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ΠΙ Ν ΑΚ Ο ΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

φώσας γενεάς Έλληνοπαίδων : Ιΐαρ'δλας τάς 
διαφημιζομένας έκτοτε προόδους τής Δημ. εκ 
παιδεύσεωί, δέν άπηντήσαμεν ένα Γεροστάθην, 
πρότυπον αναγνωστικού καί παιδαγωγικές καί 
γλωσσολογικώς. Άλλ’ ή εισαγωγή τών νέων 
βιβλίων εΐνε κα: αντισυνταγματική, αφού ρη
τές έν τώ Συντάγματι αναγράφεται ώς Έλλην. 
γλώσσα επίσημος, ή καθαρεύουσα. Αύτή άρα 
πρέπει νά διδάσκεται ύπδ τοΰ επισήμου Κρά

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
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Τό Φεγγάρι ,

(Μέ υποχρεωτικές ρίμες)
Προβαίνει τό φεγγάρι άπ’ τά ουράνια αγνά 

βασίλεια στεφανωμένο μέ ολόλευκα τριαντά
φυλλα καί σέ αυτά τά αιθέρια λημέρι >, μπρο 
στά της τά άστρα κρύβονται.

·5»5·
Ξάφνου άπό τοϋ τάφου τή σιοιπή αγκαλια

σμένες βγαίνουν ερωτικές σκιές μέ ξέπλεκα 
τά μαλλιά, μέ κίτρινη όι| ι, μέ μάγουλα άπό τά 
δάκρυα βρεμμένα.

ΐ+ί
Κάθε μιά έλεγε: «ΓΙαρθενικό άστρο, ποΰ 

»έκεΐ πάνω σάν ρυάκι στεφανωμένο μέ λουλού- 
«δια πας παιγνιδίζοντας μέ τές αχτίνες καί τές 
«ραντίζεις».

ΐ-14
«Ήσουνα ον άπ’ τά ουράνια αυτά ύψη μάρ- 

«τυράς, τήν ημέρα ποΰ τραγουδούσαμε τούς έ- 
«ρώτας μέ τούς εκλεκτούς τής καρδιάς μας, ποΰ 
«είχανε φθαρτά κάλλη.»

6J
Ή αύγή.

Προβαίνει τοΰ Ουρανού ή αύγοΰλα άπό τό 
ολόλευκα μέρη καί μέ μεγαλείο βαδίζει στά αι
θέρια πλάτη καί προχωρώντας μέ το θειο βήμα 
στο δρόμο σκορπάει κρίνους.

"Ολοι τήν αισθάνονται καί τά σκουλήκια 
ακόμη. "Όλοι χαίρονται καί αυτοί ποΰ έχουν τήν 
όψι σάν κερί άπ’ τή λύπη, ποΰ δ θάνατος τούς 
έδωκε. Ή ψυχή άπό θλίψε δέν βασανίζεται πειά.

Φαίνεται δτι δ Θεός υπόσχεται νά μή ρίψη 
πειά τήν τρομερέ] φλόγα τοΰ άγριου κεραυνού, 
ποΰ κάνει τήν γή φριχτή καί σιωπηλή.

Μύρια λούλουδα, μαραμένα από τήν ανεμοζά
λη, σηκώνονται άπό τό κοτσάνι κυττώντας ψηλά 
τό λαμπερό γαλάζιο καί περνούνε ζωή.

->ιί·
61

Τό αύτό ϋέμα.
'*■ήΜέΥποχρεωτικέ; (ιίμες.)

Προβαίνει ή άΰγοΰλα. Άκου τό κελάϊδισμα 

66'

τους.
Είς έν έγκεκριμένον άλφαβητάριον ύπαρχε: 

ή παιδαγωγική(Ι) φράσις. «Μωρί ποΰ κοκοχρο- 
νονάχης». Καί ήμποροΰν ο: γονείς νά άναφω- 
νήσουν,μέ ορθογραφίαν δμως, πρός τούς έκπαι- 
δευτικούς Δουθήρους: «Μωροί,ποΰ κακοχρονο- 
νάχετε !» Εΐνε τό αποτέλεσμα άλλως τε τής 
διδασκαλίας των.

ΕΛΛ IIΝ

τών πουλιών, δές ερωτικό φτερούγισμα, άκου 
αεράκι ποΰ σουσουρίζει στό δάσος τό πυκνό 
και ανθισμένο.

Χαμογελάει δ ουρανός καί μέ τό φώς σκοτώνει 
κ«θε μεγάλο άστρο. Δές, Νύμφες τραγουδώντας 
μέ τά αθώα χεράκια νά κόβουν λουλούδια.

Ή μία κόβει ντζαντσαμίνια, ή άλλη ίριδα, 
χαίρονται μέ τήν αρμονία τής λύρα; καί γιά αυ
τές χαμογελάει μέ πειό λαμπρές ακτίνες ή μυ- 
ριόχρωμη φύσις.

■Τ-Ι^·
Ωιμέ! Γιατί έπάγωσαν τά φτερά τοΰ λογι

σμού μου ; Ήθελα τήν Αύγοΰλα νά στεφανώσω 
στόν αιθέρα μέ τούς ύμνους, ποΰ τόσον ωραία 
έπετούσανε στή Ήλιδα.

62
‘Ο Θάνατος.

"Ημουνα βυθισμένος σέ ύπνο πολύ βαρύ καί 
έβλεπα ισχνά φαντάσματα, άκουα βογγητά καί 
φωνές, όταν ξάφνου στήν τελευταία κατοικία 
μ’ έφεραν οί μαΰροι καί τρομασμένοι λογι
σμοί.

'Ολοστρόγγυλο φεγγάρι έλαμπύριζε στόν ου
ρανό, καί έγΐ'ΐ εκεί στους τάφους άπάνω σάν 
τρελλός έτρεχα καί μοΰ έφαίνετο ποΰ έδιάβαζα 
ατού: σταυρούς τά ονόματα καί τά χρόνια.

ίΐί-
Πετάχτηκε μπροστά μου δ Θάνατος φο

ρώντας στεφάνι άπό κόκκαλα, έβάδιζε μέ τρο
μερό και βαρύ βήμα σέ τούτη τή χλωμάδα τής 
νεκρικής χώρας.

Τεντώνοντας τό σκελεθρωμένο χέρι είπε τό 
θεριό : «Νά ή ϋ-.'σι πού πρέπει νά κατε- 
βής». Έξύπνησα τρομασμένος.

63
Στήν ΰμορφή μου άναΐσ&ητή f'J

Είσαι ώμορφη στήν πρώτη άκτϊνα τής αύγού-
“) Ή αναίσθητος δέσποινα διά τήν όποιαν ό Σολο

μό; έγραψε τά ύπ’ αριθμόν 63 καί 64 τραγούδια 
είναι ή Ματβίλδη Βολτέρρα τό γένος Κόμησσα Χρυ- 
σοπλεύρη διακριθείσα έπί ευφυΐα καί δράσει. Ό 
Σολομό; ήτο οικογενειακό; φίλο; τών Βολτέρρα καί 
Χρυσοπλεΰρη. 

λας ποΰ προβαίνει, είσαι πειό ωμυρφη ακόμα 
σάν βγαίνει δ 'Ήλιος.

Είσαι (όμορφη τό μεσημέρι, (όμορφη όταν 
σουρουπώση, (όμορφη μέ το φώς τοΰ φεγγα
ριού. (όμορφη καί στό σκοτάδι ακόμα.

Ώμορφη, άν δ ουραίος είναι συννεφιασμέ
νος, (όμορφη κ’ άν είναι δ ουρανός καθαρός, 
(όμορφη άν έχης τήν καρδιά χαρούμενη, (όμορφη 
κι’ άν τήν έχεις λυπημένη.

"Αν, ποΰ είσαι, κρύα καί αναίσθητη, τόσην 
ομορφιά έχεις στήν δψι, άν γίνης άγαπητικιά 
μου, ώ, τί πράμμα θέ νάσαι τότε 1

64
Ή άναίαϋ·ητη καρδιά.

ΙΙές μου, πώς είναι δυνατόν, εκείνη ή παγω
μένη καρδιά σου νά ξυπνήση τόν έρωτα στήν 
ευαίσθητη ευσπλαχνία ; Ή βελανιδιές μέ σένα 
μοιάζουνε. Στέκουνται ψυχρές στά βουνά καί μέ 
τό τρίξιμο άνάβουνε εκείνη τή φωτιά ποΰ δέν 
έχουνε.

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΟΝ

Είς Γερμανός καθηγητής, δ Βέμπερ,έσχε τήν 
πρωτότυπον έμπνευσιν νά άποτανθή είς τούς 
93 σοφούς Γερμανούς, οΐτινες κατά τήν 1 ’Ο
κτωβρίου 1914, είχον εκφέρει γνώμην δτι θά 
ένίκα ή Γερμανία, δπως μάθη τί έσκέπτοντο οί 
σοφοί ούτοι σήμερον, μετά πάροδον 5 έτών. 
Έκ τών 93 διανοουμένων, 15 άπεβίωσαν, 23 
ήρνήθησαν νά απαντήσουν λόγφ άσθενείας. 
Έκ τών άπομεινάντων 55, 39 έ δήλωσαν δτι τά 
πράγματα καί αί γνώμαί των μετεβλήθησαν 
κατά πολύ έκτοτε. Σταθεροί είς τσς πεποιθήσεις 
των παρέμειναν μόνον 16, έν ο’ς δ Σήγ- 
κφρηντ καί δ Βάγνερ.

¥
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΦΟΡΕΥΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

Ώς γνωστόν, δ χάρτης βρίθει μικροβίων. Ό 
Γάλλος δόκτωρ Γκαλίπε εις άρθρον του έξαίρει 
τήν αντοχήν καί τήν ζωτικότητα τών μικροορ
γανισμών τούτων. Εύρε τοιούτους μικροοργανι
σμούς ζώντας καί καλλιεργησίμους έπί χάρτου 
τοΰ δεκάτου ογδόου καί τοΰ δεκάτου πέμπτου 
αίώνος. ’Ακόμη καί έπί τεμαχίων έφθαρμένων 
χειρογράφων καί αρχαιότερων είσέτι, ώς έπί 
παπύρου Αιγυπτιακού άριθμοΰντος βίον 2000 
έτών, άνευρέθησαν μικροοργανισμοί τοιοΰτοι. 
Ό μάκρος λήθαργος δέν είχε μεταβάλη τήν ζω
τικότητά των. Ό χάρτης άπεσυνετίθετο., άλλά 
δ μικροοργανισμός έπέζη.

¥
ΟΙ ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΤΟΛΣΤΟ I

0? διασκευασταί θεατρικών έργων έ.τέπεσαν 
τελευταίως κατά τών μυθιστορημάτωντοΰ Δέον
τος Τολστόη. Οί κ. κ. Μπινστόκ και Σάρλ Μαρ-

65
Χάρισμα βοσκού.

Εγώ, δ φτωχός βοσκός, τί ή μπορώ νά σοΰ 
δώσω ; Είμαι νοικοκύρης μοναχά μιάς καρδιάς 
καί ξέρεις πώς είναι δική σου.

Μά, άν σοΰ φαίνεναι πώς είναι φτωχό μιας 
καρδιάς τό μικρό δώρο, δόσε μου καί συ τήν 
καρδιά σου καί εγώ θά είμαι ευχαριστημένος.

66
Τό κουβάρι

Σέ δροσάτο ’Απριλιάτικο άέρι ή Φίλιδα έμά- 
ζεύε άσπρο γνέμα κι’ έκανε κουβάρια. ’Εκείνα 
πότε ξεφεύγανε μακρυά τη.-, πότε έσφίγγοντο 
στά χέρια της.

”Α ! νά μή είμαι εγώ εκείνο τό κουβάρι ! 
Ποτέ μου δέ θά τής ήμουνα παρήκοοος καί θέ 
νά έστριμονόμουνα πάντα κοντά της-

Μετάφρασις Σπ.

τέλ καί διεσκεύοαν τόν «Πόλεμον καί τήν Ει
ρήνην» είς δράμα, γραφέν γαλλιστί καί έκδο- 
θέν πρό τίνος είς βιβλίων. Εννοείται δέν ήτο 
εύκολον νά συμπυκνωθή εις θεατρικόν έργον ή 
δγκιόδης Τολστόειος εποποιία. Έν τούτοις οί 
δι /σκευασΤαί τόκατώρθωσαν, χωρίς νά δώσουν 
πελώριας διαστάσεις είς τό δράμα των, τό δ 
ποιον έχει πέντε σκηνάς, δέκα εικόνας καί έν- 
νενήντα τρία (άριθ. 93) πρόσωπα.»

Επίσης δ Βέλγος συγγραφεύς Φλεσμάν έ- 
δραματοποίησε τήν «Σονάταν τοΰ Κρόϋτσερ.

*
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΙ ΑΓΓΛΟΙ

’Αγγλικόν περιοδικόν έθεσε ιήν έρώτησιν, 
ποιοι είναι οί μεγαλείτεροι δώδεκα άνδρες τής 
συγχρόνου ’Αγγλίας. Ό κατάλογος τών ο
νομάτων δσα συνεκέντρωσαν τάς περισσοτέρας 
ψήφους εΐνε δ έξής :

Οί κ. κ. Λόΰδ Τζώρτζ, Μπάλφουρ, δύο 
στρατηγοί: δ Λόρδος Φρέντς καί δ λόρδος 
Χαίηγκ, δύο ναύαρχοι: δ λόρδος Φίσερ καί δ 
σέρ Μπήττυ, δύο μυθιστοριογράφοι οί κ. κ. 
Βέλλες καί 'Γόμας Χάρδυ, δ θεολόγος Κάρολος 
Γκόρε, δ καλλιτέχνης σέρ Έδουάρδος Λήτυπνς, 
ό σοφός ιατρός σέρ Άλμροθ Ράϊτ καί τέλος δ 
νομικός λόρδος Σοϋμμερ δστις, είργάσθη καί 
έπί τοΰ κειμένου τής Ειρήνης.

¥
ΒΑΛΚΑΝΙΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΙ

Λόγος έγένετο περί συστάσεως Ελληνικής 
’Ακαδημίας. Πρόκειται μάλλον περί έπιστημο- 
νικοϋ καί λογοτεχνικού Ιδρύματος, οία έχουν δλα 
τά Βαλκανικά Κράτη.

Ή Βουλγαρία έχει ’Ακαδημίαν άπό τό 1911 
έκ τριών τμημάτων : τοΰ Φιλολογικού-Ίστορι-
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Π I Ν Α Κ’Ο Θ Η Κ Η

κοϋ μέ 36 μέλη, τοΰ Φυτικού και Ία ρικοΰ μέ 
36 μέλη καί τοϋ Φιλοσοφικού Κοινωνιολογικού 
μέ 24 μέλη. Εϊς ταϋτα προστίθενται 5 αντέτι- 
στέλλοντα κα'ι 16 επίτιμα.

ΊΙ Σερβία έχει ’Ακαδημίαν άπο τοΰ 1886 
μέ 31 τακτικά μέλη καί 54 άντεπιστέλλοντα- 
διαιρείται δέ είς τέσσαρα τμήματα κατ’ έπι, τή- 
μας.

ΊΙ Ρουμανία έχει ’Ακαδημίαν άπό τά 1886 
έκ τριών τμημάτων : τοϋ Λογοτεχνικού μέ 12 
μέλη και 5 άντεπιστέλλοντα, τοΰ Ιστορικού μέ 
11 μέλη και 7 άντεπιστέλλοντα κα’. τών Θετι
κών επιστημών μέ 14 μέλη καί έν άντεπιστελλον.

*
Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΊΙ απεργία δένείνε έφεύρεσις νέα. Θί πρώτοι 
άπεργήσαντες άνθρωποι ήσαν οί κτίσται τής πυ 
ραμίδος τού Χέοπος, δηλ. χιλιάδα; έτών προ 
Χριστού. 50.000 έργάται κατόπιν κοινής συνεν 
νοήσεω; έσταμάτησαν τά; εργασία; δι’ άνεπάρ 
κειαν τής διδόμενης τροφής καί διά τήν αθλιό
τητα αυτής. 01 εργολάβοι έπεκαλέσθησαν τήν 
έπέμβασιν τοΰ Κράτους-εστάλη στρατός, άλλ’οί 
απεργοί έπέμενον. Άλλοι έφονεύθησαν, άλλοι 
έφυγαν καί οί έναπομείναντε; υπό τό κράτος 
τή: βίας έπεράτωσαν τήν πυραμίδα.

¥
ΤΑ ΕΝΔΘΞΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Υπομονητικός ερευνητής κατόρθωσε ν’ ανα
κάλυψη τελευταίως εϊς το Παρίσι, μίαν επιβίω- 
σιν ενδόξων ονομάτων ποιητών καί συγγραφέων, 
ή όποία δέν είναι καθόλου ένθαρρι ντική διά 
τούς μεγάλους άνδρας.

’Ιδού ό πίνας, τόν όποιον έδημοσίευσε : 
Ααμαρτΐνος, κουρεύς εϊς τήν οδόν Λαφ'ίτ, Μυσσέ 
κρεοπώλη; εϊς τήν οδόν Μαβιγιόν, Μπαλζάκ σι
δερωτής εϊς τήν δδόν Σαίν-Ίππολύτ, Βινΰ γα
λακτοπώλης εϊς τήν οδόν Νιαγκέρ, Σαίντ-Μπέβ, 
κατασκευαστής κουφωμάτων προκυμαιών Ζεμάπ 
Δουμάς υιός, κατασκευαστής πρώτων υλών πι
λοποιίας εϊς τήν όδόν Πυρηναίων, Θεόφιλο; 
Γκωτιέ, κατασκευαστής μ.αλλιάρδων είς τήν 
όδόν Ροκέτ. Κλασσικοί δέ : Κορνήλιος, έμπορος 
κρασιών είς τήν δδόν Σαπόν, Ρακίνας, βουτυ- 
ροπώλης εϊς τήν δδόν Μπελβίλ, Δαφονταίν, 
κατασκευαστής κορσέδων είς τήν δδόν Ντεμπε · 
λα μ καί Μολιέρος, χαρτοπώλης είς τήν λεωφό
ρον τή; Όπερά. Άν έρωτάτε καί διά τόν Μπου· 
αλώ, έχει μπακάλικο εϊς τήν δδόν Ντ’ Άγασιλέμ.

Καί αυτά μεν εϊς τούς Παρισίους. Είς τάς 
Αθήνας μήπως δέν υπάρχουν μικροεπαγγελμα- 
τίαι έχοντε; συνωνυμίαν μέ επιφανείς άνδρας ; 
Υπάρχουν Φώσκολος υποδηματοποιός, Σολω
μός παντοπώλης, Κολοκοτρώνης ξενοδόχος, Κα- 
τακουζηνός ξυλουργός, Παράσχος σιγαροποιός, 
Δηληγιάννης στιλβωτής, Βασιλειάδης ράπτης, 
ΙΙαπαρηγόπουλος έμπορος, Βλάχος κτίστης, Βε- 
νιζέλος σανδαλοποιός.

¥
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ-ΓΕΛΩΤΕΣ

Άπό τρεις εφημερίδες τή; αυτής ημερομη
νίας: Άπό τόν «Β. Τ».

68.

Ι’ό έαρ δέν είνε τόσον γλυκύ, ούτε ή άνοι- 
ξις τόσον ωραία.» Αύτό τό «ούτε» φανερώνει 
δτι διά τόν γράφοντα τό έαρ καί ή δνοιξις εινε 
διάφοραι έποχαί..

Άπό άρθρον τοΰ «’Ελευθέρου Τύπου» 
«...διά τοΰ απλού καί περιτέχνου ύφους..»

Άλλ’ ευλογημένε έάν τό ύφος είνε άπλοΰν 
δέν είνε περίτεχνον, καί έάν είνε περίτεχνον δέν 
είνε άπλοΰν.
Άπό τό « Εμπρός»

«Θά καταπλήξουν μέ τούς εκκεντρικούς των 
μορφασμούς τά χρυσάνθεμα.» Σάν νά ήσαν 
κωμικοί ηθοποιοί τά ωραία φθινοπωρινά άνθη.

ΰΐί
Άπό τόν «Νουμάν»

«Γιατί στό τέλος τών τελώνε θά προτιμούσε 
κανείς. . .»

Τό τέλος τών τελώνε είνε τό άπλούστατον 
«έπί τέλους. »

Άπό τόν «Β. Ταχυδρόμον»
ΊΙ τακτική των είνε νά κερδίσουν τήν εμπι

στοσύνην τών Συμμάχων διά τή; πει·9·ινιότη· 
τος”.
Καί ολίγη ανθρωπολογία

«Τά νέα υποδήματα θά κουμβώνονται έπί 
τής...άνω επιφάνειας τοΰ πέλματος»

"Ωστε τό πέλμα έχει δύο επιφάνειας!!

Έκ τηλεγραφήματος τοΰ «Β. Ταχυδρόμου.» 
Εϊς τήν Βουλγαρικήν συνθήκην έπηνέχθησαν 

άνεΛουσιώδεις τινές τροποποιήσεις.
Αναδιπλασιασμός πρώτου μεγέθους.

Άπο χρονογράφημα τοΰ Ίωνος είς τό 
«’Εμπρός». «Θά έλθουν αί χειμερινοί ώραι, 
αί μελαχολικαΐ αύταί χήραι τοΰ γαλανού φω
τός καί τής ζωπύρου θαλπωρής.»

Αξιολύπητες αλήθεια αυτές ή χήρες τού....γα
λανού φωτός καί τή; ζωπύρου θαλπωρής άν 
καί έχουν σύνταξιν καί ορθογραφίαν.

Άπό τόν άνεξάιτλητον «Νουμάν»
...τήν αγάπη τραγουδίζω» 
...βλαβητικά γονατίζω» 
στον έγκρεμν'ο τής αβύσσου...

«Τά περιπετειώδικα μυθιστορήματα . . . ένός 
μυστηριώδικου ανθρώπου . . .»

Είς αύτό τό λεκτικόν τραγουδίζει καί άεροκο- 
πανίζει ή παρέα τοϋ Νουμά μυστηριώδικα.

’Από κύριον άρθρον έφημερίδος.
• Προτού έπέλθη ή γαλήνη, πρέπει νά κο

πιίση ή τρικυμία !»
Συγχαρητήρια διά τήν άνακάλυψιν.

Άπό πνευματιστικόν δημοσίευμα :
«Μοΰ είνε ή φωνή γνωστή καί συγχρόνως ά

γνωστος».
Έάν δέν σερβίρονται κομψαί φράσεις τοΰ 

περιφήμου Σταμ. ή «Περαστικού» είνε διότι ό 
χλιαρός χρονογράφος έπαυσε φεΰ I άποκοιμίζων 
τού; αναγνώστης του. \έν γράφει πλέον.

Άλιιθς

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΣΣΑΙΈΣ 
καλλινεχνι 

καί έκθέσεις 
ταυτοχρόνως 
άνοικτα: ση
μαίνει καλλι
τεχνικόν ορ
γασμόν άρκε 
τά ένθαρρυν- 

« κα’. είς τά;
τέσσαρα; έπραγματοποιήθησαν πωλήσεις πο
λυάριθμοι.

Πρώτος έδωσε τό σύνθημα τής καλλιτεχνι
κής κινήσεως δ έχων τά πρεσβεία τής ήλικίας 
κ. Μποκατσιάμπης κα: έπειτα κατά κλίμακα 
κατιοΰσαν τών έτών δ κ. Ροϊλός, δ κ. Ε. Θω 
μόπουλος, δ κ. Άριστεύς καί ή δυάς τών νεα 
ρών δεσποινίδων Τσαγγρή καί Αναγνωστο 
πούλου.

Ό κ. Μποκατσιάμπης μετά δεκαπενταετίαν 
άφήκε τάς έν τώ έργαστηρίω του έκθέσεις 
διά νά έκθέση εις κεντρικήν αίθουσαν, κ&Ι ή 
έφετεινή παραγωγή τών έργων του, οφείλομε 
νη είς τήν έν Κερκύρα κατά τό θέρος διαμο 
νήν του, υπήρξε αξιοσημείωτος. Έκ τών έκτε 
θέντων 66 έργων, τά ήμίσυ ήσαν έντελώς 
νέα, τά δέ άλλα διά τούς περισσοτέρου; έπι- 
σκέπτας άγνωστα. Κυρίαρχος εις τ·. κέντρον δ 
άριστος πίναξ «Γιά τό ψάρεμμα» περί οΰ έ 
γράψαμεν δτε τό πρώτον έξετέθη. Έκ τών ε
λαιογραφιών αξίζουν ιδιαιτέρα; μνείας ή «Ά 
νοιξις» — μία καταπράσινος άποψις — τό 
«Γκρεμισμένο σπίτι», τά «Χαράγματα» έν ώ 
ρα δμίχλης, ή Κορακοφωληά τής Κερκύρας, 
τό «Λυκόφως», ή «Βοοχερή άνοιξις», τό Ατ
τικόν τοπεΐον άπό τοΰ Φαλήρου ειλημμένου, 
δπερ ήγοράσθη διά νά κόσμηση τό ύπουρ 
γεΐον τής Συγκοινωνίας- Έκ δέ τών ύδατογρα 
φιών τό τοπεΐον Κερκύρας, δύο δέ νέαι πρόσω 

πογραφίαι . ή Ξανθούλα"'κα: ή Άθωέτης- 
συμβολικαί απεικονίσεις παρθενικότητο; κα’. 
κάλλους— ελκύουν τήν προσοχήν. Είς τά έργα 
του δ κ. Μποκατσιάμπης είνε πάντοτε δ ποιη
τής, δ εύγενής μύστης τοΰ τοπείου, δ πιστός 
είκονογράφος τής ώραίας φύσεως.

*
Διά πρώτην φοράν έκθέτει συνολικώς τό έρ

γον του δ έκ τών παλαιοτέρων άλλά καί ίκα - 
νωτέρων καθηγητών τής Καλλιτεχνική; σχο
λή; κ. Γ. Γ'οϊλός. Κα’είναι τό έργον του δυνα 
τόν, καλαίσθητου, έργον αληθινού διδασκάλου. 
Είς τό σχέδιον, εί; τό χρώμα, είς τήνζσύνθε- 
σιυ είνε θετικός κα: ειλικρινής, χωρίς νά έπη 
ρεάζηται άπό τά καινά δαιμόνια τών υεωτέρωυ 
τεχνοτροπιών. Ήσχολήθη μετά τής αύτής έ- 
πιτυχϊας κα’. είς τήν προσωπογραφίαν — άπό 
τήν δποίαν ήρχισε— είς τά στρατιωτικά^θέμα- 
να — άπαθανατίσας πολεμικά γεγονότα άτινα 
παρηκολούθησε - καί είς τό τοπεΐον, τό ό
ποιον εσχάτως μόλις τόν ειλκυσε. Αληθινός 
πρό παντός. Κα’. μελετημένα τά έργα του. Δέν 
αύτοσχεδιάζει. Διά νά τελείωση έν έργον,'με - 
λετά, κάμνει σκίτσα αδιάκοπα ζ,έπί σκίτσων, 
καί όταν κυοφορηθή έπαρκώς, βλέπει τό φώς 
αρτιμελές καί άμεμπτον. Τά προσόντα αυτά, ή 
αθόρυβος και πολυετής εργασία του, προεκάλε 
σαν ζωηρόν τό ενδιαφέρον τοΰ κόσμου.

Οΐ έπισκέπται τής έκθέσεως παρήλασαν 
πυκνό’., α! κριτικά: υπήρξαν δλα: ευμενείς, αί 
δέ πωλήσεις ύπερέβαλον πάσαν άλλην "Εκθε- 
σιν άν καί ήσαν αί τιμά: μεγάλα:. ’Επωλή- 
θησαν τά τρία τέταρτα τών ’ έργων του, 
αξία; περίπου 90.000 δραχμών. Ί'πό' έποψιν 
ίίρα αξία; καλλιτεχνικής τών έργων καί έκτι- 
μήσεως έκ μέρους τών φιλοτέχνων, ή έκθεσι; 
τοΰ κ. Ροϊλοΰ ύπήρξε καλλιτεχνικόν γεγονός, 
115 έργα ποικίλων θεμάτων καί ...ήλικία; έξε
τέθη σαν έν πυκνή παρατάξει μέ κάποιαν 
στρατηγικήν μέθοδον. Διότι έκάστης' πλευράς 
κυριαρχεί καί είς μέγας πίναξ. ’Οχι μόνον 
λόγφ διαστάσεων, άλλ’ αξίας. Είς τό βάθος τής 
αιθούσης, δεσπόζων δλων πίναξ ιστορικής
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άξίας καί μεγάλης καλλιτεχνικής δυνάμεως: 
Ή άνεύρεσις τοϋ πτώματος τοΰ Απογχονισθέν- 
τος Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε. ’Επ’, δε ” 
καετίαν ήσχολήθη μέ τδ έργον αύτδ δ εύσυ- 
νείδητος καλλιτέχνης προσπαθήσας νά προσαρ- 
μόση πρδς τήν ιστορικήν άλήθειαν τήν έκ- 
φρασιν τής τέχνης. Άπδ τά νερά τής νύμφης 
τοΰ Βοσπόρου Ανασύρεται άπδ δύο ρωμαλέους 
ναύτας τδ ιερόν σκήνωμα, έν ω δ κωπηλάτης 
αποκαλύπτεται. Εις τδ βάθος διαγράφεται είς 
τήν πρωινήν δμίχλην τδ Φανάριον. Τδ πτώμα 
φέρον τά πολύτιμα άμφια εΐνε ήμίγυρτον έπϊτής 
λέμβου. Τδν λαιμόν σφίγγει Ακόμη τδ σχοινίον 
τδ όποιον ΰμνησεν δ Βαλαωρίτης, ή μορφή 
τοΰ γηραροΰ Εθνάρχου διατηρεί τδ μεγαλειον 
τής θυσίας, τήν γαλήνην ένδς ποιμενάρχου. 
Ή δλη είκών προκαλεΐ συγκίνησιν καί σε
βασμόν. "Ισταται κανείς πρδ αυτής, ώς ένώπιον 
Αγίας είκόνος. Ό πίναξ αύτός, τοΰ δποίου τήν 
αγοράν έπρεπε άπδ τής πρώτης ήμέρας νά 
διαμφισβητήσουν ή’Εθνική Πινακοθήκη καί τδ 
’Εθνολογικόν Μουσεΐον, δέν εύρε άγοραστήν. 
Είχε διατιμηθή 60,000 δρ. άλλά θά τδν έδιδε 
καί δλιγώτερα δ καλλιτέχνης διά νά μή τδν 
μετακόμιση είς τδ έργαστήριον του. Ίσως 
μετά έτη τδν ένθυμηθοΰν οί αρμόδιοι διά νά 
τδν άνασύρουν έκ τής άφανείας, δπως ανασύ
ρουν τδ λείψανον οί Απλοϊκοί λεμβούχοι τοΰ 
πίνακος...

Είς τήν άλλην πλευράν, άλλος πίναξ δ 
δποίος θά καταστή άργότερον καί αύτδς ιστο
ρικός διά τά 'Ελλ. γράμματα. Είνε οί Ποιη 
ταί, οί μεταξύ τών πρώτων ποιητών τής άνα- 
γεννηθείσης Ελλάδος καί τών σημερινών έφή- 
βων ίστάμενοι άκλονήτως. Είναι οί ποιηταί 
ΙΙροβελέγγιος, Σουρής, Παλαμάς, Δροσίνης, 
ΙΙολέμης καί Στρατήγης. Ό πρώτος άναγινώ - 
σκει ποίημα του καί οί άλλοι πέριξ μιάς τρα- 
πέζης τδν άκροώνται. "Εκαστος έξ αυτών 
έκτδςτής δμοιότητος, ιδίως τού Σουρή καί ΙΙα 
λαμά, έχει καί ιδίαν έκφρασιν σύμφωνον προς 
τάς ψυχικά; του διαθέσεις. "Ολοι τδν προσέ
χουν πολύ, άλλά καθένας διαφορετικά. Ό 
Σουρής έστραμμένος πλαγίως πρδς τδν Προβε 
λέγγιον έχει ύφος κάπως προστατευτικόν, άφε 
λές καί βαρετόν. Ό ΙΙαλαμίς στηρίζων τήν 
κεφαλήν είς τήν χεΐρα είνε βυθισμένος είς σκέ
ψεις, ό Δροσίνης ψύχραιμος ώς κριτικός, δ 
Πολέμης έχει έκφρασιν κατανυκτικοΰ λυρι
σμού, δ Στρατήγης μόλις συγκρατεί τδν έν- 
θουσιασμόν του. Διά τδ σύνολον τοΰ πίνακος, 
μέ πολλήν άλλως τέχνην είργασμένον ώς πρδς 
τήν τοποθέτησή τοΰ προσώπων καί ώς πρδς 
τήν φωτοσκίασιν έχει τίς νά παρατηρήση δτι 
κάθε ποιητής άντί τήν στιγμήν έκείνην τής 
άναγνώσεως νά άφομοιοΰνται ψυχικώς πρδς τδ 
θέμα τής έμπνεύσεως, διατηρεί ιδίαν προσωπι
κότητα. Άλλ’ δ καλλιτέχνης Αντιγράφων τήν 
φύσιν, απεικόνισε τήν Αλήθειαν. Δέν πταίει 
αύτδς κατά ποιον τρόπον άκούει δ κάθε ποιη
τής ένα συνάδελφόν του.

Τδν πίνακα ήγόρασε μέ.,.έκπτωσιν τοΰ έξ 

20 χιλ. τιμήματος δ διακρινόμενος έπί φιλοτε- 
χνία καί φειδωλίφ κ. Ε. ’Εμπειρικός καί τδν 
προσέφερεν είς τδν Σύλλογον «Παρνασσόν». 
Καί πολύ όρθώς, διότι θά ήτο άσκοπον νά 
κλεισθή έντδς ιδιωτικού οίκου.Οί ποιηταί εύρον 
έν φιλολογικόν άσυλον, έν άντάξιον περιβάλ
λον.

Είς τήν Απέναντι πλευράν υπερέχει δ πίναξ 
δ παριστών έγχείρησιν. Ό χειροΰργος κ. Μέρ
μηγκας μετά τών βοηθών του Αρχίζει τήν το
μήν έπί γυναικδς, ένώ ή νοσοκόμος ρίπτει έπί 
τής προσωπίδος σταγόνας χλωροφορμίου. 'Η 
προσοχή μεθ’ ής παρακολουθοΰν οί βοηθοί εΐνε 
φυσικωτάτη, άντιθέτως πρδς τήν τού χειρουρ
γού, δστις έχει στάσιν βεβιασμένην, ώς νά εύ- 
ρίσκετο πρδ φωτογραφικού φακού. 'Ο τέταρ
τος πίναξ είνε δ Σάτυρος έναγκαλιζόμενος Νύμ
φην, ήτις προσπαθεί νά έκφύγη. Παρά τδν νεω- 
τερίζοντα χρωματισμόν, ή σκηνή έχει πολύ τδ 
αρχαϊκόν, έπιτυχής δέ ή κίνησις τών έν συμ- 
πλέγματι σωμάτων ώς καί ή έκφρασις τών Αντι
θέτων συναισθημάτων. Έκ τών άλλων έργων 
άριστα εΐνε μία αύτοπροσωπογραφία του έν νεα
ρά ήλικία ύπενθυμίζουσα τεχνοτροπίαν τών 
κλασικών τής Αναγεννήσεως ζωγράφων, ένφ 
ή νεωτέρα αύτοπροσωπογραφία δίδει τήν έντύ- 
πωσιν μιάς έξελίξεως διαφορετικής. Μία προσω
πογραφία γυναικδς πλήρης δροσερότητος καί 
έλκυστικής Ανατολίτικης εύμορφιάς, άνω- 
τέρα δ’αύτής τεχνικώς ή δλόσωμος μιάς λευ
κοφόρου. 'Ένας ήμίγυμνος κορμός γυναικός, δ 
βιολονίστας κ. Έράστης καί έκ τών ύπαιθρίων 
έργων οί ψαράδες τής Βουλιαγμένης,τδ τοπεΐον 
τής Υπάτης καί ή λίμνη τών Μεθάνων εΐνε 
κάλλιστα έργα. Έκ τών πολεμικών, δ Πανι
κός έχει δλην τήν θλίψιν τής έγκαταλείψεως 
καί τήν Αμφιβολίαν τής νυκτερινής πορείας. 
Έν σκίτσο τοΰ 'Ιερού λόχου τοΰ Δραγατσα
νίου δίδει σχεδόν τήν βεβαιότητα δτι θά πλου- 
τισθή ή Ιστορική γραφική μέ ένα πίνακα με
γάλης αξίας. 'Ο καλλιτέχνης πρέπει νά προ- 
χωρήση εις τδ έργον αύτό

Έκ τών έργων του δ Βασιλεύς ήγόρασε μίαν 
Ακρογιαλιάν, δ Υπουργός τής ΙΙεριθάλψεως 
τδν- Πανικόν, δ 'Γπουργδς τής Δικαιοσύνης ένα 
Εΰζωνα, δ κ. Καβαφάκης τδν Βιολιστήν, δ κ. 
Μέρμηγκας τήν Έγχείρησιν. Άλλοι άγορασταί 
οί κ. κ. Βοϊλας, ’Ηλιάδης, Τζίνης, Βουτσινάς, 
Ήσαίας, Ταμπακόπουλος, Δρακούλης, Παπα- 
δόπουλος, Κάλφογλου, Κορομηλάς, Κουτούπης, 
Λοβέρδος κ.λ.π.

★
Ο κ. Φρίξος Άριστεύς έχει τδ προτέρημα 

δτι είνε ζωγράφος έμπνεύσεως καί τδ έλάττωμα 
δτι θέλει νά ζή ύπδ σκιάν. "Οταν νεώτατος ένε- 
φανίσθη ώς ζωγράφος, έξέπληξε διά τδ τάλαν- 
τόν του καί διά τήν σκέψιν του. Τολμηρός εις 
τδ θέμα, έλεύθερος είς τήν γραμμήν, Ασφα
λής είς τδ σχέδιον. Κυρίως σχεδιαστής. ’Ολίγα 
έργα παρουσίασε τελειωμένα. Έλειψε δυστυ
χώς ή ύποστήριξις. Τδ έργον του δέν είνε Απλή 
Αντιγραφή ένδς τοπείου, μία συνήθης πρόσω- 

πογραφία. Είνε ή ιδέα, ό συμβολισμός. Κα. υπό 
τήν έποψιν αύτήν είνε κατ' έξοχήν δήμιους , ·. 
κδς ζωγράφος. Μολονότι ποτέ σχεδόν οέν έκαμε 
ίδικήν του έκθεσιν, άγνωστον διατί κκτέφυγεν 
εις έν υπόγειον Ακαταλληλότατου λόγω φωττ 
σμοΰ καί χώρου, διά νά έπιοείξη ίτώζ έργα 
σίαν. Προφανώς δ' αϋτη ήδικήθη ύπ' αυτού 
τοΰ τεχνίτου. Τδ Διατί; ή αιώνια Απορία περί 
τής ύπάρξεως τού κόσμου—τδ Αίνιγμα, ό Με 
σαίων, ό Πόλεμος, τό Εγώ, δ Κεραυνό:, ό II 
λιος καί ή Γή, δ Σάτυρος, ή Μέδουσα, δ Κατα- 
κτητής, ή Νύκτα, Σφΐγξ καί Οίδίπους, Σαπφώ, 
τδ Πνεύμα, δ Μπετόβεν,έργα έπιβολής,έργα μέ 
χαρακτήρα. Ό καλλιτέχνης έλκύεται άπδ τδν 
φανταστικόν κόσμον, ύπδ τάς ύπερφυσικάς συλ 
λήψεις, άπδ τά μεγάλα προβλήματα τής ζωής. 
Άλλά τά Απεικονίζει έν μικρογραφία, μέ δλί 
γας γραμμάς, άλλά χωρίς νά ύσιεροΰν εις μιαν 
καλλιτεχνικήν άντίληψιν.

Έργα του ·})γδρασαν δ Βασιλεύ; τδν Ναύτην 
καί τδν Σαλπιγκτήν, δ 'Γπουργδς τής 'Εθνικής 
Οικονομίας τήν Άνοιξιάτικην πρωίαν, δ κ. Μά 
τσας τδ «Διατί;», δ κ. Μανούσης τήν Ειρήνην, 
ή κ. Καλλιγά τδν Άγγελον, ό κ. Μελισσουρ- 
γδς τδ Ντουέτο, δ κ. Ζωγράφος τόν Αρομίσκον, 
ή δ. Τσαγγρή τδ Αίνιγμα, δ κ Σαΐτας τόν Γολ 
γοθάν, δ κ. Παπαναστασίου τόν Μεσαίωνα, δ 
κ. Σωτηριάδης τδν ’Επιτάφιου, ή δ. Κινοπού- 
λου τήν Φαντασίαν, ή δ. Λίσπερ· τήν Άνά- 
γνωσιν, δ κ. Κυριαζόπουλος τόν Χριστόν, ή δ. 
Πατρικίου τδ Έγώ, δ κ. Στεφάνου τόν Σϊβ 
βαώθ. ή δ. Παπαλεονάρδου τήν Κοσμογονίαν, 
δ κ. Σ. Χαραμής τήν Νύκτα, δ κ. 'Γπουργδς 
τής Γεωργίας τδν Κήπον, δ κ. Κυρύλλος τδν 
Σίσυφον, δ κ. Θ. Θωμόπουλος τήν Λιτανείαν 
καί άλλοι άλλα.

*

Λί δεσποινίδες Μαρία Τσαγγρή καί Μαρία 
Άναγνωστοπούλου, πρό τίνος άποφοιτήσασαι 
τής Καλλιτεχνικής σχολής, δίδουν ενωρίς δει 
γματα τής καλλιτεχνικής των έπιδόσεως άξια 
πολλής έκτιμήσεως. Εξέθεσαν έν Αρμονική 
καλαισθησία Αρμονικά εις τεχνοτροπίαν έργα, 
τόσον σχεδόν δμοιογενή, ώστε νά μή ξεχωρίζη 
τις ποια είνε τής μιάς και ποια τής άλλης, μο 
λονότι ή μία δέν παρηκολούθησε τήν έργασίαν 
τής άλλης. Ή άναμίξ άλλως τοποθέτησις δυ 
σκολεύει ακόμη περισσότερον τον διαχωρισμόν

*0 έπαινος δΓ άμφοτέρας δέν δύναται νά 
διαβαθμισθή. Καί αί δύο τόν Αξίζουν "εξ Ισου.

Είς τά έργα των διαφαίνεται μία προσπά 
θεία ή δποία, στηριζομένη έπί καλή; δίδασκα 
λίας, θά άποβή γλήγορα εις άνωτέραν δημιουρ
γικήν τέχνην. Καίτοι εις τήν έργασίαν των δια 
φαίνεται κάποια πρόχειρος άλλά δχι καί έπι 
πολαία έπεςεργασία,—δοκίμια τά περισσότερα 
—υπάρχει είς αύτήν μία καλλιτεχνική διά 
θεσις. Κυρίως έπιδίδουν είς τάς προσωπογρα 
ψίας καί τάς συνθέσεις. Είς τά δυσκολώτερα 
δηλ. είδη τής ζωγραφικής. Ό χαρακτήρ των 
έπηρεάσθη άπδ τήν γυναικεία·/ ψυχήν έκτιμά 
τις τήν εύγένειαν, τήν λεπτότητα καί τήν χά- 

ριν τής Αντιλήψεω:. Ή ώραιότης συνδυάζεται 
μέ τήν άλήθειαν.

Έκ τών 65 έκτεθέντων έργων, τά 36 ανή
κουν είς τήν δ Τσαγγρή, Έξ αυτών καλλίτερα 
είνε τά Βιβλία, ή Ίκα. δ "'ωτήρας—ένα κορί
τσι προφυλάσσον τήν γατίτσα ά~δ τήν έπίθεσιν 
τού σκύλου—ή πενθηφορούσα κ. Άναστασιά- 
δου), ή Μιράντα, ή Ζέστη. Τά σκίτσα άπό τήν 
Πάρνηθα-μικρά! κρητιδογραφία· δεικνύουν 
μεγάλην παρατήτησιν.

Άπό -ά έργα τής δ. Άναγνωστοπούλου ξε
χωρίζουν τό Τσιγάρο, τδ Κόκκινο παραβάν, τό 
Ώμορφο μουτράκι, τδ Κίτρινο μέ μπλέ, ή Λίνα 
καί ένα σκίτσο—τά Παιδάκια.

Θρίαμβος τού Ελληνικού φωτός δύναται νά 
άποκληθή ή έκθεσις τών ζωγραφικών έργων 
τού καθηγητοΰ κ. Έπ. Θωμοπούλου. Είς τά; 
καλλιτεχνικές έκθέσει;, βλέπομεν ποικιλίαν 
τεχνοτροπιών, συνθέσεων καί σκίτσων. Ό κ. 
Θωμόπουλος καινοτομεϊ. Καί τά 68 έργα του 
—δέν υπάρχει ούτε έν παλαιόν -ύπάρχει ή 
ένότης, οχι μόνον τού τόπου άλλά καί τοΰ χρό
νου. Μετέφερε τόν "Λριστοτέλην είς τήν ζωγρα
φικήν. Μόνον Πελοπόννησος καί μόνον καλο
καίρι. Καί δμως δέν παρατηρείται ούδ' ή έλα- 
χίστη μονοτονία. Έχει τόσον άνεξάντλητον 
ποικιλίαν ή ήλιοχαρής καί θάλλουσα ελληνική 
φύσις, ώστε ένας καλλιτέχνης τής άντιλήψεω; 
καί δυνάΐιεως τού κ. Θωμοπούλου νά μάς τήν 
παρουσιάζη έκάστοτε μέ δ/.ον τδν θελκτικόν 
πλούτον της, ώς τήν βλέπει περιπλανώμενος 
συχνά άνά τά έλληνικά τοπεΐα.

Ό κ. Θωμόπουλος είνε δ ν.ν.-' έξοχήν Έλ
λην ζωγράφος καί ή έκθεσίς του είνε Εθνικής 
σημασίας. Έάν μετεφέρετο είς Εύρώπην, τδ 
'Ελληνικόν όνομα θά έκέρδιζε. Θά έβλεπαν οί 
ξένοι τήν πολυύμνητον Ελληνικήν φύσιν πανο- 
μοίαν, παρθένον, μ - ένα φώς άσυνείθιστον δΓ 
αυτούς, άντί τών γνωστών μιμήσεων, καί βε 
βιασμένων καί παραδόξων Απεικονίσεων μερι
κών ξενοπλήκτων ζωγράφων μας. Ποιαν ποίη- 
σιν, ποιαν χάριν καί έκφρασιν καί θελκτικό- 
τητα έχουν τά παιδιά τά ξαπλωμένα είς τδ λει- 
βάδι, ή Σταχυολογήστρες έπιστρέφουσαι άπό 
τούς Αγρούς, ή χωριατοπούλα μέ τδ τραγί στόν 
ώμο καί ή άλλη μέ τδν κόκκορα στήν Αγκα
λιά, τδ παιδί ποΰ σύρει τά κατσίκια—πίναξ 
υπέροχος είς κίνησιν—τδ 'Ωρίμασμα μ’ένα ώ 
ραΐον συνδυασμόν κάμπου καί θαλάσσης, δ μι
κρός ψαράς, έργα είς τά δποία δ 'Ελληνικός 
ήλιο:, ή Έλλην. Ατμόσφαιρα, δ Έλλ. Αγρός, 
οί άνθρωποι τοΰ κάμπου καί τοΰ βουνοΰ καί 
τής Ακρογιαλιάς Αποτελούν έν Αρμονικόν σύ
νολον.

Τίποτε τδ ψεύτικον, τδ παράτονον, τδ Εύρω- 
παίζον. Ό Θωμόπουλος έχει έξοικοιωθή μέ τδ 
Έλλην. φώς. Τδ αισθάνεται. Καί τδ αποδίδει 
μέ ειλικρίνειαν.Είνε ό Κρυστάλλης τής ζωγρα
φιάς. Έκ τών έργων του—68 έν δλω, δλα τοΰ 
υπαίθρου, — έκτδς τών προαναφερθέντων άξί-

71
70



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ζουν ιδίας έπίσης μνείας τδ Μέγα Σπήλαιο τδ 
πρωί, ή Χελώνα—Χήνα—Φείδτ, διακοσμητι- 
κοΰ χαρακτήρος είς τδ όποιον δ καλλιτέχνης 
έφάνη σκληρός πρός τό γυναικεΐον φύλον π'αρι- 
στάσας τό θήλυ ώς φείδι—τό ύπ’ άριθ. 23 το 
πείον ύπό έποψιν χρώματος, ή Ζαχλωροΰ, τό 
Μπρδς στό προσκυνητάρι, ό Άϊ Γιώργης, ή 
Τελευταίες ώρες τής έργασίας.

Κα’. μία απορία. Ένφ ύπήρχον είς τήν έκ 
θεσιν τόσα γεωργικά θέματα, πώς ό κ. Ί'πουρ- 
γός τής Γεωργίας, δστις ύπήρξεν είς τήν νεό

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ

σμου

Ή ΆγγλικήΈκΟεσις.—Μεγαθήρια καί κομψοτεχνή
ματα.— ΊΙ μεταμύσχευσις.—Σφριγώντε; γέροντες 
—. Τριάκοντα Ίφιγένειαι.— Τό τέλος τοΰ κό·

ΛΤΟΙΙΙΝ τής πολεμικής Αλλη- 
λοκτονίας τά ειρηνικά έργα ήρ- 
χισαν νά αναπληρώσουν τά φο
βερά κενά. Τό νεκρωθέν εμπό
ρων Αναζί), ή βιομηχανία δο- 
νεΐται άπό τόν ορυμαγδόν τών 
μηχανών και ή επικοινωνία τών 
ίθνών Ανακτά τό κράτος της.

Ή ’Αγγλία ή έκπροσωποϋσα τήν δύναμιν καί 
εϊς τό ϊμπόριον καί εϊς τήν μηχανικήν και είς τά 
άτομα άκόμη, σπεύδει νά εύρύνη τήν δρασιν 
της. Καί διωργάνωσε τήν έκθεσιν βιομηχανι
κών προϊόντων άνά τήν ’Ανατολήν. Ή έν τώ 
Ζαππείω έκθεσις τό σιγηλόν καί ψυχρόν 
μέγαρον μετεμόρφωοε είς ποικοιλόμορφα πολυ
σύνθετα διαμερίσματα, εϊς τά όποια παρε- 
τάχθη πλούτος προϊόντων. Αυτοκίνητα άρώμα- 
τα, ύπερωκεάνεια καί υφάσματα, αεροπλάνα καί 
φωνογράφοι, άνθραξ καί κοσμήματα, κλίναι 
καί νήματα, τηλεσκόπια καί υποδήματα, 
πλάστιγγες καί κονσέρβες, όλα είς δείγματα 
φιλοκάλως ταξιθετημένα, άλλα ογκώδη καί 
άλλα λεπτεπίλεπτα. Τήν ’Αγγλικήν έκθεσιν 
θά διαδεχθή Γαλλική, 'Ελβετική, ’Ιταλική. Δέν 
είνε άρα γε σκόπιμον νά γίνη άντεπίσκεψις 
τών Ελλήνων βιομηχάνων καί παραγωγών ; 
"Οσον μικρά καί αν είνε ή παραγωγή, υπάρ 
χουν Ελληνικά είδη τά όποια θά έλκύσουν τήν 
προσοχήν καί τό χοήμα τών ξένων.

«Φ
Πολύς θόρυβος διά τήν μεταμόσχευση· τών 

θυρεοειδών Αδένων. Ό Ρωσσοεβραΐος δόκιωρ 
τής Σορβόννης Βορονώφ ύπεσχέθη νά δίδη τήν 
νεότητα είς τούς γέροντας διά τής ένισχύσεως 
τών ζωικών δυνάμειον. ’Αργότερα ή μπορεί ί
σως νά παρατείνη καί τήν ζωήν. Τό έλιξήριον 
τής νεότητος, άπό τής εποχής τού Μπρόουν Σε- 
κάρ, πρώτου άποτυχόντος εφευρέτου τής άναν- 
σεως τής ζωής, Αποτελεί ευσεβή πόθον τής I- 
πιστήμης. Τά πειράματα φαίνονται ίκσνοποιη. 

τητά του καί ποιητής, δέν ήγόρασε διά τό Υ
πουργείου του δύο—τρεις πίνακας; Ά; διευ- 
θυνθή εις τό έργαστήριον τοΰ ζωγράφου. Έχει 
τήν ύποχρέωσιν αυτήν.

Έκ τών έργων ήγοράσθησαν πλέον τών 
20 περίπου άξίας 18,000 δραχ. Άγορασταί ό 
Υπουργός τής Περιθάλψεων,οί κ.κ. Καραπάνος 
Δρακούλης, Γιαλίστρας, Χαταρίδης, Άλεξόπου- 
λος, Αίγινίτης, Γεωργαντάς, Σακόρραφος, αί 
κυρίαι Λιβιεράτου, Κανάκη, Μανούσου κλπ.

Κ.

τικά, παρά τάς ειρωνικός επιφυλάξεις τών ίδι- 
κών μας δοκτόρων, άλλ’ απαιτούνται πολλοί 
πίθηκοι διά νά δίδουν τους Αδένας των. Καί 
οίίτω άιοδεικνύεται ή Απέναντι τών ζώων μείω- 
σις τών ανθρώπων, οί όποιοι διά νά Απολαύ
σουν τόν άθλων αύτόν κόσμον κατά τά ύπο- 
λειπόμενα ολίγα έτη προστρέχουν εις τόν ζωώδη 
πρόγονόν τ<ι)ν. Ή πρόοδος τής έπιστήμης στη
ρίζεται είς τήν όπισθοδρομικότητα τής έξελίξεως.

>Κ-
Οί τεσσαράκοντα πρόσκοποι τοΰ Άϊδινίου 

οί «μικροί μεγαλομάρτυρες», νυμφίοι τής προ
πηλακισμένης Πατρίδος δέν έμειναν μόνοι έν 
τώ μαρτυρίω. Οί Τούρκοι έν τή Μ. ’Ασία πά
λιν άπηγχόνισαν τριάκοντα Έλληνίδας, είς 
τό Ναζλή.Ύπό τάς αύτάς περιστάσεις. Ό Έλλ. 
στρατός ύπεχρεώθη νά εγκατάλειψη τό Ναζλή 
καί ευθύς οί Τούρκοι άπηγχόνισαν τάς παρθέ
νους. Νέαι 'Ιφιγένειαι εϊς τόν βωμόν τής θυ
σίας. Οί νεαροί πρόσκοποι έσχον τάς νύμφας 
των έν τή ιστορία

-Μί
Σιαυροκοπηθήτε έν Χριστώ Αδελφοί, αφού 

δέν ήγγικεν εϊσέτι τό τέλος τού κύσμου.Τό άνα- 
μένομεν ακόμη εϊς τό πείσμα τού Άμερικάνου 
άστρολόγου Πόρτα,δστις είχε τήν εξυπνάδα νά 
παίξη είς βάρος ολοκλήρου τής Ανθρωπότητας, 
ήν κατεδίκασεν είς τόν διά σεισμού, καταπον
τισμού καί αποψύξεως θάνατον. "Οπως έοώθη 
ό κόσμος είς τά 1000 μ. χ. καί είς τήν έμφάνι- 
σιν πρό τινων ετών τοΰ κομήτου Χάλεϋ, ούτω 
καί τώρα εις τήν συνάντηση τών κομητών, συ
νευρεθεί των διά νά άποτελέσουν καί αυτοί — 
τις οίδε— Συνδιάσκεψη έπί τών ουρανίων υπο
θέσεων — δέν μετεβλήθη ή δψις τής γής ούδ’ 
έπ- έλάχιστον. Δυστυχώς. Δ.ότι δπως κατήντη- 
σε ή ζωή, ή καταστροφή τής γής θά ήτο μία 
απολύτρωσις. «Νά ζή κανείς ή νά μή ζή;» Πρό 
τριακοσίων έτών ό Άμλέτος αμφέβαλλε. ’Εάν 
έζη σήμερον, δέν θά άπηύθονε τοιαύτην έρώ- 
τησιν άλλά θά έσπευδε νά αύτοκτονήση, περι- 
πατών αμέριμνος άνά τάς Αθηναϊκός οδούς.Σω- 
φέρ ύπήρχον τόσοι, ώστε να μή διέφευγε τό 
μοιραΐον τέλος. ΛΑΦΝΙ2

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Κ1ΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΤΡΩΠΗ
Άπέθανεν έν Μοντεκατίνι είς τών δημοφι 

λεστέρων ’Ιταλών μουσουργών, δ Ροντζέρο 
Λεονκαβάλλο, δ γνωστότατος συνθέτης τών 
«Παληάτσων», έκ συμφορήσεως. Έγεννήθη έν 
Νεαπόλει τώ 1858, ήρχισε τδ στάδιόν του ώς 
διευθυντής δρχήστρας ένδς καφέ κονσέρ είς 
τδ Παρίσι, ακολούθως έγκατεστάθη ώς μαέ
στρος είς Κάϊρον. Τώ 1891 έπανήλθεν είς ’Ιτα
λίαν καί τδ επόμενον έτος έδωσε τούς «Παληά- 
τσους», τδ πρώτον του έργον,τδ όποιον έπαίχθη 
είς τήν «Σκάλαν» τοΰ Μιλάνου σημείωσαν με 
γάλην έπιτυχίαν. Ένεποίησε έκτακτον έντύ- 
πωσιν, έμεινε δ’ έκτοτε τδ Αριστούργημά του. 
Παίζεται πάντοτε μέ τήν «Καβαλερίαν Ι’ουστι 
κάνα» τοΰ Μασκάνι βραβευθείσαν τώ 1891 έν 
τφ διαγωνισμφ Σοντζόνιο- θεωρούνται ώς ύίδυ- 
μοι τρόπον τινά Αδελφοί.

Ό Λεονκαβάλλο συνέθεσε καί Αλλα έργα : 
Τώ 1893 έδωσε τούς «Μεδίκους», πρώτον μέ 
ρος μιας μεγάλης ιστορικής τριλογίας τής δποίας 
έγραψε καί τδ λιμπρέττο, καί τώ 189G τδν 
«Σάττερτον», παιχθέντα είς τήν Ρώμην. Άμ- 
φότερα τά έργα αύτά δέν είχον Αξιοσημείωτου 
έπιτυχίαν. Ευτυχέστερος ύπήρξε μέ τήν «Μπο- 
έμ» έπί τή βάσει τοΰ δμωυύμου μυθιστορήμα
τος τοΰ Μυρζέ, έκ τοΰ όποιου ήντλησε τήν έμ- 
πνευσίν του καί δ Πουτσίνη διά τήν δμώνυμον 
όπεραν. Μεταξύ τών νεωτέρων έργων του είνε 
ή «Ζαζά», παιχθεΐσα τώ 1900 καί Αλλα τινά.

Κατά τήν κηδείαν του κατετέθησαν πολυά
ριθμοι στέφανοι, έξεφώνησαν δέ λόγους δ δή
μαρχος, δ μουσουργός Μασκάνι,δ μουσικοεκδό- 
της Σοντζόνιο καί δ Ζάν Καρέρ.

— 'Ο έν Παρισίοις Γαλλοϊταλικδς Σύνδε
σμος έψήφισε 500,(JOO πρδς ΐδρυσιν δύο μνη 
μείων είς Ανάμνηση τής έν δπλοις συνάδελφό - 
σεως τών δύο ’Εθνών. Τδ έν θά Αυεγερθή έπί 
τοΰ δρους Γκράππα παρά τδν ΙΙιάβε καί τδ 
Αλλο είς Μπλενύ τής Καμπανίας.

— Τδ ’Οθωμανικόν 'Γπουργείον τής Παι
δείας άπέρριψε τήν ύποβληθείσαν πρόταση 
δπως εϊς τήν Ιατρικήν καί Νομικήν σχολήν 
Κωνσταντινουπόλεως γίνουν δεκταί ώς φοιτή- 
τριαι καί γυναίκες.

— Οί Γάλλοι σοσιαλισταί ίδρυσαν σοσιαλι
στικόν θέατρον όνομασθέν «Οέατρον τής ’Ερ
γασίας». Οί ήθοποιοί είνε ήυωμένοι είς συνδι 
κάτον. Θά δίδη λαϊκά; παραστάσεις μόνον διά 
τούς έργάτας. “Ηρχισε μέ τήν έμμετρον κωμω 
δίαν τοΰ Ζαντύ «'Ο ’Ονειρώδης γάμος».

— Είς έν Τουρκικόν λύκειον τοΰ Γαλατά 
οιωργανώθη έν Κων)πόλέι έκθεσις έργων Τούρ
κων ζωγράφων. Εξέθεσαν 21 μεταξύ τών 
όποιων δ Διάδοχος Άβδούλ Μετζήτ καί μία Χα
νούμισσα, ή Χεβζάτ. Έργα 120. Ό Διάδοχος 
έκθέτει 6 έργα, έν οϊς τδν Σερίφηυ τής Μέκκας, 
μίαν Δύσιν ήλίου καί εν χιονισμένον τοπείου. 
"Ολα χωρίς έκφραση καί κίνησιν. Έξ δλων 

τών έργων τής έχθέσ.ως διακρίνεται διά τήν 
τέχνην του δ πίναξ «Έπί τής δδοΰ τής Έρ· 
ζερούμ» τοΰ Σαμή βέη. Παριστάνει Τουρκικόν 
ιππικόν τρέχον έν καλπασμφ.

— Ή Αυστριακή Κυβέρνησι; άπεφάσισε νά 
πώληση δλα τά δημόσια έργα τέχνης, δπως 
έπαρκέση εί; τάς προμήθειας τροφίμων διά τδν 
λαόν.

— Είς τήν πόλιν τής Φιλλανδίας Μουστα- 
νιάκην άπέθανεν δ παγκοσμίου φήμης Γώσσος 
συγγραφεύς Λεωνίδας Άνδρέϊεφ έκ συγκοπής, 
προελθούσης έκ τή; συγκινήσεως ήν ήσθάνθη 
κατά τδν βομβαρδισμόν ύπδ Μπολσεβίκων δΓ 
Αεροπλάνων είς τά πέριξ τής οικίας του.

Ό Άνδρέϊεφ θεωρείται έκ τών κορυφαίων 
τής συγχρόνου παγκοσμίου λογοτεχνίας. Ήτο 
Απλούς είς έκφρασιν άλλά βαθύς μελετητής 
τής Ρωσσική; ζωής καί δυνατός ψυχολόγος. 
Τά διηγήματά του καί τά δράματά του αν καί 
έπηρεασμένα έκ τοΰΕύρωπαϊκαΰ πνεύματος είνε 
ζωηρόταται εικόνες τής ψυχής τοΰ Ρωσσικοΰ 
λαοΰ,έκ τοΰ δπύίου καί προήρχοντο. Αποτελούν 
συγχρόνως καί μίαν ίοικήν του ψηχογραφίαν.

Ό Άνδρέϊεφ έγεννήθη είς τδ Όρέλ τώ 1871. 
Έσπούδασεν είς τδ Πανεπιστήμιου τής Πετρου- 
πόλεως.'Ως φοιτητής έγραψε τά πρώτα του διη
γήματα, έκ τών δποίων ή «Σιγή» τδν κατέ
στησε γνωστόν. Τά διηγήματά του, άνερχόμενα 
είς πολλά; δεκάδας, έχουν μεταφρασθή είς 
δλα; τάς γλώσσας. Είς τήν Ελληνικήν έδη- 
μοσιεύ9ησαν ή Μασσαλιώτις, δ Χωροφύλακας, 
ή Σιωπή, ή Άβυσσος, οί Επτά κρεμασμέ
νοι, τδ Σήμαντρον, δ Τοίχος, δ Κλέπτης, τά 
’Απομνημονεύματα ένδς φυλακισμένου, Είνε 
τρελλός, ή Ημέρα τής δργής καί τδ Κόκκινο 
γέλιο. Τά δύο τελευταία θεωρούνται ώς τά αρι- 
στουργήματά του. Είς τδ Κόκκινο γέλιο είκο- 
νίζει τδν πόλεμον είς δλην τήν τραγικότητά 
του, έμπνευσμένον έκ τοΰ Ρωσσοϊαπωνικοΰ πο 
λέμου.

Έκ τών θεατρικών έργων του παρεστάθη - 
σαν έν Έλλάδι ύπδ τοΰ θιάσου Κυβέλης ή 
«Κατερίνα Ίβάνοβνα» καί ή «Ανθή».

— Ό Μασκάνι, δστις μένει έν Λιβόρνω, συνέ
θεσε όπερέτταν φέρουσαυ τδν τίτλον «Si» καί 
γράφει ήδη τδν «Μικρόν Μαρά» μέ θέμα τήν 
Γαλλικήν ’Επανάσταση. Σκέπτειαι νά μελο- 
ποιήση καί τδν «Αρλεκίνον Βασιλέα».

— Έν Γαλλία έορτάσθη ή πεντηκοστή έπέ- 
τειος άπδ τοΰ θανάτου τοΰ κριτικού Σαίντ- 
Μπέβ, τοΰ συγγραφέως είκοσι τόμων τών «Κα
τά Δευτέραν Διαλέξεων», τεσσάρων τόμων τών 
«Λογοτεχνικών προσωπογραφιών» καί έξ τό
μων τής «'Ιστορίας τοΰ ΙΙδρτ Ρουαγιάλ».

— Άπέθανεν είς τδ Μπράϊτον δ ιδιοκτήτης 
τής «Πέλ Μέλ. Γκαζέτ» Άστορ. Ήτο Αμερι
κανός τήν καταγωγήν δ πολύς εκατομμυριού
χος, γενόμενο; πολίτης Άγγλος πρό πολλών
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έτών. Ήτο 70 έτών καί βουλευτής έπί σειράν 
έτών.

— Είς τόν Παρισινόν «Χρόνον» δ γνωστός 
συγγραφεύς Πιέρ Λου'ι' ισχυρίζεται δτι συγ
γραφεύς τών κωμωδιών τοΰ Μολιέρου είνε δ 
σύγχρονός του τραγωδοποιός Πέτρος Κορνή 
λιος.

— Ό μεγαλείτερος βαθύφωνος τοΰ κόσμου, 
δ Ρώσσος Σαλιαπίν, προσβληθείς έκ πανώλους 
έτουφεκίσθη άπό τούς Μπολσεβίκους.

— ’Απέθανεν δ δνομαστό; ’Αγγλος ηθοποιός 
X. Ίρβιγκ, υίός τοΰ έπισης γνωστού ηθοποιού. 
Άν καί έπηρεάσθη πολύ άπό τήν τεχνοτροπίαν 
τοΰ πατρός του, ήκολούθησε κατά τό πλεΐστον 
τήν νέαν σχολήν.

— ’Απέθανεν ή μεγαλειτέρα άοιδός τής Εύ- 
ρώπης τού ΙΗ'. αίώνος, ή έπικληθεΐσα «Διε 
θνής αηδών» Άδελίνα ΓΙάττι. Ή μαγεία τής 
φωνής της έξετρέλλανε τόν κόσμον δλον. Έδο- 
ξάσθη ώς ούδεμία ήθοποιός καί έζησε ζωήν 
ζηλευτήν, άποχωρήσασα δέ τής σκηνή:, πριν 
γηράση τώ 1903, δέν άφήκε διάδοχον. ΤΙ Τε· 
τραζίνι δέν κατώρθωσε νά τήν φθάση.

Ή ΙΙάττι έγεννήθη έν Μαδρίτη έξ "Ιταλών 
γονέων, πρό 76 έτών. Ένεφανίσθη πρό τοΰ 
κοινού 9 έτών εις Ν. Ύόρκην. Τώ 1868 ένυμ
φεύθη τόν μαρκήσιον Gaux, μετά τοΰ δποίου 
έζησε μέχρι τοΰ 1877. Τό 188G ένυμφεύθη 
τόν άοιδόν Νικολίνι, δστις μετά έν έτος άπέ- 
θανε κα’. ευθύς ένυμφεύθη τόν Σουηδόν βαρώ- 
νον Cedestrow. Κατά τάς καλλιτεχνικά; της 
περιοδείας άπεκόμισε κέρδη 50 έκατομμυρίων, 
έκτός τών πολυτίμων δώρων. Κατά τήν τελευ
ταία» έμφάνισίν της είς τό Κόβεντ Γκάρντεν 
έφερε κοσμήματα G 1)2 έκατομμυρίων.

Οί κυριώτεροι ρόλοι τη; ήσαν εις τήν Γρα- 
βιάταν, τον Δόν Πασκουάλε,τόν Κουρέα τής Σε
βίλλης, Έλίξιον έρωτος, Ρωμαΐον και Ιούλιέ 
ταν. Έγνώριζε 80 μελοδράματα απ’ έξω.

Διά τής διαθήκης καθιστά κληρονόμον τής 
έκ 2,750,000 περιουσίας της τόν σύζυγόν της, 
τάς φίλα; της καί υπηρέτριας. Τό μεγαλείτερον 
μέρος τής περιουσίας της συνίσταται είς κο
σμήματα. Άλλ’ άν άπέθανεν ή ΓΙάττι, ή φωνή 
της δέν έξέλιπε. Θά άκουσθή πάλιν μετά ένα 
αιώνα άφότου έπαυσε νά τραγουδή, δηλ. τό 
2008 διατηρηθεισα είς φωνογραφικούς δίσκους, 
οί όποιοι έχουν φυλαχθή είς τά υπόγεια τής 
Γαλλικής Μουσικής Ακαδημίας.

— Μετ’ έξαιρετική; έπιτυχίας παρεστάθη είς 
τήν Βιέννην ή νέα όπερα τοΰ Ριχάρδου Στρά 
ου; «ΤΙ γυναίκα- χωρίς σκιά», έπί λιμπρέτ- 
του τού Χόφμανσταλ, του γνωστού ποιητοϋ τής 
«Ήλέκτρας». Τό θέμα είνε συμβολικόν. Ή 
ήρωίς είνε μία βασίλισσα, μισή γυναίκα και 
μισή νεραίδα, καταδικασμένη νά μείνη στείρα 
έως δτου δυνηθή νά εύρη τήν σκιάν της τήν 
δποίαν έχη χάση.

— Άπέθανεν δ Βιενναίος ποιητής Πέτερ 
Άλτεμπεργκ. Ήτο ό ποιητής τής γυναικός, 
τήν άγάπην τής όποιας έψαλε μέ ένθουσια- 
σμόν ρωμαντικοΰ τροβαδόρου.

— Ή Ιταλική Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν 
ΐδρυσιν Πανεπιστημίου έφηρμοσμένων έπιστη- 
μών εν Κωνσταντινουπόλει.

Μετά μεγάλης έπισημότητο; έγένετο είς 
τό Βορδώ καί κατά τήν είσοδον τοΰ στομίου τής 
Γιρόνδης ή τελετή τής καταθέσεως τοΰ θεμε
λίου λίθου τοΰ μνημείου τοΰ άνεγειρομένου 
είς άνάμνησιν τής εις τόν πόλεμον έπεμβάσεως 
τής ’Αμερικής. Ώμίλησαν οι κ. κ. ΓΙουαγκαρέ 
καί δ έν Ιίαρισίοις Πρεσβευτής τής Αμερικής.

*

Ή διοργανωθεΐσα έν Ιίαρισίοις είς τήν δδόν 
Βενετίας έκθεσις έργωνΈλλήνων καλλιτεχνών, 
ής μετέσχον δέκα ζωγράφοι οί κ. κ. Παρθένης, 
Φωκάς, Μαλέας, Κογεβίνας, Γαλανής, Ροδοκα- 
νάκης. Στεφανόπουλος, Λύτρας, Παπαπαναγιώ- 
του, Ζαβιτσιάνος καί δύο γλύπται, οί κ.κ. Τόμ- 
προς καί Ζευγώλης, προεκάλεσε τάς κρίσεις 
τών Γάλλων κριτικών ή μάλλον τάς έπικρίσεις: 
'Ο Παρισινός «Χρόνος» άποφαίνεται ώς έξής : 
«Οί μετασχόντες τής έκθέοεως "Ελληνες καλ- 
λιτέχναι ύπόσχονταΓ δυνατοί χυμοί κυκλοφο
ρούν καί πολύ προσεχώς θά ίδωμεν έργα τι- 
μώντα τήν Ελλάδα. Άλλ’ οί διδάσκαλοι ών αί 
συμβουλαϊ έμόρφωσαν τήν νεότητα αυτήν—καί 
είνε νέος κανείς έν τή τέχνη έφ’ όσον δέν συνε- 
πλήρωσε τό πεντηκοστόν έτος—δέν ήσαν "Ελ
ληνες. Άλλοι έσπούδασαν είς Παρισίους, άλλοι 
είς Μόναχον, άλλοι είς Βιέννην. Καί τά ίχνη 
τής Λατινικής ή Γερμανικής προπαιδείας είνε 
έμφανή υπέρ τό δέον. Μέ τήν διαφοράν δτι ή 
μέν Γαλλική έπίδρασις ούδέν άφαιρει άπό 
τήν ατομικότητα τοϋ καλλιτέχνου, ένώ ή Γερ
μανική φονεύει (;;) έν αύτψ πάσαν άνεξαρτη- 
σίαν. Ό Λύτρας έζθέτει ήμίσειαν δωδεκάδα 
εικόνων Γερμανικού στύλ απροσώπου; καί βα
ρβίας,ένψ είς μίαν nature morte αναγνωρίζει τις 
τήν θελκτικήν παλέταν τοΰ Φλανδρέν. Ό Ρο- 
δοκανάκη; καί δ Κογεβίνας,δεξιοί τοπειογράφοι 
έμορφώθησαν είς τήν σχολήν τοΰ Γύζη. 'Ο 
Παρθένης καί δ Γαλάνης έχουν τήν Γαλλικήν 
σφραγίδα, άλλά δέν παρουσιάζουν τίποτε τό 
Ακαδημαϊκόν. Ό Γαλάνης έμπνευσμένος άπό 
τόν Ρουσώ παρέλαβε άπό τόν άτελή αύτόν 
καλλιτέχνην δ,τι οΰτος είχε καλόν καί παρεμέ- 
ρισε τό κακόν.Κατέχει τό σχέδιον καί ή τεχνική 
του είνε άληθώς σπανία. ’Αλλ’ δ μάλλον έν- 
διαφέρων είνε δ Παρθένης δστις άφομοίωσε διά 
τής μελέτης τοΰ Πουβίς ντέ Σαβάν τάς διακο- 
σμητικάς άρχά; τοΰ διδασκάλου καί τοΰ δποίου 
ή παλέτα ένθυμίζει τάς καλλιτεχνικά; μεθό
δους τοΰ Ματίς. Έν τούτοις ή τέχνη του είνε 
πολύ προσωπική. Λεπτή αίσθησις τών τόνων 
καί μορφών τόν διακρίνει.»Ό τεχνοκρίτης έπαι
νε! δΓ ολίγων τούς κ. κ. Φωκάν, Παπαπανα 
γιώτου, Στεφανόπουλον καί Ζαβιτσιάνον, Ανα
φέρει δέ είρωνικώς τού; δύο γλύπτας.

Άντιθέτως ή «Έφημερίς τής Ελβετίας» έν 
άνταποκρίσει έκ ΓΙαρισίων ίπικρίνει τά ζωγρα
φικά έργα ώς άδικοΰντα τήν Έλλ. τέχνην καί 
κάμνει εύφημον μνείαν τών γλυπτικών.

Είς τόν Παρισινόν «Ελεύθερον Άνθρωπον» 
γράφει δ κριτικός Ζάν Ντεστιέ :

«Ό Γαλλικός ιμπρεσιονισμός έμόρφωσε τούς 
Έλληνας καλλιτέχνας, οϊτινες ένεφανίσθησαν 
έν τή έκθέσει. Διατί τάχα νά μή δεικνύωνται 
περισσότερον 'Έλληνες ; Μήπως είνε θύματα 
Αορίστου διεθνισμού; Άποδεικνύουν δτι ή φυ
λή των ήμπορεί νά Ανάδειξη μεγάλους καλλι- 
τέχνας, άλλά διατί φορούν προσωπίδας; Ό Σέ- 
ζαν, δστις δέν ήξευρε νά ζωγραφίζη έπέδρασε 
πολύ έπί τοΰ Γαλανή. Υπάρχει πλάνη έν τή 
τέχνη όσάκις υπάρχει ώρισμένον σύστημα. Ευ
τυχώς δ Γαλάνης έπηρεάσθη δλιγώτερον άπό 
πολλούς συμπατριώτας μας. Μετά τόν Γαλάνην 
σταματά κανείς είς τόν κ. Παρθένην. Έχει 
πολύ άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής διακοσμη- 
τικής. Άλλ’ ή «Έληές» είνε τάχα Έλληνικαί 
ή μήπως Προβηγκιανά!; Ό Λούϊ Βωσέλ έγρα
ψε δτι 6 κ. Κογεβίνας είνε δ Μωφρέ τή; Κερ
κύρας. Καί δμως δ Μωφρέ μόλις πρό δύο έτών 
άπέθανε καί έλησμονήθη. Οί κ. κ. Ροδοκανά 
κης, Στεφανόπουλος καί Φωκάς θά ήμπορού- 
σαν νά τεθούν είς τήν πρώτην γραμμήν οίας-

ΤΑ ΑΘΗΝΑΊ
ΘΕΑΤΡΟΝ 'ΟΛΥΜΠΙΑ,,

Τό γνωστόν μυθιστόρημα τοΰ ΔΆννούτσιο, 
“'ΕηΙοκόηο και Σια„ ένέπνευσεν εί; τού; κ.κ. 
Λευκοπαρίδην καί Παρασκευήν ηθοποιόν νά 
τό δραματοποιήσουν. Οί διασκευασταί κατώρ- 
θωσαν νά Αναπτύξουν έπιτυχώς τά κυριώτεοα 
δραματικά στοιχεία τοΰ παλαιού καί όχι έκτε 
νοΰς άλλά ώραίου έργου εις μίαν ένδιαφέρου- 
σαν πλοκήν. Επίσκοπο είνε—δχι βέβαια κα
νείς έπίσκοπος—δ ψυχικώς ανάπηρος, ό άδυ 
νάτου χαρακτήρας άνθρωπος δστις γίνεται τό 
παίγνιον καί θύμα μιά; καμαριέρας, περιστοι- 
χιζομένης άπό γυναικοθήρας καί έπί τέλους 
γίνεται φονεύς τοΰ έραστοΰ της.

Καί όταν βλέπει τό παιδί του, τό όποιον πα 
ρίστατο κατά τόν φόνον, νά πίπτη νεκρόν, παρα
φρονεί. Ή διαγραφή τών χαρακτήρων, άν καί 
άρκετά δύσκολος,έπιτυχής.Ό κ.Γαβριηλίδης ώς 
Επίσκοπο καί ό κ. Σάββας είς τόν γεροντικόν 
ρόλον, άριστοι. Διά πρώτην φοράν ένεφανίσθη 
δ δωδεκαετής υίός τοΰ κ. Γαβριηλίδου, πιστή 
μικρογραφία τοΰ πατρός καί διδασκάλου του. 
Έπαιξε φυσικώτατα.

ΤΙ ‘‘.Νε2λη„είνε τρίπρακτον κοινωνικόν δρά 
μα τοΰ νεαροΰ οιευθυντοΰ τής «Εστίας» κ. 
Αχ. Κύρου. Ή άπειρία τής σκηνής διαφαίνε

ται εί; τήν διαχείρισιν μιας ύποθέσεως, ήτι; 
άλλως τε στερείται πρωτοτυπίας. Μία κόρη κυ
ρίας δχι Αμέμπτων ηθών άγαπά έ'να νέον πλού
σιον. Χωρίζονται, μετά πέντε έτη συναντιόνται 
είς τήν ’Ιταλίαν ή κόρη είχε νυμφευθή ένα 
παρήλικα, πλούσιον καί αυτόν. Άλλά μένει
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δήποτε έκθέσεως τοπειογράφων.Άλλ’ είνε δμως 
"Ελληνες; Ούτε δ κ. Λύτρας είνε "Ελλην, ούτε 
δ κ. Παπαπαναγιώτου. Οί δύο αύτοί καλλιτέ- 
χναι έλαβον έν Ι'ερμανίφ διδασκαλίαν, τήν 
δποίαν χωρίς νά καταδικάζω καθόλου, δμολογώ 
ότι δέν στέκει ούτε έν Γαλλία, ούτε έν Άθή
ναις».

Έκ τών κριτικών αυτών άποδεικνύονται δύο 
τινά. Ό σωβινισμός τών Γάλλων, οϊτινες τούς 
Αντιγράφοντας Γάλλους καλλιτέχνας έπαινοΰν, 
επικρίνουν δέ τούς έπηρεασθέντας ύπό τής 
Γερμανικής τέχνης. Καί το χειρότερον, δτι οί 
"Ελληνες κατηγοροΰνται ώς μή έχοντες Ελ
ληνικόν χαρακτήρα άλλ’ εμφανίζονται ώς άπλοι 
μιμηταί. Ό ψόγος αύτός, Αληθής κατά τό πλεί- 
στον, πρέπει νά διδάξη τούς νεωτέρου; καλλι- 
τέχνας μας δτι ή άξια των έξαρτάται πολύ έκ 
τής Έλληνικότητος. Ή μίμησις δέν έχει καμ- 
μίαν Αξίαν, ούτε διά τούς ξένου; κάν.

Μεταξύ τών έκτεθέντων έργων υπήρχε καί 
προτομή τοΰ κ. Βενιζέλου, έργον τοΰ κ. Κωνστ. 
Δημητριάδου.

ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
πιστή είς τόν Ανδρα της, μολονότι δ πειρασμός 
τής νεότητος ήδύνατο νά τήν παρασύρη. 'Ο 
διάλογος άρκετά καλός, άν καί είς τινα μέρη 
Αποβαίνει μονότονος.

Ό ί1Ορ<ιος„ αφοσιωθέντος είς τά μονό
πρακτα κ. Γ, Κορόμηλά, είνε δνειρόδραμα. 
Βράδυ παραμονής τής Πρωτοχρονιάς. Μία γρη- 
οΰλα κάθεται κοντά στό τζάκι. Είχε διαλάμψη 
εις τήν κοσμικήν κίνησιν επί Όθωνος. Ή ύπη- 
ρέτριά της τής διαβάζει έν χρονογράφημα, είς 
τό οποίον γίνεται λόγο; διά τήν παλαιάν εύ- 
μορφιάν της. Ή γρηοΰλα άποκοιμάτα·.. Μεσά
νυχτα.Άναπαριστάται έν ονείρω ή πρώτη βραδιά 
τών γάμων των δ πεθαμένος Ανδρα; τη; έμφα- 
νίζεται,παραπονεΐται δτι συχνά κυττάζει εί; τόν 
καθρέπτην καί τήν παρακαλεΐ νά μή ξανακυτ- 
τάξη πλέον καί αύτό διά νά μή άντιληφθή τό 
γήρας της δταν έλθη. Έκείνη τοΰ τό όρκιζε- 
ται. Τό δνειρον διακόπτει ή ύπηρέτρια, ήτις 
τήν έξυπνα· αρχίζει νέος χρόνος. ΤΙ γρηοΰλα 
σηκώνεται καί βλέπει διά πρώτην φοράν άπό το 
βράδυ τών γάμων της είς τόν καθρέπτην, πα- 
ραβαίνουσα τόν δρκον της. Άντικρύζει τό φά
σμα της. «Βγάλε αύτόν τόν καθρέφτη!» φω
νάζει μέ άπογοήτευσιν πρός τήν ύπηρέτιάν της.

Ό συγγραφεύς παρ’δλην τήν άπιθανότητα 
γυναικός νά μή κυττάξη έπί δεκαετηρίδας δλο- 
κλήρους είς τον καθρέπτην —τό δγδοον θαΰμα 
—κατώρθωσε νά μεταδώση τήν μελαγχολίαν, 
τήν δποίαν προκαλοΰν τά περασμένα χρόνια. 
Κατά τήν τεχνοτροπίαν όμοιάζει τό «’Ονειρον 
τής πρωτοχρονιά;» τή; Μυσσέ. ΤΙ σκηνοθεσία 
έπίσης τοΰ ονείρου υπενθυμίζει τήν «Πραγμα-
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τικότητα» τοΰ κ. Παξινοΰ καί ό ρόλος τοΰ κα- 
■θρέπτου τό «Σπίτι τής καρδιά;» τοΰ Μάρκου 
Μαρή.

¥
Τόν μύθον τής Φαίδρας έδραματοποίησαν 

μεγαλοφυίαι τριών έποχών. Ευριπίδης, Ρακί- 
νας, Δ’Αννούτσιο. 'Ο ποιητής ζ. Προβελέγγιος 
είς τήν τετράπρακτου τραγωδίαν του ήθέλησε 
νά μάς οείξη πώς ήμπορεΐ καί ένας μή μεγα
λοφυής νά διαχειριστή τήν ιδίαν ύπόθεσιν και 
τό πείραμα άπέτυχε. Δέν άπεμακρύνθη τής άρ 
χαίας Έλλ. άντιλήψεως, άλλά μάς παρουσίασε 
τόν μύθον διαφορετικά, σκηνικώς δέ άτυχή. 
Έμεινε λυρικός μόνον ποιητής. Στίχοι έπιμε- 
μελημένοι, ομοιοκατάληκτοι,λαξευτοί, είς γλώσ 
σαν άνάμικτον, άλλ’ άνίσχυροι νά έξωτερικεύ 
σουν τό άνημμένον πάθος ένός άνοσίου έρω 
τος. Λείπει ή δραματική πνοή άν καί ή ύπό- 
θεσις ήτο επιδεικτική τοιαύτης· ή σύγκρουσι; 
τών παθών άτονος. Άπλοΰν είς πλοκήν, φιλο
λογικόν μάλλον έργον παρά θεατρικόν. 'Η β'. 
πράξις περιττή- ήδύνατο συντομευομένης τής 
α'. πράξεως νά τεθή εις τό τέλος αυτής. Ή γ'. 
πράξις ήτο ή καλλίτερα. Τό πρόσωπον τής 
ήρωίδος ένεφάνισεν ούτε ώς αύλικήν κυρίαν 
δπως & Ρακίνας, ούτε ώς σύγχρονον νευροπαθή, 
δπως ό Δ’Αννούτσιο. Είνε θερμή, παθητική, 
νεωτερίζουσα είς τήν έκδήλωσιν τών ψυχολο
γικών αισθημάτων. Κα’. μία άτυχή; καινοτομία. 
Έλειπεν ό χορός. Τό έργον ώμοίαζε μέ άρχαϊον 
μνημεϊον ακρωτηριασμένου.

Ή κ. Καλογερικού, διά πρώτην φοράν παί- 
ζουσα είς τραγωδίαν, απήγγειλε ποιητικά, άλλ’ 
ύπελήφθη είς δύναμιν καί έκφρασιν.

Ό κ. Βεάκης μέ τήν βροντώδη φωνήν του 
έδωσε κάποιαν ζωήν.

Ό ποιητής τής «Τραγωδίας τής Ζήλειας» 
κ Λαέρτης Λάρμης (Κ. Άθανασιάδης) είς τό 
νέον του δραματικόν ποίημα “Τής ώμορφιάς 
τά μάγια,, συνεχίζει τόν λυρισμόν του είς ώ- 
ραίους έλευθέρους δμοιοκαταλήκτους στίχους. 
Κυρία βάσις τοΰ έργου είνε ή Εθνική δύναμις 
καί ένότης τής Έλλ. φυλής. Τό έρωτικόν είδύλ- 
λιον είνε μάλλον επεισοδιακόν. Άναπαοιστά 
τήν έποχήν τών Καταλάνων, τών δυναστών 
τών άρχών τοΰ ΙΑ', αίώνος. Ή Έλληνίς άρ- 
χοντοπούλα Χρηστίνα Μελισσηνοΰ καθυπο
τάσσει μέ τό άγνόν της κάλλος τόν βάρβαρον 
κατακτητήν- άλλ’ αυτή αγαπά τόν Έλληνα 
Κεδρηνόν, άγαπάται δέ μυστικά άπό τόν τρα
γουδιστήν, ένα φτωχόπαιδο τοΰ λαοϋ. Μολονότι 
τήν ώραίαν Έλληνίδα άγαΛούν τρεις, ό έρως 
άναδιπλοΰται ώς κύμα- ή βάσις ή γρανιτώδης 
είνε ή Πατρίς. Καί δι’ αυτό κύρια πρόσωπα 
είνε ό Γέρο Βοσκός, άλλοτε διδάσκαλος, δστις 
υμνεί τάς παραδόσεις τοΰ Ελληνισμού καί δνει 
ρεύεται εύρύ τό μέλλον του, και δ τραγουδι
στής. Ό Καταλάνος ζητεί νά έπισκεφθή τήν 
άρχοντοπούλαν είς τό «άρχοντικό» της- προ 
σποιεϊται ή Χρηστίνα δτι δέχεται, άλλά φεύγει 
μέ τόν μνηστήρα της, ένώ, δ τραγουδιστής, 
δστις τούς έβοήθησεν είς τήν φυγήν, διά νά 

μή πέση είς χείρας τοΰ Καταλάνου, δστις έχανε 
τήν λείαν του, κρημνίζεται άπό έ'να βράχον. 
"Ολου τό έργον παίζεται είς έν άκρογιάλι το.ΰ 
Παγασηιικοΰ άπό τής ούσεως μέχρι τής ανατο
λής τοΰ ήλίου.

Βαθύ καί ειλικρινές αίσθημα, ρυθμός άβία 
στος στιχουργίας, εύγένεια πατριωτισμού κα
θιστούν τό έργον συμπαθέστατον. Είνε ένας 
ύμνο; τοΰ μεγαλείου τής Έλλ. ψυχής άνθι- 
σταμένης κατά τών έπιδρομέων, διατηρού 
σης άσβετον τήν φλόγα τής φιλοπατρίας 
μετά πίστεως άκλονήτου. "Ενας ύμνος πρός τήν 
Έλλ. φύσιν, πρός τά Έλλ. ιδεώδη, τά δποία 
έξαίρονται είς τήν ώραίαν μπαλλάνταν τής 
γ'. πράξεως, ήτις άποτελεΐ τό κόσμημα τοΰ 
έργου.

Αί σκηνογραφία·., τά έπιπλα, αί ένδυμασίαι 
κατεσκευάσθησαν έπί σχεδίων ληφθέντων έξ 
εικόνων καί χειρογράφων τής έποχής έκείνης.

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ

Ιίοτέ είς τάς ’Αθήνας δέν συνέπεσε τόσον 
πολύ τό θέατρον νά διεθνοποιηθή. Γάλλοι, 
’Ιταλοί, Ρώσσοι, ’Ισπανοί καλλιτέχναι, άμφοτέ- 
ρων τών φύλων, έσπευσαν ώς είς γήν έπαγγε- 
λίαν νά υψώσουν τήν φωνήν—πρόκειται περί 
μελοδραματικών αστέρων —καί νά υψώσουν τάς 
τιμάς τών εισιτηρίων. Ποτέ πλατείας ’Αθηναϊ
κού θεάτρου κάθισμα δέν έφθασε τάς 42 δραχ. 
Είδομεν ή μάλλον ήσθάνθημεν καί τό καλλι
τεχνικόν αύτό γεγονός. Γαλλικός θίασος, όχι 
βέβαια άπό τούς πρωτεύοντας άκούων είς τό 
ονομα Paris—Tournee έδωσε δέκα παραστά
σεις είς τά Διονύσια ένώπιον άραιοΰ άκροατη
ρίου. "Ολα τά έργα γνωστά, παιχθέντα είς τά 
Ελληνικά θέατρα πλήν τής άκαταλλήλου κω
μωδίας j,e Couchee de la mariee. v^ov έργον 
τοΰ Γκαντερά. Είς τόν θίασον πρωτηγωνίστη- 
σαν εναλλάξ ή δ. Gylda δραματική, ή κ. Syl- 
viane εις ελαφρούς ρόλους. Χαριτωμένη ή νεα
ρά δ. Berrj-· 'Ο θίασος κατάλληλος κυρίως διά 
έργα ελαφρά, κωμωδίας. ’Εκείνο τό οποίον 
κατέδειξε τήν υπεροχήν του άπό τούς Ελλη
νικούς θιάσους είνε ή τελεία τών ρόλων 
έκμάθησις. Έπαιξαν μέ φυσικότητα, μέ γοργό- 
τητα άπρόσκοπτον είς τούς διαλόγους, μέ ελευ
θερίαν κινήσεων, χωρίς νά προσθέτουν ή νά 
παραλείπουν φράσεις, δπως κάμνουν συχνά οί 
ίδικοί μας ηθοποιοί έν στιγμαϊς απορίας δταν 
δέν άκούουν τόν υποβολέα.

ΙΝΤΑΛΓΚΟ - ΛΑΠΠΑΣ

Αί Άθήναι ηύτύχησαν νά φιλοξενήσουν δύο 
καλλιτεχνικούς άστέρας μεγάλης λάμψεως. Ή 
Ίσπανίς λυρική υψίφωνος δεσπ. Έλβίρα ντέ 
Ίντάλγκο καί δ "Ελλην, ονομαστός ήδη έν Ευ
ρώπη, δραματικός υψίφωνος κ. Όδυσσεύς Λάπ- 
πας διά πρώτην φοράν έπισκεπτόμενοι τάς 
’Αθήνας, διεξεδίκησαν ταυτοχρόνως τήν συμ
πάθειαν καί τόν θαυμασμόν τοΰ κοινού, ή πρώτη 
συμπράττουσα μέ τό Έλλ. Μελόδραμα, δ δεύ

τερος μέ τήν «Μουσικήν σκηνήν».
Έ δ. Ίντάλγκο,έχει σπάνιον μέταλλον φω 

νής soprano leggero- Γλυκύτης, ευστροφία έ- 
κτασις, τρία χαρίσματα τά δποία παρουσιάζει 
ή φωνή της. Φωνή θερμή, άβίαστος, άπαλή, 
διαυγής,ραφιναρισμένη, φθάνουσαείς τούς άνω 
τάτους φθόγγους, χωρίς νά φαίνεται ή παρα 
μικρά προσπάθεια- εις τούς λαρυγγισμούς ιδίως 
λαμβάνει τοιαύτην εύκαμψίαν, ώστε νά νομίζη 
τις δτι ακούει αηδόνι ή φλάουτο. Πρός τήν ύπέ- 
ροχον φωνήν της άρμονίζεται ήθοποιία άμεμ 
πτος καί ώραιότη; έλκυστική.

Είς τόν «Κουρέα τής Σεβίλλη;»—τό φόρτε 
της, μέ τό όποιον ένεφανίσθη τό πρώτον επί 
σκηνής δεκαπενταέτις—είς τήν ρωμάντσαν τής 
β'. πράξεως μέ τάς δυσκόλους cadences έδειξε 
ένα συνδυασμόν φωνής εύκάμπτου ‘είς μετά 
πτώσεις άλλά καί σταθεράς είς ακρίβειαν. Άλλ' 
δλη ή τέχνη της κυρίως έφάνη είς τάς varia
tions τοΰ Πρόχ είς τήν τρίτην πράξιν, κατά τήν 
ώραν τοΰ μαθήματος. Τπήρξεν υπέροχος, δι 
καίω; συγκρινομένη μέ τήν Τετραζίνη. Εύκαι- 
ρία εύρυτέρας έκδηλώσεω; τής τέχνης τής έδό 
θη δταν έπαιξε άπό τό άγνωστον έδώ έργον τού 
Μαγίερμπερ «Ντινόρα», τό γνωστότερου ύπό τό 
όνομα «te pardon de Ρΐαίηηε1»,τήν σκηνήν τής 
σκιάς άπό τήν β'. πράξιν. Παίζει μόνη είς δλό- 
κληρον τήν σκηνήν μέ τήν σκιάν της. Τό τρα
γούδι της συγκινεΐ, συναρπάζει. Πολύ δύσκο
λου τό μέρος αύτό, ή μουσική πολύ τεχνική, 
ειδική διά λαρυγγισμούς καί έπίδειξιν φωνής. 
"Οσοι τήν ήκουσαν είς τόν «Ντινόραν» έχουν 
πλήρη ιδέαν τής μεγάλης τέχνης της. Έπαιξε 
πρός τούτοι; Λουκίαν—υπέροχος είς τάς τρίλ- 
λιες τής γ'. πράξεως—καί Ριγολέττον.

Ή δ. Ίντάλγκο άνεχώρησεν ένθουσιασμένη 
άπό τήν ύποδοχήν τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού διά 
τήν Φλωρεντίαν, άφοΰ έδωσε τέσσαρας... άπο- 
χαιρετιστηρίους παραστάσεις. Πιθανώς νά 
έπανέλθη τόν Μάρτιον μέ ίδικόν τη; θίασον.

-5*·4Ξ-
'() κ. Όδυσσεύς Λάππας, τοΰ όποιου τάς έ 

πιτυχεΐς εμφανίσεις είς Γαλλίαν καί Αγγλίαν 
πρώτη άνήγγειλεν ή «Πινακοθήκη», κατέκτη- 
σε τό ’Αθηναϊκόν Κοινόν. Ό δραματικός Έ· 
λην ύψίφωνος άπεδείχθη άξιος τής φήμης 
του- 'Η δύναμις καί ή γλυκύτης τής φωνής 
του, τδ κομψόν παράστημα, ή ευγένεια τής 
φυσιογνωμίας του, ή μουσική του μόρφωσις τόν 
κατέστησαν δημοφιλή καί περιζήτητου.

Ό κ. Λάππας είνε τριακοντούτης. 'Ο πατήρ 
του, Ήπειρώτης, είχεν έγκατασταθή ώς έπι- 
πλοποιός είς Αλεξάνδρειαν' ό υίός του είχεν 
άπό μικρός κλίσιν πρός τό τρογοΰδι καί κα- 
τόαθωσε παρά τήν θέλησιν τών οικείων του νά 
σταλή ύπότροφος έκ μέρους τών δμογενών τώ 
1911 είς Ρώμην έπί τριετίαν έλαβεν ιδιωτικά 
μαθήματα καί πριν ή τελειώση τάς σπουδάς 
του έδειξε τοιαύτην έπίδοσιν, ώστε ένεφανίσθη 
τώ 1914 είς τήν «Τζοκόνταν» έν Μιλάνφ. 'Η 
έπιτυχία του ήτο τόση, ώστε έξηκολούθησε 

τάς εμφάνισε:; του διά μεγάλων καλλιτεχνι
κών περιοδειών.

Έπαιξε είς τά μεγαλείτερα κέντρα τής Ευ
ρώπης. Τό δνομά του έγινε διεθνούς φήμης, οί 
κριτικοί ένησχολήθησαν μέ τήν τέχνην του 
καί τόν υπερεπήνεσαν.

ΊΙ πρώτη του έμφάνισις έν Άθήναις μέ τήν 
«Τόσκα» ένεθουσϊασε. Άλλ’ είς τούς «Παλη- 
άτσου;» ΰψώθη είς τά άνώτερα ΰψη τής τέ
χνης του- οί κριτικοί τόν παρέβαλαν μέ τόν 
Καροΰζο είς τόν ρόλον τοΰ Κάνιου Τήν πε
ρίφημον μονωδίαν <Ridi Pagliacco» έτραγούδη
σε μέ τέχνην καί αίσθημα, τά όποια συνε- 
κίνησαν τούς άκροατάς· αί κινήσεις του, ή φω
νή του ή μεστή πάθους, τό κλάμμα καί τό γέ- 
λοιο του ήσαν φυσικά καί ψυχολογημένα, ώστε 
νά συγκλονήση τούς άκροατάς. Άλλά καί τά 
άλλα πρόσωπα, ή υψίφωνος δ. Ντύ Λάκ τής 
όποιας υστερεί είς έντασιν ή φωνή, άλλ’ έχε: 
έξαίρετον ήθοποιϊαν καί ό βαρύτονος κ Τα- 
βάντι άριστος είς τόν πρόλογον— συνοδέουν καί 
οί δύο τήν κ. Λάππαν είς τό ταξείδι του — 
καί ό κ. Άγγελόπουλος υπήρξαν άξιοι βοηθοί 
του, άντιθέτως πρός τό λοιπόν περιβάλλον.

Ό κ. Λάππας έπαιξε «Μπατερφλάϋ» καί 
«Άϊδάν», είς τήν όποιαν τοΰ έδόθη ευκαιρία 
νά δείξη δλην τήν δύναμιν καί τόν πλούτον 
τής φωνής του έν εύρυτέρα κλίμακι καί είς 
ρόλον έκτενή οίος τού Ραδαμές. Ή φωνή τοΰ 
κ. Λάππα άπηλλαγμένη άκκισμών, ακροβατι
σμών, έξεχύθη φυσική, μελωδική, ισχυρά, πάν
τοτε δεκτική έν τούτοις τελειοποιήσεως.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

'Ο συγγραφεύς τών «Διδύμων» Φούλντα 
έγραψεν έσχάτως τόν «Μαθητήν τής ζωής» 
έχων κατά πάσαν πιθανότητα ύπ’ δψει του 
τήν «Δαλιδάν» τοΰ Φεγιέ. Ανήκει λόγω θέ
ματος καί Βφους είς τήν τάξιν τών έργων τής 
«Κοκέτας» καί τοΰ «Διαβόλου καί Γυναίκας». 
Τό έλαφρόν αύτό δράμα έξέλεξε διά τήν τιμη
τικήν του ό κ. Μυράτ, καί δικαίως- διότι δ ρό
λος τοΰ μαθητου τή; ζωής, ένός άπειρου καί 
ευκόλως παρασυρομένου άπό τήν γυναίκα νεα- 
νίου, τού πηγαίνει πολύ. Καί τόν έπαιξε μέ φι· 
σικότητα καί τέχνην έξαιρετικήν. Επίσης ή δ. 
Κοτοπούλη, ό κ. Άργυρόπουλος καί ή κ. Μυ
ράτ ώς Άτσιγγάνα έπαιξαν πολύ καλά.

Ό θίασος έπαιξε καί δύο φάρσας. Τ^ν άκα- 
τάλληλον «Chopin I» τών Κεράλ καί Μπαρρέ 
καί τήν «Σώπα καρδιά μου» τοΰ Ένεκέν.

Έπανελήφθησαν καί έφέτος αί φιλολογικαί 
Πέμπται τοΰ θιάσου. Εκλεκτά τά έργα, έκλε- 
κτόν τό άκροατήριον. Ή ιδέα έπέτυχε· τό θέα 
τρον αποκτά οΰτω τήν φιλολογικήν του όψιν.

ΘΙΑΣΟΣ ΩΔΕΙΟΥ

'Ο θίασος τοΰ Ωδείου έπανέλαβε τάς παρα
στάσεις του ύπό τήν διεύθυνσιν πάντοτε τοΰ κ. 
Οικονόμου. Ο! ήθοποιοί, οί πλεϊστοι προερχό-
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μένα έκ τής δραματική; σχολής τοΰ’Ωδείου ήν 
μετά τόσης άφοσιώσεως καί ικανότητας διευ
θύνει δ κ. Ζάνος, προσηκειούμενοι δλονέν πρός 
τήν σκηνήν, καθίστανται άξιώτεροι είς τήν έρ· 
μηνείαν έργων άπαιτούντων μεγαλειτέρας καλ
λιτεχνικές δυνάμεις.

Έναρξις τής χειμερινής περιόδου έγένετο μέ 
τδ “Χειμωνιάτικο παραμϋ&ι,, τοΰ Σαίξπηρ, 
κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Κακλαμάνου, καί μέ 
τήν μουσικήν τοΰ Φλοτώφ. Παρεστάθη άλ 
λοτε ύπδ τοΰ θιάσου τοΰ Β. θεάτρου μέ τήν 
δ. Κοτοπούλη, τδν Φύρστ, τδν Μέγγουλαν, 
τόν Ζάνον.

Οί ήθοποιοί έπαιξαν αρκετά καλά, άν καί 
πρόκειται περί έργου τδ όποιον είνε δύσκολον 
είς άπόδοσιν, διότι δέν είνε ούτε τραγωδία, ούτε 
κωμωδία, άλλ’ είδύλλιον καί φάρσα, λυρικόν 
καί δραματικόν άμα ποίημα, μία άναπαράστα 
σις τοΰ κόσμου δπως είνε καί δπως έπρεπε νά 
είνε- τό έργον του δ Σαίξπηρ ένεπνεύσθη άπό 
εν άτυχές μιθυστόρημα τοΰ Γκρήν καί δέν έχει 
βεβαίως τήν πνοήν τής μεγαλοφυι'ας ώς αί τρα- 
γωδίαι του, είνε όμως πολύ ποιητικόν, μεγα 
λοπρεπές καί διασκεδαστικόν.

Ή δ. Κοτσάλη ώς βασίλισσα κατηνόησε 
επαρκώ; τδν ρόλον τής συκοφαντουμένης συζύ
γου. Ποιητικήν έκφρασιν είχεν ή δ. Ζερβοΰ ώς 
Περδίτα, αί δεσπ. Κωνσταντίνου ώς ΙΙαυλίνα 
καί Μπατιστάτου ώς Χρόνος έπαιξαν καλά τά 
μέρη των. Έπίσης ό κ. Κοντογιάννης ώς Αυ 
τόλυκος, δ κ. Δεστούνης ώς Δεόντιος, δ ζ. Πα
παχρήστου ώς βοσκός. Διά πρώτην φοράν ένε 
φανίσθη έπί σκηνής δ νεαρός κ. ΙΙαντόπουλος, 
ώς Μίμος, δστις φαίνεται κληρονόμησα; τό τά- 
λαντον τοΰ κωμικοΰ πατρός του.

Τδ φαντασμαγορικόν καί πλούσιον σκηνικώ; 
έργον είχε έλαττωματικήν έμφάνισίν, ιδίως εις 
τάς άμφιέσεις καί είς τόν χορόν, δστις καλλίτε
ρα νά έλειπε. ΙΙαρελήφθησαν έκ τής διδασκα
λίας μέρη τινα,ένεκα τής μακρότητας τοΰ έργου.

Ό “ΙΙλούσιος άνειμιός,, κωμωδία μονόπρα
κτος τοΰ Κορδαΐ έχει υπόθεσιν κοινοτάτην. 
Περιποιούνται οί γονείς ένα πλούσιον άνεψιδν 
διά νά νυμφευθή τήν κόρην των, τόν εκδιώκουν 
δταν μανθάνουν δτι έχασε τήν περιουσίαν του, 
άλλ’ή πληροφορία είνε ψευδής καί τόν περι
ποιούνται πάλιν.

Μετά τής άτυχούς μονοπράκτου αυτής, πα
λαιού τύπου, κωμωδίας έπαίχθησαν τδ «Γαρύ- 
φαλο» τοΰ. Όζέτι, τό όποιον έπαιξεν άλλοτε ή 
δ. Κοτοπούλη καί ή «Αρκούδα» τοΰ Τσέχωφ, 
παιχθεΐσα τδ πρώτον πρό ετών ύπδ τής Δρα
ματικής σχολής τής «Τέχνης». Είς τήν «Αρ
κούδαν» ό κ. Δεστούνης ήτο ύπερβολικός, έ- 
κραύγαζε πολύ. Ή δ. Ζερβοΰ ώς χήρα καί δ 
κ. Παπαχρήστος ώς ύπηρέτης έπαιξαν μέ 
πολλήν φυσικότητα.

Ό «Μνγας Διπλωμάτης» κωμωδία τετρά
πρακτος τοΰ Γερμανικού Schontlian.Sia πρώτην 
φοράν παιζομένη έν Άθήναις είναι σάτυρα 
τής διπλωματίας. Τπόθεσις άνευ ένδιαφέρον 

τος κατάλληλος δι’ όπερέτταν. Ό γάμος, το 
μοιραΐον τέλος καί τής κωμωδίας αυτής. ’Α
νήκει καί αυτή είς τήν σειράν τών ήθογραφι- 
κών, διδακτικών κωμωδιών, άπό τάς όποιας δ- 
μως λείπει ή χάρις καί ή ευφυΐα. Σκηναί τινες 
προκαλοΰν τόν γέλωτα, άλλά χάνονται είς 
μίαν μονότονον μακρηγορίαν.

'Η έκτέλεσις ήτο συνολικώς άξιοσημείωτος.
Ό κ. Κοντογιάννης έπαιξε πολύ άληθινά 

καί μέ ψυχολογίαν, ή κ. Τσιτσιλιάνου (Μπενή 
•Γάλτη) μέ λεπτότητα, δ. Ζερβοΰ μέ ζωηρό
τητα. Ό κ. Τσιτσιλιάνος μέ τήν συνήθη του 
ψυχραιμίαν έπαιξε πολύ συγκρατημένα, δ κ. 
Δεστούνης έκαμε ύποχωρήσεις είς τήν ύπερβο 
λήν, ή δποία τδν χαρακτηρίζει. 'Η μετάφρασις 
πολύ καλή,-ή μικτή δμιλουμένη ή καταλλη- 
λοτέρα διά τό θέατρον.

ΊΙ παράσταοις τής κωμωδίας τοϋ Μολιέρου 
Ο κατά φαντασίαν άσ&ενής είς τήν δποίαν 

διακωμωδείται ένας τύπος υποχονδρίου άναλ- 
λοίωτος καθ’ δλας τάς έποχάς, έχει συγχρονι
στικήν έπικαιρότητα. Αί διά τήν Ιατρικήν έπι- 
στήμην είρωνεΐαι του μεγάλου σατυριστοΰ πό
σον άληθιναί είνε καί σήμερον ακόμη. ’Εννο
είται δτι έάν τδ θέμα διεχειρίζετο σύγχρονους 
κωμωδιογράφος θά έγραφεν ίσως σκηνάς κω- 
μικωτέρας, πολυπλοκωτέρας άλλ’ δχι καί πε
ρισσότερον ψυχολογημένα; καί άληθινάς. Οί 
ήθοποιοί έπαιξαν μέ νεωτεριστικήν άντίληψιν 
ύστερήσαντες είς τήν επαρκή κατανόησιν τού 
μέρους των. Ό κ. Κοντογιάννης είχε βορύν 
ρόλον καί μονότονον τοΰ οποίου ή έρμηνεία 
είς μεγάλους προσήκει καλλιτέχνας. Ένφ έ 
πρεπε νά νομίζη έαυτδν πραγματικώς άσθενή 
εϊς τινα μέρη διεφαίνετο ή ύπόκρισις. 'Π δ. 
Ζερβοΰ ώς Τουανέττα χαριτωμένη, άλλ’ είς 
τήν σκηνήν πού πειράζει τδν βλάκα Θωμάν, 
τήν ήθέλαμε περισσότερον φυσικήν.

Σκηνοθετικώς ή άναβίβασις τής κωμωδίας 
τιμά τδν κ. Οικονόμου. 'Η μετάφρασις τοΰ κ. 
I. ΙΙολέμη, είς γλώσσαν απλήν, πολύ καλαι
σθητική.

ΑΠΟΛΛΩΝ

Έπαίχθη διά πρώτην φοράν τό λεπτόν έ- 
λαφρόν δράμα τοΰ Πράγα «Γιά την άγάπη 
της» ΊΙ δ. Νίνα Κόκκου διηρμήνευσε τόν ρό
λον τής συζύγου μέ πολλήν τέχνην.

Μετά εικοσαετή έκ τής φιλολογίας άπομά- 
κρυνσιν ένεφανίσθη καί πάλιν διά σκηνικού 
έργου δ τοΰ « Επί του καταστ, ώματος» πα
λαιός κωμειδυλλιογράφος κ. Στ. Στεφάνου μέ 
τήν ηθογραφικήν κωμωδίαν μετ’ άσμάτων 
“Στήν Άϋ·ήνα„. Θέμα οί νεόπλουτοι αισχρο
κερδείς, έξανληθέν πολύ εύφυεστέρον ύπδ τοϋ 
κ. Μωραϊτίνη, τοΰ κ. Συνοδινοΰ καί δλων 
σχεδόν τών έπιθεωρησεογράφων. Διά τοΰ έρ
γου του δ κ. Στεφάνου άπέδειξεν δτι διά τής 
μέχρι τοΰδε άποχής του δέν έχασε τίποτε τδ 
θέατρον.

ΘΕ/ΠΤΙΚ4Ι ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χέοι καλλιτέχναι τοΰ άσματος έμφανί- 
ζονται άπό τίνος είς συναυλίας καί παραστά 
σεις. Παρατηρεΐται είς δργασμός πρός άνάδει- 
ξιν νέων ταλάντων. Έξετιμήθησαν ώς άπαρ 
χαί μελλοντικού σταδίου αί φωναί τών κ. κ. 
Κρύωνα, υψιφώνου έκ Ι’ωσσίας έλθόντος, Κο 
ρωνάκη καί Μυλωνά οί όποιοι διά συναυλιών, 
ών μετέσχον συνάδελφοί των καί καθηγητα’ 
τοΰ ’Ωδείου, προσεπάθησαν νά έξεύρουν τά 
μέσα τής μεταβάσεώς των είς Ευρώπην, Βλη- 
σίδου βαρυτόνου, καί Γιαννάτου βαθυφώνου.

— Είς τό θεατρίδιον «Έτουάλ» έδδθη ή έ- 
πιθεώρησις τοΰ ντιζέρ κ. Καρακάση «'Ο ΖΖε- 
τεινος» γραφεΐσα έν Σμύρνη. Τά τραγούδια 
τής πρωτοτύπου αύτή; έπιθεωρήσεως έκαμαν 
ιδιαιτέραν έντύπωσιν καί οί χοροί, είς ούν διε 
κρίθη νέος χορογράφος, δ κ. Ζαφειρόπουλος.Οί 
στίχοι άρκετά εύφυεΐς.

Τόν «Πετεινόν» δ.εδέχθη τό «Μονόκλ» έ- 
πιθεώρησις τοΰ κ. Ν. Τρεμπέλα, μέ μουσικήν 
τού κ. Σπ. Λεπενιώτου.

— Είς τό Κυδέλειον έπαίχθη ή χειμερινή 
έπιθεώρησις τοΰ κ. Δραγάτση «Ο πειρασμός», 
ή δποία μολονότι χειμερινή δέν είνε παγερά. 
Έχει δύο-τρία νούμερα έξυπνα καί ιδίως άπρο 
όπτους σκηνάς, άλλ’ δλαι αί άλλαι είνε ή έπα 
ναλήψεις γνωστών σκηνών, ή έλευθεριάζουσαι. 
Ή κ. Βατίστα ώς κυρία τοΰ Παξίμ καί ώς κυ
ρία μέ τό Χοΰ, ή κ. Δελενάρδου ώς Τράμ, ή 
κυρία Αεδ ώς Τεννύστρια, ή κυρία Άλβυ ώς 
βαρόμετρον ήρεσαν άρκετά. 'Ο κ. Γονίδης έχε:

X ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΥΜΜΙΚΤΑ

Όΐκ. Πρωθυπουργός κατά τήν έκ Ρώμης διέλευ- 
σίν του έπόζαρε πρό τοΰ Ιταλού γλύπτου Ροντέλι 
είς τό άτελιέ του.

— Ό έκ Καισαρείας καταγόμενος καί έν Βελγίφ 
διαμένων ομογενής κ. Παλαντζής έδωρήσατο δύο εκα
τομμύρια πρός ΐδρυσιν ΙΊανεπιστιμιακοΰ κτιρίου έν 
Σμύρνη καί προσθέτως 25(1,000 έτησίως πρός συντή
ρησήν του.

— Άπέθανεν έν Άθήναις ό αρχηγός τής ενταύθα 
Ουκρανικής Αποστολής Θεόδωρος Ματουσέφσκη. Ε
πιφανέστατο; δημοσιογράφος, άγωνισθείς ύπέρ τών 
ελευθεριών έν Ρωσσία, ήτο συγχρόνως ό μεγαλείτε- 
ρος τών ιστοριογράφων τήςΟύκρανίας μετά τούΚρου- 
σέφσκη. Διεπνέετο ύπό άγνοΰ φιλελληνησμοΰ.

— Άπέθανεν έν Πάτραις διαπρεπής δημοσιογρά
φος, ό Μιχαήλ ΣακεΑλαρίου. Έκ τών παλαιοτέρων 
πολιτικών άρθρογράφων διεκρίνετο διά τήν δύναμιν 
τοΰ καλάμου, τήν παρρησίαν τής γνώμης, διά τό ι
διόρρυθμον καί δρμητικόν ύφος, διά τό κάλλος τής 
γλώσοης. Διεφλέγετο ύπό άγνοΰ πατριωτικού αισθή
ματος, γνώστης δ’ έμβριθής τής ιστορίας. Κατά τόν 
πόλεμον έδημοσίευσεν άρθρα είς τήν «Πελοπόννησον: 
ένεκα τών δποίων ύξωρίσθη. Μετά τήν επάνοδόν του, 
ύπέκυψεν ταχέως είς νόσον όφειλομένην είς ψυχικά; 
ταλαιπωρίας.

— Άπέθανεν έκ σηψαιμίας ό καθηγητής τής Θεο-

ένα μόνον νούμερο, τοϋ Κονφερανσιέ σίνοπνευ- 
ματιστικών διαλέξεων, τό όποιον είνε μίμησις 
ρόλου, τόν όποιον έδημιούργησεν δ κ. Βιλλάρ. 
‘Ο κ. Καπετανάκης άναδεικνύεται χαριτωμέ
νος δημιουργός κωμικών τύπων.

— Είς τό «Πανελλήνιον» έπαίχθη ή άπό 
ενός έτους παιζομένη είς τό Παρισινόν θέατρον 
-Bouffes PariMennes» τρίπρακτος όπερέττα— 
Έπιθεώρησις «Phi—Phi», κατά διασκευήν ύπό 
τοΰ κ. Βώττη. Πρόσωπα δ Περικλής, δ Φειδίας 
—έξ ου καί δ τίτλος, διότι άποκαλείται χαϊ
δευτικά Φιφής— ή ’Ασπασία. Ή ύπόθεσίς της 
είνε ειλημμένη έκ τής Έλλ. άρχαιότητος, σα- 
τυρίζει δμως μέ πολύ χιούμορ τήν σύγχρονον 
έποχήν. Άλλ’ ή διασκευή έφυγάδευσε τήν δρο- 
σεράν Παρισινήν χάριν, περιττή δέ ήτο ή πα- 
ράθεσις τραγουδιών συνήθων είς τάς Έλλην.
Επιθεωρήσεις, αφού ή πρωτότυπος μουσική 

τοΰ έργου είνε άρκετά ευχάριστος.
— Είς τό Δημοτικόν θέατρον ένεφανίσθη είς 

τήν «Καβαλαρίαν» ή Πολωνίς μεσόφωνος δ. 
Βάρκο.

— Έπανήλθεν ή κ. Σαμπανιέβα, ή δποία 
έπαιξε «Τραβιάταν» καί «Λακμέ».

— Είς τά; διαφόρους πολιτείας τής Αμερι
κής περιοδεύει θίασος όπερέττα; ύπό τήν διεύ 
θυνσιν τής κ. Ευφρ. Άξαμπανοπούλου παίζων 
Παναθήναια, Σκούπα, Ραβαΐσι καί άλλα άθη- 
ναϊκά έπιθεωρησιακά προϊόντα. Κριτικαί δέν 
έδημοσιεύθυσαν διά νά μάθωμεν τί έστί Άξαμ
πανοπούλου, δ νέο: αυτό; άστήρ εί; τούς Αντί
ποδας...

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
λογίας έν τφ Έθν. Πανεπιστημίφ Έμμ. Ζολώτας. 
Ερμήνευσε έπί 27 έτη τήν Καινήν Διαθήκην, έπρυ- 
τάνευσε πρό τριετίας, ήτο συγγραφεύς 8ΰο θεολογι- 
κών συγγραμμάτων,κατέλιπε δέ καί τρίτον ανέκδοτον 
περί τών επιστολών τού’Αποστόλου Παύλου.Διεκρίνετο 
πρός τούτοις ώς κράτ ιστός φιλόλογος.

— Άπέθανεν ό πρώην καθηγητή; τής βοτανικής 
έν τφ Έθν. Πανεπιστήμιο) Σπυρίδων ,Μηλιαράκης. 
Διεκρίθη εκτός τής είκοσιπενταετοΰς διδασκαλίας καί 
ιός συγγραφεύς. Έγραψε μονογραφίαν περί τών <Ή- 
μετέρων προγόνων» ύποστηρίξας τήν Δαρβίνειον θε
ωρίαν, «Βοτανικήν» σύγγραμμα πολύτιμον διά ι ήν 
νεοελληνικήν επιστήμην καί διηύθυνε τόν «Βιολογι
κόν έρανιστήν». Καταλίπει ανέκδοτον σύγγραμμα ύπό 
τόν τίτλον «Τά κοινά ψυχικά συναισθήματα ανθρώ
πων, πιθήκων καί κυνών».

— Ό έκ Σμύρνης μουσικός καί ντιζέρ κ. Λαίλιος 
Καρακάσ>]ς έδωσε απογευματινήν μέ ίδικάς του σαν- 
σονέττας. Έςετέλεσεν έπιτυχώς πιανολόγοι-ς, κατά 
τό σύσιημα τοΰ Φράξον, τοΰ τραγουδιστού τής Μον 
μάρτης. Καί οί στίχοι ονς έτραγουδοΰσε διηγούμε
νο:, ήσαν ίδικοί του.

— Είς τήν δεσποινίδα Κατίναν Πετμεζα έκθέσα- 
σιν Βυζαντινά κεντήματα εϊς πρωτότυπα σχέδια είς 
τήν έκθεσιν τοΰ Άγ. Φραγκίσκου άπενεμήθη τό Ά >- 
γυροΰν Μετάλλιον παρά τοΰ κ. 'Υπουργού τής Έθν. 
Οικονομίας.

— Είς τόν διαγωνισμόν τοΰ Goncervatoir τών
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Παρισίων ήλθε πρώτος έπιτυχύιν ύ 'Ελλην βιολι
στής κ. Φρειδερίκος Βολωνίνης. ’Επίσης κατόπιν δια
γωνισμού διά τρεις θέσεις τής όρχήτρας Κολόν έν 
Ιίαρισίοις μεταξύ 50 διαγωνισμάτων ήλθεν πρώτος.

— Ό κ. Γρ. Ξενόπουλος ύπό τό ψευδώνυμον «Ό 
κ. ΙΙαληός· δημοσιεύει έν μακρύ, συνεχείς εις τήν 
«Καθημερινήν» αναμνήσεις συνδεομένας στενότατα 
πρός τά πρώτα έτη τής φιλολογικής του ζωής.

— 'Ο Βασιλεύς τοϋ Βελγίου άπένειμεν είς τόν δι
ευθυντήν τής ορχήστρας τοϋ Ωδείου ’Αθηνών κ.Μαρ- 
σίκ τόν Σταυρόν τοΰ Βελγικού Στέμματος

— ΊΙ ιστορική βιβλιοθήκη τής ’Εδέσσης τής Μα
κεδονίας, ή ΰποστάσα συνεχή τήν έπίδρασιν έκ τών 
Βουλγαρικών καί Τουρκικών επιδρομών άνασυνιστά- 
ται. Ό έκεϊ γυμνασιάρχης κ. .Γενεράλις δι' έγκυκλίου 
του πρός τούς συγγραφείς επικαλείται τήν ένίσχυσιν 
τής Βιβλιοθήκης.

— Διωρίσθη διδασκάλισσα τοΰ κλειδοκυμβάλου 
είς τό Ώδεΐον Αθηνών ή διπλωματούχος τοΰ έν 
Πειραιεί Ωδείου δις Άθηνά Κατσιμαντή. καθηγη
τής δέ τοϋ βιολοντσέλλου ό άρτι έκ I Ιαρισίων 
άφιχθείς μετά διετή φοίτησιν παρά τώ καθηγητή 
Loeb κ. Άχιλ. ΙΙαππαδημητρίου ’Ολίγον πρό τής 
επανόδου του έδωσε συναυλίας εις Παρισίους καί 
Μασσαλίαν

— Έπανήλθεν έκ Γενεύης ή δεσποινίς Καί τη ΙΙαπ- 
παϊωάννου ένθα έπί τριετίαν έσπούδασεν είς τό έκεϊ 
Ώδεΐον τυχοϋσα διπλώματος Virtuosite ε’ις το κλει- 
δοκίμβαλον.

— Διωρίσθησαν νέοι καθηγηταί είς τό Ώδεΐον 
’Αθηνών οίκ. κ Naudin καί Μ Βάρβογλης.
'Ο κ. Maurice Naudin καθηγητής ήδη’ τοΰ 
κλειδοκιμ βόλου είς τήν Schoula Cantorum τώνΠα- 
ρισίων,ύπεδείχθη ΰ.τό τοΰ Γάλλου υπουργού τής Παι
δείας φημίζεται δέ ώς διδάσκαλος όσον και ώς έκτε- 
λεστής άριστος.

ΣΥΝ ΑΥΛΙΑΙ

Συναυλίας έδωσαν κατά τήν αρχήν τής περιόδου:
"Η διπλωματούχος τοΰ ’Ωδείου βιολίστρια δ. 

Μαριέττα Νικάκη, ή καί πρό πενταετίας έπίσκε- 
φθεΐσα τάς ’Αθήνας, τή συμπράξει τής δ. Ρουμπέν 
|άομα καί Ξανθοπούλου (συνοδεία πιάνου).

Ή δ.Φ. Οίκονομάκου ’άσμα) συμπράξει τοΰ βαρυ
τόνου κ. Σκαμοΰτσι, τοΰ κ. Έπιτροπάκη καί μικρός 
ορχήστρας. Ή δ. Οίκονομάκη συνέπραξεν εσχάτως 
μετά τοΰ Έλλ. μελοδράματος.

ΊΙ δ. Άλεξ. Φωτιάδου (βιολί; διπλωματούχος μα
θήτρια τοϋ κ. Σαϊφερ, συμπράξει τής δ. Πανιά (πι
άνο) είς τό Έλλ. Ώδεΐον. Διεκρίθη είς τό Κονσέρτο 
τοΰ Βενιάφσκη καί τήν ιΦόλια· τοΰ Κοράλλι

ΊΙ διπλωματούχος τοϋ άσματος δ. ”Αρτ. Βρασι- 
βανοπούλου, συμπράξει τής δ. Ε. Κροντηροπούλου 
(πιάνο) τοΰ κ. Βρασιβανοπούλου (βιολοντσέλλο) είς 
τό Δημοτικόν.Ή δ. Βρασιβανοπούλου αναχωρεί προ
σεχώς είς Εύρώπην δι’ εϋρυτέρας σπουδάς.

ΊΙ κ. Ν. Φωκά είς τόν «’Απόλλωνα» τή συμπρά- 
ξει τών μαθητών της κ. κ. Έπιτροπάκη, Ξηρέλη καί 
τής δ. Φ. Παπάίωάννου.

Ή κ. Χήννερ Ξύδη (πιάνο), είς τό Έλλ. Ώδεΐον. 
Ή δ. "Ολγα Λογοθέτου τελειόφοιτος τοϋ άσματος· 
μαθήτρια τής κ. Καμπανάκη συμπράξει τής δ. Χαδή- 
ρογλου είς τό Ώδεΐον Αθηνών.

— Ό διευθυντής τής ορχήστρας Ρώσσος κ. Σα- 
μουσούντ,όσιις ήλθε μετά τής κ. Σαμπανιέβα είς ’Α
θήνας, τοΰ όποιου ή ΐκανότης ώς μαέστρου είνε με
γάλη διά τήν δύναμιν καί τήν ειλικρίνειαν, έδωσε 
συναυλίαν είς τό Δημοτικόν θέατρον. ΈξετελεσΟησαν 
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τά εξής έργα Ρώσσων σινθετών. ΊΙ Παθητική συμ
φωνία τοϋ Τσαϊκόφσκη, ή γεμάτη πάθος καί χρώμα- 
τισμόν,τό καπρίτσιο τοϋ Κορσακώφ ύπό τής στρατιω
τικής ορχήστρας διευθυνομένης ύπό τοΰ κ. Σαμου- 
σοϋντ, ή Άνάμνησις τής Μόσχας τοΰ Βενιάφσκη καί 
μία καντσονέτα τοΰ Τσαϊκόφσκη ύπό τοΰ βιολιστοΰ 
κ. Λυκούδη, μία άρια άπό τήν όπεραν «Ή μνηστή τοΰ 
Τσάρου» τοΰ Ρίμσκη-Κορσακώφ, μία romauce, 
τού Ζεϊκόφσκη τά όποια έτραγούδησεν ή κ. Σαμπα
νιέβα, καί ένα solo δι’ άρπαν έκτελεσθέν ύπό τής κ. 
Βασενχόβεν συνοδεύοντος τοΰ κ, Μητροπούλου.

— Νέον κουαρτέττον συνεστήθη ύπό τού καθηγη- 
τοΰ κ. Σοΰλτσε, τή συμπράξει τών κ. κ Αομπιάγκο 
(δεύτερο βιολί), ’Αλφρ. Πρεστρόι (βιόλα) καί Άντω- 
νοπούλου (βιολοντσέλλο). ΊΙ πρώτη συναυλία περιε- 
λάμβανε τά κουαρτέττα Χάϋδν (μί μινέρ) Μπετόβεν 
(«ρά μαζέρ) καί Ντβόρακ (ρέ μαζέρ). Προσεπάθησαν 
νά άρμονισθούν είς τό σύνολον, άλλά μόνον οι κ. κ. 
Σοΰλτσε καί Άντωνόπουλος τό κατόρθωσαν. Ό κ. 
Αομπιάγκο δέν είνε είσέτι επαρκώ; κατηρτισμένος 
διά νά μετέχη κουαρτέττου έκτελοΰντος δύσκολα έρ
γα-άπό τόν κ. Πρεστρώ, πρώτην φοράν εμφανιζόμε
νο», απόφοιτον Ρωσσικοΰ Ωδείου, έλειπεν ό έκφρα- 
στικός χρωματισμός, φαίνεται δμως ικ ινός χειριστής 
τοΰ δοίαριοΰ. Καλλίτερα άπεδόθη τό κουαρτέττο 
Χάϋδν.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Δύο μουσικά! διαλέξεις συνεκέντρωσαν Ικανούς 
άκροατάς.

Έν τφ Έλλ. Ώδείιρ ή καθηγήτρια κ. Αύρα Θεο- 
δωροπούλου έν τφ έναρκτηρίω μαθήματι τής ιστορίας 
τής τέχνης ώμίλησε διά τήν σημασίαν τής ιστορίας 
έντή κατανοήσει καί εκτιμήσει ένός καλλιτεχνήματος 
καί έν τή μορφώσει τής καλαισθησίας. ΊΙ κ. Σκέ- 
περς κατόπιν έτραγούδησε τρία τραγούδια διαφόρων 
εποχών, τοΰ Περγολέζε (1710), τοϋ Σοϋμαν (1810) 
καί έν άπό τάς ιάμβους τοϋ κ. Καλομοίρη. Έν δέ τή 
Άρχ. Έταιρίρ ό διευθυντής τοΰ Ωδείου τής Έθν. 
Μουσικής κ. Ψάχος μετά σύντομον είσήγησιν τοΰ δη
μοσιογράφου κ.Καλαμάρα άνέπτυξε τό πρόγραμμα τής 
έργασίας του, στρεφόμενης περί τήν διδασκαλίαν τής 
Βυζαντινής καί τής αγνής δημώδους μουσικής καί 
τής Ανατολικής. Ό κ. Ψάχος ύπεστήριξε μετά θερ
μής πίστεως τάς θεωρίας του, ας άνέλαβε νά έφάρ - 
μόση. προέτεινε δέ τήν σύγκλησιν Πανελληνίου Μου
σικού Συνεδρίου πρός συγκέντρωσιν τών ελληνικών 
μουσικών τεμαχίων.

— Έν τφ τμήματι τής νεω τέρας έλλ. ιστορίας τής 
'Ιστορικής καί εθνολογικής Εταιρίας, δ κ. Κ. Ράδος 
προέβη είς Ανακοινώσεις α') περί τών χρονικών ο
ρίων τοϋ ύπέρ ανεξαρτησία; άγώνος καί β') περί τών 
έλλ. σκαφών καί τών έλλήνων μαχητών τοΰ δόν 
Ζουάν έν Ναυπάκτφ (1571).

— Ό κ. Θ. Κυπραϊος συνεχίζων τάς Εθνικό- 
θρησκευτικός διαλέξεις του ωμιλησεν έν τή αιθούση 
τής Μουσικής Ακαδημίας περί τών είκοσι μονών τοΰ 
"Αθω 5ΐαί τών ιστορικών καί καλλιτεχνικών θησαυ
ρών των.

— Έν τή Επιστημονική Έταιρείρ έκαμαν ανακοι
νώσεις οί κ.κ. Ί. Σβορώνος, Σ. Μενάρδος καί X. 
Χαριτωνίδης.

— Έν τή ’Αρχαιολογική Έταιρείρ ωμιλησεν ό κ. 
Γ. Σωτηρίου περί τοΰ ήρειπωμένου ναού τοΰ Άγ. 
Δημητρίου Θεσσαλονίκης καί τής άνευρεθείσης κατά 
τάς άνασκαφάς ύπογείου κρύπτης, μετά προβολών φω- 
τινών εικόνων.

Νεαι Εκδόσεις

Σπουδαιότατοι· σύγγραμμα έξέδωκεν ύ διευθυντής 
τοϋ έν Θ3σσαλονίκη Διδασκαλείου κ. Ν. Λούβαρις. 
Εισαγωγήν τις τάς περί Παύλον σπουδάς Εξιστο
ρούνται έν αύτφ αί έρεύναι διά τάς σχέσεις τοϋ ΙΙαύ- 
λου πρός τόν περί αύτόν κόσμον καί ’ιδία τόν Ελ
ληνικόν. Τό έγχείρημα ήτο δυσχερές διότι άπητείτο 
νά διεξέλθη σχετικά συγγράμματα, τά όποια είνε 
πολλά, άλλά καιέν έξ αυτών δέν αποτελεί συστημα
τικήν μελέτην τής περί τόν Απόστολον Παύλον επι
στήμης. Ό κ. Λούβαρις άναδείκνυται μελετηρός καί 
εμβριθής επιστήμων, κάτοχος τής τε θεολογίας καί 
φιλοσοφίας.

*
«ΙΖετριές στδν "Ηλιο . Ζακυνθινά διηγήματα Γρη- 

γορίου Ξενοπούλου. Ποριλαμβάνει είς τάς 242 σε
λίδας του ό τόμος, έκτος τοΰ διηγήματος έξ οΰ έτι- 
τλοφορήθη καί τό όποιον είνε πολύ χαρακτηριστικόν 
καί τρία άλλα συντομώτερα, τόν ’Αντάρτην,τήν Μαν- 
ταλέναν καί τήν τελευταίαν προσευχήν. Εϊχον δημο- 
σιευθή είς έφημερίδας καί περιοδικά κατά τά έτη 
1912 — 1918. Είνεάπό τά σεμνότερα καί ποιητικώτε 
ρα διηγήματα τοΰ κ. Ξενοπούλου, έξετιμήθησαν δ’ 
εύμενώς όταν τό πρώτον έδημοσιεύθησαν. Τά δια
κρίνει άπλότης ύφους καί ψυχολογική παρατήρηοις.

¥

"Ο γραμματέας τής ενταύθα Αγγλικής πρεσβείας 
κ. S. Atchley έξέδωκε ένδιαφέρουσαν μελέτην, κα
τόπιν πολυετούς έρεύνης, περί τού βίου καί τής 
δράσεως τοΰ Βύρωνος έν Έλλάδι. Ό συγγραφεύς συ 
νεκέντρωσε πολλάς λεπτομέρειας άγνώστους καί επει
σόδια, διασαφηνίζει δέ πολλά διαμφισβητούμενα ση
μεία τής ζωής καί δράσεως τοΰ μεγάλου φιλέλληνας. 
Τό κείμενον συνοδεύουν πολύτιμοι εικόνες, ειλημμέ
νοι άπό δυσεύρετους πηγάς.

*

ΊιΙτορία τής Βυζαντινής Λύτοιιοατορίας. 
Διά πρώτην φοράν έκδίδεται πλήρης Βυζαντινή ιστο
ρία παρ’ ειδικού έπιστήμονος, γραφεϊσα διά τήν 
σπουδάζουσαν νεότητα, άλλ’ ήτις πρέπει νά άναγνω- 
σθή άπό κάθε Έλληνα. Ό κ. Α. ’Αδαμάντιου εις 
γλώσσαν άπλήν καί έν σαφήνεια εκθέτει τά πορί- 
σματα ένδελεχών επιστημονικών μελετών, παραλαβών 
τό υλικόν άπό πάσης αξίας λόγου πηγής μετά πό
σης άκριβολογίας. Ύπό μορφήν διδακτικήν διαδίδε
ται οΰτιο ευρέως ή γνώσίς τοΰ Βυζαντίου, διά μιας 
έντελούς νέας καί καινοτόμου έξεικονίσεως τοΰ πο
λιτισμού του.

¥

ΊΙ Ζακυνθία έφημερίς ·Ελπίς» έδημοσίευσεν είς 
τεΰχος άναγραφήν τών εκδόσεων, διατριβών καί ση 
μειωμάτων τοΰ κ Σπυρ. Δε-Βιάζη. Είς 51 σελίδας 
περιλαμβάνεται ή μακρά πολισχιδής καί γονιμωτάτη 
έργασία τοΰ πολυμαθούς ιστοριοδίφου καί πολυτίμου 
συνεργάτου μας κ. Στ. Δε-Βιάζη. Είνε βιογραφικαί 
καλλιτεχνικοί, ίστορικαί, θρησκευτικοί,επιστημονικά! 
κοινωνικοί καί λαογραφικαί μελέται — 590 έκτός 
τών μεταφράσεων — ε’ις ας έχει περιλάβη άξιοση- 
μείωτον υλικόν, έπί τή βάσει άσφαλών πηγών, χρη 
σιμότατον είς τόν μέλλοντα νά συγγρόψή τήν Ιστο
ρίαν τφν’Ιονίων νήσων. Έχουν οκορπισθή είς έφη
μερίδας, περιοδικά, ημερολόγια, τά πλεΐστα τών ό· 
ποιων έξέλιπον. Θά ήτο ευχής έργον άν εκδότης άνε- 
λάμβανε τήν είς τόμους έκδοσιν τών μελετών αυτών 
ή άν ιό Κράτο$ δι’ έπιχορηγήσεως έβοήθει πρός 
τούτο τόν συγγραφέα.

★

Ύπό τοϋ κ. Γ. Βασιλείου βιβλιοπιύλου έξεδόθη 
ύπό τόν τίτλον* Ά πρόοδος των επιστημών» έργασία 
τοΰ κ. Η. Βουτιερίδου, έπί τής έρεύνης τοϋ δόκτο- 
ρος Boucquet, εϊς ήν άπήντησαν οί δίασηιιότεροι 
έπιστήμονες τής Γαλλίας περί τή; επιστήμης έν τή 
κοινωνίφ τής σήμερον καί τής αϋριον. ΟΙ πλεΐστοι 
άποφαίνονται περί τοΰ κινδύνου όν διατρέχει ή έτι 
στήμη ώς έκ τής έλλείφιεως τών ύλικών μέσων. Ό 
κ. Βουτιερίδης προτάσσει πρόλογον άξιανάγνωοτον.

. ¥

Ύπό τοϋ αύτου βιβλιοπωλείου έξεδόθη είς τήν 
σειράν τών «Εκλεκτών έργων» νέον τομίδιον μέ δύο 
εκλεκτά διηγήματα τοΰ Φλωμπέρ, ένός τών πρώτων 
καί κυριωτέριον άντιπροσώπων τοΰ ρεαλισμού έν 
Γαλλία, τήν <·Άπλοίκήν καρδιάν» ήτις θεωρείται 
ηθογραφικόν άριστούργημα καί τήν ·Ήρω3ιάδα· 
ήτις έχρησίμευσε πολύ εις τόν Ούάίλδ διά τήν «Σα- 
λώμην» του.

¥
ΊΙ ’Αλεξάνδρειάν·) λογία κ. "Αργά Πήλεια έξέ- 

δωκε τόμον πεζών ποιημάτων, ύπό τόν τίτλον · άια- 
βαΐνοντας».

¥

• Τά καλλίτερα Διηγίι^μιτα». Μηνιαία τεύχη 
περιέχοντα αυτοτελή διηγήματα ξένων συγγραφέων. 
Μετάφρασις Π. Άποστολίδου.

¥

«ΊΙ νι'/ηλίι λειτουργία τής ζωής». Ύπό 
τοΰ ιατρού τών προσφύγων κ. Κ. Μοΰγερ έξεδόθη 
εις δύο τεύχη χρήσιμος πραγματεία ιατρική καί κοι
νωνική, γραφεϊσα είδικώς διά τήν νεότητα.

♦
Έξεδόθησαν:
Οί Έλληνες καί ό Χριότός. Βιβλιοθήκη Πα

τριωτικής ένώσεως. Άρ. 16. Διά τούς μαθητάς, μετ' 
εικόνων.

Κ. Μαζαράκη, ύπόστρατήγου Η λύσις τοΰ Βαλ
κανικού, ζητήματος.

«’ΟΔειΙμός» Όργανον τών δημοσίων πολιτικών 
ύπαλλήλων.

ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Σΐ’νόροιιιιτή. Όταν ένεκα απεργίας τών τυπο
γράφων έν Ν. Ύόρκη τά περιοδικά άνέστειλαν τήν 
έκδοσιν των, τό «Literary Digest» έπενόησε νέον 
τρόπον έκδόσεως. ”Η ϋλη έδακτυλογραφήθη, κάθε 
σελίς έγινε κλισέ καί έξετυπώθη ρπως γίνεται μέ 
τήν τσιγκογραφίαν. Ποιός ήξεύρει αν άργότερα δέν 
έκλείψιι ή στοιχειοθεσία.

Μουάικφ. Τό ρεκόρ έχει ή Ίντάλγκο. Δι’ έξ 
τραγουδάκια διάρκειας 3 — 5 λεπιών έκαστον, έλαβε 
6,000 δρ. Μεταξύ αυτών ήτο καί- τό «Φιλί.τής μά
σκας» τοϋ κ. Ψαρούδα.

Φίλη "Εχετε δίκαιον τό θέατρον Σάν Κάρλο 
είνε τής Νεαπόλεως. ΊΙ είδησις παρελήφθη έξ έφη- 
μερίδος καί δέν διωρθιόθη έξ άβλεψίας.

• Ό κ. Άλ. Μωραίτης δΓ έπιστολής του μάς πλη
ροφορεί οτι τό θεατρικόν του έργον «’Αράχνη» δέν 
είνε δραματοποίησις τοΰ ομωνύμου διηγήματος τοϋ 
κ Εύστρατιάδου, ώς άνεγράφη, άλλά διάφορον, μέ 
άλλοίαν πλοκήν. Ομολογεί έν τούτοις δτι είχε με
λετήσω τό διήγημα καί έστηρίχθη έπ αύτοΰ, χωρίς 
όμως νά τό άντιγοάψΐ).
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ΕΡΓΑΣΙΛΙ ί
— Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα έπί

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

ομολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί καταθέσεις 

ταμιευτηρίου.
—Έν γένει δ’ έκτελεΐ πάσαν έργασίαν, τραπεζιτικής εργασίας.

Γενικό; Διευθυντής : Δ. ΛΟΗΕΡΔΟΣ

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ Ε Ξ — Δ Ρ A X. 1,200.000 Κ Ε Ρ Δ Η
KuO’ έκάστην κλήοωσινέκδίδονται 100,000 γραμμάηα, άξιος δ»αχ 400 000 Παρέχονταν κέρδη εις 

2000 γραμμάτια, άξίας 200 000.
"Εκαστον άκέραιον γραμμάτιο·.· τιμάται δρ 4, δυνάμβνον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμματίου 

τιμώμενα άντί μιας δραχμής.
Κέ^Πη εχάστης τών χληοώσεων s

Ιί έρόιι
1 έξ 80000

Έν όλφ
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

1.95(1 40 78.000
2.000 2‘ 0.000

Ή πρώτη κλήρωσις γενήοεχαι τή 24 Φεβρουάριου 1919, ή δευτέρα τή 28 ’Απριλίου 1919 
ή τρίτη τή 30 Ιουνίου 1919, ή τέταρτη τή 29 Σεπτεμβρίου 1910, ή πέμπτη τή 24 Νοεμβρίου 
1919 καί ή ?κτη τή 31 Δεκεμβρίου 1919.

Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδιο, ακέραια γραμμάτια, πωλούμίνα άντί τεσσάρων δραχμών 
ίσχύοντα δι’ δλόκληρον τό κέρδος καί δτνάμενα νά διαιρεθώσιν εις τέταρτα γραμιιατίου τιμώμενα άντί μιά; 
δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

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

Είς τούς αγοράζοντας πρός μετοπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τοϋ τιμήματος, κατόπιν ειδικής, 
μετά τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου αξίας δέκα χιλάδων 
δραχμών, παρέχεται εκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αΰτών 16 τοϊς ο]ο. εις δέ τούς αγοράζοντας διά μιάς έπί 
προκαταβολή τοΰ τιμήματος είς γραμμάτια ή τμήμαΌ τοϋ γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλαχιστον 
παρέχεται εκπτωσις 10 τοϊς ο]ο, και είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς επιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ· 
ματιών καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται εκπτωσις 5 τοϊς ο]ο.

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτ-σιν γραμματίων, άπευθυντέον είς τό Γραφεϊον Λαχείου τοΰ ’Εθνικού 
Σπίλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Υπουργείου Οικονομικών είς Αθήνας.

Ό Διευθυντής Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΤΥΠΟΙΧ «ΚΡΑΤΟΥΣ» Η. Τζαβέλλα.—Όδός Άριστείδου 1.


