεν άναγγελθή. Άγνοοϋμεν αν θά έκτελεσθοϋν αρ
γότερα.

Φίλφ. — Τό αυτό συμβαίνει και μέ τόν «Παρνασ
σόν». Άν καί φιλολογικός σύλλογος, είς τό συμβού
λιον του δέν συμπεριλαμβάνεται ούτε εις λογοτέχνης. 
Δύο μόνον δημοσιογράφοι.

•^· — 'θ Γάλλος πρωθυπουργός έγραψεν άλλοτε
μονόπρακτον δράμα : «Ό πέπλος τής Ευτυχίας, τό 
όποιον παρεστάθη μέ πολλήν έπιτυχίαν. Έχει γρά
ψει καί άλλα δραματικά έργα, τά όποια όμως δέν έξε
δόθησαν.

ΔΗΜΟΣ A6HNAIQN
Ο Δήμαρχος ’Αθηναίων φέρει είς γνώσιν τοΰ Κοι

νού ότι ή ελεύθερα είσοδος τών πολιτών εις τό Δη- 
μαρχεϊον ώρίοθη άπό τάς 11 π.μ.—1 μ.μ. Πρό τή; 
11ης οί πολΐται δέον ν’ άπευθύνωνται διά πασαν αυ
τών αϊτησιν είς τό Γραφεϊον Πληροφοριών.

Ό Δημαρχών Σπυρ. Πάτσης

ΤΟΜΟΙ ..ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ"
δλων τών έτών πωλοΰνται είς τό γραφεϊον μας 
άντί δρ. 12 έκαστος. Διά τούς άγοράζοντα; 
πλήρη σειράν γίνεται έκπτωσις 30 τοΐς ο)ο.

Έπίσης πωλοΰνται χρυσόδετα καλύμματα 
τών τόμων, πρός δρ. 2. Φύλλα παλαιά. έκαστον 
δρ. 2.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡ8ΕΝΑΓ0ΓΕΙ0Ν

ΔΔΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΪΛΛΙΔΟΥ
Ύπό τήν 'Υψηλήν προσιαοίαν τής Α. Μ. 

τής Βασιλίσσης Όλγας.
Πι,ντπιατημίον 26 καί 26α. Τηλτφ. Ί47

Δέχεται μαθήτριας έσωτερικάς, ήμιτροφί- 
μους και έξωτερικάς. Περιλαμβάνει Νηπιαγω- 
γεΐον, έξ τάξεις προτύπου, Σχολαρχείου καί γυ- 
μνασιακάς τάξεις. Ξέναι γλώσσα-. Γαλλική,’Αγ
γλική, Γερμανική. Γυμναστική Σουηδική, Ζω
γραφική, Πυρογραφία, Μουσική, Χορός, Ραπτι
κή, Κοπτική, Μαθήματα οίκοκυρικής.

ί 0Φ8ΑΛΜ0Λ0ΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ J

ΣΠΗΛΙΟΥ* I. ΧΑΡΑΜΗ |
< ΟΔΟΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 27 J

| Τμήμα εσωτερικών αρρώστων διά θερα- 
\ πείας καί εγχειρήσεις δλων τών δφθαλ- > 

$ μικών νοσημάτων. $
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ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
ΝΩΣΤΟΝ είνε δτι ό εθνικός 
ποιητής Σολωμός κατ’ άρχάς 
τάς ποιήσεις του ΊταλιστΙ 
έγραφε, ΊταλιστΙ ηύτοσχεδία- 
ζεν. Ή ’Ιταλική γλώσσα άπ’ 
αιώνων ήτο ή έπίσημος τών 
Έπτανησίων γλώσσα, ιστορικοί 
δέ λόγοι ήνάγκαζον τούςΈπτα- 
νησίους νά είναι Ίταλόφιλοι.

Τότε δέν έλαλεΐτο παρ’ ήμϊν ένεκα ξενομανίας ή 
γλώσσα τοΰ Δάντεώς σήμερον, ιδία έν Άθήναις, 
ή Γαλλική, άλλά έξ άνάγκης έπιβαλλομένης. 
Διά τοϋτο δέν έθεωρεϊτο έν τοΐς Νήσοις τοΰ 
’Ιουνίου άρνησίπατρις ό δμιλών τήν ’Ιταλικήν 
γλώσσαν- μάλιστα έκ μικρά; ήλικίας έθήλαζον 
τά θέλγητρα τοΰ ιταλικού πολιτισμού δπως παι- 
δαγωγηθώσιν είς τά τής ’Ιταλίας γυμνάσια καί 
συμπληρώσωσι τάς μελετάς είς τά Πανεπιστή
μια αύτής. Διά τούτο πολλοί τών Έπτανησίων 
έδρασαν έπειτα καί ώς καθηγηταί 'Ιταλικών 
πανεπιστημίων καί πλεϊστα ονόματα Έπτανη
σίων ώς συγγραφέων δοκίμων άναφέρονται είς 
τά χρονικά τής ’Ιταλικής γραμματολογίας.

Ό Σολωμός άπό νεαρά; ήλικίας είχε μεγά
λην ευχέρειαν νά αύτοσχεδιάζη σ ο ν έ τ τ α 
μέ δμοιοκαταλήκτου; λέξεις fi’ime obbigate) 
αίτινες τφ έδίδοντο παρά φίλων είς τάς συνα- 
ναστροφάς. Έπί τοΰ χάρτου. έχοντος είς τήν 
άκρα··» τά; τελευταία; ύποχρεωτικάς λέςεις, τοΰ 
Σολωμοΰ ή γραφίς μετά ταχύτητο; θαυμαστής 
έτρεχε καί πολλάκις μετά τών ιδίων δμοικατα- 
λήκτων λέξεων ηύτοσχεδίαζε δύο σονέττα αν
τιθέτου θέματος προκαλών τόν θαυμασμόν τών 
παρευρισκομένων. Ή φυσική αυτή εύρεσις τοΰ 
Σολωμοΰ έζωογονεϊτο ύπό τής ’Ιταλικής, ούτως 
είπεΐν, ψυχώσεω; είς τό αύτοσχεδιάζειν. Τά 
’Ιταλικά φιλολογικά χρονικά άναφέρουσιν δτι 
όΤζιάνης, ό Σγρίτση, δ'Γσικώνη είχον τήν Ικα
νότητα νά αύτοσχεδιάσουν καί όλόκληρον τρα
γωδίαν είς δλίγον διάστημα χρόνου. Όχι μό
νον πληθύς άνδρών ηύτοσχεδίαζεν, άλλά καί 
γυναίκες έν αίς καί ή ήμετέρα Αγγελική ΙΙάλ- 
λη. Καί σύγχρονοι τοΰ Σολωμοΰ ήκμαζον ποιη- 
ταί καί ποιήτριαι αύτοσχεοιάζοντες έν Ιταλία 

ποιήματα έν οί; καί δ Ρεγάλδης, δστις άληθή 
ενθουσιασμόν διήγειρεν έν Εύρώπη.

Είπομεν άνωτέρω δτι κατά τάς συναναστρο- 
φάς έδίδοντο είς τόν Σολωμόν αί ΰποχρεωτικά 
β[με; μέ τήν ύπόθεσιν μάλιστα τών θεμάτων πρός 
στιχούργησιν. Πρέπει ένταΰθα νά σημειώσωμεν 
δτι τότε έν Έπτανήσω αί συναναστροφαί ήσαν 
φιλολογικαί. Άνδρε; καί γυναίκες προσεπά- 
θουν νά δείξουν τήν γραμματολογικήν ικανό
τητα, νά άπαγγείλουν ποιήματα καί οί έχον- 
τες τό τάλαντόν νά αυτοσχεδιάζουν ώ; έπί τό 
πλεΐστον μέ ύποχρεωτικάς ρίμες. Έτι δέ έπί 
τού ιδίου θέματος καί τή; ιδίας δμοιοκατα- 
ληξία; νά αύτοσχεδιάσουν δύο ή τρία σονέτα 
καί έγένοντο ζωηραί συζητήσεις πρό; άπόδειξιν 
τού έπιτυχόντο; καλλίτερα. Τότε είς τά σαλό
νια μα; οέν έγνώριζον τήν σημερινήν ψύχωσιν 
τού χαρτοπαίζει·;, άλλ’ ήσαν κέντρα μορφώσεως 
καί άναπτύξεως τοΰ πνεύματος.

Κατά τήν έποχήν καθ’ ήν δ Σολωμός έμενεν 
έν Ζακύνθφ άρκεταί οικογένειαν δπωςδήποτε 
είχον σαλόνια φιλολογικά. Έκ τών σ α- 
λ ο ν ί ω ν τούτων διέπρεπον τοΰ Σολωμοΰ, Δο- 
μενεγίνη, Λούντζη, Παύλου Μερκάτη καί τών 
ιατρών Δημητρίου ΙΙελεκάση καί Διονυσίου Τα- 
γιαπιέρα.

ΔιηγοΟνται καί τό έξη; άνέκδοτον τού Σο
λωμοΰ.

Εί; τάς φιλολογικά; ταύτα; συναναστροφές 
παρευρίσκετο καί ένα; δοκησίσοφος κύριο;, 
δστι; έξεθείαζε πάσαν ξένην απαγγελίαν ποιή
ματος καί εδρισκε λάθη σχεδόν εί; κάθε πρω
τότυπον σονέτον, ήτο δέ ενθουσιασμένος μέ τόν 
Πετράρχην. Ό Σολωμός κάποτε έδιδεν είς ένα 
φίλον σονέττο δχι πολύ γνωστόν τοΰ Πε- 
τράρχη καί τό άπήγγελλεν ώς πρωτότυπον. Ό 
δοκησίσοφος έκαμνε τά; έπικρίσεις. Πάντοτε 
συνήθιζεν ό Σολωμό; τελευταίο; νά φέρη τήν 
κρίσιν. Καί είς τήν περίπτωσιν ταύτην έλεγε : 
«Φίλοι μου, δ φίλες ήθέλησε να άστειευθή α
πόψε, μάς έδιάβασε διά δικό του, ποίημα τού 
Πβτράρχη». Έλάμβανεν έκ τή; βιβλιοθήκης τόν 
Πετράρχην καί εδρισκε τό σονέττο. Τοιουτοτρό
πως έμαθεν δ δοκησίσοφος νά μή φέρη πλέον
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έπικρίσεις, άλλά νά λέγη: abello, bello!»
Ή οικογένεια τοΰ άοιδίμου Δημητρίου Λούν- 

τζη-Σολωμοΰ κατέχει πολύτιμον χειρόγραφον 
βιβλίον περιέχον τεσσαράκοντα τέσσαρα σονέτ
τα. Είνε είδος συναγωνισμού μεταξύ τού Σολω- 
μοΰ κα’. τοΰ Ίωάννου Δούντζη. Δυστυχώς ό άν- 
τιγράψας αύτά οέν έσημείωσε ποια είναι τοϋ 
Σολωμοΰ κα’. ποια τοϋ Δούντζη. Άνέγνωμεν 
αύτά, άλλά δέν τολμώμεν νά δημοσιεύσωμεν έ- 
κεϊνα τά όποια νομίζομε? δτι είνε τού Σολω
μοΰ.

‘Ο πρώτος εκδότης τών ιταλικών σονέττω^ 
.τού Σολωμοΰ είναι ό φίλος του Λουδοβίκος 
Στράνης, δστις τφ 1822 έδημοσίευσε·? έν Κερ- 
κύρα τριάκοντα σονέττα ύπό τήν επιγραφήν : 
Rime improvvisate dalNobil Signore Dioni- 
sio conte Solomon Zacintio, τουτέστι: Avto- 
οχεδίαοτοι στίχοι τοϋ εύγενοΰς κυρίου Διονυσίου 
κόμητος Σολωμοΰ. Ό Στράνης τά αφιέρωσε 
τώ Φωσκόλφ.Έν τή άφιερωτική επιστολή πρός 
τοϊς άλλοις λέγει τώ Φωσκόλφ, δτι ό Σολωμός 
ένόμιζεν δτι ή ’Ιταλία είχε τότε δύο ποιητάς, 
τόν Μόντην καί τόν Φώσκολον. Έπειτα έλεγε 
τά έξής: «. . . Οί στίχοι ουτοι, τούς όποιους 
a σάς προσφέρω είναι ώς εΰρίσκονται είς τά 
»παληόχαρτα, είς τά όποια έπρωτογράφησαν 
»ένώπιον τών φίλων, οϊτινες έοιοον αύτώ τό 
»θέμα, άνευ αλλαγής ούδεμιάς λέξεως. Τόση 
»ένίοτε είναι ή τελειότης των, ώστε δέν τό πι
λατεύει ή εκείνος, δστις τόν είδε νά γράφη γλή- 
»γορα έπί τοΰ χάρτου είς τρόπον, ώς νά έγραφέ 
»τι, τό όποιον κατεϊχεν είς τήν μνήμην. Άφί- 
»νω κατά μέρος τήν πληθύν τών γελοιογραφι- 
*κών στίχων καί άφίνω τους πλείστους σοβα

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΝΕ

Άπέθανεν είς Παρισίους ό γνωστότατος καί 
έν Έλλάδι Γάλλος, μυθιστοριογράφος Γεώργιος 
Όνέ, είς άρκετά προχωρημένην ηλικίαν. Τά 
μυθιστορήματα του υπήρξαν δημοφιλή, άναγινω- 
σκόμενα άπό δλας τάς κοινωνικά; τάξεις, χωρίς 
μεγάλην φαντασίαν ή φιλοσοφικόν βάθος, ούτε 
δυνατήν περιγραφικότητα, άλλά γραμμένα είς 
ύφος άπλοΰν, διαυγές καί αισθηματικόν. Ήτο 
είς τών άντιπροσώπων τού ρωμαντισμοΰ.

Έκ τών έργων του τήν μεγαλειτέραν έπιτυ
χίαν είχεν δ «Άρχισιδηρουργός», τό όποιον 
έγινε καί δράμα, παρασταθέν έπανειλημμένως 
καί παρ’ ήμϊν άπό τήν Παρασκευοπούλου καί 
τήν Βερώνη άλλοτε, κατόπιν δέ καί άπό τήν 
κ. Κυβέλην. Εΐλκυσε πάντοτε πληθύν θεατών μέ 
τάς συγκινητικά; του σκηνάς. Ώς μυθιστόρημα 
ό «Άρχισιδηρουργός» ήρίθμησεν έκατοντάδα; 
έκδόσεων.Έπίσης δημοτικώτατα μυθιστορήματα 
είνε ό «Σέργιος ΙΙανίν» βραβευθέν είς τήν 
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ρούς, ο·υς αύτοσχεδίασε καί έκλέγω ταύτα, 
»άτινα μού φαίνονται καλλίτερα. Είναι κάτι 
«έκτακτον νά Ιδη τις αύτόν αύτοσχεδιάζοντα 
«σονέττα. Δέν θά έτόλμων νά τό εϊπω δν δέν 
»ήμην παρών καί άν δέν τά κατεϊχεν ό άξιότι- 
«μος ιππότης Παύλος κόμης Μερκάτης, έν τή 
«οικία τού όποίου έδόθησαν αύτώ τά πλεΐστα 
«θέματα. Άλλως τε ό φίλος τώρα μεταχειρί
ζεται τήν ιταλικήν γλώσσαν διά νά εύχαρι- 
»στήση τούς φίλους, διότι καταγίνεται είς την 
νεοελληνικήν γλώσσαν».

Τελειώνω·? ό Στράνης τήν άφιερωτικήν έπι- 
στολήν λέγει πρός τόν Φώσκολον, δτι ό 
Σολωμός έγραφε τότε 'Ελληνιστί άνομοιοκα- 
ταλήκτους στίχους καί δκτάστιχα καί τρίστιχα 
δμοιάζοντα πρός κλασικά ιταλικά. ’Επίσης μαν- 
θάνομεν παρά τοΰ Στράνη δτι τότε, τώ 1822, 
είχεν έτοίμην τήν Τρελλην .Μάνναν, ήτις ά.τέ- 
σπα τά δάκρυα.

'Γά Σονέττα ταϋτα πολύ ήρεσαν, τάχιστα 
έξηντλήθη ή έκδοσις, διό μετά έν έτος (1823) 
έγένετο καί δευτέρα έκδοσις.

Έκτοτε δέν έδημοσιεύθησαν ’Ιταλικά ποιή
ματα του. Μόνον μετά τόν θάνατον έδημοσιεύθη 
σαν έν τή περιφήμφ έκδόσει τοΰΐίολυλά κα’. Κου- 
αρτάνου 18 ανέκδοτα ποιήματα, τρία πεζά καί 
τό έγκώμιον τού Φωσκόλου. Τώ 1877 έδημο- 
σιεύ(Ιη έν Βιτσέντα τής Ιταλίας πλήρης ή Ώδη 
είς την πρώτην λειτουργίαν, έκ τής όποιας έν 
τή Κερκυραϊκή έκδόσει έλειπε μία καί ήμί- 
σεια στροφή.

(Έπεται συνέχεια)

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

Γαλλικήν ’Ακαδημίαν, τό «Μέγα άργιλλωρυ- 
χεϊον» μεταφρασθέντα είς πλείστας γλώσσας, ό 
«’Ιατρός Ραμώ» δστις έδημοσιεύθη πρό πολλών 
έτών έν έπιφυλλίδι τής «Έφημερίδος», ή «Κό- 
μησσα Σάρρα». Ό έλάχιστος αριθμός κυκλο
φορίας έργου τοΰ Όνέ είνε 80 έκδόσεις έκαστον 
καί άνω, πρό τριακονταετίας άκόμη. Ή «Έ- 
πιθεώρησις τών Δύο Κόσμων» έδημοσίευσε τά 
πρώτα μυθιστορήματά του καί έβαινε πρός άνω- 
τέραν δόξαν, δταν ένέσκηψε τφ 1884 μέ μίαν 
άμείλικτον κριτικήν εναντίον του δ Λεμαίτρ είς 
τήν «Κυανήν Έπιθεώρησιν». Ό Λεμαίτρ, κατά 
τήν φράσιν τοΰ Παύλου Σουνταί, έκαμεν άνηλεή 
σφαγήν τών μυθιστορημάτων του τών τόσφ άνα- 
γινωσκομένων καί θαυμχζομένων.» Ευρίσκει τις 
είς αύτά, έλεγε·? ό Λεμαίτρ, τήν κομψότητα 
τών χρωμολιθογραφιών, τήν εύγένειαν τών κα
ταδίκων, τά έφφέ τών κομποτίνων, τήν αισιο
δοξίαν τών μουσείων . . . Ό Όνέ έγεννήθη 
διά τούς μέ άξιώσεις γραμματισμένων άγραμ- 
μάτους. Έάν δέν είνε μέγας συγγραφεύς, ούτε 

καλός άπλώς, ούτε κδν υποφερτός, άλλ" είνε 
επιτήδειος». Ό Λεμαίτρ είς τήν άρχήν άκόμη. 
τοΰ σταδίου του τότε, έγινε·? δ άνθρωπος τής 
ήμέρας μέ τήν κεραυνοβόλον αύτήν κριτικήν 
του. Ή φήμη τού Όνέ υπέστη κλονισμόν, άλλ’ 
ό συγγραφεύς έξηκολούθησε νά γράφη τά μυθι
στορήματα του τά άπεικονίζοντα τούς ’Αγώνας 
τής Ζωής. Καί ό Άνατόλ Φράνς υπήρξε δριμύς 
έπικριτής τοΰ Όνέ, παρομοιάσας τά μυθι
στορήματα αύτοϋ δτι είνε άπό φιλολογικής 
άπέψεως δ,τι άπό πλαστικής άπόψεως αί κήρι- 
ναι κοΰκλαι είς τά; βιτρίνας τών κουρείων».

Ή βιαία αύτή κριτική δέν εύρίσκει συμφώ
νους άλλους κριτικούς, οί όποιοι ευρίσκουν με
γάλην είς τάς κρίσεις αύτά: υπερβολήν, ήτις 
ήμπόδισε νά άναγνωρίσουν είς τόν Όνέ τό δώρον 
τοΰ άφηγεϊσθαι, τό όποιον στερούνται συγγρα
φείς έκ τών κχλλιτέρων. Ό Λεμαίτρ καί δ 
Φράνς έξετίναξαν, λέγουν, τόν Όνέ, άλλ’ όμως 
δέν έφείσθησαν επαίνων δι' άλλους συγγραφείς 
πολύ κατωτέρους τού έπικριθέντος.

Έσφαλμένως άνεγράφη δτι ό Όνέ ήτο Ακα
δημαϊκός. Ούδέποτε ύπέβαλεν ύποψηφιότητα διά 
νά γίνη ’Αθάνατος.

ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΚΑΔΗΜΑΤΚΟΙ

'Η Γαλλική ’Ακαδημία έξέλεξε πέντε νέους 
’Ακαδημαϊκούς πρός πλήρωσιν τών κενών ε
δρών. Οί νέοι ’Ακαδημαϊκοί είνε δ μυθιστο- 
ριογράφος Ρενέ Μπουαλέβ 'Roylesve) διά τήν 
έδραν τοϋ Άλφρέδου Μεζιέρ, κενήν άπό τοΰ 
1915, ό δραματικός συγγραφεύς Φρανσουά ντέ 
Κυρέλ διαδεχθείς τόν Πώλ Έρβιέ, ό διπλωμά
της ’Ιούλιος Καμπών διά τήν έδραν τοΰ Φραγ
κίσκου Σάρμ, ό πολιτικός Ά. Μπαρτοΰ διά τήν 
έδραν τού Ρουζόν καί δ έπίσκοπος Βωδριγμάρ 
διά τήν έδραν τού ’Αλβέρτου Ντεμύν. Μία 
εκλογή άνεόλήθη, άποτυχόντος διά μίαν ψήφον 
τού γνωστού καί είς τήν _ 'Ελλάδα μυθιστορία - 
γράψου κ. Έρ. Βορδώ

Έκ τών νέων ’Ακαδημαϊκών, μόνον οί δύο 
πρώτοι άνήκουν είς τήν δημιουργικήν λογο
τεχνίαν. Ό Καμπών ούδέν έχει γράψει- διε- 
τέλεσε έπανειλημμένως πρεσβευτής. Ό Μπαρτοΰ 
πρώην πρωθυπουργός καί δημοσιογράφος έχει 
γράψει δύο ιστορικά έργα, τόν «Μιραμπώ» 
καί τόν «Λαμαρτϊνον ρήτορα». Ό καρδινά
λιος Βωδριγμάρ είνε ιστορικός συγγραφεύς, 
κριτικός καί παιδαγωγός. Άντ’ αύτοϋ ό ΙΙιέρ 
Λοτί προέτεινε τιμής ένεκα τόν άρχιεπίσκοπον 
τής Ρέϊμς, άλλ’ ούτος μετριοφρονώ; δπεχώρησε 
πρό τής συγγραφικής άξίας τοΰ έκλεγέντος.

Ό Μπουαλέβ είνε άγνωστος είς τήν Ελλά
δα καί είς τούς λογίους της, ούδέποτε γράψαν- 
τας περί αύτοϋ. Εσχάτως έξέδωκε·? έν μυθι
στόρημα φέρον τόν τίτλον «Δέν είνε πλέον τί
ποτε» καί διά τό όποιον ό κριτικός τού Παρι
σινού «Χρόνου» γράφει βτι είνε πλήρες άπό 

γραμματικά καί συντακτικά λάθη, έν συνδυα
σμό» πρός κακόζηλον διατύπωσιν τών φράσεων. 
"Εν είδος δηλ. μαλλιαρισμού.

Καί τού Κυρέλ έπίσης ούδέν έργον, νομίζο- 
μεν, έχει παιχθή εν Άθήναις. Έγνώσθη έν 
τούτοις, δτι προετοιμάζει έν τετράπρακτο·? δρά
μα του ό θίασος τής κ. Κυβέλης. Ό Κυρέλ δέν 
έχει μεγάλην φήμην ώ: συγγραφεύς πέραν τών 
δρίων τής πατρίδος του, άλλ’ είνε εκλεκτός καί 
έκ τώ>? νέων άθανάτων δ περισσοτέρας προσοχής 
άξιος, λαβών 24 ψήφους - έπί 27 ψηφοφορη- 
σάντων εύθύς κατά τήν πρώτην ψηφοφορίαν, 
δύο δωσάντων λευκήν ψήφον καί ένός άρνη- 
θέντος.

'Ο Κυρέλ έγεννήθη τφ 1854. Κατ’ άρχάς 
έσπούδασε·?, δπως ό ’Ακαδημαϊκός Ντονναί, μη
χανικήν, άλλά ταχέως τήν έγκατέλειψε. Τά 
έργα, μέ τά όποια ένεφανίσθη, είνε δύο μυθι
στορήματα, τό -Καλοκαϊρι τών ξηρών καρπών» 
καί ή < Διάσωσις τοΰ Μεγάλου Δουκός», έκδο- 
θέντα τφ 1889, άλλά δέν εΐχον τίποτε τό έξαι- 
ρετικόν. Έστράφη τότε πρός τό θέατρον, πρός 
δ καί άφοσιώθη έκτοτε. 1φ 1892 παρεστάθη- 
σαν τέσσαρα έργα του έπιτυχώς είς τό θέατρον 
Άντουάν,— «'Η άνάποδη μιάςάγίας», ή «Χο
ρεύτρια», «Όέρως κεντά», «Τάάπολιθώματα». 
Τοΰ τελευταίου τούτου έργου ή έπιτυχία υπήρ
ξε μεγάλη καί έθεμελίωσε τήν φήμην του ως 
δραματικού συγγραφέως δυνατού κα’. νεωτερι- 
στού. Κατόπιν παρεστάθησαν ή «Προσκεκλη
μένη», τό «Συμπόσιον τών Λεόντων», τό «Νέον 
είδωλον», τό «’Αγριοκάτσικο >, τό Φτερούγι- 
σμα». Έκ τών έργων του άλλα είνε άναλύσεις 
ψυχών, άλλα ζφγραφίζουν ήθη, άλλα φθάνουν 
μέχρι τών υψηλοτέρων κορυφών τής κοινωνι
κής φιλοσοφίας. Έν γένει είς τά έργα του πα- 
ρατηρεϊται ή ευγένεια τών ήθικών άρχων. θί
γει τά μεγά-α κοινωνικά προβλήματα, άλλά 
μέ μίαν δξεϊαν άντίληψιν τών άναγκών τής νε- 
ωτέρας κοινωνίας.

/ΛΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

Άπό τίνος αί έφημερίδες μάς δίδουν άπογοη- 
τευτικά δείγματα άμαθείας τών συντακτών των. 
Τάς φιλολογικά; ειδήσεις διατυπώνουν νέοι συν- 
εργάται, οί όποιοι άγνοούν στοιχειώδη φιλολο
γικά γεγονότα καί υποπίπτουν είς σφάλματα προ- 
καλοΰντα τόν γέλωτα. Άλλ’ ένφ αύτοί είνε φι- 
λολογικώς άστοιχείωτοι, οί προϊστάμενοί των 
δέν είνε δυνατόν νά προλαμβάνουν τής γκάφες 
των; Εντός σχεδόν έβδομάδος ήγρεύθησαν είς 
στήλας εφημερίδων οί έξής λαύρακες:

Δυο έφημερίδες άνέγραψαν δτι δ άποθανών 
Όνέ ήτο Ακαδημαϊκός. Είς άλλην,ό κ. Βουτιε- 
ρίδης, δτι έργον τοΰ Φεγιέ είνε τό πασίγνω
στο·? μυθιστόρημα Ύπό τά; Φιλύρας» τοΰ Αλ- 
φόνσου Κάρ. Άλλά τό πάθημα άλλης έφημε- 
ρίδος ήτο άληθινή κορωνίς εύρυμαθείας. Άνέ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

γραψεν, δτι είς τό Παρίσι άπέθανεν «γέρος 
πειά» ό Μιλβουά, ό ποιητής τοϋ περιφήμου 
ποιήματος «'Η πτώσις τών φύλλων» καί τού 
όποιου όυίός έφονεύθη έσχάτως είς τό Βερδέν... 
'Ο άτυχής Μιλβουά άπέθανε φθισικός τώ... 
1816, υιόν δέ δέν είχεν, άλλά καί άν είχε δέν 
θά έφονεύετο είς τό Βερδέν, διότι θά ήτο μόνον 
102 έτών! Μία άλλη έφημερίς είρωνευομένη, 
περιέπεσε καί αύτή συγχρόνως είς σφάλμα, άνα- 
γράψασαοτι ό Μιλβουά δέν άπέθανε τώρα, άλλά 
πρός ένός τετάρτου αίώνος, δηλ. πρό 25 έτών. 
ίΐώς πλάττουν τοιαύτας λεπτομέρειας, άπορον 
έχάθη εν Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν; ’Αλλη έφη- 
μερ’.ς έγραψεν, δτι δ γνωστότατος είς τάς ’Αθή
νας, ας τετράκις έπεσκέφθη, Γάλλος δημοσιο
γράφος κ. G. Bourdon είνε εταίρος τής Γαλλικής 
Αρχαιολογικής σχολής. Άλλη, δτι ή κωμωδία 
τοΟ Γάλλου συγγραφέως Τριστάν Μπερνάρ * Πώς 
μιλούμε τά Άγγλικά»(ή έπανειλημμένως παρα- 
σταθεισα έν ΆΟήναις) είνε. .. ’Αγγλική !

*
ΤΟ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΤΟ ΠΡΑΓΜΑ

(Λαϊκή Σέρβική ποίησις)
Μιά κόρη κάθεται στήν άκροθαλασσιά. Καί 

λέει μοναχή της :
— S2 καλέ κι’άγαπητέ θεέ! 'Υπάρχει τί

ποτε πιό άπέραντο άπ’ τή θάλασσα ; 'Υπάρχει 
τίποτε πιό πλατύ άπ' τόν κάμπο; 'Υπάρχει 
τίποτε πιό γλυκό άπ’ τό μέλι; 'Υπάρχει τίποτε 
πιό άγαπητό άπό έναν άδερφό ;

Μέσα άπ’τά βαθειά νερά ένα ψαράκι άπαντά:
— Κόρη άπλοική κΓ άθώα. ' Ο ουρανός είνε 

πιό άπέραντος άπό τή θάλασσα κΓ ή θάλασσα 
πιό πλατειά άπ" τόν κάμπο. ΙΙιό γρήγορα είνε 
άπ’ τ’ άλογο τά μάτια, κΓ άπ’τό μέλι πιό γλυ
κεία είνε ή ζάχαρη. Καί πολύ-πολύ πιό αγα
πητός άπό έναν άδερφό είνε ό νηός ό άγαπη- 
μένος.

Μετάφρ. Κ. Τρικογλίδου

W

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τώρα δτε ή χειμερινή saison έτελείωσε, 
πρέπει νά τονισθη τό υπερβολικόν τών τιμών 
είς τά εισιτήρια, ιδίως τών συναυλιών -καί τών 
θεάτρων άκόμη. Καθιερώθη είς τάς συναυ
λίας ή τιμή τών 5 καί 6 δρ. άδιαφόρως άν 
τήν συναυλίαν δίδει είς καθηγητής ή μία τε
λειόφοιτος. Κατήντησε ζήτημα φιλοτιμίας ή 
τιμή—τό χρήμα καί δχι ή τιμή—ή έκτίμησις 
έκ μέρους τοΰ κοινού. Άλλά 5 καί 6 δραχμαί 
είνε πολύ. ’Αποκλείονται έκ τών συναυλιών— 
αί όποϊαι δέν είνε καί όλίγαι —πολλοί άληθώς 
φιλόμουσοι καί τό άκροατήριον ή έλλείπει σχε
δόν ή άποτελεΐται άπό τούς γνωστούς μόνον 
?P‘,OU’ Tfi)V ιόντων τάς συναυλίας, οί όποίοι 
έξ ανάγκης καί κοινωνικής ύποχρεώσεως πη
γαίνουν. Πρέπει νά εννοηθή δτι ή μουσική δια- 
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μόρφωσις δλων τών κοινωνικών τάξεων θά έπι- 
τευχθή έάν είνε’προσιτά! αί συναυλίαι είς δσον 
τό δυνατόν μεγαλείτερον σύνολον άκροατών, είς 
αύτήν μάλιστα τήν έποχήν τήν οίκονομικως 
κρίσιμοΛΜήπως διά τήν* Άρλεζιάναν» δέν διε 
τιμήθη κατά τήν πρώτην παράστασιν ή θέσις 
δρ. 15, είς δέ τήν «τελευταίαν» όβ'έξώστης 3. 
30; Λαϊκωτέρας τιμάς, διότι ή μουσική είνε 
έν 'Ελλάδι πολυτέλεια. Καί τά θέατρα πρέπει νά 
έλαττώσουν τάς τιμάς. Διά νά μεταβή μία όλι- 
γοπρόσωπος οικογένεια πρέπει νά διαθέση έν 
25δραχμον, καί πολλές φορές διά νά άκούση ή 
καμμίαν άνήθικον φάρσαν ή τραγουδάκια έπι- 
θεωρήσεως φαλτσαρισμένα.

Κάποιος

*
Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(Κωμωδία τής ημέρας)

Ό Μπαμπάς. Ακούσατε, λοιπόν, παιδιά 
μου, νά όμιλήτε τήν μητρικήν σας γλώσσαν. 
Αύτό συνιστά καί τό 'Υπουργεϊον.

Ό Τοτός- Ποια, είνε ή μητρική μας γλώσσα 
μπαμπά ;

Ό Μπαμπάς. Αύτή πού όμιλε! ή μητέρα 
σας, παιδί μου.

Ό Τοτός (στήν καμαριέρα ποΰ άργησε νά 
τοΟ φέρη τό γάλα).— ΙΙαληοβρώμα, πανούκλα! 
Άς στό διάολο άπό δώ.

Λ

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΟΤ ΜΠΩΝΤΕΛΑΙΡ

Ό μέγας Γάλλος ποιητής Μπωντελαίρ είνε 
γνωστός είς τάς Αθήνας. Αί «διανοητικά!» 
κυρία: διαβάζουν μέ ιδιαιτέραν ψυχικήν τέρψιν 
τά μυστικοπαθή έκεΐια καί όποβλητικά «Άνθη 
τού ΚακοΟ», τά όποια έχουν τόσον πλούσιον 
τόν φραστικόν διάκοσμον καί τόσην πολυτέ
λειαν στίχου. Ό Μπωντελαίρ ύπήρξεν ό ποιη
τής τού κομψού καί ώραίου κόσμου, λατρεύσσς 
πολύ τάς κυρίας καί τάς . . . γάτας! 'Ομοιά
ζουν τόσον πολύ !

Κατά νεωτέρας ειδήσεις, άνευρέθησαν ήδη 
χειρόγραφα νέων άγνώστων ποιημάτων τοΰ 
Μπωντελαίρ, τά όποια δμως δέν έδημοσιεύθη- 
σαν άκόμη.

Λ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΜΟΥΦΛΑΖ

Μεταξύ τών στρατευθέντων υπάρχουν καί άρ- 
κετοί καλλιτέχναι έκ τών νεαρωτέρων. Οί πλεΐ- 
στοι τούτων χρησιμοποιούνται είς τό καταρτι- 
ζόμενον σώμα τοΰ Ελληνικού «καμουφλάζ». 
Οί ζωγράφοι μας άποδεικνύονται δεξιώτατοι 
είς τό είδος τούτο τής τέχνης, τοΰ όποίου ή χρη· 
σιμότης άναγνωρίζεται άρκετά σημαντική, ώστε 
νά έφαρμόζεται ήδη είς δλα τά στρατόπεδα. 'Ο 
'Ελληνικός χρωστήρ συμβάλλει καί αύτός είς 
τήν έξυπηρέτησιν τής πατρίδος κατά τόν θετι- 
κώτερον τρόπον.

Υπερτι/ΛΗΣείΣ
— Μικρούλα μου . . . έγώ πού έπίστευα δτι 

κρατούσα μιά μικρή θεσούλα στήν καρδιά σου...
— Ναί, ναί, άλλ’ άκρίβηναν δλα τόσον 

πολύ, ώστε κ’ έγώ εύρέθηκα στήν άνάγκην ν’ 
αυξήσω τήν τιμήν τών θέσεων !

(LE RIRE. Παρισίων)

• C ©PGOTEPCN ΛΑΘΟΣ
Τά τυπογραφικά λάθη, τά όποια καταντούν 

άπαραίτητα, γίνονται καμμιά φορά αφορμή έν

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
X ΑΡΜΟΝΙΑΙ Κ

ΚΛΑΨΕ, ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ·. 
I

ΛΑΨΕ καρδιά μου !
Τά σύννεφα πού σκεπάζουν 

τή ψυχή μου άναλύονται σι
γανά σέ δάκρυα. Δάκρυα, ποΰ 
δέν δροσίζουν, άλλά πέφτουν 
σάν μολύβι άναλυτό.

Κάθε δάκρυ κα! μιά πλη
γή, κάθε πληγή καί ένας πό
νος.

Άγρια ή Μοίρα ή Κακιά μπήγει τά νύχια 
της μέσα στήν καρδιά μου καί στάζει τό αίμα 
καί βάφει τό πονεμένΟ μου στήθος.

Κάθε σταλαγματιά καί ένας στεναγμός, κάθε 
στεναγμός καί μιά πνοή, πού φεύγει άπό τά 
παγωμένα μου χείλη.

II
Κλάψε, καρδιά μου !
Ξεψυχά τό δειλινό. 'Η σκιές τυλίγουν πέν

θιμα ένα γύρω τή φύσι. Άκου τού γκιώνη τό 
παράπονο, τοΰ κυπαρισσιού άκου τό άναφυλ- 
λητό—λόγια ’Αγάπης χαμένης στοΰ "Ηλιου τό 
βασίλεμμα.

'Η φλόγα τής ζωής μου σβύνει όλοένα."Ενας 
πέπλος μαύρος μοΰ σκεπάζει όλοένα τό νού. 

δλη των τή άθωότητι νά λεχθούν μερικαί άλή- 
θειαι σκανδαλώδεις. Άναγινώσκομεν είς έπαρ- 
χιακήν έφημερίδα : < 'Ο έγκριτος νέος τής πο- 
λεώς μας κ. Β* άντήλλαξε δακτύλιον άρραβώνα 
μετά τής -χαριτοβρύτου. καί διά πολλών προτε
ρημάτων κεκοσμημένης άίδο; Μ... Ή έφημερίς 
ήμών εύχεται είς τό εύάρμοστον ζεύγος τών 
μελλονύμφων ταχεΐαν τήν σ κ έ ψ ι ν».

ΤΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
Μετά τάς άθρόας παρασημοφορίας, έρωτά ό 

μικρός.
— "Οσοι δέν έχουν παρασημα ποιοι εινε;
— Είνε οί άσημοι πολίται . . .
— Καί αύτοί ποϋ έχουν; . . .
— Αύτοί πλέον είνε οί παράσημοι.

*
* *

Κάποιος έκφράζει τήν άπορίαν δΓ ένα άση- - 
μον καλλιτέχνην παρασημοφορηθέντα.

— Μα αύτός γιατί τό πήρε τό παράσημο ; 
Καί ένας συνάδελφός του :
— Γιατί τό ζήτησε.

Στάζει όλοένα τό αίμα άπό τή πληγωμένη καρ
διά, λιγοστεύει όλοένα άπό τό στήθος ή πνοή.

III

Κλάψε καρδιά μου!
'Η άνεμώνες ξεφυλλίζονται’ δέν ακούεται 

πειά τού άηδονιοΰ ή λαλιά· ή υστερνές άχτίδες 
τοΰ "Ηλιου τρεμοσβύνουν επάνω στά πεσμένα 
ροδόφυλλα.

Καρδιά μου, κλάψε ! Καί ά*/ πνιγής στά δά
κρυα, τό ξέρω πώς δέν θά ξεχάσης ποτέ. Νική
τρια θά είσαι τοΰ Πόνου, δπως νικήτρια ή Ά
γάπη μου είνε τού θανάτου...

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ·-
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΙΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΤ

ΤΗΝ έξοχή.
Γύρω μου άν- 

θίζουν πολύχρωμα 
λουλούδια. Μιά 
γλυκειά αύρα μοΰ 
άνεμίζει τά μαλ
λιά καί μοΰ δρο- 
σίζει τό φλογι
σμένο μέτωπο,

άνάστασι τής φύσεως 
τόν

'Όλα γιορτάζουν τήν 
καί μυρωδιές, πού λιγώνουν, γεμίζουν
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αέρα. Μιά έλπίδα καί μιά προσδοκία λάμπει 
σ’ δλων τά πρόσωπα καί πλημμυρίζει δλους 
ή χαρά τήί ζωής.

'Όλα γύρω εΐνε (όμορφα κα1. μυρωμένα. 
Καί ή καρδιά μου πονάει.

Στό άκρογιάλι.
Έ υάλασσα γαλήνια, σάν τήν ψυχή τών 

ευτυχισμένων. "Ενα απαλό αγέρι τήν κάνει νά 
διπλώνεται καί νά ξεσπάη σ’ ένα μικρό δαντελ- 
λένιο άφρό, ποΰ φιλεΐ αχόρταγα τό περιγιάλι. 
"Εν* τραγούδι εύθυμο ακούεται άπό μιά βάρκα. 
Εΐνε ό ψαράς πού ξέγνοιαστο; τραγουδάει τής 
θάλασσας τούς θυμούς.

"Ολα γύρω είνε γαλήνια, εύτυχισμένα. 
Καί ή καρδιά μου σπαράζει.

s-
Κάτω άπ’ τ’ άστέρια.
Ό ούρανός γεμάτος άπό τά φωτισμένα του 

κεντίδια. Κάποιες άπόμακρες μελωδίες περνούν 
καί μού χαϊδεύουν τ’ αυτιά. Σκιές αγαπημέ
νων περνούν σιγά, άνάλαφρα. κάτω άπό τά 
δέντρα καί μοιάζει τό πέρασμά τους σάν τό

-Λ> ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ *ν-
Ζωγράφος - άκροβάτης

Ζωγράφος λίαν γνωστός, ό Ιωσήφ Φαβερώ, 
άπέθανεν έσχάτως έν ΙΙαρισίοις. Έκτός τής 
φήμης του ώς τοπειογράφου, έθεωρεΐτό καί ώς 
δεξιώτατος . . . άκροβάτης! "Οταν ήτο πολύ 
νέος, είχεν έργασθή ώς κλόουν είς έν τών 
καλλίτερων ιπποδρομίων. Έν ηλικία είκοσιδύο 
έτών, διαρκούσης μιάς παραστάσεως, έκεσεν άπό 
τού γυμναστικού τραπεζίου κα1. έν μέσω τής γε
νικής φρίκης τών θεατών, έκτύπησεν είς τό έ
δαφος, μείνας άναίσθητος. Έμεινεν έπί τινας 
μήνας εϊς τό νοσβκομεϊον. "Οταν έθεραπεύθη, 
ήσθάνθη άκατάσχετον κλίσιν πρός τήν ζωγρα
φικήν. Αλλά δέν ήδύνατο νά λησμονήση καί 
τόν άκροβάτην. Πολλάκις έργαζόμενος εϊς καλ
λιτεχνικά; τοιχογραφίας καί θέλων νά κατέλθη 
άπό τού ύψους είς τό όποιον εϊργάζετο, έκαμνεν 
έν τολμηρόν θανάσιμον πήδημα» κα’. εύρίσκεεο 
δρθιος είς τήν γήν. Ήρέσκετο νά πηδά άπό τό 
τράμ, δταν τούτο έτρεχεν έν πλήρει ταχύτητι.

'Ημέραν τινά παρουσιάσθη είς τήν.έπιτροπήν 
τή; Καλλιτεχνικής Έκθέσεως κομίζων δύο έργα 
του. 'Η έπιτροπή τήν στιγμήν έκείνην έλάμβανε 
τό άναψυκτικόν της είς τόν έξώστην. Είδε τά 
έργα τού νεαρού, άκόμη ζωγράφου καί μετά 
πρόχειρον έξέτασιν άπέρριψε ταύτα.

— θά σάς κάμω νά ίδήτε δτι ολίγοι ζωγρά
φοι μπορούν νά κάμουν δ,τι ξέρω νά κάμω έγώ! 
είπεν ό Φαβερώ.

Καί έτσι, δπως ήτο, μέ τούς δύο πίνακας 
ύπό μάλης, έπήδησεν άπό τόν έξώστην είς τόν 
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άπαλό γλύστρημα ένός μακρυνοΰ ονείρου. Λό
για ερωτικά γεμίζουν τόν άέφα καί πού καί 
ποϋ ακούεται κανένα εύθυμο γέλοιο. Γέλοιο 
άνθρώπων, πού τους έχει αγγίξει ή φτεροΰγα 
τής Ευτυχίας.

'Όλα γύρω είνε ήσυχα, αγαπημένα.
Κα1. ή καρδιά μου κλαίει.

Λ
Νύχτα.
Κλείνω τά μάτια. Βλέπω τήν αγάπη μου 

σιμά μου. Μοΰ λέγει σάν πρώτα γλυκά λόγια, 
μέ φιλεΐ στό στόμα, στά μαλλιά, στά χέρια. 
Μέ φιλεΐ στά μάτια καί ξυπνώ. Βλέπω τρι
γύρω μου.

'Όλα είνε έρημα, λυπημένα.
Κα1. ή καρδιά μου πεθαίνει.

Λ
Ά! Πεθαμένη! Ιώρα περάστε εμπρός μου 

χαρές καί πίκρες, πόθοι καί συντρίμια, όνειρα 
κα1. χίμαιρες. Δέν σάς φοβάμαι ! ‘Αφού εκείνη 
πέθανε, τό μάτι μου σάς βλέπει δλα αδιάφορα, 
σάν νάσαστε τό ίδιο.

ΑΝΕΜΩΝΗ

κήπον τής Εκθέσεως! Ή έπιτροπή έσπευσε νά 
τόν καλέση άμέσως κα1. νά δεχθή τά έργα του.

Ιερμανικδ χιούμορ.
Είς τήν τσέπην κάποιου Γερμανού στρατιώ

του πεσόντος εϊς τό Δυτικόν μέτωπον εύρέθη 
ένα κάρτ ποστάλ σατυρικόν ποΰ έλεγε τά έςής, 
έξηγοΰντα έπαρκώς τήν κατάστασιν τών τρο
φίμων έν Γερμανία. «ΣυνταγαΙ διά φαγητά. 
Αν θέλετε διά νά φάτε κρέας πέρνετε τό δελ

τίου του κρέατος τό χτυπάτε μέ τό δελτίον τών 
αβγών κα1. τά τηγανίζετε μέ τό δελτίον τού βου
τύρου. Τό δελτίον τού ψαριού τό πασαλείφετε μέ 
τό δελτίο του άλευριοΰ κα1. τηγανίζετε μέσα είς 
τό δελτίο τού λίπους. Γιά νά μαγειρεύσητε γρή
γορα καί άποτελεσματικώς μεταχειρίζεσθε τό 
δελτίον τών κάρβουνων μαζύ μέ τό δελτίον τού 
οινοπνεύματος. ΙΙολ.ύ καλός καφές διά τάέπιδόρ- 
πια παρασκευάζεται ώς έξης· Ρίπτετε μέσα είς 
βραστό νερό τό δελτίον τού γάλακτος, καί έπειτα 
τύ δε\τίον τ^ζ ^“XaPri;· ’Α?°° ?ίτε, πλύνεσθε 
μέ τό δελτίον τού σάπωνος ......

Ή θεραπεία τής φυματιώσεως.
Χαρμόσυνον είδησιν άγγέλλουν τά ιταλικά 

έπιστημονικά περιοδικά. 'Ο καθηγητής Λό Μο- 
νάκο διευθυντής τοΰ ’Ινστιτούτου τής Βιολογι
κής Χημείας τής ’Ακαδημίας τής Ρώμης προ- 
έβη είς έπισήμους άνακοινώσεις, καθ’ ά; ή θε
ραπεία τής φυματιώσεως, διά τής μεθόδου ήν 
αύτός έφεύρεν, είσήλθεν είς στάδιον έπιτρέπον 

αίσιοδόξου; προβλέψεις διά τήν άποθεραπείαν 
τής φοβερά; νόσου. Τό σύστημα τή; θεραπεία; 
είναι άπλοΰν, ένεργούμενον εί; τού; πνεύμονας 
δι’ ενέσεων σακχάρου. ’Από πειράματα είς τά 
όποΐά" προέδη ό ’Ιταλός έπιστήμων έπί αιγών 
καί γυναικών προήλθεν εί; τό συμπέρασμα, οτι 
αί ένέσεις σακχάρου έλαττώνουν τήν γαλακτώδη 
έκκρισιν. Στηριχτείς είς τό αποτέλεσμα τούτο 
έκαμεν όμοίας ένέσεις έπ1. φυματικών στρατιω
τών, έπανελθόντων έκ τού μετώπου. Καί παρε- 
τήρησεν δτι αί έκκρίσεις, αί αίμοπτυσίαι, δ βής, 
ό πυρετό; καί αί νυκτερινά1, εφιδρώσεις έστα- 
μάτησαν, έπήλθε δέ σημαντική βελτίωσις έπ1. τών 
άσθενών, τών όποίων ή υγεία τέλος άποκατέστη.

'Ο Λό·Μονάκο είς τάς ανακοινώσει; του έξή- 
γησεν, δτι αί ένέσεις τού σακχάρου φέρουν τό 
σταμάτισμα τών διαφόρου είδους έκκρίσεων καί 
κα1. συνεπώς τόν θάνατον τοΰ βακίλλου, τοΰ 
όποιου ή ζωή έξαρτάται άπό τά; έκκρίσεις."Επτά αύζνγοι καί 51 τέκνα.

Εϊ; τήν ’Αγγλίαν άπεβίωσεν έσχάτως είς γέ
ρων καλούμενο; Αούμπε, οστις ένυμφεύθη πρώ
την φοράν εί; ηλικίαν δεκαοκτώ έτών καί έσχε 
τόν ήρωϊσμόν νά συζευχθή, τήν μίαν κατόπιν 
τής άλλης, έπτά συζύγους. 'Ο κύριος Λοΰμπε, 
δστι; έτερμάτισε τό δραστήριον έργον του, ώς 
συζύγου, εί; ήλικίαν 77 έτών, άφίνει πεντή- 
κοντα έν τέκνα τά όποίχ άπέκτησεν άπό τά; 
διαφόρου; συζύγου; του, με κατά μέσον δρον 
έπτά τέκνα έκάστην σύζυγον.Τηλεφωτογραφία

Έγένοντο πειράματα τηλεφωτογραφικής με-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
'Ελληνική φύσις καί Έλληνική τέχνη. — Αί συστά

σεις ένός φιλέλληνος. — 01 άπόγονοι τών αγωνι
στών τοϋ 21.—Τις πταίει ‘Ηθοποιοί, συγγρα
φείς, κοινόν. "Εδραι νεωτέρας καί Βυζαντινής 
φιλολογίας καί γλώσσης.— Τά δύο 'Ημερολόγια.

ΥΟ Γάλλοι, ό κ. Φουζέρ διευ
θυντής τής Γαλλικής άρχαιολ. 
σχολής καί ό κ. Ντέ Μπιγύ 
πρεσβευτή; τή; Γαλλίας, έπ’ 
ευκαιρία τή; Έλληνογαλλικής 
Έκθέσεως έτόνισαν δτι είς τά 
έργα τών 'Ελλήνων ζωγράφων 
δέν άπαντά τι; δσον έπρεπε τό 
Έλληνικόν χρώμα καί τό Έλ

ληνικόν φώς, τά όποια πρέπει νά άποτελοΰν 
τήν βάσιν τής Ελληνικής τέχνης. Ή ειλικρινής 
αΰτη παρατήρησις τών δύο φιλελλήνων, πρέπει 
νά χεντρίση τό έθνικόν αίσθημα τών καλλιτε
χνών μας. 'Η άναγίννησις τής έλληνικής τέχνης 
θά προέλθη άπό τήν έλληνικήν άντίληψιν τών 
καλλιτεχνών, οί όποιοι συχνά λησμονούν τόν 
τοπικόν χαρακτήρα καί χάνονται ή είς ξενικά; 
μιμήσεις ή είς άλλοκότου; πρωτοτυπίας ή είς
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ταβιβάσεως κινηματογραφικών εικόνων. Έξη- 
κριβώθη, δτι άπαιτεΐται περίπου διάστημα μιάς 
ώρας διά νά άναπαρασταθή άπό άρκετά μα- 
κρυνήν άπόστασιν σειρά είκοσι περίπου εικό
νων, ή διαδοχή τών όποίων μπορεί νά δώση 
τήν έντύπωσιν κινήσεως. Διά τά προκαταρκτικά 
αύτά πειράματα έχρησιμοποιήθη επίτηδες μιά 
άπλή σκηνή, μέ δσον τό δυνατόν βλιγωτέρα; 
λεπτομερείας, κάποια χειρονομία ένός ηθο
ποιού. Οί πειραματιζόμενοι συνεκέντρωσαν επά
νω εϊς τό ίδιον κλισέ τέσσαρα; διαδοχικά; ει
κόνας τή; αύτή; χειρονομίας καί τάς μετεβί- 
βασαν εϊς δώδεκα περίπου λεπτά, ούτως ώστε 
διά τήν μεταβίβασιν τών είκοσι εικόνων άπη- 
τήθη περίπου μία ώρα. Μετά τήν μεταβίβασιν 
αί εικόνες συνεκεντρώθησαν έπάνω είς τήν ιδίαν 
ταινίαν, ή όποία άκολούθω; προεδλήθη καί πα- 
ρέσχε τήν έντύπωσιν ζωντανού πίνακος.

Χάρις είς τό σύστημα τούτο θά γίνη δυνατόν 
νά βλέπωμεν τό βράδυ π. χ. είς τάς ’Αθήνα; 
τί έγινε τό πρωί εϊς τό ΙΙαρίσι, είς τό Λονδϊνον 
ή είς τήν Ρώμην!

Ή έφεύρεσις τής ζωντανής φωτογραφίας έξ 
άποστάσεως άνοίγει νέους καταπληκτικούς 'βρί
ζοντας εϊς τήν δημοσιογραφίαν. Είς τό μέλλον, 
οί συνδρομηταί τών μεγάλων εικονογραφημέ
νων φύλλων, θά έχουν εϊς τό σπίτι των ένα 
μικρό εκράν, έπάνω εί; τό όποιον άπό τά διά
φορα σημεία τή; ύφηλίου θά μεταβιβάζωνται 
καί θά προβάλλωνται τά σπουδαιότερα γεγο
νότα τής ήμέρας, άναπαριστώμενα πιστότατα, 
χειρονομοΰντα, όμιλοΰντα.

έπιδράσεις τής μόδας. Αί διάφοροι ξενικαί σχο- 
λαί είς τόν τόπον μας είνε κάτι άσυμβίβαστον. 
Ή έλληνική φύσι; καί αί έλληνικαί παραδό
σεις είνε δχι μόνον ύπέροχοι, άλλά καί άνε- 
ξάντλητοι. Καί δμω; είνε άκόμη άγεκμετάλ- 
λευτοι. Άπό τήν μελέτην τής άπαραμίλ-λου 
ελληνικής φύσεως, άπό τήν έμπνευσιν τών ποιη
τικών παραδόσεων θά προέλθη δ μέγας ζωγρά
φος καί δ μέγας γλύπτης τής πατρίδος μας, ό 
ύπέροχος δημιουργός. Τά ξένα θέματα δέν ήμ- 
ποροϋν νά θίξουν τήν έλληνικήν ψυχήν καί άν 
παρατηρεϊται κάποια άδιαφορία τής κοινωνία; 
πρός τό έργον τών καλλιτεχνών μας πρέπει ύπό 
τινα έποψιν νά άποδοθή είς τήν ξενοτροπίαν, καί 
αύτήν μετρίαν, διότι δέν έχει τό πΰρ τής ιδία; 
άντιλήψεω; άλλά τήν άπομίμησιν, ή όποία εκ
φράζεται άτελώς. Ό έλληνικό; ούρανό;, ή έλ
ληνική θάλασσα, τό έλληνικόν δάσος, τό ελλη
νικόν βουνόν, ό έλληνικό; κάμπο; έχουν τόσην 
χάριν, λεπτότητα, ποικιλίαν, τόσην έντασιν καί 
λαμπρότητα φωτός, άλλά καί τόσην γλυκύτητα 
καί μελαγχολίαν σκιάς, τόσην διαύγειαν άτμο- 
σφαίρας, ώστε είς ζωγράφο; νά ήμπορή νά μάς
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δώση έξοχα έργα. Έχει ένα διδάσκαλον—τήν 
φύσιν-μοναδικόν. Ή ξένη φύσις ά; μένη διά 
τού; ξένους. Άλλά _μήπω; δέν πρέπει, ώ; δ 
κ. Φουζέρ δρθότατα συνέστςσε, νά στραφή ή 
ελληνική τέχνη κα>. πρό; τό Βυζάντιον, τοΰ 
δποίου δ πολυποίκιλο; καί παραστατικό; πολι
τισμό; μελετώμενο; άπό τού; καλλιτέχνας δύ
ναται άποδώση άριστουργήματα νεοβυζαντινή; 
τέχνης; Νομίζω δτι πρέπει νά χαραχθούν είς 
τόν νοΰν τών Ελλήνων καλλιτεχνών οί έξής 
ωραίοι κα’. άληθβΐς λόγοι τοΰ κ. Φουζέρ οιά 
τού; ’Ελληνας καλλιτέχνας:

— Ά; πάρουν άπό τού; Γάλλου; τό τεχνι
κόν μέρος, άς διατηρήσουν δμως άθικτον τήν 
ώραίαν ελληνικήν των ψυχήν. Κα’. άς Απο
δώσουν πιστά δχι μόνον τήν έλληνικήν φύσιν, 
άλλ’ δλόκληρον τήν έλληνικήν ζωήν, τόν έλ- 
ληνικόν χαρακτήρα. Άς θυμηθούν δτι ένας πα
τριώτη; των ζωγράφο;, ό μέγα; Γκρέκο, ζών 
εί- ξένην χώραν κα’. ύπό πολύ διαφορετικά; 
περιστάσεις, διετήρησεν είς τήν ψυχήν του δχι 
ολίγα σημάδια τής θαυμαστή; Βυζαντινή; παρα- 
δόσεω;. Μετά τόν Γκρέκο, ά; θυμηθούν καί τό 
παράδειγμα τού Γύζη καί τού Ράλλη».

Εί; τήν νέαν επιτροπήν τού έορτασμού τής 
εθνική; άνεξαρτησίας έπανελήφθη ή παράλει
ψή—ή δποία παρετηρήθη καί εί; τήν προη
γούμενη·?— τών άπογόνων τών κορυφαίων ηρώων 
τή; Έπαναστάσεως κα’. αντιπροσώπων τού Μω- 

’ή; Ρούμελης, τής ’Ηπείρου, τών Νήσων. 
Υπάρχουν απόγονοι τοΰ Κολοκοτρώνη, τοϋ Μπό- 
τσαρη, τού Κανάρη, τού Καραϊσκάκη, τού Μαυ- 
ρομιχάλη, τού Μιαούλη. Ή Κυβέρνησις έλπί- 
ζομεν δτι θά συμπληρώση δι’ αύτών τήν ’Επι
τροπήν.

Κάθε φοράν σχεδόν πού Αρχίζει νέα θεατρι
κή περίοδο; ερευνάται πότε διά συνεντεύξεων 
καί πότε διά χρονογραφημάτων τό ζήτημα τών 
έργασιών τών θεάτρων, τή; άξία; ήθοποιών καί 
συγγραφέων καί καταλήγουν δλαι σχεδόν αί 
συζητήσει; είς τό ερώτημα : Ποιο; πταίει διά 
τήν θεατρικήν κατάπτωσιν, οί ηθοποιοί, οί συγ
γραφείς ή τό κοινόν: Κα’. κατά τάς ιδίας βλέ
ψεις άλλοι έπιρρίπτουν είς τούς μέν, άλλοι’ εί; 
τού; δέ τά; εύθύνας. Οί ήθοποιοί ισχυρίζονται 
δτι άμα παριστάνουν σοβαρά έργα κόσμο; πο
λύς δέν πηγαίνει καί δτι οί συγγραφείς μα; δέν 
παράγουν έργα βιώσιμα.

Οί συγγραφείς παραπονοΰνται δτι οί θίασοι 
άποφεύγουν νά παριστάνουν έργα των, διά νά 
έπιδεικνύουν τά; κνήμας τοΰ προσωπικοΰ.Τό κοι
νόν είς τήν άντιγνωμίαν αύτήν τών άλληλοκατη- 
γορουμένων δέν ήμπορεί νά μίλήση,άλλά κάμνει 
κάτι χειρότερον. Πηγαίνει είς τά Ακατάλληλα 
έργα, άρέσκεται είς τάς Επιθεωρήσεις. Ιδού 
λοιπόνδ κυριώτερος ένοχο;.'Ομιλοΰμεν περί κα-
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ταπτώσεω; τοΰ θεάτρου τό όποιον κάποτε έγγίζει 
τά δρια τοΰ καφέ-σαντάν. Έάν τό κοινον δέν 
έσπευδε δταν παριστάνονται έργα άνήθικα ή 
Επιθεωρήσει; γυμναΐ πάση; καλαισθησία; καί 
άηδείς, δέν θά τά άνεβίβαζον οί θίασοι. Ό ήθο- 
ποιό; θέλει νά ζήση καί δίδει εί; τό κοινόν δ,τι 
τού Αρέσει.Ό δραματικό; συγγραφεύς άπογοη- 
τεύεται βλέπων παιζόμενον μία βραδυά μόνον τό 
έργον του. Νά διατί κυριαρχούν αί ’Επιθεωρή
σει; καί αί όπερέτται. Άς προτιμούν τά σοβαρά 
έργα οί θεατα’. κα’. τό θέατρον θά Ιδη ημέρα; ή 
μάλλον έσπέρα; Ανυψώσεως.

Λ
Άνηγγέλθη ή ΐδρυσις τακτική; καί έκτακτου 

έδρα; τής νεωτέρας καί Βυζαντινή; γλώσσης, 
ιστορία; καί φιλολογία; έν τώ ΙΙανεπιστημίιρ 
τοΰ Λονδίνου, υπάρχει δ’ έλπ’.ς νά συμπλη
ρωθώ ή Κρυσι; τή; έδρα; δι’ Ελληνικής 
βιβλιοθήκης, ύποτροφιών καί έπιστημονι- 
κών άποστολών. Τό γεγονός είνε εξαιρετικός 
ένδιαφέρον κα’. εύχάριστον, καί ύπό πρακτικήν 
έποψιν διότι έκτό; τών Άγγλων θά φοιτώσιν έν 
τή σχολή καί "Ελληνες τών Αποικιών τής Με
γάλης Βρεττανίας, άλλά καί διότι ή σπουδή 
τή; νεωτέρας Ελληνική; θά ένισχύση τά; ιστο
ρικά; Αναμνήσεις τά; συνοδευομένα; μέ τήν 
έξέλιξιν της Ελληνικής γλώσσης.

Μετά τήν Όξφόρδην, τό Καίμπριτζ καί τώρα 
τό Λονδϊνον, θά είνε τρία κέντρα διαδόσεω; τής 
Ελληνικής γλώσσης, έξ ής πολλά πρέπει νά 
άναμένωμεν έθνικά ώφέλη.

Όμά; βουλευτών συνέστησεν είς τήν Κυδέρ- 
νησιν τήν εισδοχήν τοΰ Γρηγοριανοΰ ήμερολο- 
γίου, καθώς δ’ άνηγγέλθη, έν Ρωσσία ήρξατο 
ή ισχύς αύτοΰ. Ότι τό Γρηγοριανόν είνε Ακρι- 
βέστερον τοΰ Ίουλιανοΰ είνε μαθηματικώ; απο
δεδειγμένο·/, λόγοι δέ τυπικοί, έκκλησιαστική; 
καί οικονομικής φύσεως, παρημπόδισαν τήν έν 
Έλλάδι παραδοχήν αύτοΰ. Άλλ’ είνε καιρό; 
πλέον, νά προσανατολισθώμεν πρός τήν επιστή
μην, νά ύπερκαμφθώσιν αί τυπικαί δυσχέρεια·, 

καί είνε τοΰτο εύκολώτατον—νά άποκοπώσιν 
αί περιτταί 13 ημέρα:— διότι ένώ φαινομενι- 
κώς ύπολειπόμεθα τών καθολικών, έν τούτοι; 
έχομεν περίσσειαν ήμερων — ϊνα έπερχομένης 
τής Αφομοιώσεως, συγχρονισθώμεν πρό; τήν 
άλήθειαν καί δικαιολογήσωμεν έμπράκτω; τό 
ίνομα τοΰ ’Ορθοδόξου, άφοΟ οί ’Ορθόδοξοι μό
νοι έδυστροπήσαμεν εί; τήν παραδοχήν τοΰ 
Γρηγοριανοΰ ήμερολογίου.

ΔΑΦΝΙΣ

ΤΑ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Καθιερώθη νά γράφεται κάθε χρόνον δτι ή θεα

τρική θερινή περίοδο; προμηνύεται ζωηρά. Έν 
τούτοι; έφετο; ή πρόρρησις κυριολεκτεί, διότι ή 
εργασία τών θεάτρων είνε ικανοποιητική. ΙΙρό: του- 
τοις έφέτο; θά πραγματοποιηθώ καί μία παλαιά ευχή 
τών θεατρόφιλων, 'βρισμένα Θέατρα νά παίζουν 
ώρισμένα θεατρικά είδη καί όχι ό αύτός θίασος νά 
παίζη δλα, δράμα, κωμωδίαν, έπιθεώρησιν, όπερέτ
ταν· διότι δσον πλούσιον προσωπικόν καί άν έχη 
Αδύνατον νά εύδοκιμήση οΰτε εΐς εν έξ αύτών. ’Εφέ
τος λοιπόν οί θίασοι Κοτοπούλη, Κυβέλης θά παί
ζουν αποκλειστικές δράμα καί κωμωδίαν, οί θίασοι 
Άφεντάκη, Παπαϊωάννου όπερέττα;, οί Θίασοι «Διο
νυσίων», «Άλάμπρας», «Πανελληνίου» καί «Ιίλέσσα» 
επιθεωρήσεις.

Οί δραματικοί θίασοι, μέ τόν έλλειψιν νέων έργων 
ώς έκ τή; αναστολής τή; συγγραφική; παραγωγής έν 
Ευρώπη, ήναγκάσθησαν νά έπανέλθουν είς τήν κα
λήν έποχήν τοϋ ρωμαντισμού. Έκ τοΰ παλαιού δρα
ματολογίου άνεσύρθησαν είς τήν ζωήν έργα σχεδόν 
λησμονημένα. Οί Θεατρόφιλοι ευχαρίστως ΰπεδέχδη- 
σαν τά σοβαρά αύτά καί διδακτικά δράματα μέ τάς λε 
πτάς συγκινήσεις καί αίθθηματικάς φράσεις, ώ; μίαν 
άνακούφισι ν έπειτα άπό τούς αηδείς υπαινιγμού; τών 
σόκιν έργων, μέ τά όποια τροφοδοτείται τό νεώτερον 
θέατρον.

Θέατρον Κοτοπούλη

Διά πρώτην φοράν έπαίχθη εν παλαιόν έργον τής 
ξυνωρίδος Μεϋλάκ καί Άλεβύ, > Τό Τξιτζτχάχι>

ΟΥΡΑΝΙΑ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ-ΣΔΡΙΝ

Μέ τόν λευκήν στολήν τή; νοσοκόμου, τήν όποιαν 
έσπευσε και πάλιν τά περιβληθή, άφιερώθη Ακούρα
στος είς τό προσφιλές τη; έργον τή; περιθάλψεως 
ασθενών ή εύγενή; κόμησσα κ. Ούρανία Ζαβιτσι- 
άνου-Σδρίν, τήν οποίαν ή ’Αθηναϊκή κοινωνία συγ 
καταριθμεί ήδη μεταξύ τών εκλεκτών μελών της. ΊΙ 
κ. Ζ ιβιτσιάνου, ή γνωστότατη ώς συγγραφεύς κοινω
νικών μελετών καί τοΰ τόσον έπιτυχόντος θεατρικό^ 
ηθογραφικού έργου ή «Ισχύς τοί μίσους·, διεκρίθη 
πάντοτε ώ; φιλάνθρωπος. ’Από νεαρωτάτης ήλικίας 
έν Κερκύρρ ύπήρξεν ή ψυχή πάση; εύποιίας, μετέ- 
χουσα επιτροπών, προεδρεύουσσ συλλόγων, εξαιρε
τική δέ ύπήρξεν ή δράσι; τη; εί; τά νοσοκομεία. Διά 
τήν πολυσχιδή έργασίαν, ήν οίκειοθελώς καί προθύ- 
μω; προσέφερε πρό; έξυπηρέτησιν ιού Καλού, διά 
τόν πνευματικήν καί αγαθοποιόν αύτή; δρασιν έκοδ 
σμήθη μέ μετάλλια ξένα καί ίδικά μας τών δύο τες 
λευταίων πολέμων—Αληθινά αριστεία τιμής διά τήν 
άφιερώσασαν όλας τάς ψυχικά; τη; δυνάμεις 
όπέρ έργων κοινωνικής ώφελείας καί περιθάλψεως. 
Λέν υπάρχει αμφιβολία δτι το όνομα τή; κ. Ζαβι- 
τσιάνου-Σδρίν Οά έλκύση.τήν προσοχήν τής Κιβερνή- 
σεω:, ήτι; έπ’ εσχάτων ήρχισε νά άναγνωρίζη καί 
δι’ ηθικής αμοιβή; νά ένισχύη τά; υπηρεσίας τάς 
ΐδίρ υπέρ τών τραυματιών τοϋ πολέμου πολυτίμω- 
παρεχόμενος ΰπό ιών Έλληνίδω··.

Τζιτζικάκι είνε ένας χαριτωμένο; τύπο; κοριτσιού 
φαιδρού καί άνοικτόκαρδου, άνήκοντος είς περιοδεύ" 
οντα θίασον σαλτιμπάγκων- Τέκνον αριστοκρατικής 
οίκογενεία;, είχε κλοπή άπό τού; Τσιγγάνους καί 
κατήντησεν εν είδος Κουρελιού. Άλλ' ή καταγωγή 
τη; Αποκαλύπτεται’ καί ένφ ή θεία τη; θέλει νά 
νυμφεύση τό Τζιτζικάκι μ' ένα νέον τού καλού κό
σμου, τό άτίθασσον αύτό άγριοκόριστον επιστρέφει 
ε’ις τό παλαιόν περιβάλλον καί νυμφεύεται ένα ζω
γράφον μέ τόν όποιον ήγαπάτο. Τό έργον μολονότι 
φαιδρόν, έχει ύπόθεσιν άτονον, παρελείφθησσν δέ 
διάφορα παίγνια τού ακροβατικού Θιάσου, τά όποια 
τό καθιστούν θεαματικόν. Ή δ. Κοτοπούλη ως Τζι- 
τζικάκι έπαιξε μέ πολλήν άφέλειαν καί φυσικότητα.

«Τό μυθιστόρημα Ms άπορου ντου· καίτοι αριθ
μεί σχεδόν ήμίσεως αίώνος ζωήν, παίζεται άκόμη ένί- 
οτε είς τό ΙΙαρισινόν Odeon καί εϊς τινα Ίταιλκά 
θέατρα. Ή ύπόθεσι; έχει τό αύτό θέμα μέ τό έργον 
τού Κρουασσέ «Ή καρδία κυβερνά· τό όποιον καί 
έφέτος έπαιξεν ό θίασο; τής δ. Κοτοπούλη, άλλά ή 
έκτύλιξις τού θέματος γίνεται κατά διάφορον τρόπον. 
Τό «Μυθιστόρημα τοϋ άπορου νέου» άνήκει είς τήν 
ρωμαντικήν σχολήν' είνε άπλούν καιά τήν πλοκήν, 
κυρίως δέ στηρίζεται ε’ις τόν άκάμπτου ήΟικότητος 
καί ειλικρίνειας χαρακτήρα τού άπορου νέου, τόν ό
ποιον δέν συγκινεί ποσώς τό χρήμα,άλλ' άντιμετωπίζει 
τάς διαφόρου; έλαστικάς κοινωνικά; εκδηλώσεις μέ 
Αξιοπρέπειαν καί χρηστότητα. Τό έργον άν καί μακρόν 
—είς 4 πράξεις καί 6 είκόνας—δέν κουράζει, διότι -
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Φεγώ εϊνε άπό τούς έλκυστικούς καί αισθηματικούς 
συγγραφείς. Υπάρχει έν τούτοις κόποι ι χαλαρότης, 
διότι τό δράμα εϊνε άπότοκον τοϋ όμωνύμου μυθι
στορήματος.

Ή δ. Κοτοπούλη έπαιξε πολύ καλά τόν δύσκολον 
ρόλον τής Μαργαρίτας’ άλλ’ ό κυριαρχήσας έν τή 
ύποκρίσει ήτο δ κ. Μυράτ. ενσωματωμένος τελείως 
εϊς τόν ρόλον τοΰ άπορου νέου. 'Υπέροχος είς τήν 
σύντομον καί μάλλον μιμικήν έμφάνισίν του ώς θνή- 
σκοντος γέροντος ό κ. Ροζάν. Τό έργον έδόθη είς 16 
συνεχείς εσπέρας.

.Τό Γεράκι τό δράμα τοΰ Φρανσίς ντέ Κρου- 
ασσέ, παρεσταθη καί άλλοτε είς τό θέατρον Κυβέ
λης ύπό τής κ. Καλογερικού, άλλ’ όχι περισσότερον 
άπό 2—3 φοράς. Ή δ. Κοτοπούλη, τό παρέλαβε καί 
έδωκε μ’ αύτό σειράν παραστάσεων. "Ηρεσε, μολο
νότι δέν έχει φιλολογικήν άξίαν. Στρέφεται ή ύπόθε- 
σις περί τήν κλοπήν κατά τό χαρτοπαίγνιον. Υπεν
θυμίζει κάπως τόν «Κλέπτην» τοΰ Μπερνστάϊν. Ό κό
μης Νταζέττα καί ή γυναίκα του, ζούν ζωήν σπατά
λης καί έπειδή τά έξοδα εϊνε άνώτερα τών εισοδη
μάτων. κλέπτουν είς τό χαρτοπαίγνιον. Έν έκ τών 
θυμάτων εϊνε εϊς άγαθόί 'Αμερικανός εκατομμυρι
ούχος, θείος τοΰ Τιερράς, δστις εϊνε έραστής τής κο- 
μήσσης Νταζέττα. Μολονότι ό Τιερράς τήν άγαπφ, 
μόλις άντιλαμβάνεται τήν κλοπήν, ελέγχει δρυμύτατα 
τήν κόμησσαν διά τήν άτιμον πράξιν, καί έκείνη δέ
χεται σιωπηλή τήν έπιτίμησιν’ τής προτείνει νά φύ 
γουν, άλλ' αύτή δέν θέλει νά άφήση τόν άνδρα της, 
δστις τήν άγαπρ, άλλ’ είς δν προτείνει νά ζήσουν τί
μια. Ό σύζυγός της υποπτεύεται εϊς τήν μεταβολήν 
αύτήν κάποιον άλλον λόγον, έκείνη προδίδεται καί ό 
κόμης, ό κλέπτης τών χαρτιών, κρατεί είς χεϊρας του 
τόν κλέπτην τής γυναικός του. Ή σκηνή αύτή με
ταξύ τών δύο συζύγων καί τοϋ έραστού, ή καλλιτέρα 
τοΰ έργου, εϊνε γραμμένη μέ δύναμιν καί κινεί ζω
ηρόν τό ένδιαφέρον. Ό κόμης φεύγει μακρυά, άλλ’ 
ή γυναϊκά του δέν τόν ακολουθεί· μένει μέ τόν ερα
στήν της. Είς τήν γ’ πράξιν συναντιόνται οί σύζυγοι 
πάλιν’ ό κόμης εϊνε ήδη πτωχός, θύμα τής γυναικός 
του, ή όποια τόν συμπονεϊ, δ ’Αμερικανός εκατομ
μυριούχος τού προσφέρει μίαν θέσιν είς τήν ’Αμερι
κήν, ή κόμησσα έγκαταλείπει τόν εραστήν καί ακο
λουθεί τόν δυσιυχισμένον άνδρα της. Ή παλαιά ά
γάπη ξαναζή. Θά ζήσουν τώρα ήσυχα καί τίμια. Ή 
σκηνή τής τελευταίας πράξεως μεταξύ τών συζύγων 
οί όποιοι ένοϋνχαι πάλιν προκαλεϊ συγκίνησιν καί 
έχει πολλήν ψυχολογίαν. Εξαιρέσει τών δύο αύτών 
σκηνών, τό έργον ύστερεϊ εϊς πλοκήν. Τό κυριώτερον 
πρόσωπον έπί τού όποιου στηρίζεται ή έπιτυχία τού 
έργου, εϊνε τού κόμητος. Ό ρόλος εϊνε δύσκολος, 
πότε φυσικός καί ήρεμος, πότε μέ δυνατός δραμα
τικός εξάρσεις. Είς άμφοτέρας τάς εκδηλώσεις ό κ. 
Μυράτ ΰπήρξεν άριστος. ΊΙ δ. Κοτοπούλη έπαιξε μέ 
πολλήν άντίληψιν’ άν καί δέν τής έδόθη ευκαιρία νά 
δείξη τήν δύναμιν τής τέχνης της, ήτο ένας σύνδε
σμος μεταξύ έραστού καί συζύγου, καί έχρειάσθη 
μεγάλη ίκανότης διά νά εύρίσκεται έν ίσορροπίρ καί 
ένότητι. Ό κ. Ροζάν. ε’ις τόν ρόλον τοΰ έραστού ΰπε- 
λήφθη’ έπαιξε μέ ψυχρόιητα καί μέ κάποιαν στενο
χώριαν. Ό κ. Χρυσομάλλης καλός ώς Αμερικανός.

Βασιλικόν Φίατρον.
Ή "Αρλεζιάνα τού Δωδέ άν δέν εϊνε άπό τά 

26

άριστα έργα τής Γαλλ. φιλολογίας, έχει ένα συνδυα
σμόν ποιήσεως καί πραγμαιικόιητος, δστις τό καθι" 
στρ συμπαδητικώτατον, έχει δέ τό έτι μεγαλείτερον 
προσόν δτι ένέπνευσε τόν Μπιζέ νά γιάψΙΙ μίαν 
θαυμασίαν μουσικήν,, πλήρη λυρισμού καί χάριτος. 
ΙΙαρεστάθη τφ 1872 είς τό Βωδεβίλ καί άπέτυχεν. 
Έτανελήφθη τφ 1885 εις τό Odeon αρίθμησαν 200 
συνεχείς παραστάσεις. Έν Άθήναις έπαίχθη πρό 
δεκαπενταετίας είς τήν ‘Ν. Σκηνήν» τοΰ Χρηστομά- 
νου μέ τήν δ.Ξανθάκη ώς Βιβέτταν καί τήν μικρόν 
τότε Κυβέλην ώς Κακόμοιρο. άλλά χωρίς τήν μουσι
κήν. Διά τούτο ή σημερινή παράστασις τής «Άρλε- 
ζιάνας» ύπό τού Ωδείου όμοιάζει νεκρανάστασιν τού 
έργου, άποτελεϊ δέ γεγονός κα?.ιτεχνικόν, διότι πρώ
την φοράν τό παλαιόν ίδρυμα παρουσιάζει έργασίαν 
ήνωμένην δραματικήν καί μουσικήν, μεγάλης δ’επι
τυχίας. Διότι ή παράστασις τοΰ έργου άπήτει ηθο
ποιούς δυνατούς, ορχήστραν πλήρη, έκλεκτήν χο
ρωδίαν καί σκηνοθεσίαν άνταξίαν τοΰ έργου. Όλα 
κατόπιν μακράς προπαρασκευής έπετεύχθησαν. Αί 
διπλωματούχοι τοϋ ’Ωδείου—προσεπικουρούντων καί 
τών κ. κ. Ροζάν καί Τσιτσιλιάνου— ένεφανίσθησαν 
ήδη δλαι μαζή ταυτοχρόνως μέ τήν φωτεινήν διδα
σκαλίαν τοϋ κ. Ο’ικονόμου, συνεκεντρώθησαν αί καλ- 
λίτεραι φωναί διά τόν άπό τών παρασκηνίων ψά- 
λοντα μικτόν χορόν καί ή όρχήστρα ύπό τήν μπαγ
κέταν τοΰ κ. Μαρσίκ άπεδείχθη ικανή διά νά άπο- 
δώση δλας τάς λεπτότητας τής εύγενοΰς συνθέσεως 
τοΰ Μπιζέ. Καί ένεφανίσθη οΰτω εν σύνολον ευπρό
σωπον καί.άρμονικόν.

Έν ταίς λεπτομερείαις τής ύποκρίσεως υπάρχουν 
βέβαια σημεία τινά, τά οποία μία είλικρινής κριτική 
δέν ήμπορεϊ νά παρίδη. Ή δ. Κοτσάλη, ή ώς Μήδεια 
προκαλέσασα Ισχυρός συγκινήσεις, έπαιξε τώρα τόν 
δύσκολον ρόλον τής μητέρας μέ άρκετήν φυσικότητα, 
άλλά κάποιαν στενοχώριαν είς τάς κινήσεις. ΕΙς τήν 
δραματικήν σκηνήν τής τελευταίας πράξεως έδειξε 
μίαν έξαιρετικήν δύναμιν. Ή δ. Κωνσταντινίδου 
ώς Βιβέττα χαριτωμένη,άλλ* άψυχος’ δσοι τήν ενθυ
μούνται ώς μαθήτριαν τής Δρ Σχολής είς τήν «Βδέλ- 
λαν» δέν θά Οελήσουν νά άποσπασθούν τής ώραίας 
εκείνης έντυπώσεως. Ή δ. Κ. Ζερβού παρενόησε 
κάπως τόν ρόλον τού Κακόμοιρου, τοϋ πνευματικώς 
κοιμισμένου καί άθώου παιδιού, τό οποίον παρουσί
ασε μέ μεγάλην καί θελκτικήν άφέλειαν, άλλά καί 
ζωηρότερου άφ’ δτι έπρεπε. Ή δ. Κανελλοπούλου 
ώς γρηά-Ρενώ ύπήρξε ή άνω τέρα όλων ύπό έποψιν 
άποδόσεως τοΰ ρόλου. Έπαιξεν ώς παλαιό ήθοποιός 
μέ μίαν φυσικότητα είς τήν φωνήν, μέ ψυχολογίαν 
είς τήν εκφρασιν, τάς κινήσεις, άρμονισθεΐσα συγ- 
χρόνως μέ τήν μουσικήν ύπόκρουσιν. Ή σκηνή 
δέ άλλως τε τής συναντήσεως της μέ τόν Βαλ- 
τάσαρ εϊνε μία άπό τάς ώραιοτέρας τοΰ έργου, 
πλήρης συγκινήσεως καί μελαγχολίας, τήν όποίαν 
δμως μειώνει ή μετά κωμικού ύφους άνάρμο- 
στος παρέμβασις τού κ. Κοντογιάννη μέ τήν παρο- 
μοίωσιν τών περιστεριών. Έφ’ όσον δέν ήτο δυνατόν 
νά λεχθή ή φράσις ώς έπρεπεν. έδει νά παραλειφθή- 
Ό κ. . οζάν ώς γέρων βοσκός, έκτός συναγωνισμού 
ώς πρός τό λοιπόν περιβάλλον, έδημιούργησε μίαν 
άπό τάς μεγα?.ειτέρας του επιτυχίας.Ό κ. Τσιτσιλιά- 
νος πολύ με?.ετημένος, άλλά δεύτερος Οικονόμου είς 
τήν φωνήν καί τάς κινήσεις.Μελωδικός μέχρι μονοτο
νίας. Ψυχρός είς ρόλον άπαιτούντα ζωήν. Ό κ. Κον- 

τογιάννης ώς Καπετάν Μάρκος δέν ήτο υπερβολικός 
τήν φοράν αύτήν, ό δέ κ. Κοπανάς-πρωτοετής μα- 
Οητή- _ χαριέστατος ώς ναύτης, προκαλέσας μέ μο- 
νας τάς κινήσεις του τήν θυμηδίαν. Ό κ. Γαλανή: 
ακατάλληλος διά τόν ρόλον τόν όποιον τού ανέθε
σαν. Ό κ. Σακελλαρίου ώ; Μιιίφιο, ζωηρότατος, 
πλήρης όρμής ε ς τάς κινήσεις καί θερμόιητος είς 
τήν φωνήν. Ή χορωδία πολύ καλή.Έψα ε μέ πολλήν 
άρμονίαν καί ευγένειαν. ΊΙ ορχήστρα άρτια’ τό με 
ταξύ γ’ καί δ' πράξεως μέγα συμφωνικόν mterinetzo 
έξετελεσθη—καί άλλοτε είχε παιχθή ύπό τής ορχή
στρας-μέ μοναδικήν έπιιυχίαν. Είς τό andantino 
τό βοϊο τοΰ πλαγιαύλου άπεδόθη ΰπό τού κ. Μάγκου 
μέ πολύ αίσθημα καί τέχνην. Ή «Άρλεζιανα» ενε- 
θουσίασε, παιχΟεϊσα τετράκις, θ’ άριθμηση δε νεαν 
σειράν παραστάσεων έάν παιχθή τό φθινόπωρον.Θεατρικοί είδήαεις

Τρεις θίασοι παίζουν εϊς Θεσσαλονίκην. Τό 'Ελ
ληνικόν Μελόδραμα μέ τάς κ. κ. Βλαχοπούλου, Άμ-

X ΓΡΑΜΜΑΤΑ και

CIKASTIKAI ΤΕΧΝΑΙ
Νεώτεραι πληρσφορίαι έκ ΙΙανόρμου τής Τήνου 

πρός τήν «Πινακοθήκην» άγγέλλουν δτι δ άτυχης 
γλύπτης Γιανούλης Χαλεπός, έπανήλθεν είς την προ- 
τέραν κατάστασιν. Τό φωτεινόν διάλειμμα τής πνευ
ματικής νεκραναοτάσεως δέν διήρκεσε πολύ.

— Είς τήν προθήκην τού Μουσικού οϊκου Κα- 
ζάζη έξετέθησαν πέντε τοπεϊα τών Σερρών του ζω
γράφου κ. I. Σιταρά. Έπίσης γελοιογραφίαι επιτυ
χείς τού κ. Μαυριλάκου (Noir).

- Έκλεισε» ή Γ' Διαρκής Καλλιτεχνική Έκθε- 
σις έν τφ «Πορνασσφ-.’Επωλήθησαν 3 έργα έν δλφ, 
εν τού κ. Μποκατσιάμπη καί δύο τού κ.Γουναροπου- 
λου. Ή Δ' Διαρκής θ’ άνοιξη τόν Σεπτέμβριον είς 
τήν αίθουσαν τού Ζαππείου, όπου ήδη ή Έλληνο- 
γαλλική Έκθεσις.

—Άπεφασίσθη ή άγορά έργων 'Ελλήνων ζωγρά
φων διά νά τοποθετηθούν είς δημόσια Ιδρύματα και 
σχολεία. Διά τήν έκλογήν τών έργων έκλήθη τό ΙΙο- 
λυτεχνεϊον νά υπόδειξή έπιτροπήν, ώνόμασε δε τον 
γλύπτην κ. Θωμόπουλον καί τούς ζωγράφους κ. κ. 
ΙΙαρθένην καί Κογεβίναν.Ή έπιτροπή αΰτη θά συν- 
εργασθή μέ άλλην έπιτροπήν. ήν πρός τόν αύτον 
σκοπόν θά όρίση τό Κράτος.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Είς τά «Διονύσια» ώμίλησεν ό διευθυντής τής έφη

μερίδος «Ντραπώ» κ. Σ. Παπάς περί Αλσατίας καί 
Λωρραίνης καί ό κ. Γ. Γεννάδης περί τών άλυτρώ- 
των μαχητών έν Μακεδονίρ.

— Είς τήν σειράν τών διαλέξεων περί τής στρα
τιωτικής συμβολής τών Συμμάχων είς τόν παρόντα 
πόλεμον,’ώμίλησαν ό διευθυντής τής ’Αγγλικής ’Αρ
χαιολογικής Σχολής κ. A. Wais περί τής σημασίας 
τής έπεμβάσεως τής ’Αμερικής καί τής πολεμικής 
μέχρι τοΰδε συμπράξεως της, δ ανταποκριτής Αγγλι
κών έφημερίδων κ. Δ. Καλαποθάκης περί ’Αγγλίας 
καί τής πολεμικής δράσεώς της, ό διευθυντής τής

ποτ, Φράου. τήν δ. Περπιντά καί τούς κ. κ. Χατζη- 
λουκάν, Μωραΐτην, Βλαχόπουλου, Άγγελόπουλον και 
Οίκονομίδην καί μέ διευθυντήν τόν κ. Λαυραγκαν 
δίδει παραστάσεις είς τό θέατρον τοϋ Λευκευ Ιΐυρ- 
γου. Ε’ις τό «Πάνθεον» ό θίασος τού κ. Α.Νικα συμ· 
πράξει τής κ. Δημοπούλου. Άλλος μέ ήθοποιούς ή
κιστα γνωστούς παίζει είς τήν -Άλάμπραν».

— Ό κ. Ν. Πλέσας διά νά άντεπεξέλθη είς τόν 
συναγωνισμόν καί νσ έλκύση άκροατήριον έπαιξεν 
έπί εβδομάδας έν ανιαρόν ύπερσόκιν και υπερακα- 
τάλ.ληλον καί δι’ άνδρας άκόμη έργον. χωρίς ΰπόθε- 
σιν, μέ έπαναλήψεις τών αύτών σκηνών, το .Φραγ
κόσυκο» φάρσαν μέ «τραγουδάκια» γραφεϊσσν υπο 
τού ήθοποιοΰ κ. Μουστάκα.

— Είς τά «’Ολύμπια» παρεστάθη ή «Τελευταία 
θυσία» δράμα τού κ. Α. Γαλανού συνεργασίρ τής δ. 
Αντιγόνης Λουκά Μπέλλου, ήτις καί πρωτηγωνιστη- 
σεν. Έπί τή; σκηνής εμφανίζονται ό άείμνηστος βα
σιλεύς Γεώργιος, ό Παύλος Μελάς κλπ.

ΤΕΧΝΑΙ ?
Αμερικανικής σχολής κ. Χίλλ περί Αποικιών και 
τών προτεκτοράτων έν τφ πολέμιο, ο πρεσβευτής 
τού Βελγίου κ. Έρραμπέλ λέ Δυδζέελε περί Βελγίου 
κατά τόν παρόντα πόλεμον, ό κ. Ζ. Ποπαντωνιου 
περί τής Γαλλίας κατά τήν έπιδρομην. Ο εκλεκτό, 
λογογράφος καίτοι ύστερεϊ είς εύγλωττιαν, ιπηρξε 
ζωγραφικώτατος είς τάς παρομοιώσεις και ε^ το , 
χαρακτηρισμούς προσώπων καί γεγονότων.
- Ό κ. Ρουλάν καλλιτέχνης και εφεδρος αξιωμα

τικός τής Γαλλικής άποστολής έτερμίτισε την σειράν 
τών διαλέξεων. &ς έκαμαν οι συνάδελφοι του, με 
ποιητικόν καί εύλαβές μνημόσυνον των δ^νθουμ1- 
νων όσοι έπεσαν μαχόμενοι νπερ της πατρίδος . 
■ Εγνώρισε τούς άνθρώπους τής Σκεψεως και τής Τε- 
·/νί- καί δι’ αύτό έπλεξε μέ πολλήν στοργήν έγκω- 
ίιον εί; τήν μνήμην των.
στον Ψυχάρην ύπολοχαγόν, εγγονον του Ρεναν φ 
νευθέντα πνό διετίας είς τ.,ν Κομπανίαν, του οπο^υ 
,ά δύο κυριώτερα έργα «Α. χωραι J»" 
τού Ύπνου» καί ιδίως « Η προσκλησις εις τα όπλα 
τόν κατέταξαν είς τήν πρώτην γραμμήν των νεωτε- 
Οων συγγραφέων.

του—Τί εϊνε δ πόλεμος-άνεγνωσε προκαλέσας π Ζ συγκΧν, Σέργιον Πικάρ, διαμείναντα
άλλοτε είς τάς Αθήνας, καί τού .οποίου a5tWe‘ 
τό ποίημα «’Οπτασία τού παρελθόντος- εμπνευσμε 
νον έκ τοΰ πεδίου τής μάχης.

_ Έληξαν αί δια?-έξεις τού Άγγλοελληνικου Συν 
δέσμου μέ τήν διάλεξίν τοΰ γραμματεως αυτής; -
Καλαποθάκη, ώμιλήσαντος έν τή Άρχαι ϊ 1)
ταιρείρ περί τοϋ Φιλέλληνας Γεωργίου Καν ιγγο, κα

πρόεδρος τοϋ Πατριωτικού Συνδέσμου τών Κυπρίων 
κ. Γ. Φραγκούδης.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Ή έκ Κωνσταντινουπόλεως δεσποινίς ‘Ιουλία 
Καράλη, γνωστή διά τήν φιλολογικήν καί πατριωτι
κήν δρασιν της, ή ύποστάσα άγριους διωγμούς έν 
Τουρκίρ, έπραγματεύΟη εύγλωττος τό κατ' έξοχήν 
κοινωνικού ένδιαφέροντος θέμα περί τής Δυνάμεως 
τής καλλονής τής Γυναικός. Έξήτασε τά θέματα 
καλλονής καί πνεύματος, πώς αποκτάται τό κάλλος, 
τήν υγιεινήν τής καλλονής, τί φρονούν οι συγγρα
φείς διά τήν καλλονήν καί ποιον τό σύγχρονον έλλη
νικόν κάλλος.

—Έν συνεδρίρι τής Επιστημονικής Εταιρείας ό κ. 
Μιχ. Στεφανίδης, συντάκτης τού Ιστορικού Λεξικού 
άνεκοίνωσε τά συμπεράσματα τής μελέτης του περί 
τοϋ Έλλ. πυράς. Κατά τόν κ. Στεφανίδην τό Έλλ. 
πύρ, ουσία ύ .·; ρ ά καί εύφλεκτος, ήτο τό πε- 
τρέλαιον, ούχί ώς άπλοΰν αύτού συστατικόν, άλλά 
μόνον του ώς είχε. Έν πρώτοις τό πετρέλαιον ώνο- 
μάζετο τότε «νάφθας*, ταύτης δέ τής ξένης λέξεως 
μετάφρασις εΐνε τό Έλλ. < υγρόν πΰρ·. Έπειτα ά
γνωστος τότε ό νάφθας είς τούς πολλούς προεκάλει 
τόν θαυμασμόν ώς «έλάιον» άνάπτον καί έπί τού 
ϋδατος. Διά τούτο καί έπλάσθησαν διάφοροι θρύλοι, 
συνδεθέντες ιδίως μέ τόν Μ. ’Αλέξανδρον, δτι ούτος 
έθαύμασε τάς πηγάς τοϋ νάφθα είς τά Έκβάτανα 
καί μετεχειρίσθη αύτόν εις τήν πυρπόλησιν τής Τύ- 
ρου κλπ. Τοιοΰτοι θρύλοι άπαντώσιν είς τό ψευδε
πίγραφου έργον τού Καλλισθένους, μαθητου τοϋ 
Άριστοτέλους, άλλά καί είς τήν πραγματείαν τοΰ 
Γραικού καί έκ τούτων βεβαίως ένεπνεύσθη ό Καλ
λίνικος τήν χρήσιν τοΰ νάφθα έν πολέμφ. Έξεσφεν- 
δονίζετο δέ ό νάφθας ή άναπτος καί εις αΰτόν μετε- 
δίδετο έπειτα τό πΰρ, ή Αναμμένος, φλογούμενος 
κατά τήν στιγμήν τής εξόδου του έκ τών σιφώνων, 
τών όποίων τό οτόμιον .είχε περίβλημα έκ στυππείου 
άναμμένου, όπερ ό κ. Στειρανίδης θεωρεί ώς τό 
«πρόπυρον» λεγόμενον.

— Ό έπι μακρόν είδικώς έν Γερμανό; Ασχολη
θείς εις τήν λαογραφίαν καί ήμέτερος συνεργάτης κ. 
Γ. Σαγιαξής έκαμεν έν τή Αρχαιολογική Εταιρεία 
λίαν ένδιαφέρουσαν διάλεξιν περί τοϋ άσματος τοΰ 
νεκρού άδελφού εις τήν ποίησίν καί τάς παραδόσεις 
τών Βαλκανικών λαών. Τό άσμα αύτό, τό γνωστό- 
τερον μέ τόν τίτλον «’Αρετή καί Κωνσταντίνος -,είνε 
άπό τά άριστουργήματα τής λαϊκής Μούσης, εύρύ- 
τατα διαδεδομένου, μέ ποικίλας παραλλαγάς καί είς 
τούς λοιπούς Βαλκανικούς λαούς, Βουλγάρους. Σέρ- 
βους, Ρουμάνους, Κουτσοβλάχους καί Αλβανούς. Έ
πίσης δ’ έν Ευρώπη ίπό τόν τύπον τοΰ νεκροΰ μνη- 
στήρος. Τόν αύτον θρύλον έπραγματεύΟη καί ό Γερ
μανός ποιητής Burger είς τό περίφημον ποίημα 
του «Λεονωρα». Ό κ. Σαγιαξής άφοΰ Απήγγειλε 
πολύ καλά—ποιητής ό ίδιος άλλως τε— τό ποίημα 
έν τή καλλιτέρφ του παραλλαγή, ήσχολήθη περί τής 
γενεαλογίας τού άσματος, δι’ ήν προεκλήθη ζωηρά 
έρις μεταξύ ήμετέρων καί ξένων φιλολόγων. Ό ομι
λητής συνώψισεν δλα; τάς γνώμας καί έρεύνας μετά 
μεγάλης Ακρίβειας, ιδίως τών Γερμανών καί Γάλλων, 
ήλεγξε τήν παράδοξον θεωρίαν τοΰ κ. Ψυχάρη περί 
τής Σερβικής δήθεν προελεύσεως τοΰ φσματος καί 
ένδιέτριψε περισσότερον είς τήν γνώμην τοΰ κ. Ν. 
Πολίτου περί τής Ελληνικής τούτου καταγωγή;, ήτις 
γνώμη καί έπεκράτησε. Άνέφερε καί τάς μετά τόν 
κ. Πολίτην συζητήσεις, ίδίρ δέ τό έργον τοΰ Βουλ
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γάρου λαογράφου Σισμάνωφ, συνηγορήσαντος υπέρ 
τής πρΛοτυπίας τοΰ Ελληνικού φσμστος.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ή πέμπτη συναυλία τής όρχήστρας τού Ωδείου 

ήτο ή τελευταία καί ώς εϊθισται έγένετο έπίδειξις 
τών μελλόντων ν’ άποφοιτήσωσιν. Ό κ. Φ. Ι’εωρ- 
γιάδης, ό πρεσβύτερος ίσως τών μαθητών τού 'Ωδείου 
— διδάκτωρ τής νομικής—μαθητής τοΰ κ. Μπο- 
στεντούΰ έπαιξε τό πρώτον μέρος τού είς ρέ Κον
σέρτου τού Μπετόβεν- τό όποιον είνε άρκετά γνωστόν 
καί Αρέσει πάντοτε μέ τάς συχνάς επαναλήψεις τών 
μελωδικών μοτίβων του.Ό κ. Γεωργιάδης έχει είς τό 
παίξιμόν του μίαν χαρακτηριστικήν Απάθειαν, ήτις 
τού επιτρέπει νά παίζη μέ μεγάλην Ακρίβειαν, μέ 
μίαν συγκεκρατημένην λεπτότητα καί ευγένειαν σπα- 
νίως άπαντωμένην. Τό αίσθημα κυριαρχεί παρ’ αύ
τφ. Τό εκφράζει δέ δχι μέ κινήσεις, άλλά μέ μόνον 
τύ δοξάρι, τό όποιον ασφαλώς χειρίζεται. Ή δεσπ. 
Μαρίκα Φιλιππίδου — μεσόφωνος, μαθήτρια τής κ. 
Φωκά—έτραγούδησε συνοδείφ τού κ. Μητροπούλου 
έν άπόοπασμα έκ τής α' πράξεως τοΰ «Όρφέως» τού 
Γκλούκ καί συνοδεία τής όρχήστρας τύ cantabile άπύ 
τήν δυφδίαν τού «Σαμψώνος καί Δαλιδάς ». Ή φωνή 
της άρκετά γυμνασμένη, είνε πλούσια, επιβλητική, 
ή όποία είς τούς χαμηλούς τόνους είνε γλυκειά.

Ή δεσπ. Μαρίκα Βασιλάκη (μαθήτρια τού κ. 
Βελουδίου, ή όποία τά πρώτα μαθήματα έλαβε άπό 
τήν Τσίλλερ) έπαιξε τό β' Κονσέρτο (έργ. 21) τοϋ 
Σοπέν μέ έκφρασιν, άπόδοσιν πλήρη τού ρυθμού καί 
δύναμιν.

Ή δεσπ. Μαρίκα Φωκά, ή κόρη τής καθηγη- 
τρίας ή γνωστή καί έκ προηγουμένων εμφανίσεων 
έτραγούδησε μέ τήν παιδικήν, τήν συμπαθητικήν 
καί μελωδικήν φωνήν της, τήν χαριτωμένην άλλά 
καί δύσκολην Πολωναίζ τής «Μινιόν». Ήτο μάλλον 
έν κελάδημα, τό τραγούδι της. Τό περισσότερον έν
διαφέρον τής συναυλίας ήτο ή έμφάνισίς τού τελειό
φοιτου κ. Δ. Μητροπούλου (τής τάξεως Συνθέσεως 
τού κ. Μαρσίκ) ώς συνθέτου. Ό κ. Μητρόπουλος 
έγραψε τρίπρακτον μελόδραμα, τήν «Βεατρίκην», μέ 
κείμενον τό όμιόνυμον έργον τού Βέλγου δραματουρ
γού Μαίτερλιγκ, τό όποιον κυρίως δέν είνε δράμα, 
άλλά δραματική έκτύλιξις παλαιάς Ισπανικής παρα- 
δόσεως περί ένός θαύματος τής Παναγίας, έξ ής καί 
άλλα ποιητικά έργα ένεπνεύσθησαν. Κατά τήν Ισπα
νικήν παράδοσιν μία νέα καί ωραία μοναχή άπο- 
πλανηθεϊσα άπό ένα πρίγκηπα τόν Ακολουθεί Αλλ' 
ό πρίγκηψ μετ’ ολίγον τήν εγκαταλείπει. Ή Ατυχής 
κόρη, φέρουσα τό βάρος τού αμαρτήματος, επιστρέ
φει εις τήν μονήν, άλλά ή επάνοδός της δέν κάμνει 
έντύπωσιν διότι δέν τήν εννόησαν καν δτι είχε φύγη. 
Κατά τό διάστημα αύτό τήν είχεν άντικαταστηση ή 
Παναγία ύπό τήν μορφήν τής άποπλανηθείσης, φέ- 
ρουσα ράσον. Έξετελέοθη ή α’ πράξις διευθύνοντος 
τού συγθέτου τήν ορχήστραν. Είς τήν πράξιν αύτήν 
είκονίζεται ή ψυχική πάλη μεταξύ φόβου^καί Αμαρ
τίας, έλπίδος καί εύτυχίας. Είνε ή ώρα τού άρθρου- 
Αγρυπνεί διά νά κτυπήση τόν κώδωνα, άλλά καί διά 
ν’ άκούση ερχόμενον έκεΐνον, δστις τής ύπεσχέθη 
αίωνίαν άγάπην. Έρχεται ό έραστής καί οί θερμοί 
λόγοι του και Εναγκαλισμοί του νικούν καί τήν τε- 
λευταίαν Αντίστασιν τής Βεατρίκης. Άφίνει τό ράσον 

της εμπρός είς τό άγαλμα τής Παναγίας καί φεύ
γουν άπό τό μοναστήρι. Τό δύσκολο μέρος τής Βεα
τρίκης έτραγούδησε μέ άρκετήν έπιτυχίαν ή δεσπ- 
Μαρίκα Μεσολωρά καί τού πρίγκηπος ό κ. Κιμ- 
Τριανταφύλλου. Ό κ. Μητρόπουλος έδειξε καί είς 
τύ νέον αύτό έργον — τήν πρώτην προσπάθειαν σο
βαρός συνθέσεως—ίκανα πλεονεκτήματα- παρά τινας 
άναποφεύκτους έν τή Αρχή έλλείψεις Ιδίως εις τήν 
ένορχήστρωοιν, έχει ίν συνόλφ έκφρασιν πολλήν, 
καί διεκρίθη διά τήν έπι.υχή πρωτότυπον Ανάπτυ
ξή τού θέματος. Έχει τό πΰρ τής έμπνεύσεως καί 
εύρεΐαν μουσικήν άντίληψιν καί τεχνικήν μόρφωσιν 
ώστε συμπληρών τάς σπουδάς του νά άποβή έκλεκτύς 
δημιουργός, θά συντελέση δέ εις τούτο, έάν τήν έμ- 
πνευσίν του συνυφάνη μέ τήν ’Ελληνικήν ψυχήν, 
λαμβάνων τά θέματά του κυρίως άπό τάς ίδικάς μας 
παραδόσεις. Ή συναυλία έτελείωσε μέ τήν καί άλ
λοτε έκτελεσθεϊσαν ύπό τής όρχήστρας εισαγωγήν 
τού «Γουλλιέλμου Τέλλου».

— Ένσυναυλίφ έργων τού κ. Δημ. Λιάλιου, δο- 
Οείσή έν τφ ’ίίδείφ, έδόθη ευκαιρία νά έκτιμήσωμεν 
τήν δημιουργικήν έργασίαν τοΰ συμπαθούς Ελληνος 
συνθέτου. Έπαίχθη έν trio—βιολί ύπό τού κ. Λυ- 
κούδη, βιολοντσέλλο ύπό τού κ.Γαίδεμβέργερ χαί πιά
νο ύπό τού κ. Πινδίου—άνήκον είς άνώτερον είδος 
μορφής καί τοϋ οποίου δύο μόνον μέρη αύτοτελή 
έπαίχθησαν. Κατόπιν ή σύζυγος τού κ. Λιάλιου έτρα
γούδησε τρία άσματα, τά Κοράλια καί τίιν Έξομο- 
λόγησιν, άμφότερα έπί στίχων τοϋ κ. ΙΙολέμη καί τό 
Ντέρτι έπί δημοτικών στίχων. Ό κ. Λυκούδης έπαιξε 
τρεις συνθέσεις, τήν Romance, τήν Berceuse καί τήν 
Serenade καί έν τέλει έψάλη ύπό τής κ. Λιαλίου τή 
συνοδεία βιολιού, βιολοντσέλλου καί πιάνου τό «Ave 
Maria· έπί στίχων ’Ιταλικών. Ό κ. Λιάλιος έχει 
άρκετά ποικίλην μουσικήν παραγωγήν—διότι έγραψε 
συμφωνικά έργα, έπιθαλάμια, χορωδιακά καί έκ- 
κλησιαστικά—δύο λειτουργίας πού έκτελούνται πάν
τοτε εις τάς Έλλην. 'Εκκλησίας Τεργέστης καί Μο
νάχου. Συνεπώς έκ τής δοθείσης συναυλίας δέν δύ- 
ναταί τις νά Αποκόμιση πλήρη έντύπωσιν περί τής 
όλης άξίας τού μουσικού του έργου. Φαίνεται όμως 
τό δημιουργικόν του τάλαντόν καί ή άτομικότης του. 
Γνώστης τής συνθεντικής τέχνης, εκμεταλλεύεται 
μετά λεπτότητος τά νεώτερα μέσα τής έκφράσεως, 
χωρίς ύπερβολάς. ’Ακολουθεί τήν Γερμανικήν σχο
λήν. Ή μελωδικότης τών συνθέσεων του είνε εύστρο
φος καί, καίτοι ένιαχού έχει μακράς περιόδους, ευκο
λονόητος. Άπό τά έκτελεσθέντα, ήρεσε πολύ τό Σκέρ
τσο τού Trio, αί διά τό βιολί συνθέσεις, ιδίως ή 
Berceuse, άπό δέ τά τραγούδια τό «Ντέρτι» άποδώ- 
σαν μέ πολλήν έκφρασιν τούς δημοτικούς στίχους. 
Κατά δεύτερον λόγον, ή «Έξομολόγησις». Τό Ave 
Maria, άν δέν είχε τήν έξαρσιν Ανάλογων παλαιοτέ- 
ρων συνθεμάτων, διεκρίνετο δμως διά τήν μειλίχιον 
παρθενικότητα εύλαβούς ψυχής.

— Ή έτησία συναυλία τής καθηγητρίας τοΰ άσμα
τος δεσπ. Σμ. Γε^νάδη έγένετο Αφορμή έκδηλώσεως 
τών συμπαθειών, ας άπολαύει παρά τή ’Αθηναϊκή 
κοινωνίφ- Έτραγούδησε μέ τήν τεχνικήν καί εύστρο- 
φον φωνήν της, κατά τρόπον αύστηρώς καλλιτεχνικόν, 
έκλεκτά άσματα.Τό «Σάν μιά ελαφρά πεταλούδα» τοΰ 
Σκαρλάτι, τήν Precession τοΰ Φράγκ, τό «Νυάζ» τοΰ 
Ζώρζ καί τήν «Μολυβιώτισσαν» καί «Μισιριώτισσαν» 

τοϋ Καλομοίρη. Τά Απέδωσε μέ πολλήν έκφρασιν. Ό 
κ. Μουστεντόυϊ έπαιξε μέ τήν γνωστήν του βιρτουο- 
ζιτέ. Πολύ καλά έξετελέσθη καί έν trio—ό Νορβη
γικός χορός τού Γρήγκ — ύπό τής δ. Ζαρειφοπούλου 
(βιολίον) τού κ. "Αντωνοπούλου (β-.ολοντσέλλον) καί 
Μητροπούλου (πιάνο.) Ό κ. Τριανταφύλλου συνετέ- 
λεσεν είς τήν έπιτυχίαν τή; όλης συναυλίας μέ τό 
συμπαθητικόν τραγούδι του.

— Ή δευτέρα φωνητική συναυλία τής κ. Νύγμς 
Φωκά έδόθη τή συμπράξει τής δεσπ. Φ. Πασχάλη 
καί τών μαθητοιών της δεσπ. Κ. Τσακασιάνου, Ε. 
Βσφειάδου, τή? Ουγατρός της Μαρίκας Φωκά καί 
τού κ. Άχ. Καρατζα. συνοδείφ ορχήστρας ύπό τήν 
διεύθυνσιν τού κ. Μαρσίκ. Τό πρόγραμμα ποικίλοι-, 
πλούσιον, μέ μίαν προτίμησιν πρός τάς Ελληνικός 
συνθέσεις, ίδια τού κ. Καλομοίρη. Η κ. Φωκά έδειξε 
καί πάλιν τά σπάνια πλεονεκτήματα τής τέχνης της, 
άλλά καί τά Αποτελέσματα τής τόσον εύδοκίμου δι
δασκαλίας της. Τής δ. Τσακασιάνου ή φωνή εϊνε 
πολύ τεχνική καί διαυγής. Έτραγούδησε μέ άκρί. 
βειαν, Αντοχήν καί αίσθημα τήν δυσκολωτάτην με
γάλην άριαν τής «Τραβιάτας»- ή δ. Βαφειάδου είς 
τήν «Μανόν» καί είς τήν «Κορσικανικήν έκδίκησιν» 
τού κ. Μαρσίκ έπέδειξεν ώς λυρική υψίφωνος χαρί
σματα επίζηλα. Ή δ. Φ. Πασχάλη, πολύ εκφραστική 
είς τό Χαμηλό σπίτι τού «Πρωτομάστορα’. Ή γλυ- 
κειά φωνή τής δ. Μαρίκας Φωκά ήκούσθη μέ ξεχω
ριστήν συμπάθειαν είς τήν · Εσπέραν» ώραιοτάτην 
Εκφραστικήν καί λεπτήν σύνθεσίν τού παρεπιδημούν
το; έν Άθήναις κ. fioulanger έπί στίχων τοϋ Σα- 
μαίν, είς τάς clochettes τής Λακμέ καί είς τό τρα
γούδι τής Νεράιδας άπό τό «Δαχτυλίδι τής μάνας-. 
Έκ τών άσμάτων τά όποια μέ πλούτον χρωματισμού 
άπέδωσεν ή κ. Ν. Φωκά δέον νάέξαρθή ή «Araante» 
νέον έργον τού κ. Μαρσίκ καί ή «Μπαλλάντα» τοΰ 
κ. Λαμπελέτ. Έτραγούδησε καί χορφδία, ήτις ήτο 
δλως περιττή.

—Καί κατά τήν έφετεινήν συναυλίαν του ό νεαρός 
πιανίστας κ. Γ. Ξανθοπουλίδης έπέδειξε χαρίσματα 
τού εκλεκτού ταλάντου του. Έχει τό παίξιμόν του 
μίαν όρμητικότητα, ένα Ατομισμόν, μίαν καθαρό
τητα είς τήν έκφρασιν, καί εύοτροφίαν. Τό άπέδει- 
ξεν είς τά χαρακτηριστικότερα μέρη τού «Καρναβα
λιού» τού Σούμανν, είς τύ «Πάσχα» τοϋ Ρενέ-Μπαν- 
τόν καί τήν «Σεγκεντίλλαν» τού Άλμπενιτζ. *Η δ. 
Κοτσάλη Απήγγειλε τά καί άλλοτε ύπ’ αύτής άπαγ- 

-γελθέντα «Εκλογήν τής Έσθήρ» τοϋ κ. Πολέμη 
καί Γαλλιστί τό «Μετά τήν μάχην» τή; κυρίας Ρο 
στάν.

— Ή διπλωματούχος τοΰ άσματος δ. Λίζα Δα- 
λεζίου είς συναυλίαν έν τφ «Παρνασσφ» καθ’ ήν έξε- 
τελέσθησαν έργα μόνον Γάλλων καί Ελλήνων συν
θετών έτραγούδησε μέ πολλήν έπιτυχίαν- Τό πρό
γραμμα περιελάμβανε συνθέσεις Μπιζέ, Μασενέ, Το- 
μάς καί τών ήμειέρων Σαμάρα καί Καλομοίρη. Ή 
δ. Κοτσάλη συνετέλεσε μέ τήν Απαγγελίαν είς τήν 
δλην έπιτυχίαν.

— Ή πρώτη έμφάνισίς τού Πανελληνίου Μουσικού 
Συλλόγου έγένετο διά μεγάλης συναυλίας, δοθείσης 
εί; τό Δημοτικόν Θέατρον καί τιμηθείσης διά τής 
παρουσίας τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως. Ή έμφάνισίς 
όρχήστρας άποτελουμένης άπό 80 καί πλέον όργανα, 
έν οϊς 15 πρώτα βιολιά, 20 δεύτερα, 30 πνευστά όρ-
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γανα, ήτο κάτι εξαιρετικόν. Ύπό τήν δεξιωτάτην 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Λαυράγκα διευθύνοντος μέ πολλήν 
ζωηρότητα, έξετελέσθη ή Εισαγωγή τής «Σεμιράμι- 
δος. τοϋ Ροσσίνη. Ό κ. Γ. Χωραφάς τοΰ 'φδείου 
’Αθηνών άπεδωκε είς τό βιολί δύο συνδέσεις τοϋ 
Σαίν—Σάνς,τό πρελούντιο τής «Καταστροφής· καί τό 
• Rondo capricioso». Είς άμφότβρα, άλλ’ ιδίως είς 
τό δεύτερον, τό καί δυσκολώτερον, ό κ. Χωραφάς 
έδειξε πολλήν λεπτότητα καί αίσθημα. Έπαιξεν 
ώς αληθινός καλλιτέχνης, μέ τέχνην, ακρίβειαν άλλά 
καί εύγενή έκφρασιν καί απέδειξε πόσον αδικεί έαι- 
τόν μή εμφανιζόμενος συχνότερα,άπό πολλήν μετριο
φροσύνην. Ή 'Ελληνική σειρά (Suite) (Διατί Γαλλιστί 
ό τίτλος είς τό πρόγραμμα ;) τοϋ κ. Λαυράγκα ήτο 
τό πλέον ένδιαφέρον τοΰ προγράμματος. Άποτελεΐ- 
ται έκ τριών μερών, ποικιλλόμενη άπό ’Ελληνικούς 
χορούς καί λαϊκά τραγούδια. Ό κ.Μπουστεντούϊ είς 
τό solo τού β' μέρους άπέδωκε τοϋ ‘Ελληνικού τρα 
γουδιού τό πάθος καί τόν πόνον μέ τελειότητα. Ή 
Σουϊτ τοΰ κ. Λαυράγκα έχει πολλήν χάριν καί ζωη
ρότητα, άρίστη δέ ή ένορχήστρωσις, άνταξία τοϋ 
Λιδασκάλου-συνθέτου.Έχει συντεθή πρό πολλοϋ, έξε
τελέσθη δέ νομίζομεν πρό δεκαετηρίδος. Βασιζομέ- 
νη έπί τών δημωδών μοτίβων, έχει συνοχήν καί 
καλλιτεχνικήν έπεξεργασίαν, καί πρό παντός χαρα
κτήρα Ελληνικόν, διότι ό κ. Λαυράγκας δέν παρου
σιάζει τάς'Ελληνικός μελωδίας ΰπό φραγκικόν ένδυ
μα. Ή ορχήστρα έξετέλεσε κατόπιν άπό τήν «Φλώραν 
Μιράμπιλλι» τοϋ Σαμάρα τόν χορόν τών άνθέων καί 
τόν χορόν τών μάγων, ή δεσΛοινίς Μ. Φωκά έτρα
γούδησε καί πάλιν τήν μονωδίαν τής Μινιόν καί τό 
Τραγούδι τής Νεράιδα; άπό τό «Δαχτυλίδι τής Μά
νας» καί ή ορχήστρα έπαιξε τό «Στήν Έρημο» τοΰ 
Πάολο Σεράο καί, μέ όλιγωτέραν έπιτυχίαν, τήν ρα
ψωδίαν τοϋ Σαμπριέ «Έσπανα». "Ας έλπίσωμεν δτι 
κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον θά έχωμεν 
συχνάς έμφανίσεις τής τόσον έπιτυχώς καταρτισθεί- 
σης ορχήστρας τοϋ Πανελληνίου Μουσικού Συλλό
γου, είς τόν όποιον δλο> οί καλλιτέχναι πρέπει νά 
μετάοχουν ένεργώς. Είς τό μέλλον άναμένομεν νά 
δώση-σειράν συμφωνιών συναυλιών, καθ α; νά άκού- 
σωμεν Βάγνερ καί Μπετόβεν. άφοϋ καί ποιοτικώς 
καί ποσοτικώς ή ορχήστρα είνε πλήρης.

— Ό διακεκριμένος καθηγητής τοΰ 'Ωδείου κ. 
Λογκομπάρδι, εΐς τών ίκανωτέρων κλειδοκυμβαλι- 
στών, σπανίως όμως έμφανιζόμενος, έδωσε συναυ
λίαν, καθ’ ήν έπέδειξε δεξιοτεχνών άξιοσημείωτον. 
Ό κ. Λογκομπάρδι έπαιξεν ώς καθηγητής. Απλά, 
σοβαρά, μέ άκρίβειαν, χωρίς ακροβατισμούς, μέ ει
λικρίνειαν, μέ εύχέρειαν, μέ τέχνην, μέ μηχανισμόν. 
Τό αίσθημα καί ή ύποβλητικότης εινε παρ’αύτφ 
δευτερεύοντα. Ή άπόδοσις εΐνε καθαρά καί θετική. 
Έπαιξε μετά τοΰ κ. Σούλτσε τήν Σονάταν είς ντό 
έλασσον τοΰ Γρήγκ—μίαν έκτενή, άγνωστον δι'ήμάς 
άλλ' ώραίαν σύνθεσιν—κατά τρόπον άρτιον. Τά δύο 
όργανα είχον σπανίαν ένότητα άποδόσεως καί θερ
μότητα έκφράσεως. Τό «Παστοράλε καί Καπρίτσιο» 
τού Σκαρλάτι, πλήρες ζωηρότητας καί χάριτος έπαί
χθη μέ πολλήν διάθεσιν έπίσης αί συνθέσεις τοΰ Σο- 
πέν. ή Μπαλάτα είς φά έλασσον καί τό Σκέρτσο. 
Άλλ· άνώτερος υπήρξε εις τό Καπρίτσιο τοϋ Λόγκο. 
Έπαιξεν έπίσης καί τό «Θέμα» τοΰ 'Ιταλού Σεράο 
ποικιλλόμενου άπό variations χαρακτηριστικός,
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αί όποϊαι έξετελέσθησαν δεξιώτατα. Ό κ. Λογκομ- 
πάρδι παρουσιάοθη είς τήν συναυλίαν του καί ώς 
συνθέτης δύο μικρών ανεκδότων τεμαχίων, τοϋ 
«Raccontino· καί «Τέμπου Μαζούρκας», άρκετά 
χαριτωμένων. Ή δεσποινίς ΓΙασχάλη, έτραγού
δησε μέ τήν δυνατήν καί εκφραστικήν φωνήν 
της τήν προσευχήν τής « Τόσκας ». έν μέρος 
τής «Μανόν· (Les regrets) συνοδευούσης είς τό 
πιάνο τής μαθήτριας τού κ. Λογκομπάρδι δεσποιν. 
Βρατσάνου καί έπανέλαβε τάς έν τή ίδική της συν
αυλία έκτελεσθείσας μελωδίας, τήν «Κορσικανικήν 
έκδίκησιν» τοϋ κ. Μαρσίκ καί έκ τής « Άϊδάς» τό 
Ritorna Vincitor, συνοδεύοντος εϊς τό πιάνο τοΰ 
κ. Μαρσίκ.

— Έπισήμως έγένοντο τά άποκαλυπτήρια τής δα
πάνη τοΰ Δήμου Αθηναίων στηθείσης έν τφ κήπφ 
τοϋ Δημοτικού θεάτρου καί άκριβώς έμπροσθεν τής 
εισόδου αύτοΰ προτομής τοϋ πέρυσι κατά τόν αύτόν 
άκριβώς μήνα άποθανόντος μουσουργού Σπόρου Σα
μάρα, τής φιλοτεχνηθείση: ΰπό τού κ. Μ. 'Γόμπρου. 
Ό κ. Κ, Μελά; ώς πρόεδρος τού Δημ. Συμβουλίου 
έξιστόρησε τήν ζωήν τοΰ τιμωμένου συνθέτου καί ό 
δημαρχών κ. Σπ. Πάτσης δι' εύγλώττου ομιλίας ε
ξύμνησε τό μουσικόν έργον του. Ό κ. Πάτσης κα- 
ταλήγων έξέφρασε τήν ελπίδα δτι ό Δήμος Αθη
ναίων θά ίδρύση βαθμηδόν Πάνθεον μέ τάς φυσιο
γνωμίας τών κυριωτέρων συγγραφέων καί καλλιτε
χνών. Τά αποκαλυπτήρια, άπουσιάζοντος έξ Αθη
νών τοΰ κ. Πρωθυπουργού, έγένοντο ύπό τού υπουρ
γού κ. Ρακτιβάν.Είς τήν τελετήν παρέστησαν ή χήρα 
τοϋ μουσουργού, υπουργοί τινές, ό πρεσβευτής τής 
Γαλλίας, συγγραφείς καί καλλιτέχναι. Εύθύς μετά 
τά άποκαλυπτήρια έγένετο συναυλία έξ αποσπασμά
των τών κυριωτέρων έργων τού Σαμάρα άπό τάς 
πρωτοτύπους ένορχηστριόσεις, ά; κατέχει ή χήρα αύ
τού. 'Ορχήστρα δεξιώτατα ύπό τοϋ κ. Λαυράγκα 
διευθυνομένη, έπαιξε τήν Εισαγωγήν καί τό πλήρες 
μελαγχολίας Ιντερμέτζο τής «Ρέας», τό Ιντερμέτζο 
καί τήν Indiana έκ τής «Μάρτυρος», τό ώραιότατον 
Mevimento di valse έκ τής «‘Ερωτικής ιστορίας» 
θαυμαστής ένορχηστρώσεως, έκ δέ τής «Φλώρας Μι- 
ράμπιλε» τόν χορόν τών Άνθέων καί τόν χορόν τών 
Μάγων. Ό βαρύτονος κ. Άγγελόπουλος έτραγού
δησε, συνοδεύοντος είς τό κλειδοκύμβαλον τού κ. 
ΒαλτετσιώτΟυ τό «Μάνα καί γυιός» μέ μεγάλην έκ- 
φρασιν καί δύνσμιν φωνής, τό όποιον καί ήναγκά- 
σθη νά έπαναλάβη, καί τήν «Έξομολόγησιν». τό 
τελευταϊον άσμα τό όποιον έγραψεν ό άλησμόνητος 
συνθέτης.

— Είς τό «Ήραϊον», τόν κήπον τών 'Αμπελοκή
πων, ή 'Εταιρεία τών θεατρικών συγγραφέων διωρ- 
γάνωσεν εορτήν, καθ' ήν ζξετελέσθησαν τά βραβευ- 
θέντα καί έπαινεθέντα τραγούδια τού διαγωνισμού 
δν προεκήρυξε. Άλλά καί τό μέρος άκατάλ) ήλον καί 
ό καιρός άκατάστατος καί ό κόσμος άραιός καί ή 
έκτέλεσις έλλειπής. Έπρεπε, άφοϋ έπρόκειτο περί 
λαϊκού άσματος, νά παρευρεθή ό λαός καί δχι ό 
στενός κύκλος μόνον τών ενδιαφερομένων; Δύο νέοι, 
συνοδείφ μανδολίνων, έτραγούδιραν 6 άσματα ήτοι 3 
έπαινεθέντα καί 3 βραβευθέντα έκ τών 37 ύποβληθέν- 
των. Εΐνε δέ τά μέν έπαινεθέντα « Ή Μικροπανδρε- 
μένη· τού κ. Χατζηαποστόλου, «Σέ ξενητεμένο άη- 
δόνι · τής δεσπ. Έρης Καβαλλιέρου-Μαρκουΐζου, καί

«Δέν μ· άγαπάς» τού I. X. Αργυρίου. Τά δέ βραβευ- 
Οέντα εΐνε τό «Ζηλιάρικο» (βραβεϊον 400 δρ.) του κ. 
Χατζηαποστόλου, ή «Φλογέρα» (200 δρ.) τοϋ κ. 
Δ. Ροδίου καί ή «Μαιρομμάτα- (1C0 δρ.) τοϋ κ. Α. 
Κυπαρίσσι]. Μετά τήν έκτέλεσιν έκάστου έργου ήνοί- 
γετο ό φάκελλος καί προσήρχετο ό συνθέτης δεχό
μενος τά χή» έπιτροπή;. Μόνον ή δ.
Καβαλιέρου, ένεκα πένθους δέν παρέοτη. Έκ τών 
βραβευθέντων ήρεσε περισσότερον ή Φλογέρα (άν 
καί δεύτερον κριθέν, ώς λεπτότερον, μάλλον δΓ αί
θουσαν κατάλληλον) καί έκ τών έπαινεθέντων τό 
«Ξενητεμένο άηδόνι’.Ή κριτική έπιτροπή άπετελεϊτο 
άπό τούς κ.κ. Άννινον. Λαυράγκαν, Ψαρούδαν, Σα· 
κελλαρίδην, Συναδινόν, Βεκιαρέλην καί Κολοκοτρώ- 
νην.

— Τό Λύκειον τών Έλληνίδων εδωσε την ετη- 
σίαν εορτήν του είς τά « Ολύμπια» μέ χαρακτήρα 
καθαρώς 'Ελληνικόν. Έχορεύθησαν δλοι σχεδόν οί 
'Ελληνικοί χοροί Κρήτης, Μάνη;, Θεσσαλίας καί 
Μακεδονίας μέ τάς γραφικάς ενδυμασίας των καί 
έψαλαν τραγούδια 'Ελλήνων συνθετών αί δεσπ. Εύφ. 
Νομικού καί Μαρίκα Μεσολωρά. Ή εορτή τού Λυ
κείου ύπήρξεν άφορμή νά έκδηλωθή άπαξ έτι ό εν
θουσιασμό; διά τάς άγνάς. τάς πατροπαραδότους πα
ραδόσεις τής φυλής.

— Τό έρασιτεχνικόν τμήμα τοΰ Λυκείου τών Έλ
ληνίδων μάς παρουσίασε πρώιιια μουσικά τάλαντα 
έν σνναυλίρ ής μετέσχον Λιλιπούτειοι έκτελεσταί. 
Κατά τήν παιδικήν αύτήν συναυλίαν ή όκταέτις 
Τζίνα Μπαχάουερ έξειέλεσεν άρκετά δύσκολους συν
θέσεις, έξαιρετικώς δέ καλά τό Scherzo τού Σοΰμ- 
περτ.
ΣΥ/Λ/ΛΙΚΤΑ

Ή έκθεσις τής άγωνοδίκου επιτροπής τοΰ Δ' 
Άβερωφείου δραματικού άγώνος τοΰ Ωδείου συντα- 
χθεϊσα ύπό τού είσηγητού κ. Α. Κουρτίδου εΐνε μα- 
κρά, κρίνεται δ’ έκαστον τών έργων αύστηρώς, άλλά 
καί δικαίως. Έν ιφ προλόγφ δικαιολογεί ή έπιτροπή 
τήν παράτασιν τής έτησίας περιόδου τοΰ άγώνος είς 
διετή ϊνα δίδεται έπαρκής χρόνος είς τούς συγγρα
φείς πρός άνετωτέραν παράστασιν τών έργων. Είοή- 
γαγε δ' έφέτος τήν καινοτομίαν όπως χωριστά βρα
βεύονται τά μονόπρακτα. Ή έπιτροπή πρός τούτοις 
συνιστφ τήν έκτέλεσιν καί προκριματικού άγώνος, δο
κιμασίας δηλ. άπό σκηνής τών είς κρίσιν ύποβαλλο- 
μένων έργων, διά τής δραματικής σχολής τού ‘Ω
δείου καί τών αποφοίτων αύτής ϊνα άπαλάσσεται τό 
κοινόν τής έμφανίσεως τών αναξίων λόγου έργων, 
κυρίως δέ ϊνα ένισχυθή πάσα ΰποφώσκουσα δραμα
τική Ιδιοφυία, ήτις άποκλείεται ήδη τού άγώνος, έφ' 
όσον οί θίασοι άποστέργουν νά παίξουν έργαμή γνω
στών συγγραφέων. Διά τής προκριματικής δοκιμα
σίας θά έκτελοΰντσι προθύμως ύπό τών θιάσων τά 
έχοντα πραγματικήν άξίαν έργα.

Τά ύπό τής επιτροπής κριθέντα έργα εΐνε τά έξής: 
Μονόπρακτα. Ύπεβλήθησαν 7. Άπεκλείσθησαν 

τρία Έκρίθησαν 4, τά έξής : Τό παιδί μου τής δ. 
Καλοστύπη. — Τά μάτια τής Άγάπης, I. Άργυρο- 
πούλου. —Ή Νεράιδα, Α. Τανάγρα.—Ό Άπόστρα- 
τος, Λιδωρίκη καί Κολοκωτρώνη.

Πολύπραχτα. Ύπεβλήθησαν 12. Άπεκλείσθη. 1, 
Έκρίθησαν 11, τά έξής : Τό στίγμα, Θ. Κυπραίου. 

— Τό αίμα σκούζει, Ν. Ροζάν.—Ό Νικητής, Άχ.Κα
ραβία.— Ή Βασιλοπούλα Αλεξάνδρα, Τό Χρυσό γε- 
φϋρι, Α. Γαλανού.— Ψυχή, Γ. Βώκου. — Τό μαύρο 
Καράβι, Π. Χόρν. — Παληά Αθήνα, Γ. Άσπρέα.— 
Έότιάς, Μ. Λιδωρίκη.—ΆγιοςΔημήτριος, Π. Ροδο
κανάκη.— Ό Γελωτοποιός τοΰ Βασιλέως» Π. Δημη
τρακοπούλου.

Ή έπιτροπή άποφαίνεται έν τέλει ότι ούδέν έργον 
άνεδείχθη καθ’ εαυτό ύπέροχον καί άσυγκρίτω; ΰπέρ- 
τερον τών άλλων καί συνεπώς είς ούδέν άπονέμεται 
τό γέρας, «Άλλ1 έπειδή σκοπός τοΰ άγώνος, λέγει ή 
έκθεσις, εΐνε όχι μόνον ή βράβευσις τοΰ άρίστου,άλλά 
καί ή ένθάρρυνσις πάση; εύσυνειδήτου καί γενναίας 
προσπάθειας καί ή έξέγερσις τής φιλοτιμίας καί ά- 
μίλλης τών δραματικών συγγραφέων» ή έπιτροπή 
κατένειμε τό χρηματικόν έπαθλον, ώς έξής:

Τού μέν οκτακοσιοδράχμου τών μονοπράκτων- τά 
εξ όγδοα είς τόν «Άπόστρατον» (τών κ.κ. Μ. Λιδω- 
ρίκη καί Β. Κολοκοτρώνη), καθ δ άσυγκρίτως ύπέρ- 
τερον τών άλλων, τά δέ λοιπά δύο όγδοα ·είς τήν 
«Νεράιδαν» (τοΰ κ. Α. Τανάγρα) καί τά Μάτια τής 
’Αγάπης» (τού κ. I. Άργυροπούλου) έξ Ισου, Τοϋ δέ 
δισχιλιοδράχμου τών πολυπράκτων άνά δύο πέμπτα 
είς τήν «Έστιάδα· (τούκ. Μ. Λιδωρίκη) καί τόν 
Άγιον Δημήτριον· (τοϋ κ. Πλ. Ροδοκανάκη). εν δέ 
πέμπτον είς τόν «Γελωτοποιόν τοϋ Βασιλέως» (τοϋ 
κ. Πολ. Λημητρακοπούλου).

'Π είς μερίδια κατανομή1 τού βραβείου κατεκρί" 
θη, μή θεωρηθεΐσα ώς άνταποκρινομένη πρός τήν 
σοβαρότητα τοϋ διαγωνισμού. Τό σκόρπισμα. έν είδει 
κολλυβών, τών έκατονταδράχμων έθεωρήθη ώς προ- 
ελθόν έκ προσωπικών έπιδράσεων. Ή μή βράβευσις 
θά ένεθάρρυνε Ισως περισσότερον τούς συγγραφείς 
είς έργα άξίας καί ούχί έργα άξια κλασματικών ά- 
μοιβών- Άλλως τε ένεθαρρύνθησαν συγγραφείς,άριθ- 
μούντες έτών δρασιν, μή έχοντες ανάγκην βέβαια 
παρορμήσεως.

— Ό νέος καθηγητής τής Ιστορίας έν τφ Πάνε- 
πιστημίφ κ. Σ. Κουγέυς έκαμε έναρξιν τών μαθημά- 
μάτων, έχων ώς θέμα τό έργον καί τάς τάσεις τής 
συγχρόνου ιστορικής έπιστήμης.

— Μεΐά τήν άπονομήν πρί διετίας τού Μεταλλίου 
τών Γραμμάτων καί Τεχνών είς δεκάδα λογίων καί 
καλλιτεχνών, διά πρώτην φοράν τό εις Άριστεϊον 
μετονομασθέν μετάλλιον άπενεμήθη έν έπισήμφ τε
λετή καί ό δΓ αύτού τιμηθείς ποιητής κ. Ίω. Πο- 
λέμης εΐνε ό πρώτος δστις περιεβλήθη τό περιδέ
ραιων, τό όποιον δέν έχουν ακόμη λάβη °1 προγενέ
στεροι άριστειούχοι. Ή τελετή έγένετο έν τή μεγάλη 
αιθούση τής Σιναίας ’Ακαδημίας, ήτις πρώτην φο
ράν χρησιμοποιείται διά σκοπόν άνάλογον δΓ δν ή- 
γέρθη. Διότι οι αίσιοδοξότεροι θεωρούν τήν διά τού 
Αριστείου έκλογήν τών κρατίστων λογογράφων, 
ποιητών καί καλλιτεχνών ώ, τήν βάσιν τής μελλού- 
σης ’Ακαδημίας. Τήν τελετήν έτίμησεν ό Βασιλεύς, 
παρευρέθησαν δέ τό 'Υπουργικόν Συμβούλων, ικανοί 
λόγιοι καί καλλιτέχναι, κυρίαι τινές καί έκ τών πο- 
λιτευομένων, οΐ περισσότερον οίκείως έχοντες πρός 
τήν θεραπείαν τών Μουσών.

Ό κ. Μπάμπης Άννινο; ώμίλησε διά μακροτά- 
των, μόλις άκουόμενος, περί πολέμου καί Πολέμη. 
’Αφού συνεδύασε τούς άγώνας τής άλκής καί τοΰ 
πνεύματος, έμνησθη τών τιμών αΐτινε; άλλαχοΰ άπο-
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νέμονται εις τούς ανθρώπους τών γραμμάτων, έν 
άντιθέσει πρός ήμάς ώλιγορήσαντας έίς τήν ηθικήν 
ανταμοιβήν αύτών- Ώμίλησε διά τά «Σπασμένα 
μάρμαρα» τοΰ κ. ΙΙολέμη είπών ότι «τείνουν νά εξυ
ψώσουν τήν άνθρωπίνην σκέψιν, νά εξευγενίσουν τά 
ανθρώπινα αισθήματα, νά ερμηνεύσουν τά έθνικά 
Ιδειόδη», άνέγνωσε δέ καί άποσπάσματά τινα. Έ
πλεξε τό έγκώμιον τοϋ δλου ποιητικού του έργου, 
διακρινομένου «διά τό λαξευτόν τοϋ στίχου καί τήν 
αρμονίαν ήν δέν ταράσσει ούδ' ή έλαχίστη χασμω* 
δία»,, τόν έπήνεσε δέ καί διά τήν γνησίαν δημοτικήν 
γλώσσαν ήν μεταχειρίζεται καί τήν όποίαν κατορ
θώνει νά προσαρμόζω καί είς ανώτερα διανοήματα 
χωρίς νά καταφεύγω εις «επικινδύνους γλωσσοπλα
στικάς ακροβασίας». Διά τάς άρετάς αύτάς έκρίθη 
όμοψήφως ώς άξιος τοϋ ιίριστείου ό ποιητής των; 
Άφοϋ κατόπιν συνέστησεν είς τούς νεωτέρους ποιη- 
τάς νά κρούουν συχνότερον τάς χορδάς τής φιλοπα
τρίας, έμνήσθη τής Έλλ. έπαναστάσεως- καί κατέ
ληξε μέ τήν κλασικήν λέξιν «Γένοιτο !» ΕΙτα ό υπουρ
γός τής Παιδείας κ. Λίγκας έτόνισε τήν σημασίαν τής 
τελετής καί τής βραβεύσεως τών συντελούντων είς 
τήν άναγέννησιν τών γραμμάτων καί -τεχνών. Μετά 
τόν λόγον του περιέβαλε τόν βραβευθέντα ποιητήν 
μέ τό έθνικόν άριστεϊον, τό όποιον άποτελεϊται άπό 
διάσημον έκ χρυσοΰ κοιίνου μέ πράσινα έσμαλτώ- 
μένα φύλλα φέρον είς τό μέσον τό Έλλ. έθνόσημον, 
περιβαλλόμενον ύπό ερυθρού μαιάνδρου. Εις τήν 
όπισθεν όψιν υπάρχει χαραγμένον τό 'Ομηρικόν 
ρητόν «Αίέν άριστεύειν». Ή άλυσσοί τοΰ διάσημου 
άποτελεϊται από χρυσού, κρίκους φέροντας εναλλάξ 
έθνόσημον καί κλαδίσκον κοτίνου έκ σμάλτου, δί
νεται δέ όπισθεν τοϋ λαιμού διά κυανής ταινίας. Ό 
κ. ΙΙολέμης κατόπιν, λίαν συγκεκινημένος άπαγγέλ- 
λει «"Υμνον πρός τήν Τέχνην», δστις αρχίζει μέ τό 
έξής ώραϊον τετράστιχον :
Χαϊρε τοΰ ώραίου ή άντιθωριά κι’ ή άντιλαλιά τού

[Πλάστη I 
Χαϊδολογήτρα τουΌνειρου, τοϋ Λογισμού δρμηνεύτρα 
καί κυβερνήτρα αλάθευτη τής Φαντασίας ποΰ σμίγει 
μέ τούς ανεμοστρόβιλους, Τέχνη τοϋ Λόγου χαϊρε)

— Τό τελευταϊον φύλΛν τής Ρωμαϊκής «Νέας 
’Ανθολογίας» περιλαμβάνει ώραίαν μελέτην περί τής 
λυρικής καί σατυρικής ποιήσεως έν τή σύγχρονη» 
Έλλάδι τοΰ τέως έν Άθήναις πρεσβευτοΰ τής Ιτα
λίας κ. Μποσδάρι. Είς έκαστον τών κορυφαίων Ελ
λήνων ποιητών αφιεροϋνται 2—3 σελίδες· άλλά καί 
οί δευτερεύοντες δέν λησμονοΰνται, έκτιμρ. δέ τις 
τύν δεξιότητα μεθ’ ής ό 'Ιταλός διπλωμάτης κατώρ- 
θωσεν είς ολίγος γραμμάς νά δώση εναργή είκόνα 
έκαστου έξ αύτών καί τοϋ περιβάλλοντος. Τήν άξίαν 
τής μελέτης έξαίρουσιν έτι μάλλον ωραιότατοι μετα
φράσεις στροφών τινών τοΰ Σολωμοΰ, Κάλβου καί 
Βαλαωρίτου καί ολοκλήρων ποιημάτων τοϋ Ζαλοκόι- 
στα, Παλαμά καί Πολέμη.

Ή μονογραφία αύτη θά έπρεπε νά μεταηιρασθή 
καί είς άλλας γλώσσας (καί είς τήν Ελληνικήν ά
κόμη) καθότι άπό τής δημοσιεύσεως τοΰ περί Ελ
λήνων ποιητών πρό άΟετίας έκδοθέντος έργου τής κ. 
Ίουλιίττας Άδάμ τού γραφέντος συνεργασίρ τού 
άειμνήστου Βικέλα, ούδεμία έκτοτε άξια λόγου έάη- 
μοσιεύθη μελέτη περί νεοελληνικής ποιήσεως, πλήν 
έλαχίστων όμοεθνών τοΰ κ. ’Ιταλού πρεσβευτοΰ, είνε 

δέ άγνωστος έν Γαλλίρ καί Άγγλίρ Ιδίως αύτη. 
Άλλά δυστυχώς έν τή μελέτη του δ κ. Μποσδάρι 
προσπαθεί νά απόδειξη ’Ιταλούς τήν ψυχήν τόν Σο
λωμόν καί τόν Κάλβον τούς Έλληνικωτάτους αυτούς 
ποιητάς. άνακριβώς άναφίρει δτι όμιλεϊται είς τάς 
Ίονίους νήσους ή Ίταλοελληνική διάλεκτος, εύ- 
λόγως δέ δ κ. Ξενόπουλος διεμαρτυρήθη κατά τής 
τοιαύτης ι/ντιλήψεως τού κ. Μποσδάρι.

—Διά Β. Διατάγματος διωρίσθησαν μέλη τής Κεν
τρικής Επιτροπής τής Έκατονταετηρίδος πρός πα
νηγυρισμόν αύτής οί έξής : Πρόεδρος δ κ. Θεμ. Σο- 
φούλης, Πρόεδρος τής Βουλής, Αντιπρόεδροι ό Σ. 
Μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Μελέτιος, ό αντιναύαρχος 
κ. Π. Κουντουριώτη; καί ό άντιστράτηγος κ. Παν. 
Δαγκλής, μέλη τακτικά μέλη οί κ.κ Σταμ. Βαφε.α- 
δάκης, Κων. Ζαβιτσιάνος, Γεώργ. Καφαντάρης, Παν. 
Μερλόπουλος καί Δημοσθ. Χατζηλάξαρος βουλευτοί, 
Δημ. Καλλέργης, Έμμ. Μπενάκης, Φωκ. Νέγρης καί 
Γεώργ. Φιλάρετος πρώην υπουργοί, Θρασ. ΙΙετμε 
ζάς, Νικ. Γ. Πολίτης, Σπυρ. Σακελλαρόπουλος και 
Κωνστ. Ράδο; καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου, Άση- 
μάκης Ζαϊμης πρώην βουλευτής καί Α. Κύρου δη
μοσιογράφος, Ταμίας ό κ. Ίω. Ήλιάσκος τραπεζί
της καί Γεν. Γραμματεύς ό κ. Ίω. Δαμβέργης λο
γογράφος.

— Οί μέχρι τής 20ής Μαΐου έρανοι διά τόν άν- 
δριάντα Καποδιστρίου άνήλθον είς 9,101 δρ.

— Άπέθανον έν Θεσσαλονίκη οί σατυρικοί δημο
σιογράφοι Δ. Καλλιγιάννης έκδοτης τού «Φαφλατά» 
καί Β. Μαυρογιάννης έκδοτης τού «Κροτάλου».

— Ό καθηγητής τής άπαγγελίας κ. Μ. Σιγάλας 
έδωσε τήν έτησίαν εσπερίδα του μέ έπιτελεϊον, ώς 
πάντοτε, μαθητών. Ό ίδιος άπήγγειλεν έκλεκτούς 
στίχους τών ποιητών μας καί τό «"Οραμα» (Μεθυσμένο 
παιδί) τού Πώλ Ντελαίρ, κατά μετάφρασιν όχι επι
τυχή. Έκ τών μαθητριών του ήρίστέυσε, ήμπορεϊ τις 
νά είπή, ή μικρά ’Εριφίλη Τζοβάνή, ήτις είς τήν 
άπαγγελίαν τοΰ «Πανηγυριού τών λουλουδιών» έδειξε 
δτι έχει τά προσόντα νά έξελιχθή είς άληθινήν καλ- 
λιτέχνιδα.

— Ό κ. Μαν. Καλομοίρης διωρίσθη Γενικός Επι
θεωρητής τών στρατιωτικών μουσικών μέ βαθμόν 
ταγματάρχου, άντί τού κ. Σ. Καίσαρη άποστρατευ· 
Οέντος καί ό κ. Α. Καζαντζής διευθυντής τοΰ Ωδείου 
Θεσσαλονίκης μέ τόν βαθμόν έπιθεωρητοΰ.

— Άπέθανιν έν ΆΟήναις έν ηλικία 52 έτών ό Ιωάν
νης Νικολάρας δραματικός συγγραφεύς, γράψας τήν 
«Πατρίδα» τραγωδίαν βραβευθεϊσαν έν διαγωνισμό» 
καί τήν «Άριάδνην·. Ήτο συνθέτης άσμάτων, έ' 
γράψε δέ καί τινας τεχνοκριτικάς μελετάς.

— Διά Β. Λ. διωρίοθ»)σαν μέλη τή; ’Επιτροπής 
τών Γενικών άρχείων τού Κράτους οί καθηγηταί τού 
Ιΐανεπιστημίου κ. κ. Δ. Παπούλιας ,Α. Άνδρεάδης, 
Κ. Ράλλης τής Νομικής σχολής καί Ν. Πολίτης, Σ. 
Μενάρδος καί Γ. Σωτηριάδη; τής Φιλοσοφικής.

— Τό ύπουργεϊον τής Παιδείας συνέστησεν έπιτρο
πήν έκ τών κ. κ. Ίακωβίδου, Ίωαννίδου, Τσούντα, 
’Αδαμάντιου, Βολίδου όπως έκτιμήση τήν συλλογήν 
τών Βυζαντινών εικόνων τού άειμνήστου Άλ. Κο
λυβά, τήν βιβλιοθήκην του καί τά παλαιά χειρό 
γραφα διά νά περιέλθουν, όι’ άγοράς τού Κρίτου; 
είς τό Βυζαντινόν Μουσείον- Ή έκτίμησις ώρίσθη- 
είς 60,000 δραχμάς

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Κατά τήν ύπό τών Άγγλων γενομένην έκσκαφήν 

προχωμάτων παρά τήν Γάζαν τής Παλαιστίνης άνευ
ρέθησαν λείψανα ναού τών πρώτων χριστιανικών 
χρόνιαν. Τά Μωσαϊκά παριστάνουν αμφορέα, κάλα
θους μέ σταφυλάς καί περιστεράς. Τό σύνολον πα- 
ριστφ κλίμα έπεκτεινόμενον είς συνελιγμούς φέρον
τας π τηνόν ή άλλο ζφον.

— Έργάται εργαζόμενοι πρός κατασκευήν όδοϋ έξω- 
θιτής έν Ίκαρίφ—τής Σάμου—μονής τής θεοκτίστης 
άνεύρον δύο πήλινα δοχεία, εντός τών όποιων πε- 
ριείχοντο 221 νομίσματα άργυρό, μεσαιωνικής έπο- 
χάς. Τά νομίσματα είνε όμοια πρός τά Κρητικά άρ
γυρό πεντάδραχμα, φέρουν δ’ έπ' αύτών διαφόρους 
λατινικούς χαρακτήρας καί παραστάσεις καί έχουν 
βάρος τεσσάρων οκάδων.

— Μετετέθησαν εναλλάξ οί έφοροι αρχαιοτήτων 
Ναυπλίου Λ. Φιλαδελφεύς καί Πατριόν Ν. Κυπα- 
ρίσσης.

— Τό Βρειτανικόν Μουσείον άπέκτησεν εσχάτως 
μίαν μικρόν, άλλά μεγάλης άξίας συλλογήν νομισμά
των, κληροδοτηθεϊσαν είς αύτό διά τής διαθήκης τοΰ 
Άγγλου διπλωμάτου Τζών Γκόρμαν Φόρντ. δστις 
ειδικός είς τήνΈλλην. τέχνην, συνέλεγεν ιδίως Έλλην. 
νομίσματα.Έκ τών 161 νομισμάτων, άτινα άφήνει είς 
τό Βρετταν. Μουσείον. μόνον δύο εϊνε Ρωμαϊκά, τά δέ 
άλλα Ελληνικά, ιών καλλιτέρων εποχών. ΊΙ συλλογή 
περιέχει Ελληνικά νομίσματα τής Σικελίας. Ιδίως τών 
Συρακουσών, τής Νοτίου Ιταλίας, ώς τοΰ ‘Ηρα
κλείου, τού Τάραντος καί τοΰ Μεταπόντου. Έκ τών 
τελευταίων υπάρχει εν νόμισμα προφανώς μοναδικόν 
καί επομένως μή περιγραφέν είσέτι, καί τό όποιον 
φέρει τήν κεφαλήν τοΰ Ήρακλέους, κρατοΰντος έπί 
τών ώμων του τό ρόπαλόν του. Έπίσης άντιπροσω- 
πεύονται έν τι] συλλογή καί άλλα μέρη τής Ελλά
δος. Οίίτω τό Μουσείον άπέκτησεν ώραΐα νομίσματα 
τών Βασιλέων τής Μακεδονίας άπό Φιλίππου Β' καί 
έντεϋθεν, ώς καί νομίσματα τών 'Ελλήνων Βασιλέων 
τής Συρίας.

Πλήν τών νομισμάτων υπάρχει έν τή δωρηθείση 
συλλογή καί εϊς κορμός γυμνής Αφροδίτης έξ Ελ
ληνικού μαρμάρου καί πολλοί πολύτιμοι λίθοι χα
ραγμένοι.

--------------- ------

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Νέος ποιητής, ό κ. If. Χάγτρ ΜπουφίΛης, έκαμε 

τήν έμφάνισίν του μέ μίαν ποιητικήν συλλογήν έκ 
δέκα συντόμων ποιημάτων μέ τόν παράξενον τίτλον: 
•Τραγούδια σί μοντέρνους σκοπού;». Ό ποιητής 
έξηγεϊ έν τ<ϊ> προλόγη» ότι τά τραγούδια του δέν εϊνε 
ούτε ποιήματα, ούτε πρόζες. Καί πολύ σωστά. Ό 
στίχος εϊνε τόσον έλεύθερος, ώστε έκφεύγει άπό τό 
μέτρον. τόν ρυθμόν, τήν ομοιοκαταληξίαν. Ό κ. 
Μπουφίδης προσέχει είς τίιν ίκτύλιξιν τής ιδέας,ήτις 
όμως άτονεϊ ώς έκ τών συχνών επαναλήψεων. Τό 
καλλίτερον ποίημα εϊνε τό «Τελευταϊον».

Ό έν Rognac τής Γαλλίας διαμένων Έλλην 
ποιητής %. Σωτήρης Σχίπης έξέδωκε τήν διάλεξίν 
ήν εδωκεν έσχάτως έν Μασσαλίρ, προσκλήσει τής 
αυτόθι Γεωγραφικής Εταιρείας είς τήν αίθουσαν 
τής Faculty lies Sciences, ύπό τόν τίτλον «Les pe- 
tites Hellades et l’H6JIinisine». Ό ομιλητής έξήρε 
τήν δύναμιν καί ενότητα τού Ελληνισμού είς τά 
διάφορά τμήματα τοΰ Έλλ. βασιλείου, τάς Ίονίους, 
την Κρητην, τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, τήν Ήπειρον, 

είς τά ύπό ξένην κυριαρχίαν ώς ή Κύπρος, ή Σμύρ
νη, ή Τραπεζούς καί είς τάς παροικίας τής Αίγυ
πτου, Μασσαλίας, Νέας Ύόρκης κλπ. Όλαι αύται 
αί μικραΐ 'Ελλάδες συντελούν είς τήν άνύψωσιν τοΰ 
Ελληνικού Ιδεώδους καί είς τήν πρόοδον τής Νεω- 
τέρας Ελλάδος. Ή διάλεξις ποικίλλεται καί άπό 
ύμνους ποιητικούς διά τήν Ελλάδα.

*
• Άνθη φαντασίας ντχροϋ·. Ύπό τόν περίεργον 

αύτόν τίτλον έξεδόθη τόμος περιέχων διηγήματα καί 
εντυπώσεις άγνωστου λογίου φέροντας τό ψευδώνυ
μον ’Ιωσήφ Κλήμ/,ς, έν Ρωσσία άποθανόντος. Ό 
συγγραφεύς εϊνε καλλιστος διηγηματογράφος. Ή δι- 
ήγησίς του έχει περιγραφικότητα, κινεί τό ένδιαφέ
ρον καί δέν στερείται πρωτοτύπου έκφράσεως. Τά 
πλεϊστα στρέφονται περί τήν γυναικείαν άπιστίαν-καί 
κυρίως τήν συζυγικήν. Ή γυναίκα, είς τά έργα τοΰ 
Κλήμη καταδικάζεται, παρίσταται δέ ό άνήρ ώς 
θύμά της. Τά καλλίτερα διηγήματα τής σειρά; αύτής 
εϊνε τό « ’Ολίγα; στιγμάς πριν πανδρευθή» ιδίως διά 
τό τέλος του καί ή «Οικογενειακή τραγφδία» διά 
τήν ψυχολογίαν.Ό «Ένα; έρως», εϊνε μία συνταρα
κτική είκών ζηλοτυπίας. Έκ τών άλλων διηγημάτων 
τό «Ένα γλέντι» εϊνε χαρακτηριστική σκηνή τής συ
νήθους λαϊκής διασκεδάστεως ή όποια καταλήγει ε Ις 
καυγάν καί «ό Κώστας καί δ Γιάννης» περιγραφή 
δύο πανομοιότυπων φίλων. Ή «Μία τρελλή» εϊνε 
άπήχησις μια; άγριας Βουλγαρικής επιδρομής έν 
Μακεδονίρ. Έν τέλει επισυνάπτονται εντυπώσεις ήσ- 
σονος άξίας, έμπνευσμέναι κατά τό πλεΐστον έκ τού 
Εύρωπαϊκοΰ πολέμου.

Είς τά «"Ανθη τής Φαντασίας» υπάρχουν σελίδες 
άξιαι πολλής προσοχής καί ήκιστα φανταστικοί. Ό 
ρεαλισμό; πάλλεται έν αΰταϊς. Γλωσσικώς, υστερεί ό 
γράφων* μεταχειρίζεται είς άλλα μέν διηγήματα κα
θαρεύουσαν, είς άζ.λα δέ δημοτικήν. ’Αλλ ’ είς τήν 
χρήσιν άμφοτέρων συναντρ τις ένίοτε ύπερβολάς καί 
άδεξιότητα. Τό έλάττωμα όμως αύτό τό καλύπτει ύ
φος άρκετά έλκυστικόν.

«Les Annales francoelleniques». Υπό τόν τίτλον 
τούτον ήρξατο έκδιδομένη έν Άθήναις έπιΟεώρησις 
εβδομαδιαία ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μιχ. Μπο- 
ροσσί.

• Λαογραφία·. Δελτίον τή; Λαογραφικής Εται
ρείας. Τόμος ΣΤ’ τεύχος Γ’. καί Δ'. Περιέχει μελέ
τα; τών κ. κ. Ν. Πολίτου, Σ. Κυριακίδου. Γ. Κα- 
ψάλη, I. Σταμνοπούλου, Φ. Κουκουλέ,Α. Άλεξανδρή 
καί άλλων, ώ; καί λαογραφικάς άνακοινώσεις έκ δια
φόρων μερών τής 'Ελλάδος.

Ε8ΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ίδρυόεϊαα τω 1841
Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20,000,000 
Άπο&εματικόν δρ. 13,500,000

Έκδοσις τραπεζικών γραμματίων.—Προε
ξοφλήσεις.—Δάνεια έπί ένεχύρω χρηματογρά
φων καί εμπορευμάτων.—Δάνεια ένυπόθηκα.— 
Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς.— 
’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος.— Πιστω
τικά! έπιστολαί.—Καταθέσεις έν δψει καί εϊς 
ανοικτόν λ)σμόν.—Καταθέσεις έντοκοι. —Τα- 

. μιευτήριον.—Ταμεϊον τίτλων πρός φύλαξιν.

’Ανώτερα μα&ήματα πιάνου

ύπό τής δεσπ. ΕΛΕΝΗΣ ΣΠΑΝΔΒΝΙΔΟΥ 
αριστούχου τοϋ Ωδείου τής Βιέννης 

‘Οδός Σπάρτης 5
32



*

ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Η ΛΑΪ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΪΘΗ ΓΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΗΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΪΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν . . . .Καταβεβλημένον . ... .Άηο&εματιχόν...........
Δρ. 6.000.000 

κ 1.500.000» 1.820.000
ΕΡΓΑΣΙΑΙ:

—Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συνάλλαγμα έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί αγοράζει 
έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ.

—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
—Πωλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεώγραφα καί λαχειοφόρους όμολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύριο κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί καταθέσεις τα

μιευτηρίου.
—Έν γένει δ’ έκτελεΐ πάσαν έργασίαν τραπεζιτικής φύσεως.

Γενικός Διευ&υντής Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΛΑΧΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ THE ΕΛΑΑΛΟΣ
191Η—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ έκάστην ) ’Εκδίδονται 100,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400,ρΟΟ
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη εις 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000

'Έκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιας δραχμής.

Κ€ΡΑΗ εΚΑΣΤΗΣ TQN ΚΛΗΡ9Σε°Ν

1
1 έξ

Δραχμαί
80,000

Έν δλω
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 δευτέρα 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 εκδίδονται ϊδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών ίσχυοντα δΓ ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

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

Είς τούς αγοράζοντας 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 μιας έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τούλάχιστον. παρέχεται έκπτωσις 10 ο)ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους την πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τού Έ&νιχοΰ Στόλου xal τών "Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεΐον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΜΠΑΑΖΟΥΔΑΚΒ — ΕύριπίΔον 3 ‘Α*ήναι.


