
πινακοοηκ i Β
>·

ΕΤΟΣ ΙΘ'·

ΤΕΥΧΟΣ 221-223

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1919

ΑΘΗΝΑΙ
Ό ’•Λς N.'yp·.).ύ <»υ Ί'ριζο·'πτ4 *«ϊίί<·



nJIJl Q_A n,.£Ln JT η, η.Ό·.η.,η/ι.0 ,n .0 η η π.π η η o

ΊίιΝΜΚΟΘΗΚΗ,,
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 

ΕΚΔΙΔΟΙΠΕΝΟΗ ΚΑΤΑ ΓΠΗΗΔ ΕΝ ΑΘΗΝΛΙΣ 

διε'Θυντης: β. I. ΚαΛΟΓΕΓΟΠΟΤΛΟΣ 
>Κ-έΙ5

ΣΥ S ύΡΟΜΗ ετήσια βραχμαΐ 12.
ΤΟ ΤΕ ΥΧΟΣ δραχμαί 2.
ΓΡΑΦΕΙΑ Οδός Χαριλάου Τρικούπη άριϋ·. 22α.

ΤΕΥΧΟΣ 22 1 -223

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ—ΣΕΠΤΕΜ- 1919

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά ’Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμοϋ (Συνέ
χεια) ύπό Σ. Δε-Βιάζη

'Αντίλαλοι.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό Αάφνιδος. 
Γεώργιος Σουρής, ύπό Κ.
Τά Ά&ηναϊκά θέατρα.
Γράμματα καί Τέχναι
Ξένη κίνησις.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Έν άΐ> μουσ. ίω Βόλου είσήλΟον τελευταίως τά εξής 
προσκτήματα :

1) Λίθινον άγαλμάτιον ’Αθήνας άκέφαλον (ύψους 
η.20 . 2) ‘Εννέα αγγεία προερχόμενα έκ Σκοτούσης 
χαλκά τοϋ Δ’ π. X. αΐώνος. 3 Μέγα πήλινον ήμ ι
κυκλικόν δοχεϊον, διηρημένον εί; δύο μ-.’-ρη καϋέτως. 
έκ Σ'-οτούσης. 4) ’Αγαλμάτων λευκού μαρμάρου πά- 
ριοτόν λέοντα καί) ήιιενον μήκος 0,06)- 5 Ληκύθων 
άρυβα’οείδες ϋάλινον .πολύχρωμοι·. 6) Στήλη αναθη
ματική εις τόν ’Ασκληπιόν έν Οεσσιλική διαλεκτή» 
έζ Φερών 7)Τεμάχιον Θεοδοσιακοΰ κιονοκοάνου τοϋ 
Ε' μ. X- αΐώνος έκ τοϋ παρά τον Ανω Βόλον ναού 
Έπι σ κοπή 8ι Στήλη επιτύμβιο; ένεπίγρατρός 
έγ/ωρίου λίθου Ρωμαϊκών χρόνων έκ Λεχωνιών. 9) 
Δύο κιονόκρανα χριστιανικά έκ τοϋ Τουρκικού τεμέ 
νους Βόλου τοϋ Ε' μ. X αΐώνος. 10) Αγγεία, νομί
σματα. κεφαλαί άγαλματίων πήλινων καί χαλκά σκεύη 
έκ Σκοίούσης.

_  Έ.τίση, εί; το μουσεΐον Βόλου είσηλθον καί 
ικανά νομίσματα αργυρά μέν 17, ών εν Ί’αρσάλου 
καί έτερον Φωκίδος, χαλκά δέ 35, ών έν μέν σπάνιον 
ΦΟιωτίδων Θηβών, έτερον δέ σπανιώτατον Έκκάρ. 
ρων, Οεσσαλικής πόλεως. κείμενης έν τή επαρχία Δο· 
μοκού.

— Μελετάται ή σύστασις έν Βάλω τμήματος τής 
'Ιστορικής καί εθνολογικής Εταιρείας ’Αθηνών πρός 
έξερεύνησιν τής Θεσσαλίας άπό Βυζαντιακης, Χρι
στιανικής καί Ιστορικής άποψεως, ύπό πρόεδρον μέν 
τόν κ. Γυμνασιάρχην Βόλου I η Κατσουρόν, γραμματέα 
δέ τόν κ. X. I. Γιαννόπουλον, επιμελητήν αρχαιοτήτων.

— Έν Έλευσϊνι, έπαναληφΟεισών τών άνασκαφών, 
άπεκαλύφΟη ήδη καί τό δυτικόν τμήμα τής μεγάλης 
πρό τών Προπυλαίων τοϋ ΈλευσινιακοΟ ιερού πλα
κόστρωτου αυλής καί ένεφανίσϋη ολόκληρος ή κρηπίς 
τής θριαμβευτικής άψϊδος. ή όποια έχρησίμευεν ως 

είσοδος είς τήν αυλήν έκ δεσμών. Μεταξύ τών σωζο- 
μένων αρχιτεκτονικών τμημάτων τής άψϊδος άνευρέΟη 
μέγα βάί’ρον μετά τής επιγραφής Θ ε ά Φ α υ σ τ ι 
ν α, ή οποία ήτο θυγάτηρ τοϋ Λϋτοκράτορος ’Αντω
νίου τοϋ Ευσεβούς. Ένεφανίσί)η πρός τούτοι; καί . 
νέον μικρόν κτϊσμα έξ οπτών λίθων.

— Έν Μυκήναις άνωρύχίίησαν πέντε θαλαμοειδείς 
τάφοι, έξ ών έξήχΟησαν πλεΐστα άξια λόγου κτερί- 
σματα, οΧον άγγεΐα μυκηναϊκά παντοειδή καί ποικίλα 
τό σχήμα, ειδώλια, ψηφίδες, σφονδύλια καί λίθοι έγ- 
γεγλυμμένοι, έπί ένός τών όποιων υπάρχει ΰαυμασία 
παράστασις Μυκηναίων γυναικών όρχουμένων πέριξ 
ύπερμεγέδους προϊστορικής θεάς πτερωτής.

— Ένεργουμένων άνασκαφών παρά τόν Μύτιζαν 
τής ’Ακαρνανίας, εΰρέΟη μέγας τάφος, παρόμοιος είς 
τό σχέδιον πρός τό περιώνυμον Μαυσωλεΐον τής Ά/1- 
καρνασσού. τό λεγόμενον Μνημεϊον τών Νηρηίδων 
τής Λυκίας καί άλλα Μικρασιατικά ήρφα. Ό τάφος 
εΐνε ολόκληρον οικοδόμημα έκ μαρμάρου τής 1 Ιεντέ- 
λης. τετράγωνον, μέ πλευράν 9.51) μ. Ή ακέραια δια· 
τηρηΟεϊσα βάσις άποτελεϊται έκ τεσσάρων βαθμιδών. 
Τάς γωνίας τής δευτέρας βαθμίδας κλείουν καί στο
λίζουν μέ πολλήν επιτυχίαν πτερωτοί λέοντες, οί λε
γόμενοι γρυπές. Ύπεράνω όψώνετο πυργοειδές κατα
σκεύασμα. ώς μέγα βόθρον κομψού ναΐσκου. ’Ιωνικού 
ρυθμού. Ένα πολύ ενδιαφέρον κόσμημα, ακρωτήριου 
ώς έλεγαν οί παλαιοί, μετεκομίσϋη είς ’Αθήνας, όπου 
ί)ά καταλάβη Οέσιν εξαιρετικήν είς τήν σχετικήν 
συλλογήν τοΰ Μουσείου. Θαυμαστή εΐνε ή εργασία 
τών φύλλων τής άκάνβης τιιί τών ύπεράνω διατρή- 
των πλεγμάτων (a jour)·

Δέν έβεβαιώΟη είς τιμήν τίνος επιφανούς Άκαρνιϊ- 
νος τοΰ 2ου ή 1ου π. X. αίώνο; έκτίσΟη τό μνημεϊον.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ίδρυϋ·εΐσα τώ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δο. 20.0(10.00·» 
Άποόεμαπκύν . . » 13.000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίτην. — Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί. ένεχύρω χρηματογρά
φων καί εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα- 
— Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργού;. 
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. ΙΙιστω- 
τικαί έπιστολαί. — Καταθέσεις έν όψει καί είς 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι- 
ευτήριον.- -Ταμεϊον τίτλων πρός φύλαξιν.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ A0HNALN

Διακηρύττει οτι
'Γην όην έλευσομένου μηνός δβρίου ημέραν 

Σάββατον καί ώραν 11 —12 π. μ. ενεργηθήσε- 
ται έν τώ Δημαρχείω μειοδοτική δημοπρασία 
διά τήν προμήθειαν 60.000 οκάδων καυσόξυ
λων χρησιμοποιηθησομένων εις τήν λειτουργίαν 
τών έν Κηφισσία άντλητικών εγκαταστάσεων 
τοΰ Λήμου, έν τή συγγραφή τών υποχρεώσεων, 
τής οποίας δύνανται νά λάβωσι γνώσιν οί βυυ- 
λόμενοι, αναγράφονται έν λεπτομέρεια αί υπο
χρεώσεις τής έν λόγω εργολαβίας.

Έν Άθήναις τή 30 Σεπτεμβρίου 1919
Ό Δήμαρχος ΣΙΙ. ΠΑΤΣΗΣ

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ

Sr,', i/iiiarn ror Srvi.rarol· Μαοκορΰ ')
Χθες έδειξες, ώ Τύχη, σέ εμέ καί στόν κόσμο 

ών νέο και είπες μέ τή λαλιά jwu : Ρίξε τό 
Βλέμμα στό σεμνό ιέο καί πές, άν μπορή ια· 
vm καλλίτερος κάτω άπό τά άστρα.

Ίδές στή σκεπτική όΐ|", ποΰ γλυκά χαμογε- 
i,<ifi τό άνθος τής πρώτης νεότητας, ζήτησε 
πά βάθη τής ψυχής του καί άν μ.τορής ν αυ- 
ρη; καλλίτερη.

ΐίί
Ίδές χωρίς νά τό γνωρίζη γύρω του νά θη- 

Ιοαυρίσης αγάπη μεγάλη, καί σέ αύτο νά κλίνη 
kill νά θροή ή δάφνη σέ θεϊκήν αύρα.

$'1'
Σέ τόση έλπίδα γιά σένα, ώ άχαρη 1 »'/.Ί» Ρν« 

[μονάχο καλό βλέπω, καί πολύ ελεεινό, μακρυα 
κζοΰσα καί δέν είδα τό λείψανό του.

55
Σπ;> κυρία StiUrt Μακρϊ}, κόμι/άσα Ξο/.α>μαϊ·, 

γιά τι> Οάιατο τοϋ ίιδτλφοϋ ιιμ. )
ΊΙτανε ακίνητος ό αδελφός σου, ολόλευκο; το 

πρόσωπο μέ τήν ύστερη χλωμάδα. Σί' κλαίοντας 
τ ΰ φιλούσες τό στήθος, ποΰ προτητερα για σε 
εζ.αιε άπ’ αγάπη.

$14·
Ώς τόσο, ήσυχος τήν όψι έπήγαινε στες α/- 

χάλες τοϋ Πλάστου, καί τήν εύλογημενΐ| ψυχή 
την ακολουθούσαν ή αρετές, που σάν εςοΰσε 
στήν καρδιά είχε.

Έτρεςαν αμέσως άπό τά αιώνια λημέρια να

1) Ό Στυλιανός Μαρκορδς ήτο αδελφός τοϋ ποιη-
τού Γερασίμου Μαρκορά. Κατεγίνετο καί αΰτος εις 
τήν ποίησιν καί είχε γράψει είς τήν δημοτικήν ποίημα 
τό όποιον ήρεσεν είς τόν Σολωμόν. _ ,

’Απίθανε τή 29 ’Απριλίου τοΰ 1852, μετά το 11α- 
®Ζ.α καί ό Σολωμός ευρίσζετο είς τήν εξοχήν, διότι 
Λ/,ε τήν συνήθειαν οσάκις ή πόλις Κέρκυρας ιίορυ- 
βώδώς έώρταζε, νά καταφεύγη είς φιλήσυχα μακρυνα 
|U!QY|

2) 'ό Διονύσιος Μακρής ήτο αδελφός τή; Στυλια- 
'ΈΜακρή, συζύγου τοϋ Ροβέρτου αδελφού του ποιη- 
'Οϋ, άπό άλλην όμως μητέρα, δήλα «ή ά.το την νομι- 
,Ιών σύζυγον τού πατρός τοιι·

ιόν ανταμώσουν τά παιδάκια σου, με παιδική 
άναγαλλία σι.

Αυτός τά έδέχειο μέ Ανοιχτές άγκάλε:, άλλα 
βλέποντας στή ρόδινη θωριά των τη θτοριιί 
σου, έσυγκινήθηκε καί έδάκρυσε.

56
Srn ίΐάταιιι τοΰ //”>'' ■

ατ ότ.',/ςεωτιχίς ρίμες)
Έχόνετο μιά λάμψη καί άτελείωτη μελωδία 

στό μέρος τοΰ ουρανού, ποΰ ανέβαινε. Αλλά 
άπό εκεί, ποΰ έφευγε, άκοΰετο αρμονία άπό Λυ
πητερέ; φωνές.

’Ίέδωκα μιά εΰσπλαγχνική ματιά έδώ κάτω, 
γιά τό θρόνο, ποΰ άδειασε. Σάν πήγαινε στόν 
ουρανό άναγαλλίαζε, ποΰ έβλεπε νά τόν ακο
λουθούνε χορός άπό κάθε λογης άγιε; άρετε:.

>«■
«Έλα, νά σέ άσπ ωθούμε· έλέγανε τρεϊς 

ήχοι ενωμένοι εί; ένα, καί, χίλιες φωνές ξανά- 
λεγαν : Έλα!

’Έλαβε τόν άσπασμόν καί έλαμψε σάν αυγε
ρινό άστέρι. Κανένας μιτροφορεμένος δεν «λαμ
πύριζε μέ ωραιότερο φώς.

57
ΊΙ '/.άκΐ'ί>ος.

Έχαιιογέλασε ή φύσις καί, νά, η Ζακυθος 
έποόβαλε άπ’ ιήν ωμορφη άγκαλια των κυμά
των. Νά, τά αιθέρια πνεύματα στεφανωμένα 
από μυρτιές έφυγαν άπ’ τά λημέρια της Α
φροδίτης.

Κάθε μέρος της άπό όι.ιορφιά στολίζεται. Με 
τό ωραίο χαμόγελο δέν ύψο.θησαν > τα βουνά 
χλωμά καί δύσβατα. Και ή αμμουδιά και τ α
πότομα γκρεμνά είναι στολισμένα με πρα ηναδα.

Έκάθησαν σέ λαγκαδιές, έσήκωσαν το κε- 
ιράλι τά βουνά καί σέ στρώματα απο τριαντά
φυλλα καί αμάραντα μουρμουρίζοντας τρέχουν 
τά νερά. , . , „

'() Σκοπός έσηκώθηκε τελευταίος και θεω-



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ρωντα; ί:ιι> ψηλά τον μυριόμορφο κάμπο, είδε 
τί μπορεί καί δύναται νά κ ίμη ή φύσι·.

58
'Η <ϊγν·>τηί.

(μέ ΰττο/ϊίωτιχέ; ρίμτς)
Μέσ' στό γλυκοχάραγμα, στό μυστικό περί 

βόλι ανοίγει ένα τριαντάφυλλο, κρυμένο μέσα 
στα η ύλλα πού ε’ναι σαν παρθενικής ντροπή 
πέπλος.

■51?
Ανάμεσα άπ αύτά λιγάκι προβαίνΐΊ καί κ ι 

θόρια τοΰ ουρανού δροσ ,ΰλα δροσίζει, καί μό

A Ν Τ ί

Η ΜΕΤΩΠΗ ΤΟΥ ΓΑΡΘΕΝβΝΟΣ

Νέον τμήμα τής μετώπη; τοΰ Παρθενώνας 
πρόκειται νά προστεθή εις τό έν τώ Βοετανικώ 
inn'·αί<;> ύ.’άρχον. Έδωρήθη υπό τοΰ κ. Μπο- 
τερελ. Παριστάνει τήν κεφιαλήν καί τό. θώ
ρακα ενός ίππέος καί τήν κεφαλήν ώό; ΐτπου 
ευρισκομένου όπισθεν του. ΊΙ κεφαλή τοϋ 
ίππου είνε πολύ καλά διατηρημένη. Τό ύπό 
λοιπον έχει φθαρή υπό τήν έπίδρασιν τοΰ 
βρεττανικοΰ κλίματος. Τό τμήμα αυτό τώ 
1771 εί; Άγγλο; άρχαιοτώλης τό άνεϋρε με
ταξύ άλλων τεμαχίων αναγλύφων. Έκτοτ-- πε- 
ριήρχετο εϊ; διαφόρου; χειρ <; ώ; άγνωστου έ- 
ποχής άρχαιότης, έ.τί δέκα τηρίδας δέ ήτο θαμ
μένων εϊ; ένα κήπον χωρίου τής κομητεία; 
τοΰ Έσσαξ-

*
NEON ΗΜΕΡΟΛΪΓΙΟΝ

Εί; τό ’Αμερικανικόν Ιίογκρέσ ιον Ετεβλήθη 
οχέδιον μεταρρυθμίσει»; τοΰ ήμερολογίου, 
όνομισθέ , «ΊΙμερ >λ ίγιον τή; «’Ελευθε
ρία.» καί τό όποιον έχη τό χάρισμα τή; άτλό- 
τητος.

Τό έτος Οιι διαίριΐται εϊς 13 μήνας ι·ξ 28 
ημερών έκαστος, ήτοι έκ 4 έβδ ιμάδων. "Ε'.α
ητός μην θα άρχ'ώ) άπό .ή; Δευτέρας. Ηά 
ε’νε οδτω εκ 304 ήμερων έκαστον. ΊΙ πρώτη 
ημέρα τοΰ έτους δέν θά ανήκη είς ούδένα 
μήνα, θά μένη είς ά.τομόιωσι.·, θι'ιιί ,,·· ή το α- 
κοσίοστή εξηκοστή πέμπτη ημέρα ή απαραίτη
το; πρό; συμπλήρωσιν τοΰ ηλιακού έτ υς. Κατά 
τά δίσεκτα έτη θά προστίθεται μία ενδιάμεσος 
ήμερα μεταξύ τής τελευταίας τοΰ Φεβρουάριου 
καί τή; πρώτη; τοΰ Μαρτίου.

Κατά τό «ΊΙμερολόγιον ιής Ελευθερίας» αί 
ημέραςτή; έορτή; καί αί επέτειοι συμπίπτουν. 
Οδτω <ί γεννηθεί; τήν Τρίτην, θα έ’ρτ.ζει τά 
γενέθλια πάντοτε τήν Τρίτην. II Μεγάλη Ηα 
ρασκευή θά συμπίπτη τακτικώ; τη ’ .■ Μ <ρ 
τίου καί τό Πάσχα τήν 7ην κ7.π.

Πλεονεκτήματα: (Ιλήν τή; άτλ αητός, Π.<

50

λ’ς τολμάω νά φιλήση τά φύλλα ό «κγνότερος 
έρως τοΰ Ζεφύρου.

Εκεΐιοςποΰμέ αυτό στολίζει τήν αθώα 
μη, θά φα'ή μέ τήν όψ πανιασμένη ατό τήν 
παρθενιό. «>ΰ -.ίσον ίγαπάει ό πρώτος έρωτας 

ΐΚ·
Απ’αύτά τ ί τριαντάφυλλο έπλεξαν στεφάη 

οί άγγελοι όταν έφθασεν ή Παναγία στόν Πα
ράδεισο καί όλο; ο οϊ’ρ ινό; άναγαλλΓασε ύστερα 
άπ’ τό Θεό.

Μετάμ,χχσι: XII \ -1ΗΛΖ1Ι

ΛΑΛΟΙ

περιορίζονται αί έτήσιαι δαπάναι διά τή ν a 
δοσιν νέων ημερολογίων, χιλιάδων τόνιων 
χάρτου, χιλιάδων «ορών εργασία διά τού; τύπο· 
γράψου; καί βαρέλια μελάνης.

¥
Η ΝΕΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑ

ΊΙ «Jazz band», τό νέον είδος ορχήστρα? 
κατέκτησε τό Παρίσι.Άποτελεΐται άπό μαύρουςι 
άπό ένα «μ.τάνζο» (είδος μανδολίνου, τό κατώ
τερον μέρος τοΰ οποίου είνε ένα .ταμπούρλο 
άπό ένα πίφφερο, άπό αρκετές... κατσαρόλτ; 
χάλκινες, άτό ντέφια, καστανιέτες, κουδούνια 
ζωων,ά ιό σφυρίκτρας αυτοκινήτων καί άπό σει
ρήνα; ατμόπλοιων. .

Η ορχήστρα αυτή προκαλεΐ ένα αρμονικό» 
θόρυβον, λέγουν οί άτούσαννες, σπανία; καλλι
τεχνική; άπολαύσεως ! Όταν τά παίζόμενα κομ
μάτια φθάνουν εϊ; τό φόρτε, οί μουσικοί αυ
ξάνουν τήν κακοφωνίαν, θρυμματίζοντε; μέ.... 
σφαίρα; περιστρόφου στήλα; πιατέλων τοΰ καφέ'·

Το «Ματέν», περιγράφον μίαν τοιαυτην σι»· 
ναυλ'αν, αποκαλύπτει, ότι δέν πρόκειται περί 
νέου πράγμανος. Κατά τήν εποχήν τοϋ Διευ
θυντηρίου έκαμε θραΰσιν ή λεγομένη «νιαουρι- 
στικιή συναυλία». (Concert niiauiiquc). Οί θια· 
σώται τοϋ θορύβου έκλειαν τότε μέσα εις τό 
κλειδοκύμβαλού καμμιά εϊκοσαριά γάτες, τώ» 
οποίων επρόβαλλαν μόνον τά κεφάλια. Εί; κάθι 
πληκτρον ήτο προσηρμοσμένον έλασμα, τό ό
ποιον γ-εντοΡσε τήν ουράν ενός άπό τού; γά
τους. Γά ούρλιάσματα τών βα ιανιζομένων αι
λουροειδών άπετέλουν τήν συναυλίαν.

¥
Ο "ΓΛΑΥΚΟΣ,.

Εί; τό έν Μιλάνω θέατρον «Λυρικόν» έπαί
χθη τρίπρακτο; τραγωδία Ελληνική; υποθέ- 
σεως, ο «Γλαύκος», έργον τοΰ Ήρακλέουί 
Αουιτζι Μορσ,λλι. Ό μύθο; τοΰ Γλαύκου λόχε 
διάφορου; μορηά;. ΊΙ άπλουστέρα είνε αυτί)

Ο ί λαΰκος, αλιεύ; τή; Βοιωτίας, ό όποιο

βχενείς τάς φλέβας του τόν ϊχ ώρα τών θεών, 
βλέπων ότι οί ίχθεϊ; τού; όποιου; άιέσυρε διά 
jjjv δικτύων του, τοποθετούμενοι έπι τινων 
χόρτων, προσελάμβανον μεγίστην ζωηρίτητα 
χά έπήδων είς τό ύδωρ, εφ ιγεν εκ περυργ.-ί >; 
U τών χόρτων εκείνων. Ύπ ι τι κράτος μι> 
οτηρ ώδου; μέθης έ τήδηόε καί αύτός ει; τήν 
θάλασσαν καί καί κιτέστη θαλάσσιο; θεο; μέ 
μεγάλην λευκήν γενειάδα και οφθαλμοί’, κυα 
νοΰ;, ευκινήτου; ώ; τά κύματα. ΙΙυάσθη κα- 
πόπίν τή; νύμφης Σιύλλης ή όποια δέν τοΰ 
εδωσε προσοχήν, άλλά διά ν’ άποφύγη τό; ενο
χλήσεις του κατέφνγεν είς Σ κέλιαν. Ό Γλαύ
κο; Ιζήτησε τήν συνδρομήν τής Κίρκης, ή ο
ποία συμπαθήσασα τόν Γλαύκον, μεαβαλλε τήν 
οκληράν νύμφην εί; κήτος. Άλλ’ ό μύθος με- 
τιβλήθη καί έπλουτίσθη. Κατά τινα εκδοχήν, <ι 
Γλαύκος έλαβε μέρ ·ς είς τήν Άργοναυτικήν 
εκστρατείαν καί μάλιστα ήτο πιλότο; ιή; «Άρ- 
ΥΟϋς»- ,,, - a ·ι

ΊΙ παράσταοις τοΰ «I λαυκου» απειελεσε 
θειτρικόν γεγονός καί αί εφ ημερίδες έδι μοσί- 
ευσαν μακράς κριτικά; περί τή; άρχα,.,πρεπονς 
ιιύιής τραγωδίας.

¥
ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΙΣΤΟΥ

Είς έκ τών μεγαλειτέρων κ'.ειδο u ιβα .ιπτών 
τοΰ κόσμου είνε καί ό "Αγγλο; Μάρκ Λμ- 
βουργ. ίϊρό τινο; είς Μπρ ίϊτων εϊς μίαν συ
ναυλίαν του καθ ήν ώραν έξετέλ.ει, έν μεσφ 
θρησκευτικής σιγής, εν βάλ. τοΰ Σ ιπέιγήκού 
σθη κρότο; Ισχυρός. Τό πιάνο είχεν ύποστεϊ 
βλάβην. Τό άκροατήριον άνεστατώθη. Ο κλει- 
δοκυμβαλισιή; κατελήφθη άπύ άπελπιτίας.

Αίφνης, άπό τό βάθος τή; αιθούση; ύψώθη 
μία φωνή. Είς κύριος αμέμπτου περιβολή: προ- 
σεφέρθη να έπανορθώση τήν βλάβην. 11το εί; 
παλαιό; έργοστασιάρχης κλειδοκύμβαλων. Ε- 
τέθη πάραυτα έπί τό έργον. Μετά έν τέταρτον 
τής ώρας ό Μάρκ Άμβουργ έπανελάμβανε τήν 
έκτέλεσιν τοΰ βάλς, έν μέσφ ζωηρών χειρ ’κρο
τημάτων.

*
ΧΚΕΨΙΣ TOY OYlAiarOZ

Άπό τό βιβλίον τού Άμερικαν >ΰ προέδρου 
•Ό άνθρωπισμός», άποσπώμεν την έξη; αλή
θειαν :

»ΊΙ άτομικότη; χάνεται άπό τή. στιγμής πού 
ό άνθρωπος υποτάσσεται εϊς τήν μόδαν ή εις 
τήν γοητείαν τή; εφήμερου φήμης—δημιουρ
γήματα μιάς πλαστή: κοινωνίας ά ιό τήν οποίαν 
λείπει εντελώς ή ειλικρίνεια. Κανένα; άνθρω
πο; δέν είνε ειλικρινής, όταν δοκιμάζω διαρ
κώς νά μόρφωση τη ζωή του σύμφωνα μέ τήν 
ζωήν τών άλλων».

ΓΛΠχΣΟΛΟΓΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Στίχοι άπό νέον ποίημα τοΰ κ. Ιίαλαμά, φέ- 

ρον τόν τίτλον; «Λουλούδια, Καρποί, I υναϊκε;, 
ιό τραγούδι μου».

Ί’ι.ΰ Μάη τά κερασομοζεματα γιορτάσια 

κιί σώ χαμό σ ι; πρ >σφε(?τ ι δρο.ιολικέρια
μιά αραπιά άργειι ννη Γιτ' τ ώ; άρχαίου; 
ύιιβισιρι άστραποΟιίμιρη — π'·ΰ πάει;

Ατό ποίηιια τοΰ κ. Μ τεκέ, περιγρ ίφοντος 
λουτρ όν
Ινιύ | ιτ στ’ ά τ ζ έ μ ι κ α χαλιά >ρεόγ’ ή φ α ρ ό ι ιί· 

(του φτίρνα 
γιατ'ήρι>:’. ί| ώρα τού λουτρού καί τρέχει νά ραντισμ 
ιΓ ά ·α,ίιζά ιιυοιυΰικά τή σ u μ ακ ια τή στέρνα.

II ιρακαλεΐτ ιι 'ι ποιητή; νά συνοδεύση και 
μέ σχ/ιλια τού; στίχους του, διά νά μή χάνων 
ται τόσον υψηλά ποιήματα. . .

ΓΕΛΩΤΕΣ
Άπό χριοογράφημ·'. τοΰ Mt. εϊ; τόν « Ελ. 

Τύπον»; 1’α μίτιατοΰ κυρίου γίνονται ο>; 
τ σ ί ν τ ι <ρ α.»

— Ά.ι·> περιγραφήν τών ’Αθηνών υπο της 
Ειρήνη; τή;’Αθηναίας, εϊς τήν « Ενωσιν»;

«ΊΙ Άκρόπ ·λις έχει ό’ι,υν ά π α υ δ ι σ μ ο ΰ,ή 
θάλασα γεμάτη χολή άτειλεϊ νά ελθη πρό; συ- 
νάντησίν μας, ό 'Υμηττός φωηά, οί λιίφοι χρυ- 
σο ιράσ νοι σκ α ο α β α ΐ ο ι στί; πτυχές·ξ α ν 
θ ο ΰ β ε λ ο ύ δ ο υ». *"

— Άπό μίαν άλλην περιγραφήν τών νυκτό
βιων Αθηναίων τοϋ Φορτούνιο εις to « Εμ 
πρός»·

«Τό ρουμτί ιραθάκι τής σουμτρέττας μα'.α- 
κ.όνι'ΐ, τά πρόσωπα κ-ίβ ινται είς τεμ ίχια ως 
μ π <ι λ κ α β ά δ ε ;».

Άπ.’ι έ.τιστολήν τοϋ γλωισοδιδαικάλου Ί’ι- 
λήντα πρός τ ιν Πρωθυπουργόν'

«Άιτιπροσώπευουνε τήν έ.τοχή της φυλής 
π τ ά μ ε λ λ ο ύ μ ε ν α τών αιώνων .. . ».

Ό περίφημος Σ τ α μ. τοΰ «Νεολόγου». ώς 
γιωττΰν, γράφει τά κομψότερα καί χλιαρώτερα 
Ζρ,,ν ιγραφήματα. ’Ιδού ι’ι.τοσπάσματα θαυ 
μάσια :

« Γά κεραμίδια ή ιχισαν νά χύνουν ασυγκρά
τητα.. . δάκρυα». \ιά τόν χρονογράφον βέβαι-ι.

Ό ίδιος είς άλλο χλιαρόν χρονογράφημά του'
»ΊΊ ζάκχαρις κλείεται από σήμερον εί; χ α - 

ρ έ μ ι ο ν ».
Ό ίδιος ώ; καλλιτεχνικό; τ όρη κριτικός μέ 

νέαν μάσκαν, ώς «Περαστικός»'
«Έτρωγες μουσταλευριάν καί ηγάλλεη ως 

νά έβλεπες θαλασ ;ογρ ιφίαν τ >ΰ κ. Ν. Καλο- 
γεροπούλου».

Καί παοακάτω ώς χαριέστατος κοινωνιολόγος·
«ΊΙ σύγχρονος Άτθ ; είν,ε γάτα πάσχουσα 

άπό κινάγχην (I !)· , ,
Περιγραφή σεληνόφωτος απο τον .οιον
«Ό έρως αγαπά τό φεγγάρι, όπως η γάτα 

τί ψάρια».
Καί έίακαλουθεΐ ιχθυολογιών. _
«Κυττάζω τήν θάλασσαν γεμάτην άσήμ·. ,Ια 

ψάρια έχουν τρελλαθή καί πηδούν εϊς τήν επι
φάνειαν». , Ζ

Εί; άλλο χρονογράφημα τοΰ ίδιου'
■ Κυφοί έστησαν όρθιοι ώ; μακαρόνια».

'Αλιεύς.

Μ



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Πρόσκοποι 'Εθνομάρτυρες.— <>i δάκτυλοι. ώ Ι’ιοΰ- 

in καί ή ιιοννελος. Mui κ.τιστολή π.’.ΰ -V-v έ- 
σαίλη - ’Ιταλός 'Αρχάγγελο.-. — "Επίτροποί, 
ΰποεπιτροπαί, παρεπίτροποι.—100 βιβλία, 100 
σιλίδες, 100 συγγραφείς — Διαφημιστικά διη
γήματα. — ’Εθνικόν θέατρον νν σχι,δκ.ι — Τά 
άσεμνα περιοδικά — 'Αστυνομία καί Ίαλο- 
λογία.

ΙΣ ιήν ά'λυσσον τών ώ 
ποιητών άς διέπραξαν έν 
Μικρά Άσίφ οίΤοΰρκοι καί 
έν τή Ανατολική Μακεδονία 
οί σύμμοχ. ί των Βούλγαροί, 
εϊς τό μαρτυρολογίο .· τών 
εύγενοιν Ελληνικών Φυμά
των, περιφανή σελίδα ήρω 
ϊσμοΰ έγραψαν διά τοΰ ό 
νάματός των οί πρόσκοποι 
Τούρκοι ουνέλαβον 40 μι

κρούς προσιόπους επειδή είχον πρ ισφέρει υπη
ρεσίας εις τάς Ελλ. άρχας καί έζήιησαν παρ’ 
ενός έξ αυτών νά ύβρίοη τήν Ελλάδα. Τό γεν- 
ναΐον Ελληνόπουλο είς άπάντησιν έμόρφασεν 
ειρωνικώς καί έφονεύθη αμέσως. Ο, άλλοι πρό · 
σκοποί όχι μόνον ήρνήθησαν καί αυτά νά υ
βρίσουν τήν πατρίδα των, άλλ' ήρχισαν νά ψί- 
λουν έν χορώ τόν ’Εθνικόν "Υμνον. "Ολοι έ- 
σφάγησαν έπί τόπου. Τοιοΰτο; ηρωισμός, τοι- 
αΰτη περιφρόνησις πρός τόν θάνατον, τ ιιοΰτον 
θάρρος έκ μέρους μειράκιων άτέν ιντι αίμοβό - 
ρων θηρίων, τοιαυτη αύταπάρνησις χάριν 
τής ΙΙατρίδος δέν είναι εφάμιλλος τών μαρτύ
ρων τών πρώτων χριστιανικών χρόνων, τών 
Ιερολοχιτών, τοΰ χορού τοΰ Ζ «λόγγου, τοΰ 
δαυλού τού Καψάλη, τής μονής τ.,ϋ Άρζαδίου;

Είς τούς τεσσαράκοντα προσκόπους τού Λϊ- 
δινίοι·, τι ύς εφήβους εθνομάρτυρας, προσήκει 
λευκή νά στηθή αναμνηστική στήλη όχι μόνον 
εϊς τόν τόπον τού μαρτυρίου, άλλά καί έν Άθή- 
ναι.. Άς άναλάβουν τήν πρωτοβουλίαν οί συ
νάδελφοί των πρόσκοποι τών ’Αθηνών.

"<),τι δέν κατόρθωσαν τό Άνώτατον Συμ
βουλήν τώι Πέντε καί τό Συμβούλων τόν Δέ
κα—δέν πρόκειται περί δακτύλων, αν καί δρά 
ή διπλωματία — τά έπέτυχεν άντιστάσεως μή 
ούσης ένας ποιητής, αεροπόρος καί ταγματάρ 
χης. Ό Γαβριήλ Δ’ Αννούντσιο. Κατέλαβε τό 
Φιοΰμε καί κρατεί έν συγκινήσει μίαν Ευρώ
πην καί έν άνησυχία μιαν 'Αμερικήν. Συμβού
λια, διαβούλια, έπιτροπαί,συναντήσεις έκ μέρους 
τών ’Ισχυρών έπί μήνας. Αύτός μέ ένα μονύε- 

λον, ένα τόμον τή: «Νηός»,ένα μοτέρ καί τήν 
εφεδρικήν σπάθην του έλυσε- εις μίαν ημέραν 
τόν Γόρδιον δεσμόν. Ιο Ί’ιοΰμε έχει δυστυχώς 
αποκλεισθή. Διαφορετικά, θά τοϋ έγραφα:

«’Ένδοξε ίππότα !
Εις "Ελλην διανοούμενος σοΰ σφίγγει τό γαν- 

τωμένο χέρι. ΊΙ Θράκη ονειροπολεί ένα Λ’ 
Άννούιτζιο. Ημείς ίχομεν έτα. . Ματσούκαν 
άχρησιμοποίητον. Είς τήν ποίησιν ό συμβολι
σμός είνε σχολή. Είς τήν πολιτικήν, τί νά είιε; 
Συ όστις συνέλαβες τόσα; υποθέσει; μυθιστο
ρημάτων, είς τήν ΰπόθεσιν τού Ί’ιοΰμε διετά- 
χθη ή σύλληψί; σου. Άλλά κανείς δέν τολμά, 
το μυθιστόρημά σου γίνεται ιστορία. ’·> |’α- 
βριήώ κατόρθωσες νά γίνη ο ’Αρχάγγελος 
τοΰ Ιταλικού ιδεαλισμού... Χαΐρε !»

Αί περίφημοι πολυμελείς έπιτροπαί, ύποε- 
πιτροπαι καί παοεπιτρ ιπαΐ τής 'Εκατονταετη
ρίδας κοιμούνται νήδυμον. Εν τούτοις διετυ- 
πώθη από κά ιοιον επίτροπον ή φαεινή ιδέα νι'ι 
κρημνισθούν τά ΙΙαλαιά 'Ανάκτορα καί νι'ι ά- 
νεγερθή είς τήν θέσιν των έκκλησία. Ή πρό· 
τα·’ΐς δεν εινε άτλώς άσκοπος, άλλά καί απρε
πής, Είς τά Ανάκτορα αυτά έστεγάσθη ή Βα
σίλεια έν Ελλάδι, συνεκέντρωσαν δλην τήν 
πολιτικήν καί κοινωνικήν ζωήν τής πρωτεύον- 
σης, εινε κτίριον ιστορικόν. Ναός δύναται νι'ι 
άνεγερθή καί εί; άλλο μέρος. Τά ΙΙαλαιά 'Α
νάκτορα δυνανται νά χρησιμοποιηθούν ώς 
Μουσεϊον Ιστορικόν, έθνολογικόν καί καλλιτε
χνικόν.

Εγνώσθη πρός τούτοις, ότι παρηγγέλθησαν 
εις εκατόν (!) συγγραφείς εκατόν έκατοντασέ- 
λιδα βιβλία σχετικά μέ τό έκατονταετές διά
στημα 1.821 — 1921. Καί όμως όχι ολίγοι γνω
στοί συγγραφείς δέν έχουν εϊδησιν. IΙσιοι νά 
εινε οί 10θ συγγραφείς τής επιτροπής; Φίλοι 
καί όμόφρονες μόνον ;

Αλλα καί κατ άλλον τρόπον ύπεστηοίχθη- 
σαν οί λόγιοι τής κλίκας.

'II δ αφήμισις τών εντόκων γραμματίων—ή 
πρώτη έν Ε-,λάδι συστηματική Άμερικανίζουσα 
ρεκλάμα—μετά τήν καλλιτεχνίαν, έπεξέτεινε 
τήν δράσίν της καί είς τήν’φιλολογίαν. Έ- 
κρίθη καί το διήγημα ως πρόσφορον μέσον νά 
έςυπηρετήση τόν σκοπόν τής δ.αδόσεω; τών 
γραμματίων καί άνετέθη είς γνωστούς καί ά
γνωστους λογίους ή σύνταξις διαφημιστικών 
διηγημάτων καί χρονογραφημάτων έπ’ αμοιβή 

αρκούντως ικανοποιητική.

Μεγαλοπρεπή σχέδια διατυπιιΰνται άπό τίνος 
διά τήν...άναγέννησ·ν τών γραμμάτων καί τε
χνών. Μετά τά αναγνωστικά βιβλία, ιδρύει το 
Ύπουργεΐον τής Παιδείας ’Ακαδημίαν. Πριν ή 
όμως διοριστούν οί 'Αθάνατοι, ετοιμάζεται 
καί ’Εθνικόν θέατρον. Συνεστήθη έπιτροπή 
πρός μελέτην ά ιό τούς κ.κ. Κ. Χατζόπουλον. 
[. Ααμβέογην καί τόν ηθοποιόν κ. Ν. ΓΙαπαγε- 
ωργίου. Οί δύο πρώτοι κατήντησαν ώς είδος 
μαϊνδανοϋ. Καί τοιουτοτρό τως_ δύο μεγάλα ό - 
νειρα τών περασμένων γενεών, ’Ακαδημία 
(όρα Ι’αγκαβήν) καί ’Εθνικόν θέατρον (δρα 
Άντωνιάδην) επανέρχονται είς τήν ζωήν. Ηι 
ΰπενθυμίσωμεν έν τούτοις τό Γαλλικόν ρητόν 
I’ns trop dez.ele καί διάνα έννοηθώμεν καλλίτε
ρο»·, το άρχαΐον : Σπεύδε βραδέως. Καλή ή Α
καδημία, ακόμη καλλίτερον τό Έθν. θέατρον, 
άλλ’ εκείνο τό όποιον δέν βλέπομεν εινε οί 
κατάλληλοι άνθρωποι. "Αν τούς άνακαλύψουν 
οί άναλαβόντες τήν ϊδρυσιν 'Εθνικού θεάτρου, 
θά είνε άξιοι έθνικής ευγνωμοσύνη: καί ά- 
ποζημιώσεως έκ τοΰ Δημοσίου Γαμείου δια 
τούς κόπους των.

'Επιδημία εβδομαδιαίων περί ιδικών ένέ- 
σκηψεν είς Αθήνας καί οί Αφελέστερος ήρω- 
των πώς συνεβιβάζετο ή πληθώρα αυτή μέ 
τήν η οβεράν ύπερτίμησιν τών τυπογραφικών. 
Τά περιοδικά αυτά ήσαν, άπλυύστατα, άσεμνα 
καί ιός έκ τούτου ή μεγάλη διάδοσίς των, άλλά

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΣΟΫΡΗΣ

ΙΙΕΘΑΝΕΧ εν τή ϊ- 
διοκτήτω έν Νέω Φα· 
λήριο έπαύλει του, τή 
δωρηθείση ύπό όμο- 
γετών, ό σατυρικός 
ποιητής Γ ε ώ ρ γ ι ο; 
Σ ο υ ρ ή Κατόπιν 
γρίππης έξ ής υπέφ,ε- 
ρε κατά τόν χειμώνα, 
εί/ε πάθει έκ πνευ- 

μονικοΰ εμφυσήμαιος, καίτοι δέ έφαίνετο υγιής 
κατόπιν αιφνίδιας προσβολής άπέθανε τή 26ϊ] 
Αύγούστου.

'Ο Ι’εώρ,ιο; Σουρής ήτο ό δημοφιλέστερο; 
"Ελ/ην σατυρικός -,-οιητή;. ΊΙιο ή πραγματική 
έκπροσώπησις τοΰ Ι’ωμηοϋ, τόν όποιον απεικό
νισε καί άκηθανάτισεν είς τούς 35 τόμους τής 
όμωιύμου έφημερίδος του. Καί άποτελεί μονα
δικόν έν τω κόσμοι ιραινόμενον, ή έκδοσις έπί 
τρεις συνεχείς δεκαετηρίδας εμμέτρου όμοιοκα- 
ταλήκτου έφημερίδος ύπό ενός ποιητοϋ συντασ- 
σομένη: καί ταρακολουθούση; δλην σχεδόν τήν 

καί ή μεγάλη διαφθορά ήν διωχέτευον είς τήν 
νεαράν ιδίως ηλικίαν. Τά περιοδικά αύτά συνα- 
γωνιζόμενα είς ρυπαρογραφί ιν είχαν καταν,τήση 
κίνδυνος τής ηθικής. Ευτυχώς έπενέβη ή Α
στυνομία, ήτις θ’ άσκή εφεξής έλεγχον τών 
περιοδικών αυτών πρό τής κυκλοφορίας των. 
Τοιουτοτρόπως θά απαλλαγή ο περιοδικός 
Τύπος άπό μίαν ασχήμιαν. Α'ότι τά πρός δε- 
καρολογίαν έκτυπούμενα είς 15000 περίπου 
αντιτύπων φύλλα, είς τά όποια συνηντάτο συρ
φετός συρραφέων καί άντιγραφ'ων, αυτοκλή
των συνεργατών ύπό ψευδώνυμα ή τά άσημα 
ονόματα των άπό τά πέρατα τών επαρχιών και 
διενηργεΐτο συγχρόνως έρωτική αλληλογραφία, 
δέν ήσαν μόνον σόκιν, άλλά καί ανούσια. Διότι 
τό σόκιν όταν είναι έξυπνον καί καλύπτεται διά 
διαφορουμένης έκφράσεως ή χαρίεντος υπαινιγ
μού είνε άνεκτόν. Άλλ’ ή χυδαιολογία,τό αναι
δές σκανδαλώδες, ή άπόρριψις καί αυτού τοΰ 
φύλλου τής συκής προξενεί μίαν συχαμερότητα, 
εκτός τής διαστροφής ήτις έπέρχεται είς τό πνεύ
μα καί τήν καλαισθησίαν τών άναγνωστών. 
Μίαν σύστασιν έχομεν μόνον νά άπευθύνομεν 
είς τήν Αστυνομίαν. Νά μή έφαρμόση τό λη- 
φθέν σωτήριον μέτρον μόνον τώρα είς τήν 
άρχήν. Άλλα διαρκώ; νά άγρυπνή καί νά έλέγ- 
χη αύστηρότατπ πάσαν απόπειραν διαφθορά; 
καί ηθικής καί πνευματικής διά τής μεθόδου 
τοΰ εντύπου, είτε είκονογραφημένον περιοδικόν 
είνε, ε’ίιε σατυρική έφημερίς, είτε κομψόν βι
βλίου, είτε δεκάλεπτος φυλλάδα.

ΔΑΦΝΙΧ

πολιτικήν καί κοινωνικήν κίνησιν.
Ή σατυρική ποίησι; άπό τής άπελευθερώ 

σεως τής Έλλάδο; έσχεν ολίγους, άλλ’ ικανού; 
αντιπροσώπους. Ο Αλεξ. Σοΰτσος ως πολιτι
κό; στιχουργός, ό Λασκαράτος, ό Σοφοκλής 
Καρύδη:, δστις μέ τύ «Φώς» ύπήρξεν δ προ- 
άγγελος τοΰ Σουρή, ό Ήλία; Συνοδινός έν 
Πάτραις έπέδρασαν διά τής ορμητική; σατύ 
ρας των πολύ έπί τού δημοσίου φρονήματα;. 
Ό Σουρής ύπήρξεν ώς σατυριστής περισσότε
ρον άκακος έκείνων, λεπτότερος.Εϊρων, φιλόσο- 
φος.Δέν διέσυρεν υπολήψεις.Καίτοι δέ, από τη; 
έμ ρανίσεώς του δεκάδες διέρρευσαν ετών, μό
νον δύο νε.ίιτεροι άνε ράνησαν έχοντες ϊ 
διοφυΐιν σατυρικής στιχουργίας, ό Μελφέτας 
τοΰ «Ζιζανίου» καί ό Μανής. Άλλ’ άμφότερυΐ 
προηγήθησαν τού Σουρή είς τόν τάφον.

Τού Σουρή τό ποιητικόν έργον διαιρείται 
είς δύο χωριστά; περιόδους. Είς τό καθαρώς 
ποιητικόν, τό συγκεντρωθέν είς τόμους, γένι- 
κωτέρου ενδιαφέροντος καί τό όποιον κυρίως 
θά έπιζήση, καί τό δημοσιοφραφικον τό άπο- 
ταμιευμένον είς τόν «Ρωμηόν». Οί ξύλινοι η- 

S3



ΠιΝΑ'ΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ρ »β; Έΐ'ίουλή; κ <ί ΙΙερίκλί . «υζθ ν ι. >·'γ ς 
σκέτο.» ΰπήρξζν φωνογράφοι τή. λ·(ϊ-.ή: ψυ 
χ.ή; καί εύ ίυμολογ α:.

Γή; πρώτης περιόδου ή εμινεί'σι; κιΰ 
Σουρή εΐνε πλου σιωτέρυ, ή στιχουργ'α ά· ι· 
βλύζει ά<«τϊσχεν>ς, ή σάτσρα εΐνε ευφυής. Ό 
«4* ζσουλής φιλόσο ρο;» εΐνε μία σειρ < <<ΐ·το· 
τελών ποιημάτων, είςτά όποια δ.τό to φ.λο- 
.-πιϊ/μον ϋρος κρύπτεται ή βοθι,'τέρζ φιλοο ι- 
ιρία της ζωή;. Εΐνε ή καλλίτερα ποιητική ται 
συλλογή.

*Υ τεστηρίχθη ότι τοϋ Σουρή ίι οάτυρ ι ήτο 
μία πρόχειρος εφήμερο; χρονογρα φία, περί 
στρεφόμενη περί τά γεγονότα τή; έβδομάθος, 
χοιρΐς βαθύτητα ή φιλολογικήν ά;ίαν. Αυτό 
ζδύναται νά εινε άληθέ; δΓ Γίσα έγράφη ταν εί; 
τήν εφημερίδα του. ’Αλλ’ ε’ς τοΰ; τόμου; τών 
ποιημάτων του υπάρχουν ποιήματα σατυρικά 
άναμφωβητήπω αξία;. Επίσης αληθεύει ότι 
τά ποιήματα αυτά δέν εΐνε πολλά’, αν ύπολογι - 
σθή τό μακράν ποιητικόν στάδιον τοϋ ποιη 
τοΰ, όστι; μυριάδα: έγραιρε στίχων. Εσχάτως 
μάλιστα είχε κουρασθή.

'Ο Σονρής, σφυγμομέτρων τήν κοινήν 
συνείδησιν, έλυσε καί τό γίωσσικόν ζήτημα, 
ακολούθησα; τήν μέσην όδόν. Δέν ήνείχει > 
ύπερβολά;, και ίδίω. τοϋ; μαλλιαρού;. 'Έ
γραφε ίί.ιω; ώμίλει καί δι’ αύτό ήρεσκεν εις 
όλους.

* **
Ο ποιητής έ.φρυντισε νά μά; δώση έμμέ- 

τρως πάντοτε και χαριέ>τω —τήν αυτοβιογρα
φίαν του, τήν φωτογραφίαν ταυ, τό έπ τύμ- 
βιον'του διά νά απαλλαγή ζ.τό τήν εί; β 'ρος του 
κριτικήν τοϋ μέλλοντος.

Έγεννήθη εί; Σύρον τώ 1853 Νεότατος 
μετέβη εί; 1‘ωσσιαν διά να άσχοληθή εί; τό 
ι-μ.τόριον, άλλά ταχύτατα ε ιέστρεψεν εί; 'Α
θήνας. . ΙΙρχισε νά γράφΐ] στίχου; εί; εφημε
ρίδας. Ενεγράφη εί; τήν φιλοσοφικήν σχολήν 
τοΰ Πανεπιστημίου, άλλά κατά τάς διδακτο
ρικός , εξετάσεις αποτυχίαν εί; τά Λατινικά 
,<·ιερρίη)ί)η «μετά πολλών έ ιαίνουν».

, I Π - Απριλίου 1883 έ.έδωκε τόν «Ρωμηόν». 
Τό,τε/.ειταΐον ψύλλον έξεδόθη τή ΙΤ Νοεμ- 
βρίου 1918. Εξέδω/.εν έν όλφ 1142 φύλλα. 
Ιό τελευταΐον δημοσιειθέν έν αϋτώ ποίημά 
του εινε 4 τετράστιχα. Έρωτά τόν Ρήγαν 
Φερραϊον τί θα γίνη ή .Μ. ττερνίχειο; Αυστρία. 
Και παρωοω ν σιίχ.,υ; τ ·ύ Σολωμοΰ λέγε·, όπ 
εις ά;ιήντησιν «σήκωσε τό χ/ρ.» όχι βέβαια διά 
να την ευχηΟή^Κύκνείον δ ή Τι'μετρον τηΖε- 
γράφημά, σιαλέν πρός τον κ. ΐϊοωθυπουργόν 
έπί, τή καταλήψει τή; Σμύρνη;.

Οταν έθκσπίσθη τό Άριστεΐον τών Γραμ
μάτων καί Ιεχνών ό Σουρή; περιελήφθη εί; 
την πρώτην πεντάδα τών λ.ιβόντ· .ν αία·? τήν 
εποχήν δε τή; απονομή, τοΰ βραβείοι Νόμ.τελ, 
?ΐε Ί Ελληνική Κυβ.-όρνησις παρεκλήόη ν ά 
υπόδειξη,τον^μεγαλείτερ >ν τών Έλλή.ων ποιη 
Τών, ο Σουρη; υπεδείχθη. “Οταν τώ άπενεμήθη 

ο Αργυρού; Σταυρό; τ >ΰ Σωτήρυς, έσατΐ'ρισεν 
ίαιαόν ώ; Ίττότην. Άντιθάω; δέ, όταν Τό> 
άπενεμήθη ό Σταυρός τού Ιΐαναγίου Τάφου 
τόν ειδεχθή μετά πολλή; χαρά; καί συγκινήσεω- 

Τον 'Ατρίλιον τοΰ 1894 έώρτασε τήν δέκα, 
ετηρίδα τοΰ «Ι’ωμηοΰ». Ό εορτασμό.- άπέμει· 
νεν ιστορικός, άλλά καί ιίρκετά τροσ, δοιρόρος. 
II «Εστία» έξέδωκε τότε πανηγυρικόν φύαλον, 
ΊΙ Κυβίρνησι; άμα τή αναγγελία τοΰ θανιί· 

του τοΰ Σουρή τώ άπέιειμε τόν Ταξιάρχην — 
δ ατί όχι έν ιή ζωή ; — ιό δέ Δημοτικόν Συμ
βούλιου Αθηναίων εψήφισεν δπως μία Άδη. 
νοίκί| όδ ; τιμηθή μέ τό όνομα τού ποιητοδ 
καί δοθή δ ,.ρεάν ό τόπος τής τ> φής.

Στεφάνους κατέθεσαν ή Κυβέρνησις, ό Δή 
μος Άθηνα ων, προσιρ ονήσαντος τοΰ δημάρ
χου κ. ΙΤαΐ'η, ή Εταιρεία τών Θεατρικών συγ
γραφέων, προσφωνή ιαντος τού κ. Λιδωρίκη, ή 
ιη,ημερί; «Εμπρός» καί ή οικογένεια Κόρον. 
Λόγον επιτήδειον ε’ξεη ώνησεν δ σεβ. Μητρο
πολίτης.

* **
Δυο κυρίως είχε τά χαρακτηριστικά τή; 

πιιίησιω; τοΰ Σουρή. ΊΙ ευχέρεια τής στιχουρ
γία; καί η ελευθεροστομία. Ουδέποτε έγραψεν 
εί; πεζόν. Πολλοί ήπόρουν πώς δέν ωμίλει 
εί; στίχους. Τά λέγει δέ όλα ξάστερα, όπως ό 
Λριστοφάτ η.·, τοΰ οποίου καί μετέφρασε τάς 

«Νεφέλα;». Άλλ’ ή έλευθεροστομία του ·ςέν 
ήτο ωμή- ήτο παιγνιώδη;, αφελής, άνεξίκυ- 
κος, όπως καί ό ίδιος ήτ> αγαθό; μέχρι παιδι
κότητας.

ΙΗδιωτική ζωή τού Σουρή ήτο ήρεμο;, 
εντελώ; οικογενειακή. Οί δεσμοί ήσαν πάν
τοτε στοργικοί πρός τήν σύζυγον, τά τέκνα, 
του; φίλους. Το σαλόνι του, διαρκώς ανοικτόν, 
έδέχ/το τοΰ; εύ | νεότερου; λογίους, τά; δέ Ά 
πόκρεω διήρχετο άπαραιτήτω; άπό τό σπίτι 
του Σ >υρ ] όλο; ό μασκαρεμένος κό ιμο; τών 
Αθηνών. Γον «Ρωμηόν» έγραφε κατά Πέμ

πτην. Τήν ημέραν εκείνην τό σπίτι τοΰ ποι- 
ητοΰ έβυθίζετο εί; σιγήν.

Αύτό; ό σκορπ ζων τόν γέλωτα, ήτο σιω
πηλός, ήδιαφ ίρει δ ’ ό,τι άπετέλει διά τού; 
ά'λλου; ά.τιιλαυσιν τη; ζωή·. Εί; τούς χαρακτη
ρισμούς τ .υ ήτο έ.τι ραμματ κώτατο;. Ί( συνή- 
ί) ,; κριτική του ήτο «Άηδίε-, σάχλες».

IIτο πατριώτη:. Ολα τά εθνικά γεγονότα, 
εύχ iijtor ι η, λυτηρά, τον ευρισκον ύμντοδόν ή 
ελεγειατόν. II σάτυρα τότι- ΰπεχώρει εί; άκρα 
τον λυρισμόν.

φ **
’ Εχω μίαν περίεργον άνάμνησιν τή; γνω

ριμία; μας. Είχεν ίδρυθή ή «Εταιρεία τού 
περιοδικού τύπου». Τήν ά ιετέλεσαν οί διευ- 
θυνταί 11 περιοδικών καί έκ τών πρώτων έ- 
κλήθη καί ό διευθυντής τού -Ι’ωμηοΰ». ΙΙροσ- 
ήλθεν - ή πρώτη συνεδρίασις έγένετο τόν Τα 
νουάριοντού 1900 - είς τά γραφεία τή; «Ελ
λάδος». Εξηρευνήθη τό καταστατικόν μετά 

.,,λλά; συζητήσει;, ίδ.ω: δια τήν ύλΐ'.ήν ένί- 
ir/υσιν ό>; πρό; τά; δημοσιευ ιπι;. < > Σουρή; χω- 
|Uvo: είς τό επαν σφόριόν του, έσιώπα. ΙΙλ- 
jfv ή επίσημο; στιγμή , νά υ.τ >γρ <φή τό πρα- 
ζτικόν τή; ίδρύσεω; καινά καταβ ίλη έκαστος 
,,όν ιδρυτών 5 δρ ·,χ· διά τά πρώτα έξοδα. Ή
μουν ό συντάκτη; τοΰ καταστατικού καί ό τα
μία; τή: πενταδράχμου εισφορά;,τή; μοναδι · 
χής, διότι άλλα χρήματα δέν εί ο,τρά/.θησαν 
μέχοι. · σήμερον. 'Ο Σουρή; μ' επλησίασε ω; 
ιίιιελή; μαθητής προσερχόμενος ι'νώπιον τοΰ 
διδασκάλου καί μοϋ λέγει χαμηλοηιόντο;: «Μι 
ιγώ τί έχω νά κάμω ; Δέν δημόσιε.ι; ·> ίσ ιλογι 
εμού; τραπεζών». Τοΰ εξήγησα >τι καί εάν

ΤΑ ΑΘΗΝΆΓΚΑ ΟΕΑΤΡΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Ένας γάμος, -.ρν.γωζ'α Γερμανού Κα 
ρόλου Γιάκομπυ, κατά μετάφρασιν τού κ. Β. 
Άργυροπούλου. Ύπ.όθεσις θίγουσα τδ παγκό
σμιον πρόβλημα τή; συζυγική; τιμή;' σκηνι
κή πλοκή έντεχνος καί ά.5ρά. Ο: χαρακτήρες 
διαγράφονται μέ σαφήνειαν.ΊΙ τελευταία πρά- 
ξ·.ς έχει τήν πνοήν κλασικής τραγωοίας.

’Αγαθός κα’. τίμιος γαιοκτήμων ζή ήσυχα 
μέ τήν γυναίκα του κα’. τά μικρά παιοιά του. 
Ή γυναίκα του είχε παρασυρθ-ή, όταν ήτο ά 
κόμη κόρη, άπό ένα οιαφθορέα πρόστυχον, ?- 
στις έξακολουθε’ νά τήν έχη παρά τήν Βέλη- 
σίν της έρωμένην, έπισείων τήν απειλήν τή; 
άποκαλύύεω; τού μυστικού. Κα’. ένφ νυμφεύ
εται τήν άοελφήν της, τήν χωρίζει καί είς 
μίαν μοιραίαν στιγμήν αποκαλύπτει εί; τδν 
σύζυγον τά; σχέσεις του μέ τήν γυναίκα του. 
Τό τέλος έπέρχεται ραγδα’ον καί άβυσώπη- 
τον. Ή σύζυγος αύτο/.τονεΐ, ό σύζυγο; πνίγει 
τδν έραστήν καί εύθύς κατόπιν παραφρονεί. 
Αυτοκτονία, πνιγμός, παραφροσύνη — ή τρι
λογία τοΰ δλίθρου — συμβαίνουν εί; μίαν κα1. 
τήν αυτήν σκηνήν, ή δποία προκαλεΐ βαθυ- 
τάτην έντύπωσιν.

Ή ο. Κοτοπούλη ήτο ή άφωνος ήρω?ς τής 
περ’. αύτήν έκτυλισσομένης τραγωδίας τή; 
ψυχής. Δέν λέγει πολλά, άλλά^ ποια μεγάλη 
ψυχολογία άπητεΐτο διά νά άπΆιοη τά δυνατά 
συναισθήματα, τά όποια συνεκλόνιζαν τήν καρ 
διά τη; καί τδ λογικόν της, νά έξωτερικεύση 
τδ ψυχικόν μαρτύριον γυναικδς, ή δποία προ
σπαθεί επειδή άγαπά τόν άνδρα της, ν’ ά- 
ποκρύπτη τό σφάλμα της διά νά μή τδν χάση.

Ό κ. Ι’οζάν ώ; σύζυγος υπέροχος. "Ολον 
το έργον στηρίζεται έπ1. τού ρόλου αυτού. Τόν 
δ'.ηρμήνευσε μέ μεγάλην τέχνην κα1. δύναμιν. 
Ό κ. ΙΙαλαιολόγο; είς τό άντιπαθητινΛν πρό- 
σωπον τοΰ έραστού είχεν έπιτυχίαν άπό τά; 
ίλίγας. Ό κ- Μυράτ εί; τό σύντομον ρόλον 
του, ώ; σκεπτικιστή: Ρώσσο; έπαναστάτης, φυ·

Λέν Οη ιο ΐιι: έηι, ί)α ι/.η » ιν.-ται ώ; ανηκων εί; 
τήν Εταιρείαν. "Ηνο.ξεν αμιιω; το ε ο; τότε 
σφιγκτά κλκίΛμενον ιΐρ,στερ >ν χ-ρι του , καί 
πριν νά υ.τογρ ίψη, ίεροκρυφ’ω; μ >ΰ ένεχείρι τε 
έν πενιό., ραγκον, δια τ > οπ >ΐον ίίλ >ι ίςε,τλα 
γησαν πώςεύρ θη είς τήν τι .την t in Ο Σου 
ρή; πληρών ·>ν εί; σύλλογον ή:> μοναδικόν 
φαινόμενον. ΊΙ δευτ'ρ ΐ σινεδ >m; έγ. νέτο 
ε:ς τό σπίτι του. Κατά τά; συζητήσεις διαρκώ; 
έκά.τνιζε, μέ όλου; συνε (ι όνει— α'τοι διαφω 
νοΰντ ζ; - μέ μον ι ιύλλ ηΐ ι π ί> τότε κ ιί η συνε

:·, ί ν ή ιεμ ότ-ι·.α. δ ότι ό φιλοσοφβν 
ο’.-.οδεσπιιτης έπίδρασεν πιτών σκέψΐτον των 
Φιλοξενούμενων συναδέλφων του. Κ-

οικόιτατος—μία παρένθεσι; φαιδρά εις τό βαρ » 
έογον. 'Ο κ. ’Αργυρόπουλος ώ; αστυνομικό; 
διευθυντής απέδωσε τα δύο χαρακτηριστικά 
τοΰ ρόλου, τήν ψυχραιμίαν κα: τήν άξιοπρέ 
πειαν τοΰ άςιώματο;, πολύ καλά.

Μίχοι ΰανάτου. '<> παρεπιδημών Ρώσσο; 
πρίγ/.ηψ Γκαλιστίν Μουραβλίν,μετά τάς διαλέ
ξει; του κατά τών αγριοτήτων τού Μπολσεβικι- 
σ ιού ή>έλησε νά ζωντανεύση τάς εικόνας αύ- 
τάς καί έπί θεάτρου. Κινηματογραφικώς, χωρίς 
άςιώσει; συγγραφικά;, έπεζήτησε νά πρόκα- 
λέση τήν απέχθειαν κατά τών Μπολσεβίκων 
κα1. τήν συμπάθειαν πρδς τόν Τσαρισμόν. Έ- 
φερεν έπί σκηνής αγριότητα; οιά νά έπιτυχη 
τόν σκοπόν του, χωρίς νά θίξη παρ όλην τήν 
τραχύτητα τών εκφράσεων κα1. κινήσεων τήν 
χορδήν μιά; έσωτέρας δραματικής συγκινήσεως. 
Έργου καθαρώ: πολιτικόν. Διότι ή παρεμβολή 
τού έρωτος, μή έπαρκώ; χρωματιζομένου κα1. 
άκαίρως παρουσιαζομένου εκάστοτε, οεν διοει 
καμμίαν φιλολογικήν άςίαν. Ούδείς πρωταγω
νιστεί. Διαδοχή προσώπων μέ όλίγην δράσιν 
έκαστον.

Κατά τάς παραστάσεις, θόρυβοι άποοοκιμα 
στικοϊ έξεοηλώθησαν υπό σοσιαλιστών. Αλλά 
καί δυσαρέσκεια προεκλήθη τών φιλελευθέρων 
διά τήν νοσταλγίαν τοΰ συγγραφέως πρδς τδν 
Τσαρισμόν. Είς τρόπον ώστε κανεϊς να μή με: 
νη εύχαριστημένος, πολύ δέ περισσότερόν ή 
τέχνη.

Ό ήθοποιό; κ. Άργυρόπουλος έφερεν αρ
κετά έργα έκ τής έν Γερμανία αιχμαλωσία; 
του τά δποία κα’. μετέφρασεν. Αί ^Δύο Έλεο 
1'ώοες,, τοΰ Λιντάου είναι μία λεπτοτάτη κω
μωδία μέ άρκετάς κωμικά; σκηνάς καί μόνον 
μία δραματική συγκίνησι; εις τήν γ πράςιν 
δίδει τδν χαρακτηρισμόν τή; κομεντί. ΊΙ μία 
Έλεονώρα - ή μεγάλη - είναι ή σύζυγος ε 
νδς νομικού συμβούλου, ανθρώπου ήσύχου, α-
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γαθοΰ, απαθούς. Έχει ένα κοριτσάκι τό όποιον 
άπό έτών είνε κλεισμένον εις ένα σχολείον— ή 
άλλη Έλεονώρα ή μικρούλα. Ό νεαρός Έρ- 
μαν έρωτοτροπεί με τήν σύζυγον τού νομι
κού συμβούλου, ό όποιος φαίνεται δτι δέν αντι
λαμβάνεται τίποτε. Τού ορίζει ώραν συναντή- 
σεως, άλλ’ όταν ό εύτυχής έραστής πηγαίνει 
πρός συνάντησίν της, συναντά αίφνης μία μι
κρούλα, ή όποια τού άρέσει καί τήν όποιαν α
μέσως ερωτεύεται. Είνε ή μικρή Έλεονώρα, 
ή όποια μόλις είχεν έλθη άπό τό οίκοτροφεΐον.
Η μητέρα ή όποια είχε πολύ άνησυχήση 

διά τήν έπάνοδον τής κόρης της, ήτις εις τό 
διάστημα τής απουσίας της πολύ έμεγάλωσε, 
μένει εμβρόντητος μανθάνουσα ότι ό "Ερμαν 
έρωτεύθηκε τήν κόρην της, τό μητρικόν φίλ- 
τρον έπικραιεί, τό νεαρόν ζεύγος ένώνεται ένώ 
γύρω των πεοιίπταται ή ευτυχία. Έδώ τελει
ώνει ή ΰπόθεσις. Άλλ’ υπάρχει καί τέταρτη 
πράξις, κατά τήν όποιαν ό σ /γγραφεύς διά 
τού στόματος τοϋ συζύγου κοινωνιολογεί, δια 
σαφηνίζονται αί προηγηθεϊσαι σκηναί καί τοι
ουτοτρόπως τό νήμα τής πλοκής έκτυλίσσεται 
μέχρι κα!. τής τελευταίας άκρας του. Καί τε
λειώνει πρωτότυπα τό έργον, μέ βροχήν, ένώ 
κάτω άπό τρεις όμβρέλλες προφυλάσσονται η
νωμένοι άνά έν ζεύγος : Οί σύζυγοι, οί έρωτευ 
μένοι και δύο γηραιοί οικογενειακοί φίλοι.

Ή παράστασις είχε τό εξαιρετικόν ένδιαφέ- 
ρον δτι ένεφανίσθη έπί σκηνής ένας μικρός ά- 
στήρ, αί πρώτα*, λάμψεις τού όποιου εινε άρ- 
κετά ζωηραί, ή δεκαπενταέτις Μιράντα Μυράτ. 
’Ακολουθεί τήν φωτεινήν τροχιάν μέ τήν ό
ποιαν διατρέχουν τό στερέωμα τής τέχνης οί 
γονείς της : Ή Κυβέλη καί ό Μυράτ.

'Η μικρά Μιράντα έπαιξε μέ μεγάλην φυσι
κότητα — τήν όποιαν συνήθως κατά τήν πρώ
την έμφάνισιν κατανικά ή συγκίνησις. Ή φω
νή της συμπαγή·, παρθενική, παλλομένη, ύ 
πενθυμίζει πολύ τήν μητέρα της, δταν παίζει 
παιδικούς ρόλους. Ή προσεχής τελειοποίησίς 
της είς Αγγλίαν θά έξασφαλίση μίαν πρωτα
γωνίστριαν είς τό Ελληνικόν θέατρον άντα- 
ξίαν τών δύο πρωταγωνιστριών, αί όπ ,Ιαι άπό 
έτών ήδη μένουν άναντικατάστατοι.

Ό κ. Άργυρόπουλος ύποδυθεί; κωμικόν 
πρόσωπον — ένα γέροντα θειον — μέ τάς κινή
σεις, τούς μορφασμούς καί έν γένει τήν άφέ 
λείαν έσκόρπισε πολλούς γέλωτας. Πολύ καλά 
έχαρακτήρισε ένα κωμικόν τύπον ράπτου γυ 
ναικείων φορεμάτων ό κ. Νικολάου.

©E4TFON ΚΥΒΕΛΗΣ
Όσοι είδον είς τόν κινηματογράφον τήν 

«Λέαν» τοΰ Ευτυχίου Καβαλλότι μέ τήν Κα- 
ρέν καί τάς θαυμαστός σκηνογραφίας, δέν τήν 
λησμονούν καί μετά τήν παράστασιν είς τό 
Κυβέλειον. Είς τρεις συντόμους πράξεις τό δρά
μα ώχρώς άναπαριστά τάς ωραίας καί ρωμαν- 
τικάς σκηνάς αί όποϊαι έκτυλίσσονται έπί τής 
οθόνης. Τό έργον ώς 'Ιταλικόν έχει πολλήν 
αισθηματικότητα. Τήν Λέαν ένα κοριτσάκι 

ζωηρόν άγαπά ό Ριχάρδος νεαρώτατος σπο,.Ι 
δαστής. Χωρίζονται άκουσίως εις τήν όρμί.Ί 
ακόμη τής άγάπης των ή Λέα έξηφανίσθγ 
έπήγε είς ένα μοναστήρι. Περνούν επτά χρέ.1 
νια, ό Ριχάρδος είνε παντρεμένος, εύχαριστημΗ 
νος, άλλά δέν λησμονεί καί τήν Λέαν, ήν {ΙΕ 
ωρεί. νεκράν. Έχει στήση είς τόν κήπον τή; 
βίλ/.α: του τήν προτομήν της, τήν όποιαν σ:ο· 
λίζει μέ άνθη. Αίφνης έμφανίζεται ή Λέα, έ>; 
όπτασία είς μαΰρον πέπλον τυλιγμένη. Βλέπε: 
γύρω τήν εύτυχίαν καί μή θέλουσα νά τή» 
ταράξη αύτοκτονει. Οί πεθαμένοι ζωντανεύουν 
καί ξαναέρχονται είς εκείνους, πού τούς άγχ. 
πησαν, διά νά ξαναφύγουν.

ΊΙ κ. Κυβέλη δικαίω έξέλεξε τό έργον αΰιί 
διά τήν πρώτην έφετεινήν της παράστασιν,διόιι 
είχεν δύο ωραίας έμφα ίοεις. Ενός κοριτσιού 
καί μ ά, σκιάς. Αντιθέσεις, αί όποϊαι τής έδω
σαν εύΛαιρίαν νά δείξη τήν τέχνην της.

Ό κ. Λούης ώς έρω'ευμένος, προσεπάθησε 
νά άρμονισθή πρός τήν Κυβέλη·/, άλλ’ ή» 
έκτός τού ρόλου του. Ό κ. Ιίαρασκευάς πολύ 
καλός.

Ό κ. Συναδινός άγαπά πολύ τά έργα τον 
καί διά νά μή λησμονούνται, τά έμφανίζει μι 
νέας ονομασίας καί μικράς έπισκευάς. '() «Έ 
πιτήδειος» έγινεν έπιτηδείως «Κυρία Έφοπλι 
στοΰ». Ή «Τιμή τοϋ Γεωργού», ή πέρυσι πα 
ρασταθεϊσα μονόπρακτος φάρσα ηύξήθη κατί 
δύο πράξεις — ή τρίτη, είναι αύτουσία ή μο
νόπρακτος — αί όποϊαι άδυνάτισαν τήν ύπό 
θεσιν ένεκα τής έπαναλήψεως τών αυτών 
πραγμάτων, καί ένεφανίσθη μέ τόν τίτλον «Τά 
μήλα τών Σοδόμων», τά όποια συμβολίζουν 
τήν τιμήν, διότι είχον τήν ιδιότητα μόλις έ 
πιπτον νά σπάζουν καί νά μένουν αί φλίδι 
μόνον. Είναι μία δριμε’α σάτυρα ένός Λεον 
ταρή μονομάχου, Κερβέρου τής τιμής τής συ 
ζύγου του, ήτις τόν άπατά σχεδόν άπό τά 
δψεις του. Ό κ. Συναδινός έχει τό χάρισμε 
τής σατυρικής ήθογραφίας τήν όποιαν άναμέ 
νομεν νά ίδωμεν χρησιμοποιουμένην καί ιί 
άλλα έργα. Ήξεύρει νά γελοιοποιή σύγχρονα 
κοινωνικά έλαττώματα καί νά παρουσιάζει τό 
πους κωμικούς.

11 κ. Κυοέλη έπεοειςε τρεις θαυμασίας 11α 
ρισινάς τουαλέττας, τήν τελευταίαν λέξιν τή 
μόδας.

'ΟΊταλόςδραματουργός Μάρκος ΙΙράγα,γνω 
στός κα'. έξ άλλων έργων, είς τήν Κλειστή» 
πόρταν, μέ πολλήν ψυχολογίαν καί δραματική» 
τέχνην έμφανίζει κα! αναλύει τό κοινωνικό» 
πρόβλημα τού νόθου τέκνου. Ή Βιάνκα, σύ 
■,υγος ενός άοιαφορου καί έπιπολαίου άνζίίί 
έχει εικοσαετή υιόν μέ ένα οικογενειακόν γ·
λον. Ε.ς τήν α. πράςιν, ή οποία είνε καί ή 
δυνατωτερα, ό υίός αποκαλύπτει εις τό» 
πραγματικόν πατέρα του δτι έχει έννοήση τό 
μυστικόν δτι είναι παιδί δικό του. Τήν δύ 
σκολην αυτήν ψυχολογικήν σιιγμήν ό συγ·

-Λ παρόν καί τής 
όποιος σκιάζει τό

γραφεύς έκφεύγει δεςιώτατα δΓ ενός δραματι
κότατου έναγκαλισμοΰ. Καμμ.α παραφορα, 
κάμμία δικαιολογία- τό παρελθόν οέν ε/οια 
φέρει τόν υιόν· αγαπά πάντοτε την μητέρα, 
συγχωρεϊ τήν πατέρα, κ.ι’ι τό μο/ον που -ηγι 
σ,νε νά φύγη άπό τό σπίτι, τήν πόρτα του 
ιεοίου έχει κλειστήν ν,ΰτλ,ν η υπερβολική 
πτοργή τής μητέρας του Θέλει νά φυγή μα- 
κρυλ διά μερικά χρόν.α, νά άνταλλαξη το Ο
νομα τοΰ αναξίου, τοΰ δήθεν πατρός και να 
άναδειχθή διά τής ιδία; έργασίας. Λ /.λ η μη- 
έοα τόν άγαπά. δεν θέλει να χωρισθή. Εις ο
λόκληρον τήν β’ πράςιν οί δύο ένοχοι και ο 
καρπό: τής ένοχ ης -μητέρα, έραστής και πιι- 
δί— κινούνται είς έν περιβάλλον άγωνιωοους 
άναμνήσεως, ένός οίκτου δια τ 
λύπης διά τόν χωρισμόν δ β 
μέλλον. Εϊς τήν γ'. πράξιν ή κλειστή πόρτα 
άνοίγει, φεύγει ό υιός διά μακρυνο _ ' .
φεύγει ό έραστής καί ή μή'-έρα άπεζ.πις σω
ριάζεται κατά γής.

Ή ύπόΐίεσι: ί 
εκτυλίσσεται ήρεμα' 
καί ευρίσκει λόγους 
τα τής κοινωνικής 
διάλογο: συγκρατεϊ

ΊΙ κ Κυβέλη είς 
αρκώ; άνησύχου, 
σης εις τό μα 
μάς έντελώς 
νόθος υίός, άν και 
παίξε μέ μίαν 
λαίων μεταξύ 1 ’ 
τής ελευθερίας.

, ταςειο , 
άπελπις σω-

άπλουστάτη, χωρ'.ς έπεισοοια, 
ό συγγραφεύς ψυχο/ογει 
συμπάθειας “ 
παραζάλης.

τό ένδιαφέρον ζ 
τόν ρόλον τής μητέρα 

στοργικής καί 
οτύριον τοΰ έξιλασμοΰ, 
καλλιτεχνικός- Ό κ

. ΰπεδύετο νέον εικοσαετή, 
ισορροπημένη·/ .

υίικής στοργής κα: 
, Ή κ. Πλεμενίδου 

τραέτις παιδίσκη έπαιξε μέ πολλήν φυσικότητα, 
πλήν τής φωνής. Ό κ.ΙΙαρασκευάς ένεσαρκω 
θη ενα άββάν.

διά τά θύμα 
Ό ώρα’.ο: 
,ωηρίν.

ς, δι- 
έγκαρτερού- 

είχε στιγ 
Λούης, ώς 

g.
:έχνην πά

του πόθου 
ώ; δεκατε- 
υσικό

«Άόελφαϊ "Ερωτος» τό νέον τού Μπαται; 
δράμα παρασταθέν τόν Απρίλιον εις την 
«Γαλλικήν Κωμωδίαν» έσημείωσε τήρ/ μεγα- 
λειτέραν έπιτυχίαν τής έφετεινής περιόοου. Ι ο 
θεατοικόν παράρτημα τής «Illus iraliun» το ο
ποίον άπό τής ένάρξε.ως τοΰ πολέμου οε/ έςε- 
οίδετο, ένεφανίσθη καί πάλιν με τας « Αοελ- 
φάς τοΰ Έρωτος» καί ό θίασος τής κ. Κυβέ
λης εντός δύο ήμερών έσπευσε νά τάς αναοι- 
βάση έπί σκηνής. , ,

Τό νέον έργον τού Μπαταϊγ οεν εινε ρεοαια 
άνώτερον τών άλλων έργων του. Έχει σκηνάς 
τεχνικάς, ή τρίτη δέ πράξις είνε δραματικό, 
τάτη προκαλοΰοα ζωηοότατον ένδιαφερον. 11 
ΰπόθεσίς του στρέφεται περί τόν "Ερωτα, α//- 
άπό άπόψεως ψυχολογικής πρωτοτύπου.

ΊΙ Φρειδερίκη σύζυγος πλουσίου κτηματιου 
είνε έρωτευμένη μέ ενα Υπάλληλον τοΰ συ
ζύγου τη: έκ μικράς οικογένειας καταγόμενο·/, 
τόν Ζουλιέν, όστις καί αύτός τήν άγαπά μέ 
ήρεμον, άλλά βαθύ αίσθημα. ΊΙ Φρειδερίκη 
όμως δέν έννοεϊ νά άπατήση τόν άνορα της. 
σεβομένη τάς θρησκευτικός καί κοινωνικός 
περί ήθικής άρχάς. 'Ο Ζουλιέν έγκαρτερεϊ εις

τόν έοωτά του- αί προσπάθειαί του δπως παρα 
σύρη’ τήν Φρειδερίκη·/ ναυαγούν προ της τιμι 
οτη'ός της. Απομακρύνεται τότε 
άπελπισθεϊς καί νυμφεύεται μίαν Κρεο ην. 
τήν όποιαν έν τούτοις δέν αγαπά Ιο κτύπη
μα ήτο δυνατόν διά τήν <1·ρειοερίκην, άλ/. η 
πάοοδος τεσσάρων έτών τήν καμνει να λησμο 
νήση σχεδόν τόν Ζουλιέν, «τε έμφανί.ονται 
αίφνης οί γονείς του πρό τής Φρειοερικης, -η- 
όποιαν παρακαλούν νά σώση τον υιόν .ων, > 
στις περιπλακείς είς ΰπόθεσιν οολιας χρεωκο 
πίας κατεστράφη καί έπρεπε νά πλήρωσή τρι 
ακοσίας χιλιάδας διά νά μή καταοιωχΛη ποι- 
νικώς. Ή συνάντησις Φρειδί.οικης και /.ουλ.«» 
αποκαλύπτει δτι ό σπινθήρ σής αγαπη, ο. 
έσβυοε μέσα των. Άναζή. II <Ι·ρειοερ·.κη του 
δίδει τά χρήματα ποΰ του χρεια-,ον α. . ■ 
μετά μητρικής στοργής συμπεριφερεται .-j, 
αυτόν. Άλλ’ ή σύζυγος τοΰ Ζσυλιεν από 
γοάμματα τά όποια τής οιοει μ'.α φ-λη , -
ταληφθεϊσα τού Ζου'ιέν παρεξηγε'- τας σ/.ε-^ 
σεις του μέ τήν Φρειδερίκην, είς τόν 
όποιας σπεύδει νά τήν καταγγειλη. θπι’’’ “ 
ποφύγουν τό σκάνδαλο·/ οί ουο ερω-ε»μ «■ 
φεύγουν είς Βρεττάνην, διά νά έγκατασταθο// 
εί: τό πτωχικόν πατρικόν σπ.τι του · - 
II Ί'ρειδερίκη θέλει νά μ ινή πεοιπετείαζ αύτήν άγνή. Καί ένώ ό ΖουλΟν 
παίζει εί: τό συνεχόμενον δωμάτιο·/ "'·αν0’ * 
τή σκορπίζει άνθη καί φεύγει δια παν α, επ 
στρεφουσα εις τό σπία .η». .
πλήρης έρωτος σπεύδει νά ζητή’ή τ7ίν - J· 
χίαν είς τήν αγκάλην της, ό πατέρας του - 
παναλαμβάνει τάς φράσεις, τας , '
οιεβιβασε φεύγουσα ή Φρειδερίκη: \ ■
πιστή είς τήν άγάπην της.» Π 
άναχωρήσεως προκαλεΐ ρίγος σ '
τέλο: όμοιάζει μέ τό άλλο έρ· ον του Μπατα.γ 
τό «Γ αμήλιον Εμβατήριου». Ινιί “Vy. 
γον τελειώνει ένώ παίζει ό έραστής και ι 
μένη έξαφανίζεταΐ' έκεϊ οι αυτοκτονία, 
έδώ διά φυγής.

ΊΙ κ. Κυβέλη έδειξε πολλήν έκφρασιν με
τέδιδε μίαν βαθε-αν θλίψιν. _
τόν σύντοπον οόλον της επαιςε με ποκ . ι , 

λ. , ■ Υπερβολική νευ-
I επρόκειτο περί Κρεολής έκ

Ό κ. ΙΙαπαγεωργίου άτονος,··): 
έπηρέαζον όσα γύρω του συνε

ΊΙ κ. Μηλιάδου,
ν σύντομον ρόλον τη
τητα. ήτις θά έκρίνετο ώς 

ρικότης, έάν δέν 
οικουμένης 
νά μή τόν 
"’Ό‘τίτλος φαίνεται ανεξήγητος. Hi 
ν). έξηγηί'ή δτι δπως διά τούς νοσο·/ντα. » > 
ματικώς ΰπ-’·ρχουν αί άδελφαί του 
Υπάρχουν καί άδελφαί ^”5 0;x 
κώ; νοσούντας, τους έρωτευμενου». Κλ. ει 
αύ-αί αί γυναίκες, αί όποια·, μένουν W ' » 
τόν σύζυγόν των, ά/.λά και πίστα, ει. .ο/ ζ 
τά των,είτε διά λόγους ΰψηλοτερας αντιληχεω» 
είτε άπό φόβον διάτάς συνέπειας τής παρεκ.ρο 
πής των.

Η φάρσα τών Γάλλων κωμωδιογράφων
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Μ .ι-ιη λχ: .lc i-.nr.-sc ■ I.ccoup de J.ini... r.ar.- 
τ£:λ°7 τ' 5'°'ικ τ*/ί Έρω:αγωνι 

τ·ί'··χ:—Μπομπινέ'τα. Έχει πολλά; κωιιι 
»ς σκηνας στοεφομίνας όπως - ζή;ι,„- 
την συζυγικήν απιστίαν, άλλά μέ πολλή/έλε/- 
τεροστομιαν, ήτι; έπέβαλλε νά Αναγραφή £ν 
Έ· ^γραμματι ώ: ακατάλληλος διά δεσποι- 
ν:^ας.

II ζ. Κυβέλη χαριτωμένη είς έα C/;.C7 
Γ'./υ εςυπνον καί πολύ αφελή. Θαυμάσιο·/ -.>■ 
^Αλ7^ίΛ; ζ>5?ομΖ7Ού; ^ημιούργησεν ή

«did νάζι) ευτυχισμένος». Έξυπνη ζω'ΐω 
-χα των I α/.λων Rivoii καί Jlirande Έχει ιϊε 
ϊα/.ην ομοιότητα ή ΰπόθεσις μέ τήν «Μά. 
’κΧ7> ”ύ Κ^λλ:. Είνε μία σάτυρα τοΰ πέν 
9συ;. Ενα; ,ωγραφο; ξενείνε ευχαριστημένο- 
ar3 την γυναίκα του, ούτε ίζανοποιήαένο: 
κπο τήν τέχνην του. Σκέπτεται νά αύτόκτο 
νηση κα'. δι’ έπιστολής ειδοποιεί ένα πίλον 
του, οτι πηγαίνει νά πνιγή. Εΰρίσκεται ε, 
πτώμα πνιγμένου. νομίζουν ό'τι ε?ν£ ϊόιζόν του 
καί τον θεωρούν πεθαμένου. ’Αλλ' αύ->- 
ζκί παρακολουθεί άπό ένό; εξώστου τά/έκοή- 
ζώσει; τοΰ πένθους. Ή β' πράξις είνε λίαν χα
ρακτηριστική μ όλα; τά; ΰπερβολά: τη.- ;Π 
γυναίκα του φέρουσα τοΰ; πέπλους’τή; /γ. 
ίεια; τον απττδ αύθημερόν. Ο: φίλο: του γί- 
νσντα: αίφνης θαυμαστα: τοΰ ταλάντου του 
Καί μόνον μ:α μικρούλα, ή κόρη τοΰ σπιτονοι- 
κ^ζ·ΰρη του, τό/ συμπαθεί πραγματικά. Εϊ- τό 
.έ/.c; παρουσιάζεται εϊ; τοΰ- έκπλήκτου/φί 
/.ου; του και εϊ; τήν σύζυγόν του, 7 όποια 
ειχεν ύπανδρευθή ένα συνάδελφόν του κα’ 
φέρει - πρωτοφανή; έπί σκηνή; έμαάνισι: - 
τον καρπόν τή; νέα; συζυγία; έν γ'αστ.οί.’ 'Ο 
ουοτυχή; ,ωγραφος έγινε διά ,ού πιστευθέντος 
^ανατου του γνωστό;, τά έργα του πωλοΰνα· 
απηλλαγη μιά; απαιτητική; καί άπιστου γυ· 
ναικό;, ευρίσκει τήν ευτυχίαν του εί; τήν 
ο.-αζ της τέχνη; του καί εϊ; τόν έοωτα τόν ό 
ποιον έκπροσωπεΐ ή Αθώα καί δειλή κόον τάν 
όποιαν είχε μυστικά αγαπήσει κα: τήν όποιαν 
υπανορευεται. Ι ια να ζή κάνε'.; ευτυχισμένο; 
πρεπει να πεθανη διά τόν κόσμον. '

ΊΙ κ. Μηλιάδου καί ή κ. ΙΙλεμενίδου ΰπε- 
κριθησαν μέ πολλήν φυσικότητα. Οί ζ. ζ. Πα 
παγεωργίου, Λούης κα! Χρυσομάλλη: έπίση- 
επαιξαν καλά. Ό ζ ΙΙλεμενίοη; κάλλιστό; 
εις τόν μικρόν άλλά χαρακτηριστικόν ρόλον 
τοΰ οημοσιογράφου, ό όποιο, κάμνει ότι τά 
ξέρει >λα και οεν ξέρει τίποτε.

« Αγάηι με, ' Αλφρέδο» Ι·. Corradi, μή 
παρασταθείσα ακόμη έν Ιταλία κατά μετά- 
φρασιν έκ τοΰ χειρογράφου, άδεια τοΰ συγ- 
ϊραφεω;, υπο τοΰ κ. Βεκιαρέλη. Άκατάλλη 
λο; διά δεσποινίδα;. Στηρίζεται έπί τή; φρά 
σεω; η τι; καί αποτελεί τόν τίτλον, τήν όποιαν 
λέγε: έν ονειρφ μία νεόνυμφο;. ΙΙλοκή άνευ 
ένοιαφέροντο; καί πρωτοτυπία;, παντελή; έλ- 

λειψι; κωμικών τύπων. Έκ τών ηθοποιών ό κ 
^Λ/.κης παρουσίασε ενα επιπόλαιο·/ γαλλί 
.,οντα λιμοκοντόρον πολύ έπιτυχώς.

■< Ο Κος, ή Κα, ό χ. Κυς ·. Τρίπρακτος κω 
μωδία τοΰ Μπράκζο. Ό έ/ας Κύριο;'είνε β σύ 
•.υγο;, δστι; αγαπά τήν σύζυγόν του τήν—Κυ 
ρίαν, τήν ζηλεύει άλλά δέν τολμά νά τή; πα 
ραπονεθή, διότι αύτή δέν τόν αγαπά αλλά καί 
δέν τόν άπατά. Δέν ανέχεται παρατηρήσει;, 
.’εκε: να καμη ο,τι τή; άρεσε:. Ό δεύτερο; 
Κύριο; —ό εραστής -είνε ενα; κωμικό; κόμ 
ψευόμενος γυναικοθήρας, δστι; έρωτοτροπε: 
ενώπιον τοΰ συζύγου μέ τήν γυναίκα του, ή 
δποία ?μω; τόν κοροϊδεύει

Ει; μίαν συνάντησίν των, εϊ; ήν αύτή συγκα 
τένευσεν έπίτηδες, μεταβαίνει καί ό σύζυγο: 
αίφνιδίως. Τότε ή ιδιότροπο; γυναίκα, ή όποια 
είχε δηλώσει ει; τό/ ζηλότυπο·/ σύζυγόν τη;, 
οτι τήν πρώτην φοράν ποΰ θά έπίστευεν δτι 
έχει εραστήν, θά τοΰ έκαμε Απιστίαν, τοΰ έ- 
δωσε,έν μάθημα κατά τή; ζηλοτυπία;, άφοΰ 
έοασανισε καί τόν ά/δρα τη;, εϊ; τόν όποιον 
εν τούτοι; μ.ενε: πάνιοτε πιστή καί τόν εραστήν.

ΘΕΑΤΡΟ?» 'ΟΛΥΜΠΙΑ
« Ε.ηοι :ΰ ,·υά 111». ΙΙζλαια κωμωδία τού 

Σκροου. Μολονότι έπαιξαν τά καλά πρόσωπα 
,οΰ Λιάσου, το Ερωτικό γράμμα ερρίφθη εϊ: 
τον κάλαθον τών άχρηστων.

Οί ζ. ζ. .Μελά; και Κόκκινο; είχον γοάψη 
"■ci. 5·δ5!ΛΧ· «Ί’λόγ ι·.!ίροτοΰ'παι’'
χθή οιίστη^σαν οί συγγράφει;, συνεφώνησαν 
πάλιν και οιά ταυτοσήμου άνακοινω')·έντο; μέ 

χρννογραφικά ψευδώνυμά των (διατί; ) ώ; 
Ί’ορτού ιο καί Μακκαβαϊο: εσπε/σαν νά γνω 
στοποιησουν ε·; τό κοινόν, ότι σκο,.ό; τή; συ
νεργασία; των ήτο νά συμβάλουν ε·; τήν πα - 
ρατηρουμένην τάσ:ν τή; άντικαταστάσεω; τών 
ξένων προϊόντων τή; έλαφρά; θεατρική: φίλο- 
λσγία; μέ ίδικά μα;. Κα'. δτι είς τό πρώτον 
εργον των, τό όποιον είνε μία κομεντί, έδοκί- 
μασαν μέ σκηνικά μέσα λεπτότερα καπ ·>; τών 
συνήθων, νά φθάσουν εί; δμοιον έπιτυχέ; άπο- 
• εκεσμα Η οήλωσι; αΰτη ένέβαλεν εί; τόσα;
απορία;, δσαι καί αί γραμμαί τη;. Τάσιν πρό; 
αντικατάστασιν τών ξένων έργων δι’ έλληνί 
κων ο μοί α ; επιτυχία;, ούοαμοΰ (δλέπομεν. 
Ηα γράψουν καί άλλα έργα ωσάν τήν «Φλό 
γα» ; Τά σκηνικά μέσα υπήρξαν λεπτότερα 
των συνήθων ;

Ή παράστασι; τή; «Φλόγα;, είνε μία άπό 
πείρα, μάλλον μίμησι; αξιέπαινο; έγχωρίου 
παραγωγής comcdie. άλλ'δχι ένΐι-αρρυντι^ή διά 
■ρ ι̂ ·; :,Χ ^τοπ-.σθοΰν γρήγορα τά
1 αλλικα κα. Ιταλικά έλαφρά θεαματικά έογα. 
Εκτ,; τοΰ κ. Ξενοπούλου, άλλο; δένήσνο- 

ληθη καί αυτό; βέβαια δέν άοκεΐ. Άλλά διά 
να γραφούν κομεντί, πρέπει ό κ. Μελά- νά 
^υση yj ΊΨενιζη καί ό κ. Ξενόπουλο;’ νά 
Ζακυνθι,η.

Είς τήν «Ί’λόγζ·· ήνιοσε τόν ρεαλισμόν του 
ό κ. Μελά: καί τήν αισθηματικότητά του ό κ. 
Κόκκινο;. Ί ιιάρχουν κα’ χαριτολογήματα όχι 
καί πολύ πνευματώδη μία ωχρά ανταύγεια 
τών Νικοντεμείων σπινθηρισμών. Λείπει έν 
τούτοι; τό έλλην. χρώμα. 11 μποεμική ζωή 
τών ζωγράφων είνε ασυνήθη; διά τά; ’Αθήνας. 
ΊΙ ΰπόθεσι; δέν παρουσιάζει καμμίαν πρω
τοτυπίαν, κατώρθωσαν δμω: ο: συγγράφει; νά 
συγκρατήσουν τήν προσοχήν τοΰ θεατού.

Φλόγα είνε μία πρώην ηθοποιό; ή δποία 
σφη·.οΰ·;αι μεταξύ δύο άγαπωμένων ζωγράφων, 
τών όποιων ή σ -νεργασία έπεκτείνεται οΰτω 
καί έπι τοΰ θήλεω;. Τό αποτέλεσμα είνε νά 
καταστρέψη τήν φιλίαν τών δύο καλλιτε 
χνών. Συνδέεται μέ τόν πρεσβύτερον ζωγρά
φον, άλλά δέν απορρίπτει καί τήν αγκάλην 
τοΰ ροηΰοΰ του ζωγράφου. Συλλαμβάνονται 
έπ’ αύτο-.'ώρω ΰπό τοΰ πρώτου, δστι; μεγάλο 
ψύχω; αφήνει τό ζεΰγο; νά πετάξη άπό τήν 
δίδυμον έρωτικήν φωλεάν πρό; τήν Κέρκυραν 
η Φλόγα ρίπτει στάχτη/ ε·; τήν ψυχήν τοΰ 
άπογοητευθέντο; διά τήν απιστίαν ζωγράφου, 
άλλ έρχεται πολύ σύντομα νά τήν διασκορ 
πϊση μία άλ/η γυναίκα, θ-ελκτική άλλά καί 
ανεκτική, μία άριστοκράτι;, ήτι; είλικρινώ: 
συμπαθεί τόν ζωγράφον. 'Υπάρχουν και δύο 
τύποι,καπω; φευγαλέοι."Ενα; όψίπλουτο;, ϊσ 
τ·; μή έχων ιδέαν περί τέχνη; προβαίνει εί: 
παραγγελία; έργων μετά κωμική; ’ σοβαρότη- 
τος, καί ένα; δημοσιογράφο; ο-.'ού σατυρίζε- 
ται ή έπιπολαιότη; τή: ελληνική: κριτική;.

'Η ίκτέλεσι; πολύ κ ιλή. 'Ο κ. Βεάκη; έ
παιζε μέ τήν συνήθη εϊ; αύτόν, τήν κεκτημένη / 
εύχέρεια/ τή; >ποκ.ρίσεω;, μελετημένο; οπω; 
πάντοτε, άλλ έστερεϊτο τή; άπαιτουμένη; εί; 
μιαν κομεντί λεπτότητος. ΊΙ δ. Κόκκου κά

Υ?.'?' Ξ:’; τά'7 ·ήλ ελαφρά; γυναι-
κο;. Καλλιστο; ο κ. Χέζερ ώ; εφοπλιστή;. 
1 ύπον γήρα.?.: υπηρέτρια; φυσικώτατον μά: 
έδωσεν ή παλαίμαχο; κ Β. Στεφάνου.

«Ό ΑρΙεκΐν^ς Β.ισιλεΰς^ δράμα τοΰ Αύ 
στριακοΰ Ροδόλφου I.otli.ir. έπαίχθη τό πρώ 
τον τώ 19 '0 ε'.γε δέ μεγίστην επιτυχίαν εϊ; 
ολην τή-ζ Εύρώπην παρ’ ύλην τήν πολεμικήν 
τών κριτικών. Έργον τολμηρόν καί παράδο 
ξον. Τοΰ εϊδου; αύτοΰ έργον έχομε·/ Γαλλικόν 
τοΰ Συρανώ ντέ Μι.ερζεράκ καί 'Ελληνικόν 
τον «Γελωτοποιόν τοΰ Βασιλέω;» τοΰ κ \η- 
μητρακοπούλου. ΊΙ ΰπόθεσι; εξελίσσεται κατά 
τόν ΙΣ'Γ αιώνα εϊ; ένα άπό τά Ιταλικά κρά 
τη. Ό βασιλεύ; είνε ετοιμοθάνατο;, ό δ'ι διά 
υοχο; έκφυλο; διασκεδάζει μέ ένα θίασον 
Παληάτσων. Γέλα αδιάκοπα, δέν τόν ενδιαφέ
ρει τίποτε, διασκεδάζει μέ τόν Αρλεκίνον του, 
βστι; τόν μιμείται. 'Αξιοσημείωτον είνε τό γέ 
λοιο του πλατ’, θορυβώδε;, σαρκαστικό/, πε
ριφρονητικόν. Αλλά συγχρόνως έπιτίθεται 
τή; Κο/ομοίνα;· αύτό εξαγριώνει τόν Άρ 
λεκινον, δστι; τόν πνίγε; καί πέτα τό πτώμά 
του άπό τόν έξώστήν εϊ; τήν θάλασσαν. Τήν
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στιγμήν έκείνην θνήσκει δ γέρων βασιλεύ; 
οί έχθροί τοΰ Κράτους Γενοβέζοι εισβάλλουν 
καί άναζητεΐται ό πρίγκηψ Διάδοχο;. Διά νά 
σωθή ό Αρλεκίνο;, μεταμορφοΰτα: τόσον 
τέλ.εια όΰστε παρουσιάζεται αύτό; ώ; Διάδο 
χος. Ολοι άπατώνται, πλήν τή; βασιλίσσης, 
άν καί είνε τυφλή. Άλλά διά νά σωση τό 
κράτος, τόν στέφει βασιλέα. Όλα αύτά δια
δραματίζονται εϊ; τά; δύο πρώτα; πράξεις. 
Άλλ αί έπόμεναι δύο—αί πολύ άνώτεραι— 
άποτελοΰν τόν κύριον σκοπόν τοΰ έργου. Είνε 
μία σαρκαστική σάτυρα τοΰ θεσμού τή; βα
σιλεία;, οίο; ένεφανίσθη εϊ; διαφόρους έπο- 
χά:, διαλάμπει μία φιλοσοφική ειρωνεία διά 
τά υψηλά άξιώματα, όταν περιέρχωνται εί; 
αναξίου; κληρονόμου;, ένα; καταπέλτη; διά τά 
ψεύδη τή; ζωή;. 'Ο Βασιλεύ; ’Αρλεκίνο; 
είνε ψιλώ όνόματι βασιλεύς. Θέλει νά διοική 
ό >=ΐό; του αύταρχικώ;, οργιάζει γύρω του ή 
υποκρισία, ώ; έμβλημά του πρέπει νά έχη.
ΊΙ δύναμι; είνε άνωτέρα τού δικαίου»,έν τέλει 

δέ σ/νωμοτοϋν όλοι κατά τή; ζωή; του. Ό 
Αρλεκίνο;, ό όποιος δέν ήτο καθόλου εύχαρι- 
στημένο; μέ τό στέμμα, Αηδιάζει, τό πέτα πε
ριφρονητικοί; διά νά ζωσθή καί πάλιν τό ξύ
λινο σπαθί τού γελωτοποιού. Ρίπτεται εις τήν 
αγκάλην τή; αγαπημένη; του Κολομβίνας, 
καί φεύγε; άπό τό Βασίλειον είς βάρος τοϋ 
όποιου γελά ό ήθοποιό; τοΰ λαού.

ΊΙ λεπτή ψυχολογία, τό φιλοσοφικόν σκώμ
μα, ή έξυπνη έλευθεροστομία, τά πικρά άλλά 
γεμάτα αλήθειας διδάγματα άφθονοΰν. Οί χα
ρακτήρες διαγράφονται μέ Αλήθειαν, σαφείς, 
εϊ; σκηνάς έξελισσομένα; μετά γοργότητο; καί 
εις Απρόοπτα διεγείροντα τό ενδιαφέρον άπό 
τή; α'. άκόμη πράξεως. Ή θεαματικότης δέ 
— χαί κατέβαλε·/ ό θίασο; φιλοτίμους πρό; τού
το προσπάθεια;— καθιστά τό έργον περισσό
τερον άπολαυστικόν.

Έκ τών ηθοποιών τά σκήπτρα τήςέπιτυ- 
χία; ώ; Βασιλεύ; ’Αρλεκίνο; έκράτησε στερεά 
ό κ. Βεάκης. Είς τήν τρίτην πράξιν ιδίως καθ’ 
ήν παίζει τό πρόσωπον τού Βασιλέως έπαιξε 
θαυμάσια. Ό ρόλος του ό πλήρης μεταπτώ
σεων σοβαρών και εύθυμων στιγμών άπεδόθη 
μέ ειλικρίνειαν. Άριστος ό κ. Μουστάκας ώς 
πρίγκηψ, καλλίστη ή κ. Στεφάνου ώς βασίλισ 
σα. 'Υπενθύμισαν τούς πρωταγωνιστάς τοΰ 
παλαιού καλού καιρού τού Έλλ. θεάτρου. Τά 
άλλα πρόσωπα ΰπελήφθησαν πολύ, ιδίως ή κ. 
Μουστάκα καί ή δ. Κόκκου.

ΊΙ μετάφρασις, πολύ καλή, τού ηθοποιού κ. 
Α. Χίκα.

ΊΙρός τόν ερωία··. Κομεντί πεντάπρακτος 
τού Γκαιτιγιό, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Άννί- 
νου. Ρωμαντική σχοινοτενής έρωτική περιπέ
τεια, ή όποια ήμποροΰσε νά ήτο καί τρίπρα
κτος, χωρίς νά χάση τίποτε. Ύπόθεσι; κοινο- 
τάτη. "Ενας ζωγράφος άγαπά εί; ένα καμπαρέ 
τή; Μονμάρτη; μίαν έλαφράν γυναίκα. Ό έ
ρως του θερμός, βαθύς ευρίσκει μίαν διαρκή
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άρνησιν τή; γυνλικό; αυτή;, ή όποία τόν « 
γαπά άλλά καί τόν βασανίζει. Έπί τέλους 
χωρίζονται κα· ε·; "β διάστημα αυτό έκείνο; 
άρραβωνίζεται, αύτή υπανδρεύεται, άλλά πά 
λιν συναντώνται, αύτό; έλεύθερος καί αγαπών 
πάντοτε τήν παλαιάν φίλην του, έκείνη άντα- 
γαπώσα.άλλά χωρίς νά δ δη τήν εΰτυχίαν.Καί 
όταν αύτή πρόκειται νά φύγη μέ τόν άνδρα 
τη; διά μακρυνό ταξείδι, αύτό; μοιραΐον θ ’μα 
τοϋ έρωτος, πηγαίνει νά πέση εϊς τά νερά τή; 
λίμνη;.

II X. Καλογερί/.ου έπαιξε εκτάκτως καλά, 
ψυχολογήσασα έπαρκώ; τόν δύσκολον ρόλον 
τη;. \;αν καλαίσθητοι καί πολυτελείς αί αμφι
έσεις της.

Ό κ. Γαβριηλίδη: πολύ καλός
Τό έργον δέν έκράτησε είμή μόνον τρεις 

εσπέρας.

Λίαν έπικαίρω; παρεστάθη ή «Ώρήνη» 
τού Άριστοφάνου;, κατά μετάφρασιν έμμετρον 
όμοιοκατάληκτον καί σκηνικήν διασκευήν τοΰ 
κ. Δηματρακοπούλου, δστις καί άλλα; κ.ωιω- 
δίας τοΰ αρχαίου κωμωδιογράφου έπιτυχώς με- 
τήνεγκε εις τήν σύγχρονον φρασεολογίαν. ΊΙ 
«Ειρήνη»ύπέστη περικοπάς τινας,απαραιτήτους 
διά νά καταστή προσιτή καί εις ώτα κυριών.

Τής πάραστάσεως προηγήθη έμμετρος πρό 
λογος τοΰ μεταφραστοΰ περί τοΰ θέματος τοΰ 
έργου, άπαγγελ Ιείς εις τό προσκήνιου ύπό τοΰ 
κ. Λύτρα. Αρκετά έξυπνος, έν είδος ορεκτικού 
διά τούς άκροαιάς.

Τήν Ειρήνην» ό ’Αριστοφάνης έγραψε 
κατάτόΐ.’ίον έτος τοΰ ΙΙελοποννησιακοΰ πο
λέμου, ϊτε οί Αθηναίοι καί οί Σπαρτιάται,καί- 
τοι άποκαμωμένοι έκ τοΰ πολέμου, δέν συ\ω- 
μολόγουν έν τούτοι; ειρήνην. Οί βιομήχανοι 
τών πολεμικών ειδών έθησαύριζον καί ήθελον 
τόν πόλεμον. II αισχροκέρδεια έκυριάρχει άλλ’ 
οί αστοί έπεινοΰσαν καί έζήτουν τήν ειρήνην, 
'Ο ’.Αριστοφάνης έσατύρισε τήν άθλιότητα αυ
τών χαριέστατα, ύποδεικνύων τά αγαθά τής 
ειρήνης.

'Ο αμπελουργό; Τρυγαίο; άναβαινει εϊς τόν 
’Ολυμπον έπιβαίνων έπί τεραστίου κανθάρου 
τόν όποιον υποβάλλει είς υπερσιτισμόν καί αύ
τός έξογκοΰται μέχρι... γαϊδάρου. Καί όταν 
τόν έρωτά ή κόρη του διατι δέν ί’ππευσε τόν 
ΙΙήγασον, άπαντά δτι δι’ έκεΐνον ήθελε τρο
φήν,ένώ ό κάνθαρος θά έτρέφετο μέ 3,τι αύτός 
θά έχώνευε. Εις τήν είσοδον τών ανακτόρων 
τού Διό; τόν σταματά ό 'Ερμής. Δίπλα εινε 
εν σπήλαιον πεφραγμένον, εντός τοΰ όποιου ό 
Πόλεμο; έχε: φυλακίση τήν Εϊρήνην.Ό Πόλε
μος κοπανίζει εις πελώριον γουδί τάς Έλλ. πό
λεις. Ό Ερμής δωροδοκηθείς άπό τόν 'Γρυ · 
γαϊον έπιτρέπει εϊς αύτόν κα’. τούς ακολού
θου; του άγρότας νά άποσπάσουν διά σχοι
νιού τού; λίθου; τούς φράττοντα; τό σπή
λαιο?, δθεν έξέρχεται πάλλευκος ή Ειρήνη ά- 
κολουθουμένη άπό τήν Θεωρίαν συμβολίζουσαν 
τήν πολιτειακήν ζωήν καί τήν ’Οπώραν άντι 

προσωπεύουσαν τήν αγροτικήν εύτυχίαν. Λ- 
φίνε: ό Τρυγαίο; τήν Ειρήνην νά βασιλίύη εϊς 
τούς ουρανούς καί κατεβαίνει εις τήν Γην μέ 
τάς δύο άλλα; κοσμικά; θεαίνας. Εϊς τήν γ . 
πράςιν άντιπαρέρχονται οί πλουτίσαντε; έκ 
τοΰ πολέμου λοφοποιοί, θωρακοποιοί, κρανο- 
ποιοΐ οδυρόμενοι διότι έγένετο εϊρήνη. Ό Τρυ- 
γαιο: ιού; ξυλοφορτώνει, ραντίζει τό κοινόν 
μέ κριθάρι, σύμβολου γονιμότητοτ, καλεί τούς 
άγρότας νά καλλιεργούν τήν γήν καί νυμφεύε
ται καίτοι γέρων τήν ’Οπώραν, ένώ ή Θεωρία 
προορίζεται διά τήν Βουλήν. Πολλά μέρη τής 
κωμωοια; τόσον πολύ συγχρονίζονται, όίστε νά 
έκμηδενίζωντα: αί διαρρεύσασαι χιλιετηρίδες.

Ή κωμωδία άνεβιβάσθη μέ πολλήν έπιμέ- 
μέλειαν. Τό πρωταγωνιστούν πρόσωπον τού 
Γρυγαίου ό κ. Νέζερ άπέδωκε μέ πολλήν ζωη 
ροτητα, ιδίως τά κωμικά του σκιρτήματα ήσαν 
ξεκαρδιστικά. ΊΙ ειδικώς προσληφθεϊσα Βωσ- 
σ;ς κ. Καμίνσκυ έχόρευσε πολύ ρυθμικά δύο 
χορούς, ένα φανταστικόν κ’ ένα βακχικόν.

Δύο σκηνογραφία: έπί σχεδίων τοΰ κ. Βυ
ζαντίου, αρκετά παραστατικαί, καίτοι νεωτερί- 
ζουσαι εϊς τεχνοτροπίαν.

ΊΙ ’Αγγλική φάρσα «ΊΙ ΘΤα Σίπαρτ» ύπό 
τριών κωμωδιογράφων γραφεΐσα Άλπιέντ-Άτ- 
γούο-Βών είνε εύφυεστάτη. Εϊς ιατρός άπέν 

.ταρος άναμένει τήν θείαν του γεροντοκόρην.
I Ιλήθος κωμικοτήτων συμβαίνουν κατά τήν ήμέ 
ραν τής ά.ναμονή;·κάθε πρόσωπον είνε καί ένας 
τύπος. ΤΙ έκτέλεσις πολύ καλή. Ό κ. Λύτρας, 
ώς ιατρός, έπαιξε μέ μπρίο, άρίστη ή κ. Στε
φάνου ώ; υπηρέτρια. ΊΙ δ. Νιρβάνα διά πρώτην 
φοράν έμφανισθείσα εϊς ρόλον έκτενή, άπέδειξε 
πολλά χαρίσματα ηθοποιίας.

Ί) κ. Δεληκατερίνη; είνε ηθογράφος εϊς τάς 
κωμωδία; του κα! προσπαθεί νά μή έκφεύγη τής 
αλήθειας, γνωρίζει δέ καλά τό θέατρον, ώστε 
νά μή άστοχη σκηνικώς. Εί; τά «Χαμίνια» 
έζωγράφησε τούς μάγκες μέ πολλήν άκρί 
βειαν, όπως εϊς τό «Παρθεναγωγείου»» τόν μα- 
θητόκοσμον.Τό Μεγάλο κακό είνε ή κακογλωσ
σιά. Θέμα περιωρισμένον, τό όποιον έπεκτείνα; 
εϊς τρεις πράξεις κατέστησε κουραστικόν. Στε
ρείται γοργότητο; τό έργον· προσπαθεί νά πα 
ρουσιάση τύπου; μόνονμιά; κουρκουσοΰρας, ή 
όποια έκ μιας φράσεω; έξάγε: συμπεράσματα 
φαντασιώδη καί δημιουργεί έπεισόδια εϊς βάρος 
τών άλλων, ένός ιατρού άφηρημένου καί ένό; 
εϊσαγγελέω; πάσχοντος άπό υπνηλίαν. Τά άλ/ α 
πρόσωπα άτονα, ιδίως ό τοΰ Άριστείδον, ό 
όποιος είνε εϊς τό έργον ώς έν είδος κομπέρ. Ί) 
τύπος τοΰ δημοσιογράφου ανεπιτυχής. ΊΙ τε 
λευταια σκηνή τοΰ ψαλιδίσματος τής γλωσ 
σαλγοΰ, παιδαριώδης.
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Τοΰ Λέο Μπάρδ ή νέα άπάχικη όπερέττα 

«Μαντάμ ντέ Τεμπ» έπαίχθη άδεια τοΰ συν 
θέτου—τό άναφέρομεν ώς σπάνιον γεγονός εϊς 

τά έλλην. θεατρικά χρονικά—καί κατά μετά- 
φρασιν τοΰ κ. Βεκιαρέλλη. Τό λιμπρέττο δέν 
έχει πρωτοτυπίαν.

Είς έργοστασιάρχη; νεωτερισμών πηγαίνει 
μέ τήν γυναίκα του είς ένα καμπαρέ τής Μον 
μάρτης. Αύτός προσκαλεϊ διά τό κατάστημά 
του τήν άπάχισσαν, ή όποια τοΰ λέγει οτι είνε 
ή πασίγνωστο; Παρισινή χειρομάντις ντέ 
Τεμπ, ένώ ή γυναίκα του ερωτεύεται τον 
άρχια'πάχην. ’Εγκαθίσταται τό άπαχικόν ζεύ
γος εϊς τήν οικίαν τοΰ έργοστασιάρχου· άλλ’ 
ή νέα ζωή παρ’ δλην τήν πολυτέλειαν δέν 
τοίς είνε άρεστή καί φεύγουν διά να έπανέλ- 
θουν εϊς τήν προτέραν ζωήν.

ΊΙ μουσική γεμάτη βαλλισμούς, πολύ γλυ
κεία, μελωδική, άλλά χωρίς πρωτοτυπίαν. 'Έ
παιξαν καλά, ή δ. Λαουτάρη, ή οποία μέ 
τήν έντονον φωνήν της, τούς εύστρόφους χο 
ρού; της είνε τό κυριώτερον στήριγμα τή; ό
περέττα; τοΰ «Πανελληνίου» ό κ. Κοφινιώτη; 
αρκετά ζωηρός κα’. ό κ. Μ. Φιλιππίδης, δστις 
είς τό πρόσωπον ενός ήλιθίου σχεδιαστοΰ άπέ- 
δείξε προσόντα έξαιρετικά καί ώ; κωμικός. 
Ένα ταγκό τριπλοΰν χορεύεται άπό τάς κ.κ. 
Λαουτάρη, Μεντέα καί Φιλιππίδην τέλεια.

Εϊς τό «Πανελλήνιον» έκυριάρχησεν ή 
Σαμπανιέβα. ί2ς Μανόν υπήρξε θαυμασία. Ή 
λεπτή καί αισθηματική μουσική τοΰ Μασενέ 
έζωντάνευσε γοητευτική εις τά χείλη της. 
Άριστος καί ό Μπεργκαμίνι, άποτελέσας τό 
άντάξιον συμπλήρωμα τής κ. Σαμπανιέβα. 
ΊΙ Έλληνί; ύψίφω-ος έπαιξε έπιτυχώς και 
τού; «Άλιείς μαργαριτών» τοΰ Ντελίμπ, 
πρώτην φοράν παιχθέντα; έν Ελληνική με
ταφράσει.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΛΑΜΠΡΑ
(’)£ «αθάνατοι» όπως άνεγράφετο εϊς τά πρό 

τριακονταετίας θεατρικά προγράμματα «Μυλω 
νάδες»,τό πρώτον παρασταθέν έν Αθήναις κω- 
μειδύλλ:ον ’Ιταλικής προελεύσεως,διεσκευάσθη 
ύπό τοΰ κ. Νίκα μέ τήν άλλαγήν τών δνομά- 
των καί τήν προσθήκην ολίγων νεωτεριστικών 
φράσεων, μιας καντάδας καί ένό; τσιγγάνικοΰ 
χορού καί ένεφανίσθησα'? ώ; «’Ερωτευμένοι».

Ό κ. Χατζηαποστόλου προσήρμοσεν ωραία; 
μελωδία; κα’. τό παλαιόν κωμειδύλλιον έτερψε 
μετά τρεις γενεάς ώ: όπερέττα τό νοήμον ’Αθη
ναϊκόν κοινόν.

Έκ τών ηθοποιών πρέπει νά άναφερθοΰν 
δύο θαυμάσιοι τύποι. Τής κ. Φύρστ ώς γερον
τοκόρης καί τοΰ κ. Χέλμη ώς κουφού. ΊΙ δ. Ο. 
Καντιώτου ώς Πιπίνος, πολύ χαριτωμένη.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΠΑΓΩΑΝΝΟΤ
Νέον έργον ή μάλλον νέος συνθέτης έκαμε 

έξαιρετική'ν έντύπωσιν.Τό έργον είνε ή κατά τό 
πρόγραμμα «θρυλική συμφωνική τραγψδία» 
τό Κόκκινο σπαλέττο, συνθέτης δ άγνωστος εϊς 
τού; Αθηναίου; κ. Αημ. Ζάττα; (ή Τσάθας). 
Τρόφιμος τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, 
έφοίτησεν έπ’ ολίγον εϊς τό Ωδείο*/ κα’. είτα 
μετέβη εϊς Βιέννην και Πράγαν, έγκατεστάθη 

δέ κατόπιν εϊς Κων)πολιν. Έγραψε όκτι'ι οπε- 
ρέττας, πάσας ’Ανατολικής ύποθέσεως. Τό 
λιμπρέττο τού Κόκκινου Σπαλέττου έγραψεν ό 
■ηθοποιό; κ. Πρινέας έπ’ θρύλου Κηθηραϊκοΰ 
τοΰ ΙΗ’. αϊώνος, ώ; τόν διέσωσεν ό ποιητής Ε. 
Στάης.

Μία κόρη τοΰ χωριού είχε μάτια ποΰ καί 
τόν δ ίνατώτερον άνδρα τόν καθυπότασσαν. 
Αλλοίμονον σ’ εκείνον ποΰ θά τόν έβλεπε 1 ΊΙ 

κόρτ αύτή φορούσε πάντα σ.ταλέτο (σάλι) μα
γικό καί καταραμένο, μέ πολύτιμα πετράδια. 
"Ενα παλληκάρι τήν έσκότωσε διά νά άπαλ- 
λαγή άπό τή τυραννία τό χωριό. ΊΙ νεκρά είχε 
πάντα ανοικτά τά μάτια καί κανείς δέν τολμούσε 
νά τής τά κλείση. Έγινε Νεράιδα καί τό σπα- 
λέτο τό έπήραν ο: χωρικοί καί τό έτοποθέτη- 
σαν είς τό είκονοστάσιον τής εκκλησίας. Αύτή 
είνε ή παράοοσις.

Ί’ι Ι’ένα, μιά ιδιότροπη χωριατοποΰλα άρρα- 
βωνιάζεται ενα παλληκάρι, άλλά τήν αγαπά 
συγχρόνως ό γυιός τή; Νεράιδας μέ τό σπα- 
λέτο, ποΰ τόν λένε όλοι τρελλό.

ΊΙ Ι’ένα ύφίσταται δλην τήν υποβολήν τοΰ 
θρύλου καί μολονότι υπανδρεύεται, δέχεται στό 
σπίτι τη; τόν γυιό τή; Νεράιδας, ό όποιο; κλέ 
βει τό κόκκινο σπαλέτο άπό -ήν έκκλησιά καί 
τό δίδει εϊς τήν Ι’ένα. Τό φορεί έκείνη καί πε
θαίνει τό βράδυ τής Άναστάσεως, έ.ώ ο: χωρι
κοί πυρπολούν τό σπίτι της ειςτό όποιον εύρέθη 
τό καταραμένο σπαλέτο.

ΤΙ ύπόθεσις σκηνικώς έχει καλά διαρ- 
ρυθμισθή, τό λιμπρέττο όμως, καλόν κατά τά 
άλλα, θέλει είς τινα μέρη μικράν επεξεργασίαν 
διά νά γίνη άπλούστερον εϊς έκφρασιν, άφου 
πρόκειται περί λαϊκού θρύλο?. Τά λόγια λ.χ. 
τού γυιοΰ τής Νεράιδα; είνε πολύ λυρικά.

ΤΙ μουσική συνίσταται εις πρελούντια, ανά 
έν ει; έκάστην πράςιν, είς δύο χορωδία; καί εις 
υποκρούσεις αί όποϊαι έπρεπε νά ήσαν περισσό- 
τέρα·.’. Κυρίως τό έργον δέν είνε όπερα, διότι ή 
παράστασι; εινε συνεχής προ,α οιαλογική. 
Άλλ' δ κ. Ζάττας ένεφανίσθη κατά τρόπον 
Έλληνικώτατον, μέ αγνότητα αισθήματος καί 
έγραψε σύνθεσιν, ή όποια τιμά τήν νεοελληνι
κήν μουσικήν. Τίποτε ξενικόν ή έξεζητημένον. 
Βάλλεται εις τούς ήχου; ή λαϊκή ψυχή, τό μυ
στήριον τοΰ θρύλου, ή τραγικότης τοΰ μοιραίου. 
Ό συνθέτης, νεαρώτατος, έπήρε ένα καλόν 
δρόμον καί θά γίνη άσφαλώς ό ειλικρινέστερο; 
ερμηνευτής τής ελληνικής ψυχής, άν έπιδοθή 
εϊς μελέτην.

Τό έργον ήδικι'ιθη παιχθέν άπό θίασον .... 
όπερέττα:. ΙΙλήν τής δ. Κολυβά ή όποία έπαιξε 
μέ πολλήν τέχνην άναπτύξασα καί προσόντα 
τραγωδού, ύπενθυμίζουσα εί; τήν φωνήν τήν 
δ'. Κοτοπούλη, καί τής κ. Λοράνδου, ή όποία 
έχαρακτήρισε μέ πολλήν φυσικότητα μιά πόνε- 
τικηά γρηοΰλα, τά άλλα πρόσωπα ήσαν ακα
τάλληλα. Οί κ.κ. Γληνός κα’. Βαλέττας άπήγ- 
γελο*.· ώς μαθηταί τοΰ κ. Σιγάλα. Ό δεύτερος 
μάλιστα ήτο ψυχρότατος. ΊΙ ορχήστρα άνεπαρ- 
κής δέν κατώρθωσε νά άποδώση πλήρη τήν 
μουσικήν έμπνευσιν, μολονότι ή ένορχήστρωσι;
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ήτο άρίστη. Τά σκηνικά πτωχότατα.
Πόσον Βά έκέροιζε τδ έργον έάν είς τδ βάΒος 

παρήλαυνεν ή λιτανεία αντί απλώς νά ακούε
ται άπδ τών παρασκηνίων δ Βόρυβο; τής πάρε 
λάσεως! ΑίσΒητή έπίσης ή έλλειψις χορωδίας, 
ήτις κα’. αυτή άπδ τών παρασκηνίων ήκούσΒη.

ΘΕ/ΠΤΙΚ4Ι ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Είς τδ Βέατρον ΙΊλέσσα έπαίχΒη νέον έργον 

τοΰ έκ Κων)πόλεως κ. Άλ· Ράλλη, δ «"Ηρω; 
τής Κρήτης».Έγράφη Γαλλιστί έμμέτρως, και 
μετεφράσΒη είς στίχους ύπδ τοϋ κ. Λ. Γαλανού. 
'II άπόπειρα τής άναπαραστάσεως ιστορικών 
γεγονότων έπί σκηνής καί δή τής Κρήτης ήστό- 
χησεν, εις τινα δέ σημεία έφΒασε κατά τούς 
είδότας, μέχρι διαστρεβλώσεως τών ήΒών και 
έ&ίμων τής ήρωϊκής μεγαλονήσου. Εΐνε α
πλώς μία αίσΒηματική σκηνογραφία τής έπο- 
χής τοΰ 66 —G8. Έκ τών ήΒοποιών, έπαιξε 
καλά ή έρασιτέχνις δεσποινίς Μπέλλου.

— 'Ο κ. Εύστρατιάδης έχει δημοσιεύσει 
πρδ έτών ώραΐον κοινωνικόν διήγημα, τήν 
«Αράχνην». Το έοραματοποίησεν δ κ. Α. 
Μωραΐτης καί παρεστάΒη ώς πρωτότυπο; κο
μεντί.

—Τδ Ελληνικόν Μελόδραμα ένισχύΒη δΓ 
’Ιταλών καλλιτεχνών. Πρώτη ένεφανίσΒη ή 
Ρωσσίς άλλ’ έν ’Ιταλία ζήσασα μεσόφωνο; 
Αία Ντεγράντη, ή όποία ήρεσεν ώς Κάρμεν 
καί είς τήν Φαβορίταν. 'Ο κ Ντερόζα υψίφω
νος, έλΒών καί άλλοτε είς ΆΒήνας, εΐνε νεώ 
τατος μέ γλυκεΐαν φωνήν, πολύ διαυγή ίδίο,ς 
είς τές υψηλές νότες. Είς τήν «Τραοιάταν» έ - 
δειξεν δλην του τήν τέχνην. Ό βαρύτονος 
κ. Σκαμοϋτσι έχει φωνήν μεγάλη; έκτά 
σεως καί έντάσεως. Ό υψίφωνος κ. Τομα 
ζίνι, τοΰ Βεάτρου Σάν Κάρλο τοΰ Μιλά
νου, έξετιμήΒη πολύ είς τόν «Τροβατόρε» 'Ο 
βαΒύφωνος κ. Τολέντο πολύ καλός.

Έν ’Αμερική άπήργησαν οί ήΒοποιοί τών

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και TEXNAI Τ’
FIKAXTIKAI TEXNAI

Τήν 1 'Οκτωβρίου αρχίζουν αί ιδιωτικά! καλλιτε
χνικά! εκθέσεις έν τή αιθούση G?o. Πρώτος Οά έκ
θεση ” κ.Β. Μποκατσιάμπης, όστις κατά τό θέρος έν 
Κέρκυρα είργάοΟη αρκετούς μεγάλους πίνακας Κατό
πιν Θά έκθέση ό κ. Ε Θωμόπουλσς καί μετ’αυτόν ό κ. 
Ίωαννίδης. Λέγεται ότι τόν Φεβρουάριον Θά γίνι] ή 
Διαρκής Καλλ. έκΟεσις, ήτις κατά τό 1919 δι’ έλ- 
λείψει αιθούσης δέν διωργανώθη.

— Είς τόν ένεργηθησομένον τήν 2 'Οκτωβρίου δι
αγωνισμόν διά τήν υποτροφίαν τοΰ κληροδοτήματος 
Μπόζου πρός σπουδήν τών καλών τεχνών, έγένοντο 
δεκτά! αί ζωγράιροι δεσποινίδες Ευδοκία Σαμοίλη, 
Μαρία Άναγνωστοπούλου καί Πηνελόπη ϋιαμαν 
τοπούλου.

Βεάτρων καί κινηματογράφων καί τά Βέατρα 
έκλεισαν- Έν Παρισίοις άλλη απεργία τών 
ήΒοποιών τών καφωδείων και κινηματογράφων. 
Έν Μιλάνω τής ’Ιταλία; άλλη,λήξασα δΓ αμοι
βαίων υποχωρήσεων. Αύξησις μισΒών καί ρύΒ- 
μισις σχέσεων μεταξύ Βυασαρχών καί ήΒοποιών 
■ή άφορμή. Οί ΆΒηναΐοι ήΒοποιοί δέν ήτο δυ
νατόν νά καΒυστερήσουν. Καί τό απόγευμα τή; 
14 Σεπτεμβρίου άπήργησαν όλοι, πλήν 2—3. 
Έζήτησαν υγιεινήν βδλτίωσιν καί ίνεσιν τών 
διαμερισμάτων των εί; τά Βέατρα, έςασφάλισιν 
τών αποσκευών κατά τά ταξείδια, 1 ο ίο έπ.’. τοΰ 
δλου μισΒώματος πρός περίΒαλψιν τών πασ/όν 
των ήΒοποιών, καί δεκάλεπτον έφ’ έκαστου ει
σιτηρίου διά τήν ϊδρυσιν ταμείου συντάξεων. 
Τά δύο τελευταία αιτήματα οί έργοδόται Βια- 
σάρήοι δέν έδίχΒησαν. ΆνεπτύχΒη έκατέρω 
Βεν πείσμα καί ή άπεργία έξακολουΒεί. Οί 
Βιασάρχαι έργάζονται, συμπληροΰντες μετά 
κόπου τά κενά, οί απεργοί δίδουν παραστάσεις 
καί σκέπτονται περί ίδρύσεως τριών συνεργα
τικών Βιάσων. ΊΙ παρέμβασις τοΰ ύπουργείου 
τής ΈΒν. Οικονομίας άπέβη ματαία. Οί Βια- 
σάρχαι τοΰ «Έλλην. Βεάτρου», τοΰ Βεάτρου 
τοΰ «Λαοΰ» καί τοΰ «ΠολυΒεάματος» έδέχΒη- 
σαν άμέσως δλα τά αιτήματα.

Εί; μίαν παράστασιν τών απεργών έπαίχΒη 
και μονόπρακτου δράμα τοΰ Γάλλου συγγρα
φέας Καρόλου Μπέρ «Τρεις μάσκες», Κορσι- 
κανικής ύποΒέσεως. Ή περίφημος vendeta άπο- 
τελεΐ τήν βάσιν τοΰ έργου, μέ πολλήν τέχνην 
γραμμένου καί πρωτοτυπίαν. Οί αδελφοί μιάς 
νέας έκδικοΰνται τόν πατέρα τοΰ νέου άνΒιστά- 
μενον είς τόν γάμον τής άδελφής των μέ τόν 
υίόν του, δστις τήν είχεν άπατήση. Μίαν νύκτα 
τών Άπόκρεω τδν σκοτώνουν καί μετημφιε- 
σμένοι φέρουν είς τόν πατέρα τόν σκοτομένον 
καί αυτόν μέ μάσκαν ώς οήΒεν μεΒυσμένον. ΊΙ 
άναγνώρισις τοΰ πτώματος άποτελεί τήν τρα- 
γικωτάτην λύσιν τοΰ δράματος.

— ΊΙ διά τήν διαφήμισιν τών εντόκων γραμματίων 
Επιτροπή ά.τοτελυυμένη έκ τών κ. κ. Ρουνοπούλου, 
Νιρβάνα καί Παπαντωνίου ενέκρινε κατόπιν διαγω
νισμού έν νέα πίνακας έκτων όποιων τέσσαρες ανή
κουν είς τήν εταιρείαν «Ζεό», δύο είς τήν κ. II. Λύ 
τραν καί άνά μία είς τούς κ. κ. Φρυδάν καί Βυζάν
τιον. "Εκαστος θά /.άβρ ιίΟΟ δρ.

— Συνήλθεν είς πρώτην συνεδρίαν ύπό τήν προε- 
δρείαν τοϋ υπουργού τή; Παιδείας ή 'Επιτροπή πρός 
ϊδρυσιν προτομής τοϋ έκ πατρός Γάλλου καί έκ μη- 
τρός ‘Έλληνίδος ποιητοΰ Σενιέ. ΊΙ έν Άθήναις Ε
πιτροπή άποτελεΐται έκ τοϋ Υπουργού τή: Παιδείας 
κ. Λίγκα ώς προέδρου, τοΰ κ. Σβορώνου ώς γραμ- 
ματέως. τοϋ κ. Μ. Καμάρα ώς ταμίου καί τών κ. κ. 
Φουξέρ, Κ. ΙΙαλαμά καί Γ. Δροσίνη. ώς μελών. Ή 
δ' έν Παρισίοις 'Επιτροπή πρός τόν αυτόν σκοπόν 

συσταθείσα, άποτελιϊται έκ τοΰ ύ.τουργοϋ τή: Παι
δεία: καί τών Καλών Τεχνών κ. Λαιρφέρ, τοϋ κ. Μο· 
ράν ώ: γραμμιτέως καί των κ. κ. 'Λνατόλ Φράνς. 
Ρενιέ. Άλφρέδου Κροαζέ καί τή; κομήσσης Νοάγε, 
ώς μελών. Αί δύο έπιτροπιί συνεργ.ζόμεναι Β’α
πευθύνουν κοινήν έκκλησιν πρός τό 'Ελληνικόν καί 
τό Γαλλικόν κοινόν ζητούσαν τόν έρανον αύτοϋ

Ή 'Ελληνική Κυβέρνησι; κατέβαλε πρώτη ό χιλ. 
δραχμών, άνέλαβε δέ καί τή.· παροχήν τοϋ Πεντελη- 
σίου μαρμάρου διά τήν προτομήν, τής όποιας ή φι- 
λοτέχνη-ι; άνετέθη ήδη υπό τή; έν II ιριοίοις επι
τροπή: εις τόν Γάλλον γλύπτην Μπουρντέλ.

ΊΙ 'Ελληνική 'Επιτροπή άπεδέχΟη τήν γνώμην 
τής Γαλλική; 'Επιτροπή- νά σ ηΊή ή προτομή εί: 
τον πρόδρομον τής Σιναία: Λκιδημίι:, επιφυλασσό
μενης τής άντιστίχου Οέσεως διά τήν προτομήν τοϋ 
Εθνικού ποιητοΰ Σολωμοϋ, τή; όποιας τήν ϊδρυσιν 
έκρινεν έπιβαλλομένην, έπί τή προσεγγίσει τοϋ πα
νηγυρισμού τής 'Εθνικής 'Εκατονταετηρίδά:.

ΊΙ 'επιτροπή έσκέιρθη έπίσης περί τοϋ τρόπου 
καθ' ον θά έγίνενο γνωστότερο; είς τό Ελληνικόν 
κοινόν ό Σενιέ, διά μεταφράσει»; τών ποιημάτων 
αυτού, ιδίας τών έκ τής 'Ελληνική; άρχ.αιότητος έμ- 
πιευσθέντων καί έπειρυλάχθην νά προβή β·_>αδύτερον 
είς σχετικά; αποφάσεις.

— Δευτέρα νικρανάστασι; τού Γιαννούλη Χαλεπά 
'(_) έκ Τήνου άηιχθείς συγγενή: του καί άρχιτέκτων 
γλύπτη: κ. Ιίολυχοόνη., Ρενιέρης άνεκοίνωσε πρός 
ημάς ότι ό Χαλεπά; ανέκτησε καί πάλιν τά; πνευ
ματικά; του δυνάμεις, έργασθείς είς 15 νέα πλαστικά 
έργα, τά όποια έχύθησαν ήδη είς γύψον.

Ό κ. Ι’ενιέρης άνέλαβεν εύγενώς χάριν τή: « Πινα
κοθήκη;» τά τά φωτογραφήσΐ) καί άτοστείλΐ) τά; 
(ρωπογραφίας πρός δημοσίευσιν.

ευμμικτα

Τό Ώδεϊον Αθηνών ώρισεν ώς θέμα τού τετάρτου 
Άβερωφείου Μουσικού Διαγωνισμού τήν ουν- 
Οεσιν ύμνου διά τήν ’Εκατονταετηρίδα τή: 'Ε
θνική; Παλιγγενεσίας. Πρό τή; προκηρύξει»; τοΰ 
μουσικού διαγωνισμού έκρίθη σκόπιμον νά πρ οη· 
γηθή διαγωνισμός πρός σύνθεσιν τών στίχων τοϋ 
ύμνου ύπό τούς εξής όρους.

Οί στίχοι νά μή υπερβαίνουν τούς 20, ούτε νά 
είναι όλιγώτεροι τών 1G.

Ό ρυθμό; νά είναι απλούς καί αρμονικός, αί δέ 
έννοιαι σαφείς. Προθεσμία πρός υποβολήν έργων ο
ρίζεται μέχρι τής ϊ Νοεμβρίου έ. ε.

Βραβεϊον ώρίσθησαν 500 δρ. ΊI ελλανόδικο: έ 
πιτροπή, Οά όρισθή ύπό τοϋ Διοικ. συμβουλίου τού 
Ωδείου. Έάν οΰδέν ποίημα κριθη αζιυν βραβεύ
σει»;, ό διαγωνισμός Οά έ.ταναληψθ ή.

ΊΙ Κεντρική επιτροπή τής Έκατονταετη μ Ιος 0 ι 
προκηρύξμ έν τούτοις καί αυτή δμοιον διαγωνισμόν 
διά τήν σύνθεσιν ύμνου τή; Έκιτονταετηριδος.

— Απέθανεν έν Άθήναις γ - ημιπληγίας ύτερεβδο- 
μηκονΊούιη; ό παλαίμαχος ή'Ιο.τοιό; Πέτρο; Λ ιζα- 
ρίδης εις τών καλλίτερων κωμικών τή; Έλλ. σκη
νή;, είς ήν άνήλθε τφ ISGO. Είχε γράηη) δ·>> κωμω
δίας, κατά τής ξενομανίας. Ο κ. Δ. Ταβουλάρη; ά- 
πεχαιρέτήσεν έν τώ νεκροταφείφ τόν νεκρόν συνα
θλητήν του

— Ένεκρίθη πίστωσι; 10,00'.' δρ. έτησίως πρός 
ϊδρυσιν έδρας Βυζαντινών σπουδών είς το I Ιανεπιστή- 
μιον τής Λουβαίν.

— 'Απέθανεν έν Άθήναις ό καθηγητής τής Λατινι
κή; «ριλολογία: έν τώ ΙΙανεπιστηοίη» Σ t ·ρ. Σακελ- 

λαρόπουλος.Γενηθεί; έν Κερκύρα τό 1848 άφού έ.τε- 
ράτωσε τάς σπουδά: του έν Κερκύρα καί Άθή-αις έ- 
τελειοποιήθη εί; τό Π ο επιστήμων τή-Γενεύης. Ά- 
ιρ.ιϋ έδίδ τξεν εί; γυμνάσια, τώ 1890 διωρίσθη κα- 
θηγητή; τοΰ Π ινεπισιη ι ίου αποχώρησα; πέρυσι έ’ιεκα 
ορίου ηλικίας. Έδημοσίευσεν ικανά; πρωτοτύπους 
μελέτα;, ώ; καί μεταφράσεις Έκ τών πρωτοτύπων 
έργων του εϋφήμως άναφ.έρονται ή Λατινική γραμ
ματολογία, αί διορθώσει; καί ίο μηνεϊαι εί; Λατίνους 
συγγραφείς, περί τής Λατινική; γλιόσσης παρά τοϊς 
αρχαίοι; "Ελλησι, περί Λιβίου ’Ανδρονίκου ώς καί 
ιστορικά διατριβαί άναφερόμεναι εί; τήν ιστορίαν 
τή; Επτ.ινήτου. Μετέφρασε τιήν ιστορίαν τή; Ρωμ. 
ποιήσει»: τοϋ Ρίββεκ, τήν Ρωμ ιστορίαν τοϋ Μόμ- 
μοεν κ ιί ά'.λα Ύπήρΐεν έ.τί δεκαετίαν Πρόεδρος τού 
Συλλόγου «Παρνασσ>ϋ», μέλος καί εισηγητή; ποιη 
πικών διαγωνισμών, ώ; κ ιί τού Άβερωφείου δραμα
τικού.

- β!.·ς άντικάτάστάσιν τοΰ Σουρή έξελέγη μέλος 
τή; επιτροπή; πρό; απονομήν τοϋ 'Αριστείου τών 
Γραμμάτων κ ιί Τεχνών διά τά λογοτεχνικά έργα ό κ. 
ΙΙαλαμά;. Ή κρίσι; θά γινη τό πρώτον δεκαπενθή
μερον τοϋ πρ,σεχοϋ; 'Ιανουάριου

— Ό έν Λονδινιρ κ. Εΰμορφόπουλος άπέστειλε 
πλου,τ .ιν συλλογήν ελληνικών πολυτίμων χειροτεχνη
μάτων διά τό Μουσεΐον τών χειροτεχνημάτων.
- ί'ό ' ϊ.τυυργεϊ >ν τής Παιδεία; θάάτοστείλ η εί; 

τό Μουσεΐον τή; πόλε»; Λουβαίν σειράν γύψινων 
έκμα/είων έλλην άρχ ιιοιή:.»ν έτι δέεις τήν βιβλιοθή
κην αύτή; τήν σειράν τών άρχαιο’.ογικών εκδόσεων 
τοΰ ύπουργεί' υ

— Έγένοντο έπισή.ιω; τά αποκαλυπτήρια τή; έν 
τώ κήτιρ τοϋ Έθν, II ινε.τισιη ιίου έγερθείση; ανα
μνηστικής στήλη; ύ.τέρ τών πεσόντών κατά'τόν τελευ
ταίοι' πόλεμον φοιτητϋν άνερχομένων εί; 18. ΊΙ 
στήλη — έργον τού κ. Παταγιάννη —■ φέρει ανάγλυ
φοι' τήν Νίκην τοΰ IIαιωνίου εκατέρωθεν δέ τά ονό
ματα τιών φοιτητών μετ’ επιγράμματος έν αρχαϊκή 
γλ.ώσση ποιηθέντος ΰ τό τού κιθηγηποϋ κ. X. Άν- 
δ.ρούίσου. Μεπά προσφώνησίν τοΰ Πρύτανεως κ. Γα- 
ζέτη. ό Βισιλεύς άπεκάλυψε τήν στήλην άπονείμα; 
συγχρόνως τόν πολεμικόν Σταυρόν είς τό Λάβαρον 
τοϋ Πανεπιστημίου.

ΐ,ι ο υ ε ι κ ι·ι

Είς τά «’Ολύμπια» έδόθη συναυλία ύπό τής 
διπλωματούχου τού πιάνου δ. Μαρία; Λασποπού- 
λου τή συμπράξει τιών κ κ Βλαστάρη ^βαρυτόνου), 
Γ. Κωνσταντινίδου (βιολοντσέλλο), Ε. Μπαμπιέρου 
Κ. Ιίοό'.α (βιολί) καί Δούνη (βιώλα). Τό πρόγραμμα 
περιελάμβανεν έκλεκτού; συνθέτη;.

- Πέντε συναυλίαι,τρεις φωνητικαί καί δύο βιολιού, 
έδ , ίησανέν Κηρησσίρ.. II τού ύξυφώνου κ. Π. Έ- 
πιτρσπάκη μαθητου τής κ Φωκά συμπράξει τής δ. 
Φανή; Οίκονομάκη ε’; τό άσμα καί τοΰ κ.Μητροπού- 
λου είς τό πιάνο, ή τής υψιφώνου κ. Εύτ, Τσαμπούλα 
(τό γένος Καμπανάκη συμπράξει τής δ, Βιργινία; 
1"ocher είς τό ασμα καί τού κ Ε ινθοπού/.ου, ώς 
συνοδού είς τό πιάνο, κιί ή τής καθηγητρίας τοϋ ά· 
σπατος δ. Σμ Γεννάδη τή συμπράξει τών μαθητριών 
της Εύγενίας Λαμπρινοπούλου, Μαρίας Ι’ρηγοράκη, 
Πίτσας Δρίβα καί τών μαθητών τη; κ. κ. Τζίμα, 
Βάθη καί Βλυσίδου.

Τοϋ βιολιού συναυλία έδόθη ύπό τοϋ βιολιστοϋ κ. 
Λυκούδη Έκτος άλλων συνθέσεων, έπαιξε μετά τοΰ 
μαθητοΰ του κ Μπαμιέρυυ εν ντουέτο τού Γκοντάρ, 
έάανελήρθη δέ ιό κατά τόν χειμώνα παιχθέν κουά-
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τορ είς λτ μειζον τοΰ Μόζαρτ, συμπράζει τών κ. κ. 
Οίκονομίδιυ, Κωνσταντινίδου καί Μητρ ,τούλου.

’Επίσης συναυλίαν έδωσε καί ό άρτι άφιχθείς βιο
λιστής κ. Στυλ. Κρασσΰ;. Τό πρόγραμμα περίελάμ- 
βανε συνθέσεις τών μουσουργών Vieuxtenips. Kreis- 
ler, Szerwonsky, Sarasate, WeniAwsky Cai καί 
Nachey.

— Αί καθηγήτριαι καί διδ χσκά’.ισσαι τοΰ Ί>5είου 
κ. κ. Φωκά, θεοδωροπυύλου, II ιπαδιαμ ιντοπούλου, 
Σκέπερς, Λέλη, Πίτα, ΙΙαταγεωργακο.τούλου καί ό 
κ. ΙΙίνδιο; άπεχώρησαν τοϋ Όδείου καί ΐδρυσιν 
μετά τοϋ κ. Καλομοίρη νέον Ώδεΐον, ώνομασίΐέν 
Ελληνικόν. Σκοπό; αύτοΰ ή ένίσχυσι; τή; μουσική; 
κινήσει»; διά-τής δημιουργία; καλλιτεχνών μέ εθνι
κήν συνείδησιν, ή καλλιέργεια τοϋ μοισι ιοϋ αισθή
ματος είς ολα; τάς τάξεις καί ή μόρφωσις έπαγγελ- 
ματιών εκτελεστών τή; μουσική; καί δραματική; 
τέχνης.

Έγκατεστάθη τύ Νέον Ώδεΐον είς τό Ώδεΐον Λοτ- 
τνερ τό όποιον ήγοράσθη άντί 80,000 δραχ. Μετά 
τοΰ ανώτερου προσωπικού συνεργάζονται ή κ. Λότ- 
τνερ, οί κ κ. Σαϊφερ καί Μτέμμερ,ή δ. Ναούμ καί αί 
κ.κ. Χαρ. Καλομοίρη, Όλ. Γεωργιάδου, Μαρ. Βλα
στάρι). Ίρι; Χέλμη, Λουκίτ Ίωάννου, Θεώνη Δρι- 
κοπούλου, “Εβελ Μίχα, Κπλ. Κοκκίνου καί οί κ. κ. 
ΙΙαπασωτηρίου, Κουρμπέλη;, Σωζό.τουλος, Εύαγγελί- 
δη;, Κρητικός καί άλλοι.

Τό Έλλην. Ώδεΐον θά έχΐΙ μελοδραματικήν σχολήν, 
ήν Οά διευθύνη ό κ. Λαυράγκ ις.

— Έκ τοϋ Ωδείου ’Αθηνών παρητήΟηηαν τή; δι
δασκαλία; καί αί δεσποινίδες Ραφαήλ και Μανιακή.

ΞΕΝΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Άπεφχσίσθη δπως άποσταλή λίθος τοΰ Παρθενω

πός εις τήν ’Αμερικήν διά τήν «νέγερχιν μνημείου 
πρός τιμήν τοΰ Οΰχσιγκτώνος.

— ΊΙ έπί ΰθ ήμερας διαρκέσασχ απεργία τών τυ
πογράφων, έν ’Ιταλία, ής ένεκα δέν έςιδίοοντο χΐ ’Ι
ταλικά: εφημερίδες, έ'ληςεν.

— 'Ο διάσημος σχεδιαστής πόλεων καθηγητής Πχ- 
τρ-κ Γκεντς έν συνεργασία μετά τοΰ \ρος Βεί'σμχν 
Οά έκπονήση νέον σχέδιον διά τήν Αγίαν πάλιν τής 
Ίειουσαλήμ-

— ΊΙ Γαλλική αστυνομία άπηγόρευσε έν Παρισίοις 
τήν έκτέλεσιν συναυλίας, τή: όποιας τό πρόγραμμα 
άπετελεζτο σχεδόν έξ ολοκλήρου έκ συνθέσεων τοΰ 
Βάγνερ.

— Ό Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας κατέ
θεσε τον πρώτον λίθον μνημείου δπερ άνεγείρεται 
είς Πουάντ ντε Ζερά? είς ά/άμνησιν τής έπεμβάσεω; 
τής ’Αμερικής είς τόν πόλεμον.

— Άπέθανεν ό διάσημος Γερμανός φιλόσοφο; καί 
φισιοδίφη; ’Ερνέστο; Χαίκελ, εν ήλ κία 85 ετών· V- 
πήρςεν διάσηαος διά τάς υλιστικά; θεωρίας του, ιδίως 
ιός πρός τήν έκ τών ζώων καταγωγήν τοΰ ανθρώπου 
Τά κυρ'.ώτερα έργα του είναι ή «Γενική μορφοΛογιχ 
τοΰ όργανισρ οΰ», ή «'Ιστορία τής Φυσικής δημιουρ
γίας». Αί μελέται τοΰ υπερβαίνουν τάς ΙΟΙ) Γπήρ- 
ςεν ό πατήρ τοΰ μονισμού εν ταΓς φυσικαϊς επιστή- 
μιις καί μέγας άθεος.

— Ό περιοδεΰων έν Ευρώπη όνομαστό; "Ελλην υ
ψίφωνος κ· 08. Λάππας έδωσεν ένδιχφέρουσαν συναυ 
λ ίαν έν Λο/δίνω εί; τό Γουϊγκμπορ Χάλλ·. Τό πρό
γραμμα άπετελείτο άπό μονωδίας μελοδραμάτων. Έ- 
τραγούδη.-ε Κάρμεν, «Φχντιούλα ντέλ Ι’ουέστ» τον 
ΙΙουτσίνι, καί τόν «’Ανδρέαν Χεν.έ · τοΰ Τζιορντάνο, 
τό όποιον προεκάλεσε θύελλαν ενθουσιασμού,κατέθελςε

Γ.ί 

δε τό ακροχτήριον μέ τρία σύντομα Σμυρνχϊκά τρα
γουδάκια — τήν Τριαντχφυλλίτσα, τήν Φωληά, καί 
τό Παιδί. Τής συναυλίας του μετέσχον ή κ. Άνε- 
μογιάννηκαί ό βιολιστής Στρβκώ^.

Ο κ. Λάππας κατά τήν έν Παρισίοις διαμο
νήν του κληθείς ύπό τοΰ κ. Βενιζέλου έτραγούδησε 
ενώπιον τών έπισήμων, παρασημοφορηθείς ύπό τοΰ 
Προέδρου κ. ΙΙοανκαρέ καί ύπό τοΰ κ. Βενιζέλου,

— Τό φιλολογικόν βραβεΰον Νόμπελ τοΰ έτοι ς 
ΓΗ 9 χπενεμήθη είς τον Νορβηγόν συγγραφέα Κνούτ 
X άμσουν.

— Εις Μπουρτζβιλερ τής ’Αλσατίας ίγένοντο πα
ρουσία τοΰ Προέδρου τή; Γαλ λ .Δημοκρατίας τά απο
καλυπτήρια άν'/ριάντος άνεγερθέντο; πρός τιμήν τών 
όμηρων τών τυοεκισθέντων ύπό τών Γερμανών.

- ΊΙ παλινόστησις εϊς τά παλαιό, θεατρικά έργα 
έσημειώθη καί εϊς τό ’Αγγλικόν Οέατρον. ’Εν Λον- 
δίνω παίζεται συχνά ή "Κόρη τής Μαντάμ Άγκώ» 
τοΰ Λεκόκ. Αί Άγγλικαί εφημερίδες δημοσιεύουν 
κριτικός καί ανέκδοτα τοΰ συνθέτου της.

Ίόφονευθησαν έπιβαίνοντες αεροπλάνων κατα- 
πεσοντος παρά τήν Βεοό αν πέντε ’Ιταλοί δημόσιό-' 
ϊΡ*?'··,1· ,*?1 ^υ“?'άν··- αρχισυντάκ-ης τοΰ «Κορριέρε 
ντέ λά Σέρα», Ζωνκλιέρι, συντάκτης τοΰ «Σέκολο», 
Μοργκάνι.διευθυντής τής «’Αθλητικής Έφημερίδος», 
Μπρίνι, συντάκτης τής «Εσπέρας» καί Μπίτζι, δι
ευθυντής τοΰ «Κόσμου».

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ

ΙΙροτομ. οτ

Έγνώσδη δη η προτομή τοΰ Έλληνογάλ- 
λου ποιητυΰ Σενιέ πρόκειται νά ίδρυθή εντός 
τής ’Ακαδημίας, συμπιπτούσης καί τής ίδρυ
σε.ο; αύιης. Εκτός τοΰ δτι ή τιμή είνε πολύ με
γάλη καί δυσανάλογος πρός τό έργον τοΰ τιμω
μένου, φρονώ δα καταλληλότερα θέσις θά ήτο 
ό Βασιλικός κήπος ή ό τοΰ Ζαππείου. Οί ποι- 
ηται πρέπει νά περιστοιχίζονται όχι άπό ψυ- 
Z‘?'t μάρμαρα, άλλά άπό κινούμενα φυλλώματα, 
ύποτίπτοντες άμα εϊς τήν άντίληψιν τοΰ πολ- 
λοΰ κόσμου. Αλλά δέν έπρεπε νά προηγηθώσ ι 
τΜ» προτομής του Ελληνογάλλου ποιητοΰ, αί 
τών 'Ελλήνων ποιητών ; Ποΰ είνε ή προτομή 
ενός Σολωμοΰ (είσεπράχθησαν άλλοτε άπό έκ- 
λεΐψ ιν περιοδικόν 2,500 δρ.) ενός Βαλαωρί. 
του, ενός II ιτ ιρρηγο.τοιίλου, ενός Παράσχου ; 
ΊΙ πρέπει νά φροντίση δΓ αυτούς ό Άνατόλ 
Φράνς ;’Αλλ ιτε είχε ριφθή ή ιδέα παρ’ υψη
λού προσώπου νά κοσμηθή τό Ζάππειον μέ 
προτομάς δλων τών ποιητών τής άναγεννηθεί- 
σης Ελλάδος. Άλλ’ δπως δλαι αί. ώραΐαι ιδέαι 
έν Έλλάδι, έμεινεν ή πρότασις Ιδέα μόνον.

Και έπί τη ευκαιρία ταΰτη, έρωιώμεν. Είς 
τήν έπαυλιν Θών υπάρχουν προτομαΐ δλων τών 
πρωταγωνιστών καί ηρώων τής Έλλ. Έπανα- 
στάσεως. Διατί νά μή άγορασθοΰν άπό τό 
Κράτος — εκατομμύρια εϊσέρρευσαν ευτυχώς 
αρκετά είς τό Δημόσιον ταμεΐον — καινά τάς 
τοποθέτηση κάτου ; Μήπως καί ό Δήμος ’Α
θηναίων δέν έπρεπε νά τό έχη κάμει ;

Νεαι Εκλογείς

Τάς περί «liveνιιιιττιΗιοϊ?» διαλέξεις του ό κ.ΖΖ. 
ύημητραχόπονλο·; ε'ξέδωΪΕν εί; βιβλίον έκ οελ. 223, 
μει’ εικόνων. Προϋκά/.εσαν τόσον ενδιαφέρον αί 
ψυχνοπνευματικαί βεωρίαι του. ώστε έπρεπε νά άνα- 
γνωσΟοϋν και άπό τού; μή άκούσαντα; αύτά;. Ό 
έκδοίΐεί; τόμο; δίΰει μίαν συνοπτικήν και σαφή ιδέαν 
ένό; πρωτοτύπου ουστήματο; τή; έξηγήσεως πλεί- 
στων φαινομένων τής ζωής.

¥
Έ'ξεδόίΐη— Γαλλιστί εύνυχώς—νέον, μυθιστόρημα 

τοϋ κ. Ψνχάρη, «ΊΙ άοελόίι 'AviitJ.uiνα·. Εί; 
τό έργον αυτό αφιερώνει σελίδας τινα; εί; τόν φο- 
νευθέντα υιόν του Έρνέστον καί περιγράφει τά; 
τελευταία; στιγμάς τοΰ πενθεροϋ του Ρενάν, α’ίτινε; 
άγνωστοι έως τώρα, αποτελούν και τό πλέον ενδια
φέρον μέρος τοΰ βιβλίου. Τό έργον είνε κυρίως 
μία μελέιη περί τή; μεταπηδήσεω; μιά; ψυχή; άπό 
τήν ’Απιστίαν εΐ; τήν Θρησκείαν.

¥
Ό γνωστό; Ζακύνθιο; διηγηματογράφος κ. 

Άβούρηζ, έξέδωκεν υπό τόν τίτλον «ΊΙ τνμ<>ο>- 
ρί·νος δραματικόν διήγημα, γραφέν έπί τή βάσει 
Ιστορικού επεισοδίου, τό ό ιοϊον άφηγεΐται ό έπισκε- 
φθείς τήν Ζάκυνθον τώ 1794 Ιταλό; περιηγητής 
Σκροφάνης. Είνε γραμμένη ή δραματική Ιδίως σκηνή 
τή; έκταφής, μέ πολλήν παραστατικότητα, έν γένει 
δέ ή άφήγησις διακρίνεται διά τήν απλότητα καί 
τήν πιστήν άπεικόνισιν τή; επαρχιακής ζωή;.

¥
Έ'ξεδόθη υπό τοΰ Υπουργείου τή; Παιδεία; τό 

’Αρχαιολογικόν Δελτίον τόμος I” έκ σελ. 50(1 
μεγάλου σχήματος. Ό ογκώδη; τόμος περιλαμβάνει 
τά Θιιϋαΐκά τοΰ έφορου κ. Λ. Κε^αμοπούλου· ήτοι 
περί τών άνασκαιγών, ας ένήργησε κατά τά έτη 1904 
— 1916 μετά τής ερμηνείας τών ευρημάτων καί σχε
τικά τοπογραφικά μελετήματα, μετά 212 έ.· ολφ ει
κόνων.

¥
Ε’ις τήν σειράν τών «Εκλεκτών Έργων» τή; ξέ. 

νη; φιλολογίας τήν όποιαν εκδίδει ύ γνωστό; φιλο
πρόοδο; βιβλιοπώλης κ. Γ. Βασίλειον έζεδύθησαν 
τρία κομψότατα τομίδια. Τύ εν περιέχει δύο διη
γήματα τοΰ Σουηδοΰ συγγραφέω; Άλ. Κίλλαντ ΊΙ 
u<i"n τοΰ Βαρτελώ και οί Δύο Οί} ■οι. Τό άλλο 
διήγημα τοΰ Νορβηγού Ι’κεϊγερστάμ τό ’Αγόρι τίις 
Κνρά-Λένιις καί τό τρίτον τού αύτοΰ συγγρατρέως 
τά διηγήματα ’<) ΙΙέτρος ιιέ τό εν<ι ιιάτι καί 
Χιονιάιιένος Χειιιώνας. Όλαι αί μεταφράσεις 
είνε τοΰ κ. Κουκούλα εΐ; δημοτικήν.

¥
ΊΙ Θράκη, ύπό Στ. Ψάλτη. Σκοπό; τοϋ βιβλίου 

είνε νά άποδειχθή ή έν Θράκη δύναμις τοϋ Έλλην. 
στοιχείου. Ό Θρά'ί συγγραφεύς παρέχει μετά πάσης 
ευσυνειδησίας καί άμεροληψίας πλείστα; άποδείξεις 
τής Έλληνικότητος τή; υποδούλου Θράκης, διά τής 
στατιστικής κυρίως, άπό τοιαύτης δ’ εθνολογικής 
άπόψεως άποβαίνει τό έργον πολύτιμος σύμβουλος 
καθ’ ήν στιγμήν μάλιστα έναγωνίως άναμένεται ή 
περί τής τύχη; της άπόφασι; τής Συμμαχικής Δια- 
σκέψεως.

*
«Δελτίον τοΰ Έκπαιΰεντικον Όμιλον. 

Τόμο; 7 άριθ. 1 — 1 έτος 1917 —1919. Περιέχει εκ
παιδευτικά; μελέτα; τών κ. κ. Δελμούζου, Τριαντα- 
φυλλίδου, κυρία; Δέλτα καί άλλων.

*
«Κοικικϊι καί ίΐοίικίις». Τεΰχο; X—XII. Εκ

τός μεταφράσεων, περιέχει δύο κριτικά; μελέτα;, τοϋ 

κ. ’Αποστολάκη κατά τοΰ κ. ΙΙαλαμά καί τοΰ κ. Ά- 
λιμπέρτη περί ΙΙολυλΰ.

¥
• Ιθτορία τής Γιζαρείον Έκκληύιαάτικής 

«Ινοί.ής^ ύπό Χρ. Παπαδοπούλου, διευθυντοΰ αύτή;. 
Πλήρη; έπισκόπησι; τοΰ έβδομηκονταπενταετοΰ; βίου 
τοΰ μοναδικού έκπαιδευτικοΰ ίδρύματο; τοΰ έν Έλ
λάδι κλήρου, στηριζομένη έπί εζηκριβωμένων πλη
ροφοριών, έκ τών άρχείων τή; σχολή;, μετά βιογρα
φία; τών Ιδρυτών.

¥
Mercure de France. Τεύχος τή; 16 Αύγούστου. 

Περιέχει τήν τρίμηνον έπιθεώρησιν τοΰ κ. 'Αστέρι,ο- 
του περί τών νέων έλλην. βιβλίων Γράφει διά τό έρ
γον τοΰ κ. Καροδημήτρι έκδοθέν έν Παρισίυι; υπό 
τόν τίτλον I.es eveuements politiques et la Nature, 
διά τοΰ κ. Δκίπη τούς «Μικρού; περιπάτους» καί τό 
«Άπολλώνιον άσμα»καΐ διά τού; «Άσφαδέλους» τού 
κ. Μαλακάση.

Τεΰχο; I Σεπτεμβρίου. Δημοσιεύει άναμνήσεις διά 
τόν Ιΐόίλ Φωρ καί τόν Ζάν Μορεας τοΰ Henri Clou- 
ard ύπό τόν τίτλον «I.es units Attiques >

Ιίρονοία τοΰ Σ. Μητροπολίτου Αθηνών κ. Μελε
τίου νέον θρησκευτικόν περιοδικόν έξεδόθη, ή «Και
νή Διοα^ιΐ". Είνε καθαρώς επιστημονικόν θεολο- 
γικόν περιοδικόν, συνεργασία τών διαπρεπέστερων 
παρ’ ήμϊν θεολόγων. Το α' τεΰχο; περιέχει μελέτα; 
τών κ. κ. Χρ. Παπαδοπούλου, Γρ. Παπαμιχαήλ, Κ. 
Δυοβουνιώτου καί II. Πολλάκη.

♦
«ΊΙ Καθηιιεοινίι». Ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ 

άγαπητοΰ συναδέλφου κ. Γ. Λ. Βλάχου, τοΰ δεδοκι- 
μασμένη; ίκανότητο; δημοσιογράφου, έξεδόθη νέα 
έφημερίς, έκ.τροσω.τοΰσα τά; άρχάς τής άντιπολιτεύ 
σεω;. Ό ημερήσιο; τύπο; άπέκτησεν εν όργανον σο
βαρόν, εύπρόσωπον, άϊιον πολλής πρασοχή;.

*
— Ί'.ίεΰόθιιόαν :

Ταυρίς, ή νύμφη τοϋ Πόντου. Ιστορική μελέτη 
Θ. Γραμματικοπούλου.

Α. Μαρσέλ/.ου, Συνεργασία σπιτιού κατ Σχολείου. 
Διάλεςις. ’Αλεξάνδρεια.

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Συνδρομητή. “Εχετε δίκαιον. Έκ παραδρομή; ένφ 
Ο άριθμό; τού προηγουμένου τεύχοις, ώ; διπλοΰ. 
έπρεπε νά ήτο 220 — 221, έτέθη μόνον 220. Χάριν 
άκριβείας, διορθοϋμεν τήν αβλεψίαν, προσΟέτοντε; 
εί; τό παρόν τεύχος τόν παραλειφθέντα άριθμόν.

Τ. ΛΤ. —Άνακριβώ; έγράφη δτι έτουφεκίσθη ή 
έφυλακίσθη ό Γκόρκυ. Άπεσύρθη εί; μίαν κωμόπο- 
λιν, άσχολούμενο; είς μεταφράσει; βιβλίων είς τήν 
Ρωσσικήν,προορισμένα; διά λαϊκά; εκδόσεις.

Β.—Ό Μανή; διά τόν πόλεμόν τοΰ 1897 καί όχι 
τοϋ 1912 είχε δημοσίευση τήν σατυρικήν του έπο- 
ποιΐαν.

δλων τών ετών πωλοΰνται εις τό γραφεϊόν μας 
άντί δρ. 12 έκαστος. Διά τού; αγοράζοντας 
πλήρη σειράν γίνεται έκπτωσις 30 τοΐς ο)ο.

Έπίσης πωλοΰνται χρυσόδετα καλύμματα 
τών τόμων, πρός δρ. 3. Φύλλα παλαιά, έκα
στον δραχ. 2.
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ΕΡΓΑΣΙΑ I s r
—Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεΐ συιαλλάγματα έπί τοϋ εξωτερικού 

αγοράζει. έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού.
—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
— ΙΙωλεΙ καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους

ομολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθ-εσμία καί καταθέσεις 

ταμιευτηρίου.
— Έν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν εργασίαν, τραπεζιτικής έργασίας.

Γενικό; Διευθυντή; : Δ. ΛΟΙ ΕΡΔ<'Σ

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια, αξίας δραχ. -100 00·· Παρέχονται κέρδη εϊς 
2,000 γραμμάτια, αξίας 200-000.

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτιο·/τιμαται δρ. 4, δυνάμενον νά διαιρεΟή εις τέσσαρα τέταρτα γραμματίου 
τιμώμενα άντί μιας δραχμής.

ΙίέρΤΐτ, ε«άστης τών κλν,ρώσεων :
Κέρδη 

I έξ 80.000
Έν άλω 

60.00ο
1 * 20.000 2H.OOO
2 άπο 2.500 5.000
6 » 1.000 6.000

15 400 6.000
25 • 200 5,000

1.950 40 78.000
2.000 2'0.000

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 καί ή έκτη τή 31 Δεκεμβρίου 1919.

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

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή εντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται υπέρ 
τοΰ Ταμείου τοϋ ’Εθνικού Στόλοι.

Είς τούς αγοράζοντας πρός μετοπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής 
μετά τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αυτών 16 τοΐς ο]ο, εις δέ τούς αγοράζοντας διά μιας έπι 
προκαταβολή τοΰ τιμήματος είς γραμμάτια ή τμήμα>α τοΰ γραμματίου αξίας χιλίων δραχμών τούλαχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τοΐς ο]ο, καί είς τούς δημοσίους ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις ό τοΐς ο]ο.

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

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΤΥΓΙΟΙΣ «ΚΡΑΤΟΥΣ» ». Τζαβέλλα__ ’Οδός Άριστείδου 1.


