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■V.

Π€Ρί€ΧΟΜΕΝΑ
Τά Ιιαλικά ποιήματα τοϋ Σολωμον (Συν

έχεια). Μετάφρ^οι; Ση. Δε-Βιάξη.
ΟΙ Νέοι, υπό Ω.
' Χντίλαλοι.
Σημειώσεις ,ένό: μηνάς, ύπό Δάφνιδος. 
Μαργαρΐιαι δημοσιογραφικοί, ύ,τό Άϊιέως. 
Ή πνευματική κίνησις έν Ευρώπη. 
Συνανλίαι.
Ξόβεργες, υπό Άλ. Λάμπη.
Γράμματα καί τέχναι.
Έπιστολαί προ; τήν «Πινακοθήκην .

ΕΙΚΟΝΕΣ

Βινιέτα', ΰπδ Φ. ’ Αριστέως. 
Εί: τό άτελιέ, πίναξ 2’. Βικάιου. 
Διον. Λαυράγκας.

Άρξαμένον άπύ 1ης Μαρτίου έ. ε. 
τοΰ νέου εκδοτικού έτους τή; « Πινακο- 
0ηκη-·>,.ταρακαλ.οΰνται οί αξιότιμοι κ.κ. 
συνδρομηταί τή; «Πινακοθήκης» δπως 
ευαρεστούμενοι άποστείλωσιν άπ’βυθείας 
πρός τήν έν Άθήναις διεύθυνσιν τήν 
συνδρομήν των,οί δέτυχόνκα&υστεροΰν- 
τες αυτήν, καί. τήν τοϋ λήξαντος, καθότι 
ώς έκ τών μεγάλων δαπανών τής έκδό- 
σεως αποβαίνει αδύνατος ή αποστολή 
τοΰ ιρύλλου είς τούς μή προπληροίνοντας 
τήν συνδρομήν των.

,παΡ*δρομής  είς τό προηγούμενου τεύ
χος, δι ούάρχεταϊτό Ιθ' έτος τής «Πινακο- 
”ΤΡ»Κ». έτέθη έν τφ έξωφΰλλω ΙΗ', άντί Ιθ'.

ΤΗΑΕΦΩΝΟΝ
Σπονδαστη.-Διά νά έγγρ.φήτε εί; τήν Κα?? 

σχολήν του Πολυτεχνείου πρέπει νά έχετε άπολυτή-

Ρ γυμνασιακή; τα; ·Ητο Ανάγκη νά 
’.9 "■ προσόν αυτσ, διά νά λείψουν μερικοί άσνγ. 
χωνηνιη ανορθογραφία., Ης ά;-υί σερΐ(,ού„<>οι κ 
λι ιχναι μας είχαν συνειβίση.

Λεξιθήρα. -Διά τήν ετυμολογίαν τών ’Αμπελο
κήπων _ϋιαφωνοΰν οι ίστορισδΐφαι. Ό συνδυα. 
0n-%StO,V- “ί,7ί·“ν· κ'“ Χ,|Π<"'’ ',νε άντιφατ,κός άλλ έξη-εϊται διότι άμφότερα τά είδη τή; βοτάνι- 
κης αυτει υπάρχουν. Κατά τόν κ. ΔιΛγάΓο, ν αύΑ 
είνε η άφορμητής όνομασίας. Ή γνώμη δη πρέπε?

. .ΑΥΥ6λο?'ΐηοι (έκ τού Αγγέλου τού ΜαραΟωνος) βίνε αστήρικτος.
0α^_ °· Νο^λ^1?ί<*βκώ;έ':α’*ί8€υϊν·Ήτο κυρίως 
«βμηνβυτής τού Σαίξπηρ καί τοΰ Γολδόνι. Έκ τώΧ 
νεω τερών, «παίζε εργάτου Ώξιέ καί Αίκάρ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΊόονΘεϊιΙιι τώ 14441

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.000,000
Άπο θεματικόν. . , . 13..000ΌΟΟ

Εχδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.—Προ- 
εξοφλήσεις.—Δάνεια έ~1 ένχχυρφ χβηματο 
γραφών κα. ’μπορευμάτων.—Δάνεια ενυπό
θηκα.— Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γε
ωργούς.—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. 
ΙΙιστωχικαι έπιστολαί.—Καταθέσεις ίν δψε» 
καί είς ανοικτόν λ)σμόν.—Καταθέσεις έντοκοι. 
I αμιευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων ποός φύλαξιν.

ΤΟΜΟΙ
όλων τών ετών πωλοΰνται εις τό γραφεϊόν μα; 
αντί δρ. 12 έκαστος. Διά τούς άγοράζοντας 
πλήρη σειράν γίνεται έκπτωσις 30 τοΐςό)>.

Έπίσης πωλοΰνται χρυσόδετα καλύμματα 
τών τόμων, πρός δρ. 3. Φύλλα παλαιό, έκαστον 
δραχ. 2.

AUEBPTSIS ΔΗΜΟΠΡΑΖΜ

Ο Δήμαρχος 'Αθηναίων διακηρύττει οτι, έκτίδε*  
ται είς μειοδοτικήν δημοπρασίαν έν τώ Δημαρχιακψ 
Καταστήματα καί ενώπιον τή; Δημαρχιακής’Επι
τροπή; τήν 8ην.’Ιουνίου ημέραν Σάββα τον καί ώραν 
11 1)2 π. μ. δι’ενσφραγίστων προσφορών ή κατα
σκευή διαφόοων σημαιών συμφώνως πρός τούς όρους 
τής συγγραφή; υποχρεώσεων τής κατατεθειμένης 
είς τό ’Αρχιτεκτονικόν Τμήμα τοϋ Δήμου.

ΙΙάσα προσφορά δέον νά σ νοδεύηται ύπό έγγυή-ΐ 
σεα>; είς με.ρητά έκ δραχμών ϊό’.ι, ώ; καί ύπό'δείγ
ματος τού χρησιμοποιηΟησομένου υφάσματος.

Έν Άθήναις τή 4 Ιουνίου 1919

Ό Δήμαρχος
ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

Τνποις Δ. X. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Πραξιτέλους 4

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

43
Γιά γάμο

Έδωκε τόν όρκο ή Εϋρύλη κιί άπό τά 
μάγουλα έκρυψε τούς κρίνους j| ζωηρότερη 
πορφύρα. Αύρα, σύ ποϋ τόν ακόυσες, φερε 
τον μέ'τά ολόχαρα γοργά φτερού·,-ια στή Οεα 
’Αφροδίτη.

Θά σέ άκτινοβολήση, στοχαζόμενη τα αγνά 
χαριτωμένα χείλη, ποϋ'έκαμαν τόν ωραίο όρκο 
μέ τές λαμπρότατες ερωτικέ; αχτίδες άπο τών 
αθάνατων ματιών ποϋ τόν κόσμο ζωντανεύουν.

Λαμπερή πετάχτρα. ξαναγύρισε έπειτα μαζί 
μέ τό ζέφυρο και περίφανα πές του γιατί γυ
ρίζει. έστι στολισμένη.

Καί θά ίδής, ευτυχισμένη μηνύτρια. νά φύγη 
άπό φθόνο καί αυτή ή Αύρα, ποΰ έφερε τη 
χουσή κόμη τής Βερενίκης.

44
Σιόν κόμψα Παύλον Μτρχ&την

Τή πρώτη ημέρα, ποΰ θά ιδοϋμε λαμπερό 
τόν ήλιον νά προβαίνη στήν ανατολή, θά κά
μουμε μοναχή καί ήσυχη η φωνή νά βγαίνη 
έκεΐ στα συνηθισμένα νεογέννητα χορταράκια.

Θάτρέχη τό γλυκοβούϊσμα, ως είναι μαθη
μένο, τής ερωτικής παραπονεμένης αύρας καί 
θά ρέη γοργά τό καθαρό ρυάκι, που θέλει νά 
άρμονιθή μέ τό Ζέφυρο, ποΰ ακούε'.·

"Α! ας φαν ή γλήγορα αυτός ό Ήλιος. Πολύ 
άργοπόρησε. ”Α ! ας ξαναγυρίσουμβ στό γλυ- 
κοφύσημα τής αύρας καί στ > γλυκομουρμου- 
ρισμα τοΰ ρυακιού.

Έκεΐ θά πάμε καί έκεΐ καθισμένοι μαζί θά 
τονίσουμε τραγούδι νά μοιάζη μέ τήν αύρα 

ποΰ γλυκοη υσιί.ι-ι καί μέτό ρυάκι, ποΰ γλυκό- 
ιιουομουοίζει.

45
Εις τον ϊδιον )

Ελαφρό φλίφλισμα από τρυφερό κλαράκι, 
ποΰ φυλάει τον τοίχο τοϋ ωραίου ναού, φλοί
σβισμα ρυακιού, ποΰ από τά ίο|·η τής ράχης 
πέφτει γιά νά δροσίση.

Φαίνεται οτι ή βασανισμένη ψΐ'χή τρέφεται 
άπύ τά άγια πράγματα, κι’ όπ απ'τήν πρασι 
νάδα καί άπό τό τρεμουλιαστό ρυά-j, τήν αρ
πάζει καί τιήν ·|έρει στόν ουρανό, όπου είναι 
ή σωτηρία.

Καί τούτος ό τόπος, όπου βασιλεύει ή ησυ
χία, ίσως γιατί ή θρησκεία τόν τριγυρίζει, 
κάνει σκεφτικό κάθε θνητό νοΰ.

’ Ανοιξε λοιπόν τά χείλη σου στό νέο θέαμα. 
Δέν ξέ οί άν τό μάτι εδώ ξανοίγει τό νοΰ, ποΰ 
φοβάται. ή τό χέρι, ποΰ τρέμει.

46

Μάννα ποΰχε χάσει τό παιδί της )
Παιδιά μου, μοιάζετε μέ τόν γυιό μου τό 

γλυκό, ποΰ <> Χάρος μοΰ πήρε '. Ώϊμέ ! έκεΐ ποΰ

') Ό άναφερόμενος ναός είνε ό παρά τήν Δα·,' 
κάδαν. έξωίΐεν τής πόλεως, τή ‘Αγίας Τοιάδο; τη; 
Λαγκάδα; ιιέ μίαν μεγάλην ποιητικήν περγου/.ιαν. 
δπου χάοιν περιπάτου ουχνόταεα ό ποιητής επηγαινε 
μέ έκϊ.εκτούς φίλους, ιδίως μέιόν Μερκάιην. ο .τις 
ήτο ευσεβής μίχω βρησκομανιας δια το δυτικόν 
δόγμα, είε τό όποιον ανήκε. Έκεΐ ο Σολωμος ευ- 
οισκε τήν ήσυχίαν καί πολλάκις μονος αειων επι 
ώρας έγραφε σανέττα καί «μελέτα καια την νεότητα 
του καί μέ/ω τή; εί: Κέρκυραν μεταβασεως του.

) II δέσποινα Ιωάννα Καρρέρ, τύ γένος Μαρ- 
τινέγκου. είχε χάση τόν υιόν της. βλέπουσα δε: έξω
θεν τής ’Εκκλησίας τοϋ ’Λγ. Στέφανου, παρα ιο 
,ιέγαοόν τη-, τούς όμήλικας νέους, εκλαιε. Τούτο 
ΐδών'ί. Σσλωμό; έγραψε τό σονεττο αυτό.

17



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μένετε στη θύρα τοϋ Να ϋ, ξανανάβει ό μη 
τρικός πόνος.

Ώμορφα παιδιά μου, πηγαίνετε στη μανοΰ- 
/α σας πού βλέποντας σας, παρηγοριέται. Μά 
το δικό μου δέ μπορεί, γιατί τά Αποκοιμισμένα 
λείψανά του ό Χάρος τάχει.

ΙΙολυ γληγορα έχασα τήν ε πίδα μου ! Σά 
σήμερα εγυοιάε απ' τό πανηγύρι μέ τή χαρά 
του τραγουδιού καί τοΰ χοοοΰ.

Ιώρα χαμηλώνω το κεφάλι μάνα σάν θωοώ 
καί δείχνω τόση θλίψη ποΰ δέ τολιιάει -·ιά 
τόν γυιό νά μιλή.

47
Εϊζ tuv ΰοναπάρτιμ·

Είδα τή κουρασμένη ανθρωπότητα τοΰ στήν

ΟΙ Μ Ε Ο I

αναρχική.

ΝΕΑ γενεά, ή ψιλολο
γούσα, ήρχισε νά γίνε
ται ενοχλητική. Επήρε 
ενα ολισθηρόν κατήφο
ρον καί βασταμοΰς δέν 
έχει. ΙΙάσχουσαάπό καλ- 
πάζουσαν ξενομανίαν, 
καθίσταται όσημέραι α
κατάληπτος. περισσότε
ρον ψυμμυθιωμένη, ί·- 
στερική, ϋπερμαλλιαρή,

,, Ο κ. Μελάς—ό Φορτούνιοτοΰ Έιιποόί — 
εγραιεν εσχάτως.

Οι νέοι ποιηταί' όταν μεταφράζουν δέν 
σκεπτοντα καί όταν σκέπτωνται μεταφράζουν. 
Δι αυτόν ακριβώς τον λόγον αί μεταφράσεις 
των εινε άνεξ ΐρέτως κακαί, αί δέ σκέψεις τ<.·ν 
(η μάλλον τό πράγμα, ποΰ φα-τάζονται ιί,ς 
τοιοιτον) εινε κα αί μεταφράσεις. Θέ ουν ν’ 
ανα.τλ σο·.·ν τήν Ελληνικήν ποίησιν καί δΓ 
αυτής τήν Ελλάδα. Καί σκέπτονται γαλλιστί. 
Βιμπρασιον— έδιάβασαν κάπου— κραδασμός . 
Κραυγάζουν λοιπό> :

11ου είνε, άθλιοι, ό κραδασμός σας ; (-)έ- 
Ζ.ομεν κραδασμόν !

Ί Ι ποίησις λοιπόν, είνε κραδασμός ; '() ποι
ητής είνε ε ασμα, τό οποίαν κραδαίνεται ; Ό 
δε ήχος, τόν όποιον άναδίδει, είνε τό ποίημα · 
Το πράγμα είνε τόσον ά.τλοΰν, ό>ον ακριβώς 
εινε βέβαιον ότι ιό σκεπτεσθαι διά παοομοι- 
ωσεων εινε ό χείριστος τρόπος. Διότι, άν ΰπο- 
ίίέσωμεν, αίφνης, ότι τό έλασμα είνε απλούς 
τενεκές; Ιότε; Τί γίνεται ό κραδασμός; Έ- 
ςαρταται, άραγε, άπό τήν ποιότητα τοΰ έλά- 

κα >δια αίσθάνετο τόν πόνο. Συχνά σηκών 
στον τύραννο τό χλωμό κεφάλι, γιατί στές π/.τ 
γες δέν βρίσκει γιατρειά.

Κατάκαρδα βασανισμένη, τοΰ ζητάει π ον» 
μενη μια βοήθεια, τοΰ δείχνει τες πληγές 
αυτός τα άγρια νύχια μπήγει μέ; τές πληγές 
το αιμα γλύφει.

II καρδια του η λέγεται άπό τή μανία νι 
καμη τον κοσμο ένα σωρό άπόέρείπια καί ποο 
χωρεΐ σέ απέραντα κακουργήματα.

... ί* αυνειδησις δε θλίβει τή σκληοή ι|η7ή 
Ο άγριος βασΚηάς τοΰ στρατοΰ τής'κόλαση; 

αναγαλλιαΣει. 1

Μττάφραστς sn. ΧΕ-ΒΙΛΖΙΙ

σματος ; Αλλά διατί άρνοΰνται νά μάς εϊπουγ 
>αι περί αυτής μίαν λέίιν ; Μυστήρια ! Τε νει 
κάνεις να πιστεύση ότι ό κ. αδασμός συμβαίνει 
εντός α.,ν κρανίων καί είνε τόσον ισχυρός, 
ώστε εινε δύσκολου πλέον νά γνωρίζη έκαστο; 
τι ακριβώς συλλογίζεται .

1-ύκολώτατον είνε νά παρατεθή συστοιχία ό- 
ζ.οκΖ.ηρος αποσπασμάτων. ΆρκούιιεΟα εΐ; όσα 

έπεσαν είς τά μάτια μας :
Είς εν ποίημα της Μυρτίιότισσας δημοσιευ- 

ι εν ει; την Σφαίραν υπάρχει το έςής του- 
η ερον τετράστιχον :

’ -' Κη -.’1’ ^’’Ίτευμένες σα; καρδιές 
•τιυς ΟιιΟελα νά μ,τϋρηα νά μασήσω 
μες ru Λευκά μου δόντια τά γέρα 
σαν φρέσκα μυγδαλάκια τραγανά....

II ποιήτρια δέν είνε μόνον άμυγδαλοθραΰ- 
στις δεινή, αλλά φαίνεται συγγενεύουσα καί ιιέ 
τους ανίίρωποφάγους τής Κεντρώας Αφρικής.

Ο κ„ I ιοφυΛλης είς τόν Βωμόν μάς ψάλ
λει οτι η η·τ·χ>| ζηιεϊ

• νά πιίη πρός τόν αΐϋέ α οποί· σταλάϊει 
Λύπη πρασινοκΐτρινη ....
<> κ. Μαλάνος εϊς το αυτό περιοδικόν ομί

λων περί μιας άρραβωνιασιιένης, μαίνεται 
γραφών : 1 ’ r

... .-καί τά χειλάκια τη; μασά, ζεστή, μπρου- 
Ιμουτισμένηκ.

ΕνίΖ’ Κοθυαΐος είς τόν Πυρσόν λ μάς πλη
ροφορεί οτι τό όνειρό του έ’σβυσε :

δημοσιάς τόν μολεμένο αγέρα.
• · κ. Σπαταλάς σπαταλά τήν έμπνευσίν τ>υ j 

ναίτίμ’ καλαισθησίαν του είς τό έξης υπέρο
χου τετράστιχον πρός τήν λαγαρή σε/.ηνην:

-Ο πράα Σελήνη, τή στοργή την απαθή πού 
[ομοιάζει;

κ’ ένι;· φιοτάς δέν καις
Κάθε μ’ωραία φαντάσματα τή ll/.άση πού σκεπάζεις 
II,;.- μοΰ γλυκαιιεις τη ψυχή, πώς τή γαζ.ηνη εμ 
“ ' [πνες ..

'Ο ίδιος γράψει αλλού ότι τό αγέρι κρούει 
στή λεύκα τό ντέφ ι. ,

"Ενας άλλος ποιητης, <> κ. Ααιδης παραδιδε- 
ται εί; έκστασιν καί τραγουδεϊ :
Έτσι στό πιάνο σου άμαϋη σνογιάνιζες τά χέρια.

καί τελειώνει τό μακράν του ποίημα, με τόν 
διεθνή στίχον :
Μέ τό τοαγούδι σου πού λέει : loiands nous etions 

(petite.
Toquand γράφε tutέπί τό μεγάλο πιρεπεστε- 

ρον μέ τελικόν s.
Ό δε πρωτοστάτης Αγγελος Σι κελιανος είς 

ενα θείο ταξεϊδι μάς εξαγγέλλει ότι :
Τό πλ-,ϊο έπετα όμπρό;

κι* ό ι ούς μου ήταν...·,· α μ π ρ ύ : 1

Αυτά; τάς ανοησίας η ΰέγγυνται οί νέοι, άλ
λοι νέοι τήν ηλικίαν, άλλοι νέοι τήν έμη άνι- 
σιν. ’Έπειτα άπό αυτά πώ; νά λησμονήσΐ| τις 
τόν Έξαρχόπονλον, τόν Μελαχρινόν, τόν Μυ- 
ρΐανθούσην, τόν Κλεάνθην ; Εκείνοι τουλάχι
στον δέν έπηγγέλλοντο τούς μεγαλοφυείς.

’Έπρεπε νά διέθετε πολΰν χώρον ή Ιΐινα- 
κοϋήκη» διά νά σάς παραθέσω ά αιρίαν κω
μικών νεολογισμών. Αζ.λά τότε ί·α μετεβάλ- 
λετυ άπό φιλολογικόν περιοδικόν είς σατυρι
κόν φΐ'λλον.

^4- ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙΛΣΟΝΟΣ
Δέν είνε μόνον οί 1 I όροι τοϋ < Ιΰίλσωνυς 

ποΰ άπησχόλησαν τόν πολιτικόν κόσμ >ν. Ιίολυ- 
τιμιότερα εινε τα δέ α αξιώματα τοϋ Ιίροέ 
όρου τής ’Αμερικής, άτινα τον άναδεικ· νουν 
μέγαν άλτρουϊστήν καί βαθΐ-ν έρευνητijv ιών 
ανθρωπίνων ίδανικώ·.

Ίδοΰ ό δεκάλογός του, ό έςασφαλίζων τήν 
ευδαιμονίαν τοϋ κόσμου:

1) ’Εκείνος όστις επιδιώκει να ζήση δι εν
ιδανικόν, αναλαμβάνει έργον δύσκολον, άλλά 
σωτήριον καί ζωογόνον. _

2) Ό άνθρωπος όπως αποκτήση τό γνωθι 
σαϋτόν πρέπει νά παύση νά ασχολήται αποκλει
στικά»; μέ τά ίδια συμφέροντα, είνε ανάγκη νά 
έρευνφ τόν κόσμον καί νά προσπαθή νά τον 
γνωρίση έν τή πραγματικότητί του όπως δια-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

‘Λ'λ’ οί ινέοι», οί ξενότροποι καί παραδο
ξολόγοι, δέν άρκοΰνται είε τήν νοσηρότητα τής 
φαντασίας. ’Επιζητούν καί δάφνας κριτικής. 
Καί επιτίθενται αγρίως κατά των παλαιοτέ- 
ρων. Έκλέγου τάς κ/>ρυφάς, δέν φείδονται δε 
ούτε τής γλωσσικής όμοιογενείας. ’Ιδού εις 
νέος ποιητής καί νέος κ ιτικός, ό κ. Κλέων 
Παράσχος τί φθέγγεται είς έν τεύχος τών 
«Νέων . Ό Βαλαωρίτης εΐν.’ «κοι-ότατος στι
χοπλόκος, Τόφαλος . Τά διηγήμοτα τού κ. 
Καρ/αβίτσα είνε γλωσσικαί ασκήσεις, Ομιζ.ει 
πεοιφρο' ητικώτατα διά τόν Οί-γκώ, ϋν άπο- 
καλεϊ άξιοθρήνητον. Άλλ’ εκεί ος τόν όποιον 
κυριολεκτίζώς ξετινάζει είνε ύ κ. Παλαμας. 1ου 
άονείιαι κάθε ποιητικήν αξίαν. Οί στίχοι του 
είνε ρητορείες πού κουράζουν-, ή ποιητική 
του μέθοδ'ς θεματογραη ική. Δέν είνε ούτε 
μουσικ ς. ούτε πλ αστικός ποιητής. 1ά ΙΙ'1’ 
ράκαιρ ι άμορφα, χαώδη. Αέ.ςεις, λέςεις. Ιο 
λεκτικόν των τραχύτατον. Στίχοι πεζοτατοι. 
Εις τούς νεωτέ ου; πρέπει νά χρησιμεύουν ώς 
< ύ όδειγιια πρός αποφυγήν·· Καί έν τελεί 
συμβουλεύει τους νέους ποιητάς καί τον εαυ
τόν του. ’Άς μάθουμε νά ΰ π ο βάλουμε, να 
μ ισολί μ ε. Τό μυστήυιο καί τό σκιόη ως άς 
. ... λ ο ύ ζ ο υ ν τά ποιήματα μας. Ας μήν τε
λειώνουν».

'() κοιτικύς δέν λέγεται Γελασίνος, αζ.'α 
Κλέων.'φέρει δέ άτυχώς τό έπώνυ ον τοΰ 
πλέον ρητορικού 'Έλληνος ποιητοϋ. <>ν έν Όυ- 
τ· ις δέν θίγει, συνώνυμος ϊσωςέ'νεκεν. Οσον 
διά τ ς συμβουλάς του- ήοαν περ,ιτταί.Οί συνά- 
δελφ οί του < νέοι» λούζονται απ’ τό .... σκιο- 
φως καί δέν τελειώνουν, άλλα μας τελειώνουν 
μέ τάς αερολογία: των τα; ακαθορίστους και 
ακαθαρίστους.

κρίνη τήν θέσιν, την όποιαν κατέχει, και τον 
οόλον τον όποιον έχη καθήκον νά παίξη.

Παρά τά δεινοπαθήματα καί τά δάκρυα δεν 
θάχάσητί» θάρρος του εφόσον εχει τούς ύφ Παλ
μούς ατενείς πρός τόν έπιδιωκόμενον οκοπον.

ίίον) Ή στιγμή καθ’ ήνό άνθρωπο; αποκτά 
συνείδη ι ν εαυτού, παραλάσοει καια τα διάη ορα 
άτομα. 'Υπάρχουν τινές οΐτινες ούτε καν συμ
πληρούν τήν έξέλιξιν ταύτην επιφυλασσομενην 
είς τούς προνομιούχους, καί άλλοι οιτινες απο- 
κτώντες αυτήν διά τών δεινυπαθηματων καθί
στανται υπεράνθρωποι.

4ον) Είς άνθρωπος αξίζει τοσον, οσον το 
μέρος τό όποιον εκπροσωπεί μεταξύ των Ο
μοιων του. _ , _

όον) Εΰοον ώςο Αρχιμήδη:,εκείνοιοιτι- 
νες ήδυνήθησαν νά άνακαλύψουν ο,τι καλόν
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tu τής καρδίας των, κατοοθοϋντες
υταω νά φθάσουν εις τό υπέρτατον σηιιείον 
ιη; αναπτύξεως.

(!) Άνθρωπος ύστις δέν ζή παρά διά τον ί- 
του, δέν ήρχισεν ακόμη νά Lvj.

ί) "Εκαστον άΤομον κατέχει δύο' είδη ικα
νότητας. Μίαν ικανότητα απόλυτον καί μίαν 
σχετικήν. Απόλυτον, έφόσον τώ έπεδ ι ψίλευσε 
η φυσις χαρίσματα καί ειδικήν ίκανότητα.ϊχε- 
τικην. εφόσον εκπροσωπεί μέρος τής παγκο
σμίου Κοινότητας τών ανθρώπων, κοινότη- 
τος μετά της όποιας δέον νά διατελή εί: άμε
σον σχέσιν.

8) , Εκείνο το οποίον έ.πιδκϋκει πας άνθρω- 
•■ς εινε ή ίκανοποίησις, άλλά βεβαίως θάάπο- 
Ίΐ|τευί)|| εφοσον αρέσκεται είς τόν θαυμασμόν 

ton εγω του, τό όποιον θεωρεί ιός τόν μο
ναδικόν σκοπόν τών προσπαθειών του.

f) Ο Χριστιανισμός άπηλευθέρωσε τόν κό
σμον, ουχΐ ώ; σύστημα ηθικόν ή φιλοσοφία 
■</.τρουιστικ>], αλλα διότι έξήρε τήν δύναμιν 
της αγαπης. τ η; άπ ηλλαγμένης εγωισμοί·.

Ο Χριστό; ήλθεν ούχί όπως σώση εαυτόν 
α/.λ όπως σωση τον κόσμον.

10) Ο άνθρωπος δστις άνεκάλυιμε το μυστι- 
■»ν της ιδίας αύτοΰ ζωής, άνεκάλυψεν ούχί μό

νον το κα/.λίτερον σύστημα πρός έξυπηρέτησιν 
ιον κοσμου, αλλα προσέτι τήν μοναδικήν μέθο- 
'ΐ··ν οπω, εςασηαλιση τήν ευδαιμονίαν τοϋ.

— @ >- 
0 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΤΖΟΚΟΝΤΑΣ

Ηρο ημερών έωρτάσθη εί: τήν Φλωοεντίαν 
ι « ταρτη ι κατ .νταετηρίς άπό τοΰ θανάτου τοϋ 
ν οναρδου ντα ..ίντσι. Ο Ίταλοίδένάνέμε- 
'-ν τους τελευταίους μήνας ποΰ προηγούνται 
ι η; επετείου δια νά προετοιμάσουν τόν ΰοοτα- 

■ ιον προς τιμήν εκείνοι·, ο όποιος υ.τήοξεμία 
- Ό ια: πλέον ισχυρά: ενσαρκώσει , ή_· ,'(ν, 
ανης μεγα/.οφυίας. Από τοϋ 1!·|<ι προπαοι- 

• ■ •εΐ'αοαν την . ζδ.,οιν όνος Κορ ιού: Βιντσΐά- 
ν··υμ εις είκοσι τομους όπου θα συγκι ντρωθή 
ι«ν ο,ττι γραψεν ό ντα Βί·τ,,ι. και έπρόκείτο 
να διοργανωσουν πομπώδεις τελείάς, όιιοίας 
-ιρ-ς ιας γενομενας πρός τιμήν τού Μιχαήλ 
Αγγέλου. Αλλά ένεκα τοΰ πολέμου δέν ήτο 

•ΐυνατον να δοθώσίν επίσημοι ίοοταί. 'Εθεσαν 
αναμνηστικήν πλάκα έπί τής οικίας όπ υ κατώ- 
/.ησεν ο ντα Βιντσι καί όπου συνειογάσθη 
μετά του δίδασκα .ου του Βερρόκιο.

Πρόκειται νά γείνουν άνα'σκαφαί έν Γα/άία 
η, τον ναόν του 'Αγίου Φλωρεντινού, όπου 
ενεταφιασθη και οπού υποθέτουν ότι θά εϋ- 
ρουν τα οστά του. Αλ·ά τό σχεδίαν αυτό πα- 
ρουσια,ει πολλά, δυσκολίας αναφορικάς πρός

τά ύλικι μέσα και διά τούτο ή συγκινητική 
αυτή έπιτελεσις μιάς όψειλ μένης τιμής πρό 
τον Λεοναρδον ντα Βίντσι, άνεβλήθη ποός ώ 
παρόν.

— Φ —
ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ ΣΟΦΟΥ

Ο Θωμά; Εδισσυν. ό μέ.γα: εφευρέτης· 
εωρτασε προ ημερών τήν 72αν επέτειον τών 
γενεθλίων του. Είς τούς συγχαρέντας αυτόν' 
είπε: Εαν δύναμαι να κρίνω ατό τούς προ
γονούς μου. είμαι τώρα μεσήλιξ. Ό ποο.πάπ- 
■τος μου απέθανεν I < >4 έτών. ό πάππος μου 102 
ενω ο πατήρ μου απέθανε ·»4 έτών, ελπίζω δέ 
να κρατήσω την αναλογίαν»..

— Φ —
ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Ι',’Ζ';τω; είς τήν προθήκην τού μουσικού 
otzoy Κα,α.η εξετεθησαν θαυμάσιες πεταλού
δες εν ειδει presse papier. Ή συλλογή πετα
λούδων εινε άπό τάς μανιωδεστέρας άπασχολή- 
·Ρ?;. Λγ.·[ϊ·".,ν Ψ' σκ’λατρών. Είς συλλέκτη; ό 
I - αημς 1 .οίσεκ εδαπάνα IO,U<JO λίρας έτησίω- 
δια να συλλιγη διάφορα εϊδ η πεταλούδων. Ύ- 
πηρχον έν Αγγλία 12 ιδιωτικοί σύλλογοί στοι- 
χισασαι 211.OUiJ-Al 1,000 λίρας εις τούς ίδιο· 
ηΕ"·· ’1 Ρότσιλδ σ.οιΖί>ι
100,00'1 λίγα;. Πολύτιμα είδη εΐνε μερικαί 
Αφρικανικοί. στοιχιζουσαι 12 λίοας έκάστη 

και αι φερουσαι έπί τής μιάς πίευρας της πτέ
ρυγας τα χρώματα τοϋ άρρενος καί έπί τή- 
ετερας τού θήλεως. ’ I

- ® - -
ΙΝΔΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

Νύχια που σχίζεται, δρόμος πού γαλαζιόνε- 
ται «τρατυκοπος πού χλωμιάζει-ή αστραπή. 

I λυγερες που σωπαίνουν, κορίτσια ποΰ τοέ- 
χουν, κρίνοι πού σπάζουν—ή καταιγίς.

— @ 1—
ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ

l'.yi;y .ιανδιρυλογυύν μίαν υπερήλικον :
— Εχει προίκα ποσότητος διακοσίων /ιλιά- I 

■·ων και άμεμπτον παρελθόν....
— ι Ιοίυς π υ ο ό τ η τ ο ς είνε αυτό τό πα-

«Jp/.iluv , I
$ $ I

'» λόγος δια την απα ωγήν μιάς πολύφερνου: ; 
... πατέρα, της δεν ήθελε νά τοΰ τήν δώση. 
Ιυτε κι εκεί νος την έκλεψε. Έπειτα τοΰ έστει

λε ε να τελεσίγραφο ν διά τήν προίκα.
Καί ο γέρος έπλήρωσε;

— IΙαρα χ ρ ή μ α.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Ίι Μικοά -Ασία. - Κοινωνία διανοουμένων.-Γά- 

αοι καί συναυλίαι εναέριοι. - Λι οβίδες του Φου- 
Γουρισμοϋ. - Δυναμική ζωγραφική. - Το μέλλον 
τιΧύν θέατρον. — Γυναίκες φηφίζουσαι.

πρό; χειρα- 
έπί τή;

ΓΚΛΘΙΣΤΑΤΑΙ ό Έ-.λην. 
'Js στρατός είς Μ. Ασίαν καί
MgCrόλονέν προελιυνει, εκκαθα- 
*/ ρΓζων τό έδαφος άπό τον 

ούπον τή; δουλείας. Μετά Την 
Σμύρνην, κατελήφ θησαν αί 
Κυδωνίαι. ή Εφεσος, η Ηέρ- 
γάμο:, μέρη Ι'.λλ ηνικιυτατα, 
στενώ; συνδεόμενα με τΐ)ν 

ι λ ιστορίαν τή: 'Ελλην. φ υλή:.
'(> κατακτητή: άφίνει τά; τε- 

«χ /ευτσίας σ.πασμωδικά; κραυ-
γά; άποσυρύμενος είς τά βάθη, .'ίθεν έςώρμησε. 
ΐ)ί Έλληνες αναπνέουν.

- @ —
Μία ύογάνωσι; διανοουμένων

φέτησιν τών ανθρώπων, στηρίζομενη 
δικαιοσύνης καί τοϋ σεβασμού προ; 
τήν άνθρωπίνην ζωήν, μία διεθνής 
Κοινωνία σκέφ·εω: παράλληλος προ, 
τήν πολιτικήν Κ· ινωνίαντών Εθνών, 
ιδρύεται πρωτοβουλίαΓολ/.ων συγγρα
φέων καί καλλιτεχνών. Ο Έρρι·[ος 
Μπαρμπύς, υ συγγραφεύς του ρεαλι
στικού μυθιστορήματος · Le Feu του 
δυνατωτέρου έξ όσων ένέπνευσεν ο 
πόλεμος, έξαίρει τόν σκοπόν τή; δια 
τών διανοουμένων διαφωτίσεω; των 
λαϊκών μαζών πρό; δημιουργίαν κα/.- 
λιτέρου μέλλοντος, νέα; ηθικής, κατα 
τή; απολυταρχίας. 'Ο σύνδεσμος εμα- 
πτίσθη «Clarte». Ας σπευσουν οι 
Ίζλληνε; διανοούμενοι να μετασχουν 
τή; πνευματική; αυτής κοινωνίας, η- 
τις θά άποβή πολυτιμωτέρα απυ κάθε 
σοσιαλιστικήν ένέργειαν. Ί ό πνεύμα ας 
κυριαρχήσω τής ϋλης.

- © — _
ΊΙ καταπληκτικώς πιροοδεύουσα αε

ρόπλοια μάς επιφυλάσσει εκπλήξεις ση
μαντικός. Έτελέσθη ήδη έν Αμερική 
ύ πρώτος εναέριο; γάμος. Μελλόνυμ
φοι, ίερεΰς. συγγενείς, μάρτυρες ήωρη- 
θησαν μέχρι τών νεφών καί έκεϊ υψηλά 
ήνώθη τόζεϋγο; καθ' όλους τοΰ; τύ
πους. ’Ήδη άγγέλλεται ότι έδόΰη και 
ή πρώτη έναέρι ς συναυλία. Επί Α
μερικανικού πηδάλιου χουμένου επεβη 
πολυμελΐ|ς οι χάστρα, ή οποία εδωκε 
μεγάλην συναυλίαν μεταξύ ουρανου 
καί θαλάσσης. Οί φθόγγοι δι’ ειδι
κό ΰ ραδιοτηλεγραφικού μηχανήματος 
μετεδόθησαν είς ύπερεκατόν τέρα- 

στια μεγάφωνα, τοποθετημένα είς διάφο- 
οα σημεία τή; μεγαλειτερας οδού της Α. 
Ύόοκης. Καί χιλιάδες ακροατών εμπρός είς τα 
ιιε-άφωνα, πάρηκολούθησαν τήν πρωτοφανή 
αυτήν συναυλίαν. Αέν μένει τώρα η να γινων- 
ται διά τοϋ ίδιου τρόπου καί διαλεςεις.

— @ “
Ο πόλεμο; είχε διακόφη τά: φουτουριστι

κά: οβίδα:, τάς όποιας έπί έζ έτη μ·<; εςαπ:-- 
στελλεν ό ηγέτη; τοϋ μελλοντισμού Μαροεττι. 
Μόλις ή ανακωχή συνετελέσθη. " κόκκινος ψα- 
κελλος τ >ΰ «Mouvement Futuriste» ενεσκη- 
η·εν εκ Μιλάνου. Περιέχει έν μανιφέστου αριθ
μητική:, γεωμετρίας καί μηχανική:, αι οποιαι 
εΐσέοχονται καί αύταί μέ τήν σειράν των εις 
τοΰ: εξωφρενικοί·: κύκ/ου; τοϋ μελλοντισμού. 
'Επειδή είχα τήν περιέργειαν νά το διαβασω 
ζαί μ' έπιασε δεινό: πονοκέφαλος, παραιτούμαι 
πάση; απόπειρα; νά σά; είπώ τι λέγει η μάλ
λον τί δέν λέγει τό μανιφέστου. ,

Τώρα ό φουτουρισμός έχει καί εφ ημερίδα
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•■δικήν του, περιοδικόν καί μεγάλην καλλιτε
χνικήν^) έκθεσιν περιοδειώυσαν εί; Μιλάνου, 
Γένουαν καί Φλωρεντίαν. Οί πίνακες τής φου
τουριστική; ζωγραφικής υπάγονται :·ί; τα εξής 
ειδΐ|: «Καθαρά ζωγρα·| ική , I Ιλαστικός δυν.ι 
μισμος . Δυναμική διακοσμητική ιιέ επιπέ
δους αποχρώσεις , Χρωματ.κή ιμ·χικ·, κατά- 
°5Κ ι’’. ^wv -πλαστικών προαπασχολήσευιν 
Είνε έργα τών κ. κ. Μπάλλα, Ντανιι,οβίλ 
Φοϋνι, Ρούτζελο, Σειάνι, Γκάλλι καί άλλων.’ 
Ιδού και μερικοί τίτλοι : Ποιήματα τον Γ· ί- 

χου-, ’Αλφάβητο μέ εκπλήξεις...
Α/./.α καί θέατρου έφρόντισαν νά ιδρύσουν 

<ί μελλοντισταί. Άποτελεΐται άπό πέντε συ
στατικά. Ηγουν, άπο σύνθε.σιν, αυτονομίαν, 
αλ·ιγικότητα, άπραγματικότητα καί συγχρονι- 
■ "Τΐ|τα . Μ;- συγχωρούν οί άναγνώσταί uov ώ· 
δεν κατάλαβαν τίποτε, τούς βέβαιό. ΰτ. δεν 
ειααι ευτυχέστερος. Είνε όροι τής μελλοντιστι- 
κΐ|ς αίσθητικής. Τό πρόγραμμα τής πρώτης πα- 
ραστασεως περιελάμβανε δ έ κ α π έ ν τ ε. δρ - 
ματα, έκ τών όποιων άλλα έπαίχθησαν καί 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

α/./.α ανεγνώσθησαν μεπτ σχολίων. Εννοείται, 
πρόκειται περί εικόνων μάλλον ή σκηνών. ’Ιδού 
και ο τίτλο; ενός δράματος Στα/τ ίψκόκκι νο 
-Η»ιο/.ε-|-πορτοκαλλί . Τί. β·ολέ συμβολίζει 
τήν δηκτικι.τητα και τό πορτοκαλλί τήν κοοοί- 
διαν τών διαπραττομένων εί; βάρος τι.ϋ νοή
ματος κοί νοί.

Ε; ολη; r ή; μέχρι τοϋδε μελλοντι.ΰτικής κι- 
νΨ”·"'ώ παρατηρεί τι.- έν τούτοι; ότι πεοιωοί- 
σι)η αυτή μονον έν Ιταλία. '() άλλος κόσμος 
αγνοεί ε; ιδοτ; άντιλήψεως τό Μαρινετειον 
m.’iu <j ί»<Μ ιο,

Φ
Αί γυναίκες κατακτούν έδαφος. έζ,,,-ν 

Ίδη εις Αγγλίαν. \ανίαν. Σουηδίαν. Νοοβη- 
γιαν. Βιρμανίαν. Αυστρίαν. Ηνωμένα; ΙΙολι- 
*> ·α;, Αυστραλίαν, Καναδόν, Όλλανδίαν, Γα/- 
'ίαν. Ι α δυο φύλα έξισοϋνιαι εί; δικαιώματα. 
Η Ελλά; διατι νά καθυοτε.,ή : Πότε Οά σι— 

κροτηόη πυΛ/.αλητι'ρ.,κ.ν τών γυναικών διά νά 
ΨΨΠ’ίουν: ΔΑΦΣ1Σ

Πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα είνε ήθ·ικά 
βουστάσια τοϋ μυθολογικού Λϋγείου .

Άπό χοονογρά ρήμα τοϋ κ. Γ. A. Β. ει; 
τό «Ε. ΐΐρόκειται περί τής Πρωτομαγιάς.

< ΊΙ καρδιά χορεύει μενουέτον, τό αίμα πέρνα 
εϋθυμον εί; τά; φ λέβας, ή σκέψις ανύπαρκτε! .

Άπό χρονογράφημα τή; εη ημερίδο; «Β. 1
ΙΙοόκειται περί θεατρικού έργου.

«’() θιασάρχης θά τό καταπόντιση εί. τον 
βυ&όν τή; τρομερά; αδιαφορίας του .

ΙΙοόκειται δηλ. περί θαλασσοποιήσέως εν
νοιών, άη οϋ τήν αδιαφορίαν /αρακτηρί-ει η 
σιωπή καί όχι ό τρόμο;, ή τρικυμία καί ί. κ·ι- 
ταπο ντισμός.

Άλλά καί ή μαγειρική συνεισφέρει τήν α 
οωγήν της είς τού: κομψού: χρονογραφ ου;.

’Απύχρονογράφημα τοϋ Σηράχείς τον Ν.
'Ο άνεμος είνε χλιαρός ··>; να έρχεται ατο 

μίαν βράζουσαν χύτραν .
Ποϋ πρέπει άρ«ί γε νά τοποθετήσωμεν αυ

τήν τήν χύτραν καί πο'α; διαστάσεις πρέπει να

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έχΐ| διά νά φθάνη ό χλιαρό; άνεμος ει; τον χλι
αρόν χρονογράφον ;..·

Έφημερίς Κοίν.
Ύπογρα t ή : "Ε·α; διανοούμενο; .

'-() λόγο;—χειρονομία τοϋ Ναπολ. . Λαπα- 
θιώτου, έρρίχθηκεν, όισ <ν ι|«υχική βολίς απο 
τήν σφενδώνα μιά; ι·ιρηλόφ . ονο; λογική;·.

Ή... ταπεινόφρων λογική λέγει άπλουστατα 
ότι αύτά είνε παραλογισμοι.

Άλλά μήπως φείδονται τά καθημερινά 
φ ύλλα καί τοϋ φ ύλου; ...

Άπό κριτικήν συναυλίας τής fe| ημερι- 
δος Α.

Εϊχομεν τήν έμφάνισίν τής νια; μαϋητρίας 
τής ένλόγωκαθηγητρία; κυρίου Έπιτροπάκη .

Άπό κοιτικήν τοϋ κ. Α. Καμπάνη εί; τον 
Β. Τ.
- Ή περιοδολογία τοΰ κ. Ί’υχάρη απομιμού

μενη κακοτέχνω; τήν κουβένταν τοΰ λαοϋ ρευ
στοποιεί πα.ά πολύ τόν πεζόν λιίγον

Ίνκαταλάβατε τίποτε; Ούτε ο όποφαινό- 
μεν05 ΑΑΙΕΥΣ

I ΕΝΑ προσεκτικόν αναγνώ
στην εφημερίδων, τίποτε δέν 
είνε διασκεδαστικώτεοον άπό 
μερικούς γλωσσικούς μαργα
ρίτας. διαπραττομένους σχε- 

πχ δον καθημερινώς.
Ο αλιεύς τής «Πινακοθή

κης» συνέλεξε είς τήν απόχην 
του τούς έξης είς διάστημα 
μιας μόνον εβδομάδας:

, Από είδησιν τής εσπερινής έη ημερίδο; 
« Α θ.

συνεσκέψθησαν περί τής έκτελέσεω; διαφη
μιστικών ρεκλαμών .

Ίοιουτοτρόπως μανθάνυιιεν ότι άλλο είνε 
η διαφήμισις καί άλλο ή ρεκλάμα !

, Από θεατρικήν κριτικήν τοΰ Μακκαβαίου 
εις τήν <Ν. Ε.

·- II τραγωδό; μας δέν εύρίσκετο απλώς είς 
το πετσί τοϋ ρόλου της. 'Απέδωσε τήν σάο- 
κ.α του..·>

Συγχαίρομε.· την τραγωδόν-δ. Κοτοπού
λη—διότι έγινε καί δερματέμπορος άπό τόν 
σκυτοτόμον κριτικόν της.

'Από τήν εφημερίδα Έ.
ζ Π Ιταλία συσπείρεται πέρι; τών πολίτι

κων της άνδρών .

Οί 'Romanesques» τοΰ Ροστάν μ-τεφοά-

22

σί’ησανεί; την εφημερίδα Ρ. Οίίίιότρσποι

-^-πο πλαγιότιτλον τής έφημερίδο; Ν.
Εινε αί. πρωται ακτίνες φωτός, άκτΐνες σ.ιο- 

τίξουσαι, ι'ιλϊ,ά πάντως ακτίνες .
\· </. να έννοήοη κάνει; τόν συντά/.τ ην χ,,ει ■ 

α.εται τουλάχιστον ακτινοσκόπησες Γαίντγεν.

Απο κύριον αρθρυν τή; ίσπεοινιή; έ- ιιμε- 
ριδυς Άθ.»

'ι π αυτού; τούς ορούς ήρ<,ιώϋ·η τί.
διυν τών Συμμάχων. .

Από τήν εφημερίδα Εθν.
_·■. Γά επιχειρήματα των άνθρωπολόγων περί 

της κατωτερότητος τοΰ ωραίου φύλου .

Άπύ τήν εφημερίδα 13. Τ.
Μεταςύ τών συλληφθέντων περιελαμβά- 

νετο καί ο Μ. Δυϋξ τής Έσσης αύτοπεοσώ- 
πως....

, Ηξεύραμεν έως τώρα τήν έπ’ αύτοφώρω 
συλληψιν. Ιδού τώρα καί ότι συλλαμβάνεται 
κανείς αυτοπροσώπως καί οΰχί δΓ αντιπρο
σώπου.

Από τήν εφημερίδα Ε.
11 Επιτροπή τοϋ συλί.αλητηρίου έγένετο 

άπείρως δεκτή ύπό τοϋ Άμερικάνοΰ...-

Από μίαν διατριβήν, δημοσιευθεϊσαν εί; 
την έη ημερίδα Α.»

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ν Παρισίοις είς τήν Γκαλερί 
Αά Μπυεσί έ.γέ.νετ >έκθεσι;φω· 
τογραφ ιών Έλλ. τοπείων τοΰ 
'Ελβετού Φρειδερίκου Μ.τοασ- 
σονά. ΙΙαρήλασαν έν πυκνή 
σειρά εικόνων αί Αθήναι. η 
'Ολυμπία, οί \ελφοί. ή Κρήτη, 
αί Μυκήνα·. ό “Ολυμπος, τα 

ή Ελλάς έχει «αραιόν γρα
φικόν καί ένδοξον. Εί; τήν έκθεσιν. ήτις 
είχε σκοπόν κυρίω: τήν γνωριμίαν της 
Έλλάδ ς, διωργανώθη «ζειρα δια/.εςεων 
υπό τόν τίτλον Ή α’κονία Ε/./.ας · Πρώτο; 
ώμί-.ησεν ό διάσημο; Ανατολιστής κ. Βίκτωρ 
Μπεραρ περί τοΰ θανάτου της Καλ ιγοιι;. II- 
θέλησε να απόδειξη «ί" " <)!"Ιθ"ί πα u τ,5
περί τοϋ άντιθέτου δοξασία; ύπηρςε και ως 
βάσιν τήςγνώιιης ιου έλαβε τήν υπ-ιρςιν τη; 
νήσου τή; Καλυψοΰς, ήν θεωρεί ευρισκομενην 
παο«'ι τί. Μαωίκον. Είς ά/.λας «διαλεςΐ·; ωμι- 
λησανοί κ. κ. Ντ.ινιέλ Μποβι· (α. Ολυμπος). 
Γ.ίστων Ντεσσάν (ή σημερινή Ελλάς και αι 
νήσο, τη;). Τεσφ ίλ (τί. Ελληνικόν Καιμονιον 
έν τή Τέχνη). Κάρολο; Ν ι.λ (ή Β’<αντινη Μα
κεδονία), Αουί Μπερτρον(η E/.λας του 11 ιου 
καί τών τοπε ων). ’Αλβέρτος Κρουαζε (το Ελ
ληνικόν Χαιμόνιον έν τη Φιλο/ογ«.ι). Λν- 

δοεάδης (ή Έ;λά; ενώπιον τοϋ Συνεδοίου) 
«Ι'ελίξ Σαρτιώ (ή 'Ελληνική Μικρά Λσια).

Είς τήν έκθεσιν Μπο σσονά. έξετέθη και 
σειρ,ι ιχνογραφημάτων τοϋ κ. Λύτρα άπεικο- 
νιζόντων επεισόδια τής τραγωδίας των Ελλή
νων τή: Μακεδονίας καί Ηριίκης, θυματ-.ν 
τών Βου .γάρων, δυνατών εί; έκφρασιν. Επί
σης έ.ξετέθη'ιαν έργα τοϋ έν Παρισίοις γλυ
πτοί· κ. Κωνστ. Χημητρίάδου. Πρός τούτοι; 
έξετέθησαν εκμαγεία άρ/αίων 'Ελλ. αγαλμά
των έξ’Αθηνώλ· σταλέντα.έν οί; τί. «δωρηθέν εις 
τό Βέλγιον άγαλμα τής Θέμιδος, ώς καί γνή
σιοι ενδυμασία! διαφόρων μερών τη; Ελ
λάδος.

— Εί; τό τεύχος άρ. άί'ΐί τοΰ . Mncure de 
France ό κ. \·Άστεριώτης (Αεμπέγκ) δημο
σιεύει τήν τρίμηνον «μλολογικήν νεοελληνικί|ν 
κοιιϊκήν ιου. Γράφει διά τήν εισαγωγήν τή; 
δημοτικής είς τ«ι σχολεία, διά .ί. Δελτίον τοΰ 
'Εκπαιδευτικού όμιλον και δια τήν μελετην του 
κ. Ί’ρίανταφυλλίδο> περί τή: ’Ελλ. γλά.σσης 
κατ«ά τά έτη P.H4—191·»· _

— Ο πού έτους άποθανων I «ιλλο; συγγρά
φει·; 'Οκτάβιος Μιρμ.τ·» ή™ κάτοχος πλούσιας 
συλλογής αντικειμένων τέχνης. Ηδη η χήρα 
Μιριιπώ πωλε'ι τά άντικεί ιενα τούτα, όπως 
συλλέξη τί. απαιτούμε νον ποσόν πρό: ίδρυσι ·

23



ν·

Πινακοθήκη

έξοχή ενός ασύλου τών πτωχών κα/λιτε- 
/νων ζα. συγγραφέων. Ή πώλήσι; άπέφερε 

τονδε 400,000 φράγκα. λΐέ^υν ίήιω 
απωλητοι θαυμάσιοι ζωγραη ικοΐ πί-

„ ~ Α;τ'·:')ανεν εί; Παρισιού; ό Γάλλο; «Οό- 
Ζ'γ, συγγ. αφευ; Άδριανός Mithouard, έν

Μ .ιζια on Kt<„v. Τά χυριώτερα έργα του είνε: 
Rectal myst.que _ Γ? Iris exa‘p^r0 es 
’"P^.bles Noces. - Lepauvre pdcheur.- 
La compole de la Cattedrale de Caen. — 
Les marches de Γ Occident. 
,'>f.v;J,EVr,^Vra"L'". 'Τ1’^τληρώθη άπό τού 
ι.αν ιτιιυ του Ααμαρτινου.

— ΙΛρυθη έν ΐ'ίαρισίοι; ύπό τόν ποοε- 
^ρε,αν του ζ. Λ. Μπουρί Μουσεϊον έν τώ 
<·ποι«ρ θα φυλασσωνται τά έργα τοϋ Ροντέι·. 
vr "πεθανεν ο έπιηαγή; Γάλλος «ον ΐτέ- 
ζτων Bern.er, μελθς ΤοΓ’ Ι'αλλινοϋ Ίνστιτού- 
u σ.ν r;- "TT εν^ισ«ι?ί>Ί'’«ν τήν άνοιχ.,δό- 
μησιν της Οπερα Κωμϊχ.
- 'Απέθανεν έν Λιέγη ό Βέλγο; γλύπηι- 

.. ()-' .ί\,<ι-(’1 Γ'"~ Λονδίνου ήλλαςανδι-
Ραζάατνη '?V ίιε,;^ι\«?λ«βεν ό χ. Χάρου

' ~r'ivr. <·στι; η το άπο τοϋ 1!U4 Διευ- 
’ Ι|’ ε;ωτ: ριζών υποθέσεων. \ια-

Si X1- ;^ / -U; εί*Ι!*»εΐς γνώσεις του 
περί των Ανατολικών πραγμάτων καί τΰν ά- 
γ«π»|ν του πρός τήν Ελλάδα. '
έ^ίν2ε -σΐ,μ0? Γ(ίλ'υς γλύπη1> Ν^-μποά
ίδουόό ε -Τ" "Ζ °'' Τ< -°C ■ί·™’ »■'
3, ” ει, μνημην του εγκλήματος τοϋ ζατ.- ρυθισμου τη; Λουσιτανίας Λ Παθιστα X 
SX°'^1σΤήνπρύ ίνύς ™^ί|ψ«τος ναυ 
«γιου και ιτέραν κρατούσαν ει; τήν ά’-ζάλην 
του^διασώ /ή1'™??5™'’ β?ψ'>ει«ν άπό άορά- 
οί.ι'Γέ' ' '' Τ-"’ υ S‘v,)HF'<»v ί.άζατασκευα- 
ί.ά "ϊ* .,',ί ε>!' ί:Η'°’ Σποδών καί
Ιολανδ? - ” -επ' ?'ΐμ·"τήρος, έξωθεν τών

— Πεντηκονταετία συνεπληοώθη άπό τοϋ 
Παοαδ''θ1' μ?.υνθυργ°1' 'Έζ·™Φ°= Μπέολιοζ. Svfe"5'1 !“?- ,Κ”^Ί"'; δέν 
έζααε n S°'"U",|V· ΛΛ θύ'ΓΕ ,ϊλλο 'δρυμα 
χαμέ τι δια την μνημην τοΰ μεγάλου μου- 

άηΧ1,,υ’ Κ·ανσΤ°1 μύν,,ν {,«”μασταΐ μετέ- 
ζ ν<Γς '7έν Λ-Ι,,νμώ,Τ’'θ1-'· -

τωκει ο συνθέτη; τη; Damnation. 
πέτει<,ΕΓ-Μ,,0Ζ'· εω<·,Τ“σ8ι1 'I -ΐ^τηζοστή έ- 
Λουΐ5 h γεν'_ησεως Μαξίμου Γκόρκυ.Ό 
γον κ ; ανεΛυσε f) φιλολογικόν του έο-
I ^-α ιδιαιτερω; η.εργον τοϋ«Άναμνήσεις'.

_ Ι.ωρτασθη Ρι; Γ„ άπελευθεοωθέν Ν·γ 
τ'ϋ- σν.;- ε-°’ Π|; ■-εννή<ιεω; τοΰ άοχηγοϋ 
Κ ιτα Ι? ™V σι'μβ°λισΓών Παύλου Βεολαΐν. 
Ινττα την εορτήν εδόΙΗ, ευκαιρία νά άναι-
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δ“ oi δί. 5w

Λ ΐλ!Τε«π,ίλε·· διακεκριμένο; καθηγη. 
•άωσσώ, Τ ,Iv™T°r,t°v «θν ’Ανατολικών 
,Λωσσωι κ. I-, de Simone Brouwer έδηοη. , 
“VF^'|V Ρώμ,;ν ΝεαπόλεωςX

μακρα φι/.ελληνιχωτατα άρθρα. τ,', J?v διά τ( 
..ιμΐ’π ,μ· τη; Ι-λλαδος εί; τόν πόλεμον καί τό 

'™ό Μ τή; δ'·

τΓ,Γρ/0 πα£ίστ«νΤ εί; τό θέατρον Κουϊρϊνο 
·5 - ,μΐ|ϊι“Π°; οπερέττα; ήρχισε τάς δοχι- 

μαςτης «Μπεμπέκας- τοΰ κ. Χατζηαποστόλου.

του ιΗασουΧριστοφοριανοο. I
Βη,ί'ν<'μ0χ '‘”1?’ισθέν™; ύπό τή; Γαλλι- 

χ·Ι, Κοίλη, το δικαίωμα τής πνευματικής ίδι- 
διά ΖΡθνικόν διάστημα ίσον I 

όί Τεω;·Γ0ί? π?λέμου με«ι ‘Ί-λή-
I 8G7 1-’ίλ'1?Ον"μ01, Γων τών έτών I
ΜΤ.·.ο 1>’*«ποθανοντων Λαμαρτίνου, Σαΐν I 
Μπεβ. Δουμα, ΙΙ,όλ Μεριμέ, ΙΙώλ δε Κόκ χεο 
δι.ουν ουτω μιαν πενταετίαν.

- Απέθανεν εί; Menton ό ποιητής καί τε- 
^'•οχρίτη; Κάρολο; Morice. έν ηλικία 58 

<·η. Ιο πρώτον εργον ποΰ έγραψε : L’ Es- I 
Lruf-eU ,μΩ μυί,'.στ,'θ'ΐμ« παράφρονο; ίδεα- 
/.ισμου, το οποίον ηρχισε δημοσιευόμενου εΐ- 
την _υγΖρονον Έπιθεώρησιν άλλ' έμεινεν 
ρμιτελες. Ο Μορ(; δύναται νά χαρακτηοισθή ί 
", μεγα; συγγράφει·; άτελεκότων έογων Ήτο !'!■;· Ηοατη.η,^.κ ΠΚ, -ΐώίοΐϊ, κ”
Λ/.ηθοι,. του ί.ρα.ου, νεωτεριστικής μοο- 
ρη„. Ει, την Literature de tout a Γ henre» 

►ιχε δημοσίευση 20 μελέτα;, έν αί; περί Βε..- 
/.αιν, περί τη; θρησκευτική; έννοια; τής ποιή· 
σεως. αι σύγχρονοι συνθήκαι τή; καλλονής, 
περί του Βε/.γικου πνεύματο;, περί τοϋ Χο' - 
«του του Εαρριερ, περί ΓΌντέν, περί Καοοιέο. 
διατι και πως πρεπει νά επισκεπτώμεθα' τά 
Μουσεία, τα κείμενα τοϋ Ραβελαϊ καί ή σύν· 
/οονος κριτική. Μετέφρασε τρία διηγήματα 
rot, Λοστογιεφσκη, τα λαϊκά άσματα τοΰ Νε- 
ζοασωφ, ,-χαρεστάθη δέεις τό θέατρον < Βω- 
δε(5ΐΑ, εν συμβολικ ψυχολογικόν έργον του τι- 
τλοφορουμενον < Cherubin . Συνειργάσθη εϊς 
τα π/.ειστα των συμβολιστιχών περιοδικών, εί: 
την Ματεν και διετέλεσε φιλολογικό; διευ
θυντής του < Pans-Journal . Ήτο ποωτό- 
τυπος εις τας ιδέα; και είΖε παραδόξου; θεω
ρία; α; δεν κατόρθωσε να ί'δη πραγματοποι
ούμενα;. ΙΙεριεφρονει τοΰ; άνθρωπον; καί δέν 
επιστευ,ν εις τον Θεόν.

— Ι ρια νέα έργα έγραψεν ό Μπαταΐ'γ εί: 
τον πύργον του τή; Βεβιέρ όπου ό άδιάλει-

πτ ις βομβαρδισμό; τοϋ έπέφερε τρομερόν ώ- 
ταλ.γίαν, έξ ή; ακόμη υποφέρει. Οί τίτλοι είνε : 
-Ό άνθρωπος μέ τό τριαντάφυλλον», ό «Έμ- 
Ί''Ζωτ,Ί’’ κ"ί αί Άδελφαί τοϋ ’Έρωτος». Τό 
γε ευταίον έπαίχθη είς τήν Γαλλικήν κωμω
δίαν».

— Είς τό «ΙΙολυθέαμα τής Γενούη; έδόθη 
τελευταίως ή πριότη τοϋ νέου τρίπρακτου έργου 
τοϋ Ντάριο Νικοντέμι Acidaha -. Τό έργον 
διαφέρει d ιό τά λοιπά τοϋ ίδιου συγγραφέω;. 
Είνε παραδοξολόγον, έχαρακτηρίσθη δέ υπό 
τών Ιταλών κριτικών ώ; κάπω; μονότονου. 
Γενικώς δέν έσημάωσε τήν προβλεπομένην ε
πιτυχίαν,

— Είς τό Παρισινόν θέατρον Κλουνΰ έδόθη 
μία νέα κωμωδία. <Ό κληρονόμο; τοϋ Μπά?, 
Ταμπαρέν τοΰ ζ. Νανσέ. ό οποίο; είνε ό °Έλ- 
λην κωμωδ ογράφο; κ. Πετροκόκκινος.

— Δύο θεατρικά έργα είχον μεγάλην έπι- 
τυχίαν είς τό II ρίσι ‘Η < Σουκέτ καί <1 αε
ροπόρο; τη;' φάρσα τοϋ είδους τοϋ < Βαπτι- 
στικοϋ τής Κυρία; καί ιοϋ Συστήματος Δ. ,τών 
’Ένεκεν καί Ντέ Γκόρς. Βάσις τή. ύποθέιεος 
είνε ή πλαστό ιρ ωωπεία μέ πλήθος παρεξηγή
σεων, αί δποϊαι εκτυλίσσονται μέ κινη «ατο
γραφικήν γοργ «τητα. Ή Σ ·υκέτ Παρισινή η
θοποιός ώρκ σθη νά άφιερωθή κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ πολέμου εί; τοΰ; στρατί οτιζ ·ΰ . Εί; 
θαυμαστή; τη; επαρχιώτης διά νά τήν κ <τ ι- 
κτήση έμφανίζετ >ι ώ; μέγας άεροπόρ ςκαίφο- 
ρεΐ τήν στ λήν του. Καί παραπλανά την Σου
κέτ. ή όποια ξετρελλαίνεται μαζί του. Άλλ' <ί

ς Υ Ν α Υ λ ι α ι ϊ:::

’Από τάς ώραιοιέρας συναυλίας, ή τοΟ κ. 
Τριαντάφυλλου. Πρόγραμμα ποιχίλον, τό ό
ποιον άν καί μαχρότατον, ήκούσθη μετ’ εν
διαφέροντος. Μεθοδικώς δέ συντεταγμένον είς 
τρία χωριστά μέρη. Παλαιά μουσική, σύγχρο
νος, Ελληνική. Καί τοιουτοτρόπως κανείς 
δέν έμεινε παραπονεμένος. Συμμετοχή δ’ εκλε
κτών μαθητριών του, τής κ. Τριανταφύλλου 
καί τών δεσπ. Κοτζιά, Μεσολωρά καί Άνα- 
γνωστοπούλου.

'Ο κ. Τριαντάφυλλου μέ τήν εκφραστικήν, 
τεχνικήν καί πολύ γυμνασμένην φωνήν του έ- 
τραγούδησε τό καί άλλοτε ψαλέν ύπ' αύτοϋ 
recitatif τού «Ιωσήφ έν Αίγύπτφ»τοΟ Mehyl, 
μονφδίαν τοΰ Rich Cceur de Lion τοΰ Γκρετρύ 
τήν «Μελαγχολίαν» τοΰ Φωρέ, μίαν romance 
τοΰ Ντεμπυσσύ, ένα θαυμάσιο Ισπανικό τρα
γούδι τοΰ Ώμπέρ καί τρία ‘Ελληνικά, τό Κα
ράβι» τοΰ κ.Λαυράγκα, τήν Έξομολόγησιν τοΰ 
Σαμάρα εί; τό όποιον πάντοτε καταχειροκρο
τείται κα1. τήν «Στερνή μου ελπίδα τοΰ κ. 
Λ'.άλιου. Όλα αυτά τά τραγούδια άν καί δια

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ψευταεροπόρο; άσθενεΐ καί εϊσάγεται, ώς 
στρατιωτικό; αεροπόρος, εί; τό νοσοκοιεϊον. 
'Εκεί συναντά τήν γυναΐκά του ώς άρχινοσο- 
κόμον έχουσαν ύπό τάςδιαταγάς της τήν Σουκέτ 
γενομένην ' Αδελφή'· τοϋ ’Ελέους.Εμφανίζεται 
καί ό αληθι νό; αεροπόρο;, τοΰ οποίου τό όνομα 
έσφε ερίσθη ό ψεύτικος αεροπόρος. Άλλ* ό α
ληθινός φορεί πολι ικά καί δέν ήμπορεϊ νά α
πόδειξη τήν ταυτότητά του.

Τό άλλο έργον »ίνε ό «Παστέρ τοϋ Σασά 
Γκιτρύ, πεντάπρακτο; δραματοποίησις τής ζω
ή; τοΰ μεγάλου σοφοΰ.

— Έν Ν. Ύόρκ·) έπωλήθη διά πλειστηρια- 
σμοΰ ή συλλογή Βολεντΐν καλλιτεχνικών αντι
κειμένων 'Ιταλική; ’Αναγεννήσεως άνιί 33,000 
δολλαρίων. Γήν μ γαλειτέραν αξίαν είχε μία 
ΙΙαναγ α έν ήμιαναγλύφφ τοΰ ΙΕ', αίώνο; τοϋ 
Ροσελίνο, άγορασθεΐσα άντί 3,100 δολλαρίων.

— Έξελέγη μέλος τής Γαλλική; ’Ακαδη
μίας είς τήν έδραν τοΰ Ροστάν ό διηγηματο- 
γράφος Άν ΰ Μπορντώ, γνώριμος εί; τους 
'Αθηναίου; ίδ λφός τοϋ τέως άρχηγοϋ τής Γαλ
λικής ίποστολής στρατηγού Μπορντό). Συνυπο
ψήφιοι ήσανό Πώλ Φώρ, ό Φραν ·ίς Ζάμ, ό 
ΙΙώλ Άδάμ, ό Πόρτο Ρις, ό Haiancouit καί 
άλλοι.

— Ή διάσημος ηθοποιός Λευκή Ντουφέν 
ηΰτοζτόνησεν κρεμασθεΐσα είς τό καμαρίνι 
τη; τού θε ιτ >ου Σάρας Μπενάρ, ενώ έπρό- 
κειτο νά αίξη τόν ρόλ >ν τής < Κυρίας μέ τά; 
Καμελίας .

φόρων μουσικών αντιλήψεων άπέδωκε κατά 
τρόπον έλκυστικώταυον,έπιδείξας άμα μεγάλην 
αντοχήν.

Τής κ. I ριανταφύλλου ή απαλή καί γλυ- 
κειά φωνή άπετέ/.εσε μίαν άρμονικήν συμφω
νίαν μέ τήν φωνήν τοΰ κ. Τριανταφύλλου. Έ- 
τραγοι δησε εκφραστικά τά, Regrettes, τρα
γούδι τοΰ IIΓ αίώνο; αγνώστου μουσουργού 
άλλά τήν έ ξιν τυΰ δλου προγράμματος άπ·- 
τέλεσεν ή διά πρώτην φοράν έκτελουμένη έν 
άθηνηίκή συναυλίφ προσευχή τής «Λακμέ» 
συνοδεία άρπας, ήν άνέκρουεν ή κ. Βασινχό- 
βεν καί μικτής χορωδίας. Έτραγούδησε πρό; 
τούταις ένα δημοτικό τραγούδι κατά διασκευήν 
τοΰ κ. Σακελλαρίδου καί τόν Άπριλτάτικον 
Έρωτα τού ερασιτέχνου κ. Ψαρούδα. Ή Δνΐς 
Μεσολωρά πολύ καλή είς τήν μονωδίαν τής 
Chimene τοΰ «Σιδ», άλλ’ έν συνόλω βχι κα'. 
καλλίτερα άπό άλλα; έμφανίσεις της.

Ή δ. Κοτζια πολύ καλή είς τήν «Κάρ- 
μεν», ή δέ νεαρωτέρα μαθήτρια τού κ. Τριαν- 
ταφύλλου δ. 'Αναγνωστοπούλου είς τά; δύ·

25



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μονωδίας τοΰ Φάουστ» έδε.ξε μέταλ/.ον φω 
7ήγ πο*λά όποσχόμενον. Έψαλε μέ τέχνην 
κα: αίσθημα, συνδυασμός μέ τόν όποιον δέν έ
χε·. συνειθίσει ή άχοή μα;.

Κατά τήν τετάρτην συναυλίαν τής όοχή- 
στρα; τοΰ Ωδείου έπαίχθη ή ύπ’άριθ. ;» ει
σαγωγή τή; Λεονώοας, έκ τών 4 κ: έγραψεν 
ό Μπετόβεν διά τόμελόδραμά του Φινιέλιο». 
Η κλασική σύνθεσις έξετελέσθη πολύ καλά. 

Γαύτην ήκολ.ούθησε ή μή τερματισθείσα συμ 
φωνία είς σ’, έλασσον τοϋ Σοΰμπερτ, Οαυμασία 
είς χάριν καί αισθηματικότητα. I ά δύο μέρη 
άτινα συνέθεσε πρό τοϋ προώρου θανάτου του 
ό παραγωγικότατος—800 συνθέσει; έγραψε 
καίτοι έζησε 31 μόνον έτη—συνθέτης άφίνουν 
νά ύπονοηθή πόσον θά ήτο τελεία εάν άπεπε- 
ρατοΰτο.

Διά πρώτην φοοάν έξετε' έσθη τό Κονσέρτο 
είς μι μπεμόλ διά βιολίον, τή συνοδέ’» όρχή- 
στρας, τοϋ Μόζαρτ. Ό κ. Σοϋ'τσε άνεδείχθη 
αληθινός καλλιτέχνης, κατανόησα; πληρέ
στατα τόν μέγαν μουσουργόν, τό όποιον πολύ 
ολίγοι κατορθώνουν.

Η οσχήστρα διευθυνομένη άπό τόν τελειό 
φοιτον κ. Μητρόπουλον έπαιξε τό συμφωνικόν 
ποίημα «Πηγή» τοϋ κ. ΜαρσΙκ, παιχΟέν τό 
πρώτον εν Παοισίοις είς τά Conc-r's Lamou
reux ’φ 1910. ’.Απεικονίζει τόν άνθρωπον ά- 
ποθαυμάζοντα τό ΰδωρ έν τή έρημία. hive ή 
συμφωνική ποίησις αίνος ευγνωμοσύνης. Ή 
εχτέλεσις άρτία, ώστε νά ικανοποίηση τόν συν- 
θ£ γ1ν. πΡ®* 07 έξεδηλ ώθησαν ενδείξεις συμπά
θειας ζωηρότατης ύπό τών ακροατών. Ή έ- 
ν°ρχήστρωσις είκονικωτάτη, άποδίδουσα μίαν 
ποιητικήν έκστασι. καί ιδίως τό άναβρυσμα 
τοϋ νερού. Η συναυλία έτελείωοε μέ συμφω 
νο.όν ποίημα τοϋ Γλαζοΰνω ρ<·Στένκα Ραζίν». 
Εΐνε τό όνομα αρχηγού άγριας πολεμικής όρ- 
οής, τό θέμα δέ τής ύποθέσεω; αποτελεί μία 
περιπετειά ίου. Εΐνε έ> άπό τά χαρακτη ;ιστι- 
κώτερα υποδείγματα τής Ρωσσικής μουσικής.

'Η τελευταία συναυλία τή; όσχήστρας,κατά 
τήν κα'ΐιερωθεΐσαν συνήθειαν, ήτο μία ε ιίδει- 
ξ ς τών αρίστων τελειόφοιτων. Καί ένεφανί- 
σθησαν ώ; τοιοϋτοι είς μέν τό κ>ειδοκύμο»λον 
η δ. Α. Κα σιμαντή καί ό κ. \. Μητρόπου- 
λος είς τό αίμα αί δεσπ. Ε. Βαφειάδου καί 
Μ. Μεσολωρδ καί είς τό βιολί ό κ. Γ. Λομ- 
πιανκο.

Ο κ. Λομπιάνκο, εκ τών άριστων μαθητών 
τοϋ κ. Σούλτσε, έπαιξε τό α’ μέρος τοΰ κον
σέρτου εί. μί μπεμόλ τοϋ Μ.ζαρτ μέ τέχνην 
περισσοτίραν πα.,ά αίσθημα. ΊΙ δ. Κατσιμα'ντή 
μαθήτρια τού Ήδε'ου Πειραιώς, άπέδωκε τό. 
α μέρος τού Κονσέρτου τοϋ Τσαϊκόφσκη μέ 
εξαιρετικήν δεξ-ότητα. μέ έκφρασιν κα1. αύτο- 
πεπο.θησιν Ό κ. Μ,μοοπουλος μαθητή; τοϋ 
κ. Κασενχοοεν είς τάς Variations symphoni-
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ques τοΰ Φράγκ επέδειξε χαρίσματα μεγάλης 
λεπτότητος. ευστροφία;, ρυθμικότητος κ<·’ αισ
θήματος. Ό κ. Μητρόπουλος, γνωστός έως 
τώρα ώς συνθέτης, απέκτησε διά τής έμφανί- 
σεως του ένα έτι τίτλον μουσικής άναδείξεως 
ώς εκτελεστής. ΊΙ δ. Βαφειάδου μαθήτρια 
τής κ. Φωκά, έτραγούδησε συνοδεία ορχήστρα; 
την « Ερωμένην · τοϋ κ. ΜαρσΙκ κά> από
σπασμα έκ τής ό' πράξεως τοϋ -Άμλετ .Εΐνε 
Ϊ2'ω,π.τ’ϊ ^1 δυνατή κ-’ εκφραστική φωνή τη; 
ε; άλλων συναυλιών. Άπό κάθε άλλην φοράν 

καλύτερα ή δ. Μεσολωρά μαθήτρια τοϋ 
κ. Γριανταφύλλου τόν "Ασωτον ί’ίόν» τοΰ Δε- 
μπυσσύ κα1. τό Όνειρον τής Έλσας άπό τόν 
«Λοεγκριν». Φωνή τεχνική, άδίαστος. έντονο:, 
diction αψονος.

• *

Και, τήν οευτέραν συναυλίαν μουσικής 
σωματίου ΙΙανά — Μπουστ έντουί έπαίχθη 
τοϋ Μο,αρτ ή Σονάτα είς fa μείζον καί ή Σο
νάτα τοϋ Γκολντμάρκ μέ πολλήν τέχνην.Έξαι- 
ρετίκώς ήρεσε τό περίφημον Κουΐντέττο (La 
Iruite) τοϋ Σοΰμπερτ έκτελεσθέν μετά μεγάλης 
επιτυχίας ύπό τών κ.κ. Μπουνστέντουϊ Γαϊδεμ- 
βεργερ,Τζουμάνη κα’. τών δ. ΙΙανάκα’. Κοψιδα.

Έπαίχθη διά δευτέραν φοράν έν Άθήναις 
κα’. ουδόλως ύπελήφθη εί; ακρίβειαν καί αι
σθηματικότητα. Ή δεσπ. Άναγνωστοπούλου 
έτραγούδησε ένα τραγούδι τοΰ Μόζαρτ καί τήν 

Ελεγείαν > τοϋ Μασσενέ πολύ εκφραστικά.
* **

Η παρεπιδημούσα Ρωσσις πριγκήπισσα κ. 
Τσερκάσκυ άοιδός τοΰ Μελοδράματος Πέτρου- 
πόλεως ίν συναυλία υπέρ τών έν ‘Ελλάδι προ
σφύγων Ι’ώσσων, έδείχθη υπεραξία τής φήμης 
της. Αί ΑΜήναι σπανίως ήιουσαντόσφ καλήν 
φωνήν, είς έκτασιν καί έκφρασιν, είς ‘δύναμιν 
κα’. σεμνότητα. Αληθινή καλλιιέχνις, συνήρ- 
πασε τό άκροατήριον. Διηρμήνευσε τήν μυστι- 
κοπάθειαν τής ρωσσικής ψυχή; είς τών όμοε- 
θνών της συνθετών τά τραγούδια, τοΰ Ιυαϊ- 
κοφσκη, τού Ραχμανίνωφ, τού Ίππολιτώφ, τοΰ 
Ααοιντώφ. Άλλά κα’. ελληνικό τραγούδι, τοϋ 

αμάρα τό «Μάνα καί γυιός» έτραγούδησε 
‘Ελληνιστί, τό.σον καλά, όσον δέν άνέμενε κά
νε!.. Μέ μεγάλην έκφρασιν. Δικαίωςτό άκροα- 
τήριον έζήτησε τήν έπανάληψιν. Δύο μέρη άπό 
τήν . Κορσικανικήν έκδίκησιν» τοϋ κ. ΜαρσΙκ 
απέδωσε άψόγως, κυρίως δμως έδείχθη ή τέ
χνη καί ό πλούτος τής φωνής της είς τά με
λόδραμα τικ- μέρη τά όποια έψαλλε, συνοδεία 
έ?/.ή’τρας, άπό τήν «Τζοκόνταν», τήν «Μι
νιόν», τήν Αϊδάν». "Εξοχος ύπήρξεν είς τό 
τραγούδι τής Ά'ίόάς καί είς έν Ρωσσικόν, ψα· 
λέν εκτός προγράμματος.

♦ ♦ ♦
•Ολόκληρον τό πρόγραμμα διάρκειας μιάς

κα’. ήμισείας ώρας, έξετέλεσε ή διπλωματούχος 
τή; Μουσική; Ακαδημίας τού Μονάχου κ. 
Έβελ Μίχα, έρμηνεύτρια συνθέσεων μίί’λον 
ψυχικών παρά τεχνικών. ‘Η κ. Μίνα δέν επι
ζητεί έπίδειξιν δεξιοτεχνίας. Έμβαθύνει είς τήν 
αίοθησιν τοϋ μουσουργού. Τό παίξιμό τη-ή
συχο, αισθηματικό, μέ μίαν εύγένειαν προίκι- 
σμένον καί λεπτότητα. ’Ακολουθεί τήν σχολήν 
τοϋ νεοτεχνίτου συνθέτου "Ερμαν Τσίλχερ, τοϋ 
οποίου υπήρξε μαθήτρια. Εΐνε ή νεογεριιανι- 
κή μουσική τοϋ εμπρεσιονισμού. Άπό τήν 
Σονάταν τοϋ Μπράμ: τό δεύτερον μέρος (an- 
(ΐΗπΙβ)έπαίχθη πολύ εκφραστικά, καθώς κα’. τοΰ 
Ζέλιγκ ό Χορός τών Φαντασμάτων.. Ίό 
Σκέρτσο τοϋ Σοπέν — αρκετά δύσκολ ον—θά 
έπρεπεν ίσως εντονώτερον νά άποδοθή. Τήν 
«Πεταλούδαν» τοϋ Γκρήγκ και τό Ανοιξιά
τικο βράδυ τοϋ ΙΙυνιό άπέδωκε μέ άόρότητα 
κα’ ποίησιν. Τό περισσότερον ενδιαφέρον προ- 
εκάλεσαν τά διά πρώτην φοράν παίζόμενα έν 
‘Ελλάδι < Σκίτσα διά πιάνο» τοΰ Τσίλχερ—μία 
λεπτοτάτη καί παραστατική σειρά τεσσάοων 
πρωτοτύπων συνθέσεων (Άφιέρωπς—Περίπα
τος—Βράδυ στό χωριό — Βρυκόλαιας). "Ολα 
ιδίως τό τελευταίου απέδωσε μέ καλλιτεχνικήν 
ψυχήν, μέ χάριν κα1. μυστικοπάθειαν καί μέ 
εξαιρετικήν αγάπην πρός τό έργον τού διδα
σκάλου της.

Είς δύο συναυλίας ή κ. Ν. Φωκά έκτος τής 
γνωστής πλέον τέχνης τη:, ή οποία πί ουσία 
κα’. αειθαλή: έξεδηλώθη εί; παλαιά καί νεώ- 
τερα τραγούδια, παρουσίασε καί μαθήτρια; 
κάλλιστα κατηρτισμενας καί ένα μαθητήν εύ- 
ρυτάτου μέλλοντος. Καί ή έμφάνισις α^ΰτή ανέ- 
δειξε τήν κ. Φωκά όχι μόνον ώ; άοιοον άκα- 
ταγώνιστον, άλλά καί ώς οιδασκάλισσαν ίκα· 
νωτάτην. Ή κόρη της μάς έφάνη τώρα ακό
μη καλλιτέρα· ή φωνή της απέκτησε μίαν δύ- 
ναμιν. Τάς regrettes τού ΙΙΓ αίώνος έψαλλε 
μέ πολλήν τέχνην. II δ. Βαφειάοου εΐνε, μετ^ 
τήν δ. Φωκά, ή καλλίτερα της μαθήτρια. Εις 
τόν <Άμλετ» ή φωνή ιης εδείχδη δυνατή, κα
θαρά. άκριβής. Η δ. Στίνη, έχουσα ανάγκην 
μελέτη; ακόμη, έπρεπε νά έμφανισθή αργότε
ρου. ΊΙ δ. Δαμασκηνού, άναπληρώσασα έν κε 
νόν τοϋ προγράμματος, απήγγειλε μέ υπερβο
λικόν λυρισμόν τήν Αγάπην» τοϋ κ. Μαλα- 
χάση καί έν εκτενές Γαλλικόν δραματικόν 
ποίημα.

Διά τάς δεσπ. Βρασιδανοπούλου, Ι κίτ καί 
Παπαίωάννου υπάρχουν ενδείξεις μελλούσης 
άποδείξεω;· τήν τελε'υταίαν άδικε’, μία νευρική 
προσπάθεια, συχνά δυστυχώς έπαναλαμβανομέ- 
νη.Ό κ. Έπιτρόπάκης έψαλλεν άρμονικωτατα 
μέ τήν δ. Φωκά μίαν δυωδίαν τής «Μανον». 
Ήτο τελεία ή αρμονία τοΰ άσματός των ΙΙολύ 
καλά έτραγούδησε κατόπιν τήν haillaise» 
τοΰ Λ εονκαβάλλο. Ώρατότερον τέλος φωνητι

κή: συναυλίας δέν ήαπορούσε νά έπιθυμήση 
τι άπό τό ντουέτο τής «Αακμέ» έκτε-εσθεν 
άπό τό dao Φωκά —μητέρα καί κόρην.

« **
Κατά τήν έφετεινήν συναυλίαν τη; ή καθη- 

γήτρια τοΰ άσματο. έν τώ Ωδείω δεσπ. Σμ. 
Γεννάδη, εκτός τής τέχνης της, επέδειξε διά 
πρώτην φοράν δημοσία καί τούς κάμπου: 
τής διδασκαλία; τη; διά τριών μαθητριών. Η 
ιδία έτραγούδησε μέ ιδιαιτέραν επιτυχίαν την 
δύσκολον μονωδίαν τής ’Οφη·ί®5 άπο τόν 
«Άμλετ» καί τήν . Procession» τοϋ Φρανκ. 
Έκ' τών μαθητριών τμ; ή δ. Δαλαουνη 
είς τό «Entant Prodiqne» τοϋ Δεμουσ- 
σύ’ ή δ. Κυριαζή εί; τήν «Arieite» τοϋ 
ΣκαρλάτικαΙ ή δ. Ρουμπέν είς τήν <Σαπφω» 
τοϋ Μασσενέ έδειξαν ικανά χαρίσμαια, ιδίως 
δέ ή πρώτη είς έκφρασιν.

* **
Είς τό Δημοτικόν θέατρον, πρωτοβουλία 

επιτροπής, ύπό τήν προεδρείαν τοϋ κ.ύπουργοΰ 
τή: ΙΙαιδείας έωρτάσθη ή είκοσιπενταετηρι; 
τής μουσική; δράσεως τοϋ δημοφιλούς ' μαέ
στρου» κ. Δ. Ααυράγκα. Ό συνθέτης τής «Δι- 
δοϋς» είογάσθη μέ ενθουσιασμόν άκαταβλητον 
διά τήν μουσικήν διαπαιδαγώγησιν τοϋ Έλλ. 
λαού, ίδρύσας τώ 1.ΌΊ καί συντηρήσας πα
λαιών κατά μεγάλων δυσκολιών τό μέχρι σή
μερον ύφιστάμενον μοναδικόν Εληνικόν με
λόδραμα. Δι’ αύτό ή εορτή τοϋ κ. Αα-ράγκα 
ήτο καί εορτή τοϋ Έλλ. Μελοδράματος.

Έπ125έτη ό Κεφαλλήν μουσουργός είργά- 
σθη άδιακόπως.καί ώ; συνθέτης καί ως διευθυν
τή: ορχήστρας.'Ως μαέστρο; διηύθυνε ορχήστρας 
έν Γαλλία, οπού έτελείωσε τά; τπουδά^του 
καί έν Άθήναις, άναλαβών τώ 1S91 τήν διεύ- 
θυνσιν τής άρτισυστάτου τότε Φιλαρμονικής.

Ό; συνθέτη: διεκρίθη διά τήν πρωτοτυπίαν, 
τήν συνθετικήν δύναμιν καί τήν εύγένειαν τής 
έκφράσεως.

Τό πρώτον του μελόδραμα < 11 όωη είν 
όνε·οο■> συνέθεσε νεώτατος έπί λιμπρέττου ιτα
λικού. Τό I ·'*.·<■> έγραψε τό Πένταθλον διά 
τού: ’Ολυμπιακού; άγωνα:. Κα·όπιν τά «Δυο 
άδέλφια . τήν «Μάγισσαν μέ λ ιμπρέττον ί 
δικόν του κα’ τώ 190'.’ τήν Αιδώ μέ κεί
μενον τοϋ κ. Χημητρακοπούλου. Ιο τε-ευταιον 
αύτό έργον του ύπήρξεν τό άνώτερον τχι μ.ο- 
νον δλων τών ίδικών του, άλλά και τής ο'η, 
μουσική: παραγωγής έν Ελλάδι.

Άλλά καί όπερέτταν έγραψε, την · .πλη 
φωτιά καί τραγούδια. Ή έπί Έλλη ικών 
θεμάτων έογασία του εΐνε επίσης ά:1. ημεί- 
ωτο: καί ' εΐλ ικρ·νής. ΊΊ Έλλ. Σο ϊ ;α, το 
«Πρελούντιο καί Φοϋγκα διατηρούν ο/ον το 
χρώμα κα’. τήν χάριν καί τό αίσθημα τών 
δημοτικών μοτίδων.

‘II συναυλία ή όποια έδόθη πρός τιμήν του
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άιον. Αανράγκας

—καί ή όποια έχασε·/ είς λαϊκότητα ένεκα 
τοΰ ύπεοβολικοϋ τών τιμών—μάς παρουσίασε 
τμηματικήν εργασίαν του, ή όποια καίτοι μή 
επαρκώ; έκτελεσθεϊσα, δίδει ιδέαν τής μεγά
λης αξίας τοΰ Έλ ληνός μουσουργού.

*Η κ. Αϋρα θεοδωροπούλου μέ φωνήν μό
λις άκουομόνην, είς φρασεολογίαν ανάμικτον. 
έπεσκόπησε τό έρν<»< τού κ. Λαυράγκα. ’Ορ
χήστρα μεγάλη έξετέ/εσε συνθέσεις του, διευ- 
θυνομένη εκ περιτροπή:, τιαής ένεκεν, άπό 
τού; μουσουργούς κ. κ. Μαρσίκ, Καίσαρην, 
Καλομοίοην. Έπαίχθη έν αρχή ή εισαγωγή 
άπό τή «Ζωή εΐν’ όνειρο , κατόπιν ή Έλλ. 
Σουίτα. 'Η κ. Φωκά συνοδεία ορχήστρα; κα1. 
ύ τό τήν διεύθυνσιν τοΰ ίδιου κ. Λαυοάγκα έ
τραγούδησε μίαν άοιαν ύπό τήν Δ’ πράξιν 
τής «Διδοΰς», ή ορχήστρα δέ διά τών έγχωρ- 
δων μόνον έξετέλεσε δύο Λυρικά ίντερμέδια, 
τά όποια ένεποίησαν εξαιρετικήν έντύπωσιν. 
"Ηοεσε επίσης πολύ τό λεπτότατο·/ Νανού
ρισμα γραμμένο·/ διά βιολί τό όποιον έπαιξε 
ό κ. Λυκούδη; συνοδεία εγχόρδων, διευθύνον- 
το: τοΰ κ. Καλ.ομοίρη.

Ή συναυλία έτε1είωσε μέ τήν Εισαγωγή 
κα1. φούγκα διευθύνοντος μέ πολλήν ζωήν 
τοΰ κ. Καλομοίρη.

Είς τόν έορτάζοντα μουσουργόν προσεφέρ- 
θησαν δώρα κα1. στέφανος δάφνης, έπανειλημ- 
μένως δ’ έκλήθη επ’. σκηνής, ζωηρότατα ε
πευφημούμενος.

Τό εσπέρας παρετέθη ύπό τής Εταιρείας 
τών θεατρικών συγγραφέων είς τό Διεθνές 
τιμητικόν γεύμα, τοΰ όποιου προήδρευσεν ό 
κ. ύπουργός τής Παιδείας. Προπόσεις ήγειραν 
ό κ. υπουργός, ό Δήμαρχος κ. ΙΊάτσης, ό πρό
εδρος τής Εταιρείας τών θεατρικών συγγρα
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φέων κ. Αννινος. οί μουσικοί κ. κ. Καλο
μοίρης, Καζαντζής καί Τάχος, οί συγγρα
φείς κ. κ. Λασκαρης, Λιδωρίκης καί απήγ
γειλε στίχους είς Επτανησιακόν ιδίωμα ό 
συνεργάτης τοΰ Λαυράγκα κ. Δημη ,ρακόπου · 
λος. Ό έφορος τοΰ Ωδείου κ. Βελούδιος ά- 
νεκοίνωσε ότι τό \ιοικ. Συμβούλιο·/ τοΰ ιδρύ
ματος έψήφισε δρ. 3,(>0U πρός έκτύπωσιν τής 
c Έλλ. σουίτας του.

Ειδική συναυλία έδόθη διά τά έργα τού δι- 
ευθυντοΰ τής ορχήστρας τοΰ Ωδείου κ. Άρμ. 
Μαρσί . Τό κυριώτερον μέρος τού προγράμμα
τος ήτο -it έκτέλεσις δύο αποσπασμάτων τού 

Λάρα- μελοδραματικού ανεκδότου έργου, τού 
όποιου ή ύπόθεσις έχει ληφθή άπό τό όμώνυμον 
έργον τοΰ Βύρωνος, διασκευασθείσα είς λιμ- 
πρέττον άπό τόν Κλόστερ. τόν πεσόντακατά τόν 
πόλεμον ένδόξως. Ή έν Ελλάδι έκτύλιξις τών 
σκηνών τοΰ Λάρα έδωκεν άφορμήν είς τόν κ. 
Μαρσίκ νά χρησιμοποίηση αρκετόν ύ/.ικόν 
Ελληνική; έμπνεϋσεως. Έκ τών έκτελεσθέν- 
των μερών ή εισαγωγή τής ρ' πράξεω; έχει 
γραφή επ’. δύο Έ’ληνικών θεμάτων, άτινα ό 
συνθέτης εξεαεταλλεύθη διά π’ουσιωτάτης έπε- 
ξεογασίας. Τό άλλο μέρος ήτο σκηνή τής γ 
πράξεως καθ'ήν ήήρωί; Καλίδ ψάλλει πρό τοϋ 
θνήσκοντο; Λάρα. ‘Η κ. Τσερκάσκη έψαλε 
τήν δραματικήν αυτήν σκηνήν μέ πολλήν δύ- 
ναμιν κα1. μέ πλούτον φωνής, οϊον απαιτεί ή 
Βαγνέρειος τεχνοτροπία τοϋ συνθέτου.’Επαίχθη 
τό είς μνήμην το"· πατρος του σεξτέττον, τό 
Παθητικόν άτάτζιο,ή Πηγήν καί τό μταλλέτο 
άπό τήν «Κορσικανικήν έ<δίκησιν». Αί συνθέ
σεις αΰταί ήκούσθησαν καί άλλοτε, ή άρίστη 
δ’έκτέλεσις των έκαμε νά άκουσθοΰν καί πάλιν 
εύχαρίστως. Είς τάς συνθέσεις δλας ό κ. Μαρ- 
σίκ άναδεικνύεται ειλικρινής είς τό αίσθημα, 
πλήρης καλλιτεχνική; ορμής, μέ βαθεϊαν μου
σικότητα.

Διά πρώτην φοράν έδόθη συναυλία μέ σκη
νικόν διάκοσμον, ή τοΰ βίολιστοΟκ. Λυκούδη, 
οστις έχει τήν τέχνην νά προκαλή κοσμοπλημ- 
μύραν. 'Ο θεατρικός διάκοσμος έδωκε ποιητι
κόν περιβάλλον αιθούσης, προτιμητέας άπό τάς 
συνήθεις γυμνότητας τής σκηνής. Ή τέχνη τοΰ 
κ. Λυκούδη εΐνε γνωστή ώ; λεπτή κα’. αισθη
ματική καί ή ευχέρεια τής δοξαριάς του. θά 
παρατήρησή τι; δτι πρέπει νά λείπουν τά επ’, 
σκηνής κουρδίσματα καί αί λικνιστικαί ταλ.αν- 
τεύσεις. Τό πρόγραμμα μακρόν. Έπαίχθησαν 
καλλίτερα τό α' μέρος τοΰ Κονσέρτου τοΰ 
Μπράμς μέ τάς cadences τού Marchot, άκόμγ] 
δέ έπιτυχέστερον ή σονάτα τοΰ Μπράμς καί 
ίδια τό ndajio κα1. αί τρεις συνθέσεις τοΰ Κρά- 
ϊσλερ —ένα σκέρτσο, ένας ισπανικό: χορός κα’, 
Sv capice (La chasse,ι,

L χ. ΐίαξινοΰ έδειξε την τέχνην τη; εί; το 
L.0v άλλά κα’. δύσκολο·/ τραγοΰδι του Del- 
[«’(έπί στίχων τοΰ Robine) Απο.το Ονειρον 
f ίν Άνάμνησιν».το όποιον αποτελειταιαπο 

Είς τό τέλος έδειξε κάποιαν κοπω- 
I Συνοδό; εί; τό πιάνο, εις ολοκληρον το 
|όγραμμ« έ *· Μητροπουλος.

*
Ι’Π δ Κ·.κή Τσακασιάνου έδειξε χαρίσματα 
Lf.- έπίζηλα είς τήν συναυλίαν της, τράγου · 
Ισασα ενόεκα άσματα. Έξ αυτών 1'Λ’
Γτέρα; μνείας αί μονωδίαι απο τήν.Μπουτερ- 
Ε?» κϊλτόν . Φάουστ . Έκ τών ελληνικών 
Liu.iv διεκρίθη είς τόν < Πρωτομάστοραν». 
Η χ Κοίλα Ζερβού απήγγειλε την <Ληθη/ 
!Ον Μαβ'λλη», τό «Παραμύθι» του κ. Μα/.α- 
Ε3η κα’. έν Γαλλικόν.
I ♦·*
I'll συναυλία τών έργων του κ. Καλομοίρη, 
ίίδοθε’.σα τό άπόγευμα τής ημέρας της α..ο 
Lf- τοϋ μεταλλίου, ήτο η εύγλωττοτερα συ- 
Ινορία υπέρ τής προσγενομένης τιμή; εις τον 
Ενθέτην 22 έργων. Πρόγραμμα π/.ουσιωτατο/ 
Ιδεικνΰον τόν πλούτον τής έμπνεϋσεως χαίτη, 
L/νοτροπίας τοΰ ορμητικού μουσουργοί: α- 
Γοσπάσματα άπό τόν « Πρωτομάστοραν ’ . . 
Ιό «Δαντυλ δΐ τής μάννας-, δύο κομμάτια οια 
Ιάνο, Νυχτιάτικο καί Μπα'αντα,ικτελεσθέντα 
Εερόχως ύπό τοΰ κ. Φαραντάτου. η εισαγωγή 
k; Στέλλα; Βιολάντη—μέ άπαγγε/.ιαν τής ο. 
Ιαμασκηνοΰ καί solo βιολιού ύπο του κΗ 
|ούδη-καί δύο τραγούδια χορωδία; ο θανα- 
|ο; τοϋ Κλέφτη» καί Έγια μόλα . Αλλα 
Ιήν κορωνίδα τής συναυλία; άπετε·εσαν τα 
■ Μαγιοβότανα» άπό τούς Ιάμοου; και . /α 
■κίστους» τοΰκ. Παλαμά, τραγουδηθεντα απο 
Ιήν κ. ΙΙαξινοΰ συνοδεία ορχήστρας. Δια πρω- 
Ιην φοράν δ’ έξετελέσθη τό Κοιμητηοΐ στη 
Βουνοπλαγιά» άτό τήν ανέκδοτον συμφωνίαν 
Πής Λεβεντιάς, εμπνευσθείοαν άπό τό Μέτωπο·/.

*
I * *
I Ό κ. Γ. Ξανθοπουλίδη; είς τήν έφετεινήν 

■υναυλίαν του. έδειξε προόδους σημαντικά;, α- 
Ιεπλήρωσε δέ διά τή; λεπτής τέχνη; του την 
■λλιιψιν επαρκούς αισθήματος. Έκ τών εκτε- 
|λεσθ;·ντων τεμαχίων ιδιαιτέραν έντύπωσιν ίνε- 
|Ίο!ησε τό Mefisto-ralse τοΰ Αίστ. τό_ όποιον 
Ιέπεδόθη μέ εξαιρετικήν επιτυχίαν. A: etudes 
|τοΰ Σοπέν καί ή Suite τοϋ Δεμπυσσύ επα.- 
Λθησαν πολύ καλά. ‘Π δ. Άνδρεάδου ετρα- 
Εούδησε τρία άσματα τοΰ Σοϋμαν καί, πο > 
■καλλίτερα, δύο τοΰ Duparc.

Ή τελευταία συναυλία τοΰ Κουαρτεττου α- 
|’··ετελεϊτο άπό δύο θαυμάσια κουϊντεττα. ί ο εν 
■ητοτό είςντό μεΐζον τοΰ Σοΰμπερτ καί το άλλο 
Ιψοτό δεύτερον κουΐντέττο τοϋΣγκαμπατιΈ.ςτο 
■πρώτον συνέπραξε δ βιολονσβλίστας κ. Αντω

νόπουλος, είς τό άλλο ό κ.( Μητρόπουλος.’Αμ- 
■φότερα εξετελοΰντο διά πρώτην 
θήναις, ε’νε δέ άπό τά αριστουργήματα τ ,. 
μουσικής δωματίου. r
' Εί-τήν έρμηνειαν του πρώτου ηρθησα/ ■ 
ίν-ε/εσταί είς τό ύψος τοΰ αισθήματος καί τήν 
έναλάσσουσαν τεχνοτροπίαν—δύο 
ιδιότητες τοΰ εκτελεσθέντο; έργου., Ε’ί 
τερον έργον ή έκτέλεσις υπήρξε·/ αρτία .οίω, 
ή βαρκαρόλλα έπαίχθη τέλεια.

'() κ. Μητρόπουλος,όστ.; καί ελαβεν γ απ. 
τά τελευταία μαθήματα τοΰ 
θυνεν εί; τήν ψυχήν τοϋ ^ο?σου^0" , ϊΧ- 
μονίσθη κατά τρόπον ζηλευτόν μ- το , 
κτού; συναδέλφους του.

*
Εί; τήν συναυλίαν της ή κ. βελουδίου έπαι

ξε μίαν σειράν έργων μεγάλων κα. ,νε“τί.Ρ. 
μουσουργών, διακριθείσα ιδίως ε.ς την 
σιν τής Papillon τοΰ Γρήγκ, του 
τοΰ Bortkiewicz. Τελευταία επαιξε το, Ερ 
κόν Βαλς τοΰ Μοσκόφσκη, τό οποίον ητ°. πολύ 
ελαφρό·/ διά np0YP«^liaf',,JV®uXt.\.*}n;iQS yX·. 
σκηνοΰ απήγγειλε έν ποίημα -’λ“^τεοα 
2ν Γαλλικόν—τό τελευταίο·/ πολύ καλλίτερ · 
Ό κ. Τοίανταφύλλου μέ τά 
γούδια τοϋ 'Δράμι συνήρπασε το ακροατήριο/.

'Π Αθηναϊκή Μαντολινάτα δεν υστέρησε·/ 
είς τήν έκφρασιν εκτ.μήσεω;
σαντα τήν'Ελληνικήν μουσική/ £
Λαυράγκαν, ικτελέσασα εν τιμητική 
έν τώ «Παρνασσώ» άποκ'ειστικω;
έν ο’.ςκαί τήν « Ελλ. σοΰϊταν». Ο κ. ■
νό; είσηγήθη συντόμως περί του ευγου_ τ0 " 
Λαυράγκα. είς δν προσεφέρθη υπό,του 
τοΰ τής Μανδολινάτας καί μαθητου του κ. Λα 
δα καλλιτεχνικόν άγαλμάτιον.

ΖΟΒΕΡΓΕΣ
1 Άπΰ τις ίδιες μέλισσες .

Ηταν η δυο λαμπά'ες μας φτιαομειε,. 
Κι’ «πό τύ ίδιο τό κεράκι θέλησές 
Νάνε η λαχτάρες μας πλασμένες.

Καί σάν τάθώα λ· ώσανε κεριά μας, 
Τά δυο κορμιά μας...

2 Άπόστασα τόσον καιρό
Ν’ αναστενάζω. 
ντή μοναξιά τής νειοτης να σπαρα.ω

Τώρα σ’ ά<ρέγγαρη βραδεία 
Μόνοι καί μόνοι , .. .
Τοϋ έρωτα γευόμαστε βαρεία τ αφιόνι 

Καί τόνειρό μου άπολαυί| 

’’Ω^άμΐλητη τής νειότης μου ευδαιμονία! 
αμι/.ητ ι ι. ,Α^οότόλη(. ΑΛμπιις
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ r
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Έν τφ ναώ τοΰ Άγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκη; έν 
τινι κρυπτή ανευρεθη ήμικυκλική αίθουσα κάτωθι, 
του δεξιού τμήματος τού ιερού βήματος κοσμο.αένη 
με πο?.υτιμους τοιχογραφίας τοΰ Χριστού. Είς τήν 
αίθουσαν τούτην οδηγεί μαρμάρινη κλϊιιαξ άρνο,ά- 
νη απο τοΰ δεξιού άκρου τή; άψϊβος. Μεταξύ τών 
εςαχθεντων χωμάτων, εύρέβησαν 50 βυζαντινά άκέ- 
ραια αγγεία μετά παραστάσεων πτηνών, γεωιιε-οί
κων σχημάτων καί μονογραμμάτων τοϋ Άγ. Δημη
τρών, εκ τών οποίων κατηρτίσθη πολυτιμότατη 
συλλογή βυζαντινών έργων κεραμεική;.

- Έν Θεσσαλονίκη, εις τήν' συνοικίαν Καρδάρι 
ανευρεθη επιτύμβιο; στήλη μαθητού τοΰ Ά··ίού ΙΙ-ιυ/.ου.

- Είς Βάρναν ήχθη εις φώς ναός αρχαίος, εικό
νες εις .Μωσαϊκό και μαρμάρινοι κίονες.

— Εί; Κορώνιαν άπεκαλύφθη πλάξ τοΰ Α' αίώνο; 
π. X.. εφ’ ης είνε γεγραμμένον συμβόλαιον αγορα
πωλησίας ζφων καί δούλων.

— Παρά τήν Οέσιν «Μύτικα» τή; Αιτωλίας, έβε- 
|>αιωθη οτι υπάρχει ναός τής Άρτέμιδος, παρά δε 
την αρχαιαν Αλυζίαν εύρέθη. υπό τοΰ κ. Ρωμαίου, 
ναός τοϋ Ηρακλέους καί ερείπια βασιλική; ίκκί ή
πιας τωνπρωτων χριστιανικών χρόνων καί τεαάχια 
μαρμάρινης μασεοις, ω; καί στέγη·.
- Ό διευθυντής τής ένταύθα Γαλλικής Αρχαιο

λογική; Σχολής κ Φουζέρ παοη ήθη. ίιάδο/ός του 
φέρεται ο κ. Χτε Ματιέ.

— Κατά τό θέρος Οά ένεργηθώσιν αϊ εξής άνασκα- 
φαι : Εν τήνοιι ανατολική γωνία τής Άκροπόλεως 
•■no του κ. Π. Καστριώτου. Έν Σουνίω ύπό τού κ’ 
Β. Σταη Εν Άμφιαρείφ τή; Αττικής (Κάλαμο; 
Ωρωπου) υπο τοϋ κ. Β. Λεονάρδου. Έν Άιιπελακίω 
της Σαλαμινος υπο τού κ. Άντ. Κεραμοπούλου. Έν 
Επιδαυρφ υπο τοΰ κ. Π. Καββοδία. Έν Μυστρί! 
και Γερακιφ τής Λακωνίας ύπό τοϋ κ. ’Αδαμάντιου' 
Βν Θηβαις υπό τοϋ κ. Παππαδάκη. Έν Κεφαλληνία' 

«·πο τοΰ κ. Κυπαρίσσι). Έν Μυκήναις ύπό τοΰ κ 
Φι/.αδελφεως. Έν Βόλφ ύπό τοΰ κ. Ν. Γιαννοπούΐ 
/.ου. Εν Ηράκλειοι (Κρήτης) ύπό τοϋ κ. Ξανθουδί 
δο?· /--U -?Ιαλι“ν (Κρητης) ύπό τοϋ κ. Χατζιδάκι 
και είς Ελευσίνα υπό τοΰ κ. Κουρουνιώτου.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

..Εν τ[1 σει0'ί τών διαλέξεων τής 'Εταιρείαςτών 
Βυζαντινών σπουδών ώμίλησαν ό κ. Σοκόλης πιοί 
τη§ επιδράσε<υς τού Έλλ. πνεύματος έπί τής Κοινοί* 
νιας τών Εθνών τής Ανατολής, ό κ. Φ. Κουκού
λες περί του σχολικού βίου κατά τους Βυζαντινοί·· 
και μετεπειτα χρόνους, ο κ. Άδαμαντίου περί τών 
Παλατιων τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων. τή; άρ- 
χιτεκτονικής, τής διακοσμησεω; καί τοΰ τυπικού 
αυτών. Τό θέμα διεξήλθεν μετά πολλής άκριβολο- 
γιας πρόβα; και είς τήν ένδιαφέρουσαν ανακοίνωση· 
οτι τα Παλατια πρό τής πτώσεως ακόμη τής Κ)πό 
'.Έως. άγνωστον διατί, δέν ύπήρχον.

•ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Μελέτιος ήλεγξε τάς 
αςιωσεις τοϋ Β ιτικανοϋ έπί τού Παναγίου Τάφου 
και τής Άγ. Σοφίας άτοκαλέσας τήν Παπικήν βου
λιμίαν «αποτροπαιον».

Ο έξ Αγγλίας έπανελθών καθηγητής κ. Σ. Με- 
ναρδος ώμίλησε περί τού 'Ελληνισμού καί τών Αγ
γλικών Πανεπιστημίων. Έξέθηκε τήν έπίδρασιν 
ην ασκούν έπι τού Αγγλικού βίου τά Αγγλικά Πα
νεπιστήμια, ανεκοίνωσε τάς έντυπώσεις του κατά τήν 
εν Αγγλίφ διαμονήν του καί έτόνισε τήν συμβολήν 
ϊ‘1? >1“'επ,στη,μιακής έν Άγγλίιι σκέψεως εϊς τήν 
ορθήν αντιμετώπιση· τών κυριωτέρων προβλημάτων

καίέξήρε τόν η ιλελληνισμόν τών έπιφανών Άγ.Ι 
γλων. 1 I

Έν άλλη διαλέξει ό κ. I. Ααμβέργη; εξιστορηθεί 
ι·π > τίνων καί διατί έσοκοιρ ιντεΐτσ τό Βυζάντιον! 
άνέφερε δέ κυρίως τόν Επίσκοπον Κριμαίας Λιου'Ι 
δωοανδον. μισέλληνα φενδολόγον.

'(J κ. Κ. Σοκολης ωαίλησε. διά δευτέοαν φοράν, I 
έχων ήδη ω; θέμα τόν Δημόσιον βίον, τον πλούτον 
καί τήν περί τήν εμπορίαν καί βιομηχανίαν έπίδο-Ι 
σιν τ ή; Βυζαντινή; Αύτοκρατ. ρία;, ό κ. X. Καλό- 
γερόπονλο; περί Βυζαντινή; τέχνης καί τών κυοιω- 
τέρων Βυζαντινών άγιογράφων καί τελευταίος ό αν
ταποκριτή; Ι’ωσσικών εφημερίδων κ. Γ. Βεγλερήτ 
.ομίλησε διά την Βιβλιοθήκην καί τό Θησαυροφιϊ | 
λάκιον ιού ϊ’ιραίου τή; Κων)πόλεω; καί ιών έν Ροισ- 
σία ‘Ελλ. Αύτοκρατορικών βιβλιοθηκών ώ; άποτε- 
λουσών άναπόσπαστον μέρος τών βιβλιοθηκών τών 
Βυζαντινών αΰ τοκρατόρων.

— Ήν τή αιθούση τοΰ «Παρνασσού’ όκαθηγητή; | 
τού Πανεπιστημίου κ.,Ζέγγελης ώμίλησε περί' τών 
1 άλλων φιλελλήνων επιστημόνων καί τών Γαλλι- · 
κών Πανεπιστημίων. Ανεκοίνωσε τά τής είς Γαλ
λίαν αποστολή; του έκ μέρους τοϋ Ελληνικού Πα- · 
νεπιστημίου καί έπισκέψεώς του είς τό Ηανεπιστή- 
μιον τών Παρισίων καί είς τά επαρχιακά τών πό
λεων Ποατιέ, Βορδώ. Μομπελλιέ, τό διφυές Μασ
σαλίας—Αίξ. τό νεωσιί ίδρυθέν τοΰ Στρασβοτιργου, | 
τή; Γρενόβλης καί τής Λυιόν.

— Είς τό Λόκειον τών Έλληνίδων ή κ.'Βύα Σι- 
κελιανού ώμίλησϊν ύπέρ τοΰ άρχαίου ένδιίματο;, ’ 
το όποιον άπό ετών φέρει καί έξήρε τά πλεονεκτή
ματα του.
, — ° παρεπιδημών Ρώσσος πρίγκηψ καί τέως 
υπουργός κ. Γκαλιστίν Μουραβλίν είς τρεις δια
λέξει; έν τφ Παρνασσφ ώμίλησε Γαλλιστί περί τή; 
Ρωσσικής κακοδαιμονίας έπί τοΰ Μπολσεβίκικοι) 
καθεστώτος κ“ί ηερί τοΰ μέλλοντος τής Ρωσσίας. 
Είς δύ > άλλας διαλέξεις ώμίλησε περί ΙΙοϋσκιν, 
όστις ύπήρξεν ο.τι ό Σαίξπηρ διά τήν Αγγλίαν καί . 
ο Δάντης διά τήν ’Ιταλίαν, περί Τολστόη καί Δο- 
στο/ιέφσκη.

— ,'θ κ· Πολ. Δημητρακόπουλος είς άπάντησιν 
τών υπό τοΰ καΟηγητού τής Φυσιολογίας κ. Δοντά ■ 
γενομένων διαλέξεων κατά τοΰ πνευματισμού, όν ! 
θεωρεί άγυρτείαν, έδωσε είς τό θέατρον Κοτο- · 
πούλη σειράν, διαλέξεων ύπέρ τοΰ πνευματισμού. Ό 
κ. Δημητρακόπουλος κηρΰσσων τήν χρεωκοπίαν τή; 
επιστήμης είς τήν έξήγησιν τών πνευματικών καί ' 
ψυχικών φαινομένων, έξέθεσε νέας θεωρίας, στηρι- 1 
,ομένας έπί τής λογική;. Ό κ. Δημητρακόπουλος 1 
εκομε, κατόπιν εικοσαετούς μελέτης, μιαν «ΰρυτάτην 
ερευνάν τού περιεργοτάτου θέματος.τόόποΐον άπησχό- ] 
λησε πλείστου; οσου; επιστήμονας καί έδωσε τάς έ- | 
ξηγήσει; πλείστων φαινομένων. ΚαΟώρισε τί έστί I 
διάνοια διά τών φυσικομαθηματικών καί χημικών , 
νόμων. Βάσις του ουστήματός του είνε ή κυκλική 1 
λειτουργία τοϋ σύμπαντος καί συνεπώς τοΰ άνθρω- ί 
πινου σώματος, τό όποιον έμποτίζεται άπό ήλεκτρι- 
σμόν καί λειτουργεί δΓ αύτοΰ. Οϋτω έξηγεϊ όλα J 
σχεδόν τά ψυχοπνευματικά φαινόμενα. Τήν θεωρίαν ; 
του. εύφυά άλλά καί τολμηρόν, πρωτότυπον άλλά ' 
σαφώς ήτιολογημένην, έπρόσεξαν επιφανείς έπιστή- 1 
μονές, εκτεθείσαν άλίοτε περιληπτικώς.

Κατά τάς διαλέξεις του καθιόρισε τί έστί διάνοια 
τού; δύο πόλους τοΰ σώματος βούλησιν (πνεύμα) καί | 
αισΟησιν (ψυχήν), έξήγησε τήν ακτινοβολίαν τοΰ 
πνεύματος εφ' ής έστήριξε τήν λύσιν τοϋ προβλήαα- . 
τος της μνημης, τής βασκανίας. τή; τηλαισθησία;, 
’.η: νοομαντείας. Ανέλυσε τά φαινόμενα τοϋ έρω- ! 
τος. τοϋ υπνωτισμού καί έξήγησε τάς περί βρυκολά- 1
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ζ.ιον καί φαντασμάτων λαϊκά; δοξασίας, ας θεωρεί 
^Είς'τά-- πέντε τελευταίας διαλέξεις ήσχολήθη εί- 
δικώ; μέ ^θν πνευματισμόν.

— Είς τρεις διαλέξει; έν τφ «Παρνασσφ» ό κ. 
Γ Πόαν ανέπτυξε τά τού κοινωνισμού εν τή αρχαία 
Έίλάδι, είδικώτερον δέ έν Σπάρτη καί έν ’ νθηναι;. 
•Ανέλυσε τάς περί πολιτείας θεωρία; τού ΙΙλατω- 
νο:. παρηκολοϋθησε τήν έξέλιξιν καί διαστροφήν 
αύτών εί; τόν σύγχρονον σοσιαλισμόν. Πρό; τούτοι; 
ανέλυσε τάς «Έκκλησιαζούσα;» τοϋ Άριστοφανους, 
δι’ ών σατνρίξονται αί ίΐλατωνικαί θεωτίαι. Ό <>■ 
μιλητή; έπράγματεύθη τό θέμα μετά πολλής βαθύ- 
τητος καί χάριτος. συγκρατήσας ζωηρόν το ενδια
φέρον τού πολυπληθούς ακροατηρίου του.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
Είς τήν έν Κ)πόλει γενομένην φιλανθρωπικήν α

γοράν τού Έλλ. 'Ερυθρού Σταυρού άπέστειλαν έργα 
των δωρεάν οί ζωγράφοι κ. κ. Όθωναίος. Λύτρα;. 
Χρηστοφή;. Κογεδίνα;, Δήμος, Ίωαννίδης. Μαγια- 
σης, Μαλέας. Γεοα/.ή;. Τριανταφυλλίδη;, Περιβο- 
λαόάκης. Άξελύ;. οί γλύπται κ.κ. Μπονάνος,Βουλ- 
γαρης. Ζειη/ώλης, οί γελοιογράφοι κ.κ. Μαυρι ακο:. 
Θεοδωρόπουλος καί αί κυρίαι Πανά. Χόρς, Σαμοί- 
λη. Γεραλή. Τσα-,-,-ρή καί Δήμα.

— Έν Παρισίοις θ’άνοιξη τόν Ιούλιον έκθεσι; 
έν ιή αιθούση τής οδού Μπισσύ καλλιτεχνική όμά- 

ι δος Ελλήνων ζωγράφων καί γλυπτών. Μετέχουν <·ι 
κ. κ. Μαλέας. Κογεβίνα;. Φωκάς, Παρθένης, Λύ
τρας, Στεφανόπουλο;, Παπαπαναγιώτου, Ροδοκανα- 
κη;, Ζαβιτοιάνο;. Τόμπρο; καί Ζευγώλης. Τα στα- 

ι ί.έντα έργα ανέχονται είς 190. έξ ων 9 γλυπτικά Η 
εκθεσις είνε έντελώς ιδιωτική καί θά διαρκέση έπι 
δίμηνον.

— ΙΙαρεοχέθη ή άδεια είς έπιτροπήν Πατρέων ύπο 
τήν προεδρείαν τού Σ. Μητροπολίτου Αθηνών όπως 

j μέχρι τέλους Δεκεβρίου 1920 Ούλλέξη έράνους _ καΙΙ 
| απάν τό Κράτος υπέρ» άνεγέρσεως έν ΙΙάτραις ανδρι- 

άντος τού αρχιεπισκόπου Πατρών Γερμανού.
— Ό γλύπτης κ. Στεργίου άπεπεράτωσε τό Η- 

ρφον τοΰ δήμου Καστορείου διά τούς πεσόντα; κα
τά τούς πολέμους 1912—1913.
ΘΕΑΤΡΑ

Θεατρικήν κίνησιν τό παρελθόν ψύλλον μας^δέν 
είχε. Τό μόνον εξαιρετικόν σημείον. του όποιου έστω 
καί άρ·/ά, αξίζει νά μνησθώμεν είνε ή άνακαίνισι; 
τού οιάσσυ Ένκελ, διά τής προοαρτήσεως πλήρους 
θιάσου τή; Κ)πόλεως. Οί ηθοποιοί, τελείως άγνω
στοι είς τη; Αθήνας, μάς έφεραν έπί σκηνής την 
Βιέννην. "Ολοι των κομψοί, πεταχτοί, καλοντυμένοι, 
εύγενείς τού; τρόπους, αέ ύπόκρισιν φυσικήν καί χα- 
ριτωμένην. ΤΙ κ. Καλλινέα ί-ψίφωιος έκ Σμύρνη; 
έχει φωνήν πλονσίαν καί συμπαθή. Ιδίως εί; της ν 
ψηλές νότες. ’Επίσης ή υψίφωνος κ. Καλαρέτου, οι 
οξύφωνοι Βερνάτζα; καί Τζινιόλης, οί κωμικοί _τυ- 
λιανόπουλος καί Κόττη; ήρεσαν πολύ. Η Στέλλα 
Βιολάντη καλλίοτη ώ; σουμπρέττα. Εδωσεν ο θία
σος νέα μόνον έργι, τήν «Πριγκήπισαν τοΰΤσάρδας» 
τήν «Νεράιδαν τής Άποκρηάς», άμφότερα τού Κάλ- 
μαν καί τήν «’Έλλην» πρωτότυπον όπερέτταν τού 
διευθυντού τής ορχήστρας κ. Βεργωιή.

— Έπίσης νέας έμφανίσεις ε’ίχομεν εί; το Ελλ. 
Μελόδραμα, τού βαρυτόνου κ. ΙΙερδάρη, μο/.ις εικ-ο- 
σσετούς, είς τόν «Φάουστ». ώς Βαλεντίνου, και την 
■Τραβιάταν». τού κ. Πετρούλια ε!ς τόν ·Ριγολεττον· 
καί τυύ κ. Βλαστάρη είς τήν «Λουκίαν».

— Μέ πολλήν επιτυχίαν έπαίχθη είς τό θέατρον 
Κοτοπούλη ή «Μονομαχία» τού Λαβεντάν. Παλαιόν 
έργον καί ύπόθεσις κοινή, άλλά διάλογο, θαυμάσιος 
*αί ή διαχείρισις τού θέματος πρωτότυπός. Μία γυ

ναίκα παλαίει μεταξύ δύο άντιθέσεων. Άνε έγγα
μος άλλά μή ευχαριστημένη άπό τον άνδρα της, ι να 
ανίκανον. Λύο αδελφοί τήν τριγυρίζουν, ένας ιατρό; 
υλιστής,ό άλλο; ιερωμένος θρησκόληπτος. Η γυναίκα 
έί.κΰεται καί άπό του; νόμου; τή; φύσεω; και από τα 
δόγματα τή; πίοτεω; καί δέν ευρίσκει, διέξοδον, hi; 
γέρων επίσκοπος παρεμβαίνων τήν οδηγεί ει; τον 
δρόμον τή; ά'.ηθείας,τόν απρόσκοπτοι,αφού όανδρας 
τη; έν τώ μεταξύ άπέθανε καί ό άββά; έπικρατεϊ.

ΤΙ δ. Κοτοπούλη έπαιξε μέ τήν χαρακτηρίζουσαν 
αυτήν ψυχολογικήν άντίληψιν. Πολύ καλό; ° ■'·■ 
Μιράτ ώ; άββά; καί άπό κάθε άλλην φοράν καλλί
τερο; ό κ. Παλαιολόγο; ιό; ιατρός.

— 1 I Οέατοι καί θεατρίδια λειτουργούν. Αστέρες 
ίπιθεωρηοιακοί προσετέθησαν νέοι. Ιδού ή κατανο- 
,,ή τ(„ν. — Είς τό Κεντρικόν Λολοττα Τωαννιδοιι, 
ϊ'ιώτα Λάσκαοη, Ντίνα Παντοπούλου. Σάσα Λάμπη. 
Λίζα .Μπονέλλι. Μαίρη Φλερύ.-ΕΙς τήν Άλάμπραν 
Νίκα. Φύ,.στ. Βοοδώνιμ Γάλλα,Όλ. Καντιωτου, Χορα 
\εό. Είςτο «Πανόραμα» Σωτηρία ’Ιατοίδου, Μαν
τώ "Λνθοποϋλου, Άθηνά Βατίστα. ΡόζαΙΙρέστελ χο
ρεύτρια.

— Εί: τήν «Άλάμπραν» έδόθη ή πρώτη έφέτος 
Έπιθεώρησις, τό «Σινεμά Καμπαρέ» τού κ. Δημη- 
τοακοποίλου. Αί σκηνιί τών εφημερίδων, τού ιμπε
ριαλισμού. τού πιανίστα, τών «ίπεργιών, ι'ού φεμι
νισμού ήσιιν επιτυχείς.

— Τελευταίοι· έργον άνεβιβάσθη ύπό ιού διακο- 
ψαντος τά; εργασίας του δι’ όλου ιό θέρο; θιάσου 
τού Ωδείου, ή περίφημος κωμωδία τοΰ Στριμπεργ 
>01 συνάδελφοι·, δια πρώτην φοράν παίζόμενη έν 
Άθήναις.

— ΤΙ Εταιρεία τού Έλλην. θεάτρου ήρχισε τά; 
παραστάσεις της μέ τόν Οίδίποδα Τύραννον», κατα 
μετάφρασιν καί σκηνοθεσίαν τού κ. Φ. Πολίτου. Πα- 
οεστάθη κάτι! τό Γερμανικόν σύστημα, συνενωθεί- 
σης τή; σκηνής μετά ι ή; πλατείας έπί τό άρχαιο- 
ποεπεστερον. Κατά τά ιίλλα κανέν εξαιρετικόν εν
διαφέρον δέν είχεν ή παράσταοις. Έκ τών ηθοποιών 
μόνον τού κ. Βεάκη πρέπει να γίνη μνεία και τής 
δ. Άγρα. Ή μετάφραοι; μαλλιαρή- αφού υπάρχει η 
καλλίστη μετάφραοι; τού κ. Βλάχου ήτο περιττόν 
νά δι ιπραχθΰ γλωσσική βεβήλωσις τοΰ άρχαίου α
ριστουργήματος.

— "Η παρεπιδημούσα Ρωσσίς πριγκήπισσα κ. 
Τσερκάσκη έπαιξεν εκτάκτως τήν «Άϊδάν» μετά τού 
"Ελληνικού μελοδράματος καί τών ’Ιταλών αοιδων 
είό τα «’Ολύμπια» καί είς τό Στάδιον. Ή κ. Τσερ- 
κάσκη τό ρόλον τή; Άϊδάς παίζει κατ’ ίδιον τρό
πον. Εδειξε όχι μονον φωνήν γλυκειαν και εκφρα
στικήν, άλλά καί χαρίσματα ηθοποιίας είς στάσεις 
καί κινήσεις εξαιρετικά. Ή κ. Φάσιο καί οί κ· κ· 
Βοάλια, Οίκονομίδης καί Σισάνα ύπήρξαν αντάξιοι 
συνεργάται της. Άλλ’ έκ τή; συνεργασίας αύιή; συ- 
νετελέσθη καί κάτι περίεργον. II κ. Τσερκάσκη ε- 
ψ ιλε Ρωσσιστί, οί Ιταλοί Ίταλιστί. οί Έλληνες 
Ελληνιστί. Τελεία διεθνής παράσταοις. Το κόρο, 
ώ; πάντοτε» έλαττωματικόν.

— Μετά τόν ■ ΙΙλέσσαν γυναίκα».. έφέτο; ε’ίχομεν 
τόν «ΙΙλέσσαν—άνδρα»,κατα διασκευήν γαλλική; κω
μωδίας, ύπό τού κ.Ξενοπούλου καί πάλιν γενομένην. 
Ό κωμικό; καλλιτέχνη; έσχε την ευκαιρίαν νά ση· 
μειώσή μίαν ιέαν επιτυχίαν ύποκ ιίσεω;.

— Είς τό «ΙΙανελλήνι;ν· έδοθη ή όπερέττα τού 
Άίσλεο «ΣτύΠαραβάν». Λιμπρέττο εϋθυμον, κωμι- 
κώτατον είς τήν γ πράξιν.Μουσική Βιεννέζικη χα
ριτωμένη.
ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Ό Δήμος 'Αθηναίων άπεφάσισε τήν σύστασιν 
Φιλαρμονικής. Πρός τούτο έψήφισε ϊ0,000 δια τήν 
έξ ’Ιταλίας προμήθειαν μουσικών ο»γάνων καί δι ^

31



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τήν λειτουργίαν της. Ή διεύδυνσις θ’ άνατεθή πι- 
υανωτατα εις τον κ. Λαυράγκαν.

• ,Πεϊ°ώ<Ρ ° έ* Μόσχας ' ίδωρήσατο
ει; την Βιβλιοθήκην τής Βουλή; τήν βιβλιοθήκην 
τουεκ .ίρυ τομών, ινα φυ/.αχ.Οή ώ; μαρτύριαν τών 
υπέρ της Μακεδονίας συγγραφικών του άγώνων. 'Εν 
αυτή καταλέγονται συγγράμματα σπάνια, έθνολογι- 
κης κυρίως υλη.. 1

Είς τό Ληξούρι έγένετο φιλολογικόν μνημόσυ- 
M°V 5,°ύ .']ρ“ .τριε““’ ““‘όντος σατυρικού ποιητού 
Μικελη Αβλιχου, την πρωτομαγιάν.'Επί τού τάφου 
του ωμιλησεν ο κ. θ. Μομφερρατος καί απήγ
γειλε στίχους ό κ. I. Δαλλαπόρτας. Προσεχώς «ά 
εκδοΟουι· ai; βιβλιον τα σατυρικά καί λυρικά ποιή- 
ματα του μετά ριογραφικών και κριτικών σημειιό- 
οεων. Ir
.. ’Αββθώφειος Δραματικός Διαγωνισμό; 

του Ωδείου ΑΒηνών υπέστη μεταρρυθμίσεις ' είς 
την νέαν του προκήρυξιν διά τά έτη 1918— 
1919 έπί νέων καί λ.ογικωτέρων βάσεων. Λεί- 
πουν^ ίΐς τό εξής οί περιορισμοί τής ύποβολής 
των έργων είς τήν κριτικήν 'Επιτροπήν, ή γνωστή 
δηλωσις επι των Προγραμμάτων ότι «μετέχουν τού 
Αβερωφείου» κτλ. Μετέχουν αυτοδικαίως τοϋ Δια

γωνισμού ολα τά ανέκδοτα πρω ιότυπα έργα, τά άνα- 
βιθαζόμενα έπί τή; σκη» ή; άπό 1 Νοεμβρίου 1918

.1 Δεκεμβρίου 1919. Δύναται δέ νά μετάσχουν ε
πίσης και τα από I Ίανουρίου 1918 διδαχΟέντά έργα 
αν άναδιδαχΒώσιν άπαξ τουλάχιστον μέχρι τής .31 
Δεκεμβρίου Ι9!9. Ή νέα κριτική επιτροπή άπειε- 
λεσϋη από του; κ. κ. Σιμόν Μενάοδον. ’Ιωάννη»· 

. Ζερβόν και Παύλον Νιρβάναν.
-ΤάΚόντειον φιλολογικόν διαγώνισιια παοετάΒη 

|,ε«%Ρ';3ί 1920. θέματα είνε τά' ίξής ■
) Ια παρ ΕϋσταΟίω, έν ιϊπασι τοί; ουγγράμιια- 

σιν αυτού, στοιχεία τής τότε λαλουμένης γλώσ'ση; 
εν σχεσει προ; πα/.αιοτερα καί μεταγενέστερα.

Αί γ/.ωσσικαί σπουδαί τού Αθηναίου καί τού ΙΙο/.υοευκους.
3) Ή γλώσσα των ποιητών τή; Αττική; κωμω

δίας, αρχαίας, |ϊεσης καί νέας.
Γ ,τΪΙ, Μεγ. αίβούση τού Πανεπιστημίου άνε- 

γνωσΒη υπο τού κ. Σκιά ή έκθεσις τού Σεβαστό- 
ποτά-ειου γλωσσικού αγώνος.ΈβραβεύΒη ό φοιτητή; 
κ. Ε. Ιωαννου. Ο κ. Σκιάς άνεκίνησε τό γλωσσι
κόν ζητημα, υπεραμυνΒείς πειστικοί; τή: άγνή- κα- όαρευουσης. ” '

— Ό διευθυντής τής ΈΒν. Πινακοθήκης κ. Ζ 1Ια· 
παντωνιου ωμιλησεν πρό: τούς έν Συνεδρίω συνελ- 
ιίοντας εκπαιδευτικού; επιθεωρητής περί ’ τής Α
ναγεννήσεως και είδικώ; περί τών τριών σχολών 
των οποίων έργα υπάρχουν εί; τήν Πινακοθήκην.’ 
τη, Ενετικη;, Φλωρεντινή; καί Φλαμανδοολανδι- 
κης. ΙΙτο εν μαΒημα αισθητικής, έπεξηγητικής τών 
χ. ιρακτηρισιικων έργων τή; Αναγεννήσεως, πρωτο
τύπων και αντίγραφων, τών κοσμούντων τήν Πινα
κοθήκην, έν τή οποία καί έγένετο ή διάλεξις.

— Εις τήν Ρώμην εΰφημότατο; λόγο; γίνεται 
περί του υψίφωνου κ. Όδυσσέως Λάππα. Οί κρι
τικοί τον χαρακτηρίζουν ώς «λίρικο σπίντοη. Ιδίως 
ει; την «Καρμεν» θριαμβεύει μέ τήν σπανίαν δρα
ματικήν φωνήν του, τήν έκφραστικωτάτην. Τό πρώ
τον ένεφανισΒη επι σκηνής τφ 1911 έν ήλικία >■> 
ετών είς την Σκάλάν τού Μιλάνου καί κατόπιν έ- 
παιςεν είς διάφορους Ιταλικός πόλεις. "Εχει παίξη 
»πτα με/.οδραματα εως τιάρα. Προσεχώς μίταβαίνε, 
είς Αμερικήν οπού Οα λαμβάνει .3009 δρα/μ καθ' 
εύμΧτ ία* A°V8iV‘'· Κα^ έχ^

Ρ:_ ■ ΒωρτάσΟη ή «δτηρί; άπό τής ίδρύσεως τής 
Ρι,αρειου Εκκλησιαστική; σχολή;. Ό διευθυντής 
αυτη,αρχ. κ. λρ. Παπαδόπουλος ώμίλησε περί τού
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ϊοτπ . η|ς OZOA^; ίξή’-ίίον μέχρι
ι» ιό Ο ι > . „Η περιουσία τού ιδρύματος9J0.0J0 δρ. ανήλθεν είς 6 εκατομμύρια. 
6.17-?'* Πα?ισί011: εσχάτως άποβιώσας 
,ελο„ έκτο; των 3JJ.OOO δρ. καί τής βιβΐ, 
του. τα οποία δωρεί είς τόν «. Ιαρνασ^όν», 
τού ·Α1 'ΐα°,|Κ"’ ·ΪΟ«δύ° μϊγάλ“’ *0°™* 

κ'“ άδ^λφ 
Εώ, Κ. Λω'·οα.'Ρ'1υ. “υιΰς Οωμαντικής κατέΙ,^Τ'ττ'15 Χην ΕΟν· Πινακοθήκην ’ 
κατελιπεν ίν Πατριαρχικόν συγγίλιον έπί , 
είς wvVft“ Γ* 1Ι,ρ“*Γικόν -Π; ΈΟνοσυνε. 
εις τη» Εθνολογικήν και ‘Ιστορικήν Έταιρεί

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ‘ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ.,

Έπιτροπαέ χΏρανβίς
’Υπάρχει επιτροπή έκατονταμβλής μέ π. 

δας. ειδικά; λεγομενας ύποεπιτροπάς, διά τέ 
τασμον της ‘Εκατονταετηρίδας τής ‘Ελλ. Έπα 
σεως. Συμπληρούται έτος άπό τή; συστάσεέ 
και επι τη επειειω αύτή έρωτώμεν : Τί γί 
τι κάμουν; Σιγή καί β ι»ύ μυστήριον καλύπτ 
υπαρςιν των. Τόσα σχέδια διαλαληΟέντα, όπνώ 
/.ηΟαργουν. Ούτε μίαν εορτήν δέν ήμποροΰ κάμω μεν : ’· *

Παρεπίτροπο

Αάσζαλε ποΰ ?»£δασχβ?...

Μετά τον κ. Πολίτην, δστις έτράβηξε δυν 
αυτια των μαλλιαρών καί άλλος στυλοβάτης, 
ΙΙαλαμα; «στις πρό πολλού νοσταλγεί τήν κο 
ουσαν, αρχίζει νά άπογοητεύεται άπό τά- ι 
ρας ανοησίας. Καί ανησύχησαν έκ νέου οί χυδ 
και τας ανησυχίας των διηρμήνευσεν ό ακαθ 
νος» κριτικός κ. Κάκκιβτος Καμπανης, νεοφά 
μαΛλιαρος-ονοματι καί πράγματι μέ τά μα 
βίδει πόλκας. Ερωτησατέ τον, παρακαλώ. Δι 
φου εχει κηρυχΒή κατά τής καθαρευούση; ν 
ενάντιον της εί; . . . καθαρεύουσαν ;

Ταχυδρόιι

«Χδχτήν'Ιβράν ΧύνοβοΜ

.„H-Z<iy ώνομάσίΐη ύπό τής Κα».
ΕκκΛησιας αγία. Επί τη εϋκαιρίρ αύτή έρω 

διατι να μη ανακηρυχΟούν άγιοι ύπό τή; ίδικί 
Εκκλησίας ό απαγχονισΒείς Πατριάρχης Γρη, 
Ε και ο Αθανάσιο; Διάκος; ‘Η Ζαν Δ'Άοχ 
ωρηΒη οτι εκαμε θαύματα. 'Αλλά μήπως ό' 

πρ0ί?ρ!ό?ς το" ®“'’ματο;. τό άπο 
γεται Ελληνική Εθνεγερσία :

Λαικ

Α6ηνχ?κό τραγοΟΒς

Kvgu cliivfiivii,
\ πό τής 'Εταιρείας τών θεατρικών συγγοα 

προεκηρυχβη δεύτερος διαγωνισμός πρός σύ 
λαϊκού τραγουδιού. ’Ηχούσατε κανέν έκτων 
θεντων πέρυσι νά τό τραγουδούν πουθενά:

"Λ ιιουιΐο

Νεαι Εκδόσεις
~Μέ τό γλυκβχάρ-.γμα ιή; ειρήνης ό ειρηνικό: 

ο,ί τό όνομά του ποιητής κ. Ιω. 1Ι·ηιμη: αφηκε. 
ν λύραν του νά ϋμνήση την πολυποΟητον Βεαν 
.. φέρουσαν τήν περιστεράν με τον κλαδον της 
αίας. ‘Δ γλυκύς ποιητής είς τά «Κρη»ικα· ψάλλει 

•tc 2» ποιήματα τήν λευκοφόρου, την εύλογημενην 
ί/μφην, άπό τήν όποιαν ή άνβρωποτη; Οα ροφηση .

«Τή; προκο.άή; τό μέλι, τής ζωή; το γάλα».

•Βλεδόβη ύπό *ήί εκδοτικής 'Εταιρίας «Φιλολο
γική Κυψέλη· τό θαυμάσιοι· νομικοφιλοσοφικον ερ· 
ίον·η τού Γερμανού συγγραφέως Ροδ. φον Γεριγκ 
Ιό Ά·/ώ.· ώά τό δίκατον». ΜετεφρασΟη εκ τ ης 1< η, 
Γερμανικής έκδόσεως υπό των δικηγόρων κ.κ. Λ. 
,Γιαν νοπούλου καί Γ. Παπαίωαννου.

«Ή ’ζβΑρωπώη;». Μελέτη τού εκ Κων)πο/.εως κ. 
•Φωτίου Κέντρου (Τσόμπη) περιεχουσα πρωτοτύπου; 
καί έπιτνχείς παρατηρήσεις περί τον 
καί τής έξελίξεω: των κοινωνιών και τη, ιδρυΟη. 

.’σομένης Κοινωνίας τών Εθνών. Διανέμεται δωρεάν.

‘Ο έν Λωζάννη πολιτειο.-ογος κ. Σπ. Φωκάς Κο-
■ σιιετατο; έξέδωκε διατριβήν περί τη; Μακεδονία,
■ έν τφ παρελθοντι και τφπαροντι. εν η αποδεικνυει 
ίοτορικως τά εθνολογική δικαιώματα τη; Ι.λλαοος 
έπί τή; Μακεδονίας

Έξέδωκεν εις τεύχη ό ιστοριογράφο; και καθηγη
τή; κ. Κ. Ρόδο; τάς διαλέξεις του. την περί Ιερού

ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
— Ί'όζοί Λ 1 )·-ί χαΐ 2» <»)<>-

• — ’Κγνύησςς ϋράτους καί ΊύΟνο.Ζ,ς
— χαί ί>6»τυπώ«ων.

— &·ληρώνον·;« ’-t»·* ’Λ "ων·
— είς

100. 5D0,1000.10.000,100.000 άΡ. |
• ϋ■

■
ΠΩΛΟΥΝ ΓΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Έν κυκλοφορία σήμερον 114,922,400
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Λόχου τοΰ Δραγατσανίου καί τήν περί τοΰ θαλασ
σίου κράτους τών Άγγλων.

Ό κ. Γ. Λαμπελέτ — Καροΰοος έξέδωκε τρεις νέας 
μελωδία: του διά τραγούδι καί πιάνο, τό Που/.ακι. 
έπί στίχων τού Γ. Καμπίση καί τόν «'Οδοιπόρο» καί 
τό «Προσκύνημα» έπί στίχων τοΰ κ. Νιρβάνα.

«Λύχτα θανάτου· διήγημα Β. Άπειρανϋίτη. ΕΧιε 
είλημμένον έκ τής πραγματικόνητος καί περιγράφει 
τήν τελευταία»· νύχτα ένός δυστυχισμένου έργατου.

Ό διευθυντής τοΰ -."βαφείου τού τύπου έν τφ ΰπουρ- 
νείω τών 'Εξωτερικών κ. Δ. Δρόσος έξέδωκε περι
σπούδαστοι· μελέτην Γαλλιστί περί τοΰ «’Εκκλησια
στικού Βουλγαρικού σχίσματος». ΕΧνβ μία αυθεντική 
έξιοτόρηοις τών περιστάσεων, ύφ’άς ΙδρνΟη η Βουλ- 
γαρική Εξαρχία.

«Ispanla·. Ηρξατο έκδιδόμενον έν θεσσαλονίκη 
περιοδικόν δεκαπενθήμερον υπό τήν διεύβυνσιν τού 
κ. 'Αγγέλου Δάντ, Ίοπανιστί γραη όμενον, προς συσ- 
φιγξιν τών ■ Ελληιοϊσπανικών σχέσεων επ' ωφελεαι 
τών δύο χωρών. Διατί όμως να μη ϋ.τάρχουν και με 
ρικαί σελίδες είς Γαλλικήν γλώσσαν ; Πόσοι Ελλη
νες άοα γε γνωρίζουν τήν Ισπανικήν :

«ΈΠηιική Άιεςαρτηοία». ’Εβδομαδιαία έπιϋεώ- 
ρησις. Διευθυντής Δ. Σφήκας. Έκλετικοτης θεμά
των καί συνεργασία ε'δικών δια την παρακολούθη
ση τών σπουδαιοτέρΐ". πολιτικών, κοινωνικών και 
οικονομικών ζητημα ιωι. -

«.ναίμ».· Γάτθ{>. Περιοδικόν φιλολογικόν. Διευ 
θυντής ϊ'ερ. Σπαταλάς.
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ΕΔΡΑ: ΕΝ Α&ΗΝΑΙΣ
11 ΛΑ Ι ΚΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΟΗ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΠΣ ΤΡΑΙ1ΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΑΙ ΥΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κ£»φάλαεον Μετοχίχον ....
ρ£αταβ«6λημ.ένον........................ j
' /Δ.ίΐοϋίμ.χτςχύν .............................

ΕΡΓΑΣΙΑ! ;
— ‘Η Λαϊκή Τράπεζα πωλει συνάλλιγμα επί τοΰ τξώιε»ικοΰ κοί αγοράζει έπιταγάς (ch 

que*) έ.τί τοΰ Ιξωτερικοϋ.
— Εισπράττει γραμμάτια τρίτων και τοκομερίδια.
— ΙΙωλεΐ καί άγοράζει παντός εϊί?ου; χρεόγραφα καί λ'ιχειοφόρυυς ομολογίας.
— Χορηγεί δάνεια έιί ένεχύρω κοσμι μάτων.
— Δέχεται καταθέσεις εις πρώιην ζήτησιν, έ.-τί προθεσμία καί καταθέσεις ταμιευτηρίου,
— Έν γένει δ' έκτελεΐ πά αν εργασίαν, τραπεζιτικής εργασίας.

Γενικός Διευθυντής: A. VOBEPJlOS

ΔΡ. i,«οο,οοο ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκύστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,060 γραμμάτια, ά;ί·ις δραχ. 4.00,000. Παρέχονται κέ 

2,000 γραμμάτια, αξίας δραχ. 200,000.
’Βκαστον ακέραιον γραμμότιον τιμάτσι δρ. 4, δννάμενον ><ι διαιρεβή εις τέσσαρα τέταρτα γρσ 

τίου τιμώμενα αντί μιας δραχμής.

Κέρβη έχάβτη: τών κληρώσκβσν :

Ιίέαόη ’Εν όλω
1 ϊξ 91.000 80.000
1 5 20.000 20.000
2 από 2.500 5.090
6 > 1.000 6.000

15 » 400 6.000
23 > 200 5.000

1,950 > 40 78.000
2,000 20-.I.UUJ

Ί1 .τρώτη κλή.,χοαις γινήσε.-αι τή 24 Φεβρσια;,ίου 1919, ή δεύτερα τή 28 Απρίλιον 19 
ή τρίτη τή 30 ’Ιουνίου 1919, ή τέταρτη τή 29 Σεπτεμβρίου 1919, η πέμπτη τή 24 Νι.εμ 
1919 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1919.

Δι" βκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δ[ 
Ισχύοντα δι' ολόκληρον τό κέρδος, καί δυνάμενα νά διαιρεβώσιν εις τέταρτα γραμματίου τιμώμενα 
μιας δραχμής έκαστον καί παρέ/οντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τού κέρδους.

Άμοιβαί, ών δεν έζητήΟη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσιως, παραγράφονται 
τού Ταμείου τοΰ 'Εθνικού Στόλου.

Εις τούς αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπ'ι προκαταβολή τού τιμήματος, κατόπιν εί 
μετά τοϋ "Υπουργείου τών ΟΙκονομικών συμφωνίας. γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας δέκα χι 
δων δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπϊ τοΰ τιμήματος αυτών 16 τοϊς ο)ο, εις δέ τούς αγοράζοντας διά 
έπΐ προκαταβολή τοΰ τιμήματος είς γραμμάτια ή τμήματα τοϋ γραμματίου αξίας χι/.ίων δραχμών το 
στον, παρέχεται έκπτωσις 10 τοϊς ό)ο, καί είς τού; δημοσίους υπαλλήλους, τους επιτετραμμένους τήν· 
λησιν γραμματίων καϊ τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοϊς ο)ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήιησιν γραμματίων, άπευΟυντέον εις τό Γραφεϊον Λαχείου τοΰ Έδν 
Στόλου κσΐ τών '.Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον ΟΙκονομικών, εις Αθήνας.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ


