
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ίΤΟΣ ΙΗ' 

’ΕΤΧΟΣ 212-213 

>ΚΤΩΒΡΙΟΣ—ΝΟΕΜΒΡΟΣ 1918

AGHNAI
Όόός Χαριλάου Ίριχούπη 22α



“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ»
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΚΛΙΔΟΜΕΗΟΝ mA ΜΗΝΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ. I- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠ©YAOS

ΣΥΝΔΡΟΜΗ έτηαϊα δραχμαΐ 12.
ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ δραχμαΐ 2

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22°·

ΤΕΥΧΟΣ 212—213

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ—ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1918

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ό Πύργος τον Γραμματικόβου. Μακεδονι

κόν διήγημα.
Quo vadis, υπό Τ'. SYlwpaitivn.
Τά Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ (Συνέ

χεια). Μετάφραοις .Ear. ^)ε-3^ιά}η· 
Αντίλαλοι.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό 2)άρνιόος· 
Τί λέν τά κύματα, ύπό c7? £zpaznyn. 
Ή πνευματική κίνησις έν Εύρώπη. 
Τά Αθηναϊκά θέατρα.
Γράμματα καί Τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Τά έπανωφόρια. Γελοιογραφία.
Φλώρα Κανδηλάκη.

ΤΗΛΕΦΏΝΟΝ
Συνδρομητή Τό σύνοί.ον τού δαπανηθέντο; χρή

ματος κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον ΰπελογϊσΟη είς 
9)0 δισεκατομμύρια φράγκα. Είνε τά καΟαρώ; πολε
μικά έξοδα.

2.Π.—Ή Λουβαίν κατεστράφη τήν 25 Αύγουστου 
1914. Διά τήν Οαυμασίαν ΜητρόποΙίν της. τό Δημαρ· 
χεϊον καί τήν πνευματικήν της ζωήν Οά εϋρετε πλη
ροφορίας είς ειδικόν άρΟρον, δημοσιευΟέν είς τύ πε
ριοδικόν «Je sais tout» άρ. 118.

Λογοτέχνη. — Ό αρχαιότερος φιλολογικός ούλλογος 
είναι ό έν Βορδώ φέρωντόν τίτλον <Ζαίντέ Φλορώ». 
Ώνομάσβη οΰτω διότι τά διδόμενα βραβεία ήσαν 
χρυσαΐ καί άργυραΐ απεικονίσεις φύλλων άνΟέων. 
Έν Έλλάδι αρχαιότερα εταιρεία ιίνε ή Αρχαιολο
γική, έκ τών φιλολογικών δέ συλλόγων ό «Παρνασ
σός·.

“1JA Ν ΘΕΟΝ,,
Κινηματογράφος.—’Οδός Πανεπιστημίου

Ταινίαι έξαιρετικοϋ ένδιαφέροντος. — Περιπε
τειώδη έργα.— Πρωταγωνιοναϊ διεθνούς φή- 

—'Ορχήστρα πλήρη; ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Λαυράγκα.

ΕθΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιδρυθεισα τω 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20,000,000 
Άποθεματικόν δρ. 13,000,000

Έκδοσις τραπεζικών γραμματίων.—Προε
ξοφλήσει;.—Δάνεια έπί ένεχύρω χρηματογρά
φων καί εμπορευμάτων.—Δάνεια ένυπόθηκα.— 
Δάνεια πρό; νομικά πρόσωπα καί γεωργού;.— 
’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος.—Πιστω
τικά1. έπιστολαί. — Καταθέσεις έν δψει κα1. είς 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. —Τα
μιευτήριο'?.—Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

CINE-ORIENT,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Διευθυντής: Κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ 

“ΑΤΤΙΚΟΝ., —“ΣΠΛΕΝΤΙΤ,. 
“ΑΠΟΛΛύΝ,, — “ΠΑΛΛΑΣ,,

’Η πρώτη Ιδρυθεισα έν ’Ελλάδι Κινηματο
γραφική Εταιρεία. Κάτοχος τών καλλίτερων 
ταινιών τή; Ευρώπης. Παρέλασις άπό τήν οθό
νην τών τεσσάρων11 μεγάλων κινηματοθεάτρων 
τών ‘Αθηνών δλων τών τελευταίων μεγάλων 
επιτυχιών, μέ τάς διασημοτέρας πρωταγωνί
στριας καί τους δνομαοτοτέρους καλλιτέχνα;.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διακηρύττει δτι τήν 31 'Οκτωβρίου, ήμέραν 
Τετάρτην κα1. ώραν 11 — 12 π. μ.,ένεργηθήσεται 
έν τώ Δημαρχείω πρόχειρος μειοδοτικός συνα
γωνισμός δΓ εγγράφων προσφορών διά τήν άπό 
τής προκυμαίας Πειραιώς μεταφοράν, άπόθεσιν 
καί άποθήκευσιν είς τά έν τή συγγραφή οριζό
μενα μέρη χυτοσιδήρων σωλήνων διαμέτρου 
0,200 καί 0,400 βάρους ύλικοΟ τόννων 465.

Τών δρων τής ταυταρίθμου διακηρύξεως καί 
συγγραφής υποχρεώσεων δύνανται νά λάοωσι 
γνώσιν οί βουλόμενοι καθ’ έκάστην έν τώ τμή- 
ματι Υδραυλικών τοΟΔήμου άπό 11 — 12 π.μ.

ΤΟΜΟΙ ..ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ”
δλων τών έτών πωλοΰνται είς τό γραφείον μα; 
άντί δρ. 12 έκαστος. Διά τούς αγοράζοντας 
πλήρη σειράν γίνεται έκπτωσις 30 τοΐ; ο)ο.

Επίσης πωλοΟντκι χρυσόδετα καλύμματα 
τών τόμων, πρός δρ. 2. Φύλλα παλαιά, έκαστον 
ρ. 2.

©"ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑ ΤΙΚΟΒΟΥ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΔΙΗΓΗΜΑ*

ΒΓΑΙΝΑΜΕ άπό τήν Κατρά- 
νιτσχ στό Γραμματίκοόο- Το 
μουλάρι μου εόάδιζε μέ τόν 
τράχηλο κχ’. ταύτιά τεντω
μένα σάν νά μετρούσε τά κοι
λώματα τού βράχου ποϋ απο
τελούν τΐν έν χρήσει κατσι
κόδρομον μεταξύ τών δύο χω
ρίων. Παχύ στρώμμα πάγου 
έσχέπχζε τά σκαλώματα τοϋ 
πρωτοτύπου δρόμου εϊς τρό

πον, ώστε παρουσίαζε λεία επιφάνεια κατάλλη
λη μόνο γιά πατινάρισμα. Ήσαν άκόμη αί 
θυελλώδεις ήμερες τοϋ Δεκεμβρίου τού 1912. 
Ένας χωροφύλακας Έπτκνήσιο; κα1. ένας α
γροφύλακας. ό Μπάρμα Σταύρο:, άπό τό Γραμ- 
μχτίκοόο, μέ συνώδευχν. Τό μουλάρι μου .π«- 
νειλημμένω; έγονάτισε χέ κίνδυνο νά μέ παρα- 
συρη στόν κρημνό.

— Δέν είνε γιά καόάλλχ, κύριε. Καλλί
τερα νά κχτεόής, με συνεόούλευσε ό κγρο-
φύλαξ.

Τό ένστικτο τής αυτοσυντηρήσεων μέ Ανάγ
κασε νά συμμορφωθώ μέ την σύστχσ; τού Μεν- 
τορός μας καί άρχισα πλέον να βηματίζω, άν 
καί δεν είχα στά πόδια μου περισσοτέρα εμπι
στοσύνη άπό τά πόδια τού γενναίου τετραπόδου

— 'Ο διάτανος νά πάρη καί σας κα1. τό καλό 
σας. μπάρμπχ Σταύρο. Γιά δέ; τόπο μιά φοοά 
πού έζήλεψζννά ελευθερώσουν, είπε ό χωροφύ
λακας γεμάτο; θυμό, διότι τώρα ήτο ύποχρεω- 
μένος νά σέρνη κα1. τό μουλάρι μου, ενώ αύ
τός, γνήσιος νησιώτης, δέν ήτο είς θέσι ούτε 
τόν εαυτό του νά σύρη έπάνω στους κρυσταλ
λωμένους εκείνου; κρημνούς.

— Τί φταίμε ημείς, κύρ χωροφύλακα! Η 
ίουρκιά ούτε έκαμνε τίποτε, ούτε μάς άφινε 
εμάς νά φτιάσωμε. Τώρα ποΰ μά; ήρθε ή έλευ- 
θερία, νά ίδής πώς θ’ άλλάξη ό τόπος αύτός 
άμα γίνουν δρόμοι, σιδερόδρομοι...

— Σιγά νά μή γίνουν καί αεροδρόμια ! διέ- 
κοψεν ό χωροφύλακας.

— Πως δέν θά γίνουν ; θά γίνουν καί θά 

παραγίνουν δλ’ αΰτχτά πράγματα...Μού τό λέει 
εμένα τό παιδί μου ποϋ ήταν στήν Αμερική. 
Δέν είνε έτσι κύριέ μου ; είπεν έπικαλούμένος 
τήν μαρτυρία μου.

— Βέόχια! μπάρμπα Σταύρο, τού άπήντη- 
σα. Ή ελευθερίά θά σά; κάμη στό Γραμματί- 
κοόο δρόμου;, κρεμαστέ; γέφυρες και πολλά 
άλλα θαύματα. 'Επειδή όμως έως ϊτου γίνουν 
όλ’ αύτά ημείς εϊμεθα υποχρεωμένοι νά πάμε 
μέ τά πόδια, δεν μού λες. έχομε άκόμα πολλή 
ώρα ώς τό χωριό σου ;

— "Οποί νάναι φθάνουμε, άκόμη λίγο και 
θά φανή.

Πράγματι, τό Γρχμματίκοόο δέν άργησε νά 
προόάλη χωμένο στό βάθος μιας ρεματιάς του 
Βερμίου όρου:. Δένδρα και καταχνιά τό έσκέ- 
παζαν.

— Πώς σού φάνηκε τό χωριό μας, κύριε ; 
Δέν είναι ώμορφο ; Εμείς το λέμε μικρή ΙΙολι ! 
είπε ό μπάρμπα-Σταΰρο;, υπερήφανος γιά την 
πατρίδα του.

— Δέν ξέρω, κύρ Σταύρο, τοϋ άπήντησα. 
Απ' τό χωρίο σας βλέπω μονάχα ολίγα οένδρα. 

Καί ! βλέπω κα1. ένα μεγάλο πύργο. Φαίνεται 
κάπως χαλασμένος. Οά τόν έχετε ρημάξει και 
αύτόν τώρα στήν πολεμική άναμπουμπούλα. 
Κρίμα στόν ώμορφο πύργο ! ...

(I μπάρμπα-Σταύρος άντί πάση; άλλη; ά- 
παντήσεω; ςέσπασε σέ θορυβώδη γέλοια.

— Πώ; νά μή γελάσω, κύριε! Τόν χαλάσαμε 
λές τώρα στόν πόλεμο...Κι’ αύτό; στέκει έτσι 
άπό τά χρόνια τοϋ παππού μου !...

— 'Απ’ τά χρόνια τού παππού σου : !
Ναι. άπ’ τόν καιρό τού Άλή πασσιά, άν 

τόν έχη; άκουστά.,.Ήταν ένας πασσιά; 'Αρβα
νίτης... Εκατόν χρόνια τώρα στέκει ό Πύργος 
έτσι όπως τόν βλέπεις. Έχει γίνει έκεϊ μέσα 
ένα μεγάλο θαύμα.

— Τί θαύμα έγινε μπάρμπα-Σταΰρο ; -Μή
πως έκεϊ βάφηκαν άσπρα τά γένεια τοΰ πασσιά ; 

Όχι, κύριε. "Ενα άληθι-ό μεςάλο θαύμα, 
ποΰ έκαμε ή Παναγιά μέ μιά μπεοποΰλα. Εί
ναι μιά μεγάλη ιστορία . . . Καί Οά σάς τήν δι-
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ηγόμουνχ άν δέν ήξευρχ πώ; σείς οΐ γραμμχτι- 
σμένσι δέν πιστεύετε σ’ αύτά τά πράγματα.

— Λιηγήσου μας λοιπόν τήν ιστορία αύτή. 
άφού έχομε μπροστά μας μισή ώρα ακόμα δρό
μο καί δέν έχομε τίποτε άλλο καλλίτερο νά κά
νουμε. Σού ορκίζομαι σ’ δλους τού; θαυματουρ
γούς άγιου; πώς Οά τά πιστέψω δλα μέ τό νΐ 
καί μέ τό σίγμα.

'Ο μπάρμπχ-Στχϋρβς δέν έπερίμενε υά τού 
έπαναληφθή ή παράκλησις. θά σάς διηγηθώ, 
μέ τά δικά μου λόγια, δ,τι μοϋ είπε ό αγροφύ
λακας.

* *
*

— Τόν πελώριο πύργο έκτισε ό Αχμέτ 
βέης, ένα άπό τά πιστά μανδοόσκυλλα τού Άλή 
πασσιά. Τό Γραμματίκοβο, ή Κατράνιτσα, τό 
Τσέγανι κα’. πολλά άλλα χριστιανικά χωριά 
τών Καϊλαρίων, τής Φλώρινα; και τών Βοδενών 
ήσαν τσιφλίκια του. Τοΰ τά χάρισε ό Άλή πασ-, 
σιάς, ό όποιο; δέν ήτο καθόλου φειδωλό; προ- 
κειμένου νά κάμη πλουσίου; τούς συμμορίτες του 
μέ κτήματα, τά όποία δέν ήσαν δικά του. Διότι 
ό περίφημο; αύτό; πασσιάς. ό όποιος άρχισε 
τό στάδιό του ώ; απλού; κατσικοκλέφτης, δέν 
ξέχασε τούς παληούς συντρόφους του άμα έγινε 
μεγάλος, άνά,’ έδημιούργησε μέ αύτού; μιά ά 
λυσσο τυραννίσκων τή; Μακεδονίας, οΐ όποΐοτ 
αύτόν είχαν γιά Σουλτάνου. Έτσι κα’. δ Άχμέτ 
βέης, παλαιός λήσταρχος, έγινε δ βασιλιά; τοΰ 
τόπου κα’. τό Γραμματίκοδο ή πρωτεύουσα του. 
"Αρπαζε, φορολογούσε, κρεμνούσε, χωρίς νά 
δ’δη λόγο σέ κανένα. Οί χριστιανοί τόν προσ
κυνούσαν ώ; και αύτό άκόμη τό άσημένιο τσιμ
πούκι του γ’ τήν μάστιγά του, μέ τήν όπείαν 
τους έδερνε.

Αύτός ό λύκο; τής Αρβανιτιά; είχε μιά μο
ναχοκόρη, τήν Άϊσέ, πού αποτελούσε μιά άντί- 
Οεσι άπό εκείνες μέ τή; όποιες παίζει ή φύσις 
δταν άπό τό αγκάθι βγάζει τό- τριαντάφυλλο. 
Μαύρα μαλλιά, μαύρα φλογερά μάτια καί ένα 
πρόσωπο ποΰ δέν τό είχε ίδή ό ήλιο;, τήν έκα- 
μνε νά φαίνεται στού; χριστιανού; σάν άγγελο; 
τού ούρανοϋ καί στού; Τούρκου; σάν ούρΐ τοΰ 
Παραδείσου των. Ό πατέρα; τη; τήν αγαπούσε 
τρελλά. Κάθε έπιθυμία τη; ήτο καί νόμος. Ό 
σκληρό; τύραννο; ήτο καϊ σκλάβο; τη;. Οί παπ- 
πούδέ; μας δσε; φορέ; ήθελαν νά επιτύχουν 
κάτι άπό τόν βέη κατέφευγαν σ’αύτήν καί ποτέ 
ό κόπος των οέν πήγαινε χαμένος. Γιά τό χα- 
τήρί της ό μπέη; έφτιασε τόν μεγάλο πύργο 
όπου ζοΰσε μ’ αύτή, μέ τού; ανθρώπου; του καί 
μέ μιά άράπισσα δούλα, μαύρη σάν τόν Διά
βολο. Τά καλλίτερα μπεόπουλα καί πασσαδό- 
πουλα τή; Μακεδονία; τήν είχαν ζητήσει, μ’ 
αύτό; δέν ήθελε κατ’ ούδένα τρόπον νά χωρι 
σθή άπό τόν θησαυρό του.

1’ιά τήν κακή του τύχη, τήν νύκτα τής Άνα- 

<»6

στάσιως. όταν ό Δημήτρη; έψαλλε σ’ δλο τό 
διαπασών τή; φωνή; του τό Χριστός Άνέστη 
καί τ’ άλλα τροπάριά μας, ό αέρας έφερε τήν 
φωνήν του ψηλά στόν πύργο, δπου έκοιμάτο ή 
Άϊσέ. Μέ; τήν γαλήνη τή; νύκτα; καί την ζά
λη τού ύπνου η ξαφνική ψχλμφδία τής φάνηκε 
σάν μακρυνή μελφδία άλλου κόσμου. Έτριβε 
τά μάτια της νά βεβαιωθή μήπως ονειρεύεται. 
Άνακάθησε έπειτα στό άραχνωτό στρώμμα κα’. 
κτύπησε τή; παλάμες της. ’Αμέσως ή θύρα ά
νοιξε· και μπήκε μέσα ή μαύρη δούλα πού έκοι
μάτο σάν πιστό; σκύλος έξω στό κατώφλι.

— Χαμπά ! Τί είναι αύτή ή φωνή ; “Αν
θρωπο; ή πουλί :

— Οί γκιαούρηδες, παιδί μου.
— Τώρα τά μεσάνυκτχ ; !
— Γιορτάζουν, ξέρω κι’ έγώ, τόν Χριστό 

του;. Αύριο έχουν ΙΙάσχα.
— Καλά, Χαμπά ! “Αμε τώρα νά κοιμηθής. 

Καί μή λησμονήση; νά μοΰ φέρης αύριο έδώ 
πάνω τόν Χριστιανό πού τραγουδεΐ τόσον ωραία.

Τήν άλλη μέρα πρωί-πρωί ή άραπίνα ώδη- 
γοΰσε τόν Δημήτρη στήν κάμαρη τής νυράς τη;. 
Ξανθός, λιγερό; καί Αμορφος προκαλούσε μέ 
τήν λεβεντιά καί τήν Λαμπριάτικη στολή του 
τήν ζήλεια καί τόν θαυμασμό. Έλαφρή ώχράδα 
είχα άπλωθή στό πρόσωπό του δταν έμβαινε 
στόν παρθενώνα τής μπεοπυύλας δπου κάθε βέ
βηλος ποΰ θά τολμούσε νά περάση τό κατώφλι 
έπρεπε ν' άφίση έξω κάθε ελπίδα.

Σύ έψελνες ψές την νύκτα: τόν έρώτησε 
μέ τήν γλυκύτερη φωνή της ή Άϊσέ, καθισμέ
νη σ’ένα πολύτιμο σοφά καί κρατώντας ελα
φρά μέ τ’ ολόγυμνο αριστερό τη; χέρι τόν με
ταξωτό πέπλο, μέ τόν όποιον ήτο σκεπα
σμένη.

— Έγώ, Χανοΰμ έφέντη ! άπήντησε δ Δη
μήτρη;, όρθιος πάντοτε κα1. μέ τά μάτια καρ
φωμένα στι; μύτες τών παπουτσιών του,

— Και τί τραγούδια ήσαν αύτά ποΰ έλεγε; 
τόσον γλυκά καί ωραία ; Ποΰ τάμαθες ;

— Είμαι δ ψάλτης τή; έκκλησίας μα; καί 
έλέγαμε ύμνου; θρησκευτικούς.

— λ’χΐ γιατί είχατε εκκλησία τά μεσάνυ
χτα ; Γιορτάζατε τήν γέννησι τοΰ Χριστού;

— "Οχι, τήν Άνάστασί του. Σάν σήμερα 
βγήκε ό Χριστό; ά.τό τόν τάφο δπου τόν παρά
χωσαν οί Εδραίοι, άφού τόν έβταύρωσαν.

— ΙΙώ;; ! Τόν έσταύρωσαν τόν Χριστόν σας ; 
Δέν τώξερα '. Κρίμα. Καί ήτο καλός άνθρωπος. 
Δέν άγαπώ καί έγώ τοΰ; Εβραίους. Όσες φο
ρέ; πηγαίνω στά Γιάννενα μέ κλέβουν πάντοτε 
στά ψούνια μου,

’έίμορφιά καί λεβεντιά μιά φορά ποΰ τήν 
έχει τό άπιστο σκυλί...Είπε γεμάτη θαυμασμό 
άρδανίτικα πρός τήν δούλά της ή μπεοπούλα.

— Σάν τή φωνή καί ή θωριά του. Είναι τό 

ώμορφώτερο παλλικάρι πού έχω ?δή. Κρίμα 
ποΰ είναι άπιστος ... άπήντησε έκεινη, χαμογε 
ζώντας, στήν ίδια γλώσσα.

— Άπό ποΰ είσαι ; έρώτησε ή Άϊσέ στρε- 
φομένη πάλι πρός τόν Δημήτρη.

— Άπό τήν Νιάουσα.
- Άμ’ βέβαια! "Ενα ώμορμο πχλλικάρι 

•-/.ν καί σένα δέν μπορούσε νά ξεφυτρώση στό 
κουτσο-Γραμματίκοβό σας. Κα’ πώς σέλέγουν:

— Δημήτρη.
— Ά ! Δημήτρη, Δημητράκη. Ωραίο τ' ό

νομά σου. Λοιπόν, Δημητράκη μου, δέν είναι 
άνάγκγι νά μέ φοβάσαι τόσο, Ήμπορεϊ; νά μ; 
κυτάζης καϊ στά μάτια. '.Εγώ δέν τρώγω Αν
θρώπους. Κάθησε κα’. σ’ ένα σοφά. Νά, εδώ άν- 
τ·.κρύ μου. Δέν κουράσθηκες τόσην ώραν όρθιος 
νά κυτάζης τής μύτες τών ποδιών σου : Χαμ
πά !. · . Φέρε μα; κανένα γλυκό νά κεράσωμε 
τόν φ(λο.

Έν τφ μεταξύ σιγά σιγά ό φερετζέ; της είχε 
γλυστρήσει κάτω στά πόδια τη; κα’. έπρόβαλέ 
γυμνή στά θαμβωμένα μάτια τοϋ Δημήτρη ή 
εξαιρετική ώμορφιά τή; μπεοπούλας.

Ό Δημήτρη; τά είχε χάσει. Χριστιανό; αύ
τό; νά βοίσκετχι στό χαρεμλήκ: τοΰ μπέη μό
νος. δλομόναχο; μέ τήν θυγατέρα του ! Άν τό 
μάνθανε τ’ όλιγώτερο πούχε νά πάθη ήτο νά 
τόν κρεμάσουν άπό τήν γλώσσα. Κρύος φόβο; 
τόν έκυρίεψε. Τά χέρια του έτρεμαν δταν πήρε 
άπό τήν μαύρη τό άσημένιο ποτήρι μέ τό σιρόπι 
άπό άνθόμελι.

— Δέν μας λές τώρα καί κανένα άπό τά ω
ραία σου τραγούδια ; τού είπεν ή Άϊσέ σέ τόνο 
φωνή; ποΰ ήτο περισσότερον μελιστάλαχτο; 
κα’. άπό τό άνθόμελί της.

— Νά τραγουδήσω έδώ μέσα : ! Δέν είνε 
δυνατόν.

G V C V A D I S

Ζ...

Ποΰ πφς απρόσεκτα, τό πλήθος ποΰ διαβαίνει 
Μπορεί ν' άγγίξη στα μαλλάκια σου τά χρυσαφένια,

Ώ σιλουέττα άέρινη, γραμμένη
Άπό αγγέλων δάχτυλα κερένια.

Στό αλαφρό σου τό περπάτημα σκορπίζεις 
Τό εαρινό σου φώς μέσ' στό σκοτάδι.

Τί; θρυλικές βασιλοπούλες μάς θυμίζεις
Τών κλειδωμένων πύργων τού παλμού καιρβΰ 

Πού έλεγε ό παππούς τό βράδυ.

Γιατί; Ό πατέρας λείπει καί δλοι οί 
άνθρωποί του είναι δικοί μου.

— Διότι έτσι... πώς νά τό πώ... Δέν είναι 
δυνατόν'... θά ήτο τρέλλα... Νά τραγουδήσω 
μέσα στό χαρεμλήκι τού μπέη! Καί έπειτα έγώ 
τραγούδια δέν ξέρω. Αύτά ποΰ λέγω είναι 
ψαλμωδίες έκκλησι αστικέ; ποΰ μόνο σταίς έκ- 
κλησίε; λέγονται... είπε καί σηκώθηκε τρο
μαγμένος νά φύγη.

— Γιατί βιάζεσαι; τόν ήρώτησε ή Άϊσέ.
— Έχομε αύτήν τήν ώρα εκκλησία και μέ 

περιμένουν.
— Καλά λοιπόν πήγαινε. Άλλ’ άφ’ ού δέν 

θέλησες νά τραγουδήση; έδώ μέσα, θά μοΰ λές 
κάθε μέρα τήν αύγή, ένα τραγούδι ή ψαλμφ- 
δία — δπω; θέλει πέ; το—άπό τό σπήτι σου, 
άπό τήν εκκλησία, τό βουνό, τόν δρόμο κΓ άπ’ 
οπουδήποτε τέλος πάντων σοΰ φανή βολ'.κώ- 
τερο. θέλω αύριο νά ξυπνήσω μέ τό τραγούδι 
σου. Ακούσε;;

Ό Δημήτρη; τό ΰπεσχ-ίθηκε. Περνούσε τό 
κατώφλι, δταν ή Άϊσέ τόν ξανακάλεσε.

— Είσαι πανδρεμμένος Δημητράκη ; τόν ή- 
οώτησε.
-°χΕ·.
— Καλά. ΚΓ έγώ ανύπανδρη είμαι.
Ό νέο; έτήρησε τον λόγο του. Μία εβδο

μάδα ολάκερη ή μπεοποϋλα ξυπνούσε μέ τρα
γούδι του. Ό φτωχό; ψάλτης Ανέβαινε μέ τήν 
αυγήν στό μικρό δάσος πού στεφάνωνε τό -χω
ριό καί εκεί έσμιγε τό «Κύριε έκέκραξα» μέ 
τήν ερωτική ψαλμωδία τού Αηδονιού.

Ενίοτε ξέπεφτε άπό τά τροπάρια στά τρα
γούδια τής άγάπης, άλλά γλήγορα έκαμνε τό 
σταυρό του καί άπομάκρυνε τόν πειρασμό στόν 
όποιον τόν είχεν έμβάλη ή ώμορφιά τής άβά- 
πτιστης. (Έπεται τό τέλος)

Τών τροβαδούρων σέ τοαγούδησεν ή ρίμα’ 
Είσ' ένας θρύλος κι' ένα παραμύθ ι μακρύνό,

ΙΙού ξετυλίγεται σάν άσπρο μεταξένιο νήμα 
Μέσα στό πλήθος τό χυδαίο καί τό ταπεινό.

Ποϋ πής ; 'Ανθρώπινα άν σ' αγγίξουν χέρια, 
Φοβούμαι, αλλοίμονο. Οά φύγης πρός τ' άστέρια

Κι' έκεϊ πού λάμπουνε οι ασημένιοι οί λύχνοι, 
Ένα σημάδι πώς έχάθηκες θά δείχνί)

Μέσα οτήν άχνη τήν χρυσή τού Γαλαξία.
Τ. Μ Si Ρ Α Χ ΤΙΝΗΣ
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ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ*

·) Συνέχεια.

11
Ή ψυχή μου fl ήλθε έν λόγιρ αύ·οϋ 
έζήχηαα <ιϋ όν κοί οϋχ εξιρον.

Άοιια '.Aoii'i'"»· ii. f>.

Νερά’ καθαροφλοίσδητα. ποΰ ρέουν άπό τή 
μυριοπράοινη ράχη. αύρα, πού μιλεί μέ νεογέν
νητα πρωινά κλωνάρια.

Λ
Γαλήνη ποΰ έπειτα άπό τήν ανεμοζάλη απλώ

νεται στόν ούρανό καθαρή καί γαλάζια. Άγριο 
πουλί, πού μέ τά πολύφυλλα κλαριά κελαϊ- 
δώντας αναγγέλλει τήν αύγοϋλα.

Κάθε άλλο θνητό πράγμα, ποϋ στόν άνθρωπο 
έχει περισσότερα δύναμι, δέν παραβάλλεται μέ 
τή λαλιά σου.

Γιατ1 σάν αΐσθάνθηκα τή λαλιά σου έταρα- 
ράχθηκε τόσον ή ψυχή μου. ποϋ ή καρδιά μου 
έρράγ.σε.

12
Στηρίίαιέ με έν ανθεί, στοιβασαιε με 
έν μή·.οι;. οει τέτρωμαι αγάπη; έγώ.

'Λ«Ι'Β ' Αομάιων 2, 6.

Ά ! στηρίχτε με ολόγυρα μέ ’κείνα τά άνθη 
ποϋ σκορπάνε πειότερο τήν άθώα κα'. γλυκεία 
μοσχοβολιά και χαϊδεύονται μονάχα άπό τήν 
πνοή τής χαραυγής.

Α
Σείς ποϋ έχετε άδολη καρδιά, ώ ! φέρετέ 

μου τα έτσι ρρεμρένα δπω; είναι άπό τή δρο- 
σοϋλα καί νάναι στή μέση ένα τριατάφυλλο. τής 
παρθενιά; λαμπρή εικόνα.

Λ

Νά 1 Άπό τόν έρωτα τά μάτια θαμπώνουν, 
τό χείλος λιγώνει, δλο τό πρόσωπο καί τής 
καρδιάς τά βάθη ξάναψαν άπό ερωτικές φλόγες.

Α
Στοιβάξετε με μέ μήλα. Τώρα πού σάς θωριό, 

ή ψυχή μου λιγώνεται άπό τόν έρωτα. Είναι 
έρωτα; εκείνο ποϋ λαλώ καί αναπνέω.

13
-Φύγε άδελφιδέ μου· κ. λ. π.

"Ασμα Άαμάνων 8, 14.
Φεύγα, μακρυά άπό έδώ, άγαπητικέ μου, καί 

ζήτησε ν' αδρής άγέρα καλλίτερο·; νά σέ ανα
γαλλιάζει, γιατί τούτη ή γή είναι ωκεανός άπό 
άμαρτίες καί βρωμερή είναι ή θνητή γενεά.

Ά ! φεύγα γλήγορα. στό αιθέριο κενό θέ νά 
Ιδής άπό κάτω σου τόν ήλιον. Έκεϊ απάνω θά 
ακουστή ή ούράνιχ σου λαλιά.

>ν
Άλλά, ίχ! μή μάς άφήσης μοναχούς, γιατί 

ή κολακεία τοϋ άπατεώνος κόσμου θά μάς φέρη 
σ’ αιώνια σκιά τοϋ θανάτου.

Α

Ή μελωδία τής φωνής σου κάμε νά ήχολο- 
γάή σέ μά; τούς αμαρτωλού;. Μείνε, γιά σέ θά 
θριαμδεύη ό Σταυρός.

14
• Μια ιιΐιί περιστερά μον κλπ.

Άομι ΆαμΑιο»· Ιί, 8

"Ενα είναι τόπεριστεράκι μου, ένα καί στέ
κει σέ ανοικτό κάμπο, δπου οέν ύπάρχει λα-· 
χτάρα. δπου ή καθαρή αύρα τό δροσίζει καί ό 
ήλιο; χρυσώνει τά άθώά του φτερά.

Α
Κανένα πουλάκι δεν φτερουγίζει νά φύγη 

άπό έκεϊνο τό κελάϊδισμα. ποϋ λιγώνει άπο έρω
τα καί όποιος τό αποφεύγει άμεσω; μαραίνεται 
καί πεθαίνει.

❖

Τριγύρω γύρω του μαζεύονται οΐ κάτοικοι τοΰ 
άέρα, φιλιούνται έρωτικά καί ψιθυρίζουν.

Α

Μένουν μαζί του άφοβοι, γιατί τό πιτσουνάκι. 
πούναι στή μοναξιά οέν φοβήται τά άρπκκτικά 
νύγμα τής νυφίτσας.

Α
15

« Έϊεγέρϋητι Βορού, ίρχου Νότε κ>ιί 
διάοη·υσον τόν κήπον μου».

"Λο«« Άομάτοη· 4, 16.

Τώρα ό αγριεμένος Βορρηάς παύει τό γοργό 
πέταγμά του, ποΰ φέρνει τήν παγωνιά. Άπ’ τόν 
ούρανό ά; σηκωθή γλυκό ψιθύρισμα, πού ανα
γαλλιάζει τό μυστικό περιβόλι.

Α
Καί νά ρίχνη τήν καρποφόρο δροσοϋλα, ποϋ 

τά πάντα ποτίζει καί δίνει αιθέρια μοσχοβο
λιά σέ κάθε φυτό μέ τή γλυκειά αχτίνα τοϋ 
θείου Άστρου.

*
Αύγή, βράδυ, ά; πέφτουν σταλαγματιές δρο

σιάς, γιά νά έξαφανισθοΰν άπό τόν κόσμο τά 
κακά άγκάθια.

Λ
Καί άφού αύτά λείψουν άπ’τήνπλάσι, τό μυ

στικό περιβόλι θέ νά είναι γιομάτο άπό άθώου; 
κρίνους καί άπό παρθενικά τριαντάφυλλα.

• 16
-Ιδού εί,κολός· ό ·ΐοε/·ρ.δ. ·ί; μου καί 
γ» ώρζιϊο. Λρσς κλίνην ημών σ»> ·κι·>:.»

Άομα Άαμήιαη- 1 16
Λ

Πόσο είσαι ωραίος ! μέ ποιο ουράνιο ανέκ
φραστο φώ; λαμποκοπούν τάμάτια σου’ τά ιοι- 
κά μου σφαλιοϋνται στήν άνεμοζάλη τ»ΰ κό
σμου τούτου καί αναγαλλιάζουν.

Α

Ά ! πόσσν άγια είναι τά χείλη σου έτοιμα 
νά λένε τήν ’Αλήθεια, ποϋ άπ’ τήν καρδιά νά 
άναβρύση πρέπει. Είναι άγζό τό σώμα σου σάν 
τό χιόνι, ποϋ ολόλευκο πέφτει.

Ηά πέσουμε έπάνω στα άνθη, παιδιά τοϋ 
αιώνιου ’Απρίλη, ποϋ τά θρέφει ό Ζέφυρος μέ 
τήν όμορφη μοσχοβολιά ποϋ φέρνει τή ζωή.

α

Σάν όλητή ζωή μας θ= νάχουμε τήν αθωό
τητα γιά φύλακα στό όλάνθιστο κρεβίατι, καί 
δεν θέ ν’άκοΰμε ποτέ τό σφύριγμα τοϋ φειδιοϋ.

17
• Δεύρο άπό Λιβάνου κλπ.«

*.4σαα Αημ^ι·ιΐν I, S.

Ητανε ή ώρα, ποϋ ό αιθέρας είναι Ολόγιο
μος άπό άστρα καί τόν πρώτον ύπνο μ,υ έχαΐ- 
ροντο οί λογισμοί μου. σάν άζουσα μιά φωνή, 
ποϋ μέ άρμονία λύρας έλεγε : *Ε1α  γυναϊαο. 
ίλ'ΐ άπό τό>· Λίβανο.

9
Καί ακόυσα ποϋ όλος ό ουρανός ξανάλεγε .

-41 Α Ν Τ 1 Λ Α Λ Φ I
ΑΛΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Ο Σαίξπηρ επροφήτευσε τήν άπελευΰέρωσιν 
τής Ιερουσαλήμ ύπό τών Άγγλων. Είς τόν 
«Ερρίκον τόν Δ’ του (Πράξις πρώτη. Σκηνή 
πρώτη) λ έγει τά εξής:

«Ηά όδηγήσωμεν εις τόν τάφον τοϋ Χριστού 
ισχυρόν αγγλικόν στρατόν. Οί βραχίονες τών 
Άγγλων έπλάσθησαν οιά νά εκδιώξουν τούς 
απίστους έκ τής Αγίας γής, έπ’. τής όποία; 
έβάδισαν πρό είκοσι αιώνων οί ευλογημένοι 
πόδες, οί όποιοι διά τήν σωτηρίαν μας έκαρφώ- 
θησαν έπί τοϋ πικροΰ σταυρού.»
Ο ΚΛΕ/ΛΑΝΣΟ

Ό Γάλλος Πρωθυπουργός διακρίνεται διά τάς 
πνευματώδεις άπαντήσεις. Κατά τήν τελ ευταίαν 
εκλογήν τοϋ Προέδρου τής Γαλλ. Δημοκρατίας

Ελα, μέ άρμονία, ποΰ οί στίχοι μου δέν μπο- 
ροϋν νά γράψουν, καί οί δρόμοι έγέμιζαν άπό 
αιθέρια λάμψι μεγάλη, καί ευωδιά λιβανιού.

Α
Ξάφνου έφάνηκε ένας μόνο; άγγελο:. Τεν

τώνω τά χέοια μου ψηλά, τά άποσΰρω. καί ή 
ή άγάπη τή; θεϊκής καλλονής τά έγγίζει.

*
Ά ! γιατί έφυγε καί γιατί αυτές αί ταπει

νές αισθήσεις, άντί νά μένουν στόν ούρανό. στέ
κουν έδώ άστατε; άνάμεσα στήν κακία καί στήν 
αρετή : 18 Τό ΐόιο &ΐμα

Σά συναγωνίζονται μέ άλλους ψεύτικους 
τραγουδιστάδες καί μαζεύουνε άνθους άπ’ τήν 
Άσκραν. έγώ έμπνέομαι άπό τήν αιθέρια λύ
ρα. έμπνέομζι άνάμεσα στους ψηλούς τοϋ Λι
βάνου κέδρους.

Α
ΈκεΓ/α τά τραγούδια, ποΰ ό Δάντες άναγαλ- 

λιάζετο γιά νά λέη καϊ ςαναλέη, άν όμοια 
έγο» γράψω μέ τό ωραίο έκεϊνο ΰφος, θέ νά φθά- 
σουνε στόν ΙΓζ άστη τοϋ Αιθέρα μυρωμένα σάν 
τό καπνό, ποϋ βγαίνει άπ τό λιβάνι.

Α
βά λένε δλα τά τραγούδια γιά αγγέλους, θά 

άποφύγω τοϋ διεφθαρμένους ανθρώπους, ποϋ 
τού; ευχαριστεί μονάχα ή άρμονία.

Α
Και έτσι ό φτωχό; στοχασμός μου, ποϋ συ

χνά υψώνεται θερμά στόν ούρανό. νά μή είναι 
ποτέ άστατο; μές τήν κακία καί μες τήν α
ρετή.

Μετάφρασις ΣΙ1. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ

ό Κλεμανσώ έπολεμοϋσε τήν υποψηφιότητα τοϋ 
Προέδρου τή- Γερουσίας Ντυμπόστ.

Μά γιατί μέ πολεμάτε ίστι; ήρώτησε κά
ποτε ό Ντυμπόστ, τό κάτω τή; γραφής δέν είμαι 
ήλιθιώτερο; άπό ένα άλλον. »

ΙΙοιος εινε ό άλλος; τόν ήρώτησε δηκτικώς 
ό Κλεμανσώ.

Ή χαρακτηριστική μορφή τοΰ Γάλλου 
Πρωθυπουργού ένέβαλ.ε πολλ οϋ; ζωγράφου; καί 
γλύπτας εις τόν πειρασμόν νά τήν αποδώσουν. 
Ό μέγας Ροντέν έφιλοτέχνησε μίαν επιβλητικήν 
προτομήν πραγματικώς μνημειώδη.

Μεταξύ τών θαυμάσιων τοιχογραφιών τοϋ 
Πανθέου ύπάρχει καί μία,ή όποία είνε έργον τοΰ 
μεγάλου ζωγράφου Ιωσήφ Μπλάν, ποΰ παρου
σιάζει τό έξής παράδοξον. "Οταν τόν παρατηρήση 
κανείς προσεκτικώς αναγνωρίζει, έν μέσω τών 
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έπισκόπων καί τών Μεροβιγγίων πολεμιστών, 
τόν Κλβμανσώ, χυτόν αύτότατον, μέ μίαν σπάθα 
εϊς τό χέρι καί μέ τό μέτωπον περιβαλλόμενο? 
άπό φωτοστέφανον!...

*
Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΗ

Φαίνεται δτι τά γεγονότα τής Ρωσσίας θά 
έχουν τόν άντίκτυπόν των καί εϊς τήν Τέχνην. 
Κλειστοί Ρώσσοι, διαφεύγοντες τήν μπολσββικι- 
κήν τυραννίαν, κατέφυγον είς τήν Ιαπωνίαν, ή 
όποία ούδέποτε είδε τοιαύτην επιδρομήν ξένων 
Μεταξύ αύτών περιλαμβάνονται καί λεγεώνες 
βιολιστών, πιανιστών, τραγουδιστών καί χορευ
τών οϊτινες διασκεδάζουν έπί τοΰ παρόντος τό 
ιαπωνικόν κοινόν μέ τά προϊόντα τής σλαυϊκής 
μουσικής. Τό < Ματέν > προβλέπει δτι rt έπαγή 
αυτή τών Ρώσων καλλιτεχνών μέ τούς τόσον 
εύ αισθητούς πρός κάθε έπίδρασιν 'Ιάπωνας δέν 
θά μείνη άνευ συνεπειών διά τήν Τέχνην. IΙσι
ος ξεύρει τί εκπλήξεις νά έπιφυλάσση ή νέα 
αύτή μετανάστευσις.

*
ΕΝ ΤΟΠΕΪΟΝ ΤΟΥ ΒΑΤΤΟ

Ό γνωστός Γάλλος ζωγράφος Φοραίν έκαμε 
κατ’ αύτάς ένα περίπατον είς Σαραντόν. Ό 
• μαιτρ» ένώ έβάδιζε ήσύχως άνα τάς δχθαςτοΰ 
Σηκουάνα,θαμάζων τάς λιγυράς γραμμάς τ·υ και 
τάς απαλάς κυμάνσεις του, άνεγνώρισε μέχρι 
τών ελάχιστων λεπτομερειών των τά πρώτα 
σχέδια τής «Άποβάβεως είς Κύθηρα >. Άναμφι- 
βόλως, έκεϊ ό μέγα; ζωγράφο; Βαττώ έκάθησε 
καί είργάσθη" έκείνη ήτο ή τοποθεσία ποΰ τόν 
ένέπνευσε, κατόπιν δέ τής προσέθεσε βουνά ώ; 
φόντα.

Τό πράγμα εϊνε λογικώτατον. Ό Βαττώ είχε 
φί'λους εις Νοζάν σύρ Μάρν. Είχε διατρίψει έπί 
τινα χρόνον πλησίον αύτών. Τώ 1717 έγένετο 
δριστικώς δεκτός είς τήν Ακαδημίαν έπί τή 
υποβολή τοΰ σκίτσου τής «Άποβάσεως είς Κύ
θηρα». Τφ 1710, ό Βαττώ ασθενής, έταξείδευσε 
είς Αονδϊνον διά νά συμβουλευθή έκεϊ κορυφές 
τινας τής ιατρικής έπιστήμης. Καί ύστερον έπέ- 
στρεψε ν’ άποθάνη είς Νοζάν σύρ Μάρ είς τήν 
εξοχικήν κατοικίαν τοΰ έπιστάτου Λεφέμπβρ.

*
ΑΝΘΡΩΠΟΣ- ΜΙΚΡΟΒΙΟΝ

ΤΙολύς λόγος γίνεται είς τάς 'Ηνωμένας Πο
λιτείας διά νέον ανέκδοτον έργον τοΰ διάσημου 
συγγραφέως Μάρκ Τουαίν ύπό τό τίτλον «Τρεις 
χιλιάδες έτη διελθόντα μεταξύ τών μοκροβίων» 
μεταφρασθέν ύπό τοϋ Μάρκ Τουαίν έκ τής άγλωσ
ση; τών μικροβίων». Λέγεται δτι 6 περίφημος 
οΰτος εύθυμογράφος έγραψε τό βιβλίον έν έτεί 
1905.

Είνε ή αύτοβιογραφία ένός άνθρώπου, δστις 
μετεμορφώθη ύπό τίνος σοφού εις μικρόβιον τής 

7Θ

χολέρας. Τό μικρόβιου έξέλεξε κατοικίαν είς 
τό σώμα ενός Ακαθάρτου καί άποκρουστικοΰ κα- 
μινάπτου καλουμένου Βλιτζόσκη.

Ό Μάρκ Τουαίν είς τό έργον του τοοτο άσυν- 
αισθήτως ιιμείται τόν Γιούλιβερ καί Πανταγ- 
ρουέλ κα αί Αναμνήσεις τούτων αναφαίνονται 
έκάστοτε είς τόν τρόπον τοϋ βίου καί τοΰ σκέπ- 
τεσθχι τοΰ ήρωός του, ώς μικροβίου.

ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΠΟΥΑΛΥ
Ή σκηνή είς τό χαράκωμα κατά τήν διάρκειαν 

μιάς έπιθέσεως. Δύο Παρισινοί διασκεδάζουν.
Δέν πίνουμε κ; ένα κρασί; Τί λές; "Εχεις 

στό παγοΰρί σου; Δόσέ μού το».
Το παίρνει ό Παρισινός, τό σηκώνει διά νά πιή. 

ΙΙάφ, μία σφαίρα τρύπα το παγούρι. Ένστίκτως 
κατεβάζει τό χέρι του διά νά τό προφύλαξη άπό 
τάς σφαίρας ποΰ έπιπτον γύρω στό χαράκωμα.

• Μωρέ τί κάνεις, τοΰ φωνάζει ί φίλος του. 
Βούλωσε μέ τό δάχτυλό σου τήν τρύπα. Δέν βλέ
πεις τό κρασί ποΰ χύνεται»;

ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ TQN ΝΕΦ5Ν

Οί ζωγράφοι και οί ποιηταί πολλάκις μά: 
παρουσίασαν τά νέφη είς διάφορα καί παρά
δοξα χρώματα καί σχήματα. Οί πρώτοι δταν 
είνε ίπρεσιονισταί καί οί δεύτεροι φουτουρισταί 
μά; τά παριστάνουν ώς ζώα, ώς βουνά, ώς δέν
δρα καί δ,τι άλλο ή εξημμένη φαντασία των 
δημιουργεί ή μάλλον παραβλέπει. Καί 
όμως ή επιστήμη παραδέχεται δτι δντως τά 
νέφη σχηματίζουν ή καί κατοπτρίζουν πολλάκις 
ώρισμένα γήινα αντικείμενα. Κάποιος έν τού
τοι; λόγιος άπωλέσας τό δελτίον τοϋ άρτου, 
ήρέσκετο νά βλέπη είς τά νέφη σχήματα Βιεν
νέζικης φραντζόλας κ*ί έχόρταινεν άπό ένθου- 
σιασμόν διά τήν άνακάλυψιν.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ό φεμινισμός κατακτά όσημέραι τόν κό
σμον.Άφοΰ είς τήν Αμερικήν Απέκτησαν αί γυ
ναίκες πολιτικά δικαιώματα κατόπιν είς τήν’Αγ- 
γλίαν ταίς έχορηγήθη έν άρχή δικαίωμα ψή
φου. Ήδη θά δύνανται νά έκλέγωνται βου
λευτίνες. Καί είς τήν Γαλλίαν προητοιμάσθη 
επαρκώ; τό έδαφος διά τήν είσοδον των είς τήν 
πολιτικήν. Αί Έλληνίδες δέν είνε ώριμοι 
άκόμη διά νά συμμετάσχουν εις τούς Αγώνας 
τούς πολιτικούς. Τό πρώτον έν τούτοις βήμα 
ή είσοδός της είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν έγέ
νετο, είνε δέ προάγγελος εύρυτέρας άναμίξεω: 
και δράσεως της είς τά τής Πολιτείας.

*
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ!

Άπό πεζόν ποίημα τού κ. Μαζιώτη δήμο- 

άιευθέν είς Καϊρινόν περιοδικόν, άποσπώμεν 
περιδέραιου μαργαριτών πρώτης μαλλιαρής 
ποιότητος.

Πώς Αγαπώ τά χείλη σου μέ τό χρώμα τής 
χ υ μ ώ δ ι κ η ς ύγε’.ά; καί τή; χ α ρ ο κ ο π ι ά ς 
φαντάζοντας μές το αβγουλάτο σου πρό
σωπο, μέ τ’ Α ρ ίφη-κ ο τό χρώμα τό μ ε λ ι γ ρ ό, 
σά δακτυλίδι νικητήριο άπό μιά θέϊνη 
εύνοια!»

Τό θαυμαστικόν είνε τοΰ συγγραφια. 
Έπεται συνέχεια, ήν φειοόμενοι τού χώρου καί 
τών αναγνωστών μας παραλείπομεν είς τό έλεος 
τών Αναγνωστών τής Καΐρινής συναδέλφου.

*
«Ό δσιος Άβράμ.ος μεταξύ άλλων έπα·έ- 

φερεν είς τόν Χριστιανισμόν καί μίαν ανεψιάν 
του ά π ο κ ε φ α λ ι σ θ ε ϊ σ α ν. Ά&ηναι)

. όποία; Κ ωπαίδας ζύθου είχεν έκ- 
κενώσει εις τόν Μαλιακόν κόλπον τής κοιλίας 
του . . . ». (Γκρέχο).

Ή έπάρατος νόσος γρίππη, ή όποία ένέ- 
σκηψεν ώ ς μ ή ώ φ ε ι λ ε ν α π ρ ο σ δ ο κ ή τ ω ς 
ένταΰθα άπό τίνος, έξακολουθεϊ . . .(‘Τδ Κράτος»).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
29 ‘Οκτωβρίου 1918.—Ειρήνη πασι — Ή -Ηρώτη 

Άνάσιαοι;» του Γένους.— Εις τήν Έπτά?.οφον.— 
Ό «Άβέρυιφ» καί ό ναός τής 'Αγίας Σοφίας.— 
θρόνοι χηρεύυντες. — Ή επιδημία τοΰ φόβου. — 
Εΰκαλυπτόλη, μινΟόζ.η, βνμόλη.— Ό έμτορο; τών 
πανικών. — Ή άχνη τοΰ υδραργύρου.—Δραματικά 
φυτώρια.

ΣΤΟΡΙΚΗ ήμέρα ή 29 ’Οκτωβρίου 
1918. Έπαυσαν εις τά; 11 τό πρωί 
αί έχθροπραξίαι είς δλα τά πολεμικά 
μέτωπα, είς τά όποϊα έπί 1559 ημέ
ρας έμαίνετο τό πϋρ’τοϋ δλέθρου.Τήν 
"’9 'Οκτωβρίου ή περιστερά ήνοιξε 
τάς πτέρυγας, φέρουσα έπί τοΰ ράμ
φους τόν περιπόθητο·/ κλάδου τής 
έλαίας. Ό κόσμος έσώθη άπό τόν πύ
ρινου κατακλυσμόν. Έπάνω άπό τά
έρείπια τών πόλεων κα’. τούς τάφους 

των μαχητών και τούς στεναγμούς τών θυμά
των διεγράφη ή οπτασία τοΰ Ίησοϋ, φωνοϋντος 
«Ειρήνη ύμϊν !» Καί ή ειρήνη πτερυγίζει καί 
ή γαλήνη άπλοΰται καί ό κόσμος Αναπνέει. 
Είθε ό τρομερός αύτός πόλεμος νά χαρίση είς 
τήν σκληρώς δοκιμασθϋσαν Ευρώπην μίαν διαρ
κή ειρήνην είς άδιάσπαστον στηριζομένην άλλη- 
'εϊγύην, δπως διακηρύσσουν οί νικηταί : «θά 
φασίζεται—κραυγάζει δ Ούίλσων—έπί τής Δι
καιοσύνης καί όχι έπί τών εγωιστικών συμφε

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Ή κυρία. Αυτός ό γαλατάς μα; τό πα- 

ράκαμε. Τό γάλα του είνε ολο νερό. Σωστέ 
θηρίο . . .

Ό κύριος. Βέβαια, Νέρων.

Ά
Έπί τή θέα γυρισμένου επανωφοριού.
— Τί ώραϊον. θά είνε παρισινόν ...
— Είνε περυσινόν.

*
Διάλογος.
— Δόξα σοι ό θεός ποΰ έπαυσε ό πόλεμος.
— Γιατί;
— Διότι έάν άλλοτε τά μέτωπα έσκέπτοντο 

διά τους Ανθρώπους, τέσσερα χρόνια τώρα 
οί άνθρωποι έσκέπτοντο διά τά μέτωπα" 

ρόντων τών ισχυρών Κρατών». Ιδού ό καρπός 
του πολέμου, «θά δημιουργηθή νέα άνθρωπό- 
τη; έλευθέρα καί εύδαίμων», φθέγγονται οί 
• Τάϊμς». Καί μία έξασφάλισις καλλιτέρας ζωής 
τών νέων γενεών ήξιζε τήν θυσίαν τών Εκατομ
μυρίων μαχητών, οί όποϊοι έπεσαν σωρηδόν διά 
νά βλαστήση έκ τών Αγνώστων τάφων των νέον 
δένδρον Ελευθερίας μέ καρπόν τήν Εύτυχίαν.

*

ΓενεαΙ 8λαι Ελλήνων έπί αιώνας ονειροπό
λησαν τήν θρυλικήν - ΙΙόλι», θραύουσαν τάς ά- 
λύσεις τής δουλείας, τόν Μαρμαρωμένον Βασι- 
ληά ίναπνέοντα καί πάλιν, τήν θύραν τών Πα- 
τρειαρχείων τήν όποίαν έσφάλισε τό σχοινί τοΰ 
Ιΐατριάρχου Ανοιγομένην είς τάς ψαλμωδίας μιάς 
’Εθνικής Άναστάσεως. Έάν ή πραγματοποίησις 
τοΰ ονείρου δέν είνε πλήρης, δ Ελληνισμός πα
νηγυρίζει εντούτοις άπό τοΰδε τήν άπελευθέρω- 
σιν τής νύμφης τοϋ Βοσπόρου άπό τοΰ "Ασιατι
κού βαρβάρου, τού όποίου οί δνυχες έκόπησαν, ή 
σπάθη έστομώθη.'Ο* Άβερωφ > δ κατά θάλασσα? 
πρόμαχος τού 1912 παρήλασε πρό τού ναού 
τής 'Αγίας Σοφίας. Έκεϊ όπου δ μελλοθάνατος 
τελευταίος Αύτοκράτωρ έκοινώνησε τών Άχράν- 
των μυστηρίων, θά Ακουσθν} καί πάλιν ή διακο- 
πείσα λειτουργία καί ό λαός θά ψάλη αίνους 
Κυρίφ τώ Ηιψ, είς τήν λατρείαν τοϋ όποίου θά
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

άποβοθ^ ό νχό; τών ονείρων κχί τών πχλμών 
τής Έλλ. φυλής.

«ί
(1 Εΰρωίΐχικό; ττΟΛερος υπήρςε χχτχπεΛττ^ 

διά τοΰ; ήγεμόνζς. Έ; θρόνοι βσιερήθησχν τοΰ; 
Κυρίου; των, Ό Αΰτοκρχτωρ τής Αυστρία; κχί 
ό Σουλτάνο; άπέθχνχν. *0 Ισ/.ρος έτουφικ'.σθη. 
Οί όχσιλε’.ς τή; Ελλάδος καί τη; Βουλγαρία; 
πχρ^ρήϋησαν. Ο Κζϊζερ τού; ήκολούΟιρε και 
μαζή του ό νέο; αΰτοκράτωρ τής Αυστρία; καί οι 
ρασ-.λεϊ; τήςΣαςωνίας κχίΒυτεμρεργης.ενω όβχ- 
σιλεΰς τής Βαυαρία; έδραπέτευσε. Άν οί στρα
τοί έόοκιμάσΗησαν είς τό ΐςολοθρευτικόν πϋρ, 
οί λαοί μέ τήν όύναμιν τή; σκέψεω; κζτώρθωσαν 
νά μεταόάλουν συστήματα πολιτικά, νζ απελευ
θερώσουν λαούς, νά σκορπίσουν το φώς τή; ελευ
θερίας, νά ισορροπήσουν τήν πλάστιγγα τή; δι
καιοσύνης. Ή φωνή των ύπήρξεν αληθής ίμο- 
δροντίχ κατά τής ισχύος τών κυδεζνώντων προ
σώπων, τά όποία ήλαυνεν ό πόθος τής κατζου- 
ναστεύσεως καί ή μεγαλομανία, θριαμβεύουν 
τά λαϊκά δικαιώματα, ή ελεύθερα ρούλήσις τών 
εθνοτήτων θζ κυριάρχησή.

Διά τά; ‘Αθήνα; τό συγκινητικώτερον γεγο
νός τοΰ μηνό; κχί άπό αυτά; άκόμη τα; διαπρα
γματεύσεις τή; ειρήνης, ύπήρςεν η γρίππη. 
Αυτή έκυριάρχησεν είς τά; στηλζς τών εφημερί
δων, εις τά; αίθούσζς, παντού, μολονότι ή πονη
ρά, ή ύπουλος καί αιφνιδιαστική αύτή παληο- 
γρηα—έγεννήθη είς τά 15»0—εφάνη κάπως εύ- 
μενής είς τήν πόλιν μας, έν άντιθέσει πρός τζ 
όργια της είς άλλος πόλεις. Άλλ’ αύτό δέν ήμ- 
πόδισε νά καταληφθούν άπό πανικό? τό Ίατρο- 
συνέδριον, οί επιοάτχι τών τράμ, οί θεχταί τών 
κινηματογράφων. "Ολοι οί κάτοικοι έμύριζαν 
κάμφορα, τά σπίτια φχν.ικόν. Ή όενζόη, ή εύ- 
καλυπτόλη, ή μινθόλη, ή θυμόλη καί διάφορα 
εϊς όλη φαρμακευτικά είδη, κατηναλώθησαν ά- 
φθόνως. Αί ρίνες τών γενναίων συμπολιτών έ
σταζαν από τάς επαλείψεις τής βαζελίνης καί 
μόνον τά ντεκολτέ τών κυριών ήρωϊκώ; άντέ- 
στησαν είς τά; επελάσεις τοΟ βορρά. Κάποιος 
μάλιστα πανικόβλητος, τρέμων μή εΐσπνεύση 
τά έκ πταρνίσματος ή βηχδ; αίωρούμενα μικρο- 
διοϋχα σταγονίδια, μ’ έόεδαίωσεν δτι δέν ήρ- 
κέσθη εΐς γαργαρισμοΰς μέ όςυγονοϋχον ύδωρ, 
έντριδά; μέ οινόπνευμα, τοΰ όποιου καί έσω- 
τερικώς έκαμνεν άφθονον χρήσιν, άλλ’ άπέ- 
φευγε νά χαιρετίση καν τόν φίλον του εφο
πλιστήν κ. Σαλιάρην καί έπήγαινε πάντοτε μέ 
τόν κ. Ψϊμούλην, έμπορον...πανικών, παρ’ ολί
γον δέ νά λιποθυμήση μόλις άντίκρυσε τόν κ. 
/’ρυπαρήν. Κατά τής γριπποφοδίας έπήλθεν έν 
αντιδραστικόν, δ σουμπλιμές, τό ύστατον αύτό 
καταφύγιου τών άπηλπισμένων δουλικών, τών 
ερωτικών ναυαγίων τής έγκαταλείψεως. Ένομί-

σθη ώ: ή πανάκεια τής επιδημίας. Κζί ύ?εί- | 
λονται χάριτε; εΐς τόν άγνωστον έω; τώρα Βιεν-1 
να’ον ιατρόν Λάϊτνε-, οστις συνεστησε τά; ενέ- I 
σεις ύδραργύρου.'Ο φόβος ζζτηυνζσΟη καίηάνα- 
κάλυώις υπήρξε άφορμή δχι μόνον ετοιμοθάνα
τοι νά σωθούν,άλλά και ύγιεϊ; νά αναθαρρησουνΙ 
καί μόνον οί ιατροί διαφωνήσζντε; κζτεσπαρζ-·; 
ςχν άλλήλους οιά διατριβών, είς βάρος πάντοτε . 
τών ατυχών πελατών των.

*
Καί μία φιλολογική επιδημία άρχαία, όσον 

καί ή ιατρική συνάδελφός της. Η αρτισύστα
τος 'Εταιρεία τοΰ ’Ελληνικού θεάτρου ίδρυσε 
σχολήν, εί; ήν διδάσκεται αισθητική, ιστορία 
τού θεάτρου, μιμική, αναλύονται αρχαία δρά
ματα κλπ. Ό Σύνδεσμος τών θιζσζρχών, άνζ- 
όιώσας, ιδρύει καί αύτος Δραματικήν, δχι σχο
λήν, άλλ’ ’Ακαδημίαν, είς ήν θά διδάσκουν ή 
Κοτοπούλη, ή Κυβέλη, ό Φύοστ. Δ’.εξήχθησζν 
εκατέρωθεν διαξιφισμοί κατηγοριών^ Οτι οι 
διδάξοντες εί; την Δραματικήν Ακζοημιαν εί
ναι καταλληλότεροι τών λογίων - ζύτοσ/εοίων1 
καθηγητών —τής άλλης σχολής, ούδεμία άμφι-j 
δολία. Άλλά θά δώσουν αί σχολαί τά οιζτυμ·,, 
πανιζόμενζ αποτελέσματα : Ά; μά; επ-.τρζπή' 
έχοντας σκληράν πείραν, ν’ άμφιβάλλωμεν. Καί 
θά είναι λυπηρόν άν άποτύχουν αί εύγενεϊς άλ
λως αύται προσπάθειαι, διότι τό Ελληνικό» 
θέατρον έχει απόλυτον ανάγκην νέων μορφωθ 
μένων ηθοποιών, οί όποιοι νά αντικαταστήσουν 
τούςπχλαιοτέρους, οί όποιοι ύποκειντχι εις τοΰςΙ 
φυσικούς νόμου; τής κοπώσεω; καί της φθο| 
ρ-ζς. Άλλά πρέπει νά μάς δώσουν αί σχο/χ1. 
ό/ι άπ/.ώς νεωτέρας εκδόσεις, έστω και βελ
τιωμένα;, άλλά νέα; δυνάμεις. Κχί ή μέν μο.5-1 
φωσι; θά δοθή δια τών σχολών όπωσόήπττεΊ 
άλλ’ δταν λείπει ή ιδιοφυία ; θά ζνζζ.ζλυύ - >*Ι 
αφανή τάλαντα οί ίθύνο/.ε; τά; σχολά; και θ· 
τά έγκολπωθοΰν στοργικώς ;

1 Δ-ΦΝΙΙ I

ΤΙ ΛΕΝ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Έγώ είμαι ταπεινά; γεωργό; 
καί σπέρνω, σπέρνω μόνο 
κι’ οΰτε ένα φύλ/.ο έθερισα 
γιά μένα μια φορά. 
Άλλο δέν ένοιωσα σαύιό 
τον κόσμο ιϊπο τον πονο, 
για:' ή ζωή μου έπέρασε 
σάδιάκοπη σπορά.

Γιά σέ καί γι’άλλους φύτεψα 
δάσος δαφνών, μητέρα, 
κείχα γιά μόνη δόξα μου 
νάμαι άλλων δοξαστήτ. 
Μ’ άπ’ τή χαρά Οά τρίζουνε 
τά όστά μυυ νύχτα μέρα 
στή γή σου, άν μέ θυμάσαι ού 
κι' ό μέγας Θεριστής !

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ I

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ.
ΝΕΚΑ πληθώρας ύλης εί; τά 
δύο προηγούμενα τεύχη οέν συμ- 
περιελήφθη ή ξένη λογογραφι- 
κή καί καλλιτεχνική κίνησις 
τών τριών τελευταίων μηνών. 
Χάριν τών άναγνωστών ημών 
τών παρακολουθούντων αυτήν, 
παρέχομεν πλήρη τήν φυσιογνω
μίαν τής πνευματικής κινήσεω; 
κατά τό οιαρρεΰσαν διάστημα.

*
Άπέθανεν εΐς τό Treboul ό ποιητής καί συγγραφεύς 

John—Antoine Ν.-ιιι.’Λντεπροσώπενε είς τήν ποίησιν 
εν είδος εμπρεσιονισμού' ποιητής εξωτισμού καί νο
σταλγίας. Ήτο πολύ μετριόφρων, άλλά φύσις όλων 
ποιητική. Γεννηθείς έν -Αμερική περιώδευσε διάφορα 
μέρη, σπανίως δ' έπεσκέπτβτο τό Παρίσι. Είχε βρα 
βευβή "Ρ Ιθθθ μέ τό Prix Goncourt τό έργον του 
«Force ennemie» έχον ώς θέμα τήν παραφροσύνην.Κα- 
τόπιν έγραψε τά έργα Le Preteur il'Amour.La gen. 
nia. Christobal le Poete. Ποιητικός συγγραφή; έξέ- 
δωκε τάς έξής: Hiers bleus, Vers la l'6e Viviane, 
En suivantles Go61ands, είς άς άναδεικνύεται ποιη
τής λυρικός καί γλυκύς. Συνειργάοθη πρός τούτοις 
είς πλεΐστα φιλολογικά περιοδικά.

—Διωργανώθη έν Παρισίοις,είς τό Λουξεμβούργου, 
Έκθεσις διακοσίων αριστουργημάτων τής Ισπανικής 
ζωγραφικής. Αυθημερόν ήνοιξεν έν Μαδρίτη έκθεσις 
Γαλλικών αριστουργημάτων ζωγραφικής, ΰπό τήν 
προστασίαν τού βασιλέως Άλφόνσου.

— Έν Λωζάνη ό γνωστός φιλέλλην κ.Παύλος Κουμ- 
περτέν ώμίλησε περί τής Ελληνικής ψυχής καί ό κ. 
Φαβέζ περί σεβασμού πρός τάς εθνικότητας τής Βαλ
κανικής.

— Ό καρδινάλιος Μνρσιέ έξελέγη επίτιμον μέλος 
τής Βασιλικής Άκαδήμίας τών ήθικοπολιτικών επι
στημών τής ‘Ισπανίας. Εΐνε ύ μόνος ξένος, ό τυχών 
τοιαύτη; τιμής.

— Άπέθανεν έν Μπωλιέ τής Γαλλίας ό παγκοσμίως 
γνωστός ιδιοκτήτης τοΰ «Κήρυκος τής «Νέας Ύόρ- 
κΈ’ Τζεΐμ; Γύρδον Μπέννετ οστις τφ >ΰ13άνεκηρύ- 
χθη έπίτιμος πολίτης τού Δήμου ’Αθηναίων διά τόν 
θερμόν φιλ.ελά.ιμισμόν του. Τήν Ελλάδα εΐ^εν έπισκε- 
φθή πρό έτών έπιβαίνων ιδίως θαλαμηγού, έγραψε 
δέ τότε θαυμάσια υπέρ αύτής άρθρα. Ήτο υιός Σκώ- 
του διδασκάλου καί μιας Ιρλανδή; Ό πατήρ του 
μεταναστέυσα; είς Αμερικήν έγεινε τυπογράφος καί 
ίδρυσε τόν «Κήρυκα τή; Ν. Ύόρκη;>. Ό άποθανών 
εσπούδασεν είς Γαλλίαν είς ήν ήρέσκετο νά μένη 
Συχνά έταξείδευε, ήτο πλουσιώτατο;, άπέθανε δέ εις 
ήλικίαν 77 έτών.

—’Εν Λονδίνφ ό Ρώσσος υψίφωνος Βλαδιμίρ Ρόζιν 
κατά τήν δοθεϊσαν είς τό Αίόλειαν Χώλ ύπ’ αύτού 
συναυλίαν έψαλε καί μίαν Έλληνικήν σύνθεσιν. τό 
«Νανούρισμα» τού έκεϊ διαμένοντο; κ. Πέτρου Πετρί- 
δου. Τήν θερμήν μητρικήν στοργήν δπως τήν ψάλλει 
ό Βαλαωρίτης, τήν έκμεταλλεύεται ό "Ελλην συνθέτης 
μέ τεχνικά μέσα έκφράσεως, μέ θωπευτικά; ήχητι- 
κάς κυμάνσεις. Έκ τών άλλων ασμάτων τά όποια έ

τραγούδησε μέ παθητικότητα μεταδοτικήν είχον μεγά
λην επιτυχίαν τά Χριστούγεννα τών άστεγων παιδιών 
τού Δεμπυσσύ πλήρες ουγκινητού ρεαλισμού καί τό 
«Τραγούδι τού πτωχού περιπλανωμένου» τοϋ Νεφστο- 
νωφ, τό όποιον χαρακτηρίζει άγριον μεγαλεϊον.

— Εϊςτό OpiSra τών Παρισίων έδόθη ή 1500ή πα- 
ράστασις τοΰ «Φάουστ· τού Γκουνώ,είς δέ τήν Opera 
Comique ή 1500)) τής «Κάρμεν» 'Επίσης ΙΰΟΟίιν πα- 
ράστασιν ήρίθμησε ύ Μινιόν.

—Άπέθανεν ό μεγαλύτερος ζωγράφος τής συγχρόνου 
Ρωσσίας Ήλίας Ρεπίν, είς ήλικίαν 80 έτών είς ένα 
μικρό χωριό παρά τά Φιλανδικά σύνορα. Ή δανική έ- 
φημερϊς < Νασιονάλ Τιδένδε. έδημοιίευσε μίαν έπι- 
στολήν του, έν τή όποάγ ό Ρεπίν μεταξύ άλλων έλε- 
γεν : «’Αποθνήσκω έκ πείνης. ’Αναμένω τύ τέλος μου 
άπό στιγμή; εί; στιγμήν». Ό Ρεπίν υπήρξε στενός 
φίλο; τοΰ Τολσιόϊ, του όποιου έζυ.γράφησε πολλάς 
προσωπογραφίας, ιδίως δέ τίν περίφημον εικόνα «Ό 
Τολσιόϊ μέ τό άροτρον». Τό μεγαλείτερον έργον του 
«ΤόΑύτοκρατορίκόν Συμβούλων» εύρίσκεται είς Πε- 
τρούπολιν,περιλαμβάνει δέ εκατόν πρόσωπα. Αί δημό
σιοι πινακοθήκαι τής Ρωσσίας έχουν πλεΐστα έργα του

— Είς τήν «Graffton Gallery, τού Λονδίνου ήνοι- 
ξβν έκθεσις πολεμικών φωτογραφιών, διοργανωθείσα 
ύπό τοΰ υπουργείου τής Προπαγάνδας. Τοπεϊα, μάχα; 
βομβαρδισμούς, παρελάσεις, εφόδου:, όμΐλοι-ς πολε
μιστών, καταυλισμούς, τραυματίας καί νεκρούς, πο
ρείας, πορτραΐτα, όπειύπωσεν ό φωτογραφικός φα
κός μέ θαυμαστήν επιτυχίαν. ΓΙλεΙσται φωιογραφίαι 
έμεγεθύνθησαν και έζρωματΐσθησαν ύπό ειδικών καλ
λιτεχνών.

— Νέοι νεκροί προσετέθησαν εις τήν εκατόμβην 
τοΰ πολέμου έν Γαλλίρ. Έφονεύθηαν οί δημοσιογρά
φοι Reni Latouche καί ύ Francois de la Tourasse.

— Άπέθανεν έν Κιγκινάταις τής ’Αμερική; ό ’Α
μερικανός καθηγητής καζ Ιστορικός Δανιήλ Κουΐν. 
Διδάκτωρ γενόμενος τή; φιλολογίας, διωρίσθη νεό
τατος καθηγητή; τού έν Βασιγκτώνι Πανεπιστημίου. 
ΙΙρό; πληρεστέραν άνάπτυξιν κατήλθεν είς ’Ελ
λάδα, διαμείνα; έν αύτή πρό έτών κατά διαλείμ
ματα, δώδεκα έτη, άναγορευθείς διδάκτωρ καί τού 
ϊδικού μας Πανεπιστημίου, ύποβαλών έναίσιμον δια
τριβήν περί τού έν Ρώμη Β' χειρογράφου τού κατά 
Ίωάννην Εύαγγελίου. Φιλ^λά.ην μέχρι ψυχιίισεως, έ
γραψε καί 'Ελληνιστί μελέτας, τάς έξής : Χριστιανι- 
καί έπιγραφαί ,έν τή Πινδική χώρφ. —Τών τελευ
ταίων αιώνων έπιγραφαί Ζακυνθιακαί. — Ή Αρκα
δική καί τό ιδανικόν τού ειδυλλιακού βίου. — 'Αγ
γλιστί δ’έγραψεν Ικανά, έν οϊ; καί μελέτας περί τής 
Έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι έπί Τουρκοκρατίας καί 
μετά τήν άπελευθέρωοιν αύτής, άλλην περί τού γλωσ
σικού ζητήματος, κηρυχθείς άνεπιφυλάκτως υπέρ τής 
καθαρευούσης, καί τάς «Εικόνας έξ Ελλάδος».

— Ό Ελλην βαθύφωνος κ. Θωμά; Άμούργης 
έδωκεν έν Λονδίνφ συναυλίαν, καθ' ήν ό καλλιτέχνης 
έδειξε τόν πλούτον, τό αίσθημα καί τήν τεχνοτρο
πίαν τής ωραίας φωνής του. ’Εκτός μονφδιών μελο
δραμάτων έψαλε καϊ τρία ελληνικά άσματα τού κ. 
Ν. Λαμπελέτ, έκ τών όποιων ό «Χωρισμός» καί ή 
«Άρβανίτισσα» έκαμαν μεγάλην έντύπωσιν.

— Ό Γάλλος σοφός Βίκτωρ Μπεράρ έφιλοτέχνησε72
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νέαν μετάφρασιν τής > ’Οδύσσειας», έκ τής οποίας ή 
«Έφημερΐς τής Γενεύης» έδημοσίευσε τήν ραψφδίαν 
περί τών Κυκλώπων.Οί Γάλλοι κριτικοί άσχολοΰνται 
διά μακρών ιιέ τίιν μετάφρασιν αύτήν. Ό Μπεράρ 
έκαμε καί διαλέξεις περί τής Ομηρικής έποχής.συνο- 
δευομένας μέ φωτεινός εικόνας έκ τής σχετικής 
ωραίας συλλογής τοϋ Μποασσονά.

— Νέαι έπιστολαί τοϋ μεγάλου ποιητοΰ Μπωντ- 
λαίρ. άνακαλυφθεϊσαι τελευταίως έδημοσιιύδ ησαν είς 
τό περιοδικόν "Mercure de France». Εϊς μίαν έκ 
τών επιστολών τούτων, αί όποίαι κατά τό πλεϊστον 
απευθύνονται πρός τήν μητέρα του, ό ποιητής, δια- 
μένων κάποτε είς τά; Βρυξέλλας, γράφει: <-Έγώ δέν 
έχω βιβλία, δέν κάθημαι σέ. καλό σπίτι, στερούμαι 
χρημάτων, δέν βλέπω ή ανθρώπους ποϋ τοΰ: μισώ, 
ανθρώπους κακοανατεθραμμένους, μέ ΰφος σάν νά 
έφεδρον κάποιαν ειδικήν κτηνωδίαν δΓ εαυτούς καί 
κάθε πρωί πηγαίνω μέ κτυποκάρδι είς τήν θυρωρόν 
διά νά μάθω εάν υπάρχουν έπιστολαί δι' έμέ, έάν οί 
φίλοι μου μέ ενθυμούνται, έάν τ<1 άρθρα μου δημο
σιεύονται. έάν υπάρχουν χρήματα, έάν ή πιόλησις 
τών βιβλίων μου έληξε καί έπειτα τίποτε, ποτέ τί
ποτε». Λί έπιστολαί αύται μαρτυρούν τήν άπειρον 
ηθικήν κατάπτωσιν τοϋ ποιητού.

—Εϊς τό Έλληνικόν δημόσιον είνε γνωστός ό 
Ιταλός λογοτέχνης Ούγος Όγιέτι. Εΐνε ό συγγραφεύς 
τοΰ δράματος « Τό Γαρύφαλλο», τό όποιον παίζεται 
είς τά θέατρά μας μετ’ εξαιρετικής έπιτυχίας καί άλ
λων έργων παγκοσμίου φήμης. Ό Όγιέτι υπηρέτησε 
είς τό μέτωπον ώς ταγματάρχης, ένθα δίς έτραυματί- 
σθη. Κατά τινα δραματικήν ΰποχώρησιν, ό Όγιέτι. 
κατιόρθωσε νά περισώση μέγα μέρος υλικών πολέμου 
ένεκα δέ τούτου έπαρασημοφορήθη.

—Ό κόμης Ντουρριέ παρουσίασε ν εϊς τήν Γαλλι
κήν αρχαιολογικήν εταιρείαν έν Παρισίοις έ'ν άνά
γλυφον ξύλινον, είς τό όποιον διά γλυφής έχουν ά- 
πεικονισθή πολλαίσκηναί τοΰ βίου τοϋ Χριστού.

— Έξεδόθη έν Παρισίοις τό δέκατον τέταρτον 
τεύχος τής ιστορίας τοϋ παρόντος παγκοσμίου πολέ
μου, τήν όποίαν συγγράφει·ό γνωστός στρατιωτικός 
κριτικός Ζοσέφ Ραϊνάχ, γνωστότερος ΰπό τό ψευδώ
νυμον Πολύβιος.

— Τά Παρισινά κονσέρτα Κολόν-Λαμουρέ έξετέ- 
λεσαν διά πρώτην φοράν έν πολωνικόν ποίημα τοΰ 
νεαροΰ Πολωνού μουσουργού' Μοράβσκι, φέρον τόν 
τίτλον «Νεβερμόρ-, έμπνευσθέν άπό τόν -Κόρακα» 
τοΰ Πόε. Διακρίνεται ή σύνθεσις διά τήν βαθύτητα 
τοΰ αισθήματος καί τήν δύναμιν τής έκφράσεως.

— Άπέθανεν έν Μιλάνο.) ό διάσημος συνθέτης 
τοΰ «Μεφιστόφελε» Άρρίγκο Μπόϊτο. Έγεννήθη 
τιϊι 18Ί2 είς ΙΙάδοβαν. Τό πρώτον του εργον έγρα
ψεν ώς μαθητής τοϋ 'Ωδείου, τάς «Άδελφάς τής 
’Ιταλίας-. Τό μεγαλείτερύν του έργον, παγκοσμίου 
φήμη:, δ -Μεφιστόφελε-, όταν τό πρώτον παρεστά- 
θη, έθεωρήθη οίκτρά αποτυχία, καταδικασθέν έπί 
βαγνερισμφ. Άλλ’ άπό τοΰ 1875 ήρχισε νά παίζεται 
είς όλα τά θέατρα τοϋ κόσμου. Ό Μπόϊτο ήσχολήθη 
πολύ είς τήν συγγραφήν λιμπρέττων. Έγραψε πολλά, 
ιδίως τά λιμπρέττο τών μελοδραμάτων τοϋ Βέρδη, 
μεθ’ ού δΓ Ιδιαιτέρας συνεδέετο φιλίας, τής «Τζο- 
κόνδας», τής «Ήροΰς καί Λέανδρου», τοϋ «Όθέλ- 
λου», τοϋ «Φάλσταφ». Καί τών ΐδικών του μελοδρα
μάτων ό ίδιος έγραψε τά κείμενα. Έπί πολλά έτη 

είργάσθη γράφων τόν -Νέρωνα-, τόν όποιον ό μου
σικός κόσμος αναμένει μετ’ ενδιαφέροντος. Έγραψεν 
έπίσης έν συνεργασίρ. μετά τοϋ Πράγα, τοϋ Καμεράνα 
καί τοΰ Τζιακόζα θεατρικά έργα, άνευ δέ συνεργα
σίας τάς «Έλευθεριαζούσας μητέρας-, αί όποίαι έπαί- 
χθησαν εί; τό Τουρΐνον. Ό Μπόϊτο ήτο γερουσιαστής, 
μέλος τής ’Ακαδημία; τής Νεαπόλεως καί επίτιμον 
μέλος τοϋ Πανεπιστημίου τής 'Οξφόρδη;.

— Ό Μασκάνι θά μελοποίηση τό «Κουρέλι». Ό 
μουσουργός καί ό συγγραφεύς θά λάβουν άπό τόν εκ
δότην Σαντσόνιο διακοσίας χιλιάδα;.

— Ή Γαλλία έώρτασε τήν εκατονταετηρίδα τής 
γεννήσεως τοΰ μεγάλου μουσικοδιδάσκαλου Καρόλου 
Γκουνώ. Είς τά διάφορα θέατρα παρεστάθησαν μελο
δράματα του καί έγένοντο αναμνηστικοί διαλέξεις. Ό 
πατήρ τού Γκουνώ ήτο διακεκριμένος λιθογράφος, ή 
δέ μήτηρ έξοχος καλλιτέχνις τοϋ κλειδο-υμβάλου. Τά 
μελοδράματα του «Σαπφώ», «Φάουστ», «Ρωμαίος καί 
Ίουλιέττα», «Μιρέϊγ» εκπροσωπούν νέαν τροπήν τοϋ 
γαλλικού μουσικού αισθήματος, τά δέ θρησκευτικά 
του έργα δέν περιέχουν τίποτε το σχολαστικόν. Ό 
βίος τού Γκουνώ υπήρξε βίος μελέτης καί έργασίας.

— Εί; τό Μιλάνον πρόκειται νά ίδρυθή προτομή 
τοϋ Σαμάρα. Πρός τούτο τριμελής έπιτροπή ’Ιταλών 
καλλιτεχνών,άφιχθεΐσα είς Άθήνας,έζήτησε παρά τή; 
χήρας Σαμάρα τήν άδειαν νά παιχθοϋν τά έργα του 
έν’.’Ιταλία έλαβεν δέ παρ’αύτή; τά πρωτόγραφα. 
Είς τήν Σκάλαν τοΰ Μιλάνου θά παιχθή καί τό τε- 
λευταϊον ήμιτελές καί άνευ τίτλου έργον, τό όποιον 
διέκοψεν δ θάνατος τού μουσουργού. Τό έργον αύτό 
φθάνει μέχρι τών αρχών τής γ’ πράξεως. τήν συμ
πλήρωσήν δ’ άνέλαβε νά κάμη ό φίλος καί συνεργάτης 
τού Σαμάρα ’Ιταλός μουσουργός Μασσίνι.

— Συνεπληρώθη έκατονταετηρίς άπό τής γεννή
σεως τοϋ περιφήμου Γερμανού κοινωνιολόγου Καρό
λου Μάρξ.

— Θαυμαστοί τής Γαλλίας έν 'Ολλανδία άπεφά- 
σισαν νά εγείρουν πρός τιμήν τής Γαλλικής άνδρείας 
είς Άμστερδαμ μνημεϊον, τό όποιον κατά μίμησιν 
πρός τό πρότυπον τό έπεξεργασθέν ύπό τοϋ Ροντέν 
ολίγον πρό τοΰ θανάτου του θά παριστφ ένα έκπνέ- 
οντα πολεμιστήν καί δίπλα του ενα άγγελον μέ τήν 
επιγραφήν «Ή Γαλλική Άμυνα . ’Επιτροπή γαλλο
φίλων 'Ολλανδών συλλέγει εράνους.

— Άπέθανεν έν Μιλάνιρ ή Ίταλίς μυθιστοριο- 
γράφος Άννα Τζουκάρι, ήτις ύπό τό γνωστόν ψευ
δώνυμον «Νεέρα» έχει'δημοσιεύσει πολλά μυθιστο
ρήματα, διηγήματα καί ποιητικός σύλλογός. Ό ει
δυλλιακός τύπος τών έργων της. ή τρυφερότης, ή 
περιπάθεια καί γλαφυρότης τοΰ ύφους τήν κατέστη
σαν έξέχουσαν φυσιογνωμίαν είς τά ιταλικά γράμ
ματα. “Υπήρξε πρός τούτοις τέλειος τύπος Ιταλικής 
καλλονής.

— Άπέθανεν είς Παρισιού; ό ζωγράφος Μάξιμος 
Maufra έν ήλικίρ 50 έτών. Τφ 1891 δτε ήνοιξε τήν 
πρώτην έκθεσίν του, ήξιώθη επαινετική; κρίσεως ύπό 
τοϋ ΌκταβίουΜιρμπώ. Χωρίς νά έχη μεγάλην πρω
τοτυπίαν, ό Μωφρά έζωγράφιζε τοπεΐα μετά μεγάλης 
έπιτυχίας. Είχε ζωηρόν τό αίσθημα τής φύσεως. Κατά 
τά τελευταία έτη είχε κάπως λησμονηθή, άλλιί διε- 
τήρει άκόμη ικανούς θαυμαστός. Τό κύριον έργον του 
άποτελοΰν έντυπώσεις άπό τήν θάλασσαν τής Βρετ- 
τάνης.

— Ό νεαρός Γάλλο; ποιητή; Ιωάννης Le Roy, 
ύπηρετών είς τύν στρατόν, έξηφανίοθη ΰπό περιστά
σεις άποκλειούσας τήν έπανεύρεσίν του. Ώς ποιητής 
είχε δώση τάς μεγαλειτέρα; ελπίδας άναδείξεως. Είχε 
δημοσιεύση ύπό τόν τίτλον «Ι,ο Prisonnier des Mon
des» ποιητικόν έργον, τό όποιον έκαμεν έντύπωσιν 
διά τήν απλότητα καί πρωτοτυπίαν. Όραματίζετο τό 
σύμπαν κατά τρόπον νέον καί πλαστικόν. Πρό τού 
πολέμου συνειργάζετο είς τό περιοδικόν «Soirees de 
Paris». Κατά τήν διάρκειαν τοϋ πολέμου είχε δημο
σιεύση πολεμικά ποιήματα.

— Άπέθανεν ό γνωστός Γάλλο; μυθιστοριογρά- 
φος Μιχαήλ Ζεβακό, συγγραφεύς πολυαρίθμων μυ
θιστορημάτων έμφανισθέντων είς επιφυλλίδας καθη
μερινών έφημερίδων καί έκδοθέντων έπειτα εις λαϊ
κός εκδόσεις, έκ τών όποίων άπεκόμισε μεγάλα κέρ
δη. Ήτο έν είδος Δουμά πατρός, άλλά κατιότερος 
αύτού ύπό πολλάς επόψεις. Ό Ζεβακό ήτο άλλοτε 
καθηγητής τής ρητορικής, έπεδόθη κατόπιν είς τήν 
πολιτικήν, διακριθείς διά τά επαναστατικά του φρο
νήματα, εΐτα δέ, διά νά βελτιώση τά οικονομικά του, 
ήρχισε γράφων μυθιστορήματα περιπετειώδη καί τερ
πνά. Τά πρώτα του έργα παρήλθον σχεδόν απαρατή
ρητα είς τό Παρίσι καί μόνον είς τήν Ιταλίαν ε'χον 
έπιτυχίαν. Άλλά μετ’άρκετόν καιρόν καί τό παρισι
νόν κοινόν ηρχισε νά άναζητή άπλήστως τά μυθιστο
ρήματα του. Τά γνωστότερα εΐνε ή «Φαΰστα», ή «Γέ
φυρα τών στεναγμών», οί «Έρασταί τής Βενετίας», 
ό «Παρνταγιάν· κλπ.

— Ύπό τήν διεύθυνοιν τοϋ κ. Φινέλ ίδρύθη έν 
Παρισίοις πρακτορείου επιστημονικών πληροφοριών 
πρός πολλαπλασιασμόν τών συμμαχικών διεθνών σχέ
σεων καί δημιουργίαν μεταξύ τών επιστημόνων, δη
μοσιογράφων, συγγραφέων καί καλλιτεχνών τών με
γάλων πεπολιτισμένων κρατών δεσμών αλληλεγγύης 
καί φιλίας. Θά έκδίδη καί μηνιαϊον δελτίον ύπό τόν 
τίτλον «Ή επιστημονική ζωή».

— Έν Ζυρίχη ύπό τής Ένώσεως τών Ελλήνων 
ώργανώθη έκθεσις φωτογραφιών ελληνικών τοπείων 
τοΰ γνωστού παρ’ ήμϊν καλλιτέχνου κ. Μποασονΰ. Ό 
διευθυντής τής Σχολής τών Καλών Τεχνών τής Γε
νεύης κ. Μπώδ-Μποβύ εξύμνησε κατά τά εγκαίνια τάς 
ελληνικός φυσικά; καί τεχνικά; καλλονάς.

— Έν Γενεύη τό κομιτδτον τή; πόλεως διωργά- 
νωσεν έκθεσιν έργων τοϋ μεγάλου γλύπτου Ροντέν.

— Άπέθανεν έν Παρισίοις ό Αιμίλιο; Γκιμέ, 
ιδρυτής τού ομωνύμου Μουσείου.

— Έφονεύθη μαχόμενος ώς ύπολοχαγύ; είς τό 
δυτικόν μέτωπον ό Γάλλος συγγραφεύς Γαβριήλ Τρι- 
στάν Φραγκόνι, πλειστάκις πληγωθείς καί παρασημο- 
φορηθείς. Τό έργον του «Un tel de farmee fratujaise· 
έπρόκειτο νά λάβη τό βραβεϊον Γκονκούρ.

— Ή κ. Μάρθα Μπορέλι έξέδωκεν ένδιαφέρουσαν 
μελέτην περί τής Γυναικός καί τοΰ Έρωτος είς τά 
έργα τοϋ Άνατόλ Φράνς.

— Είς τό Petit Palais τών Παρισίων διωργανώθη 
υπό τών δύο μεγάλων καλλιτεχνικών σωματείων, τής 
•Societe des Artistes Fran^ais» καί τής «Soci6t0 Na
tionale des Beaux Arts· έκθεσις μνημειώδους καί 
πολεμική; τέχνης, ήτι; δμως υπήρξε πτωχή εί; εκ
θέματα.

— Ό κ. Louis Brdhier έξέδωκεν όγκωδεστάτην 
και λίαν εύσυνείδητον έργασίαν του περί τής χριστια

νικής τέχνης καί εικονογραφίας άπό τών αρχών αύ
τής μέχρι σήμερον.

— Έν Λονδίνφ· έπωλήθη ή πλούσια συλλογή Ιστο
ρικών αντιγράφων τού Χάρισσον. Μία έπ στολή τοϋ 
Ναπολέοντο; πρός τόν Λουδοβίκον III ’ έπωλήθη άντί 
10.850 φρ.

— Άπέθανεν δ μεγαλείτερος τών συγχρόνων Ελ
βετών ζωγράφων καί εΐ; τών μεγαλειτέρων τή; έπο
χής του, ό Φερδινάνδος Χόδλερ, έν ήλικίρ 65 έτών. 
Διετέλεσε μαθητή; τοϋ Menu, δστις υπήρξε μαθητής 
τού Ingres, καί διά τοϋτο ή έπίδρασις τοΰ Ingres 
πσρετηρήθη είς τά έργα τοϋ Χόδλερ. Έπεσκέφθη τό 
Παρίσι καί περιεπλανήθη κατόπιν είς τήν ’Ισπανίαν, 
όπου ύπέστη τήν έπίδρασιν τοϋ Κουρμπέ, εΐ; δν καί 
οφείλει τόν ρεαλισμόν του. Τοϋ Χόδλερ δύο εΐ.ε τά 
κύρια πλεονεκτήματα: Ή δύναμι; καί ή άπλότης. Έκ 
τών πρώτων έργων του έκαμαν έντύπωσιν ό «Ταύ
ρος·, ό «Μπαλωματής στό παράπηγμά του. καί ή 
προσωπογραφία τοϋ Desboutins. Τά καλλίτερα του 
έργα εΐνε ύ Λεπτουργό; (1871), ό Γέρος (1887), Ά 
Κουρασμένοι ψυχαί (1892), ά; έξέθεσεν είς τήν έκθε- 
σιν τού Ερυθρού Σταυρού καί αί όποίαι έπηνέθησαν 
πολύ άπύ τόν Puvis de Chavannes, τόν Μόριό, τόν 
Ροντέν καί τόν Πελαδάν, ή Συνοδεία τών Ελβετών 
παλαιστών (1889), έκτεθεϊσα είς τήν παγκόσμιον έκθε- 
σιν τών Παρισίων, τό άριστον δε έργον του εΐνε ή 
Νύξ — ή Ήμέρα — ή Εύρυθμία, έργον θεμελιώδους 
άρχής έκτεθέν είς τίιν παγκόσμιον έκθεσιν τοϋ 1900, 
είς τό όποιον μετεχειρίσθη μίαν μέθοδον συνθέσεως 
ήτις άπεκ’.ήθη «παραλληλισμός» καί ήτι; έφηρμόσθη 
άκριβέστερον εΐ; τινα κατόπιν έργα του, ιδίως είς 
τήν «Άναχώρησιν τών εθελοντών τή; Ίένας τφ 1813» 
καί είς τήν «’Ομοφωνίαν», έκτελεσθεϊσαν εί; τό Δη- 
μαρχεϊον τή; IJanon, ήτις άποτελεΐ φαινόμενον γι- 
γαντιώδου; είκονογραφήσεως. Έν Γερμανίφ είνε γνω
στότατος. Είς μουσεία καί δημόσια κτίρια υπάρχουν 
πολυάριθμοι πίνακες καί διακοσμήσεις τοϋ Χόδλερ. 
Είς τήν Γαλλίαν δέν έξετιμήθη έπαρκώς, μολονότι 

,ό διακοσμητικός πίναξ του ή «’Επάνοδο; τών Ελβε
τών μετά τήν μάχην τοϋ'Μαρινιάν» έργον μεγάλης 
άξίας, ήρκει πρός τούτο.

— Ό κ. Redon y Font έδημοσίευσε μελέτην του 
περί τής τέχνης τής ταπητουργίας κατά τήν αρχαιό
τητα.

— Έν Γιρόνδη, παρά τά; έκβολάς τοϋ ποταμού 
Γκαρόν, θ’ άνεγερθη μνημεϊον αναμνηστικόν τής’Αμε
ρικανική; έπεμβάσεως είς τον πόλεμον. Θά συμβολίζη 
τόν θρίαμβον τοϋ Δικαίου καί τής ’Ισχύος.

— Άπέθανεν ό επιφανής Γάλλος ζωγράφος Άντ. 
Γκυγιεμέ, μαθητής τοϋ Κορό, τού Ντωμπινΰ καί τοϋ 
Κουρμπέ. Οί πίνακες του διακρίνονται πρό πάντων 
διά τήν πιστήν άπόδοσιν τής φύσεως καί διά τό φώς 
ποΰ τούς στολίζει. Ήτο άκόμη καί θαυμάσιος συνο
μιλητής καί οί γνώριμοί του δέν έχόρταινον νά τόν 
ακούουν άφηγούμενον ανέκδοτα άπό τήν ζωήν τών 
μεγάλων διδασκάλων του. Μίαν σειράν έκ τούτων 
έδημοσίευσεν είς τόν παρισινόν «Χρόνον» κατά τό 
1911 καί άνεγνώσθησαν άπλήστως. Άπέθανεν εις 
ηλικίαν 75 έτών.

— Άπέθανεν έν Βεϊμάρη είς ηλικίαν 64 έτών ό 
μουσικοσυνθέτης Peter Gast. Τό πραγματικόν του 
όνομα ήτο Ερρίκο* Kceselitz. Ήτο στενός φίλος 
τού Νίτσε καί παρηκολούθησε τήν άντιβαγνερικήν 
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έκσιράτβίαν του. Συνέθεσε πέντε μελοδράματα. Ή 
συμφωνία του Helle Naechte καί τά κουαρτέτα δι’ 
έγχορδα είνον γοητεΰσρ τόν Νίτσε.

— Άπέθανεν εϊς Παρισίους ό ακαδημαϊκός Αιμί
λιος Μπουτροΰ, έκ τών κορυφών τής συγχρόνου φι
λοσοφίας είς ηλικίαν 73 έτών. Ή έπίδρασίς του έπί 
τής συγχρόνου κινήσεως τών ιδεών υπήρξε κολοσ- 
σιαία.Τά περισσότερα τών νεωτάτων φιλοσοφικών δογ
μάτων πηγάζουν άπό αύτόν. Ό Μπέρξων εϊνε ό επι
φανέστερος μαθητής του καί ή λεγομένη «Φιλοσοφία 
τής δράσεως» άπέρρευσεν άπό τάς Ιδέας του. Είς έν 
άπό τά έργα του, έκδοθέν τφ 1908, άπεπειράθη νά 
συμφιλίωση τήν ’Επιστήμην μετά τής Θρησκείας. 
Ό Μπουτροΰ ήτο θερμός φιλέλλην.

— Άπέθανεν είς Παρισίους έν ήλικίρ 86 έτών ό 
πασίγνωστος συνθέτης Κάρολος Λεκόκ. Έκ τών δη 
μοφιλεστέρων όπερεττών του είνε ή «Κόρη τής Μαν
τάμ Άγκό>>, παρασταθεΐσα τό πρώτον έν Βρυξέλλ,αις 
τφ 1872, ή «Ζιροφλέ Ζιροφλά», ό «Μικρός Δούξ». Ό 
Λεκόκ συνέθετε κατά τρόπον άπλοϋν καί φυσικόν, ή 
μουσικέ) του δέ άπέδωκε τήν έλαφροτέραν χροιάν τοϋ 
γαλλικού χαρακτήρας, Παρά τό προβεβηκό; τής ηλι
κίας του διηύθυνεν ό ίδιος τήν ορχήστραν, διεκρί- 
νετο δέ διά τήν μετριοφροσύνην του.

— Ό Μάξιμος Γκόρκυ παρε/.ώρησεν είς τό 1’ωοσι-

ΤΑ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ

Θέατρον Κοτοπούλη
Άφ’ δτου εις τά παριλίσσια θέατρα παρή- 

λαυνον είς δύο εσπέρας έν συνεχεία οί «Άθλιοι» 
καί ό «Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος», έργον όκτά- 
πρακτοϊ δέν είχε παιχθή. 'Ο θίασος τής δ. Κο
τοπούλη μάς άνέμνησε τήν παλαιάν εκείνην έπο
χήν, δταν Ανήγγειλε τούς «Αύο Μάγκες», οράμα 
έξηγμένον έκ τοϋ μυθιστορήματος τοϋ Δεκουρσέλ. 
Κατ’ Αρχάς έπαίχθησαν είς δύο μέρη, άλλά σκέ
ψεις σοφώτεραι ύπηγόρευσαν τήν σύμπτυξιν είς 
πέντε πράξεις ή μάλλον εικόνας καί οΰτω έδό- 
θησαν αύθεσπερεί. Περιπετειώδες έργον, παιχθέν 
κατά τό πρόγραμμα «έπί σειράν έτών» είς τό 
Παρίσι.Ένας σύζυγος εκδικούμενος τήν γυναίκα 
του, ήν νομίζει άπιστήσασαν, πάραδίδει τό τέ- 
κνον του, ώς νόθον, είς ένα λωποδύτην. Μετά 
οκτώ έτη επιδιώκουν τήν άνεύρεσίν του. 'Ο λω
ποδύτης είχε καί αυτός παιδί. Είνε οί δύο μάγ
κες. Πρόκειται νά έξαγορασθή αντί ύπερογκου 
ποσοΰ τό άπαχθέν, άλλ’ αύτό είχε δραπετεύση 
καί δίδουν οί γονείς τό ίδικόν των. Έπανευρί- 
σκονται οί δύο μάγκες καί θυσιάζεται δ ένας είς 
μίαν έπίθεσιν άπάχηδων, διά νά σώση τήν ζωήν 
τής μητρός τοϋ άλλου μάγκα, τοϋ πραγματικού 
τέκνου, άποδεικνύεται δ’ έν τέλει ή άθωότης 
τής συζύγου. Έργον διά τάς λαϊκάς μάζας, τοΰ 
όποίου ή μόνη Αξία ήτο δτι έδωκεν εύκαιρίαν 
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κόν Κράτος άντί 450,000 ρουβλίων τήν δημοσίευσιν 
τών έργων του, άνέλαβε δέ νά διευθύνη τάς εκδόσεις 
τής «Παγκοσμίου Φιλολογίας», σειράς βιβλίων περι- 
λαμβανούσης δισχίλια έκ τών καλλίτερων έργων τοϋ 
ΙΘ' αίώνος. Ό Γκόρκυ 0ά έκλέξη τά έργα, 0ά γράψη 
τούς προλόγους, τάς σημειώσεις καί τάς βιβλιογρα
φικός πληροφορίας.

—Έπί τή έκατονταετηρίδι άπό τής γεννήσεως τοϋ 
Γάλλου ποιητοΰ Λεκόντ Ντέ-Λίλ έδημοσιεύθη είς τό 
τελευταίου τεύχος τής «Έπιθεωρήσεως τών δύο Κό
σμων» κριτική μελέτη τοϋ κ. Ρενέ Πισόν.

— ΉγγέλΟη ότι τό έν Βερολίνω μέγα ξύλινον 
άγαλμα του Χίνδεμπουργ κατεστράφη ύπό τών έπα- 
ναστατών.

— Απίθανε πλησίον τής Γενεύης ό Ελβετός συγ
γραφεύς Ι’ουλιέλμος Vogt. “Εγραψε πολυάριθμα 'έργα 
έκ τών οποίων γνωστότερα είνε 1/Ineluctable δράμα, 
Un escroc <le haut vol, I.e peril inaponniqtie en 
Suisse, Calvinopolis, Sexe iaible, Pamphlets Gen6- 
vois, Bismarck.

— Ή απονομή τών βραβείων Νόμπελ τοΰ τρέζ.ον- 
νος έτου, άνεβλήθη.

— Ό Μάξ Νορδάου έγένετο υπουργός τής Παι
δείας τής πρώτης ’Ιουδαϊκής Κυβερνήσεως.

είς τήν δ. Κοτοπούλη νά μάς παρουσίαση ένα 
Οαυμάσιον τύπον έξύπνου καί εύθύμου χαμινιού. 
ΓΙολύ καλή καί ή κ. Πλεμενίδου είς τόν αντί
θετον χαρακτήρα χαμινιού εύγενούς καί μελαγ- 
χολικοΰ.

«'77 Χαμένη λ, κοινωνικόν δράμα τού κ. 
Διον. Κοκκίνου, χρονογράφου κα’. διηγηματο- 
γράφου, γνωστοτέρου ύπό τό ψευδώνυμον Μακ- 
καβαίος. Διά πρώτην φοράν ένεφανίσθη ώς θεα
τρικός συγγροφεύς καί ή άπόπειρά του ύπήρξεν, 
δπως καί ή ήρωίς τοΰ έργου του, χαμένη. ‘Γπό- 
θεσις χωρίς ένδιαφέρον, άδεξιότης εί.ς τήν πλο
κήν, διάλογος κουραστικός, οί χαρακτήρες Αψυ
χολόγητοι. Μία κόρη μεσαίας τάξεως, άφοΰ πα- 
ρεδόθη είς τόν έραστήν της, τόν άπατα- αύτός 
κρίνει καλό» νά άρραβωνιασθή μέ άλλην, ή μνη
στή διώχνει τήν έρωμένην, δ μνηστήρ διαλύει 
τόν Αρραβώνα του καί ετοιμάζεται νά ύπάγη εις 
μακρυνόν ταξεΐοι, ένώ ή έρωμένη ετοιμάζεται 
νά αύτοκτονήση. Τό πιστόλι κάμνει περιπάτους 
είς διαφόρους χείοας τών ηθοποιών καί είς τό 
τέλος ταξείοιον καί αύτοκτονία ματαιοΰνται,εκεί
νος καί έκείνη συμβιβάζονται καί κάθονται αύ- 
τοί καλοί καί μεΐς . . . χειρότερα. Τήν ήρωΐδα 
ό συγγραφεύς θέλει νά παρουσιάση ώς μάρτυρα 
μιάς ταλαιπωρημένης κα’. έκλύτου ζωής, άλλ’ I 
έμαρτύρησαν δχι όλιγώτερον οί θεαταί.

Θέατρον Κυβέλης
«Άδάμ», κομεντί δίπρακτος τού κ. I. 11α- 

ξινοΰ. Άδάμ φυσικά είνε ένας άνδρας, ό όποιος 
δμως οέν Αποτελεί τόν κανόνα διά νά φέρη τό 
όνομα τοΰ πρωτοπλάστου- διότι τό κύριον χα
ρακτηριστικόν του είναι νά σύρεται, χωρίς θέ- 
λησιν, όπισθεν μιάς αύθάδους γυναικός καί χάριν 
αύτής νά καταφρονή μίαν άφωσιωμένην είς αύ
τόν γυναίκα, ή όποία καί φεύγει άπό τό σπίτι 
μέ τήν σιωπηλήν θλΐψιν τής έγκαταλείψεως. 
Είς τάς δύο γυναίκας, τήν νόμιμον καί τήν 
παρείσακτον, ό συγγραφεύ: κατώρθωσε 
νά δώση μίαν άντίθεσιν άρκετά ζωηράν. 
Ή σύζυγος ποϋ άγαπά καί θυσιάζει τόν 
εαυτόν της διά νά είνε ευχαριστημένος 
ό άνδρας της μέ άλλην καί ή έρωμένη, 
ή όποία άπό καπρίτσιο τόν έχώρισεν 
άπό τήν γυναίκα του. ή όποία ήτο. 
φίλη της, καί φέρεται πρός αύτόν δυνα- 
στικώ; καί τόν εξευτελίζει καί τέλος γί
νεται συγχρόνως έρωμένη ένός άλλου 
καί εκείνος, δστις ήτο τόσον σκληρός 
καί νευρικός είς τήν γυναίκα του, τώρα 
τά Ανέχεται ολα.

Τό έργον, καίτοι δέν έχει πολύπλο
κου δράσιν, προεκάλεσε τό ένδιαφέρον. 
Διακρίνεται διά τόν φυσικώτατον διάλο
γον, εϊς τινας δμως λεπτομέρειας έπρε- 
πεν ό συγγραφεύς νά άποφύγη τολμη- 
ράς σκηνικάς άτεχνίας, ώς λ. χ. ή έπί 
σκηνής μετακόμισις τού πιάνου. Ή κ. 
Κυβέλη έπαιξε πολύ τεχνικά καί μέ αί
σθημα. ΙΙολύ καλή καί ή κ. Φιλιπ
πίδου ώς έρωμένη.

Θέατρον «’Ολύμπια
'Ως τιμητική της δ. Φρόσως Κόκκου έπαί

χθη τό «’Αγριολούλουδο », δράμα κοινωνικόν 
τοΰ έκ Σμύρνης ζωγράφου καί δημοσιογράφου 
κ. Χρ. Συρράκου, μέ ύπόθεσιν τόν άνάρμοστον 
γάμον. Μία πεταχτή κόρη — Αγριολούλουδο — 
άγαπά ένα νέον, άλλ’ οί γονείς έπιβάλλουν είς 
αύτήν νά πάρη ένα πλούσιον παρήλικα, δστις 
συμπίπτει νά είναι ό θείος τοΰ νέου. Τόν υπαν
δρεύεται, άλλ’ δ σύζυγος γρήγορα παρίσταται 
τυχαίως είς ένα έναγκαλισμόν τοΰ έρωτευμένου 
ζεύγους καί θνήσκει είς τό θέαμα έκ καρδια
κής προσβολής. Άφίνει διά διαθήκης κληρο
νόμους τήν γυναίκα του καί τόν άνεψιόν του — 
τούς δύο έρωτευμένους, οί όποιοι καί ένοϋνται 
διά τοϋ γάμου, τή προθύμω ήδη συναινέσει τών 
γονέων καί οΰτω ό Ανεψιός ύπεισέρχεται είς τό 
χρήμα τού θείου του καί είς τήν γυναίκά του. 
Η πλοκή υπενθυμίζει τά παλαιότερα «οικογε

νειακά» έργα. Παρατηρείται κάποια σκηνική 
Απειρία, Αλλ’ δ διάλογος εϊνε Αρκετά καλός.

Θεατρικα'ι ειδήσεις
Μέ τά πρώτα σύννεφα διεσπάρησαν άνά τάς 

έπαρχίας οί ’Αθηναϊκοί θίασοι. Τής «Άλάμ- 
πρας» μετεκομίσθη είς Βόλον, τοΰ «Πανελλη
νίου» είς Λάρισσαν. Ή Θεσσαλονίκη φιλοξενεί 
τάς όπερέττας Άφεντάκη καί ΙΙαπαίωάννου.Έπί 
τή εύκαιρία τών μετατοπίσεων έσημειώθησαν 
ίκαναί μετακινήσεις ηθοποιών. Ό θίασος Κυ
βέλης μετέβη είς Σΰρον.

— 'Η χειμερινή θεατρική περίοδος προσέ- 
κρουσεν εύθύς έξ Αρχής είς τόν πανικόν τής

Φλώρα Κανδηλάκη

■(ρίππης. Τά θέατρα έκλεισαν καί μόλις περί 
τάς άρχάς Δεκεμβρίου ήρχισεν άπογευματινάς 
παραστάσεις ή δ. Κοτοπούλη, ένώ είς τό «Έ- 
τουάλ» κατέφυγεν ό θίασος Νίκα-Φύρστ παρι- 
στάνων Ανάμικτα «Παναθήναια» καί τό έφετει- 
νόν «Πανόραμα».

— 'Η Εταιρεία τοΰΈλλην. θεάτρου βρίσε 
συγγραφικά ποσοστά 15 °/0 έπί πολυπράκτου 
έργου, 5°/0 έπί μονόπρακτων ή διπράκτων, 6 ή, 
έπί μεταφράσεων καί 12 °/0 έπί διασκευών έκ 
τοΰ άρχαίου θεάτρου, θά πληρώνη δέ 5 °/0 εϊς 
τούς ξένους συγγραφείς, ών έργα θά παίζωνται 
κατά μετάφρασιν. Τήν Κριτικήν ’Επιτροπήν διά 
τήν παραδοχήν τών έργων άπετέλεσαν οί κ.κ. 
Νιρβάνας, Μελάς, ΙΙολέμης, Δημητρακόπουλος. 
Δαμβέργης καί Λιδωρίκης. Τά έλλην. έργα θά 
παίζωνται κατά τήν σειράν τής ύποβολής των 
πρός έγκρισιν, έκαστον έργον θά κάμνη τρεις 
δοκιμαστικός παραστάσεις, θά έξακολουθή δέ 
παιζόμενον έφ’ δσον καλύπτονται τά άπολύτως 
Αναγκαία έξοδα τής παραστάσεως. Άλλά καί 
καταβιβαζόμενον, θά Αναβιβάζεται μετά 15 ήμέ- 
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ρσς, δτε κχί Οά κρίνεται άν εΐνε άξιον ζωής ή 
θανάτου. Αί παραστάσεις Οά αρχίσουν τό προ
σεχές έτος. ι

— Συνεστήθη 'Εταιρεία Δραματικού Θεά
τρου ύπό τήν δΐεύθυνσιν τού Διευθυντοϋ τού ’Ω
δείου κ. Γ. Νάζου. Ό θίασος άπετελέσΟη εκ τών 
κ.κ. Θ. Οικονόμου, Ν. Ζάνου, Ν. Ροζάν, Γ. Τσι- 
τσιλιάνου, Ο, Κοντογιάννη, τών διπλωματούχων 
τής Δραμ. σχολής τοΰ ’Ωδείου δεσποινίδων Ζερ
βού, Κανελλοπούλου, Κοτσάλη, Κωνσταντινί- 
δου καί τής τελειόφοιτου δ. Βενετίας Μπενή 
Ψάλτη. Ό αριθμός τών ήΟοποιών θά συμπλη
ρωθώ βραδύτερον. Αί παραστάσεις θά δίοωνται 
είο τό Βασιλ. θέατρον. Τά οιοαχθησόμενα έργα 
θά κρίνωνται ύπό ειδικής επιτροπής· θά διδα
χθούν καί αρχαία έργα, καταλλήλως διασκευα
ζόμενα άπό γλωσσικής κα’ θεατρικής άπόψεως. 
Ό θίασος κατά τό θέρος δέν θά παίζη. Οί ηθο
ποιοί θά εΐνε έταϊροι, κατά τό σύστημα τής 
«Γαλλικής Κωμφδίας».

— Ή γνωστότατη πρωταγωνίστρια τής 
Έλλην. όπερέττα; Φλώρα Κανδυλάκη, ήτι; 
παρεπεδήμει έν Θεσσαλονίκη μετά τοΰ θιάσου 
Άφεντάκη, έκδραμοΰσα έφιππος, έπεσε? έκ τού

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ’
CIKASTIKAI ΤΘΧΝΑΙ

Τό Ύπουργεΐον τή; Παιδεία; προεκήρυξε ?.αί· 
λιτεχνικόν διαγωνισμόν πολύχρωμων ελληνικών ει
κόνων πρός διακόσμησιν τών δημοτικών σχολείων 
και ύποβοήθησιν τή; διδοσκαλίας. Θέματα τή; πρώ
της σειράς ώρισε τά εξής : 1) ΊΙ σπορά, 2) τύ θέ
ρος, 3) τό αλώνι, 1, δ τρύγος, 5) δ όρνιθών, 6) τό 
μσνδρί, 7) ό χειμών, 8) ή τράτα, 9) ή βασιλόπηττα, 
10) ή Λαμπρή. 11) ή Πρωτομαγιά, 12) ή φωτιές τοΰ 
"Αϊ-Γιάννη, 13) ή Γοργόνα καί τό καράβι, 11) οί 
Καλλικάντζαροι στόν μύλο, 15) Κωμική σκηνή έκ 
τού παιδικού βίου ώς διακοσμητικόν .διάζωμα το'·~ 
χου. Αί εικόνες πρέπει νά ύποβληθώσι μέχρι τής 
20 Δεκεμβρίου. Αμοιβή έκάστης είκόνος δραχμαί 
1,000—1,1500.

— Ή Εταιρεία τών Βυζαντινών σπουδών έπεκα- 
λέσθη τήν άντίληψιν τής Κυβερνήσεως πρό; έξακρί- 
βωσιν τών καταστραφέντων καί συληθέντων ΰπό τών 
Βουλγάρων έν Άν. Μοκεδονίρ. κειμηλίων τής Βυζ. 
ιστορίας καί τέχνης έκ τών έκκλησιών καί μονών.

— ΏρίσΟησαν μέλη τοϋ καλλιτεχνικού συμβουλίου 
τής ’Εθνική; Πινακοθήκης ό ζωγράφος κ. Κ. Μαλέας 
καί δ λογογράφο; κ. Κ. Χατζόπουλος.

— Είς τήν προθήκην Έλευθερουδάκη έπί τφ εϊσ- 
πλφ είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν τοϋ Έλληνοσυμμαχι- 
κού στόλου, δ κ. Μαλέας έξέθηκε 20 θαλασσογραφίας, 
έν αί; 3ίκονίζονται μέρη τής Πόλεως. ο πύργο; τοϋ 
Λεάνδρου, μέ κυριαρχοΰντα πίνακα - σύμπλεγμα τοΰ 
Όρφέως καί τοϋ Πηγάσου πρό τής Κων)πόλεως. Είς 

'ίππου της καί έμεινεν άπνους. 'Η τοιοΰτον τρα
γικόν τέλος εύροΰσα συμπαθής καλλιτέχνις ήτο 
άπό τάς πλέον μορφωμένα; ηθοποιούς, καλλί- 
στης έκ Κων/πόλεως οικογένειας, είς δέ τό θέα
τρον διεκρίθη καί διά τήν συμπαθή καί έντονον 
φωνήν της καί διά τήν χορευτικήν τέχνην της.

— Είς τά «’Ολύμπια » έπαίχθη τετράκις 
υπέρ ελληνικών καί αγγλικών φιλανθρωπικών 
σκοπών αγγλιστί μία νέα πρωτότυπος καί ευ
φυέστατη αγγλική σατυρική έπιθεώρησις ύπό 
τόν τίτλον «Νέον Λονδΐνον ύπό ερασιτεχνών 
αξιωματικών καί ναυτών τοΰ έν Πειραιεΐ παρα- 
μένον.ος ’Αγγλικού ύδροπλανοφόρου « Ark- 
Royal». Τό έργον ποικίλλεται άπό εύθυμα 
άσματα καί χορούς. Τά γυναικεία πρόσωπα 
ύπεδύθησαν άνδρες μέ πολλήν φυσικότητα.

— 'Υπέρ τών σκοπών τοΰ « ΙΙανθρακικόύ 
Συλλόγου» έδόθη παράστασις είς τά <Όλύ/- 
πια», καθ’ήν ύπό τοΰ θιάσου τής κ. Κυβέλης 
έπαίχθη τό « Ύπηρετεϊν > τοϋ Ααδεδάν, δ κ. 11ο- 
λέμη; άνέγνωσεν ανέκδοτον επίκαιρον ποίημά 
του καί ό ηθοποιός κ. Ν. ΙΙαπαγεωργίου απήγ
γειλε δύο ποιήματα τοΰ Βιζυηνοΰ. τήν «Έπαί- 
τιδα τής Βιζύης» καί τήν «Νοσταλγίαν».

τά έργα του αύτά ό έκ Κωνσταντινουπόλεως καλλι- 
τέχνης μέ τούς γνωστούς παραδόξου; χρωματισμού; 
αποδίδει έπιτυχώς τήν άτμώδη καί ύγράν ατμόσφαι
ραν τή; ονειρώδους πρωτευούση; καί τήν γραφικήν 
τΐ)ς θάλασσαν μέ τούς έναλασσομίνου; φωτισμούς.

—Άπέθανεν έν Θεσσαλονίκη ένθα υπηρετεί ώς 
έφεδρος ό νεαρός γλύπτης Μιχ. Καρακατσάνης, υιός 
τοϋ μακαρίτου γλύπτου Ίω. Καρακαταάνη, τοϋ σμι- 
λεύσαντος τόν ανδριάντα τοϋ Διάκου.

— Είς τήν αίθουσαν τή; Εταιρείας Geo έγένετο 
έκθεσις έργων τού έν Κερκύρφ ύδατογράφου κ. Άγγ. 
Γιαλλινα, δστις άπό τινων έτών δέν είχεν έμφανι· 
σθή εί; τάς ’Αθηναϊκά; εκθέσεις. 161 ύδατογρα- 
φίαι έξετέθησαν, παριστώσαι τοπεΐα, μνημεία καί 
θαλασσογραφίας διαφόρων τόπων Αθηνών, Ηπεί
ρου, Κάιρου, Βενε-ίας, Ιδίως δέ τής Κερκύρα;.

'Ο κ. Γιαλλινα; είνε λεπτότατο; ζωγράφος, ποιη
τικό;, κατ’εξοχήν δέ τεχνίτη; τή; άκουαρέλλας. Ή 
θάλασσα είχονίζεται εί; διαφόρου; θελκτικά; από
ψεις. Αντιγράφει τήν φύσιν λεπτομερώς, έξωτερι- 
κεύει τά μυστήρια της, άλλά δίχως εσωτερικότητα 
ψυχής, προσωπικήν έκφρασιν. Όλιγωτέρου; πίνακας 
έάν εξέθετε, θά έκέρδιζε περισσότερον είς έκτίμησιν 
ό συμπαθής καλλιτέχνης. Οί πίνακες λ. χ. τών αρ
χαίων μνημείων καί τής Βενετία;—τινές τών όποίων 
φαίνονται άντιγραφαί—καί μικροί τινε; πίνακες διά 
τό έμπόριον γραφέντε;—έπρεπε νά λείπουν.

Τά καλλίτερα έργα τή; έκθέσεως είνε ή Ρεμματιά 
(άρ. 73), τό Καλοκαιρινό πρωί, ή παριστώσα ποί- 
μνιον, ή ανθισμένη είσοδος κήπου. Έπίση; προκα- 

λοϋν Ιδιαιτέραν προσοχήν ή Τρικυμία μέ ένα θαυμά- 
οιον σπάσιμον τοϋ κύματος, Πρός τό τέρμα—ποιητι- 
χώτατον—ή λεπτοειργασμένη Άποψις Κερκύρας, αί 
Ροδοδάφναι, ή γλυκύτατα φωτισμένη Λίμνη, τό Άνά
κτορον Κερκύρα; άπό τής θαλάσσης θεώμενον, τό 
ύπ’ άριθ. 64 φθινόπωρου—διότι υπάρχουν καί άλλα 
ούχί τόσον επιτυχή—κάλλιστον είς φώς, ό Ποταμό; 
Κερκύρα;. ή Μελαγχολία—ώρα εσπερινού μέ πένθιμα 
κυπαρίσσια,—ή επιστροφή εϊς τό Μοναστήρι, τό Διά 
τήν βοσκήν. Έν γένει είς τά έργα του δ κ. Γαλλι- 
νάς έχει άρίστην προοπτικήν, υστερεί δμω; εί; τήν 
άπεικόνησιν τών προσώπων, άτινα παρενθέτει είς τάς 
εικόνας του, διότι προσωπογραφίαν οϋδεμίαν έκθέτει. 
Έπώλήθησαν αρκετοί πίνακες άξίας 20.000 δραχμών 
άγορασθέντε; ύπό τών κ. κ. Παπαδάμ, Σ. Εμπειρι
κού, Σολωμοΰ, Σ. Στεφάνου, Ντεμίντωφ, Αίγινήτου, 
Καραπάνου, Μελά, Μπένση, Βαφειαδάκη, Γεωργιά- 
δου καί άλλων.

— 'Ο κ. Αίμ. Προσαλέντη; εξέθεσε πίνακα παρι- 
στώντα τήν Κωνσταντινοΰπολιν καί τήν Άγ. Σοφίαν 
έν ώρα λυκαυγούς έμπροσθεν δ’αύτής ναύλοχούντα 
τόν «Άβέρωφ». Ό πίναξ ήγοράσθη ύπό του υπουρ
γείου τών Ναυτικών.

—Ό έν Θεσσαλονίκη παρεπιδημιών Γάλλο; άρχι- 
τέκτων κ. Έμπράρ άνέλαβε νά διδάξη έπί τριετίαν 
τό μάθημα τή; ’Αρχιτεκτονική; έν τφ Πολυτεχνείο»·

ΜΟΥΣΙΚΗ

Προήχθησαν είς καθηγητάς τοϋ Ωδείου Αθηνών 
οί κ.κ. Σ. Φαραντάτος τοΰ κλειδοκύμβαλού είς άντι- 
κατάστασιν τοϋ έξ Αθηνών άναχωρήσαντος κ. Λογ- 
κομπάρδη διορισθέντος καθηγητοϋ τοϋ έν Νεα- 
πόλει Ωδείου, Φ. Οίκονομίδΐ); τής άρμονία; καί ό 
κ. Τζουμάνης τοϋ βαθύχορδου. Διωρίσθησαν διδασκά- 
λισσαι τοϋ κλειδοκύμβαλου αί δεσπ. Μ. Παπαγιανο- 
πούλου καί Μ. Βασιλάκη. Ό κ. Φ. Βολωνίνη; άπο- 
στέλλεται είς Ευρώπην πρός τελοιοποίησιν ώς υπό
τροφος τοϋ Άβερωφείου κληροδοτήματος.

—Διωρίσθη διδάσκαλος τοϋ βιολιού είς τό Ώδεϊον 
Θεσσαλονίκη; ό κ. Φ. Παπουλιάς.

—Νέα καλλιτέχνις τοϋ άσματος, ή δεσποινίς Φω
τεινή Σκαραμαγκα ένεφανίσθη διά πρώτην φοράν 
πρό τοϋ Αθηναϊκού κοινού έγκαινιάσασα τήν χειμερι
νήν μουσικήν περίοδον. Είνε μεσόφωνος, μαθήτρια 
τής Παρισινή; καλλιτέχνιδος, Ρόζα; Καρόν, διακρί- 
νομένη διά τήν έντασιν τής φωνή; καί τίιν ευστρο
φίαν. Τραγουδεϊ μέ άρκετόν αίσθημα, θά καταστή δέ 
τελειότερα, έάν συμπλήρωσή τάς σπουδάς της. Ή 
νεαρά καλλιτέχνις έψαλε μετ’ εξαιρετική; έπιτυχίας 
μονωδίας άπό τόν «Σαμψώνα καί Δαλιδάν·, τόν 
* Ορφέα» τοϋ Γκλούκ, τήν «Αυγήν τοϋ Φωρέ καί 
τήν «Γρηά ζωή» τοΰ κ. Καλομοίρη, ήν έχρωμάτισεν 
έκφραστικώτατα. Είς το κλειδοκύμβαλον συνώδευσεν 
ή κ. χ. Καλομοίρη.

— Χάρι; είς τύν κ. Καλομοίρην, δστις μέ τήν θαυ
μαστήν δραστηριότητα τον συντελεί είς τήν ένίσχυ- 
σιν τής Έλλ. μουσικής, άπεκτήσαμεν καί δευτέραν 
ορχήστραν, καθαρώς στρατιωτικήν. Τά στελέχη αύ· 
■τής άνήκουν βέβαια είς τό Ώδεϊον, άλλά καί μετά 
την αποστράτευσιν θά έξακο?.ουθήση υφιστάμενη ή 
τοσον ευοιώνως καταρτισθεΐσα πρότυπο; Στρατιω
τική όρχήστρα.

ΊΙ α' συναυλία υπήρξε πολύ Ικανοποιητική. Τό 
πρόγραμμα εκλεκτόν, είχε δμως τό μειονέκτημα νά 
είνε μακρότατον. Προτιμώτερον θά ήτο αί εμφανί
σεις νά ήσαν συχνότεροι μέ προγράμματα συντο 
μώτερα.

ΊΙ όρχήστρα, έκτός τών συνθέσεων αί όποιοι έπαί- 
χθησαν καί άλλοτε, έξετέλεσεν έν άπό τά ώραιότερα- 
έργα τής Γαλλ. μουσική; τό Rigodcn τοΰ Ραμώ καί 
τήν περίφημον Ερωτικήν σκηνήν άπό τόν «'Ρω- 
μαιον καί Ίουλιέτταν» τοϋ Μπερλιοζ θαυμασίαν εί; 
παραστατικότητα" ή χορωδία άπό τών παρασκηνίων 
έψαλίε τό άσμα τών Καπουλέττων. Ό κ. Καζαντζής, 
λοχαγός επιθεωρητή; τών μουσικών τή; Μακεδονίας 
μετά πάροδον ικανού χρόνου ήκούσθη μετά μεγάλου 
ενδιαφέροντος είς τό Κονσέρτο τοΰ Tarti ιί πρώτην 
φοράν παιζόμενον έν Άθήναις, μεστόν εύγενείας 
ύφους, άνεπιτηδεύτου φρασεολονίας καί βάθους έκ
φράσεως. Καί τρία άλλα τεμάχια τά όποια έπαιξε, 
έδειξαν τήν μεγάλην δεξιοτεχνίαν του, τήν σταθερό
τητα καί τό αίσθημα. Αί Ελληνικοί συνθέσεις κατεΐ- 
χον τιμητικωτάτην θέσιν εί·; τό πρόγραμμα. Έπαί- 
χθησαχ άπό τήν ορχήστραν έν πρελούντιο, άπό τό 
άνέκδοτον έργον «Ή Ζωή εϊν" δνειρο» τοϋ κ- Λαυ- 
ράγκα, τό όποιον καίτοι γραφέν πρό τριακονταετίας 
έξετελέσθη διά πρώτην φοράν δημοσία, διακρίνεται 
δέ διά τήν νεανικήν ορμήν τής έμπνεύσεω;. ή Έλ
ληνική Σουίτα τοϋ ιδίου, τό Ιντερμέτζο άπό τήν 
«Μάρτυρα» τοϋ Σαμάρα, ή «Ταφή» τοϋ κ. Μητρο
πούλου καί ή «Γιορτή» τοϋ κ. Λαμπελέτ. Μόνον ό 
Καλομοίρη; έκ μετριοφροσύνης έγεινεν ώς συνθέτης, 
άλλά άνεπληρώθη ή έλλειψις διά τή; διευθύνσεως 
τής όρχήστρας, είς ήν έδιδε πολλήν ζωήν ιδίως κατά 
τήν έκτέλεσιν τών Έλλ. έργων.

SY/ΛΛΜΚΤΑ

Άπεφασίσθη όριστικώς ή ΐδρυσις τοϋ Μουσείου 
τών Ελληνικών χειροτεχνημάτων, είς τό όποιον θά 
συγκεντρωθούν ΰλα τά υπάρχοντα έξ αύτών άπό τών 
αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον. Ή έπιτροπή τοϋ 
Μουσείου κατηρτίοθη έκ του κ. Μελά, βουλευτοϋ ώ; 
προέδρου, τών κ. κ. Δροσίνη, τμηματάρχου τών κα. 
λών Τεχνών. Κουρουνιώτου αρχαιολόγου, Οΰεϊ; δι- 
ευθυντοϋ τή; Αγγλική; άρχ. σχολής, Σωτηριάδου 
καθηγητοϋ καί τών κυριών Εύκλείδου καί Φρερή- 
Τό Μουσεϊον προσωρινώς θά έγκάτασταθή εί; τό 
παρά τό Μοναστηράκι Τουρκικόν τζαμί. Διευθυντή; 
νοϋ Μουσείου διωρίσθη ό ζωγράφος κ. Μαλέας.

— Ή Νομική σχολή άπεφάσισεν, δπως δαπάνη 
τοϋ Πανεπ.στημϊου έκδοθη Νομική βιβλιογραφική 
έργασία τοϋ κ. Ίω Φαραντάτου. Έψήφισε 3620 δρ. 
διά τήν τύπωσιν τοϋ α’. τεύχους.

— Ό έν Άθήναις παραμείνας Βέλγο; νομομα
θής καί συγγραφεύς κ. Βάν Ντέ Μπός ώμίλησεν είς 
τά «Διονύσια- περί τού κρυφού τύπου είς τό Γέρμα" 
νοκρατούμενον Βέλγιον, πώς δηλοΐ Βέλγοι πατριώται 
έκυκλοφορουν μυστικά; μικροσκοπικάς έφημερίδας διά 
μυρίων τεχνασμάτων διά νά τονώσουν τό φρόνημα 
τοϋ πληθυσμού. Είς τόν «Παρνασσόν» ώμίλήσε περί 
τοΰ μεγάλου Φλαμανδοΰ ποιητού Βεράρεν, μεθ’ οΰ 
συνεδέετο διά προσωπικής φιλίας, άνέγνωσε δέ μέ 
έντονον καί παλλομένην έκ συγκινήσεως φωνήν χα·
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ρακτηριστικά ποιήτατα τοϋ κατ’ έξο/,ήν ποιητικού 
Αντιπροσώπου τοΰ Βελγίου, εΐ; α περιγράιρεται ή μυ
στικοπαθή; ώραιότης τή; ήδη κατεστραμμένη; Φλάν
δρας.

Ό κ. Βάν Νιέν Μπός δι’έκκλήσεώς του δημοσι- 
θείοη; είς τόν τύπον ζητεί τήν ύποστήοιξιν των καλ
λιτεχνών καί συγγραφέων διά τήν άνασύστασιν τής 
Λονβαίν,τή; όποιας καιεστράφησαν κατά τόν πόλεμον 
ή Μητρόρολις, Οαυμασία Γοτθική εκκλησία περιέ- 
χουσα έργα καλλιτεχνικά μεγίστης άξίας, γλυπτά καί 
έκ ξύλου καί έν σκεύασμα τοϋ 1540, at Στοαί τοϋ Πανε
πιστημίου, υπόδειγμα τέχνης τοΰ Ιά’. αίώνος ή Βιβλιο
θήκη παρέχουσα 230.000 τόμους, έξ ών 500 χειρό
γραφα, καί 1000 έκ τών σπανιωτάτων βιβλία.

—Συζήτησι; έγένετο έν συνεδρία τή; Επιτροπής τής 
Έκατονταετηρίδος περί τών λογοτεχνικών έργων, τά 
όποια Οά έκδοΟοΰν έπί τώ πανηγυρισμφ. Άπεφασί- 
σΟη νά γίνουν διαγωνισμοί δι' έκαστον είδος λογο
τεχνίας μέ μεγάλα βραβεία. Έν ειδική έπιτροπή ένε- 
κρίθη ή πρότασις, όπως δΓ έράνου μαθητικού ένός 
δακσλέπτου—300,000 υπολογίζονται οί μαθηταί κα- 
μαθήτριαι — ίδρυθή μνημεΐον άναμνηστικόν τών Ίεί 
ρολοχιτών, οΐτινες έθεμελίωσαν τό έθν. έργον τής 
Απολυτρώσει»:.

—‘Επιτροπή έκ καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου άπο- 
τελουμένη έκ τών κ.κ. Πετμεζά, Ζέγγελη, Σωτήριό" 
δου, Λ ιβ ιερά του καί Χόνδρου, περιελθοϋσα τήν Άνα" 
τολικήν Μακεδονίαν, διεπίστωσε τάς βουλγαρικά; κα- 
κουργίας. Τήν επιτροπήν παρηκολούθησαν οί Άγγλοι 
άνταποκριταί Ντόρμερ καί Μπάτρελ καί ό ζωγράφος 
κ.Ν.Λύτρας. Πρός τόν αύτόν σκοπόν, καταγγελίας τών 
βουλγαρικών θηριωδιών, άπήλθον οί καθηγηταί κ.κ. 
■Λνδρεάδης εΐς’Αμερικήν, Μενάρδο; εί; 'Αγγλίαν, Λι- 
βιεράτος είς Ιταλίαν, Σωτηριάδης εί; "Ελβετίαν, Σβο- 
ρώνος, Ζέγγελης καί Χόνδρος είς Γαλλίαν.

— Έν τή άκμή τή; ήλικίας άπέθανεν έν ΆΟήναις 
ό Μανώλης Μαγκάκης, πεζογράφο; καί ποιητής, δια- 
κριΟείς μεταξύ τών νεωτέρων. Έδημοσίευσε μελέτας 
καί σκέψεις έπί φιλολογικών θεμάτων, μετέφρασε δέ 
ικανά ποιήματα έκ τής ’Αγγλική;, μετά πολλή; δ’επι
τυχίας τά περίφημα «Σονέττα» τοϋ Σαίξπηρ, άτινα 
καί έςέδωκε τφ 1911. Έκ τών πιστοτέρων μαθητών 
τού άλησμονήτου Στεφάνου Μαρτζώκη, έγραψε στί
χους, τούς όποιους διαπνέει βαθύ αίσθημα, Είς τήν 
«Πινακοθήκην» συνειργάοθη άλλοτε, δημοοιεύσας 
πρωτότυπα και κατά μετάφρασιν ποιήματα. 'Επί τοϋ 
νεοσκαφούς τάφου του έτελέσθη φιλολογικόν μνημό
συνον, κατά τό όποιον ώμίλησεν ό κ. "Ομ. Εϋελ- 
πίδης.

— Άπέθανεν έν τή άκμή τή; ήλικία; ό δημοσιο
γράφος Κωνσταντ. Κούσουλας. Έπί δεκαπενταετίαν 
είργάσθη είς τού; «Καιρούς· καί άίλας εφημερίδας, 
σημειώσας πλείστας επιτυχίας.

— Συνεστήθη έν ΆΟήναις «Έλληνοβελγικός Σύν
δεσμος». Σκοπεί τήν σύσφιγξιν τών σχέσεων μεταξύ 
τών δύο πολύπαθων χωρών. Αί πρώται αποφάσεις 
εΐνε νά στείλή εις τήν βιβλιοθήκην τή; Λουμπαίν ελ
ληνικά βιβλία, άρχαία καί νέα, μάρμαρα διά τήν άνοι- 
κοδόμησιν τή; βιβλιοθήκης καί έκ τού εθνικού μου
σείου τό άγαλμα τής Νεμέσεως.

Συνεστήθη έν ΆΟήναις «Ένωσις πρός ύπερά- 
σπισιν τών δικαιωμάτων τοΰ άνθρώπου καί τοΰ πο

λίτου- κατά τό υπόδειγμα τής έν Παρισίοις ομωνύμου 
Ένώσεως. Μέλη τού Κεντρικού Συμβουλίου έξελέγη- 
σαν οί βουλευταί κ.κ. Νάκος, πρόεδρος, Καφαντάρης, 
Άβέρωφ, Άραβαντινό;, Σίδερη;, οί καθηγηταί τοΰ 
Πανεπιστήμιου κ.κ. Πετμεζδς, Τριανταφυλλόπουλος, 
Σωτηριάδης, Σβορώνος, οί δημοσιογράφοι κ.κ. Κου- 
τούπης, Πετσόπουλος, Γιαννιός καί οι κ.κ. Γληνός, 
Κ. Χατζόπουλος, Δελμούζος, Σακαλής καί Δοξιάδη:. 
Σκοπόν έχει ή Ένωσις νά έπτμβαίνη είς πάσαν πίεσιν 
κατά τών άνισχύρων έθνών καί νά προκαλή τήν προ. 
σοχήν τής άνθρωπότητος κατά πόσης έναντίον τής 
έλευθερίας τοϋ άτόμου αυθαιρεσίας.

— Ή Εταιρεία τοΰ Ελλην. Θεάτρου έπί τφ εορ
τασμοί τή; έλλην. έκατονταετηρίδος προεκήρυξε δια
γωνισμόν πρός συγγραφήν δράματος ή τραγφδίας 
πολυπράκτου εί; πεζόν ή έμμετρον λόγον μέ θέμα έκ 
τοΰ εθνικού, ιστορικού ή κοινωνικού βίου τή; Ελλά
δος, άπό τών τελευταίων έτών τού III’ αίώνος μέχρι 
τ’Ιί άνακηρύξεω; τής 'Ανεξαρτησίας αύτής. Προθε
σμία τή; υποβολής έργων ώρίσθη ί] 31 Δεκεμβρίου 
1919. Βραβεία ώρίσθησαν, α’5,000 δρ., β'3,000, γ' 
2,000. Τά βραβενθησόμενα θά εΐνε κτήμα τή; Εται
ρείας έπί τριετίαν, θά παρασταθούν δέ ύπό τού θιά
σου της.

— Ο μέγιστο; τών συγχρόνων Άγγλων ποιητών 
Ρωδσαρντ Κίπλιγκ, ό εμπνευσμένο; ψάλτη; τών «Ε
πτά Θαλασσών» μετέφρασεν είς τήν Αγγλικήν έμμέ- 
τρως επτά στροφής τοϋ ’Ενικού μας ύμνου, τάς χαρα- 
κτηριστικωτέρας, ά; τοϋ ύπέδειξεν ό κ. Κακλαμάνος. 
Ή μετάφρασις έγένετο είς τό ίδιον μέτρον τοϋ Σο 
λωμού, ούτως ώστε ό μουσικός ρυθμό; τοΰ Μαντζά- 
ρου παραμένει ύ ίδιος. Είς τό Λονδϊνον ήκούσθη ψαλ
λόμενο; ό "Υμνο; μα; μέ τού; στίχους τοΰ Κίπλιγκ. 
Ή μετάφρασις έδημοσιεΰθη έν περιόπτφ θέσει τού 
• Ημερησίου Τηλεγράφου-. Τό άντίτιμον δέ τών 28 
στίχων τής μεταφράσεω; — 50 λίρας στερλίνας — ό 
έθνικό; ποιητής τών Άγγλων έόώρησεν είς τον Ελ
ληνικόν Ερυθρόν Σταυρόν.

—Συνέστη ύπό τσΰ υπουργού τή; Παιδείας έπιτροπή 
έκ τών κ.κ. Γληνοΰ, Καζαντζή, Νάζου, Δροσίνη καί 
Λάμψα πρό; σύνταξιν ειδικού προγράμματος διά τά 
’Ωδεία ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, έπί τή βάσει τού 
όποιου θά μορφώνονται οί διά τά σχολεία τή; Μ. 
Έκπαιδεύσεως διδάσκαλοι τής φδικής καί τής ενόρ
γανου μουσικής.

— Είς τήν αίθουσαν τοϋ « Απόλλωνος» έγένετο έκ- 
θεσις πολεμικών φωτογραφιών έκ τοΰ Ιταλικού με
τώπου. Είς νπερτριακοσίας εικόνας άναπαρίσταται ή 
δράοις τού ’Ιταλικού στρατού. Διά τήν δρασιν τοϋ 
’Ελληνικού στρατού έλήφθη πρόνοια όπως διά φω
τογραφιών διαιωνισθοϋν τά Έίληνικά πολεμικά γε
γονότα ;

---- Απέθανεν έν Γενεύη ό Νικ. Πιλάβιος, ό γνω
στός είς τούς καλλιτεχνικούς κύκλους ώς άριστος ερα
σιτέχνης φωτογράφος.

—Τό ύπουργεϊον τή; Παιδείας άπεφάσισε τήν ΐδρυ- 
σιν μουσείου τής δημοτικής έκπαιδεύσεως, τό όποιον 
0ά περιλάβη ό,τι σχετικόν μέ τό δημοτικόν σχολεΐον 
— όργανα, βιβλία, τετράδια, θρανία, εικόνας κλπ.— I 
άπό τή; πρώτης έπί Καποδιστρίου έμφανίσεώς του 
μέχρι σήμερον.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
Ούγγρο; χωρικό; πλησίον τή; Komin σκάπτων 

τόν άγρόν του ευρεν υδρίαν περιέχουσαν 18.000 αρ
χαία ρωμαϊκά νομίσματα. Τά πλεΐστα περί τάς επτά 
χιλιάδας φέρουν άπεικονίσεις τών αύτοκρατόρων 
Γαλλιανοϋ (253—268 μ. X.) καί Κλαυδιανοΰ του Β’ 
(268 - 270 μ. X.), 800 φέρουν τήν μορφήν τοΰ Αύ- 
ρηλιανοΰ. Τό σρχαιότερον όλων είνε τό είκονίζον τόν 
Καρακάλλαν (198—217).

—Έν Ώρωπφ ένφ άνεσκάπτετο ή μεγάλη στοά τοΰ 
αυτόθι ναού, άπεκαλύφθησαν πολλά Βοιωτικά καί 
Χαλκιδική νομίσματα, άγγεΐα καί άλλα Αντικείμενα.

— Ό άνθυπολοχαγός κ. Καλογερόπουλος κατά τό 
70 χιλιόμετρου τής οδού Σερρών-Θεσσαλονίκης άνεΰρε 
πλάκα μεγάλης άρχαιολογική; άξίας, παρίστώσαν εξ 
πρόσωπα.

— Εύρέθη έξωθεν τών Θηβών διπλοΰ; τάφο; θα
λαμοειδής ελληνικών χρόνων, περιέχων διάφορα Αντι
κείμενα, άγγεΐα κλπ.

— Έν θέσει Τραπέζης Τούμπας Θεσσαλονίκης άνε- 
καλύφθη ολόκληρον νεκροταφεΐον μέ τάφους τού ζ" 
π. X. αίώνος έντός τών όποιων εΰρέθησαν πλούσια 
ευρήματα, χρυσά ψέλλια, Οαιμάσιον'περιδέραιον καί 
άγγεΐα μέ ώραίας παραστάσεις. Άπαντα Πρωτοκο- 
ρινθιακά καί Κορινθιακά.

—Είς τήν Τεγέανέκαθαρίσθη τό Ιερόν τών Καρπό- 
φόρωΓθεών,τής Δήμητρος καί τή; Κόρης, τά άπειρα 

, δέ εύρεθέντα πήλινα άγαλμάτια τών δύο τούτων θεών 
πρό πάντων, τινά έκ τών οποίων φυσικού μεγέθους, 
καθιστώσι τόν χώρον σημαντικώιατον καί τό Μου
σεϊον τής Τεγέας μοναδικόν ώ; πρό; τά πήλινα ει
δώλια. Περισσότεροι τών 500 διάφοροι τύποι άγαλ- 
ματίων παρετηρήθησσν. Τά άγαλμάτια τή; Κόρης 
(Περσεφόνης) εΐνε ώραιότατα καί ό τύπος αύτών 
προέρχεται έκ τών χρόνων τής άκμής τή; τέχνης τοΰ 
Φειδίου. Άρχιτεκτονικώς ή άνασκαφή είχεν έπίσης 
Αξιόλογα Αποτελέσματα.

— Ή κατά τό 1907 συνοικισθεΐσα παρά τόν ’Αλ
μυρόν τή; Θεσσαλίας Νέα Άγχίαλος έκτίσθη έπί τών 
έρειπίων τού βορείου μεσαιωνικού Αλμυρού, τοΰ 
διαδεχθέντος τάς Φθιώτιδας Θήβας τών Ρωμαϊκών 
χρόνων, τάς έκτισμένα; παρά τήν άρχαίαν Πύρασον. 
ΟΙ Άγχιαλίται κατά τήν θεμελίωσιν τών οικιών των 
εύρίσκουν συνήθως εί; βάθος 2 περίπου μέτρων δια
φόρους Αρχαιότητας καί επιγραφής, ώ; έπί τό πλεϊ- 
στον Αρχαίων χριστιανικών χρόνων, τάς όποιας ο επι
μελητής Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ. Γιαννόπουλος 
έχει συναθροίσει. Έσχάτως, έπί τή εύκαιρίρ τής 
όνευρέοεως τμήματος μωσαϊκού δαπέδου μεγάλου 
Χριστιανικού ναού ό έφορος κ. Σωτηρίου, ένήργησε 
μικρόν σκαφικήν έρευναν ϊνα προσδιορίση τό άνευ- 
ρευθέν κτίσμα, δτε ήλθεν είς φώς 5 περίποω μέτρα 
δεξιώτερον τού Μωσαϊκού δαπέδου μικρόν έργαστή
ριον Μωσαϊκών, ήτοι χαμηλός κυλινδρικός κλίβανος 
έχων ζώνην κατά τό μέσον καί μαρμαρίνην πλάκα 
κατά τήν βάσιν’ ή έκκαθάρισις τοϋ περί τόν κλίβα
νον χώρου, τού έπεστρωμίνου διά μαρμάρινων πλα 
χιδίων, άπέδωκε πλήθος ύαλίνων τεμαχίων καί κό· 
νεω; διαφόρων χρωμάτων, τά υλικά δηλ. διά τών 
όποιαν κατεσκευάζοντο αί πολύχρωμοι ψηφίδες τών 
μωσαϊκών. Ή άνεύρεσις τοϋ προχείρου τούτου έργα- 
στηρίου, τό όποιον έχρησιμοποιήθη διά τήν ψηφίδω- 

σιν τοΰ άνευρεθέντος ναού, ενέχει σ.τουδαιότητα. 
καθόσον αλλαχού μέχρι τούδε δένάνευρέθη άνάλογον. 
Ό κ. Σωτηρίου φρονεί δτι ή Ν. Άγχίαλος, άν Ανα- 
σκαφή συστηματικώς. θά παρουσιάση νεκρόπολιν 
μεγάλη; έκτάσεως, καί μάλιστα νεκρόπολιν Αρχαίων 
Χριστιανικών χρόνων, τάς χριστιανΛιάς Φθιώτιδας 
Θήβας.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
‘Υπό τής Εταιρείας Διαφημήσεων '-Coq Rouge» 

ήρξατο έκδιδόμενον δεκαπενθήμερον γελοιογραφικόν 
λεύκωμα, ΰπό τόν τίτλον «Τό Γέλιο·. 'Έκαστον τεύ
χος περιλαμβάνει οκτώ όλοσελίδους γελοιογραφίας 
τών κ. κ. Νουάρ καί Ε. Παπαδημητρίου,έπί εκλεκτού 
χάρτου, μέ δίχρωμον ώραΐον έξώφυλλον. Παρελαύ. 
νουν γνωστότατα πρόσωπα είς τήν πολιτικήν, τόν 
στρατόν, τό θέατρον, το γράμματα, τάς τέχνας, είς 
λίαν έπιτυχεϊ; γελοιογραφίας. Έκαστον τεύχος τιμά- 
ται 5 δραχμής-

Ό κ.Ν. Βεργωτής μουσικός έπιφυλλιδογράφο; έξέ- 
δωκε σύνθεσιν του ΰπό τόν τίτλον Marche—Elegie.·

Έξεδόθησαν έν Άθήνσι; νέα περιοδικά :
«Φιλελεύθεροι άρχαί» Δισεβδομαδισία πολιτική 

καί οικονομολογική έφημερίς. Διευθυντής Φ. Βάμβας.
«Βωμός» Δεκαπενθήμερον φιλολογικόν περιοδι

κόν. Διευθυντή; Σπ. Μόσχος. Συγκεντρώνει έκλεκτι- 
κήν λογοτεχνικήν ύλην, τών νέων ιδίως, καί κριτικά 
σημειώματα

«La Revue de Crece· Μηνιαία πολιτική καί φι
λολογική έπιθεώρησις, σκοπούσα τήν διαφώτισιν τών 
ξένων διά πάν δ,τι άφορφ τήν Έλλ. ζωήν. Ειδικοί 
συνεργάται πραγματεύονται ζητήματα πολλοϋ ενδια
φέροντος. Γραφεία, οδός Δέκα 3.

• Τό μέλλον Έπιθεώρησις τών πολιτικών καί κοι
ωνικών έπιστημών μετά Ναυτικού δελτίου, ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. I. Σπετσιώτου.

«Ελεύθερον Βυζάντιον·. Φιλολογικόν περιοδικόν, 
έκδιδόμενον κατά Σάββατον. Διευθ. ’Αλ. Κόκκινος.

«Πανεπιστημιακή Έπιθεώρησις» έβδομαδιαΐον 
δργανον τών ’Ελλήνων φοιτητών.

W
Είς τεύχος έδημοσιεύθησαν τάκυριώτερα μέρη τοΰ 

έν τή Γαλλική Βουλή έκφωνηθεισών λογοο^τού Κλαυ- 
<5.ου Κοσεν μιάς εύγλώττου έκκλήσεως ύπίρ ιων 
Μουσείων τών κατακτηθεισών ύπό τών Γερμανών 
Γαλλικών καί Βελγικών πόλεω ν.

ΟΦΘΑΑΙΟΑΟΓ-ΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΣΠΗΛΙΟΥ I. ΧΑΡΑΜΗ
ΟΔΟΣ /ΛΕΝΑΝΔΡΟΥ 27

Τμήμα έσωτερικών άρρώστων διά θερα

πείας καί έγχειρήσεις δλων τών δφθαλ- 

μικών νοσημάτων.
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ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

, ΥΠΟΚΑΤΑΙΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

Η ΛΑ'Ι'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΤΘΗ ΠΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν .... Δρ. 6.000,ΟΟΟΚαταβεβλημένον ........... » 1.500.000Άποθεματικόν.............. » 1.820.000
ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

—Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεΐ συνάλλαγμα έπί τοΰ εξωτερικού καί αγοράζει 
έπιταγάς (chdqu.es) έπί τοΰ εξωτερικού.

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

μιευτηρίου.
—-'Έν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν εργασίαν τραπεζιτικής φύσεως.

Γενικός Διευθυντής Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΛΑΧΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
1918—ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΞ - ΔΡ. 1,200,000 ΚΕΡΔΗ

Καθ’ έκάστην ) Έκδίδονται .100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000
κλήρωσιν ) Γζαρέχονται κέρδη εις 2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000

“Εκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα μιάς δραχμής.

ΚΕΡΔΗ €ΚΑεΤΗΣ tqn kahpqs€9n

2000 200,000

Κέρδ η Δραχμαΐ Έν δλω
1 έξ 80,000 80,000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 0,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 25 Φεβρουάριου 1918, ή δεύτερα 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. J

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

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντόςτριών μηνών άπό τής κληρώ'σεως παραγράφονται 
υπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ 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 τοΰ τιμήματος αύτών 15 ο)ο, εις δέ τούς άγο
ράζοντας διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιιιήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων 
δραχμών τουλάχιστον, παρέχεται έκπτωσις ΪΟ ο)ο, καί εις τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτε
τραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 ο)ο.

Διάπάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό Γραφείον Λαχείου τού ’Εθνικού Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών.
Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύποις ΑΔΕΛΦΩΝ ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ — ΕΰριπίΔον 3 Άθηναι—Άριθ. Τηλ. 11-99.

chdqu.es

