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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τά Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σολωμοϋ (Συνέ

χεια). Μειάφρασις Σπ. Δε-Βιάξη 
Αντίλαλοι.
Καλός άνθρωπος. υπό Παύλου Νιρβάνα. 
Τά Παροράματα υπό Δ. Κ.
Σημειώσεις ένός μηνός. υπό Δάφνιδος.
Τό 1918 έν τη Φιλολογία καί Τέχνη υπό Κ 
Καλλιτεχνικοί ’Εκθέσεις, υπό Κ 
Τά Αθηναϊκά ΰέατρα.
Σνναυλίαι.
Γράμματα καί Τέχναι.

. € I Κ Ο Ν ε Σ
Ο Κόσμος, γελοιογραφία.

Ε. Παρασκευοπούλου, &ς Άμλετ.

ΤΗΛΕΦΟΝΟΝ
·Η «Κερκυραϊχη ‘Ανθολογία, 

διεχοψεν εσχάτως „|ν ίζδοσίν χης ,Βνζ(χν 
ΚτιΟεωρησις» προ μηνών.
Λ*Μ.-Ό  Γ,.όρκυ άπεχλήΟη ύ Ζολ.ϊ 

λαοθσΐ“1λίοΤ7εύς έπαν“’,ΐά:ι>- τοό

* Συνέχεια

ΡΙ ■' tlzt ι'θαφιι δις «τι άπέΟανεν ίχ φΑί- ως. Εικόνα, βιογραφίαν zui διηγήματα ,,ώ I'JozV 
:-ΧΤσβν ·,Ι,ν“κθ0ή>ί’1· * ^ογενεατέρο^

ΧΦ π±ι,“·· τύν κ· Δι,“·“'σι'ν - 
της Παναγίας εχ Καισαρεία,- ,ιετακομωβείσης. Ό ζ· 
Καμπουρογλος φρονεί 5„ πρόχειτα. περί δο ο,μρί„ς 
ηοσιομαρτρρο; SW; ή Σεργ.ανίμ-. έξ ου 6 
Ζ?ετ,’'Λ- τ°0λαθδ ''^γιανή. Κατ'άλλον ίσ.ο 
ριοδιφην η Καισαριανή ώνομάσΟη Οϋειοέχ τού Καί" 
Sv °IUV°*·  έχει που κ-

“ΠΑΝΘΕΟΝ,,
Κινηματογράφος- 'Οδός Πανεπιστημίου

Ιαιν-αι εξαιρετικού ενδιαφέροντος. — Περιπε
τειώδη έργ« Πρωταγωνιστή! διεθνούς φή. 

'Ιλ'ίρ''ς δπό τ,Ί'· ^ύ»υν- 
σιν του χ. Λαυραγχα.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ίδρυ&εϊσα τω 1841

Μετοχικόν κεφά/.αιον δρ. 20.O0O.UUt)l 

Άποθεματικόν. ... > 13.000.000

Εκδοσις τραπεζικών γραμματίων. — ΙΙροε- ; 
ϊοφ/.ησιις — Δάιεια έπΐ ένεχύρο» χρηματογρά- I 
φων και εμπορευμάτων — Δάνεια ενυπόθηκα. ■ 
Δάνειά προς νομικά πρόσωπα καί γεωογούς.— : 
Αγορά καί πωλησις συναλλάγματος.—Πιστω

τικοί επιστολαί. Καταθέσεις έν όψει καί εις 
«νοιχτον λ)σμόν.—Καταθέσεις έντοκοι.-Τα- 
μιευτήριον.— Γαμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

'G/NE-ORIENT,,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ 
"ΑΤΤΙΚΟΝ..—“ΣΠΑΕΝΤΙΤ,, 

"ΑΠΟΛΛΩΝ.,—“ΠΑΛΛΑΣ.,

ΊΙ πρώτη ίδρυθεΐσα έν Έλλάδι Κινηματο
γραφική Εταιρεία, Κάτοχος τών καλλίτερων 
ταινιών της Ευρώπης. Παρέλασις από την οθό
νην τών τεσσάρων μεγάλων κινηματοθεάτρων 
των ’Αθηνών όλων τών τελευταίων μεγάλων 
επιτυχιών, μέ τάς διασημοτέρας πρωταγωνί
στριας και τούς όνομαστοτέρους καλλιτέχνας.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ι
Α'.αχζ/,ύττε·. ότ;

Δ'* Ζετ’: ®:i Φ χα:
με.αςβραν (ιΟ,ΟΟΟ ;ζ. ζβυσοςύλων, χτητίμοπτιτ· 
βησομένων ε·; τή7 λτίτ0,?γίαν τών έν Κητι,,’χ 
α τλητιζων εγκαταστάσεων τοϋ \έμ^. Α· π·α,· 

είτί ίτκτα! μέχ?[ τή; μεσνξ?ία; τή- 31ης 
ΑΤ,γοντο; μήντς Ιανουαρίβυ.
.. Εν τή ϊογγραοξτών ΰποχρεώστων, τής οποίας 
ονναντα: να λάβωσ: γνώτιν οι βυλόμενο-, άνα- 
γ,οα-.οντ ι έν λεχτομεοεία >ϊ ύτοχ.οεώ-εις τή; έν 
/.ογω ζοομηθΞ-α; '

Αθήνα! τη 21 ζ ’lavouaoio-j lOj'j.

<*  Αςμαοχος 
Σ. Πάτσης

ΤΟΜΟΙ ‘‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,.
σε:;αν γ-ντται εχ.πιωσις 30 τοϊς ο)ο.

Επίσης χωλοΰντα·. χρυσόδετα καλύμματα 
των τομών, π?’ίς φ(ΓΛ;.α παλαιά, έζ.βστον

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ5
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Στο θάνατο τοΰ Ίησοΰ Χριοτοΰ
Τοϋ Ίησοΰ μόλις άκούστηκεν ή μεγάλη άγω- 

,ίσ. ολη ή πλάσις από τή λύπη έταράχθηχε καί 
ιάθε νεκρός σηκώθηκε όχι νυστάζοντας, άλλα 
ιέ τρομαγμένα μάτια.

♦
'Αμέσως ένας άγγελος από τον ουρανό έτρε

με χ’ έφώναξε μέ φωνή φοβισμένη’ κ’ έφώνα- 
:ε στον τρομαγμένο κόσμον, ποιος ήτον Έκεΐ- 
ως ποϋ πέθανε απάνω σ’ ένα ξύλο.

Φ
"Ολοι οί θεϊκοί ανατρίχιασαν στά αθάνατα 

ιάγουλά του χλωμάδα απλώθηκε κ’ έκλεισαν 
ιά μάτια για νά μή ιδοΰνε αυτήν τήν καται- 
ΐχύνη.

Φ
Ή οικουμένη δλη —μια ψυχή σ’ αυτή τή 

Ιύπη’ κλαΐγαν οί κάμποι, κλαΐγαν τά βουνά, 
τοϋ στή θανή αυτή παρασταθήκαν.

27
Ή Άνάστασις τοϋ Κυρίου

Ό Χριστός ντυμένος μέ θειο φώς από τό*  
:άφο σηκώθηκε καί τόν θάνατο ένίκησε. Γεμά" 
:ος απ’ τήν παντοδυναμία του ήτανε ψηλά σά 
ρυτό στοΰ βουνού τήν κορυφή.

Φ
“Αγγελος μέ θεϊκά φτερά, μέ τό πρόσωπο άχ- 

ιινοβόλο, μέ τά μάτια γεμάτα φλογερά δάκρυα, 
ιέ υπερηφάνεια διαλαλοΰσε.

Φ

Ό ουρανός έγινε λαμπρότερος, τά πνεύματα 
είχαν χαρωπά τά μάτια καί στην κόμη στεφάνι 
άπό φύλλα έφιίρεσαν.

Φ
Ίοΰ Θεού ή χάρι δεν βγαίνει από φλέβα. Δέν 

μπορούμε νά πούμε άπό πόσο βαθειά έρχεται. 
Είναι τόσο βαθειά, δσο έχει γαλήνη.

28

Ή Μττάατασις τής Παναγίας

Νά. Ή Παρθένα πάει ψηλά. Άνω, κάτω, 
γύρω, τριγύρω χιλιάδες πνευμάτων έγύριζαν 
κ’ λαμπύριζαν. "Οσες αχτίνες ό ήλιος χύνει 
στον ουρανό, τόσες άπό τόν ουρανό έπρόβαιναν 
νά τήν συναντήσουν.

Φ
Είναι μπροστά ό Υίός της. Δέν μπορεί, δέν 

δύναται ό στίχος μου νά πή τή θεία υποδοχή, 
πού έφερε χαρά στον Ουρανό, στους άγγέλους 
ποϋ τήν έμαθαν.

Φ
Άπλωσαν τές άγκάλες γιά νά άγκαλιασθού- 

νε. Έχύθηκε διπλή καί άσυνήθειστη λάμψι κ’ 
άναγαλλίασΓ καί όργανα αντιλαλούσαν καί τρα-

Σ’ αυτά τά αγκαλιάσματα, άπό τόν αιθέρα 
σταλάξανε στή γή τέτοιες δροσούλες άπό χαρά, 
που άχτινοβολοΰσαν σά λαμπερά άστέρια.

29
Τδ στεφάνωμα τής Παναγίας

Ό θειος Υίός έβαλε στή Μαρία ένα στεφάνι 
στο άθάνατο κεφάλι της κ’ αμέσως άκούστηκε 
μιά ψαλμωδία γλυκειά, πού άντιλ.αλοΰσε σ’ ό
λους τ’ Ουρανού τούς θολούς.

Φ
Ένώ στεφανώνεται ή Μάννα τοϋ Θεού άπό 

Λυτόν,'φεύγει μιά μεγάλη λάμψις ποϋ φλογίζει 
κάθε δψι άγγέλου, κάθε στήθος, ό»στε ή ψαλ
μωδία ήχολογάει πιο έκστατική.

Φ
Έ\ώ αυτή προβαίνει ακτινοβολούσε μιά τέ

τοια λάμψι δυνατή, ποϋ άπ’ τές θεοτικές περισ
σότερο έχαροποιοΰσε τές άπειρες καρδιές.
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** **

Al I 1*J A m O & H K tA

Στο θρόνο κάθεται ή Ιίαρθένα ταπεινά καί 
από θαυμαομό μένουνε άλαλα τά αιώνια λιμέ - 
ρια. "Ολα τά μάτια σ’ Αυτήν εΐνε γυρμένα κι’ 
άπ’ Αυτήν κρεμιούνται.

30
Ό Παράδεισος

Είδα τόν Αιώνιον "Ηλιο καί απάνω του εί
χανε τά μάτια αμέτρητα πνεύματα, τόσα πολλά, 
πού τόσα άνθη ή γή δεν έχει καί έφιλιοΰντο.

•φ·
Ό αιώνιος "ΙΙλιος έχαμογελοΰσβ καί μέ τό 

χαμόγελο ’περίσσευε των άγγέλων ή προθυμία, 
πού αγκαλιασμένοι, έψαλλαν τήν άγάπη, πού 
πλημμύριζε στον ουρανό.

■Φ·
’Αρχίζανε τόν χορό τά Χερουβείμ, σάν τές 

έρωτεμένες ψυχές, καί τά Σεραφείμ καί εκείνα 
άντα.ιεκρίνοντο μέ τό χορό.

•Φ1
Καί έγώ μέ τά μάτια τού συλλογισμού θω- 

ρώντας τόν άγιο έναγκαλιασμό, άποκτούσα αρ
μονία για τούς στίχους μου.

31 -
Ή Κύλααις

(μέ υποχρεωτικές ρίμες)
Φλόγα άκατάπαυστη, αδιάκοπη άγωνίζετοι. 

Βασιλεύει σ’ ϋλα τά λιμέρια απάνω, κάτω, αρι
στερά, δεξιά, εκεί στήν κατοικία τής αιώνιας 
θλίψεως.

,-Φ·
’Απ’ τό στόμα, από τά μάτια βγαίνει μπαί

νει στα σωθικά των κολασμένων. II μεγάλη 
τού Θεού άγανάκτησις τρομερά τού; περιο
ρίζει.

Εκείνοι οί βρωμεροί άπ’ τά αμαρτήματα, 
άτιμα τέρατα σάν νά ζητούν βοήθεια, συχνά τά 
χέρια περνούν στο λαιμό,

❖
Ή αγριεμένη οργή τού Θεοΰ πετώντα; φω

τιά άπ’ τά μάτια καί τό στόμα, στέκει πάνω σέ 
φλογερό διαμάντινο κρεμνό καί τιμωρεί.

32
‘Β Μετάνοια

Ή μετάνοια μπορεί νά καθαρίση τές τόσες ά
σχημες αμαρτίες πού καίνε τά σωθικά μου , Ή 
καρδιά μου τέλος ανοίγεται στή φιλεύσπλαχνη 
φωνή τοΰ Χριστού, πού κάθε αμαρτία τού εΐ- 
vui μιά σαϊτιά.

■Φ·
Συχνά τόν βλέπω στό ό'νειρό μου, μέ τή χλα

μύδα, πού τοΰ φόρεσε γιά περίγελο ό ψεύτης 
λαός καί κρυφά θωρεϊ τές παλαιέ; αμαρτίες τής 
ψυχής.

■Φ·
Γλυκά παραπονιέται καί μέ μεγάλη τρυφερό*
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τητα μου λέει: Γιατί, παιδί μου. γιατί μέ 
ναπληγώνεις ;

■Φ" , , ,
"Επειτα μέ τό κουρασμένο άπ’ τήν ά· 

χέρι, μοϋ δείχνει τό αίματωμένο άγιο πλι

33
Ό &ιϊνατος τοΰ Διναίου

(μέ υποχρεωτικές ρίμες)
Στό κρεββάτι μέ γλυκειά γαλήνη άναπαύι 

δ δίκαιος καί τά ετοιμοθάνατα χείλη τόν Θ 
υμνούν. Τά αδύνατα μάτια ανοίγει καί άναγ> 
λιάζει πού ή ελπίδα τοΰ ουρανού δίνει θάτ 
στην καρδιά.

❖
Μέ αδιάκοπη προσευχή ησυχάζει τό πνε 

του, όπως ό Λιάβ »λος μή τόν έξαπατήση. 
νά, ξάφνου μία μελωδία γλυκειά γλυκαίνει 
άγια ψυχή του.

♦
— "Ελα, έλεγε : στά λημέρια τής λάμη 

Ποτέ δε &ά σοϋ άφαιρέσουν τό ώραϊο οι 
νιο νιμος τοΰ θεοτικού βουνοΰ.

Μέ λίγο ψυχομαχητό, έβγήκε ή ώμορφη 
χή του από τή γήινη φυλακή, σάν ένας 
αναστεναγμός τοΰ Θεού.

34

θει

Ό Φάνατος τοΰ Άδικου
(μέ υποχρεωτικές ρίμες)

Νά. Ό άδικος στό κρεββάτι του ακούει ό 
ψηλά τές σάλπιγγες τού θανάτου, πού βαροΰ 
Καταλαβαίνει πού δέν μπορεί νά κάμη πειά 
ποτέ μέ τήν Αιωνιότητα, πού φοβάται καί 
πλησιάζη. Βλέπει.

■Φ·
Στριφογυρίζει τά μάτια σάν τήν αρκούδα, > 

βλέπει τά παιδιά της σέ κίνδυνο. Τού κάι 
αυτός ό άδικος αγωνίζεται, τοΰ κάκου δί 
θάρρος στην ψυχή του.

•Φ·
Παραμιλάει γιατί μέσο στά κακούργα σω 

κά του άκούει άπό τώρα τήν Κόλασι.
❖

Τέλος εκεί πέφτει καί ό κατάρατος Διάβο. 
χαρούμενος τόν αγκαλιάζει, όπως αυτός ζί 
τας αγκάλιαζε τήν αμαρτία.

35
Ή Δευτέρα Παρουσία 

(μέ υποχρεωτικέ; ρίμετ)
Βαρούνε ή σάλπιγγες στά τέσσαρα τοΰ 1 

σμου άκρα, αντιλαλούνε σιόν αιθέριο θόλο, ι 
μέ τόν ήχο στά άέρινα βασίλεια φαίνεται άγρ 
μένη τού Θεού ή άγανακτησις. 

ν · Ποοβαίνουν άπ’ τά σκουληκιασμένα λη· 
Ν άαετοα μαλλιά μπερδεμένα, Οψες ωχρές, 
ρ1“ ύθελαν νά μείνουν μές τη νεκρική σιγή

❖

•Εδώ πέφτουν σώματα στην Κόλασι, εκεί 
στού ουρανού τά υψη με αιθέρια ατα- 

αλλίασι μιας ζωής θεϊκής.

36
7’ύ πέσιμο τοΰ Εωσφόρου 

π*-.·· "SZ-Z SliSm1

ιά συμβάντα.

;ί χαρά ί«ί αυξάνει ή τρομερή συμφορά.

A Ν Τ I Λ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΑΝΙΣΤΑΣ

*0 Πρωθυπουργός τής Πολωνίας ΙΙαδερεφ- 
σκη έΐΛς γνωστόν ό διασημότερος,μ«α των 
\ίοτ καί Ρουμπινστάιν πιανίστας. Ερμηνεύει 
θαυαάσια τόν Μπάχ, τόν Μπετοβεντον,Σου- 
μανκαί προπάντων τον μελαγχολικον-ο.-κν 
ϊόν συμπατριώτην του. Εΐνε και 
χει γράψει Πολωνικά; μελωδίας, μια ■ I 
5ν «Μάνρου* καί μίαν Πολωτικήν ηρωικην 
συμφωνίαν.

*
Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΩΝ

Προκαλούν τό ένδιαφέρον οι εις νέον κρά
τος συμπηχθέντε; Τσεχοσλοβάκοι. Η μουσική 
των έν άρχήήτο θρησκευτικού χαρακτηρος. Lv 
τή εξελίξει παρουσιάζει αναλογίας προς την 
Ρωσσικήν μουσικήν.‘Ο Κέμπλαρ υπηρξεν _ο 
έθνικός· ποιητής τής άναγεννησεως. Εκ ιω> 
ιιελωδιών του ή «Κόρη τήςΣλαβας» εινε περι 
παθεστάτη. ‘Ο "Ερμπεν έδημοσιευσε τρεις τό
μους Τσεχικών ασμάτων.

♦
Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΟΜΗ

*0 «Εγχώριο; ’Αγγελιοφόρος» τοΰ Βερσ-

n ΙΝ ΑΜθ®

Μές τή» «Ιώ.» οψΐ ψω»®“ μ»»ή 
ναμι, κράζε·, το δεύτερο θατατο, Ολλ I 
όλα. Ό Θεός τοΰ άπεθανατισε την πάλη.

37
Τδ αύτδ θέμα

(μέ υποχρεωτικές ρίμες1

S° πειάηΤμορφάδα“7ιΚασεΦ τού ουρανού 

τόν αγνό θόλο.
■Φ· ,ο

Σέ αύτό ή οψι τού Αιωνίου κρύβεται, γιατ. 
έ JΥ- - ^νθτήν°τ±:- 

Καί τούτο ταράζει περισσότερό απο τη 
ρή Κόλασι.

«Η θεϊκή ευσπλαχνία ντυμένη μέ

άργινάει νά κατοτκιέται ή Κόλασι- 

ΜετάφρασιςΣΠ. ΔΕ-Β’ΑΖΗ

Α Λ Ο I
εί:ε°υή ύίμονί πΐΐγμίτΐ^ψ" μσεΛ

ΓύΧ’υν τό ζήτημα. Κατ’ αρχήν,τά ξανθαγυναι-

9 - ποοούν ν’ αποτελόσουν κάποτε ευθείαν

05·  ̂ ,ΐ5 βά·

ρος 68 γραμμαρίων».
♦

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 13
‘Ο θεωρούμενο; ώ» άφορμή άτυχιων αριθμός 

13 παίζει μεγάλον ρόλον εις την ζωήν του 
Προέδρου τής Αμερικής καί ρυθμιστου των 
Sv τοΰ κόσμου, Ούϊλσωνος. Το ονομα του 
ε/ τήν ’Αγγλικήν έχει 13 γράμματα, Ιο γραμ- 
ματα έχει καί τό όνομα τής συζυγου του. Επι
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13 έτη ήτο σπουδαστής και καθηγητής τού Πα
νεπιστημίου δπου έσπούδασε. 13 έτη Π^ύτανις 
Κατά τήν εκλογικήν του περιοδείαν τοΰ 1912 
οσάκις έταξείδευε, έκοιμάτο καί έτρωγε ε’ις βα
γόνια πού ήσαν 12 καί αύτός 13.

*
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

«Τό Παρίσι τήν νύκτα είνε σκοτεινόν, ώς 
σβυσμένη πίπα καί αδιάφοροι· ώς καρδία φαρ
μακοποιού».

Ήθέλαμε νά ήξεύραμεν ποία πόλις είνε σάν 
τή καρδιά τοΰ τόσον περιγραφικού ανταποκρι- 
τοΰ. "Ισως ή... Καρδίτσα.

*
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΕΤΡΕΣΙΣ

Οί φωτογράφοι χρησιμοποιούν συνήθως ε
κλεκτός χημικός ουσίας διά τήν διατήρησιν των 
φωτογραφικών πλακών. Τά άντιδρασαικά ταυτα 
δύνανται νά επιφέρουν διαρκέστερον αποτέλε
σμα όταν μετά τήν χρησιμοποίησίν των επί τής 
πλακάς εμβαπτίζεται αυτή δι’ολίγα δευτερόλε- 
στα εϊς διάλυσιν 10 ο)ο στυπτηρίας.

Ή μέθοδος αύτη καθιστά τήν πλάκα θαυ- 
μασίως διαφανή, καθαρόν καί απολύτως αμετά
βλητον. Τό Αποτέλεσμα είνε χημικόν οφειλόμε- 
νον εις τήν έπίδρμσιν τής στυπτηρίας επί τής 
ζελατίνης καθιστώσης αυτήν αδιάλυτοι·.

♦

ΣΥΝΤΟΜΑ

Εις τήν Ρώμην οί μεγαλείτεροι κινημα
τογραφικοί οίκοι συνηνώθησαν εις ανώνυμον 
έταιρείαν^με κεφάλαιον 30 έκατομμυρίων.

— Ό Έδισσον άσχολεϊται εϊς τήν τελειο
ποίησή τοΰ φωνογράφου, διά νά λείψουν οί 
ήχοι ποΰ ακούονται οί ξένοι πρός τήν μουσικήν. 
, Υπελογίσθη ή δύναμις τοΰ κεραυνοΰ. 
Αντιστοιχεί πολλάκις πρός 300 έκατομμυρίων 

ΐππων δύναμιν άτμοΰ.
— Εϊς τήν Γαλλίαν ήρχισε νά ίσχύη καί πά- 

?·1* ή προπολεμική ώρα. Τά καταβρ’οχθισθέντα 
καί ΰφ’ ημών 25 λεπτά θά άναζήσωσιν άρα νε;

— Ή Λονδίνειος «Εσπερία» προεκήρυξε 
διαγωνισμόν ηθογραφικού διηγήματος μέ βρα
βεία 300, 150 καί 100 δραχμών. ’Αλλά διατί 
αυτός ό περιορισμός ηθογραφικού μόνον διη
γήματος;

— Τό μεγαλείτερον οικοδόμημα τοΰ κόσμου 
είνε ύ ούρανοξύοτης τής Ν. Ύόρκης, ή Μητρό- 
πολις τοΰ εμπορίου, Γοτθικού ρυθμού. Φαίνε
ται έκ τής θαλάσσης εξ άποστάσεως 4Q μιλλίων.

— Έστοίχισε 11 εκατομμύρια δολλάρια. Κα- 
τοικεΐται από 10 χιλιάδες άτομα.*Εχει 28 ανελ
κυστήρας καί 1350 τηλέφωνα. 5000 παράθυρα.

ΣΚΕΨΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΚΗ
Αί γυναίκες καί γελούν καί κλαίουν γιά κά- 

ώο

ποιον σκοπόν καί γιά κάποιο συμφέρον. Έχ 
τήν δύναμιν νά κάμουν τόν ά'νδρα νά πιστ 
τά ψεύδη των, ενώ αυτές ούτε τήν αλήθεια 
πιστεύουν '.

si
ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

Μεταξύ δύο λογίων.
— Δέν βλέπω νά δημοσιεύης τίποτα. I 

γράφεις πειά :
— Γράφω διά νά ζήσω.
— Τί γράφεις;
— Γράμματα στό θείο μου καί κάτι πάι 

μοΰ στέλνει...
Φ

—Αυτός ό μουσικός ύσάκις παίζει κάνει πώ 
τότε κρότον.

— Καί τί δργανον παίζει :
— Γκράν κάσα...

❖
Μετά τήν παράστασιν δράματος πρωτότυποί
— Ήτο ώραΐον τό έργον;
—Συγκινητικώταηον. ’Από τήν αρχήν έκλαι· 

.... τά λεπτά τοΰ εισιτηρίου μου...
♦

'Ομιλούν περί μεταγωγικών μέσων.
— Έγώ, δταν είμαι μέσα σέ αμάξι νομίζ<| 

οτι βρίσκομαι ε’ις ανθώνα...
— Γ ιατί ;
— Είμαι επάνω σέ ρόδα καί σέ πέταλα...

♦
Δύο μέθυσοι βαδίζουν άλληλοκρατούμενοι.
— Είνε πρώτη; τάξεως φίλοι.
— Γι’ αυτό πηγαίνουν πάντοτε ο ί ν ω μ ε

ν ο ι.

ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ
('Από τό Λονδίνειον ♦Sceetli)!

ΑΠΟ THIV]fZiiHIV

ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΥΡί.2 από ένα τραπεζάκι 
παραλιακού καφενείου συν- 
ήντησα τρεις Ανθρώπους 
καταγινομένους νά κατα
βροχθίσουν ένα τέταρτον. 
Ό τέταρτος αυτός ήτον έ
νας απών. Μέ προσεκάλε- 
σαν κ’ εμένα νά λάβω μέ
ρος εις τό καννιβαλλικόν 
των γεύμα καί, μολονότι 

ήμουν φαγωμένος, έδέχθην καί παρεκάθησα.
— Τί ηλίθιος! Δέν φαντάζεσαι I
— ’Εμένα θά μοΰ πής ;
— Ξέρεις τί γκάφες έχει κάμει ύ Χριστιανός;
— Μόνον γκάφε: ;
Καί ήρχισαν νά διηγούνται ιστορίας, ανέκδο

τα, επεισόδια χωρίς τέλος, εις βάρος τοΰ δυστυ
χούς ανθρώπου. Καθένας έσπευδε νά προσφέρΐ] 
τήν συμβολήν του, μέ μοναδικόν ζήλον διά τήν 
συγγραφήν τής Ανεκδοτική; βιογραφίας τού 
ανθρώπου, ό όποιος, δπως απεδεικνύετο τρα- 
νώς, δέν είχε γεννηθή παρά διά νά διαπράττη 
ανοησίας. Τήν πρώτην είχε διαπράξει τήν στιγ
μήν ποΰ είχε γεννηθή—ανεφέρθη καί αυτή—καί 
τήν τελευταίαν έμελλε νά τήν διαπράξη τήν στιγ
μήν ποΰ θά απέθνησκεν.

— Καί ή φιλαργυρία του τί σοΰ λέει ;
— “Α! αυτή είνε ά'λλο πράγμα. Σάϋλωκ σω

στός φίλε μου. Γιά μιά πεντάρα μπορεί νά κρε- 
μάση τόν πατέρα του.

— Μονάχα τόν πατέρα του ;
—Τί τά θέλετε, κύριοι! Είνε ό βδελυρώτερος 

φιλάργυρος, ποΰ είδαν τά μάτια μου.
Καί νέα ανέκδοτα, νέα δοκουμέντα, νέες ι

στορίες χωρίς τέλος. Βαθμηδόν απεδείχθη δτι 
εις τήν ΰφήλιον ολόκληρον δέν υπήρχε δεύτερος 
φιλάργυρος ωσάν αυτόν καί μεγαλείτερον βδε
λυγμό απ’ αυτόν.

—’Αλλά, πρό πάντων, είνε πρόστυχος ό ά
θλιος. “Ολα του ΰποφέρονται, Αλλ’ ή προστυ
χιά του είνε ανυπόφορη.

—Καί νά σκέπτεται κανείς οτι έμεινε καί στην 
Ευρώπη.

— Τί νά τοΰ κάνη ή Ευρώπη, φίλε μου; 
Μήπως τά Ευρωπαϊκά γουρούνια είνε εύγενέ- 
στερα από τά 'Ελληνικά; Αυτός είνε πρόστυχος 
εκ γενετής, έ: ιδιοσυγκρασίας, έξ αίματος.

Καί πρός έπίρρωσίν των λεχθέντων οί τρεις 
ανθρωποφαγοι έπεκαλέσθησαν δλα τά απ’ αιώ- 
νος αηδή Ανέκδοτα διά νά τά φορτώσουν εις 
βάρος του. Τόν έκύλισαν εις τήν λάσπην από 
δλα; τάς πλευράς. Τόν έκαμαν σίχαμα τών σι- 
χαμάτων.

’Αφού έτελείωσαν τοιουτοτρόπως τό γεύμα 
των, έκυττάχθησαν δ ένα; μετά τόν άλλον καί 
έσιώπησαν πρός στιγμήν, ώς νά ήθελαν νά χω
νέψουν μέ τήν ησυχίαν τους. ’Άξαφνα δ πρώ
τος διέκοψε τήν σιωπήν:

— Καλός άνθρωπος δμως....
—"Οσο γι’ αΰτό, πολύ καλός, πράγματι! ι.ΐ- 

πεν ό δεύτερος.
— ΙΊοΐο; λέει όχι ; Καλός άνθρωπος, χρυ

σός...
Καί συνεφώνησαν καί οί τρεις μέ μίαν πα

ραδειγματικήν αγαθότητα.
— ’Ακούστε, αγαπητοί κύριοι ! τούς είπα. 

Μετά δύο λεπτά πρόκειται νά σάς άφησω. Σάς 
ικετεύω μόνον νά μέ Απαλλάξετε από το τελευ- 
ταϊον κατάπλασμα, μέ τό όποιον έπεριποιήθητε 
τόν φίλον σας' είνε τόσον περιττόν...

Καί έφυγα, χωρίς νά είμαι βέβαιος δτι θά 
εισακουσθώ.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
‘Εν τυπογραφικόν στοιχεϊον καί τί δέν κάμνιι '. 

'Εκφράζει τάς μεγαλύτερα; αλήθειας. "Εγραφα: Of 
νεώτεροι ποιηταΐ μας επιζητούν διά παντός τρόπου 
τήν δόξαν. Καί ό τυπογράφος έστοιχειοθέτηοε: τήν 
λ ό £ α ν.

Μ
Έγραψα . Ό Γάλλος ποιητή; εί; τό ποίημα του 

L’aine ψάλλει τόν έρωτα. ’Αλλ’ ό στοιχειοθέ
της Αφήρεσε μίαν πλευράν τοΰ m έγινε η. καί 
έκτοτε ή ψυχή .... ογκανίζει.

Μ
'Εγραφα:
■ Ό ποιητής εις τό ποίημά του ό«'Υμνος τής Αθή

να;»... Καί ό τυπογράφο; προεξοφλών τήν έντίιπω- 
σιν τοΰ Αναγνώστου, έτύπωσε : Ό ύπνο; τής Αί)η·

Έγραφα :
-Πόνου κραυγή ήκούσθη».
Καί έτυπώΟη: ’Ονου κραυγή ήκούσθη.

Δ. Κ.

101



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

Π I ΙΜ Λ Ι < θ β> Ι-Ι

ΐ,ΟϋΟ,ΟΟϋ.— Κοινωνία τών 'Εθνών.—Τό γλωσσικόν 
... νόσημα.—Ό ζ. Πολίτης.—Σελίδες καί βα
λάντια.— Πώς προστατεύονται έν Έλλάδι τά 
ζώα.—Παπαδιαμάντη άδελφαί καί Μωραϊτίδου 
έργα. Φερέοικος τέχνη.

ΙΑ άνατριχιαστιζή στα
τιστική ήλθε νά θέση 
τον επίλογον τοΰ πο
λεμικού δράματος τεσ
σάρων ετών. Οί νεκροί 
τού πολέμου άνήλθυν 
έν ολωείς επτά εκατομ
μύρια. ’Εάν άναλογι- 
σθή κανείς ποία δύνα- 
μις πνευματική καί σω
ματική ένεκρώθη, πό

σον χρήσιμοι ήσαν οί άνθρωποι αύτοί εις τήν 
πρόοδον, ποία στηρίγματα έχασεν ή κοινωνία 
καί ή οικογένεια, θά έννοήση πόσον εγκλημα
τική ύπήρξεν ή ιδέα τοΰ πολέμου, δστις ίσο- 
δυνάμει πρός όλεθρον. 'Εάν ΰπολογίσωμεν καί 
τά δαπανηθέντα ένεκα τοΰ πολέμου μυθωδώς 
τεράστια χρήματα καί σκεφθώμεν τί θά έκέρδι- 
ζεν ή άνθρωπότης εάν αΰτά έδαπανώντο έν ει
ρήνη πρός προγωγήν τής κοινωνικής κινή- 
σεως, θά καταλήξωμεν εις τό συμπέρασμα ότι 
οί λαοί πλέον πρέπει νά διευθύνουν αυτοί τάς 
τύχας των καί οτι ή Κοινωνία τών ’Εθνών είνε 
ή μοναδική ελπίς τής πολινορθώσεως.

■Φ·
Οί φιλολογικοί κύκλοι ανάστατοι πάλιν. Τό 

γλωσσικόν ζήτημα κατήντησε σάν τήν κίνησιν 
τών ουρανίων σωμάτων. ’Εμφανίζονται, εξα
φανίζονται καί επανέρχονται μέ μαθηματικήν 
άκοίβειαν.

"Εχει καί τό γλωσσικόν ζήτημα τάς περιόδους 
του.Μόλις άπαλλαγώμεν τώνάντεγκ'.ήσεωνμεταξύ 
καθαρευόντων καί μαλλιαρών, θά παρουσιασθή 
κάποιος νά τάς άνακινήση. Τήν φοράν αυτήν 
διά τής μεθόδου τών συνεντεύξεων έταράχθησαν 
τά ήρεμοΰντα νερά τής λογοτεχνίας. Εννοείται 
οτι έπανελήφθησαν τά γνωστά επιχειρήματα, 
άνεζωογονήθησαν ή κακογλωσσιές, έλέχθησαν 
επιπολαιότητες καί ανοησίες, έσκορπίσθη ό λι
βανωτός τοΰ άλληλο θαυμασμού καί κατεφέρθη 
ύ πέλεκυς τής μοχθηρίας. ’Εκ τοΰ εμφυλίου φι
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λολογικού πολέμου έν σημεΐον υπήρξε άξιοση- | 
μείωτον. ‘II εις τήν ορθοδοξίαν τής κΐ'.θαρευ- ί 
ούσης επάνοδος τοΰ ώς δημοτικισμού θεωρού- ί 
μένου καθηγητοΰ τής λαογραφίας κ. Ν. Πολί- | 
του. δστις απεριφράστως έκηρύχθη υπέρ τής I 
καθαρευούσης. Καί έφρύαξαν οί Ψυχαρισταί καί 
Νουμαδικοί καί έπετέθησαν αύθαδώς κατά τοΰ 1 
τόσον φιλησύχου άλλα καί εύσυνειδήτου καθη- ί 
γητοϋ.’Εννοείται, ή Δονκιχωτική αυτή έπίθεσις 
των χυδαϊστών μειδιάματα μόνον προεκάλεσε, | 
διότι είνε πασίγνωστος πλέον ή αμάθεια των I 
καί ή κωμικότης των.

•φ-
ΙΙαρατηρεΐται κάποια ζωηρά οπωσδήποτε κι- | 

νησις εις τάς εκδόσεις- Μολονότι τά χορτοπω- I 
λεία καί τυπογραφεία καί βιβλιοδετεία έγιναν I 
απρόσιτα, έν τούτοις κομψά βιβλία—τά περισ- 1 
σότερα, ποιητικοί σύλλογοί—στολίζουν τάς βι- 1 
τρίνας τών βιβλιοπωλείων.Μέ τόν πόλεμον εΐχον I 
διπλωθ.ή τά χειρόγραφα καί είχε μυυδιάση ή ] 
σκέψις. Τώρα δλα ανοίγουν. Σελίδες, αλλά καί I 
βαλάντια.

Τά κακομοίρα τά ζώα ! *Η Έλλ. ΙΙολιτεια I 
τά προστατεύει εκάστοτε δι’ αστυνομικών δια- 1 
τάξεων καί οί καραγωγεΐς καί άμαξηλάται τά I 
βασανίζουν όχι εκάστοτε, αλλά διαρκώς. Σύλλο- I 
γοι προστατευτικοί ίδρύθησαν, Β. Δ. έξεδόθη- 1 
σαν, χρονογραφήματα έγράφησαν, αλλά τά δυ- I 
στυχισμένα ζώα ΰφίστανται πάντοτε τό μαρτύ- I 
ριον τής μάστιγος, τοΰ λακτίσματος χωρίς νά I 
ήμποροΰν νά υψώσουν ούτε τήν κλασικήν κάν | 
φωνήν τής διαμαρτυρίας. Νέα διαταγή μέ ά- 1 
πειλάς φυλακίσει»; καί προστίμων έξεδόθη. Τήν | 
έπομένην ακριβώς ημέραν εί; ένα άπό τούς I 
κεντρικωτέρους δρόμους ένας Βασιβουζούκος έ- 1 
μαστίγωνε ένα κατεσκληκός άλογον,ανίκανον νά ] 
συρη ένα κάρρον μέ ΰπερύψηλον φορτίον σάκ- 1 
κων. Είχε πέση άναίσθητον, ενώ έπιπτε συγ- I 
χρόνιος εις τά κόκκαλα τού ζώου ένα ξϋλο όζω- I 
δες. Γύρω είχε σχηματισθή ευρύς κύκλος περί- I 
έργων. Κυρίαι έτοιμαι νά λιποθυμήσουν, στρα- 1 
τιώται χάσκοντες, ένας δικαστής, ένα; ιατρός. 1 
Μόνον χωροφύλαξ δέν υπήρχε. Καί όμως ούτε 1 
ένας έξ αυτών δέν εύρέθη νά πάρη άπό τά χέ- I 

ρ·α τοΰ καρραγωγέω; τό ξύλο καί νά τό μετα- 
φέρη άπό τήν ράχιν τοΰ ημιθανούς ζώου εις 
τήν ράχιν τοΰ απαίσιου ανθρώπου. Άπεπει- 
ράθην νά ομιλήσω, άλλά ό αγριάνθρωπος μέ 
προσέβλεψε τόσον βλοσυρώς, ώστε έσπευσα νά 
φύγω διά νά μή λάβω τήν θέσιν τοΰ αλόγου.

Κακομοίρα ζώα '.
♦

Ό κ. Φαλτάϊτς—ναυτικός καί διηγηματογρά- 
φος — τυχαίως διελθών έκ Σκιάθου έκαμε μίαν 
άνακάλυψιν. Όχι αρχαιολογικήν, άλλα μελαγ
χολικήν. Είδε τάς δύο άδελφάς τοΰ Παπαδια- 
μάντη πενομένας. "Εγραψε εν άρθρον, ό τύπος 
έν άξιαγάστω τήν φοράν αυτήν αρμονία συνε- 
κινήθη, μικροέρανοι διενεργήθησαν, οί όποιοι 
άνήλθον είς τό ποσόν τών 2500 δραχμών. Εις 
τήν εξευτελιστικήν αυτήν καί διά τό άδιάφο- 
ρον Κράτος καί διά τούς σιγώντας φιλολογι
κούς Συλλόγους ενέργειαν, έθεσε τέρμα ή προ
σφορά τοΰ Πατριωτικού ‘Ιδρύματος όπερ 
άνέλαβε νά στέλλη μηνιαίως επίδομα 100 δρ. 
εις τάς στερουμένα; άρτου άδελφάς τού μεγάλου 
διηγηματογράφου. Έξ άλλου, τό Κοινοτικόν 
συμβούλων Σκιάθου έχει ψηφίση 2.000 δρ. 
διά την άνέγερσιν μνημείου τού ΙΙαπαδιαμάν- 
τη. ‘Ο τόσον μετριόφρων καί φιλόστοργος συγ
γραφείς θά άπέστεργε κάθε τιμήν έφ όσον αί 
άδελφαί του δυστυχούν. ’Αντί μνημείου, στέγην 
ας δώση ή Κοινότη; Σκιάθου. "Ενα σπιτάκι ε
νόσω ζοϋν δς δωρηθή, διά νά μή ζητηθούν καί 
άλλοι έρανοι αργότερα.

❖
'Γαυτοχρόνως σχεδόν, άνεσύρθη εκ τής λή

θης καί έν όνομα Ισάξιον τοΰ Παπαδιαμάντη. 
Ό ’Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, συμπατριώτη); καί 
συμμαθητής τοΰ πρώτου, δηγηματογράφος καί

ί ΤΟ 1110 Π ΤΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ Ill ΤΕΙΙ Ε
Ι1ΙΙΙΈΑΣΜΕΝΟΝ έκ τής 
εμπολέμου καταστάσεως ε
ξαιρετικήν μορφήν δέν πα
ρουσιάζει τό λήξσν έτος έν 
τή φιλολογία; καί τέχνη 
παρ’ ήμΐν. ‘Η κίνησις έξε- 
δηλώθη κυρίως εις διαλέ
ξεις συναυλίας καί θεατρικά 
έργα.Τάνέα βιβλία ολίγα,ώς 
έκ τών δυσμενών εκδοτικών 
συνθηκών.

Αρχαιολογία.— Άνασκαφαί κατά τό 
1918 ένηργήθησαν έν Αεβαδεία, ιίνευρεθέντων 
νέων κτιρίων, έν Σαλαμΐνι άνασκαφείση; τής 
αρχαία; πόλεως έν Τεγέμ εις τόν ναόν τής Άρ- 

αυτός, θρησκόληπτος όπως εκείνος, ανεκαληφθη 
ζών άσκητικώς εις έν σπιτάκι άποκέντρου συ
νοικίας έν μέσω αγιογραφιών καί συναξαρίων, 
απόμαχος τών γραμμάτων καί τής ζωής. Το 
σκορπισμένον καί δυσεύρετου έργον του ούδείς 
μεγαλόσχημο; εκδοτικός οίκος ηύδοκησε νά συλ- 
λέξη καί έκδώση, όπως σκορπισμένα είνε ακόμη 
καί τάέργα τοΰ Μητσάκη καί τής ’Αλεξάνδρας 
Παπαδοπούλα. Καί <5 γλυκύς καί ήρεμος εβδο
μηκοντούτη; διηγηματογράφος έγκαρτερεΐ φιλο
σόφων. Τώρα ποΰ έγειτε τόσος λόγος καί ενόσω 
είνε έν τή ζωή πρέπει νά συσσωματωθή ή πο
λύτιμος έργασία του. Καί αυτό τό Κράτος ήμ· 
ποροΰσε νά διαθέση έν ποσόν πρός έκδοσιν.
Οπως έδωσε 5000 δρ. διά τό έκδεδομένον 

άλλως τε έργον τοΰ κ. Άννίνου, α; δώση άλλα: 
τόσα; καί διά τού κ. Μωραϊτίδου ιά τόσον χα
ρακτηριστικά διηγήματα.

❖

ΊΙ Διαρκής Καλλιτεχνική "Εκθεσις ούτε τό 
φθινόπωρον διωργανώθη, ού’τε τήν άνοιξιν θά 
άνοιξη ελλείψει στέγης. Αί άτομικαί εκθέσεις γί
νονται εις τάς νέας αίθούσας *Ζεό καί «’Ανα
τολής». Άλλ’ αί συνολικοί; ’Εκείνοι οί καλλιτέ- 
χναι ποΰ δέν έχουν πολλά έργα ή δέν θέλουν νά 
εκθέσουν δ,τι δήποτε έχουν; Διά τό οίκημα μο
νίμου έκθέσεως νόμος έχει ψηφισθή, κονδύλιον 
18000 δρ. παρεχωρήθη, έπιτροπή συνεστήθη, ό 
χώρο:—εί; τον περίβολον τή; Βουλή;—υπάρχει, 
δωρεά τοΰ κ. Κογεβίνα 5000 προσεφέρθη καί 
όμως ή Έλλ. τέχνη μένει άστεγο; καί δι’ αυτό 
αθέατος. Τό Ζάππειον χρησιμοποιείται δΓ Ά
λας άνάγκας. Τί θά γίνη κύριε τμηματάρχα τών 
Καλών Τεχνών;; Σάς έρωτώμεν μέ δύο ερωτη
ματικά. ΔΑΦΝΙ Σ

τέμιδοσ, έν Έλευσΐνι εις τό Ιερόν τής Δήμη- 
τρος, έν Ήρακλείω καί Κονάβοις τής Κρήτης, 
έν Έπιδαύρφ άνευρεθέντος μεγάλου οικοδομή
ματος καί Μωσαϊκών, έν Ώρωπω.

Ευρήματα εύρέθησαν έν Θήβαις, έν 
Τεγέα, έν Θεσσαλία, έν τώ ναφ τού Άγ. Δημη- 
τρίου Θεσσαλονίκης, έν Ίκαρίςι. Έπερστώθη- 
σαν αί έπισκευαί τοΰ Μιστρα καί τής Μονής 
τοΰ οσίου Λουκά Λεβαδείας. Ίδρύθη καί η 
Βυζαντιολογική Εταιρεία.

Διαγωνισμοί.—Ό Σεβαστοπούλειος γλωσ
σικός, δ Δ’ Άβερώφειος δραματικός (δια- 
μοιρασθέντος τοΰ χρηματικού βραβείου εις τά 
έργα ό Άπόστρατος, Νεράιδα, Μάτια τής αγά
πης, "Αγιος Δημήτριος καί ό Γελωτοποιός τοΰ 
Βασιλέως). Φιλαδέλφειος (ούδενό; βραβευθέν 
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ΠΙΗΑΚΟθΗΚΗ
τος). ΙΙροεκηρύχθησαν εις καλλιτεχνικός δΓ·ει
κόνας τών σχολείων καίει; ιστορικός διά τά Δω
δεκάνησα.

Ίωβιλαΐα.— Έωρτάσθησαν αί εκατονταε
τηρίδες τϋς ιδρύσει·»; τοΰ I Ιανεπιστημίου τής 
Καλλιφορνίας, τοϋ θανάτου τού μουσουργού 
Μεχΰλ, τής γεννήσεως τοϋ Γκουνώ, τής γεννή- 
σεω; τοΰ ποιητου Λεκόντ Δέ-Λίλ. τοϋ κοινω- 
λιολόγου Μάρξ,τοϋ θανάτου τοΰ 'Γουργένιεφ.— 
Έδόθη ή 1500 παράστασι; τοϋ Φάουστ, τή; 
Κάρμεν καί τής Μινιόν.

Διαλέξεις— Περί τών θεατρικών συγ
γραφέων έν τώ Παρνασσώο υπό τών κ. κ. Λά- 
σκαρη, Πώπ, Πολίτου, ’Αγγελοπούλου καί 
Φραγκιά.— Δεσμίνη περί γυναικός, Βραχάνη 
περί Έθν. μουσικής, Κωνσταντινίδου περί Λα- 
ζάρεβιτς.—ΕΙ; τά «Διονύσια» Ήλιάδη; περί 
Τουρκικού θεάτρου, Λιδωρίκη; περί παντομίμας 
Συνοδινός περί τοΰ λαϊκού τραγουδιού, Βουτιε- 
ρίδης περί τή; γυναικός παρά Σοφοκλεϊ, Σπα- 
νούδη; περί Χαμίτ, Φίληντρα; περί Θράκης.Εις 
τήν ’Αρχαιολογικήν εταιρείαν Σωτηρίου περί 
τοΰ ναού τοΰ Άγ. Δημητρίου, Άνδρεάδη; περί 
Δίλκε, περί Ροΐδου, Wace περί "Αστιγγο; περί 
Φίνλεΰ, Κουκούλες περί τοΰ ιδιωτικού βίου τών 
Βυζαντινών,Μώσον περί έξωραϊσμοΰ τών ’Αθη
νών.—Καλομοίρη; περί Έθν. μουσικής, Μποσ- 
δάρι περί τοΰ β' άσματος τοΰ Παραδείσου τού 
Δάντε, Ρουσσέλ περί Ροστάν, Φιλήντα; περί 
τού Δασκάλου, Παρορίτη;,Ταγκόπουλο; καί Βελ- 
μύρας περί Ψυχάρη, Παράσχο; περί Βεράρεν, 
Τσάκωνα; περί έλαττώσεω; τού πληθυσμού, Με- 
λετόπουλος περί εγκλήματος, ’Αντωνοπούλου 
περί κοινωνισμοΰ, 1’κινόπουλο; περί τής Έλλη- 
νίδος, Θωμόπουλος περί Ροντέν, Λαμπελέτ περί 
τοΰ θεάτρου τοΰ.Δ’ ’Αννούτσιο.—Διαλέξεις α
λυτρώτων (Χ.ΓΙαπαδόπουλος καί Δαμβέργη;).— 
Μινάρδο; έν τή Λέσχη Επιστημόνων τρεις δια
λέξεις περί αρχαίας λυρικής ποιήσεως.— Άγγλο- 
ελληνικοΰ Συνδέσμου: Ρόδο; περί Τζώρτζ, Κα- 
λαποθάκης περί Κάνιγγος.— Συμμαχικοί εί; τά 
«Διονύσια»: Φουζέρ περί ‘Ελληνισμού, Παπά; 
περί ’Αλσατίας καί Λωρραίνη;, Γεννάδης περί 
Μακεδονίας, Wais περί τής πολεμική; δράσεως 
τής ’Αμερικής, Καλαποθάκη; περί ’Αγγλική; 
δράσεως, Χίλλ περί άποικιών, Δυδζέελε περί 
Βελγικής δράσεως, ΙΙαπαντωνίου περί Γαλλίας, 
Ρουλάν περί τών φονευθένεων Γάλλων συγ
γραφέων.—Φραγκούδης περί Κύπρου, Καράλη 
περί γυναικείας καλλονής, Στεφανίδη; περί υ
γρού πυράς, Σαγιαξή; περί τοΰ άσματος τοΰ 
νεκροΰ άδελφοΰ, Τσιπούρα; περί ‘Ελληνικού 
ρυθμού.—Περνό περί νεοελληνικής γλώσσης καί 
περί τή; Θυείας τοϋ ’Αβραάμ.— Ξενόπουλος 
περί νεοελληνικού θεάτρου.— Σωμερίτης περί 
τή; ψήφου τών γυναικών.
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Εκθέσεις.— Έςωραϊστικών σχεδίων τοΰΐ 
Μώσσον.—Τρίτη Διαρκής καλλιτεχνική.—‘Υπέρ] 
τών πυροπαθών τή; Θεσσαλονίκης έν τώ «ΙΙαρ-1 
νασσώ» — 1 Ελληνογαλλική έν τώ Ζαππείφ. — 1 
ΓιαλλινάεΙς τήν αίθουσαν «Geo». —Μποκα- 
τσιάμπη. —Κογεβίνα.— Γελοιογραφική.— Μα-, 
γιάση.

Έορταΐ.— Λυκείου Έλληνίδων Έλλ.χορών 
καί ασμάτων.—Έσπερίς επί τή Έθν.εορτή τών 
Γάλλων.

Θέατρον. ·— Νέα πρωτότυπα έργα έδόθη- 
σαν: Πραγματικότης, "Αδάμ, Παξινοϋ.—- Ή 
τραγωδία τής ζήλειας, τό Παιδί, Λάρμη.—Ή 
τιμή τοΰ Γεώργου. Συναδινοϋ.—Δύο πιερρό- 
τοι, ή ΙΙαγίς, ή Κυρία μέ τά; Άμελείας, Βαλ- 
σαμάκη.— Καμπαρέ, έπιθεώρησις Δημητρακο- 
πούλου.— Διπλή φωτιά, όπερα κωμΐκ Δημητρα- 
κοπούλου καίΛαυράγκα.—Κοντά στο χαράκωμα, 
Ήλιάδου.— Ψυχικό; γάμος, ΙΙοταμιάνου. — 
Εϊδωλον, ή Ζωή έν τάφο», Κ. Ροδοκανάκη.— 
Τελευταία θυσία, Γαλανοΰ.—Τό παλιόπαιδο, 
’Ανωνύμου.—‘Θ παππούς, Σακελλαρίου.— Μία 
νύχτα μέ φεγγάρι, Πολέμη — Άνατολίτισσα 
Χόρν.— Μπεμπέκα, όπερέττα Βεκιαρέλλη καί 
Χατζηαποστόλου.—ΙΙαναθήναια.— Πανόραμα. 
— Παπαγάλλος.— Τό ’Αγκάθι, έπιθεώρησις 
‘Αρμακόλλα.—Ρηνοΰλα, Βεάκη.—‘Η κόρη τών 
κυμάτων,Λιδωρίκη.—ΤΙ Μέλισσα, Δημητρακο- 
πούλου.— Κλυταιμήστρα, Π. Ροδοκανάκη. — 
Διαβολοκόριτσο, όπερέττα Φίλιππά καί Μα- 
στρακίνη.—‘Ο Πλέσσας γυναίκα, διασκευή Ξε- 
νοπούλου.—Ό βαπτισιικός τής Κυρίας, όπε
ρέττα Σακελλαρίδου. — Ξανθές μελαγχροινές, 
Τσοκοπούλου.—Ή Δούκισσα τής Πλακεντίας, 
όπερέττα Άσπρέα καί Άσιεριάδου.—ΤΙ Ά- 
πογραφή, Βώττη.—Χαμένη, Κοκκίνου. — Ά- 
γριολούλοδο, Συρράκου. — Μανταρϊνος, όπε
ρέττα Μαρτίνο. Έν Πάτραις: Χωρίς δε
σμό, ’Αθανασίου.—Αγνή,κυρίας Δενδρινοΰ.

Έν Λονδίνο». ‘Ο πρίγκηψ Βαλεντίνος, Ν. 
Λαμπελέτ.

Ερασιτεχνικοί παραστάσεις: ‘Υπέρ τών Ανα
πήρων τοΰ πολέμου.—Υπέρ τοϋ άσυλου τών 
παίδων.

Θίασο; Ωδείου : Άρλεζιάνα.

μηνιαιον
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

Καλλιτεχνία.— Καλλ. άναβίωσις Χαλεπά. 
— Άναδιοργάνωσι; ’Εθν. Πινακοθήκης.—Τ- 
δρυσις Μουσείου χειροτεχνημάτων.—Προκήρυ- 
ξις άνδριάντος Καποδιστρίου.—Δωρεά 25,000 
Ρούσσου δΓ εν μνημεϊον τή; ΙΟΟετηρίδος.— 
Εικόνες τών σχολείων. — Επισκευή εΙκόνων 
Άκαδηιιίας.— ’Αποκαλυπτήρια προτομή; Βότ
ση έν ΓΙάτραις.—Δωρεά 5.000 Κογεβίνα υπέρ 
κτιρίου Διαρκούς έκθέσεως.
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ΣΥΝΤΑΞΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ-ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚ ΓΗΣ

Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΗΕΡΓΑΤΜ : Σπ. Δε-Βιάζης—Γ. Μόδης, 
—’’Αλ. Μωραίτης.—Τιμ. Μωβαϊπ'νη;.—Παύ
λος Νιρβάνας.—Γεώργιος Στρατήγης.

’Αμάραντος.—Ανεμώνη.— Δάφνις. —Φιλό
τεχνος.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ ■ X. Συρράκος.—A. Del- 
Jant.

Κ€ΙΛ\€ΝΟΝ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΙ

Γ. Όνέ.................................................... Ι8
Ουρανία Ζαβιτσιάνου—Σόιιιν . . . ->r.
Ζ. Πελαδάι................................................
Κ. Δεμπυσσυ ............................................. ήγ
Έδμ. Ροστάν............................................

ΔΙ1ΙΓΗΜΛΤΑ
Γ Μόϊης. Ο πύργος τού Γ.,α ιιιατίχοβου 65.82

ΘΕΑΤΡΟΝ
Τά ’Αθηναϊκά θέατρα 9,23,40,56,76,89,108

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΊΑ

Η Γ'. Διαρκής ....... . j
Ή Έλληνογαλλική εκθεσις..................
TJ Ι®ΧνΊ 8ί: τ“ σχολεία - ....................... ^9
'Εκθεσις Μ.τοκατσιάμπη..........................

• Κογεβίνα .................. . gj
• Γελοιογραφική.......................... gj
’ Μαγιάση.................................. οθ
’ Φϋρστ.................................. 105

ΜΟΥΣΙΚΗ
Σ“ν"υ’·ίο* ............................................. 00,10)

· ■irear’)y’7i. 11 λεν τα κύματα ■ · ■ . 72

ΠΕΖΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

‘Αμάραντος Κλάψε, καρδιά μου ... 21
Ανεμώνη. Π καρδιά μου . ... gl
. ’ . ’Αγάπη πόνο; 51

. ΛΙωοαιτι/ς. -την κόρη των ονείρων μου 5

ΠΟΙΗΣΙΣ

Τ. Μωραί'τίνης. Olio vadis . . . . ργ
Α. Σολωαός. Ιταλικά ποιήματα (Μετά-

ΠΟΙΚΙΛΑ

‘Αμάραντος. Τί σκέπτομαι....................... S3
Ή πνευματική κίνησις έν Ευρώπη ... 73
Τό 1918 έν τή φιλολογία και τέχνη . . . 10.3
’Αντίλαλοι................................. ’ . 18,87,51,69,86,99
Συμμικτα.....................   ο
Ποικίλη σελίς..................  (J.22
Σημειώσεις ενός μηνός ■ ■ ■ -7,23,39,54,71,88.102 
Γράμματα καί τέχναι ... 10,27,46,61.78,93,100
’Αρχαιολογικά αγγέλματα, Νέοι ’Εκδόσεις

Τηλέφωνον: έν τώ έξωφύλλφ.

ΣΑΤΥΡΑ

Κ. Τά παροράματα................................. 1<) I
Π. Νιρβάνας. Καλός άνθρωπος .... 1)1

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Σ. Ac-Βιάξης. Γά ’Ιταλικά ποιήματα τού
Σολωμοϋ 17

“IIΕλληνική γλώσσα καί οί μαλλιαροί g

ΕΙΚΟΝΕΣ
ζυΐ’ΡΑΦίκιι

A. Delimit. Ό μονόλογο;................... Γ>2
X. Σνριάχος Φρόσω Κόκκου ............... 16
Βινιέτες 'Λριστέως, Γέλβερτ, Σκούφου

ΠΟΙΚΙΛΑΙ

Φέρρυ—μ.τόουτ:..................................... j
Έλλ. λόχος έν ΙΙαρισίοις.......................... )|

ΠΡΟΣβΠΟΓΙΆΦΙΑΙ

"Ελλη Βατρειάδου..................................... 2
Γιαννούλης Χαλεπός.............................. u
Ουρανία Ζαβιτσιάνου—Σδρίν............... 25
Φλώρα Κανδηλάκη................................. 77
’Αντώνιος Σώχος..................................... 93
Ε. Παρασκευοπούλου ώς Άμλετ .... 108

ΣΑΤΥΡΑ

Τά λαϊκά υποδήματα.................... .
‘Υπερτιμήσεις......................................... 21
Ό εναγκαλισμός..................................... ;.J8
•Ο παραποιητής..................................... β3
Ιο ετανοφώρι .................................. γΐ
“° κόσμος ................................................... ιοο

Συναυλίαι. — Κοτσάλη-Σοΰλτσε, Σαμοίλη, 
Γ[]απαδημητρίου, Σκέπερς, Παπαγιαννοπούλου, 
τέσσαρες τής ορχήστρας τοϋ ’Ωδείου,δύο έμφα- 
νίσεις τής μελοδραματικής σχολής Τριαντάφυλλου 
Σοΰλτσε-Φαραντάτου,Πασ-χάλη, δύο ’Αθηναϊκής 
Μανδολινάτας, Βελουδίου-Γεράκη, έργων Κα
λομοίρη, Δημητρακοπούλου, Φωτιάδου, Σοΰλ- 

Ιχσε Κροντηροπούλου, Μουσικής ’Ακαδημίας, 
έργων Λιάλιου, Γεννάδη, Φωκά, Ξανθοπουλί- 
δου, Δαλεζίου,Λογκομπάρδη, Βλαστάρη, Σκαρα- 
μαγκά, έργων Σαμάρα, Φιλιππίδου.— Δύο 
Στρατιωτικής ορχήστρας.— Υπέρ μικρών φίλων 
των πτωχών.—Προς τιμήν τής Γαλλ. στρατιω- 

I τικής άποστολής.
Άνασύστασι; ελληνικού κουαρτέτου.—Έμ- 

φάνρις τοΰ Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. 
—’Εν Κηφισία, συναυλίαι υπό τής ’Αδελφής 
τοΰ στρατιώτου, Γεννάδη, Λυκούδη, Τριαντα- 
φύλλου, Βολωνίνη.

Έλλ. συναυλίαι έν Λονδίνω. Δεσποινίδος Ά- 
λεξανδρίδου,Άμούργη, Ν. Λαμπελέτ.

Μουσικά γεγονότ α.’—Αποκαλυ
πτήρια τής προτομής Σαμάρα.—"Ιδρυσις Στρατ. 
ορχήστρας.—Διαγωνισμός ’Αθηναϊκού τραγου
διού. (Βράβευσις τριών άσμάτων, Χατζηαποστό- 
λου, Ροδίου, Κυπαρίσση) — “Ιδρυσις Μουσικής 
Ένώσεως.

Νέοι διπλωματούχοι τού ’Ωδείου μετά με
ταλλίου1 Δεσπ. Φωκά, Βασιλάκη, Τσακασιάνου, 
Φιλιππίδου και Παπαδημητρίου.

Τό δαχτυλίδι τοΰ πιερρότου. Κινηματογρα
φικόν μελόδραμα Λαυράγκα.

Θάνατοι.— Άπέθανον Γάλλοι : δ κριτικός 
Σεβάσου, δ φιλόσοφος Λασελιέ, οί ποιηται 
Βωκύρ καί Delahaye, ή συνθέτις Μπουλανζέ, 
δ Σινολόγος Σαβάν, οί μυθιστοριογράφοι ’Ιου
δίθ Γκωτιέ, Όνέ, Πελαδάν, Ζεβακό, Πώλ 
Μαργκερίτ, οί μουσουργοί Δεμπυσσυ καί Λε- 
κόκ, οί δημοσιογράφοι Λατοΰ; καί Τεράς, οί 
ζωγράφοι Μωφρά καί Γκυγιεμέ, δ ποιητής 
Roy, οί συγγραφείς Φραγκόνι, Λενερή, Apol
linaire, οί ’Ακαδημαϊκοί Μπουτροΰ καί Λαμή.

Άμερικανοίιδ ποιητής Wan,δ ιστορικός Κου- 
ίν.Άγγλοι,δ δημοοιογράφος Μπέννετ,δσυνθετης 
Πέρις, δ ηθοποιός Ούΐνταμ. “Ιταλοί: δ μου
σουργός Μπόϊτο, ή μυθιστοριογράφος Τζουκά- 
ρι,^δ δραματικός συγγραφεΰς Όξύλια. Ελβετοί: 
δ ζωγράφος Χόδλερ καί δ συγγραφεύς Vogt. 
Ο Αυστριακός μουσουργός Gast. Ρώσσοι, ύ 

ζωγράφος Ρεπίν καί δ δημοσιογράφος Βογίο- 
βπς.

Ελλη ν ε ς. Οί λαϊκοί ποιηται Σ. Περε- 
σιάδης καί Περούλη:, οί φιλόλογοι Α. Θεμι
στοκλέους, Γ. Μάνεσης καί Β. Ψιλάχις, δ συν
θέτης καί δραματικός I. Νικολάρας, οί διηγη- 
ματογράφοι Π. Άξιώτη; καί Ν. Κεφαλληνός, 
ο συνθέτης Α. Ρεμαντάς, δ γλύπτης Μ. 1<αρα- 
«ατσάνης, δ ποιητής Μ. Μαγκάκης, οί δημο

σιογράφοι Α. Κύρου, Κ. Κούσουλας καί Ν. 
Μπενάκης, δ φωτογράφος Πιλάβιος, ή ποιή- 
τρια Σβορώνου, δ θεολόγος Φ. ΙΙαπαδόπουλος.

Μνημόσυνα φιλολογικά. Κυπ. Στεφάνου καί 
’Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου.

Φιλολογία.—"Ιδρυσις έδρας νεοελληνικής εις 
τό Πανεπιστήμιον Λονδίνου.—Δίκη Σαλώμης 
έν Λονδίνω.—Τελετή απονομής ’Αριστείου εις 
τόν κ. ΙΙολέμην.—Νέοι καθηγηταί τής Φιλοσο
φικής σχολής Κουγέας, Ράδος. — Παρασημο- 
φορίαι λογίων.

Φ
Εκδόσεις πρωτοτύπων ‘Ελλ. έργων.
Επιστημονικά__ ΓΙερί Βυζαντινού νομί

σματος, Άνδρεάδου.—Γάμος δι*  αντιπροσώπου 
Μπαλή. —Ψυγικαί ύδύναι καί έγκλημα, Μελε- 
τοπούλου.—Περί διαζυγίου Τριανταφυλλοπού- 
λου.— ’Επιστημονική ’Επετηρίς Πανεπιστη
μίου.

‘Ημερολόγια.— ’Ακαδημαϊκόν Πατρών.— 
Μικρασιατικόν.—Σκόκου.

Ιστορική.— “Ιστορία φάρων, Λυκούδη.— 
Βυζαντινά πολύπτυχα, Ροδοκανάκη.—Ό Ξάν- 
θιππος έν Καρχηδόνι, Ρόδου.

Θεατρικά.— Τό Μυστικό τής Βαλέραινσς 
Ξενοπούλου.—Θεμιστοκλής, Καλοστύπη.

Κριτικά.—ΓΙερί Βύρωνος, "Ατσλεϋ.— Περί 
Μαβίλη, Πασαγιάννη.—Πέτρος Μάγνης.— Ή 
Ελληνική καί ή Βουλγαρική ψυχή εις τήν δη

μώδη ποίησιν, Κολοκοτρώνη (Γαλλιστί).

Μουσική.—Συνθέσεις Καβαλιέρου, Κυπα
ρίσση, Ροίδου, Χατζηαποστόλου, Βεργωτή.

Λογοτεχνικά.— ’Αράχνη, Εΰστρατιάδου.— 
Ψηλά Βουνά, ΓΙαπαντωνίου.—Δίχως φτερά, 
Μικροί περίπατοι, Σκίπη.—Χρυσόμυιγες, Χαι- 
ροπούλου.—Ό θάνατος τή; αδελφής μου, Φαλ- 
τάϊτς.

Πολιτικά.—‘Η ‘Ελλάς έν τή πάλη, Μπότσα- 
ρη.—Ή μεγάλη ’Εθνική κρίσις, Φραγκούδη. 
—Αί μικραί ‘Ελλάδες, Σκίπη (Γαλλιστί).— 
Δημοκρατισμός τοΰ Έλληνος, Φιλαρέτου.

Ποικίλα.—’Επετηρίς Παρνασσού» ("Ετος
ΙΓ“)—‘Ελληνική Έποποιϊα,Χ.Παπαντωνίου.—
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‘Αναμνηστικόν τεύχος τοΰ Κυπαρ. Στεφάνου.

Ποιήσεις.— Έκ βαθέων, Τσιριμώκου.— 
Τραγούδια τοΰ καλού καιρού, Ζερβού.—Κ’έπΐ 
Γή; ειρήνη. Δούρα.—Τραγούδια σέ μοντέρνους 
σκοπούς, Μπουφίδου.—Γυρισμοί, Φιλύρα.— 
Σονέττα, Κοκκινάκη.—Τί λέν τά κύματα,Στρα- 
τήγη.—Τραγούδια τή, φυλακής, Δαμβέργη.— 
’Ασφόδελοι, Μαλακάοη.—Άπολλώνειον άσμα 
Σκίπη.—Τραγούδια, Λϊκ. Κατσιφοϋ.— "Εκτον 
βιβλίον ασμάτων, Ραφτόπουλου.

Τύπος,—Νέαι εφημερίδες έξεδόθησαν. Βαλ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΦΥΡΣΤ

'Π φιλόξενος αίθουσα τοΰ Geo» έστέγασε έργα 
πλήρη ύπαιΙρίου φωτός, τύπους καί τοπεία τής 
Αττικής, ενός ξένου ζωγράφου τοΰ κ. Walter 
Fiirst, 'Γσέχου τήν καταγωγήν, άπό διετίας δια- 
μένοντος έν Άθήναις. Ανήκει εις τήν σχολήν εϊς 
ήν έδόθη τό όνομα : Expressionisme. Τά έργα 
του δέν έχουσιν ψυχήν’ δέν είνε υποβλητικά. Έν- 
τυπωπικά απλώς, διακοσμητικά. Ό κ. Φύρστ κυ
ρίως είνε decora teur.

« Τπ'ο τά κυπαρίσσια ■ ένας συνδυασμός ρύσεως 
καί φαντασίας, έχει καλήν προοπτικήν.
. ΆχρέπΑις —μία άποψις τοΰ τείχους της 
απο τήν Πλάκαν είλημένη. Κάνεις έως τώρα ζω
γράφος δέν έσκέφθη νά παρουσιάση τήν ’Ακρόπο
λη χωρίς τόν Παρθενώνα. Είνε πρωινή ώρα καί ο 
δρόμος έχει βάθος καί φωτοσκιασιν επιτυχή.

Ό Κοκκιναρας κατά τήν ώραν τοΰ λυκόφωτος 
είνε μια καλή σπουδή φωτισμού. Ή χαράδρα τής 
Χελιδονοΰς άφ' ϋψηλοΰ ζωγραφισμένη εινε έργον 
μάλλον φουτουριστικόν.

Τα Άναφιι&τικα, ό γνωστός συνοικισμός τών 
Αθηνών διασώζει τόν ιδιαίτερον χαρακτηρισμόν 
του, εί; μίαν ήρεμον ατμόσφαιραν. ‘Γπό έποψιν ό
μως σχεδίου ύστερεΐ. Τά σπίτια φαίνονται νά'γέρ
νουν, ώς σεισμόπληκτα. Τό έργον ήγοράσθη ύπό 
τοΰ Υπουργείου τής Συγκοινωνίας άντ! 2,000

Οί «Χαρτοπαΐκται» έχουν συνθετικά; άρετάς. 
Ι’.ίς τάς φυσιογνωμίας τών παικτών άποτυποΰνται 
ο κάματος καί ή έντασις τής προσοχής.
, ‘Ο πίναξ <ΊΙ Μενιδιάτισσες εϊς τήν έκκλησίαν» 
αποτελεί μίαν πρωτότυπονπροσπάθειαν άπλού 
λευκοΰ χρώματος χωρίς νά εινε μονέτονον και είνε 
τό μεγαλείτερον εις μέγεθος έργον τής έκθέσεως, 
αλλ’ όχι εϊς τέχνην μεγαλείτερον,

Αί προσωπογραφία!—τύποι μάλλον—είνε καλά 
σχεδιασμένα·., μέ μίαν περίεργιν προτίμησιν γω
νιωδών προσώπων. Έχουν έκφρασιν, μέ χρωμα
τισμού; χτυπητούς, μέ καθαρότητα, κεφαλαί εϊργα- 

κανικός Ταχυδρόμος (Καθημερινή).—Φιλελεό. 
θέροι Άρχαί.—Νέον Πνεύμα (καθημερινή)— 
’Ελεύθερον Βήμα.—’Ελεύθερος άνθρωπος— 
Ό αλύτρωτος.— Έφημερίς τοΰ μετώπου.—Bu, 
ζα/τινή έ.τιθεώρησις.

Περιοδικά.— ’Απ' δλα.— Σφαίρα— Νέοι 
φώς.—Revue de Grece. — Les AnnalJ 
FrBiicohelleniques.—Ναυτική Δόξα.—To Γέ
λιο.— Ό Βωμός.—Τό Μέλλον.—Ελεύθεροί] 
Βυζάντιον. — Πανεπιστημιακή έπιθεώρησις. Έ- 
πανελήφη ή έκδοσις τής «Λύρας». Διεκόπηή 
«Οικονομική Ελλάς .

σμέναι μετά τών τελευταίων λεπτομερειών.
Ό κλέπτης τών μήλων, ?να παιδί τό όποιον φο

βείται μήπως άνακαλυφθή είνε τό καλλίτερον. ‘0 
Ριζαρίτης, ό Χωρικός, ο Μαχητής τοΰ Σκρα μί 
τήν ταλαιπωρημένη·/ μορφήν, ό Λούστρο;—ενα 
πρότυπον κλασικοΰ τύπου, δστις άπεδόθη καλλι-^ 
τεχνικώτατα—τό Προσφυγόπουλο καί τό Άρρωστο 
παιδί πολύ εκδηλωτικόν τής έξαντλήσεως καί εϊς 
'S χρώμα καί εις τήν μορφήν—ολα εκφραστικά, j 

Τήν έκθεσιν συμπληρώνουν θεατρικά decora 
μιας φανταστικής οπερέττα;—προωοίζοντο άοχι- 
κώς διά τήν «Άσπρην τρίχα»—σκηνογραφία: καί 
κουστούμια μέ πολύ γούστο, μέ ποικιλίαν καί πο
λυτέλειαν φιλοτεχνημένα. Εις τό Παρίσι, οπού : 
καλλιτέχνης θά έγκατασταβή ασφαλώς θά εύρουν; 
μίαν καλήν θέσ-.ν έπί τής σκηνής. ‘Ο κ. Φύρσί 
δίδει μέ τήν έκθεσιν του ίν δίδαγμα πολύτιμον] 
Καίτοι , ξένος, παρουσίασε μίαν έκθεσιν άποκλει-Ι 
στικώς άπό ελληνικά έργα. Κρί είδικώτερον τό· 
απασχόλησε ή συνοικία «κείνη τών ’Αθηνών ή ό-| 
ποία διατηρεί κάτωθεν τής Άκροπόλεω; τόν πα
λαιόν τύπον, τόν τόσον χαρακτηριστικόν άλλά και 
ανεκμετάλλευτου από τούς καλλιτέχνας μας.

Περί τά 15 έργα ήγοράσθησαν ύπό τών κ. κ. 
ΙΙατση. Ντέ Μπιγύ, 'Αστεριού, Σ. Βαοειαδάχη, 
Σαλιάρη Τομπρου. Μαγιάτη, Ζαρίφη, Κασδόνη,Ι 
Φωκά, Γσιτσοπούλου.

Αί άπόκρεω έφέτο; έπαιξαν τον κυριώτερον ρό
λον εις τά θέατρα μέ τάς προχείρως γραφείσα» 
Άποκρηάτικας έπιθεωρήσεις. Τό 1 αϊτανάκι (Μω- 
ραϊτίνη καί Βώττη) είχε μερικά; σκηνάς καλας, 
αλλ’όχι καίάνταξίας τών συγγραφέων, οί όποϊο·. 
βοονίμως ποιοΰντες έκρύίησαν ύπο τήν ανωνυμίαν.

©

Νέαν έπιτυχίαν ήρίθμησεν ή δ. Κοτοπούλη εί; 
τήγ «Άνναν Καρενίν τού Τολστόϊ. Μα; παρεσχε 
αληθινήν άπολαυσιν, μέ μίαν άντίληψιν άνωτέρας 
τέχνη; άξιοσημείωτον. Άλλά και οί συνεργάται 
της ήρμήνευσαν τά μέρη των μετά πολλής ψυχο
λογίας. Ή «Άννα Καρενίν» άπετέλεσε μίαν νέ
αν δύναμιν τοΰ δραματολογίου της.

©
Έδόθη διά πρώτην φοράν έν Άθήναις έν έκτά- 

κτω παραστάσει ή < Μονομαχία» τού Λεβεδάν κατά 
μετάφρασιν τοΰ κ. Δ. Κισοπούλου. Μετέσχον τής 
παραστάσεω; οί κ. κ. Βονασέρας, Βεάκης, Ροζάν 
και Γαλάτη.

©
Ή παλαίμαχος τραγωδό; κ. Ευαγγελία ΙΙα- 

ρασκευοπούλου δέν λησμονεί τήν αγαπητή» της 
σκηνήν.“Επαιξε τέν< Άμλετ» μετά πολλής ψυχο
λογικής δυνάμεως. 'Ιδίως εί; τήν σκηνήν τών φαν
τασμάτων έδειξε τήν παλαιάν μεγάλη·/ τέχνην της.

Θ
‘Ο θίασος του Ωδείου συ/εχίζων τά; παραστά

σεις του έδωσε τόν «Ρωμαίον καί Ίουλιέτταν». 
Ή λυρική τραγωδία έπαίχθη διά πρώτην φοράν 
άπό Έλλ. σκηνής μέ τόσην έπιμέλειαν.ύπό έποψιν 
ιδίως πολυτελούς σκηνοθεσίας.

Ή δ. Μπενή-Ψάλτη, ώς Ίουλιέττα είχε μίαν 
ποιητικωτάτην έμφάνισίν’ εις τήν σκηνήν τοΰ έ- 
ξώστου, ήτο μία είκών αληθινά καλλιτεχνική.

Ή φωνή της φυσική, ήρεμη, γλυκεία, περιπα
θή; προσηρμόσθη άριστα εί; τό λεπτόν τής ήρωί- 
δο; πρόσωπον.'Η δ. Κοτσάλη ώς Ρωμαίος άντε- 
πεξήλθε κατά τών δυσκολιών ρόλου, άνδρικοΰ άλ
λως τε, έπιτυχώς.Ό κ. ΙΙαπαχρήστος ώς Κάπου- 
λέτος παρά τό νεαρόν τή; ηλικίας του, έπαιξε τό 
γεροντικόν πρόσωπον μέ ύπόκρισιν παλαιοΰ πεπει
ραμένου ήθοποιοΰ. Εις τήν φωνήν, τάς κινήσεις τήν 
μιμικήν έν γένει υπήρξε θαυμάσιος, ιδίως εϊς τήν 
σκηνήν τής ένασκήσεως τής πατρική; έξουσίας 
έπί τή; θυγατρός του. Καλός ώ; πάτερ Λαυρέν
τιο; ό κ. Κοντογιάννης.

'Η παλαιά κωμωδία τοΰ Μπωμαρσαί «Ό γά
μος τοΰ Φιγαρώ» κατά μετάφρασιν του κ Σ.Μαρ- 
κέλλου έπαίχθη άπό ολα σχεδόν τά πρόσωπα κα
λά. ‘Η δ. Μπενή-Ψάλτη, ώ; κόμησσα είχε δλην 
τήν ευγένειαν τή; έποχής έκείνης, ή δ. Ζερβού ώς 
θαλαμηπόλος έπαιξε μέ χάριν, άρίστη δέ ώς οι
κονόμος ή δ. Ξ. Κανελλοπούλου, τής όποια; τ'ο 
διφυές τάλαντον είνε άξιοσημείωτον. ‘Ο κ. Κον- 
τογιάννης, ώς Φιγαρώ, δέν είχε τήν άπαΐτουμένην 
λεπτότητα, τέλεια δέ ύπεκρίθη τόν μεθυσμένον ό 
κ. Δεστούνης. Γενικώς ή παράστασίς ήρεσε,καίτοι 
*ίς τό σύγχρο»ον θέατρον, μέ τήν σημερινήν έξέ- 

λιξίν του, έργα τόσον άπλά δέν προκαλοΰν ίσχυ- 
ράν έντύπωσιν, άλλ’ απλώς διασκεδάζουν. ά»ευ 
άξιώσεως.

©

Ό θίασο; τοΰ «Πανελληνίου» άνεδίβασε δια 
πρώτην φοράν παρ' ήμϊν τήν Μαντάμ Μπουττερ- 
φλάϊ» τό δυνατόν μελόδραμα τοΰ ΙΙουτσίνι. Τή; 
αυτή; τεχνοτροπία; μέ τήν «Μποέμ», έχει λιμ- 
πρέττον άρτιον, μέ μίαν τραγικήν ύπόθεσιν έξε- 
λισσομίνην έν ’Ιαπωνία. Μία Ίαπωνέζα,ή Μπουτ- 
τερφλάϊ (πεταλούδα) αγαπά τόν Πίγκερτον, 'Α
μερικανόν ύποπλοίαρχον οστι; τήν νυμφεύεται κατά 
τά Ιαπωνικά έθιμα, μάλλον διά νά πέραση τον 
καιρόν του, καί άνταποκρίνεται εί; τήν αγάπην 
τη;. Ή Μπουττερφλάι θυσιάζει ολα εί; τον έρω
τά της. Συγγενείς καί θρησκείαν. Πρόκειται ό 
Πίγκερτον νά φύγη μέ τό πλοϊον του καί '•ί σύζυ
γοι χωρίζονται. Ή Μπουττερφλάι ζή μέ τήν ά- 
νάμνησϊν του καί τό παιδάκι των. ‘Ο Πίγκερτον ε
πιστρέφει εϊς ’Ιαπωνίαν, ή Μπουττερφλάι στο/.ί- 
ζ-.ται διά νά τον ύποδεχθή, άλλά μανθάνει οτι ό 
άνδρα; της ύπανδρεύθη άλλην εις τήν Αμερικήν. 
Ήλθε μέ τήν νέαν σύζυγόν του καί ειδοποίησε τήν 
Μπουττερφλάι νά τοΰ στείλη το παιδί των. 
Αύτή κατεσπαραγμένη δέχεται, ύπο τον όρον να 
έλθη νά τ'ο πάρη ό Ιδιος. Και όταν έρχεται, τήν 
βλέπει νά σκοτώνεται σιχά εί; το παιδί των.

Ή μουσική εινε θαυμασία, πλήρη; λυρικής πε- 
οιπαθείας.

Ή κ. Κνπαρίσση έμφανισθείσα μετά μακραν 
σιγήν, άπέδωκε τον ρολον τή; Μπουττερφλάι με 
μεγάλην έκφρασιν. Αρκετά καλή ή δ. ΙΙαντζο- 
πούλου, ύπόκριθείσα τήν Σουντζοΰκι. Τά άλλα 
πρόσωπα κατώτερα πάσης κρίσεως.

Θ

Ήρχίσαν τά προανακρούσματα τών θεατρικών 
συνδυασμών διά τήν θερινήν περίοδον, ήτι; π?0- 
μηνύεται ένδιαφέρουσα. <

Ό θίασος τής Κυβέλης θά έπανέλθη μετά τήν 
Κωνσταντινούπολιν καί Σμύρνην, όπου θά δώση 
σειράν παραστάσεων, άσφαλώ; θριαμβευτικός.

Το Μελόδραμα έάν δέν περιοδεύση θά έγκατα- 
σιαθή εις τά «Διονύσια», εις τ'ο «Πανελλή ιον» ό 
θίασος τής κ. Κυπαρίσση. ‘U θίασος τής κ· Εν- 
κελ θά μάς άποχαιρετήση, μεταβαίνων εί; Αίγυ
πτον, Σμύρνην καί Κων)πολιν.

Ό θίασο; τή; κ. Άψεντάκη Οά παραμείνη εί; 
Θεσσαλονίκην. Διά τήν έκμετάλλευσιν τή; έπιθεω- 
ρήσεω; συνεπήχθη εταιρεία ύπό τή; δ. Κοτοπούλη 
καί τών κ. κ. Φύρστ καί Άναστξσιάδου, ήτι; ενοί
κιασε τό «Κεντρικόν» καί τήν «Άλάμπραν». Εί; 
το πρώτον Οά παιχθοίν τά «Παναθήνοια» μέδιευ
θυντήν τον κ. Γονίδην καί εί; το δεύτερον θέατρον 
θά δοθή ο «Παπαγάλλο;» μέ τόν θίασον Νίκα, 
θά έμβανισθή ό θίασος τών ‘Ελλήνων συγγραφέων 
μέ έλληνικά έργα εϊς τά «’Ολύμπια». Νέον θέα
τρον κτίζεται ύπό τοΰ κ. Λαζάνη εις τήν αρχήν 
τή; όδοΰ Γ' Σεπτεμβρίου, θά παιχθή έκεί το 
«Πανόραμα» άπο τόν θίασον τοΰ κ. Σαμαρτζή.
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Εις τήν συνοικίαν Βαρδάρ τής Θεσσαλονίκης όνε- 
καλύφθη άρχαϊον νεκροταφεϊον τών τελευταίων ρω
μαϊκών καί πρώτων χριστιανικών χρόνων. Εύρέθησαν 
διάφορα αγγεία καί άλλα αντικείμενα.

— "Ηρξατο ή λειτουργία τής πέρυσι συσταύείσης 
’Αρχαιολογικής σχολής πρός παρασκευήν αρχαιολο
γικών υπαλλήλων. Μαθηταί γίνονται δεκτοί φοιτηταί 
καί διδάκτορες.

— Εις τό χωρίον Κοκκάλι τϋς Καρυστίας, άνευρέ- 
θησαν 200 πήλινα άγάλματια τοϋ Ε' π. X. αΐώνος. 
Θά ένεργηθώσιν άνασκαφαί υπό τοΰ κ. ΓΙαπαδάκη.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ

Πρωτοβουλία τοϋ Συνδέσμου τών Καλλιτεχνών» 
θά διοργανωΟή έν Παρισίοις τό προσεχές φθινόπωρου 
εις τό Salon d’antomne Πανελλήνιο; Καλλι
τεχνική έκθεσις, ής θά μετάσχωσι οί απανταχού "Ελ
ληνες καλλιτέχναι. Ή κριτική επιτροπή θ’ άποτελή- 
ται άπό Γάλλους μόνον καλλιτέχνας.

— Εις τήν προθήκην Έλευθερουδάκη έξετέθη μία 
κεφαλή γέροντος. υδατογραφία τοϋ κ. Μποκατσιάμπη 
λίαν εκφραστική, λεπτοτάτης τέχνης έργον.

— Ή επί τών σχολικών εικόνων επιτροπή ένέκρινε 
όριστικώς τάς υπό όρον έγκριθείσας εικόνας τοΰ δια
γωνισμού καί άπεφάσισε νά έπισκεφθή τά εργαστή
ρια τών ζωγράφων καί γλυπτών ϊνα έκλέξη όσα πι
θανόν νά υπάρχουν έργα των κατάλληλα διά νά χρη
σιμοποιηθούν εις τά σχολεία.

—Διωρίσθη καθηγητής τής Πλαστικής εις τήν 
τήν ‘Αρχιτεκτονικήν σχολήν τοΰ Πολυτεχνείου ό γλύ
πτης κ. Μ. Τόμπρος.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Ή αρτισύστατος Εταιρεία τών Βυζαντινών σπου
δών έκαμε τήν έμφάνισίν της διά σειράς διαλέξεων 
κατά Πέμπτην εις τόν ^Παρνασσόν». Ό Πρόεδρος 
αυτής Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Μελέτιος καί 
ό έφορος τών Βυζαντινών άρχαιοτήτων κ. Σωτηρίου 
ώμίλησαν περί τοΰ σκοπού τής ‘Εταιρείας καί έν γέ- 
νει περί τής έθνικής σημασίας κφί τών κινδύνων οΰς 
ύφίστανται αί έν ταϊς ύποδούλοις Έλλ.χώραις Βυζαν
τινοί άρχαιότητες. Ύ.-ιό τοϋ κ. Σωτηρίου ύπεδείχθ(]- 
σαν τά μέσα τής διασώσεως. Ε!νε ή άπό τών σχολι
κών βάθρων έμπν^υσις τοϋ σεβασμού πρόςαΰτάς, ή 
έκλοΐκευσις τών γνώσεων καί ή άμυνα κατά τών Βουλ
γάρων, οί όποιοι παρουσιάζουν τά ίδικά μας κειμήλια 
ως ίδικάς των περγαμηνής.

Έν άλλη διαλέξει ό σεβ. Μητροπολίτης Αθηνών 
ώμίλησε περί τοΰ ναοΰ τής 'Αγίας Σόφιας. Ανέπτυξε 
τήν ιστορίαν τής Εκκλησίας, έξήρε τή βοηθείρ φω
τεινών εικόνων τό γνησίως ‘Ελληνικόν εις κομψότητα 
και φώς Ελληνικόν σχέδιον άποτελοϋν άντίθεσιν 
π^ος τούς σκοτεινούς Χριστιανικούς ναούς τών Αθη

νών καί κατέληξε μέ τήν ελπίδα ότι τό Πάσχα θά συ
νέχιση τήν διακοπεϊσαν λειτουργίαν ό Πατριάρχης 
τής ’Ορθοδοξίας.

Κατά τήν γ' διάλεξιν ό κ. Κ. Γάδος ώμίλησε περί 
τοΰ Βυζαντινού Ναυτικού, άναπτύξας τόν οργανισμόν 
καί έκθέσας τήν ιστορίαν αύτοΰ, διεξελθών όλα τά 
στάδια τής δράσεώς του καί τονίσας τούς θριάμβους 
του.

Εΐ; προσεχείς διαλέξεις θά ομιλήσουν οί κ. κ. Α
δαμάντιου, Χρ. Παπαδόπο’.λος, Δαμβέργης, Κου- 
κουλές, Σοκόλης, Γρ. Παπαμιχαήλ, Τριανταφυλλό- 
πουλος, Θεοδωρόπουλος, Καλογερόπουλος καί Τυ· 
πάλδβς.

— Ό καθηγητής τής Ιστορίας κ. Κ. Ρόδος συνε- 
χίζων τάς διαλέξεις τοΰ Άγγλο-1 Ελληνικού Συνδέ
σμου ώμίλησεν έν τή Άρχ. ‘Εταιρείρ περί τοΰ θα
λασσίου κράτους τών *Αγγλων καί τής σχέσεως αύτοΰ 
πρός τήν ‘Ελλάδα καί τήν άνατολικήν λεκάνην τής 
Μεσογείου. Ανέπτυξε τό ενδιαφέρον καί επίκαιρον 
θέμα μετά πολλής επιστημονικής γνώσεως, συνήθους 
άλλως τε εις τόν είδικώτατον ναυτικόν Ιστοριογρά
φον.

— ’Επ’ εΰκαιρίρ τής παραστάσεως τοϋ «Μικρού Έ- 
γιόλφ» τοΰ Ίψεν ό κ. I. Ζερβός ώμίλησεν έν τ<7> Β. 
Θεάτρφ περί τοΰ βίου τοϋ μεγάλου Νορβηγού καί 
τών έργων του, είδικώτερον δέ περί τής ύποθέσεως 
τού «Μικροΰ Έγιόλφ» καί τής δράσεως τών κυριωτέ- 
ρων προσώπων.

— Ό κ. X. Μαριδάκης έν συνεδρίφ τής ‘Εται
ρείας τών Πολιτικών καί Κοινωνικών επιστημών ώ
μίλησε περί τοϋ νομοσχεδίου τοϋ διαζυγίου, έπηκο- 
λούθησε δέ επιστημονική συζήτησις.

— Έν τή 'Αρχαιολογική ‘Εταιρία ό Γυμνασιάρχης 
κ. Γεώργ. Γαρδίκας έκαμε διάλεξιν μέ θέμα :«Ή 
Μεγάλη Βρεττανία καί τά Ελληνικά Γράμματα».

—Εις τήν σειράν τών διαλέξεων &ς έκαμεν έν Λον- 
δίνιρ Αγγλιστί ό καθη ,'ητής τοΰ Πανεπιστημίου κ Με- 
νάρδος περί νεοελληνικής ποιήσεως καί λογοτεχνίας 
καί τής έπιρροής έπί τής Έλλ.ψυχής τοΰ ώμίλησε περί 
Ρήγα Φεραίου, Σολωμού, Κάλβου, Βαλαωρίτου, Σού- 
τσου, Ραγκαβή, Βερναρδάκη, Παπαρρηγοπούλου, 
Βασιλειάδου, Παράσχου, Ζαλοκώστα, Λασκαράτου, 
Τυπάλδου, Βιζυηνού, Κρυστάλλη, Σουρή, Παλαμά, 
Δροσίνη καί Πολέμη, άναγνώσας καί έργα των.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ
Τήν Ιην Ίανουαρίου άπέθσνεν έν Πειραιεϊ ό δρα

ματικός συγγραφεύς καί φιλόλογος ’Ιωάννης Καλο- 
στύπης. Πατριωτικώταιος, λόγιος καί ποιητής καί 
δημοσιογράφος, ύπηρέτησεν ώς γυμνασιάρχης άλλοτε 
έν Σέρραις καί αλλαχού τής Μακεδονίας, περί ής 
έγραψε καί ίστορικάς μελέτας.

— Ή Φιλοσοφική σχολή τοΰ Πανεπιστημίου άνε- 
κήρυξεν επίτιμον διδάκτορα τόν Άνατόλ Φράνς. Ό 
συγγραφεύς τής «Θαΐδος» καί τοΰ «Μικρού Πέτρου» 
καί ιστορικής τής «Αύρηλιανής Παρθένου», ό Άττι-
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κώτατος τό πνεύμα συνηγόρησεν εσχάτως έζθύμω; 
υπέρ τών “Ελλ. δικαίων. Πρό ολίγων έτών είχε φιλο
ξενήσω ή ‘Ελλάς τόν «Παρισινόν Άθηναΐον». ’ Αντι
θέτω; ό έν τή Άκαδημίφ συνάδελφός του Πιέρ Λοτί 
έξετράπη εις άφορήτους φιλοτουρκισμούς. Έφ’ φ καί 
τό Τουρκικόν Πανεπιστήμιον τόν έχειροτόνησε επί
τιμον κιθηγητήν, άγνωστον τίνος μαθήματος. Πιθα
νόν νά ίδρυθή έδ,α μυθιστοριογραφίας.

Ό έν Κων)πόλει "Ελλην αντιπρόσωπος κ. Κα- 
νελλόπουλος υπέβαλε πρός τό Οίκ. Πατριαρχείου 
πρότασιν περί ίδρύσεω; Ελληνικού Πανεπιστημίου έν 
Κων)πόλει.

— ΕΙς τόν ζωγράφον κ. Λυκ. Κογεβίναν άπενεμήθη 
ό άργυροΰς σταυρός του Σωτήρος.

Απέθανεν έν Άθήναις ό ψυχίατρος Σίμων Ά- 
ποστολίδης, ό συγγραφεύς τών «Ψυχώσεων·, βιβλίου 
επιστημονικού τό όποιον έκαμε μεγάλην έντύπωσιν 
όταν έξεδόθη πρό πολλών έτών καί προεκάλεσεν εύ- 
ρείαν συζήτησιν. Διεκδικήσας τήν έδραν τή; νευρο- 
λογίας εις τό Πανεπιστήμιου παρηγκωνίσθη καί έ- 
φυγεν τω 1891 εις Κων)πολιν, όπου διέμενεν ώς δι
ευθυντής τοΰ εκεί φρενοκομείου. Έγεννήθη έν Βάρ- 
νη τφ 1851, έσπούδασε φρενολογίαν εις Παριβίους 
καί Βιέννην. Έγραψε εκτός τών «Ψυχώσεων» καί 
άλλον ογκώδη τόμον τήν «Τοπογραφικήν φυσιολογίαν 
τοΰ έγκεφάλου». ·Ο 'Λποστολίδης έδημοσιογράφησε 
συγχρόνως, διακριθείς διά τήν χάριν καί τήν δύναμιν 
προσέτι τοΰ ύφους. Έδημοσίευσε πλείστας μελέτας 
και άρθρα εις τήν «Άκρόπολιν», «’Εφημερίδα» 
«Εστίαν», «Πρόοδον» Κων)πόλεως καί εις ημερο
λόγια.

Απέθανεν εις τό νοσοκομείου «Εύαγγελισμός» 
ο Πλάτωυ Ροδοκαυάκης, μυθιστοριογράφος καί δρα
ματικός συγγραφεΰς. Υπάλληλος βιβλιοπωλείου, ένε- 
φαυίσθη τό πρώτου μέ τό έργου «De prof undis > 
ρυθμικόν πεζογράφημα. Κατόπιν έδημοσίευσε τό 
«Φλογισμένο ράσο» καί αργότερα τό λυρικόν μυθιστό
ρημα «Τό βυσινί τριαντάφυλλο». Εις τό «Έθνος» είχε 
δημοσιεύσω τήν «Θυσίαν», ένδιαφέροντα δέ χρονο
γραφήματα έδημοσίευσε κατά καιρούς εις Αθηναϊκά; 
εφημερίδας. ’Εσχάτως έξέδωκε τά «Βυζαντινά πο
λύπτυχα». Έγραψε καί δύο λυρικά δράματα, τόν 
* Λ^’ ^θμήτριον» καί τήν «Κλυταιμήστραν» έπικρι- 
θέντα διά τό γλωσσικόν ύφος.

Ό Ροδοκαυάκης ήτο πρωτότυπος καί αισθητικός 
συγγραφεύς, μιμητής τοΰ Χρηστομάνου. Τά έργα του 
έχουν χρώμα καί ρυθμόν. ’Εσχάτως είχεν έπιδοθή εις 
Βυζαντινός μελετάς- είχε διορισθή έφορος τών έν 
Θεσσαλονίκη Βυζ αρχαιοτήτων καί πρό τίνος είχεν 
άναλάβη τήν διεύθυνση τοΰ νεοσυστάτου Βυζ. Αρ
χαιολογικού τμήματος εις τό Ύπουργεΐον τής Παι- 
δείας.

'Π κηδεία του έγένετο δημοσίρ δαπάνη. Τόν νε
κρόν ιίπεχαιρέτησεν ό κ. Βουτιερίδης έκ μέρους τοΰ 
«Συνδέσμου τών Συντακτών».

— Ανετε» η ή σύνταξις τοΰ αναγνωστικού βιβλίου 
της Λ' ιάξιως τών Δημοτικών σχολείων είς έπιτροπήν 
αποιελουμένην έκ τών κ. κ. Δελμούζου, Τριανταφυλ- 
λιδου, Δ. Άνδρεάδου, ΙΙαπαντωνίου καί Γ.ρ Ξένο- 
πούλου.
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— Εις τήν άκμήν τής καλλιτεχνικής του ζωής άπέ· 
θανεν έν Άθήναις συνεπείρ γρίππης ό λυρικός όξ»1 
φωνος Γεώργιος Χατζηλουκάς. Υιός άρχιτέκτονος, 
έσπούδασεν έν ’Ιταλία φωνητικήν μουσικήν καί άνήλ- 
θε νεώτατος έπί σκηνής, Μετέσχε τοΰ Έλλ. μελο
δράματος, διεκρίθη δέ είς τήν «Μανόν», τούς Που
ριτανούς» τήν «Καββαλερίαν.’Θ θάνατος τοΰ συμπα- 
θοΰς καλλιτέχνου άφίνει δυσαναπ λήρωτον κενόν είς 
τήν Ελλ. μουσικήν. Τό Έλλ.μελόδραμα έχασεν ένα 
στυλοβάτην. Επιτάφιον έξεφώνησεν ό βαθύφωνος κ. 
Βλαχόπουλο;, μέλη δέ τοΰ μελοδράματος έψαλον 
κατά τήν νεκρώσιμου άκολουθίαν.

“Υπό τοΰ θιάσου τών Συγγραφέων θά παραστα
θούν ό «Ίκαρο;» τραγωδία τοΰ κ. Δημητρακοπούλου 
ή « ΙΙλέκτρα» τοΰ Εύριπίδου κατά μετάφρασιν έμμε
τρον τοΰ κ. ΙΙολέμη, ό «Οίδίπους» τοΰ Σοφοκλέους 
κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Φ. Πολίτου.

ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Απέθανεν εί; τέ Γκρύνεβαλδ ό Γερμανό; μυθι- 
στοριογράφο; καί θεατρικός συγγραφεύς Παύλος 
Λινδάου. εί; ηλικίαν 80 έτών. ’Αντιπρόσωπος τοΰ 
κοινωνικού δράματος έν Γερμανίρ, έγραψεν αρκετά 
έργα επιτυχή, έκ τών όποιων γνωστόν παρ' ήμίν εΐνε 
ο «Άλλο;» π.ιρασταθείς είς τό θέατρον Κοτοπούλη 
μέ τόν τίτλον«ό Εισαγγελείς Χάλλερ».Ό Λινδάου με
τέφρασε τόν Δουμάν καί τόν Μυσσέ εί; τήν Γερμα
νικήν.

— Εί; τό Λονδϊνον 'ιδρύεται Μουσείου τή; παγκο
σμίου πολεμική; εικονογραφίας. Θά σταλώσι ζητη- 
θεϊσαι καί έξ Ελλάδος είνονογραφημέναι διαφημί
σεις σχετικοί πρός τόν πόλεμον.

— Έν εορτή δοθείση «k τό Λονδίνου υπό τής Ε
ταιρείας πρό; διάδοσιν τών ξένων γλωσσών άπηγ- 
γέλθησαν ποιήματα καί έψάλησαν άσματα τών Βαλ
κανικών κυρίως εθνών. Δύο μαθηταί τοΰ Άραμι (Ά- 
ραβαντινού) οί κ. κ. Πετρόπουλες καί Δεσφιέ έτρα- 
γούδησαν τόν ’Αετόν, τόν Λύγκο τόν λεβέντην, τό 
Σείς παιδιά τοΰ κάμπου καί τήν Μικρόν Ειρήνην έν- : 
θουσιάσαντε; τό άκροατήριον.

— Κατηργήθη ή υποχρεωτική έξέτασις τής άρ- ' 
χαίας Ελληνικής είς τό Πανεπιστήμιον τής Όξφόρ- ί 
δης διά ψήφων 123 κατά 63. Τοΰ λοιποΰ αΰτη 
θά εΐνε προαιρετική. “II συζήτησι; περί τού ύπο- 
χρεωτικοΰ ΰφίστατο άπό δεκαετίας.

’Επίσης είς τό Πανεπιστήμιον Καϊμπριτς διά ψή- I 
φων 162 έναντίον 14 κατηργήθη ή υποχρεωτική έξέ- 1 
τασις τή; άρχοίας 'Ελληνικής, καταργουμένης οΰτω | 
τής άπό 90 όλων έτών κρατούσης παραδόσεως διά τήν ] 
κλασσικήν μόρφωσιν τών Άγγλων.

— ’Απέθανεν έν ήλικίρ 67 έτών ό μέγας Ιταλός 1 
δραματικός ήθοποιός Έρμέτε Νοβέλλι. ΙΙαρουσίαζεν | 
έπί σκηνή; τά μεγάλα αισθήματα τή; φρίκης μέ κα- I 
ταπλήσουσαν έντασιν ρεαλισμού, καίτοι ό Σαρσαί 
έγραψε ότι έγεννήθη ύ Νοβέλλι μάλλον διά τήν κφ- | 
μωδίαν παρά διά τήν τραγφδίαν. Τό αληθές εΐνε ότι ] 
τό τάλαντόν του ήτο διφυές.

Ητο εύρείας μορφώσεως, ποδηγετήσας πλείστου; | 
θεατρικού; συγγραφείς είς τήν έξέλιξιν τοΰ ταλάντου | 

«ον. Πρό 15 έτών διελθύιν έξ Αθηνών έδωσεν ολίγα *· 
παραστάσεις.

— Τό Δημοτικόν Συμβούλων Τουλούσης ήγόρασε 
προτομήν τοΰ δολοφονηθέντος Ζωρές,έργον τοΰ γλύ
πτου Ντενί Πουές, ϊνα στηθ[] έν τό αιθούση αύτοΰ.

_  Εί; τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τής Λα Πάθ τής 
Βολιβίας άνεκαλύφθησαν τέσσαρες πίνακες τοΰ Ροΰμ- 
πενς. Οί ειδικοί άπεφάνθησαν υπέρ τής γνησιότητος 
αυτών. _

— Οί Βέλγοι θά διατηρήσουν τά ερείπια τής Υπρ. 
Έπί τοΰ μέρους όπου έτορπιλλίσθη ή «Λουσιτανία» 
0’ άνεγερθή μέγα μνημεϊον, πρός διαιώνιση τής άνα- 
μνήσεως τοΰ πειρατικού έγκλήματος. ‘Π κατηρειπω- 
μένη Μητρόπολι; τοΰ Ρέιμς, κατά πάσαν πιθανότητα 
θά παραμείνη είς τήν κατάστασιν, είς τήν όποιαν εΰ- 
ρίσκεται σήμερον.

_ Έν Νέα Ύόρκη έπωλήθη άντί 1.000.000 φρ. <> 
πίναξ τοΰ Άγγλου ζωγράφου Ούϊστλερ, ή «Προσω
πογραφία τή; λαίδης Meux > θεωρούμενος ώς η
τών άριστων έργων τοΰ διασήμου ζωγράφου.

—Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ ποιητοΰ Ρούδυαρ Κήπλι- 
γκ έκ μέρους ειδικής έπιτροπής θά ίδρυθοΰν μνημεία 
αναμνηστικά διαφόρων στρατιωτικών κατορθωμάτων, 
τών Συμμάχων έθνών είς διαφόρους πόλεις σχετικά; 
μέ τήν δράσιν τών ’Εθνών τούτων. Οΰτω θά Ιδρυθή 
μνημεϊον διά τούς Καναδούς εις τήν "Υπρ. διά τούς 
Αυστραλού; έν Άμιένη. διά τούς Άγγλους έκπορθή- 
σαντας τήν γραμμήν Χίδεμβουργ, καί άλλα.

—Άνεβίωσαν έν Γαλλία τά περιπετειώδη μυθιστο
ρήματα. Τήν ψυχολογίαν καί τόν ρεαλισμόν διεδέχθη 
ή φαντασία. Είς τοΰτο έπέδρασαν οί Αγγλοι Κάναν 
Δούϊλ, Κίπλινγκ, Ουέλς. Εξαιρετικήν έπιτυχίαν έση- 
μείωσε τό περιπετειώδες ιστορικόν μυθιστόρημα 
«Καίνιξμπεργ» τοΰ Πιέρ Μπενουά. Προσεχώς θά 
γίνη πλήρης έκδοσις τών Απάντων τοΰ πατριάρχου

Σ Ύ Ν Α

‘Η κ. Κυργουσίου (Δημητρακοπούλου) εις 
τήν έτησίαν συναυλίαν της μας υπενθύμισε 
προηγούμενος μεγαλειτέρας επιτυχίας της. ‘Η 
έφετεινή έμφανισίς της ΰπελήφθη-jO κ. Λυ- 
κούδης έπαιξε καλά μίαν σύνθεσιν τοΰ κ.Λιάλιου 
καιέπανέλαβε τον Ρωσσικον χορόν. *0 κ. Μυ· 
ράτ απήγγειλε θέατρικώς, δηλ. μέ κάποιον σαν
φασονισμόν.

Φ
Κατά τήν δευτέραν συναυλίαν τής ορχήστρας 

τοΰ Ωδείου έπανελήφθησαν αί καί άλλοτε παι- 
χθεΐσαι υπέροχος συμφωνία τοΰ Φράγκ καί η 
Άλγερινή σουίτα τοΰ Σαίν-Σάνς έπιτυχέστερον 
ήδη ή διά πρώτην φοράν παιχθεϊσα συμφωνία 
τοΰ Ντ’ Έντύ δύναται άζημίως νά καθέξη θε- 
σιν πλησίον τοΰ μεγαλουργήματος τοΰ διδασκά
λου του Φράγκ, τοΰ οποίου συνεχίζει τήν πα- 
ράδοσιν. Έπί ένός ποιμενικοΰ άσματος συνέ
θεσε μνημεϊον αρμονίας καί ώραιότητος. Τό

ΓΧ I ΓΜ Λ. ο θ ΧΙ

τών Γάλλων μυθιστοριογράφων Δουμά πατρός. Καί 
είς τό Παρισινόν θέατρον παρετηρήθη ή επάνοδος 
τής ρωμαντικής έποχής Ή «Καρμεζίνη» τοΰ Άλ 
φρέδου Μυσσέ έπαίχθη είς τό «’Ρδεΐον».

— Μετά τόν Ρώσσον ζωγράφον Ρεπίν καί άλλος 
διανοούμενος Ρώσσος απέθανεν έκπείνης, ό μυθιστο- 
ριογράφος Δανιηλέφσκη.

— ’Απέθανεν αίφνιδίω; είς Στοκχόλμην ό παν ευ
ρωπαϊκής φήμης Σουηδό; ζωγράφος Κάρολος Λάρ 
σεν. ‘Η τέχνη του λεπτοτάτη καί πολύ προσεκτική ά- 
πετέλει περίεργον κράμα ρεαλιστικής άντιλήψεως και 
ίδεαλιστικής άποδόσεως. Κατέγινεν είς όλα τά είδη 
τής ζωγραφικής καί είς όλα άνεδείχθη κορυφαίος. 
Εκείνα όμως ποΰ έκαμαν τό όνομά του γνωστόν 
πανταχοΰ εΐνε τά «’Εσωτερικά» τών σπιτιών. τα φω
τεινά καί χαρίεντα. ‘Ο Λάρσεν ήτο ό ζωγράφος τού 
ιιγιοΰς Σκανδιναυϊκοΰ βίου, ό ερμηνευτής της χορός 
τής ζωής.

— Τούς καλλιτεχνικού; κύκλου; τής Εύρώπη; και 
Άαερικής άπασχολεί ζωηρώς μία σκανδαλώδης υπό
δεσις παραποιήσεως έργων τοΰ μεγάλου γλυπτου 
Ροντέν. Πρό τίνος ένεφανίσθησαν γλυπτικά ορειχαλ- 
κινα έργα, φέροντα τήν υπογραφήν του Ροντέν. 
Πολλοί ήπατήθησαν διότι ήσαν λίαν επιδέ
ξιοι απομιμήσεις: Ένηργήθη δικαστική άνάκρισις, 
έξ ής μετά πολλάς έρεύνας άπεδείχθη ότι τα πλαστα 
έργα προήρχοντο έξ έργοστασίου ’Αγγλικού, ποσότη
τες δ’ έ£ αύτών είχαν σταλή είς Γαλλίαν, Αμερικήν 
καί αλλαχού. Αρχηγός τής έπιχειρήσεως ήτο κά
ποιος Μπουγιόν καί εις γνωστός εν Παρισιοις Ιταλό, 
γλύπτη; Φίντι όνόματι. Διά τήν άγοράν τών πλαστών 
έργων τοΰ Ροντέν έχουν δαπανηθή μεγαλα ποσά. 
Έν άγα?.μάτιον ήγοράσθη παρ’ ειδικού τεχνοκρίτου 
άντί 80,000 δρ. Οί δράσται συνεληφθησαν.

γ λ ι α ι s:
τελευταίου ιδίως μέρος εινε πλήρες, ζωής, φω
τός καί ρυθμοΰ. ‘Η σελίς αυτή εινε εκ των λαμ- 
προτέρων υποδειγμάτων τής νεωτερας ,1 αλλι- 
κής μουσικής. Ό κ. Μητρόπονλος το επι του 
κλειδοκύμβαλού μέρος έξετέλεσε με πολλην Δε
ξιότητα, άν καί δυσκολώτατον εί; τον χρονον.

•Φ
‘Ο κ. Μπουστιντούί καί ή δ. ΙΙανα έδωσαν 

τήν ποώτην εφέτος συναυλίαν (musique de 
chainbre), μέ πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον. Ε
παιξαν τοΰ Μπετόβεν τήν Σοναταν (εργ. Jb), 
εν τρίπτυχον τοΰ Σαίν-Σάνς καί τοΰ Στραους 
τήν Σοναταν (εργ. 18). Καί εις,τά τρίο εςεδη- 
λώθη ή τέχνη τών εκτελεστών έν ζηλευτη αρ
μονία. Ή κ- Μάγκη Τριαντάφυλλου έτραγου- 
δησε συμπαθητικά δύο άσματα καί δύο άλλα 
εκτός προγράμματος, άτινα καί ετραγούδησε 
καλλίτερα.
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Ή τρίτη συναυλία τή; Στρατιωτικής ορχή
στρας παρουσίασε περισσοτέραν ομοιογένειαν. 
‘Η συμφωνία εις ντο έλασσον τοΰ Μπετόβεν,ήτις 
έγράφη είς τήν εποχήν τής πλήρους ώριμότητος 
τοΰ μεγαλοφυοΰς συνθέτου είνε Από τάς 
πλέον παθητικά;.’Εξετελέσθηδλλοτβ ύπό τής ορ
χήστρα; τοΰ ’Ωδείου καλλίτερα. Τό «Καρναβάλι 
στο Παρίσι* τοΰ συγχρόνου Νορβηγού συνθέ
του Σβένδσεν πρώτην φοράν έκτελούμεν >ν έν 
Αθήναις απεικονίζει διά τών πρωτοτυπωτέρων 

συνδυασμών εγχόρδων καί πνευστών οργάνων 
τήν τρέλλαν καί τήν ευθυμίαν εις ήν νοσταλγεί 
έν τούτοι; ό συνθέτη; τόν συνεφιασμένον ουρα
νόν τή; πατρίδος του.

‘Ο κ. Καλομοίρης δεικνύει εξαιρετικόν εν
διαφέρον διά τά; ‘Ελληνικά; συνθέσεις. Ή 
«'Ελληνική Ραψωδία» τοΰ νεαροΰ μουσικοΰ 
τής ορχήστρας κ. X. Βρυωνίδου έχει Άνατο- 
λίτικον χρώμα καί εκδηλώνει μέ αρκετά τε
χνικά μέσα μίαν παθητικήν μελωδία/, στερου- 
μένην δμω; πρωτοτυπίας. Έπηκολουθησαν δύο 
έργα τοΰ κ. Λιάλιου, ή πρό τριετίας έκτελεσθεΐ- 
σα υπό τή; ορχήστρα; τοΰ ’Ωδείου «Ρωμαν- 
τική ποίησις» συμφωνικόν ποίημα μέ πολλήν 
έκφρασιν καί τεχνοτροπίαν καί τό χαριτωμένον 
«Διασκεδαστικόν» διά πρώτην φοράν έκτελού- 
μενον, πολύ λεπτή σύνθεσι; άλλα καί μονότονος. 
Ό κ. Σ. Φαραντατο; έπαιξε δύο συνθέσεις μέ 
τήν βιρτουοζιτέ, ήτι; τόν διακρίνει. Τήν ορχή
στραν διηύθυνον είς τό α’μέρος ό κ. Καλο
μοίρης καί είς τό β’ ό κ. Καζαντζής.

4
Τήν τέχνην του, ήν διακρίνει λεπτότη; καί 

ακρίβεια έδειξε καί πάλιν ό καθηγητής τοΰ 
βιολίου κ. Τόνυ Σοΰλτσε είς ρεσιτάλ, μέ πρό
γραμμα εκλεκτόν, αρκετά κουραστικόν διά τόν 
εκτελεστήν, άλλ’ όχι καί διά τόν ακροατήν. Τό 
Κονσέρτο τοΰ Μόζαρτ άπεδόθη μέ βαθύτητα 
διανοήσεω;- τόν Μόζαρτ αισθάνεται καί τόν 
έξωτερικεύει επαρκέστατα.·Η Σουΐτ τοΰ Σίντιγκ 
ήρεσε πολύ' άπό τάς συναυλίας τοΰ κ. Σοΰλτσε 
ποτέ δέν λείπει ό Σίντιγκ καί δικαίως. Τέσσα- 
ρας άλλας μικροτέρα; συνθέσεις ποιητικά; διηρ- 
μήνευσε μέ αίσθημα, έν τέλει δ’ έξετέλεσε τό 
Κουαρτέτο τοΰ Βενιάφσκη, διακριθείς ιδίως είς 
τήν romance.

4
‘Η δευτέρα συναυλία τή; ‘Αθηναϊκής Μαν- 

δολινάτα; απετελεΐτο άπό ποικίλον πρόγραμμα 
περιλαμβάνον ’Ιταλικήν, Νορβηγικήν, Ουγγρι
κήν, Ισπανικήν καί Ελληνικήν μουσικήν. ‘Η 
ύρχήστρα δεξιώ; διευθυνομένη ύπό τοΰ κ. Λά-

βδα έπαιξε τήν εισαγωγήν τοΰ «Κουρέως τή; 
Σεβίλλη;» τάς δύο θαυμασίας συνθέσεις τοΰ 
Γρήγκ, τό Άσμα τοΰ Σολβέζ καί τόν Νορβη
γικόν χορόν, τήν Γζαρντά; τοΰ Michiels, 
τήν Ζουανίτα, σερενάδαν τοΰ Macciochi καί έ- 
πανέλαβε τήν γνωστήν ‘Ελληνικήν ραψωδίαν 
τοΰ κ. Λάβδα.

‘Η δ. "Ελλη Βαφειάδου, τελειόφοιτο; τοΰ 
’Ωδείου είχε μίαν συμπαθεστάτην έμφάνισίν. 
Έτραγούδησε τήν Λουΐζαν τοΰ Σαρπαντιέ, τό 
«Toujour a toi» τοΰ Τσαϊκόφσκη, τήν Μπα
λάνταν τοΰ κ. Λαμπελέτ μέ πολλήν θερμότητα, 
τό «’Αγάπη-Πόνος» τοΰ κ. Ξανθοπούλου καί 
τό δημώδες «Παντρεύουν τήν άγάπη μου» συ
νοδεία ορχήστρα; μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν, καί 
τοΰ οποίου έζητήθη ή έπανάληψις. ‘Η φωνή 
τή; δ. Βαφειάδου, είνε γλυκεία, έχει δέ αρκετήν 
έντασιν. Ή δ. Θεόφιλό έπαιξε solo έπί μ.ινδο- 
λίνου τό φανταστικόν βαλς τοΰ Μαρουτσέλλι μέ 
πολλήν άκρίβειαν καί αισθηματικότητα. Αί δε
σποινίδες Κατσαμπή καί Μπραΐλα έπαιξαν επί 
κιθάρας μίαν Ισπανικήν ραψωδίαν αρμονικό
τατα.

4
Κατά τήν τρίτην συναυλίαν τή; ορχήστρας 

τοΰ Ωδείου, έπαίχθη έν αρχή ή εισαγωγή τή; 
Αλκήστιδο; τοΰ Γκλούκ, έπειτα ή πρό τριετίας 

πσιχθεΐσα καί πάλιν ύπό τοΰ κ. Λυκούδη καί 
τής ορχήστρα; ’Ισπανική συμφωνία τοΰ Λαλό 
καθ’ ήν ό κ. Λυκούδη; έπαιξε μέ πολλήν θερ
μότητα· ταύτην διεδέχθη ή πρό πενταετίας παι- 
χθεΐσα γραφικωτάτη φανταστική συμφωνία 
τοΰ Μπερλιόζ ή θαυμασία είς ένορχήστρωσιν. 
‘Η έκτέλεσι; πολύ δύσκολος υπήρξε τελεία, ά- 
φήσασα ζωηροτάτην έντύπωσιν. ‘Η εισαγωγή 
τοΰ «Έγμόν τοΰ Μπετόβεν διά τό όμώνυμον 
δράμα τοΰ Γκαΐτε συνεπλήρωσε τήν έπιτυχίαν.

4
"Εν Κουαρτέττο τοΰ Μπετόβ-ν, έν Τερτσέτο 

τοΰ Δβόρακ, έν Κουϊντιέττο τοΰ Σίντιγκ άπετέ- 
λεσαν τό πρόγραμμα τή; δευτέρας συναυλία; 
τή; καλλιτεχνικής όμάδο; Λυκούδ >, Καζάζη, 
Οίκονομίδου, Κωνσταντινίδου, ΙΙινδίου.Καί τά 
τρία έξετελέσθησαν μέ αρμονίαν σπανίαν καί 
μέ τήν τέχνην, ήτι; χαρακτηρίζει τό παίξιμον 
τών νέων έκτελεστών. Τό μεγαλείτερον ένδιαφέ- 
ρον προεκάλεσεν τό Τερτσέτο τετραχόρδων τοΰ 
Βοημοΰ συνθέτου Σίντιγκ, μέ τόν χαρακτήρα 
τής Τσεχικής φυλής, Τό Κουϊντέττο ήρεσε ακό
μη περισσότερον, έπαίχθη δέ άρτια. ’Ιδίως είς 
τό Andante καί τό Intermezzo οί έκτελεσταί 
μετέδωκαν μίαν μεγάλην καλλιτεχνικήν συγκί
νηση·.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
.Τό μυστικό τής Κονττσσας ΒαΙτραινας- Γό 

διήγημα, τό δράμα, τάς κριτικός, μέ προσθήκην προ- 
λεγομένων, όλα εΐς ί;να κομψόν τομίδιον έϊέδωκεν ο 
Ζ. Γρ. Στνόπουλος. Διά τό έργον του αυτό γράφει ό 
συγγραφεύς: «Τό συνέλαβα νέος, νό έγραψα άνδρας, 
τό ξανάγραψα μεσίκοπος. τό τελείωσα σχεδόν γέρος. 
Είνε τό έργον δλης μου τής ζωής». Καί έςηγεΐ οί 
διος ϋτι ή εύγένεια καί πρωτοτυπία τοϋ μύθου, η αυ 
στηρότη; καί συμμετρία τής δραματική; μορφής είνε 
αί δύο μεγάλοι άρεταί τοϋ «Μυστικού». Εΐ: τήν κρι
τικήν αύτήν δίν χώρε! άντίρρησις.

®
Τρία διηγήματα Τανκοπούλου
Γ. Μjtοι όνου γλύπτου Λόγος πρός τά μέλη τού 

Συλλόγου Φιλελευθέρων τών Αμπελοκήπων.
‘Ιστορία τής Ύλλάδο: άπό Φεβρουάριου Γ.»15 μέ

χρι σήμερον, εις ολίγα λόγια. Έκδοσις •Πατριωτι
κής Ένώσεως».
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Τό «Γέλιο» έ-ίέδωκε πρωτοχρονιάτικο Λεύκωμα 
περιέχον έπιτυχείς καί ευφυείς γελοιογραφίας μέ τό 
-Κοσμοίστορικό τραπέζι» κυριαρχούν. Αί γέλοιογρα- 
φίαι. πολιτικών, λογιών καί καλλιτεχνών mt ιού 
Χουάρ και τοϋ κ, Παπαδημητρίου,

Θ

I/ame Bnlgare et l’ame Grecque d’apres 
la poesie Popularie, par B. Colocotronis. 
Έν παριιρτήματι τής Revue de GleCC έϊ.δόθηά- 
πόοπασμα Μακεδονικής μελέτη: τοϋ διπλωματικού 
υπαλλήλου κ. Κολοζοτρώνη. έν ω ερευνών τά χ«ι·“ 
κτηριστικά δημώδη άσματα τών δι’ο αντιπάλων λαών 
τοϋ Έλ> ηνικοΰ καί τοϋ Βουλγαρικού, ιξαιριι m ' Ι'.λ · 
ληνικ.ά φάλλοντα τήν φιλοπατρίαν, ιόν ηρωισμόν 
τήν αυταπάρνησήν και μεγαλοψυχίαν ένάντιθέσιι προς 
τά Βουλγαρικά τραγούδια «Χαϊντού;· εΐς τα οποία 
περιγράφονται εγκλήματα, λεηλαοίαι, κλοπαι καί δμ- 
λοηονίαι.

ΤΕΛΟΣ TOT ΙΗ. ΤΟΜΟΤ



ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ Α0ΗΝΑΙΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΛΙΕΙ

Η Λ \ 1ΚΙ1 ΤΡΑΠΕΖΑ Ι ΑΡΥΟΙΙ ΥΠΟ ΓΗΣ ΕΗΧΙΚΙΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑ\ΟΣ 
ΚΑΙ ΥΒΟ ΙΙΟΑΑΩΝ ΑΑ ΑΩΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟΎΧΩΝ

ΚεφάΙαιον Μετοχικόν 
Κaι αβεβληιΐένον 
' Αηο&ε μαζικόν

Δο. 6000.000
1.500 ΟΟΟ
,820.0 Ό

ΕΙΤΑΣ1ΑΙ :

— II Λαϊζί| Γοίί,τρζα .τοι'.εϊ συνάλλαγμα :’τΐ τ.ιΰ έςιηπ’ριζοΰ ζα! (ϊγορά^εΛ 
Ε.τιταγάς (cheques) έτ τοΰ έμοr.·ρι.ζοΰ.

— Είσ.τράττρι γοτζιι«κίτια τοίπον ζαΐ τοκομερίδια.
— ΙΙωλιϊ ζαΐ αγοράζει .ταντΛς i.;i’boi>; Ζ.ν|·'’,7,."'·Ί α καί λΐ'/Γίοιρ'ιρου- ομολογία.:.
— Χορηγεί δάνεια ι’.τί έ\Γ/ύρ<ο κοσμημάτων.
— Αΰχρ.ται καταδόσεις εί; .τριότην ζήτησιν, έ.τί π-ροΐϊεσμία καί καταθέσεις τα

μιευτηρίου.
— Έν γένει δ’ έζτ-.’/.ΰ τάτ/,ν έργζσίαν τροτε'Σιτική; έργτζσίας.

Γενικό; Διευθυντής I. ΛΟΒΕΡΔΟΣ


