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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή Έλληνογαλλική "Εκθεσις ύπό .Φιλοτέ
χνου.

Τά 'Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμοϋ, ύπό 
£α>. 7)έ-33ιά]η·

'Αντίλαλοι.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό 2)άβνιΰος. 
Τά Ά&ηνάΐκά θέατρα.
Γράμματα καί Τέχναι.

e I Κ Ο Ν € Σ

Τό δελτίον (Γελοιογραφία).
Ελληνικός λόχος έν Παρισίοις.

τμλεφωνον
Μουσικοί.—Τά πέρυσι βραβευθένια είς τόν Άβε- 

ρώφειον μουσικόν διαγωνισμόν άσματα δέν έζετελέ- 
σθηοαν άκόμη, έν δημοσία συνα,υλίρ τοϋ Ίίδείου, ώς 
είχεν άναγγελθή. Άγνοοϋμεν αν θά έκτελεσθοΰν αρ
γότερα.

Φΐλω. — Τό αύτό συμβαίνει καί μέ τόν «ΙΙαρνασ· 
σόν». Άν καί φιλολογικός σύλλογος, εις τό συμβού- 
λιον του δέν συμπεριλαμβάνεται οΰτε είς λογοτέχνης. 
Δύο μόνον δημοσιογράφοι.

Σ. Μ.—Ό Γάλλος πρωθυπουργός έγραψεν άλλοτε 
μοτόπρακτον δράμα : «Ό πέπλος τής Ευτυχίας» τό 
όποιον παρεστάθη μέ πολλήν επιτυχίαν. "Έχει γρά
ψει καί άλλα δραματικά έργα, τά όποια όμως δέν έξε
δόθησαν.

Συνδρομητή—Ή μετάφρασιςτών’Ιταλικών ποιη
μάτων τοΰ Σολωμοϋ μας έχει σταλή άπό ένός έτους 
ύπό τού κ. Δε-Βιάζη, άλλ’ είχεν άναβληθή ή δημοσί- 
ευσις των είς τήν «Πινακοθήκην» ένεκα άλλης επι
καίρου ύλης. Ό κ. Σπαταλάς έδημοσίευσεν έσχάτως 
μερικά έν μεταφράσει καί σκορπιστά εις τήν «Πρό
οδον», άλλ· έσταμάτησεν ή δημοσίευσις,‘0 κ. Δε-Βι- 
άζης τά μετέφρασεν δλα. μολονότι δέ δέν εΐνε ποιη
τής, τά απέδωσε πολύ έπιτυχέστερον.

Καλλιτέχνη.—Εΐς τό καμπουφλάζ έξωθεν τής Θεσ
σαλονίκης παραμένουν 10 καλλιτέχναι Ιδίως γλύπται 
ισάριθμοι δέ αναμένονται. "Ολοι εργάζονται είς α
πεικονίσεις, χρησιμότατοι δέ άναδεικνύονται οί 
γλύπται είς έργα στρατιωτικής σημασίας.

Περιέρχω. - Τήν απορίαν σας λύει ό γεωγραφικός 

χάρτης δστις δεικνύει,δπως έτόνισεν ό Άγγλος υπουρ
γός τών Οικονομικών ότι τά IV κράτη τά άκολου- 
θούντα τι’ιν Άντάντ έχουν πληθυσμόν συνολικόν 1, 
200,000 ένφ ή αντίθετος όμάς άριθμει μόνον 4 κράτη 
μετά 154 μόλις εκατομμύρια.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Προκειμένου νά μεταφερθώσιν έκ τής προκυμαίας 

Πειραιώς είς τόν τόπονέγκαταστάσεως των κατά μή
κος ιής γραμμής τοΰ νέου ‘Υδραγωγείου Κοκκιναρά 
— Καλυφτακίου 600 τεμάχια σωλήνων χυτοσίδηρόν 
διαμέτρου Ο.4Ο, μήκους έκαστου τεμαχίου’ 4.00 μ, 
καί βάρος ύλικυΰ 360 τόνων, είσί δεκταί προσφοραί 
διά τήν μεταφοράν ταύτην.

Πληροφορίαν παρέχονται εις τύ Υδραυλικόν τμήμα 
τού Δήμου καθ’ εκάστην 9—12 π. μ.

‘Εν ΆΟήναις τή 9 ’Ιουλίου 1913.
(Έκ τού Δημαρχείου)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιδρυ&εΐσα τφ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20,000,000 
' ΑποΟε μαζικόν δρ. 13,000,000

’Εκδοσις τραπεζικών γραμματίων.—Προε
ξοφλήσει;.—Δάνεια έπ'. ένεχύρφ χρηματογρά
φων καί εμπορευμάτων.—Δάνεια ένυπόθηκα.— 
Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα κα’. γεωργούς.— 
Αγορά καί πώλησι; συναλλάγματος. —Πιστω
τικά’. έπιστολαί. — Καταθέσεις εν όψει κα’. είς 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι.—Τα
μιευτήριο·?.—Ταμείον τίτλων πρός φύλαςιν.

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

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

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ειδοποιούνται οί κ. κ. εργολάβοι θεατρικών έπι 

χειρήσεων καί Οιιισάρχαι, οί έπιθυμοϋντες δπως τοϊ·» 
παραχωρηθή .τύ Δημοτικόν θέατρον ’Αθηνών κατά 
τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον· δτι οί δροι καί αί 
υποχρεώσεις τής παραχωρήσεως εύρίσκονται έν τφ 
Δημοτική» θεάτρφ (Γραφεϊον Εφόρου) ένθα οί βου- 
λόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν αύτών καθ’ έκά- 
στην 10-12 π. μ. καί 6-7 μ.μ.

Προσφορά! δεκταί μέχρι 3ης Σεπτεμβρίου συμπε- 
ριλαμβανομένης.

(Έκ τοΰ Γραφείου τής Επιτροπής τοϋ Δημοτικού 
Θεάτρου)

Η ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
ΙΣ τόν «Έλληνογαλλικόν Σύνδε
σμον» οφείλεται ή εύτυχής έμ- 
πνευσις τή; διοργανώσεως έκθέ- 
σεω; δπως μετάσχωσιν οί έν 
τώ Μακεδονικό μετώΐτω ύπηρε- 
τοΰντες Γάλλοι ζωγράφοι, συμ- 
πληρουμένης τής έκθέσεω; δι’ 
έργων τών Ελλήνων συναδέλ
φων των. Τήν διοργάνωσιν άνέλα- 
βεν ό έφεδρ. λοχίας τών Ζουάβων 

κ. Παύλος Ζούβ. Οί έκθέσαντες Γάλλοι είνε 15, 
έν Μακεδονία υπηρετοΰντες, οί εξής: Πενσόν κο- 
σμηματογράφος τής Παρισινής δπερας, Καρρέ, 
Νταριέ (β’ μέγα βραβεϊον ζωγραφικής τής Ρώ
μης), Φερράν, α' βραβεϊον αρχιτεκτονικής τής 
Ρώμης, Λαμπέρ, Μαντράσσι, Μπουτέ ντέ Μον- 
βέλ, υίός τοΰ μεγάλου ζωγράφου, Ρενέ Πρεζ- 
λάν, γνωστότατος Παρισινός σκιτσογράφος,Τουσ- 
σέ, συνεργάτης τής «Illustration», Μπαίν ντέ 
λάΚοκερί, Μαρτέλ, Ντουϊγιάρ, Μπρετόν, Γκράν 
καί δύο ευρισκόμενοι έν ΆΟήναις, ό Μασσάρ καί 
ό Ροντιέ. Οί έν Μακεδονία έξέθεσαν σκίτσα, 
ώς έπί τό πλεϊστον, διά την έλλειψιν τεχνικών 
μέσων, καί άκουαρέλλες Μακεδονικών τοπείων 
καί σκηνών τού Μετώπου. Ό Πενσόν έξέθεσε 
δύο κάλλιστα έργα, έν οχύρωμα καί μίαν βρύ- 
σιν τής Θεσσαλονίκης, δ Μαντράσσι μίαν αύ- 
λήν Τουρκικής οικίας έν Θεσσαλονίκη,μίαν κε
φαλήν κόρης καί έξ άπόψεις του δρμου Θεσ
σαλονίκης. Ό Λαμπέρ Μακεδονικά; σκη
νάς καί μίαν ώραίαν εικόνα παριστώσαν Τσιγ
γάνες, ό Μπαίν δέ λά Κοκερί, άξιωματικός 
τοΰ ναυτικού, δστις είς τήν Συμμαχικήν Έκ- 
θεσιν τής Θεσσαλονίκης είχεν έκθέσει σειράν 
όλόκληρον, έκθέτει ήδη έν μόνον έργον, άξιον 
πολλής προσοχής, τήν <Φανταστικήν συναυ
λίαν», σκηνήν είλημμένην άπό τούς θρύλου; 
τοΰ Καλλικαντζάρου, δ Καρρέ άπόψεις τών τει
χών τής Θεσσαλονίκης, ό Νταριέ τό ’Αθωνικόν 
μονασιήριον Σίμωνος τοΰ Πέτρου κα*. δύο κε
φάλας, ό Μαρτέλ απόψεις Οδών καί έκκλησιών, 

ό Ροντιέ άρχαία μνημεία. "Ολων κυριαρχεί διά 
τήν καλλιτεχνικωτέραν καί άφθονωτέραν παρα
γωγήν ό διοργανωτή; τή; έκθέσεω; κ. Παύλο; 
Ζούβ, έκθέτων 65 έργα, άτινα έξετέλεσε κατά 
τήν είκοσάμηνον έν Μακεδονία διαμονήν του. 
Ό κ. Ζούβ είνε κυρίως ζωγράφος άγριων ζώων, 
έγκύψας ειδικός είς τήν μελέτην αύτών μετά 
πολλής έπιτυχίας, είνε δέ συγχρόνως καί δόκι
μος γλύπτης. Τά περισσότερα καί καλλίτερα 
έργα του έν τή Έκθέσει είνε οί Μακεδονικοί 
βούβαλοι καί τά Μοναστήρια τοΰ ’Αθω. Οί βού
βαλοι στολισμένοι μέ τά κόκκινα ύφάσματα 
άποδίδονται έκφραστικώτατα έν δλη τή νωχε- 
λεϊ μεγαλοπρεπείς των. Καί έκθέτει πληθύν 
τοιούτων. θαυμασιώτεραι είνε δύο κεφαλαί 
βουβάλων μέ βάθος τά τείχη τής Θεσσαλονίκης 
κα’. τό Ζεύξιμο. ΙΙερισσοτέραν άκόμη έντΰπωσιν 
κάμνουν αί άπόψεις τών Μοναστηρίων ιδίως 
τοΰ Άγ. Διονυσίου καί τών Ίβήρων. Είς τά 
άλλα έργα του μάς δίδει χαρακτηριστικούς 
τύπου; κομιτατζήδων, στρατιωτών, γυναικών, 
τμήματα οδών, πυροβόλα, πάνθηρας. Ξεχωρί
ζουν έν κανόνι κάτωθεν τοΰ όποιου εκτείνεται 
σκελετός—παραστατικώτατον τής φρίκης τοΰ 
πολέμου—ό φωταγωγημένο; Μιναρές μέ τούς 
περιϊπταμένους πελαργούς, μία γωνία πολεμι
κού στρατοπέδου μέ τάς λόγχας έν πυραμϊδι, 
μέ ένα ίππον καί ένα άετόν καί ένα μικρόν 
σκίτσο είκονίζον πρόσφυγας έκ Μοναστηριού 
προσευχομένους είς τήν έκκλησίαν τής Άγ. 
Παρασκευής.

"Εν γένει είς τά έργα τών Γάλλων ζωγράφων 
παρατηρεί δ θεατή; μίαν βαρεϊαν άτμόσφαιραν 
καί πολύ τό ξενικόν έν τή άποδόσει τής έλλη- 
νικής φύσεως, έςατρέσει τών έργων τού Πενσόν. 
Τά άρχαία μνημεία τού κ. Ροντιέ φαίνονται 
μετατοπισθέντα είς τά; χώρα; τού Βορρά, ή θά
λασσα τοΰ κ. Μαδράσσι είνε θάλασσα τής Δύ- 
σεως, τά μοναστήρια τοϋ κ. Ζούβ φαίνονται ώς 
Μεσαιωνικοί πύργοι. Ζωγραφίζοντες'Ελληνικά 
τοπεϊα. 'Ελληνικά; Εκκλησίας, 'Ελληνικούς 
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δρόμους δέν άπεχωρίσθησαν τής ιδίας πατρί- 
δος, τών έντυπώσεων είς τάς όποίας έσυνεί- 
θισεν ή ψυχή των. Είνε έν τούτοις αξιέπαινοι 
διότι κατόρθωσαν νά μάς δώσουν τύπους Μα
κεδονικούς, μόνον αύτούς έχοντες ώς σκοπόν 
τής έργασίας των. Άς τούς μιμηθούν οί "Ελλη
νες καλλιτέχναι διά νά άποδώσουν καί αυτοί 
μέ τήν ίδικήν των άντίληψιν καί τήν ίδικήν 
των αίσθησιν Μακεδονικά θέματα, τοπεΐα, τύ
πους, παλαιάς συνοικίας, σκηνάς τού στρατο
πέδου, έθιμα χωρικά, ένδυμασίας.

*

Οί "Ελληνες καλλιτέχναι άντιπροσωπεύονται 
έπαρκέστατα. ’Εκθέτουν τά περισσότερα έργα, 
ποικίλων θεμάτων — ούδ’ έν πολεμικόν — φέ- 
ροντα ούτω είς τά Μακεδονικά τών Γάλλων εν 
είδος άντισταθμίσματος, άναγκαίου διά τήν έναλ- 
λαγήν τών έντυπώσεων. 65 έν δλφ καλλιτέχναι 
έκθέτουν ύπερδιακόσια έργα.

'Ο κ. Άριστεύς μάς υπενθυμίζει τόν παλαιό- 
τερον Άριστέα τών τολμηρών έμπνεύσεων. Έ 
άρχαϊκή ’Αφροδίτη καί τό Έαρ συμβολιζόμε- 
νον διά τού φιλήματος Γής καί 'Ηλίου, είνε πα- 
λαιά έργα του, πολύ ανώτερα ιών νεωτέρων 
του. Τό γυμνό τού κ. Βικάτου, παλαιά σπουδή 
τού Μονάχου, είνε άπό τά σοβαρότερα έργα 
τής έκθέσεως. Έκ τών Έλληνικωτάτων έργων 
τοΰ κ. Ε. θωμοπούλου υπερτερούν ή Φτέρη, 
τά Χιόνια καί τό Παιδί μέ τά κατσίκια. 'Ο 
Μιστράς καί έν Γαλλικόν χωρίον είνε άπό τά 
καλλίτερα έργα έκ τών δκτώ τά όποια έκθέτει 
ό κ. Κογεβίνα;, τοΰ όποίου καί τά Eau —fortes 
είνε άξια προσοχής. 'Η ’Αττική άνοιξίς τοΰ 
κ. Μποκατσιάμπη πλήρης φωτός άν καί συννε
φώδης, άποτελεΐ μίαν ζωηράν άντίθεοιν τοποθε
τημένη άνάμεσα είς τά μονότονα καί νεκρά έργα 
τοΰ κ. Ροντιέ.Τό Όργωμα καί ή θημωνιές τοΰ 
κ. Όθωναίου είνε γνωστά πλέον διά τήν άξίαν 
των καί άπορεϊ τις πώς δέν ήγοράσθησαν άκόμη. 
Τό ήλιοχαρές Σάββατον τών Ψαράδων καί ή 
Ευχάριστος άνάγνωσις είνε έργα τά όποία άπο- 
δεικνύουν άληθινόν καλλιτέχνην τόν τόσφ με- 
τριόφρονα ζωγράφον κ. Χρηστοφήν. Ό κ. Ία- 
κωβίδης άντιπροσωπεύεται μέ μίαν παμπαλαίαν 
προσωπογραφίαν τοΰ Γερμανού ζωγράφου 
Φίγκ, ή δποία δμως δεικνύει τό ισχυρόν τά- 
λαντον τού κ. Ίακωβίδου, δταν διέμενεν έν 
Μονάχφ. Διακρίνονται έπίσης τού κ. Μαλέα ή 
Βρύση Θεσσαλονίκης, τού κ. Τριανταφυλλίδου 
ή Πρωινή δροσιά, τής δ. Λασκαρίδου ό Άγγι- 
ναρόκηπος μέ τό άπαλόν άττικώτατον φώς 
καί τό Μπάρ τό ξενικόν- δύο άντιθέσεις σπου
δών της έν Έλλάδι καί έν Γαλλία—, τού κ. 
Ε. Ίωαννίδου ή Βεδουΐνα — άριστον έργον— 
ή άρχαϊκής μορφής κεφαλή καί έν παστέλ, 
τοΰ κ. Δήμα ή προσωπογραφία τής συζύγου 
του πολύ ανώτερα τών δύο άλλων έργων του — 
άντιγραφών μάλλον — τά όποία έκθέτει, τού 

κ. Βυζαντίου ή Γάτα, καί η άρκετά έκφρα- 
στική κεφαλή τής δεσποινίδος Κ. Ζ. 'Η «Έ- 
ξηντλημένη» τοΰ κ. Άπ. Γεραλή καί τό άνευ 
τίτλου — μία γυναίκα ποΰ έγγίζει τόν βρα
χίονα της, πολύ έκφραστικόν άναδεικνύουν αύ- 
τόν καλλιτέχνην, ό όποιος ιδιαιτέρως είς τήν 
άπόδοσιν Ανατολικών τύπων θά εύδοκιμήση. 
Τοΰ κ. Φωκά ό Μάρνης ποιητικότατος, δ καλ
λίτερος έκ τών τεσσάρων πινάκων, ούς έκθέ- 
τει.

Ό κ. Μαγιάσης—ή ψυχή τής έκθέσεως, 
δι’ ήν είργάσθη πολύ ιδία δέ διά τήν πώλησιν 
τών έργων — είς τήν έκθεσιν αύτήν έμφανίζε- 
ται μέ μεγαλειτέρας έπιτυχίας ή είς τάς προη- 
γουμένας. Ή δύσις τοΰ Αίτωλικοΰ, τά Γρασί
δια μέ τούς άποτόμους φωτισμούς είνε έργα 
ικανής άξίας. Άκόμη καλλίτερα εΐνε τά σκίτσα 
του, ιδίως τής Τύνιδος καί τοΰ Βορρά.

Ό κ. Παρθένης συνεχίζει τούς έξωτιχούς 
έμπρεσιονισμούς του. Τό «Νησί-» του είνε τό 
καλλίτερον. Μία υπερφυσικού μεγέθους κεφαλή 
τοΰ Χριστού, τόν έμφανίζει περισσότερον άν
θρωπον ή θεόν. Τοΰ κ. Παπαπαναγιώτου ή 
Μάμμη ποΰ ψειρίζει τό έγγόνι, τά Κορίτσια ποΰ 
κατεργάζονται τόν καπνόν, ή γεμάτη δροσιά 
Έθελ καί ή Κιθαρωδό; ή όποία μένει σκε
πτική μετά τό τραγοΰδι, φανερώνουν τό δυνατόν 
είς τήν σύνθεσίν τάλαντόν τοΰ ζωγράφου, ό 
όποιος έν τούτοις άμελεί ένίοτε λεπτομέρειας 
τινάς. Τοΰ κ. Μπραέσσα τά «Περασμένα μεγα
λεία» καί τό «Διήγημα», καί τοΰ κ. Λαζαρή 
αί «Κουρασμένες έμπνεύσεις» καί ή «Φιλάρε
σκος» μέ τάς έπιτυχείς άντανακλάσεις είνε 
έργα τά όποία τιμώσι τούς δύο αύτούς καλλι- 
τέχνας. Διά πρώτην φοράν έκθέτει καί ή κ. Σ. 
Χατζοπούλου καί δίδει τας χρηστοτέρας έλπί- 
δας άναδείξεω; μέ τήν Κόρην τήν φέρουσαν 
Ίαπωνέζικην ρόμπαν, καί τό ύπ’ άριθ. 195 
τοπεϊον, μέ νεωτεριστικήν τεχνοτροπίαν. 'Ο κ. 
Μπισκίνης δλονέν προοδεύει. Μάς δεικνύει 
ήδη πληρεστέραν τήν καλλιτεχνικήν του φυ
σιογνωμίαν. Ό διακοσμητικός πίναξ «Σωπαί- 
νοντας» είνε σύνθεσις, ή όποία δεικνύει μίαν 
προσπάθειαν προωνίζουσαν άνωτέρας πτήσεις 
τής φαντασίας. Μία κόρη κάθηται παρά τάς 
δχθας λίμνης πρό ένός τάφου, έπί τοΰ όποίου 
καίει λαμπάς. 'Η κόρη αύτή δμως έχει παρα- 
δόξως στραβά χείλη καί χονδρά χέρια. ’Απρο
σεξία!, αί όποίαι είνε περίεργον πώς διέφυγαν 
τήν προσοχήν ή μάλλον τήν καλαισθησίαν τοΰ 
καλλιτέχνου. ’Εκφραστικότερος είς έκδήλωσιν 
πένθους είνε ένας μικρότερος πίναξ τού αύτού 
θέματος, τό «Ψυχοσάββατον». Τό παιδικό πορ- 
τραΐτο, μία σπουδή κεφαλής μέ βυσσυνί πέπλον 
καί ή κρητηδογραφία «Κλειστή ή πόρτα» δει
κνύουν ίκανήν καλλιτεχνικήν άντίληψιν.

Πολύ καλά τά έργα τοΰ κ. Άξελοΰ. Τό τρά
βηγμα τής ψαρόβαρκας έχει έπιτυχή κίνησιν, 
ό καπνίζων Μορτάκος πολλήν άλήθειαν τό έσω- 

τερικόν τοΰ σιδηρουργείου, τό όνειροπόλημα 
τής κόρης—δύο αντιθέσεις ποιήσεως καί πραγ- 
ματικότητος. Ό πίναξ τής δ. Άναγνωστοπού- 
λου «Στό πιάνο», τά Γεράνια τής κ. Άσπρο- 
γέρακα. ή Φαληρική Ανατολή τοΰ κ. Ά- 
σπρογέρακα, δύο ’Αττικά τοπεΐα λεπτής άπο- 
οόσεως τοΰ κ. Γιανναρά. τό Τσάι τής δ. Δια- 
μαντοπούλου, ή άποψις ένός μέρους τοΰ Βασ. 
Κήπου τής κ· Δήμα, αί Εύβοϊκαί εντυπώσεις 
τού κ. Ζωγράφου, ή κεφαλή γέροντος τής κ. 
Πανά, τής δεσπ. Στεφάνου τό τοπεϊον, ή Πα
παρούνες τού Περιβολαράκη, τού κ. Ρω- 
μανίοου ή Κοίτη τοΰ ΊλισσοΟ, τό ’Απο
κριάτικο τσάΙ' τής δ. Σαμοΐλη, ή Ελαιογρα
φία «Μπρος στό παράθυρο» τής δ. Τσαγγρή, 
τοΰ κ. Βώκου ή Δύσις παρά τόν Αιγάλεω—άρ
κετά περίεργον—καί τό Χειμωνιάτικο σού
ρουπο» τής κ. Ταρσούλη ελκύουν τήν προσο- 
χήν.

*
Έκ τών γλυπτικών έργων κυριαρχεί ή Ψυ

χή» τοΰ κ. Μπονάνου, ή άρχαϊκής άπλϊτητος, 
άλλά καί Χριστιανικής μυστικοπαθείας κόρη, 
ή όποία κρατεί μέ τήν δεξιάν χεΐρα σταυρόν, μέ 
τήν άριστεράν λυχνίαν καί άκουμβά τούς πό- 
δας έπί άμνοΰ. Τό άναμνηστικόν μνημεϊον τής 
Έθν. Ιδέας, είς τό όποιον συναντάται ή πορ
φύρα τού ΙΙαλαιολόγου καί ή φουστανέλλα τοΰ 
Τουρκομάχου καί Βουλγαρομάχου εΰζώνου, είνε 
άρκετά συμβολικόν καί μία προτομή ήν έκθέ- 
τει, δεικνύει τόν θετικόν καί έμπειρον τεχνί
την. Γύρω του άπλώνουν τολμηρά τάς πτέρυ
γάς των οί νεοσσοί τή; γλυπτικής—οί νέοι τήν 
ήλικίαν. 'Ο κ. Δούκας έκθέτει ένα κορμόν 
γέροντος έπαίτου. είς φυσικόν μέγεθος. Στερεί
ται λεπτότητας — ένας δγκος φορέματος—είναι 
δμως έκφραστική ή φυσιογνωμία. Ό κ. Ζευγώ- 
λης έκθέτει καί πάλιν τήν Χρυσόμυιγαν καί έν 
άνάγλυφον άραχνώδους λεπτότητας — ποίημα 
μάλλον ή γλυπτόν έργον. Καιρός δμως νά μάς 
άπαλλάξη άπύ τής Κούκλα·.; του. 'Ο κ. Ν. 
Στεργίου είς τήν άνάγλυφον κεφαλήν τής νέας 
καλλιτέχνιδος τής σκηνής Έφης Άγρα (δεσπ. 
Εύφρ. Κατσικοπούλου) άπετύπωσε μαζή μέ τήν 
άρχαϊκοΰ κάλλους μορφήν καί τήν ψυχικήν 
έκφρασιν ίερείας τής τέχνης. Τό βάθος άποτε
λεΐ μία άσπίς, γύρω δ’ έλίσσεται μαίανδρος. Ό 
κ. Τόμπρος έκθέτει τόν Κορμόν άθλητοΰ καί τό 
Δοκίμιον ψυχής, περί ών έγράψαμεν δτε έξε
τέθησαν τό πρώτον καί δύο άλλα έπίσης καλά 
έργα, τήν Φρίκην καί τήν Κεφαλήν κόρης. Τοΰ 
κ. Φωσκόλου ή ΰψωσις τής σημαίας καί έν 
σκίτσον τής Δυστυχίας τοΰ κ. Γεωργαντή κλεί
ουν τήν σειράν τών έργων τών νέων γλυπτών.

*

Διά τής Έλληνογαλλικής Έκθέσεως έπ«- 
τεύχθη ή συναδέλφωσις Γάλλων καί Ελλήνων 
καλλιτεχνών. Τά έργα των έτέθησαν παράπλευ

ρα έν εύγενεΐ άμίλλη, μεταφέροντα τούς κοι
νούς άγώνας άπό τοΰ πεδίου τοΰ αίματος είς 
τούς ειρηνικούς άγώνας τής τέχνης. Άμφότε- 
ροι οί άγώνες άποσκοποΰσι τήν έλευθερίαν τοΰ 
πνεύματος καί δι’ αύτό ή έκθεσις προεκάλεσε 
ζωηρόν τό ένδιαφέρον τής κοινωνίας. '2ς πρός 
τήν καλιτεχνικήν σημασίαν, πολύ δρθώς έχα- 
ρακτήρισαν αύτήν έν συνεντεύξει ό ένταΰθα 
πρεσβευτής τής Γαλλίας κ. Ντέ Μπιγύ, δστις 
διακρίνεται καί ώς φιλότεχνος, θά τελειώσω 
τάς σημειώσεις μου μέ τά τόσον άληθινά λόγια 
τοΰ εύγενοΰς φιλοτέχνου.

• Ό,τι κυρίως έσταμάτησε τήν προσοχήν 
μου εις τά έργα τών Ελλήνων καλλιτεχνών 
είνε τό έρευνητικόν πνεύμα άπό τό όποΐ·ν δια
πνέονται καί ή τάσις νά αποδίδουν μέ ει
λικρίνειαν τό θέμα των. Συνήντησα δμως είς 
τά Ελληνικά έργα πολύ ολίγον Έλληνικόν 
φώς καί Έλληνικόν χρώμα καί περισσότερα 
Γαλλικά καί Αγγλικά καί ξένα έν γένει 
τοπεΐα. Άλλ’ αύτό συνέβη καί είς τήν Γαλ
λίαν τοΰ ΙΗ' αίώνος, δτε οί Γάλλοι καλ- 
λιτέχναι είχον περισσότερον Ιταλικόν χαρα
κτήρα, διότι είχον ζήσει καί έγνώριζαν καλ
λίτερα τήν Ιταλικήν φύσιν. 'Όπως δμως καί 
τότε υπήρξαν μεγάλοι Γάλλοι ζωγράφοι, ούτω 
καί είς τόν Έλληνα ήμπορεΐ τις ν’ άναμένη 
μέ πολλάς έλπίδας τήν έξέλιξιν τών εξαιρετι
κών ταλάντων, τών όποίων ώραΐα δείγματα εί- 
δομεν είς τήν Έλληνογαλλικήν έκθεσιν. Σείς οί 
"Ελληνες έχετε τάς μεγάλα; καί ένδοξους ιστο
ρικά; περιόδους : Τόν άοχαΐον καί Βυζαντινόν 
πολιτισμόν. Παρά νά ζητείτε τάς έμπνεύσεις 
σας αλλού, ποδηγεθήτε άπό αύτούς. Έάν ήμην 
"Ελλην θά έστρεφα δλην τήν προσοχήν μου 
είς τόν Βυζαντινόν πολιτισμόν. Αύτός εϊνε ό 
Εθνικός σας πολιτισμός. Πάρετε τάς βάσεις τοΰ 
άρχαίου πολιτισμού, άλλά προσηλωθήτε περισ
σότερον είς τόν Βυζαντινόν. Άλλως τε μήπως 
ό σημερινός Ελληνικός βίος δέν είνε συνέχεια 
τού Μεσαιωνικού βίου; Πρός αύτόν δέν σάς 
συνδέουν δλαι σας αί έθνικαί παραδόσεις ; Διά 
τής προσεγγίσεως ήν έπιδιώκει ό Γαλλοελλη- 
νικός Σύνδεσμος, προσέθεσε, οί Έλληνες θά 
ίδοΰν δτι ή Γαλλική τέχνη έχει τάς ρίζας της 
είς τήν άρχαίαν Έλληνικήν τέχνην καί οί 
Γάλλοι θά γνωρίσουν δτι οί άπόγονοι τών με
γάλων Ελλήνων ζοΰν καί δημιουργούν».

Είνε άνάγκη νά προσθέση τις είς τούς λόγους 
αύτούς καί μίαν καν φράσιν ;

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ*)

*) Χυνέχεια.

Έλθόντες εις Ζάκυνθον αμέσως ήρευνήσαμεν 
πρός εύοεσιν ανεκδότων ποιημάτων τοϋ Σολω- 
μοϋ και εύρομεν παρά τοίς άπογόνοις τοϋ Παύ
λου Μερκάτη εϊκοστν άνέκδοτα σονέτα καί τρία 
αποσπάσματα ποιημάτων, τά όποια έδημοσιεύ- 
σαμεν είς τήν έκδοσίν μας, τών 'Απάντων τών 
εύρισκομένων ποιημάτων τοΰ Σολωμοΰ, τήν 
όποίαν έξέδωκεν ό Αείμνηστος έκδοτης Σέργιος 
Ραφτάνης. 'Ο Δημήτριος Λούντζης Σολωμός, 
εις τά οικογενειακά παλαιά χαρτιά εύρε μέρος 
τής αλληλογραφίας τοϋ ποιητοϋ μετά τού αδελ
φού του καί τινα ποιήματα, έκ τών όποιων τά 
άνέκδοτα έδημοσιεύσαμεν είς τά «Παναθήναια» 
τού 1903 καί 1909.

Σήμερον είναι γνωστά’, ίταλικαί ποιήσεις 
τοΰ Σολωμοΰ όγδοήκοντα καί δύο, Ας καί μετα- 
φράζομεν εις δημοτικήν γλώσσαν, διότι ό έθνι- 
κός μας ποιητής τήν γλώσσαν ταύτην μετεχει- 
ρίζετο. ’Εννοείται είς πεζόν, διότι ούδέποτε 
έγράψαμεν στίχους.

Οί πρώτοι μεταφρασταί τών ιταλικών σονέ
των τού Σολωμοΰ είναι ό ’Αντώνιος Μάτεσις, ό 
γνωστός συγγραφεύς τοΰ ήθογραφικοΰ δράμα
τος ό Βασιλικός, δστις μετέφρασε? έλευθέρως 
έξ σονέττα, μείναντα άνέκδοτα, τά όποια ήμεΐς 
έδημοσιεύσαμεν είς τήν έκδοσίν μας τών Άπάν- 
των τοΰ ’Αντωνίου Μάτεσι τώ 1881 ένΖακύνθω.

Έπ’ ευκαιρία τών έν ΖακύνΟφ εορτών κατά 
τά Αποκαλυπτήρια τοΰ ανδριάντας τού Σολω
μοΰ, τφ 1902, ό ’Αριστείδης Καψοκέφαλοςέδη
μοσίευσε μίαν λίαν έλευθέραν μετάφρασιν είκο- 
σιπέντε σονέττων έκ τής έκδόσεως τοΰ Στράνη. 
Έπ’ εύκαιρία τών ιδίων εορτών ό άείμνηστος 
λόγιος Κερκυραίος Γεώργιος Κολοσγοΰρος έδη- 
μοσίευσεν έν τοίς ΙΙαναθηναίοις (τεύχη 40— 
44) άρίστην έμμετρον μετάφρασιν ποιημάτων 
τών έκδοθέντων ύπό τοΰ Πολυλά καί Κουαρ- 
τάνου.

Οί άγνοούντες τήν ιταλικήν γλώσσαν, πρό 
πολλοΰ έπεθύμουν τήν έξελλήνισιν τών ιταλικών 
ποιήσεων τοΰ έθνικοΰ μας ποιητοΰ. Μάλιστα ό 
ποιητής κ. Κωστής Παλαμάς έν τή άξιολόγφ 
έκδόσει 'Απάντων τών ευρισκομένταν ποίημά - 
τών τοΰ ποιητοΰ μας, τή γενομένη τφ 1901 
δαπάνη τοΰ Μαρασλή, λέγει δτι : μία μετά- 
φοασις τών ιταλικών ποιημάτων είναι απαραί
τητος. 'Άμα άνεγνώσαμεν τοΰτο άμέσως έσκέ- 
φθημεν νά μεταφράσωμεν αύτά έν τή ζωντανή 
δημοτική είς πεζόν. Έδημοσιεύσαμεν έννέα είς 
τόν Παρθενώνα τοΰ 1908 τοΰ φίλου κ. Άρί- 
στου Καμπάνη καί τφ 1909 ήρχίσαμεν τήν τύ- 
πωσιν είς τόν Hava περιοδικόν τοΰ ίδίου, άλλά 
είς τό πέμπτον τεύχος τό περιοδικόν έπαυσε καί 
δέν έφροντίσαμεν νά λάβωμεν τά χειρόγραφά 
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μας. Τώρα μετεφράσαμεν έκ νέου τά ποιήματα 
πρός δημοσίευσιν είς τήν προσφιλή 'Πινα
κοθήκην».

ΙΙαρακαλοΟμεν τόν εύμενή ημών αναγνώστην 
νά φανή επιεικής καί νά λάβη ύπ’ δψει μόνον 
τήν καλήν διάθεσιν μας τοΰ νά έκπληρώσωμεν 
ένα πόθον τών άγνούντων τήν Ιταλικήν.

Πρώτα δημοσιεύομε·? τά θρησκευτικά. Ό 
Σολωμός ιδία είχε δύο ιδεώδη, τό τής Ιίατρί- 
δος καί τής θρησκείας. Ήρέσκετο είς τήν με
λέτην τού Βασιλείου καί τοΰ Χρυσοστόμου καί 
άλλων πατέρων. Πολλάκις άνέγνωσε τήν Πα- 
λαιάν καί Νέαν Διαθήκην καί ήρέσκετο είς τήν 
άποστήθισιν τών ψαλμών τού Δαυίδ, τών θρή
νων Ίερεμίου, τών Προφητών, τών Δοκιμασιών 
τοΰ Ίώβ καί τοΰ ’Ασματος τών ’Ασμάτων.

Ή θρησκεία τοΰ ένέπνευσε τούς πρώτους 
στίχους, διό οί φίλοι του άπό τοΰ Άσματος 
τών Άσμάτων τό πρώτον τοΰ έδιδον θέμα 
διά σονέττα.

Σ. ΔΕ ΒΙΑΖΗΣ

1
Έζήτησα αύτόν καί ούχ’ εύρον. έπρο- 

σκάλεοα αύτόν καί ούχ' ΰπήχουσέ μου.
Άομα Άομάτων. 3, 2.

Προβαίνει ή νύχτα. Γίνεται πυκνό σκοτάδι. 
Μεγάλη βασιλεύει ησυχία. Σηκώνομαι άπό τό 
κρεββάτι, βγαίνω γλήγωρα γυρεύοντας τόν άγα- 
πητικό μου, και τόν κράζω. Κάνείς δέν είναι 
νά μοΰ άπαντήση.

Σέ κάθε άεριοΰ φύσημα, σέ κάθε θρόισμα 
φύλλου, ή καρδιά μου χτυπάει στό στήθος άπ' 
τήν έλπίδα. Άλλά γελιοΰμαι. Τρέμω άπό ύπο- 
ψία, γιατί έρημη νύχτα μέ κυκλώνει.

«ί

Πάω τρεχάτη στες πλατείες, ατούς δρόμους. 
’2! ποιός είδε τόν άγαπητικό μου, ποιος τόν 
είδε, ποΰ είναι ή παρηγοριά τής λυπημένης μου 
καρδιάς!

Ξαναρωτάω, ξαναφωνάζω. Κάθε χείλος είναι 
νεκρό γιά νά μοΰ άπαντήση. Κάνείς δέν μοΰ 
δείχνει πού είναι, γιά νά τόν εύρω.

2
Εΰρησόν με οί τηροϋντες οί κυκλοΰν- 

τες έν τή πόλεν μή δν ήγάπηοεν ή ψυχή 
μας ίδετε ;

Άσμα ‘Ασμάτων 3, 3.

Ποΰ είσαι; ποΰ βρίσκεσαι; Φλόγες βίχνει τό 
μεσημέρι καί μιά Αχνάδα Απλώνεται ’στήν έξο
χή. Μαζεύονται στόν ούρανόν φλογισμένα σύν
νεφα. Ερημιά στόν κάμπο καί στό βουνό.

Ποΰ βρίσκεσαι; πού είσαι; Γιά σέ λαχτάρα 
έχει ή καρδιά, ποΰ παραπονιέται γιατί δέ σέ 
βλέπει. Παντοΰ έρημιά. Σώσε με άπ' τό φόβο. 
Έλα, γιά νά μή κλαίη ή ψυχή μου.

’2! Ποΰ βρίσκεσαι, πού είσαι; Βουβό είναι 
τό κΰμα κάθε βυακιοΰ μας καί τόν ψίθυρο λη
σμόνησαν τά φύλλα καί τό άεράκι.

Τέλος σέ βλέπω. Είμαι δική σου, δείγμα πάν- 
τοτεινά θέ νά σού χαρίζω άγάπης. Σέ βρίσκω 
καί δέν θά σέ άφήσω πειά.

3
Έάν μή γνώς σαύτήν, ή καλή έν 

γυναιξίν έξελΰε κλ.
Άσμα Άομάτων, 1. 7.

Γυναίκα γιομάτη ώμορφάδες, άν σύ δέν νομί

=11 ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ It
ΖΟΖΕΦΕΝ ΠΕΛΑΔΑΝ

Συγγραφεύς ιδιόρρυθμος καί πολυθόρυβος, ό 
σάρ Ζοζεφέν Πελαδάν άπέθανεν είς Νεγύ τήν 
29 ’Ιουνίου (ν.) Είς άλλην έποχήν ό θάνατός 
του θά έδιδεν Αφορμήν είς μακράς μελέτας έπί 
τής ζωής καί τών έργων του. Διότι ό Πελα
δάν δέν ύπήρξε μόνον είς τών δξυτέρων κρι
τικών καί τών γονιμωτέρον μυθιστοριογράφων 
άλλά καί αισθητικός, μάγος. Ήσχολήθη μέ τάς 
λεγομένας άποκρύφους έπιστήμας, δημιουργή- 
σας ιδίαν μυστικολογικήν σχολήν, προωρισμέ- 
νην νά έπιλύση τό πρόβλημα τής «πλάνης τού 
θάνατου» καί «νά έξασφαλίση τήν σωτηρίαν 
τών άνθρώπων διά τής άποκαλύψεως τοΰ τε
λικού μυστικού». Αί τάσεις του αύταί έξεδη- 
λώθησαν κατά τόν διαφημιστικώτερον τρόπον 
τφ 1892, όπότε έγεινε πολύς θόρυβος είς τόν 
παγκόσμιον τύπον. Έγνωρισαν τόν Πελαδάν 
καί οί Αθηναίοι. Ό μυστικοθεολόγος συγγρα
φεύς παρέμεινεν όντως είς τήν πόλιν τής Παλ- 
λάδος έφ’ ικανόν χρόνον, πρό εικοσαετίας. Έ
καμε τότε διάλεξίν είς τόν «Παρνασσόν» διά 
τάς θεωρίας του καί διά πολλά άλλα πράγματα. 
Ό συγγραφεύς τοΰ «Ίστάρ», τοΰ τριπλού «Προ- 
μηθέως», τής «Γήςτοΰ Όρφέως», τοΰ «Οίδί- 
ποδος καί Σφιγγός», ώμίλησε διά τήν Έλλ. 
τέχνην, διά τήν έλλειψιν έκμαγείων τών ξένη- 
τευμένων άριστουργημάτων καί άπεκάλεσε τούς 
Αθηναίους τρομερά έξύπνους. Άλλ’ οί Αθη
ναίοι, οί τρομερά έξυπνοι, δέν τοΰ έδωσαν ούτε 
ένα όπαδόν. Έπροτίμησαν νά μείνουν είς τήν 
«πλάνην τοΰ θανάτου» καί ό σάρ— τίτλος θρη
σκευτικός δν άπένειμεν είς τόν έαυτόν του — 
μέ τά φανταστικά γελέκα έφυγε άπό τήν χώραν 
τφν δυσπιστών άνθρώπων διά νά μή ξαναγυ- 
ρίση πλέον.

Έκ τών έργων του πολύς λόγος έγένετο διά 

ζεις δτι είσαι ωραία ανάμεσα σ' δλες, έβγα έξω 
καί άκολούθησε τά κοπάδια μέ τή λάμψι τής 
πρώτης χαραυγής.

θά σέ άκολουθάνε τά άρνάκια βελάζοντας 
άπ’άγάπη, έως ποΰ νά βγή ό άποσπερίτης, ποΰ 
θέ νά τά κλεΐ στό μαντρί, ποΰ γεννηθήκανε.

W

θά σέ άκολουθάνε οί βοσκοί καί κοντά σου 
αθώοι χοροί θά χορεύουνται καί πειό γλυκεία 
τής φλογέρας ή άρμονία θέ νάνε.

*
Γιομάτα χαρά είναι τά μάτια' ώμορφότερα 

φωτίζουν άπ’ τόν ήλιο. Έβγα καί τότε θά 
νοιώσης τόν εαυτό σου.

τήν Ύπερτάτην Κακίαν ·' ώς τά κάλλιστα 
όμως έκρίθησαν ή «Ταπεινοφροσύνη καί Μα- 
ταιότης» καί ή δραματική τριλογία τού ΓΙρο- 
μηθέως». Είς τά έργα του έκδηλοΰται έν ύφος 
στενοχωρημένου καί θορυβώδες καί φωτεινόν 
καί λυρικόν. 'Ο Πελαδάν απέθανε σχεδόν εξη
κοντούτης.

ΚΛ9ΝΤ ΔΕ/ΛΠΥΣΣΥ

Άπέθανεν είς Παρισίοις τή 26 Μαρτίου κα
τόπιν μακράς καί έπωδύνου νόσου ό έξοχος Γάλ
λος μουσουργός Κλώντ Δεμπυσσύ, είς ήλικίαν 
56 έτών. Ό Δεμπυσσύ ύπήρξε μαθητής τοΰ 
Γκιρώ, τό πρώτον του δ’ έργον ήτο ό «Άσω
τος υιός» (1883), τό όποιον έλαβε καί τό πρώ
τον βραβεΐον τής Ρώμης. Άφοσιώθη είς τήν 
κλασικήν μορφήν τής μουσικής, δέν διέφυγε δέ 
είς τήν άρχήν τοΰ σταδίου του τά θέλγητρα 
τοΰ Γκουνώ καί τού Μασσενέ. Ύπό διάφορον 
μορφήν, διετήρησε κάτι άπό τήν Απαλότητα τών 
δύο αύτών διδασκάλων. Άπό τάς συνθέσεις του 
οιακρίνονται ή «Demoiselle Ely» έπί στίχων 
τοΰ Ροσσέτι, τό «’Απόγευμα ένός φαύνου» έπί 
στίχων τοΰ Μαλλαρμέ, τό 1902 δέ έσωσε είς 
τήν Όπερα Κωμίκ τόν «Πελλέα καί Μελισσάν- 
δην» δΓ ού άνεγνωρίσθη άοιαφιλονικήτως ώς 
είς τών κορυφαίων τής Γαλλικής μουσικής. 
Είνε τό Αριστούργημά του, διά τό όποίαν έξε- 
δηλώθη γενικός θαυμασμός. Έγραψε πρός τού- 
τοις τρεις νυκτωδίας(τά «Σύννεφα», τάς «Έορ- 
τάς» καί τάς «Σειρήνας») αί όποϊαι άποτελοΰν 
τό συμφωνικόν του Αριστούργημα. Αί μελωδίαι 
του έπί ποιημάτων τοΰ Βωδελαίρ, τό Κουαρτέττο 
του δι’ έγχορδα τό όποιον έγινε όνομαστόν, 
αί συνθέσεις διά κλειδοκύμβάλον (La Cathe- 
drale englondie, Grenade, Jardins dans la 
pluie), αί μελωδίαι του (Les Chansons de
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Π ΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Bilitis, Fetes galants, Tais ballades de Vil
lon,) διακρίνονται διά τό αίσθημα, τόν χρωμα
τισμόν καί τήν πρωτοτυπίαν. Τέλος τό έργον του 
"Τό μαρτύριον τοΰ Άγ. Σεβαστιανού» θεωρεί
ται ύπό τινων ώς τό άριστον τών έργων του. Ό 
θάνατος τόν κατέλαβε ένώ είργάζετο είς τρία 
θεατρικά έργα : Τόν «Τριστάνον κα’. τήν Τζίλ- 
δην», τήν *Chute de la maison Usher» καί 
ταν · Diable dans le Beffroi». Τών δύο τελει- 
ταίων έργων ή ύπόθεσις ήτο ειλημμένη έκ διη
γημάτων τοϋ Έγδαρ ΙΙόε. Έν γένει αί συνθέ
σεις τοϋ Δεμπυσσύ έχουν ένα συνδυασμόν κλα
σικής τέχνης καί Γαλατικής λεπτότητας. Ή 
μελωδία των είνε άγνή καί καθαρά, άρμονική, 
μερικά δέ έργα του είνε πρότυπα θαυμαστής 
ένορχηστρώσεως.

V
Ο ΓΊΟΛε/ΛΟΣ

Ποιαν ονομασίαν θά έχη ό παρών πόλεμος 
εις τήν ιστορίαν ; Άλλοι πόλεμοι ώνομάσθησαν 
έκ τών έθνών άτινα τόν διεξήγον, ώς ό Γάλλο- 
γερμανικός, δ Βαλκανοτουρκικός, άλλοι έκ τής 
διάρκειας ώς ό τριακονταετής, ό έπταετής. Τώρα 
δμως ποΰ δλος ό κόσμος σχεδόν είνε έμπόλε- 
μος; ’Ιδού μερικοί τίτλοι: 'Ο πόλεμοςτοΰ 1914 
ή τοΰ 1914 —... (έως δτου λήξη σύν θεφ). 'Ο 
πόλεμος Άντάντ-Κεντρικών αυτοκρατοριών. Ό 
Εύρωπαϊκός πόλεμος. Άλλά κατόπιν τής συμ
μετοχής Αμερικής, Ιαπωνίας πρέπει νά όνο- 
μασθή ό Παγκόσμιος πόλεμος. Ό πόλεμος τών 
έθνών.

Ποιος δέ χαρακτηρισμός θά δοθή : Αυτό α
φορά τούς ιστορικούς τοΰ μέλλοντος.

Τό περιοδικόν «America Latina» ήρώτησε 
μεγάλας προσωπικότητας ποιον τό μεγαλείτερον 
έγκλημα τό όποιον διεπράχθη κατά τόν πα
ρόντα πόλεμον ; Ό στρατάρχης Φρέντς άπήν- 
τησε : 'Ο τορπιλλισμός τών πλωτών νοσοκο
μείων. Ό αίδεσιμώτατος Μπωτριγιάρ, ή παρα- 
βίασις τής Βελγικής ουδετερότητας· ό ύποκό- 
μης Μπράΐς, ή έξόντωσις τών Αρμενίων ύπό 
τών Τούρκων ό άποθανών Ροντέν είχεν άπο- 
φανθή : ό βομβαρδισμός τής μητροπόλεως τής 
Ρέϊμς. Ό διάσημος Ίσπανοαμερικανός συγγρα
φεύς Γκαρίλλο έδωκε τήν καλλιτέραν άπάντη- 
σιν 'Η θηριωδεστέρα πράξις κατά τόν πόλεμον, 
είνε αύτός ούτος ό πόλεμος.

*

01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
Κατά τήν έθνικήν έορτήν τών Γάλλων, τής 

στρατιωτικής παρατάξεως τής γενομένης έν Πα
ρισίοις μετέσχε καί 'Ελληνικός λόχος. ΙΙαρή- 
λασε μετά τών στρατευμάτων δλων τών συμμά
χων τής Άντάντ, ύπό τάς ένθουσιώδεις έπευφη- 
μίας τοΰ "πλήθους. Είς τήν ' Illustration r> έδη- 
μοσιεύθη ή είκών τής Έλλ. παρελάσεως, τήν 
όποιαν παραθέτομεν έν άλλη σελίδι.

NEON B1OAICN

Παρά τάς πολεμικάς συγκινήσεις, ή καλλι
τεχνική κίνησις τών Παρισίων εξακολουθεί τόν 
δρόμον της. Οί μουσικοί ασχολούνται ήδη μέ 
έν βιολίον νέας έφευρέσεως, έπί τοΰ όποίου 
είνε προσηρμοσμένα δύο ακουστικά κέρατα. Διά 
τοΰ τρόπου τούτου ευρύνεται τό λεγόμενον άν- 
τηχεΐον, καί τό δργανον άποκτα μεγίστην ήχη- 
τικότητα. Τό νέον βιολίον είσάγεται βαθμηδόν 
είς δλας τάς όρχήστρας.

W

ΤΑ ΦΟΝΙΚΑ ΧΑΝΤΖΑΡΙΑ
('Ανατολικόν γνωμικόν.)

Ένα: — Έκεϊνο ποΰ λαμποκοπάει γυμνό 
στόν ήλιο στά πεδία τών μαχών.

Άλλο: — Τοΰ δολοφόνου βουτηγμένο στό 
αίμα.

Καί τό φονικώτερο : — 'Η ματιά τής πολυ- 
αγαπημένης μου.

/ΛείόΙΑΜΑΤΑ

'Ο μικρός δστις άναγινώσκει είς τάς έφημε- 
ρίδας, δτι μετά το «Άριστειον τών Γραμμάτων» 
θά ίορυθή «ΊνστιτοΟτον τών Τεχνών» έρωτά:

— Τί θά "πή, μπαμπά, ένστιτοΰτο;
— βά ’πή νά περνάς νά τό βλέπης καί νά 

ρωτάς < ΤI έ ν σ τ ί - τούτο;»

*

Κάποιος χονδρός βαδίζει άσθμαίνων καί σπογ- 
γίζων τό μέτωπον ύπό τόν μεσημβρινόν ήλιον.

— Αύτός έχει δικό του μέτωπον...
— Είνε έφεδρος;
— Είνε έ φ ι δ ρ ο ς .

Εύχαί.
— Σοΰ εύχομαι δλα δεξιά...
— Περιττόν. "Οπως βλέπης καί ή επάνω 

τσέπη είς τό σακκάκι μου ήλθε δεξιά.

{^’Ενώπιον ’μιάς ύπερσάρκου.
—Πώς νά^άγκαλιάσω τόσον κρέας, ποϋ πρέ

πει νά έχω έκατόν δελτία;!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Αί επίτροποί τής Έκατονταετηρίύος. — Τΰ κομπο 

λόϊ καί τό Κινέζικο σάλι. — Τά ράκη τής άϋλιό- 
τητος.— Ή Σαλώμη καί ό Δάγκλας.

ΕΔΗΜΟΣΙΕΓθΗΣΑΝ τά ονόματα τών υποεπι
τροπών διά τόν εορτασμόν τής’Εκατόνταετηρίδος. 
’Ακαταλληλότατα καί αναρμόδια τά πρόσωπα. 
Είς τήν έπιτροπήν λ. χ. τού Έθν. θεάτρου πρό
εδρος ώνομάσθη ό καθηγητής τής Πολ. Δικο
νομίας έν τφ Πανεπιστημίω, μέλη δέ είς ιατρός 
παθολόγος, είς δικηγόρος, ό γεν. γραμμα
τεύς τοΰ ύπουργείου τής Δικαιοσύνης, είς δι
πλωματικός ύπάλληλος, καί ό ουδέποτε μετα- 
βαίνων είς τό θέατρον κ. Παλαμάς. Άπορον 
πώς δέν συμπεριελήφθη καί κανείς άρχιμανδρί- 
της ... Τόσα δνόματα συγγραφέων καί ηθο
ποιών έλησμονηθησαν, άκριβώς ίσως διότι ήσαν 
είς θέσιν νά έργασθοΰν διά μίαν σειράν παρα
στάσεων διά νά φανή ή έξέλιξις τοϋ Έλλην. 
θεάτρου άπό τής ίδρύσεως τοΰ Βασιλείου μέχρι 
σήμερον.

Είς τήν έπιτροπήν τών ιστορικών μνημείων 
συναντώμεν τό όνομα τοΰ κ. Κουρεμένου (;) ένώ 
αύτός θά ήτο καταλληλότερος είς καμμίαν 
γλωσσικήν έπιτροπήν ώς pendant τών μαλ
λιαρών. Είς τήν έπιτροπήν ζωγράφων καί γλυ
πτών ούτε είς ζωγράφος, ούτε είς γλύπτης, 
είς δέ τήν έπιτροπήν τής εικονογραφίας μετέ
χουν τρεις χημικοί, είς ποιητής, είς μαθημα
τικός καί είς φαρμακοποιός. Είς τήν έπιτροπήν 
τών έκδόσεων φιγουράρουν είς ποινικολόγος, 
εις δικηγόρος, δ γεν. γραμματεύς τοΰ ύπουρ
γείου τής Έθν. Οικονομίας καί μία δεσποινίς. 
'Ο κατασκευαστής τών ένδοξων αυτών έπιτρο- 
πών πρέπει νά άναθεωρήση τόν κατάλογον καί 
νά συμβουλευθή τούς ειδικούς, άφοΰ πρόκειται 
περί ειδικών έπιτροπών. Δέν είνε καιρός άπο- 
νομής τίτλων, τούς οποίους θηρεύουν γνωστοί 
τινες κύριοι χάριν άπλής έπιδείξεως.

Λ

Καμμιά φορά εύρίσκω μεγαλειτέραν διασκέ- 
δασιν διαβάζωντάς μικράς ειδοποιήσεις τών έφη
μερίδων παρά τά άρθρα των. Καί τί δέν βλέπει 
κανείς είς τάς ολιγόστιχους έκείνας μέ τά ψιλά 
γράμματα αγγελίας. Νά τί διαβάζω σήμερον: 
«Πωλείται είς έφοπλιστήν κομβολόγι κεχριμ
πάρι άληθινό καί σάλι βαρύτιμο μεταξωτό Κι
νέζικο. ’Αποκλείονται οί μεσΐται. Άριστοτέλους 
38». Ή είδοποίησις αύτή προκαλεϊ σκέψεις 
έκτάσεως άσυγκρίτως μεγαλειτέρας τής βραχύ
λογου καί ξηράς διατυπώσεώς της. Δεικνύει έν 
πρώτοις τόν οικονομικόν κλονισμόν τών οικογε
νειών τής μέσης τάξεως, ήτις ύφίσταται σιωπη- 
λώς δλα τά βάρη τής αισχροκέρδειας χωρίς νά 
αύξήση τά έσοδά της. ’Απευθύνεται είς έφοπλι- 
στήν. Καί έάν ένας ιδιότροπος συλλέκτης πο

ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

λυτίμων αντικειμένων θελήση νά έκκοκίζη 
ένα κομβολόγιον άπό άληθινόν ήλεκτρον, 
διατί ν’ άποκλεισθή: διατί νά σκεπάζη τόν χει
μώνα τήν ράχιν του ή τόν τοίχον — τό ίδιο 
κάνει — μέ τό βαρύτιμο Κινέζικο σάλι μόνον 
έφοπλιστής ; Αύτός τέλος ό αποκλεισμός τών 
μεσιτών δέν άποδεικνύει τόν τρόμον, δν ένσπεί- 
ρουν οί φοβεροί αύτοί άπομυζηταί είς κάθε 
πράξιν άγοραπωλησίας; Πόσα άλλα πράγματα 
δέν μπορούσε νά είπή κανείς, άλλά ποΰ χώρος 
μέ τήν φρικώδη αύτήν έλλειψιν τοΰ χάρτου . . .

*
Άπήλαυσα ένός θεάματος πρωτοφανούς. 

"Ομιλος έπαιτών καί αλητών, οί γέροι έμπρός, 
τά χαμίνια πίσω, έν κουστωδία αστυφυλάκων 
ώδηγοΰντο είς τό Παγκράτι, διά νά έγκλεισθοΰν 
είς τό Δούγκειυν μέγαρον. 'Η συνοδεία ήτο άξία 
χρωστήρος ένός ρεαλιστοΰ ζωγράφου. "Ολη 
εκείνη ή κακομοιριά, ή φτώχεια, είχε ένα τό
νον ευθύμου έντυπώσεως.

'Η ποικιλία τών ρακών, ή έκφρασις τών φυ
σιογνωμιών, πονηρών τών γερόντων καί έξύ- 
πνων τών παιδιών, τό άνισον Βάδισμά των, δλα 
αύτά συγκεντρωμένα, άπετέλουν μίαν ένδια- 
φέρουσαν εικόνα τής Αθηναϊκής αθλιότητας, ή 
όποία καθημερινώς ήνώχλει μέχρις άφορήτου 
τούς διαβάτας τών δδών καί τούς θαμώνας τών 
κέντρων. "Ολοι αύτοί οί άεργοι, οί τεμπέληδες, 
οί άνάξιοι ελεημοσύνης διότι ήτο δι’ αύτούς ή 
επαιτεία έπικερδές έπάγγελμα, δλα τά άλά· 
νια τά όποια έσυνείθιζαν είς τήν διαφθοράν σώ
ζονται, εύρίσκοντες δλοι των άσυλον, είς τό 
όποιον οί δυνάμενοι νά έργασθοΰν θά κερδίζουν 
έντίμως τό ψωμί των, οί δέ άνάπηροι θά εύρί- 
σκουν περίθαλψιν, ησυχίαν δέ ήμεϊς οί άναι- 
τίως πολλάκις φορολογούμενοι πολιται. Λεί
πουν δέ πρό παντός τά απαίσια καί συχαμερά 
θεάματα φρικωδώς άκρωτηριασμένων μελών 
ταλαιπωρημένων σωμάτων. Το ύπουργεϊον τής 
Περιθάλψεως άς είνε εύλογημένον.

Λ

Έν Λονδίνφ διεξήχθη περιεργοτάτη δίκη, έξ 
αφορμής τή; παραστάσεως τής «Σαλώμης» τοΰ 
μεγάλου άλλ’ έκφύλου συγγραφέως Ούάϊλδ. 
'Ο βουλευτής Μπίλλιν έπέκρινε σφοδρώς τήν 
Άγγλίδα χορεύτριαν Μώδ Άλλαν διότι παρέ
στησε έργον ήθικώς άνάπηρον, τοΰ όποίου έχει 
άπαγοοευθή έν ’Αγγλία ή παράστασις. Ή χο
ρεύτρια κατήγγειλε τόν βουλευτήν έπί εξυβρίσει. 
Κατά τήν δίκην, ήτις διήρκεσεν έξ ήμέρας, 
έλέχθησαν άπειρα κατά τής «Σαλώμης», ήτις 
κατεδικάσθη καί ύπό τοΰ δικαστοΰ καί ΰπό τών 
μαρτύρων άπηνώς ώς ασελγής. Δεινότερος έπι- 
κριτής ήτο ό στενός φίλος τοΰ Ούάϊλδ, λόρδος 
Δάγκλας, δστις μετέφρασεν είς τήν ’Αγγλικήν 
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τήν Γαλλιστί άπό τοΰ Ούάϊλδ γραφεϊσαν « Σαλώ- 
μην». Τινές μάλιστα άπέδωσαν καί συνεργασίαν 
είς τήν συγγραφήν τής Σαλώμης. Είς μάρτυς 
ύπεστήριξεν δτι τό νόσημα τοΰ σαδισμοΰ έκδη- 
λοΰται έν κληρονομικότητι είς τό έργον αύτό’ 
Είς άλλος, δτι ό Ούάϊλδ μετεχειρίζετο τήν σε
λήνην ώς διάμεσον είς τό έργον του, διότι ή 
σελήνη έχει βαθεΐαν έπίδρασιν είς τινας κατη
γορίας μανιακών, καί διά τούτο ΰπέδειξεν ό 
συγγραφέας δτι ή «Σαλώμη; πρέπει νά παί
ζεται είς ώρισμένην φάσιν τής σελήνης. Συζή-

ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
θέατρον Κυβέλης.

ΠΑΝΙ2Σ παίζονται άγγλικά έργα 
είς τό Έλλ. θέατρον διότι τά 
περισσότερα είνε δυσνόητα διά 
τούς μή Άγγλους. Ή »Δευ
τέρα σύζυγος Ταγκεραίη», τε
τράπρακτο·/ δράμα τοΰ Αρθού
ρου ΙΙινέρο, ένός τών σπουδαιο- 
τέρων Άγγλων δραματικών, 
θεωρείται άπό τά καλλίτερα έκ 

τών τριάκοντα περίπου έργων του. Πρωτοτυπίαν 
θέματος δέν έχει,’ άλλ’ έξελίσσεται πολύ ψυ
χολογημένα, τόσον δέ ήρεμα, ώστε νά καταντά 
μονότονο·/.

Ή σύζυγος τοΰ Ταγκεραίη ΙΙάολα είνε παρά
δοξος τύπος γυναικός μέ χαρακτήρα συνεχώς 
έναλλασσόμένον είς άντιθέσεις. Έζησε θορυβώδη 
ζωήν,καί θέλει νά είνε τιμία- είνε τρυφερά κα1. 
σκληρά,μέ ώραίας ιδέας καί ταπεινάς δρέξεις. 
Είς τήν α' πράξιν άποφασίζει ό Ταγκεραίη νά 
τήν πάρη γυναίκα. Άλλ’ ό Ταγκεραίη είχεν έκ 
τοΰ πρώτου γάμου του μίαν κόρην, ή όποια ήτο 
κλεισμένη είς τό Παρθεναγωγείο·/ καί έρχεται 
είς τό σπίτι μαζή μέ τήν θρησκοληψίαν της. 
Η προγονή δέν μπορεί νά άγαπήση τήν μη

τρυιάν της καί αύτό είνε μία άφορμή νά οια- 
ταράσσεται ή οικογενειακή γαλήνη' πρέπει άλ
λως τε νά άπομακρυνθή διά νά μή έπηρεασθή 
άπό τήν έλαφρότητα τής Πάολας. "Οταν ή κόρη 
έπανέρχεται, είνε έρωτευμένη μέ ένα Ούγγρον 
λοχαγόν, ό όποιος ήτο εραστής άλλοτε τής 
Πάολας· τό εξομολογείται ή ΙΙάολα είς τόν 
άνδρα της, δστις άπαγορεύει είς τήν κόρην του 
νά ξαναϊδή τόν λοχαγόν. Μία σκηνή βιαία με
ταξύ τών δύο γυναικών, ρίπτει είς τήν καρδίαν 
τής Πάολας τήν άπελπισίαν καί αύτοκτονεί 
άπαγχονιζομέν-η.

Ή κ. Κυβέλη έπαιξε μέ πολλήν τέχνην 
τόν δύσκολο·/ ρόλον ό κ. Παπαγεωργίου κάλλι- 
στος ώς Ταγκεραίη, πολύ δέ καλή ή κ. Μη- 
λιάδου ώς κόρη, άν καί ή ήλικία δέν τήν έβοή- 
θει. Ό κ. Παρασκευάς άκατάλληλος διά τό 
πρόσωπον τοΰ λοχαγού. 
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τησις έγεινε πολλή διά τό φίλημα τό όποιον 
δίδει ή Σαλώμη είς τήν κομμένη·/ κεφαλήν του 
Ίωάννου, τό όποιον άποδεικνύει διεστραμμένη·/ 
ερωτικήν έξαψιν, σαρκικόν μόνον πάθος. Άλ
λος, δτι σκοπός τής ζωής του Ούάϊλδ ήτο νά 
προσβάλλη καί όνειδίζη τήν ήθικήν μέ κάθε 
τρόπον. Τά ποιήματα του, τά δράματά του, τά 
βιβλία του δλα ένεπνέοντο άπό κακάς προθέ
σεις. Ευρίσκετο διαρκώς μέσα είς τό κακόν.

ΔΑΦΝΙΣ

Πολλοί θά ήγνόουν δτι ό γνωστότατος διη- 
γηματογράφος Γκύ ντέ Μωπασσάν έγραψε δρά
ματα. Τρία έν δλφ, έκ τών όποιων τήν «Μυ- 
ζότ», γραφεϊσαν συνεργασία τοΰ Ζάκ Νορμαίν, 
μάς έγνώρισεν ό θίασος Κυβέλης. 'Η Μ^ζότ 
ήτο έρωμένη ένός ζωγράφου, τοΰ όποιου έχρη- 
σίμευσε καί ώς μοντέλο. Ό ζωγράφος παν- 
δρεύεται καί τό ίδιο βράδυ ποΰ θά γίνουν οί 
γάμοι, τόν ειδοποιούν δτι ή Μυζότ πεθαίνει είς 
μίαν κλινικήν, δίπλα είς τό παιδί της πού ήτο 
καί δικό του παιδί. Ό ζωγράφος σπεύδει καί 
υπόσχεται είς τήν μετ’ ολίγον έκπνέουσαν Μυ
ζότ δτι θά πάρη τό παιδί μαζύ του. Είς τό 
σπίτι τής γυναικός του δλοι σχεδόν έναντιό- 
νονται, άλλ’ έπί τέλους πείθονται δτι πρέπει 
νά τό παραδεχθούν τό παιδί.

'Ως θεατρικόν έργον είνε κατώτερον τών 
διηγημάτων τοΰ Μωπασσάν. 'Ολόκληροι αί 
πράξεις στρέφονται μονοτόνως περί τό θέμα μέ 
συχνάς λεπτολόγους έπαναλήψεις. Ή β' πράξις 
τοΰ θανάτου τής Μυζότ είνε λίαν συγκινητική, 
έν είδος Κυρίας μέ τάς Καμελίας. ’Οφθαλμοί 
υγραίνονται, δπως είς τάπαλαιά δράματα, άλλά 
λείπει ή πνοή τής Τέχνης. Είς τήν γ' πράξιν 
διεξάγεται συζήτησις περί παραδοχής ή μή τοΰ 
νόθου τέκνου. Τό έργον άριθμοΰν τριακονταετή 
ζωήν, δταν είς τό θέατρον ό ρωμαντισμός ήνθει 
καί τά κοινωνικά προβλήματα άπετέλουν θέμα 
σοβαρών συζητήσεων, δέν δύναται σήμερον νά 
ίκανοποιήση. Υστερεί είς δράσιν, είς πλοκήν. 
Ό διάλογός του δμως έχει τό πλεονέκτημα τής 
ψυχολογικής άναλύσεως καί τής ηθικής άντι- 
λήψεως. 'Η κ. Κυβέλη ώς ετοιμοθάνατος συνε- 
κλόνισε μέ τήν θαυμασίαν ύπόκρισιν καί τήν 
έξηντλημένην φωνήν της. Έδωσε μίαν πιστήν 
εικόνα τής τόσον τραγικής πραγματικότητος. Οί 
κ. Βεάκης καί ΙΙαπαγεωργίου άρκετά καλοί,ή κ. 
Βώκου φυσικωτάτη ώς φιλόζωος θεία καί ό κ. 
Παρασκευάς είς τόν γεροντικόν ρόλον άριστος.

Μία Γαλλική φάρσα τού Έννεκέν καί Μπι- 
γιώ ή «Οικογένεια Μπολέρο» δέν ήρεσε καί 
δι’ αύτό κατεβιβάσθη γρήγορα έκ τοΰ προγράμ
ματος.

'Ελληνικός λόχος παρελαύνων έν Παρισίοις κατα την Ε&νικήν έορτήν
«Αί εκπλήξεις τοΟ πολέμου». Μονόπρακτο·/ 

Γαλλικόν έργον. "Ενας Παρισινός σύζυγος, έπι- 
στρέφων έκ τού Μετώπου, ευρίσκει τό παραγ
γελιοδοχικόν του γραφεϊον νά εργάζεται θαυ
μάσια. Ή γυναίκά του είχεν άναλάβει τήν δι- 
εύθυνσιν. Δέν είνε πλέον ή παλαιά επιπόλαια 
γυναίκα. ‘Ο πόλεμος τήν μετεμόρφωσεν εντε
λώς είς βοηθόν έν τώ άγώνι τού βίου.

Τά πρώτα πρωτότυπα έργα, τά όποια έ
δωσε·/ ό θίασος Κυβέλης ήσαν τά έξής τρία : 
Τό «Παλιόπαιδο» συγγραφέως (ψιΟυρίζεται τό 
δνομα τού δημοσιογράφου Γ. Κ.) τηρήσαντος 
έπιμόνως άνωνυμίαν. Είνε μία σκηνή μεταξύ 
δύο συζύγων — lever de rideau—χαριτωμένη, 
μέ διάλογον έξυπνον. "Ενας νέος, δστις πρό
κειται νά άναχωρήση διά μακρυνόν ταξείδι, 
ζητεί άπό τήν κυρίαν, μέ τήν όποιαν άλλως 
τε τίποτε δέν τόν συνδέει, νά βγή είς τό πα- 
ράθυρον είς τάς 8 νά τήν άποχαιρετήση, δια
φορετικά θά φύγη οιά παντός καί άπηλπισμέ- 
νος. Ή επιστολή είνε είς χείρας τοΰ συζύγου 
καί διεξάγεται μία στιχομυθία: ΊΙ κυρία θέλει 
νά βγή είς τό παράθυρον διά νά προλάόη μίαν 
άνόητον αύτοκτονίαν ό σύζυγος δέν τό δέχετα·. 
Ή ώρα είνε έν τούτοις οκτώ' άκούεται πυρο
βολισμός. Ή στιγμή έχει πολύ δραματιχόν 
ένδιαφέρον άλλ’ ό σύζυγος, δστις τρέχει κάτω, 
άναγγέλλει είς τήν ά,γωνιώσαν σύζυγον δτι ό 
πυροβολισμός έπεσε·/ εΐς τόν άέρα καί τό πα
λιόπαιδο ώδηγήθη είς τήν αστυνομίαν. Οί σύ
ζυγοι, οί όποιοι ήσαν πάντοτε άγαπημένοι, πη
γαίνουν ήσυχοι τώρα νά δειπνήσουν. Άπλου- 
στάτη ή ύπόθεσις, άλλά καλογραμμένη. Τό 
κοινόν υποδέχεται ψυχρότατα τό μικρόν αύτό 
έργον—ίσως διότι ήτο άγνώστου συγγραφέως.

Είς τόν «ΙΙαππούν» ή κ. Άργ. Σακελλα- 

ρίου χειρίζεται τό θέμα τής κληρονομικότητας 
τής συζυγικής απιστίας. Μία ύπανδρευμένη. ή 
όποία έχει κάθε λόγον νά είνε εύχαριστημένη 
άπό τόν άνδρα της, παρασυρομένη άπό ένα έ- 
ραστήν είνε έτοιμη νά φύγη άπό τό σπίτι. Ό 
πατήρ της δστις τό ήκουσεν, άποκαλύπτει είς 
τήν κόρην του δτι ή μητέρα της δέν είχεν ά- 
ποθάνει, ώς ένόμιζεν, άλλ’ είχε φύγει κρυφά 
μέ ένα εραστήν, φίλον τού συζύγου της. Δρα
πετεύει έν τούτοις ή κόρη, ό παππούς δστις 
έκαιροφυλακτοΰσε, τούς πυροβολεί χωρίς νά 
τούς έπιτύχη, ή μικρά έγγονή του άφυπνίζε- 
ται, ζητεί νά τήν πνίξη διά νά μή συνέχιση 
τής μητρός τήν απιστίαν, άλλά προσβάλλεται 
άπό συγκοπήν καί άποθνήσκει. Ή συρροή είς 
τήν τελευταία·/ σκηνήν τόσης τραγικότητος κα
θιστά τό έργον πολύ τραχύ καί παρά πολύ θεα
τρικόν, δπως τά τής παλαιάς έποχής. Ό πυ
ροβολισμός ήτο περιττός καί ή άπόπειρα τοΰ 
στραγγαλισμού τής έγγονή» δέν έπρεπε νά 
έπαναληφθή δίς. Ό σύζυγος είνε μία σκιά, 
ήτις παρεισάγεται άτέχνως, άψυχολόγητος ο’ 
εντελώς ό χαρακτήρ τής συζύγου. Αί δύο αύ- 
τχί τελευταία·, έλλείψεις οφείλονται είς τήν 
συμπύκνωσιν, ήτις προήλθε διότι τό έργον έχει 
μίαν μόνον πράξιν.

Τού τρίτου μονοπράκτου ή ύπόθεσις είνε ή αυτή' 
φυγή τής συζύγου, άλλ’ είς άλλην έποχήν καί 
είς όμοιοκαταληξίας καί μέ φεγγάρι. Τό έμμε
τρόν καί έλευθέρων στίχων δραμάτιον τοΰ κ. 
ΓΙολέμη «Μιά νύχτα μέ φεγγάρι» δέν προσθέ
τει σχεδόν τίποτε είς τήν προηγουμένην θεα
τρικήν παραγωγήν του. Ό ποιητής είνε πάν
τοτε ό ίδιος, τρυφερός είς τάς έρωτικάς του έκ- 
δηλώσεις καί τό φανταστικόν θέμα του εμφα
νίζει μέ άρκετήν λεπτότητα, άλλά και μέ συ
χνάς επαναλήψεις τών στίχων. Τό δραμά-
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τιον έξήχθη άπό τό δραματικόν διήγημα του 
ό < Καστελάνος», δημοσιευθέν άλλοτε εί; 
τήν «Εστίαν». Μία πυργοδέσποινα δρα
πετεύει. μία φεγγαρόλουστη νύχτα, άπό τό 
δουκικόν άνάκτορον της — εποχή αί Φραγ- 
κοκρατούμεναι Άθήναι — μέ τόν παλαιόν 
ευπατρίδην εραστήν της. ’Αλλ’ ένώ κατεβαί
νουν μέ τήν μεταξίνην ανεμόσκαλαν, ό σύζυγο; 
—ήλικιωμένο; Καστελλάνο;—προλαμβάνει,τήν 
κόβει καί οί έρασταΐ πίπτοντες ευρίσκουν ήνω- 
μένοι τόν θάνατον.

Τό έργον δέν έκαμε τήν προσδοκωμένην έν- 
τύπωσιν. Ή κ. Κυβέλη είχεν έν τούτοι; μίαν 
θαυμασίαν έμφάνισίν — άληθινόν ποίημα ρω- 
μαντικής πυργοδεσποίνης — ανθηρά; κα’. γρα
φικής ώραιότητος.

«Όκ. Υπουργός». Φάρσα ακατάλληλος δια 
οεσποινίδας, τοϋ κ. Ντορσαρμέ, υίού τοΰ έν 
Θεσσαλονίκη τέως προξένου τής Πορτογαλλία; 
κατά μετάφρασιν τοϋ κ. Λεπενιώτου. Σάτυρα 
χονδροκομμένη ένός Γάλλου -υπουργού τών 
Καλών ηθών, δστις τό ύπουργεϊον του μεταβάλ
λει εις γκαρσονιέραν. Ή γ'. πράξις σχεδόν 
προσβάλλει τά δημόσια ήθη. Τήν μεγαλειτέραν 
έπιτυχίαν είχεν ό κ. Νέζερ ώς άγνός νέος. 
Πολύ καλός είς τόν μικρόν του ρόλον ό κ. 
Πρινέας. θά έπροτιμούσαμε νά μή έβλέπαμε 
τήν κ. Κυβέλην παίζουσαν είς τοιαϋτα έργα.

«Ή καρδιά καί τά... ρέστα». Κωμωδία τών 
Monnier καί Menlignae χαριτωμένη, μέ έξυ- 
πνότατον διάλογον καί γοργώς έναλασσόμενα 
έπεισόδια, άκατάλληλος οιά δεσποινίδας. Τό 
τελευταίου αύτό προσόν ελησμονήθη νά άνα- 
γραφή έν τφ προγραμματι. Τό άγαπημένον ζεύ
γος Μαρτορέν διέρχεται οικονομικήν κρίσιν. 
θά έκληρονόμουν μίαν θείαν πλουσίαν άποθα- 
νοϋσαν, άλλ’ ύπήρχεν ό δρος, ό κληρονόμος νά 
μή φέρη τά οεσμά τοϋ γάμου. Είς ένα οικογε
νειακόν φίλον έρχεται μία σοφή ιδέα. Νά χω
ρίσουν πρός τό θεαθήναι, νά κληρονομήσουν καί 
νά ένωθοϋν πάλιν. Γίνεται δεκτόν τό σχέοιον 
ώς άφορμή χρειάζεται μία άπιστία τοϋ συζύ
γου’ τό δέχεται εύχαρίστως, άλλ’ ή ζηλότυπος 
σύζυγος καί οί οικογενειακοί φίλο·, φέρουν 
κατά τήν έκτέλεσιν εμπόδια’ μετά κωμικά;’πε
ριπέτειας, τό συζυγικόν ζεϋγος έπανέρχεται εί; 
τό πρώην καθεστώς. Είς τήν γ' πράξιν σατυ- 
ρίζονται τά δικαστήρια κατά τρόπον σαρκαστι- 
κώτατον. Ή κ. Κυβέλη χαριτωμένη καί άφε- 
λής. Ό κ. Λεπενιώτης ώ; σύζυγος είνε καί είς 
τό έργον αύτό πηγή φαιδρότητος. Ό κ. 11α- 
ρασκευάς έδωσε ένα τύπον ώραιότατον δικα- 
στοΰ. Ή κ. Πλεμενίδου άρκετά συμπαθητική.

Μετά τάς άγονους προσπάθειας νά μεταφυ- 
τεύση καί έν 'Ελλάδι τους υπερβορείους συμ-
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βολισμούς, ό κ. Χόρν έπανήλθεν είς τόν άρχικόν 
δρόμον τών Ελληνικών εμπνεύσεων, είς δν 
είχεν έπιτυχώς είσέλθει μέ τούς «ΙΙετροχάρη- 
δες». Ή «Άνατολίτισσα» τό νέον δράμα του, 
ανήκει είς τό σύνηθες είδος τών πατριωτικών 
δραμάτων, άπό τό όποιον δέν λείπουν αί εύ
κολοι άρθογραφικαί ρητορείαι καί οί πυκνοί 
πυροβολισμοί, δι’ ών έκζητεϊται ό πρόχειρος 
ενθουσιασμός τοϋ άπλοίκοϋ άκροατηρίου.

Ή Νουριέ, έξισλαμισθεΤσα άπό παιδικής 
ήλικίας ‘Ελληνίς, μένει είς τό χαρέμι ένός 
Νεοτούρκου, δν εκλαμβάνει ώς θειον της’ αγαπά 
ένα "Ελληνα, τόν Στρατήν, 3ν υποπτευόμενος 
ό Τοϋρκος διαττάσει νά σφάξουν, άλλ’ έκεΐνος 
ειδοποιούμενος ύπό τής Νουριέ δραπετεύει. 
Ό δήθεν προστάτης τή; Νουριέ ζητεί ν’ άπο- 
λαύση τά κάλλη τής σκλάβας, δτε έπανέρχε
ται έξαφνα ώ; άντάρτης ό Στρατής τήν νύκτα 
τής Άναστάσεως, φονεύει τόν 'Γοϋοκον καί 
έλευθερώνει άν όχι τήν χώραν, τουλάχιστον 
τήν Νουριέ έκ τή; δουλείας.

Πλοκήν τό έργον δέν έχει. Άλλά καί είς 
τό θέμα άτονεί ή κεντρική ιδέα. Ένώ βάσιν 
έχει τούς διωγμούς τών έν Μικρασία 'Ελλή
νων, τόν κυριώτατον ρόλον παίξει ό έρως τοϋ 
Τουρκάλα πρός τήν Νουριέ, έν τή όποία άνα- 
ζοϋν τά Ελληνικά αισθήματα, ύπό τύπον έρω
τος καί αύτά. Άπό τόν συγγραφέα άνέμενέ τις 
μίαν τεχνικήν διαχείρισή τοϋ θέματος, μίαν 
άνωτέραν πνευματικήν διαίσθησιν. Όσα λέγει, 
μάς τά έχουν είπή καί άλλοι, μέ γνησιώτερον 
ίσως αίσθημα. Δύο καινοτομίας είσήγαγε μόνον 
ό κ. Χόρν είς τό δράμα του. Τήν τών άρχαίων 
χωρικών καί τήν έμφάνισίν τής Παναγίας έν 
δράματι καί έν είκόνι, αΐτινες δίδουν μίαν καλ
λιτεχνικήν έντύπωσιν είς τά; άλλας κοινοτυ
πίας. Άλλά καί αί δύο αύταί σκηνικαί πα- 
ρεμόολαί, έπαναλαμβάνονται, είς τρόπον φανε- 
ρώνοντα συγγραφικήν άδυναμίαν. Ό χορός τών 
νεανίδων έν άρχή καί τών μητέρων κατόπιν δέν 
ήρμονίσθη χρονικώς, διότι ή ρυθμική άρχαϊκή 
άπαγγελία δέν είνε φυσική προκειμένου περί 
χορικών γυναικών συγχρόνου έποχής· μάλλον 
ένας τόνος θρησκευτικού ύμνου τών νεανίδων 
καί μοιρολογιού τών μητέρων θά ήρμοζε πε
ρισσότερον 'Η έμφάνισις τής Παναγίας τολ
μηρά, άλλά δίδει μίαν μυστικοπάθειαν, τήν ο
ποίαν δικαιολογεί ή μεγάλη πίστις τοϋ Έλλ. 
λαού έν ταίς έποχαϊς τής καταδυναστεύσεως. 
θά έκέρδιζεν είς σκοπιμότητα τό έργον άν αί 
σφαγαί διετάσσοντο δχι πρός ψυχολογικήν βίαν 
διά νά ύποκύψη ή Νουριέ, άλλά πρός κατα- 
δίωςιν τών Χριστιανών ένεκα φυλετικοϋ μίσους.

Ή έκτέλεσις πολύ καλή, άν καί τό έργον 
δέν έβοήθει. Ή έμφάνισις τής κ. Κυβέλης ώς 
χανούμισας έπιστοποίησεν άκόμη μίαν φοράν 
τήν Άνατολίτικην εύμορφιάν της. Ό κ. Βεά
κης, φυσιογνωμικώς, τέλειος Τοϋρκος.

θέατρον Κοτοηούλη.

Μία εύμορφη κωμωδία μέ τόν σοβαρόν τίτλον 
«Ό ιστορικός πύργος» δστις δέν παίζει κανένα 
ρόλον είς τό έργον, έπαίχθη πολύ καλά. Έχει 
γραφή άπό τόν Bisson έν συνεργασία τοΰ Berre 
de Turique, μέ έξυπνον διάλογον καί ενδια
φέροντα έπεισόδια. Έν τούτοις γρήγορα άντε- 
κατεστάθη είς τό πρόγραμμα’ άξίζει νά έπανα- 
ληφθή-

Πλήρης καλλιτεχνικών ονείρων, μετά σπου
δάς λίαν Ικανοποιητικά; διήλθεν ώ; μετέωρον 
άπό τής σκηνής τοϋ θεάτρου Κοτοπούλη ή 
δραματική ηθοποιός δεσπ. Εύφρ. Κατσικοπού- 
λου, ύπό τό ψευδώνυμον Έφη "Αγρα. Μαθή
τρια κατ’ άρχάς τοϋ κ. Βονασέρα, έτελοιο- 
ποιήθη είς τό Παρισινόν Κονσερβατουάρ, μα- 
Οητεύσασα παρά τή δνομαστή καλλιτέχναι τοϋ 
Γαλλικού θεάτρου κ. Γενέ Δέ-Μυνίλ. Έπέ- 
στρεψε διά νά άφοσιωθή είς τό θέατρον, καί ή 
πρώτη έμφάνισις της είς τήν «Κλέπτην» τού 
Μπερνστάϊν έδικαίωσε τάς γενικά; προσδοκίας. 
Άν κα’. έξέλεςε έργον, τό όποιον είχε κατ’ έπα- 
νάληψιν παίξη ή δυνατή πρωταγωνίστρια δεσπ. 
Κοτοπούλη καί ξέναι άκόμη καλλιτέχνιδε;, δέν 
έδυσκολεύθη ή νέα καλλιτέχνις νά βαστάση νι- 
κηφόρως δλον τό βάρος δυσκόλου ύποκρίσεως. 
ήτις μοιραίως συνηπήγετο καί τόν δρον τής 
συγκρίσεως. Είς τήν δευτέραν πράξιν όπου ό 
συγγραφεύς είς δυο πρόσωπα καθ’ δλον τό διά-, 
στημα συγκεντροΐ δλην τήν δύναμιν τής δρα- 
ματικότητος, ή δεσπ. Έφη Άγρα έδειξε χαρί
σματα επίζηλα. Καί ώς έμφάνισις μέ τό με
γαλοπρεπές άνάστημα, κα’. ώς ύπόκρισις μέ τάς 
συγκρατημένα; κινήσεις, μέ ώραίας εύγενικά; 
στάσεις, τήν συγκινοΰσαν φωνήν, τήν έκφρασιν 
τοΰ προσώπου. Έπαιξε μέ ειλικρίνειαν καί μέ 
δύναμιν, ή όποία τής δίδει μίαν έξαιρετικήν 
θέσιν είς τό θέατρόν μας. Άτυχώς διαφορά καλ
λιτεχνικών άντιλήψεων ήνάγκασε τήνδεσπ.Άγρα 
εύθύς άμέσως μετά τήντόσον ικανοποιητικήν έμ
φάνισίν της ν’ άποσυρθή έκ τοΟ θεάτρου τής 
οεσπ. Κοτοπούλη.

Ό Πιέρ Βόλφ, ό ψυχολόγος συγγραφεύς ό 
όποιος μάς έδωσε τής «Μαριονέττες» έγραψεν 
έν συνεργασία μετά τοΰ Γάστωνος Λερού τό 
«Κρίνον»,είς τό όποιον παρουσιάζεται μία χαρα
κτηριστική άντίθεσις δύο άδελφών, είς τήν ό
ποίαν ή μία άπολαμβάνει τήν ζωήν, ένφ ή άλλη 
έγκαρτερεί έν τή ήθικότητι.

Είς υποκόμης έχει ένα υιόν καί δύο θυγατέ
ράς. Ό υίός του πρόκειται νά ύπανδρευθή άλλά 
τό συνοικέσιο·? ναυαγεί διότι ό πατήρ τής κό
ρης έμαθε δτι μία άοελφή τοϋ μελλονύμφου 
έχει ένόχους σχέσεις μέ ένα νέον γλεντζέν. 
Αύτό γίνεται άφορμή νά μάθη δλη ή οικογέ
νεια τούς κρυφίους έρωτας τής κόρης, ή όποία 

δέν τούς άποκρύπτει, άπ’ εναντίας, διακηρύσει 
τά δικαιώματα τά όποία έχει έπί τής ζωής κα’. 
τοΰ έρωτος.Ό πατέρας καί ό άδελφός τήν κακο
μεταχειρίζονται έξαλλοι έκ θυμού καί μόνον ή 
αδελφή της, ένας τύπος παρθενικής σεμνότητος 
χάρις είς τήν όποίαν είνε μία άγία γεροντοκόρη 
τήν δικαιώνει. Έθυσίασεν αυτή τήν νεότητά 
της γιά τήν τιμήν τής οικογένειας, καί έμεινε 
χωρίς άγάπη σάν μιά καλόγρηα στό σπίτι. Είνε 
ένας κρίνος μαραμένος, χωρίς νά τόν ζωογο- 
νήση ποτέ ή δροσιά ένός στοργικού αισθήματος.

Καί οίονεί έκδικουμένη τόν έκούσιον άλλ-ά 
κα’. άδικον μαρασμόν της, ύπεραμύνεται τή; 
άδελφής, ή όποία έρρόφησε τό μέλι τής ηδονής. 
Και τό αιώνιο/ ζήτημα τής τιμής μιάς κόρης 
ή όποία έλλείψει προικός δέν ήμπορεϊ νά ύπαν
δρευθή άλλά καί δέν στέργει νά είνε καταδι
κασμένη είς ισόβιον παρθενίαν, λύεται ύπέρ αύ
τής. Αί άδελφαί νικούν τόν άνδρικόν έγωϊσμόν, 
τήν κοινωνικήν πρόληψιν. Καί ή παραστρα- 
τήσασα κόρη φέύγει μετά μέ τόν πιστόν έραστήν 
της μακρυά άπό τό σπίτι, εύτυχισμένη.Ή δεσπ. 
Κοτοπούλη, είς τήν γ' ιδίως πράξιν, άνεδείχθη 
θαυμασία. Έδωσε μίαν έκφρασιν είς τόν ρόλον 
της πολύ ψυχολογημένην. Είς τήν φωνήν,είς τάς 
στάσεις άντικατόπτριζεν ένα όλόκληρον ψυχι
κόν κόσμον. 'Ο κ. Ροζάν ώςυίός έπαιξε μέ πολ
λήν καί αύτός δύναμιν. ΙΙολύ καλός ό κ. Μυράτ 
είς τόν σύντομον ρόλον τοϋ έραστοΰ καί ό κ. 
Χρυσομάλλης είς τόν αφελή τύπον οικογενεια
κού φίλου καί παλαιού γλεντζέ.

Ή «μάσκα καί τό πρόσωπον» τού Ιταλού 
δραματικού Λουίτζι Κιαρέλι, δράμα καί κωμω
δία συγχρόνως. δπως είνε καί ή ζωή, ένας κλαυ- 
σίγελως. Είνε τοΰ είδους τοϋ «Διαβόλου» τού 
Μόλναρ. Μιά σάτυρα τής κοσμικής κινήσεως, 
μία άνατομία τής γυναικείας ψυχής. Ή ύπό- 
θεσις άρκετά πρωτότυπος. Ό κόμης Γκράτσια 
ανακαλύπτει τήν γυναίκα του νά τόν άπατ$. 
θέλει νά τήν σκοτώση, άλλά τής χαρίζει τήν 
ζωήν ύπό τόν δρον νά φύγη μακρυά’ διέδωσε 
δτι πρός έκδίκησιν τής τιμής του τήν έσκότωσε, 
καταγγέλει τόν έαυτόν του ώς φονέα, δικάζε
ται. τόν ύπερασπίζεται ό έραστής τής γυναικός 
του. άθωώνεται καί θεωρείται ώς κοινωνικός 
ήρως. Άλλά κατά τύχην εύρίσκεται είς μίαν 
πλησίον λίμνην έν άποσυντεθειμένον πτώμα, 
ύποθέτουν δλοι δτι είνε τής γυναικός του, τό 
μεταφέρουν είς τό σπίτι του, πρόκειται νά 
γίνη ή κηδεία, οί συγγενείς καί φίλοι προσέρ
χονται, δτε έρχεται έξαφνα ή πραγματική, ή 
εξόριστος γυναίκα του, ή όποία μή άντέχουσα 
είς τόν χωρισμόν πίπτει είς τήν άγκαλιά τού 
συζύγου της, αύτός καίτοι δέν έπαυσε νά τήν 
άγαπά, τήν διώχνει* έκείνη άπειλεί δτι θά 
πνιγή’’ ό σύζυγος τήν έμποδίζει, τήν θέλει ώς 
γυναίκα του, έκείνη διώχνει τόν έραστήν της
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καί διά νά μή συλληφθή ό σύζυγος ώς έξαπα- 
τήσας τήν δικαιοσύνην, φεύγουν νά ζήσουν άλ- 
λοδ ευτυχισμένοι. Κυρίως εις τό έργον αύτό ό 
συγγραφεύς σατυρίζει τά κατά συνθήκην ψεύδη, 
δεικνύει μίαν παρατήρησιν τής κοινωνικής 
ζωής, μελέτην τών Ανθρωπίνων αισθημάτων. 
'Ο διάλογος χαριτωμένος, λεπτός, έξυπνος. Δί
δει πρός τούτοις μίαν επιτυχή εικόνα τών συγ
γενών καί φίλων ποϋ προσποιοΟται δτι μετέ
χουν είς τήν θλίψιν μας. 'Η ειρωνεία του είνε 
καυστική διά τήν άνθρωπίνην υποκρισίαν.

Ή δ. Κοτοπούλη είς τόν πολύτροπον ρόλον 
της, άληθινή καλλιτέχνις. Ό κ. Ροζάν ώς 
Γκράτσια συνεκράτησε τόν δύσκολον ρόλον μέ 
Αρκετήν τέχνην. 'Ο κ. Βονασέρας μάς έδωσεν 
ένα τύπον σκεπτικιστοΰ πολύ καλόν.

. «Κεντρικόν·.

Ή «Μπεμπέκα» όπερέττα, λιμπρέττο Βα- 
κιαρέλη, μουσική Χατζηαποστόλου. Ύπόθεσις 
Ασήμαντος, ύπενθυμίζουσα τήν «θείαντοΟ Κα
ρόλου», μετασκευή τής ’Αγγλικής κωμωδίας 
<ΜΙς Έλλεν». Εϊς ίλαρχος διά νά πάρη μίαν 
κόρην, τήν οποίαν προωρίζουν ώς γαμβρόν 
ένα ’Αμερικανόν, αναθέτει είς ένα στρατιώτην 
νά ντυθή γυναίκα διά νά παντρευτή τόν ’Αμε
ρικανόν καί νά μείνη ή κόρη διά τόν Ιλαρχον. 
Χονδροκομένα Αστεία μέχρι χυδαιότητος κα’. 
πολλαί άπιθανότητες. Ή μουσική τοϋ κ. Χα
τζηαποστόλου εύχάριστος, άλλά οέν έχει πρω
τοτυπίαν. "Ενα βάλς «Σφικτά—σφικτά* 
τείνει νά άντικαταστήση τό «Στόμα—στόμα». 
'Η έκτέλεσις Ανωτέρα τής άξίας τοΰ έργου, 
Ή κ. Αφεντάκη χαριτωμένη, μέ τό συμπαθη
τικόν τραγοΰδι της, τάς κομψάς κινήσεις, τάς 
καλαισθήτους Αμφιέσεις. 'Ο κ. Τριχάς ώς Μπε- 
μπίκα, κωμικώτατος, Ανώτερος τών δσων έως 
τώρα ύπεδύθησαν όμοίους ρόλους. 'Ο κ. Β. Ά- 
φεντάκης ώς ’Αμερικανός άρκετά χαρακτηρι
στικός.‘Η σκηνογραφία τής πλάζ τοΰ Ν. Φα
λήρου, έκτελεσθείσα ύπό τοΰ κ. Άμπελά, πολύ 
εύμορφη.

* Άλάμηρα»

Τά έφετεινά «Παναθήναια» ύπελείφθησαν 
τής προηγουμένης παραγωγής. Οί συγγραφείς 
ήρίθμησαν είς τό παθητικόν τής πολυετούς δρά- 
σεώςτων ώςέπιθεωρηστογράφων νέαν Αποτυχίαν. 
Δέν έχουν ούτε τήν έξυπνάδα τοΰ Πανοράματος 
ούτε τήν κομψότητα τοΰ Παπαγάλου. Λείπει ή 
σάτυρα, τό πνεϋμα, ή φαιορότης, ή καλαισθη- 
σία.Νούμερα Ασύνδετα καί μία στειρότης είς τήν 
εύρεσι? θεμάτων. 'Η α' πράξις είνε σχετικώς ή 
καλλιτέρα. 'Ο κ. Γονίδη; ώς Τζανέτος ό όποιος 
έφέτος έγινεν καί εφοπλιστής πάντοτε κατωρ- 
θώνει νά έχη κέφι, είνε ό συγκρατών τήν έπι- 
θεώρησιν, ό μόνος σύνδεσμος μέ τό εύτυχέστε- 
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ρον παρελθόν τών Παναθηναίων. Ή Μαντίνα δέν 
είνε άνταξία του’ πρέπει νά πάρη διαζύγιον 
—σκηνικόν ένοεΐται. Ή κ. Δελενάρδου ώς τραμ- 
βαγέρισσα καί ώς κυρία τοΰ ήμικόσμου δίδει 
ζωήν μέ τήν φωνήν της καί ή δ. Γιώτα Λά- 
σκαρη ώς Πλακιώτισσα, ώς Κουρέλι, ώς ναυτό- 
παις Ανεδείχθη πολύ καλή καί είς δημιουρ
γίαν χαρακτηριστικών λαϊκών τύπων. 'Η Λίζα 
Μπονέλλι τραγουδή μέ Αρκετήν γλυκύτητα, 
μία συμπαθής έμφάνισίς έν τή σκηνή.'Ηρωίς 
τών Παναθηναίων ή δ. Λολόττα Ίωαννίδου, 
χαριτωμένη, ελκυστική, ή καλλιτέρα Έλληνίς 
χορεύτρια. Είς τόν Ισπανικόν χορόν ήρεσεν 
έξαιρετικώς.

Τό νούμερο Ξανθούς καί Μελίσσης πολύ έπι- 
τυχημένον ώς έκτέλεσις. Ή κόρη τών κυμάτων 
(ΙΙαλμύρας) μέ τήν ψυχοκόρην καί γεροντοκό
ρην είνε έν εύθυμο trio- ή μόνη σάτυρα. 'Ως 
έπιτυχία μιμήσεως πρέπει νά άναφερθή ό ειδι
κός δι’ Απομιμήσεις κ. Μαρϊκος, ώς πανομοιότυ
πος ποιητής κ. Νικολάρας. Προσετέθη καί ένας 
ύμνος είς τό φεγγάρι, ό όποιος προκαλεϊ τήν 
πλήξιν.

«Διονύσια»

Τό < Διαβολοκόριτσο > Όπερέττα. Λιμπρέτ- 
το Σ. Φίλιππα συνεργασία Βιλλάρ κατά δια
σκευήν έκ παλαιά; κωμωδίας τοϋ Φείντώ. 
Μουσική Μαστρακίνη. Ή πρώτη μόνον πράξις 
καλή. Έν τφ συνόλφ οέν Αναγνωρίζει τις τόν 
Φείντώ. Ή μουσική χωρίς όμοιογένειαν, ύπεν- 
Ουμίζει διαφόρους όπερέττα;· 'Π έκτέλεσις άν
ταξία τοΰ έργου. Ή κ. Νίκα έσωσε μερικά; 
σκηνάς. Ό κ. Βιλλάρ ό ίδιος πάντοτε, μέ τήν 
χονδρήν του κωμικότητα.

Ό έφετεινός « Παπαχάλλος» είνε ή θεαμα- 
τικωτέρα έφέτος έπιθεώρησις. Ό κ. Βώττης ά- 
σχολεϊται περισσότερον μέ τήν εύμορφιάν τής 
τουαλέττας καί τάς κνήμας τών κυριών, μέ 
τήν φιλόκαλον διακόσμησιν, παρά μέ τήν σάτυ- 
ραν. Καί δι’ αάτό ή έπιθεώρησις του είνε μάλ
λον μία διαδοχική σειρά attraxions Varietes 
Αί παρελάσεις έχουν κομψότητα καί χάριν έλ- 
κυστικήν, διεθνή δέ, διότι έπεστρατεύθησαν καί 
ξένες Αρτίστες.

Τά καλλίτερα νούμερα είνε ή ’Ισπανική 
γρίππη ήν χαρακτηριστικώτατα ένσαρκοΰται 
ή κ. Φύρστ, ή ’Αλανιάρα ένας τύπος τοΰ δρόμου 
τόν όποιον ή δ. Βροδώνη μέ τελειότητα ηθογρα
φικόν καί μπρίο μοναδικόν μάς παρουσιάζει.Ή 
δ. Τάλλα ώς Ναπιερκόφσκα θελκτική χορεύ
τρια μέ καλλιτεχνικά; κινήσεις, πλαστικωτάτας· 
Τδ τρίο Πίκολο είς τά ’Αγγλικά άνακοινωθέντα 
μέ τό Εγγλέζικο τραγοΰδι των, χαριτωμένα. 
Δύο σατυρικαί σκηναί είναι πολύ έπιτυχείς: 
Ή τής αίσχροκερδείας καί ό κόρος τοΰ κόρου 
τής κόρης τών Κυμάτων, ένα πανδαιμόνιον

παραφωνιών κωμικότατον- παρφδία Ανωτέρα 
τών άλλων ’Επιθεωρήσεων. Ή Μακεδονοποΰλα 
__μία ώραιοτάτη έμφάνισίς τής κ. Νίκα—συν- 
οδευομένη άπό χορεύτριας μέ τάς κατά τόπου; 
έθνικάς ένδυμασίας αί όποίαι ψάλουν λαϊκά 
τραγούδια προκαλεϊ ένθουσιασμόν, καλλιτε
χνικόν δέ τό φαντασμαγορικόν τέλος τών Άν- 
θέων καί τής Δροσιάς. Μερικά νούμερα τοϋ 
Μενιοιάτη, τοΰ ζωγράφου, τοΰ Κλεάνθη, τών 
Κοθωνιών πρέπει νά Αντικατασταθοϋν διότι έγέ
νετο Αρκετή έως τώρα έκμετάλλευσις, ή όποία 
προκαλεϊ τόν κόρον. Ό κ. Βολάνης τραγουδεϊ 
άρκετά συμπαθητικά μίαν μονωδίαν τής ·Μα- 
νόν». ΙΙρέπει δμως καί αύτός νά άλλάξη τρα
γούδι. Πολύ καλός ώς Παπαγάλος δ κ. ’Αλ
καίος, κομψό; καί εύγενικός.

Πανελλήνιον·
«Μαρία ή Μάριος·,η Κομεντί τοΰ Σαβατίνου 

Λοπέζ, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Καλογερικού 
Έργον τής ’Ιταλικής σχολής, ψυχολογικόν καί 
χαριτωμένον. *0 συγγραφεύς παρουσιάζει ένα 
τύπον γυναικός ίδιοτρόπου, ή όποία Ανδρίζει, 
μεταχειρίζεται τούς άνδρα; ώς γυναίκας, μέ υ- 
περήφανον καί τολμηρόν ήθος. Τήν τριγυρίζουν 
τρεις καλλιτέχναι τύποι μποέμικοι άλλ’ αύτή 
συμπαθεί κρυφά ένα άλλον, δστις συνδέεται 
πρό πολλοϋ μέ μίαν βαρώνην πρώην χορεύτριαν. 
Ή Μαρία τόν έλκύει, καί τό δραμάτιον τελειώ
νει μέ ένα έναγκαλίσμόν. Δράσις έλαχίστη καθ’ 
δλον τό έργον, άλλ’ ό έξυπνος καί κομψός διά
λογος συγκρατεϊ τό ένδιαφέρον. Ή συνάντησις 
τής Μαρίας καί τή; βαρώνης είς τήν 6’ πράξιν 
είνε τό καλλίτερου μέρος τοϋ έργου, ποιητικώ- 
τατον δέ τό τέλος τής αύτής πράξεως. Ή κυρία 
Καλογερικού ήτις, μετά μακράν έκ τής σκηνή; 
άποχήν, ένεφανίσθη, έπαιξε μέ πολλήν άντίλη- 
ψιν τόν ρόλον της, ό κ. Λύτρας έδωσεν ένα τό
νον εύθυμίας φυσικώτατον, πολύ καλός ό κ. 
Κόκκος ώς βαρώνος.

Τό έφετεινόν Πανόραμα είνε μάλλον σατυ
ρικόν, Ανεβιβάσθη δέ μετά πολλή; έπιμελείας 
ύπό τοΰ θιάσου τοΰ «Πανελληνίου». Ό κ. Μω- 
ραϊτίνη; έσκόρπισε πάλιν τό εύθυμον καί ποιη
τικόν χιοΰμορ μέ Αφθονίαν. Παρώδησε τά χα- 
ρακτηριστικώτερα γεγονότα εύφυώς.Άπό τήν α’ 
πράξιν ξεχωρίζουν οί άναπτήρες ποϋ δέν Ανά
βουν, ή χωρική δοΰλα, ή όποία θέλει νά ξα- 
ναγυρίση στό χωριό της καί Αποκαλύπτει τών 
Αφεντικών τη; τάς Αμοιβαίας Απιστίας—ένα 
νούμερο εί; τό όποιον ή κ. Ίατρίδου δίδει ένα 
ώραϊον άφελή τύπον είδος Κουρελιού, καί τών 
σαλπιγκτών. Ή β’ πράξις είνε καλλιτέρα. 'Η 
ύδρόγειος σφαίρα ήν διαμφισβητοϋν ή Ειρήνη 
*αί ή Διπλωματία καί τήν όποιαν ένας μεθυσμέ
νος Απορρίπτει ώς κλούβιαν είνε δηκτική σά

τυρα τοϋ παγκοσμίου πολέμου. Ή μαθήτριες 
αί έρωτοτροποΰσαι μέ τόν Αεροπόρον Τούμπαν, 
είνε χαριεστάτη σκηνή, Ανωτέρα δ’ δλων ή 
νέα Κυρία, ήν ύπεδύθη ή κ. Καλογερικού, μέ 
Αρκετήν σοβαρότητα, διά πρώτην φοράν συγ- 
κατανεύσασα νά παίξη είς έπιθεώρησιν. Ως 
νέα κυρία γυμνάζει τούς ανορας, ού; έξετόπι- 
σεν έκ τών γραφείων, είς ερωτικά γυμνάσια μέ 
κοντού;. Είνε σάτυρα τοΰ φεμινισμού, ή όποία 
έχει τούς περισσοτέρους σπινθηρισμούς. 'Η 
πράξις τελειώνει μέ έξυπνην σάτυραν τής Κό
ρης τών κυμάτων. Κόρη ό κ. Λύτρας, θαυμά
σιος εί; τήν μεταλλαγήν τοΰ φύλου, μέ κινή
σεις πανομοιοτύπους τών χορευτριών, τραγου- 
δών έπιτυχείς σατυρικούς στίχους.

'Η γ’ πράξις υπενθυμίζει τό Σαλόνι τής 
πατάτας τών «Παναθηναίων». Παριστά τά σα
λόνια τοϋ 1923. Έ Αισχροκέρδεια υποδέχε
ται είς μίαν αίθουσαν ’Αραβικού ρυθμοΰ τούς 
νεοπλούτους άριστοκράτας πρώην μανάβηδες, 
γαλατάδες, υπηρέτας.

Γενικώς τό έφετεινόν «Πανόραμα» είνε 
κομψόν, καί όλίγαι φράσεις σόκιν Αν λείψουν, 
ώ; λ. χ. άπό τό «Τρουλαλά» θά είνε ή άθωο- 
τέρα. Έπίσης πρέπει νά άντικατασταθοϋν τά 
νούμερα τών όποίων έγένοντο έως τώρα ύπερ
βολική χρήσις, ώς λ. χ. οί αίωνίοι τύποι τοΰ 
εύζώνου, τών κοθωνιών — κατόπιν μάλιστα τής 
πολύ άνωτέρα; έπιτυχία; τής Νίκα καί τοΰ 
Βιλλάρ — καί τών Σκωτσέζων.

’Από τήν έκτέλεσιν ό κ. Μωραϊτίνης πρέπει 
νά είνε ένθουσιασμένος. Τά Κοκκάκια κομ
ψότατα, χαριέστατα, ώς Μεταξωτές κάλτσες, ή 
Φρόσω ώς σπαρματσέτο, ή Νίνα ώς Τρουλαλά. 
Έ δ. Άνθοπούλου είνε ή κομψοτέρα Έλληνίς 
χορεύτρια. Έχόρευσε μετά μεγάλης εύστροφίας 
μέ τόν κ. Πλούτην—χορευτήν πολύ καλόν καί 
μέ καλήν φωνήν προικισμένου—ένα χορόν φαν
ταστικόν μέ τήν Σερενάταν τοΰ Τοζέλλί. Δη
μιουργικοί είς τύπους μένουν Ασύγκριτοι, έκ 
τών άνδρών ό κ. Λύτρα; Αληθινός καλλιτέχνης 
καί έκ τών γυναικών ή δ. Ίατρίδου. Ή περι
συλλογή τής μουσικής ύπό τοΰ κ. Οίκονομάκου 
έπιτυχ^ής καί καλαίσθητος.

θέατρον Πλέσσα,
Είς τό θέατρον Πλέσσα έπαίχθη έν Απάνθι

σμα έκ τών καλλιτέρων σκηνών παλαιών έπι- 
θεωρήσεων τοΰ κ. Δημητρακοπούλου ύπό τόν 
τίτλον «Σινεμά—Καμπαρέ». Ό κ. Πλέσσας 
παρουσιάζει ένα θαυμάσιον τύπον Μενιδιάτου 
αισχροκερδούς. Μέ έξαιρετικήν συμπάθειαν έ- 
χαιρετίσθη ή έμφάνισίς τής Σάσας Λάμπη, ή 
δποία ώ; σταφίδα καί ώ; μονόφραγκο υπήρξε 
χαριεστάτη.

—'Ο κ. Γρ. Ξενόπουλο; διεσκεύασεν είς φάρ
σαν έν χαριτωμένον Ρωσσικόν διήγημα τοΰ
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Τσίχωφ. Ώς έδήλωσεν δ Ιδιος, τό οιήρεσε είς 
σκηνάς καί έλληνοποίησε τά ονόματα. 'Ο κ. 
Άστβριάδη; προσεκόλλησε μερικά τραγούδια, 
τά όποια δέν έχουν καμμίαν σχέσιν μέ τδ κεί
μενον. Ό τίτλος τοϋ πρωτοτύπου «'Η φωτογρα
φία τοϋ λοχαγοΰ» έγεινε «ό Ντϊνος γυναίκα» 
καί επειδή τό παίζει ό Ηλέσσας έπαίχθη υπό 
τόν τίτλον «Ό ΙΙλέσσας γυναίκα». Συχνά δ κ. 
Πλέσσας ύποδύεται γυνκικειον πρόσωπον, κα’. 
τώρα δέ παρουσίασε τόν τύπον τής μεταμφιέ- 
σεως άρκετά κωμικόν είς τάς άπιθάνους σκηνάς 
αϊτινες περί τό φΰλον του συμβαίνουν.

— Είς τό αυτό θέατρον έδόθη ή εκατοστή 
παράστασις τοϋ «Φιόρε τοϋ Λεβάντε» τοϋ κ. 
ϊενοπούλου. Παρεστάθη τό πρώτον ύπό τοΰ κ. 
Πλέσσα τφ 1914, έπαίχθη έπί 25 εσπέρας. 
Άλλας τόσα; έπαίχθη εϊς Αθήνας κατά τά 
τρία κατόπιν έτη, τάς δέ υπολοίπου: άνά τάς 
έπαρχίας.

Θέατρον Παηάίωάννου.
Νέα έπαίχθη Βιεννέζικη όπερέττα, ή «Ζων

τοχήρα- τοΰ Λέο Φάλλ, τοϋ συνθέτου τής 
•Πριγκηπίσσης τών δολλαρίων» Έχει άρκετήν 
αισθηματικότητα, ολίγον πνεύμα, εν λικνιστι- 
κόν βαλς ώς λάϊτ—μοτίβ, καί τραγούδια Όλ- 
λανδέζικα. 'Η έκτέλεσις πρισέκοψεν είς τήν 
έλλειψιν έπαρκοΰς καί καταλλήλου προσωπικού.

Ό κ. Σακελλαρτάδης έμελοποίησε τόν Βα- 
πτιστικόν τής κυρίας» μίαν άπό τάς μεγαλειτέ- 
ρας έπιτυχίας τοϋ θιάσου Κυβέλης. Ή μουσική 
έργασία τοϋ κ. Σακελλαριάόου είνε γνωστή. 
Δέν έχει καμμίαν πρωτοτυπίαν, άλλ’ είνε έπι
τυχής έκλογή ξένων μελωδιών μέ τινας παραλ
λαγές έπί τό άπλούστερον. Μουσική αίσθημα

Τ! ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
6ΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Είς τήν Έλληνογαλικήν έκθεσιν τοΰ Ζαππείου. 
έκτος τών Γαλλικών, άγορασθέντων σχεδόν όλων, 
ήγορασθησαν καί τά εξής Ελληνικά έργα: <30 ή μιση
τού Α. Χρηστοφή, «Πρός τήνδύσιν» του Β. Μαγιά- 
ση καί <Ή ΰψωσις της σημαίας» τοΰ Κ. Φωσκόλου 
ύπό τοΰ κ. Α. Παληοϋ.«’Η θάλασσα» τοϋ Κ. Παρμέ
νη, «Κατσίκα καί παιδί» τοΰ Ε. θωμοποϋλου καί 
«ΓΙαστελλίνη» τοΰ Γ. Ζευγώλη ύπό τοΰ κ. Α. Ζφγρα- 
φου. «Τοπεϊον ’Αττικόν» τοϋ θ. Τριανταφυλλίδον, 
«Σκοινά» τοί Δ. Στεφανοπούλου καί 'Περασμένα με
γαλεία» τοΰ Δ. Μπραεοα ύπό τοΰ κ. Γ. Φουζέρ. «Φι
λάρεσκος» τοΰ θ. Λαζαρή, «Άπ- τ’ ακρογιάλι μας» 
τοΰ Λ. Ζφγράφου καί « Έθελ» τοΰ Σ. Παπαπανα" 
γιώτου ύπό τοΰ κ. Ν. Γορύλλου. «Χιονισμένη ’Αθή
να», «Σταφύλια» καί «Ψάρια» τοΰΛ. Γεραλή ύπό τοΰ 
κ. Σ. Κοντοΰ. «Κοντά ς’τό τζάκι· τοΰ II. Βυζαντί- 
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τική, ευχάριστος, ζωηρά,ευπειθής πρός τήν με
γάλην τροφοδότειραν μουσικήν τής ασυναγώ
νιστου Βιεννέζικης όπερέττα;.

■Λαοϋτ
ΈπαΙχη καί έδώ έπιθεώρησις, τό «Αγκάθι* 

τοΰ κ. Μ. 'Αρμακόλλα, μέ μουσικήν τοΰ κ. Ν. 
Λάβδα καί μέ πρωταγωνίστριαν την κ. Δια
μαντή. Μερικά νούμερα, λαϊκής μορφής, ήρεσαν.

θεατρικοί ειδήσεις
Προαναγγέλλονται νέα πρωτότυπα έργα: 

Μελά, «Ό Γάμος τής Όλγας*. —Βώκου «'Η 
Γή τής επαγγελίας». -Άσπρέα, «Τά Νύχια τής 
γάτας*. — Βουτυερίδου, « Ηλιογέννητη».—Βρα- 
χηνοϋ καί Σερουΐου «Οί άρραβώνες τής Τζί- 
νας».—Ε. Νεγρεπόντη, «Βράδυ».—Δαραλέξη, 
«Κλεοπάρτα*. — Ε. Ζωγράφου, μονόπρακτα «Τό 
στοίχημα» «Τό χρυσό σκέπασμα», «Ή Άνοι- 
ξι . -Μίχα, «Άνδρας ή γυναίκα:».—Συναδι- 
νοΰ, «Τά μήλα τών Σοοόμων». — Παξινοϋ «Ό 
Άδάμ». — Τσοκοπούλου, «Ξανθές . . . Μελα- 
χροινές*.-Βεάκη, II «Ρηνοΰλα». —Κοκκίνου, 
«Χαμένη».

— Πρόκειται ό Σύλλογος τών θεατρικών συγ
γραφέων νά άποκτήση Ιδιον θίασον, δστις θά 
παριστάνη άποκλειστικώς 'Ελληνικά έργα, καί 
ξένα μόνον ενόσω δέν υπάρχουν 'Ελληνικά. 'Ε
πιτροπή θά κρίνή τά υποβαλλόμενα έργα- δσα 
έγκριθοϋν Οά παριστάνωνται ύποχρεωτικώς 
πέντε φοράς, καί έάν επιτύχουν, περισσοτέρας. 
Οί συγγραφείς θά λαμβάνουν 15 τοϊς ο)ο. Κε- 
φάλαιον έξευρέθη μέχρι τοΰδε 100,000 δρ.

ου, «Πρό τοΰ ύπνου» τοΰ θ. Λαζαρή, «Τό ολόφωτο 
ποτήρι» τοΰ Δ. Μπισκίνη. ύπό τοΰ κ. Α. Χρυσοχοιδσυ 
«Τό χανουμάκι» τοΰ Λ. Χρηστοφή καί «’Από τόν 
Βασιλικόν κήπον τής Φ. Δήμα ύπό τοΰ κ. Γ. Μα- 
νούση. «Τό νησί» τού Κ. Παρθένη καί «Δοκίμιον 
ψυχής» τοΰ Μ. Τόμπρου ύπό τοΰ κ. Γ.Ήσαΐα. «Δυσις 
τοϋ Μ. Άξελοΰ καί «Τά δύο αντίθετα» τοΰ Δ. Μπι- 
σκίνη ύπό τοϋ κ. Ν. Α. Πετσάλη. -Τοπεϊον» τοΰ Ν. 
Λύτρα καί «Μοναστήρι τού ΙΙορου» τοΰ Α. Κογεβίνα 
ύπό τοϋ κ. Δ. Καλβοκορέση, «Ή Μεγαρίτικη, αΰλή» 
τοΰ Ν. Άσπρογέρακα ύπό τού κ.Σ. Βαφειαδάκη. «Ή 
παπαρούνες» τού Ο. Περιβαλάκηύπό τοΰ κ. Πετρίτση, 
• ’ΙΙ θημωνιές » τοΰ Ν. Όθωναίου ύπό τού κ. Β. 
Μπένση. «Ό Μυστράς» τοΰ Λ. Κογεβίνα ύπό τοΰ 
ύπουργείόυ τής Συγκοινωνίας. «Ή πόλις Θήρα» τοΰ 
Λ. Κογεβίνα ύπό τοΰ κ. ντέ Μπιγύ. «Φαληρική άνα- 
τολή» τοΰ Ν. .Ασπρογέρακα ύπό τού κ. Θ. Πετρακο- 
πούλον. «‘Απ’ τήν Κολοκυθοΰ τοϋ Ν Άσπρογέρακα

ύπό τοΰ *· A. Α. «‘Η γάτα» τοΰ Λ. Βυζαντίου ύπό 
τής κ. I. Μ ταράκη. «Τό κεφάλι» τής Ε. Σταύρακα 
ύπό τής κ. Χατζηκυριάκου. «Τό κουνέλι» τοΰ II. Λύ
τρα ύπό τοΰ κ. Γ. Πετρίτση καί -Χιονισμένοι στέ- 
γαι- τοΰ Δ. Μπραέσα ύπό τοΰ κ. Β. Κουρεμένου.

— Ό εφοπλιστής κ. Πάρις Ροΰσος προσέφερεν 
25,000 δρ. διά τήν κατασκευήν μαρμάρινου μνημείου 
«συμβολίζοντος τήν πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν ευ
γνωμοσύνην τοΰ Έθνους». Άλλ’ δ κ. Πρωθυπουργός 
φρονών ότι «άξιοι μνημείων εΐνε μόνον εκείνοι ών 
έληξεν καί ίσιέφΟη όριστικώς ή έν τφ άγώνι θη
τεία» ύπέδειξεν δπως τό προσφερδέν ποσόν διατεθή 
ύπέρ ένός τών αναμνηστικών μνημείων, τά όποια θά 
ίγερθοΰν διά τήν Εκατονταετηρίδα τής Έπαναστά
σεως.

— Ό γλύπτης κ. Μ Τόμπρος ετοιμάζει νέον έρ
γον έμπνευσμένον άπό τήν φρίκην τού πολέμου. Τό 
πρόπλασμά του εΐνε μία γυμνή γυναίκα, είς τό πρό
σωπον τής όποιας φαίνεται ό πόνος τοΰ πολέμου.

— Συνεστη έπιτροπή έκ τών κ. κ. Κογεβίνα, Παρ
μένη, θ. θωμοπούλου καί Λάμψα διά νά υπόδειξη 
έργα Βυζαντινής καί νεοελληνικής τέχνης, τών ό
ποιων αντίτυπα νά διανεμηθούν είς τά σχολεία πρός 
διδασκαλίαν τής Τέχνης. Είς τήν αύτήν επιτροπήν, 
συμπληρουμένην διά τών κ. κ. Δελμούζου καί Δρο
σίνη άνετέθη ό καταρτισμός έργων διακοσμητικών 
διά τά σχολεία τής δημοτικής καί μέσης Εκπαιδεύ
σεις, τά όποια θά παραγγελθοΰν εΐς καλλιτέχνας 
πρός έκτέλεσιν.

— Ό ζωγράφος κ Λ. Κογεβίνας, όστις υπηρετεί 
ώς έφεδρος άνθυπολοχαγός, έπεσκέφθη εΐ; τό μέτω- 
πον τήν Μεραρχίαν ’Αρχιπελάγους καί κατόπιν με
τέβη εις τό "Αγιον ’Όρος.

— Ό κ. Ζ. ΙΙαπαντωνίου διωρίσθη Διευθυντής 
τής Εθνικής Πινακοθήκης, τοΰ μέχρι τούδε τοιού 
του κ. Ίακωβίδου παραμένοντος διευθυντού τής Σχο
λής τών Καλών Τεχνών με τόν τίτλον ισοβίου εφό
ρου τής Πινακοθήκης.

— Τό Έθν. Πανεπιστήμιο»· προεκήρυξε διαγωνι
σμόν πρός άνέγερσιν άνδριάντος είς τόν Καποδί- 
στριαν. Ό βραβευθησόμενος καλλιτέχνης θά λάβη 
διά τήν κατασκευήν 35,000. Είς το δεύτερον άξιον 
λόγου έργον δοθήσεται βραβεϊον 3,000, εΐς δέ τό 
τρίτον 2,000. "Ορος τού διαγωνισμού εΐνε όπως ό 
Καποδίστριας παρίσταται καθήμενος έπί έδρας. Τά 
προπλάσματα δέον νά υποβληθούν μέχρι τοΰ προσε
χούς Μαρτίου.

Κατά τόν ετήσιον διαγωνισμόν τής Σχολής τών 
Καλών Τεχνών έβραβεύθηοαν : Τάξις Γ'. Ζωγραφι 
κής Κοκοτσάκης, Νικολαίδης. -Δ'. Έλ. Καλκανδή 
2-τρατοπούλου.— Τάξις Ε' ΙΙαλαδινός, Γιολδάσης.— 
Γάςις ΣΤ'. Καλοσγούρος, Σταματελάτος. Τάξις Ζ'. 
Ζωρόπουλος. δ. Δανασή.—Τμήμα πλαστικής. Τάξις 
Δ . Τσακαλώτου.—Τάξις ΣΤ’ Μαρινάκη, Δεμίνης.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μελοδραματική σχολή τού Ωδείου, καίτοι αρ
τισύστατος έδωσε χάρις?είς τήν άκαταπόνητον διεΰ- 
θννσιν τοΰ κ. Τριαντάφυλλου δείγματα άλματικής 
προοδευτικής εργασίας· Τό ύλικόν ύπήρχεν έν τφ 
Ηδείφ, έλειπεν δμως ό διδάσκαλος, ό ενθουσιώ

δης καί ικανός, ό όποιο, θά τό «χρησιμοποιεί. Καί 
τό Ώδεΐον ένεπιστεύθη τό δύοκολον αύτό έργον εις 
τόν κ. 'Γριανταφύλλου, είς ον έξ ολοκλήρου οφείλε

ΠΙΝΑΚΟβΗΚΗ

ται ή επιτυχία εής παραστάσεως. Καί άλλοτε ή *ε· 
ράλδΐ) είχε οργανώσει παταστάσεις καθ’ ας έπαιξαν 
μαθήτρια», άλλά δέν έσυστηματοποιήθη ή έργασία- 
ήδη τό Ώδεΐον διά τής συσταθείσης ειδικής σχολής 
επιδιώκει κάτι σοβαρώτερον, νά μόρφωση τά υπάρ
χοντα στοιχεία, ώστε νά δημιουργήση νέον έλλ. με
λόδραμα μέ ακμαίας καλλιτεχνικός δυνάμεις.

Τό πρόγραμμα ήδύνατο βεβαίως νά περιλάβπ νεό
τερα έργα, λυρικώτερα καί δλιγώτερον δισβάστακτα 
διά μαθήτριας. Καί ή διανομή τών ρόλων θα έπρεπε 
ίσως νά ήτο προσεκτικωτέρα, άλλ’ ανεξαρτήτως τών 
επιφυλάξεων αύτών, ένεφανίσθη ή Μελοδραματική 
ως έν συνολον άρκετά Ικανοποιητικόν καί μία απαρ
χή μελλοντικής ευσυνείδητου έργασίας. Έπαίχθησαν 
ή γ’, πράξις τής «Τόσκας» μέ τήν δ. Φ. Πασχάλη, ή 
σκηνή τής »Καβαλερίας» άπό τής εισόδου τής Σαν- 
τούτσας μέχρι τού ’Ιντερμέτζου μέ Σαντούτσαν τήν δ. 
Κοτζιά καί Λολαν τήν δ. Ίατροΰ, α’ι κυριώτεραι 
σκηναί τής α’πράξεως τής «Μανόν» μέ Μανόν τήν 
δ. Μ. Μεσολωρα καί ή δ’πράξις τής «Κάρμεν» μέ 
τήν δ. Μ. Φιλιππίδου. Είς όλας τάς πράξεις αύτάς 
μετέσχε ό κ. Τριαντάφυλλου.

Ή δ. Κοτζιά ώς Σαρλόττα είς τόν «Βέρτερον» 
έδειξε σπανίαν ευγένειαν φωνής καί μορφής, μίαν 
λυρικότητα είς τό τραγούδι καί είχε έκφρασιν έν 
γένει συμπαθεστάτην. Ό κατόπιν ρόλος της είς τήν 
«Καβαλερίαν» ήτο δυσανάλογος πρός τάς δυνάμεις 
της. Ή δ. Άναγνωστοπούλου είς τόν δευτερεύοντα 
ρόλον τής Σοφίας πολύ καλά έπαιξε, με ζωηρότητα, 
έχει δέ φωνήν ήτις καλλιεργούμενη 0ά άποβή πολύτι
μος. Ή δ. Πασχάλη εΐς τό δύσκολον μέρος τής Τό- 
σκας έδειξε χαρίσματα δραματική; φωνής, ή όποια 
εΐνε άξία πολλής έκτιμήσεως διά τήν ακρίβειαν, τήν 
σταθερό .ητα καί έκτασιν. Μόνον είς τάς κινήσεις ήτο 
άδεξία.

Η δ. ’Ιατροί, γεμάτη χάριν καί δροσιάν, ώς Λό- 
λα είς τήν Καβαλερίαν όχι μόνον έτραγούδησε έκτά
κτως καλά, άλλά καί ΰπό έποψιν ήΟοποιίας, ήτο έξαι- 
ρετικώς έκφραστική. Έπαιξε μέ πολλήν ελευθερίαν, 
ώς καλλιτέχνις έξ επαγγέλματος, Ή δ. Μεσολωρα 
ώς Μανόν είχε τήν μεγαλειτέραν επιτυχίαν. Έτραγού
δησε πολύ εύμορφα, ήτο πολύ μελετημένη καί είχε- 
στιγμύς άληθινής καλλιτέχνιδος. Ή δ. Φιλιππίδου 
ώς Κάρμεν, βοηθούσης καί τής μορφής της, έκαμεν 
ό,τι ήμποροΰσε. Περισσότερονάπό τήν φωνήν της ήρε
σε τό παίξιμόν της.

Ό κ. Τριανταφύλλοϋ καίτοι είχε τόν ηρωισμόν έκ- 
τός τής κοπιώδους φροντίδος δι’ όλα. καί τήν σκηνο
θεσίαν άκόμη, νά έμφανισθή είςπέντε κατά συνέχειαν 
διαφόρους ρόλους. ΙΙροσεπάθησε φιλοτίμως νά τούς 
κράτηση. Είς τήν «Καβαλερίαν» με τήν οποίαν έκα
με τό debut του είς τήν Όπερά Κωμίκτών Παρισίων 
έπαιξε κατά τάς παραδόσεις τής Γαλλικής σχολής- 

’Ανώτερος δμως ύπήρξεν είς τήν Μανόν, ώς άοιδός 
καί ώς ήθοποιός. Τό τραγούδι του, συμπαθητικόν, 
λυρικόν καί εις τάς δραματικός σκηνάς, ή Απαγγελία 
του τελεία, ή σκηνική του έμφάνισίς τεχνική.

Έκ τών άλλων άνδρών, ό βαρύτονος κ. Κορωνάκης 
δίδει τάς περισσοτέρας ελπίδας άναδείξεως.

Καί μία παρατήρησις.Αί παιχθεϊσαι σκηναί έτραγου- 
δήθησαν είς τρεις γλώσσας. ’Ελληνικήν, Γαλλικήν 
καί ’Ιταλικήν. Καί τόπεριεργότερον ότι Ιταλικόν έρ
γον έψάλη είς Γαλλικήν μετάφρασιν. Διατί όχι είς 
'Ελληνικήν; ίσως μάλιστα δλα έπρεπε νά παιχθονν έν
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μεταφράσει, θά ήτο ευχερέστερου χαί διά τούς παίζον
τας, άλλά μετάφρασιν έννοούμεν καλλιτεχνικήν καί 
δχι σάν τάς άπελπιστικάς μεταφράσεις τοΰ Έλλ. 
μελοδράματος.

Ή διάκοτμος, αί έ.'δομασίαι. έν γένει ή σκηνοθε
σία μέ πολλήν έπιμέλειαν καί προσαρμογήν είς τά 
παίζόμενα έργα.

Ή ορχήστρα υστέρητεν. Ύπήρξεν αισθητή ή απου
σία τοΰ κ. Μαρσίκ.

—Εί; τά «'Ολύμπια· έδόθη ύπό τοϋ βαρυτόνου κ. 
Γ. Βλαστάρι] συναυλία. 'Αδιαθετών ό νεαρός καλλι
τέχνης μόνον μέρος τοϋ προγράμματος του ήδυνήθη 
νά έκτελέσ]]. Τό συνεπλήρωσεν ή κ. Ρεβέκκα, συνέ- 
πραξαν δέ ή βιολίστρια δ. Φωτιάδου ή όποία έπαιξε 
τήν Ρομάντίαν τοϋ Σβέντεν καί τήν«Μέλισσαν· τοϋ 
Σοϋμπερτ καί ή τό πρώτον έμφανισθεϊσα νεαρά κλειδο- 
κυμβαλίστρια δ. Φούλα Μπούκα τελειόφοιτο; τοϋ Ω
δείου, έκτελέσασα μέ επιτυχή χρωματισμόν τήν 
Nocturne καί Fantaisis Improptu τοϋ Σοπέν. καί 
τήν Ραψωδίαν τοΰ Μπράμ; μέ πολλήν ευχέρειαν.

— ΕίςτόΒασιλικόν θέατρον έγένετο... κεκλεισμένων 
τών θυρών έπί τή λήξει τών μαθημάτων της Δραμα
τικής σχολής τοϋ ‘Ωδείου έπίδειξις έν εϊδει εξετάσεων 
τών μαθητών καί μαθητριών. Ιίαρεστάθη ή «Μονά- 
κριβη» τού κ. Ξενοπούλου, μέ πολλήν έπιτυχίαν 
κατά τήν ένορκον βεβαίωσιν τοϋ ίδιου κ. Ξενοπούλου 
δστις άνεκάλυψεν έν τη κριτική του δτι πρόκειται 
περί άξιοσημειώτων τα?, ά ν τ ω ν. Τόν κυριώτερον 
ρόλον ΰπεδύθη ή τελειόφοιτος δεσποινίς Φωφώ 
Μπατιστάτου, ή όποία έπαιξε μέ χάριν καί φυσικό
τητα. λί δεσπ. Μαρία Μπενή Ψάλτη,Θ. Παπαγιαν- 
νοπούλου καί Μ.Παπανικολάου έπαιξαν τά δευτερεύ- 
ονια μέρη. Έξαιρετικώς κα?αά έπαιξεν ό πρωτοετής 
μαθητής κ. Κοπανάς τόν ρόλον τοΰ Ριρή.

— Κατά τάς απολυτηρίους εξετάσεις τοϋ Ίΐδείου 
"Αθηνών, ελαβον δίπλωμα σολίστ μέ ιόν βαθμόν 
• άριστά» αί δεσποινίδες Μαρία "Λ. Φωκά είς τήν 
μονφδίαν, Μαρία Ν. Βασιλάκη είς τό κλειδοκύμβα 
λον. Άγγελ. Α. Τσακασιάνου είς ήν μονφδίαν, Μα
ρία Λ. Φιλιππίδου είς τήν μονφδίαν, καί ή δεσποι
νίς Πηνελ. II. Καμάρα είς τό κλειδοκύμβαλον. Μέ 
τύν βαθμόν «άριστα· οί κ. ·*. II. Β. Παπαθημητρίου 
είς τόν πλαγίαυλον, Φιλ. Γεωργιάδή; είς τύ βιολίον 
καί Κ. Δ. ΙΙαπαδηιιητρίου είς την μονφδίαν.

ΙΙτυχίον διδασκαλίας ελαβον οί κ. κ. Ν. Δ. Παλ- 
λαδινός είς τό τρομπόνι, Β.Δ. Κονρμπέλλη; είς τήν 
φδικήν, Φ. Νικαρούσης είς τό κλειδοκύμβαλον- καί ή 
δίς Μαρ Α. Λασποπούλου εϊς τήν "ιίδικήν.

Χρυσοϋν μετάλιον(Άνδρέου καί ’Ιφιγένειας Συγ- 
γροΰ) έλαβον ή δ. Μαρία Φωκά τής μονφδίας I τάξις 
Κας Ν.Φωκά). Άργυρούν ή δεσποινίς Μ-ιρία Βασιλά- 
κη τοϋ κλειδοκυμ.(τάξις κ. Μ. Βελουδίου). Χαλκοΰν 
αί δεσποινίδες 'Αγγελική Τσακασιάνου τής μονφδίας 
(τάξις κυρίας Φωκά) Μαρία Φιλιππίδου τής μονφδίας 
(τάξις τής κυρίας Φωκάΐ καί ό Κ. Β. Παπαδημητρίου 
τού πλαγιαύλου (τάξις κ. Ν.Παπαγεωργίουι.

—Κατά τήν έπίδειξιν τής Δραματικής σχολής τού 
«ΙΙειράίκοΰ συνδέσμου» έπαίχθη ή «Καρδερίνα» τού 
κ. Δημητρακοπούλου ύπό τού κ. ΓΙαπαχριστοφίλου 
καί τών δεσποινίδων 'Ισμήνης Βώκου, ή όποία έπαι
ξε με χάριν καί ακρίβειαν,καί Αλίκης Τσαμαδοΰ καί 
ή χαριτωμένη κωμωδία «Άβεσαλιόμ» μέ πολλήν φυ
σικότητα υπό τών δεσπ. Κοκόρου, Τσιμωνίδου καί 
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Τσαμαδοΰ Ή διδασκαλία τής καθηγητρίας δ. Ξ. Κα- 
νελοπούλου άπεδείχθη ικανοποιητική.

—Είς τό Ωδεϊον Πειραιώς έ?.αβον πτυχίον κλειδο- 
κυμβάλου αί δεσπ. X. Φίλωνος, Κωνσταντινίδου καί 
Μ. Κανδρή. δίπλωμα δέ μονφδίας ή δ.Λ. Άγελάστου.

— Έπί τή Εθνική εορτή τών Γάλλων έδόθη είς 
τά ·‘Ολύμπια» καλλιτεχνική έοπερίς διοργανωθεϊσα 
ύπό τού ■ Έλληνογαλλικοϋ Συνδέσμου» έπιμελεία δέ 
τοϋ κ. Ψαρούδα. Αί ήνωμέναι Στρατιωτικαί μουσι
κοί έπαιξαν τό γνωστόν εμβατήριου τού Πλάνκετ καί 
τήν Εισαγωγήν τής «Πατρίδας» τοΰ Μπιζέ, ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Καλομοίρη. Παρουσίασαν έν σύνο- 
λον;λίαν ευπρόσωπον,συνετέλεσε δέ εις τοΰτο ή νεωτε
ριστική δ.εύθυνσις τοΰ νέου αρχιμουσικού. Ή δ. 
Ήλεκτρα Γεωργά έτραγούδησε τήν «Βιβαντιέραν» τοϋ 
Γκοτάρ καί ό Τριανταφύλλου τόν "Υμνον τής Γαλ
λίας, ποίημα του Ούγκώ μελοποιημένου άπό τόν 
Μπουσσέ. Δύο ποιηταί οί κ.κ. Πολέμης καί Φωτιάδης 
ύμνησαν εις στίχους τήν Γαλλίαν. Ή δεσποινίς Δα
μασκηνού απήγγειλε αριστοτεχνικά;; τά «Λευκά χειρό
κτια» τό ωραίου ποίημα τό όποιον ένεπνεύσθη ό 
δραματικός συγγραφεύς Μπατάϊγ έκ τής θαυμαστής 
θυσίας μαθητών τής στρατιωτικής σχολής τοϋ Σαίν 
Σύρ οί όποιοι όλοι μέχρις ένός,φοροΰντες λεπτά γάν
τια, έπεσαν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης κατά τήν 
έναρξιν τοϋ πολέμου. Ή δεσπ. Δαμασκηνού ήτις 
απήγγειλε καί έν Γαλλικόν ποίημα τού κ. Ροδοκανά. 
κη,—άνεδείχθη υπέροχος είς έκφρασιν. Δέν άπήγγει- 
λεν απλώς, έζωντάνευσε, έζωγράφησε, παρέστησε ήμ
πορεϊ νά είπή τις τά ποιήματα αύτά μέ τήν παλ- 
λομένην φωνήν της καί τάς πλαστικά; κινήσεις τών 
χειρών. Ό κ. Τριανταφύλλου έπαιξε μέ τήν δεσποιν. 
Καρατζά μίαν σκηνήν τής β' πράξεως τής Μανόν, μέ 
τήν δ. δέ Γεωργό σκηνάς έκ τής Κάρμεν. Ή δ. Κα
ρατζά έτραγούδησε μέ λεπτότητα καί συμπάθειαν, ή 
δ. Γεωργά έδειξε άγνωστα ίως τώρα χαρίσματα ηθο
ποιίας· ή φωνή της είιαι φωνή θεάτρου* έχει τά 
πλεονεκτήματα τής ευστροφίας.ΊΙ διωδία τής Κάρμεν 
προεκάλεσεν ενθουσιώδεις εκδηλώσεις τού ακροατη
ρίου. Ό κ. Τριανταφύλλου, εί: ον οφείλεται καί ή i 
σκηνοθεσία, έψαλε μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Τό ωραιό
τερου καί θεαματικώτερον μέρος τής εορτής έπεφυ 
λάσσετο εί; τό τέλος. Στρατιωτικό χορωδία, έχουσα . 
έπί κεφαλής ιόν κ. Τριανταφύλ/.ου καί τήν δ. Γεωργά I 
έτραγούδησε τή συνοδείρ τή; μουσική; τό -άσμα ιή; 1 
άποχωρήσεω;» τοϋ Μεχιλ, τήν Μασσαλιώτιδα καί τύν I 
Έλλ. ύμνον. Είς έκάστην έκτελεσιν είς το βάθος τής 
σκηνής ένεφανίζοντο tableaux — vivants. Είς τό έν I 
Γάλλοι στρατιώται έτοιμοι άπό τοϋχαρακώματος πρό; ί 
έφοδον, εί; τύ άλλο, "Ελληνες στρατιώται άφυπνι- 
ζόμενοι παρελαύνουν ύπό τούς ήχους σαλπίγγων. Αί ί 
εικόνες έφωτίζοντο μέ ωραίου; συνδυασμούς χρωμά- ί 
των χαραυγής ριπτομένων ύπύ εννέα προβολέων.

— Ή καλλιτέχνις δεσπ. Βιβιανή Λαμπελέτ, κόρη 1 
τού συνθέτιυ κ. Ναπ. Λαμπελέτ, έτιμήθη μέ τύ | 
μετάλλιον τής Μουσικής ‘Ακαδημίας τοϋ Λονδίνου. I

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Έν Σαλαμϊνι άνέλαβε τό ‘Αρχαιολογικόν Τμήμα 

τήν άνασκαφήν τής άρχαία; πόλεως. Σώζονται εκεί, 
ώς φαίνεται, έπί τής χερσονήσου τής ΙΙούντας καί 
παρά τόν λιμένα τοΰ Άμπελακίου πλεϊστα λείψανα 
τής αρχαίας πό?.εως. ήτις ήτο κατά σχέδιον δοθέν 
ίσως ύπ’ αύτοϋ τοϋ διααημοτάτου άρχιτέκτονος πόλε
ων Ίπποδάμου τού Μιλησίου. Ήδη διά τής μικρός 
εργασίας, ήτις έγινεν,άπεκαλύφΰησαν τρεις τών πυλών 
τοΰ άρχαίου τείχους, άνειρέθη δέ πιθανότατα κυί ή 
θέσι; άρχαίου Ιερού θεού τίνος καταχθονίου, ϊσως 
τής Βενδίδος, υποδεικνυόμενου ύπό αριθμού τίνος α
ναθηματικών βάθρων, τεμαχίων αναγλύφων μετά πα
ραστάσεων ΰφεως καί μιάς επιγραφής άρτιας, δι' ής 
άπονέμονται υπό τίνος «Κοινού θιασωτών» (συλλόγου, 
είδους ά δ ε λ <ρ ό τ η τ ο ε,τής οποίας κύριος οκο- 
πό; ήτο ή λατρεία θεού τίνος, ώς σήμερον τών άγιων) 
τιμαί εις μέλη τού θιάσου, εις τά όποια άνετέθη ή 
έπιμέλεια τών θυσιών καί τών λοιπών έργων τού 
Σι?.λόγου.

—Ήρχισαν πλησίον τής αρχαίας Τεγέας καί έν θέ
σει Κερασίτσα άνασκαφαί πρός άνακάλυψιν τοϋ άρ
χαίου ναού τής Άρτέμιδος. Έν τή τοποΰεσίφ ναύτη 
άνεκαλύφθησαν πρό έτών πήλινα ειδώλια, έκ τούτου 
δέ εικάζεται δτι έκεϊ εύρίσκεται ό ναός.

—ΙΙερατωθεισών τών έν Μιστρρ. επισκευών τού 
ναού τής Περιβλέπτου ό μηχανικός κ. Όρλάνδο; με
τέβη είς Λυκοσούραν διά τήν επισκευήν τού αυτό
θι Μουσείου.

— Έν Έλευσϊνι έπανελήφθη.δαπάνη τής Αρχαιο
λογικής Εταιρείας,ή άνασκαφή τοϋ ‘Ιερού τής Δήμη- 
τρος. Συμπληροΰται ήδη ή άποκάλυψις τών άρχαιο- 
τάτων κτισμάτων-καιά τό πλεΐστον ιδιωτικών οικημά
των συγχρόνων πρός τόν πρό τών χρόνων τοϋ ΙΊεισι- 
στράτου ίδρυθέντα ναόν τής Λήμητρος, άτινα, άφο. 
κατόπιν άνεκαινίσθη καί έμεγεθύνθη ό ναός καί έπε- 
ξετάθη ό ιερό; περίβολος, περιελήφθησαν έντό; τού
του καί έπεχώσθησαν.

Έκ τής μέχρι τοΰδε γενομένης άνασκαφή; έν τφ 
περιβόλφ τοΰΊεροϋ ευρέθη τό δριον τής πλακοστρώ
σει·!; τών μεγάλων προπυ?.αίων. Έπίσης, κίτωθεν 
τής στοάς τού Φίλωνος καί τοϋ άρχαίου περιβόλου 
τών Πεισιστρατιδών καί ακριβώς παρά τό περιτείχι
σμα τοϋ Περικλεούς, άνεκαλύφθησαν τά θεμέλια άρ
χαίου οικοδομήματος άγνωστου μέχρι τής στιγμής 
χρήσεως, κτισθεντος πιθανώς πρό τής έποχής τού 
Περικλεούς.

Είς τό μέρος τούτο θά εξακολουθήσουν αί άνα
σκαφαί πρός άνακάλυψιν νέων στοιχείων διά τόν 
καθορισμόν τής χρήσεως τοϋ οικοδομήματος.

Πρός άποκάλυψιν τών άρχαίων οικοδομημάτων 
θά κατεδαφισθή ό έκεϊ πλησίον εύρισκόμενος τοϊχος 
χρονολογούμενος άπό τών Ρωμαϊκών χρόνων. Πρός 
δέ τό έξωτερικόν μέρος τού μεσημβρινού περιβόλου 
εξακολουθούν αί άνασκαφαί πρό; εϋρεσιν τοΰ τέρμα, 
τος αύτοϋ. Τέλος ύπύ τήν ανατολικήν γωνίαν τής 
στοάς τοϋ Φίλωνος άνεκαλύφθη μακρά πύλη, μεσαιω
νικής έποχής, έχουσα σπουδαίαν αρχαιολογικήν ση
μασίαν. Αί άνασκαφαί θά έξακολουθήσουν ύπό τήν 
έπίβλεψιν τού κ. Κουρουνιωτου.

— Έν θέσει Πύργος, παρά τύ Ηράκλειον τής 
Κρήτης, άνεσκάφη μέγα; θολωτός τάφος προμυκη- 
ναϊκός, τών χρόνων τής λεγομένής πρωτομινωικής 
περιόδου. Ό τάφο; ήτο άσύλητος καί ήτο, πλουσιό

τατος. Άνεκαλύφθησαν έν αύτφ είκοσι πήλινοι νε
κρικοί λάρνακες, έντό; τών οποίων ήσαν τεθαμμένοι 
Ισάριθμοι τουλάχιστον νεκροί, εκατόν πεντήκοντα 
σημαντικότατα πρωτομινωικά αγγεία, πολλά τών 
όποιων πρωτοφανή, ικανά πρωτογενή ειδώλια, χαλκά 
εγχειρίδια καί πολλά χρυσά κοσμήματα. Διετάχθη ή 
συνέχισις τής άνασκαφή;.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Δωδεκαετίαν συμπληροϊ μέ τόν έφετεινόν τόμον τό 

«Μικρασιατικόν Ημερολόγιο ν» τής 
έν Σάμω γνωστότατης ποιητρίας δ. Ελένης Σβορω- 
νου. Παρά τάς δυσμενείς στνίήκας διωγμών καί πο · 
λέμου, κατόρθωσεν ή φιλότιμος έκδότις [νά τό κρα- 
τήση εί; τήν περιωπήν ’Αθηναϊκού ημερολογίου. Καί 
ό έφετεινός τόμο; δέν υπολείπεται είς έκλεκτικότητα 
ύλης, χάρτου καί εικόνων. Ξεχωρίζομεν τά πεζό 
γραφήματα τών κ. κ Σταματίου, ΠαρορίτΟ·.·, Βαρ. 
δουνιώτου καί τά ποιήματα τής δ. Σβορώνου.

.. , W ,
Έξεδόθη μέ κομψότατου εικονογραφημένοι’ έξώ- 

φυλλον τό «Ξενητεμένο αηδόνι», τό .όποιον έτυχε 
α' επαίνου κατά τόν διαγωνισμόν τοΰ «Αθηναϊκού 
τραγουδιού». Είνε μία πολύ εύμορφη καί αισθημα
τική σύνθεσις τής καί έ'ί άλλων μουσικών εμπνεύ
σεων γνωστής καλλιτέ/νιδος δεσποινίδος Έ ρ η ς 
Καβαλιέρου — Μ α ρ κ ο υ ΐ ζ ο υ.

V
Έξεδόθη νέον τεύχος (1—4 τοΰ ΣΙ” τόμου) τοϋ 

Δελτίου τοΰ ‘Εκπαιδευτικού Ό
μιλο υ. Περιέχει τήν διάλεξίν τοΰ κ. Παλαμΰ 
πώ; τραγουδούμε τόν θάνατον τή; κόρης, μελέτην 
περί τή; γλώσσης κατά τό 191-1—1916 τοϋ κ. Τριαν- 
ταφυλλίδου, περί μεταφράσεως τών κ?.ασικών τοϋ 
κ. Δελμούζου. περί τή; Ελληνικής μουσικής εί; 
τά σχολεία τής δ. Λογοθέτου κ.λ.π.

‘Υπό τόν τίτλον «Κιπάρισσο; Στέφανος 1&57— 
1917» έξεδόθη ύπό τού 'Εθνικού καί Καποδιστριακοϋ 
Πανεπιστημίου, τής Ελληνικής Βιοτεχνικής Εται
ρείας καί τοΰ Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου 
αναμνηστικόν τεύχο;«είς ένδειξιν τιμής πρό; τόν αεί
μνηστον Κνπάρισσον Στέφανον» περιλαμβάνον τάς 
γενομένας προσφωνήσει; κατά τήν ήμέραν τής κη
δείας, ώς καί τούς έκφωνηθιντα; ?.όγου; κατά τό έν 
τφ «Παρνασσφ» τελεσθέν επιστημονικόν μνημόσυ
νου. Τό αναμνηστικόν τοΰτο τεύχος δίδει ζωηρόν 
εικόνα τής έπιστημονικής καί κοινωνική; δράσεως 
τού προώρως άποθανόντο; έξοχου έπιστήμονος.

Λ
Νέον ογκώδες τεύχος έκ 350 σελ. έξεδόθη τών’Αλε- 

ξανδριανών «Γραμ μάτω ν» δι’ ού συμπληροΰται 
ό τέταρτο; Τόμος. Περιέχει πυκνήν λογοτεχνικήν 
εργασίαν τών νέων λογίων, τής Αίγύπτου κυρίως. 
Έκ τών περιεχομένων άναφέρομεν μελέτην τού κ. 
Ούράνη περί Μπωντελαίρ συνοδευομένην άπό μετα
φράσεις ποιημάτων του ύπό τοϋ κ. Κλ. Παράσχου, 
μελέτην τοϋ κ. Σικελιανοϋ περί Ροντέν, μεταφράσεις 
τών ποιημάτων τοΰ Μωρεάς ύπό Τέλλου "Αγρα, εν 
διήγημα —Ό Σκέλεθρα;—τοΰ κ. Νικολαϊδου, σκέ
ψεις τοΰ κ. Βρισιμιτζάκη περί Τέχνης καί ’Αλή
θειας. Πολύ ενδιαφέρον έχουν τά κριτικά σημειώ
ματα. Τί κρίμα όμως νά είνε γραμμένα είς τό πλέον 
άκαλαίσθητον μα?.λιαρόν ιδίωμα. Καθιστφ σχεδόν ά
χρηστον τόσην έργασίαν.



ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Η ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΓΘΗ Ι'ΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν .... Δρ. 6.000.000Καταβεβλημένον ........... β 1.500.000Άπο&εματικόν.............. » 1.820.000
ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

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

—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
—Πωλεΐ καί αγοράζει παντός εϊδόυς χρεώγραφα καί λαχειοφόρους ομολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί καταθέσεις τα

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

Γενικός Διευ&υντής Δ. Λ0ΒΕΡΔ02

ΑΑΧΕΙΟΝ Ε0ΝΙΚΟΥ Μϊ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΪΗΕ ΕΛΛΑΑΟΣ
1918—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ έκάστην ) ’Εκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,ρ00
κλήρωσιν ) Παρέχονται κέρδη είς 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων τιμαται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

Κ€ΡΔΗ εΚΑΣΤΗΞ TQN ΚΛΗΡ9Σ€9Ν

Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
β άπό 1,000 6,000

15 » * απο 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 τέταρτη 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, πώλου με να άντί τεσσάρων 
δραχμών ϊσχύοντα δι’ όλόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεθώσινείς τέταρτα γραμματίου, 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ί) πληρωμή έντόςτριών μηνών άπό τής κληρώσεως παραγράφονται 
υπέρ τοϋ Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

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

Διάπάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοΦ 'Ε&νικοϋ Στόλου καί τ&ν ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝ ΑΣ

Τύποις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΔΑΖΟΥΔΑΚΗ — ΕνριπίΔον 3 *Αρι». Τηλ. 11-99.


