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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμον (Συνέ
χεια) ύπδ Σ. Δε-Βιάζη

Αντίλαλοι.
Σημειώσεις ενός μηνάς, ύπό Λάφνιδος. 
Ή πνευματική κίνησις έν Εύρώπη.
Τά Αθηναϊκά θέατρα 
Αιμίλιος Ριάδης.
Γράμματα καί Τέχναι
Σπ. Λάμπρος.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Αιμίλιος Ριάδης.

Άρξαμένου άπό 1η; Μαρτίου έ. έ. τοΰ νέου 
εκδοτικού έτους της «Πινακοθήκης», παρακα
λούνται οί αξιότιμοι κ. κ. συνδρομηταΐ τής 
«Πινακοθήκης» όπως ευαρεστούμενοι άποστεί- 
λωσιν άπ’ ευθείας πρός τήν έν Άθήναις διεΰ- 
θυνσιν τήν συνδρομήν των, οί δέ τυχόν καθυ- 
στεροΰντες αυτήν, καί τήν τοΰ λήξαντος, κα
θότι ώ; έκ τών μεγάλων δαπανών τής έκδό- 
σεως αποβαίνει αδύνατος ή αποστολή τοΰ φύλ
λου εις τους μή προπληρώνοντας τήν συνδρο
μήν των.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Καλλιτέχνη. — Διεψεύσθη ό τυφεκισμός ύπό τών 
Σπαρτακιχών τοΰ περίφημου Βαυαρού ζωγράφου 
Στούκ. Οί γονείς τοΰ Στούκ ήσαν χωρικοί, αυτός δέ 
είνε μετά τόν Μπαΐκλιν ό μεγαλείτερος νεωτεριστής 
ζωγράφος, λαβών τόν τίτλον τού εύγενοΰς.

Έκ τών έργων του περίφημα είνε : ό «Πόλε
μος», τοΰ οποίου τό πρωτότυπον εΰρίσκεται είς τήν 
Νέαν Πινακοθήκην τοΰ Μονάχου. Είνε 'μία φσικώ- 
δης άναπαράστασις τοΰ ολέθρου. ΊΙ ’Αμαρτία, οί 
Φρΰνοι, ή Πάλη διά τήν Γυναίκα—ρεαλιστικότατοι- 
έργον — θεωρούνται έπίσης άπό τά δυνατότερα 
έργα του.

Θιατρικψ. — Ή "Οπερα τών ΙΙαρισίων αριθμεί 
βίον δύο αιώνων καί πεντήκοντα ετών.

Σπουδαστή. — Κατά τήν στατιστικήν, αναλογούν 
12.6 μαθηταί έπί 100 κατοίκων έν Έλλάδι.

Λαίμαργοι. — Όλους τούς καρπούς οί αρχαίοι 
ώνόμαζον μήλα, προσθέτονιες είς τό καθένα τούτων 
τόν τόπον τής προελεύσεως. II. χ. μήλα δαμάσκηνα, 
μήλα κυδώνια, μήλα αρμένικά βερύκοκα), μήλα 
περσικά (ροδάκινα).

Αναγνώστη.— Άκόμη ωραιότερος είνε ό έςή; 
ορισμός: «Μία γυναίκα είνε άγγελος είς άπόστασιν 
ενός μιλλίου, είς άπόστασιν δέκα βημάτων άνθρωπος 
καί είς τήν ιϊγκάλην μας διάβολος-.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ίδρυ&εΐσα τώ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.000.000 
Άπούεμαπκύν . . » 13.000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων. — Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί ένεχύρφ χρηματογρά
φων καί εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα. 
— Δάνεια πρό; νομικά πρόσωπα καί γεωργούς. 
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω- 
τικαί έπιστολαί. — Καταθέσεις έν όψει καί είς 
άιοικτόν λ;σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι- 
ευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

ΤΟΜΟΙ ΊΠΝΜΗΚΗΣ,,
όλων τών ετών πωλοΰνται είς τό γραφεΐόν μας 
άντί δρ. 12 έκαστος. Διά τούς αγοράζοντας 
πλήρη σειράν γίνεται έκπτωσις 30 τοΐς ο)ο.

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

ΠΩΛΗΣΙΣ Ε1ΚΟΝΟΣ
Πωλείται καλλιτεχνικότατη είκών τοΰ όνο 

μαστού ζωγράφου Νικολάου Βώκου, παριστώσα 
ίχθεϊς πλέοντας, βραβ^υθεϊσα έν εκθέσει τοΰ 
Βερολίνου, έκτάκτου φυσικότητος. Πληροφορίαι 
οδός Άλκαμένους 65.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ειδοποιεί τούς κ. κ. ύδρολήπτας τής πόλεως 
’Αθηνών καί τών προαστείων Κηφισσίας καί 
’Αμαρουσίου, δπως προσέλθωσι καί πληρώσω- 
σιν είς τό Ταμεΐον τοϋ Δήμου τό τυχόν όφει- 
λόμενον παρ’ αυτών άντίτιμον ΰδατος έκ πα - 
ρωχημένων χρήσεων, ώς καί τό τοΰ τρέχ. έτους 
πρός άποφυγήν τών νομίμων συνεπειών.

Έν Άθήναις τή 15 ’Ιουνίου 1919
Ό Δήμαρχο; ΣΠ. ΠΑΤΣΗΣ

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
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Στόν λόρδον Γυΐλφορδ
Χαΐρε, άν μισεύης, καί ένώ τή θάλασσα σχί

ζεις, σύ, αληθινή τοΰ λαού μου ελπίδα, συχνά 
στο στοχασμό σου θάχης τά μεγάλα καί βασι- 
λικά σχέδια γιά μας.

Θωρώ μπροστά νάπετάη μέ αθάνατα φτερά 
τό λαμπερό τής Ελλάδος Πνεύμα καί τό πλοίο 
σου νιι άκολουθάη πιστά τό θόρυβο τών φτε- 
ρουγισμάτων, ποΰ είναι οδηγός.

3—g~
ΝάΙτό κύμα σκοτιδιάζει καί τριγύρω γύρω 

σου μαζώνονται μέ χαροποιό όψι ή ψυχές τής 
’Οδύσσειας.

Πάει εμπρός άπ’ όλους μέ βλέμμα διαπερα
στικό ό Βασιληάς. Δέν γνωρίζω άν θάπρωτοχαι- 
ρετήση τό μεγάλο Πνεύμα ή σέ.

49
Στόν θάνατον τοΰ Φωσκόλου

Έκλαψε ή πατρίδα σου, ο»λαμπρότατη ψυχή 
τήν ημέρα ποΰ έλυπήθηκε γιά τήν άναχιόρησί 
σου. Έκλαψε πάλι φθονώντας τή δάφνη, ποΰ 
Ιταλική καί όχι δική τη; τόσο σοΰ άρεσε.

•»-g-
Καί τιόρα ακόμη περισσότερο κλαίει άιελπι- 

σμένη φωνάζοντας : Ώ ϊ μ έ, μ ο ΰ π ή ρ α ν ; 
καί τ ό λ ε ί ψ α ν ο ποΰ δ ο ξ α σ μ: ν ο σ έ 
ξένη χ ιό ρ α έμεινε.

Ά! γιά αύτά, ποΰ σύ είχε; δοξασμένα στολ 
δια τοΰ νοΰ και τή; καρδιά;, ποΰ ήσαν τόσο 
σπουδαία, ποΰ μονάχα οί μεγάλοι τα νοιώθουν,

αν θέλης ή πατρίδα σου νά μή κλαίη πάντα 
για τον πόνο της, κάμε σ’ αυτή νά γεννηθή ένα; 
να σοΰ μοιάζει.

50
Ενας έτοιμο&άνατος νέος στό φίλο του

Νά, γλυκέ μου φίλε, ανοίγεται ό τάφος, ποΰ 
θά μέ κλείση στό σκοτάδι. ΊΙ ώμορφη λαμπάδα 
τ,1? ημέρας γιά τά μάτια μου σβύνεται.

♦ ν ·Συνεχεία

Νύχτιο σκοτάδι βλέπω, νομίζω ποΰ θωρώ 
σιγανά τού; ιερείς νά ψάλλουν νεκρικούς ύμνου;.

■> g-
Έχε γειά ! Ξέρω ποΰ θάχης πάντα τή φιλία, 

γιατί στήν ά*ολη καρδιά μένει καί έπειτα άπό 
τό θάνατο ή φιλία, καί ποτέ δέ χάνεται.

-3*-g-
Έλα όταν θάμαι στό ξυλοκρέββατο, νά δεη - 

θή; θερμά γιά μέ. “Ελα καί όταν σκελετός θά 
γίνω.

51
Σέ μιά βρύση στό Νταβία *)

ΊΙ λαλιά τής βρύσης είναι ι’όμορφη νά άγρι- 
κιέται όταν τό κύμα τή; θάλασσα; ήσυχάζη καί 
όταν στόν ουρανό πρωτοχαράζη ή αύγοΰλα.

g jr
’Εδώ ιότε δέν ακούεται καμμία ανθρώπινη 

μιλιά καί μόλις ευχαριστιέται τό άχόρταγο αυτί 
άπό τήν μυστικήν αύραν, ποϋ τρέχει στά κλω
νάρια, ή ά ιό τό μακρυνό παράπονο τοΰ κο- 
ουδαλοΰ.

-«•-5s-
Χαΐρε, βρύση ευτυχισμένη, κόρη τοΰ βουνού 

καί τοΰ νερού, μέ τά τρεμουλιαστά κυματάκια, 
τόν ποιητικά νοΰ μιμείσαι.

-g--9*-
Θέ νάρθω ν<< κοιμηθώ κοντά σου σαν λαμ

πυρίζει ή αύγοΰλα καί γλυκά θά σέ τραγουδήσω.

)Ή τοποθεσία Νταβία ή Δαβία μίαν περίπου ώραν 
άπεχοισα τής πάλευα, ανήκει είς τήν εύγενή οικογέ
νειαν Δομενεγίνη. Έκεΐ σιόζεται Ακόμη Μεσαιωνι
κό; πύργος. «αυμασία ή θέα, τό μέν διά τήν θάλασ
σαν. ήιις βρέχιι ποιητικά πάντοτε τό παράλιον μέ
ρος, τ·· δέ διά τον γραφικόν λόφον, οστις κυριαρχεί 
τή; τοποθεσίας.

Τά πάντα κατάφυτα καί ανθισμένα, άφθονον δρο- 
σερώτατον πόσιμον ϋδωρ αενάως ρέει. Έκεΐ υπάρ
χει ναΐσκος αφιερωμένος είς τόν άγιον Θεοδόσιον 
ιϊέ δύο Ά-,ί I. Τραπίζας, τήν μέν ’Ορθόδοξον, τήν 
δέ Καθολικήν Έκεΐ ό Σολωμός διήλθεν ευτυχεί; 
τή: -ωής αύτοΰ ημέρας έν μέσω ποιητικού περιβάλ
λοντος, τή: μειδιόσης φύσεως καί τής αγάπης τής 
οικογένεια; Δομενεγίνη' έκεΐ ό ποιητής έμελέτα καί 
έγραφε ποιήσει; έν α’ς καί τά δύο παρατιθέμενα σο- 
νέττα. ΰιινοΰντα τήν αγαπητήν του βέσιν.
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52
Σί μιά ώραία Φέσι υιό ΝταβΙα, ϋπον ό 

ποιητής έπήγαινε οάν ήτανε παιδί.
Αυτή είναι ή θέσι, ποΰ χαμογελώντας μέ έ- 

τράβαε ή επιθυμία, σαν ήμουνα παιδί. Έδώ δ 
γλυκύς Ζέφυρος έκλεφτε τές ευωδιές τής πορ
τοκαλιάς καί τής κιτριάς.

Έδώ ακούεται ή ’ίδια μυρωμένη αύρα, ποΰ 
δίνει χαρά στήν πονεμένη καρδιά μέσα στο στή
θος, ή ίδια πρασινάδα είναι ανθηρά, τρεμου- 
λιαστή, λαμπερή.

Ποΰ έπήγες, ώ ευγενικό άνθος τών χρόνων ! 
Από εκείνα τά παλαιά χρόνια, πόσον διαφορε

τικός ξανάρχομαι σέ τούτη τήν ανθισμένη γή!

ΓΙοιά είναι, ή αιτία τής αλλαγής; Τό ξέριο 
καί τό ξαναλέω κλαίοντας : Αύξησαν τά χρόνια 
καί έσκότωσαν τήν δθωότητά.

55
Σιόν Όρφέα ')

Τραγουδιστή, ποΰ θέλεις τή γυναίκα σου, καί 
τρέχεις στί| σκοτεινή φυλακή τής νύχτας καί τής

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΧΑΙΞΠΗΡΕΙΑ

Μεγάλην συζήτησιν προεκάλεσε έν περίεργον 
βιβλίον τοΰ Άβέλ Λεφράν περί τής πατρότη- 
τος τών Σαιξπηρείων έργων. Τά αποδίδει έν 
μέρει είς τόν Ούΐλλιαμ Στάνλεϋ, υιόν τοΰ κό- 
μητος Ντέρμπυ. Ή γνώμη αΰτη έπολεμήθη καί 
έμυκτηρίσθη, άλλ'δ κ. Ντέ ΙΙουσέλ τήν ύπεστή- 
ριξε. Κυρίως βασίζεται ή γνώμη τοΰ Λεφράν 
είς έν τών πρώτων έργων τοΰ Σαίξπηρ «Χαμέ
νοι κόποι τοΰ έρωτος» τοΰ οποίου ή σκηνή 
ύπόκειται εις Γαλλίαν καί τά πρόσωπα εΐνε 
Γάλλοι εύπατρίδαι.ΠώςόΣαιξπηρ δστις ουδέποτε 
έξήλθε άπό τί|ν γενέτειραν κωμόπολιν Στάνφορδ 
έγνώρισε τόοας λεπτομέρειας ; Ό Λεφράν ανα
κάλυψε δτι τό ίδιον έτος ό Στάνλεϋ μετέβη 
ε,ίς Γαλλίαν, διά νά δώση έν παράσημον είς 
τόν ’Ερρίκον Γ'. όπου έγνωρίσθη μέ τήν αρι
στοκρατίαν, τά ήθη τής οποίας περιγράφει είς 
τό ανωτέρω έργον. Εκεί δέ ήκουσε τόν τραγί 
κόν θάνατον τής δεσποινίδας ντέ 'Γουρνόν, συ
νεπείς άτυχοΰς έρωτος, δν μετά τέσσαρα έτη 
έχρησιμοποίησε διά τήν Όφηλίαν.

Άλλη ουγκίνησις διά τούς Σαιξπηριστάς. 
Συντάκτης τοΰ «Μικροΰ Παρισινού», έπισκε- 
φθείς τό Στάντφορδ, έγνώρισεν ένα αυθεντικόν 
απόγονον τοΰ μεγάλου ποιητοΰ. ‘Ονομάζεται 
Άλφρεδ Θωμάς Σαίξπηρ Χάρτ καί όχι μόνον 
δΓ εγγράφουν άποδεικνύει τήν ένδοξον καταγω
γήν του, άλλ’ ομοιάζει πολύ μέ τόν πρόγονόν 
του. Τό ίδιον μέτωπον, τό ίδιον σφηνοειδές 

λησμονησιάς, δέν θά σοΰ κακοφανή άν σ’ αή 
τή σπηληά έφθασα καί εγώ μέ αυτά τά δοξ 
σμένα πνεύματα.

■51$ £4$
Μέ βάσανα ήλθα γιά τήν έπιθυμία πώχω, 

μάθω τί γίνεται στόν τρομερόν αέρα. “Ολο ι 
έρεβος, μέ δσα μυστήρια κι’ άν έχη, θά φαη 
ρωθοΰνε στό τραγούδι δπου λαλεΐ ένας Θεός.

Κ >
Σΰρε καί φέρε στή πονεμένη ψυχή μου γι 

δώρο τήν ’Αλήθεια. Σύ ξέρεις πού στές και 
διές τό πρώτο ταίρι καί θείο εΐνε ή ’Αλήθεια.

ΚΓ ώς τόσο, έως νά γυρίσης μέ τό καλό, 
σκορπίσουμε στή γή δάφνες γιά νά περνάς 0 
καί ή Ευρυδίκη.

Μετάφρασις ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗ

’) Ό αύτοσχεδιαστή; ποιητής Βοριώνης έλθώνιί 
Κέρκυραν ηΰτοσχεδίαζεν είς τό Δημοτικόν Θέατρο 
Κέρκυρας, τήν εσπέραν τής 23ης Σεπτεμβρίου ιοί 
1S47. Ό Σολωμός τ< ϋ έπρότεινε ώς θέμα τόν '0( 
φέα διά τοΰ σονέττου τούτου.

γενάκι, τά ίδια ζυγωματικά. Είναι είς μέτριο 
φρων άνθρωπος, πτωχός, ύπηρετήσας κατά τή 
διάρκειαν τοΰ πολέμου ώς εθελοντής. Ό Σαίξ 
πηρ Χάρτ είναι εργάτης μηχανουργός. Είνα 
βεβαίως υπερήφανος διά τήν καταγωγήν το* 
άλλ’ ουδέποτε έσκέφθη νά τήν έκμεταλλευθή.

ΝΕΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

'Όλα σχεδόν είς αυτόν τόν κόσμον άλλάζον* 
Καιρός ήτο νά άλλάξη καί ό οργανισμός τοί 
ανθρώπου. Ό νέος τύπος τοΰ ανθρώπου άνεκα 
λιίφθη είς έν στρατιωτικόν νοσοκομεΐον τοί 
Λονδίνου. Εΐνε Καναδός στρατιώτης, ρωμα
λέος, άλλά τελείως αναίσθητος. Δέν έχει άπολ» 
τως αΐσθησιν τοΰ πόνου' ύπέστη ένδεκα εγχει
ρήσεις καί δέν ήννόησε τίποτε. Δέν έχει αφή*. 
Δέν διακρίνει μεταξύ θερμού καί ψυχρού. ’Α
γνοεί πότε κινεί τούς πόδας καί πότε τάς χεΐρας 
Δέν έχει τήν αΐσθησιν τής κοπώσεως, ούτε τή; 
πείνης ή τής δίψης. Δέν έχει γεΰσιν. Δέν έχτ 
συναίσθησιν τών οικογενειακών δεσμών' ό θ 
νατος τής μητρός του τόν άφησε τελείως «τά
ραχον. Δέν έχει τέλος ούτε εχθρούς. Δέν άγαΛ? 
τήν πατρίδα του, ούτε τό σπίτι του. Καιετάχθί 
είς τόν στρατόν, διότι τόν ήνάγκασαν. Ό ώ- 
θρω.τος αυτός — μοναδικόν φαινόμενου εις W' 
κόσμον — λύει μέ τήν αναισθησίαν του πολϊ 
κοινωνικά προβλήματα. ’Αφού δέν πεινμ χ® 
δέν διψά εις αυτόν μάλιστα τόν καιρόν τής ν 
περτηιήσεως, δέν έχει φίλους καί εχθρούς—ίδίΛ

·λου- — δέν πονεΐ, εΐνε ό υπεράνθρωπος όχι 
τού Νίτσε, άλλ’ ό ιδανικός δ δποϊος_ θά λύση τό 
άλυτον πρόβλημα, τής δυσκόλου ζωής. "Αλλά θά 
μπορή νά μεταδώση φυσιολογικώς τάς ιδιότη
τάς του διά νά χρησιμεύση ώς μαγιά τής ευτυ
χίας, αφού ή αφή καί ή γεΰσις, τών οποίων 
στερείται, εΐνε δΓ δλους τούς άλλους ανθρώ
πους πηγή ταλαιπωριών ;

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΠΕΤΟΒΕΝ

Κατά τήν τελευταίαν συνεδρίασιν τής Γαλλι
κής Μουσικολόγικής Εταιρείας έγινε μία ενδια
φέρουσα άνακοίνωσις: Δύο Γάλλοι οί κ. κ. 
Ντέ Σαΐν Φουα καί Θεόδωρος ντέ Βυζεβά 
άνεκάλυψαν εις τό Βρεττανικόν Μουσεΐον ανέκ
δοτα έργα τοΰ Μπετόβεν. Ή ιστορία των χει
ρογράφων εΐνε άρκετά περιπετειώδης: Ό, Αυ- 
τοκράτωρ τής Αυστρίας τά είχε χαρίσει είς τόν 
Σουλτάνον τής Τουρκίας Άβδούλ Λζί-, δ ό
ποιος πάλιν, πολύ ολίγον ενδιαφερόμενος διά 
νότε:, τά έχάρισεν είς τόν διευθυντήν της ορ
χήστρας του Γκουατέλλι μπέην. Ό υιός τούτου, 
τά έπώλησεν είς ένα πλούσιον Αγγλον, τόν 
Ίουλιανόν Μάρσαλ, τοϋ οποίου τέλλος η συλ
λογή ήγοράσθη άπό τό Βρεττανικόν Μουσεΐον.

Τά ανέκδοτα αυτά έργα τοΰ Μπετόβεν εινε 
τά εξής: “Ενα τρίο διά πιάνο, βιολί καί βιο- 
λοντσέλλο (άλλέγρο καί πρέστο είς ρέ, δυστυχώς 
ήμιτελές), 'μία γκαβόττα είς τρά, ένα άλλεγ- 
κρέττο εις σί μπεμόλ, ή αρχή ένός Πένθιμου 
εμβατηρίου, ύπενθυμίζοντος τήν περίφημον 
'Ηρωικήν Συμφωνίαν, ένα ρόντο δια δύο χέρια, 
είς σί μπεμόλ—τό καλλίτερον όλων—κ’ ένα με- 
νουέττο δΓ ορχήστραν.

Ο ΝΤΑΝΤΑ Ι-ΣΜΟΣ
Είς τήν ήσυχον καί ειρηνικήν Ελβετίαν ένε- 

φανίσθη μία σχολή τέχνης ανατρεπτική τόσον 
ώστε δ φουτουρισμός νά ωχριά. Πνομάσθη 
«Ντανταϊσμός». Ή σημασία τοΰ ονόματος ά
γνωστος. Οί Ντανταϊσταί έκαμαν τήν έμφάνι- 
σίν των είς τήν Ζυρίχην. Τό αποτέλεσμα ητο 
άγριον ούρλίασμα καί μαξιλάρωμα ύπο τού α
κροατηρίου. Έκτος άλλων εξωφρενικών, έν ποί
ημα «ταύτοχρονικόν» άπηγγέλθη άπό είκοσι 
συγχρόνως πρόσωπα. ΊΙ νέα σχολή χαρακτηρί
ζεται ώς φιλολογικός μηδενισμός καί άρνησις 
τών νόμων τοΰ Καλού.

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

Άν οί 'Έλληνες, νεαροί καί παρηλικες,άρρε- 
νες καί θήλεις, έχουν τήν μανίαν νά γράφουν, 
άδιαφόρως άν παρατάσσουν πεζόν λόγον η αριι- 
διάζουν στίχους, οί ’Ιάπωνες όμως γράφουν 
ποιήματα. ΊΙ Ιαπωνία εΐνε ή χωρά η οποία— 
μετά τήν Ελλάδα έν πάση περιπτώσει—άριθμει 
τούς περισσοτέρους ποιητάς. Θ Ιάπων καθη 
Υητής τοϋ ’Ανατολικού Ινστιτούτου τής Νεαπό- 
λεως Χαρουκίτσι Σκιμόϊ γράφει είς μίαν φιλο

λογικήν έπιθεώρησιν δτι είς τήν χώραν του, 
χώραν φιλολογικού κομμουνισμού, ή ποίησις 
εΐνε κοινόν κτήμα, εύκολώτερον άπό τόν πεζόν 
λόγον. «Είς τό σπίτι μου, είς τό Τόκιο—γρά
φει—έχω ένα παλαιόν υπηρέτην, δ όποιος δέν 
ξέρει νά χαράξη τό όνομά του είς τό χαρτί. ’Εν
τούτοις συνθέτει άπό τό πρωί έως τό βράδυ 
στίχους».

Κάποτε δ αύτοκράτωρ προεκήρυξεν ένα ποιη
τικόν διαγωνισμόν, εις τόν όποιον μετέσχον πε
νήντα χιλιάδες τών υπηκόων του.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ζΟΥΛΟΥ
ΊΙ σοφία δέν βρίσκεται στά μάτια,άλλά μέσα 

στό κεφάλι.
— 'II 'Ομιλία εΐνε αδελφή τοΰ Δρόμου.
— Γό τσακάλι λέει: Είμαι γρήγορο στά πό - 

δια» μά οί κάμποι λένε: «Μά εμείς είμαστε 
απέραντοι».

— Συμφορά καί χλευασμός πάνε χειροπια
στά.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ

Τό σύννερον εΐνε ένας εύγενέστατος καβα
λιέρος συνοδειών όλας τάς μικράς προσπά
θειας μας άπό τό ύψος τού δρόμου του».

«Γκρέκο· εις τόν Β.Τ.

Άπό τόν άνεξάντλητον είς γραμματικούς μαρ
γαρίτας «Νουμάν»- «Οί κύριοι παράγοντες κ η- 
ρ ύ χ ν ο υ ν τ α ι ενάντιοι της.. . .

5Κ-
<Λπό τήν εφημερίδα «Έθν.» «Τήν εύρεν τυ- 

μένην μέ μίαν μπλούζαν χρώματος ψύλλο υ«.
51ί

Άπό χρονογράφημα τοΰ κ. Μπρ. εις τόν «Ε. 
Τ.» «Τό μαγγανοπήγαδον ά π λ ιό ν ε ι είς τήν 
ησυχίαν τής νυκτός τήν μ υ σ τ ι κ ο π α θ ή μο
νωδίαν τής άντλήσεως».

51?
Άπ<’> χρονογράφημα τού X. εις τόν Νεολόγον 

«Πλάγι είς αυτά φαντάζει ή σ ε μ ν ή ντομάτα».
5t?

Άπό τό περιοδικόν «Κόσμος». «Θά γελά
σουν καί θά κλαύσουν ρ ω σ σ ι σ τ ί».

51$
«ΊΙσαν τά συμβολικά άστρα κλώθοντα ά- 

διακόπως μέ τό μετάξι τους τόν πέπλον τής μα- 
κρυνής ανατολής». Χρονογράφημα τοΰ Β. Τ.

5Κ- -
Καί έν τυπογραφικόν λάθος :
»ΊΙ κρίσις τής ’Ιατρικής σχολής πρός π λ ή 

ρ ω σ ι ν τών εκτάκτων κ ε ρ δ ώ ν αυτής, ανε- 
βλήθη».
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Συνβήκαι ζαί άνθρωποι—Ή πραγματική ειρήνη.— 

Τό Τραγούδι τής μόδας. — Έν συμπέρασμα.—Ό 
ποιητή; τοΰ αίθέρος καί ή πολιτική.—Άπό Ρώ
μης είς 'Ιαπωνίαν.— Τό τέλος τοϋ κόσμου.— Ό 
πρωϋίΓοεύ; τοΰ Λονδίνου.— Πρωτότυπος άνδριάς.

Α μεταπολεμικά ζη- 
_ τήματα έχουν τόσον 

ένδιαφέρον, δσον είχε 
καί ό πόλεμος. Μολο
νότι δέ ή ειρήνη ύπε- 
γράφη, τά κοινωνικά 
προβλήματα όρθοΰν- 
ται πάντοτε απειλη
τικά. Θά δημιουργη - 
θή νέος κόσμος ; Άλ- 

ή θά υπάρξουν νέοι άν-

,μρ

λά, πώς : Υπάρχουν 
θρωποι μέ νέας κατευθύνσεις, ή θά έχωμεν αν
τίγραφα τών παλαιών ; Οί δροι τών συνθηκών 
είνε νεκροί τύποι χωρίς τήν ψυχήν τών άν- 
θρώπων. Αύτοί είνε οί δημιουργοί καί έχει 
ανάγκην ή άνθρωπότης ήθικού άνακαινισμού. 
’Απολυταρχισμοί, καί διπλωματίαι, καί προ- 
σωπολατρεΐαι, καί έξοπλισμοί, καί κατακτήσεις, 
καί μίση πρέπει νά κατρακυλίσουν εις τήν ά
βυσσον. Ή πραγματική ελευθερία καί ίσρτης 
τήν όποίαν έπαγγέλλονται έπί αιώνας οί διευ- 
θύνοντες τόν κόσμον δέν θά ύπάρξουν, έφ’ δ - 
σον δέν άνυψωθή ή λαϊκή συνείδησις. Ή ει
ρήνη θά είνε διαρκής δχι έάν γίνωνται συμμα- 
χίαι, άμυντικαί έστω, άλλ’ έάν έξασφαλ ισθή 
ή ικανοποιητική έργασία, ή επάρκεια τού άτό- 
μου καί ή πρόοδος τής παραγωγής. Ή διάνο- 
ητικότης, ιδού τό μέλλον τής άνθρωπότητος. 
Ή πραγματική νίκη, ή δποία θά είνε καρπός 
τοΰ πυρίνου κατακλυσμού τού 1914 — 1918 θά 
οφείλεται είς τό πνεύμα, τό δημιουργόν νέου 
πολιτισμού διά τής έργασίας, τής δχι κοπιώ
δους, άλλά μεθοδικής. "Ολοι νά έργάζωνται, 
έστω καί δλιγώτερον.

’Ιδού ή έξασφάλισις τής παγκοσμίου εύδαι- 
μονίας.

Μέ μεγάλην ευκολίαν τά λαϊκό αύτί δέχε
ται μίαν μελφδίαν, ή όποια γίνεται αμέσως 
τραγούδι τής μόδα; καί τό δποϊον καταχρη - 
στικώ; λέγεται λαϊκό τραγούδι. Διότι ή διάρ 
κεια τής κυριαρχίας του είνε σύντομος. Τό 
πλήθος άποστέργει τήν μονοτονίαν είς διά
στημα δύο έτών έκυκλοφόρησαν έπιμόνως καί 
θριαμβευτικής είς τά θέατρα καί είς τούς ορό-

3·>

μους, είς τά σαλόνια καί τά χαμόσπιτα, t 
έστιάσεις καί είς ταβερνεϊα, τά έμβατήρια ιί ϊηλώθη 
δύο καθεστώτων, τό Σφίξε με, ή Κόρη τών χ>, 
μάτων, ή Τυφλή τραγουδίστρια, οί Μεθυσμένο 
ή Σαμιώτισσα, καί τώρα τό Παναστάμ, ■ 
όποιον μάς ίφερεν ό Ρωσσικός θίασος ποιχι 
λιών, καί όλοι νομίζουν δτι είνε Ρωσσικό τρ» 
γούδι, ένφ είνε άπλούστατα Βιεννέζικης 4» 
ρέττας τραγούδι μέ τά ίδια λόγια, ψαλλόμενο 
κατά τήν προπολεμικήν έποχήν, είς δλα : 
καμπαρέ τής Γερμανίας καί τής Αύστροοιη 
γαρίας, δθεν οί Ρώσσοι τό παρέλαβον. Άλλ 
εδώ έπολιτογραφήθη μέ τόν Ρωσσικόν τίτλοι 
δστις σημαίνει «Τήν νύχτα».

Τό σημείωμα αύτό σκοπόν έχει νά άποδείξ 
δτι τά ώμορφα τραγούδια κάμουν συχνά πιρ 
οδείας καί βαθμηδόν ή άρχική προέλευοΙ 
των χάνεται μέσα είς τήν δημοτικότητά ταη 
Δι’ αύτό δταν λέγωμεν λαϊκά τραγούδια, οι 
πρέπει νά νομίζωμεν δτι δλα είνε δημιουρ 
γήματα τής λαϊκής ψυχής.

ΐΚ-
Sic transit ! Ό ύπερθορυβήσας καί είς ύπο |ι 

ραιθέρια ΰψη διά τε τής φαντασίας καί τού άι 
ροπλάνου άρθείς Δ’ Άννούντσιο ύπέστη έξευτ» 
λιστικήν έπίθεσιν έν τή Ιταλική Βουλή. <« 
ηύχετό τις νά άπέθνησκε ό Δ’ Άννούντσιο πο
λέμων—είπεν ί βουλευτής Φέρρι—παρά κ 
διαπράξη μίαν ατιμίαν κατά τής πατρίδος του 
Διότι ατιμία είνε δ,τι είπε διά μίαν κυρίαν (τήι 
κ. Ούϊλσωνος) δτι είχεν έραστάς Γιουγχο 
σλαύους, αύτός ό κατ’ έξοχήν εκμεταλλευτή] 
τών γυναικών». Καί ό ταύτα είπών ρήτωρ έχε: 
ροκροτήθη. Τόν ποιητήν καί άπόστρατον Μ 
αξιωματικόν κανείς βουλευτής δέν έτόλμηβ 
νά ύπερασπισθή. Καί αύτός τώρα άπεφάσιβ 
νά άποφύγη οίανδήποτε άνάμιξιν είς τήν ποίϊ 
τικήν, νά προετοιμασθή δέ διά τό μέγα έναί 
ριον ταξείδιον, τό όποιον σκέπτεται νά έπιχιι· 
ρήση άπό Ρώμης είς ’Ιαπωνίαν.

Μετανοείτε καί προσεύχεσθε ! Ήγγικεν ί 
συντέλεια τού κόσμου.Τήν έξήγγειλεν άπό τοό 
άμβωνοςό πρωθιερεύς τού Μητροπολιτικού ν«8 
τοΰ Λονδίνου, Γουέμπ Πέπλοε. Μέχρι τού Δε
κεμβρίου ώρισε τόν βίον τής γής. Ό προφήτη 
πρωθιερεύς είνε 82 έτών, έν ήλικία δέ 60 έτ» 
έλαβε μέρος είς άθλητικούς αγώνα; καί b 
κησε είς τό άλμα είς δψος. Τό ύψος δμως τήί 
φαντασίας του υπερβαίνει τόν άθλητισμόν τ«

■κοντού τόν όποιον μέ δλα του τά ράσα και τά 
160 χρόνια όπερεπήδησε.Έν τούτοι; άς μή άνη- 

συχήοΐ ή υδρόγειος. Τό μόνον ασφαλές τέλος 
ΐΐνετής ζωής δχι τού κόσμου, άλλα τής -δι
κή; του, αφού φέρει έπί τή; σεβαστής ράχεώς 
του τό φορτίον 82 δλοκλήρων έτών !

ΐΐί
Ό Μπολσεβικισμο; δέν άφήκεν ούτε τήν τέ

χνην άθικτον. Ή άγρια μεγαλοφυία του έξε- 
1 καί εις τούς ανδριάντας. Τά Σοβιέτ 

τή; πόλεω; Ταμπώφ άπεφάσισαν νά άνεγείΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΓΡΩΠΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ τών Ηθι
κών καί I ΙολιτικώνΈπι- 
στημώνένΠαρισίοις,εξέ
λεξε, μετ’ άλλων πολι
τικών καί στρατιωτι
κών, εταίρο ν τον κ. Πρω
θυπουργόν,δν καί έδεξι- 
ώθη έν επίσημο» συνε
δρία, εις άντικατάστα- 
σιν τοΰ Ροΰζβελτ. ’Επί
σης άνεκηρύχθη οΰτος 
καί επίτιμος διδάκτωρ 

τοΰ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης.
— Ή κατάργησις τής υποχρεωτικής έξετά- 

σεως τών Ελληνικών είς τό Πανεπιστήμιον τής 
'Οξφόρδης, έπέφερε μεταξύ τών θαυμαστών τής 
κλασικής παιδευσεως, άναστάτωjiv καί διαμαρ
τυρίας. Ή Σύγκλητος τοΰ Πανεπιστημίου διά 
πλειοψηφίας 6 ψήφων καθιέρωσε καί πάλιν 
υποχρεωτικόν τό μάθημα τής 'Ελληνικής.

— ’Εν ΙΙαριοίοις έδόθη συναυλία υπό τοΰ 
έκεΐ μεταβάντος πρός ιπουδάς βιολιστοΰ κ. Φρ. 
Βολωνίνη, συμπράξει τοΰ βιολονσελίστα κ. ΙΙα- 
παδημητρίου. Τό παίξιμον τοΰ νεαρού βιολιστοΰ 
ενθυμίζει κατά τούςΓάλλους κριτικούς τόν Τιμπώ 
καί τόν Κράϊσλερ. Ό κ. Πρωθυπουργός έτί 
μησε τήν συναυλίαν, συγχαρείς τόν "Ελληνα 
καλλιτέχνην.

— Έδημοσιεύθη έν Παρισίοις τόμος ποιημά
των τοΰ Ροστάν υπό τόν τίτλον «Le vol de la 
Marseillaise».Τά περισσότερα είνε ανέκδοτα,δλα 
δέ έμπνευσμένα άπό τόν πόλεμον. Είνε μέρος 
σειράς, ήν ό ποιητής έσκόπει νά συμπλήρωσή.

— Ό διάσημος 'Ιταλός γλύπτης κ. Άπολλόνι 
διωρίσθη δήμαρχος Ρώμης, είς άντικατάστασιν 
τοΰ πρίγκηπος Κολλόνα, παραιτηθέντος.

— Ό γνωστός Άγγλος φιλέλλην δημοσιολό- 
Υθς κ. Πέμπερ Ρίηβς έν διαλέξει του είς τό Β 
κολλέγιον τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου έ- 
ζήρε τήν πνευματικήν καί ηθικήν ζωτικότητα 
τοΰ συγχρόνου Ελληνισμού.

— Οί Γερμανοί άποχωροΰντες έκ τοΰ Σλέ- 
θβτγκ, δπερ παρεχωρήθη είς τήν Δανίαν, συνα- 

ρουν άνοριάντα, εις ποιον νομίζετε; Είς τόν ’Ι
ούδαν τόν Ίσκαριώτην 1 Οί θεοσεβείς αύτοί 
Ρώσσοι διατί άρά γε θέλουν νά τιμήσουν τόν 
προδότην τού Χριστού ; Μυστήριον ! Δέν τοΰ 
φθάνει δ άπαγχονισμός, θέλει καί άνδριάντα ; 
Καί δέν θά ήτο προτιμώτερον νά έκλέξουν ένα 
άλλον μαθητήν τού ’Ιησού, τόν Ηωμάν ; Ό
σον καί άν 
τησίν των, 
χός των.

πιστεύουν τά Σοβιέτ είς τήν έπικρά 
αύτός πρέπει νά είναι ί> πολιού-

ΔΑΦΝΙΧ

πέκόμισαν καί τόν ανδριάντα τοΰ Βίσμαρκ.
— «'Η Γαλλική Κωμωδία» έδέχθη νά παίξη 

τόν «’Εχθρόν τοΰ λαοΰ» τοΰ Ίψεν. Είνε ή 
πρώτη φορά καθ’ήν ό Νορβηγός δραματουρ
γός εμφανίζεται είς τό πρώτον επίσημον Γαλ - 
λικόν θέατρον, δπου δέν παίζονται ξένα έργα ε
κτός κλασικών, ήτοι τών Ελλήνων τραγικών καί 
τοϋ Σαίξπηρ.

— Τό χιλιόδραχμον βραβεΐον ^«Association 
de la Critique» τών Παρισίων, άπενεμήθη, ε
φέτος είς τόν κ. G. le Cardonnel, διά τάς κριτικά; 
του έργασίας, τό δέ χρυσοϋν μετάλλιον τής αυ
τής εταιρείας εϊς τήν οικογένειαν τοΰ φονευ- 
θέντος κατά τόν πόλεμον Πέτρου Ζιλμπέρ, 
συγγραφέως τοΰ έργου «La Foret des Cippes».

— Ή απονομή τοϋ βραβείου Νόμπελ τής φι
λολογίας, τής φυσικής, χημείας καί ιατρικής διά 
τό 1919 άνεβλήθη ιός καί τοΰ μή άπονεμη- 
θέντοςέτι βραβείου τοΰ 1918, διά τόν ’Ιούνιον 
τοΰ 1920.

— Τό μέγα βραβεΐον έκ 10000 φράγ. διά 
τήν φιλολογίαν τής Γαλλικής ’Ακαδημίας άπε- 
νεμήθη εϊς τούς Jerome καί Tharaud, διά τήν 
συνολικήν των εργασίαν καί τό βραβεΐον τοΰ 
μυθιστορήματος έκ 5,000 εί; τόν Benoit διά τό 
μυθιστόρημά του L’ Atlantide.

— ’Απέθανεν ό Victor Segalen, πολύτροπος 
φιλολογική φυσιογνωμία. ’Ιατρός τοΰ ναυτικού, 
αρχαιολόγος, μυθιστοριογράφος, δραματουργός, 
έξερευνητής,άλλά πρό παντός ποιητής. Γό σπου- 
δαιότερον έργον του είνε τό παράδοξον καί δυ- 
νατόν μυθιστόρημά του «Les Itnmeinoriaux» έκ- 
δοθέν τφ 1907. Τά έργα του «Steles» καί «Pein- 
tures· είνε επίσης ενδιαφέροντα. Άφίνει πολλά 
άνέκδοτα έργα, έν οί; καί μέγα σύγγραμμα περί 
τής Κινεζικής γλυπτικής,ή ν έγραψε κατόπιν τριών 
ταξειδίων εις τήν Άπω Ανατολήν καί έν δρά
μα τόν «Όρ ρέα» τοΰ οποίου τήν μουσικήν εΐ- 
χεν άναλάβη νά γράψη δ Δεμπυσσυ.

— Έωρτάσθη έν 'Αμερική ή εκατόν ιαετηρίς 
τής γεννήσεω; του μεγάλου Αμερικανού ποιη 
τοϋ Ούώλτ Ουίτμαν. Ήτο ό κατ’ έξοχήν ψάλ
της τής νεότητος, τής ύγιοΰς ζωής, τής ίσότη-
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τος. Τό βιβλίον του «Φύλλα τής χλόης» είς τό 
όποιον περιγράφει τήν ζωήν του, εΐνε εν αρι
στούργημα, τό όποιον έχει εις δλα; σχεδόν τάς 
γλώσσας μετ «ρρασθή. ’Ητο τόσον αφιλοχρήμα
τος, ώστε κάποτε επείνασε.'Υπάρχουν σωματεία 
φέροντα τό όνομά του και ειδικόν περιοδικόν 
έκδίδεται άφιερωμενον είς τήν μελέτην τών έρ
γων του. Μόνον έν 'Ελλάδι ό Ούϊτμαν εΐνε ά
γνωστος.

— Απέθανεν ό Γάλλος συγγραφεύς καί δη
μοσιογράφος Henri Bcauclair, έν ηλικία 58 έ
τών. Άφίνει έργα τά όποια ήρεσαν πολύ. ’Ιδού 
οί τίτλοι τών σπουδαιότερων. La ferine a Goron. 
—Ohe Γ artiste· I.e Eternellc chancon.—Les 
Horizontales·—I’cntccote.—Tapis vert. Τό άνω 
τερον όμως όλων τό όποιον ί)ά μείνη εις τήν 
Ιστορίαν τών γραμμάτων εΐνε τό συμπαθέστα- 
τον έργον του Les Deliquescences d’ Adore 
Floupettc.

— Ή ’Ακαδημία Γκονκούρ εξέλεξε ώς μέλος 
αυτής είς άντικατάστασιν τοϋ άποθανόντος Πώλ 
Μαργκερΐτ τόν Emile Berjcrat διά ψήφων II 
κατά 3. 'Ο έκλεγεΐς εΐνε μυθιστοριογράφος, 
ποιητής, δραματικός καί χρονογράφος. Έγεννή
θη τώ 1845. Συνειργάσθη είς εφημερίδας καί 
έχει έκδώσΐ] περί τούς 20 τόμους.

— Πρωτοβουλία τής Παρισινής ’Ακαδημίας 
τών ’Επιγραφών και τής τών ΊΙθικοπολιτίκών 
’Επιστημών καί συμμετοχή τών Άκαδημιών 
’Αμερικής, Βελγίου, Ιταλίας, Ρουμανίας καί 
τών αντιπροσώπων τής Ελλάδος καί τής Ια
πωνίας άπεφασίσθη ή σύστασις ’Επιστημονικής 
ομοσπονδίας υπό τόν τίτλον «’Ακαδημαϊκή "Ε- 
νωσις·. Σκοπός αυτής έρευναι καί δημοσιεύσεις 
φιλολογικοί, ιστορικοί, επιστημονικοί καί πολι
τικοί.

— 'Η Σύγκλητος τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ 
Λονδίνου έξέλεξεν ώς πρώτον καθηγητήν διά 
τήν έδραν τής Νεοελληνικής καί Βυζαντινής φι
λολογίας, εις τό Κίγκς Κόλετζ, τόν κ. Άρνολδ 
Τόϋμπη, πρώην έιαΐρον τοΰ Κολλεγίου Μπέλ- 
λιολ τοϋ Πανεπιστημίου τής ’Οξφόρδης. Ό κ. 
Τόϋμπη έταξείδευσεεν άλλοτε είς Ελλάδα καί 
Κρήτην, έδημοσίευσε δέ διαφόρους ιστορικός 
μελέτας περί Ελλάδος καί τής εγγύς ’Ανα
τολής.

— Είς τό Χημοτικόν Συμβούλιον τών Πα- 
ρισίων υπεβλήθη πρότασις όπως απαλλαγή ή 
πόλις άπό τά άτεχνα άγάλματα, τά όποια τήν. 
άσχημίζουν. Εΐνε δέ αυτά πενήντα περίπου, 
έπροτάθη δέ νά έξορισθοΰν εις τά βάθη τών 
μουσείων ή είς απόκεντρους συνοικίας, διά νά 
μή προσβάλουν συχνά καί επίμονα, ίστάμενα 
είς τά κέντρα, τό αίσθημα τοΰ Καλού.

— Είς τό Παρίσι ίδρύθη ένα θέατρον, τό 
όποιον θά παίξη τά έργα τών άγνιόστων καί 
νεαρών συγγραφέων, πού δέν κατόρθωσαν νά
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παραβιάσουν τάς πύλας τών μεγάλων θεάτρων. 
Έπωνομάσθη Τό Σανίδωμα (Le Treteau) οί δέ 
ίδρυταί του χ. κ. Ζάν Λαμπυσκιέρ καί Άν· 
δρέας Λάν, φιλοδοξούν νά άναστήσουν τάς πα
λαιός φιλολογικός μάχας, μέ όλην τήν δριμύ- 
τητά των. Άρα γε οί νέοι τοΰ «Σανιδώματος» 
έχουν τόν σκοπόν νά επιβληθούν διά τής .... 
σανίδος ;

— Είς τήν «Γαλλικήν Κωμωδίαν» έπαίχθη 
ώς έργον επίκαιρον ή τραγψδίαι τοϋ Αισχύλου 
οί «Πέρσαι».

— 'Η «Opera Comique» έώρτασε τήν χιλιο
στήν παράστασιν τής Μ a „ ο η τοΰ Μασσενέ, 
ήτις παρεστάθη τό πρώτον τήν 19ην ’Ιανουά
ριου τοΰ 1904.

— Ό τιμών έν Ευρώπη τήν Έλλην. τέχνην 
έξοχος βιολιστής κ. Άνεμογιάννης έδωσε συ
ναυλίαν λίαν επιτυχή είς Αονδϊνον. Έξετέλεσε 
καί τήν περίφημον ίδικήν του βουκολικήν σύν- 
θεσιν.Ή κ. ’Ανεμογιάννη έτραγούδησεν εκλεκτά 
τεμάχια μεγάλων συνθετών,ώς καί Γαλλικά τρα
γούδια τοΰ III' αίώνος.

— ΤΙ ’Αγγλία θά έορτάση τήν εκατονταε
τηρίδα τοΰ Τζών Ράσκιν, τοΰ φιλοσόφου τής 
απλής ζωής.

— Είς Παρισίους θά διοργανωθή "Εκθεσις 
καλλιτεχνική τώ 1922 αποκλειστικός διά τούς 
Συμμάχους καί ουδετέρους.

— ΤΙ περίφημος είκών «Τραγική Μοΰσα» 
τοϋ Άγγλου ζωγράφου Ρέϋνολδς, έπωλήθη έν 
Λονδίνω άντί 54,000 ’Αγγλικών λιρών, ποσόν 
τό όποιον ουδέποτε μέχρι τοΰδε έπληρώθη δι’ 
’Αγγλικήν εικόνα.

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
— Καί όμως μέ όλην τήν αγραμματοσύνην 

του ό νέος αυτός θά πάη ψηλά.
— Πώς;
— Κατετάχθη αεροπόρος.

"Ενας Γαλλομαθής όμιλεΐ χειρονομών, έπί 
φλέγοντος ζητήματος’

— Μή κάνεις ζωηρός χειρονομίας, σέ παρα
καλώ, γιατί εΐνε αφόρητη ή ζ έ σ τ.

Αί καλαί φίλαι.
— Τί κολακείες ποΰ ξέρουν αυτοί οί ζητιά

νοι. Πρό ολίγου ένας τυφλός μοΰ είπε: «'Ω
ραία μου κυρία, δόστε μου μιά δεκάρα !>

— Ά, τόν κατεργάρη. Σοΰ τό είπε γιά νά 
πιστέψης δτι πράγματι εΐνε τυφλός.

Όμιλόΰν διά τά νέα αναγνωστικά βιβλία.
— Εΐνε τρομερόν πράγμα ή διγλωσσία. ..
— Είσθε καθηγητής;
— Όχι άλλά έχω γυναίκα καί πενθεράν.

ΤΑ ΑΘΗΝΑΤΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
©EATF0N ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

«Γυναίκα—Διάβολος», δράμα τοΰ Καρόλου 
Σαίνχερρ.’Αποδεικνύει τήν γυναιχείαν δύναμιν 
έπί τοΰ άνδρός. Άν καί πεντάπρακτον, τρία 
μόνον πρόσωπα παρουσιάζονται έπί τής σκη
νής, δλόκληρον δέ τδ έργον παίζεται είς έν 
καί τδ αϋτδ δωμάτων. Ό άνδρας, ή γυναίκα 
του, δ κυνηγός. Ό άνδρας εΐνε ένας λαθρέμ
πορος, φιλάσθενος καί φιλοχρήματος. Ό κύ- 
νηγδς εΐνε δ νέος, δ δυνατός, δ έραστής. Ή 
γυναίκα κατωρθώνει καί παίζη καί τούς δύο 
ζητοΰντας νά τήν χρησιμοποιήσουν ώς δργα- 
νον δ μέν άνδρας της διά νά ενεργή τδ λα
θρεμπόρων καί πρδς τούτο τήν παρακινεί, χω
ρίς νά τδ θέλή αύτή, νά έρωτοτροπή μέ τδν 
κυνηγδν τδν καταδιώκοντα τδ λαθρεμπόρων. 
Ό δέ κυνηγδς, δπως έπιτύχη προαγωγήν έπω- 
φελείται τής πονηράς προθυμίας τής γυναικδς, 
ήτις τοΰ αποκαλύπτει τά λαθραία. Άλλ’ ή γυ
ναίκα δρθοΰται υπερήφανος πρδ τοϋ ανδρικού 
έγωισμοΰ. Εις τδν κυνηγδν ένφ φαίνεται δτ< 
παραδίδεται, τήν στιγμήν που δ κυνηγδς τήν 
έπιθυμεί, έκείνη πάντοτε ξεφεύγει. Ό άνδρας 
της ζηλεύει βλέπων είς τδ τέλος δτι ή γυναίκα 
του έλκύεται πρδς τδν κυνηγόν. Καί κατόπιν 
πολλών ταλαντεύσεων καί έλιγμών περί τούς 
δποίους στρέφεται τδ συμφέρον τοΰ άνδρός, ή 
έρωτοτροπία τοΰ κυνηγού, ή δολώτης τής γυ- 
ναικός, καταλήγει τδ έργον είς δραματικόν 
τέλος. Ή γυναίκα μεθά τδν κυνηγόν, δστις έν 
στιγμή ζηλοτύπου παραφοράς τού άνδρός, τδν 
σκοτώνει. ΙΙαρά τδ πτώμα, σωριάζεται δ με
θυσμένος φονεύς, ένώ υπεράνω αυτών, ή ήθική 
αύτουργδς τοΰ θανάτου τού συζύγου καί τής 
καταστροφής τού έραστοϋ, ή γυναίκα ή δποία 
5έν ήγάπησε ούτε τδν ένα ούτε τδν άλλον,άλλά 
τούς έξεδικήθη, έξαγγέλλει τήν ρήσιν, ήτις ά- 
ποτελεί τήν θέσιν τοΰ έργου: «Πειδ ψηλά 
άπδ τούς άνδρας στέκει ή γυναίκα».

Τδ έργον ένθυμίζει κάπως τήν «Τερέζα Ρα- 
κέν» τοΰ Ζολά, εΐνε μακρδν, άνευ πλοκής, τά 
δέ πρόσωπα δλίγα καί χωρίς δράσιν έν τού- 
τοις, προκαλεί ζωηρότατου τδ ένδιαφέρον. Ό 
διάλογος πολύ έξυπνος καί χαριτωμένος. Ή 
δ. Κοτοπούλη, δ κ. Μυράτ καί δ μετά μακράν 
έκ τής σκηνής άπουσίαν έμφανισθείς πάλιν 
κ. Β. Άργυρόπουλος, άπετέλεσαν μίαν τριπλήν 
συμμαχίαν επιτυχίας μεγάλης. Ή δ. Κοτο

πούλη άπέδείξεν ίλην τήν τέχνην της είς τδν 
επαμφοτερίζοντα ρόλον της, ένα ρόλον 
άληθινής ΰποκρίσεως. Ό κ. Μυράτ έπαιξεν ώς 
σύζυγος μέ πολλήν ψυχολογίαν καί φυσικό
τητα, δ δέ κ. Άργυρόπουλος παρουσίασε ένα 
κυνηγόν, δπως θά τδν έφαντάσθη δ συγγρα
φεύς, εύσωμον καί ευπρόσωπον. Είς τάς μετα
πτώσεις ιδίως υπήρξε δεξιώτατος.

«Οί δίδυμες» εύφυεστάτη καί λεπτή κω
μωδία τοϋ Λουδ. Φούλντα. Ή ύπόθεσις δέν 
έχει πολλήν πρωτοτυπίαν, άλλ’ άρκετδν έν
διαφέρον. Ή σύζυγος υποδύεται πρόσωπον άλ 
λης γυναικδς διά νά έλκύση μέ τά νέα της 
προτερήματα τδν παραλυμένον σύζυγόν της 
καί τδν κράτηση πλησίον της. Είς τάς δύο 
τελευταίας πράξεις παρουσιάζεται ώς άδελφή 
της, μέ τήν όποιαν ώς δίδυμος έχει μεγάλην 
δμοώτητα. Ό σκηνικός διάκοσμος πολύ κα
λαίσθητος. Ή δ. Κοτοπούλη είς τδν δυσκολώ- 
τατον ρόλον της σκορπίζει γέλωτας.

«Ό δαίμονας τής γης» τραγωδία τοϋ Γερ 
μανοΰ Βέντεκεν. Ό Δαίμονας εΐνε ή αίωνία γυ 
να’κα ήτις είς τδ έργον αύτδ,τδ όποιον πλησιάζει 
έν τή άνελίξει του τδν κινηματογράφον, έκδη- 
λοϋται ύπδ τήν σατανικωτέραν μορφήν τής 
καταστροφής. Δολοφονεί τρεις συζύγους διά 
νά κυριαρχήση ή θέλησίς της. 'Η δ. Κοτο
πούλη ώς θήλυς πειρασμός ένεσάρκωσε τδν 
ρόλον τδν δυνατόν είς άπόδοσιν, μέ μεγάλην 
τέχνην. Κάλλιστο: καί οί κ. κ. Μυράτ καί 
Άργυρόπουλος.

'Η «Χαϊδεμένη», νέον έργον τοϋ Φρονταϊ, 
τού συγγραφέως τής «Μονμάρτης». Ή Χαϊδε
μένη εΐνε μιά κόρη φιλάρεσκος καί πείσμων, 
ή δποία άγαπά έμμανώς ένα ζωγράφον, τέ
λειον τύπον μποέμ. Τό έργον αυτό γρήγορα 
κατεδιδάσθη άπδ τό πρόγραμμα.

«Ό Ίλιγγος® δράμα τοϋ Μαρσέλ Προβένς· 
Ή ήρωϊς έπαναστατεί κατά τοϋ άνδρός της, 
έπανακτά τδ έγώ της, σπάζει τά δεσμά τού 
γάμου, έγκαταλείπει τδν σύζυγόν της καί δρα 
πετεύει μέ τδν έραστήν της, γνωστόν κατα - 
κτητήν, ποιητήν καί μυθιστορωγράφον. Άλλ’ 
αύτός εΐνε ένας άνήθικος, συναισθάνεται τήν
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δυστυχίαν της καί έπανέρχεται εις τον σύζυ
γόν της. Τήν σύζυγον ύπεούθη ή δ. Κοτοπούλη, 
τόν σύζυγον δ κ. Ι’οζάν, τάν εραστήν δ κ. Πα- 
λαιολόγος.

Κα; εν αξιοσημείωτων γεγονός. Ή παλαί
μαχος χ. 'Ελένη Κοτοπούλη, ή αμίμητος ώς 
γρηά Φροσάρ εις τάς «Δύο ’Ορφανός», έπανέ- 
λαβε τάν θαυμάσιων ρόλον τη; ακριβώς μετά 
40 έτη άφ’ δτωυ τάν έδημιούργησε. Αί εκδη
λώσει; ύπήρξαν τόσον θερμαί, ώστε δ θίασος 
άπεφάσισε νά παίΕη καί άλλα έργα τοΰ πα
λαιού δραματολογίου.

Ή κωμωδία του ’Άγγλου Ζερόμ «Μις 
Χόψ» είναι χαριτωμένη και πολύ διδακτική. 
“Ενας Άγγλος κατορθώνει νά χαλιναγώγηση 
μίαν έκκεντρικήν γυναίκα, έχθράν τοϋ έρωτος 
καί τοΰ γάμου τήν όποιαν δλοι φοβούνται και 
νά τήν ύποτάξη είς τά δεσμά τής λογικής. Ή 
κωμωδία αυτή είχε παιχθή προ δεκαπενταε
τίας άπά τοΰ θιάσου Σαγιώρ. ‘Ο κ. Άργυρό- 
πουλος ώς τιθασσευτής πολύ καλός, αντάξιος 
τής δ. Κοτοπούλη ώς σουφραζέττας.

©E4TF0N ΚΥΒΕΛΗΣ
Τά τρίπρακτον πολεμικόν έργον τοϋ Κιτσμαι- 

κερς «Μιά βραδυά στό Μέτωπο» τό παιχθέν 
κατά τήν Γαλλικήν Εθνικήν εορτήν είς τό 
Κυβέλειον, έκτυλίσσεται έντός ολίγων ώρών, 
ένα βράδυ τοΰ χειμώνος 1916 — 1917 είς τήν 
Σόμ, εις δλίγην άπόστασιν άπό τής γραμμής 
τοΰ πυρός. Είς ένα κλιμάκιου φθάνει μία Γαλ- 
λίς, σύζυγος Γερμανού Άλσατοΰ, Γάλλου υπη
κόου. Αύτή έσωσεν ώς νοσοκόμος τήν ζωήν 
τοΰ διευθύνοντος τό απόσπασμα Γάλλου ύπο- 
λοχαχοΰ, άλλ’ ό σύζυγός της δστις μετ’ ολί
γον φθάνει μέ στολήν Γάλλου λοχαγού, είναι 
κατάσκοπος. Ό συγγραφεύς φέρων άντιμετώ 
πους τούς δύο αυτούς αξιωματικούς, χαρακτη

ρίζει τήν άντίθεσιν τών δύο έθνών. Ό Γερμα
νός, υπερφίαλος, μαλιταριστής,δ Γάλλος,πατρι
ώτης, εΰγενής. 'Η γυναίκα ζητεί νά σώση τήν 
ζωήν τοΰ άποκαλυφθέντος ώς κατασκόπου συ
ζύγου της διότι είναι δ πατήρ τοϋ τέκνου της, 
άλλά συγχρόνως δέν τάν ανέχεται, συμπαθούσα 
τον Γάλλον. Ή λύσις επέρχεται τεχνική. Ό 
Γάλλος δστις τόν άποκρύπτει διά νά τηρήση τόν 
λόγον του πρός τήν γυναίκα ποΰ αγαπά, άλλά 
καί διά νά ίκανοποιήση τήν συνείδησιν ςτρός 
τό καθήκον, σπεύδει είς τήν ζώνην τοϋ πυρός, 
ένώ δ κατάσκοπος άποπειρώμενος νά φύγη 
φονεύεται άπό τόν σκοπόν στρατιώτην. Άν 
καί πατριωτικόν τό έργον, δέν έχει ρητορείας 
καί ένθουσιασμούς, άλλ' έκτυλίσσεται μέ άρ- 
κετήν ψυχολογίαν καί διαγράφονται οί χαρα
κτήρες μέ κάποιον σωβινισμόν, δικαιολογημέ- 
νον άλλως τε, άλλά καί μέ δύναμιν, ιδίως είς 
τήν δευτέραν πράξιν.

Ή κ. Μηλιάδου, άναπληρούσα τήν άπουσι- 
ζουσαν κ. Κυβέλην υπήρξεν άληθινή ήρωίς 
είς τήν έξωτερίκευσιν τοΰ ρόλου τη; όχι μόνον 
ώ; Γαλλίς, άλλά καί ώς ηθοποιός Έλληνίς. Ό 
κ. Παπαγεωργίου είχεν έπιτυχείς στιγμάς, δ 
δέ κ. Λούης τέλειος ώς Γερμανός μέ τά άχέ- 
ρωχον ύφος καί τήν στρατιωτικήν του έν γέ· 
νει έκφρασιν.

Έπικαίρω; μέ τό έργατικδν ζήτημα παρε- 
στάθη «Μαστρογιιίννης ό λεβέντης» τοΰ Λουί 
Μπενιέρ (Papillon, dit Lyonnais 1c juste). Ό 
ήρως συγκεντροί δλην τήν κοινωνιστικήν θέσιν 
τοϋ έργου. Νόθος υίός πλουσίου, κληρονομεί 
τόν πατέρα του, ένώ εΰρίσκεται μακράν αύτοΰ. 
Επιστρέφει διά νά έγκατασταθή είς τόν πα
τρικόν οίκον, όπου μένει μιά έξαδέλφη του μέ 
τόν άνδρα της καί τήν κόρην της. Ό συγγρα
φεύς παρουσιάζει μίαν άντίθεσιν τοΰ τίμιου καί 
αφελούς έργάτου δ όποιος μένει οίος ήτο καί 
τών συγγενών του οί όποιοι χωρίς περιουσίαν έπι- 
δεικνύονται. Επιζητούν νά τόν έλκύσουν καίτοι 
τόνάντιπαθούν ώς άξεστων, άλλ’ αύτός προτιμά 
μίαν παλαιάν του έρωμένην μεθ’ ής έχει άπο· 
κτήση έν παιδάκι. Ό κ. ΙΙαπαγεωργίου μάς 
έδωσε ένα πολύ καλάν τύπον έργάτου, μέ πολ
λήν ψυχολογίαν καί φυσικότητα.

Ή κωμωδία La Carotte τών Γάλλων Berr, 
Dchere καί Cuillemaud ήτις έπαίχθη μέ τόν τί
τλον «Τζίφος» είνε πολύ έξυπνη μέ σκηνάς άς 
χαρακτηρίζει γοργότης αλλεπαλλήλων απροό
πτων έπεισοδίων. Έξαιρετικώς έπιτυχής ύπήρ- 
ξεν ή υπόκρισις τοΰ κ. Πλεμενίδου είς τάν ρό
λον τοΰ αλήτου, έν είδος χαμινιού.

©EflTFON ‘ΌΛΥΗΠΙΛ..
«Μία γυναίκα πέρασε». Κομεντί τοΰ Γάλλου 

Coulus γραφείσα πρό δεκαετίας. Είς ιατρός κα
θηγητή; Πανεπιστημίου, νυμφευμένος, έρω- 
τεύεται μίαν έλαφράν γυναίκα. Αύτή έχει έ- 
ραστήν ένα αξιωματικόν. Ή γόησσα αύτή 
γυναίκα κατορθώνει νά γίνουν παίγνια ό σο
βαρό; επιστήμων καί δ γενναίος άξιωματικός, 
μέχρι τοϋ σημείου νά συντρίψη καί τούς δύο 
μέ τάν έρωτά της. Ό άξιωματικός υποβάλλε
ται τυχαίος είς θεραπείαν υπό τοΰ ίατροΰ καί 
άποκαλύπτεται έξ επιστολής ότι αγαπούν τήν 
ιδίαν γυναίκα. 'Ο ιατρός τότε άπαλάσσεται 
άπό τόν έρωτα πρό; τήν γυναίκα ή όποια έ- 
πέρασε διά νά κατα στρέψη δύο άνδρας, ζή πά
λιν μέ τήν γυναίκα του καί έπιδίδεται είς τήν 
θεραπείαν τοΰ παραφρονώ; σχεδόν άντεραστού.

Ή μετάφρασις, πολύ καλή, τοΰ κ. Γ. Βλά
χου. Καί έν απίστευτων. Είς τόν Γάλλον συγ
γραφέα έστάλησαν... ποσοστά.

'(.) διάσημος Ρώσσος συγγραφεύς Γκογκδλ 
έγραψε καί διά τό θέατρων δλίγας κωμωδίας 

ρισε τήν δρασιν, έχει τήν ιδιότητα είς μεγα- 
λειτέραν δόσιν λαμβανόμενον νά τόν τυφλω 
νη πάλιν. Καί αύτοτυφλοΰται δια να μη βλέπη 
τήν προδοσίαν τών φίλων, τήν άγνωμοσυνην 
τοΰ εύεργετουμένου, τήν άπιστίαν τής συς,υ- 
γου. Ό πέπλος δστις τοΰ έκαλυπτε τους ο
φθαλμούς, είνε δ πέπλος τής εύτυχίας, αφού 
άποκρύπτη τήν πικράν αλήθειαν.

Έάν δ κ. Κλεμανσιο δέν ήτο πρωθυπουρ
γός, ή 'Εταιρεία τοΰ Έλλ. θεάτρου δεν θα 
παρίστανε τό έργον του, τό όποιον. έπροκαλεσε 
ένδιαφέρον διότι εϊδομεν τους Ελληνας ήθο- 
ποιούς Κινεζοποιηθέντας. Ήκούσαμεν μερικά 
αποφθέγματα ..αί μάς έφαίδρυνεν ή προσκο
μιδή τών δώρων τοϋ Αύτοκρατορος, υίοδ του 
Ούρανοΰ, άμείβοντος τόν Πακτωλόν τής ποιη- 
σεως τού 'Ομήρου τής Κίνας, καθώς και η 
σανΐς ήν ώς περιδέραιου έφερε περί τυν λαι
μόν δ κατάδικος. rz - λ, 'η

Διάκοσμος, κατά τό δυνατόν, Κινε^ικ^ς. U 
κ. Βεάκης ώς τυφλός Μανδαρίνος, είς την σκη
νήν τή; άναβλέψεως άνεδείχθη οραματικω- 
τατος.

Καί δεύτερον μετά τόν , «’ Επιθεωρητήν» 
Ρωσσικόν έργον έπαιξεν δ θίασος του Ελλην. 
θεάτρου, τούς «Αδελφούς Καραμάζωφ», όραμα 
πεντάπρακτου διεσκευασμένον εκ του δμωνυ- 
μου μυθιστορήματος τοΰ Δοστογιεφσκη. Η 
Γαλλική διασκευή υπήρξε γενικώς άτυχης, α
τυχής έπίσης ή άπόδοσις τών δραματικών χα
ρακτήρων, άτυχής καί ή σκηνοθεσία. ,

Είς τό μυθιστόρημα τοΰ Δοστογιεφσκη υπάρ
χουν έντονοι χαρακτηρισμοί τής ψυχής, /ου 
ήθους, τοΰ πνεύματος τής Ρωσσιας. Ο πατέρας 
καί οΐ τρεις υιοί του είνε σύμβολα, χαρακτήρες, 
τύποι μέ τά προτερήματα καί τά έλαττωματα 
των. Είς τήν θεατρικήν διασκευήν ατονουν αι 
γραμμαί καί πλανώνται μόνον σκιαί. Εκ των 
αδελφών δ Δημήτρης είνε ύπερηφανος ηδονι
στής καί ιδεαλιστής, βίαιος και αγαθός, *Ρ«μ« 
άντιθέσεων. Ό Ίβάν είνε μορφωμένος, ηθικός, 
άλλά συμφεροντολόγος καί υλιστής. Ο Αλέ- 
ξης είνε εύσεβής, ταπεινόφρων, άγαπφ, π/ηρης 
γαλήνης καί έπιεικείας. Ό Σμεροιακωφ νοθος 
αύτός υίός-είνε έκφυλος, φθονερός, μισάνθρω
πος. Ό πατέρας, ένας γέρω- παραλυμενος. 
Διά νά αποδοθούν τοιοϋτοι χαρακτήρες δύσκο
λοι, άπητεϊτο έξαιρετική τέχνη καί μεγάλη με
λέτη. Κανείς ηθοποιός δέν άπεοωκε αρτια τόν 
ρόλον του. Μόνον δ κ. Βεάκης (Ίβάν) εις τήν 
πέμπτην πράξιν. ΊΙ τετάρτη, ήτις έκτυλίσσε
ται είς έν καμπαρέ, έξ ού άποδεικνυεται η α- 
θωότης τού Δημήτρη, παρελείφθη. Η κ. Κα
λογερικού καί ή διαοεχθείσα αυτήν ο. Κολυβα 
δέν κατώρθωσαν νά μάς άναπαραστησουν τόν 
χαρακτήρα τής Γκρούσεγκα.
' Ό μεταφραστής τού έργου κ. Γ. Πολίτης 

έδωκε καί τό πλέον θανάσιμον κατά του παι- 
χθέντος έργου κτύπημα. ..

Ανεπιτυχείς. Άλλ’ δ «Επιθεωρητής» ,του έ- 
θριάμβευσε, παιχθείς καθ’ δλην τήν Ευρώπην. 
Καίτοι έγράφη πρό 90 ετών, μόλις τώρα εκαμε 
τήν γνωριμίαν του τό Αθηναϊκόν κοινόν. Είνε 
αία δριμυτάτη σάτυρα τής διοικητικής σαπίλας 
έν τή Ρωσσία τοΰ 1830. Μαστίγωμα τών,αοι- 
κιών, αί δποΐάι έλυμαίνοντο το αχανές Κράτος. 
Είς μίαν έπαρχιακήν πόλιν αί διάφοραι άρχαι, 
αστυνόμος, διευθυντής νοσοκομείου,σχολάρχης, 
είρηνοοίκης, κλέβουν. ’Αναμένεται ή /φιξις 
τοΰ Έπιθεωρητοΰ. Άλλ’ έμφανιζεται εις νέος 
κατάχρεως, τόν όποιον κατά λάθος έκλαμβα 
νουν ώ; τόν έπιθεωρητήν. ’Εκείνος επωφελού
μενος δέχεται υπό τύπον δανείου ρούβλια, διη
γείται φανταστικά γεγονότα διά νά έπιβληθή 
άκόμη περισσότερον, υπόσχεται γάμον εις τήν 
κόρην τού αστυνόμου καί δραπετεύει εγκαίρως, 
μόλις έμφανιζεται δ πραγματικός άπεσταλμε- 
νος τής Κυβερνήσεως. Είς πέντε πράξεις εκτυ
λίσσεται ήθογραφικώς δλη ή άθλιότης ή διοι
κητική καί διανοητική τής Ρωσσίας καί υπο 
τήν κωμικότητα διαφαίνεται ή πικρία τοΰ συγ- 
γραφέως διά τήν άποσύνθεσιν.Αδτη ήδη έπήλθε, 
και ύπό τήν έποψιν αύτήν ή παράστασις τής 
κωμωδίας αύτής δύναται νά θεωρηθή και έπ.- 
καιρος. Απεικονίζονται μέ ά-ιείλικτον δύναμιν 
είς άδράς γραμμάς οί διεφθαρμένοι,/· άπατεώ - 
νες οί ψεΰσται, οί ασυνείδητοι και έκβιασταί.

Ό κ. Μουστάκας ώς άστυνόμος άριστος· δ κ. 
Νέζερ ώς υπηρέτης κωμικώτατος, Οί άλλοι 
ηθοποιοί παρενόησαν σχεδόν τούς ρόλους των.

Ή μετάφρασις τοϋ κ. Κ. Χατζοπούλου καί η 
σκηνοθεσία τοΰ κ. Φ. Πολίτου, συνετέλεσαν εις 
τήν καλήν έμφάνισίν τοΰ έργου.

Ό Γάλλος πρωθυπουργός κ. Κλεμανσώ έχει 
γράψη πρό 19 έτών έν μονόπρακτου δράμα 
Κινεζικής ύποθέσεως, τόν «Πέπλον τής Ευ
τυχίας». Ή 'Εταιρία τού Έλλην. θεάτρου ά- 
νέσυρεν έκ τής λήθης ,τό φιλοσοφικόν καί ποι
ητικόν, άλλά καί σχοινοτενές αύτά έργον, έμ- 
πιστευθεΐσα τήν μετάφρασιν είς τόν κ. Δαρα- 
λέξην, δστις καί έκαμε πλήρη χρήσιν τής κα 
θαρευούσης. ,

"Ενας Μανδαρίνος τυφλός έχει ωραιαν σύζυ
γον, πιστούς φίλους καί πλουσιωτατην έμπνευ- 
σιν γράψας 17,200 στίχους. Κάποιος έ/πειρι- 
κός ιατρός τού έδωσεν έν υγρόν δι ου θά έ- 
πανέκτα τήν δρασιν άλλ’ ή άνάκτησις τής 

I δράσεως άποτελεΐ δυστυχίαν χειροτέραν τής 
τυφλώσεως.Καί τί δέν βλέπει ό δυστυχής Μαν
δαρίνος! Τόν υίόν του νά τόν χλευάζει άπομι- 
μούμενος τάς κινήσεις τοΰ τυφλού πατρός,ενα 
κατάδικον δν εύηργέτησε νά τόν κλέπτη,τό γρα- 
ματέα του νά σφετερίζεται τά ποιήμ-ατά του 
— τό όλιγώτερον ίσως κακόν — τήν γυναίκα 
του τήν θεωρουμένην πιστήν, νά τόν άπατά 
μέ τόν πιστότερων του φίλου. Δέν άυτέχει 
είς τά θεάματα αύτά τοΰ ψεύδους. Καλλίτερα 
ποΰ ήτο τυφλός. Τό υγρόν τό όποιον τοΰ έχά-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

()ί «Φοιτηταί» είνε έργον τοϋ έν άπεργία εί- 
^έτι μηνιόντος κ. Ξενοπούλου σχεδιασθέν πρό 
®ίκβ*τ^*»· Η πΡ°ήϊ17θείσα παράστασις τοϋ 
ιταλικού «’Αντίο νεότης» τό έζημίωσε δχι 

διότι συμπίπτουν είς τήν γενικωτάτην γραμ
μήν τού άφρόντιοος, μποέμικου σχεδόν, βίου τών 
φοιτητών καί ενός άφελοϋς έρωτος, άλλά διότι 
είς τό Ιταλικόν έργον ζωγραφίζεται έναργέστε- 
ρον η νεανική ζωή, ένώ είς τοϋ κ. Ξενοπούλου 
προεξέχει μάλλον ένας παιδικός έρως, καί ή 
ηθογραφία τύπων.

I ρείς φοιτητα: καί τρεις ’Αρσακειάδες, είς έν 
δωματιον περνούν ευχάριστα, άλλ’ ένας έξ αύ- 
τΰ>ν, ό Τάσος, άγαπά άληθινά τήν μίαν έκ τών 
μαθητριών, κόρην τής σπιτονοικοκύρης. Πα- 
ρεξηγεί τά φιλιά πού δίνει καί πέρνει μέ τούς 
άλλους δύο συνοίκους, οί όποιοι κα’. ειρωνεύον
ται το αίσθημα τού Τάσου, δστις καί άποπει- 
ραται νά αύτοκτονήση. ’Αλλά τραυματίζεται 
μόνον καί μετά δκτώ έτη είς τήν έξοχήν πού 
μένει, έμφανίζεται ή παλαιά του άγάπη, τήν 
όποιαν καί στεφανώνεται.

Οί -Φοιτητα·. αρχίζουν ώς κωμωδία καί έ- 
ξελίσσονται είς δράμα. Ηά ήθέλαμεν ζωηροτέ- 
ρους τους φοιτητάς καί μή περιστρεφομένους 
οιαρκώς περί τάς ’Αρσακειάδας.
.ϊ^ωσσικόν ζήτημα έν τή ακμή του κατά 

τιι Ορεστειακά παρεντίθεται ώς συνεκτικός 
οεσμος τών σκηνών, τεχνικώς όμως είνε έν ά- 
σθενές περιθώριον. Ό ρωμαντισμός τοϋ πρω 
ταγωνιστοϋντος προσώπου Τάσου μέ δλην τήν 
γύρω του άναπτυσομένην πρακτικότητα τών 
^ναδέλφων του δέν φαίνεται πολύ φυσικός. 
Η απόπειρα τής αυτοκτονίας αδικαιολόγητος, 

οιοουσα μίαν δψιν τραγικήν είς τάς άλλας σκη- 
νας, τοσον ήρέμως συμπαθητικάς, ό τρόπος δέ 
μέ τόν όποιον προδιατίθεται & θεατής διά τήν 
αυτοκτονίαν, καί μέ τόν όποιον εξαγγέλλεται 
καί σχολιάζεται αυτή έπιστρατευομένων δλων 
τών προσώπων, κουράζει τό, άκροαττν καί ά- 
τονεί τήν δράσιν. Άλλ’έκείνο τό όποιον ώρι- 
σμένως έπρεπε νά λείπη, είνε ό έπίλογος. Δίδει 
μιαν μυθιστορηματικήν χροιάν είς τήν ύπόθε- 
σιν. Ο αιώνιος γάμος ήτο περιττός, άφού άλ
λως τε τά φοιτητικά ειδύλλια καταλήγουν πάν
τοτε είς διαρκή χωρισμόν.
, ^ντίο νεότης» πόσον συγκινητική

εινε ή έπανοοος είς τό πατρικό σπίτι τοϋ φοι- 
τητοΰ κα: πόσον οικαιολογημένον τό κλάμμα 
τής κόρης. Τήν συγκίνησιν αυτήν δέν μάς με - 
ταδίδει ό πυροβολισμός τού Τάσου μέ δλας τάς 
υπερβολικά; κραυγάς τόσων έπί τής σκηνής 
προσώπων.
, Ό συγγραφεύς έχει τήν δεξιότητα καί είς τό 
ιργον αυτό νά τοποθετή τά έπεισόδια σκηνικώς 
καλά και νά μάς παρουσιάζη άληθινούς τύπους 
,ωντανους, νά ήθογραφή — ιδίως ό τής Φανί- 
τσας είνε ό περισσότερον ψυχολογημένος—καί 
αυτό είνε ποΰ έξασφαλίζει τήν έπιτυχίαν. Κα: 
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ήρίθμησε τό έργον σειράν παραστάσεων, τοΰ 
κοινού χειροκροτοΰντος δχι όλίγας σκηνάς. Ό 
συγγραφεύς καίτοι μή παραστάς, διότι έκτός τής 
δεξιάς άπήργησαν καί οί πόδες, έκρινε τούς 
«Φοιτητάς» του ώς τήν μεγαλειτέραν έπιτυ
χίαν τών θεατρικών του έργων. Καί τούτο ένεκα 
τών έκδηλώσεων τού κοινού, αΐτινε; οφείλονται 
κυρίως είς τό δτι τό έργον έπαίχθη πολύ καλά. 
"Ολα τά πρόσωπα ήσαν καλά μελετημένα καί 
έπαιξαν, ιδίως ή δ. Κόκκου καί οί κ. κ. Βεάκης, 
Γαόριηλίδης καί Νέζερ, μέ ειλικρίνειαν καί φυ
σικότητα.

Δύο κωμωδίαι «Τά τρία καπέλλα» τοΰ Ένε- 
κέν καί ό «Ρεφενές» τοΰ Λαμπίς άνεσύρθη- 
σαν έκ τοϋ βάθους συρταρίων, τό μέν πρώτον 
ύπό τοϋ κ. Βλάχου, τό δέ δεύτερον ύπό τού κ. 
Άννίνου. Άμφότερα δέν ήρεσαν καί έπανήλθον 
εϊς τό συρτάρι τών μεταφραστών. Ό «Ρεφενές. 
μάλιστα είχεν παρασταθή καί πρό έτών μέ τόν 
τίτλον «Τό βιδάνιον».

ΑΙ ΕΠΙΘΩΡΗΕΕΙΕ
’Εφέτος δλα: αί ’Επιθεωρήσεις άπέτυχον. 

Ύπό συγγραφικήν έποψιν υπολείπονται πολύ 
δλων τών προγενεστέρων. Είνε ή έπι τά χείρω 
έξέλιξις. Ούτε πρωτοτυπία είς τά θέματα, ούτε 
σάτυρα έξυπνη. Έκουράσθησαν οί συρραφείς ; 
Πταίει ή λογοκρισία ήτις δέν έπιτρέπει νά θί- 
γωνται πολιτικά γεγονότα ;

"Ολη ή προσοχή έδόθη είς τό θεαματικόν 
μέρος, δηλ. είς τάς κνήμας, τούς χορούς, τά 
νάζια καί είς τάς σκηνογραφίας, ιδίως είς τά 
τελικά ταμπλώ έκάστης πράξεως. Παλαιαί 
σκηναί άνέζησαν, δέν έννοοΰν δέ νά ξεκολλή
σουν άπό σκηνής οί μεθυσμένοι κουτσαβάκη
δες, ή χανούμισσες, οί χωροφύλακες καί οί γε 
ρουσιασταί τών καφενείων.

Ό έφετεινός ΙΙαπαγάλλος όλίγας έχει σκη
νάς σατυρικού πνεύματος. Ό κ. Βώτης έδωσε 
δλην τήν προσοχήν είς τό νά έμφανίση αξιο
θέατα νούμερα κυριών. ΙΙρέπει νά σημειωθή 
ή μόνιμος έπί σκηνής έγκατάστασις τής χαρι
τωμένης ’Ολυμπίας Καντιώτου, ή όποια φαίνε
ται κυριαρχούσα έφέτος είς τόν «Παπαγάλον». 
Πεταχτή, μέ μίαν παιδικήν άφέλειαν, μέ συμ 
παθή φωνήν, ώς "Ερως καί ώς Μοντέρνα δε
σποινίς ήρεσε πολύ. Ή κ. Νίκα ώς γλωσσοΰ 
καί ή κ. Φύρστ είς έν πέρασμά της ώς όργα- 
νοπαίκτρια έδωσαν δύο τύπους χαρακτηριστι
κούς. Ή κ. Βορδώνη αμίμητος είς τούς δύο της 
τούς καί συνήθεις μόρτικους ρόλους.Ό Βιλλάρ 
σκορπίζει πάντοτε γέλωτας μέ τάς κινήσεις του 
μάλλον παρά μέ δσα λέγει. Γραφικώτατα τά νού 
μέρα τών'Ολλανδών —μέ τάς δύο χαριτωμέ
νες χορεύτριας Τάλα καί Αεδ—καί τών Βαμ
πίρ Δύο νούμερα πολύ σόκιν, τοΰ Κυπρίου καί 
τού Σουφραζέτου, έπρεπε νά λείπουν άσχημί- 
ζουν δλην τήν έπιθεώρησιν. Τό έξυπνότερον 

νούμερον είνε ή σάτυρα τού νόμου τής καθα ■ 
ράς προσόδου, πρωτοτυπώτερον δέ τό τών Μπε 
μπέδων (Χέλμης - Νίκα — Βιλλάρ), ο: όποιοι 
γίνονται έντδς σκοτεινού θαλάμου Οι' οπτική; 
απάτης σπιθαμιαίοι. Σκηνογραφικώς επιτυχής 
ή άναπαράστασις τοΰ Σταδίου καί ή έμφάνισις 
τοϋ Ούίλσωνος μέ φόντο τήν ’Αμερικανικήν ση
μαίαν.

Είς τά «Παναθήναια τοϋ Γ.·Ι'.ι» κυριαρχεί ό 
αιώνιος Τζανέτος μετά τής συμβίας του, άλλά- 
ζων κάθε χρόνον μόνον φορέματα.

Απορεί κανείς πώς άφοϋ τρεις δόκιμο: σα- 
τυρογράφοι κατέθεσαν τά πνευματικά των κε
φάλαια, παρουσίασαν τρεις πτωχάς τώ πνεύ- 
ματι πράξεις. Εκείνα πάλιν τά κατεψυγμένα 
καλαμπούρια πώς παρεισέφρυσαν ; Άντιθέτως 
ύπό θεαματικήν έποψιν τά έφετεινά Παναθή- 
ναια υπήρξαν ευχάριστα. Ή Σάσα Αάμπη ώς 
ρεύμα άέροςκαίώς Μόδα, ή Αίζα Μπονέλλι ώς 
ζωντοχήρα, ή νιόβγαλτος Νίτσα Γαϊτανάκη ώς 
Κοκκιναράς, ή Γιώτα Αάσκαρη ώς 'Αρμονία, 
ή Μαίρη Φλερύ ώς καλτσοπώλις -υπήρξαν χα
ριτωμένα·., πλήρεις φιλαρεσκείας. Μέ τοιαϋτα 
θελκτικά στηρίγματα, οί συγγραφείς έσώθη- 
σαν. Μετά τούς θήλεις πειρασμούς, πρέπει νά 
άναφερθή ό κ. Γονίδης καί τό χορευτικόν ζεύ
γος Τιλλιέρ — Νιοΰλανδ.

Άπό δλα τά νούμερα, αξίζουν μόνον ή πα
ρωδία τοΰ Έλλην. μελοδράματος, οί Άριστο- 
κράται καί ακόμη περισσότερον, οί αντιπρόσω
ποι τής.. . συγκοινωνίας τών ’Εθνών.

'Ο θίασος μέ πολλήν φιλοτιμίαν παρουσίασε 
πολύ εύπρόσωπα, ύπό έποψιν τουαλεττών καί 
σκηνογραφιών, τά φετεινά «Παναθήναια».

Τού γενικού κανόνος δέν άπετέλεσεν έξαιρε- 
σιν ούτε τό «Πανόραμα», παιχθέν είς τό νεό- 
τευκτον, δμοιον μέ λευκήν μπομπονιέραν, όμώ- 
νυμον θέατρον.

Ήτο πάντοτε ή έξυπνοτέρα έπιθεώρησις. 
Πτωχόν έφέτος είς σκηνάς, φειδωλόν είς έξυπνά- 
δαν. Ή κ. Σωτ. Ίατρίδου δέν παίζει μέ μπρίο- 
τής λείπει κέφι. Τό καλλίτερο νούμερό της είνε 
τών Μπεμπέδων, μέ τόν κ. Παλμύραν ώς ναυτό
παιδα. Επίσης καλή ή σκηνή τών μερακλήοων, 
μέτόνκ. Μηλιάδην ώς κουτσαβάκην.Καί τά δύο 
νούμερα έπαίχθησαν μέ μεγάλην έπιτυχίαν, 
πολύ δέ καλοί οί στίχοι τούς όποιους τράγου 
δουν. Οί Παριζιάνοι γλεντζέδες μέ τάς κυρία; 
Βόλνερ, Πρέστελ, Γαροπούλου καί Άνθοπού 
λου αληθινά Παριζιάνικο νούμερο, θελκτικώ- 
τατον, αρμονικόν μέ τήν γύρω νυκτερινήν άπο- 
ψιν τών Παρισίων. Άλλά τό ειρωνικόν πνεύμα 
τοϋ κ. Μωραϊτίνη μετεκόμισεν άλλους γλεντζέ
δες Μενιδιάτες πλουτίσαντας καί έξωκείλαντας 
μέχρι τού Σηκουάνα, διά τόν όποιον κάμνει 
προτάσεις έκμεταλλεύσεως γαλακτοπώλης Αι 
δωρικιώτης.

Ή γ' πράξις δέν είνε έπιθεώρησις, άλλά

Ό κ. Ίακωβίδης έν συνεργασία μετά τοϋ 
Ι’ωσσικοϋ θιάσου ποικιλιών κατήρτισε διεθνή 
θίασον έπιθεωρήσεως, δστις παίζει εις τά «Διο 
νύσια» τρίπρακτον Έλληνο Γάλλο-Ι’ωσσικήν 
revue. Ό τίτλος «Ι’ούσσικη σαλάτα».

Ή α πράξις διεξάγεται είς Ρωσσίαν μέ τούς 
Μπολσεβίκους, ή β' εί; τό Μουλέν Ι’ούζ μέ εύ
θυμους χορεύτριας κα: ή γ' είς τό Ζάππειον 
μέ ρωμαντικά; μελωδίας. Οΰτω δικαιολογείται 
καί ή τριπλή γλωσσική σΰστασις τής Έπιθεω
ρήσεως τοϋ κ. Βαλσαμάκη. Δέν έχει πνεύμα, 
άλλ’ ούτε καί χυδαιότητα, είνε μόνον, θεαμα
τική. Τό άεροπλίνον τό όποιον οιελαύνει υπέρ 
τάς κεφαλάς τών θεατών, ή π ,λωρία παραμάνα 
μέ τά μωρά, ή άποθέωσις τής Ειρήνης είνε 
νούμερα πρωτότυπα καί κάλλιστα έκτελούμενα.

Ό κ. Ίακωβίδης τραγουδεί εύμορφες σαν 
σονέτες, ό κ. Σταβίλ επίσης, ή δέ κομμέ,ο κ. Κα- 
ζαρέτου χαρίεσσα καί πεταχτή. Αί σκηνογρα
φία·., τοΰ Geo, πολύ επιτυχείς.

©EflTFlKfll ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Κατά τήν έπί τή έθνική εορτή το>ν I άλλων 

δοθεΐσαν πανηγυρικήν παράστασιν είς τά «’Ο
λύμπια» έπαίχθη έν μονόπρακτον πατριω
τικόν δράμα τοϋ έν Ελβετία σπουδάζοντας κ. 
Στ. Ζίφου «Θλιβερή ώρα», γραμμένον γαλλι
στί, πολύ λεπτόν καί συγκινητικόν. Καθ’ ην 
ώραν επιστρέφουν νικηφόρα τά^ στρατεύματα 
εί; τό Παρίσι, μιά μητέρα ή όποια δέν περιμέ
νει τό παιδί της κλείνει τό παράθυρον διά νά 
μή ίδή τούς νικητάς, ούς θεωρεί κλέπτας τής 
δόξης τών φονευμένων. Άλλ’ δταν οί ήχοι τής 
Μασσαλιώτιδο; άντηχοϋν, ή μητέρα γίνεται 
μόνον Γαλλίς. Ανοίγει τό παράθυρον, χαιρετά 
τούς γενναίους, δακρύζει καί φωνάζει : «Πόσο 
μοιάζουνε δλοι μέ τό παιδί μου 1»

Κατά τήν αύτήν εσπερίδα άνεπαρεστάθη έ- 
πιτυχώς διά πλαστικής είκόνος έπί σχεδίου τοϋ 
κ. Βυζαντίου ό έθνικός Γάλλος ποιητής Ρουζε 
ντέ Αίλ άπαγγέλων τήν Μασσαλιώτιδα είς τό 
Στρασβούργον.

Ή Ρωσσίς καλλιτέχνες κ. Μεσσαξούδη έ- 
δωκε χορευτικήν παράστασιν εις τά «’Ολύμπια» 
έπί τή άναχωρήσει της είς Ευρώπην. Επαί- 

’/Λή ή χαριτωμένη σκηνή τοΰ έρωτος τής Ευ- 
νίκης άπό τό «Quo vadis» μέ μουσικήν Cho
pin καί Arensky, θεαματική άναπαράστασις αρ
χαίων χορών είς ούς έλαβον μέρος έκτός τής 
κ. Μεσσαξούδη καί τής έφαμιλλου μαθήτρια; 
της άδελφής της δεσποινίδος^ Barach καί εξ 
μαθητριαι τοΰ Αυκείου τών Έλληνίδων. Εκ
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τών άλλων χορών, τήν μεγαλειτέραν έντύπω 
σιν ένεποίησεν δ Καυκάσιο» «Lesginka δν έ- 
χόρευσε μϊ πολλήν έκφρασιν ή κ Μεσσαξούδη 
μετά τοΰ κ. Dolgopolow, ό τής Πεταλούδα; χο 
ρευΜς χαριίστατα ύπδ τής δ. Bcnach. τών 
Diabolettes μέ πολλήν φιλαρέσκειαν ύπό τής δ 
Katniuskv και δ τών Συλφίδων ύπδ τή; κ.Μεσ- 
σαςούδή κα1. τής δ. Barach. Άμφότεραι έχόρευ- 
σαν μέ πολλήν χάριν κα’. εύστροφίαν, παρα- 
σχοΰσαι μέ τάς ωραίας κινήσεις των μίαν αι
σθητικήν άπόλαυσιν έντελώς καλλιτεχνικήν. 
Ή κ. ΙΙαξινοΰ ίτραγούδησε μίαν μονωδίαν τοΰ 
Βερτέρου και πολύ καλλίτερα ένα Μακεδονικό 
τραγούδι τοΰ κ. Ριάδη. Α£ Έλληνίδες χορεύ 
τριαι έχόρευσαν Παντοζάλην καί Μπάλο.

Ή νέα όπερέττα τού κ. Σακελλαρίδου «ΊΙ 
δαιμονισμένη», έπί λιμπρέττου άγνωστου πα- 
τρότητος, δέν είχε τήν έπιτυχίαν άλλων έρ 
γων του. Δαιμονισμένη είνε μία πρώην θεζ - 
τρίνα, ή δποία διά νά μή χάση τόν άγαπημέ- 
νίν της, δστις πρόκειται νά ύπανδρευθή—μο 
λονοτι τήν αγαπά—μίαν πολύφερνου,έφευρίσκει 
διάφορα έμπόδια, μέ τά δποία ‘βασανίζει τού; 
μελλονύμφους,ένσκήπτουσα τήν ώραν τών αρρα
βώνων, προσποιείται τήν τρελλήν,ματαιώνει τό 
συνοικέσιον καί μένει αύτή κυρία τοΰ γαμβρού.

Γό λιμπρέττο είνε καλογραμμένου, άν καί ή 
ύπόθεσις ήτο δεκτική μιά; ευφυούς καί τεχνι
κής πλοκής. Η μουσική, διασκευή γνωστών 
μελφδιών, καλή ίδίω; εί; τήν ά πράξιν. Έκ 
τών ήθοποιών μόνον ή δ. Κολυβά,—πράγματι 
διαβολεμένη — πολύ καλή εις τραγούδι κα
είς υπόκρισιν. Η δ. Μπριλλάντη χαριτωμένη.

Εις τό Πανελλήνιον έδβθη νέα όπερέττα τά 
«'Ηνωμένα’Εργοστάσιά» τού κ. Π. Δημητρα- 
κοπούλου μέ μουσικήν τού κ.Κοφ’νο. Αί κυρίαι 
Ααουτάρη, Μεντέα καί Καζούρη καί ό κ. Μη- 
λιάδης ώς έργοστασιάρχης πολύ καλοί. Πρό
κειται περί δύο έργοστασίων, είς τό έν τών ό
ποιων πηγαίνουν γυναίκες καί εις τό άλλο 5ν- 
ορες. Αλλά τά δύο έργοστάσια έπικοινωνούν

ΑΙΜΙΛΙΟΣ PI Α ΔΗΣ
ΛΗΘΗΣ άποκάλυψις ύπήρξεν 
ή συναυλία τοϋ νέου συνθέτου 
ζ. Αιμίλιου Ριάδη τής όποιας 
τό μακράν πρόγραμμα άπετε- 
λεϊτο αποκλειστικούς έκ συνθέ
σεων του. Ήτο άγνωστος έν 
Άθήναις ό καθηγητής τοΰ 
Ωδείου Θεσσαλονίκης, τρεις 
δέ σύντομοι συνθέσει; του έ- 
κτελεσθεϊσαι πρό τίνος ύπό 
τής Στρατιωτικής ορχήστρας 

παρήλθον μάλλον απαρατήρητοι. Μόνον ή 
«Πινακοθήκη» έγραψε δΓ αύτάς. Άλλ’ό, πλή

καί τό έργον γίνεται ακατάλληλον διά κυρίας. 
Ηρίθμησεν ολίγα; μόνον παραστάσεις.
Ό θίασο; Πανελληνίου έτονώθη διά τής 

προσλήψεως τοΰ νεαρού Ιταλού δξυφώνου τής 
όπερα; Μόντε Κάρλο, κ. Μπεργκαμίνι. Έχει 
εύχάριστον τέμπρο, τονικήν ακρίβειαν, διαύ
γειαν κα1. λεπτότατον χρωματισμόν, υπολεί
πεται όμως είς έντασιν καί έκτασιν φωνής. Είς 
τόν Ριγολέττον έξετέλεσε καί έν μέρος είς τήν 
αρχήν τής γ- πράξεως, τό δποίον κατά κα
νόνα παραλείπεται άπό τού; δικούς μας θιά
σου;, καθώς καί είς τήν Τραβιάταν τήν 
άριαν τή; β' πράξεως, έπίσης παραλειπο- 
μένην.

Τού αύτοΰ θιάσου μετέσχε καί ή Έλληνί; 
τό γένος Μυταράκη, άλλ’ ώ"; Ρωσσί; έμφα- 
νισθείσα υψίφωνο; κ. Θάλεια Σαμπανιέβα. 
Έχε-, παίξε- μέ τού; διασήμου; καλλιτέχνα; 
Καροΰζο, Σαλιαπίν, έδωσε δ' έξαιρετικώ; τινά; 
παραστάσεις πρό τή; εί; Λονδίνον άναχωρή- 
σεώ; τη;, δπου θά παίξη εί; τό Κόβεντ-Γκάρ 
ντεν. Είνε καλλιτέχνι; καθ'δλην τήν σημασίαν 
τή; κέξεως. Κομψή, εκφραστική, μέ χαρίσμκ 
τ* ή κα’ φωνήν πρό παντός καθα
ράν, άόίαστον, μεταλλικήν, εύστροφου.Εκφρά
ζει καί τά; λεπτοτάτα; αποχρώσεις. Ένεφα- 
νίσθη εί; τήν Τραβιάταν, τήν Μπουτεφφλάΰ καί 
Κουρέα τής Σεβίλλης.

Έπίσης ένεφανίσθη έρασιτεχνικώς κα1. ή 
ο. Φανή Οίκονομάκη τελειόφοιτος τού Ωδείου. 
Εϊ; τόν δύσκολον ρόλον τή; Τραβιάτα; έδειξε ή 
νεαρά υψίφωνος τέχνην καί θάρρος- ή φωνή 
της αρκετά θερμή. "Ο,τι τραγουδεί, τό αι
σθάνεται.

Η κ. Κυβέλη Θεοδωρίδου κατά τήν έν ΙΙα’ 
ρισίοι; διαμονήν της έτυχε τή; έξαιρετικής τι
μή; νά παρασημοφορηθή διά τοΰ ’Αργυρού 
Σταυρού τοΰ Σωτήρος ύπό τοΰ κ. Πρωθυπουρ
γού. ΊΙ κ. Κυβέλη είνε ή τρίτη Έλληνί; μετά 
τήν αείμνηστον Φωτεινήν Μαυρομιχάλη καί 
τήν κ. Άνναν Παπαδοπούλου ή δποία λαμβά
νει τό παράσημον τοΰ Σωτήρος.

ρης ζωής καί ενθουσιασμού συνθέτης είσήλα- 
σεν εις, τόν μουσικόν κόσμον πάνοπλος καί ή 
συναυλία του άνετάραξε τούς μουσικούς κύκλους 
καί τοΰ; συνεκίνησε. Έπεβλήθη διά μιας.

Ο κ. Ριάδη; μαθητής τοϋ μακαρίτου Λάλα, 
τοΰ μόνου Έλληνος μαθητοϋ τοΰ Βάγνερ, έ
λαβε δίπλωμα τοΰ Ωδείου τοΰ Μονάχου είς 
την συνθεσιν και τήν φοΰγκαν, Ιξηκολόύθησε 
δε τας σπουδάς του έν Παρισίοις ώς μαθητής 
τοΰ Σερπαντιέ.
, θ κί ϊΦ'νγείνη γνωστός έν Έλλάδι,

είχε γεινη ήδη έν Ευρώπη, οπού καί έσπουδα- 
σεν. Είνε ό μόνος ’ίσως έκ τών νεωτέρων Έλ·

Αιμίλιος Ριάδης

λήνων συνθετών, δστις έσχε εξαιρετικός επιτυ
χίας εϊς τά Conserts Lannnoiireux τών Παρι
σίων, ώς έπίσης εϊς τάς συναυλίας άς έδωσεν 
εις Λονδίνον, Γενεύην καί Βερολΐνον. Ό δια
κεκριμένος τεχνοκρίτης Έρρ. Μυλλερ εϊ; τήν 
Μουσικήν έφημερίδα τοΰ Βερολίνου τοΰ 1913 
έγραψεν δτιό κ. Ριάδης «είνε ό βαθύτερον προι
κισμένος άπό τού; νέου; τής ’Εθνική; Μουσι
κής Εταιρεία; τών Παρισίων» ό δέ καθηγητής 
τοΰ ’Ωδείου τών Παρισίων και κριτικό; τοΰ 
«Μουσικού Κόσμου» κ. Λοράνδο; Σεγιέ εϊς έ- 
κτενή κριτικήν περί συναυλίας δοθείσης ύπό τοΰ 
κ. Ριάδη μετά τής δ. Καλογεροπούλου εϊς τό 
Grand Palais τών Ήλυσίων τώ 1913 καταλήγει 
ιό; έξης : «’Ιδού δ υγιής δρόμος, τόν όποιον ο
φείλει ν’άκολουθήσΐ| ή νεωτέρα μουσική τέχνη».

Λυτά άποδεικνύουν την τεχνικήν άξίαν καί 
τό τάλαντον τοϋ κ. Ριάδη καί διαθρύπτουν τήν 
εθνικήν φιλοτιμίαν. Άλλ’ εκείνο τό όποιον 
ιδιαιτέρως μάς ενδιαφέρει είνε ή άξια του ώ; 
"Ελληνος συνθέτου.

Άπό τήν λαϊκήν ψυχήν, τό δημώδες άσμα, 
ήντλησαν οί μουσουργοί, άλλοι περισσότερον, 
άλλοι όλιγώτερον, άλλοι εϊλικοινέστερον, άλ
λοι έπιπολαιότερον. Ό κ. Καλομοίρη; πρώτο; 
ένεβάθυνεν εϊς τήν λαϊκήν μελωδίαν καί τήν ε- 
ξεμεταλλεύθη συστηματικότερου. Ήδη ό κ. Ριά

δης κάμνει τό ίδιον, άλλά κατ άλλον τρόπον. 
Ό κ. Καλομοίρη; χρησιμοποιεί τά μοτίβα, τά 
ποικίλει, τα εκμεταλλεύεται, άλλά χωρίς καί 
νά άπομακρύνεται πολύ, τεχνοτροπών μέ κατα
φανή τήν έπίδρασιν τή; Ευρωπαϊκή; μουσική:. 
Ό κ. Ριάδης κάμνει κάτι τολμηρότερου. Δεν 
έχει ιό; βάσιν τό λαϊκόν τραγούδι, άλλ’ απλώς 
έ μ πνέεται έξ αύτοΰ, ζητεί νά εμβαθύνη εις την 
ψυχήν τοϋ άσματος, δέν οά: τό Ιμμανίζεη άφί- 
νεινάύπονοηθή,καί παρουσιάζει μάλλον τόν εαυ
τόν του έμπεποτισμένον μέ τήν αϊσθησιν καί 
πνοήν τοΰ λαϊκούδσματος,ώ; κάτι αύθύπαρκτον. 
Εϊ; τήν άντίληψιν τής τοιαύτης εργασία; του αί 
γνώμαι διαιρούνται. Άλλοι θέλουν τό δημοτι
κόν τραγούδι κυριαρχούν, χωρίς τήν ξενικήν τε 
χνοτροπίαν, άλλ’ αναπτυσσόμενου ως θέμα εϊ; 
ποικιλίαν έκφράσεως, τονουμενον εϊ; χρωματι
σμόν, διατηρούν όμως τήν γνησιότητα τοϋ μέ
λους. Άλλοι ζητούν γενικότητας, άνευ παρορι- 
σμών, διά νάηανή ή δημιουργική δύναμις τοΰ 
συνθέτου, σύμφωνα μέ τάς νεωτεριστικά; τάσεις 
τή: συγχρόνου μουσικής,καί τήν έν γένει έξέλιξιν.

Μέ τήν τελευταίαν άντίληψιν δέν συμφωνοΰ- 
μεν. Διότι έν τοιαύτη περιπτώοει δέν έχομεν 
"Ελληνα συνθέτην—έφ’ όσον τήν Ελληνικότητά 
του δέν τήν αισθάνεται ό "Ελλην ακροατή;— 
άλλ’ ένα απλώς συνθέτην, έστω καί μεγάλου, 
διεθνούς έστω φήμης-

Έν πάση περιπτώοει, τό έργον τοΰ κ. Ριάδη 
είνε άξιοσημείωτον. Έχει μίαν εσωτερικότητα, 
κάτι τό αύθύπαρκτον. Λί συνθέσεις^ του έχουν 
τά χαρίσματα τής νέας Γαλλικής σχολής — τήν εύ- 
καμψίαν, τήν ευγένειαν καί απλότητα. Άλλ 
αύτά άποτελούν τά μέσα τής έκφράσεως. Ό κ. 
Ριάδης έχει άτομικότητα. Έχουν αί συνθέσεις 
του πρωτοτυπίαν. Τόν άποδεικνυουν μορφωμέ- 
νον μουσικώς, η μουσική των εινε αβίαστος καί 
άπέριττο; Είνε άρμονικαί, άλλά δέν δόναν - 
ται νά άπευθόνωνται εϊς πολΰν κόσμον. Άπαι 
τοΰν κάποιαν διαίσθησιν. Καί δΓ αύτό μερικαί 
συνθέσεις του έκρίθησαν δυσνόητοι, όπως ό Βι - 
βλικός χορός.

Τά καλλίτερα έργα του είνε ή «Όδαλίσκη», 
τό «Νανούρισμα», τό «Τραγούδι τής Ό-Ίαλί- 
σκης», ή «Χορεύτρια» καί ό «Τρύγος». Εκτός 
τών ασμάτων αύτών, τό adagio διά βιολονσέλλο 
παιχθέν ύπό τοΰ κ. Άντ ονοπούλου, συνοδεία 
τοΰ συνθέτου είνε σύνθεσι; μεγάλης άξίας.,

Ό κ. Ριάδης είχε τό εύτύχημα νά έχη ίκτε- 
λεστάς τών έργων του τήν κ. Φωκά, τήν δ. ΙΙα- 
παϊωάννου, τόν κ. Μητρόπουλον, τόν κ. Άγγε- 
λόπουλον. Απέδωσαν μέ τέχνην καί στοργήν 
τά; συνθέσει; του.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ και TEXNAI r
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Ύπό τής Διευθύνσεως τοϋ σχολείου τών Καλών 
Τεχνών προεκηρύχθη διαγωνισμός πρός αποστολήν 
εις Εύριόπην ένός υποτρόφου ζωγραφικής. Ήρχισεν 
ό διαγωνισμός τήν 8 Ιουλίου, διήρκεσε μίαν έ,βδο
μάδα καί δέμα ήτο έν ήμίγυμνον καί έν σκαρίφημα 
συνθέσεως.

— Ή κ. Έφη Χατζηλαζάρου επ’ ευκαιρία τής 
ονομασίας μιας πλατείας τής νέας πόλεω; Θεσσαλο
νίκης μέ τό όνομα τού Μεγ. ’Αλεξάνδρου προτείνει 
δπως αυτή κοσμηθή μέ μνημεϊον τού Μεγάλου Μα- 
κεδόνος. διά Πανελληνίων εράνων, ώς πρότυπον χρη
σιμεύοντας τοϋ άνευρεθέντος έν Μ. 'Ασία άριστουρ 
γήματος τοΰ φερομένου ώς τάφου τοϋ Μ. Αλεξάν
δρου καί άποκειμένου ήδη εις έν Μουσεΐον τής Κων)- 
πύλεως. Παρά τό μνημεϊον τοϋ Μ. Αλεξάνδρου προ- 
έτεινεν ό κ, Φιλάρετος νά ίδρυθή καί ο άνδριάς τοϋ 
Σταγειρίτου φιλοσόφου Ά ριστοτέλους. Παρά τήν δό
ξαν τών οπλών, ή δόξα τοϋ πνεύματος.

— Αί ’Αμερικανικοί εφημερίδες κάμνουν επαινε
τικήν μνείαν τοΰ Έλληνο; ζωγράφου κ. Δ Κάλλια, 
αριστούχου τής Καλ. σχολής ’Αθηνών καί τή; ’Ακα
δημίας τών Καλών Τεχνών. 'Εσχάτως έφιλοτέχνησε 
κληθείς υπό του ’Αμερικανού φιλοτέχνου Gill, έν Μιν- 
νεαπόλει τρεις πίνακας φυσικού μεγέθους διά τήν συλ
λογήν του, έπί τή εόκαιρία δέ ταύτρ είργάσθη εί; 
έργα έκκλησιαστικά, διά τόν έκεϊ ναόν τοϋ Ευαγγε
λισμού, προσωπογραφίας ομογενών καί ιστορικός δια
κοσμήσεις. είς τήν Έλλ. Λέσχην. Έκ τών έργων του, 
«Τό τέλος τής μάχη;· ήγοράσθη ύπό ’Αμερικανού.

— Τό ύπουργεϊον τής Παιδείας προεκύρυξε δια
γωνισμόν καλλιτεχνικόν πρός αποστολήν είς Γαλλίαν 
ενός υποτρόφου έπί τριετίαν έκ τού κληροδοτήματος 
Μπόζου, μεταξύ τών πτυχιούχων ζωγράφων τής σχο
λής τών Καλών Τεχνών. '<■) διαγωνισμός θ’ άρχίση 
τήν 2 'Οκτωβρίου. Τό ποσόν τής χορηγίας εΐνε 300 
φρ. ■/<· μηνιαίος.

— Ή κριτική επιτροπή τού προκριμματικού δια
γωνισμού δια τήν εκλογήν καλλιτεχνών, είς τούς ό
ποιους 0<ι άνατεθή ή έκπόνησις πινάκων πρός δια
φήμιση· τών 'Ελληνικών τοπείων, άποτελουμένη άπό 
τούς κ. κ. I. Δαμβέργην ώς πρόεδρον. Γ. Ίακωβί- 
δην. Ζ ΙΊαπαντωνίου, Κ. Χατζόπουλον, Κ. Σταμπου- 
λόπουλον καί Γρούδμαν ώς εμπειροτέχνην διά τήνέκ- 
τέλεσιν, έκ τών ύποβληθέντων 31 πινάκων, ένέκρινε 
ώς έκπληροϋντα τόν σκοπόν τού διαγωνισμού πέντε 
έργα, τών κ. κ. Ν Λύτρα, ΓΙ Λύτρα, Δ. Δήμο, Κ. 
Μαλέα καί Γ. Στρατηγού.

— Διά τά ύποβληθέντα προπλάσματα τού άνδριάν- 
τος τοϋ Καποδιστρίου, ή Σύγκλητος του Πανεπιστη
μίου έξέλεξεν ως ελλανόδικον έπιτροπήν τούς καθη- 
γητάςτής Φιλοσοφικής Σχολή; κ. κ. Ν. Πολίτην ώς 
πρόεδρον, Σκιάν. Μενάρδον. Καββαδίαν. 'Αδαμάν
τιου καί 'τούς κ. κ. Γ. Ίωαννίδην. Γ. 1'οΐλον, Π. 
Νιρβάναν καί Φ. Πολίτην

Τοΰ διαγωνισμού μετέσχον έξ. έν οίς οί κ.κ. Μ-το- 
νανος. Τύμπρος, Γεωργαντή.. ΊΙ επιτροπή δέν ένέ- 
κρινεν ούδέν τών υποβληθέντων έξ προπλασμάτων, 
πιθανώς δέ θά άνατεθή ήδη ή κατασκευή είς ένα 
γλυπτήν ιϊνευ διαγωνισμού. Προς ενθάρρυνση· ιών 
διαγωνισθέντων. ίσως δοθούν τρεις χρηματικοί άμοι- 
βαί. έκ τρισχιλίων. δισχιλίων καί χιλίων δραχμών.

46

ΜΟΥΣΙΚΗ

Συμπληρούντες τήν μουσικήν κίνησιν τής ληξάσης 
περιόδου, άναφέρομεν τάς τελευταίας δοθείσας συ
ναυλίας.

ΊΙ διά πρώτην φοράν έν ίδίρ συναυλίρ έμφάνι- 
σις τοΰ διπλωματούχου τοϋ βιολιού κ. Φ. Γεωργιά- 
δου υπήρξε λίαν ικανοποιητική. "Ο,τι κυρίως χαρα
κτηρίζει τό παίξιμον του εΐνε ή ακρίβεια, ή πεποίθη- 
σις εί; ό,τι παίζει. Διεκρίθη ιδίως είς τοϋ Λεκλαίρ 
τό Sarabante et Tamburiu, είς τό Κονσέρτο τοϋ 
I-alo καί ιδίως είς τό δεύτερον μέρος τήν θαυμασίαν 
romance καί είς τό Capriccio—Valse τοϋ Βενιάφ- 
σκι. 'Έπαιξε πρός τούτοις τό Adagio τοΰ Μόζαρτ 
καί τήν γνωστήν reverie τοΰ Δ Ambrosio.

Ό κ. Σπ. Φαραντάτος έπαιξε τέσσαρα; συντόμους 
σινθέσεις μέ πολλήν λεπτότητα.

— ’Ανώτερα άπό κάθε άλλην έμφάνισ νύπήρξεν εις 
τήν έφετεινήν συναυλίαν της ή συμπαθή; καλλιτέχνις 
τού βιολιού δεσπ. ’Αντιγόνη Κοψίδα. Καί τό πρό
γραμμα εκλεκτότατου. Έπαιξε συνοδεύοντας τοΰ κ. 
Μητροπούλου, τήν σονάταν τοΰ Λεκλαίρ « Ό τάφος», 
τό Κονσέρτο τού Μπρούχ και τέσσαρα μικρότερα, τήν 
Romance τοϋ Μπετόβεν καί τρία τοΰ Κράϊσλερ. Τό 
παίξιμον της διεκρίθη διά τήν ακρίβειαν καί τήν 
αισθητικότητα. ΊΙ δ. Πανά συνέπραξε, έκτελέσασα 
τήν Nocturue καί τήν Polonaise τοϋ Λίστ.

— Μετά τήν κ. Φωκά, τόν κ. Τριανταφύλλου, τήν 
δ. Γεννάδη καί ή κ. Ε. Σκέπερς έν τή έφετεινή συ- 
ναυλίρ της, καθ’ ήν έπέδειξε τά γνωστά χαρίσματα 
τής φωνή; της, έπέδειξε καί μαθήτριας της. Τάς δε
σποινίδας -Ισμήνην Κορωναίου καί Ιφιγένειαν Απο
στόλου. Την συναυλίαν έποίκιλεν άπαγγελία τοϋ κ, 
Μυράτ,

— ΊΙ τελευταία τής περιόδου συναυλία ήτο ή δο- 
θεΐσα είς τό Β. Θέατρον, καθ’ ήν ένεφανίσθη διά 
πρώτην φοράν ή καλλιτέχνις τής άρπας δεσποινίς Μ. 
Βαλεντίνη, τή; όποιας τό γλυκύ καί μελετημένον παί
ξιμο προεκάλεσε τήν έκτίμησιν τοϋ άκροατηρίου. "Π
ρέσαν ιδίως ή «Μπαλάντα» τοΰ Πένιτς καί ή ·Άρα- 
μπέσκ- τοϋ Ντεμπυσσύ. Τής σύναυλίας μετέσχον ό κ. 
Γ. Φαραντάτος βιολί) καί ή δεσπ. 1’ρηγοράζη. τό 
πρώτον καί αυτή έμφανισθεϊσα.

— Έν τη αιθούση τής Βιομηχανικής 'Ακαδημίας 
έγένετο ενώπιον εκλεκτού άκροατηρίου ή έτησία έπί- 
δειξις τής δ. Χαίτης ΙΙρωτοπρ,πά μαθήτριας τής μο
ναδικής Έλληνίδος άρπιστρίας δεσπ. Λουκίας Ίωάν- 
νου. Έξετέλεσε μετά μεγάλης άκριβείας πέντε έργα 
ιδίως εις τό δύσκολον Prelude τοϋ Bochsa καί τήν 
Meditation τού Oberthiir έδείχθη τό εξαιρετικόν 
τάλαντου τής νεαρωτάτης μαθήτριας.

— ΊΙ Μελοδραματική σχολή τοΰ ’Ωδείου έπέδειξε 
τάς προόδους της καί εφέτος είς δύο έμφανίσεις, κατά 
διδασκαλίαν καί σκηνοθεσίαν τοΰ κ. Τριανταφύλλου. 
Κατά τήν πρώτην παράστασιν έπαίχθησαν. ή πριότη 
πραξι; τής «Τόσκας» καθ' ήν ή δ Βαφειάδου έπέ 
δειξεν εκτός τής καλλίστης φωνή; ιη; καί καλήν η
θοποιίαν, ή β' πραξι; τής Μανόν ύπό τοΰ ζεύγους 
Τριανταφύλλου καί τής δ. Καροκατσάνη λίαν έπιτυ- 
χώς. Εί: τήν Καβαλερίαν Ρουστικάνα έπαιξε μέ άρ· 
κετήν δύναμιν ή δ. Λεοντοτοόλου ώ: Σ ιντοϋτσα 
προικισμένη μέ έκτακτον δραματικήν φωνήν. 'Ο κ. 
.Μυλωνάς ώς Τορεντό, καί αί δεσπ. Άνδρεάδο»' ώς 

Λουτσία καί Πετροπούλου ώς Λόλα, ό κ. Βλυσίδης 
ώς "Αλφιο, άπετέλεσαν έν αρμονικόν σύνολον, χάρις 
είς τό όποιον ή έκτέλεσις τής Καβαλερίας ύπήρξεν ει 
τφ συνόλφ έξαιρετικώς έπιτυχής.

Είς τήν τετάρτην πράξιν τοΰ Βερθέρου έπαιξαν αί 
δεσπ. Άνδρεάδου καί Άναγνωστοπούλου. Βέρθερο; 
ό κ. Τριανταφύλλου.

Κατά τήν δευτέραν παράσταση·, ήτις δέν υστέρησε 
τής πρώτης, καίτοι περιελάμβανε δύσκολα έργα, δυ
σανάλογα πρός τάς δυνάμεις τών μαθητών, έπαί- 
χθησαν ή δευτέρα πράξιςτής «Τραβιάτας»,δύο πράξεις 
τοΰ «Φάουστ· μέ τήν δ. Μεσολωρά, ή δευτέρα πρά- 
ξις τής «Μπουτέφλαϊ · μέ τήν δ Ι’ουμπέν.

Ή διδασκαλία τοΰ κ Τριανταφύλλου άπεδείχθη 
Ικανοποιητική.

— Κατά ιάς έφετεινά; άπολυτηρίους εξετάσεις τοϋ 
Ωδείου Αθηνών έλαβον δίπλωμα solist μετά χρυσού 
μεταλλίου : Είς τό κλειδοκύμβαλου ό κ. Δ. Μητρό- 
πουλος (τάξις Βασενχόβεν) καί ή δίς Λ Κατσιμαντή 
(Ωδείου Πειραιώς, τάξις Βελουδίου), εί; τό άσμα 
αί δεσπ. Ε. Βαφειάδου (τάξις Φωκά) καί Μ. Μέσο 
λωρά (τάξις Τριανταφύλλου) καί είς τήν δραματικήν 
σχολήν ή δίς Β. Μπενή-Ψάλτη. Άργυροϋν μετάλλιον 
έλαβον ή δ. Ε. Ρουμπέν (τάξις Γεννάδη) είς τήν μο- 
νοδίαν καί X. Βρυωνιδης εί; τό βαθύχορδοι·. Χαλ- 
κοϋν ή δ Μ. Λασποπούλου είς τό κλειδοκύμβαλον 
τάξις Καλομοίρη).

’Επίσης έλαβον δίπλωμα ή δ. "Αρτ. Βρασυβανοπού- 
λου είς τήν μονωδίαν (τάξις Φωκά) καί ό κ. Γ. Λομ- 
πιάνκο είς τό βιολίον (τάξις Σοϋλτσε).

Πτυχίον έλαβεν ή δ. Ε. Φαραντάτου είς τό βιολον- 
τσέλλον.

— Ό έν Παρισίοις συμπληρών τάς σπουδάς του 
διπλωματούχος βιολονσελίστα; κ. Άχιλ. Ιϊάπαδημη- 
τρίου. μαθητής ήδη τοϋ διάσημου Loeb έδωκε συναυ
λίαν είς μίαν τών μεγάλων αιθουσών τών ΙΙαρισίων. 
ΙΙαρέστη καί ό 'Έλλην Πρωθυπουργός.

— Είς τόν επιθεωρητήν τών στρατιωτικών μουσι
κών κ. Μ. Καλομοίρην άπενεμήθη τό μετάλλιον τής 
Στρατιωτικής Αξίας διά τήν «τελείαν ύργάνωσιν τών 
στρατιωτικών μουσικών».

— Τό Διοικ. Συμβούλιου τοϋ ’Ωδείου απέλυσε, συ
νέπεια καταγγελίας ύπό τού διευθυντοΰ, τούς καθη
γητής κ. κ. Καλομοίρην καί Ψάχον δΓ αμέλειαν καί 
δημιουργίαν επεισοδίων έν τώ ίδρύματι. Ή άπόλυσις 
είχεν ώς αποτέλεσμα τήν συμμαχίαν τών δύο άπολυ- 
Οέντων καθηγητών, ών γνωστή ή διαμάχη διά τόν 
τρόπον τής έκμεταλλεύσεω; τής δημώδους μουσικής, 
καί τό δίζυγον πϋρ έκ μέρους των ενανΐίον τοΰ διευ- 
θυντοϋ καί τοϋ γραμματέω; τοΰ ’Ωδείου Ή πολεμική 
έλαβε εύρείας διαστάσεις είς τά; στήλας τών εφημε
ρίδων. Συνεπείρ σοβαρών καταγγελιών τοϋ κ. Ί'άχου. 
τό Διοικ. συμβούλιου τοΰ Ωδείου έπελήφθη ανακρί
σεων.

— Ό κ. Ψάχος ιδρύει άπό τοϋ προσεχούς ‘Οκτω
βρίου Ώδεϊον ’Εθνική; Μουσική;, χορηγία τρϋ κ. 
Γ. Ρέσου, έν τώ όποίφ θά διδάσκεται ή εθνική, ιερά 
καί κοσμική μουσική. Θά λειτουργήσουν τέσσαρες ει
δικοί σχολαί, Βυζαντινής έκκλ. μουσικής, Ελληνική; 
δημώδους μουσικής, Έλλην. χορού καί ’Ανατολική; 
έν γένει μουσικής. Ώς έν παραρτήματι δέ, σχολή ά
σματος καί σχολή έγχορδων καί πνευστών όργ.ίνων. 
Πρός τούτοι; θά λειτουργήση φροντιστήριον. εί; ό 
θά δύναται νά φοιτά έκτός τών μαθητών καί πά: φι- 
λόμουσο; πρός πρακτικήν ασκησιν.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Όμάς έγκριτων ’Επιστημόνων καί Καθηγητών 
προσκλήσει τών κ κ. Γ. Χατζηδάκι, Α. Σκιά. Σ. 
Μενάρδου καί άλλων κατόπιν σισκέψεως ϋπό τήν προε- 
δρειαν τοΰ σεβ. Μητροπολίτου 'ίδρυσαν σύλλογον πρό: 
άμυναν υπέρ τής γλώοσης έναντίον τών έκχυδάίστι- 
κών προσπαθειών καί ίδια τοΰ εκπαιδευτικού έργου 
τών μεταρρυθμιστών τού 'Γπουργείου τής Παιδείας. 
Άλλ’ ούτοι αμέσως άντενήργησαν, ήπειλήθη δέ ή 
παϋσις τινών έκ τών μετασχόνιων τής συσκέη'εως ά- 
νωτάτων υπαλλήλων τοΰ Κράτους.

— ΊΙ έφημερίς τοϋ Πειραιώς «Σφαίρα» έπρό- 
τείνε τήν άνίδρυσιν μαρμάρινου άνδριάντος τοΰ κ. 
Πρωθυπουργού εί; τόν Πειραιά διά Παμπειραϊκοΰ 
εράνου. Ό Δήμος Πειραιώς έψήιρισε πρό; τόν σκο
πόν τούτον 25,000 δρ. Άλλ’ό κ. Πρωθυπουργός έκη- 
ρύχθη κατά τής ιδέας, φροιών δτι ανδριάντες εί; 
τούς έπιζώντας δέν πρέπει νά ανιδρύονται άλλά μετά 
τόν θάνατον αυτών, δτε τερματίζεται ή δράσίς των 
καί δύναται νά εΐνε τε?. ική ή περί αυτών κρίσις.

— Διωρίσθη καθηγη τής τής φιλολογίας είς τό Έθν. 
Πανεπιστήμιον, ό κ. ’Λρ. Φουτρίδης, διδάσκων μέ
χρι τοΰδε τό αύτό μάθημα είς τό έν Χάρβαρτ ’Αμε
ρικανικόν Πανεπιστήμιον,είς άντικατάστασιν τού σνμ- 
πληρώσαντος τό δριον ηλικίας κ. Γρ. Βερναρδάκη.
Ο νέος καθηγητής εγκατεστημένος άπό δεκαπενταε

τίας έν ’Αμερική έσπούδασεν είς τό Πανεπιστήμιον 
Χάρβαρτ, ύπό τοΰ οποίου καί άπεστάλη υπότροφος 
έπί διετίαν είς Ευρώπην. Έκ τών εργασιών του, α'ί- 
τινε; είνε πολυάριθμοι, σπουδαιότερα εΐνε ή καινοτό- 
μος μελέτη του περί τοϋ χοροΰ τοΰ Είρυπίδου. Ό 
κ. ‘θουτρίδης εΐνε εΰφήμως γνωστός :-ν ’Αμερική ω? 
συγγραφεύς έμπνευσμένων ’Αγγλικών ποιημάτων, κατά 
δέ τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον έπολέμησεν ιός έφεδρο; 
λοχαγός τοΰ ’Αμερικανικού στρατού είς τάς πριότα: 
γραμμάς τοΰ Δυτικοΰ μετώπου.

— Ό πολυμαθής ιστοριογράφος καί αγαπητός συν
εργάτης τή; «Πινακοθήκης» κ. Σπ. Δέ Βι/.ζης προ- 
ήχθη έπαξίως είς τόν Χρυσοϋν Σταυρόν τοϋ Τάγ
ματος Γεωργίου τοΰ Λ’.

— Διωρίσθη έκτακτος καθηγητής έν τ<;» Πανεπι- 
στημίιμ επικουρική; έδρας τή; φιλολογία; καί παπυ
ρολογίας ό κ. Γ. Γαρδίκας.

— Ή κ. Είία Σικελιανοΰ ώμίλησεν έν τώ Λοκείω 
τών Ελληνίδων περί Βυζαντινή; μουσική;. Έξήρε τό 
μεγαλεϊόν της καί συνέστησε όπως οί μουσικοί μας 
έπιστήσουν τήν προσοχήν των έπί τή; καθόλου Ελ
ληνικής μουσικής καί μή περιορίζονται αποκλείσει- 
κώς είς τήν Ευρωπαϊκήν.

— ΙΙύτοκτόνησεν έν Σμύρνη, ένθα δπηρέτει ιός επία
τρος, ό Βασίλειος Καζηνέρης, ό γνωστός ύπό τό ψευ
δώνυμον Μανής σατυρικός ποιητής. Συνειργάζετο 
άλλοτε εί; την «Σφϋραν», εί; τό «Σκρίπ», είς σα
τυρικά ημερολόγια, γράφω ν καίμε τό όνομα «Ε
βραίος», τελευταϊον δέ έργον του είιε οί είς τεύχος 
έκδοθέντες έμμετροι εντυπώσει; του έκ τοΰ πολέμου 
τοϋ 1912—1913. Διεκρίνετο διά τήν αγαθότητα τής 
ψυχή; καί τό άβίαστσν τής έμπνεϋσεως. Ήτο μικρο
γραφία τοϋ Σουρή.

Πί’Μκτόνησεν έν Άθήναις ό γνωστό; γελοιο
γράφος Γ. Ζάχος.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τό ζήτημα τής συντηρήσεως τ<~>ν γραπτών στηλών 
το» μουσείου Βόλου κατέστη αινιγματώδες. Άπό τή; 
άνευρίσεώς των επίτροποί αλλεπάλληλοι έπιραματί- 
σθησαν, διαφωνίαι διετυπώθησαν καί ή Σφίγξ δέν 
εδρε τόν Οίδίποδά της. Ό κ. Κ. Γκέσκος, άριστοΰ- 
Ζ.ος ζωγράφος, έκ Βόλο» καταγόμενος, έξεϋρε νέον 
τρόπον συντηρήσεως, διά τόν έλεγχον δ’αύτοΰ κ ιτηρ- 

. τίσθη επιτροπή έκ των κ. κ. Ζιλιερόν υιού ζωγράφου, 
θ. θωμοπούλου γλύπτου, I Κατσαρσϋ γυμνασιάρχου 
καί Α. Αρβανιτοπούλου. Ή επιτροπεία τρις συνεδριά- 
σασα, έξήτασε λεπτομερώς τάς μέχρι τοΰδεπρός συντή 
ρησιν γενομένας έργασίας καί δοκιμάς καί'τήν προ- 
ταβεϊσαν ήδη ύπό τοϋ κ. Ι'κεσκου μέθοδον, ά.τεφάνθη 
δ ότι η διά fixatif ψέκασις τών στηλών υπήρξε 
καταστρεπτική έκ τής συνεχούς χρήσεως αυτής ύπό 
κ. Αρβανιτοπούλλου κατά τρίμηνον καί έξάμηνον" ότι 
ή διά υγρού τίνος Japou ψέκασις τών στηλών ύπό 
τοΰ κ. Ό. Ρουσοπούλ/.ου ύπήρξεν επίσης καταστρε
πτική- ότι στήλαι άπαξ ψεκασθεϊσαι διά fixatif 
διατηρούνται καλύτερον τών πολλάκις ψεκασθεισών.
Η μέθοδος τοΰ κ. Γκέσκου, έχει ώς εξής. Ψε

κασμό διά βερνικιού λεπτού a retourcher τοΰ οί
κου Lefranc μετά καλήν πλύσιν. Μετά τούτο έπί- 
χρισις διά χρωστήρας βερνικιού Crystal τοΰ αύτοΰ 
οίκο», έάν ή στήλη έχει πάθη σχάσιν τών χρωμάτων. 
Υπέρ τής μεθόδου ταύτης έκηρύχθησαν τρεις κατά 

δύο έκ τών μελών τής επιτροπείας.
- Εν Λημνφ Αγγλοι, σκάπτοντες διά στρατιω

τικούς σκοπούς, άπεκάλυψαν δύο αρχαία οικοδομή
ματα τών Ρωμαϊκών χρόνων.

ΧΠ π. ΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΓΙΣΤΗΝ απώλειαν ύ- 
πέστησαν τά Ελληνικά 
Γράμματα διά τοΰ θα
νάτου τοΰ Σπυρίδωνος 
Λάμπρου. '() ακάματος 
ιστοριοδίφης, δ εμπνευ
σμένος ρήτωρ, πρωτερ
γάτης τής πνευματικής 
κινήσεως, ύπήρξε μία 
δόξα τής Έλλην. έπι 

. ■ του έρευναι, τά συγ
γράμματα του, οί λόγοι του, ή κοινωνική του 
οράσις, πρωτοβουλία του είς έργα έθνικής ώ- 
φελείας, κατέστησαν τόν Σπυρίδωνα Λάμπρον 
εξαιρετικήν δλως προσωπικότητα διεθνούς έκ- 
τιμήσεως.

Έγεννή»·η έν Κέρκυρα τή 6 ’Απριλίου 
I · I '-b( τού Ηπειρώτου νομισματολόγου 
ΙΙαυλου Λάμπρου, έσπούδασε φιλολογίαν έν 
τφ ΙΙανεπιστημίφ μας κατ' άρχάς κα1. είτα έν 
Γερμανία, γενόμενος διδάκτωρ’τοΰ έν Λειψία 
ΙΙανεπιστημίου, διά τής εναισίμου διατριβής 
«Ί ά κατά τούς οίκισιάς τών παο’ Έλλησιν α
ποικιών. (187;:). Περιήλθεν είτα τάς 5ιόλιοθ·ή- 
κας πολλών χ»>ρών χάριν μεσαιωνικών μελε 
τών. Τφ 187 - έγένετο υφηγητής τής Έλλην. 
ιστορίας υποβαλών διατριβήν περί τών Άθη- 
νων κατά τά τέλη τοΰ IB' αίώνος, τό δέ 1880

στήμης. ΛΙ -στ-

διωρίσθ-η καθηγητής τής Γεν. ιστορίας έν τώ 
Ε»ν. Πανεπιστημίφ. Συνέγραψε πλεΐστα έργ^ 

έν °ίς ^ίτομον 'Ιστορίαν τής 
Ελλάδος, έγκατεσπείρων άμα διατριβάς Ιστο

ρίας, αρχαιολογικά;, φιλολογικά; είς Έλλη- 
νίκα καί ξένα περιοδικά. Φοιτητής ακόμη ί- 
γράφε μελέτας περί Ζαλοκώστα, περί τοΰ Πα
ναθηναϊκού Σταδίου, περί τοΰ ζωγράφου Δο- 
ςαρά και Κορενσίου καί έν δράμα” <Ό τελευ - 
ταϊος κόμης τών Σάλωνων». Επίσης καί τινα 
ποιήματα Μετέφρασε δέ τήν Ρωμαϊκήν ιστο
ρίαν τοΰ Βερτολίνη, τήν Έλλην. Ιστορίαν τού 

Είσαϊωϊήν εις ίστορικάς μελέτας καί 
*λλα. Επί 14 έτη έξέδιδε τόν «Νέον Έλληνο- 
μνημονα»,ον μονος αύτός συνέτασσε μέχρι τοΰ 

άρτιου τοΰ 1917. Εις ίδιους τόμους συνεκέν- 
τρωσε τους Λόγους του, τά “Αρθρα του, τάς 
Αναμνήσεις του. Έν συνόλω, ή έργασία τοΰ 

-πυριδωνος Λάμπρου έ..ί ήμισυ περίπου αιώνα, 
υπήρξε συνεχής καί τεραστία. Θνήσκων, άφήκε 
όγκον συγγραμμάτων.

Αλλ’ έκτός τών συγγραφών καί τής διδα- 
σκα/.ιας, ύπήρξεν ή ψυχή πολλών σωματείων 
και επιτροπών. 'Ως γενικός γραμματεΰς τής 
επιτροπής τών Ολυμπιακών αγώνων είργά- 

-<· η 'jTzkp τής έπιτυχίας των ύπερανθρώπως 
ως έπισης καί ώς Πρύτανις κατά τό ’Αρχαιο
λογικήν Συνέδρων. Ιδρυτής μετά τών αδελφών 
του τοΰ «Παρνασσού» τοΰ όποίου τό £ήμα έτί- 
μησε καί έξυψωσε, αντιπρόσωπος τής Κυβερ- 
νήσεως καί , τοΰ ΙΙανεπιστημίου είς πλείστα 
επιστημονικά Συνέδρια. Ώςδμιλητής συνήρπαζε 
με το κάλλος τοΰ λόγου, τήν δύναμιν τής έμ- 
πνευσεως καί συγχρόνως τήν χάριν. Ήτο δεξιό- 
τατος και καλαίσθητος χειριστής τοΰ λόγου.

Κατα τήν κρισιμωτέραν περίοδον τοΰ πολί
τικου τής Ελλάδος βίου, άνέλαβε τήν προε 
ορειαν υπηρεσιακής Κυβερνήσεως. Έοώ στα- 
ματα τό έργον τοΰ πνευματικού εργάτου καί 
αυτός ο κατ έξοχήν Ιστορικός του Έθνους, πε
ριέρχεσαι εις τήν δικαιοδοσίαν τοΰ Ιστορικού 
του μέλλοντος. Ή περιπέτεια τής παρά πάσαν 
προσδοκίαν άναμίξεώς του είς τήν πολιτικήν 
υπεσκαψε τόν ακμαιότατον Οργανισμόν του. Έ 
ζωρισθη καί κατά τάς παραμονάς τής δίκης 
του, το απόγευμα τής 23 Ιουλίου, απίθανε 
μετά μακράν νόσον έν Κηφισσία.

11 του Μ*ετο απέριττος,άλλ’έπιβλη-
τικωτατηλόγφ τής συρροής τοΰ κόσμου. Ούδείς 
λογο; έςεφωνήθη. ’Ολίγοι στέφανοι νωπών άν- 
»εων έναπετέθησαν εί; τήν κρύπτην τοΰ οικο
γενειακού μνημείου, είς δ εΰρε τήν ήσυχίαν 
ήν ουδέποτε έγνώρισεν, ό δτρηρός τών γραμ
μάτων εργάτης, ό έθν:κδ; Ιστορικός, ό φιλί 
πατρ-.ς ρήτωρ. r

Ή «Πινακοθήκη», ή; δ αείμνηστος άνήρ ύ- 
..ηρ ε πολύτιμος συνεργάτης κατά τήν ένϊρξιν 
τη. έκδόσεως γράψας δύο ειδικά; χάριν αυτής 
μελέτας, πενθεί τόν θάνατόν -ου
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Νεαι Εκδόσεις

«Αί θυγατέρες τας Εΐ'ας»πρότυπα κοσμικής ό- 
ποθέσεως. υπο Τάχη Χ,αιροπούλου. Διηγήματα ρεα
λιστική; σχολή;, μέ έξώφυλλον τού γνωστού σατυρο- 
γράφου κ. Νουάρ. Ό κ. Χαιρόπουλος καί άλλον τό
μον έχει έκδόσει όμοιων όι>ιγημάτων — τάς Σαγη- 
νεύτρας — ευρύτατα κυκλοφορήσαντα.

¥
«’Αρχαιολογικόν όελτίον» τοϋ Υπουργείου 

τής Παιδείας. Έξεδόθησαν τά δύο πρώτα τεύχη τοΰ 
Δ'τόμου τοΰ l'J18, περιλαμβάνοντα μελέτα; καί ανα
κοινώσεις τό>ν κ. κ. Γ. Οικονόμου, Γ. Σωτηρίου, I. 
Χατζιδάκι. Α. Κεραμοπούλου καί Κ. Ρωμαίου.

¥
• II όΐλΐα" μελέτη Λ7. Κρενδιροπούλου. Έρευ- 

νάται τό καί έν τή «Πινακοθήκη άνακινηθέν άλ
λοτε ζήτημα, άν ήμπορεΐ νά ΰπάρξη αγνή φιλία με
ταξύ άνδρός καί γυναικός. Ό γράφων άποκρίνεται 
καταφατικώς.

¥
Πρωτότυπον είς ιδέας καί ίίφος τό Δελτίο · 

τοϋ κ. Λίνου Καρζη. όστις είναι καί ό .. . όδηγητή; 
( — διευθυντής). Προμήνυμα (περιοδικόν) τό όποιον 
θά βγαίνη δυό φορές τόν μήνα, ώ; τήν έποχή πού 
ό Ελληνικός κόσμος Οά πάρη βαθειά σονείδηση τή; 
ανάγκης ποΰ διακηρύττει τό επίγραμμα- «Σέ γόνιμη 
σιωπηλός απαντοχή—χαίρε ό παρθένος ΰπ’ αγγίζει 
σου εαυτό;· . Περιττόν νά εύχηθώμεν μακροζωίαν, 
διότι ό 'Ελληνικός κόσμος βαθειά συνείδηση δέν 
θά πάρη, άφοϋ ούτε έχει εϊδησι περί τή; έκδόσεω; 
τοΰ Δελτίου. ‘Ο ιδεολογικός σκοπό; τοΰ κ. Καρζή 
μάς ένθυμιζει ύπό τινας άπόψεις τόν Περικλή Γιαν- 
νόπουλον.

*
• Γράκχος», έπιθεώρησις σοσιαλιστική δεκαπεν- 

θήμερος. Διευθυντής κ. Γρ. Μπάμιας. "Εκδοσις 
«Φιλολογικής Κυψέλης». Δημοσιεύονται έπίκαιροι 
καί ένδιαφέρουσαι μελέται.

« Απόλλων». Δεκαπενθήμερος λογοτεχνική έκ- 
δ·σις, έν Άθήναις. Διευθυντής Άνδρ. Βερροιόπου- 
λος. Περιλαμβάνει κυρίως έργα νέων, δημοτικιστών.

'Είκονογραόπτιένη Άτλαντίς». Νέας Υόρ- 
κης. ’Εξακολουθεί ανελλιπώς έκδιδόμενον πλουσιώ- 
τατον είς ύλην καί εικόνας τό μηνιαϊον περιοδικόν 
τής «Άτλαντίδος». Τό ληφθέν τεΰχος τοϋ ’Ιουνίου 
περιέχει,έκτος άλλης ποικίλης ΰλης, καί συνεργασίαν 
έξ ΆΟηνοΰν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν τών κ. 
κ. Τ. Άμπελό καί Δ. Καλογεροπούλου.

ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΙΑΣ t
ΕΙΣ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

Δίδουν τόκον 5 ο)ο τά έξάμηνα καί 4 1)2 ο)ο τά τρίμηνα
Ό τόκος των είναι άπηλλαγμένος παντός φόρου καί παντός τέλους.
Είνε ήγγυημένα ύπό τού Κράτους καί ύπό τής ’Εθνικής Τραπέζης Πληρώνονται αμέσως είς τήν λή- 

ξίν των άπό τήν Έθνικήν Τράπεζαν καί προεξοφλοΰνται ύπό τής ίδιας.
_ Μεταβιβάζονται δι’ απλής παραδόσεως ε’ις άλλον, όπως τά χαρτονομίσματα, ή δ:’ όπισθογραφήσεως, 
όπως αί συναλλαγματικοί.

’Αποτελούν δηλαδή ρευστόν χρήμα, πρόχειρον είς κάθε στιγμήν, μέ τήν διαφοράν μόνον ότι δίδουν 
και τόκον μεγαλύτερον άπό κάθε άλλην κατάθεσιν.

’Εκδίόοντατ είς πο3ά ΙΟ», .400, 10,000 καί 100,000 δραχμών. |
Πωλοΰνται είς άλας τάς πόλεις τοΰ Κράτους, δττον υπάρξουν Τράττεζαι ιι ί-ποκατα-I 

θτή(ΐατα Τραπεζών.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ^

Μίτοι σπσ.νττ,σ·-» .

Φίλε κ. ΔιευΟνντά.

Ό χλιαρώτατος χρονογράφος τοϋ «Νεολόγου» κ. 
Σταμ. ή Σηράχ (ή ορθογραφία δέν είνε ίδική μου) 
ή Χάρης (προσέξατε, όχι μέ τ) — σαν τόν Μικάδον 
έχει πολλά όνόματα.ού μήν άλλά καί παρατσούκλια — 
έξεμάνη διότι εί; τούς μαργαρίτας οΰς παρέθεσα εί; 
τό προηγούμειον τεΰχος τής «Πινακοθήκης» παρέ- 
λαβα καί αυτόν δι’ ενός μόνον μαργαρίτου, ένώ είνε 
μαργαριτοφόρου σστρακον τεραστίων διαστάσεων.

Φειδόμενος τής υπομονής τών άναγνωστών τή; «Πι
νακοθήκης» δέν επιβαρύνω τήν θέσιν του απέναντι 
τής λογικής, ήν τόσον πολύ κάθε πρωί κακομεταχει
ρίζεται. Άλλά πώς νά μή έπιμείνω είς τόν χαρακτη
ρισμόν του ώς χλιαρού χρονογράφου όταν σερβίρει 
είς τό νοήμον κοινόν τόσον κομψας φράσεις ώ: λ. χ. 
«Σφιχθήτε μέχρι τοΰ σημείου, ποΰ νά ξεβτδωδή ό 
αφαλό; σας κ ιί νά τιναχθή σ .ην όροφ.| (!![ σάν φε- 
λός (!) έκπωματιζομένη; σαμπάνιας («Νεολόγο; - 1S 
Ιουλίου). "II όταν εί; κατόπιν φύλλον γράφει: «Εύρί- 
σκονται τήν στιγμήν αύτήν ύπό τά ά ν ε μ ο μ ε λ ώ- 
δ ο ΰ ν τ α πεύκα». Άν όλα αύτά δέν είνε μαργαρϊ- 
ται, είνε όμως άνοησίαι. Καί έχει δίκαιον διαμαρτυ- 
ρηθεί; διά τόν χαρακτηρισμόν. Δέν γράφει ό άνθρω
πος μαργαρίτας, άλλ’ ανοησία: Συμφωνότατοι ! 'Ό
σον άφορζι τάς μεταφοράς, τώρα μέ τό ένοικιοστά- 
σιον είνε αύται σπάνια φαινόμενα, συνεπώς τόν συγ
χαίρω διά τήν διαμετακόμησιν τών διανοητικών του 
προϊόντων.

Γράφει τέλος διάτά Αίγινήτικα κανάτια.Είνε πάν
τως προτιμότερα τιόρα τό καλοκαίρι, διότι κάνουν 
έπί τέλους κρύο νερό, άπό τήν βράζουσαν χύτραν — 
τήν ίδικήν του κεφαλήν άπό τήν οποίαν έκφευγει 
διαρκώς ... χλιαρός άνεμος όστις τρέπει είς φυγήν 
τούς άναγνο’ιστας τής έφημερίδος, είς ήν καθό 
Σταμ. δέν έννοεΐ νά σ τ α μ α τ ή σ η καί χρονο
γραφεί χλιαρώτατα, άνακατεύων μέ τήν έν είδει χου- 
λιάρας γραφΐδά του διάφορα οστρακοειδή καί μα
λάκια, είς ά πρέπει τιόρα νά πραστεθη καί ύ άφαλός 
ή φελός ικαλαμποΰρι αυθόρμητον) τής έκπωματιζο- 
μένης σαμπάνιας, υπό τά άνεμομελωδοΰντα πεϋκα 1

Πάντοτε δικός σας

Άλτενς
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X EITASIAI :
λ —Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεΐ ανταλλάγματα 
ή αγοράζει έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού.
X —Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
λ —Πωλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους 
X ομολογίας.
-I __ Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
jk —Δέχεται καταθέσεις εις πρώτην ζήτησιν, έπί προθ-εσμία καί καταθέσεις
4 ταμιευτηρίου.
1 —Έν γένει δ’ έκτελεΐ πάσαν έργασίαν, τραπεζιτικής εργασίας.

Γενικός Διευθυντής : Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

έπί τοϋ εξωτερικού καί

ΚΛΗ ΡΩΣΕΙΣ ΕΞ — ΔΡΑΧ. 1.200.000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια, άξίας δραχ. 400.000. Παρέχονται κέρδη είς 

2,000 γραμμάτια, άξίας 200.000.
“Εκαστον ακέραιον γραμμάτιου τιμάται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεΟή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου 

τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.
Κέρ^η έκάστν,ς τών κληρώσεων :

Κέρδη
1 έξ 80.000

Έν 6?.ω
80.000

1 » 20.000 20.000
2 άπό 2.500 5.000
6 1.000 6 000

15 400 6.000
25 • 200 5,000

1.950 40 78.000
2.000 2HO.OOO

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

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέραια γραμμάτια, πωλοΰμενα άντί τεσσάρων δραχμών 
ίσχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεΟώσιν εις τέταρτα γραμματίου τιμώμενα άντί μιάς 
δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήΟη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ 
τοΰ Ταμείου τοΰ Εθνικού Στόλου.

Είς τούς αγοράζοντας πρός μετοπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής 
μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοϋ τιμήματος αυτών 16 τοΐς ο]ο, είς δέ τούς αγοράζοντας διά μιάς έπί 
προκαταβολή τοϋ τιμήματος είς γραμμάτια ή τμήματα τοΰ γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς ο]ο, καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοΐς ο]ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτ-σιν γραμματίων, άπευθυντέον είς τό Γραφείου Λαχείου τοΰ ’Εθνικού 
Στόλου καί τών Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον Οικονομικών είς ’Αθήνας.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΙΣ «ΚΡΑΤΟΥΣ» W. Τζα«έλλα.—Όδός Άριστείδου 1.


