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Καλλιτεχνικοί έκ&έσεις, ύπό Κ.
Τά 'Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σολωμοϋ. Μετά- 

φρασις Σπ. Δέ-Βιάζη .
Αντίλαλοι.
ΟΙ νεκροί τοϋ πολέμου συγγραφείς. 
Ό "Αρης δέσμιος, ύπό Ν. Ιϊαννοπούλου. 
Σημειώσεις ένός μηνάς, υπό Δάφνιδοζ. 
Γράμματα καί Τέχναι.
'Επιστολή πρός τήν «Ιΐινακοθήκην» ύπό Φι- 

λομούσου.
Συναυλίαι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ή πεν&ερά, γελοιογραφία. 
Ό ’Αρης, άργα.ϊο'λ άγαλμα .

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Π.αλαια> σννδρομητή. -Πρό της μεγίστης ί’.τεο" 

τιμήσεως όλων τών έκθοιικών μέσων, χάρτου, στοι
χειοθεσίας, κλισέ, βιβλιοδεσία;. εύρέθηιιεν εις τ<, 
δίλημμα ή νά αϋξήσωμεν εις τό διπλάσιαν τούλάχι. 
στον τήν συνδρομήν ή νά έκδίδωμεν δίμηνα τεύχη. 
Διά νά μή έπιβαρύνωμεν τούς συνδρομητής μας, έ- 
προτιμήσαμεν τό δεύτερον. Ελ πίζομεν ότι ή ύπερ 
ίμησις, ήτις αρκετής ζημίας μα; άφήκε, βαάμηδόν- 
θά έλαττωίΐή καί ταχέως θα έπανέλϋωμεν εις την 
τακτικήν μηνιαίαν έκδοσιν. θ’ άναπληρώσωμεν δέ 
τότε πάσαν ελλειψιν, εις ήν ακουσίως ύπεβλήΟημεν.

Διδακτορι. Ό Άνατόλ Φράνς δέν έχει δίπλωμα 
Πανεπιστημίου. Τό αληθινόν του όνομα είνε Τιμπώ. 
Υίός βιβλιοπώλου. Είς οΰδέν Πανεπιστήμιου έιροί- 
τησε καί όμως θεωρείται άπό τούς με/αλειτέρους 
Γάλλους συγγραφείς. Διατελέσας βιβλιοθηκάριος κα- 
τεβρόχθισε τόμους ολοκλήρους.

θεατροψίλιρ.—'Π Κάρμεν υπήρξε πραγματικοί;. 
Τά άπεκάλυψε μία δικογραφία τοΰ έραστοϋ της εΰ. 
ρεθείσα έσχάτως είς τ’ αρχεία τής Καρδούης.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚ Α ΑΓΓ ΕΛΜΑΤΑ
Είς τό χωρίον Νησί τής Μακεδονίας παρά τ ° 

'Οστροβον άνευρέθη »?.<ί.ξ βωμού φέρουσα τήν έπ*' 
γραφήν: «Τόν δε τόν βωμόν έθετο Μέγας Αλέξαν
δρος- .

Κατηρτίσθη έκθεσις τών έν ΙΙεργάμιρ ΓερμΙΧ* 
νοαυστριάκών καταστροφών κατα την διάρκειαν τοΰ 
πολέμου. Μετεβλήθησαν εις ερείπια κυριολε..τικώς 
τά περίφημα αρχαία ’Ανάκτορα. 'Επίσης καί άλλα 
μνημεία τέχνης όπεστησαν καταστροφής.

Είς Στυλίύα ,ΰρέθη βόθρον αγάλματος τού Δ’ 
αίώνος φέρων επιγραφήν τού γλύπτου ΙΙαυσανίου 
πρός τόν Άσκληπιάδην.mm TPAHEZAΙΗΖ ΕΛΑΑήΟΣ

* ΙΠ^υϋεϊσκ τώ I >* -5 1

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. ίΟ.ΟΟυ.θΟΟ
Άποθεματικόν » 13.000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων. — 
Προεξοφλήσεις. Δάνεια έπί ένεχύρω χρημα
τογράφων καί εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπό
θηκα.— Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα και 
γεωργούς.—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγ
ματος.— Πιστωτικά· έπιστολαί.— Καταθέσε- 
έν όψει καί είς ανοικτόν λογαριασμόν. Κα
ταθέσεις έντοκοι.— Ταμιευτήριού.— Ταμεΐον 
τίτλων πρός φύλαξιν.

ΑΙΑΚΗΗ2ΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Λήι».αρχ«»ς ΆΟηνχίων ϊΖτκζηρύτ 

τετ <>ττ :
’Εκτίθεται εϊς μειοδοτικήν δι’ Ενσφράγι

στων προσφορών δημοπρασίαν ή κατακευή δ- 
πλοτΰπων βιβλίων εισπράζεως δημοτικού < ' 
ρου κα· λοιπών εντύπων άναγκαιοί'ντων αι ν 
συμφώνως πρός τόν κατάλογον καί τά δεν- 
ματα κατατεθειμένα έν τώ Γραφείς» τοΰ Λη ιο- 
τικοΰ φόρου.

'II δημοπρασία γενήσεται τήν 13ην Μα-ί 
ου και ώραν 11 — 12 π.μ. έν μια. τών αίθου 
σών τοΰ Δημαρχείου καί ενώπιον τής Δημαρ
χιακής ’Επιτροπής.

’Εν Άθήναις τή 1 7 Απριλίου 1U19.
Ό Δήμαρχος 
Σ. ΠΑΤΣΙΙΣ

ΤΟΜΟΙ "ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ,,
όλων τών ετών πωλοΰνται εϊς τό γραφεΐόν 
μας αντί δρ. 12 έκαστος. Διά τούς αγοράζον
τας πλήρη σειράν γίνεται έκπτωσις 30 τοΐς ο)ο.

Επίσης πωλοΰνται χρυσόδετα καλύμματα 
τών τόμων, πρός δρ. 3. Φύλλα παλαιά, έκα
στον δρ. 2.

= ΚΛΑΛ!ΤΕΧΝ|ΚΑΙ ΕΧΘΕΧΕΙ^ =

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε
ταιρεία «Κοκ Ρουζ» με- 
τονωμασθεΐσα είς «’Α
νατολήν» έν φανίσθη δΓ 
έκθέσεως, είς τό νέον 
οίκημά τη: — τής όποιας 
μετέσχον ήχ'Ομάς Τέχ
νη» καί Γάλλοι καλ- 
λιτέχναι ευρισκόμενοι 
είς Μακεδονίαν 'II 

Έκθεοις, τής οποίας τά εγκαίνια έτίμησιν δ 
Βασιλεύς, περιέλαβε 145 έργα, δλα διά πρώ
την φοράν εκτιθέμενα και αναγόμενα είς δλας 
οχεδρν τάς έκδηλώσεις τή; τέχνης — έλαιογρα- 
φίαι,) ύδατογραφίαι, eaux-fortes, σκίτσα, προ 
τομθ[ί, άνάγλυφα.

' ρί Γάλλοι καλλιτέχναι άνήκοντες είς τόν 
στρατόν τής ’Ανατολής είργάσθησαν προχεί- 
ρως. Οί πίνακές των, μικρών διαστάσεων, 
απεικονίζουν κυρίως σκηνάς Μακεδονικά; καί 
τύπους καί τοπεΐα, έκκλησίας καί μοναστή
ρια, χωρικούς “Ελληνας, Τούρκους, Αθιγγά
νους δ,τι προσέπιπτεν είς τήν άντίληψίν των. 
Τά περισσότερα έργα εκθέτουν οΐ κ.κ. Ζόμπ 
(πολεμικά σκίτσα) Ραμώ καί Ριμπέρ. Μία κε
φαλή Άθιγγανίδος πονηρά μειδιώσης τοΰ κ. 
Λαμπέρ καί μ’.α χωριατοπούλα τής Εδέσσης 
τοϋ κ. Ριμπέρ είνε πολύ καλά χαρακτηρι
σμένα!. Άλλά καί σκίτσα τής Αττικής έπί· 
σης έκθέτουν, ώς οί κ.κ. Μπραί τόν Παρθε
νώνα, δ ’Εννεκέ τάς Αθήνας άπό τοΰ Λυκα- 
βητοΰ καί δ Ριμπέρ το Κεραμεικόν, τον κή
πον τοΰ Ζαππείου, τήν χειμωνιάτικων Αττι
κήν ήμέραν και τήν Δύσιν ήλιου άπό τής 
Ακροπόλεως μέ μίαν τεχνοτροπίαν τολμηράν.

Οί “Ελληνες καταλαμβάνουν μέ τά έργα 

των διπλάσιου χώρον, καίτοι δλιγώτεροι τόν 
αριθμόν. Τοΰ κ. Λύτρα δ όποιος εξακολου
θεί νά πειραματίζεται μέ τους’ εξωτισμούς καί 
τήν άσάφειαν ή τις αποτελεί σκάνδαλον είς τδ 
Κονσέρτο τό καλύτερον έργον είνε τό πεύκο 
τοΰ Χωματιανοΰ, ύπό τόν δρον νά τό βλέπη 
κανείς έξ ικανής άποστάσεως. Ήγοράσθη ύπό 
τοΰ Δήμου, δ όποιος έχει ευτυχώ; εύρεία. αί
θουσας . Ό κ. Περιβσλαράκης εξελίσσεται 
δλοέν ίκανοπ .ιητικώτατα. 'Η ΙΙοζα και ή 
Άνάγνωσι; είνε πολύ καλά. Τοΰ κ. Βυζαντίου 
μόνον τό Γυμνό ξεχωρίζει Ό κ. Όθωναΐος 
εκθέτει βράχους έπ: θαλάσσης τούς όποιους 
φωτίζει έντονον φώς δύσεως. Ο κ. Στεφανό- 
πουλος παρουσιάζει τοπεΐα, τά όποια καλύτε
ρα νά έλειπαν διότι δέν εκφράζουν τίποτε. Οί 
Κογεβίνας καί Μαλέας εμφανίζονπαι μέ έργα 
πολύγνώριμα έκ ιής τεχνοτροπίας των, τής νε
ωτεριστική;. Τοΰ κ. Τριανταφυλλίδου τό τσο
πανόπουλο καί τό εσωτερικόν οικίας είνε καλά. 
Ό Φωκάς ύπερέχει ό'λων τών τοπειογράφων.

Μετά μακράν εκλειψιν έκ τών εκθέσεων 
ένεφανίσθη δ ώραιογράφος τών Άτθίδων κ. 
II. Μαθιόπουλος. 'Επτά πίνακας έκθέτει 
κρητιδογραφίας δΓ αίθούσας καλού κό·^ 
σμου προωρισμένας. Είνε προσωπογραφία! κα 
σιλουέται τών κυριών X. Καλβοκορέση,Άλιοτι. 
Άλ. Μέρλιν,Άποστολίδου, Καρυδιά, μιά προ
σωπογραφία μικρών και ένα γυμνό είς στάσιν 
κάπως άπρεπή.

Είς τά έργα αυτά δλα κομψά μέ εύχαρί- 
στους είς τήν δρασιν χρωματισμούς κυριαρχεί 
μία έξιδανίκευσι.;, ή δποία αν δέν έχη πολλάς 
σχέσεις μέ τήν αύστηράν τέχνην, έχει όμως 
τό χάρισμα νά έλκύη πελατείαν.

Γλυπτικά έρρα έκτίθενται 10' τοΰ Γάλλου
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Poncet δύο έκφροστικαί κεφαλαί ενός Άναμ- 
μίτου καί ενός στρατιώτου θνήσκοντος, τοΰ κ. 
Ζευγώλη δύο σκίτσα καί τρία ανάγλυφα καί 
τοΰ κ . Τόμπρου προτομή τοΰ φονευθέντος’Αγγ. 
Λάσκαρη καί δύο άλλι». προεκτεθέντα .

Τήν πρώτην ήμέραν έπωλήθησαν έργα 
αξίας Ι-'ιΟΟΟ δραχ. Έπωλήθησαν 20 έργα 
Γάλλων, 'Ελλήνων δέ τών κ. κ. Λύτρα, Μα- 
λέα, Περιβολαράκη, Τριανταφυλλίδου, Φωκά, 
Κογεβίνα καί Ζευγώλη.

♦* *

Ό κ. Ν. Όθωναίος νέαν μετά τήν έν τώ 
«Παρνασσφ» έκθεσιν τών έργων του ώργάνω- 
σεν έν τή αιθούση «Geo», μέ έξήκοντα έπτά 
πίνακας, έκ τών όποιων ούκ δλίγοι νέοι.

Ό κ. Όθωναίος ήγάπησε τήν Ελληνικήν 
φύσιν καί είνε δ πιστός ερμηνευτής της. Μο
λονότι κάμνει υποχωρήσεις τινάς είς τόν Ιμ
πρεσιονισμόν, τά περισσότερα έργα του είνε μέ 
θετικότητα είργασμένα καί έπιμέλειαν.

Μία λίμνη μέ Αντανακλάσεις (άρ . 61) είνε 
άπό τά καλύτερα έν άντιθέσει πρός τό άλλο 
έργον του, τάς ’Αντανακλάσει; βράχων, τό ο
ποίον είνε πλήρες φουτουριστικής άσαφείας.

Τό Ξεκούρασμα τών αλόγων είνε άριοτον 
έπίσης έργον, μέ μεγάλην παρατηρητικότητα 
φιλοτεχνηθέν. Τό Μαντρί, ή ’Επιστροφή, τά 
Σπίτια τοΰ Πόρου, τό Έρημοκλήσι, ή Κλη
ματαριά μέ τήν καθισμένην χωρικήν, ή ποιη- 
τικωτάτη Δύσι; είνε πολύ άνωτέρα άπό τήν’Α
κρογιαλιά (άρ. 24) καί άπό τό Βράδυ —ακρο
γιάλι καί πεύκα— τό όποιον έθεώρησαν μερικοί 
ώ; άριστουργηματικόν ! Τά Ψαράδικα καί ή 
Τράτα είνε αί καλύτεραι θαλασσογραφία! του. 
Αί Σταχυολόγες υπενθυμίζουν τόν δμώνυμον 
περίφημον πίνακα τοΰ Μιλλέ.

Έργα του ήγόρασαν οί κ. κ. Καλλιγάς, 
Μανούσης, Φωτιάδης, Γαζής,Σταθάτος καί άλ
λοι .

* 
* *

Διά πρώτην φοράν έκθέτει συνολικώς τό 
έργον του ό κ. Άλ. Χριστοφής. Τελειοποιη
θείς, μετά τάς έν τφ ίοικφ μας Πολυτεχνείφ 
σπουδάς, έν Ιταλία άπέβη είς τών χαρακτη- 
ριστικωτέρων καί έλληνικωτέρων ζωγράφων 
μας. Μετριόφρων, άλλ’ ειλικρινής είς τό καλ
λιτεχνικόν του έργον, έλκύει τήν προσοχήν 
καί τήν έκτίμησιν τών φιλοτέχνων μέ τούς 93 
πίνακάς του. Είνε τριπλή ή καλλιτεχνική του 
έκδήλωσις. Παιδογράφος, θαλασσογράφος, γε
λοιογράφος . ’Εκθέτει καί τινα σκίτσα πολεμι
κά, άλλα παρενθετικώς ούτως είπείν.

*2; παιδογράφος άναδεικνύεται κάλλιστος . 
Ένα παιδί είνε δύσκολον νά άπεικονισθή, 

διότι έχει φυσιογνωμίαν Ανήσυχου άλλά ά- 
θώαν, άπλαστον άκόμη, Απαιτούσαν πολλήν 
ειλικρίνειαν καί φυσικότητα είς τήν άπόδοσιν. 
Άλλά καί είς τήν άπεικόνισιν λαϊκών σκηνών 
τό σατυρικόν πνεΰμά του άβίαστον και παρα
τηρητικόν έκδηλοΟται είς γραμμάς πολύ χα
ρακτηριστικά; .

Τί ζωή καί τί χρώμα είς τά παιδιά τά ή - 
μίγυμνα τοΰ λαού. Τό Μπουκέτο, τά κεράσια, 
τό πρωινό ρόφημα (πεπόνια), τό Καλό ψώ
νιο καρπούζι), δ Σπουργίτης— δχι τό πουλί, 
άλλά τό άστεγο παιδί — τό Φρόνιμο πού κρατεί 
τό άχλάδι, είνε ή άπλή παιδ.κή υπαίθριοί ζωή 
ή Αμέριμνος καί χαρούμενη, μέ Ακρίβειαν καί 
χάριν ζωγραφισμένη . Έκ τών θαλασσογρα
φιών ή Άνάπαυσις τής Κυριακής — βάρκες ψα
ράδικες κάτωθεν τοΰ βράχου τής Καστέλλας, 
είς ένα φώς Άττικώτατον, ποιητικόν καί α
γνόν—καί τό Καλαφάτισμα ε’νε τά καλύτερα, 
δπως έκ τών τοπείων ή ’Επιστροφή άπό τό αμ
πέλι— χωρική άναβαίνουσα τή σκάλα τοΰσπη- 
τιΰ της — καί αί 'Γέσσαρες βρύσεις τής Θεσσα
λονίκης. Έκ τών συνθέσεων, ή «Έμψυχος έ- 
ρημία» φανταστική είκών μ’ ένα παιδί έν μέ- 
σφ μεγάλων βράχων έν πλήρει φωτί καί δ Μι
κρό; πλοιοκτήτης, είνε διακοσμητικοί μάλλον 
πίνακες. 'Ανώτερος είνε ό πίνας «Μετά τό έγ
κλημα» τού ένόχου φεύγοντος έπί καλπάζον- 
τος ίππου μέ τό μαστίγιον Ανυψωμένου. Τό 
«Ερώτημα τής Μαργαρίτα;» Αποτελεί τήν 
Αντίθεσιν, μέ τήν ηρεμίαν τή; προσδοκία;. Ή 
αυτογραφία του είνε Αρκετά κολακευτική διά 
τήν τέχνην του καί διά τόν. . .καλλιτέχνην.Μία 
πολεμική Απεικόνισι; τοΰ Βαλκανοτουρκικοΰ 
πολέμου έν ώρ$ χιονοβροχή; είνε πολύ καλή, 
έν άντιθέσει πρό; τόν άλλον πίνακα τών Σερ- 
βίων.

Εί; τά σκίτσα τά σατυρικά άναδεικνύεται 
προσεκτικό; ήθογράφος. Ή Κουτσομπολιά — 
παγκόσμιον κακόν—είκονίζεται εί; ένα κυρι- 
αρχοΰντα τή; δλη; έκθέσεω; πίνακα. Γρηέ; 
Αφοσιωμένε; εί; τό κακολογείν, άλλη πλέκου- 
σα, άλλη γνέθουσα, άλλη άλέθουσα καφέ, μία 
γειτόνισσα βυζαίνουσα τό μωρό της, παιδιά χά· 
σκόντα άπό περιέργειαν Αποτελούν ένα γυναι- 
κείον συνέδριον στό πεζούλι, σύνηθες εί; τά; 
άποκέντρου; λαϊκά; συνοικίας. Ή Μεγάλη τρι
κυμία— μεθυσμένοι - οί μπιλλιαρδισταί, τό α
λάνι πού σκαρφάλωσε είς τά οπίσθια τή; ά- 
μάξης ποΰ τρέχει, δ μακάριο; Ρωμηός δ ξα
πλωμένος εί; τρία καθίσματα μέ τό τσιγάρο, 
τήν έφημερίδα καί τόν καφέ, είνε θεάματα 
Ανεκμετάλλευτα. Οί μόρτες κατέχουν ξε
χωριστήν θέσιν είς τούς τύπους τής έκθέ
σεω;. Τό χειροβάδισμα, τό σχήμα τής Σελή
νης ποΟ σχεδιάζει ξαπλωμένος δ μάγκας είνε 

χαρακτηριστικά, άπαθανατίζεται δέ >.αί δ συν
οικιακό; καυγάς, Ανδρών είς μίαν ταβέρναν 
5·.ά τό φιλότιμο, καί γυναικών τό ξεμάλλιασμα 
στή βρύσι, παρισταμένων θεατών, κωμικών 
τύπων. Οί φυσιολογικοί έρωτες τών κατοι
κίδιων ζώων, τών σκύλων έν πλήρει ήμέρα 
καί έν μέση δδώ καί τών γάτων τή νύκτα 
στά κεραμίδια δέν διέλαθον τόν εύθυμογράφον 
καλλιτέχνην.

27 έργα τοΰ κ. Χρηστοφή έπωλήθησαν. 
Τά ήγόρασαν οί κ. κ. Μανούσης, Ρολλαίν, 
Μαραθέας, Κιριέρης, Ρουσέλ, Ζνόβ, Πουρής, 
Φραγκόπουλος, Ζωγραφίοης, Παναγιωτόπου- 
λος, Ζάμαρος, θεοδωρόπουλος, ή δ. ΙΙαπαμα- 
νώλη, ή κ. Γεωργαντή καί άλλοι.

♦• *
Διά τά έργα τού κ. Μαζέα έγράψαμεν πρό 

ένός έτους, βτε είς τόν «Παρνασσόν» έξέθεσε 
διακοσίους σχεδόν πίνακας. Καί εί; τήν νέαν 
του έν τή αιθούση τής «Ανατολής» έκθεσιν 
είνε δ ίδιο; ζωγράφο; τής ποιήσεως, τοΰ αι
σθήματος, δ Ανατολιστής ζωγράφος, δ τοΰ 
θαμβού φωτός ή τοΰ έκτυφλωτικού, δ τοΰ πα
ραδόξου καί τοΰ έξωτικοΰ ζωγράφος. Πάντοτε 
έμπρεσιονιστής. Αί έκ Τουρκία; καί Αίγύπτου 
δπου έζησεν, έντυπώσεις του δέν έξηφανίσθη- 
σαν έν τούτοι; καί τώρα δτε ζή ύπό τόν ’Ατ
τικόν ουρανόν. Οί πίνακες του τή; Κων)πόλεω; 
τής Παλαιστίνης, τοΰ Κάιρου παρατάσσονται 
πλησίον εί; τά τοπεια τή; ’Αττική; πρό; ζημίαν 
τών δευτέρων.

Ό κ. Πρόεδρο; τή; Βουλής ήγόρασε τρία 
έργα, τόν Όλυμπον, τήν Άκρόπολιν καί τήν 
άποψιν Κ)πόλεως. Ήγόρασαν έπίσης έργα αί 
δ. Κοτοπούλη, Βαλαβάνη, Καλλιάδου, οί κ.κ. 
Εμπειρικός, Φωτιάδης, Λωράν, Σμυρλής, 
Κουτούπης, Βανδέβρ, Καφαντάρης, Καμπανά- 
κης καί άλλοι, Αξία; 20 χιλιάδων δρ.

*
* »

Ή συγκέντρωσις 150 πινάκων τή; δ. Δα- 
σκαρίδου, γραφέντων κατά διαφόρους εποχά; 
καί είς διάφορα μέρη, παρέχουν πλήρη τήν ει
κόνα— κυριολεκτικά);, προκειμίνου περί ζω
γράφου—τή; Αξίας καί τής παρατηρητικότητος 
τής συμπαθούς καλλιτέχνιδος. Διά πρώτην 
φοράν έπικοινωνεΐ μετά τοΰ πολλοΰ κοινού έν 
ιδία έκθέσει—διότι ή έν Καλλιθέα έγένετο έν 
σιενφ κύκλω φίλων — καί ή έκτίμησις είνε 
πλήρης.

Ύπό δύο κυρίως Απόψεις πρέπει νά τήν 
κοίνωμεν. ‘2; τοπειογράφον καί ώ; συνθέτιδα. 
Αί συνθέσεις της Ανάγονται δλαι είς τήν έπί 
έννέα έτη διαμονήν της έν Ευρώπη καί κυ
ρίως έν Παρισίοις, δπου καί έξέθεσε έργα της. 

Είνε δέ αύτά, τό Δείπνου τών Βρεττανών ψα
ράδων, ή Ίσπαν'.ς χορεύτρια, τό Καμπαρέ, ή 
Μπαλαρίνα, ή 'Ηθοποιός στό καμαρίνι της, 
ή Εκκλησιαστική μουσική,ή Πρωινή τουαλέττα 
τό Νυχτέρι,ή Άποκρηάτικη άνάμνησις.Είς δλα 
αύτά σχεδόν κυριαρχεί ή Γαλλική τεχνοτρο
πία- άλλως τε είνε θέματα τά περισσότερα 
ξένα πρός τήν 'Ελλάδα. Καί σχέδιον έχουν 
προσεκτικόν καί χρώμα θερμόν. Άλλ’ δλων 
τών συνθέσεων καί δλης τής έκθέσεω; άκόμη, 
κυριαρχεί τό έργον τη; «Κοντά στό τζάκι». 
Είνε θαυμασία ή διαφάνεια τοΰ γυμνού σώμα
τος, επάνω στό όποιον συμπίπτουν δύο φωτι
σμοί, δ φυσικός καί δ τεχνητός .

Έκ τών τοπείων πρωτεύουν τά 'Ελληνικά. 
Εί; τήν Αντίθεσιν τήν όποιαν έπεδίωξεν ή καλ- 
λιτέχνις παραθέσασα άναμίξ ξένους τόπου; καί 
Ελληνικούς, κερδίζουν μέ τήν ήρεμίαν τοΰ 
φωτός καί τήν θελκτικήν Απλότητα, οί έλλη- 
νικοί. Ή βρύσι τοΰ Χωριού, τό Χωριό, τό Σπι
τάκι τοΰ βουνού είνε πισταί δσον καί ποιητι
κά1. Απεικόνισε'; τοΰ Αγροτικού βίου. Αλλα 
έργα ξεχωρίζουν, ή Πρωτομαγιά ίορταζομένη 
άπό τά παιδιά—καταλληλοτάτη διά τά σχο
λεία— τό Δάσος τών κορμών, τό ΓεφΟρι τής 
Πορταριάς — ή δ. Λασκαρίδου έχει μίαν προ- 
τίμησιν καί ειδικότητα είς τήν άπεικόνισιν γε- 
φυριών. Έπίσης τά έργα «Μετά τήν βροχήν» 
καθ’ ήν στιγμήν άποσύρονται τά σύννεφα, ή 
Κόκκινη πόρτα καί άκόμη άνώτερον ή Πόρτα 
τοΰ κήπου μέ τό έξωθεν έρχόμενον φώς, ή με
λαγχολική «Παντάνασσα» τοΰ Μιστρά, ή 
Άλτις τή; ’Ολυμπία; μέ τό γραφικόν βάθος 
της, τό Μέγα Σπήλαιον μετά τόν έσπερινόν. 
Έκ τών ξένων τοπείων ή Βάρκες τοΰ Λίνδο, 
δ Μάρνης—δίπλα είς τό όποιον Αντιτάσσει 
τήν φρεσκάδα του τό κατακύανον Φάληρον — 
οί Κήποι τή; Βενετίας, ή παλαιά γέφυρα τοΰ 
Σηκουάνα, είνε τά καλλίτερα. "Εν σχεδίαγρά- 
φηρα μέ τήν πέναν «Μετά τόν χορόν» είνε 
λεπτότατα είργασμένον δεικνΰον έπίσης έπι- 
τυχή τήν έπίδοσιν τής δ. Λασκαρίδου καί εις 
τό είδος αύτό τής γραφικής .

’Αρκετά έργα τη; έπωλήθησαν, Αξίας 18 
χιλιάδων δραχμών, τρία δέ ήγόρασεν έπισκε- 
φθεί; τήν έκθεσιν ή A . Μ . δ Βασιλεύς, τό 
Έπταπύργιον τής Κων)πόλιως, τήν Μονήν 
τής ‘Αγίας Λαύρα; καί μίαν ‘Ελληνικήν Α
κροθαλασσιάν. Άγορασταί άλλοι αί κ. κ. Σα- 
ριπόλου, Καλβοκορέση, Τσιροπινά καί οί κ.κ. 
Δεβίδης, Εμπειρικός, Διομήδης, Κολοκουντής, 
Τσιριμώκος, Παπαναστασίου, Γιάπαπας, Ά- 
θανασάκης, Σοφούλης, Καραμάνος, Δρακού- 
λης κ.λ.π. *

* ♦
Ό λ. Σπ. Βικίτος, δ καθηγητής τής
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Καλλ. σχολής, εΐνε δ τελευταίος έκθέτης τής 
αιθούσης «’Ανατολής». Ό κ. Βικάτος σχεδόν 
ποτέ δέν διωργάνωσε εκθεσιν, αλλά καί τώρα 
μόλις 27 έργα του προσπαθούν νά καλύψουν 
τούς τοίχους δύο αιθουσών. Ό συμπαθής καί 
άγαθός καλλιτέχνης δέν εΐνε γόνιμος εις αύ- 
τοσχεοιάσματα εμπορικής -ρύσεως. 'Ασχολεΐται 
κυρίως είς συνθέσεις καί προσωπογραφίας — 
είδη δύσκολα τής ζωγραφικής τέχνης καί 
είς τά όποια διά τούτο δλίγοι έκ τών ζωγρά
φων μας καταγίνονται.

Έκ τών παλαιοτέρων έργων, συναντά τις 
καί πάλιν τήν «Χειμερινήν Άνάμνησιν», 
τόν Άράπην, άρίστην σπουδήν ήν είχεν είς 
Μόναχον έργασθή, Εις τό ατελιέ καί τό Παι
δικόν πρόγευμα έκτεθέντα είς τό Ζάππειον. 
Έκ τών συνθέσεων του έν γένει, δύο πίνακες 
κυρίως ελκύουν τήν προσοχήν, ή Στοργή τής 
γιαγιάς μέ τήν έγγονοΰλαν της και ή «Χαρά 
τοΰ παππού» κρατοΰντος τόν έγγονόν.Δύο αντί
στοιχα θέματα άντιθέσεως είς έκφρασιν φυ
σιογνωμίας . Τό δεύτερον εινε δ ωραιότερος 
πίναξ τής έκθέσεως — σύνθεσις καί προσωπο
γραφία συγχρόνως. Τό contrasto μεταξύ τής 
γεροντικής κεφαλής μέ τά χαμηλωμένα βλέ 
φαρα καί τής παιδικής μέ τά ολάνοικτα ζωηρά 
μάτια, ό ζωγράφος απεικόνισε μέ πολλήν δύ- 
ναμιν . Τό ’Εσωτερικόν ατελιέ εινε μία σπουδή 
φωτισμού τεχνικωτάτη. Έκ τών σπουδών κε
φαλής, ή τής μητρός του εΐνε αξιοσημείωτος 
διά τήν ήρεμίαν τής μορφής. Κάλλισται προ- 
σωπογραφίαι εΐνε ή τοΰ μακαρίτου Βοττάρου 
καί ή τού κ. ΓΙαπαδοπούλου, γραμματέως τής 
Ίεράς Συνόδου. “Ενα σκίτσο ή «Τυφλόμυιγα» 
υπόσχεται πολλά διά τόν μεγάλον πίνακα τόν 
όποιον έπί τοΰ θέματος αυτού έργάζεται ήδη 
δ καλλιτέχνης.

Καί είς τά τοπεΐα άσχολεΐται κάποτε δ κ. 
Βικάτος καί είς τήν νεκράν φύσιν. Δείγματα 
έπιτυχοϋς έργασίας μάς δίδει τήν Μονήν τού 
Άγ . Μελετίου κ’ έν Nature morte φυσικώτατον.

Είς άλλην αίθουσαν έκθέτει 1 2 έργα της 
ή παρεπιδημούσα ένταΰθα Ρωσσίς ζωγράφος κ. 
Κοβρίγκα. ’Αποδίδει με καλούς χρωματισμούς 
τά τοπεΐα, έκ τών όποιων τό καλλίτερον εΐνε 
τό«’Οστανκίνο»τής Ρωσσίας μέ έπιτυχεΐς άντα- 
νακλάσεις.Καλή καί ή προσωπογραφία Ρωσσί- 
δος κόρης. ’Εκτίθενται καί μερικά σκίτσα τών 
Γάλλων ζωγράφων Λαμπέρ καί Ραμώ. Εΐχον 

καί έν προηγούμενη έκθέσει έκτεθή στερούνται 
δέ δυστυχώς αξίας διά νά τύχουν τής τιμής νά 
τεθούν καί πάλιν υπό τάς όψεις τών θεατών,πλήν 
μιάς προσωπογραφίας Μακεδονοπούλας τοΰ 
Ραμώ.

** *

Ιδού καί εις Έλλην ζωγράφος υπό Γαλ
λικήν μορφήν. Ό κ. ΙΙαΰλος Ροδοκανάκης. 
Γαλλική ή τεχνοτροπία, έκ Γαλλίας αί έμπνεύ- 
σεις, Γαλλιστί καί τό πρόγραμμα άκόμη . Εΐνε 
νέος καί αί νεωτεριστικά! τάσεις εύρον είς τήν 
άντίληψίν του πρόσφορον έδαφος. Εΐνε δ κατ’ 
έξοχήν ζωγράφος τής νυκτός. ’Από τά 60 έρ
γα τά όποια έξέθεσεν είς τήν αίθουσαν τού 
« Ελευθέρου Τύπου» τά περισσότερα εινε νυ
κτερινά! σπουδαί, σκότη καί ήμίφωτα. Τοπεΐα 
— ιδίως δάση—καμπαρέ, θεατρίδια καί κοσμι
κή κίνησις. Έκ τών έργων του — μικρών κατά 
τό πλεΐστον διαστάσεων — μάς έκαμαν ιδιαι
τέραν έντύπωσιν ή «Πρωινή άρμονία», τό καλ
λίτερον όλων, γλυκύτατο? είς φως, αρμονικόν, 
μέ τεχνικήν προοπτικήν . Εΐνε έν ποίημα. Τά 
«Άργυροπράσινα φυλλώματα», τό «Τραγούδι 
τοΰ νερού» μέ τήν έπιτυχή ίντανάκλασιν τών 
κυπαρίσσων καί τόν έκσφενδονιζόμενον πίδακα 
Αποτελούν τήν τριλογίαν τής διακοσμ.ητικής 
ποιήσεως έν τή έκθέσει τοΰ κ. Ροδοκανάκη. 
Πολλήν μυστικοπάθειαν έχουν οί πίνακες του 
«Μυστικόν πρ-.σκλητήριον» καί ή «Νύξ τοΰ 
Πάσχα». Τό πρώτον απεικονίζει είσοδον μονα
στηριού μέ τούς προσερχομένους μοναχούς, 
το άλλο ι·ϊνε μία έκκλησία φώτιζομένη έσω
θεν, ύπό άσιερόεντα κυανοΰν ούρανόν. Νύξ 
Πάσχα όχι βέβαια Ελληνική, διότι λείπουν 
τό κύριον χαρακτηριστικόν, τά γήινα άστρα — 
αί λαμπάδες.

Έκ τών άλλων έργων, αί Εσπερινά) 
άκτΐνες πού φωτίζουν δάσος κορμών, ή Θερμή 
ήμέοα —έν κιτρινόχρωμον τοπεϊον— ό Μύλος 
εΐ/ε έπίσης καλά, έκ δέ τών σκίτσων τών κο
σμικών συναθροίσεων, αί «θεριναί ένδυμασίαι . 
Πολύ πρωτότυπος δ Χορός τού δφεως. Μιά γυ
ναίκα γυμνάζει ένα δφιν ήνορθωμένον κατά 
τό ήμισυ. Υπάρχουν καί τρεις προσωπογρα
φώ—μιάς γυναικός, ένός ποιητού καί ένός φί
λου—έλάχιστα συμπαθητικαί.

Κ.
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Ώ3η για πρώτη λιιτο ργία

Είπε μές τή σιωπή, άπό τα υψη δ Θεός 
τοΰ Σύμπαντος: «”Ας γίνη ό ’Ήλιος» και άπό 
φως έπλημμύρησε τά ατελείωτα πλάτη στη 
παντοδύναμη διαταγή, φλογερός δ Ήλιος. 
Άφ’ δτου στον κόσμο άχτινοβολεΐ, ποιο θαύ
μα όμοιο μέ τάς λέξεις έκείνας είδε ποτέ δ 
κόσμος; Γοργά στ’ αμέτρητα διαστήματα πε- 
τάω ανάερα για νά ρωτήσω τούς αιώνας και 
τό Σύμπαν.

Νά ό κόσμος! Ή! στά προσεκτικά μάτια 
πόσα αντικείμενα μεγάλα, εξαίσια άραδιάζον- 
ται τών περασμένων αιώνων, ποϋ ενωμένα 
στό λογισμό μου λένε θαυμάσια πράγματα! 
Σιή μυστική ράβδο τά νερά ύποτασσόμενα ύ- 
ψώθησαν σέ δύο τείχη καί ένθαρρυνόμενοι άπό 
τοΰ Φαραώ τάς κραυγάς άπό τή μέση έπέρα- 
σαν χιλιάδες πεζοί, χιλιάδες καβαλάρηδες.

Έπειτα τά τείχη, ποΰ ξάφνου σηκώθησαν 
σιό μανισμένο λαό τήν ταφή πριν τού θανά
του έδωκαν, ένφ στή βουή τοΰ κύματος ηχο
λογούσαν οί ‘Ύμνοι ποΰ δ Μωϋσής έψαλλε. 
Έκεϊ στήν έρημο Ραφιδείμ, όπου στόν ήλιον 
δέν χαμογελάει ποτέ ούτε χόρτο,ούτε ρυάκι, δ 
Εβραίος άρχηγός άπό μία πέτρα έκαμε νά ά- 
ναβλύση άφθονο καθαρότατο νερό γιά τό πα
ραπονιάρη Ισραηλίτη.

Καί ού, Ήλιε, ποΰ άκολουθάς τόν απα
ραβίαστο δρόμο, έσταμάτισες στή λαλιά ’Ιη
σού τοΰ Ναυή καί είδες τούς άνθρώιούς του 
να άγριέψουν μέ μανία μεγαλύτερα γιά νά 
χτυπηθούνε μέ τούς Άμαλοχίτας έως 
ου στό χαρούμενο στρατό νά απλώ
σουν τά φτερούγια τής Νίκης καί στ ή νεκρική 
χλωμάδα τού αίματωμένου κάμπου, νά πέση 
ή τρομερή αυθάδεια τοΰ εχθρού.

Θαυμαστά έργα πού σέ μάς, στή σκιά 
τών αίώνων υμνολογούν τή ποντοδυναμία τοΰ 
Θεού, ποΰ, εκεί οπού δ στοχασμός δέν φθάνει, 
στέκει στήν πολύβαθο άβυσσο. Στέκει! Άλλα 
στή μυστική λαλιά, άνοιξε άγιε λειτουργέ, τά 
ολόθερμα χείλι), καί άπό τόν ουράνιο θρόνο 
χωρίς νά τόν άφίση δ Γιος τοΰ αιώνιου Πα
τέρα σέ σένα θέ νάρθη, στόν άγιο ’Άρτο.

"ΑΙ ποιος τού μεγάλου Μυστηρίου τόν ά- 
άκατάβλητο δεσμό μπορεί νά λύση στόν έκ
θαμβο συλλογισμό; Τόν Θεόν, τόν δλόφωτο, 
θά υμνολογώ · μέ τό χρυσοφτερούγισμα τοΰ

Τά ύ.τ· Αριθμόν 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, έ- 
γραψβν ό Σολωμός έν Κρεμώνη μεταξύ τοΰ έτους 
1813 καί τοΰ 1816. 

στίχου. ’Αλλά βλέπω στά πυκνά σκοτάδια ω
κεανό δίχως σύνορα! Λάτρευε καί σιώπα. Έ- 
σιώπησαν καί έλάτρευσαν οί απόστολοι μέ 
εύλάβεια όταν δ Χριστός τούς έδωκε τόν ε
αυτό του.

Νά, όλα τά ουράνια λημέρια διά μιάς 
κρύβουν ένα ωκεανό άπό ανήσυχο φώς, καί α
διάκοπος κρότος βγαίνει δμοιάζοντας μέ φουσ- 
κοθαλασσιά, ποΰ δέρνει τούς βράχους.

Αμέτρητα πλήθη αγγέλων άπ’τοΰ ουρανού 
τά μέρη κατέβησαν κάτω μέ ύλόχαρα κινήμα
τα, καί τήν έρημο γή οπού αναπαύονται εκεί
νοι ποΰ μάς άνοίγουνε τό δρομο τής συμφο
ράς κατοίκησαν τρεχάτα καί μαζωμένα. Καί 
φλογισμένα στήν ό’ψι άπό ουράνιο ζήλο ομό
φωνα μελωδούν τό θαύμα ποΰ δ Υιός τοΰ 
Θεού έκαμε γιά τό ανθρώπινο γένος. Κι’ ολό
θερμο γλυκοθόρυβο έπλήΟαινε όλο καί περισ
σότερο καί οί ουρανοί τό έσυμπλήρωναν καί ή 
σκόνη τών πρώτων πατέρων μέσα στό σκότος 
τοΰ τάφου άναγαλλίασε.

Λειτουργέ θεόφοβε, ψάλλε του μυστηρίου 
τά λόγια, πρόσφερε τοΰ Χριστού τό σώμα 
στό Θεό, ποΰ γιά τήν άγάπη του ήμπόρεσε τό 
θρόνο τού Αιωνίου νά πλησιάση τό πλάσμα, 
ποΰ δέν ήδυνήθησαν δταν ποθώντας μεγαλεί- 
τερη δόξα οί αποστάτες τοΰ ουρανού, έμελε- 
τοϋσαν νά φθάσουν στο μεγάλο θρόνο καί μέ 
τόν Υψηλότατο νά μοιάσουν στή λάιιψι καί 
στη δύναμι.

Γιά αυτούς είναι τώρα βουβή ή παντοτει- 
νή άναγαλλίασις. Είναι βουβή. Καί δέν θά 
Ιδούνε πειά τή σελήνη καί τή χαραυγή νά 
λαμπυρίζουν σιίι αθάνατα πόδια. Εννόησε δ 
Κύριος τών αίώνων, στόν άπρόσιτο θρόνο, Α
τάραχος τόν ύλέθριο λογισμό τών Αγγέλων.... 
Μόλις τό έννόησε άπό τά αιθέρια λημέρια στή 
στιγμή τούς Ιβύθισε στήν άβυσσο.
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Στό ϊδιο ϋέμα

Έστεκε κοντά στήν Αγία Τράπεζα ό ’Α
θάνατος Έρωτας μέ τά μάτια γεμάτα άπό 
ουράνια γλυκάδα. Μαζί του είχε τή φαρέτρα 
καί τή σ ΐτα έκείνη ποΰ έκέντησε τοΰ Άα- 
ρώ>· τά στήθη.

*
• ·

ΉτΟ προσεκτικός στήν δψι ποΰ έχυνε τή 
λαύρα τής πίστης αγνή καί δυνατή καί στόν 
Ύμνο, πού μέ ήχο σεμνό καί ήσυχο διαλαλοΰ- 
σε τής ψυχής τήν ωραία άγνότητα.'

*
* «

Ό λειτουργός στήν Άγια Τράπεζα βάζει



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τα χείλη για τό φιλί καί τόσο ήτο θερμό πού 
ό "Ερωτας γλυκά ^χαμογέλασε καί τό πήρε.

*
• ·

“Επειτα : «'Όταν άφήσης τό θνητό σώμα 
«στά μάγουλά σου θά σοΰ τό δώσω έγόι ό 
ίδιος» είπε, έφυγε καί πήρε τό φιλί στόν Ου
ρανό .
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Στ δ 'ίδιο ϋίμα

Άνοιξες τά χείλη στό μυστικό "Υμνο ποΰ 
καλεΐ εδώ κάτω τόν Αιώνιον Γίδν, τόν ξανά- 
λεγε θαυμάζοντας ό ήλιος καί θερμότερα α
κτινοβόλησε.

#
• ·

Σιωπηλά, προσεκτικά τά άστρα αΐσθάνοντο 
μελωδία στοΰ μυστηρίου 'όν ύμνο. Έπειτα 
καί αυτοί οί ολόφωτοι άτελείωτοι κόσμοι, τόν 
άνέδιναν στον υπέρτατο θόλο .

*
• ·

Τοΰ ουρανού τό ατελείωτο βαθύ δοξάρι ά
πό παρθενική γαλήνη χαμογελούσε, καί ποτέ 
στόν κόσμο δέν έφάνηκε ζωηρότερον.

*-* *
Καί τότε μόνο, ποΰ στό άπέραντο κενό, 

στη φωνή τοΰ Θεού έξαφνα έδοκήθη τό ά
γνωστο βάρος τών Ουρανών καί τοΰ Ήλιου.
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ί’ΐ; έπαινον Ινδ; καταοχευαοτον 
οργάνων τής Δυιικ^ε έκχ/.ηοΐας.

Μόλις σέ είδε άπ’ τό θρόνο της ή Ουρα
νία, πρό τοΰ νά άρχίσης τό έργο, νά τής α
νοίγεις τές αγκάλες σου, βγήκε άπό τές άπει
ρες αχτίνες, δπου είχε τό θρόνο της, περνών
τας τύ μεγάλο καθάριο θόλο.

■$· ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ φ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΝΙΕ

Είς τόν Έλληνογάλλον ποιητήν Άνδρέαν 
Σενιέ άπεφάσισαν οί έν Γαλλία θαυμασταί του 
νά Ιδρύσουν προτομήν έν Παρισίοις καί έν Ά- 
θήναις. Συνελέγη τό άναγκαιον ποσόν, άφι- 
κνεϊται δέ προσεχώς ό ’Ανατόλ Φράνς δπως 
συνεννοηθή μετ’ έπιτροπής Ελλήνων ποιη
τών περί τοϋ καταλλήλου χώρου διά τήν ί'δρυ-

Διάγωνίζοντο τά άστρα μέ τή λάμψι καί 
τήν αρμονία, ενώ έπρόβαινε ή θεά, τή πλέον 
θεία αρμονία, ποΰ γροικούσε στήν απαλή καρ
διά έμενε εντυπωμένη .

*
• ·

Έπειτα σέ 'σέ κατέβηκε ή μεγάλη θεά μέ 
άμβρόσιο φίλημα στήν καρδιά σοΰ έτύπωσε 
τήν αρχέτυπο αιώνια ιδέα τών άστέρων.

** ·<■.
Καί σύ έκαμες τά σοβαρό όργανο νά υψώ

νει τέτοια μεγαλοπρεπή αρμονία στό Θεό, ποΰ 
κάθε άστρο ακούει καί τήν άρμονία του χάνει.
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Τό τριαντύ φνλλο

(Μέ υποχρεωτικές ρίμες)
"Οταν στόν ουρανό έπρόβαινε ή έσπέρα, 

μάννα σπλαχνική τών στοχασμών καί τής ά- 
γνής άγάπης, μπήκα σέ κλειστό μυρωδάτο 
ανθώνα, κοντά στόν ποταμό.

** *
Κι’ έκεΐ μέ προσοχή θωρώ τό τριαντά

φυλλο ποΰ τά πρωτεία έχει άνάμεσα στα ώ- 
μορφα άνθη, ποΰ άκόμα τήν ερωτική κοκκι
νάδα τοΰ κόρφου δέν είχε φανή στό άπληστο 
μάτι.

*
* *

‘Ο Ζέφυρος μέ απαλό φτερούγισμα, χαϊ
δεύει τό παρθενικό κλωνί καί εκείνο, ποΰ θέ
λει ν’ άνοιξη καί φοβείται, σαλεύει τό κεφάλι.

*
* *

’Ανοίγεται τέλος, σαν έρωτεμένο χείλι γιά 
πρώτη φορά καί γλυκά χρωματίζεται άπό τό 
πόθο γιά νά άνοίξη .

(’Ακολουθεί) ' ΣΠ. ΔΕ—ΒΙΑΖΗΣ 

σιν. Ό Σενιέ είχε γεννηθή τώ 1792 έν 
Κων)πόλει άπό πατέρα Γάλλον καί μητέρα 
Έλληνίδα, έκ Κύπρου καταγομένην . Ή ποίη- 
σίς του έλεγειακή καί ειδυλλιακή ήτο μία 
άπήχησις τοΰ άρχαίου Έλλην. πνεύματος, 
άνέφλεξε δέ τόν Γαλλικόν φιλελληνισμόν έν ή- 
μέραις κρισίμοις διά τήν Ελλάδα. Τά φιλε
λεύθερα αισθήματα του τόν ώδήγησαν είς τήν 
λαιμητόμον κατά τήν Γαλλικήν έπανάστασιν.

Έπί τή εύκαιρία τής ίδρύσεως προτομής 
του, νομίζομεν οτι έπιβάλλεται καί ή έν με
ταφράσει Ελληνική έκδοσις τών αγνώστων δι’ 
ήμάς ποημάτων τοϋ μεγάλου ποιητοϋ, εις τάς 
φλέβας τοΰ όποιου Ελληνικόν αίμα έρρεεν . 
‘Ο Σαΐν Μπέβ τόν άπεκάλεσε τόν μεγαλείτερον 
έν Γαλλία κλασικόν ποιητήν άτ.ό τής έποχής 
τοΰ Ρακίνα, ό Βελμόν άποκαλεΐτό ποίημά του 
«La jeune captive» άριστούργημα τής νεωτέ- 
ρας ποιήσεως ό δέ Άνατόλ Φράνς «αρρενω
πήν μεγαλοφυίαν» . Έπίσης καί ή οικία έν 
ή έγεννήθη, ή όποια σώζεται εις τόν Γαλατάν 
τής Κων)πόλεως, πρόκειται νά καταστή Μου- 
σείον περιλαμβάνον δ,τι συνδέεται μέ τήν ζωήν 
του. Είς τούς "Ελληνας τής Κων/πόλεως ανή
κει ή τιμητική αύτή πρωτοβουλία.

Ο ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΔΙΙΙΓΙΙΜΑΊΌΓΡΑΦΟΣ

Τό ’Αμερικανικόν περιοδικόν «Έθνος» 
μάς παρουσιάζει τόν Κλεμανσώ ώς διηγημα- 
τογράφον. Πράγματι, ό Γάλλος πρωθυπουρ
γός, ό.-.Τίγρις έξέδωκε τφ 1903 συλλογήν 
διηγημάτων ύπό τόν τίτλον «Aux Enibusca- 
des de la vie» . Ή πικρία τής ζωής διαπνέει 
τά διηγήματα αύτά· ό συγγραφεύς είνε 
πλήρης άρνήσεως καί πεσσιμ σμοΰ. «Δέν αξί
ζει τόν κόπον νά ζη κανείς τέτοια ζωή . Δέν 
ΰπάρχει είς τον κόσμον τίποτε πού νά όμοιά- 
ζη τήν 'Αρετήν, τήν Σωφροσύνην, τήν Ευτυ
χίαν», αύτά είνε τό συμπέρασμά του. Τό χα- 
ρακτηριστικώτερον διήγημά του είνε τό Ται
ριασμένο ζευγαράκι (Union assortie', έφάμιλ- 
λον τών διηγημάτων τοΰ Γκύ ντέ Μωπασσάν.

ΠΡΟ^ ΤΑ ΟΠΙΣΩ

Τά παλαιά έργα είς τήν ήμερησ·'αν διά- 
ταξιν είς τό Παρίσι. Είς τήν "Οπερα Κώμίκ 
παρεστάθησαν οί Ι’άμοι τοΰ Φίγαρο, οί όποιοι 
είχον νά παιχθ^ΰν άπό τό 1892. Ό κόσμος 
ένθουσιωδώς τό παρηκολούθησεν. Είς τό θέα- 
τρον Άντοάν παίζεται μέ έκτακτον μεγαλο
πρέπειαν ό Άρχοντοχωριάτης τοϋ Μολιέρου. 
Πόσα λησμονημένα άριστουργήματα θά τά 
έβλεπον οί νεώτεροι πολύ ευχαρίστως έπειτα 
άπό πολλά νεώτερα, άηδιαστικά καί κουρα
στικά. Παρήλθε τριακονταετία άφ’ ής δέν 
έπαίχθησαν είς τό Παρίσι ή Απαγωγή άπό 
τό Σεράγιον τοΰ Μόζαρτ, ή Άρμίδα τοΰ Χά- 
θδν, Έλεωνόρα καί τό Φιντέλιο τοΰ Μπε- 
τόβεν, ή Γενεβιέβη τοΰ Σοΰμαν, οί Τρώες καί 
τό Μπενβενοΰτο τοΰ Μπερλιόζ, ή Χτζαμιλέ 
τοΰ Μπιζέ καί άλλα. '11 άναβιωσίς των έπι
βάλλεται καί θά έπλούτει ό έπιχειρηματίας 
όστις θά κατήρτιζε ειδικόν θίασον παλαιών, 
άγνώστων ήδη άριστουργημάτων.

Π I Ν A Κ Ο ® Η ·Κ H

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΓ ΜΑΙΤΕΡΑΙΓΚ
Ό Μωρίς Μαίτερλιγκ ένυμφεύθη τελεταίως 

εις τήν Νίκαιαν τής Γαλλίας μέ μίαν νεαράν 
Γαλλίδα.Έως τώρα, ό Βέλγος ποιητής συνέ- 
ζη μετά τής ωραιότατης ηθοποιού Ζωρζέτ 
Αεμπλάν, ή όποια ύπήρξε δημιουργός τής 
«Μόνα Βάννας» καί τών άλλων έργων του. 
Αί γαλλικαί έφη μερίδες παραλείπουν νά μάς 
άποκαλύψουν πώς έπήλθεν ή διάλυσις τής 
ένώσεως μέ τήν Αεμπλάν. Ό γαμβρός έχει 
ύπερβή πρό πολλοΰ τά πενήντα, ένώ ή νύφη 
αριθμεί μόνον 23 Μαίους.

ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Ή έπιστράτευσις τής ’Αμερικής άπεκά- 
λυψε πληθώραν άγραμμάτων. 700,000 έκ 
τών στρατευθέντων ήσαν τελείως άγράμματοι, 
άλλοι δ’ έλάχιστα γραμματισμένοι. Τώ 1910 
3,510.130 άτομα έν ταϊς ΊΙ. ΙΙολιτείαις ήλι- 
κίας άνω τών 10 έτών, δέν έγνώριζον ούτε 
άνάγνωσιν, ούτε γραφήν .

ΤΙ ΣΤΟΙΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΘΗΡΙΑ

Αί τιμαί τών θηρίων —άς τάς μάθωμεν καί 
αύτάς—ηΰξήθησαν καταπληζτικώς. Εις ιπ
ποπόταμος στοιχίζει 20,000 φρ. ένεκα τής 
δυσκολίας τής συλλήψεως, τής μεταφοράς 
καί τής τροφοδοσίας. Ή καμηλοπάρδνλις 25, 
OnO. Οί λέοντες τιμώνται 12’>0 — 5,000. Αί 
τίγρεις ινδικής φυλής 2.50θ,σιβηρικής 5,000. 
Ό χιμπαντζής 1,250—2,500.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΉ ΜΟΥΣΙΚΗ

Είνε γνωστόν πόσον ή τέχνη τοϋ Μουση- 
γέ του ’Απόλλωνος καλλιεργείται είς τήν χώ
ραν τοϋ Βάγνερ. Κατά τήν διάρκειαν δμως 
τοϋ πολέμου ή μουσική κίνησις είχε χαλα
ρωθώ είς τήν Γερμανίαν. "Ηδη άγγέλλεται 
άναζωογόνησις τής κινήσεως ταύτης. Είς τήν 
Σαξωνίαν δ συνθέτης Χοϋμπερντινκ έγραψε 
νέον μελόδραμα, μέ τόν τίτλον «Γκαουντεά- 
μους». Ό Βείγκάρτνερ αγγέλλει νέαν δπε- 
ρέτταν τό «Σχολείον τοϋ χωρίου» ένώ έτερος 
συνθέτης ό Ρέζνικ, παίζει τό τελευταίον έργον 
του, τόν «Κυανοπώγωνα». Ό περίφημος Στρά- 
ους δέν μένει έπίσης αδρανής. Μετά τήν «Γυ
ναίκα χωρίς σκιάν» έτοιμάζει τόν «Καθρέπιην 
τών ’Εμπόρων» καί άλλοι συνθέται έργάζονται 
πυρετωδώς διά τά διάφορα θέατρα τής πέραν 
τοΰ Ρήνου χώρας.

Ο ΠΛΑΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΓΓΓΡΑΦΕΓΣ

Ό ’Ιταλός ήθοποιός Έρμέτε Τζακκόνι, τόν 
όποιον είδαν οί ’Αθηναίοι είς τόν Κινηματο
γράφον παίζοντα τόν ρόλον τοΰ Όσβάλδου
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τών «Βρυκολάχων» σκέπτεται να προβή εϊς 
μίαν ένδιαφέρουσαν θεατρικήν δοκιμήν: θά 
παραστήση τόν «Φαίδωνα», τόν άθάνατον διά
λογον τοΰ Πλάτωνος περί ’Αθανασίας τή; Ψυ
χής, πιστεύει δέ, δτι ή δοκιμή του θά έπιτύχη .

«Ό «Φαίδων», είπε πρός ’Ιταλόν δημο
σιογράφον, είνε ένα άσύγκριτον πνευματικόν 
δράμα, δπου συνοψίζεται δ) η ή σοφία, δλη ή 
γαλήνη τών Ελλήνων.»

Ποΰ νά έφαντάοθη ό Πλάτων, δτι μίαν ή- 
μέραν θά έγίνετο και θεατρικός συγγραφεύς. . .

ΣΚΕΨΕΙΣ
Δύο πράγματα είνε άχώριστα άπό τό ψέμ- 

μα. Αί πολλά1, ύποσχέήεις και α! πολλά! οι- 
καιολογίαι.

*

Ή ύπερβολική αισιοδοξία μπορεί νά θεω- 
ρηθή ώς έπιπολαιότη;. ΊΙ υπερβολική άπαι- 
σιοδ.ξία είνε ασφαλώς δειλία.

*
Ό περιορισμός ύποτρέφει τόν έρωτα. 
Ή πλήρης έλευθερία τόν φονεύει.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Παρεξηγήσεις γλωσσικά?.
Λέγει εϊς μίαν νεόπλουτου, μία κυρία τοΰ 

κόσμου προκειμένου περί γυμναστικής Ηηλέων
— Ή κόρη μου έχει μανίαν νά γυμνάζε

ται εϊς τόν δίσκον καί τό τραπέζιου ...
— Μπά τό εύλογημένον τό κορίτσι.Καί τό

τε τί θά κάμνη ή καμαριέρα ; . . .
*

Κάποιος μποέμ κληρονομεί μίαν θείαν του. 
— Μέ έσωσεν ή θεία πρόνοια ! φωνάζει. 
— Ή πρόνοια τής θείας σου δηλαδή . . .

*
Έρωτα ή φιλάρεσκος.
— Καί είνε λοιπόν αμαρτία νά ύπερηφα- 

νεύομαι δτι είμαι ωραία;
— 'Αμαρτία δχι, λάθος μόνον ....

*

— Έκάλισα, κύριε, έναν καλλίτερο γιατρό Αυ
τός, ποΰ ήβέλατε, πεθαίνει όλους τούς αρρώστους 
του.

— Μά δέν τόν ήθελα γι', μένα, μωρέ. Γιά τήν πε
θερά μου τόν ήίλιλ.α... 

ραν είς τό μέτωπον καί έπραγματοποίησε τόν 
ύπέρτατον πόθον του .

Ευτυχισμένοι έκείνοι πού πεθαίνουν
ο' ένα πόλεμο δίκαιο"
Ευτυχισμένα τά ώριμασμένα στάχυα 
καί τό Οεοισμένο στάρι.
’Ιδού δ Έρνέστος Ψυχάρης, τού οποίου καί 

άλλος άδελφός έθυσιάσθη επίσης υπέρ τής 
Γαλλίας καί ό όποιος έπεσεν εις μίαν τών 
πρώτων συγκρούσεων είς τά Βελγικά σύνορα, 
δ Ψυχάρης, είς τόν όποιον τό Ελληνικόν αί
μα άνεμιγνύετο μέ τό Κελτικόν καί πού έπα- 
νερχόμενος έκ τών χωρών τού Ήλιου καί τοΰ 
"ϊπνου διά ν’ άκούση πρό τοΰ πολέμου τήν 
ύπό τά δπλα πρόσκλησιν, εύρεν εϊς τήν πα
τριωτικήν προσταγήν τήν άνάπαυσιν ψυχής 
πυρετώδους καί άνησύχου. ’Ιδού ό Αίμίλ. 
Νολλύ, ό λοχαγός Ντετανζέ, ό όποίος μάς εί- 
χεν χαρίσει τόσον τελείας μελέτας περί τών 
ιθαγενών άκροβολιστών καί περί τού άνναμιτι- 
κοΰ λαού, καί ό'στις έκπνέει πρό τών ήμια- 
νοιγμένων Ουρών τής Λωραίνης λέγων εις συ
νάδελφον του «Τί ένδιαφέρει ή ζωή κανενός 
άπό μάς; Τό ουσιώδες είνε νά ζήση ή Γαλλία 
καί νά είνε νικήτρια!»

’Ιδού καί άλλοι άκόμη- ό νεαρός έκεϊνος 
Άρδέννιο; Μάρκελλος Ντρουέ, δστις μέ ένα τό
μον τού Σατωβριάνοου έπί τών γονάτων του 
περιμένει τό σημείον τής δράσεως καί δστις 
Ονειρεύεται ν’ άποκαθαρθή ή γενέθλιος του 
πόλις, τό Σεντάν, άπό μισητήν άνάμνησιν . Ό 
Άνδρέας Λ-αφόν, δστις είχε βάλει εϊς τόν 
«Μαθητήν Ζίλλ» καί είς τήν «Οικίαν έπί τής 

Όχθης» τόσην συγκίνησιν καί άλήθειαν- ό 
Λιονέλ ντέ Ριέ, δ όποιος ήρέσκετο νά έκτυλίσ- 
ση πολυτελείς παρατάξεις στίχων καί δστις ά- 
πέθανεν ώς άνδρείος είς τήν κόλασιν τοΰ δά
σους τοΰ Μελανκούρ ό Ζάν Άλλάρ, ό ποιητής 
τού «Αύριον», δστις ώρκισε τούς μαθητάς τής 
Σχολής ΣαίνΣύρ νά ύπάγουν είς τήν μάχην 
μέτά λευκά των γάντια, δπως άλλοτε ό Ρολ- 
λάνδος καί άφίνων τήν τελευταίαν πνοήν του 
είς τά πεύκα τοΰ Ρονσεβώ, προσέφερε τό γάντι 
του εϊς τόν Θεόν, καί δστις ένώπιον άγριου 
έχθροΰ, άνεζωογόννησε κατά τρόπον ύπερτά- 
της καθιερώσεως παλαιά ίπποτικά έθιμα, τά 
όποια ήρμοζον τόσον εις τήν γενναιότητα τής 
Γαλλίας- δ Ροβέρτος ντ’ Ούμιέρ, τοΰ όποίου 
«‘II τραγωδία τής Σαλώμης» παρασταθείσα 
κατά τάς τελευταία; ταύτας ήμέρας άπό τής 
σκηνής τής «"Οπερα;» έγένετο μεταθανάτιος 
προσφορά πρός τάς δυστυχία; τών άπελευθε- 
ρωθέντων ιιερών καί έ Ζάν Μάρκ Μπερνάρ, 
καί ό Άδριανό; Μπερντράν καί δ Αίμ. Κλερ- 
μόν καί ό Σάρ Δυμά; καί ό Πέτρος Ζιλμπέρ 
καί δ Σάρλ Μύλλερ καί δλοι έκοΐνοι,τών όποι
ων τά ονόματα έχάραξαν εύλαβώς οί κ. κ. 
Φερνάνδος Ντιβουάρ καί Γάστων Πικάρ εις τό 
«Δελτίον τών Συγγραφέων» .

"Ας μή κλαίωμεν πλέον έκείνους οϊτινες έ
δωσαν ούτω τήν ζωήν των διά νά κάμουν τήν 
Γαλλίαν νά ζήση. Δέν θέλουν νά θρηνοΰνται. 
Άς τούς θαυμάζωμεν ώς ήρωας. Άς τούς 
άγαπώμεν ώ; σωτήρας. . . .

01 ΚΗΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣϊΓΓΡΔΦΕΙΟ
ΙΣ Παρισίους είς μνήμην τών 
Γάλλων συγγραφέων τών πεσόν- 
των κατά τόν πόλεμων έτελέσθη 
πρωτοβουλία τής «Εταιρείας 
τών Λογιών ο έν τή Σορβόννη φι
λολογικόν μνημόσυνου έπιβλητι- 
κώτατον,παρουσία τών πολιτικών 
κα’. στρατιωτικών αρχών καί 
αντιπροσώπων τών γραμμάτων 
καί τεχνών.

Ώμίλησαν δ πρόεδρος τής «Εταιρίας τών 
Λογίων» κ. Λεκόντ, ό κ. Λούδ. Πουανκαρέ 
έκ μέρους τών Γαλλικών Πανεπιστημίων, ό κ. 
Μπαρτοΰ έκ μέρους τής Γαλλ. ’Ακαδημίας 
και δ Πρόεδρος τής δημοκρατίας κ. Ραϋμ. 
Πουανκαρέ. Κατά τά διαλήμματα έψάλησαν 
άπό χορού συνθέσεις έπικήδειοι παλαιοτέρων 
καί νεωτέρων μουσουργών καί άπηγγέλθησαν 

ποιήματα τών Άρεκούρ καί Μπουσόρ .
Άπό τόν λόγον τοΰ Προέδρου τής Δημο

κρατίας δημοσιεύομεν τό έξής απόσπασμα:
«Πόσαι σκιαί δέν περνούν έμπρός άπό τά 

λυπημένα μάτια μας! Καί έπί πόσων τάφων 
ή κοινωνία μας δέν πρέπει νά φέρη τό μ-τάλ- 
λιον αύτό τών συγγραφέων τών πεσόντων εϊς 
τΰ πεδίον τής τιμής, τό όποιον ή γενναιόφρων 
πρωτοβουλία τού κ. Μαυρίκιου Μπαρρές σάς 
δίδει τήν ευκαιρίαν ν' άπονείμητε.

’Ιδού ό συγγραφεύς τών «Ό Πεγκύ καί έ- 
γώ» ό χρηστός κα! ειλικρινής Άρ Ρόε, & 
ταγματάρχης Πατρίκιος Μαόν, δστις έπετε 
κατά τόν Αύγουστον τοΰ 1914 εϊς τήν κοι
λάδα τοΰ Βίσσεμπαχ, ιδού ό Ντριάν, θαμμένο; 
εϊς τό χώμα αύτός τής Λωρραί,ης, πού τό ύ- 
περήσπισε βήμα πρός βήμα- ιδού ό ύπολοχα- 
γός Σάρλ Πεγκύ, δστις τήν στιγμήν πού έφ· 
ώρμα κατά τοΰ έχθροΰ προσεβλήθη άπό σφαΐ-

Ο ΑΡΗΣ ΑΕΣΜΙΟΣ
Άρης, ό Θεό; τού πολέμου, ό βροτολοιγύς καί ίώΰ- 

ρος θεό;, ό υιός τού Διό; καί τής Ήρας, Θεός άγριος 
καί αιμοχαρής καί αλλοπρόσαλλος έλέγετο ύπό τινων 
έχων άδελφήν τήν'Ήραν καί υίού; έκ τής’Αφροδίτη; 
τόν Δείμον καί τόν Φόβον.

Παρίσταται έν τή τέχνη έν άκμαία ήλικία πάνο
πλος συνήθως. Ό "Ομηρος λέγει περί αυτού :

*................ΰπ Άρηος πολαμάων».
(Ίλιάς Γ. 128)

Καί άλλαχού :
«· . .Άρηα ώκύτατόΐ1 περ έόντα (->εων 

οί "Ολυμπον εχυνσιν» .
(Όδιίσ. Θ. 330).

Ό "Αρης έπολέμησε πρός τόν Ήρακλέα υπέρ τοΰ 
υίοΰ τοΰ Κύκνου καί ένικήθη ύπ’ αυτού. Κατά δέ τόν 
Γρωϊκόν πόλεμον άντίπαλον έχων τήν Άθηνάν ένικη- 
θή πληγωθείς ύπό τού Διομήδου;, ώ; ένικήθη ή Γερ- 
μκνία ύπό τής συνέσεως τών Συμμάχων. Πεσών δέ 
έξέπεμψε κραυγήν ϊσην πρός χιλίων πολεμιστών.

Χαρακτηριστικόν αυτού ύπό τοΰ 'Ομήρου είναι τό 
έ?ήί:

« Αίει γάρ τοι £ρις τε φίλη, πόλεμοίτε, μά-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χαι τε 
μητρός τοι μένος Ιοτϊν άάοχετον, ονν. επι- 

ειν.τον "Ηρης». 
(Ίλ. Ε. 891).

Έν 'Ρώμη έν τώ έν Θέρμαις μουσείφ ύ« 
πάσχει άγαλμα καθημένου καί άφοπλιζομένου 
ύπδ τοΰ "Ερωτος Εικόνα τοΰ επικαίρου αυ
τού άγάλματος αποστέλλω εις τήν φίλην 
«Πινακοθήκην», τής φωτογραφίας ληφθείσης 
έκ τού περί Έλλ. καί Ρωμαϊκής γλυπτική; 
Γερμανικού συγγράμματος τοΰ Fruwangler καίΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Καρδινάλιος ανιστόρητος,—Μουσεΐον έν διωγμφ. 

— Αί διαφημίσεις γραμματίων καί δανείου.— 
’Εργατική πρωτομαγιά.-Άνθη καί ψηφίσματα.— 
’Ακαδημαϊκοί πού δέν έγιναν.—"Ενα διάταγμα 
τοΰ "Οδωνος.—Μανιφέστου Κορδορούμπα καί 
Συντροφιάς.—ΟΙ Μπολσεβίκοι τής φιλολογίας.— 
Ή Γεωγραφική ‘Εταιρεία καί αί παιδαγωγοί.

ΥΤΟ μάς έλειπε. 
Μετά τούς Βουλγά
ρους διεκδικοΰντας 
κάθε Ελληνικόν, ό 
Ιταλικός ιμπερια

λισμός βουλιμιών 
καί αύτήν τήν ‘Α
γίαν Σοφίαν. 'Ο 
’Ιταλικός βέβαια 
λαός εΐνε αμέτοχος 
τών ιδεολογικών 

αυτών πραξικοπημάτων, άλλα τό Βατικανόν 
δέν έδίστασε διά τού καρδιναλίου Γάσπαρι έν 
συνεντεύξει νά έξαγγείλη δικαιώματα ! ιδιοκτη
σίας έπί. τού χριστιανικού Παρθενώνος. «Διεκ- 
δικούμεν, έφθέγξατο ό πονηρός Γάσπαρι, τήν 
'Αγίαν Σοφίαν, τήν βασιλικήν ταύτην τής α
νατολικής Καθολικής μας λατρείας. Ήτο, λέ
γει δ’ίδιος Γάσπαρι, άρχικώς ναός καθολικός, 
κατέστη ύστερα ναός σχισαατικός, άλλα διά τής 
ένώσεως, ήτις ύπεγράφη είς τήν έν Φλωρεν
τία Σύνοδον, ή 'Αγ. Σοφία έπανήλθεν εις τόν 
καθολικισμόν».

Άπάντησις δέν χρειάζεται είς τόν κ. Καρ
δινάλιον, δστις λησμονεί νά μάς εϊπη καί ποιος 
έκτισε τόν ναόν. (’*)

(*) Λησμονεί έπίσης ότι όταν έξ μήνας πρό τή; 
άλώσεως έν συνελεύσει έντός τής ‘Αγίας Σοφίας ά- 
πεφασίσδη, ΐνα σωδή ή κινδυνεύουσα Έ'.ληνική 
Αυτοκρατορία, νά συ1 λειτουργώσιν ορθόδοξοι καί 
λατίνοι 'ιερείς είς τάς ‘Ελληνικός καί Λατινικός 'Εκ·

Νά έπικαλεσθή μόνον τις τήν έξ "Υψους 

Urlishs. Παρΐσταται ό "Αρης έν τώ άγάλματι 
καθήμενο; έπί τών δπλων του καί ίχων 
τάς χείρας δεδεμένα; διά χειροπεδών. Μεταξύ 
δέ τών ποδών αυτού κρύπτεται δ Έρως .

Είθε δ Θεός νά δέση μέ βαρύτερα; χει- 
ροπέδας οιά τών Συμμάχων τάς χεΐρα; τοΰ 
Πανευρωπαϊκού Άρεω;, ϊνα ή άνθρωπότη; 
άπολαύση τών αγαθών τής Ειρήνης.

ΈνΒ„λφ Ν. 1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ
’Επιμελητής τών αρχαιοτήτων ΘεσσαλίαςΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

βοήθειαν νά φέρη είς θεογνωσίαν τόν όνειρο- 
πόλον αυτόν υπουργόν τών’Εξωτερικών τοΰ Βα
τικανού, τόν έρωτοτροποΰντα πρός τό σεπτόν 
προπύργιον τοΰ Ελληνισμού μετά περισσού 
θράσους.

*
* *Τό Μουσεΐον τής Ιστορικής καί ’Εθνολο

γικής Εταιρείας εινε άπό ένός έτους κλειστόν. 
Ή σοφία τών αρμοδίων τό κατεδίκασεν είς δια
μετακόμισή. Ήτο καλά όπωσδήποτε τοποθε- 
τηυένον εις τό Πολυτεχνεΐον, αλλά τό 'Υπουρ- 
γεΐον —δέν ήξεύρομεν ποιον — ήθέλησε νά τό 
μεταφέρη είς ακαταλλήλους αίθουσας τών Πα
λαιών Άκακτόρων, μολονότι μία μετακόμισις 
προσωρινή — αφού θά έχη τό Μουσεΐον ιδιό
κτητον μέγαρον—θά προεκάλει άναστάτωσιν, 
κινδύνους καί δαπάνην “0,000 δρ. Διατάσσε· 
ται ή Εταιρεία νά περιμαζεύση τά κειμήλτα. 
Άλλ’ ή παραχωρηθεΐσα αίθουσα κατελήφθη 
πρό πολλοΰ άπό τήν υγειονομικήν υπηρεσίαν 
καί έκτοτε τό Μουσεΐον εΐνε κλειστόν. Καί έωρ- 
τάσθη ή ΚΕ' Μαρτίου χωρίς Μουσεΐον καί 
προετοιμάζεται ή Γ Οετηρίς χωρίς νά ληφθή 
φροντίς διά τήν οριστικήν έγκατάστασίν του. 
Ευτυχώς ή Εταιρεία χάρις είς κληροδοτήματα 
δέν έχει ανάγκην νά προστρέξη είς τήν επαι
τείαν ή νά έπικαλεσθή τήν περίφημον προστα
σίαν τού Κράτους. ’Έχει τήν οικίαν Κοζάκη, 
άκατάλληλον, άλλ’ ήτις πωλουμένη θά άποφέρη 
ίκανάς χιλιάδας, τήν περίφημον συλλογήν τού 
Διβανίου καί τδ εσχάτως κληροδοτηθέν είς 
αύτήν υπό τοΰ έκ Τραπεζοϋντος ομογενούς 
’Ακρίτα ποσόν τών 550,000 δρ. μολονότι εΐνε 
άγνωστον τί διεσώθη άπό τού; Μπολσεβίκους 
έκ τής κτηματικής περιουσίας αυτής. Τό 

κλησίας, οί περί τήν ‘Αγίν Σοφίαν συνηγμένοι όρ· 
ΰόδοξοι άπεδοκίμασαν δ·.’ όρων τήν άπόφασιν καί 
έκήρυξαν τόν ναόν μιανϋέντα.Είνε αύτό ή ιστορική 
άξίωσις τών Λατίνων ;

Συμβούλων τής Εταιρείας ας άγοράση έν ο’.- 
κόπεδον καί ας κτίση έν οίκημα, χωρίς ν’ άνα- 
μένη τμηματάρχας ή 'Υπουργούς νά συγκινη- 
θοΰν. Αυτό δέν θά γίνη, άλλά καί δ λαός θέ
λει τό Μουσεΐον του, πρός τό όποιον εγγύτε
ρον φέρεται ή ψυχή του καί φθάνει ή νόη- 
σίς του.

*■* *
Τάς διά τά έντοκα γραμμάτια εικονογρα

φημένος διαφημίσεις, ύπερέβαλον αί διά τό 
Εθνικόν δάνειον, άληθινοΐ πίνακες καλαισθη
σίας καί έμπνεύσεως, ιδίως οί τέσσαρες οί ά- 
ναρτηθέντες εις τήν πρόσοψιν τού Υπουργείου 
τών Οικονομικών. Είς αύτούς προσετέθη καί 
μία καινοτομία. Διαφήμισις διά τής γλυπτι
κής. Μεγάλων διαστάσεων άγαλμα παριστών 
τήν Νίκην, έργον τοΰ κ. Ζευγώλη, έστήθη έ
ξωθεν του αυτού 'Υπουργείου. Έν γένει τό 
τμήμα τής Δημοσιότητος έδωσε ίκανήν έργα- 
σίαν είς τούς καλλιτέχνης, δΓ ιόν επέτυχε μίαν 
διαφή μι σι ν άποτελεσι ι ατι κ ή ν.

»
* *

Οί σοσιαλισταΐ έπρόλαβαν τήν Ίεράν Σύ
νοδον και παρεδέχθησαν τό Γρηγοριαιόν ήμε- 
ρολόγιον, έορτάσαντες ως Πρωτομαγιάν τήν 
18 ’Απριλίου μαζύ μέ τούς Εύρωπαίους, άφή- 
σαντες άθικτον τήν ίδικήν μας Πρωτομαγιάν, 
τήν ποιητικήν καί εύοσμον, τήν οποίαν έψα
λαν οί ποιηται τής παρελθούσης ρωμαντικής 
γενεάς καί τήν οποίαν πανηγυρίζουν κατ’ ά- 
παράβατον έθιμον οί έρασταί. Καί τοιουτο
τρόπως ή εορτή τών άνθέων δέν κατήλθε είς 
τόν πολιτικόν αγώνα. Διά πρώτην φοράν έ- 
ωρτάσθη καί εδώ ή εργατική Πρωτομαγιά. 
Καί ήτο πρωτότυπος εορτή· ή ποίησις έγινε 
διαδήλωσις, τό άνθος ψήφισμα, δ ρεμβασμός 
διαμαρτυρία,τό τραγούδι ζητωκραυγή, τό στε
φάνι μαγκούρα.Τά έργατικά σωματεία έπρεπε 
νά νεωτερίσουν ορίζοντα ημέραν εργατικών 
έκδηλώσεων άλλην εορτήν, τών 'Αγ. Πάντων 
λ.χ. ή τού'Αγ.Παντελεήμονος.

*

"Ολα τάχει ή Ζαφειροΰλα. . .Θά ίδρυθή 
λέει,'Ακαδημία, διότι ή Ελλάς, λέει, θά άπο- 
κλεισθή, λέει, τοΰ Διεθνούς 'Αστρονομικού Συ
νεδρίου διά τόν καθορισμόν τοΰ Ημερολογίου 
έπειδή,λέει, δέν έχει ’Ακαδημίαν. ’Ακαδημίαν 
έχομεν καί πολυτελεστάτην μάλιστα. ’Ακαδη
μαϊκοί δμως ποΰ νά εΰρεθοΰν; "Αλλοτε δτε εϊχο- 
μεν κορυφάς έν τή φιλολογία, τή λογοτεχνίρ 
καί τή επιστήμη ή ’Ακαδημία έθεωρήθη πε
ριττή. Τώρα έγινεν άπαραίτητος. Άλλοτε εϊ- 
χομεν φιλολόγους, ώς τόν Φίλιππον Ίωάννου, 
τόν Κουμανούδην, τόν Κόντον, συγγραφείς 

όπως τόν Ραγκαβήν, τόν Ροΐδην, τόν Άσώ- 
πιον, τόν Βλάχον έν άκμή τότε, τόν Καλλιγάν, 
τόν Βερναοδάκην, τόν Βικέλαν.

Τώρα; Διά τό ’Αριστεΐον —εν άπλοΰν 
μετάλλων—γίνεται τόσος ά/ών καί δέν άπο- 
νέμεται είς ούδένα. ’Αλλά μήπως καί αύτοί 
ποΰ τό έχουν, πλήν έντ ς Βλάχου καί ένός Πα- 
λαμά, θά ήσαν άξιοι δΓ Ακαδημαϊκοί; Λέ
γουν δτι καί νομοσχέδιον εΐνε έτοιμον άπό δ- 
κταμήνου όπως ύποβληθή είς τήν Βουλήν, 
περί ονομασίας 15 Ακαδημαϊκών οί όποιοι 
μετά τών ήδη άριστειούχων νά άποτελέσουν 
τήν ’Ακαδημίαν. Άλλά κατόπιν πολλών ερευ
νών (sic άνεκάλυψαν οί μαιευτήρες τής ’Ακα
δημίας δτι ούτε Β. Δ. κδν δέν άπαιτεΐται, 
διότι υπάρχει, λέγουν, κάποιο έπί Όθωνος έκ- 
δοθέν Διάταγμα τό όποιον «..προυνόει· περί 
’Ακαδημίας. Ημείς άλλοτε συνηγορήσαμεν 
υπέρ συστάσεως τής ’Ακαδημίας. Άλλά τώρα 
άφ’ ένός έξέλιπον οί άξιοι Ακαδημαϊκής έ
δρας, άφ’ ετέρου, δέ διερχόμεθα ήμέρας πο
νηρά;, υπό τό κράτος δέ ανωμάλου καταστά- 
σεω; τοιαΰται σπασμωδικαί αποφάσεις εΐνε 
καταδικασμένοι είς θάνατον, αν μή είς κωμι- 
κοποίησιν. Διότι θά διορισθοΰν Άκα
δημα ικοί, δπως διορίζονται άπό τίνος τμη- 
ματάρχαι, άνθρωποι στερούμενοι οίουδήποτε 
προσόντος. Καί διά τής μεθόδου τοΰ διορι
σμού διόλου παράδοξον νά ’ίδωμεν ’Ακαδη
μαϊκούς, τόν Ψυχάρην, τόν Άννινον, τόν 
Δροσίνην καί τόν Ρήγαν Γκόλφην .

*
• ·

Στό όργανο τών μαλλιαρών ποΰ βρυκο- 
λάκιασε έδημοσιεύθη ένα μανιφέστου 
άπό «ποιητές, συγγραφιάδες καί καλλιτέχνες», 
κωμικώτατα γραμμένο, άπευθυνόμενον είς τούς 
τέσσαρας άνέμο’υς, διά νά μάς βεβαιώση μέ 
τρόπον άρλουμποειδή δτι αή Δημοτικιά έχει 
ολα τά βιολογικά συστατικά γλώσσας πολιτι
σμένης». Τήν άνακάλυψιν δφείλομεν είς τούς 
ύπογραφομενους διαπρεπείς λογίους Ρώταν, 
Χατζάραν, Βελμύραν, Στράγγαν, Καρθαΐον, 
Μυριέλλαν, Φτέρην, Νικήταν, Σαριγιάννην, 
Μυταράκην, Καράντζαν, Μόσχον, ΙΙράτσικαν, 
Κορδορούμπαν καί άλλους όνομαστούς λογο- 
τέχνας. Ή παράθεσις τών ονομάτων εΐνε άρ- 
κετή διά νά άναλσγισθή τις τό μέγεθος τής 
σοβαρότητος τοΰ διαβήματος, τό όποιον άνε- 
στάτωσε κυριολεκτικούς τό Πανελλήνιον. ’Ιδι
αιτέραν συγκίνησιν ήσθάνθησαν οί τρόφιμοτ 
τοΰ Δοομοκαττείου.

* ♦ *
Ή άνασύστασις τής Έλλ. Γεωγραφικής 

Εταιρείας εΐνε γεγονός εύχάριστον, υπό τήν 
αύτήν μάλιστα προεδρείαν τοΰ κ. Πι.παμιχα· 
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λοπούλου. ’Αρκεί νά έπιδιώξη ιούς σκοπούς 
της μέ περισσότερον ζήλον τώρα καί νά έ'χη 
κατεύθυνσιν ώρισμένην. Άνεγράφη οτι σκοπεί 
τήν γεωγράφησιν τών Έλλ. Χωρών, τήν εξα
κρίβωσήν τών έθνικών δικαιωμάτων έπι τών 
αλυτρώτων, περιγραφήν τών παραγωγικών 
δυνάμεων τής χώρας, τήν γνωριμίαν εις τούς 
ξένους τών φυσικών καλλονών και τόν πόλε
μον κατά τών ξένων δίδασκα? ισσών. 'Όλα αυ
τά .’.Ινε πολλά, τό τελευταίου μάλιστα δέν δυ· 
νάμεθα νά έννοήσωμεν ποιαν σχέσιν έχει μέ 
τήν Γεωγραφίαν. Θά έπροτιμώμεν νά ήσχο- 
λεϊτο ή Εταιρεία πρωτίστως μέ τήν εξελλήνισιν

Έ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ ?
ΕΙ Κ Α ΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Τό τμήμα τών Ξένων καί Εκθέσεων τοΰ ύπουρ- 
γείου τής Έθν. Οικονομίας άπεφάσισε νά προβή είς 
διαφήμισιν τών αρχαιολογικών τόπων καί τών φυσι
κών καλλονών μας έν τφ Εξωτερική?.

ΙΙρός τούτο έκάλεσε τούς ζωγράφους, έκ τών 
όποιων προοήλθον οί κ.κ. Ίακωβίδης, Φωκάς, Ε. 
θωμόπουλος, Μαθιόπουλος, Χατζόπουλος, Μαλέας, 
Λύτρας, Περιβολαράκης καί άλλοι όπως ουσκεφθή 
μετ’ αυτών π«ρϊ τοϋ καλλιτεχνικωτέρσυ τρόπου τής 
διαφημίοεως. ΆπεφασίοΟη όπως προκηρυχθή δια
γωνισμός μεταξύ τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών μέ 
δέμα τήν Άκρόπολιν ώς τοπεϊον καί ώς αρχαιό
τητα. Κριτική επιτροπή έξ Ελλήνων ειδικών Οά 
έκλέξη έξ αΰιών 5. Είς τούς ζωγράφους τών 5 αυ
τών έργων Οά άνατεθή νά μεταβοϋν εις πέντε διά
φορα σημεία τής Ελλάδος εξαιρετικού καί φυσιο- 
γραφικοΰ ενδιαφέροντος διά νά τά ζωγραφήσουν, 
αύτά δέ μετά τών 5 πρώτων τής Άκροπόλεως Οά 
χρησιμοποιηθούν διά τούς πρώτους μεγάλους δια
φημιστικούς πίνακας, οί όποιοι θά άναρτηΟυϋν είς 
τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς καί τά μεγάλα ξενο
δοχεία τών μεγαλειτέρων Ευρωπαϊκών πόλεων.

— Οί αξιωματικοί γεωπόνοι προσέφιραν είς 
τόν προϊστάμενόν των στρατηγόν κ. Μ τονιέ άγαλμα 
τής Δήμητρας έκ Πεντελησίου μαρμάρου, έργον τοΰ 
γλύπτου κ. Γ. Δημητριάδου.

— ‘Η διά τό προσεχές έτος επιμελητεία τής 
Διαρκούς Καλλιτεχνικής Έκθέσεω; εξέλεξε πρόε
δρον τόν κ. Μαθιόπουλον, γραμματέα τόν κ. Μα- 
λέαν καί κοσμήτορα τόν κ. Ζευγώλην. Παρουσια- 
σΒεΐσα είς τόν επίτιμον Πρόεδρον τής Διαρκούς κ. 
Σοφούλην τόν παρεκάλεσε νά μεριμνήση περί τής 
ταχυτέρας ανοικοδομήσεως τοΰ περιπτέρου τής 
Έκθέσεως έν τφ προαυλίφ τής Βουλής.

— Παρά Σμυρναϊκή οίκογενείρ ομογενούς εύρέ- 
βησαν δύο παλαιαί προσωπογραφίαι τοΰ άπαγχονι- 

δνομάτων τοπωνυμικών και τήν ύρθοτέραν 
ίστορικώς δνομασίαν καί γραφήν, μέ τήν σύν
ταξιν Γεωγραφίας τή; προκοπής καί χαρτών, 
ών έ'χομεν μεγάλην ελλειψιν. Τώρα μάλιστα 
μέ τήν νέαν διαρρύθμισιν τής Ευρώπης ή έκ- 
δοσις χαρτών επιβάλλεται. Τήν διαφήμισιν 
τών φυσικών καλλονών άνέλαβε τό Ύπουρ· 
γεϊον τή; Έθν. Οικονομίας, διά δέ τάς παι
δαγωγούς τίποτε δέν Οά ή μπόρεση νά κάμη, 
έφ’ δσον οί γονείς άδιαφοροΰν. Ούτε άλλως 
τε είνε αρμόδια διά καθήκοντα παιδαγωγικά.

ΔΑΦΝΙΣ

σθέντος Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'. Ή μία 
παριστρ. τόν Πατριάρχην έν άνΟηρρ. ήλικίρ μέ μού
ρην γενειάδα καί κόμην, ότε ήτο άκόμη Μητροπο
λίτης Σμύρνης. Ή έτέρα παριστφ αύτόν κατά τήν 
έποχήν τής Πατριαρχεία; του.

Αί εικόνες αΰται, έχουσαι ιστορικήν άξιαν καί 
πολύτιμοι άπό άπόψεως τέχνης, ήγοράσθησαν διά 
νά κοσμήσουν τάς αίθούσας τών Πατριαρχείων.

— Ό ’Αστικός Σύνδεσμος τού Παλαιού Φαλή
ρου άνέΟηκεν εις τόν ζωγράφον κ. Παρθένην τήν 
άγιογράφησιν τής νεοτεύκτου εκκλησίας τοΰ Άγ. 
’Αλεξάνδρου. Ό κ. ΙΙαρθένης έζωγράφησε επτά 
άγιογραφικούς πίνακας, τόν °Άγ. Γεώργιον, Άγ. 
Δημήτριον, τήν Μυρτιύιώιισσαν, τήν ‘Αγ. Καλλιό- 
πην, τήν Άγ. Φιλοθέην, τήν Άγ. Βαρβαραν καί τόν 
‘Αγ. Παντελεήμονα καί τάς εικόνας τού Τέμπλου. 
Μέ μίαν τέχνην έχουοαν τά στοιχεία τής Βυζ. παρα- 
δόοεως, χωρίς να άπομακρυνθή τής Ιστορικής σχο
λής προσέδωσε ταύτυχρύνως ύ κ. 11. τήν ίμπνευ- 
σιν τής καλλιτεχνικής του προσωπικότητος.

— Τόν προσεχή ’Ιούνιον διοργανούται έν Πα· 
ρισίοις καλλιτεχνική έκθεσις διάρκειας τριών μηνών. 
Τό ‘Υπουργείον τών ’Εξωτερικών ειδοποίησε τόν 
Σύνδεσμον τόν καλλιτεχνών, όπως τά μέλη αύτοΰ 
άποστείλουν έργα των, Οά παρασχιθή δέ πδοα ευ
κολία διά τήν ταχεϊον, ασφαλή καί δωρεάν απο
στολήν.

— Ό Σύνδεσμος τών ‘Ελλήνων καλλιτεχνών 
άπεφάσισε νά διοργανώσρ έκθεσιν Χριστιανικής 
καί Διακοσμητικής Τέχνης.

— ·Η διά τήν υποβολήν 
άνδριάντος τοΰ Καποδιστρίου 
μέχρι τής 25ης "Ιουνίου. Οί 
άνήλθον εις 10.206. Τό ποσόν 
τοΰ Πανεπιστημίου.

— Είς τόν ζωγράφον κ. Μιχ. Άξελόν άπενε- 
μήΟη παρά τής Γαλλικής Κυβερνήσεως τό παρά
σημου τοΰ ’Αξιωματικοί) τής Ακαδημίας.

προπλασμάτων του 
προθεσμία παρετάθη 
μέχρι τοΰδε έρανοι 
Οά συμ.τληρωθή ύπό

— Είς τήν είσοδον τής Καισαριανής μία τοιχο
γραφία Εύαγγελιστού κατέπεσε καί τά τεμάχια έρ· 
ρίφΟησαν είς τά σκουπίδια. Ήτο έ οίμη νά πέση 
πρό μηνών καί ό ζωγράφος κ. Ζωγράφος, εργαζό
μενος εκεί άντελήφΟη τήν έ.τικειμέιην πτώοιν καί 
ειδοποίησε τούς αρμοδίους, προσεφέρίη δέ νά σιη- 
ρίξϊΐ ιΠν τοιχογραφίαν άνευ ούδεμιας αμοιβής. Ίων 
αρμοδίων ό ύπνος δέν έταράχθη καί οΰτω μία Οαυ 
μασία είκών Βυζαντινής τέχνης έξηφανιοΟη πρός 
δόξαν τοΰ ‘Υπουργείου τής Παιδείας,τό όποιον καί 
τμή ια ειδικόν απέκτησε Βυζαντινών άρχαιοιήιων !

— Άπεφασίσ'Ίη δπως παραχωρηθή εις τόν Σύν
δεσμον τών Καλλιτεχνών γήπεδον τού Δ/.μοσίου 
μεταξύ ’Αστεροσκοπείου καί Άκροπόλεως ϊνα άνε- 
γε.ρθώσι εργαστήρια διά τούς καλλιτέχνας. ‘ΩρίσΟη 
πρός τούτο επιτροπή έ< τών κ.κ. Νικολούδη καί 
Θεοδωρίδου Αρχιτεκτόνων, Τριανταφυλλίδου, Μα- 
γιάση καί Κολογεροπούλου ζωγράφων Τώ εργαστή
ρια Οά είτε άρχαίου ‘Ελλ.καί Βυζαντινού ρυΟμοΰ. Θά 
κτισθοϋν διά δανείου τής Έθν.Τραπέζης, οί δέ καλ- 
λιτέχναι Οά γίνουν ίδιοκτήται διά τοκοχρεωλυτικής 
άποοβέσεως τού δανείου.

_ ‘Η Μεραρχία Σερρών 0ά άνιγείρη ‘ΙΙρώον 
μαρμάρινιον ύ.τέρ τών πεσόντων αγωνιστών της 
κατά τόν λήξαντα πόλεμον έν Σέρραις, είς τόν χώ
ρον δπου άνεγέρθη τό προσωρινόν μνημείον. Πρός 
τούτο προκήρυξε διαγωνισμόν μεταξύ ιών ‘Ελλ. 
καλλιτεχνών πρός συμβολισμόν τών περιστάσεων 
ύφ’ ας συνεκροτήϋη ή μεραρχία καί τών αγώνων οΰς 
δ εξήγαγε.Βραβείον εϊς τό προκριΟησόμενον Οά δοΟή 
1000 δρ θά κριθώσι δέ ύπό ’Επιτροπής.

— Άπεφασίσθη ν’άνεγερΟή έν Πάτραις άνδριάς 
τοΰ Παλοιού Πατρών Γερμανού. Πρός τούτο 0ά 
κατορτισθή επιτροπή, ήτις Οά προβή είς εράνους.

—Ό κ. Πέτρος Άντ. Μαυρομιχάλη:, έγγονος 
τοΰ Πετρόμπεη, έδώρησεν είς τήν ‘Ιστορικήν καί 
’Εθνολογικήν ‘Εταιρίαν συλλογήν 12 είς φυσικόν 
μέγεθος θαυμάσιων, διακεκριμένων ζωγράφων, προ
σωπογραφιών τών Μαυρομιχαλαίων, άπό τοΰ Ίωάν- 
νου Μαυρομιχάλη Σκυλογιάννη τής Έπαναστάσεως 
τοΰ Όρλώφ μέχρι τών ήρωϊκώς πεσόντων Ήλία καί 
Κυριακούλη, μέ τάς πολεμικός των σιολάς.

— Εις τήν αίθουσαν Geo ό θαλασσογράφος καί 
γραμματεύς τής Έθν. Πινακοθήκης κ. Ν. Δ. Καλό- 
γερόπουλος, έξέθεσε περί τούς 60 πίνακας, έκ τών 
όποιων οί περισσότεροι ανάγονται είς διαφόρου? 
πολεμικός έποχάς, τού 1821. τού 1912 1913 καί 
τού 1918.

. — Ό «Σύνδεσμος τών ‘Ελλήνων καλλιτεχνών» 
έσκέφθη νά άποστείλη είς τήν διωργανουμένην ύπ’ 
αύτοΰ έκθεσιν έν Παρισίοις, τα φθινόπωρου, τό μνη- 
μεΐον τή; Άφεντάκη τού Χαλεπά. ‘Η ίδιοκτήτις 
τοΰ μνημείου οικογένεια Γιαννουκάκη οχι μόνον 
έδέχθη προθύμως άλλ’ έδώρησε αύτό είς τό Κρά
τος, δπως μετά τήν έκθεσιν κατατεθή εϊς τήν Εθν. 

Πινακοθήκην καί χρησιμεύση ώς απαρχή νεοελλη
νικής Γλυπτοθήκης. Έπί τοΰ τάφου θά τοπεθετηΟή 
πιστόν άντίγραφον ύπό δοκίμου μαρμαρογλύπτου

—Αναχωρούν προσεχώς είς Ευρώπην ώς υπό
τροφοι τής Κυβερνήσεως όμάς έκ τών νεωιέρων 
καλλιτεχνών, έν οίς οί γλύπται κ. κ. Λ. Δούκας καί 
Α. Σώχος καί ci ζωγράφοι κ. κ. Μπιοκίνης καί Λ. 
Γεραλής.

ΣΤΜΜΙΚ ΤΑ
‘Υπέρ τοΰ τμήματος τών βρεφών τού Πατριωτι

κού ιδρύματος έδόθη εορτή ουγκεντριόσασα έκλε- 
κτόν κόσμον. Έπαίχθη μία μονόπρακτος Γαλλική 
κωμωδία άπό τήν δ. Χρυσούλη καί τούς κ. κ. Ν'έ 
Δατούρ, Καμάραν, Ρουμπέν καί Άλεξανδρόπουλον, 
ό "Αμερικανός λοχαγός κ. Ζέννα έσφύριξε συνο
δεία ορχήστρας, οί άδελφαί Κωνστ. Κυριαζή έπαι
ξαν βιολί καί πιάνο, δ κ. Παπαγεωργίου έσχεδίασε 
διαφόρους γελοιογραφίας, έχορεύθη έν βάλς pondrc. 
Τό ωραιότερου μέρος ήσαν δύο μεγάλοι πλαστικυί 
εικόνες έπί σχεδίου τοϋ κ. ΌΟωναίου, παριστώσαι 
τήν Μεγαλην ‘Ελλάδα καί τής όποιας μετέσχον 50 
κυρίαι καί δεσποινίδες. Τήν ‘Ελλάδα παρέστησεν ή 
κ. Σακορράφου έπί θρόνου καθημένη, τήν περιε- 
στοίχιζον δέ ή Νίκη, ό Πολιτισμός, ή Δόξα, ή Τέχ
νη. αί Έπιστήμαι, τόΘέατρον,ή Μουσική,τά Γράμ
ματα, ή Βιομηχανία καί δλα τώ μέρη τής παλαιός 
καί νέας ‘Ελλάδος μέ τό εθνικόν ένδυμα.

— Κατά τό προσεχές έτος 0ά γίνη έν Παρισίοις, 
μεγάλη έκθεσις εργόχειρων ύπό τήν προεδρείαν 
τής κ. Άβρίλ νιέ Σαίντ Κροά, ήτις έπεσκέφθη άλ
λοτε τήν‘Ελλάδα καί έζήτησε ήδη δπως ά.τοσιαλώ- 
σιν εντεύθεν δσον τό δυνατόν περισσότερα χειροτε
χνήματα.

— ‘Ο διορισθείς καθηγητής τοϋ Πολυτιχνείου 
Γάλλος άρχιτέκτων κ. Έμπράρ κατά τόν έναρκτή- 
ριον λόγον του άφοΰ έτόνισε τήν σημασίαν τής ίδρύ- 
οεως "Αρχιτεκτονικής Σχολής έν Άθήναις, είς τήν 
όποιαν, ώς εί.-ιεν, ή Κυβέριησις είνε διατεθειμένη 
νά παράσχρ δαψιλή τά μέσα τής εΰδοκιμήσεώς της 
έκαμε σύντομον άνακοίιωοιν τής ιστορίας τής "Αρ
χιτεκτονικής άπό τών πρώτων Αίγυπτιακών μνη
μείων μέχρι τών ημερών μας, παρουσιάσας είς φω- 
τειιάς προβολάς τά χαρακτηριστικώτερα μνημεία 
τών διαφόρων εποχών. Καί κατέληξε μέ τήν πεποί- 
Οησιν δτι οί νέοι "Ελληνες αρχιτέκτονες Οά συνεχί- 
σουν τήν υψηλήν παοάδοσιν τών μεγάλων προγό
νων των.

_ Αί «ΆΟήναι» έδημοσίευοαν ανέκδοτον μακράν 
έπιστολήν τοϋ Μιχαήλ Μητσάκη γ^αφεϊσαν πρό 25 
ετών καί άπευθυνομένην πρός τόν κ. Άλ. Μωρά ι- 
τίδην, δστις καί τήν παραχώρησε πρός δημοσίευσιν. 
Ή επιστολή γροφεϊσα έν τή διανοητική άκμή τοϋ 
δυνατού συγγραφέως άναφέρεται είς τήν λογοτεχνι
κήν ζωήν καί είκονίξει τάς ψυχικός διαθέσεις του. 
Έν αυτή εκφράζει μετ’ έλευθεροστομίας τάς σκέ-
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ψεις του διά τήν τότε φιλολογικήν κίνησιν.
— 'Απέθανεν έν Άθήναις ό Ευγένιος Ζαλοκώ- 

οτας, μόνος υιός τοΰ μεγάλου ποιητοϋ, πρώην πρε
σβευτής καί υπουργός τών 'Εξωτερικών. Νεότατος 
ήσχολήθη είς τήν ποίησιν καί τήν φιλολογίαν, γρά- 
ψας ποιήματα καί μελετάς, μετέφρασε δέ έμμέτρως 
τjv »Ρού-υ·—Μπλάς». Ό θανών ήτο συμπαθέστα
το; εις τούς κύκλους τών λογιών.

- 'Απέθανεν έν Άθήναις ό Άνδρέας Παπαδια- 
μαντόπουλος, τέως πρεσβευτής έν Βουκουρεστίφ. 
ΕΙχεν έμφανισθή πρό πολλών ετών ώς λόγιος, γρά- 
φας καί τήν κοινωνικήν μελέτην « Ό σύζυγος τό 
μανθάνει τελευταίος » ή τις ένεποίησε τόιε μεγά- 
λην έντύπωσιν, ώς καί έπιστημονικήν μελέτην περί 
Σωφρονιστικού συστήματος.

— Άπέθα.εν έν Άθήναις έν ήλικίρ 78 έτών έκ 
συγκοπής είς τών παλαιοτέρων άλλά καί κρατίστων 
ηθοποιών, ό Δημήτριος Κοτοπούλης. Ίΐρίθμησε με
γάλος επιτυχίας ώς δραματικός καθ' ήν εποχήν έ- 
μορφοΰτο τό ' Ελλ. θέατρον είς σχολεϊον ήθικής καί 
πατριωτισμού. Είς τά παλαιότερα έργα καί ιδίως 
τόν <·Αόν Καίοαρα τού Βαζάν», τόν «Δόν Κιχώτην» 
έθριαμβευεν, αλησμόνητος δέ Οά μείνη ο»ς Μέγας 
Κωνσταντίνος είς τήν «Φούσταν» τοΰ Ιϊερναρδάκη, 
συ»εργαζόμενος τότε μέ τήν κ. Ευαγγελίαν Παρα- 
σκευοπούλου. Επίσης ώς Μήτρος είς τόν «Άγαπη- 
τικόν τής Βοσκοπούλας· ήτο ακαταγώνιστος. Άλλ' 
ό Κοτοπούλης δέν προσέφερε είς τό θέατρον μόνον 
τήν πλήρη ζωής καί μεγαλύηχον τέχνην του, ής ύ- 
πήρξεν αϋτοδίδακτος. Άλλά. καί ολόκληρον τήν οι
κογένειαν του, μέ τήν κορυφαίαν πρωταγωνίστριαν 
κόρην του δ. Μαρίκαν Κο.οπούλη. Στεφάνους είς 
τήν σωρόν του κατετέθησαν αρκετοί, τόν άπεχαιρέ- 
τησαν δέ ό κ. Κούρτελης έκ μέρους τοΰ σωματείου 
τών ήΟοποιών καί οί κ. κ Πολ. Δημητρακόπουλος, 
Εϋτ. Βονασέρας καί Διον. Ταβουλάρης.

— Είς τήν αίθουσαν τής Ακαδημίας έγένετο ή 
τελετή τής απονομής τοΰ Αριστείου τών Γραμμά
των καί Τεχνών εις τόν μουσουργόν κ Μ. Καλό· 
μοίρην. ΙΙαριοταντο ό αντιπρόεδρος τοΰ ‘Υπουργι
κού συμβουλίου κ. Ι’έπουλης καί δύο μόνον ΰιουρ- 
γοί οί κ. κ. Διομήδης καί Παπαναστασίου, ό αυ
λάρχης κ. Γρυπάρης, έκ τών άριστειούχων δέ μόνον 
οί κ. η. Άννινις, Λαυράγκας, Ίακωβίδης κοί Δρο- 
σίνης. Ό κ. Λαυράγκας άνέγνωσε μή προσελΟόντος 
τ»ϋ εισηγηιοΰ τήν έκθεσιν τής έπί τής απονομής 
τού μεταλλίου επιτροπής,αναλυτικήν τών έργων 
τοΰ κ. Καλομοίρη τοΰ όποιου εγκωμίασε τάς 
ένθουσιώδεις προσπάθειας πρός δημιουργίαν έλλ.η 
νικής μουσικής·. Έκ τών μελοδραμάτων έκρίθη ώς 
άριστον δ «Πρωτομάστορας» καί έκ τών τραγουδιών 
του ή σειρά τών «'Ιάμβων καί Άναπαύστων». Ή 
{κθεσις ήτο συντεταγμένη μετά τίνος άφελείας, έδο- 
γμάτισεν δτι τό έργον τοΰ κ.Καλομοίρη δέν θά κα- 
ταστή λα ι κόν άλλά θά Αποφυγή πάντως τήν δβριν 
τών πλανοδίων όργανοπαικτών, κατέληξε δέ μέ τό 

φαντασμαγορικόν δνειρον τής λειτουργίας τής Άγ. 
Σοφίας.

‘Ο κ. υπουργός τής Συγκοινωνίας κ. Παπαναστα
σίου άναπληρών τόν άπουσιάζοντα συνάδελφόν του 
τής Παιδείας έξήρε συντόμως τήν έθνικήν ερ
γασίαν τοΰ κ. Καλομοίρη καί άνήρτησε είς τόν 
λαιμόν του τό μετάλλιον. *0 κ. Καλομοίρης ώμίλη- 
σε κατόπιν—δυστυχώς είς μαλλιαρήν γλώσσαν — 
περί τοϋ πρώτου άριστειούχου Σαμάρια κυρίως διά 
τήν περί τά τέλη τοΰ βίου του 'Ελληνικήν έργα- 
σίαν του. έκ τής ό τοίας προέκρινεν, έκ μέν τών 
θεατρικών του έργων τήν «Ρέαν· έκ δέ των Ασμά
των τό «Είδύλλιον».

— ‘Ο φιλολογικός σύλλογος <Παρνασσός» προε- 
κήρυξε καί διά τό έτος 1920 τόν πεντάκις ή!η 
τελεσθέντα ποιητικόν Αγώνα τοΰ κ. θ.Φιλαδελφέως, 
μέ δύο χιλιόδραχμα έφέτος βροβεϊα. Θά προτιμη- 
Οώσι θέματα αναγόμενα είς υψηλά καί εθνικά ιδίως 
ιδεώδη, συμβάλλοντα είς τήν έξύψωσιν τής ψυχής 
τοΰ Ελληνικού λαοΰ.

— Είς νέαν πηρασημοβροχήν διεκρίναμεν καί έ- 
λάχιστα όιόματα διανοουμένων. Έλαβον τό παρά- 
σημον οί έν τή ξένη δημοσιογράφο, κ. κ. Τατάνης 
του «'Εθνικού Κήρυκος» τής Ν. ‘Γόρκης, Σ. 
Λιάισης τοΰ «Ταχυδρόμου» Αλεξάνδρειάς, Α. Βαμ- 
βακούσης τής «Κλειοΰς» τοΰ Κα ί-ρου, ό φιλόλογος 
κ. 1. Γρυπάρης καί οί ήθοποιοί κ. κ. θ. Οικονό
μου καί Ν. Ζάνος. ·Ο κ. Λ<άτσης έπέστρεψε τό 
παράσημον.

_ Ύπό τοΰ υπουργείου τής Παιδείας προεκηρύ" 
χθη διαγωνισμός διά τήν καιάληψιν εκτάκτου έδρας 
τής άρχαίας Έλλ. φιλολογίας.

— Τό Δύκειον τών Έλληνιδων έχει πρό πολλοΰ 
καθιέρωση κάθε Πάσχα νά μάς τονώνει τό έ- 
θνικόν αίσθημα μέ τούς έλληνικούς χορούς καί τάς 
ελληνικός ενδυμασίας. Δέν ΰοτέρησεν είς επιτυχίαν 
ή έφετεινή έμφανισις, ήν έτίμησε καί ό Βασι/εύς 
Έχορεύθησαν 12 ειδών χοροί, έκ τών όποιων ό 
Πεντοζάλης, ύ άρχαι κός τών πεπλοφορων, ό 
παριστών τόν θερισμόν Θεσοαλικός, ό Μακεδο
νικός καί ό γραφικός έν εϊδει καντρίλλιας Κρητικός 
(Σούστα) ήρεσαν πολύ. Έκ τών χορευτριών διεκρί- 
Οη διά τήν εξαιρετικήν χάριν καί ζωηρότητα ή 
δεσποινίς Λέλα Μολλά.

‘Η δ. Βαφειάδου έτραγούδησε μέ τήν αισθηματι
κήν καί συγκινοΰσαν φωνήν της τά δημοτικά τρα
γούδια «Τά μάτια τοΰ Δήμου· καί .Παντρεύουν τήν 
άγάπην μου», τήν γνωσιήν ώραιαν Μπαλλάνταν τοΰ 
Λαμπελέτ καί τήν «Φιλημένην» τοΰ κ. Σακελλαρί- 
δου. ·0ς ενδιάμεσον τών χορών έπαίχθη διά πρώ
την φοράν μία διαλογική σκηνή «Νυχ.ερηό τρα- 
γοΰδι». Είνε πεζόν ποίημα τό όποιον, ποιητική 
άδειφ,έγραψε καί έτιτλοφόρησε «Όνειροδραματικόν· 
ό κ. I. Άργυρόπουλος. Τό άκροατήριον δέν ένόη- 
σε σχεδόν τίποτε άπό τήν σκηνήν ούτήν, καί τήν 
έπρόσεξε χάρις είς τό ώραίον παίξιμο τής κ Κοτο

πούλη καί τοΰ κ. Μυράτ. "Ενας Ερωτευμένος Απο
πειράται νά ξελογιάση μίαν ρεμβάζουσαν κόρην νά 
Αντιταχθή κατά τοΰ πατρός της διά νά ένωθούν, 
ένφ ιό βιολί άφίνει παθητικούς ήχους είς τήν άρ- 
χήν καί τό τέλος τής νυκτερινής συνεντεύξεως.

— Απέθανεν έν Άθήναις ό φιλόλογος καί άλ
λοτε λυκειάρχης 'Ιωάννης Δέλλιος, βουλευτής Σερ
ρών. Εκτός άλλων εργασιών του είχε με αφράση 
εί; τήν Βιβλιοθήκην Μαρασλή τήν ιστορίαν τών 
Επιγόνων τοΰ Δρέ υ-σεν. 'Ολόκληρον τήν περιου
σίαν του κα'έλιπεν είς τό "Εθνικόν Πανεπιστήμιου.

— Άπεθανεν ό τέως αρχιμουσικός τής φρουράς 
Αθηνών Βίκτωρ Μαυρόχης έπί 30 έτη ύπηρετήσας 
είς τήν στρατιωτικήν μουσικήν.

— Ή προθεσμία πρός ύποβυλήν τοΰ «Άθηνα ΐ’κοΰ 
τραγουδιού» παρετάθη μέχρι τής 20 Μα-ί'ου. Ή 
Απονομή τών βραβείων Οά γίνη τήν 16 'Ιουνίου είς 
τό θέατρον «’Ολύμπια».

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Έν τή αιθούση τής Άρχ. έιαιρείος δ κ. Άμαν- 

τος συντάκτης τοΰ ‘Ιστορικού Λεξικοΰ ώμίλησε περί 
τών Βουλγάρων έν Μακεδονίφ κατά τόν Μεσαίωνα.

— ‘II κ. Ειρήνη Δημητρακοπούλου—ή Αθηναία 
έν διαλέξει γενομένη είς τό Βασιλ. θέατρον ώμίλη
σε περί τής συγχρόνου Ελληνική; διανοήσεως. Τό 
θέμα έχαρακτήρισε βοθύτη; σκέψεως ώ; πρός τήν 
έθνικήν Αποστολήν, ήν έχουν νά έκτελέσουν οί 
Έλλ. συγγραφείς. Έπέκρινε τήν μίμησιν τών ξέ
νων φιλολογιών, ήτις Αναγκάζει τού; περισσοτέρους 
συγγραφείς νά γράφουν καί νά σκέπτωνται όχι κατ' 
Ατομικόν ή Ελληνικόν τρόπον, άλ'ά ξενικόν καί 
ούχί σύμφωνα πρός τό περιβάλλον.

— Ή κ. Θεώνη Δρακοπούλου έδωσε Απογευμα
τινήν φιλολογικήν είς τό Φουαγιέ τοΰ Βασιλικού 
Θεάτρου ΑφιερωΘέΐσυν είς τόν κ. Παλαμάν Ό κ. 
Η. Βουτυερίδης έκαμε είσήγησιν διά τό ποιητικόν 
έργον αυτού, ή δέ κ. Δρακοπούλου Απήγγειλε ποιή
ματα του, έκ τών χαρακιηρικωτέρων μέ τήν μουσι
κότητα τής φωνή; τη;, Αρκετά ερμηνευτικήν τών 
βαθύτερων αισθημάτων.

— Έν τή συνεδρίφ τής Έτιστη ιονικής έταιρεί-ις 
έκαμον ανακοινώσεις οί κ κ. Γ. Χατζιδάκις, Π. 
Κοντογιάννη; καί Π. Φουρίκης.

— ‘Ο πατριωτικός ποιητής κ. Φ. Πανά; ώμίλησε 
έν τή Έταιρείφ τών «Φίζων τοΰ Λαού» περί τή; 
«Άνά τά έθνη καί τού; αιώνας υφιστάμενη; δι
γλωσσίας», προσπαθήσας νάδώση τήν όρΟοτέραν λο
γικός λύσιν τοΰ γλωσσικού ζητήματο;.

— Είς τήν αίθουσαν τής 'Αρχαιολογικής Σχολής 
ώμίλησε «περί τοΰ 'Ομηρικού ζητήματος, ό διευ
θυντής τής έν Άθήναις Βρετανικής ‘Λρχαιολ. Σχο
λής κ. A. J. Β. Wace. Q Βρεττανός σοφός άιεκεφα- 
λ.αίωσεν έν θαυμαστή συνοψίσει τά κυριώιερα ση
μεία τοΰ πολύκροτου προβλήματος, κατέληξε δέ διά 
τοΰ έπιστημονικοΰ ισχυρισμού ότι αί τελευταίοι 
Αρχαιολογικοί άνασκαφαί διεφώτισαν πλείστα όσα 
πρότερον άγνωστα σημεία τών προ'ΐ'στορικών έκεί- 
νων χρόνων διατιστώσασαι ότι ή γραφή ήτο γνω
στή κατά τήν έποχήν έκείνην, ότι ό πολιτισμός ή- 
κολούθησε διεύθυνσιν έκ νότου πρός βορράν καί 
ούχί Αντίθετον καί ότι τόσον περί τοΰ προσώπου 
τοΰ ‘Ομήρου όσον καί περί άλλων σημείων τής Ο
μηρικής έποποι·ί·ας έπιτρέπεται νά όμιλή τις πλέον 
έπί τή βάσει περισσοτέρων οπωσδήποτε δεδομένων 
τής ίστορι.ής έρεύιης.

— Έν τή αιθούση τοΰ «Παρνασσού» ή φιλόλο
γος κ. Έλμίνα Παντελάκη, τό γένος Ζάννου είς δύο 

διαλέξεις ώμίλησε περί τοΰ έθνικοϋ ποιητοϋ τή; 
Προβηγκίας καί ύμνητοΰ τής ‘Ελλάδος Φ. Μιστράλ. 
Ή όμιλήτοια, διπλωματούχος τής Σορβόννης, Απεί
λησε διά τήν ζωήν καί Ανέλυσε τό έργον τοΰ ποιη- 
τοΰ Έμνημόνει-σε επτά έπικολυρικά έργα του καί 
Ανέπτυξε τήν ύπόθεσιν τοΰ «Καντάλ» θεωρούμενου 
ώς ένος τών Αριστουργηαάτων του. Κατά τάς δια 
/.έξεις ό κ. Τοιτσιλιάνος Απήγγειλε στίχους τοΰ Μ«- 
στράλ, έν ο’ς καί τόν ύμνον πρός τήν ‘Ελλάδα, ή 
δέ Αδελφή τής όμιλητρίας δεσποινίς Λουκία Ζάννου 
έψαλε άσματα έκ τών ποιημάτων του καί τής «Μι- 
ρέ·ι·γ».

— Έ-τί τή έθν» -.ή εορτή ώμίλησαν, έν τφ «Παρ
νασσό»» ό Αντιπρόεδρος κ.Κ. Ζέγγελης καί ό ποιη
τής κ. Πολέμης Απήγγειλε πατριωτικόν ποίημα, έν 
τή αιθούση τής Νομικής οχολής ό κ. Κ. Γάδος περί 
του -Ιερού Λόχου άπό τής συστάσεως αύτου έν Ία- 
σίφ μέχρι του ήρω-ι-κοΰ τέλους του έν Δραγατσα- 
νίφ. έν τή μεγάλη αιθούση τιϋ Πανεπιστημίου ό 
καθηγητής κ. θ. Βορέας έξεφόινησε τόν πανηγυρι
κέ ν μέ θέμα «ή Αιώνια Ελλάς». Έξήρε τήν ση
μασίαν τής ‘Ελλ. Ανεξαρτησίας, διέγραψε τήν δρά- 
σιν του Ελληνισμού είς πάσαν έκδήλωσίν του καί 
περιέγραψε τούς Αγώνας τής άποκαταστάσεως τή; 
φυλής.Έν τφ Συλλόγφ τών Τριών Ιεραρχών ό γυ
μνασιάρχης κ. Γιαννοϋτσος ώ.ιίλησε περί τών κει
μηλίων τοΰ Άγώνος έν Μεσολογγίφ, τά όποια κιν- 
δυνεύουσι νά έξαφανισθώσι.

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ <Π·ΝΑΚ08ΗΚΗΝ>
II ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ

Φίλε κ. Διευθυντά,
Παρευρέθην είς τήν τελειήν τής Απονομής τοΰ 

Αριστείου τής Μουσικής καί σπεύδω νά διαμαρτυ- 
ρηθώ δΓ όσα ήτουσα. Ό κ. Καλομοίρης λησμονή 
σας ότι δέν ώμί'ει είς Σύλλογον, άλλ’ είς έπίσημον 
τοϋ Κράτους τελετήν καί έν αιθούση μάλιστα Ακα
δημίας, ό'ΐ δέν ένεφανίζετο ιός λόγιος Αλλ' ώ: μου 
σουργός, ώμίληβεν είς ψυχαρικόν γλωσσοκατσσκεύα- 
σμα,προκαλέσας οΰτω τήν δυσφορίαν τοΰ άκ(ο·τη· 
ρίου.Άπεκλήϋη ΰπότής τόσον συντηρητικής.‘Εστίας» 
βεβήλωσις τό άκουσμα τοιαύιης γλωσσικής δυσαρ
μονίας άπό ένα τόσ ιν φιλότιμον έργάτην τής μου
σικής— μουσική δέ είνε Αρμονία. Πώς νσ ά· 
κούση τις Απαθώς τήν «έξέλιξιν» τής μουσικής Απο- 
καλουμένην ξετύλιγμα καί τήν « ίνάπ υξιν» 
αύτής ξεδίπλωμα; Άλλ’ αν ό κ. Καλομοίρης 
δστις καίτοι φέρων τήν στολήν τοΰ ταγματάρχου 
ύ ιάλληλο; ών τοΰ Κράτους παρέβη ρητήν διάτοξ.ν 
τοΰ Συντάγματος περί τής επισήμου γλώσσης, πώς 
"ό Υπουργείο* δέν έπρόλοβε τήν παράβσσιν τοΰ 
Συντάγματος καί παραβίοσιν άμα τής αισθητικής ; 
Άλλά μήπως ή έκθεσις τοί είσηγητοΰ κ. ψ.ιρούδα, 
έρσιτέχνου μουσικού - όσης καίτοι υγιής 
δέν προσήλθε καί ήναγκάσθη νά τήν Ανάγνωση ό κ. 
Λαυράγκας — δέν ήτο Ατυχής είς ύφος καί Ακατάστα 
τος είς γλώσσαν; Διό καί φρονίμως ποιων ό κ. 
Λαυράγκας άπενίψατο τάς χεϊρας διαμαρτυρήσεις 
έπί τή Αναγραφή ότιίιπ’αύτοΰ συνετάχθη ή έκθ. σις.

Ευτυχώ; ό κ. Καλομοίρης μάς άπ-ζηιιίωσεν ώ; 
μουσουργέ»; είς τήν Απογευματινήν συναυλίαν του. 
Έκεϊ ώμίλησε καλλίτερα Από κάθε κριτικήν ή έμ· 
πνευσις καί τό μέλ.ος. Καί νομίζομεν ότι ή άπονο
μή τοΰ διά τήν μουσικήν μεταλ.λίου δέν πρέπει »ά 
γίνεται έν αιθούση καί έν τελ.ετή λόγων, άλλ' έν 
συναυλίφ κατόπιν τής έκτελέσεως συνθέσεων τοΰ 
τιμωμένου μουσουργού. Φιλόμουαος
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βαρύτονος κ. Γ. Βλαστάρης. Ήκούσθη καί 
πάλιν ευχαρίστως ή συμπαθής φωνή του καί 
έξετιμήθησαν αί πρόοδοί του. Τής συναυλίας 
μετέσχον ή τελειόφοιτος τού κλειδοκύμβαλού 
δ. Λασιτοπούλου, ήτις έπαιξε Αίστ καί Σοπέν 
καί ή μαθήτρια τοΰ βιολιού δ. Στερογιάννη 
τής όποιας ή πρώτη έμφάνισις ύπήρξεν ικα
νοποιητική.

* ·
Κατά τήν τετάρτην συναυλίαν τής Στρατιω

τικής ορχήστρας έπαίχθη ή 'Ηρωική συμφωνία 
τοΰ Μπετόβεν τήν όποιαν ήκούσαμεν άλλοτε 
άπό τήν όρχήστραν τοΰ 'Ωδείου, ή οποία δια
δοχικής μάς έδωσε τάς καλλιτέρας συμφωνίας 
τοΰ μεγάλου Διδασκάλου. Ή στρατιωτική 
χορωδία, ήτις έτραγούδησε τήν Χειμωνιάτικη1/ 
σερενάδαν τοΰ Σαίν-Σάνς,άπορον πώς έσφηνώ 
θη εις έν σοβαρόν πρόγραμμα, άφοΰ όχι μό
νον πλήρης δέν ήτο, άλλ’ ούδέ φωνήν έχουν 
οί περισσότεροι ποΰ τήν αποτελούν, εΐνε δέ καί 
κακώς διδαγμένοι.

Τό Κονσέρτο διά πιάνο τοΰ Τσαϊκόφσκη, 
άπό τά χαρακτηριστικότερα έργα τής Ρωσσι- 
κής μουσικής εΐνε καί δυσκολώτατον είς άπό- 
δοσιν. Ευτυχώς ή σΰμπραξις τοϋ κ. Φαραν- 
τάτου έκαμεν ώστε νά άπολαύσωμεν τό θαυμα
στόν κονσέρτο, τό όποιον άπετέλεσε καί τήν 
μεγαλειτέραν επιτυχίαν τού προγράμματος. 
Ό κ. Φαραντάτος άπό τάς ένθουσιώδεις έκ- 
δηλώσεις τοΰ ακροατηρίου ήναγκάσθη νά παίξη 
έκτός προγράμματος καί έν βαλς τοΰ Σοπέν.

Τό Ούγγρκόν έμβατήριον τό Μπέρλτοζ άπό 
τήν Damnation του Φάουστ, τό ζωηρόν καί 
μελωδικόν, έξετελέσθη μέ πολλήν έπιτυχίαν.

Ή έφετεινή έμφάνισις τής δεσπ. Φ. Πα- 
σχάλη μέ πρόγραμμα πλουσιώτατον και εκλε
κτόν υπήρξεν λίαν ικανοποιητική ιδίως εις 
τήν «Manon» καί «Μποέμ» έδειξε τόν πλού
τον τής φωνής της καί αισθητικότητα. Μετά 
τοΰ κ . Μωραίτου έτραγούδησε τό ντουέττο τής 
Καβαλερίας Ρουστικάνας, ό δέ κ. Λυκούδη; 
έπαιξε τέσσαρα τεμάχια. Ή δ. Πασχάλη έν 
τέλει έτραγούδησε τό τραγούδι τής Ρήνας άπό 
τό «Στοιχειωμένο γεφΰρι» τοΰ κ.Σακελλαρίδου 
και τήν Κατάρα τοΰ κ. Καλομοίρη.

Νεαρός Κερκυραΐος βιολιστής, πρό έτους 
άφιχθεις έκ Παρισίων, δπου έσπούδασεν, δ κ. 
Τάσος Νικοκάβουρας έδωσε τήν πρώτην συ
ναυλίαν του, τήν όποιαν έχαρακτήριζεν έκλε- 

κτικότης καί καθ’ ήν έκυριάρχησεν ή Σονάτα 
τοΰ Χέντελ, αί σύντομοι συνθέσεις τοΰ Κρέϊσ- 
λερ καί ή διά πρώτην φοράν έκτελεσθεϊσα 
σονάτα τοΰ Βερατσίνι. Δέν έδειξε βέβαια τέ
λειον παίξιμον, διά τό όποιον χρειάζεται άκό- 
μη σπουδή, άλλ’ εΐνε υποκειμενικόν. Ή δοξα
ριά του ήρεμη καί λεπτή.

*

Εις τήν αίθουσαν τοΰ ’Ωδείου έδωσε συν
αυλίαν ή διπλωματούχος τής Μ. Ακαδημίας 
τεΰ Λονδίνου μέ άνώτατον βραβεΐον δ. ’Αντι
γόνη Παπαμικροπούλου, έλθοΰσα πρός τούτο 
έκ ΙΙατρών, δπου άπό έτών διαμένει. "Εδειξε 
μηχανισμόν έξαιρετικόν, ένα παίξιμον θετικόν, 
άλλ’ δχι καί ατομισμόν. Τάς δύο Ραψωδίας 
τοΰ Αίστ καί ιδίως τήν ύπ’ άριθ. 2 έξετέλεσε 
μετά μεγάλης τέχνης. Τό «Ρυάκι» τού 
Γκρήγκ έχρωμάτισε πολύ καλά. Τήν Καμπα- 
νέλλαν τού Παγανίνι—Αίστ ήκούσαμεν άλλο
τε άπό τόν ζ. Φαραντάτον καί ή δ. Π. δέν 
μάς έκαμε νά λησμονήσωμεν τήν έντύπωσιν 
έκείνην. Τήν ballade τού Σοπέν έπαιξε μετά 
γοργότητος, μή άνταποκρινομέ/ης είς τό αι
σθηματικόν έργον του μεγάλου μουσουργού.

*
* .

Ό κ. Σπ. Φαραντάτος, ό συμπαθής πια
νίστας εις τήν έφετεινήν συναυλίαν του, δο- 
θεΐσαν έν κοσμοπλημμύρα, κατέθελξε μέ τήν 
λεπτότητα, τήν διαύγειαν, τήν ευστροφίαν καί 
αισθητικότητα του-όλονέν άναδεικνύμενα πλεο
νεκτήματα τά όποια άφειδώς έπέδειΐε κατά 
τήν έκτέλεσιν τοΰ έκλεκτοΰ προγράμματος. 
"Επαιξε τό καί άλλοτε ύπ’ αύτού παιχθέν 
Carnavai τοΰ Σοΰμαν, μία άλυσσιν 20 χαρι
τωμένων μουσικών εικόνων, τήν ballade τοΰ 
Σοπέν. τού Scharwenka τό Consort Etude, 
τήν Μελωδίαν τού Ραχμανίνωφ, τόν Χορόν τών 
Μαγ.σσών τοΰ Mac Dowell, τάς Βαριασιόν 
τού Παγανίνι-Αίστ καί δύο Ελληνικά; συνθέ
σεις, τήν «Έδναν» τοΰ πιανίστα κ. Μαργα
ρίτη, λεπτότατο1/ καί χαριτωμένον έργον, καί 
τοΰ κ. Καλομοίρη τήν «Μπαλλάνταν». "Ολα 
έξειελέσθησαν μέ τήν δεξιότητα, ήτις χαρακτη
ρίζει τό/ διακεκριμένο1/ κονσερτίστ.

"Η δ. Κοτζιά έτραγούδησε μέ μίαν εύγε- 
νικήν καί αρμονικήν φωνήν τέσσαρα τραγού
δια, έκ τών οποίων τά δύο τά καί καλύτερον 
άποδοθέντα, ή σαν τού S. de Luca τό «Non 
passo disperar, καί ή «Πιστή καρδιά» τού 
Μπράμς.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ύπό τής αδελφή; τή: π,ιο-όρω; Οανοόση; διευ

θύντρια: τού «Μικρασιατικού ΊΙ μ ε ρ « λ ο- 
γί ου εξεδόθη ό τόμο: τού Ι'.Ηθ, διά τού όποιου 
τερματίζεται ή σειρά τοϋ άρίστου καί μακροβιοτέ- 
ρου τών έπαρχιακών ημερολογίων.Εΐνε ό τόμος αυ
τός έν μνημόσυνου τή; φιλότιμο·· καί φιλομούσου 
ίδρυτρία: Ελένης Σβορώνου. ήτις ήρ/.ισε τήν έκτϋ- 
πωσιν καί έϊέπνευσεν έπί τών τυπογραφικών δοκι
μίων. Κατά συμπτωοιν ο έκδοΟείς τόμο; εΐνε τού 
13ου έτους.

** *
Ύπό τού βιβλιοπωλείου τού κ. Βασιλείου έςεύόθη 

τοΰ Κνοΰτ Χάμσουν ή Βασίλισσα τοΰ Σ α
βά καί δύο ά?.λα διηγήματα, κατά μετάφρασιν τού 
κ. Λ. Κουκούλα. Εΐνε άπό τά χαρακτηριστικότερα 
διηγήματα του Νορβηγού διηγηματογράφον. τοϋ 
διακρινομένου δια ιήν ψυχολογικήν ιδίως δύναμιν.

♦

Ο Δημοχρατιομός τοΰ 'Ελληνας, πολιτική καί 
ιστορική μελέτη τού κ. Γ Φιλαρέτου. ’Επισκοπείται 
τό δημοκρατικόν πολίτευμα ώ; έΐελίχϋη έν τή άρ- 
χαία Έλλάδι καί κρίνονται τά έκ τούτον αποτελέ
σματα.

*♦ 3
• Οδηγός τής ‘Είλάδος 19131919 . όγκωδέστα- 

τος εκ σελ. 1900. καλοτι-πωιίένος. πανόδετος, κατά

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΕΙΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
Α-Α'ΙΊί ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΧΙΙΜΕΡΟΧ Λο. 1.01 1 .«ΙΗ» 
ι^ρ<ι>λιιηιμ ν „ ioo.bg*.*:ioo
KW ΚΙ’ΚΛΟΦΟΡΙΛ Αρ. ΙΟ3,349.ΒΟΟ

— Α'.«*»«> υν τόκον ο)ο Ά έςάμ,ηνκ καε Α 1)2 ojn τά τρε'ι*.ηνα.
'θ τόκος των εενε άπηλλχγμίνος παντός φόρου καέ παντός τέλους. 

—·<;ενε ηγγυηιαένα ύπό τοϋ Κράτους καί υπό τής Έ6ν. Τραπέζης. 
—ΙΙληρώνυνταε αμέσως είς τήν λήςεν των άπό τήν ’«f)v. Τράπεζαν 

κα'ε προεςοφλοΰνταε ύπό τής εΒέας.
—ΜΙεταβΐΚάζονταε fit’ απλής παραίίόαεως είς άλλον, όπως τά χαρ- 

τονοικέβματα η βε’ οπεβϋογραφήσεως όπως αε βυναλλαγριατεΜαέ'. 
'/Αποτελοΰν Πηλαόή ρευστέ»·/ χρήμ,α, πρόχεερον είς χάβε στεγικήν, 
μ-έ τήν δεαφοράν μ,όνον ότε Πίβουν καί τόκον μ,εγαλύτερον άπό κά
βε άλλην κατάθεσεν.

—ΈκΠέζονταε εες ποσά ΙΟΟ, SSOO, 1<><»Ο. 10.000 καε 1ΟΟ χε-

— ΙΙΙΙΛΟΐ’.νΓΑΙ ΚΙΧ ΟΑΑ2Ε ΤΛΪ ΠΟΛΕΙΧ TOV 1<·>.Α· 
Tors ΟΠΟΙ· υΐίΛΙ’ΧΟΙ’Χ Ι ΡΛΙΙΕΖΛΙ "Η 1’ΠΟΚΑ- 
ΤΛΧΤΙΙΜΛΤΛ Τ·*.Α.Π·£ΖΑΙ¥.

μεστο; ϋλης μετά πολλεΰ κόπου συλλεγείσης, έκτην 
φορά- έκδιδόμενος ύπερέβαλεν είς όγκον καί επιμέ
λειαν τούς προηγούμενους τόμους. Διαιρείται εις 
τρία μεγάλα τμήματα. Τήν επίσημον "Ελλάδα, τήν 
’Εμπορικήν 'Ελλάδα καί ιήν Νέαν 'Ελλάδα, έ'ξεταζο- 
ιιένην ΰφ" άλας τάς μορφάς της έμπορικώς, βιομη- 
γανικώς. ίστορικώ:. έπαγγελματικώς κ.λ.π. Ό κ. 
Νικ. Ίγγλέσης κατήγαγεν αληθ ή άΟλον έκδώσας ύπό 
τάς δυσμενέστατα; τών συνθηκών ένα κολοσσιαίου 
βιβλίον.

* *
Ο πόνος τών άν&ρώπιον και τών πραγμάτων·, 

ποιήματα Κ. Κ α ρ υ ω τ ά κ η.
'Αέρα, αέρα! . Τραγούδια πατριωτικά X. Βαρ- 

λ ε ν τ η.
< Φύρδην μίγδην . Τραγούδια τοΰ Bonosenectius 

(ψευδώνυμον νεαρού ποιητοΰ).
«’Αθηναϊκόν Σίκ >. Περιοδικόν τοΰ συρμού.

Τό χρυαό γεφΰπ Φαντασμαγορικόν δράμα Λ. 
Γ α λ α ν ο ϋ.

• Μώμος . Άγχά&ι·. Περίδρομος· σατιρικά 
φύλλα.

Ή Ατλαντίς· εβδομαδιαίο* περιοδικόν ύπό τήν 
διεύϋυνσιν τού κ. Λ. ΚολτΟιάνου. μέ ϋλην ποικίλην 
καί πολλά; εικόνας.

Ό Θρίαμβ >ς · έ,ίδομ ίδιαϊον. ύπό τού κ. Ίω 
Κοκκώνη.



ΛΑΤΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ—ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Η ΑΛΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΙ’ΥΘΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
KAI Υ11Ο 1ΙΟΑΑΩΝ ΑΛΛΗΝ ΚΕΦΑΑΑίΟΙΧθΧ

Κεφάλ-r'ov Μετοχικόν 
ταβεβλημ έν<»ν 

’ζ<-οΒε;».χτίζ«'»·?

Λ·.. 4».000.000
» ί .::οο.οοο
» Ι.Κ20.000

Ε Ρ Γ Α Σ I A I :
— Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεί συνάλλαγμα έπί τοΰ έξωτερικσΰ καί αγοράζει έπιταγάς 

(cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ.
— Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
— Πωλεΐ καί αγοράζει παντός είδους χρεώγραφα καί λαχειοφόρους ομολογίας.
— Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρω κοσμημάτων.
— Δέχεται καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί καταθέσεις ταμιευτηρίου.
— Έν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν εργασίαν τραπεζιτικής εργασίας.

■ ενικός Λ·.ευΟ·σν-ής Λ. ΛΟΙΠΊ'ΛΟΧ

ΑΗΕ10Ϊ Ε0Μ STDΑΟΪ Eil ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ THS EOQS
191S»— ΗΛΜΙΊίΙΪ IX KS-ΛΙ». 1.«00.000 Ι<1Ι*ΛΙΙ

Καθ’έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100.000 γραμμάτια αξίας δραχμών 400.000. Παρέ
χονται κέρδη είς 2.000 γραμμάτια αξίας δραχμών 200.000.

“Εκαστον άκέραιον γραμμάτιου τιμάται δρ. η, δυνάμενον νά διαιρεθή εις τέσσαρα τέταρτα 
γραμματίου τιμώμενα αντί μιάς δραχμής .

Ιάέρδη έκάστης τών κληρώσεων
Κέρδη Έν ολω

1 έξ 80.000 80.000
ι έξ 20.000 20,000
υ άπό 2.500 5,000
6 άπδ 1 .000 6,000

15 άπδ 400 6,000
25 άπδ 200 5,000

1,950 άπδ 40 78,000
2,000 200,000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 24 Φεβρουάριου 1919, ή δεύτερα τή 28 ’Απριλίου 1919 
ή τρίτη 30 ’Ιουνίου 1919, ή τέταρτη 29 Σεπτεμβρίου 1919, ή πέμπτη 24 Νοεμβρίου 1919 
καί ή έκτη 31 Δεκεμβρίου 1919.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων 
δραχμών ίσχύοντα δι’ όλόκληρον τδ κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν εις τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα αντί 1 δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τδ τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντδς τριών μηνών άπδ τής κληρώσεως παραγρά
φονται ύπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Έθνικοΰ Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρδς μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος κατόπιν 
ειδικής μετά τοΰ ‘Υπουργείου τών Οίκονομικώε συμφωνίας, γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου 
άξίας δέκα χιλιάδων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύτών 16 τοΐς ο)ο,είς δέ 
τούς άγοράζοντος διά μιάς έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος είς γραμμάτια ή τμήματα τοΰ 
γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον παρέχεται έκπτωσις 10 τοίς ο)ο, καί είς τούς 
δημοσίους υπαλλήλους^ τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμματίων καί τμημάτων γραμ
ματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τδ Γραφεϊον Λαχείου τοϋ 
Έθνικοΰ Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, ‘Γπουργεϊον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

‘Ο Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Τύποις ΆΟ. Δεληγιάννη 
Όδός Ζήνωνος άρ. 2.


