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Τά Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σολωμοΰ (Συνέ
χεια). Μετάφρασις Σπ. Δε-Βιάζη.Ό Πύργος τοϋ Γραμματίκοβου (Μακεδονι
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‘Αντώνιος Σώχος.
ΤΗΛΕΦ9ΝΟΝΡιζοσπάστη.— Ό Ρετάν είπε ότι ή δόία είνε τό 
«χυμόν μέ ιό ό.τυίοτ τρέφονται οί λαοί.Ν. Δ.— ΌΛεκύνιδέ Λίλ, ό αρχηγός της σχολής 
τών Πιιρνασσιύών ήτο μέγας άθεος.

//· X — Ή μητέρα ιού Ζάν Νωρεάς άπέθανεν 
ημύ όλιγου είς Αθήνας. Μόνον μια έφημερίς κ, 

th-έφερε.Σκηνίτη — Ό ίδιος ύ Νικοντέμι έβεβαίωσιν "Ελ
ληνα συνομιλητήν του ότι είνε 'Ελληνικής καταγω
γής, άπό τήν οικογένειαν Νικοδήμου έκ Κέρκυρας, 
μειανασιεΰσασαν κατά ιά τέλη τοϋ πμο.ταμελΟόνιος 
αίώνος είς ’Ιταλίαν.

Λογοτέχνη.— Ή συνεμγάτις μας Μοιραία μάς 
πληροφορεί ότι τύ <JeUx Floraux» Ιδρύθη- 
παν ιίς τήν Τουλοιίζην τιρ 1-HM) ύπό τής διάσημου 
Clenience Lsaure.

“ΠΑΝΘΕΟΝ,,
Κινηματογράφος 'Οδός Πανεπιστημίου

Ταηίαι εςαιρεπχοΰ ενδιαφέροντος. — Ιίεριπε- 
τειώδη έργα. Πρωταγωνιστή! διεθνούς φή- 
1‘Μί.— Ορχήστρα πλήρης ύπύ τήν διενθνν- 
οιν τού κ. Ααυράγχα.'

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
‘ Ιδρυ&εϊσα τφ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιο? δρ. 20.000.000 

Άποί) φατικόν. ... » Ι.ί.ΟΟΟ.ΟΟΟ

Έκδοσις τραπεζικών γραμματίων. — ΙΙροε- 
ξοφλήσι ις.—Δάίεια έπί ένεχόρφ χρηματογρά
φων καί εμπορευμάτων.— Δάνεια ένυπόθηκα. 
Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς.— 
’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. — Πιστω
τικά! έπιστολαί. Καταθέσεις έν δψει καί είς 
ανοιχτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι.-Τα- 
μιευτήριον.— Γαμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

‘‘GIN&-ORIENT..
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ
“ΑΤΤΙΚΟΝ,.--“ΣΠΛΕΝΤΙΤ,, 

“ΑΠΟΛΛΩΝ,,—“ΠΑΛΛΑΣ.,

ΊΙ πρώτη ίδρυθ<ΐσα έν Έλλάδι Κινηματο
γραφική Εταιρεία. Κάτοχος τών καλλίτερων 
ταινιών τής Ευρώπης. ΙΙαρέλασις άπύ τήν ύ»ό· 
νην τών τεσσάρων μεγάλων κινηματοθεάτρων τών ’Αθηνών όλων τών τελευταίων μεγάλων 
επιτυχιών, μέ τάς διασημοτέρας πρωταγωνί
στριας καί τούς ονομαστοτέρους καλλιτέχνας.

EMMSiS ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ A0SNAIO '
Ίί Δημοτική ‘Αρχή 9έλουσα «ά άπαλλάξη κατά 

τύ δυνατόν τούς έδιώτας, είς τά; οικίας τών όποιων 
έχιι τοποθετήσει ήλεκτμικάς λυχνίας άπύ τας δυσκο
λία; τής άφήςκαί σβέσεως αύτών άπεφάσισε·

α) "Οπως αί λυχνία· οβένωνται καθ’ έκάστην τήν 
7 π. μ. άντί τής 5 καί 15" π. μ.

|ί')"Ο.τως ή άξια τοΰ καταναλισκομένου ρεύματος 
πληρώνεται είς τ<ιΰς ίδιώτας μέ τήν τιμήν τήν 
όποιαν καί ουτοι πληρώνόυσι τήν ‘Εταιρείαν Αεριό
φωτος ήτοι 2 δραχ. to U X Β.

γ) Γνωρίζει οτι ή ‘Εταιρεία άφαιρεί άπό τήν κα- 
τιινάλωσιν έκαστου ιδιώτου, τήν κατανάλωσιν τή· 
Δημοτικής Λυχνίας, καί τό υπόλοιπον μόνον έπιβα- 
ρύνει μ« τήν πρόσθετον φορολογίαν.

Έκ τών άνωτέρω καταφαίνεται, δτι αί Δημοτικοί 
Λυχν ίαι ούδεμίαν ζημίαν φέρουσιν εις τούς ίδιωτος 
καί επομένως πας ιδιώτης, τοϋ όποίου ή λυχνία άβι- 
καιόλογήτως δέν Οά λειτουργή, Οιι καταδιώκηται 
κατά τόν νόμον.

Έν Άβήναιρ τή 8η Ιανουάριου 191».
‘Ο ΔήμαρχοςΣ. Πάτσης

~ ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,, ~ 
δ·ων τών έτών πωλοΰνται <ϊς ττ vpa-.t'iv μ3ς 
άντί 3ρ. 12 ϊκαστος. Διά ττύς αγοράζοντας πλήρη 
σειράν γίνεται έκπτωσις 30 τοίς c)o.

Έπίσης χωλοΰνται χρυσόδετα καλύμματα 
τών τόμων, χρτς Jp. 3. Φύλλα παλαιά, ϊκαστον

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ*

*) Συνέχεια.

19
. ■ ■ · Έν τή σκιά αύτοϋ 
έπεθύμησα και έκάθιβα.Άσμα άσμάτων 2, 3.

Τέλος είμαι στή σκιά τών επιθυμητών κλώ
νων, μακράν άπό τού κόσμου τά τείχη, πού 
άπό τά Επικίνδυνα μαΰρά τους ύψη πέφτει ή 
ψυχή στό δρόμο τής άμαρτίσς.

❖
Νοιώθω τήν αύρα, ποϋ τρέφει τήν καρδιά 

σάν τήν αθώα τής πρασινάδας λάμψι, ποϋ 
τήν κλέφτει άπό τό σκοτάδι τής γής καί σ’ αύτή 

I γεννιέται τό αιώνιο φώς.
•Φ-

Τό ξέρω, πώς δ Χριστός, σ’ αυτήν τή 
I σκιά έχει τό βασίλειο, πως γύρω τριγύρω 
I γυρίζει καί μοΰ δίνει δύναμι μεγάλη.

Πάντα αύτή τή σκιά σκέπτεται δ νοΰ;' ένφ 
I τό .κονεμένο μάτι κυττάει, ή καρδιά μου δεν 
I κλαίει, ουδέ τρέμει.

20
Έξεγείρου, έςεγείρου Σιών, 
ένδυσε τήν Ισχύ» σου κ?..Ήσαΐα, 52. 1.

Ξύπνα, ξύπνα, ώ Σιών. Μία φωνή άντη- 
χάει, πού σέ αρπάζει άπό τήν μανία τών πο
λεμιστών, ποΰ ξαναφόρεσαν τιί δοξασμένα φο- 
ρεματά σου, ποΰ έχασες.

❖
Ξανάβαλε στό κεφάλι έκείνη τήν κορώνα, 

ποΰ τοΰ έσβυσαν οί εχθροί σου τή λάμψι. 
Σήκω έπάνω ώς Βασίλισσα καί φώναξε νά 

I έλθουν οί πιστοί λαοί.
Φ

Στό ιερό σημείο τής θείας διαταγής θά 
μαζευθοΰν τριγύρω σου μέ χαρούμενα τραγού
δια καί βνοιχτή καρδιά

4·
Καί σάν στηθή τό αρχαίο βασίλειο, ό μο

χθηρός τύραννος, ποϋ σέ φθονούσε, ή θά φύγη 
ή θά φιλήση τό πόδι σου,

21
Στόν "Αγιον Διονύσιον

(κατά τούς σεισμούς Ζακύνθου. Δεκεμβρίου 1820 
καί ’Ιανουάριου 1821).

Ώ Διονύσιε, ψυχή σεπτή και αγνή, ποΰ έ
χεις τής αγάπης τά πρωτεία, τό άτυχο τοΰτο 
τό νησί προστάτεψε γιά νά μή πάθη κ’ άλλη 
δυστυχία.

Φ
Δάκρυα καί τρόμος βασιλεύουν στά σπίτια 

καί στους δρόμους. Βάσταξε τό λογικό μας, 
γιά νά μ ή τό χάσουμε άπό τό φόβο μήπως 
χαλάση ή φύσις.

Ψ-
Ά! πλησίασε τό θρόνον τοΰ Αιωνίου καί 

παρακάλεσή γιά νά μή μείνη έρημο τό νησί άπό 
τήν ύστερη καταστροφή.

■Φ·
Κι’ δν ό Κύριος σιωπά, θύμησέ του τό άσυλο ποΰ έδωκες στον άγριο φονηά τοϋ αδελ

φού σου.
22

'Β Σύλληψις τής ΙΤαο&ένου
(μ: υποχρεωτικές ρίμες).

Αντιλάλησε έξαφνα στόν ουρανόν μία αρ
μονία, ποϋ δοξολογούσε τό ώμορφο παρθενιχό 
Κρίνο, πώμελλε νά γεννήση τόν υ’ό τοϋ Θεού. 
Καί ή μελωδία έζωνε τό Θεό.

♦

Σάν έλεγε ό ύμνος: Μαρία» ξεστράφτανε 
τοϋ ουρανού δλκς αί δψες κι’ δλα τά μάτια καί 
σέ όλους άπ' τόν ουρανό έχυνετο έ'να φώς όοδο- 
χόκκι νο, ποΰ κάθε άλλο στη γή έσβυνε χρώμα.

❖
Στό σεπτό όνομα τής Σεβαστής, καθένας 

έπλεκε στεφάνι γιά τά μαλλιά του άπό αιθέρια 
άνθη, πού ψεγάδια δέν έχουν.

❖
Αγκαλιάσματα, φιλιά, γέλοια παντού. Έδι- 

πλασιάστηκε στόν Παράδεισο ή χαρά.

81
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23
Ο Νναγγελιαμο( 

(μέ υποχρεωτικές ρίμες].

Κατεβαίνει ο I αβριήλ λαμπρός σάν τήν αϋ- 
γουλα, ή χυμένη κόμη του κυματίζει στεφα
νωμένη με φύλλα ποΰ τό χρώμα των κανένα 
άλλο θνητό φυτό δεν εχει στή γή.

♦
Καί τά χείλη του χρυσώνει θεία λάαψις καί 

στέλνουν στο αυτί τής Μαρίας τόν ήχον τούτον 
Χαιρε, χαιρε, Μαρία, που περίσσια κάθε σου 

*χαρι δίνει ζωη στήν άνθρώπινη γενηά.
♦

»Ό Κύριος είναι μαζί σου, ώ αιθέρια Νΰ- 
>φη, που την<ανεμοζάλη τών άμαρτ.ών θά 
»εςαφανίζΏ η αγνιστική χάρις μέ τό νεοό 1 »

*
—«Είμαι δούλη τοϋ Θεού» είπε καί πλημ

μυρίζει ο νους της μέ τήν πλατεία σκεψι δτι 
εχει μεσάτης ένα Θεό. Καί ή ώραία άχνάδα 
τη, ταπεινοσυνης απλώνεται στήν δψι της,

24
Η Γέννηαεζ τον Kvqiov.

Να τό αναμενόμενο Θεϊκό ΙΙαιδί, νά σώση 
τον άνθρωπο απο τές μεγάλες αμαρτίες. Τά 
μαγούλα φλογισμένα άπό αθάνατο ρουμπίνι, 
γλυκά, γλυκά το αγναδευει ή Μαρία :

•φ·
"ij ! ανέκφραστον θαύμα ! Τό παιδικό κλά

μα λογιαςει να κάμη αρνάκι κάθε λύκο, γιά

Ο ΠΤΡΓΦΣ ΤΦΓ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΦΒΟΥ *

*) Τέλος.

Γην Κοοισκήν έν φ ό μπέης έλειπε στί)ν 
Κ«τρανιτσ«ν, ή μοίρα $mitS3e στόν κοι- 

'?ς „μ’ίΜ°ύλβί· Ti” ξαπλω-
μενη·^ μ χρυσοκέντητο μετά ξωτό χιτώνα 
κάτω απτ τον όποιον διεφαίνετο ή θαυμασία'εύθυ- 
γραμμια τοΰ σώματός της. Μεθυστική μυρωδιά 
ροδέλαιου τοϋ Καζανλικ ίγέμιζβ τό μικοο σαλο- 
νακι το οποίον είχε δ-.ασκευασθή είς Φωληά ά-,ά- 
χης με 0Λην την ποικιλίαν τών χρωμάτων καί τόν 
πΑοϋτον της Ανατολικής Φαντασίας.

—Καλημέρα Δημητράκη, τοϋ έφώναςε μόλις 
μπήκε μέσα Και έπειδή έκεΤνος έσταμάτησε στό 
μέσον του δωματίου όρθιος, διατακτικός καί σκυ
φτός, τον πήρε ««ο τό χέρι καί τόν έβαλε νά κα- 
θησ(( κοντά της στόν σοφά.

—Μέ συγχωρεΐς, τοΰ είπε, άν μέ βρίσκε,· σή
μερα έτσι. Είμαι Χ£Χω- άδιάθετη. Καί σύ δέν 
είσαι ςενος στην αδιαθεσία μου>. Ό Δημητοάκηο 
καθησε σε αναμμένα κάρβουνα. Ή προσέγγισές 
• ου με τό αγγελικό σώμα ποΰ σπαρταρούσε'άκτ νεένητα και πάθος καί άπίπνεε δλον τόν μαγνητι-

xam3)0v?nVaTi^ π6ΐα- θ θνηϊ0ς *
«αταχθονιο φειδι που τον έγλυφε.

■φ·
^.αν ολοκάθαρη, γλυκειά τοϋ Ήλιου ά/τϊντ 

χαϊδεύε?“ρ“ ™ Μφανο κ6υστάλλι καί δέν ,

•φ·
Τέτοιο άνθισε στό κλαρί τό θεΐο λουλοΰί. 

που δυνατα ανάπαυσε στήν φάτνη τήν άγάΐ 
του, που εμείς την έννοήσαυε κακά. ”

25

Στην Παναγία. 
τοΓΠθίι δίν-1 ϊ0ΰτη' ποδ σϊά πόδι« τοέμε 
S ωυώ.®0· » °ρμ°5’. σά φΰλλ0’ ποϋ τό 
το φυσάει κ εχει στην καρδιά της άνεαο^άλ. 
που κάθε άλλη λύπη φαίνεται γλυκειά Γ ;

•φ·
, Ωιμέ ! κάθε λαλιά παύει στό χλωμό τό χείλι 

χαι για τούτο νοιώθει μέσα στήν καρδιά 
ΐης πιο βαθύ τον πόνο. Καί τά σβημένα^ της 
μάτια περιμένουν νά Ιδοϋν τόν θάνατο στή 
θωριά τοϋ Ίησοϋ. ’Ί

■φ·
Θρί,' ρ εϊ:“- ■ n“P^v°S. ποΰ κυττάει τό 

Β^ιληα, τον ί-ίά της, ποΰ τό μαραμένο!
Γίμψ? Υ6ρνεΐ θωρωντας έκεΐ· ποΰ δέν ΰπάρχΐ

Γ,ίτϊΤι-™ 5Υ6ΐρ>ε κ“1 δέν 10 κΡά:ησε ψηλά ; 
I ιατί βλέποντας τήν κονεμένη μάννα έννοιωσε 
δυο φορές μες την καρδιά τόν θάνατο.

Μετάφρασις ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ

σμον γυναίκας έρωτευμένης, είχε άναστήσει μέσ, 
™?να κοσμον αισθημάτων καί ορμών έντελώ, 
άγνωστων εις την παρθενική έως τότε ψυχή του 
Αωθανετο_ να διαρρέη ταίς φλέβαις του ή φλΖ 
"A-m Τ 7!?ασμ?3 ?°3 slXs χαταδιώςη τόι 
Α^ιον Αντώνιον εις τα βάθη τής ερήμου. '

1 ιατι δεν μιλάς ; Τί σωπαίνεις; Ή φωνή 
σ-υ eivai γλα να κέη μονάχα τά ώμοροα έκείνβ 
Χεθο? -°" Τ άΡΡώστεί« ”ήν Χβρδίά 
ίκεινου που τ ακουςι; έπανέλαβε ή Άϊσέ σέο- 

ΌΛυΤ κα;?βϊί^τ:κά τό μουστάκι του 
Ο Δημήτρης έξακολουθοΰσε νά σιωπά μή γνω- 

ριζων τι να κάμη. !
— Πότε θά παντρευθής Δημητράκη ;
—ί’Ί'η'·?ω·· ·· Δέν °χω σκε'-®6 Χβ^δ.-ειά... 

• · τ^ Τ^χΛ άπό τήν Νιάουσα ν“’° το I ραμματίκοβο : _ Εδώ δέν γνωρίζω καμυ,ιά 
ποΰ να ταιριαζη στην ώμορφιά σου

■ ■ θά *άρ“ ”= ·*  ·'» * «-!
'/epi μου. .. .

!?* <?’63,λα 'λούπα καί άπό 
με,αΑ- σοι ήθελε να σε παρη μέ τόν δρο 'αω- 

γίνης Τοΰρκος, θά έϊέχ.σο; Ρ W

καί

σου 
τό ΰ

ο κι
ΰπο-

—Ποτέ! Χριστιανός γεννήθηκα. Χριστιανός 
θ' άποθάνω.

Κι αν αυτή η μπεοποϋλα ήτο ώμορφη καί 
ήμποροΰσε μέ τά πλούτη κα! τά μέσα της νά 
ρέ κάμη πασσα, πάλι δέν Οά έδέχεσο:

ΙΙοτέ ! Δέν θ'άλλαζα τήν πίστ: τών πα
τέρων μου ούδ’άν έπρόκειτο Σουλτάνο να μέ κά
νουν! άπήντησε εκείνος μέ τήν ίδια πάντοτε εΰστά- 
βε.!α· Jif ν$’„ίς δ'·“ τ’·ν “λΑαξοπιστίαν τον είχε 
^άμη άλλον άνθρωπον, στό πρόσωπο τοΰ όποίου 
είχε αρχίσει ήδη να διαλάμπη ο θρησκευτικός φα
νατισμός τών πρώτων Χριστιανών μαρτύρων.

—Βαϊ. βάϊ τόν μπουταλα! άνεφώνησεν ή 
μαύρη ποΰ^ τότε μόλις έμπαινε στό σαλονάκι 
φορτωμένη διάφορα γλυκίσματα. Νά μή θέλη καί 
πασσ’αλίκι δια νά μή τυχόν πειράςη τήν θρησκεία 
■οι, ’ , ,’ δεν 1ί®ρο,·ι®ιάζ''νταν μλά τέτοια τύχη 
καί σ έμενα καί έγραφα τήν θρησκεία στά παλήά 
μου παποίτσλα.

“Επειτα έγύρισε προς τόν Δημήτρη 
είπε εις ύφος παιγνιδιάρικο. 
, ΤΔϊν θ’άλλαζες αύτό το ςεροκέφαλό 
«V ακόμη αΰτή ποΰ σ' άγαποϋσε ήτο—άς 
θέσωμεν—ή μπεοποϋλα μας; '.

— I ιά τήν μπεοποΰλά μας είμαι πρόθυμός νά 
θυσιάσω^ καί τήν ζωήν μου όταν το προστάςη. 
Αλλα οεν μπορώ νά τήν πάρω γυναίκα μου προ- 

τοΰ γίνη Χριστιανή.. . .
, Τρομάρα σου, δάσκαλέ μου '..... Μούτρα 

μία φορά γ’ά τέτοια κόρη. Σένα σοΰ πρέπει μιά 
κόρη απο το χωριό σ^υ πού νά μπορή νά κυττάζη 
πρόβατα καί γουρούνια, νά δουλεύη χωράφια και 
να ύφαίνη δέκα πήχείς σαγιάκη τήν ήμέρα.

Τήν φλυαρία τής δούλας διέκοψε ένα αυστηρέ 
*ενμα τής κυρίας της ποϋ τήν διέτασσε νά βγή έξω.Οταν ξανάμειναν μόνοι, ή Άΐσέ ώμίλησε 
πλέον ςέσκεπα. Το γνήσιο ’Αλβανικέ αίμά της 
είχεν έςεγερθή και εννοούσε τώρα να Ιλθη κατ’ ευ
θείαν είς τόν σκοπόν. Καί έπειδή έβλεπε τήν 
αντίστασι τοΰ νέου στο ζήτημα τοΰ γάμου, τοϋ έ
δωκε νά καταλάβη πώ; ήμποροΰσε νά γίνη δική 
του και χωρίς καμμλά έπέμβασι τών άντιπροσώπων 
τοϋ Χρίστου ή τοΰ Μωάμεθ. “Ισως ήλπιζε διά τοΰ 
ριζοσπαστικού αύτοΰ μέσου, τό όποιον διευκόλυνε 
η άντίληψϊς περί ήθικής τοΰ Τουρκικού χαρεμιού.

προλειάνη το έδαφος καί στήν θρησκευτικήν εύ- 
Λόγησι τής ένώσεώςτων. Άλλά κα! έδώ ό Δημή- 
ΤΡη; έμεινεν άκαμπτος. Μέ τήν μεγαλειτέρα τοΰ 
ποσμου αφέλεια έδήλωσε στήν φλογισμένη κόρη 
πώς ούτε αύτό ήμποροΰσε νά τό κάμη διότι ήτο 
• · ■ ■ · άμάρωτη.
_ Αλλ' αύτό ητο πολύ. Τ; ποτήρι τής υπομονή: 

έπί πλέον νά 
τοΰ γυναι- 
τοϋ Τουρ- 

χριστιανικά

ςεγειλίσε. Ή Άίσέ δέν μπόρεσε 
συγκρατηθή καί σέ μϊά άγρια έ'κρηςι 
κειου έγωισμοϋ της, ςανάγινε ή κόρη 
καλβανοϋ ληστοΰ ποΰ είχε πατήση 
πτώματα.
,. “'^ιχτίρ άπ’ έδώ, άνέκραςε, 
βΧ'ντ!’ Υου?ο3»[·
, Κι’ ίπάνω στόν θυμό της λέει 
γύρισε στόν Πύργο

σέ

παληοχωριάτη

τδΰ μπέη, δταν
, πώς ακούσε τον δάσκαλο νά
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περνάη κάτω άπό τά παράθυρά της καί νά λέη 
άσεμνα λόγια.

Η καταδίκη τώρα τοϋ Δημήτρη ήτο βέβαια. 
I ήν αυγή τής επομένης ήτο κρεμασμένος άπό ?να 
πλατάνι αντίκρυ στά παράθυρα τοΰ Πύργου.Άλλ' 
δταν άντίκρυσε τό άπαίσιον θέαμα ή κόρη τής ό
ποιας έν τφ μεταξύ τά νεύρα είχον κατευνασθή. 
μετενόησε πικρά καί στήν παραφορά τής απελπι
σίας της έρριχθηκε κατά γης άπό τό υψηλότερο 
παράθυρο τοΰ Πύργου. Ό πατέρας της έθαψε τό 
αιματωμένο σώμά της καί έςαυανίστηκε στά βάθη 
τής 'Αρβανιτιάς,άπό τά όποια είχεν έξορμήση.

Άπό τότε ό Πύργος στέκει μέ γυμνούς τούς 
τεσσαρες τοίχους σάν νά κλαίη άκόμα τούς δύο 
άμοιρους νέους, ποΰ έχώρισεν ή θρησκεία κα’ ϊνω- 
σεν ό θάνατος. Ούτε κρημνίζεται, ούτε χαλάει . .

Σ’ εκατό χρόνια ποΰ πέρασαν άπο τότε δέν έ
πρεπε ν ’ άπομείνη πέτρα σέ πέτρα. Δέν είνε λοι
πόν θαΰμα τής Παναγίας αύτός ό Πύργος ποΰ ά- 
ψηφα τά χρόνια κα' τής βροχές ;

— ’Εμένα, πρόσδεσε ό χωροφύλακας, μεγαλύ
τερο θαύμα μοΰ φαίνεται αύτός ό άνόητος Δημή
τρης. Νά μή δέχεσαι νά τουρκέψης γλά μλά μπεο
ποϋλα, έστω ώμορφη και πλούσια, το καταλαβαίνω. 
Άλλά νά μή δέχεσαι μλά τόσο ώμοφφη κοπέλα 
ποΰ έρχεται παρακαλώντας νά σοΰ παραδοθή καί 
νά προτίμησης τόν θάνατον διότι ίτυχε νά μή εινε 
πασαλειμμένη μέ λίγο λάδι, αυτό είνε ένα θαύμα 
που ούτε ό Χριστός, ούτε ό Μωάμεθ μπορούν νά τό 
συγχωρέσουν.................

Γ>. ΜΟΛΜΙΙ

ΤΙ SKEIITOMAI

Είς τόν έρωτα δ νοϋς κατεβαίνει στήν καρ
διά καί γίνεται καρδιά. 'Η καρδιά ανεβαίνει 
στή θεσι τοΰ νοϋ καί μένει καρδιά.

Συμπέρασμα :Μυαλό στόνέρωτα δέν υπάρχει.

Έάν έλειπεν άπό τήν κοινωνίαν ή συζυγική 
απιστία, τό θέατρον θά άπέθνησκεν έξ άσι- 
τίας.

"Οταν αγαπά κανείς βαθε’ά, μπορεί καί νά 
έγκληματιση. "Οταν αγαπά επιπόλαια, μπορεί 
καί νά λησμονήση.

J!

Πρόοδος.
«Χθες άπέθανεν ο X. Ή κηδεία του έγένετο 

έν στενφ οικογενειακά» κύκλων.

«Γ·

Μερικά κεφάλια κυριών έπλάσθησαν διά νά 
βαστούν τά καπέλλα. “Αμα λείψουν τά δεύτερα, 
τά πρώτα δέν άξίζουν μιά πεντάρα.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
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τήν Ελλάδα καί φέρει τίτλον <Ρα 
rrece». Τύ δεύτερον Ιπιγράφεται el 
έ Hemani·. 'Ο πόλεμο; τοΰ ένέπνευ, 
τά ποιήματα, Οηαοσιευθ.έντα εΐ; φίλο] 
περιοδικά. Τό καλλίτερο? εΐνε τό γρ«β 

τήν καταστραφεΐσαν Μψρόπολιν τής Ρέί 
ν Παρθενώνα, ώ; τόν άποκαλεΐ, τής Γ( 
— καί τό όποιον ιιετεφοάοθη καϊ εΐς τ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΕΚΘΕΣΕΙΣ
<ΛΠΟΧΑΤ5ΪΙΑίΛΠΝ

ΕΑΝ καλλιτεχνικήν ερ
γασίαν παρουσίασεν είς 
τήν έτησίαν έν τφ ερ· 
γαστηρίφ του έκθεσιν 
δ διακεκριμένος ζωγρά
φο; καί καθηγητή; τής 
Καλλ. σχολής κ. Β. 
Μποκ ατσ ι ά μπης. Οί 
νέοι πίνακες περί τούς 
25, είνε άντάξιοι τής 
φήμης του. Καί είς τά 
έργα αύτα είνε ό δυνα
τός, ό εμπνευσμένος, ό 
ποιητικότατος καλλι

τέχνης. Έφέτος κυριαρχεί μέγας πίναξ «Γιά τί ψά
ρεμα*. Άπό τήν προκυμαίαν τής Κερκύρας φεύγουν η 
ψαρόβαρκες. “Ενας θαυμάσιος διπλούς φωτισμόςκυα- 
νοΰς καί κιτρινωπός προσδίδει μίαν εξαιρετικήν έντυ- 
πωσιν. Ό καλλιτέχνης άναδεικνύεται τέλειος κάτοχος 
τών μυστηρίων τής θαλάσσης καί τοϋ ορίζοντος. Εις 
τάς λεπτομέρειας ακριβής. είς το συνολον παραστατι
κότατος. Μία τρικυμία μέ εν σπάσιμο κύματος, γε
μάτη δροσιά καί κίνηοιν, τό Καλαφάτιομα, μία γωνία 
τοΰ Πειραϊκού λιμένας, είναι απεικονίσεις μέ πολ
λήν ειλικρίνειαν <ι ιλοτεχνηύείσαι, _Έκ τών τοπειων 
εΐς ά κυριαρχεί ή Αττική φύσις μέ τό χάρισμα τής 
ακριβούς άποδόσεως, ή Άλυσσίδα. ή Πικροδάφνη, 
ή ΦΟινωπορινή δύσις, ή Δεξαμενή των ΙΙαναθη- 
ναίων, ή Κολοκυθοΰ είνε απόψεις γραφικότατοι. 
Δυο κεφαλαί-εν pendant έκφράσεω;- τό Τάμμα 
καί το Χαμόγελο είνε δύο στολισμοί τής ικθέσεως. 
Είς το Τάμμα ή μελαγχολία μιάς συμπαθέστατης 
καλογρίτσας διαθετει τόν θεατήν συμπαθώ;. Ενώ το 
πονηρό γέλόιό τής άλλης κόρης, τής κοσμικής, εμ
βάλλει είς πειρασμόν. Τήν έκθεσιν συνεπληρωσαν 
πσλαιύτερα έκλεκιά έργ« ' ~ λ

Angelo τή; Ρώμης.ή 
r....: ■ ..
σκος, Γρώμμαν Β. Τσαγγρής,

ώς τό Castelo S. 
Εβραϊκή συνοικίατή;

αι δεσπ. Δαμιανού
Κέρκυρας. Οί φιλότεχνοι κ. κ. Σ. Τρικού.της, Ηλιά-

rv:.,·,......"■ <■' ΛΜ··'„ Δαμιανού
και Καρατζδ άκήγαγον περί τά δώδεκα έργα ε< τής

ΚΟΓΕΒΙΝΑ
καλλιτεχνικής των φωλεάι

Ό κ· Κογεβίνα; ύπήρςεν ό μόνος Ελλην καλλι
τέχνης. δστις είργάσθη πολεμικά; εικόνας, παρακο
λούθησα; έντολή τή; Κυβερνήσεω; έκ τοϋ σύνεγγυς 
τάς πολεμικός επιχειρήσεις. Άπετύπωσε μέ τήν γνω
στήν φιλοπονίαν του χαρακτηριστικά σημεία τής,εν 
τψ Μακεδονική) μετώιτψ πολεμικής δράσεως. Η εκ- 
θεσίς του είς τήν αίθουσαν «Geo» προεκαλεσε ζωη
ρόν τό ενδιαφέρον τών φιλοτέχνων.

Ό κ. Κογεβίνας είς τά πολεμικά του έργα εΐνε 
θετικότερος. Ό Ιμπρεσιονισμός του ό δποίος αδρός 
έκδηλούται είς τούς εκθαμβωτικούς όγκους τής Σαν
τορίνης καί τή; Παλαιοκασιρίτσας, έδώ υποχωρεί 
καί μια ύποβληιικόιης, τήν όποιαν μάς έχει δώοη 
Ιδιαιτέρως είς τινα Κερκυραϊκά τοπεϊα, κυριαρχεί. 
Άπέδωκε είς τάς φύσει δύσκολους συνθέσεις του μι 
άπλόττμα γραμμών καί άνςπ.τήδευτα επεισόδια, πο
ρείας, μάχας, μ' ίίλην δέ τήν φρίκην τού πολέμου 
διαφαίνεται μία ποίησις.

Έκ τών πολεμικών του πινάκων άνερχομένων εις 
15 ό καλλίτερος εΐνε ή «Παλινόστησις τών προσφύ
γων», μία θλιβερά επάνοδος τών έκτοπισθέντων Ελ

λήνων. "Ενας όμιλος, άποτελών καραβάνι, βαδίζει· 
Ό αραμπάς φορτωμένος μέ τά άπομεινάρια τών 
πραγμάτων τοϋ σπιτιού. ' Ενας σκύλος προηγείται. 
Εΐς τό άκρον τοϋ δρόμου ενα άλογο σκοτωμένο. 
“Ανωθεν του σμήνος κοράκων περίιπταται. ΊΙ το- 
ποθέτησις καλή καί ή κίνησις είνε εκφραστική.

ΊΙ «Μάχη τοϋ Σκρά» παρουσιάζει μίαν νεωτε
ριστικήν (Εποψιν τού πολέμου μέ τάς επιστημονικός 
μεθόδους. Λείπει είς τάς νεωτέρας μάχας ημεγαλει
ώδης κίνησις τών παλαιοτέρων πολέμων. Είνε άγων 
κυρίως υπόγειος καί εναέριος, άγων ΰπερτηλεβολων 
καί άσφυξιογόνων. Θεαματικός έγινε μονότονος, 
θαμβός, θορυβώδης. Επομένως οί σημερινοί πολε
μικοί πίνακες δέν είνε δυνατόν ή νά υστερήσουν εϊς 
έντΰπωσιν καλλιτεχνικήν. Είς τήν μάχην τοϋ Σκρά 
προχωρούν μέσα είς τό χαράκωμα οί στρατιώται· 
ένφ ό θρυλικός λόφος πέραν στεφανοϋται άπύ τα; 
εκρήξεις τών οβίδων. Είς τήν «Νυκτερινήν έπίθεσιν 
τής Δοϊράνης» μία φάλαγξ εκτυλίσσεται έπιτιθειιένη 
κατά τοϋ έχθροϋ, ένιρ άνωθεν διασταυροΰνται οβίδες 
καί εκτινάσσονται φωτοβολίδες. Είνε πίναξ μάλλον 
διακ-ισμητικός. Οί «Τούρκοι αιχμάλωτοι» εργαζόμε
νοι είς μίαν οδόν, εΐνε κάλλιστο; πίναξ είς φώς και 
σχέδιον.

Ή είσοδος τής Μεραρχίας Σερρών είς τήν ομώ
νυμον πόλιν. ή προέλασις τοϋ 12 Συντάγματος πρός 
τάΣκόπια, δίδουν μίαν ιδέαν στρατιωτικών κινή
σεων, υστερούν όμως τεχνικώς. Ή περιπολία ελλην. 
αεροπλάνων υπέρ τήν Γευγελήν απεικονίζει μίαν 
άποψιν περιεργοτάτην διά ζωγραφικόν πίνακα.

Είς τά Eaux forts ύ κ. Κογεβίνας άναδεί- 
κνυται άριστος. Μερικοί πίνακές του μικροί αξίζουν 
περισσότερον άπό μερικούς άλλου; μεγάλους, έχον
τας άξιώσεις. Εΐνε σκίτσα μέ ζωήν. Ό « Άβέρωφ» 
στή ΙΙόλι, μέ τήν Αγ. Σοφίαν εΐς τ ό βάθος, ή Περι- 
θαλψις γυναικών είς τάς Σέρρας, αί όποϊαι είς μίαν 
πένθιμον σειράν, φαντάσματα δυστυχίας, περιμένουν 
διά νά πάρουν τό συσσίτιον, είνε τά άριστα.

Εΐς άλλην πλευράν, ό συμπαθής καλλιτέχνης εκ
θέτει διάφορα άλλα έργα, ών υπερέχει ό «Εσπερι
νός». ΊΙ σκηνοθεσία άρίστη, ποιητικωτάτη. Ή φύ 
σις έχει μίαν γαλήνην πλήρη μυστικοπαθείας. Ό 
βοσκός επιστρέφει, τό μισοφέγγαρο φωτίζει μελαγχο
λικά. Λί άπόψεις τών μονών τού Άγ. ΊΙρονς άρ
κετά έπιτυχεϊς. Ή Κυβέρνησις ήγόρασε δύο έργα χαί 
γνωστοί φιλότεχνοι περί τά 15. Τά έν δλω έκιεθέντα 
έργα Ανέρχονται είς 100.

Ό κ. Τόμπρος έκόσμησε τήν έκθεσιν μέ δύο ..ργα 
του, τήν «Περίτρομη» καί τούς «Άποδιωγμένους», 
εμπνευσμένα άπό τούς διωγμούς τών υποδούλων Ελ
λήνων. Τό δεύτερον ιδίως είνε έκφραστικώτατον μία 
πνοή άνωτέρας τέχνης τύ ηύνόησε.

ΓΚΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
Λύο εφάμιλλοι είς σατυρικήν δύναμιν καί καλλι

τεχνικήν γραμμήν γελοιογράφοι, ό κ. Γ. Μαυριλά- 
κος (Noir) καί Ε. ΙΙαπαδημητρίου έςέΗηκαν 
σειράν χαριεστάτων γελοιογραφιών είς δύο αίθούσας 
τής 'Εεσιρε'α; «Coq rouge». Εΐνε γνωστή ή 
χάρις καί ή ’επτότη; με»' ής χειρίζονται τήν μολυ- 
βδίδα άμφότεροί, έκ τών δημοσιεύσεων διαφόρων 
"Αθηναϊκών τύπων. "Αλλ’ ήδη συγκεντρωμένου ή 
μάλλον άδελφωμένον τό έργον των ελκύει ζωηροτέ- 
ραν τήν έκτίμησιν. Έκ τών γελοιογραφιών τοϋ 
Noir, άνερχομένων εί; 72, ή "Ενκελ, ό κ. Κα-
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λομοίβης. δ βιολιστής κ. Καρσιζάς ώς ερωτηματι
κόν, ό κ. Στράτος ώς παπαγάλος, ό ηθοποιός κ. 
Δημητρακόπουλος, ή Κοτοπούλη έξερχομενη τοϋ 
αύγοΰ, ύ ποιητής Γ. Άργυρόπουλος εΐλε αμίμητοι. 
'Η αύτογελοιογραφία του άρκετά έπιτυχής. Άλλά καί 
αίγενικωτέρου ενδιαφέροντος γελοιογραφίαι είνε χα 
ριέσταται,ώς αί έν εϊδειέξωτικών τραμβαγέρισσες—α! 
όποϊαι δεν άπέχουν καί πολύ τής πραγματικότητοε 
ό φαντάρος είς στάσιν προσοχής, τό Φίλημα, ή Έκ- 
στασις. Σκίτσα μνημείων έν ώρα νυκτός δεικνύουν 
μίαν τάσιν σοβαροτέρας καλλιτεχνικής έργασίας.

Ό κ. Παπαδημητρίου έκθέτει 60 περίπου έργα. 
Ό κ. Ξενόπουλος ώς αγριόγατος, ό κ. Ίακωβίδης, ό 
κ. Καραβίας μέ τά διάφορα παράσημά του, ό δικη
γόρος κ. 'Λναστασόπουλος, ό υψηλότατος Νουμας, 
ή δίς Κοτοπούλη ώς Ήλεκτρα, ή κ. Νίκα, ό ηθο
ποιός κ. Μαρϊκος, ό ζωγράφος κ. Βανδώρος. ό 
λόγιος κ. Νικολαΐδη;, δ κ. ’Αριστεύς εϊνε αύτότατοι· 
ή σατυρική γραμμή δέν τούς παραμορφώνει. Άλλά 
καί εις τήν διακοομητικήν δέν υστερεί· άπ’ εναντίας 
αριθμεί έπιτυχίας αξιοσημείωτους Αί τέσσαρες Έπο- 
χαί έχουν πολλήν πρωτοτυπίαν. Εϊνε ’Λθηναϊκώτα- 
ται. Ή Άνοιξις έξερχομένη έκ τών άρχαίων τά
φων, τό Θέρος μέ τήν λουομένην, τό Φθινόπυρον 
μία γεροντοκόρη είς τό boudoir—δ Χειμών, 
μία γυναίκα είς τά χιόνια.Ή Ρετσίνα καί δ Αιθέρας 
pendant κοινών ικήςέξελίξεως, τό «’Ορεκτικοί, 
ή ’Εθνική μόδα—τραγέλαφος ενδύματος—τό Παλμό 
μοτίβο καί τό καινούργιο τραγούδι—χαρακτηριστικόν 
εν τή άντιθέσει του—τό ‘Ηδονικό λάγεμμα δέν εϊνε 
απλώς γελοιογς.αφιαι, άλλά συνθέσεις μέ πνεύμα, μέ 
ψυχολογίαν, μέ καλαισθησίαν.

ΙΙαρά τούς Διόσκουρους τής σατύρα:. ό σοβαρός καί 
αρχαιοπρεπής κ. Αριστεύς. Είς τόν «Πόλεμον» συμ
βολικήν καί έκφραστικωτάτην άπεικόνισιν μέ τό 

_ άκόνισμα τοΰ ξίφους, είς τήν Γαλήνην, είς τήν Ά- 
" φροδίτην, είς τό Αίνιγμα, τήν Σαλώμην, τόν χορόν 

Σατύρου καί Βακχΐδος άναδεικνύεται ζωγράφος μέ

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΡΩΜΑ ΪΚΑ! ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ

Ό κ. Σ. Ραϊνάχ έκαμεν είς τήν Γαλλικήν 
"Ακαδημίαν τών Επιγραφών ένδιαφέρουσαν 
άνακοίνωσιν. Κατά τό 193 έγένετο πώλησις δη- 
μοσίρ είς τήν Ρώμην πραγμάτων άνηκόντων 
εις τόν αύτοκράτορα Κόμμοδον. Πρός τοΰτο 
έτοιχοκολλήθησαν άναγγελίαι, δπως γίνεται καί 
σήμερον, είς πολλάς δ’έξ αυτών άπηριθμοΰντο 
τά πολύτιμα άντικείμενα, έν οίς καί άμαξαι φέ- 
ρουσαι μηχανήματα σημειοΰντα τήν ταχύτητα 
καί ωρολόγια. "Ωστε τά ταξίμετρα υπήρχαν έπί 
τών Ρωμαίων Καισάρων.

*

ΤΟ ΤΗΛΕΒΟΛΟΝ, ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ
Τό κανόνι άπό αϊιόνων ήτο πραγματικόν 

μουσικόν δργανον. Ώς τοιοΰτον ένεφανίσθη τό 
πρώτον είς συναυλίαν «τερατώδη-'ήν ό έκλέκτωρ 
Γεώργιος τής Σαξωνίας τόν ’Ιούνιον τοΰ 161 ύ 
έδωσε είςΔρέσδην,δπου έξετελεσθη έν δροτάριον 
μέ τόν τίτλον «’Θλοφέρνης». Είς τήν έκτέλεσιν 
μετέσχον 1495 μουσικοί, έν οίς καί είς τοιοϋτος 
μέ κοντραμπάσον ύψους επτά καί πλέον ποδών. 
Άντί τυμπάνων έκρότει μέγα δλμοβόλον δπερ 
έχειρίζοντο πυροβοληταί έκπυρσοκροτοϋντες 
κατά τήν κατάλληλον στιγμήν. 

δύναμιν, μέ βαθύτητα. Είνε ό παλαιός ’Αριστεύς 
τών μεγαλειωδών εμπνεύσεων καί πρέπει νά παλινο- 
στήση είς τήν τέχνην τής συνθέσεως, είς ήν άνα- 
δεικνύεται πολύ περισσότερον παρά είς τήν Αντι
γραφήν τής φύσεως, εις ήν τόσοι άλλοι άλλως τε 
έπιτυχώς επιδίδονται.
/ΛΑΓΙΑΖΗ

131 έργα ταρέταξεν ό ζωγράφος κ. Β. Μαγιάσης 
είς τήν αίθουσαν Geo. Θαλασσογραφίας καί 
τοπεϊα. Ή συνολική τών έργων του έκθεσις μειοϊ τήν 
έντύπωσιν, ήν έκ τής έκλεκτικής καί φειδωλής μέ

χρι τοΰδε συμμετοχής του είς γενικά; εκθέσεις άτε- 
κομίσαμεν. Οί περισσότεροι τών καλλιτεχνών μας, 
νομίζουν οτι είς μίαν έκθεσιν, πρέπει νά μετακομί
σουν ολόκληρο .· τό έργαστήριόν των, λησμονούντες 
ότι εν κακότεχνον ή άνέκφραστον έργον δύναται νά 
έ.τηρίάση περισσότερον τήν κρίσιν και έάν τά ανεκτά 
εϊνε περισσά. Τύ αύτό εταθι καί ό κ Μαγιάσης. 
Έκ τών 131 έργων του ξεχωρίζομεν έκ μέν τών ελ
ληνικών τύνΠευκώνα τής Βουλιαγμένη; καί τά Γρασί
δια διά τό φώς. τήν Ανατολή>· είς τύ Αίτωλικόν διά 
τήν διαφάνειαν, τά Τιμένια τής Λέρου. πρό τοΰ Ε
σπερινού, τά Ελη τοΰ Αίτωλικού. τά κύματα είς 
τούς βράχους τής Καστέλλας καί έν μικρό, τό «Προ- 
σκυνητάρι». Έκ δέ τών ξένιον τύ Canal Mah- 
moudie τής Άλεξανδρίιας, Care de Midi τών 
Βρυξελλών καί τό Mosque τή; Τύνιδος.

Έν γένει εις τά έργα τού κ. Μαγιάση διαβλέπει 
τις μίαν προσπάθειαν, μίαν άνήσυχον γραμμήν, έλ- 
λειψιν αλήθειας, και βαθεία; αίσθητικότητος. ‘Η 
άφθονος καί πρόχειρο; παραγωγή, ή προοριζομένη 
διά τόν πολύν κόσμον, ό όποιος εννοεί ελάχιστα 
πράγματα, διά νά έκμεταλλεύεται τά γοΰστά του 
καί νά πωλή έργα, τόν έζημίωσε. Ό αληθινός 
καλλιτέχνης πρέπει πρωτίστως νά εργάζεται δια τήν 
Τέχνην.

'Η τιμή τής συχνής χρήσεως κανονιού ώς 
οργάνου είς κονσέρτα, ανήκει είς τόν Ιταλόν 
Σάρτι, δστις κατά τό έτος 1784 κληθείς ώ; 
μουσικοδιδάσκαλος είς τήν ΙΙετρούπολιν, άνε- 
πλήρωσε τήν έλλειψιν τοΰ μουσικού αισθήματος 
δΓ έντάσεως τοΰ μουσικού θορύβου. Έσχημά- 
τισε μίαν γιγαντώδη ορχήστραν, μέ μουσικούς 
έκφέροντας έκαστος μίαν μόνον θορυβωδεστά- 
την νόταν, καί δΓ αύτής έξετέλεσαν δοξολο
γίαν έξωθεν τών ’Ανακτόρων μέ συνοδείαν αρ
κετών κανονιών, τά όποια έκάστοτε έκρότουν, 
ένισχύοντα τόν ήχον τών μπάσων. Τόσην δέ 
λαμπράν έντύπωσιν έκαμεν ή έκτέλεσις, ώστε ή 
Αύτοκράτειρα Αικατερίνη τής Ρωσσίας τφ άπέ- 
νειμε τίτλον εύγενείας.

Κατόπιν έγένετο χρήσις τοΰ κανονιού κατά 
τόν έν Ρωσσία πανηγυρισμόν πολεμικών γεγο
νότων, ιδίως κατά τό έτος 1836 είς τό στρατό- 
πεδυν τοΰ Τσάρκοε Σέλο, δτε είς τήν μουσικήν 
έκτέλεσιν άνεμίχθησαν καί 120 εκπυρσοκροτή
σεις πυροβόλων καί εις τάς έν Βοστώνη κατά 
τά έτη 1869 καί 1872 έκτελεσθείσας έορτάς.

"Ιδού λοιπόν δτι υπάρχει καί μία ειρηνική 
χρήσις τών κανονιών διά τήν μετά τόν πόλε
μον έποχήν!

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Έν ’Αμερική έκδίδεται καθημερινή έφημερίς 

ή «Εσπερινή Ένωσις» άποκλειστικώ; υπό γυ
ναικών. Οί τοϋ άσχημου φύλου έχουν αύσιη- 
ρώς άποκλεισθή. 'Ολόκληρον τό προσωπικόν 
άπό τής ανώτατης μέχρι τής τελευταίας θέσεως 
άποτελεϊται άπό γυναίκας. Στοιχειοθέται, πιε
στοί, διανομείς, δλαι γυναίκες. Εινε σοβαρά, 
πολιτική καί κοινωνική έφημερίς, δπως καί αί 
λοιπαί έφημερίδες.

Άλλη περίεργος έφημερίς έξεδίδετο, μυστικά 
αύτή, έν Λονδίνφ, ή «Έπιθεώρησις τοϋ ξένου 
τύπου». ΔΓ αύτήν είργάζοντο 125 διερμηνείς 
καί γραφείς είς τό 'Υπουργεϊον τών Στρατιω
τικών, οί όποιοι συνέλεγον άπό ολόκληρον 
τόν ξένον τύπον παν δ,τι χρήσιμον διά τήν 
Κυβέρνησιν. Ουτοι έλάμβανον καί άνεγίνωσκον 
4,000 εφημερίδες είς 27 διαφόρους γλώσσας.

★

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
'Η στατιστική δέν άφήκε κανέν είδος τό ό

ποιον νά μή ύπήγαγεν είς τήν δικαιοδοσίαν 
τών αριθμών της. Αμερικανική έφημερίς μάς 
πληροφορεί ’πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν 
κατά τήν πολεμικήν έποχήν.

'Η ’Αγγλία έχει 171,607 αυτοκίνητα (έκαστον 
αναλογούν πρός 268 "Αγγλους). Γαλλία 98,400 
(πρός 402 Γάλλου;). Γερμανία 95,000 (πρός 
684). Ελλάς έρχεται δέκατη όγδοη, 800 (πρός 
4,890 κατοίκους έκαστον). Σερβία 200 (πρός 
22,450). Βουλγαρία 3.050 (πρό; 1419). Ρου
μανία 2,500 (πρός 2,899). Τουρκία 500. Έν 
3λφ υπάρχουν έν Ευρώπη αυτοκίνητα 522,112. 
Έν ’Αμερική αί 48 πολιτεΐαι τής 'Ομοσπον
δίας έχουν 4,242,139 αυτοκίνητα. ’Αναλογεί 
δηλαδή εν αυτοκίνητου είς 24 άτομα. Μακάριοι 
οί Γ ιάγκηδες ! . .

★

ΙΝΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ
Μιά μέρα έπάνω σ’ ένα πέταλο ρόδου, ή 

Σιτά, ή ωραία κόρη, χάραξε αύτόν τόν δρκο:
«’Όχι ’. ούτε τό πειό ωραίο τοΰ κόσμου ά- 

γόρι, ποτέ δέν θ’ αγαπήσω, γιατί είνε πολύ 
σκληρός δ Έρως».

Μόλις έγραψε αυτές τής λέξεις καί μία πνοή 
Ζέφυρου έπήρε μακρυά καί ροδόφυλλο καί 
δρκο.

★

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ
Ό πόλεμος άνέδειξε τήν εφεύρε τικότη τα τοΰ 

γυναικείου πνεύματος. ΙΙρό τοΰ πολέμου ή 
σπουδαιότερα γυναικεία έφεύρεσις ήτο ή καμ
πύλη καρφίς τής κόμης. Μετά τόν πόλεμον ή 
μις Άλέ εφεύρε τήν χρησιμοποίησι,ν τοΰ πε
πιεσμένου χάρτου διά διάφορα χειρουργικά ερ
γαλεία.

Έν Άγγλίφ άπενεμήθησαν διπλώματα ευ
ρεσιτεχνίας κατά τό έτος 1915 είς 298 γυ
ναίκας. Τό 1916 είς 238,τό 1917είς 253. Αί γυ- 
να<κεϊαι εφευρέσεις είνε χρησιμότατοι. Οΰτω 

λ.χ. έφεΰρον βελόνην ραπτικής μηχανής λαμβά- 
νουσαν μόνη τήν κλωστήν,ηλεκτρικόν φορητόν 
καμινέτον, μηχάνημα αποστειρωτικόν τοΰ γά
λακτος, τροχόν σπογγίζοντα τάχιστα τά πινάκια 
καί ποτήρια, περόνην πρός περισυλλογήν γεω
μήλων. Πλεϊστα διπλώμαοα άπενεμήθησαν έ
πίσης είς γυναίκας διά παιγνίδια παίδων.

★
ΘΡΥΨΑΛΑ

Τό βιβλίον τής ζωής μερικών άνθρώπων 
έχει περισσοτέρας παρενθέσεις παρά ελεύθερον 
κείμενον.

Το κομμένο μουστάκι τής μόδας είνε σάν τό 
σημάδι ποϋ άφίνουν οί κρεοπώλαι είς τό μπου- 
τάκι, γιά ν’ άποδείξουν δτι τό ζώον είνε αρνί.

Δ. Γο Κ.
*

ΣΥΝΤΟΜΑ
"Αγγλος οικονομολόγος υπολογίζει τάς αμέ

σους δαπάνα; τοϋ πολέμου είς 40 δισεκατομμύ
ρια λίρας στερλίνας, τάς δε εμμέσους ώς έκ τής 
οικονομολογικής Ανωμαλίας εϊς 50 δισεκατομ
μύρια λίρας.

—» Μία έφημερίς Μπολσεβική δ «Κόκκινος 
Λιάβολος»ύποστηρίζει νά έπιβληθή φόρος είς 
τους έκκλησιαζομένους !

— Κατασκευάζεται είς Καλλιφορνίαν τό μέ
γιστο ν τών τηλεσκοπίων. Τό κάτοπτρον έχει 
διάμετρον 100 ίντσών καί ζυγίζει 4 1)2 τό
νους.

— ’Αξίωμα τοΰ Κομφουκίου : Σπουδή δί
χως σκέψιν είνε ανωφελής. Σκέψις δίχως σπου
δήν είνε επικίνδυνος.

— 'Η έπικράτησις μιάς δμοιομόρφου παγ
κοσμίου γλώσσης είνε δυσχερεστάτη, μετά τήν 
άποτυχίαν τής «Εσπεράντο». Ή ’Αγγλική λόγω 
τής μεγάλης διαδόσεώς της ίσως έπιβληθή βαθ
μηδόν ώς άνάγκη συνεννοήσεως μεταξύ τών 
Κρατών.

*
ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

"Εξωθεν υποδηματοποιείου.
—Τί συμβαίνει καί κάνεις τόν σταυρό σου ; 
—Δοξάζω τόν Θεόν ποϋ μάς έδωκε μόνον 

δύο πόδια. . .

Άπήχησις τής γρίππης.
—Ποΰ πηγαίνεις έτσι βιαστικός;
—Στή φιλενάδα μου νά τής πώ νά μέ 

βγάλη άπό τή καρδιά της. . .
—Γιατί αύτό ;
—Μά δέν διάβασες δτι άπαγορεύονται αί 

.... συγκεντρώσεις ;

Πολιτική καί ιατρική.
—Ό όδοντοϊατρός σου είναι φιλελεύθερος ή 

έθνικόφρων ;
—Είναι φεΰ 1 ριζοσπάστες.
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Ψήφον «ίς ιάς Ελληνίδας.-—Μία βασανισμένη φυλή. 
—Ή μονομαχία. Q^O- — Τό Άριστεϊον. - 
Πρωτότυπος Απεργία,-Λογίων άλληλοφάγωιια.

ΚΟΥΣΘΗ έν Έλλάδι 
ή πρώτη φωνή,—φωνή 
δειλή άλλ’ έχουσα τό 
κύρος τής επιστήμης— 
υπέρ χορηγίας τοΰ δι
καιώματος τής ψήφου 
καί είς τάς 'Ελληνίδας. 
'() γηραιός δικηγόρος 
κ. Σωμερίτη; ώμίλησεν 
είς τόν « Παρνασσόν > 

, < περί τής νομικής ίκα-
νότητος τής γυναικός ή μάλλον Ανικανότητας, 
αφού ο νομος δέν τήν θεωρεί ικανήν οΰτε ώς 
μαρτυς κατα τήν σύναψιν τών συμβολαίων νά 
παρίσταται. Καί εΐπεν: άφοϋ έχουν ψήφον οί 
αγράμματοι, οί αλκοολικοί. οί ήμιπαράφρονες, 
διατί νά στερούνται τοΰ δικαιώματος νά έχουν 
γνώμην περί τής διοικήσεως τοΰ Κοάτους καί 
αι γυναίκες ; Έπειτα, έάν ό αριθιιό; τών εκλο
γέων διπλασιασθή διά τών γυναικών, αί έκ- 
λογαι θά άποβοϋν περισσότερον άνηπερέαστοι, 
όπως το άπέδειξεν ή εΰρεΐα έκλογική περιφέ
ρεια.

❖

Η Αρμενία ελεύθερον Κράτος ! ’Αναπνέει 
κάθε πολιτισμένο; άνθρωπος εΐ; τό μέγα αυτό 
γεγονός.

*Η 'Αρμενική φυλή έκολύμβησεν είς τό αίμα. 
Εμαρτύρησεν ΰπό τόν πέλεκυν καί τήν μάχαι- 

ραν τοΰ βαρβάρου. Αί σφαγαί τών 'Αρμενίων 
κατά χιλιάδας, θά παραμείνουν στίγμα ανεξά
λειπτου είς τά; σελίδας τής Ιστορίας. Ύφίστατο 
ή δυστυχισμένη σΰτη φυλή διά νά σφάζεται 
αθορυβως. Ό πόλεμος τοϋ 1914-1918 μίαν 
άπό τάς μεγαλειτέρας δικαιολογίας θά εΰρΐ| είς 
τήν πολιτικήν αποκατάσταση· τοΰ αίμοστάζον- 
το; 'Αρμένικου λαοΰ.

Φ
Ρ.ν εθιμον βάρβαρον, αιμοχαρές, τό όποιον 

απο τοϋΜεσαίωνος έτυράννησε τήν άνθρωπίνην 
συνείδησιν χωρίς νά κλονίση τήν αυθαίρετον 
(σχυντου καμμία λογική, αίφνης δι’ ενός νο
μοσχεδίου διαλύεται είς τά έξ ών συνετέθη. 'Η 
μονομαχία. Μία αδικία προφανής, μία έκβία-

σις ψυχολογική. Τό δίκαιον τοΰ ισχυρότερου. 
Έπρεπε κάθε άνθρωπος νά ήξευρε σκοποβολήν 
ή σπαθασκίαν διά νά μή εΐνε έρμαιον τοΰ αύ- 
θαδεστέρου. Διότι θά έκηρΰσσετο άτιμος έάν 
άπέφευγε νά άντικρύση τόν φίλοπλον εχθρόν 
ιου έπί τοΰ πεδίου τής . . . τιμής. Δηδαδή 
ή μονομαχία μετετρέπετο είς αυτοκτονίαν.Άλλ’ 
άφοϋ έξέλιπον οί μεσαιωνικοί μανδύαι, τά δα- 
λητηριασμένα εγχειρίδια, οί πτεροφόροι πέ- 
τασσοι, αί σιδηραϊ πανοπλίας πρός τί νά ζή 
ακόμη ή μονομαχία ; Αί βαρύτατοι ποιναί ας 
ό νόμος επισείει υπέρ τάς κεφαλάς μονομάχων, 
μαρτύρων, ιατρών καί παντός οπωσδήποτε ανα
μιγνυόμενου είς τήν δι’ δπλων λύσιν τή; δια
φοράς—δι' ήν τά δικαστήρια έθεωροΰντο ανί
σχυρα ν’άποκαταστήσουν τήν θιχθεϊσαν τιμήν 
—καταργούν τό εθιμον, τό όποιον άλλως τε εΐ- 
χεν έκφυί.ισθή. Διότι συνήθως παρ’ήμίν οί 
αντίπαλοι έ.τυροβολοϋσαν είς τόν αέρα, έάν δέν 
απέφευγον τήν συνάντησιν διά τής μεθόδου τών 
πρωτοκόλλων, δι’ ών άμφότερα τά μέρη ικα
νοποιούντο. Αλλά μήπως ή συμφιλίωσι; δέν 
κατέληγε, μετά τήν τυπικήν συνάντησιν τών μο
νομάχων, είς τήν κλασικήν μακαρονάδαν ; Καί 
δεν είνε προτιμωτέρα, χάρις εΐς τόν ψηφι- 
σθέντα νόμον, άντί τής τραγωδίας τοΰ νεκρο
ταφείου ή τής κωμωδίας τοΰ ξενοδοχείου, ή 
φυλακή ;

Φ
Αι μεγάλοι έγχρωμοι διαφημήσεις τών εντό

κων γραμματίων τοΰ Κράτους, εΐνε καί ώς 
έμπνευσι: καί ώ: έκτέλεσις πολύ καλλιτεχνικοί, 
ούχί απλώς ρεκλάμας άλλά πίνακες ζωγραφικοί. 
Ομιλούν είς τήν ψυχήν καί έξάπτουν τό έθνι- 

κόν αίσθημα. Ή Εταιρεία Geo άνεδείχθη 
έφάμιλλος τών Ευρωπαϊκών Εταιρειών Εικο
νογραφημένων διαφημίσεων καί χάρις εί; τάς 
καλλιτεχνικά; αντιλήψεις της θά έγκλιματισθή 
καί εΐς τάς ’Αθήνας ή έγχρωμος, ή κομψή, ή 
καλαίσθητος καί εκφραστική διαφήμησις, άπό 
τήν όποιαν θά κερδίσουν όχι μόνον οί επιχει
ρηματίας Αλλά κοί ή τέχνη καί ή δημοσία αί- 
αθητική. τοΰτο θά συμβάλη παραλλήλως
καί ή άλλη εταιρεία διαφημήσεων ή «Άνατόλή» 
μέ τούς ίδικούς της καλλιτέχνας, άξιους ειλι
κρινούς έκτιμήσεως.

♦
Φεΰ : Ή ψυχρολουσία, Ίανουαρίφ μηνί,

έπήλθεν ανέλπιστος, ραγδαία. Τό Άριστεϊον 
τή; λογοτεχνίας εΐς ούδένα άπενεμήθη εφέτος 
καίτοι 4 μνηστήρες το διεξεδίκησαν, καί πα- 
ροσκηνιακώ: καί φανερά. Διά τό Αδίκημα, τά 
θορυβώδη κύματα τοϋ κ. Στρατήγη έξέσπασαν 
είς άφροΰς θυμού, ή Κοντέσσα Βαλέραινα 
άπέθανε δευτέραν έτι φοράν διά χειρός ήδη τοϋ 
ίδιου συγγραφέως κ. Ξενοπούλου καί οΐ ’Α
σφόδελοι τοϋ κ. Μαλακάση έξηράνθησαν ώσεί 
χόρτο; τοϋ άγροΰ. Καί ήρχισεν ή μήνις τοϋ 
κ Ξενοπούλου, δστις έξιφούλκησεν άρειμανίω; 
κατά τής ’Επιτροπής καί προέβη μετά παιδα- 
οιώδους πείσματος είς τό Απονενοημένος διά
βημα τή; απεργίας. Καίτοι διεκήρυξε πρό μη
νών δτι δέν έπεζήτει τό μετάλλιον, δτι οΰτε άλ
λως τε θά τοϋ τό έδιδον ποτέ, τό δέ βιβλίον 
του έξέδωκε όχι διά τό Άριστεϊον, έν τούτοις 
τοσοΰτον έχολώθη, ώστε νά δηλώση δτιαύτοκτο- 
νεϊ ώ; λόγιος. Ανεξαρτήτως τοϋ δν ήξιζε τόν 
κόπον νά κάμη τόσον θόρυβον άφοΰ άλλως τε 
άλλοι έπίσης καλοί συγγραφείς, ώς αυτός, δέν 
έπήραν τό λιλί τοΰ ’Αριστείου, πάντως ένας 
συγγραφεύς τής αξία; καί τής γονιμότητος τοϋ 
κ. Ξενοπούλου δέν πρέπει νά Αποθαρρύνεται 
κα; νά θυσιάζη τό τάλαντον του χάριν μι- 
κρ οφιλοτιμίας. Τό πραγματικόν Άριστεϊον 
δέν εΐνε τό άπονεμόμενον ύπό τοϋ κ. Δροσίνη 
ή τοΰ κ. Άννίνου, άλλά θά τό άπονείμΐ] είς 
τούς άξιους αύτοΰ μέ Ασφαλή χείρα καί φωτει

ΤΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Θέατρον Κοτοπούλη

ΕΟΝ έργον τοϋ Νι- 
κοντέμι, ή «Δασκα
λίτσα» (La maestri- 
lia), έφάμιλλον τοΰ 
«Κουρελιού» καί τής 
Σκιάς» έπαίχθη μετά 
μεγάλης έπιτυχίας. 
Είνε μία πολύ συγ
κινητική κομεντί, 
διανθιζομένη άπό 
σπινθηρισμού; πνευ
ματώδεις. Ή Δα
σκαλίτσα» εΐνε ό ύ
μνος τής, μητρικής 
στοργής. Ή δ. Κο

τοπούλη τήν στιγμήν ποΰ τής Αναγγέλλεται οτι 
εύρέθη τό παιδί της καθώς καί όταν τό άνα- 
ζητεϊ μεταξύ τών μαθητριών τη; ητο υπέροχος. 
Συνεκίνησε μέ τό γεμάτο αίσθημα και ειλικρί
νειαν παίξιμόν τη;. Παρουσίασε τήν γυναίκα, 
ή όποία ήτύχησεν είς τόν έρωτα, περνφ τήν 
ζωήν της χωρίς ιδανικόν καί εΐνε έστερημένη 
τοΰ φίλτρου της. Δύσκολος είς ψυχολογίαν ό 
ρόλος καί πολύ λεπτός. ΊΙ δίς Κοτοπούλη ήριθ- 
μησεν μίαν έτι άπό τάς ώραιοτέρας έπιτυχίας 
της. Ό κ. Μυράτ πολύ καλό; ώς Δήμαρχος.
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νήν συνείδησιν ή 'Ιστορία τή; Νεοελληνική; 
Φιλολογίας. "Επρεπε λοιπόν νά γλείψουν αί 
μελοδραματικοί εύγνωμοσύναι τοΰ κ. Στρα
τήγη, τά ακατάσχετα παράπονα τοϋ κ. Ξενοπου- 
λυυ καί αύται αί εΰθυμολογικαί συνεντεύξεις 
τών «Αθηνών». 'Ο κ. Ξενόπουλος ύπήρξεν 
αφορμή νά δτασυρθή ή σοβαρότης καί άςιοπρέ- 
πεια τών έν γράμμασι συναδέλφων του, οί ό
ποιοι έδειξαν καί πάλιν διαθέσεις, αλληλοφα- 
γώματος. Άν τό προέβλεπεν αύτό η Έπιτροπή 
είμαι βέβαιο; οτι θά έβράβευεν, έστω καί δι’ 
αυτόν τόν λόγον, τόν φίλον μου κ.^—ενόπουλον 
δι’ δν μ’ δλα αύτά κοινή επικρατεί πεποίθησις 
ότι θά γράψη καί πάλιν. Ίσως τήν στιγμήν 
νά έχη ήδη' γράψη δχι τό περί παρασκηνίων 
τοΰ ’Αοιστείου Αποκαλυπτικόν, ώς προαγγέλλει 
βιβλίον’ του, άλλά τό εικοστόν μυθιστόρημά 
του ή τό πεντηκοστόν διήγημά του.

Έν πάση περιπτώσει, πρός Αποφυγήν έν 
τώ μέλλοντι παρομοίων προστριβών, έρίδων καί 
μικρολογιών, άς μεταρρυθμιστή ό περίφημος 
αύτός νόμος τοΰ ’Αριστείου. Άς δοθή άθρόω; 
είς δέκα, είκοσι άνεγνωρισμένους παλαιοτέρους 
λογίους καί εφεξής ας άπονέμηται έκλεκτικώς, 
άδιαφόρω; τής άρχαιότητος τοϋ γράφοντας, 
εΐς τό καλλίτερου έκδιδόμενον έντός διετίας 
λογοτεχνικόν βιβλίον.

ΔΑΦΝΙ Σ

Παλαιόν έργον, τό «Διαζυγίου τής Ζουλιετ- 
τας» τοϋ Φεγιέ έπαίχθη διά πρώτην φοράν. 
Δράμα τετράπρακτον μυθιστορηματικού είδους. 
Αί δύο πρώτοι πράξεις δραματικοί, οί δύο τε
λευταίοι μεθυγραφικαί. Εν Ανδρόγυνου πρό
κειται νά χωρίση, ένεκα τής Απιστίας τής συ
ζύγου άλλά δέν χωρίζουν, ενεκα τής ζηλοτυ
πίας τοΰ συζύγου.

Θίασος 'φδείον
'Η εκλογή τής μεγαλειώδους «Όρεστείας» 

διά νά έμφανισθή δ αρτισύστατος θίασος τοϋ 
Θεάτρου τοΰ ’Ωδείου δέν ύπήρξεν έπιτυχής ή 
μάλλον, συμφέρουσα. Ναί μέν ή έναρξις δι’ 
έργου Ελληνικού καί δή κλασσικού Απετέλει 
μίαν ηθικήν ύποχρέωσιν, άλλ’ άπήτει ή έκτε- 
λεσις δυνατού; ηθοποιούς διά νά μή ύστερήαη 
εΐς ερμηνείαν έργου τόσον μεγαλοπνεύστου. 
Καί οί ώμοι χθεσινών μαθητριών ήσαν Αδύ
νατοι διά τόσω δυσβάστακτον φορτίον.

Ή δίς Κοτσάλη παρά τήν έπιτήδευσιν τής 
φωνής, είχε επιτυχείς τινας κινήσεις, άλλ’ έν 
συνόλφ έφάνη μονότονος. 'Η δίς Κωνσταντι- 
νίδου εΐς τόν θρηνώδη ρόλον τής Ήλεκτρα; 
κατέβαλε προσπάθειας,ή δίς Μπενή Ψάλτη είχε 
ώραίαν έμφσνισιν ώ; ’Αθήνα, Απήγγειλε δέ μέ
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άρκετήν διαύγειαν.'Υπέρ πάσας καλλίστη ί) δίς 
—. Κανελλοπούλου ύποδυθεΐσα τό τραγικώτα- 
κον πρόσωπον τής Κασσάνδρας. Έπαιξεν ώς 
τελεία ηθοποιός, εκφραστική εϊς κινήσεις, εϊς 
<1<»νήν, εϊς φυσιογνωμίαν. Έκ τών άνδρών ό 
κ. Ροζαν εΐνε γνωστός ώς Ορέστης άπό τήν 
μετά τής δ. Κοτοπούλη συνεργασίαν του εις τό 
ίδιον έργον. Ό κ. Τσιτσιλιάνος μιμείται άπλώς 
τονκ. Οικονόμου.

II ορχήστρα έπαιξε τήν μουσικήν τοΰ Στάν- 
ηερδ. ή οποία ενθυμίζει Γλούκ, ή δέ χορωδία, 
οτε/.ω; διδαγμένη, καλλίτερα νά έλειπε.

() «Βιβλιοθηκάριος» ή πρό έτών παιχθεΐσα 
εις το Β.Θέατρον παλαιάφάρσα τοΰ.Μόζερ, άπε- 
τελεσετήν δευτέραν έμφάνισιν τοΰ θιάσου. *11 
κ. Ζερβού είς τόν ρόλον τή; κόοης τοΰ γαιο- 
κτήμονος έπαιξε μέ πολλήν χάριν,' ή δέ Κανελ- 
λοπουλου ως αυστηρών ηθών οικονόμος Εδωσε 
ι να τύπον πολύ καλά χαρακτηρισμένου, ένθυμί- 
ζουσα τήν είς τοιούτους ρόλους μοναδικήν κ 
Φυρστ. Καίτοι εΐνε δραματική, ή δίς Κανελλο- 
πουλου επέτυχε πολύ και είς τόν κωμικόν τύ- 
Π?\· ° Χ; Κοντογιάννης ώς ράπτη; καλός, 
καλλιστος δέ ό κ. Τσιτσιλιάνος αν καί ό ρόλος 
τ<·υ δέν ijro δραματικός, ώστε νά προσαρμόζε
ται εις το μελαγχολικόν ΰφος του. Έπαιξε μέ 
ι υγέτειαν η φωνή του ήρεμο; καί άφελές τό 
ύφος του. "Horn; τής κωμωδίας ήτο ό έκτά 
κτως λαβών μέρος ερασιτέχνης κ. Φωκάς, ό 
οποίος ως βιβλιοθηκάριος, καίτοι υπερβολι
κός καί κάπως αφύσικος, προεκάλει συνεχείς 
γέλοττας μέ τάς κινήσεις του.

Γρίτον έργον έδόθη «Τό στοιχειό τοΰ ΙΙύρ- 
γου» τοΰ Γκριλπάρτσερ μέ τόν κ. Ροζάν πρω
ταγωνιστήν. Δραματικωτάτας στιγμάς είχεν ή

δ Κωνσταντινίδου ώς Βέρθα. Έπαιξε είς τό 
πλευρον του κ. Ροζάν μί έφάμιλλον τέχνην. 
ΙΙολυ καλός ο κ. Παπαχρήστος ώς κόμη; Βο- 
ροτιν. Αλλα διατί νά έκλεγή έργον τόσω βαρύ, 
δυσκολον καί έκνευριστικόν δι’ ένα θίασον μό
λις τώρα διαπλασσόμενον ;

Θεατρικοί Ειδήσεις
Είς τύ «Πανελλήνιον» άνακαινισθέν δίδει 

παραστάσεις νέος θίασος 'Η «Μουσική σκηνή» 
της υψίφωνου κ. Άρτ. Κυπαρίσση. Ήρχισε 
με την νέαν όπερέτταν τοΰ κ. Μαρτίνο ' ‘Θ 
Μανταρΐνος» δστις εΐνε σαλατοποίησις τοΰ 

Αρχοντοχωριάτου» τοΰ Μολιέρου, μέ τετρι- 
μενους τύπους εφοπλιστών, Ζακυνθίων κλπ 
II μουσική έγράφη χωρίς τά ληφθή ύπ’ότίτ.ι 

το κείμενον!
-- Είς τό θέατρον Κυβέλης μαίνονται τά α

κατάλληλα έργα μέ τόν θίασον Χαντά.
, ί" Μαδράς, ό ερμηνευτής Σαιξ

πηρικόν έργων, ένεφανίσθη διά πριόιην φο
ράν ώς Σα'ϋλωκ είς τόν «Έμπορον τής Βενε
τίας». Έδημιούργηοε τόν ρόλον μέ πολλήν 
πρωτοτυπίαν. Δέν ΰπεδύθη τόν γνωστόν τύπον 
του Εβραίου, δπως συνήθως έπί τό άπλού- 
στερον τόν παρουσιάζουν, άλλά διαφορετικόν, 
βαθύτερον. Δυνατός είς ύπόκρισιν, καλλιτέχνη; 
ει: κινήσεις. Διά πρώτην φοράν παρουσιάσθη 
εις το ’Αθηναϊκόν κοινόν ή σύζυγό; του κ. 
Ιρμα Φρυνέ είς τόν ρόλον τής Ρωμαία;. Έχει 

φωνήν αν καί ξένη, καθαράν, έκφοαστικήν' 
επαιξε με έπιτυχίαν, ήν δέν άνέμενέ τι:. Μελε
τημένη πολύ, άπέδωκε τό μέρος τη; μέ πολλήν 
προσοχήν.

~ εφοπλιστή; κ· Δρακούλης έδόρησε 
•>,000 δρ. εις τον θίασον ^οΰ Ωδείου.

^5? ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ ·££
110 τοΰ Γάλλου δημοσι
ογράφου κ. Στεφσν ώρ- 
γανώθη μουσική έσπερίς 
προς τιμήν τής Στρατιω
τικής Γαλλικής άποστο- 
λής, δοθεΐυα είς τό Δη
μοτικόν Θέατρον. 'Ο λυ
ρικός όξύφωνος κ. Μυ
λωνάς, μολονοτι δέν έ
τελείωσε τάς σπουδάς του 
έτραγούδησε άρκετά έπι
τυχώς μίαν romans τοΰ 
Μπόϊτο καί μονφδίας 

«Μποέμ» καί τήν Άΐδάν. Ή δ. Πα-άπό τήν
σχάλη, έψαλλε τήν μονφδίαν τής Σαλώμης άπό 
τήν « Ηρωδιάδα , τήν Βιβαντιέραν τοΰ Ι’κον- 
τάρ, τήν «Καταδίκην τοΰ κλέφτη» τοΰ Καρρέρ 
xal τάς Regrets τής « Μονόν ».Ό κ.Βολωνίνης 
έπαιζε βιολί, ή στρατιωτική μουσική έξετέλεσε 
τας Scenes pittoresques τοΰ Μασσενέ, έπαί-

χθησαν οι β Γόμοι τής Γιαννοΰλα.» άπό τήν 
δ. ΙΙερπινιά καί τόν κ. Άγγελόπουλον, ό δέ κ 
Στεφαν άπήγγειλε τήν '«ΙΙαλλινόσιησιν», πα
τριωτικόν ποίημα.

ΚΧ

Γή;β· συναυλίας τής Στρατιωτικής ορχή
στρας το πρόγραμμα, πλούσιον καί έκλεκτόν, 
εξειελέσθη μετά πολλής έπιτυχίας. Ήτο ποι- 
κί’ον. περιλαμβάνον κλασικούς καί νεωτέρου; 
με μιαν στοργήν ώς πρός τήν Έλληνικήν μου
σικήν. Η συμφωνία εϊς σί ελασσον τοΰ Σοΰ- 
μπερτ, τήν όποίαν ένραψεν ολίγον πού τοΰ 
θανάτου του, καί δΓ αύτό εΐνοι ημιτελή;' είναι 
π/.ηρης πάθους καί μελαγχολίας' τό β' μέρο. 
της άποτελεϊται άπό έν έκφραστικιίιτατον ύπέ- 
ρ-χον τραγοΰδι. Ή «άνέμη τής Όμφάλη;» 
συμφωνικόν ποίημα τοΰ Σαίν-Σάνς, έιιπνευ- 
σμενον εκ τή; άρχαίας Έλλ. μυθολογίας, πα
ραστατικόν, πλήρες χάριτος, άπεδόθη πολύ 

καλά. Ή Στρατιωτική χορφδία έψαλλε τρία 
θρησκευτικά άσματα, έν τοΰ Σούμπερτ καί δύο 
τοΰ Μπετόβεν. Ό κ. Ξανθοπουλίδη; έπαιξε 
συνοδεία τής όρχήστρας τό Κονσέρτο διά 
πιάνο είς σόλ μεϊζον τοΰ Μπετόβεν μέ τάς 
cadences τοΰ 1)’Albert. Κσίτοι μή βοηθού- 
μένος ύπό τοΰ πιάνου, έδειξεν άρκετήν λεπτό
τητα είς τό παίξιμόν του.

Τό ένδιαφέρον μέρος τή; συναυλίας άπετέλε- 
σαν αί Ελληνικοί συνθέσεις. Διά πρώτην φο
ράν έξετελέσθησαν έν Άθήναις τά« Μακεδονικά 
τραγούδια» τοΰ έν Θεσσαλονίκη κ. Αιμίλιου 
Ριάλδη, κατ’ ένορχήστρωσιν τοΰ κ. Μητροπού
λου. Εΐνε γραμμένα έπί στίχων τοΰ ιδίου συν
θέτου, τά χαρακτηρίζει δέ πρωτοτυπία έμπνεύ- 
σεως καί νεωτερισμός τολμηρός. Εΐνε τρία. «Ό 
τυφλός στή δουλειά» μάλλον Τσιγγάνικο, ή 

’Ορφανή», τό «Πνεύμα τής Λίμνη;». Έκ 
τών τριών τό τρίτον είναι τό καλύτερον’ τύ 
μόνον ποΰ έχει κάποιο επιχώριον χρώμα. Ό κ. 
Ριάλδη; καταγόμενος έκ Θεσσαλονίκης έ/ειρα 
γωγήθη εϊς τήν μουσικήν άπό τόν έκεϊ καθη» 
γητήν Λάλαν, μαθητήν τοΰ Βάγνερ καί φαίνε
ται έπηρεασθείς έκ τή; Γερμανικής μουσική;. 
Έτελειοπσιήθη εϊ; τό Παρίσι είς τό πιάνο 
αλλά δέν έμεινεν άνεπηρέαστο; καί έκ τής Γαλ ’ 
λικής τεχνοτροπίας. Καί κυμαίνεται ήδη μεταξύ 
τών δύο Σχολών· ας έλπίσωμεν δτι θά εύρη 
γλήγορα τόν άληθινόν δρόμον, δστις φέρει εϊς 
τήν ‘Ελληνικήν έμπνευσιν. *0 κ. Ριάλδη; ένέ- 
κυψε καί είς τήν Βυζαντινήν μουσικήν καί ερ
γάζεται ήδη πρός εΰρεσιν οργάνου πρός πλήρη 
άπόδοσιν αύτής, άσχολεΐται δ’ άμα εϊ; περι- 
ρισυλλογήν τών δημοτικών ασμάτων τής Μα
κεδονίας. Ή έργασία του αύτή μάς παρέχει τήν 
ελπίδα οτι θά άποβή ‘Ελληνικότερος εϊς τάς 
συνθέσεις του. Τά έκτελεσθέντα τραγούδια του 
εΐνε γραμμένα είς τήν Γαλλικήν. Διατί αύτό, 
καί διατί νά όνομασθοΰν «Μακεδονικά» τραγού
δια ; ‘Ιί κ. ΙΙαξινοΰ έτραγούδησε τά άσματα 
τοΰ κ. Ριάλδη, συνοδευούσης τής όρχήστρας, μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν. Έδόθη μία εύκαιρία νά ά- 
κούσωμεν τήν σπανίως άκουομένην δυνατήν 
καί αρμονικήν φωνήν της. Καίτοι ή ορχήστρα 
θορυβώδης, τήν έκάλυπτεν ενίοτε, κατόρθωσε 
νά εκδήλωσή δλα της τά χαρίσματα.

Ήόρχήστρα κατόπιν έπαιξεν τρεϊςδιά πρώτην 
φοράν έκτελουμένας συνθέσεις.Τήν < Έλεγείαν» 
τοΰ κ. Γ. Λαμπελέτ, μικρά χαρίεσσα σύνθεσις 
»έ έλληνικό μοτίβο, έν σκέρτσο μιάς κωμικής 
όπερας τοΰ Σκλάβου καί τοΰ κ. Λαυράγκα «Ει
σαγωγήν καί φυγήν» έπί Ελληνικών θεμάτων. 
Ό κ. Λαυράγκα; έγραψε τό έργον αύτό έπ’ εύ
καιρός τή; συστάσεως τή; Στρατιωτικής όοχή. 
στρας είναι δέ άπό τά καλύτερα έργα του. Πλή
ρες ζωής καί Έλληνικωτάτη; έμπνεύσεω;.

Ή συναυλία έτελείωσε μέ τό «Τρωικόν έμ- 
βατήριον» τοΰ Μτέρλιοζ, άπόσπασμα έκ τής 
όπερας «Ή άλωσιςτή; Τροίας», διακρινόμενον 
διά τήν αρχαϊκήν μεγαλοπρέπειαν.

τ ι χ rw λ fjc. ο X Χ< >-«

ΚΜ
Ή πρώτη έφετεινή συναυλία τοΰ ’Ελληνικού 

Κουαρτέττου εγχόρδων τών κ. κ. Λυκούδη, Κα- 
ζαζη, Οίκονομίδου καί Κωνσταντινίδου, τή 
συμπράξει τοΰ πιανίστα κ. Φαραντάτου έση- 
μείωσε μίαν μεγάλην έπιτυχίαν ύπό έποψιν έ<- 
τελέσεω; καί κοσμική; συγκεντρώσεως. Τό 
πρόγραμμα περιελάμβανε δύο κου ιρτέττα, τοΰ 
Μπετόβεν (έργ. 18, άρ. 4) καί τοΰ Γκλαζ· ύ- 
νωφ καί έν Κουϊνιέττο τοϋ Γκολντμάρκ. Ή 
έκτέλεσις τής σοβαρά; καί δυσκόλου μουσική; 
τοΰ δωματίου άπαιτούση; πολλήν αισθητικό
τητα καί βαθεϊαν άντίληψιν, άπήτει δυσκολίας 
ά; ή φιλότιμος έργασία τής καλλιτεχνικής όμά- 
δο; υπερέβαλε. “Έπαιξαν μέ ακρίβειαν καί έκ 
φρασιν τεχνικώς παρουσίασαν μίαν όμοιορυθ 
μίαν καί ακρίβειαν. Τό γνωστόν Κουαρτέτα* 
τοΰ Μπετόβεν άπεδόθη μέ πολύ αίσθημα.

Τοΰ Γκλαζούνωφ τό Σλαυΐκόν Κουαρτέττο, 
διά πρώτην φοράν παιζόμενον έν Έλλάδι είναι 
ατό τά Εκλεκτότερα έργα τοΰ είδους του, πλή 
ρες παραστατικότητας, χάριτος, αισθήματος. 
Ή Ρωσσική ψυχή πάλλεται εις τούς πότε ζωη
ρούς καί πότε παθητικούς ήχους της. Ή θαυ- 
μασίσ σύνθεσις άπεδόθη εκτάκτως καλά.

Άκόμη μεγαλειτέραν έπιτυχίαν έσημείωσεν 
ή έκτέλεσις τοΰ υπέροχου Κουϊντέττου τοΰ 
Γκολντμάρκ, μετέχοντος καί τοΰ κ. Φαραντά
του, τοΰ όποίου ή δεξιοτεχνία ήρμονίσθη πρό; 
τά άλλα όργανα, ώστε νά συντελεσθή έν σύνο- 
λον άξιοσημείωτον.

Μετά τήν περυσινήν μίαν καί μόνην έμφά- 
νισιν τοΰ «Πανελληνίου Μουσικοΰ Συλλόγου», 
δευτέραν ήδη φοράν παρουσιάσθη ή πολυπλη
θής όρχήστρα τών μουσικών, ΰπό τήν μπαγκέ
ταν τών μαέστρων Λαυράγκα καί Καλομοίρη, 
παρά δέ τάς δυσχερείας ένεφανίσθη ήδη 
καλλίτερον κατηρτισμένη.

Έξετελέσθη έν άρχή ή Παθητική Συμφωνία 
τοΰ Ρώσσου Τσαϊκόφσκη’ τό τελευταΐον Ιδίως 
μέρος άπεδόθη πολύ καλά. Τήν Συμφωνίαν 
τοΰ άγνώστου παρ’ ήμϊν 'Ιταλού Foroni δστις 
άπέθανε νεότατο; καί τήν «Jota Aragonaisc 
μέ τά ‘Ισπανικά μοτίβα τοΰ Σαίν—Σάνς ή όρ
χήστρα έξετέλεσε μετά πολλής έπιτυχίας. ’Πρέ
σαν καί τά δύο πολύ.

Έκ τών Ελληνικών έργων, έπαίχθησαν ή 
«Γιορτή» τοΰ κ. Λαμπελέτ, ή «Εισαγωγή είς 
Έλλ. θέματα» τοΰ κ. Λαυράγκα καί τό Ξημέ
ρωμα τών Χριστουγέννων άπό τό «Δαχτυλ>δι 
τή; μάνα;» τοΰ κ. Καλομοίρη. Καί αί τρεϊ; 
συνθέτει; γνωστοί έκ προηγουμένων εκτελέ
σεων έπαίχθησαν ήδη καλλίτερα ή άλλοτε, τά 
δύο τελευταία. Ή δ. Φωκά ήκούσθη εύχαρίστιος 
εΐ; τήν «Λακμέ» καί εϊς τό Χαμηλό σπίτι τοΰ 
«Πρωτομάστορα», ό δέ κ. Βολωνίνη; εϊς τό 
γνωστόν Κουάρτέτο διά βιολί τοΰ Σαίν-Σάνς,τύ 
όποιον έπαιξε συνοδεία τής όρχήστρας, έδειξε 
μίαν ικανοποιητικήν τέχνην.

90
91



Π 1 Α Μ Ο <-> I-I II H

Τήν ορχήστραν διηΰθυναν εις μέν τό α' μέ
ρος ό χ. Καλομοίρης, εις δετό β' δ κ. Λαυ
ράγκας.

Φ
Η δεύτερα συναυλία τής δ. Φ. Σκαραμαγκά 

συνεκέντρωσεν πολύν χαί εκλεκτόν κόσμον. Τό 
πρόγραμμα ολόκληρον έκ 14 συνθέσεων έξετέ- 
λεσε μόνη, άνευ άλλη; συμπράξεως καλλιτέχνου. 
ΪΙεριελάμβανε δέ παλαιούς καί νεωτέρους, άπό 
τοϋ Μπετόβεν μέχρι τών ίδικών μας Σαμάρα 
καί Καλομοίρη. Μετ’ Ιδιαιτέρας επιτυχίας έτρα
γούδησε τά; μονφδίας τοΰ «Όρφέω;» καί τής 
«Κάρμεν». To recit καί air τής Lia τοϋ De
bussy, καίτοι μή βοηθουμένη ύπό τής συνο- 
δευούσης εϊς τό κλειδοκύμβαλον, άπέδωσε μέ 
ικανήν έκφρασιν—άσματος καί φυσιογνωμία;. 
Καί μίαν επαινετήν καινοτομίαν εισήγαγεν ή 
δ. Σκαραμαγκά. Τό κείμενον δλων τών άσμά
των συνόδευε τό πρόγραμμα, ώστε νά δύναται 
τις εύχερώς νά παρακολουθή τήν έννοιαν.

Φ
Ί Ι δ. Φωκά ένεφανίσθη έφέτος είς ίδικήν 

της εντελώς συναυλίαν. Τό πρόγραμμα έκλε- 
χιόν. Η αντοχή τη; παρ’ δλην τήν αδιαθεσίαν 
της άζιοσημειωτος. Η φωνή της ή εύγενιχή, 
ή αισθηματική μέ τούς λιγεΐς λαρυγγισμούς ή
κούσθη ιιέ πολλήν εύχαρίστησιν. Είς τόν Βρα
ζιλιανόν Μαργαρίτην» τοΰ Δαυίδ συνώδευσεν ό 
νεαρός πλαγιαυλητή;_κ. Ιΐαπαδηαητρίου. Αί 
Ariettes oubliees τοΰ Δεμπυσσύ έψάλησαν μέ 
μεγάλην έπιτυχίαν. Πολύ καλή καί είς τής «Πε
ταλούδες» τοΰ Σωσσόν. Ό κ. Λυκούδη; συνε- 
τελεσεν είς τήν επιτυχίαν έκτελέσας τήν < Γκράβ» 
τοΰ Μπάχ, μίαν μέτριας άξίας ρομάνς τοΰ κ. 
Λιάλιου, καί έλα συντομώτατον γοργόν καί 
χαριτωμένον Ρωσσικόν χορόν τοΰ Μπύρχ, 
δστις ένεθουσίασε τό άκροατήριον, ώστε νά ζη- 
τήση τήν έπανάληψίν του.

Φ
, πρώτη τής χειμερινής περιόδου συναυ

λία τής ορχήστρας τοΰ Ωδείου περιέλαβε εκ
λεκτός συνθέσεις, αί όποϊαι, πλήν δύο, χαί άλ
λοτε έπαίχθησαν, άλλ’ άπετέλεσαν ήδη έν σύ- 
νολον έκτελέσεις άμεμπτου. Ό κ. Μάρσικ 
έπέδειξε μίαν έτι φοράν τήν υπέροχου άξίαν του 
ώς διευθυντοΰ.

Η τό πρώτον ήδη παίζόμενη εισαγωγή τής 
< Κλεοπάτρας» τοΰ Μαντσίνέλλι, δέν έκαμε έν- 
τυπωσιν καίτοι καλώς έκτελεσθεΐσα. “Αριστα 
απεδόθη τό μενουέττο τοΰ Boclherini,ήκούσθη 
δε το φλάουτο τοΰ κ. Ν. Παπαγεωργίου είς τήν 
ειδυλλιακήν σκηνήν τοΰ «Όρφέως» διά πολ
λοστήν φοράν, άλλά χωρίς νά χάση τίποτε άπό 
την τελειότητά του.

Τά δύο κύρια μέρη τοΰ προγράμματος άπε- 
τελουν δυο> αριστουργήματα τής συγχρόνου συμ
φωνικής. Η «Συμφωνία» τοΰ Cesar Franck 
’ΦΖΊΥοΒ,ϊής νέαςΓαλλιχής σχολής,συνδυάζειτήν 
τελειοπο· ησιν του τεχνικού μέρους μέ τήν βα-
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θυτητα τοΰ αισθήματος, εν υπόδειγμα φόρμας | 
κυκλικής αναπτυξεως τών θεμάτων καί αΰσιη- 
ρας τέχνης. Καίτοι ή συμφωνία είναι πλήρης 
θρησκευτικής συγκινήσεαις, δέν τήν ήσθάνθη 
οσον έπρεπε τό άκροατήριον, παρά τήν έκτέ/ε- 
σιν, τήν άρκετά ικανοποιητικήν. Άλλ’ έ’ργαΙ 
τοιαύτης έπιβολής δέν εννοούνται ευκόλως.’Λν- I 
τιθέτως, εις τό άλλο εφάμιλλου έργον, μολονότι 
αντιθέτου υφή;,τοΰ Σαίνς—Σάνς τό μεστόν χά· | 
ριτος καί λεπτότητος Concerto ή δεξιοτεχνία I 
τού κ. Φαραντάτου συνετέλεσεν όπως έκδηλωθή I 
ο ενθουσιασμός τοϋ ακροατηρίου. Τό Κονσέοτο 
έπαίχθη μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Ή ορχήστρα 
συνεδέθη άριστα μέ τό πιάνο, ύ κ. Φαραντάτος I 
επαιξε μέ θαυμασίαν τεχνικήν άκρίβειαν, τε- 1 
λειότητα ρυθμού, μέ λεπτότητα δέ καί εύστοο- | 
φίαν άπέδωκε τό Allegro scherzando. ΊΙ j 
συναυλία έτελείωσε μέ τήν δραματικήν Είσα- I 
γωγήν τής «Πατρίδος» τοΰ Μπιζέ.

Φ
Κατά τήν πρώτην τής έφετεινής περιόδου 1 

συναυλίαν ή Αθηναϊκή Μανδολινάτα έξετελέ- I 
σθη πρόγραμμα ένδιαφέρον. ΊΊ ορχήστρα έ- I 
παιςε μίαν συμφωνίαν τοΰ Cimarosa, τούς I 
Νορβηγικούς χορού; τοΰΓκρήγκ, τήν Jota Ara- I 
gonaise του Σαίν-Σάνς,καί δύο μικρός συνθέ- 1 
οεις : τήν Χωρικήν εορτήν» τοΰ Billi καί έν I 
βάλς τού Albin, '[1 δεσπ Οίκονομάκου έτρα- I 
γούδησε Μποέμ, δυωδίαν τή; Τραβιάτας μετά I 
τού κ. Βλυσίδου καί τοΰ κ. Λάβδα τά «Μάτια 1 
τοΰ Δήμου». Η δ. Λεβαντή έπαιξε solo έπί ] 
μανδολίνου καί ό κ. Βλυσίδης έτραγούδησε συ- I 
νοδεί<ί ορχήστρα; τόν «Πληγωμένου καπετά
νιον» ασμα Μακεδονικόν τού κ. Λαυράγκο καί 
τοΰ Σαμάρα τό «Μάνα καί γυιός».

rΗ δ. Μ. Φιλιππίδου έδωσε τήν πρώτην | 
μετά,τήν αποφοίτησή- της έκ τοΰ Ωδείου συ- | 
ναυλίαν. Εχει θερμήν φωνήν μεσοφώνου, ύ- I 
στερεί, όμως είς άντοχήν. Έτραγούδησε μέ ] 
πολλήν έπιτυχίαν τήν Berceuse τοΰ Brahms | 
τήν «Heure d’azur> ιού Holmes,τήν Cloche 1 
τοϋ oaint-Saens και τοΰ Σαμάρα τόν “Ορκον ] 
καί τό Νανούρισμα.

Ο κ. Σοΰλτσε έπαιξε μέ τήν γνωστήν τέχνην 1 
του ιδίως εις τήν άπόδοσιν τής Romance τοΰ I 
Μπετόβεν υπήρξε πολύ ευτυχής.

Φ
Δύο δυνατοί καλλιτέχναι, ό κ. Σοΰλτσε καί ό I 

κ. Φαραντάτος, έπανέλαβον τάς ειδικός συναυ- I 
λία; μουσικής δωιιατίου, έκιελοϋντε; άποκλει- 
στικώς σονάτες. ΊΊ πρώτη συναυλία άπετελέ- 1 
σθη άπό τήν Σονάταν εϊς do έλασσον τού I 
Μπετόβεν, τήν είς re μεϊζον τοΰ Λαλό καί τήν 1 
είς faέλασσον τοΰ παρ’ήμΐν κ.Μαρσίκ Έν ζη
λευτή αρμονία οί τεχνικώτατοι εκτελεστοί άπέ- 1 
δωκαν τάς δύο πρώτα; υπέροχους συνθέσεις ! 
μέ πλήρη κατανόησιν καί αίσθητικότητος. ΊΙ 
σονάτα τοΰ κ. Μαρσίκ ήτο μία εΰγενής προ- I 
απάθεια προσεγγίσείο; εϊ; μουσικήν άνωτέραν.

’C ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ

Έν Πάτραις τή 2 Δεκεμβρίου έν τή πλατείς τών 
Τριών Συμμάχων Δυνάμεων, έτελέσθησα» έν έπισήμφ 
έ.,ρτϋ τά Αποκαλυπτήρια τής μαρμάρινης προτομή; 
τοϋ αειμνήστου δημάρχου Πατρίων Α. Βότση. 'Ομί
λησαν οί κ. κ. Ζούλα;, πρόεδρο; τής Επιτροπής. 
Σταύρου, πρόεδρος τών εργατικών σωματείων καί ό 
κ. "Ανδριόπουλος. Ή προτομή είνε έργον τοΰ έν 
Πάτραις νεαρού άλλά καί δοκιμωτάτου γλύπτου κ. 
Άντ. Σώχου.

—Ό κ. Λουκίδης έξέθεσε πίνακα παριστώντα τύν 
δραματικόν ηθοποιόν κ. Λ. Μαδρά ώς Σάϋλωκ, μετά 
πολλής έκφράσεως.

_ Ό έν Πάτραις διαμένων γλύπτης κ. Άντ. Σώ- 
χος, εργάζεται μετά πολλού ζήλου. Είς τό έργαστη- 
ριόν του έχει έκθεση τά έξής έργα τιμώντα τήν Έλλ. 
τέχνην,—τό «Όνειρον», ή «Σίβυλλα·, ό «Σότυρο;·. 
ή Μαινάς, τά Σπασμένα δεσμό, μέ τά όποια ήρί- 
οτευσε κατά τόν διαγωνισμόν τής υποτροφίας εις 
Ευρώπην, ό Μανουσογιαννάκης καί ό Βότσης προτο- 
μαί στηθεϊσαι έν Πάτραις, καί οί « Ελληνες ήρωες» 
σύμπλεγμα σκοπούν νά άπαθανατήση τόν ηρωισμόν 
τής συγχρόνου γενεάς. Προορίζεται διά τήν εκα
τονταετηρίδα τής Έπαναστάσεως.

—Ό ζωγράφος κ. Κογεβίνας προσέφερε 5,000 δρ. 
διά τήν άνέγερσιν τής μονίμου αιθούσης καλλιτεχνι
κών εκθέσεων.

—Έν Πάτραις άπεφασίσθη ή διά λαϊκού εράνου 
άνέγερσις άνδριάντος τοΰ κ. Πρωθυπουργού. Θά 
στηθή είς τήν κεντρικωτέραν πλατείαν τής πόλεως.

- Ή Σύγκλητος τού ΈΟν. Πανεπιστημίου έψήφισε 
πίστωσιν διά τήν άνέγερσιν αναθηματικής στήλης 
πρός τιμήν τών πεσόντων κατά τόν τελευταϊον πόλε
μον φοιτητών.

— Ή Εθνική Τράπεζα θά άνεγείρη έν τή κεντρική 
αιθούση αύτής αναμνηστικήν στήλην των υπάλληλων 
της τών πεσόντων υπέρ πατρίδος. Τήν φιλοτεχνη- 
σιν άνέλαβεν ό γλύπτης κ. Τόμπρος.

—Ή Δ" Διαρκής καλλιτεχνική έκθεσις θά γίνη 
τήν άνοιξιν είς τό Ζάππειον. τό όποιον έως τότε θά 
έχη έκκενωθή. Ή διά τό έτος 1919 Εφορευτική 
Έπιτροπή κατηρτίσΟη έκ τών κ. κ. Ε. Θωμοπούλου, 
II. Μαθιοπούλου, καθηγητών τής Καλλ. Σχολής, 
τών ζωγράφων κ. κ. Κογεβίνα, Μαλέα καί τού γλύ
πτου κ. Ζευγώλη.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Έντή αιθούση τής Άρχ. Εταιρείας πρωτοβου
λία τοΰ «Εκπαιδευτικού "Ομίλου» ό παρεπιδημίαν 
ενταύθα καθηγητής τής νεοελληνικής είς τό Πανεπ'- 
στήμιον τών ΙΙαρισίων κ. Ούμβέρτος Περνό ώμίλησε 
γαλλιστί—άν καί όμ.λή τήν ελληνικήν άριστα ζήσας 
έπί μακράν είς Αθήνας περί τής διδασκαλίας τη: 
νεοελληνικής έν Γαλλία καί περί τοΰ Γλωη,σικοΰ ζη
τήματος. "Ο ομιλητής, δημοτικιστής, έίέθηκε τάς πιρι 
φθογγολογίας, τυπικού, τονισμού καί ορθογραφίας 
τής δημοτικής γνώμας του, αΐτινες άτηρεσαν εΐ:

Ό γλύπτηνΆντ. Σώχος

τινας δημοτικιστάς, φοβηθέντας επάνοδον είς τήν 
καθαρεύουσαν διά τής πολυτυπίας. Ο κ. Περνά 
έξήτασε τάς τρείς άτόψεις τού γλωσσικού ζητήματος, 
ήν εκπαιδευτικήν, φιλολογικήν-καί ύρθογραφικην. 
ι'Εκαμε διάκρισιν μεταξύ «μαλλιαρισμού», ού ήλεγξε 
τάς ΰπερβολάς καί κατεκρινεν ώς έχοντα τάσεις πε
ριορισμού τής γλωσσικής έξελίξεως έπί τή βάσει έκ 
τών προτέρων δριζομένων κανόνων, καί τοΰ δημοτι
κισμού παραδεχόμενου τήν έλευθέραν έξέλιξιν τής 
γραφόμενης ήτις ακολουθεί τόν προφορικόν λόγον 
έν Άθήνα,ς. Άνεγνώρισε εν είδος αισθητικών κα
νόνων, οί όποιοι διέπουν τήν γραφομένην, ήν δέν δυ- 
νάμεθα νά καταργήοωμεν διά γραμματικών κανό
νων. Καίτοι δέ, οί αισθητικοί αύτοί κανόνες πρέπει 
νά διέπουν καί τήν ορθογραφίαν, εντούτοις ο κ. 
Περνό, έζήτησε νά θέση περιοριστικούς κανόνας είς 
τήν ορθογραφίαν, μολονότι ή δημοτική όλονέν εξε
λίσσεται.

Έν άλλη διαλέξει ό κ. Περνό ώμίλησε περί τής 
παλαιός Κρητικής τραγφδίας άγνωστου ποιητού 
«Θυσία τού Αβραάμ», τήν όποίαν άνέλυσε μεθοδι- 
κώς, έξάρας τάς ποιητικά; άρετάς τού δράματος. Ή 
δ: Ζερβού απήγγειλε τούς καλλιτέρους στίχους τοΰ 
έργου.

—Είς τά«Διονύσια» ό κ. Γρ. Ξενόπουλος άφηγηθη 
αναμνήσεις του περί τού παλαιοτέρου Έλλ. Θεά
τρου, κυρίως δ' ώμίλησε περί τοΰ πρώτου θεατρικού 
έργου του «Ψυχοπατέρας».

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Άποστέλλονται υπότροφοι είς Ευρώπην προ; 

σπουδήν τής Ιστορίας ό κ. Λαμπρακης, και τη: 
κλασικής Φιλολογίας ό κ. Άναγνωστόπουλος.

-Ό καθηγητής κ. Κ. Γάδος έδωρήσατο χιλία; 
δραχμάς είς τήν "Ιστορικήν καί Εθνολογικήν "Εται
ρείαν, ή: είνε γενικό: γραμματεύς.



niNAKOeWJtW
ίι χ nc λ ο θ **

- "Εν Σάμο» άπέθανε τήν 26 Σεπτεμβρίου ή γνω
στή ποιήτρια καί διευθύντρια τοΰ «Μικρασιατικού 
Ημερολογίου» 'Ελένη Σβοροίνου. Έτι 12 συνεχή 
έτη συνεκέντρωσε φιλοτιμώ: εΐ: τούς τόμους τοϋ 
ήμερολογίου τη: εκλεκτήν καί ποικίλην συνεργασίαν 
διακεκριμένων "Αθηναίων καί Μικρασιατών λογίων. 
Ή έργασία της ύπήρξεν ειλικρινή: εξυπηρέτησες τών 
γραμμάτων. Άλλά καί τών Μουσών υπήρξε τρόφι
μος. Έδημοσίευσε πλεΐστα ποιήματα, τά καλλίτερα 
τών όποιων συνεκέντρωσεν είς τιμ· πρό επταετίας έκ- 
δοθεϊσαν συλλογήντης «Δειλινά». Έν αύτή κυριαρ
χεί μελαγχολικόν αίσθημα δχι περίτεχνον καί ψευ
δές. άλλ' άγνόν, αρμονικόν καί άπέριττον.

— Ή Λ. Μ. ό Βασιλεύ: ένεγοάφη μέτοχο: τή: 
"Εταιρείας τοΰ «Ελληνικού Θεάτρου». <’> δέ Πράε 
δρος αύτής κ. Β.τφειαδάκη:. ώρισε βραβεϊον -1.<Χ)0 
δραχ., οπω: διανεμηθώσιν άνά χίλιοι δραχ. εΐς τού 
τέσσαρα; άριστεΐς τής Δραματικής Σχολής εΐς τό 
τέλος τής διετούς φοιτήσει·»;.

—Άπέθανεν έκ γρίππης εΐς τών κορυφαίων "Α
θηναίων δημοσιογράφων, έν ήλικία -18 έτών, ό διευ
θυντής τής «Εστίας» Άδωνις Κόρου. Έπί 23 έτη 
έκράτησεν υψηλά τό όνομα τής «Εστίας», ήτι: άφοϋ 
έσημείωσε περίλαμπρου σταθμόν έν τώ φιλολογική» 
περιοδική» τύπφ, καί ώς καθημερινή έφημερίς ϋ- 
πήρξεν υπόδειγμα σεμνότητας και μετριοπάθειας. Ό 
Κόρου είχε γεννηθή δημοσιογράφος. Ήλθεν 
έκ Κύπρου νεότατος, είργάσθη ώς ρεπόρτερ είς τήν 
«Άκρόπολιν».ταχύτατα δ’έξελίχθη είς*Αγγλον δημο
σιογράφον. Ή «Εστία» είς τάς δυνατά: τοΰ Κύρου 
χεΐρας, κατέστη οργανον σοβαρόν, Άπήχει τήν δη
μοσίαν ύγιά γνώμην, διεκρίθη πάντοτε διά τάς έξη- 
κριβωμένας ειδήσεις- ήτο δέ συγχρόνως καί τό φι
λολογικά» τερον φύλλον. "Ο Κόρου ήγωνίσθη είς τήν 
πρώτην σειράν τών δημοσιογραφικών επάλξεων, μα- 
7-Ίχήξ ακατάβλητος, ΰπέρμαχος τοΰ δικαίου καί τών 
έλλην. ιδεωδών. 'Υπήρξε πάντοτε θετικό;, ενήμερο:, 
προσαρμοζόμενος πρός τάς περιστάσεις.

Εϊς τόν νεκρόν του άπενεμήθησαν ΰπό τής Πολι
τείας εξαιρετικοί τιμαί. Τφ άπενεμήθη ό Ταξιάρχης 
ιοΰ Σωτήρος, τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον, ό Δήμος 
'Αθηναίων, ό Πρόεδρο: τής Βουλής, ή "Ενωσις τών 
Συντακτών, οί έν ΆΟήναις Κύπριοι καί άλλοι πολλοί 
κατέθεσαν μεγαλοπρεπείς στεφάνους Ό Αντιπρόε
δρος τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου καί πολιτικός άρ- 
Ορογράφος τής «Εστίας» κ. Ε. Ρέπουλης άπεχε- 
ρέτησε τόν νεκρόν, ώς καί ό Αντιπρόεδρος τής 

Ένώσεως τών Συντακτών» κ. Βουτιερίδης.
—Άπέθανεν έν ΆΟήναις ό Νικόλαος Μπενάκης, 

έκ τών αρχαιότερων δημοσιογράφων, αρχισυντάκτη; 
άλλοτε τής «Νέας Έφημερίδο;» καί διευθυντή: έπί 
τινα χρόνον ίδιου φύλλου.

—Ή δεσποινίς Μερόπη Παπαδήμα άνηγοριί-Οη 
διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής Σχολής μέ τον β/θμόν 
«"Άριστα».

—Άπεφασίσθη ή ΐδρυσις έν ΑΟήναις μεγάλης 
Αγγλικής Σχολής έκ τού κληροδοτήματος Κοριαλε- 
νιου, χάριν άνωτέρων σπουδών όχι μόνον τών 'Ελλή
νων, άλλά καί τών άλλων κατοίκων τής "Ανατολής.

—'Άπέθανεν έν ΆΟήναις έν προβεβηκυία ήλιζίιι 
ό φιλόλογος Βασίλειο: Ψιλάκις. Έπί μακρά έτη διε- 

τέλεσε γυμνασιάρχης είς Σύρον καί Χανία, < 
γράψε δέ καί πολλάς ιστορικά: μελέτας, άρθρα 
λόγους υπέρ τής εθνικής ιδέας. Τό κυριώτερον 
γον του εΐνε ή δαπάναις τής Κρητικής πολιτείας 
δοθείσα πολύτιμος 'Ιστορία τή: Κρήτης.

— Άπέθανεν ό καθηγητής τής Θεολογικής 
λής τοΰ Εθνικού Πανεπιστημίου Φίλιππος Π 
δόπουλος.

— Εί; τήν αίθουσαν τού «Παρνασσόν» άνεγνά 
ή έκθεσις τού Φιλαδελφείου ποιητικού άγωνίσμ 
ΰπό τοΰ κ. Σακελλαροπούλου, άποτελούντος | 
τών κ. κ. Σκιά καί Μενάρδου είσηγητού τήν έπι 
πήν.ΎπέβλήθησανΙί» λυρικοί σύλλογοί,έκ τώνόπι 
ούδεμία έκρίθη αξία βραβεύσεως. Έπηνέθησαν 
Κατά πρώτον λόγον ή φέρουσα τόν τίτλον ·Ζ«) 
χαρακτηριζόμενου τού ποιητοΰ ώ: φιλοσοφικι-ιτό 
καί δστις, ώς έγνώσθη, εΐνε ό κ. Βουτιερίδ 
τά « Θαλασσινά τραγούδια» τού κ. Σπ. Βράδι 
(τοΰκαθηγητοΰ τών μαθηματικών κ. Ν. Χατξιδό 
καί οί'Γυρισμοί» τοΰ κ. Φιλύρα.

~ ΈκομίσίΙη έκ Σάμου ή πολυτιμωτάτ») συλλτ 
καλλιτεχνικών αντικειμένων, ήτοι παλαιών ύφασ| 
των, εικόνων, σκευών, επίπλων, υάλων, βιβλύ 
τήνόποίαν ό κάτοχος αύτή: Δανός κ. Ρεέψ έδώρηι 
είς τύ Κράτος. Κατετέθη είς τό Μουσεϊον τ 
Χειροτεχνημάτων.

—Διωρίσθη καθηγητής έν τι;» Πανεπιστήμιο.» ι 
Απολογητικής καί Χριστιανικής Ηθικής ι'ι κ. Γρη 
ΓΤαπαμιχαήλ. διευθυντής ττοΰ «Έκκλησιαστικ 
Φάρου τής ’Αλεξάνδρειάς.

— Ό κ. Κ. Ί'άχο; συγγράφει έπ’ ευκαιρία τ 
εκατονταετηρίδας τής Έπαναστάσεως τήν ίστορΰ 
τοΰ δημοτικού άσματος μέχρι σήμερον μετά τής μο 
σικής αύτού. Ή αρμόδια έπιτροπή τού έορτασμι 
Οά περιλάβη βεβαίως είς τήν σειράν τών πανηγυρ 
κών εκδόσεων την πολύτιμον αύτήν έργασίαν τού 
Ψάχου.

— Ίδρύθη «Μουσικέ) Ένωσις» σκοπούσα τ 
διά συναυλιών καί εορτών ένίσχυσιν τής Μσυσικ 
κινήσεως.

— Άπέθανεν έν Αίτωλικώ, οπού υπηρετεί ώςΈ 
ληνοδιδάσκαλος ό έκ Ζακύνθου λόγιος Γεώργιος Μι 
νεσης, έν ήλικία 56 έτών. Ό θανών είχε δημοσιεύτ 
φιλολογικός μελέτας εϊς τά περιοδικά καί ήμερολ 
για τής πατρίδος του.

— Ένεγράφη έφέτος είς τήν Άνωτάτην σχολή 
τών Αρχιτεκτόνων τοΰ Πολυτεχνείου ή πρώτη Έλ 
ληνίς σπουδάστρια, κατόπιν αύστηρας δοκιμσσίι 
κατα τάς εισιτηρίου; εξετάσεις. Άναφέρομεν τόγεγ 
νός ώς μίαν αξιοσημείωτου πρόοδον τοΰ έλληνικι 
φεμινισμού.

— Ή έπιτροπή πρός απονομήν τοΰ Αριστείου δι' 
τά λογοτεχνικά έργα τοΰ 1918 άπστελουμένη έκ τών 
κ.κ. Βλάχου προέδρου, Άννίνου, Δροσίνη καί Πολέ 
μη λαβοΰσα ύπ’ όψει της τά έκδοθέντα κατά τό λή· 
ξαν έτος ποιήματα, δράματα καί διηγήματα διά ψή
φων 3 κατά μιάς άπεφάνθη οτι ούδέν συγκεντρώνω 
τά προσόντα οσα άξιοι ό νόμος δηλαδή νά προέχοντ 
λόγφ έξωτερικής μορφής άλλά καί νά τείνουν είς έξύ- 
ψωσιν τής ανθρώπινης σκέψεως, έξευγένισιν τών άν- 
θρωπίνων αισθημάτων καί ερμηνείαν ιών εθνικών

«ωδών. Ή προηγούμενη λογοτεχνική έργασία των 
βγγραφέων δέν έλήφθη ί·τ' όψει ‘Π άπόψασι; της 
«.τροπής είνε, 'όμον· ανέκκλητος. όπο-
.,,ρ,οι ήσαν οι κ κ. Στοατήγης, Ξενό,του/.ος, Μα/.α- 
.‘«,ηςκαί Δαμβέργης. Ό κ. Σουρής απούσιασα; » 
Εκα άσθενείας έκ τής συνεδριάσει.»:, δι ι-πιστο/.η. 
ψήφισε ΰπέρ τού κ. Στρατήγη.

_ Ή διά την Μουσικήν επιτροπή τοϋ Άριστι .ο<· 
ίν,τελουμένη έκ τών κ.κ. Λαυράγκα προέδρου. Ψα- 
φύδα, Μ.του/.ανξέ καί τής κ. Θεοδωροπού/.ου (του 
ι Μαρσίκ σκοπίμως μη προσελθόντος) to Άρι- 
τεΐον απένειμε παμψηφει είς τόν κ. Μ. Καλομοι- 

[ , διά τό μελόδραμα αύτού «Πρωτομάστορας» το 
Liov και έξεδόθη εις βιβλίον. Ή τε/.κη της άπο- 
[ομής θά γινο τον προσεχή μήνα είςτήν Λκαδη- 

kiuv. Κ
-Άπέθανεν έν ΚερκύρροΝ. Κεφα/.-.ηνος, διη- 

Ιηματογράφο:. Ήτο παιδίατρος, ά/./. ησχο/.εΐτο 
Ιτιτυχώς εις τά γράμματα, ία τελευταία του Οιηγη- 
ί,ιια, ψυχολογικά, Βδημυσιεύίίησαν εις την «Κερζυ- 
Ιαίκήν ανθολογίαν» και είςτήν « Λκροπολιν». 

|ξΕΛ/Η ΚΙΝΗΣΙΣ

υϊ Γάλλοι κριτικοί ομιλούν μέ ενθουσιασμόν δια 
L τρίπρακιον όραμα « Η δριιηιβευτρια» ι»ιί δε- 
ίποινιδο; Λενερυ, παρασιαθεν ε.ς την «ΓαΛλικην 
ίτωμψδιαν». ΐίρωίς μ.« μνϋιστοριογράφος. Βαοις 
ί,.υ έργου όιι μια /.ο.ια γυνή «εν ήμπορεϊ να εινε 
Le.e συζυγο,, ουιε μητέρα. ερωμενη. Η υπε-
Ευχή του πνεύματος της απαιτεί uiuv ανεξάρτητον 

Κωήν.
— Εις τήν Ρώμην έπαίχθη μία τρίπρακτος κο- 

Ιμενιι «Μαντόνα ιιρέιτα» του Ψοριτανο. γνωστού 
Ε.,.ι τά ωραία Λϊμάρ»■ »α με/.οοραματωτ. x ο πρώτον 
Ιη.ιη παρουσία,ειαι ω, δραματικό, ουγγραφευ, και 
Κυν κρίνουν ω, -·ιο/.υ κα/.ο. ..«« ιεχ.ι. ον. .»ι ι»ύο πρω- 
Ιται πράξεις ενθυμιξουν ιι|ν χάρι. του Ευκκακιου, ή 
Ιδε τριτη <αρα|»α;.ζ.ειαι ω, προ, ιήν /.ε.·,ιοιητα προ, 
Ιτα; κωμιρδιας του Σαιςπηρ και του Λυοε

— Ui Μαξιμαλιι»ιαι καινοτομουν και είς τήν Ιέ- 
Ιχτην. Ή επιτροπή των Π^αοτικων ιεχνών της Μο- 
Ισχας άίίεψάσισεν όπως τα μνημεία τη, ποΛιω, ανιι- 

■xuiuoiuOouv δια νέων. Αφ^εοαν εν πρώτοι; του; 
■ανδριάντα; του στρατηγού Σκύβε,.εφ και ιού Ισαρου 
ΚΧικοΛάου 1" ώ; υστερημένους αισθητικής αςιας.
■ U/.α τά αγάλματα τα ο.ιοία θα αναιρούνται απο 
Ιτ.ις όημοοευ; .τ/.ατείας θα xutu/,ήγουν εις Λρεμ/.ϊ- 
Ινον, μετατρε-τόμενον εις «Μουσεϊον άκαλαισθηοια;.»

- Οι 1’αΛ/,οι ανακτων.ες τάς επαρχίας ιων, άνε- 
Ικτηοαν καί πολλοί»; καλλιτεχνικούς θησαυρούς. Εις 
Ιιυ Σαιν Καντεν και εις την lki/,ανοιέν .τεριεοωθησαν 

■καλλιτεχνήματα άξια; πολλών εκατομμυρίων.
- Άπεθανενεις Lorient, ’ή'’ γενεθλιον πολιν 

ΙτηςήΓαλλί-; συγγραφεύς Μαρία beneru, νεα άκο-

■ |Ο| ιην ήλικίαν. Με ια αίοθημιιιικα έργα της ταχεω; 
Βκιιτεκτησε έξαιρετικιμ θεσιν εϊς τά γραμματα. 11το 
■οι-.εργαιι; του «Mercure de Prance» δημοσιεύ- 
iou.-.α με/.έτας. Έκ ιών έργων της γνωστότερα είνε

■ Les Afiranchis θεατρικόν έργον, το οποίον τήν 
Ηκαιεστησε γνωστήν, ba Vivante tv Ι“κρον άρι-
■ οιοιέχνημα, σιαλέν ψευδωνύμων είς διαγωνισμόν

διηγημάτων τής «Journal» κα* βράβευθέν μεταΐ ’ 
123 διαγωνισθέντων.

— Άπέθανεν εί; τό στρατιωτικόν νοσοκομεΐον 
τής Romans^ Γάλλο; ποιητής Belval-ίlelaliaye. 
οστις ήτο κατ" άρχάς κρεοπώλης καί κατόπιν ίδρυσε 
μετ’ άλλων τήν εφημερίδα ί«τ·;. LoupS». I’'1» τους 
«Λύκους» όφ ίλεται ή άνακήρυξι; τού Πώλ Φώρ ως 
πρίγκηπος -..- ν ποιητών μετά τόν θάνατον τοΰ Διερξ. 
Έπίσης οί ■'τοτελοΰντε; τόν π»ρι τόν Delahave 
όμιλον νεαροί λογογράφοι, ποιηταί καί ζωγράφοι 
ανεκήουξαν τόν Hail Riner ώς πρίγκηπα τών διη 
γηματογράφ ων.

— Έκ τών τελευταίων νεκρών τοΰ πολέμου ήσαν 
οί νέοι Γάλλοι συγγραφείς Berhtotl ουγγραφεΰς τον 
• Τελευταίου ονείρου» καί τών «Διηγημάτων τοΰ τό
που μου», ό Arbousset ποιητής τού «Βιβλίου τών 
δώδεκα γραμμαρίων», ό Malle' χών «Ί2ρων και 
Ονείρων» συγγραφεύς, καί ύ Cll f ries d’ Ollone 
•'■"’Γής καί θτατρικός συγγραφεύς.

Είς τό Βασιλικόν Κολλέγιον τού Πανεπιστημίου 
τοί· Λονδίνου, ήρχισε οειρά Ακαδημαϊκών διαλέ
ξεων. Ό κ. Μενάρδος Οά κάμη δώδεκα μαθήματα 
περί νεοελληνικής ποιήσεως καί ό κ. Ντήλ μέ θέμα 
ιην Βυζαντινήν ιστορίαν.

Ό έτερο; ιών συγγραφέων τού δράματος «’Αν
τίο Νεότης» τού μετ’ έπιτυχίας έπανειλημένως παι- 
χθέντ.ι; ...ιι παρ' ήμίν Ίταλοϊσπανό; Όξύλια έπεσε 
μαχόμενος κατα τάς τελευταία: μάχας. 'ΠΈταιρεία 
τ<»ν Ιταλών θεατρικών συ-γγραφέων έτέλεσε έν Ρώμη 
επίσημον τελετήν, καθ’ήν έπαίχθη το «Αντίο Νεο- 
της» και έξειρωνήθησαν θερμοί λόγοι.

Κατά τάς τελευταίας ημέρας τού λι')ξαντος 
έτους, ιιπενεμήθηδαν ιί. τό Παρίσι δύο λογοτε- 
χνινά βραβεία. Τό βραβεϊον Λασσέρ έξ 0,000 φρ. 
άπενεμήθη είς τόν Αύγουστον Ντορσαίν διά τό βι
βλίου ιου «Πέτρος Κορνήλιος·’ ιό βραβεϊον τοϋ 
περιοδικού -Φέμινα» έκ 5,000 φρ. έδόθη είς τόν 1·.ρ. 
Μπ^ασελέν διά τό μυθιστόρημα «Ό Υπηρέτης».

-Άπέθανεν ό Γάλλος Άκαδηιιαϊκός Στέφανος 
Λαμή ιστορικός συγγραφεύς.

Έφονεύθη μαχόμενος ώς όπσλοχαγό; εϊς τό Δυ
τικόν μέτωπον ·'» Γάλλο, συγγραφεύς Γαβριήλ Τρισ- 
ταν Φραγκόνι. πλειστάκις πληγωθείς καί παραση- 
μοφορηόείς. Τό έργον ιου *Un tel de 1 ar- 
niee francaise», έπρόκειτο να λαβή τό βρ<Χ- 

βεΐον Γκονγκούρ.
— Άπεθανεν έν Βεΐμάρη είς -ηλικίαν 64 έτών ο 

μουσικοσυνθέτης Peter Gast. Το πραγματικόν 
του όνομα ήτι» Ήρρίκος Koeselitz. Ήτο στε
νό; φίλο; τού Νιτσε καί παρηκολοϋσησε τήν άντι- 
βαγνερικη εκστρατείαν του. Συνέθεσε πέντε μελο
δράματα. Ή συμφωνία του Helle Naeclite 
καί ιά κουαρτέτα δ· ϊγ,,υρδο είχον γοητεύσει τόν 

Νίτοε.
— Εΐς τό Παρίσι ίδρύθη (rue de Colisee 

:·.9) «Βιβλιοθήκη τοΰ Πολέμου» πρό; περισυλλογήν 
όλων τών γραπτών μνημείων, των σχετιζομένων 
πρός τήν ιστορίαν τού πολέμου. Βιβλία, θεατρικά 
έργα, εφημερίδες καί περιοδικά καί πάν έν γένει 
διηιοσίευμα γίνονται εύπρόοδεκτα.

—Ό διάσημο; Άγγλο; ζωγράφο; σέρ Τζών Λέβ·
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βερυ Οά ά.ταθανατήσιι· ιίδικώ; πρό; τούτο άσχολη- 
Οείς εντολή τοΰ Αγγλικού Ναυαρχείου, τήν σκηνήν 
τή; συνάντησε»»; έπί τή: Ναυαρχίδας «Βασίλισσα 
Ελισάβετ» τοϋ * Αγγλου Στολάρχου καί τών Γερ
μανών απεσταλμένων διά τήν παράδοσιν τοϋ Γερμα
νικού στόλου. Ό πίναξ, ον έσχεδίασεν έκ τοϋ φυσι
κού, Οά εΐνε έτοιμο; έντός ολίγων μηνών.

’Οέν Παρισίοις ομογενή; ζ. Ζαχάρωφ προσέφε- 
ρεν εις τό ΙΙανεπιστήμιον 'Οξφόρδη; 25,000 λίρα; 
στερλίνα;, ό.τως έκ τοϋ εισοδήματος αύτών ϊδρυθή 
έδρα ύπό τόν τίτλον «Ό Στρατάρχης Φό;». πρός 
διδασκαλίαν τής Γαλλική; Φιλολογίας.

— Ή Γαλλική Ακαδημία έξέλεξε μέλη αυτής τόν 
στρατάρχην Φό; είς τήν έδραν τοΰ Μαρκησίου Δέ 
Βογζέ. και τόν πρωθυπουργόν Κλεμανσι'» εΐ; τήν τοϋ 
Αίμυλίου Φαγκέ.

—Συνεπληρώθη εκατονταετία άπό τοΰ θανάτου 
τοϋ Ρώσσου μυθιστοριογράφου Τουργένιεφ. Είς τόν 
Γαλλικόν τύπον έδημοσιεύθησαν μελέται περί τοϋ 
έργου του αναλυτικοί.

Ό διάσημος πιανίστας Παντερέφσκυ έγενετο 
Πρωθυπουργός τής άπελευθερωθείση; πατρίδο; του 
Πολωνίας. Έγένετο κατ' αύτοΰ απόπειρα δολοφο
νίας, έτραυματίσθη δ’ ελαφρώς.

-Πολύς λόγος έγένετο διι'ι τό νέον έργον τοΰ Γάλ
λου μυθιστοριογράφου A. Billy ΣκηναΙ τοϋ 
φιλολογικού βίου εϊς τό Παρίσι». Είνε ήθογραφικόν 
ζαί εύθυμογραφικόν. μέ επεισόδια λίαν ενδιαφέροντα 
τής ιδιαιτέρας ζωή; τών ανθρώπων τών γραμμάτων.

—Ή Παρισινή «Σχολή τής Τέχνης» διωργάνωσε 
σειράν δώδεκα συναυλιών Ανατολικής Μουσικής τμ 
συμπράξει καλλιτεχνών τή; Όπερας καί τής Γαλλι
κή; κωμωδίας. Έδόθη ήδη σειρά "Ελληνικής μουσι
κής μετά διαλέξεως τοϋ κ. Λαλουά.

—"Ο Πουτσίνι κατά τόν πόλεμον συνέθεσε τέσ
σαρα μελοδράματα, ό Μασκάνι τρία καί ό Λεονκα- 
βάλλο έπίσης τρία. Τά έργα ταύτα θά παιχθοϋν έν
τός τοΰ 1!>1!'.

— Ό έν Παρισίοις "Ελλην λόγιος ζ. Ν. Έπισκο- 
ποπουλος, γράφων ΰπύ τό ψευδώνυμον Nicolas 
Segtir, έςέδωκε νέον βιβλίον έμπνευσμένον άπό 
τόν πόλεμόν «Pages de lcgciide >.

— Άπέθανεν ό διάσημο; Άγγλο; ηθοποιός Κάρο
λος Ούΐνταμ.

—Εϊς Ούασιγκτώνα θά Ιδρυθή άνδριάς τοϋ στρα
τάρχου Φό;.

— Ιίροετάθη δπως είς τό ΙΙάνθεον τών Παρισίων 
έγερθή μνημεϊον περιλαμβάνον τά λείψανα Γάλλου 
στρατιώτου φονευθέντο; καί ένταφιασθέντο; είς τήν 
γραμμήν τοΰ πυράς, χωρίς τά είνε δυνατή ή εξακρ.'βω- 
σις τού ύνόματός του νά γραφή δ' έπί τού μνημείου 
• Είς τόν ΙΙουαλύ ή Πατρίς ευγνωμονούσα».

—Είς τήν Ρώμην έπαίχθη νέον έργον τοΰ Νιζον- 
τέμι, τό «Πέταγμα» τρίπρακτος κομεντί.

— Σημαντικήν άπώλειαν ΰπέστησαν τά Γαλλικά 
γράμματα μέ τύν θάνατον τοΰ Guillaume Apol
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linaire. Q; ποιητή; είχε φανιασίαν ζωηράν κο 
λυρισμόν νεωτεριστικόν, <ί>; μυθιστοριογράφο; ένε 
πνεειο είς ιά; αφηγήσεις τη; ζωή; άπό τά μυστήριι 
τη; ψυχής. ώς αισθητικός ήτένιζε είς τού; νέου 
υίιρεϊς ορίζοντα; τής τέχνης. Τό άληθινόν όνομά το 
ητο Koslrowieski, έγεννήθη έν Ρώμη τώ 188( 
και ήτο Πολωνικής καταγωγής. Εικοσαετής μετέβι 
εις Παρισιού;, ένθα ίδρυσε τήν φιλολογικήν έπιθειό 
ρησιν «Τό συμπόσιον τοΰ Αισώπου».Κατότιν άνέλαβι 
τήν διεύθυνσιν τοΰ περιοδικούΓSoirees de Paris» 
τό όποιον είχε ίδρύση ό Βι λλύ. Οί τίτλοι τών κυρ 
ωτέρων έργων του εινε : L’Enclianteiir pour· 
rissant.—Le Bestiaire d’ Orphee.—Alcools 
-J«e Poetc assassine.—Vitam impenderc 
ainori.—Calligrammes.— καί τό δράμα Les 
M.UllcllcS le I iresias. Είς τό δοκιμών του 
«Les Peintres Gtibistes» έξέφρασε πρωτοτύπους 
θεωρίας περί τέχνης «ς άπάσα; ήκολούθησαν οί ζω
γράφοι της νέας σχολής. Άφίνει άνέκδοτον εν μυ
θιστόρημα < La Femme assise» κ“ί 2ν λιμπρέττο 
όπερέττα; γραμμένον είς κλασικούς στίχους. Ό 
Apollinaire υπηρετεί εί ς τΰν στρατόν είς μίαν μά
χην τεμάχιον όβίδος τόν έπλήγωσεν είς τήν κεφαλήν, 
άπέθανεν δέ αργότερα ένεκα τού τραύματος.

— Διωργανώθη είς τό Παρίσι έκθεσις 75 προτο
μών Γάλλων συγγραφέων, έργων γνωστών Γάλλων 
γλυπτών. Διακρίνονται αί προτομαί του Μπέκ, τοΰ 
Ρόντεμπαχ, τοΰ Τριστάν Μπερνάρ. του Γκονκούρ 
καί τοΰ Σαρσαί.

— Νέα έργα θεατρικά έγραψαν ό Ντέ Κυρέλ τήν 
«Κωμωδίαν τοϋ πνεύματος», ό Μπατάίγ τήν «Εί-1 
κόνα» δίπρακτον ή οπαία δέν είχε τήν έπιτυχίαν τών | 
άλλων έργων του, ό Έδμ. Σέ τήν «Έποχήν έρωτος» 1 
παιχθεϊσαν μετά πολλής έπιτυχίας.

— Άπέθανεν έν ήλικίρ 72 έτών ό συνθέτης Οϋμ- 
βέρτος ΙΙέρις, είς τών μεγαλειτέρων συγχρόνων "Αγ
γλων συνθετών.

— Τό βραβεϊον Γκονγκούρ διά τό 1818 έδόθη είς 
τόν Γ. Ντυαμέλ διά τύ βιβλίον του «Πολιτισμός», δη- 
μοσιευθέν μέ ιά ψευδώνυμον Τεβενέν. Ό Ντυαμέλ 
είνε κυρίως ποιητής καί δραματουργός.

— Τήν :Χ) Δεκεμβρίου άπέθανεν είς Hossegor, 
Ο Παύλος Μαργκερίτ, ό πρεσβύτερος τών δύο 1'άλ- 
λων άδελφών μυθιστοριογράφων, εν ηλικία 58 έτών.
Ητο μέλος της Ακαδημίας Γκονγκούρ άπό τού 1892 

εις άντικαταστασιν του Γκύ ντέ ΛΙωπασσάν. Συνειρ- I 
γάσθη μετά τού αδελφού του Βικτωρος άπο τού 18!Η> 
μέχρι τοϋ 11)08, ΰτε εχωρίσθησαν ένεκα ασυμφωνία; 
«ίς τάς φιλολογικός γνώμας. Τό πρώτον του έργον 
ήτο «ή Ζωή τού πατρος του», στρατηγού φονευθεν- I 
ιος εις το Σεδάν. 1'ά γνωστότερα έκ τών 30 μυθιστο- I 
ρημάτων τών Μαργκερίτ είχον έμπνευσθή άπό τόν 1 
πόλεμον τού 1870 καί τήν Κομμούναν. Τώ 1906 έγέ- 1 
νέτο Πρόεδρος τής Εταιρείας τών ανθρώπων τών 
1 ραμμάτων. Τό τελευταΐον του άρθρον έδημοσιεύθη 1 
άκριβώς τήν ημέραν τού θανάτου του, περί τή; δη- | 
μοκρατικής έπαναστάσεως έν Γερμανία.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό κ. Γ Στοατήχης εί; τήν νέαν πολυσέλιδου 

συλλογήν του μάς τραγουδεΐ ιιέ ενθουσιασμόν καί 
αίσθημα «Τί λέν τά κύματα». Καί τά νοιώθει ό θα
λασσινός ποιητής τόσφ πολύ, ώστε μάς χαρίζει όλη 
τή δροσιά των καί όλη των τ.,ν όρμή. Κυρίως ύμνε! 
στοργικός τήν ένδοξον γενέτειράν του. τά: Σπέτσας 
εϊς 211 ομοιόμορφα Αρμονικά όκτάστιχα, καταλαμ- 
βάνοντα τιι δύο τρίτα τής συλλογής του. Άλλ&.δέν 
εΐνε μόνον τό νησί του πού τον εμπνέει. Καί τιι άλλα 
νησιά, ul νύμφαι του Αιγαίου, ή Κρήτη, ολον τύ 
πλούσιον περιδέραιου τής έλληνική; γή; υμνείται, 
έξυψοΰται μέ τήν μεγαλόπνευστοι· καίπολύηχον λύραν 
τοϋ ευφαντάστου ψάλτου. Πότε τοϋ ένός τύν ελκύει 
τό θέλγητρου, πότε τού άλλου τόν ένθουσιφ ή δόξα. 
Ό ϊτρατήγης εϊνε ό υμνητής τοΰ Ωραίου και τής 
Δόξης, αρμονικός, θορυβώδης, οίστρήλατος καί φι- 
λόπατρις, όπως ήσαν καί οί ποιηταί τής ποοηγηθεί- 
σης αύτοΰ γενεάς, ό Βαλαωρίτης καί ό Παράσχος.

Ό ευρωπαϊκό; πόλεμος προς τούτοις ιού ένέπνευσε 
41 - ό αριθμός αυτός τυχαίος άρα γε νά εινε ; — 
ποιήματα τά οποία εΐνε μάλλον στιχουργικαί εντυπώ
σεις γεγονότοιν συγχρόνων, τελειώνει δέ ό τόμο; μέ 
ολίγα «Κογχύλια», εκδηλώσει; προσωπικών συμπα
θειών. , ...

Τά δύο αύτά τελευταία μέρη τοΰ βιβλίου θά ήτο 
καλλίτερον άν άπετέλουν ιδίαν συλλογήν, μερικά δέ 
έξ αύτών ποιήματα καί άν παρελείποντο. Ή δημο
σιογραφική έπικαιρότης και οί κοινωνικοί δεσμοί 
σπανά»; ευρίσκουν ασφαλή Οέιιν πλησίον τής Μούσης.

Μία εύγενικι'ι αϊσθησις, μια ψυχική προσηλωσις, 
ένα; ήρεμος ρυθμός μελαγχολία; χαρακτηρίζει τούς 
ρΆσφοδέΙους» τοΰ κ ΛΙ. Μαλακση. Ό λυρισμός 
δέν τόν παραφέρει, ούτε επιζητεί νεολογισμό·';. Μο
λονότι δέν κατορθώνει ενίοτε νιι έκφεύγη άπό τήν 
γλωσσικήν Ανωμαλίαν, κάποτε δέ περιτέμνει καί τά; 
λέξεις χάριν ομοιοκαταληξίας, οί στίχοι του εΐνε 
κομψοί καί μελιρδικοί, χωρίς να είνε μονότονοι.

■Ο κ. Μαλαζάση; εΐνε ποιητής μάλλον περιγραφι- 
κός· ζωγραφίζει, δέν ψάλλει, πολύ δέ περισσότερον 
δέν κραυγάζει. Ή ίδιύτη; του αύτή κυρίως έκδηλοϋ- 
ται είς τά σύντομα ποιήματά του,τάτρίστιχα κα ί τετρά
στιχα. τά όποια είνε καί τά -καλύτερα τής νέας συλ
λογής του. Είς τού; «'Ασφοδέλους· φαίνεται ό θαυ
μαστή; τοϋ Μωρεας, ό οπαδός τών δύο πρεσβυτέρων 
συμπατριωτών του, τοΰ ποιητού τών «Καϋμών τής 
Λιμνοθάλασσας- καί τοϋ ποιητού τών νΕιδυλλίων». 
Έκ τών νεωτέρων δέ δύναται να τεθή είς τό πλευράν 
του Γρυπάρη καί τοϋ Πορφύρα, μέ τήν διαφοράν 
ότι είνε εκείνοι φειδωλότεροι είς παραγωγήν.

Ό κ. Μαλακάοης συνεχίζει |ΐέ ιούς «"Ασφοδέλους· 
τά «Συντρίμματα» χωρίς καί νιί τά ύπερβάλλη- Ή 
πατρίς του τό Μεσολόγγιον, τόν έμπνέει είς τό φθι- 
νόπωρον τής ποιητικής του οράσεως με νοσταλγικά 
παράπονα. Από τα ελεγεία, τύ άφιερωμένον είς τήν 
άλησμονητ νν Σόφιαν Τρικούπη, εΐνε πλήρες ευλα
βούς άιροσιώσεως καί άβροτάτης έμπνεύσεω;.

■φ·
Πρωτότυπα μέχρι παραδοξολογίας, αχαλίνωτα εις 

φαντασίαν, Ανάμικτα εις γλωσσικήν μορφήν, άτημε- 
λητα είς στιχουργίαν τά νέα ποιήματα τοϋ κ. Ρώμου 
Φιλύρα οί ‘Γυρισμοί». "Αλλα σκοτεινά είς έννοιαν, 
άλλα πεζότατα είς φράσιν. Ούτε ή καρδιά ενθουσιά
ζεται άπύ αύτά, ούτε ή σκέψις Ικανοποιείται. "Ανά; 
γονται είς μίαν απόπειραν νέας σχολής ρεαλιστικής η 
μάλλον φουτουριστικής, μέ μίαν ξενικήν επήρειαν. 
Καί ό ποιητι'ι; αδικεί εαυτόν. Πώς εινε δυνατόν να 
όνομασθή έμπνευσις τύ τετράστιχον λ. χ. αύτό :

'Ελεύθερο τύ κίνημα κυλίμι 
απέραντο ή άγάπη μου ή φαμόζα 
κι’ άςστέκη; ού, τάχα νρνβά σέ λύζα 
θεόρατη, νά μέ κυττιις—θρασίμι

Έξ όλης τής συλλογή;, ή ποιητική συνείδησις θά 
άναγνωρίση τό Παιδάκι τή; Αδελφής μου·, τη 
«Μπύρα τοϋ Μάη» καί τό «Ανυμνείτε». _

Έάν ό κ. Φιλύρας άκολουθήση τόν εΰθύν δρομον 
άληθινή; καί ειλικρινούς ποιήσεως -καί είνε καιρό; 
άκόμη—θά καταλάβη μίαν καλήν θέσιν εί; τόν Παρ
νασσόν. είς τούς κρημνοί·; τοΰ όποίου ριψοκινδυ
νεύει Ηά συγζομίση αγαθήν φήμην, διότι οι καρποί 
τή; σημερινής ποιήσεώ; του έχουν σαράκια γλωσ
σικά καί αισθητικά. Αί λέξεις λ. χ. ρεφρένα, νού
μερα, φ-ούρια. ούγια, σαράι, κατάί (;), γνωρα, κρεμ,, 
βελουδοβλέφαρα, σαιωτινι , τρουμπέτα, πεμπτου
σία (!). ξέσκουρα, άλλέα, σκερτσόζα, .χαλκομανία, 
δέν είνε άνεκταί είς λυρικά ποιήματα. 'Υπάρχουν έν 
τούτοι; καί λέξεις καθαρευούσης, ώς λ. χ. αβυσσα
λέα. κρήδεμνος, οπτασία, άλητεία, υπερπέραν, αι 
ύποΐαι προσβλέπουν αί δυστυχείς περίτρομοι τα; 
πρώτα;.

Ή Έλλάί «ν τβ πάλΒ» διάλεξις Δ. Μπότααρη, 
ταγματάρχου τοϋ μηχανικοί.

«Ή μεγάλη Εθνική κρίσΐί» πολιτική μελέτη Γ. 
Φσαμκούθη, προέδρου τοΰ Συνδέσμου των Κυπρίων.

Σχίταα τοϋ ’Ολλανδού γελοιογράφου Ραιμαίκερς. 
έν Λονδίνφ. μέ 'Ελληνικόν κείμενον.

«’Atftvra τοΰ 1919·. οδηγός πλήρης τών 'Αθη
νών καί Πειραιώς, μετά ημερολογίου, σημειώματα- 
ρίου καί ποικίλων πληροφοριών. 'Εκδοτικόν κατα- 
σ τίμια άδελφών Μπλαζουδάκη.

Αγγέλλονται νέα φιλολογικά περιοδικά : ό Λόγος. 
ό Ρυ&μός, ή ’Ανϋβωπότης, ό "ΒΙΙην, η Φρόνη- 
αις. Τοΰ τελευταίου ή έκδοσις άποβαίνει απαραίτη
το; μέ τήν έκδοτομανίαν ή όποία κατέλαβε μερικούς 
νεοέλληνας ............

ΐί mm T2S ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΧΙΟΤΗΤΟΧ
‘Ανακοινοΐ δτι, τό μέχρι της 26 ’Ια
νουάριου 1919 διατεΟέν ποσόν έντόκων 
γραμματίϋον, είς τάς κάτωθι πόλιις, 
έχει ώς έξης »' I

Άθήναι Δρχ» Κ·>,971,8(ιί»
ΙΙάτραι > 2,731,101'

Βόλος > 1,636,0< Η ·

Κέρκυρα » 1,473,00<·

Σύρος > 1,211,000

Θεσσαλοι ίζη » 1,161,700

Μυτιλήνη > 5,074,100

Καλάμαι > 567,500

Ηράκλειον > 82,600
Σύνολον δρ. 96,912,1 < '< >

Έν Άθήναις τή 30 ’Ιανουάριου 1·19
('En τοΰ υπουργείου ίών ΟίΉονομίΜω··)ι



ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

ΠΛΑΙ ΚΙΙ ΤΡΛΠΕΖΑΙΔΡΥΘΠ ΥΙΙΟ ΓΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΙίΣ ΕΛΛΑΛ 
ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν . . . Δρ. 6.000.000
Καταβεβλημένον.......................... 1.500 ΟΟΟ
"Αποθεματικόν ........................... » 1.820.0 )Ο

ΕΡΓΑΣΙΛΙ :
— Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεΐ συν«?.λιχγμα ι’πί τοϋ εξωτερικού καί αγορά

έπιταγάς (chiqu.es) έπι τοΰ εξωτερικοί'.
— Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
— Ιΐωλεϊ και άγοράζει παντός είδους χρεώγρατρα και λαχειοφόρους όμολογίι
— Χορηγεί δάνεια επί Φνεχύρφ κοσμημάτων.
— Δέχεται καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν, επί προθεσμία καί καταθέσεις -

μιευτηρίου.
— Έν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν εργασίαν τροπεζιτικής έργασίας.

Γενικός Διευθυντής Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Καθ' έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτιά αξίας δραχμών 400,000. ΓΙαρέχε 
κέρδη είς 2,000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200,000.

"Εκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δρ. 4, δυνόμενον νά διαιρετή εις τέσσαρα τέτι 
γραμματίου τιμώμενα αντί μιας δραχμής.

Κέρδη έκάστης των κληρώσεων
Κέρδη

έξ
Αραχμαί ’Εν ίίλω

1 80,000 80,000
1 έζ 20,000 20,000
2 άπό 2,501) 5,000
6 άπό 1 ,οοο 3,000

Ιό άπό 400 6,000
25 από 200 5,000

1,950 από 40 ϊ 8,000
2,000 200,000

Τί πρώτη κΛήρωσις γενήσετυι τή 24 Φεβρουάριου 191!), ή δεύτερα τή 28 ’ 
πριλίου1910,ή τρίτη 30 Ιουνίου 1919,ή τέταρτη 29Σεπτεμβρίου 1919,ή πέμπτη 
Νοεμβρίου 1919, καί ή έκτη 31 Δεκεμβρίου 1919

Δι’ έκάστην των κληρώσεων ««δίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλοΰμενα αντί τεσσάρ 
δραχμών ίσχΰοντα δι’ δλόκληρο·.· τύ κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματι 
τιμώμενα άντί μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δένέζητήθη ή πληρωμή εντός τριών μηνών από τής κληρώσεως παρανοάωονί 
ύπερ τοΰ Ταμείου τοΰ ’Εθνικοί Στόλου.

Εις τούς Αγοράζοντας προς μεταπώλησιν διά μιας επί προκαταβολή τοΰ τιμήματος κατάΐ 
ειδικής μετά τοι" * Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνας, γραμμάτια η τιμήματα γραμματι 
αξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις επί τοϋ τιμήματος αυτών 1(> τοϊς ο)ο, είς 
τούς άγοράζοντας διά μιας έπι προκαταβολή τοϋ τιμήματος είς γραμμάτια ή τιμήματα τοΰ’ γρα 
ματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 τοϊς ο)ο, καί είς ' τούς δημοσία 
ι'παλλήλους, τούς επιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τιμημάτων γραμματίου, παρ 
χεται έκπτωσις 5 τοϊς ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων «πευθυντέον είς τό Γραφεΐον Λαχείου τοϋ ’ 
Ανικοΰ Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

Ό ΔιευθυντήςΓ. Ν, ΚΟΦΙΝΑΣ_________
Γν.το^αφιία < ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ'—' Oio$ Aixxa 7 Ά&ήναι '

chiqu.es

