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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Η φιλολογία καί ή τέχνη τά> 1919, υπό Κ.
Σημειώσεις ένός μηνάς, ύπό Δάφνιδος
Τά 'Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σολωμοϋ (Συ 

νέχεια] Μετάφρασις Σ. Δε-Βιάζη.
"-Αντίλαλοι.
Ή πνευματική κίνησις έν Ευρώπη. 
Παράγραφοι ύπό Μ. Μ.
Γράμματα και Τέχναι. (Εικαστικαί τέχναι.— 
θέατρα.—Διαλέξεις. - Σύμμικτα.-Συναυλίαι).

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Έν τή Γαλλική άρχ. σχολή ό διευθυντής αυτής κ. 
Πικάρ έξέθεσε λεπτομερώς τά περί τών έν Μακεδο
νία ανασκαφών άς ένήργησεν ή έκεϊ αρχαιολογική 
υπηρεσία τοϋ Γαλλικού στρατού τής Ανατολής ήτοι 
έν Πιερρεία, Θεσσαλονίκη, Άγίφ Όρει, Φι- 
λίπποις, Θάσορ, Καβάλλα και άλλαχοΰ. Μετ’ αύτόν 
ωμιλησεν ό γραμματεύς τής σχολής κ. Ιΐλασσάρ 
έκθέσας διεξοδικώς τά τών άνασκαφών αύτοϋ έν 
Δήλφ, καί τοϋ έπί τοΰ όρους Κύνθου Άδυτου τής 
’Αφροδίτης.

— Έν τή ’Ιταλική Άρχ. σχολή ύ κ. Γ.ιάλε άνέ- 
γνωσεν άνακοίνωσίν του έπί τής λεγομένης Πύλης 
τοϋ Εύμένους, καταδείξας άπό απόσπασμα τού Βι- 
τρουβίου καί άπό άλλος αποδείξεις δτι δέν είνε ορθή 
ή γνώμη, ή άποδίδουσα τήν πύλην αυτήν, τήν όπι
σθεν τής σκηνής τοΰ Θεάτρου τοΰ Διονύσου, είς τόν 
Βασιλέα τής Περγάμου Εύμένην τόν 2ον. ’Ωμιλησεν 
κατόπιν ό καθηγητής κ Ντέλλα Σίττα περί ανα
γλύφου τίνος τής εκκλησίας, τή; λεγομένης Μικρός 
Μητροπόλεως, άποδειξας οτι τά έν τφ άναγλύφφ 
γυναικεία πρόσωπα άναπαριστώσι περίφημοι· τύπον, 
άντιγεγραμμένον πολλάκις έξ όμάδος τινός τοΰ Πρα- 
ξιτέλους. Ή είκών αΰτη έ’δωσεν είς τόν ρήτορα τήν 
εύκαιρίαν νά έξετάση τήν σημασίαν μερικών σημαν
τικών αγαλμάτων τοϋ ’Εθνικού Μουσείου καί νά 
διαφώτιση οΰτω ώρισμένους χαρακτήρας τής γλυπτι
κής έν Άθήναις έπί τής περιόδου τοϋ Άδριανοϋ 
καί τοϋ Ήριόδου τοϋ "Αττικού.

— Ό Δήμος Χίου άνέλαβε τήν δαπάνην τής άνα- 
στι λώσεως τοΰ Βωμού, τόν όποιον ίδρυσαν κατά τόν 
Γιον π. X. αιώνα οί Χιοι έν Δελφοϊς. Ό Βωμός 

τών Χίων είνε λαμπρόν μνημεϊον, ίδρυμένον έν τή 
καλλίστη θέσει τοΰ Δελφικού Ιερού, ά (έναντι τοϋ 
ναοϋ τοΰ ’Απόλλωνος. Τά διάφορα μέρη αύτοϋ εύρέ- 
θησαν κατά τάς άνασκαφάς, ή δέ άναστύλωσις αύιών, 
μετά τήν γενομένην μελέτην υπό τών εΰρόντων 
ταϋτα Γάλλων αρχιτεκτόνων, δέν θά παοουσιάση 
κολλάς δυσκολίας.

Προσεχώς επαναλαμβάνονται αί ένεκα τοϋ χει
μώνας διακοπεϊσαι άνασκαφαί έν Έλευσϊνι, Πέλλη, 
Κρήτη. Περγάμφ, καί ή ίναρξίς τοιούτων έν Κλα- 
ζο εναΐς τής Μ. ’Ασίας, μόλις προ τετικυρωθή ή Μ. 
Άσία είς τό ί.λλ. Κράτος.

Έν Δράμα άνει·ρέθησαν δύο πλάκες Ρωμαϊκών 
χρόνων μέ τήν επιγραφήν: «Ό Φάβιος πρός τόν 
υιόν του Φρύνειον έτη 58».

— Ό κ. ΙΙερ. Άποστολίδης έδώρησε είς τό Άρχ. 
Μουσεϊον Βόλου 3 πήλινα αντικείμενα, ήτοι κεφαλήν 
’Αφροδίτης, άγαλμάτιον Αφροδίτης γυμνής καί άγ- 
γεϊον σκυφοειδές.

— Κατά τό έτος Γ.ΙΓ.1 έ.τλουτίσθη τό Μουσεϊον 
Βόλου μέ 11-1 προσκτήματα. έν οίς 13 άγαλμάτια 
καί άνάλυφα, 5'1 άγγεϊα, 12 έπιγραφάς καί 23 νο
μίσματα. Συνεκολλήθησαν δέ 327 αρχαία, λίθινα καί 
πήλινα, τοϋ .Μουσείου.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

Καλλιτέχνη· — Ό εσχάτως θανόιν καλλιτέχνης 
Λουϊξος Λάντσας έγεννήθη τώ 185-1 έν Άθήναις, 
Έδίδαξε πλέον τών 30 έτών τάς τεχνικός σχεδιάσεις 
είς τήν σχολήν τών Μηχανικών τοΰ Πολυτεχνείου 
καί έπί 7 έτη τυπογραφικός σχεδιάσεις είς τήν σχο
λήν τών Εύελπίδων. Κατά τήν Διεθνή έκθεσιν τών 
Παρισίων τοϋ 1889 έλαβε δι’ έργα προοπτικής δί
πλωμα. Είχε συζευχθη τήν κόρην τοΰ επιφανούς νο
μοδιδασκάλου Σαριπόλου.

Αναγνώστη. — 27 εφημερίδες καθημερινοί έκδί
δονται έν Άθήναις καί πρόκειται νά προστεθούν καί 
ά/.λαι 6 ακόμη.—Οί καθ' δλον τό Κράτος δημοδι
δάσκαλοι Ανέρχονται είς 3,333. Μή παραξενευθήτε 
διά τήν έπανάληψιν τοΰ άρ. 3. Αύτά έχει ή στατι
στική.

Κυρία. — Παρηγορηΰήτε. Αί ’Ιταλίδες αί όποϊαι 
απέκτησαν εσχάτως τό δικαίωμα τής ψήφου ανέρ
χονται είς 6 εκατομμύρια.

Συνδρομητή. — Πλήρης σειρά τοϋ Ρωμηοϋ πω
λείται άντί 500 δρ. Τό έγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν 
Μπάρτ μετά τοϋ παραρτήματος δεδεμένον δρ. 300-

Μ. U. — Ή λέξις Καραγκιόζης είνε Τουρκική. 
0ά είπή μαυρομάτης. ’Ελλάς σημαίνει χώρα τοΰ 
φωτός. Έ?. σημαίνει φώς, έξ ού καί ήλιος.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ίδρυ&εϊσα τώ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.000.000 
Άπο θεματικόν . . » 13.000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.— Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί ένεχύρφ χρηματογρά. 
φων καί εμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα 
—Δάνεια προς νομικά πρόσωπα καί γεωργούς 
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικά! έπιστολαί. — Καταθέσεις έν οψει καί είς 
άνο'κτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι- 
ευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων προς φύλαξιν.
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ΙΘ'

1919 -1920

Η ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΩ, 1919
ΡΟΑΓΓΕΛΟΣ τό 1919 
νέας μεταπολεμικής δια
νοητικής έρμής, ήτις 
κατά φυσικήν έξέλιξιν 
θά άκολουθήση τήν στα
σιμότητα κατά τήν διάρ
κειαν τοΰ πολέμου Έν 
Έλλάδι έπήλθεν ή δρά- 
σις έπειτα άπό τήν δει
λήν μέχρι τοΰδε έμφά-

νισιν^τού βιβλίου. Παρά τάς άγριας έκδοτικάς 
υπερτιμήσεις ήρχισαν, κατά τοΰ; δύο τελευ
ταίους μάλιστα μήνας, συχνά1, αί έκδόσεις 
λογοτεχνικών βιβλίων, χάρις ιδίως είς τούς 
επιχειρηματίας έκδότας. ’Αλλά καί ή καλλιτε
χνική κίνισις δέν ύπελήφθη. ’Εκθέσεις ζω
γραφικής ώργανώθησαν αλλεπάλληλοι, συ- 
ναυλίαι καί διαλέξεις έοόθησαν πολλαΐ, καί 
τά θέατρα, παρά τάς υπερτιμήσεις τών τιμών, 
ύπερεπληρώθησαν κόσμου. "Α; έλπίσωμεν οτι 
ή παρατηρουμένη κίνησις θά είνε όχι μόνον 
ζωηρά, άλλά καί έκλεκτική.

♦
'Αρχαιολογία. Άνασκαφαί ένηργήθησαν 

κατά τό λήξαν έτος όλίγαι ένεκα τών περι
στάσεων αί ξέναι σχολαί ελάχιστα είργάσθη- 
σαν. Έγένοντο άνασκαφαί είς Ελευσίνα, Ωρω- 
πόν, Επίδαυρον, Άργοστόλιον, Σούνιον, Ηή- 
βας, Βόλον, Οίτην, Χίον, Κορυτσάν, Ηρά
κλειον Κρήτης, Μύτικα Αιτωλίας, Μυκήνας, 
Θάσον, Δελφούς, Φιλίππους καί Κολοφώνα Μ. 
’Ασίας.

Εύρήματα Έν Καρυστία, Κορωνία, Βάρνα, 
Μετσόβφ, καί εν τώ ναώ 'Αγ. Δημητρίου Θεσ 
σάλο νίκης.

Έν τφ Έθν. Άρχ. Μουσείφ έξηκολούθησεν 
ή συγκόλλησις καί συμπλήρωσις άρχαίων ανα
γλύφων.—Λειτουργία πρακτικής άρχ.σχολής__
"Ιδρυσις άρχ. σχολής έν Κωνσταντινουπόλει.

Διαγωνισμοί. Προεκηρύχθη ό Φιλαδέλφειος 
ποιητικός.—Έγένετο δ Σεβαστοπούλειος γλωσ
σικός. — Προεκηρύχθη ύπό τοΰ ’Ωδείου δι’ 
ύμνον τής Έκατονταετηρίδος ποιητικός. (Ού-

δέν έβραβεύθη).—Νουμά, διά παιδικά ποιήματα 
(έβραβεύθησαν 19).

Ίωβιλαΐα. Έωρτάσθησαν ή ΙΟΟτηρίς τή; 
γεννήσεως τοΰ Ράσκιν, τοΰ ’Αμερικανού ποιη- 
του Ούίτμαν, ή 4η έκατονταετηρίς τοΰ Δά- 
Βίντσι, ή 75τηρΙς τής γεννήσεως τοΰ Βερ- 
λαίν, ή όΟτηρΙς τής γεννήσεως τοΰ Γκόρκυ, 
ή 50τή τοΰ θανάτου τοΰ Σαίν-Μπέβ, τοΰ Αα- 
μαρτίνου καί τοΰ μουσουργού Μπέρλιοζ. 100 
τηρίς τής Άγγλίοο: μυθιστοριογράφου μις 
Έβαντ (Γεωργίου Έλλιοτ).

Έν Έλλάδι, ϊότηρίς τής Ριζαρείου σχολής.
— δΟτηρίς τοΰ κ. Άννίνου.—25τηρ!ς τοΰ μου
σουργού κ. Λαυράγκα.

Διαλέξεις. Σειρά! διαλέξεων Εταιρείας Βυ
ζαντινών σπουδών (Μητροπολίτης, Σωτηρίου, 
Ράδος, Σοκόλης, Κουζουλές, Άδαμαντίου, Με- 
νάρδος, Δαμβέργης, Καλογερόπουλος, Βεγ- 
λερής).

Π. Δημητρακοπούλου περί Πνευματισμού, 
Γ. Πώπ περί Άριστοφάνους, Δ. Καραχαλίου 
περί Προελληνικοΰ πολιτισμού, Τσοκοπούλου 
περί Βυζαντινών γυναικών, Φιλαδελφέως περί 
τής ιστορίας τή; Τέχνης.— Διαλέξεις τοϋ Άγ 
γλο—Ελληνικού συνδέσμου.Ανακοινώσεις τής 
Επιστημονικής Εταιρείας.— Ζερβοΰ, Ζέγ- 
γελη, Βοοέα, Γιαννούτσου, Γαρδίκα, Μαριδάκι, 
Άμάντου, Βουτιερίδου, Πανά, Ψάχου, Ράδου, 
Κυπραίου, Σωτηρίου.

Ξένων. Μουραβλίν, Κάσον, Wace, Ντριώ.
Κυριών. Παντελάζη, Είρ. Δημητρακοπού

λου, Σικελιανού, Αύρας Θεοδωροπούλου.
Θέατρα. Χέα έργα πρωτότυπα έπαίχθησαν

— τά περισσότερα ύπό τού νέου θιάσου τού 
έλλ. θεάτρου—τάέξής : Φλόγα Μελά καί Κοκ 
κίνου. — ΦοιτηταΙ Ξενοπούλου. — Μεγάλο κακό 
Δεληκατερίνη.—Φαίδρα, ΙΙροβελεγγίου. —Ώ - 
μορφιάς μάγια, Δαρμή. — "Ορκος, Βυζαντική 
τραγωδία, Κορόμηλά. — Νέλλη, Γιαγιά, Κύρου.
— Θλιβερή ώρα, Ζίφου.— Γελιμέρ, Πολέμη.— 
Στήν Αθήνα, Στεφάνου.

Ήρωις Κρήτης, Ράλλη. — Αράχνη Μωραί-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

του. Επιθεωρήσεις: Παναθήναια, Πανόραμα, 
Παπαγάλος,Σινεμά Καμπαρέ,Ρούσικη σαλάτα, 
Πετεινός, Μονόκλ, ό Πειρασμός.

Μελόδραμα Κόκκινο σπαλέτο, Ζάτα.
Όπερέτται. Δαιμονισμένη, Σακελλαοίδου. — 

Ελλη, Βεργωτή. — Ηνωμένα Εργοστάσια 
Δημητρακοπούλου. — Τό κοριτσάκι, Ξενοπού- 
λου.

Παράστασις Διαλόγων Λουκιανού—«Ειρήνη» 
Άριστοφάνους

Ξένα έ'ργα. διά πρώτην φοράν παιχθέντα. 
Άννα Καρενίν. — Γυναίκα Διάβολος. — Δίδυ
μες. Χαϊδεμένη — Ίλιγγος. — Μ'.ςΧόψ.— 
Μία βραδιά στο μέτωπο Μαστρογιάννης δ λε 
βέντης. - Ό Επιθεωρητής. ΙΙέπλος εύτυ 
Ζ·®ί—Αδελφοί Καραμάζωφ. — Τρία καπέλλα. 
Ι’εφενές.— Μία γυναίκα πέρασε "Ενα; γά 
μος.— Μέχρι θανάτου. — Δύο Έλεονώρες. -■ 
Λέα. —Κλειστή πόρτα. — Άδελφαί έρωτος. — 
Μπομπινέτα.— Διά νά ζή εύτυχισμένος.— Ά 
γάπα με, Άλφρέδο.— Ό Κος. ή Κα, δ Κος. - 
Ερωτικό γράμμα. =■_ Αρλεκίνος βασιλεύς. — 
Πρδς τόν έρωτα.— θεία Σίπαρτ. Επίσκοπο 
καί Σια. — Μαθητής τής ζωή;. - Σοπέν. — 
Σώπα καρδιά μου. — Γάμος Φιγαρώ. — Ο: Συ 
νάδελφο:. Πλούσιος ανεψιός - Ό μέγα; δι
πλωμάτης. — '() κατά φαντασίαν ασθενής. — 
Γιά τήν αγάπη της.— ’Ησυχία στό σπήτι - 
Ό κ. Αστυνόμο;. Μπαρμπουρός.— Λεονάρ- 
ντα.— Τρεις μάσκες.

Οπερέτται. Μαντάμ ντέ Τέμπ. — Μαντάμ 
Μπερτερφλάϊ. Στό παραβάν.— Πριγκήπισσα 
Τσάρδες. Νεράιδα Άποκ.ρηίς.

Χορευτικά: παραστάσεις Μεσαξούδη, Άδριζ 
νόβνα;

Ξένο: θίασοι. Γαλλικός δραματικός Paris- 
lonruic— Αγγλική Οπερέττα, Βάτμαν. 
- νέων ήθο.τοιών εί; τό 'Ελλ. με-
ήοοραμα : Περοαρη, Κρ ·ωνά, Κορωνάκη, Μυ
λωνά, Γιαννάτου, Πετρούλικ, Βλυσίδου. 
... Μπεργκαμίνι, Σκαμοΰτσι,
Ι'·-!ΐα,:ν:, Ιντάλγκο. "Ελληνες : Σαμπανιέβα 
Λαππας.

Παρασημοφορία Κυβέλης.
Ι- ο°τα! θεατρικαί,Χορευτική ΐυκείου Έλλη- 

νίοων Ερασιτεχνική Πατρικό μουσική ύπέρ 
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Καλλιτεχνία. — Διαγωνισμός άνδριάντο; 
Καποοιστριου (ούδέν έβραβεύθη.) \ιαγωνισμός 
δια τό Ηρώον τής Μεραρχίας Σερρών (έβοα 
οευθη ό Γ. Δημητριάδης.).-Διαγωνισμός σχε 
οιων οιαφημίσεως έλλ. τοπείων, (έβραβεύθη - 
σαν 5). ’Εντόκων γραμματίων (ένεκρίθησαν 9). 
Δανείου Μεγ. Ελλάδος (.15 πίνακες.) Αποκα
λυπτήρια αναθηματικής στήλης ΙΙανεπιστη- 
μιου. Ανδριάντες Τρικούπη.-Καλλιτεχνικά! 
εκθέσεις « 1 έχνης», Όθωναίου, Χρηστοφή, 
Μαλέα, Λασκαρίοου, Βικάτου, 1’οδοκανάκη, 
Καλογεροπουλου, Μποκατσιάμπη, Ε. Θωμοπού- 
λου, 1 οϊλού, Άριστέως, Τσαγγρή κα: Ανα 
γνωστοπούλου, Λύτρα καί Ζευγώλη. Εκθέσεις 
ελλ. άγραφων έν Παρισίοις, έλλ. τοπείων
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Μ-οασονά—’Αποστολή ύποτρόφων είς Παρι- 
σίου; τών κ. Μπισκίνη, Γουναροπούλου, Γε- 
ραλή, Σώχου, Δούκα, κα1. δ. Διαμαντοπούλου. 
—Διορισμός ώς καθηγητών τής σχολής μηχα
νικών τών κ. κ. 'Γόμπρου καί Άσπρογέρακα.

Μουσική Συναυλίαι συμφωνικά1, τής δρχή. 
στρας τοΰ 1’οείου ’Αθηνών, τής στρ. δρχή- 
στρας, τής δρχήστρα; τοΰ έλλ. ’ ’Ωδείου, τής 
Αθηναϊκή; Μανδολινάτας. Κουαρτέτα Λυ- 

κουοη καί Σοΰλτσε.—Μελοδραματικής σχολής 
παραστάσεις. — Συναυλίαι άτομικα:: Φωκά 
I εννάδη, Γεωργιάδου, Κοψίδα, Σκέπερς, Βε- 
λουδιου, Παπαγιαννοπούλου, Πασχάλη, 'Γσα. 
κασιάνου, ΙΙαπαμικροπούλου, Μίχ’α, Χικοκά- 
οουρα, Λανθοπουλίδου, Λυκούδη, Βαλεντίνη, 
Φαραντατου, Γσερκάσκυ, Έπιτροπάκη, Λα- 
σποπουλου Σοΰλτσε, Κιμ. Τριανταφύλλου, Κλ. 
Ιριανταφυλλου, Νικάκη, Οίκονομάκου, Φωτιά- 
οου, Βρασίδανοπούλου, Σαμοσούντ, Τσαμπούλα, 
Αινερ, Κρασσα, Καρακάση, Μυλωνά, Κορω- 
νακη, Κυργουσίου, Έλ. Μπουστιντούϊ, Βλα- 
σταρη, Μπορισώφ. Μουσική δωματίου : Μπου 
σιιντουϊ ΙΙανά. ’Εργων Λαυράγκα, Μαρσίκ, 
Κακομοίρη, Ι’ιάδη.

Μουσικά έλλ. έργα έξετελέσθησαν διά πρώ
την φοράν, έν μέρος τής συμφωνικής συνθέ- 
σεω; τοΰ κ. Λαυράγκα. «Ή ζωή είν’ όνειρο», 
τα τραγούδια τού κ. Ι’ιάδη, έν μέρος τής 
«Βεατρίκης» του κ. Μητροπούλου, δύο σο
νάτες του κ. Λιάλιου. Ιδρυσις ελληνικού 
Ηοε:ου, Ωδείου έθνικής μουσικής. Διορι

σμός νέων καθηγητών Naudin καί Βάρβογλη 
εν τφ Ωοείφ. Απονομή τοϋ αριστείου είς τόν 
κ. Καλομοίρην.—Συναυλίαι έν Παρισίοις τών 
κ κ. ΙΙαπαδημητρίου καί Βολωνίνη καί έν 
Λονδ.νω Ανεμογιάννη καί Άμούργη.

Θάνατοι. Άπέθανον: δ Γερμανός μυθιστο- 
ριογραφος Λινδάου, δ Ιταλό; ήθοποιός Νο- 
όε/./.η δ Ι’ώσσος μυθιστοριογράφο; Δαν'ιηλέ- 
φσκη, ό -ουηδος ζωγράφο; Λάρσεν, δ Γάλ
λος μυθιστοριογράφος Σεγκαλέν, δ Άγγλο; 
ήιΙοποιό; Ιρδιγκ, έ 1 άλλος συγγραφεύς Μι- 

Γάλλος ά·&Χιτέ,κτων Μπερνιέ, δ Βέλ- 
'ο, ρ.υ.,της Ριλώ, ό Ι'άλλος τεχνοκρίτης 
Μορις, η I αλλ-.ς ήθοποιός Χτυφέν, δ Γερμα
νό; φι/.οσοφος Χαϊκελ, οί ’Ιταλοί δημοσιογρά
φοι Κυπριανι, Ζουγκλιέρι, Μπίτζι, Μοργκάνι, 
ό Ιωσσο; διηγηματογράφος Άνδρέϊεφ, δ Ίτα- 
λίς μουσουργός Λεονκαδάλλο, ό Αμερικανός 
δημοσιογράφος Άστορ, δ Ρώσσο; βαθύφωνος 
-α/.ιαπιν, ή Ισπανίς ήθοποιός Πάττι, ό Γάλ- 
κος συγγραφεύς Μπωκλαίρ, δ Αμερικανός 
ποιητής Αλτεμπεργ, δ Ουκρανός ιστορικός 
Μουτουσεφσκη, δ Άγγλος ζωγράφο; Γκύω. 
ι.λληνε; : Ο: οραματικο! συγγραφείς Καλό - 

στυπης, I οοοκανακης, ό ιατρός Άποστολίδης, 
υψίφωνος λατ,ηλουκάς, οί σατυρικοί ποιη- 

ταί -ουρής καί Μανής, οί λογογράφοι Ζάλο- 
κωσ.ας, ΙΙαπαοιαμαντόπουλος, δ ιστορικός 
Λάμπρος, αί ήθοποιοί Λαζαρίδης, Κοτοπού-
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δια, Μυρπώτισσας.— Άϊ Γεωργης, Δουρα. 
Τραγούδια τοΰ Γένους, Άργυροπούλου^. Γή; 
σιωπής καί τοΰ σάλου, Πετρίδη. Ιστορία 
τοΰ Τραγουδιστή καί τής Κυράς, ύπό Χα
ράς. _ Λίγα τραγούδια, Δαμιράλη. — 
λιαδαίνοντας, ύπό τής Πηλείας— Φύρδην 
μίγδην, Bonosenectius. Ό πόνος ανθρώπων 
καί πραγμάτων, Καρυωτάκη— Απλοί Γροποι, 
Χαιζοπούλου. Σκαραβαίοι καί Τερρακότες, 
Γρυπάρη. Ανθολογία, (Γαλλιστί), Σκίπη — 
*<> Άρχοντας, Καζαντζάκη. Κλάματα καί 
γέλοια, Αύγουστάκη.-- Τραγούδι τής ΊΙλιό- 
καλης, Κωνσταντινίδου. · Credo Γρυπάρη.

Πολιτικά. Μετά τήν Νίκην, Φιλαρέτου.-- ΊΙ 
Έθν. κρίσις, Μαλαίνου— Βασιλεία καί Κοινο
βουλευτισμό;, Νοταρά.- Λύσις Βαλκανικού ζη
τήματος, Μαζαράκη. - Τάσύγχρονα προβλή
ματα τού Ελληνισμού, Σκληρού.-- Ό Ελλη
νισμός τή; Μικρά; Ασιας, Μακκά.--

Ποικίλα. Συνεργασία σπητιού καί σχολείου, 
Μαρσέλλου. - - Έρημες χώρες, Σκουλούδη.- - 
Ή φιλία, Κοενδιροπούλου. -- Ή ναυμαχία τής 
Έλλης, Γρίππη στή Σκύρο, Φαλτσάϊτ— Πίσω 
άπό τά κάγκελα, Ταγκοπουλου.-- Έρευνα 
κατευθύνσεως Έλλ. φυλής.-- Τό βιβλίον τής 
υγείας, Μιχαλακέα.--Τό Πανεπιστήμιον έν 
τοϊς Εθνικοί; ζητήμασι— ΙΙερ. Γιαννόπου- 
λος, Σικελιανού.-Μικρασιατικόν ήμερολόγιον.— 
Ήμερολόγιον Θεσσαλονίκης, Τσιώμου.

Έμμετροι μεταφράσεις : Τά Ρουμπαγιάτ τού 
Καγιάμ, Κατσίμπαλη.-- Ίντερμέντιο Χάϊνε, 
Κουκούλα.- - Έρμάνος καί Δωροθέα, Θεοτόκη.

ΤύΛος. Πολλαί έφηαερίδες καί περισσότερα 
περιοδικά ε’δον τό φώς, διά τά ίδουν πολύ γρή
γορα τό σκότος τής ανυπαρξίας. Σημειούμεν 
μερικά μόνον ονόματα. Καθημερινή.-- Πρό
μαχος.-- Λάζαρον.-Πεποίθησις— Έλλ. 
ανεξαρτησία.- - Θρίαμβος.-- Μαύρος γάτος.-- 
Οί Νέοι.-- Δεσμός. - Hispania— Πανόραμα.- 
Μώμος— Αγκάθι.- Περίδρομος. · Έξοχή. 
Καινή διαθήκη.- Άτλαντίς.- Ουκρανική έπι· 
θεώρησις.-- Γράκχος.— Απόλλων.— Δελτίον 
Καρζή.-Αναλαμπή.- Δελτίον ύπουργ. Παι- 
5«ία-.— Πειρασμός.— Έβδομάς.— Αττική 
αίγλη.--Έλλ. ζωή.-Άνθρωπότης.-- Θρύ
λος.--- Τό Δίκαιον.-- ’Εθνική Πρόνοια.-- Κό
σμο;.- Σφαίρα.-- Νέα ζωή (Σμύρνη).- Αί 
Νύμφαι (Ζάκυνθος).-- Τά νιάτα (Μυτηλήνη).-- 
Διόνυσος (Κων)πολις).-··

Έπαυσαν δ «Ρωμηός», δ «Πυρσός», δ «Βω
μός».Έπανελήφθη Νουμάς,Παρνασσός,Κριτική 
καί ΙΙοίησις, Εκκλησιαστικό; κήρυξ.

Έκδοτικαί έταιρεϊαι. Επανέλαβον τάς 
έκδόσεις ή «Άγκυρα καί ή «Φιλολογική Κυ
ψέλη». Άνέλαβον σειράν εκδόσεων οί βιβλιο- 
πώλαι Γ. Βασιλείου, I. Σιδέρης, ή Εταιρεία 
ό «Τύπος» καί δ κ. Μ. Ζηκάκης, λογοτεχνι
κών έογων, πρωτοτύπων καί κατά μετάφρασιν, 
ώ; καί ανατυπώσεις έξηντληθέντων βιβλίων. 
Έξηκολούθησαν άραιάς έκδόσεις οί κ. κ. 
Κολλάρος κα: Σαλίβερος.

In; Ζηνοβία Παρασκευοπούλου, οί φιλόλογοι 
Αέλλιος, Σακελλαρόπουλος, ό βοτανικό; Μη- 
)1αράκης, ό δημοσιογράφο; Σακελλαριου, οι 
Ηολόγοι Ζολώτα;, Μελ. Άποστολόπου/.ος, ό 
Αρχαιολόγος Γ. Σταυρόπο-Αος, οί ζωγράφο: 
Ζίφσς, Λάντσας, οί γλύπται Φιλιππότης, Στερ- 
Χί,ό μουσικός Μαυοόχης, ό ιατρός Κωνσταν- 
-ινίδης (Γιάννης Σκληρός).

φιλολογία. Διορισμός τών κ κ- Φουτριοου 
xa1 Γαρδίκα ώς καθηγητών τοΰ ΙΙανεπιστη- 
μίο’υ. -Τό Έθν. Άριστείον εί; ούοένα απενε 

^Γαλλική Ακαδημία. 'Εγένετο ή δεξίωσις 
:οΰ Boysieve και έξελέγη δ Μπορντώ.

’*·.κΓ,όσετς πρωτοτύπων έργων: 
’Επιστημονικά. Εισαγωγή είς τά; περί 

Παύλον σπουδά;, Λούβαρη. - Περί πνευματι
σμού, Δημητρακοπούλου. - Ή άνθρωποτης, 
Τσόμπη. Ή πρόοδο; τών ’Επιστημών, Βουτιε- 
Ηδου.-Περί τού Έκκλ. Βουλγαρικού σχίσμα
τος Δρόσου.-Άπάντησις είς έπόπτας, Χατ,ι- 
δάκι.- Λόγοι διαζυγίου, Κυριακοπούλου.- Ιστο
ρία γλωσσικού ζητήματος, Μπούτουρα- 1 αμος 
5·· αντιπροσώπου, Μπαλή.-Ή φανερα άνακρι- 
σις, Ταζεδάκη. Ιστορία τών δογμάτων, Μπα 
λάνου.-’Ελεγχος πάπικώνπλανών,Οίκονομίοου.

'Ιστορικά καί άρχαιολογικά. Θηβαίκά, Κε 
ραμοπούλου.-Θράκη, Ψάλτη.-Περί ΙΙρουσσης 
καί Σμύρνης, Κοντογιάννη. - Δυτική Θράκη, 
Κυριακίδου.-Ό Ελληνισμός τής Μ. Α’-αί· 
Τό γλωσσικόν ζήτημα, Άμαντου. - Βόρειός 
Ήπειρος, Εύαγγελίδου.-Ιστορία τών Κρατών 
τού Αίμου, Ιίεριστέρη. - Ιστορία τής Εκκλη
σίας τής 'Ελλάδος, ΙΙαπαδοπουλου. ΙΙερ. Μα
κεδονίας, Φωκά.-Ό 'Ιερός λόχος, Ραοου. - I 
πανάρχαιος Ελληνισμός τής Μακεδονίας (1 αλ- 
λιστί), Σβορώνου.-Ταυρί;, Γραμματικοπουλου. 
Χιακά χρονικά Δ', τεύχος.

Θεατρικά. Μυριέλλα, Ταγκοπουλου. — UI 
Φοιτηταί, Ξενοπούλου— Γό γαλάζιο λουλούδι, 
Νικολαίδου.

Καλλιτεχνικά. Μπετόβεν, Λογοθέτη. - Ιστο
ρία τής νοελληνικής μουσικής, Συναδινοϋ. 
Τρεις μελωδία:, Γ. Λαμπελέτ. - Γελοιογραφι- 
χδν λεύκωμα, Μαυριλάκου.— Η 1 οοιακη αγ· 
γειοπλαστική, Νομικού.

Λογοτεχνικά. ’Αδελφή Λνσελμίνα (1 α/.- 
λιστί), Ψυχάρη.- Νύχτα θανάτου, Άπεραν- 
θίτου. — Πετριές στόν Ήλιο, Ξενοπουλο». — 
Κατάδικος, Θεοτόκη.— Ή τυμβωρύχος, Αβου - 
ρη._ Θυγατέρες τής Εύας, Άθώαι περιστεραί, 
Χαιροπούλου.- 55 Έλλ. διηγήματα — Εμ
μετρα διηγήματα Κουρούπη. Ολοι θ^ήι 
Δραγούμη.— Γέλα Παληάτσο, ’Ανδρουλιοακη.

Ποιήσεις. Παράκαιρα,ΙΙαλαμά. —Πρωινό ςε- 
κίνημα, Άθάνα.—Λύρα μοναξιά;, Καραοα. 
Ειρηνικά, Πολέμη— Αέρα 1 Βαρλεντη. - 
Καθώς αλλάζουν ή έποχές, Σπαταλα— Ια 
μοντέρνα, Άρη— Φωνές στήν έρημία, σαντο
ρινιού— Χρυσάνθεμα, Βασιλειάδου— Τρα
γούδια τού Στρατώνα, Μπάρακλη. — 1 ραγού-

yu
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Μυστηριώϋει; συνεννοήσεις. —Γή, Ήλιος, "Αρη;. 

Αφροδίτη.—Έδισσον, Φλαμμαριών. Ό 11α- 
λαμάς καί ή ΰπερκαθαρεύοι σα. —Ή νέα Γραμ
ματική. Οί γίγες καί οί μυλωνοϋδβς.

ΟΦΟΙ και άσοφοι συ.εκι- 
νήθησα» μέ μίαν απλήν 
όσον και τολμηρόν ΰπόθε 
σιν. Ότι ήχοι καί σημεία 
του ασυρμάτου άγνωστον 
πόθεν παραπλανηθέντα, 
προέρχονται οίονεί ώςχαι-

ρεπσμοι,απο τον Αρην. Είδικαί έρευναι άπέ- 
οειξαν ουτοπίαν την θεωρίαν τή; συνενοήσεως 
μεταςυ των ουρανίων σωμάτων. Τά μυστη
ριώδη σημεία τών ραδιοτηλεγραφημάτων οφεί
λονται ει; γήινου; μαγνητικάς διαταράξεις 
προερχόμενα; άπο τήν έπίδρασιν ήλιακών Ικοή- 
ξεων. Αδοςως καταπίπτουν οί υπολογισμοί τών 
ανθρώπων τή; Γή;, οί όποιοι θά συνενοοϋντο 
με τους κατοίκους — πώς νά είνε άοα γε κατά 
την μορφήν ; _ τού Άρεως ή τής ’Αφροδίτης, 
μολονότι ο περίφημο; Έδισσον ύποστηρίζει 
οτι οι μυστηριώδεις επικλήσεις του άσυρμάτου 
πιθανόν εινε να προέρχονται εκ τών κατοίκων 
του Αρεως, οι οποίοι ϊσω; να χουν λεπτότατα 
και ισχυρότατα όργανα ικανά νά άποδέχωνται 
τα ερτσιανα ρεύματα-καί εάν άκόμη προέρχον
ται εκ τή; Γής-διότι αύτά ταξειδεύουν έπί τή- 
επιφανει..; τοΰ πλανήτου μας καί διαδίδονται 
εςω της 1 ης διανύοντα δισεκατομμύρια μιλλίων 
δια μέσου τοΰ αϊθερος. Ό Μαρκόνι πιστεύει 
οτι έρχονται τά σήματα έκ σημείων έξω τοΰ 
πλανήτου μας. Αλλ’ οί Γάλλοι άντιτίθενται εί; 
τας γνωμας αΰτάς. 'Ο Φλαμμαριών έν τούτοι; 
πιστεύει μάλλον ότι προέρχονται έκ διαταρα
χών του I Ιλιον, δεν θεωρεί όμως καί άπαρά- 
δεκτόν την τολμηρόν άλλως γνώμην ότι έκ τοΰ 
Αρεως εκπέμπονται.

Καί άνεκινήθη τό ζήτημα ΚατοικοΟνται οί 
πλανηται; Οί αστρονόμοι δέν μάς λέγουν τί
ποτε. Αλλοι όιαψεύδουν κατηγορηματικοί; 
μιαν τοιαυνην πιθανότητα, άλλοι είνε διατα
κτικοί, ελάχιστοι βέβαιοι ότι κατοικοΰνιαι ό 

'* —εΜν'Ι> κ«' άλλοι άκόμη πλανήται. 
10 ζητημα ελυσε άπλούστατα ύ Ιούλιο; Βέρν 

μΛ w’·*ερτηλεβόλον του καί τόν άνθρωπον έν 
ειδειοβιδος, είς τύ πείσμα τών σοφών οί οποίοι 
ισχυρίζονται οτι καί εάν έπρόκειτο περί ραδιο
τηλεγραφήματος τοΰ Άρεως, οί κάτοικοι τής 
1 ης θα ησαν εν άδυναμίφ νά απαντήσουν 
διότι τα εν χρηβει όργανα τής ραδιοτηλεγρα
φίας δεν εινε ικανά νά έκπέμψουν σημεία πέ
ραν τής γηϊνης άτμοσφαίρας.

*
Καταγγέλλομε»· εϊς τόν «Νουμάν» τόν νομιζό- 

μενον ως ψυχαριστήν κ. Παλαμών δστις είς έν 
χρονογράφημά του είς τό ’Εμπρός τής 16 Φε-
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βρουαρ ου είς καθαρωτάτην ώ; πάντοτε κα»α 
ρευουσαν γράφει τά; έξή; φράσεις :

Ένέχει_ υπερφίαλον ■ άβροεπής μυοτικολώ 
τρης, αίνη ή ψυχή του, ίζη έν άπομονώσει,έμμι· 
σος συνάφεια ■ ρηξικέλευθο; διανοητή;. <ivf. 
κ/.αλητο; έπενέργεια,θεοσδοτοι ύποφήται ώφθη 
μι,οπόλιος, ούλότριχα κόμην αποσχιζόμενη» 
θεόληπτο;. 1

Ει; τήν αυτήν εφημερίδα τής 27 Φεβρ, 
γρα.γει : _«Ό αττικισμό; ασύγκριτος, ώ; άλλου 
τε και πάσα υπέροχος ώραιότης».

♦
_ Ενός άτοπου δοθέντος κλπ. Οί Λούθηρέ 

της εκπαιδευτικής άναγεννήσεως μετά τά •Ανα
γνωστικά, εισάγουν καί Γραμματικήν ιδία; κα- i 
τασκευής εις τά άτυχή Δημοτικά σχολεία. Τό 
νεον αυτό κατασκεύασμα δέν είνε μόνον οίκτρόν 
αποκύημα νοσούντων εγκεφάλων, άλλ’ αυτό
χρημα γελοίο»·. Ή νέα γενεά κατά τρόπον 
υπουλον αλλα συστηματικόν καταδικάζεται 
ει; απαιδευσιαν, καί εί; διαστρέβλωση- καί 
απομακρυνσιν «πό τών έθνικωτέρων παραδό- 
σεω^ Αλλα τι είνε αυτό τό γραμματικόν 
εςαμβλωμα ; Ο κ. Χατζιδάκις εί; σειράν άρ- 
θρων δημοσιευθέντων είς τοΰ; «Καιρού;» τό I 
«ξετιναςεν επιστημονικώς. Αί «Άθήναι» Μ 
κνρίω αρθρφ το άπεκάλεσαν «Γραμματικήν τού I 
Φρενοκομείου» καί άνηλεώ; τό έσατύρισαν, 
ο σεβ. Μητροπολίτης Σμύρνης διεμαρτυρήθη 
προ, το Πατριαρχείου Κων)πόλεως διά τήνμελε- I 
τωμενην εισαγωγή» τή; μαλλισρή; είς τά έκεΐ 
σχολεία, ο βουλευτής κ. Χρυσοστάλης τήνέστη- I 
λίτευσεν εν τη Βουλη.Όκ. Υπουργό; τή; ΙΙα? 
δειας - οργανον τών τμηματαρχών του - έδι· 
καιολογηθη οτι πρόκειται ούχί περί διδακτικοί 
ι"1?;' ’ ,'.<Λλ',' *εί·Η οδηγιών πρός τούς διδα- | 
ακαλους. Α/.λ η δικαιολογία είνε πολύ άφελής. I 
Οδηγία, προς του; διδασκάλους, άλλά πρός τί; 

Δια να διδαςουν τους έξωφρενικούς νέους γοαμ- I 
ματικου; κανόνα; είς τά δυστυχισμένα τά παι
διά. Οχι I ιαννης, άλλά Γιαννάκης. Καί δέν 
εινε μόνον οι Εκπαιδευτικοί έπόπται οί θε- 
σπίζοντες γραμμικού; κανόνας. Παραγγέλ
νουν ει; του; δημοδιδασκάλους νά κατασκευά
ζουν καί αυτ-i Ιδικους των κανόνας πρός πλή- I 
ρωσιν των -κενών καί τοΰ κυκεώνος, δστις θά 
επακολουθηση. Αλλα καί ό μαθητής θά έφευρί- I 
σκη ϊδικους του, αναλογώ; τής άμελείας του. Τό I 
επιτρέπει η νεα γραμματική I. .

Ή καταστροφή ούτω τής 'Ελληνικής γλώσ- 
«ης συνεχίζεται έπισήμως. 'Ο χ. Γλυνός έν συ- 

A ‘ θμόφρονα «Νουμάν» (άριθ.
ObS) ανεκαλυψε το σχέδιον τής γλωσσικής,, άνα- 

βαλη την δημοτική. Βαθμηδόν. Καί συνεπλή- 
ρωσε κομπαζων: «Έγώ ύπενόμευσα τά θεμέ
λια της καθαρευουσης». Δηλαδή σχέδιον προ- 

διαγεγραμμένον μεθοδικώς. Φοβούμενο; τήν 
έξέγερσιν τή; κοινής συνειδήσεως ύπεισάγει 
νπούλω; εις τά σχολεία, όπως τό δηλητήριο»·, 
,ό μικρόβιον τή; μαλλιαρωσύνη;- Ήρχισε μέ 
τά αναγνωστικέ» εί; τά; τρεις πρώτα; τάξει;, 
έπειτα είς τήν 5' κατόπιν εί; τήν ε’ διά νά 
φθάση - ’Εάν τό κατορθώση - μέχρι τοΰ 
Γυμνασίου. Μετά τά αναγνωστικά, ήλθεν ή 
σειρά τή; Γραμματικής. Φοβούμενο; πάλιν ιό- 
αχάνδαλον, τήν εισάγει ύπό τύπον όδηγιών 
δήθεν πρό; τού; διδασκάλους.

Είς τήν πρωτότυπον αυτή»· γραμματικήν, 
to θηλυκόν άρθρον καταργεϊται είςτόν πληθυντι
κόν, μαζί μέ τήν κατάργησιν τής λογικής. Τό 
κλητικόν ώ γίνεται έ'. Αί κλίσεις τών ονομάτων 
πολλαπλασιάζοντας Πτώσεις πληθυντικού κατα - 
κερματίζονται.Τι» εϊς οΰς αρσενικό είς τόν πλη
θυντικόν κάνουν οϋδες. Λ.χ Παποδς, παποΰδες. 
Τά είς οΰ θη.ίυκά δμως κλίνονται διαφορετικά. 
Ιδού μερικοί χαριέστατοι πληθυντικοί : 'Ο γί- 
γας οί γίγες, δ θεριστής οί θερίστάύες, ή μυ 
λωνοΰ οί μυλωνοΰδες, ή μαϊμού τών μαϊμού - 
δων, ή γριά τών γριών, ή άνοιξι; τών άνοιξών, 
ή μάνα οί μανάδες, τό κόκκαλο τών κόκκαλων, 
τό άρνάκι τών άρνακιών. Ό νοΰ; έπρεπε νά 
κάμη οί νοΰδες... Άλλά τό τελευταϊον εξαιρεί
ται καί δέν έχει πληθυντικόν, όπως δέν έχει 
ένικόν εϊς δλας τα; σελίδα; τη; ή νεαρά γραμ

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
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Στήν 'Αφροδίτη

(Μέ υποχρεωτικέ; ρίμες)
Θεϊκή αύρα στά ζαφείρια τή; ήσυχη; θά

λασσας φτερουγίζει μέ ώμορφες τρυφερέ; τρέλ- 
λες χαϊδεύοντας γιά νά βγή ή αντίζηλη τής 
φύσεως, ποΰ θέ νά κάμη τόν κόσμον ιοραΐ >ν 
καί γόνιμον.

Προβαίνει’ καί προβαίνοντα; μιά μαγεία 
ιρυγύρω γύρω φουσκώνει τό κύμα γιιι νά τή 
σκεπιίση γαλάζιο καί υγρό συννεφάκι Έτσι 
φαίνεται τό ρόδο στό κλαρί σαν τό σκεπάζει ή 
δροσοϋλα.

Προβαίνει στή θαλασινή της αχιβάδα καί 
οι άνθρωποι όλοι συνηθισμένοι μέ; τές σπη
λιές, από τή χαρά λίγο έλειψε νά χάσουν τή 
ζωή. Λαμποκοπάει, τό κύμα σ’ δλε; τέ; πηγές 
κι’ ανθίζουνε τά χόρτα τών βουνών.

Σέ τέτοιες στιγμές, φλοισβίσματα, ποτάμια 
άπό δάκρυα, αναστεναγμοί, λαλιές, άλλο δέν 
είναι παρά ένα χαράς γλυκοξεχύλισμα Ό ένας 
ανταποδίδει τό φιλί στήν άλλη καί ή άλλη 
ανοίγει τές αγκάλες στόν άλλο.

Πάνε στό βάθος μιάς σπηληά; νά προσβά
λουν τά παρθενικά άνθια, μέ γλυκύτατο μαρ - 
τύριο, ποΰ φλογίζει κάθε καρδιά, καί χύνει αι
ώνια χαρά άπ’ τά μάτια καί απ’ τά χείλη.

Κατέβηκε ό Ζεύς, τώρα ποΰ άπό τή κατοι
κία τής λησμονιάς έφυγε ή ’Απιστία, καί έρω- 

ματική τών κ. κ. Γλυνοΰ καί Σιας...
¥

Μετά τάς Βυζαντινά; διαλέξεις, ή Βυζαντινή 
επίπλωσι;. Τό συκοφαντηθέν Βυζάντιον χάρις 
εις τόν ήμέτερον Παπαρρηγόπουλον καί αρ
κετού; ξένου; συγγραφείς άπεκατεστάθη ίστο- 
ρικώς καί ήδη εκλαϊκεύεται ή εθνική του αξία 
καί ό πολιτισμός του. Ή προτίμησι; τών Βυ
ζαντινών προτύπων εί; τά κεντήματα, είς τά 
έπιπλα, κοσμήματα, εί; τά τυπογραφικά στοι
χεία καί εί; τά μνημεία ακόμη διαδίδεται 
έπεκτείνεται, στερεοΰται. Εϊσήλθεν ήδη ό Βυ
ζαντινισμός καί εί; τήν μόδαν. 'Ολόκληροι αϊ- 
θουσαι αριστοκρατικών οίκων, διακοσμούνται 
μέ Βυζαντινόν ρυθμόν. Ίστορίαι άναδιιρώνται, 
ειδικών φώτα έπιζητοΰνται διά νά καταρτι- 
σθ ·ΰν τελειότεραι αίθουσαι. Τρεΐ; ήνοιξαν τάς 
θύρας των εις κοσμικού; κύκλου; προκαλοϋσαι 
τόν θαυμασμόν διά τόν πλούτον, τήν πρωτοτυ
πίαν,τήν καλλιτεχνίαν.Κυριαρχεί τό βαθυκύανον 
χρώμα έν συνδυασμό» μέλανος μέ χρυσά κο
σμήματα. Παλαιό Βυζαντινά άντικείμενα, άδρώς 
άγορ ισθέντα, συμπληροΰν τόν κομψ >ν διά
κοσμον. Γραφεία Βυζαντινού ρυθμού ήρχισαν 
κατασκευαζόμενα. Πρώτος δέ ό γλύπτης κ. 
Γεωργαντή; κατεσκεύασε Βυζαντινόν μνη- 
μεϊον εϊ; τόν τάφον τού αρχιάτρου Άντωνιάδου.

ΔΑΦΧΙΣ

τευμ.-νο; υψώνει τά φρύδια (άλλ’ όχι ώ; τό πα- 
ρέστησεν ό Φειδία;) καί άπό τή θάλασσα έτρε
χαν τά κύματα μέ τού; θεούς των καί τές 
Νύμφες.

'Η Άφροδ ίτη θωρεΐ τά θαύματα ποΰ έγέ- 
νοντο μέ τήν ομορφη γέννη σή τη;.. Δέν τρέ
φονται πειά αί ψυχέ; ατό πονογι ι παράπονα, 
καί εδώ κάτω χαίρονται σάν ένα σημάδι αγά
πης, στό αιθέριο βασίλειο.

Βλέπει καί γελά καί τό γέλοιο δίνει αιθέρια 
άναγγαλλίασι σέ κάθε ψυχή καί τέτοια ήταν 
ποΰ θά λιγόστευε τό θρήνο τή; Κόλασης. Σέ 
κάθε ξηρό ή τρομερό μέρος ξεφύτρωσαν φύλ
λα καί λουλούδια.

Στό γόνιμο χομογελό τη; άνοίγοντας τά φτε- 
ρούγια <» “Ερωτα; κατεβαίνει άπ’ τόν Παρά
δεισο καί διπλασιάζει στές ψυχές ιόν αναβρα
σμό, γιατί στήν όψι του έχει τό σφριγηλό 
χρώμα τής ’Αφροδίτης.

Βγάζει τό στεφάνι άπό μυρτιές καί στεφα
νώνει τή μάννα, έπειτα πετάει σέ δλα τά μέρη, 
καί βλέπει,ποΰ πνεύμα ζωής παντού βγαίνει καί 
μέ τού; σπινθήρες τών αχτίνων άνάβει ό άέρας 
καί σπιθοβολεΐ.

Τήν ακολουθούν άπειροι χαροποιοί έρωτες 
μικροί, μέ σγουρή κόμη στεφανωμένοι μέ άμά- 
ραντα ποΰ άνοιγαν τά μικρά χείλη σέ μελωδι
κό τραγούδι σχίζοντας τόν αέρα ποΰ ζωηρά 
λαμποκοπούσε.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Θαρρείς πώς βρέχουν από τόν αιθέρα ποΰ 
σπιθοβολεΐ σταλαγματιές άπό νέκταρ, άπό ηδο
νές καί άκοΰς νά ψάλλονται πάλι οί ύμνοι αύ 
τοι άπό τά καθαροφλοίσβιστα κύματα ποϋ σπά
νε στήν άκρογαλιά.

72
Στον Ιππότην Ίωάννην Φραϊζερ') 

(’Επίγραμμα)
I εμάτο άπ τήν ψυχή μου, άπ’ τό στοχασμό 

μου, πέταξε στήν ’Αγγλική γή, χρυσό μου 
όνειρό. Σύρε στό σπίτι τοΰ Γιάννη μου, οπού 
έχουν τήν αληθινή κατοικία ή ΙΙίστις καί αί 
Μοΰσαι και είπε “’Εκείνος ποϋ ήθελε νά έχης 
συ τά πρωτεία μέσα στό θησαυρό τής ευτυχίας 
τοϋ κόσμου, θέλει έδώ νά πετάξω καί νά σοΰ 
φέρω δ,τι αυτός αισθανότανε όταν μέ είχε 
πλάστη „

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ

72
Στην Άλίκην Ούάρδον ')

(’Επίγραμμα)
Αυτά τά τριανντάφυλλα, κυρά μου, άχ ’ 

σύ θωρεϊς στά πόδια σου πεσμένα, ή γή τή: 
πατρίδας μου τά έγέννησε μέ τή δύναμι η· 
γιά ευχαρίστησή σου.

Όμοια καί ή ολόχαρη καρδιά μου γιά τή, 
υγεία σου ελπίζει καί βλέπω τόν ’Απρίλη, ποΐ 
ένώ τήν συνοδεύει, άφίνει ένα ευωδιαστή 
φιλί στή θύρα σου.

73
Η ζωή μας 

(Επίγραμμα)
Ανάμεσα στά γελοία καί στά δάκρυα τρέχει 

ή ζωή. Αλλ’ ό άνθρωπος θά ζή δταν τελείωνε, 
ή ζωή.

1) ΊΙ ’Αλίκη Ούάρδου κόρη τοΰ Άρμοστοΰ μτ« 
σοβαρών ασθένειαν είχεν άναλάβει, τφ 1854. Ό Σο 
λωμός έγραψεν εϊς τήν Ζάκυνθον νά τοΰ στείλοιη 
Ντόπια τριαντάφυλλα τά όποια έξόχως μυρίζουν και 
τά άπέστειλε πρός τήν κόρην μετά τοΰ έπιγράμματο: 
τούτου. Μετάφρασις Σχ. Λέ-ΙΙιάήη.

Τήν όρθοτέραν ίσως γνώμην έδωκεν od- 
παντήσας : Γράφω χωρίς νά γνωρίζω καί εγώ 
διατί.

Οί ’Αθηναίοι λόγιοι διατί γράφουν; Οί χρο 
νογράφοι διά πεντόφραγκου. Οί δημιουργικοί 
συγγραφείς άπό μίαν φιλοδοξίαν, διότι δέν κερ 
δίζουν ούτε δσα ένας γραφεύς υπουργείου.

ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ
Τό Παρίσι άφοΰ έψήφισε τήν βασίλισσαν 

της καλλονής, έξέλεξε καί βασίλισσαν τών βασι
λισσών. Έξελέγη μεταξύ οκτώ άλλων βασιλισ
σών. Ονομάζεται Λυσίλ Μπατάϊγ, είνε μόλις 
18 έτών καί — είνε άνάγκη νά λεχθή τάχα τό 
τελευταίου ;— έξόχως ώραία. Ό πρόεδρος τοΰ 
δημοτικού συμβουλίου τών ΓΙαρισίων κ. Οΰν- 
τεν, εις τόν λόγον του παρέβαλε τήν νεαρά» 
βασίλισσαν ώς ρόδον μεταξύ τών ρόδων. Ή 
βασίλισσα Λυσίλ άπήντησε ευχαριστούσα τόν 
λαόν τής πρωτευούσης διά τήν έκλόγήν.

¥
ΙΩΒΙΛΑΙΑ ΤΟΥ 1920

Κατά τό 1920 συμπληρούνται αί έξης εκα
τονταετηρίδες: ΊΙ τετάρτη ΙΟΟτηρίς τοΰ πρώ
του περίπλου της Γής ύπό τού Μαγγελάνου, ή 
έκτη τής άνακαλυψεως ύπό τοΰ Σβάρτς τής 
πυρίτιδας, η τετάρτη τοΰ άφορισμοΰ τοΰ Λου
θήρου αρνηθέντος τό άλάθητον τοΰ Πάπα, η 
10ΐ »τηρίς τοΰ Βίκτωρος Εμμανουήλ, ΙΟΟτηρίς 
τοΰ Ραφαήλ καί τής γεννήσεως τοΰ φιλοσόφου 
Σπένσερ.Ή έκατονταετηρίς τοΰ Συντάγματος h 
Ισπανία, τής άνακαλυψεως τής κινίνης ύπό τών 

1 άλλων_ Καβεντάν καί Πελλετιέ, τής άνακαλύ- 
ψεως της αμοιβαίας έπιδράσεως τών ήλεκτρι- 

κών ρευμάτων ύπό τοΰ ’Αμπέρ καί τοΰ μαγνητι
σμού τοΰ σιδήρου καί χάλυβος ύπό τοΰ Άρα- 
γκό, τής έφευρέσεως τών μεταλλικών γραφίδων 
ύπό τοΰ Ζελία τής ναφθαλίνης ύπό τοΰ Γκόρ- 
δων καί τής. . . φυσαρμόνικας ήν πρώτος κατε 
σκεύασεν δ Έσεμπάχ

*
Η ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τό έν Βέρνη έ.κδιδόμενον «Δικαίωμα τοΰ 
συγγραφέως» μηνιαϊον όργανον τής Ένώσεως 
πρός προστασίαν τών πνευματικών έργων μάς 
δίδει ένδια ρέρουσαν στατιστικήν περί τής κι 
νήσεως τοΰ βιβλίου έν Ευρώπη κατά τά έτη 
1913—1918.

Έξοδεύθησαν βιβλία είς Γερμανικήν γλώσ
σαν τώ 1913—35,078, τώ 191·»—22,000, τφ 
1917—14,910, τώ 1916 14.743, έξ ών in,
000 πρωτότυπα, τά δέ άλλα ανατυπώσεις. Πε
ριοδικά Γερμανικά έξεδίδοντο τώ 1918 2<* *,0θθ  
ήτοι 4,000 περισσότερα τοΰ 1915. ’Εκδοτικοί 
οίκοι καί βιβλιοπωλεία έν Γερμανία πέρυσι υ- 
πήρχον 12.240.

1) Ό Ιωάννης Φραϊζερ ήτο γραμματεύς τοΰ 
Λρμοστοΰ καί πατήρ τής Φραγκίσκος Φραϊζερ πρός 

τήν οποίαν ό Σολωμό· άπέστειλε τό επίγραμμα
• Μικρός προφήτης ερριξε οε κορασιά τά μάτια

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ό νέος Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 

κ. Παύλος Δεσανέλ είναι ’Ακαδημαϊκός, ώς 
ήτο καί ό προκάτοχός του Ποανκαρέ. Υίός τοΰ 
ΑΙμιλίου Δεσανέλ, ποιητοϋ, Ιστορικού, καί κριτι- 
κοΰ.Τήν γέννησίν του (1857) έχαιρέτησε διά μα- 
κροΰ ποιήματος ό άνάδοχός του Βίκτωρ Ούγκώ. 
Είνε διδάκτωρ τής Φιλολογίας καί τής νομικής. 
Πρόεδρος τής Βουλής κατ’ άρχάς έπί τρία έτη 
1898—1901 καί έπειτα άπό τοΰ 1912 μέχρι τής 
εκλογής του συνεχώς έξελέγετο ώς τοιοΰτος. 
Συγγραφεύς^πολλών έργων, πολιτικιάν καί φι
λολογικών, ό καλλίτερος ρήτωρ τής Γαλλίας, νε- 
άζων καί ωραίος τήν μορφήν, κομψότατα έν- 
δυόμενος. ΊΙ συνομιλία του κατακτά. Οί Γάλ
λοι τόν άπεκάλεσαν «Le Presideut litteraire».

♦
ΔΙΑΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΟΙ

ΊΙ νέα Γαλλική Έπιθεώρησις «Φιλολογία» 
ήρώτησε Γάλλους λογοτέχνας : Διατί γράφετε ;

>== Απηντησαν: Ό ΓκενΰΓΑλλοτε έγραφα διά 
νά διασκεδάσω καί διά νά δοξασθώ, τώρα διά 
νά ύπηρετήσω τόν Θεόν καί τήν Γαλλίαν. Ό 
Βωσσέλ «Διατί έχω τήν ευχαρίστησιν νά έκφρά 
ζω_ ελευθέριος τήν σκέψιν μου γραφών, τό ό
ποιον δέν κατορθώνω όμιλών. ΊΙ Μπερτερουά: 
«Διά να διατυπώσω δ,τι θειον ενυπάρχει εις 
τήν άνθρωπίνην ύπαρξιν. Ό .Μωράν : «Διά νά 
γείνω πλούσιος καί νά έκτιμώμαι». Ή Τιναίρ: 
«Γράφω διότι είμαι μιά μιλιά καί πρέπει νά 
έχω μήλα». Ό Ραϊνάκ : «Γράφω οσάκις νομί
ζω οτι έχω κάτι χρήσιμον νά γράψω». Ό Λήλ: 
«Διότι δέν επέτυχα είς κανέν άλλο επάγγελμα.

Ό Μονφερ γράφει έξ εσωτερικής άνάγκης.

Ή Δανία ήρίθμησε νέα; εκδόσεις τώ 1.913 — 
3,635. Τφ 1918-4305.Ελβετία τφ 1917-1720, 
τώ 1918 - 1794.

Κάτω Χώραι τώ 1913 -3831, τώ 191 < 
3951, τώ 1918 -3,681.

ΊΙνωμέναι. Πολιτεΐαι, τώ 1913 9085, τώ 
1916-8107. τώ 1918-7886, καθαρός φιλολο
γίας. ΊΙ ’Αγγλία γενικώς έξέδωκε τώ 1913 12, 
379, τώ 1917 -8131 καί τφ 1918 7716. ΊΙ
Ισπανία τφ 1913-2237 καί τώ 1918 1,219. 
Ή’Ιταλία τώ 1913 -11.10. ι καί τώ -918 5, 
401. Έν Γαλλία; τώ 1913 έξεδόθησαν 11, 
640 έργα, τώ 1917 -5054 μόνον, τφ 1918 
-4484 έκ τών οποίων 207 σχετικά πρός τόν 
πόλεμον.

Έκ τοΰ πίνακος αύτοϋ άποδεικνϋεται ότι ή 
Γερμανία παρ’ δλας τάς δυσχερείας έσχε τήν 
μικροτέραν έλάττωσιν είς βιβλία καί αύξησιν εϊς 
περιοδικά.

*
Ο ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΩΝ ΟΥΜΟΡΙΣΤΩΝ

Μετά τούς Γάλλους ποιητάς καί τούς Γάλλου; 
διηγηματογράφους οί όποιοι έχουν εκλέξει πρό 
πολλοΰ τόν πρίγκηπά των-οί πρώτοι τόν Πώλ 
Φώρ καί οί δεύτεροι τόν Χάν Ρινέρ ■- οί Γάλ
λοι Ούμορισταί έξέλεξαν καί αύτοί τόν Ιδικόν 
τους. Τό φανταστικόν στέμμα άπενεμήθη είς 
τόν γνωστόν εύθυμογράφον Γκαμπριέλ ντέ Ααν 
τρέκ δ όποιος δέν γελά ποτέ κάτω άπό τά χον - 
τρά του μουστάκια, άλλά κάμνει άλλους νά 
γελοΰν. Είνε γνωστός άπό τήν μετάφρασιν τοΰ 
Μάρκ Τουαίν, εϊς τήν δποίαν έχει προτάξει ένα 
πρόλογον περί χιούμορ, όστις θεωρείται άπο 
τά καλλίτερα έργα του. Είνε δέ καί Ιδρυτής 
τής «Μικράς Έβδομάδος», μιας παρωδίας έφη- 
μερίδος μοναδικής είς τό είδος της·

’Ιδού καί έν δείγμα τοΰ πνεύματος τοΰ νέου 
πρίγκηπος ύπό τύπον δυνατής σκέψεως :

«Καλλίτερα ένας κακός καιρός, παρά καθό
λου καιρός».

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑΙ ΚΛΟΠΑΙ
Πρό τίνος έξεόθη εϊς Παρισίους ή « Ατλαν" 

τί;» περιπετειώδες μυθιστόρημα τοϋ Μτενουα 
βοαβευΐΐέν ύπό τής Γαλλικής ’Ακαδημίας. Μέγα 
σκάνδαλον έδημιουργήθη έξ αφορμή; άποκαλυ- 
ψεως "Αγγλικού περιοδικού δτι ή « Ατλαντίς» 
δμοιάζει καταπληκτικώς μέ τό μυθιστόρημα 
«Έκείνη» τοΰ Άγγλου Χάγκαρντ, έκδοθέν τφ 
1887. Άμφότερα εμφανίζονται ύπό μορφήν 
παλαιού χειρογράφου αφηγούμενου μίαν ιστο
ρίαν μέ ΐστορ'κάς σημειώσεις. Πρόκειται περί 
δύο γυναικών ωραίων άλλά σκληρών, αί όποϊαι 
άλλάσσουν συχνά συζύγους, τούς οποίους καί 
θανατώνουν. Ό κριτικός παρουσιάζει ολόκληρα 
κείμενα μεγάλης όμ ιιότητος. Ο Μπενουά ϊσχυ- 
ρίσθη ότι ουδέποτε άνέγνωσε τό μυθιστόρημα 
τοΰ Χάγκαρντ καί ότι ένεπνεύσθη τό έργον του 
άπό τόν «Κριτίαν» τοΰ ΓΙλατωνος. ,

Άλλά καί άλλη λογοκλοπή σχολιάζεται είς τό 
Παρίσι. ΊΙ συγγραφεύς κ. Άνίτα κατήγγειλε 
τόν μυθιστοριογράφον Η- Γ’κωτιέ-Βιλλαρ, t«v 
γνωστόν ύπό τό ψεύδιόνυμον Βιλλύ οτι τό μυ
θιστόρημά του «ΊΙ όνειροπόλος Ζινέτα»^ τό 
έγραψεν έξ ολοκλήρου αύτή καί οτι ό Βιλλυ ε
λάχιστος έκαμεν διορθώσεις καί ζητεί τα μισό 
τουλάχιστον τών συγγραφικών δικαιωμάτων.

*
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΓΕΛΩΤΕΣ

ΊΙ ζαχαροπλαστική εϊς τήν φιλολογίαν.
«Λουκούμι μονάχο ή ί:υ ιολ"γία τοΰ ίλι μονο. 

Ένας γλωσσολόγος ύπ-'ρχει α ήν Ελλαδα, ο 
Φιλήντας. Ένας δηλαδή μέ τό σκαρί, ένα: μέ 
τό χαμόγελο».

Ό Ψι χάρης εις τόν «Ν’ουμά» 
Δηλαδή γλωσσολόγο; γ α γελοία κα'; χαμογέλα. 
Άπό ποίημα εις τον Μπάϊρο» τού κ. Μαλα- 

κάση.
«Τακίμια άπά στά χαμηλά νπβάνια τά ιταμαδα»

Νομίζει κανείς ότι διαβάζει ΙΙέρσην ποιητήν 
κακό μεταφρασ μέ νο ν.

Καί άλλη ντιβανολογία εϊς ποίημα δημοσι· 
ευθέν εϊς τόν «Διόνυσον» τής Κ)πόλεως.
Κ’ είναι στό ντιβάνι τόσο φώς< τόσο σκοτάδι

[πάνα»
τό ντιβάνι, κ’ είναι στή παλάμη μου

ή λάγνα εύγένεια 
στο ντιβάνι τ’ άζώητο ταξίδι ΐΐά το πλέκη

ό στείρος μαντεμός.
*

Άπό περιγραφήν εϊς τόν «Ήμερ. Τηλέγρα
φον» ένός έρημου δρόμου τοΰ Λονδίνου :

«Θά είχε χαρακτήρα τραγικόν ή νύκτα τοΰ 
συνοικιακού Λονδίνου, ιϊν δέν τήν έζέσταιναν 
τά φωτισμένα παράθυρα τών σπιτιών».

Φαντασθήτε ένα δρόμον ζεσταινόμενον τόν 
χειμώνα άπό τά φωτισμένα παράθυρα, τά όποια 
έννοεΐται θά είνε καί κλειστά...

Άπό τό «’Εμπρός».
... εϊς τό πταισματοδικεϊον δπου έ’φαγον 

πρόστιμον...*.  < e , , , .
Συνιστώμεν την ωραιαν φρασιν εις το ϊ - 

πουργεϊον τοΰ Επισιτισμού.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Άπύ ποίημα τοΰ Ρήγα Γκόλφη (Νουμας) 
Σά βουλκάνου λαύρα 
ή καρδιά μου άνάβρα...

*
«Είς τό πιάνο θά συνοδεύση ό μοναδικός συ- 

νοδευτής... ' (Νεολόγος)
«Τό θέμα ήτο ένδιαφέρον άποκαλΰπτον Ιδιο 

συγκρασίαν βαθέο; μελετητοΰ».
(Εσπερινή)

«Τό περιεχόμβνον είναι όλίγον δκρως σοσια
λιστικόν.. (’Αθηναϊκή)

« Ο κ. Βενιζέλος άν καί είναι προικισμένος μέ 
τήν ίσχύν καί τό φίλτρον τής Εθνικής πέμπτου- 

· Άρθρον «ΓΙατρίδος»Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οί πέρίφημοι χάλκινοι ίπποι τοΰ Άγ. Μάρ

κου τής Βενετίας έτοποθετήθησαν πάλιν εις 
τήν θέσιν των, δπόθεν είχον άφαιρεθή τό 
1915 ένεκα τών εναερίων επιδρομών τών Γερ
μανών. Διά τούς ίππους αυτούς κρατεί παρά· 
δοσις, δτι δσάκις μετετοπίσθησαν έκ Βενετίας 
καί άνά μία Αυτοκρατορία κατέρρευσε. Καί 
τήν φοράν αύτήν ή προφητεία όντως έπηλή- 
θευσε. Ή τών Άψδούργων δέν υπάρχει πλέον. 
Είχον μεταφερθή κατ’ άρχάς είς ΙΙλακεντίαν, 
είτα εις Μπέργκαμο και κατόπιν είς Ρώμην.

-- Πυρκαϊά άπετέφρωσε τό θέατρον τοΰ 
Μελοδράματος τής Μασσαλίας. Άλλη πυρ
καϊά κατέστρεψε τό μέγα θέατρον τής Μα
δρίτης.

—Είς τό υπόγειον τής κατοικίας ενός Άγ
γλου έφημερίου άνεκαλύφθησαν εικόνες με 
γάλης καλλιτεχνικής άξίας, έν οίς, ώς λέγεται, 
ό Αγιος Ιωάννης τοϋ Δαβίντση και ή κόρη 
τοΰ Τιτσιάνου, παρά τοΰ ίδιου ζωγραφηθείσα.

Εν 11αρισίοις ήνοιξεν έκθεσις έργων τού 
Έλληνος ζωγράφου κ. Μιχαήλ Οικονόμου. 
Ο Έλλην πρωθυπουργός έπισκεφθείς τήν έκ - 

θεσιν ήγόρασε τρία έργα διά λογαριασμόν 
τοΰ Κράτους.

-- Άπέθανεν έν Μονάχω έν ήλικία 66 έτών 
ό περιώνυμος τοπειογράφος Παύλος Κέλλερ. 
Έν τή έκθέσει τοΰ Μονάχου τοΰ 1893 έτυχε 
τοΰ δευτέρου βραβείου, έργα δ’ αυτού εύρίσκον- 
ται είί τάς τού Μονάχου, τής
Στουτγάρδης, τής Δρέσδης και είς τό Μουσείον 
τής Λειψίας.

- - Αι Ιταλικαί έφημερίδες αναγράφουν ώς 
καλλιτεχνικόν γεγονός, τό όποιον θάφήση έπο 
χήν, τήν παράστασιν μελοδράματος τοΰ Ι’οσ- 
σίνι, τό όποιον δέν έπαίχθη άφότου συνετέθη. 
Φέρει τόν τίτλον ή «Ι’ώμη». Ή δρχήστρα δι- 
ηυθύνετο υπό τοΰ μαέστρου κ. Ντανέλλα, ώς 
πρωταγωνίστρια δέ διέπρεψεν ή κ. Φανή Ά- 
νίτουα.

— Ή Τουρκική Κυβέρνησις πρός πορισμόν 
χρημάτων έπώλησε τόν περίφημον θρόνον τοΰ

_Άπό ένα μόνον ψύλλον τοΰ «Νουμα» (άριθ. 
670) «... μόνο πλέριο χαμόγελο γενοΰνε...».

... άπό άνεμελιά και ανοησία...

...λέξεις όμοιονόημες! !

...Δέν υπάρχει λοιπόν άφιλογϊα πώς...

...λάβαμε άφ’ τήν Αϊγυφτο...

...ή έλλειψη αυτή κάθε ξελέπιεσης...

...Και βγάζοντας τριάντα άλίμονα...
Εμείς βγάζουμε όχι τριάντα άλίμονα, άλλά 

εκατόν τριάντα πλέρια χαμόγελα γιά τήν άνε- 
μελιά καί ανοησία καί άφιλογία τής όμοιονό- 
ημης ξελέπτυσης τής Νουμαϊκής άεροπαρέας.

Ό άλιεθς 

Παγωνιού είς σχήμα κλίνης γεμάτης άπό 
ρουμπίνια, μαργαριτάρια, και σμαράγδους μέ 
δύο χρυσά παγώνια Ό θρόνος άφηρέθη έξ 
Ινδικού ναού τώ 1739 άπό τόν Σάχην τής 
Περσίας, άπό τόν όποιον τόν άφήρεσαν οί 
Τούρκοι βραδύτερον. ΊΙγοράσθη άπό Αμερι
κανικήν ομάδα άντί 2 1)2 εκατομμυρίων φρ.

— Απέθανεν έν Λονδίνο» είς ήλικίαν 71 έ
τών ό Άντριώ Κάρρικ ϊ’κύω, διάσημος ζω
γράφος καί μέλος τής Ακαδημίας τών Καλών 
Τεχνών.
„ Είς τήν Παρισινήν Revue Content pontine· 
οημοσιευεται σειρά μελετών διά τούς συγχρό 
νους "Ελληνας ποιητάς.

- Τόσον ηύξησεν ή τιμή τών καλλιτεχνη
μάτων έν Ευρώπη, ώστε τό Μουσείον τοΰ Λού
βρου τών Παρισίων νά μή δύναται νά άπο- 
κτήση πωλούμενα άριστουργήματα ένεκα τής 
γλισχρότητος τών μέσων. Ηγόρασε άντί 150, 
00<> τήν Πηγήν τοΰ Κουρμπέ, διά δέ τό 
«Έργαστήριον ζωγράφου» τού ίδίου τό όποιον 
ήρνήθη τό Λούβοον νά άγοράση πρό έτών άντί 
ολίγων χιλιάδων φρ. ζητούνται ήδη 900,000. 
Συνελέγη έρανος 200,000 δπως άγορασθή είς 
πίνας τού Λατούρ, άλλ είς μάτην διότι ό πίναξ 
ήγοράσθη ύπό τού Βιλδεστάϊν άντί 1,250,000 
μετεπωλήθη είς ένα ξένον συλλέκτην άντί 2 
εκατομμυρίων, δστις πάλιν τόν έπώλησε πρό 
τίνος είς ένα Αμερικανόν άντί τριών εκατομ
μυρίων !

- - Είς τήν Στοκχόλμην συνήλθε τό πρώτον 
διεθνές συνέδρων τής «Χεότητος». Τά μέλη 
ήσαν κατ’ άπαράβατον όρων κάτω τών 40 
έτών. Σκοπός είνε ή άντικατάστασις τών γη
ραιών άνδρών είς δλα τά άξιώματα, ιδίως τά 
Κυβερνητικά. Οί νέοι φρονούν δτι κατά τδ 
ήμισυ τά κακά τού παρελθόντος καί παρόντος 
προέρχονται διότι ό κόσμος κυβερνάται άπδ 
άνδρας πολύ γέρους.

— ΑΠ^“νεν είί Παρισίους ό Βέλγος συγ
γραφεύς Ευγένιος Deinolder. Έγεννήθη τφ 
1862 είς τάς Βρυξέλλας. Έξετιμήθη βαθμηδόν

Έκ τών τεσσάρων βιβλίων έγραψε δυο,, τό δέ 
βραβευθέν εινε τό δεύτερον. Είνε μεγάλη έρ- 
γασία, είς ήν δ δυνατός συγγραφεύς δεικνύει 
δλην τήν σατυρικήν, ψυχολογικήν καί ποι
ητικήν άξίαν του 'Ο ΙΙρούστ ,ή έρημικήν μάλ
λον ζωήν, άποφεύγων τά κοσμικά κέντρα. 
’Εξέρχεται μόνον τήν νύκτα, οί δέ τοίχοι 
τού διαμερίσματος είς δ κατοικεί έχουν έπεν- 
δυθή μέ φελλόν διά νά μή άκούή κανένα έξω- 
τερικόν θόρυβον.

_ Τό βραβείον τών περιοδικών Femina —Vic- 
Il eureuse ‘ έδόθη διά ψήφων 14 έναντίον 8 είς 
τόν Roland Dorgeles διά το βιολιον του «Οι ξύ
λινοι σταυροί». Διά τό βραβείον αύτό αποφασί
ζει επιτροπή έκ > υριών τών γραμμάτων. Ωί 
ξύλινοι σταυροί είνε μυθιστόρημα πολεμικόν 
άλλ' δχι καί φιλοπόλεμον, τό όποιον τινές συγ 
κρίνουν μέ τήν «Φωτιά» τού Μπαρμπύς. Ε’νε 
μία νευρώδης καί ρεαλιστική περιγραφή τή; 
ζωής τών χαρακωμάτων.Τήν δημοσιευσιν κατά 
τήν διάρκειαν τού πολέμου είχεν απαγόρευση 
ή λογοκρισία.

Τό «Βραβείον τών 500,000 φρ.» ίορυθεν τώ 
1917 πρός διαμαρτυρίαν κατά τών χρηματικών 
φιλολογικών βραβείων, άπενεμήθη διά τό έ
τος 1919 δμοφώνω; είς τήν κ. Λουίζαν Faure— 
Favier συγγραφέα τού βιβλίου Ces choses qui 
seront vieilles. Τά βραβεία τών προηγουμένων 
έτών έλαβον τφ 1917 δ Ciraudoux διά τό έρ
γον του ο Lectures pour line ombre» κα1. τφ 
iniS ύ Toulet διά τδ «Coniine une fantaisic·-

Τό βραβείον τοΰ Καπιτωλίου, προωρισμένον 
νά δίδεται είς τό καλλίτερου γραφέν διά 
τήν Γαλλοϊταλικήν ένωσιν έργον άπενεμήθη 
πρώτην ήδη φοράν διά τό 1919, εί; τό σύγ 
γραμμα τοΰ Bainville « Ο πόλεμος κα: ή Ιτα
λία.»

Τό έτήσιον φιλολογικόν βραβείον, διά πρώ
την φοράν άπονεμόμενον, τοΰ «Ρ-erre Couard» 
έκ 3,000 φρ. έδόθη είς τόν ποιητήν Henry 
Jaques διά τό βιβλίον του «Nous -de la guerre».

— Δέκα νεαροί συγγραφείς, άγνωστοι είς το 
πολύ κοινόν, συνέστησαν έν Γαλλία σωματεΐον 
ύπό τόν τίτλον «Ακαδημία τοΰ Φιγκιέ», ήτις 
θάπονέμη έτησίως βραβείον 1600 φρ- ε-ί έρ
γον λογοτέχνου έμφανιζομένου οιά πρώτην φο
ράν. Τά έργα θά υποβάλλονται χερογράφως 
είς τήν κρίσιν τής’Ακαδημίας, δσα δέ βραβευ- 
ωνται θά έκδίοωνται έντός τριμηνίας.(Ο: ίδικοι 
μας νέοι θά τούς μιμηθούν άρα γε ; Διατί 
δχι :). Διά τό λήξαν έτος άπενεμήθη εις τόν 
J. Millet συγγραφέα τής«Φ:λοσοφικής ψυχής».

- Καί έν πρωτότυπον βραβείον, όφειλόμενον
είς τήν έμπνευσιν τοΰ κ. Beraud δστις ίδρυσε 
διαγωνισμόν, διαθέσας σεβαστόν ποσόν πρός 
βράβευσιν τού συγγραφέως τού χειροτέρου βι 
βλίου έκάστου έτους. ΤΙ έπιτροπή άπένειμε 
διά τό 1919 παμψηφεί τό βραβείον είς τήν... 
Συνθήκην τής ειρήνης. Ζητείται ήδη δ συγ
γραφεύς. _ , ,.

— ’Απέθανεν έν Ν. Ύόρκη δ διάσημος Ι 
ταλός μαέστρος Καμπανίνι, διευθυντής τής 
ορχήστρας τής «Μετροπόλιταν Όπερα» θεω-

διά τό πνευματικόν ύψος τών ιδεών του. Έγρα
ψε κριτικά δοκίμια, μυθιστορήματα κα1. διηγή
ματα. Τό ύφος του ήτο πλούσιον καί ποιητικόν. 
Έκ τών έργων του καλλίτερα ε’νε τά έξης 
La Route <Γ Emeraude·-Le jardinier de la 
Pompadour.—L'Arche de M. Cleunus — Quator.

— Άπέθανεν έν Παρισίοις έν ήλικία 65 έτών 
δ ποιητής Λωράν Γαιλάντ, είς τών τελευταίων 
αντιπροσώπων τής Συμβολικής σχολής, παλαιός 
σύντροφος τοΰ Ζάν Μορεάς. Πνεύμα άνήσυ- 
χον καί δρμητικόν, ύπήρξεν απότομος καί γε
μάτος άντιφάσεις. Κατ’ άρχάς είσήλθεν εις 
σεμινάριον, άλλά ταχέως έπέταξε τά ράσα κα: 
ήρχισε νάσυχνάζη είς τήν Μονμάρτρην (1883). 
Ή πρώτη ποιητική του συλλογή δ «Κήπος 
τών ’Ονείρων» έν ή ήκολούθησε τήν τεχνοτρο
πίαν τών Παρνασσιακών έκαμεν έντύπωσιν. 
Έξηφανίσθη έπ’ άρκετόν, έπανελθών δέ είς τό 
Παρίσι έξέδωκε διάφορα έργα έν οίς τά 
«Vitraux» «τινα θεωρούνται τά καλύτερα, καί 
τά «Ελεγειακά καϊ Αριστοφάνεια ποιήματα».

— Άπέθανεν ό Ισπανός μυθηστοριογράφος 
Πέρεζ Γκαλδός, έν ήλικία 80 έτών. Δημιογρά- 
φος κατ’ άρχάς, έσπούδασε νομικά, άλλ’ήσχο- 
λήθη είς τό μυθιστόρημα, έγραψε θεατρικά 
έργα, έξελέγη βουλευτής. 'Η γονιμότης του 
ήτο καταπληκτική. Κατά τριμηνίαν έξέδιδεν 
καί έν έργον. Τά μυθιστορήματα του άλλα 
είνε μέ «θέσιν», θίγοντα ζητήματα κοινωνικά 
και μεταφυσικά, καί άλλα άναπαριστοΰν ζωη- 
ρώς τήν ζωήν, ποιητικά καϊ συγκινητικά. 
Συνδυάζει τήν άκρίβειαν τής άφηγήσεως μέ 
τήν έλευθέραν φαντασίαν, τόν ρεαλισμόν καί 
τήν ψυχολογίαν. 'Η παρατήρησις τής ζωής δέν 
ε’νε ό σκοπός τής τέχνης του, αλλά τό μέσον 
πρός άναζωογόνησιν τής φαντασίας του. Τό 
καλύτερον τών έργων του είνε τά «Εθνικά 
’Επεισόδια» είς 46 τόμους-μία είς πεζόν λόγον 
έπική άναπαράστασις τής ιστορίας τής πατρί- 
δος του κατά τόν παρελθόντα αιώνα. Ή ευσυ
νειδησία του, ή φιλοπονία, ή περιγραφικότης 
του ήσαν άξιωσημείωτοι.

— Συνελθοΰσα πέριξ τραπέζης ένδς έστια- 
τορίου ή Ακαδημία Γκονκούρ άπένειμε τό 
έτήσιον βραβείον έκ 5,000 φρ. Έκ τών δέκα 
μελών τής έπιτροπής έλειπαν δύο, οϊτινες έψή- 
φισαν δι’ έπιστολής. Ύπεβλήθησαν 10 τόμοι. 
Έβραβεύθη διά ψήφων 6 κατά 4 ό Μάρκελλος 
ΙΙρούστ, ό γνωστός μυθιστοριογράφος. Ή κρι 
τική έπέκρινε τήν άπονομήν διότι κατά τήν 
διαθήκην τοϋ Γκονκούρ πρέπει τό βραβείον νά 
άπονέμεται είς τήν νεότητα, διά τήν ποωτοτυ- 
πίαν καϊ τάς νέας προσπάθειας έν τή σκέψει 
καϊ τή μορφή- Καί δ ΙΙρούστ είνε σχεδόν 50 
έτών. Ούτε τό βραβευθέν ε’νε τό πρώτον του έρ
γον, είνε δέ καί πλούσιος. Τό βραβευθέν τι
τλοφορείται «Ύπό τήν σκιάν τών άνθοστολι- 
σμένων κοριτσιών» (τίτλος αινιγματικός) έργον 
έξόχως λεπτόν, καί θαυμασίως ψυχολογικόν 
καί' πλήρες ειρωνείας. Έν είδος άναμνήσεων 
τής παιδικής καί νεανικής ήλικίας. Ανήκει είς 
κύκλον τεσσάρων βιβλίων μέ τήν γενικήν έπι- 
γραφήν «Είς άναζήτησιν τού χαμένου χρόνου»
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°Λ;μενο,ί ώ; ό μεγαλείτερος τή; έποχής μα;. 
Hxo συ,υγο; τή; διάσημου ύψιφώνου Τετρά 

ζίνι.
— ’Απέθανεν έν Παρισίοις ό Ντυπουι διευ 

θυντή; τοΰ «Μικρού Παρισινού . πρόεδρο; τού 
Συνδικάτου τοΰ τύπου,γερουσιαστής καί ποώην 
υπουργός. 1
■ > Ε'·* ξή^,Ι αλλικήν ’Ακαδημίαν έγένετο ή 
επίσημος δεξίωσις τοΰ νέου’Ακαδημαϊκοΰ στρα 
τάρχου Φός, ύπό τοΰ Προέδρου κ. Πουανκαρέ. 
, — Απέθανεν εις Παρισίους άπό φθίσιν τοΰ 
λαρυγγο; δι’ ήν ύπέστη μετά θαυμαστού θάρ - 
ρους τρεις έγχειρήσει; ή γνωστοτάτη ήθοποιός 
των Cafe-Concerts Γκάμπυ Χτελύ, ή δποία μο 
λονότι δέν ήτο μεγάλη ήθοποιός, ούτε εξαιρε
τική χορεύτρια, κατώρθωσε μέ τήν εύφυΐαν 
της καί τάς αμφιέσεις νά άποκτήση παγκό · 
σμιον φήμην, άναστατώσασα μέ τούς σκανδα 
λωδεις έρωτας της τούς άρ-.στοκρατικούς κύ 
κλους οπού καί αν έπήγαινεν Ύπήρξεν άφοομή 
με τήν τέχνην της καί τα πολλαπλά θέλγη 
τρα να χάση τόν θρόνον του δ βασιλεύ; τής 
ΙΙορτογακλιας Δόν ΜανουΙλ καινά παραφρο- 
νηση ό οούξ ντέ Κρεσόλ. ’Από ύπηρέτρια 
έγινε απο τούς μεγαλειτέρους αστέοας τοΰ θεά 
τρου- Οιηνυσε βίον πλήρη οόξης, πλούτου κα’. 
ηδονής- οικασθεΐσα διά τινα χορόν 8ν έχό

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λύτρα Ζευγώλη

Εις τήν αίθουσαν Geo δ ζωγράφος κ. Χικ. 
Λύτρας και ό γλύπτης κ. Γρ. Ζευγώλης έξέ 
θεσαν ο πρώτος 44 πίνακας καί δ δεύτερος 16 
γλυπτικά έργα. Νέοι καί οί δύο, καλλιτέχναι 
με μορφωσιν καί μέ τάσεις νεωτεριστικά;, 
άξιοι πολλής προσοχής.
, θ ?· είνε κυρίως προσωπογράφο;
αλλ ασχολεΐτα: και μέ τό τοπεΐον, μετ' δλι- 
γωτερας έπιτυχίας. Μέχρι τοΰδε είς τά έργα του 
ενεφανίβθη ως τολμηρός έμπρεσιονισ-ής μέ μίαν 
ασαφειαν καί αμφιβολίαν είς τάς γραμμάς καί 
το χρώμα. Ήσαν μάλλον σκίτσα πειραματι
σμού. Είς τήν τωρινήν έκθεσίν του, χωρίς νά 
εγκατάλειψη έντελώς τόν εμπρεσιονισμόν, δει
κνύει μίαν σοβαρωτέραν, θετικωτέραν Αντίληψιν 
τής τέχνης. Τά τοπεΐα του, αί θαλασσογρα 
φιαι, όπως τοΰ Πόρου, τοΰ Φαλήρου, τής Πεν- 
ξ!.'/'’’ τού Ηρακλείου δέν έκφράζουν τίποτε, 
-υγχυσις, ή όποια μας κάμνει νά άντιπαρέλ- 
»ωμεν ταχείς. ’Εξαιρούνται δύο απόψεις τοΰ 
Σουνίου καί ό Κάμπος.

Είς τά τοπεία του έν γίνει λείπει τό έλλην 
φώς. Είνε ξενότροπα, ψυχρά, νεκρά.’Εχει τήν 
έπιορασιν ακόμη τών σπουδών του έν Γερμα
νία Δέν έδέχθη τό άγνόν θερμόν έλλ. φώς ή 
ψυχική του οιάθεσις. Ίσως ή ίξέλιξιςτής 
σπουδής τής Αττικής φύσεως νά τόν δδηγήση 
ε-ς τήν είλικρινεστέραν άπόδοσιν τοΰ ποιητι
κού και χαρίεντος έλλ. ύπαίθρου. 

106

ρεύσε γυμνή, ύπεστήριξεν δτι τέχνη είνε κυ 
ρίως -Λ γυμνόν καί ήθωώθη. Διά τής διαθήκη; 
της αφήκεν είς τούς πτωχούς τής Μασσαλίας 
. ; *«ήγετο δλην της τήν περιουσίαν της, 
η οποία υπολογίζεται είς πολλά έκατομμύρια, 
αποτελείται δ' έκ κοσμημάτων, έργων τέχνης, 
οίκιών εις τό Λονδ’νον καί είς τούς Παρισίους 
και γατών πλησίον τής Μασσαλίας. Είς τήν 
μητέρα της καί τήν αδελφήν της δέν άφήκε 
είμί τήν έπικαρπίαν μόνον τής Ακινήτου πε
ριουσίας της. 'Η έν Μασσαλία έπαυλις της 
“,Χ μετατραπή είς νοσοκομείον τών άπόρων. 
Ιοιουτοτρόπως, γράφει έν τελεί τής διαθήκης 

της, «θα είμαι ήσυχος δτι έτραγούδησα καθ 
ολην μου τήν ζωήν χάριν τών πτωχών». Εί
χεν εσχάτως συμβληθή μέ ιμπρεσσάριον ό
πως δωση δύο παραστάσεις είς τάς ’Αθήνας, 
αλλ· ή άσ-θένειά της τήν ήμπόδισε νά έλθη. 
Αι τελευταία: ώρα: τής Ντελυ υπήρξαν τρο- 
μεραί. Εκείνη ποΰ έπέρασε τήν ζωήν της έν 
μεσφ ανθέων, φώτων, θαυμαστών, θριάμβων, 
αφήκε τήν πνοήν είς εν μικρόν κρεββάτι μιάς 
κλινικής εις τό Μονρούζ, έργατικήν σννοικίαν 
τών Παρισίων κατόπιν απερίγραπτου αγωνίας. 
Έπι τρεις μήνας ή κατάστασίς της ήτο απελ
πιστική. ίό πνεύμα της ήτο έν τούτοις άλυπον 
ηλπίςε πάντοτε δτι θά σωθή.

‘Αλλ’ αί προσωπογραφία! του εΐνε έργα 
αντάξια τού καλλιτεχνικού του ονόματος. Κυ
ριαρχεί ή τού Αδελφού του κ. Περ. Λύτρα. Ή 
τού διευθυντού τής «Πατρίδο;» Δ. Λαμπράκη, 

οχι όμως καί ή τής κ.Κ. Κ. - μία κεφαλή νεά 
νιοος καί δύο άλλα: σπουδαΐ γυναικείων μορ- 
φων^ε’νε πολύ μελετημέναι καί ψυχολογημένα!, 
άποδε:κνύουσα: μίαν έξαιρετικήν ικανότητα τού 
,ωγράφου. Έτιτυχώ; άπεδόθησαν δ Πάν καί 
Κένταυρος, έν έσωτερικόν ύπό τού κ. Καβαφάκη 
άγορασθέν καί τά χρυσάνθεμα.

'Ο κ. Ζευγώλης έμφανισθεί; έως τώρα μέ 
σκορπιστά έργα, μάς δίδει πληρεστέραν τήν 
έκοη/;ωσιν τοΰ καλλιτεχνικού του ταλάντου. 
Η «Ε5α» του δεσπόζει δχι μόνον λόγω δια

στάσεων άλλά καί ώ; έργον σοζαοόν. Ή 
Ευα απησχόλησε πολλούς καλλιτέχνας, ή 
προσπάθεια δέ τού κ. Ζευγώλη δέν προσθέτει 
.-.ποτέ το έξαιρετικόν. Τό άνδροπρεπές πρό- 
σωπον, ή έξεζητημένη στάσις, δ έν γένει απο- 
κρουστικός χαρακτήρ δέν ικανοποιούν τόν θεα- 
την. ΊΙ ΙΙηγή μέ του; Έρωτιδεΐς, αί προτο- 
μαι τής ο. Γσαγγρή καί τού κ. Άναστασιάδου, 
το άνάγλυφον (άρ. !Π, είνε πολύ καλά. Τήν με 
ταφοραν τού τραυματίου, ήν ήγόρασεν ό υπουρ
γός της Περιθ-άλψεως, εΐδομεν και άλλοτε χωρίς 
να μά; έ,νθ-ουσιάση ούτε τότε, ούτε τώρα

Ο κ. Ζευγώλης είνε ό εισηγητής έν Έλ· 
λαοί της παστελίνας, μόνος καί ασυναγώνι
στος έκμεταλλευτής τού είδους αυτού. Είνε σκί-
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θετική; τέχνη;, τή; πρωτοτύπου, μετά σχεδι 
άσματα τά δήθεν οιαισ.Βητικα, τα α νιγματωοη 
έξωφρενικά εί; σχέδιον, εί; χρώμα; ανέκφραστα 
καί συμβατικά κακοτεχνήματα. Ο,τι συνέβη 
εί; τήν φιλολογίαν μα; μέ τού; αναρχικού; 
Ψυχαριστάς κατ’ άρχά; και τώρα μέ του; λε 
γομένους «νέου;», άντιγραφεΐ; άνισορρόπου;, 
άλογίστου;, τό ίδιο ήρχισε καί εί; τήν ζωγραφι
κήν. Εύτυχώς τά κρούσματα ε’.νε ολίγα κα. ή 
Αδιαφορία τοΰ κοινοΰ μεγάλη.

Ό κ. Παρθένη; ήρχισε πΡ4 πολλών ετών 
τό στάδιόν του μέ πολλά έφόδια καλλιτεχνικά 
πρώτη δέ ή «ΙΙινακοθήκη» έπήνεσε τά; πρω 
τα; του έργασίας. Άλλά τά έτη μετέβαλον 
τά; αντιλήψεις του καί ή έςέλιξί; του ε.ς άγιο 
γράφον—τοιχογράφον καί τοπειογραφον τον πα
ρουσιάζει έπιρρεπή εί; τά καινά δαιμόνια και 
είς Βυζαντινισμόν πρωτογενή. Ηα ήτο^ πολύ 
καλλίτερος έάν περιωοίζετο εί; την ^γρα
φικήν, θετικήν καί ειλικρινή απόοοσιν του ,,τι 
βλέπει καί δχι -έπικίνδυνο; ύπόθεσι; -δ,τι νο
μίζει δτι διαισθάνεται. Διότι δέν τό αισθάνεται 
καί δ θεατή;. Καί δ θεατή; τών περισσ.τερων 
έργων τοΰ κ Παρθένη ή μειδιά ή σηκώνει 
τού; ώμου; άνίκανο; νά είσδυση είς τά μύστη 
ρια τού...δυναμικού μελλοντισμού. Είνε σώματα 
τοΰ τοξότου καί τή; τοξευομένης είς τό «Πεύ
κο», ή τή; Σαλώμης, ή δποία όμοιαςει με 
άνορθωμένην εί; τού; όπισθίους πόδας σκυλαν 
Είνε Αττική τό ύπ’ άρ. 43 συνονθύλευμα ,-ή 
άβατου δο. 12,000 !-- Είνε άνταξια τής νεολ 
ληνική; έποποιίας ή τρίπτυχο; καρικατούρα 
τή; Μονή; τής'Αγ. Σοφία; καί τών Δυο αιώ
νων Περικλέους-Βενιζέλου; Ό ατυχή; Πρω 
θυπουργός έχει πάθη έξάρθρωσιν τής σπον 
δυλική; στήλης καί στρέβλωσιν των ποδων. Η 
διαίσθησι; άρα γε ποΰ νά υπαρχη ; Ε'-ν -ήν 
άχαλίνωτον έλευθερίαν ; Εί; τήν «αλαισθη- 
σ-iiv; Ό θερισμός- πώς νά μή ένθυμηθή τις 
τόν Έλληνικώτατον Έπ.Θωμόπουλον ή Η>υ· 
πάθεια μέ τό γεμάτον πλαδαρά; συχαμερα; 
πτυχάς σώμα είνε έξωφρενικά έργα.

Άλλ’ αί άγιογραφίαι ; Ποία Εκκ/ησια %α 
τολμήση νά τάς ύποστή ; Οί Γρεΐς Μάγοι, υ 
Θρήνος, ή Άνάστασις είνε Απελπιστικά αντι
παθητικά έργα, διαστρεβλώσει; σωματικαι 
καί αίσθητικαί.'Γά πρόσωπα έχον παραμορφω- 
θή μέ καμπύλα;,αί γραμμαί περιστροφικά:,αχα
λίνωτοι. Ό Άνιστάμενος Χρίστο; ασφυκτια ε.ς 
τή; φασκιές. Καί δμως ή Άναστασι; ε’.νε η 
πλέον περίλαμπρος, χαρίεσσα, φωτεινή εορτή. 
Μοοφαί παθολογικά·, άλλοιθωρισμοι. Ο Θεοτο- 
κόπουλο; έ^ασχε. Ένφ ό ΙΙαρθένη; απο υπο
λογισμού διαστρέφει τούς ανατομικού, δρους. 
'Υπάρχουν έν τούτοι; εί; τά έργα αυτά κα: εις 
πληθύν σχεδίων, έργα εί; τά δποία ««ματφ 
τι; μέ προσοχήν καί τά όποια μας δμιλουν οια 
τήν ψυχήν καί αντίληψιν τοΰ καλλιτέχνου. 
Είνε δέ αύτά : Ό Εύαγγελισμό; το ανωτερον 
δλων, διά τό όποιον έλαβεν ό καλλιτέχνης κα. 
τό Άριστείον. Ό Άγγελο; Ισταται μετέωρος 
είς τήν αύλήν τοΰ πτωχικού οίκίσκου, .που η 
άγνή παρθένο; στέκει παραπλεύρως μισες γλα-
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τσα είς μεγαλείτερον ήδη μέγεθος, τά μικρό
τερα όμως πού είχεν έκθέσει άλλοτε ήσαν 
καλλίτερα. Είνε σάτυραι τής γυναικείας μοοα, 
καί τής γυναικείας σιλουέττας. Έχουν πολ 
λήν έκφρασιν κα’. κίνησιν. Αλλά Παρισινί,ουν. 
Υπάρχουν καί τύποι Άτθίδων,μέ τους οποίου; 
αξίζει νά άσχοληθή, ώς καί έπαρχιωτών,ο. 
όποιοι πρέπει νά άποτυπωθοϋν. Από τάς τεσ- 
σαρας παστελίνας καλλιτέρα ε’.νε έκείνης που 
κρατεί άνθη καί δμπρελλίνον.

Παρ&ένη
Μία συγκεχυμένη καί άκατανόητος διαφη 

μισις -τοΰ Όρφέως- κα’. μία παράτα,ι; ονο
μάτων διαφόρων γνωστών πολιτευτών και φι
λοτέχνων προανήγγειλε έκθεσιν τών έργων του 
κ Κ. ΙΙαρθένη είς τό Ζάππειον. Τεχνητή, χα
μηλή μέ πάλλευκον πανί όροφή δίδει πρω
τότυπον δψιν είς τήν αίθουσαν. Ώς περιβάλ
λον ή έκθεσις τού κ. ΙΙαρθένη είναι η πρώτη 
καλλιτεχνική δντω; αίθουσα έκθεσεως. Διατί 
δμως ό καλλιτέχνης νά καταφύγη είς πολυ
πρόσωπου έξ έπισήμων οργανωτικήν έπιτρο- 
πήν ; Πρώτη απορία. Τόσοι άλλοι καλλιτέχναι 
οέν ήσθάνθησαν τήν ανάγκην αύτήν τού σω
σιβίου.-- Διατί νά περιλάβη δλα τά πρωτοσχέ- 
οια καί πρόχειρα σκίτσα αφού έκθετε·, και τα 
οριστικά του έργα; Δευτέρα έρωτησις. Εκ των 
240 έκθεμάτων μόνον 70 ήμπορεί τις να ονο- 
μάση έργα.-Διατί Γαλλικοί τίτλοι είς μερικούς 
πίνακας ; Τρίτη έρωτησις. Είνε αρκετή δικαι
ολογία τό δτι έμενεν είς Παρισίους δ καλλιτέ
χνης, ή διά νά φανή άκόμη περισσότερον ό 
ξενότροπος χαρακτήρ τής εργασίας του ;

Τά καλλίτερα έργα του ό κ.ΙΙαρθενη; είχεν 
έκθέσει πρό δύο έτών είς τήν αίθουσαν τού 
«Ελευθέρου τύπου». Ήσαν άρκετά διά να έκ- 
τιμηθή τό τάλαντόν του. Ή παραταξις ήδη 
τής ίλης έργασίας του μάλλον απογοητεύει.

Ό κ. ΙΙαρθένη; είνε ό έν Έλλαδι αντιπρό
σωπος τής νεωτάτης έξελίξεως τού διακοσμη- 
τικοΰ έμπρεσιονισμοΰ. Παρακολούθησα; την 
ξένην κίνησιν, έπήρε δ,τι έκκεντρικόν και απέ
βαλε τήν έλληνικότητά του. Ή έκθεσίς του 
φαίνεται οίονεί έξοκείλασα ύπό τήν Άκροπολιν 
άπό τάς δχθας τοΰ Σηκουάνα, μολονότι αι α
πεικονίσεις του είνε είλημμέναι άπό Ελληνικά 
τοπεΐα. Κυβισμός, φουτουρισμός, ίδεολογισμός, 
έξπρεσιονισμός. "Ολα όμοΰ άσαφεια, ατεχνια, 
ύπερδολή, άκαλαισθησία. Αί διάφοροι θεωρίαι 
κατά τής στατικής καί περιγραφικής τέχνης,και 
ύπέρ τής δυναμικής καί διαισθητικής είνε θεω
ρίαι... Ή τέχνη ώς τέχνη είνε μία,μέ ποίκιλας 
κατά έποχάς'καί σχολάς έκδηλώσεις, άλλά ως 
βασιν έχει τό ώραΐον καί τό νοητον. I εχνη α
κροβατική, ραιβή, παραπαίουσα, έκκεντρική,α 
κατανοητός, αυθαίρετος, άμφιρρέπουσα, επανα
στατική είναι αρνησις τοΰ καλού, τού άρμονι- 
κοΰ, τοΰ ώραίου, είνε άξιοπερίεργον θέαμα, είνε 
διαφήμισις, είνε δ,τι θέλετε, πάντοτε δμως πα
ρωδία τέχνης, κωμικοποίησις. Καί έπ έσχα
των μερικοί ζωγράφοι μας ήρχισαν νά συγ
χέουν τά έργα τής σοβαρά;, τή; νηφάλιου, τή;
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° ς’ Ωξ /Ρώμα’ ώς σύν^««. ώ- 
έπεξε?ϊασίαι *>ς παράστασή είνε 6ρϊον χ«> 
πρωτότυπόν χαΐ αισβ·ηπκά>;....λ0ΪΙχίν Τό Tc-t- 
ανταφυλενιο καμπαναριό (άγσρασθ-έν ύπό -ή- 

^ν,ίλελε^’· -Λ-ί 
ποό - ’^^σχκόν μέγε»ος

2Ο.τία;, ε1νε εργχ Χαλλιτεχν[χά . £ 
προσωπογραφία του κάλλιαν έσγσν τό μόνον 
ανεπηρεαστον από τήν νεωτέ^ν τέχνη" 
Γό έκαμε πρό 23 έτών. Μα; δείχνει ένα πΐ 
σωπογραφον δυνατόν. Μία κεφαλή νεά-ηδοΛ 
"Ρω:νή ομίχλη τό Χ,;αζί> 1π?’τό

. ατερ, Δυσι; ήλίου, ΙΙαλαιά άγοοά τών’Α9·η - 
νων, Πράσινες (ή μ«λλον κόκκινε;) σκιές ΑδλΛ

Αλλαι έκ&ίαεις. 
^ερχόμενος έξ ’Αθηνών δ Γάλλος ποοσω- 

‘ ο.'’7'ΡΟζ *' ’^λβέ·6ζ0’ Μίλλ έξέ^εσε 15 πεο·' 
ίρ·^ ε·.; αίθουσαν Ζεό. Είνε τά περισ- 

αεΧ./Τ* γυν“ΙΧών· έν οί« μεγάλου 
μεχέ^υς νύμφης εί; τά νε?ά _ή. ,

μήλον, πολύ καλόν ώς σχέδιον κα! ώς 
χοωμα. Επιτυχής κα’. ή προσωπογραφία Ύτ . 
ρα:α; κυρίας. Τά έργα αυτά έκτίθ-εϊται 
«εΊμαΓ TYii. τεχνη; του· Ό κ· Μλλ έχει 

ίημηΜ- σα, πολύ εν Ιίαρισίοις, τοΰ Ιουλίου Κλαοετή 
των ήθ-οποιών τής Γ’αλ. Κωμωδίας δεσπο.ν? 
ν“ KaaS2re I'"C°nte’ τ°5 ^“Ρ^σίου
- Κασ.ελανο, τής κομησσης λίελικώφ τό γέ· 

™ «Α· „a
^ιμ/ήν7/ Πατριαρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ', τής 
< ακ.ιοαν, του βαρώνου ντέ Κλωτέλ κα! άλ- 
Λων_Εν Αθήναις έξετέλεσε παραγγελία; ηνάς 
εν ο;, κα. λίαν έπιτυχή προσωπογραφίαν τοΰ 
αυλάρχου κ. Γρυπάρη. ' f

Tt
Έλ^ών έξ ’Αμερικής, ένθα έπ1 πολύ g , 

νεν, δ ^γρα·ρΟζ Χ Δ. Κόλλ[ας) έξέ1μηκε/είς 
.α γραφεία του «Πανοράματος» ζωγραφικούς 
πίνακας και σχέδια. Ή «Πινακοθήκη/έδη! 
Κ/ΤΑ Τ ι· έΡΪ\ξ°υ έν ’Α^ έκτε- 
• ον.α 1 ά έκτίιΐέμενα ηοη ανέρχονται εί; 55.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ

-— Γούς Σκά - κα - σκα -
ν 'Ο υπάλληλος (άδημονών κα! κατ’ ίδιαν) 
-.κασμος va μή αοδ σκάσω καμμιά . αΛ_ι. 
κοροϊδεύει.... r*r ·. · «αιος
= Ρα.. . ρα . . . βάιους καί τεοα.

* Λέγε, τέρας !
~ Κο. . . κο . .. κοκότες.
Καί παρατυχών έπαρχιώτης άναμένων ν’ 

αγοραση τήν Αμαρτωλών Σωτηρίαν ■
= Μά τί είνε έδώ μέσα, κοτέτσι ποΰ νυ 

ρευουν κότες η κάτι άλλο ; Χ
¥

5X1 ή δ· ’Ιντάλγκο καί δ 
σ/ΐ άπό έξ7νέρ.Χ0ντα'· «Ρ^®Χ©ς διά νά δώ
σουν από δέκα αποχαιρετιστήριους παοαστά- 
πάντοτε! σ^κ«α6ατικ«ί, δπως

¥
'Η Ρωσσία μας έστεκε, χάρις είς τόν Μπολ- 

σεχκι,μον, τους περισσοτέρους καλλιτέχνα,-. 
ΜπίέΓΓΤ t,5ptav?6va> ’°Ρν^. Μπορισώφ, 
Μπρομπροβιτς,Σμυρνωφ. Ρωσσέλληνες, Ρωσσοε- 

Γωσσ°\«λοί Ρωσσοπολωνοί. Μετά 
χσυς Ρωσσους θ·ά έχομεν ΙΙρώσσους, „ροσε 
Ζ<υ„ Γοτε υπάρχει ελπίς τό ιατρόν μ^ς νά 
πηγαινη έπι τά πρόσω. . . να

¥
Ό κ Ξενόπουλος έξακολουί)·εΙ τάς άπό έί 

μηνών οημοσιευομένας έν συνεχεία αναμνήσεις 
του. Μετά τας σοδαρας αποκαλύψεις πώς έζέ- 
Γβ)άντο μπ“στ0?* 3ου εί« τά γμαφεϊον τοΰ 
κ. Βλάχου, πως είδε οανειζόμενον ένα τάλλη- 

' συνέλε’^Ε-. ^νταζόμε'ίΐα 
όμιλον* /JV 7υ ^ν*:κείου ?ύλου. 3,5ιΙ0 θ·ά 
όμιλουν συγχρόνως! Ή Κυδέονησιτ καθ-ά 

”ή7ωφΤ5 ·,Λ«Χ
¥

Μετά τήν ύπό του κ. Γ’λυνοΰ εισαγωγήν ε·- 
"ι tetera

ή'Έ)·λ4=·'ζ·“^^ 

αύτό/"1’ Π λέί' Τθΐ° : ΧούδΕ;·’ Τί ** είπή

< μπ. Κα! δσοι δέν έχουν ;
Τοιός. Αύτό δεν μας τό είπαν.

U μη. — Γλυνον&ες, παιδί μου.

ται’ εί/’ί ^9^·
στ κδ- Ρ, ^‘^ωλείον. Ό υπάλληλο; β?α- 
S/έρωτά." ™T,P£r™ Χα1 “λλ5υί 

i Γ- Τ * r6‘ έ κύρί0; ; 
ί [~Τ?υ Ιρυ γρυπ«.... πάρη.

— Η ναπαρη θέλει ό κύριο;;
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ρον τόν κ. "Ανιννον, πώς έσήκωσε τά παντα
λόνια του ένώπιον τοΰ κ. Ψυχάρη, άναμένον - 
ται νέαι μεγαλε.'τεραι έκπλήξεις. Οί άναγνώ 
σται τής «Καθ-ημερινής» είναι οί ευτυχέστεροι 
άνθρωποι. Κάθε πρωί διασκεδάζουν μέ τάς 
θλιβερά; περιπέτειας τοΰ κ. Ξενοπο ύλου .

¥
'Η νόσο; τοΰ ύπνου έπεκτείνεται όλονέν έν 

Εύρώπη. Κοιμούνται οί προσβαλλόμενοι έπ1. 
μήνας μακαρίως. Έάν έλθ·η κα! είς τάς Ά-

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙΚΑΧΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Ό έν Ιίαρισίοις γλύπτης κ. Κ. Δημητρκιδης άνέ- 
λαβε τήν λάξευσιν τών Ηρώων Καλαβρύτων καί 
Χίου. Προσεχώς δ' άφικνεΐται είς ’Αθήνας.

,— Ή πόλις μας φιλοξενεί τόν διακεκριμένονΕλβε
τόν ζωγράφον καί φωτογράφον κ. 1’ομπέρ, ό όποιος 
ήλθε διά νά έργασδϋ μεγάλην σειράν εικόνων αρ
χαιοτήτων καί τής νέας Ελλάδος διά μίαν έκθεσιν ή 
όποία δά γείνη τό προσεχές έτος είς τό Λονδϊνον. 
Ό κ Ρομπέρ έλαβε διαφόρους απόψεις τής Άκροπό- 
λεως. ”ΙΙδη Θα ζωγραφίση μέρη τών νέων ‘Αθηνών 
καί έπειτα Οά περιέλΟη ολόκληρον τήν Ελλάδα. 
Τό ογκώδες έργον του Οά ά.ταιτήση έργ ισίαν έξ 
μηνών. Ό ενθουσιασμός τουάπό τήν γραφικότητα τής 
'Ελλάδος είνε μέγας διά τήν ποικιλίαν τών χρωμά
των καί τάς έναλλαγάς τοΰ φωτός.

— Ύπό τοϋ ζωγράφου κ. Στάί>ΐ| ήνοιξε καλλιτε
χνική άγορά έργων ζωγραφικής, ίδια τών εις Εύρώ- 
πην ά.τελΟόντων κ. κ. Α. Γεραλή, Γουναροπούλου καί 
Μπισκίνη. Τοΰ πρώτου, καί κυρίως ό «Καλόγηρος» 
βραβευθείς έν τφ διαγωνισμφ τοϋ Πολυτεχνείου είνε 
τά καλλίτερα. "Εξετέδησαν 200 έργα, τά πλεϊστα μι
κρά, 15 ζωγράφων.

— Ό έν Ιίαρισίοις άπό μηνών διαμένων γλύπτης 
κ. Άντ. Χώχος άσχολειται είς τήν κατασκευήν τοΰ 
άνδριάντος τοϋ Παλαιών ΙΙατρών Γερμανού. Ό άν- 
δριάς μετά τού βάθρου θά είνε είς τών μεγαλειτέρων 
έν ΈΙ.λάδι, διότι θά έχη ίίψός 10 μέτρων περίπου.

— Ό πίναξ τοΰ κ. Ι'οϊλοϋ τής άνελκύσεως τοΰ 
σκηνώματος τοΰ ΙΙατριάρχου Γρηγορίου τού Ε'. δι’ 
δν έπί δεκαετίαν είργάσθη δ καλλιτέχνης, ό «,γορα- 
σθείς ύπό τής Κοινής Επιτροπείας τών Άλυτριότων 
θά άνατυπωθή είς χιλιάδας άντιτύπων, ϊνα άναρτηθή 
είς αίθουσας Σχολείων. Στρατιόνων, Συλλόγ.υν, Κοι
νοτήτων. Διά τού είσπραχθησομένου τιμήματος θά 
πραγματοποιηθή ιδέα άποσκοπούσα ίεράν ϋποχρέ- 
ωαιν.

— Διωρίσθησαν μέλη τής’Επιμελητείας τής Διαρ
κούς Καλλ. έκθέσεως διά τό έτος 19 20 οί καλλιτέ- 
χναι κ κ Καλούδης, Γερανιιότης. Άσπρογέρακας, 
Τόμπρος καί Βυζάντιος. Θά γίνη έφέτος τουλάχιστον 
έκθεσις ; Τό Ζάππειον είνε ελεύθερον.

— Είς τήν είσοδον τού θεάτρου Απόλλωνος έξε- 
τέθησαν περί τά 100 έργα ξένων καί ίδίιι 1’ώσσων 
καλλιτεχνών, τά πλεϊστα αντίγραφα. Τά καλλίτερα 
είνε μερικοί Ρωσσικοί τύποι, ειςάναγινώσκων καλό· 
γηρος καί εν γεροντικόν ζεύγος τό όποιον άναγινώ- 
σκει κάτι εύχάριστον.

— Αί κοινότητες Μούδρου καί Τενέδου άπεφάσι- 
σαν τήν άνέγερσιν μαρμάρινης στήλης είς τούς πε·

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

9-ήνας δ εγκεφαλικός λήθαργος, έ μόνος ποΰ 
δέν φοβείται νά προσοληθή είνε δ τμηματάρ 
χης τών Καλών Τεχνών κ. Δροσίνης. Άφ δτου 
διωρίσθ'η κοιμάται νήδυμον, έξυπνών μόνον 
τήν πρώτην τοΰ μηνός διά νά ύπάγη εις τό 
Κεντρικόν ταμείον.

*
Κριτική πρόχειρος.
— Πώς σοΰ φάνηκε τό τραγούδι τή; Καλό ; 
— Καλό. Μ. Μ.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ
σίντας Ελληνας, Γάλλους καί "Αγγλους κατά τό 
1915 έν Καλλιπόλει.

— Την 26 Απριλίου Οά άνοιξη έν τφ Ζαππείφ 
ή έκθεσις τού «Συνδέσμου τών Καλ'.ιτεχνών·.

— Έκ τών ύποβληθέντων εις τό ύπουργεϊον τής 
Παιδείας έργων ζωγραφικής πρό; εισαγωγήν αυτών 
είς τά σχολεία, ή έπιτροπή ένέκρινεν τό έργον τοΰ κ. 
Ηαπαπαναγκΰτου παριστάνον τό ν χειμώνα, έπεφυλά 
χθη δέ διά τά Βυζαντινά έργα τού κ. Ζωγράφου.

— Άφίκετο έξ Ιταλίας ό ζωγριίφος κ. Τ. Μαρά- 
τος απόφοιτος τής Καλλ. ’Ακαδημία: τής Βενετίας. 
ΙΙρόεχώ; Οά έκθέση έργα του, κυρίως θαλασσογρα
φίας.

- Είς τό κατάστημα τοΰ κ. Κυρνασίου έξετέθη- 
σαν πλεΐστοι πίνακες Ρώσσων ζωγράφων, έν οϊς τοΰ 
Σοχοιτόλσκυ, Ντουναγιέφοκη ΙΙλατίνοφ, Μαριτσέλι 
καί Όντεντώφ. Υπάρχουν καί άρκετά αντίγραφα. 
Ήγοράσθησαν περί τά 40 έργα.

ΘΕΑΤΡΑ

Ύπό τού θιάσου Κοτοπούλη έπαίχθησαν διά πρώ- 
την φοράν έν ‘Ελλάδι οί «Μοναχοί άνθρωποι» 
δράμα τοΰ συγγραφέως τής « Έλλ, άνοίξεως» Χάου- 
πτμαν. ΊΙ δ. Κοτοπούλη είς τόν ρόλον τής "Αννας 
Μάρ, οί κ. κ. Μυράτ, Άογυρόπουλος καί ή κ Γα· 
λάττ) έπαιξαν πολύ καλά.

Ό θίασος, ό άπό έτών μή έπιχειρήσας περιο
δείαν, άνεχώρησεν είς Πάτρας, όπου έδωσε θριαμ
βευτικά: παραστάσεις.

— Ό θίασος τοϋ Έλλ. θεάτρου άνεχώρησεν έκ 
Κ πόλεως δι’ Αίγυπτον. Οί άλλοι θίασοι έπαιξαν, 
τής Κυ.ταρίσση είς Σύρον, τής Λφεν.'άκη είς Μιτυ- 
λήνην, τής Νίκα είς Αίγυπτον, τής "Ενκελ είς Θεσ
σαλονίκην, τή; Κτβέλη; είς Κ)τολιν.

— Νέα έργα έδόθησαν είς τό «Έτουάλ» ή ’Αθηναϊκή 
ηθογραφία τοΰ κ 1. Πρινέα «Γύρω στή λατέρνα· καί 
ή «’Εξέδρα» έπιθεώρησις τού κ. Καρακάση.

— Ό θίασος τού ’Ωδείου ’Αθηνών έδωσε τήν 
«Δωδεκάτην νύχτα» κωμωδίαν πεντάπρακτοι· τοΰ 
Σαίξπηρ, παιχθεϊσαν πρό έτών είς ιό Βασιλικόν 
θέατρον. Είνε λεπτή, έξυπνη, άλλά καί μέ συχνά; 
έπινα λήψεις καί μακρά Στηρίζεται ή ύπόθεσις είς 
τήν ομοιότητα δόο αδελφών. Ή Βιόλα καί δ Σεβα
στιανός είνε απαράλλακτοι. ΊΙ πριότη παρουσίαζε 
ται ώ; άνδρας, δημιουργούνται παρεξηγήσεις κάπως 
απίθανοι, αί όποϊαι καταλήγουν είς άναγνώρισιν καί 
γάμους. Είς σκηνάς τινάς σατυρίζονται μέ πολλήν 
ζωήν διάφοροι τύ.τοι, ό δέ γελωτοποιό; ευρίσκει 
ευκαιρίας νά λέγη αλήθειας πάντοτε επικαίρους.

ΊΙ δ. Ζερβού εί; τόν διπλοίν ρόλον τών αδελφών
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•δείξε τά φυσικά καί σκηνικά χαρίσματα της. Έπαιξε 
μέ χάριν καί ζωηρότητα. Οί κ. κ. Κοντογιάννης καί 
Δεστούνης έπαιξαν πολύ καλά.

— Ή γνωστοτάτη Γαλλική όπερέττα Ζιλέτ ντέ 
Ναρμπόν, διασκευασθεϊσα ύπό τού κ. Θ. Συναβινοΰ 
καί μετανομαβθεϊσα «ΊΙ τετραπέρατη» έδόθη είς 
τό Πανελλήνιον. ΊΙ ήρω'ί; διαβολικής έξυπνάδας γυ
ναίκα κατωρθώνει νά νυμφευθή τόν άνδρα ποϋ 
άγαπρ άφοϋ έκέρδισε εν στοίχημα περιεργότατον, 
νά τοϋ πάρη έν δακτυλίδι καί νά γίνη μητέρα χωρίς 
αύτός νά έννοήση τίποτε. ΊΙ μουσική τοΰ Ώντράν 
καίτοι παλαιά, λεπτή καί χαριτωμένη. Ή έκτέλεσις 
μβτρία.

— Όμιλος Ρώσσων καλλιτεχνών έδωσε μουσικο- 
χορευτικάς παραστάσεις είς τό Δημοτικόν καί είς τό 
■ Πανελλήνιον». Ή νεαρά καί ώραία χορεύτρια τής 
Όπερας τής Πετρουπόλεως Ξένια Βερεσίνσκη καί ό 
διάσημος χορευτής καί πρωταγωνιστής κινηματογρα
φικών έργων κ. <-). Βασίλιεφ είχον τήν μεγαλειτέραν 
επιτυχίαν. Έχόρευσαν μεταξύ άλλων τόν χορόν τής 
Υπνωτισμένης, τόν «Βακχικόν χορόν» τοΰ Γκλαζού- 
νωφ, τόν Ισπανικόν «ΊΙ ζήλεια», μίαν Γκαβότ, καί 
τόν χορόν « Ό ψαράς καί τό μαργαριτάρι» "Ηρεσε 
έπίση$ πολύ ό Εύρωπαϊκής φήιιης εφευρέτης καί 
βιρτουόζος σολίστ τοΰ πρωτοτύπου κατασκευής οργά
νου «Μπαλαλάικα» κ. Βίκτωρ Άμπαζά, δστις ενθυ
μίζει ενα άλλον Ιδιόρρυθμον καλλιτέχνην, τόν Νορβη
γόν Σχολάντερ. Τών παραστάσεων μετέσχον ό βαρύ
τονος τής Ι’ωσσικής Όπερας κ. Γιάκοβλεφ, ό λυρι
κός υψίφωνος κ. Μπρόμπροβιτς καί ό συνθέτης καί 
καθηγητής τοΰ πιάνου είς τό Ώδεΐον Πετρουπόλεως 
κ. Γιάκομψον.

— Ό κ. Κονταρατος, όστις έπεδόθη είς επιχειρή
σεις διαφόρων Τουρνέ, μετά τήν ’Αγγλικήν όπερέτταν 
έφερε Γαλλικόν θίασον Έπιθεωρήσεως, δστις παίζει 
αποκλειστικοί; τόν «Γϋρον τοϋ κόσμου» φαντασμαγο
ρικήν revue, είς 2 μέρη, 14 εικόνας καί 20 τρα
γούδια καί χορούς. ’Ηθοποιοί μελετημένοι, μπαλλέ- 
το εύπρόσωπον, σκηνικά καλαίσθητα, τουαλλέττες 
πολυτελείς. Σύνολον πολύ εύχάριστον. Είς τήν 
μουσικήν έπικρατεϊ σχεδόν ύ ρυθμός τοϋ Φόξ-τρότ, 
τό όποιον χορεύεται κατά διαφόρους τρόπους. 
Μερικά νούμερα είνε πολύ διασκεδαστικά, προσιιά 
δέ είς οικογένειας. Πρωταγών ισταί ή κ. Ντάβις, 
καί τό ζεύγος τής χαριεστάτη; δ. Σούζα καί 
τοΰ χορευτού κ. Γιάν Οϋ.ια. Ό φαντασμαγορικός 
'/.ορό; Φωτεινόν βάλς, η παρωδία τής Τόσκας, οί χο
ροί τής λεπτοτάτης καί εκφραστικής Σούζα αρέσουν 
ύπερβολικά. Άς λάβουν τόν «Γϋρον τοϋ κόσμον» ώς 
υπόδειγμα οί ίδικοί μας έπιθεωρησεογράφοι,οί όποιοι 
στηρίζουν τήν έπιτυχίαν των είς μίαν κνήμην ή είς 
μίαν βωμολοχίαν.

— Είς τό «Πανελλήνιον έδόθη νέα έπιθεώρησις 
«Τό κατ’ ευθείαν» τοΰ κ. Τσοκοπού?.ου κρυπτομένου 
ύπό τό ψευδώνυμον Μ. Αύρήλιος, μέ Παρισινά τρα
γούδια καί μέ διάφορα Φόξ-τρότ. Πρωταγωνιστούν 
ή κ. Λαουτάρη, ή Μόζερ, ή χαριτωμένη Γερμανίς 
Ερμινία καί ό κ. Κούρτελης. Τήν ορχήστραν διηύ- 

θυνεν ό κ. Ζάτας.
— Είς τό «Πανόραμα» έδόθη ώς τιμητική τοΰ κ. 

Ίακωβίδου «Ό Μαρκήσιος Βιλμέρ.»
— Τό έλλ. μελόδραμα έπανήρχισε τάς παραστά

σεις του, μέ τόν βαρύτονον κ. Βλυσίδην.
— Είς τά «’Ολύμπια ή χορεύτρια τοΰ μπαλλέτου 

τών θεάτρων Μόσχας καί Πετρουπόλεως δεσπ. Ιφι
γένεια Ταουρσκάγια έπέδειξε τήν τέχνην της εις 
πλαστικούς καί φανταστικούς χορούς.

— Ός τιμητική τοΰ κ. Λεπενιώτου έδόθη ή εκα
τοστή παράσταοις τοΰ «Πειρασμού».

ΑΙΑΛΕ2ΕΙΧ

Λρκεταί διαλέξεις ξένων έγένοντο μέ θέματα 
σχετικά πρός τήν 'Ελλάδα.

Ο παρεπιδημών Γάλλος καθηγητής τής Ιστορίας 
καί Διευθυντής τής «Έπιθεωρήσεως τών Ναπολεόν
τειων μελετών» κ Ε. Driault έπραγματεύθη είς 12 
διαλέξεις έν τή Αρχαιολογική Έταιρείρ, τό Ανατο
λικόν ζήτημα άτό τών Βυζαντινών χρόνων μέχρι σή
μερον μέ κέντρον τήν ιστορικήν δρασιν τοΰ 'Ελλη
νισμού. Έν δέ τφ «Παρνασσφ» είς τρεϊς διαλέξεις 
περί τοΰ τελευταίου μεγάλου πολέμου καί τής συγ
χρόνου διπλωματικής Ιστορίας τής Ευρώπης.

Εν τή άνωτέρα Σχολή τών Γαλλικών σπουδών 
ό_έν αύτή καθηγητής κ. Ρουσσέλ. ώμίλησε διά τό 
νέον μυθιστόρημα τοΰ Μπενουά «Άτλαντίς» καί έν 
άλλη διαλέξει διά τόν Καραγκιόζην. Ό κ. Ντριώ 
περί τοΰ πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας Νουαντέλ έν Άθή
ναις κατά τόν ΙΖ'. αιώνα, καί ό κ. Ντρεϋφοΰς περί 
τοΰ Άνδρέου Σενιέ είς τήν 'Ελλάδα.

- Ύπό τοΰ Άγγλο-έλληνικού συνδέσμου ώργα- 
νώθη διάλεξις γενομένη ύπό τοΰ γραμματέως τής 
Αγγλικής πρεσβείας κ. Άτσλεϋ περί τής δράσεως 
τοΰ Βύρωνος έν Έλλάδι Αγγλιστί έν τή Άρχ. Έ- 
ταιρείρ. Έξήτασε κυρίως διατί ό Βύρων ήγάπησε 
τήν Ελλάδα καί ήλθε νά άγωνισθή ύπέρ αυτής, 
ποιαν έπίδρασιν έσχον τά ποιήματά του, ή έλευσίς 
καί ό θάνατος καί ποιαν έπίδασιν έσχεν ή 'Ελλάς 
έπί τοΰ Βύρωνος. Συνεπέρανε ότι ' Ελλάς καί Βύρων 
οφείλουν πολλά άμοιβαίως.

— Έν τή Αιθούση τής Αρχαιολογικής ’Εταιρείας 
ύ διευθυντής τής Αγγλικής άρχ.* σχολής κ. Ούέις 
ώμίλησεν Αγγλιστί περί τού Άγγλου ποιητοΰ Ροΰ- 
περτ Μπρούκ δστις άπέθανε τφ 1915 έν ήλικίφ 28 
έτών κατά τόν πλοΰν έξωθεν τής Σκύρου, ένθα καί 
έτάφη. Ό Μπρούκ θεωρείται ώς ό μεγαλείτερο; τών 
Άγγλων ποιητών· έξέδωκε μίαν μόνον ποιητικήν 
συλλογήν, τής όποιας έκυκλοφόρησαν 100,0000 αντί
τυπα έντός ελάχιστων έτών. Έν Έλλάδι είνε άγνω
στος, καίτοι ήγάπησε τήν 'Ελλάδα, καί χάριν αύτής 
ερχόμενος ώς μαχητής άπέθανε καί κοιμάται ύπό τό 
χώμα της. Μια μετάφρασις τών έργων του επιβάλλεται. 
Ήδύνατο δέ ό «Παρνασσός» νά προκηρίξη διαγώ
νισμα πρός τούτο ή ό Άγγλο-Ελληνικός Σύνδεσμος.

— Έσυνεχίσθησαν καί έφέτος έν τφ ■ Παρνασσφ» 
αί κατά Πέμπτην διαλέξεις τής 'Εταιρείας τών Βυ
ζαντινών σπουδών, μετά προβολών φωτιινών εικόνων. 
ΙΙρώτος ώμίλησε, μετά προοίμιον τοΰ προέδρου Σεβ. 
Μητροπολίτου, ό έφορος τών Βυζ. Αρχαιοτήτων κ. 
Γ. Σωτηρίου καί τών Βυζαντινών ενδυμάτων καί τής 
εξωτερικής περιβολής τού ορθοδόξου Έλλ. κλήρου. 
Ό κ. Σωτηρίου φρονεί ότι πρέπει νά αλλαγή τό έν
δυμα τών ιερέων, ίσχυρισθείς ότι ή κατάργησις τήν 
καλυμαυχίου δέν είνε άντίθετος πρός τήν ιστορικήν 
παράδοσιν.

Κατά τήν δευτέραν διάλεξιν ό κ. Κ. Ράδος ώμί
λησε περί τών στρατειών τοΰ Αύτοκράτορος Ηρα
κλείου. Κατά τήν τρίτην, ό κ, Φαίδων Κουκουλές α
νέπτυξε λεπτομερώς τά τοΰ βίου τών 'Ελλήνων μονα
χών κατά τόν 1Β’ αιώνα έπί τή βάσει Ιστορικών μαρ
τυριών. Εκτός άλλων, άπέδειξεν ότι οί μοναχοί, καί 
αί μοναχοί άκόμη, έκείροντο τήν έποχήν έκείνην.

Κατά τήν τετάρτην διάλεξιν ό κ. Ν. Καλογερόπου- 
λος ώμίλησε περί τών μετά τήν άλωσιν Βυζαντινών 
ζωγράφων καί ίδίρ τών Κρητών καί κατά τήν πέμ- 
πτην ό παρεπιδημών Μητροπολίτης Σμύρνης κ, Χρυ
σόστομος περί τών επτά Εκκλησιών τής Άποκαλν- 
ψεως.

Κατά τήν έκτην δ κ. ’Αδαμάντιου περί τών άρι- 
στουργημάτων τής Βυζαντινής ύφαντουργικής. Κατά 
τήν έβδόμην ύ σεβ. Μητροπολίτη; περί τού σπηλαίου 
τής Βηθλεέμ καί τών περί αύτό άγώνων. Είς τά; 
κατόπιν διαλέξεις ώμίλησαν ό Ιατρός κ. Α. Κούζης 
περί τής περιθάλψεως καί νοσοκομείων κατά τούς 
Βυζ. χρόνους καί ίδίρ περί τών μοναστηριακών νο
σοκομείων ξενώνων κατά τόν 1Β' αιώνα, ό κ. Κ. 
Άμαντοε περί τοϋ ελληνισμού τής Μικρός Ασίας 
κατά τόν Μεσαίωνα καί ό ιατρός κ. Β Λαμπίκης 
περί τής ιατρικής κατά τούς Βυζ. χρόνους, ήτις ήτο 
εμπειρική

— Ό κ. Γ. Σωτηρίου έδωσε σειράν πέντε διαλέ
ξεων είς τήν Λέσχην τών ’Επιστημόνων περί τής Βυ
ζαντινής τέχνης καί τών Βυζαντ μνημείων.

— Έν τή σειρά τών διαλέξεων τής Πρακτικής 
Άρχ. σχολής ό κ. Κουρουνιώτης, ώμίλησε περί Περ
γάμου, ό κ. Αδαμάντιου περί τοΰ χαρακτήρας τής 
Βυζαντινής τέχνης, ό κ. Κεραμόπουλος περί τού άρ
χαίου Βίου, ό κ. Γ. Πολίτης κατόπιγ εισαγωγής είς 
τήν Ιστορίαν τής Τέχνης ήρχισε μαθήματα περί τής 
Μεσαιωνικής Αρχιτεκτονικής τής Δύσεως

— Έν συνεδρίρ τής Ιστορικής ’Εθνολογικής Ε
ταιρείας ό κ. Κ. Ράδος ώμίλησε περί τών σχέσεων 
τής Γαλλίας τοΰ Μεγ.Ναπολέοντος πρό; τήν Ελλάδα 
καί μετ’ αυτόν ό κ. Ντριώ περί τής έκατονταετηρί 
δος τοϋ Ναπολέοντος.

— Ό κ. Δοξιάδης ιατρός ώμίλησε περί τής Έλ- 
ληνίδος έν πολέμφ καί τών καθηκόντων της με ά 
τόν πόλεμον.

— Ό κ. Ίω. Κοκοτάκης γραμματεύς πρεσβείας 
ώμίλησεν είς τήν Λέσχην ιών Επιστημόνων περί 
διπλωματικών έθίμων έν Τουρκίφ κατά τόν Με
σαίωνα. ’Ανέφερε περιεργοτάτας πληροφορίας περί 
τής ύποδοχής τών πρέσβεων ύπό τών Σουλτάνων, 
περί τών έξευτελισμών καί φυ?πικίσεων τών Ευρω
παίων διπλωματών ύπό τών Βεζυρών, καί περί τής 
περιφήμου έθυμοτυπίας τοϋ σοφά.

— Ό βουλευτής κ. Λ. Καλβοκορέση; ώμίλησε είς 
τόν «Παρνασσόν» περί Βουλγαρίας καί Βουλγάρων, 
άναλύσας τόν χαρακτήρα τών Βουλγάρων καί αφη
γηθείς τά τής δράσεως τή; είς Σόφιαν σταλείσης 
έλλ. άποστολής, ής άπετέλει μέλος. Γήν διάλεξιν 
συνώδευον φωτεινά*, εικόνες.

— Ό νέος καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Κ. 
Δυοβουνιώτης έν τφ έναρκτηρίφ του λόγφ έπραγμα- 
τεύθη περί τής σχέσεως τής Άποκαλύψεω; πρό; τά 
πορίσματα τών έν Βαβυλωνία καί Ασσυρία άνα- 
σκαφών.

— Έξ άφορμής τής ύποβληθείση; είς τήν Βου
λήν προτάσεως τοΰ κ. Μπασιά περί ίσοπολιτείας 
τών δύο φύλων έδόθη σειρά διαλέξεων φεμινιστικ δν. 
Ώμίλησαν συνηγορήσαντε; όπως δοθή ψήφο; εί; τάς 
γυναίκας ή κ.11αρρέν είς τέσσαρας ομιλία;.«Τι ζητούν 
αί γυναίκες» είς τό Λύκειον, ό μαθηματικός κ. Ζερβό; 
είς τό Πάλλας. Ό καθηγητή; τή; νομικής κ. Τριαν- 
ταφυλλόπουλος είς τήν Αρχαιολογικήν ’Εταιρείαν 
ώμίλησε περί τής Οέσεως τής γυναικός είς τό σύγ
χρονον έλλ. Δίκαιον, έξήτασε τάς νομικός ανικανότη
τας αύτή:, κηρυχθείς ύπέρ τής ίσοπολιτείας τών φύ
λων έν τφ Δικαίφ. Είς τό Λύκειον ώμίλησαν ό τέως 
δικαστής έν Αίγύπτφ κ. Γ. Χοίδάς, έκθέσας τάς περί 
τοϋ ζητήματος γνώμας τών αρχαίων χρόνων καί 
άποφανθείς δτι ψήφος πρέπει νά ύοθή μόνον εις τάς 
γυναίκας τάς έχούσας ελεύθερον επάγγελμα (έπιστή- 
μονας, καλλιτέχνιδας καί υπαλλήλους) μή έχούσας 
οικογενειακός ύποχρεώσεις. Ό βουλευτής κ. Βασι- 
λακάκη; Ανέπτυξε τήν έξέλιξιν τής γυναικός διά 
μέσου τών αιώνων καί ό συνάδε φός του κ. Σοκόλης 

έξήρε τήν πολιτικήν δράσιν τή; γυναικός κατά τάς 
κρισιμωτέρας στιγμά; τή; εξελίξει»; τοΰ έλλ. πολι
τισμού. Ό κ. Δαμασκηνός πρώην είσαγγελεΰς άνέ- 
πτυξε διαφόρους διαφοράς μεταξύ άνδρός καί γυναι- 
κός είς τό Ποινικό.· Δίκαιον ύπέρ τοΰ πρώτου, καί 
ώμίλησε είδικώτερον διά τά κατά τής τιμής τής 
γυναικός έγκλήιιατα, υποστήριξα; άμα τήν τιμωρίαν 
τής άθετήσεως ΰ.τοσχέσεως γάμου.

ΧΥΜΜΙΚΤΑ
ΊΙ άγωνόδικος ’Επιτροπή τοΰ Άβερωφείου δι

αγωνισμού πρός σύνθεσιν τών στίχων τού ύμνου τής 
έκατονταετηρίδο; τής Εθνικής ΙΙαλλιγενεσίας 1821 
— 1921 άποτελουμένη έκ τών κ. κ. Σ. Μενάρδου 
Άρ. Κουρτίδου, καί Παύλου Νιρβάνα, ουδέν έκ τών 
ύποβληθέντων ύπερογδοήκοντα ποιημάτων έκρινεν 
άξιον βραβεύσει»;. Κατόπιν τούτου ό διαγωνισμός 
επαναλαμβάνεται ύπό τούς αύτοΰ; όρους, τασσομέ 
νης προθεσμίας μέχρι τής 1ης Μαίου 1920.

— Άπέθανεν έν Άθήναις ό Νικόλαος Μαντζαβϊ 
νος, ασχοληθείς είς νομικά; καί φιλολογικός μελέτα: 
δημοσιεύσω; κατά τήν νεότητά του άξια λόγου ήθο- 
γραφικά έργα καί λογογραφικά είς ημερολόγια καί 
περιοδικά

- Τό Γαλλικόν ’ ϊ'ποι ργεϊον τών Καλών τεχνών 
άτένειμεν είς τήν κ. Νίναν Φωκά καί τόν κ Κιμ. 
Τριανταφύλλου τό παράσημον Palmes <Γ Officiet 
d’ Academie-

— Άπέθανεν έν Κιί.ρφ ύ ιατρός Γ Κωνσταντι 
νίδης, δστις ύπό τό όνομα Γιάννης Σκληρός είχεν 
έκδώση τό «Κοινωνικόν μας ζήτημα» καί τά «Σύγ
χρονα προβλήματα τοΰ Ελληνισμού».

— Εις δύο φύλλα τή; «Νέας Ελλάδος» ό έν Μα
δρίτη δημοσιογράφος κ Κώστα; Ούράνης έδημο- 
σίευσε μελέτην περί τοΰ έργου τοΰ Θεοτοκοπούλου.

— Άπέθανεν έν Κων)πόλει ένθα είχε μεταβή 
ηγούμενος χορωδίας ό μουσουργός Νικόλαος Κόκκι
νος προσβληθείς έκ γρίππης Γνήσιο; λαϊκός συνθέ
τη:, αύτοδίδακτος έτονισεν άσματα αισθηματικά γενό 
μένα δημοφιλή, έξ ών γνωστότερα τό «Τσοπανό
πουλο», «Τρυγώνα ή περήφανη», «Λεβεντιά κα
μαρωτή» «ΊΙ άπονιά.» «ΙΙάμε στά ξένα». Ό Κόκ
κινο; ήτο πεντηκοντούτης, άφίνει δε τρία μελοδραμα
τικά έργα, άγνωστα είσέτι. Ό νεκρό; τοΰ μουσικο
συνθέτου μεταφερθείς έκηδεύθη έν Άθήναις.
— Άπέθανεν έν ΙΙειραιεϊ ό γνωστό; διηγηματογρά- 
φο; Αγαθοκλής Κωνσταντινίδης. Έγεννήθη έν Σύρφ 
τφ 1855, διέμεινεν έπ* άρκετόν ώς εμπορευόμενο: 
έν Ρωσσία, έπιδοθεί; άμα είς μεταφράσει; λίαν έπι · 
τυχεϊς τών καλλίτερων Ρωσσικών έργων, διηγημάτων 
καί δραμάτων. Πρό έτών έγκατεσιάθη έν Πειραιεΐ. 
διορισθεί; ύποπρόξενος τής Ρωσσίας. Τφ 1900 έξέ
δωκε τόμον πρωτοτύπων «Διηγημάτων», δώδεκα έν 
δλφ, έμπνευσμένων κυρίως έκ τής νησιωτικής ζωής, 
κριθέντα δ’ εύμενώς διά τήν απλότητα τοΰ ύφους 
καί τήν περιγραφικότητα. Άργότερον δ’ έδημοσίευσε 
καί άλλα εί: τήν « Εστίαν», είς περιοδικά καί είς τό 
ΊΙμερολόγιον Σκόκου. Μετέφρασε έκ τοΰ Ι’ωοσικοΰ 
τό ■ Κράτος τοΰ Ζόφου» τοΰ Τολστόη, τόν «’Επιθεω
ρητήν» τού Γόγολ, πολλά διηγήματα τοΰ Τσέχωφ 
έν οίς τόν «Βυσινόκκηπον» καί τόν «Γλάρον», έργα 
τού I Ιοΰσκιν καί τοΰ Λερμοντώφ. Πρό καιρού είχεν 
άποστείλη πρός τήν «ΙΙινακοθήκην» ής ήτο άπό τή; 
έκδόσεως τη; ύποστηρικτής, μετάφρασιν ήν άτυχώς 
έχομεν άκόμη άδημοσίευτον, έλλείψει χώρου. Ό θά
νατό; του έπελθών κατόπιν χρονίου νοσήματος κατέ- 
θλιψε τού; έκτιμήσαντας αύτόν διά τήν αγαθότητα 
τή; ψυχής καί τήν ευγένειαν τού χαρακτήοος.

— Άπέθανεν ό γνωστότατος συγγραφεύς πλείστων
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διδακτικών βιβλίων καί νομικών διατριβών,ένοΐς καί 
περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, Θεόδωρο; Άποστολό- 
πουλος. Έπί τινα χρόνον έξεδιδε τόν «Βιομήχανον» 
ον συνέτασσεν έξ δλοκλήρου μετά πολλής παρρησίας.
Ητο διδάκτωρ τής φιλολογίας καί τής Νομικής- 

πρός τούτοι; δέ διευθυντής μεγάλου τυπογραφείου.
— ’Απέθανεν είς τήν ακμήν τή; ανδρικής ηλικίας, 

μετά μακράν νόσον, ό δημοσιογράφος Τίμος ΙΙαπα- 
μιχαήλ. διεκρίθη διά τήν εύφυίαν, πρωτοτυπίαν καί 
χάριν τών χρονογραφημάτων, ιϊιινα έδημοσίευσε ύπο- 
γραφόμενος Τ·ήλ καί Ζιζάνιου. Συνειργάσθη είς τό 
<Σκρίπ>, τόν «Χρόνον», τήν «Πατρίδα» καί τόν 
• Βαλκανικόν Ταχυδρόμον». ’Αθηναίος τό ΰφος καί 
ιήν ψυχήν, ήτο κυρίως εύθυμογράφο;, εΐρων χωρίς 
κακίαν, ούδ’ έκτρεπόμενο; ποτέ είς χυδαιότητα. 
Είχεν συνεργασθή είς θεατρικά; έπιθεωρήοεις άνω- 
νύμως, έγραψε δέ καί θεατρικόν έργον, άλλά δέν 
έπρόφθασε νά το ΐδη παίζόμενοι·. Ήτο τύπος άγ.ι- 
Οοΰ καί άφοσιωμένου είς τό επάγγελμα του δημο
σιογράφου Ή «Ένωσις τών Συντακτών» κατέθεσε 
στέφανον.

— Άπέθανε ό δημοσιογράφος Τίμος Δεπάστας, 
συγγραφεύς τοϋ περιλάλητου «Τζιώτικου Ι’αβαϊσιοϋ». 
Δράσας ώς έφεδρος αξιωματικός κατά τά Νοεμβριανά 
είχεν έπικηρυχθή.

— ’Απέθανεν ό αρχιμανδρίτη; καί ίεροκήρυξ Διο
νύσιος Φαραζουλής διακριθεί; έπί εύγλωττίφ. Γεν
νηθείς έν Λΐγίφ τφ 1885. έσπούδασεν έξ άκατανι- 
κήτου κλίσεως θεολογίαν. Έκήρυξεν είς τούς ναούς 
τοΰ Άγ. Γεωργίου, τής Ζωοδόχου Πηγής, διορισθείς 
έσχάτω- ίεροκήρυξ τοΰ Μητροπολιτικοΰ ναού. Είς τό 
κήρυγμα του συνέρρεον πλήθη πιστών, διό καί ή 
κηδεία του άπέβη λαϊκόν προσκύνημα. Λόγον έξε- 
φώνησεν ό Σεβ. Μητροπολίτης. Ό Φαραζουλής είχε 
συνεργασθή καί είς έκκλ. περιοδικά.

— ’Απέθανεν έκ γρίππης δ έκ τών πρωταγωνι
στών τοϋ θιάσου τοΰ Ωδείου Γεώργιος Τσιτσιλιά- 
νος. Έν Εύρώπη ήσχολήθη είς μουσικά; καί θεα
τρικά; σπουδάς, έπανελθιον δ’ έλαβε μέρος είς πα
ραστάσεις τοϋ 'Ομίλου τών 'Ερασιτεχνών. Άπετέ- 
λεσε κατόπιν τόν πυρήνα τοΰ θιάσου τοΰ ’Ωδείου, 
καί τήν εύγενεστέραν αύτοΰ φυσιογνωμίαν. Μέ ένα 
ύφος, κουραστικόν, μέ φωνήν υποβλητικήν, πένθιμον, 
όμοιάζουσαν κάπως τήν τοΰ διδασκάλου του κ. Οι
κονόμου, ήτο πάντοτε κάτοχος τοΰ ρόλου του. Αγα
θός καί ευγενικός, ήτο συμπαθέστατος παρά τή 'Αθη
ναϊκή κοινωνίρ.

— ’Απέθανεν δ έπίτιμος καθηγητή; τής φιλοσο
φική; σχολής Δημ. Ιίατσόπουλος. Κατήγετο έξ Άν- 
δριτσαίνης, καί έσπούδασεν έν Γερμανίρ. Διωρίσθη 
καθηγητής έν τφ Πανεπιστημίφ τής Γενική; ιστο
ρίας τφ 1880. Μετά δύο έτη άπελύθη. άναδιορι- 
σθείς τφ 1890 Τφ 19 10 έγένετο έπίτιμος καθηγητής. 
"Εγραψε Μεσαιωνικόν μελέτημα «Φράγκοι καί Βυ
ζάντιον» καί εγχειρίδια Έλλ. 'Ρωμαϊκής καί νεωτέ- 
ρας Ιστορίας.

— Άφίχθη έκ Παρισίων μετά διαμονήν 16 έτών 
έν Ι'αλλίρ ό νέος καθηγητής τοΰ Ωδείου ’Αθηνών 
τών άνιοτέρων θεωρητικών μαθημάτων καί τής ιστο
ρίας τής Μουσικής κ. Μάριος Βάρβογλης, γνωστός 
έκ τών έργων του άτινα έπαίχθησαν έν Γαλλία καί 
Γερμανίρ. Προσεχώς Οά παρασταθή είς 'Αθήνας τό 
'Ελληνικόν μελόδραμά του «Άγια Βαρβάρα».

— Εί« τό Παρίσι έδωσε συναυλίαν ή δ. Λ. Ευ
λαμπίου είς τήν αίθουσαν ’Εράρ. "Επαιξε εκτός άλ
λων, τοΰ Μπάχ δύο Preludes, τήν Άπασιονάταν τοΰ 
Μπετόβεν καί τοΰ Σοπέν τήν Berceuse,τό Valse είς 
uii niineur καί τό Σκέρτζο.

ΤΕΛΟΣ TOY I Θ'. ΤΟΜΟΥ

— Πρόεδρο; τοϋ «Παρνασσού» έξελέγη διά ψή
φων 55 ό κ Ν Πολίτη; καθηγητής τοΰ Πανεπιστη- 
μίου.

— Κατά τό άρξάμενον έτος συμπληρούνται αί 
πεντηκ «νταετηρίδες τή; φιλολογική; δράσεως τών 
κ κ. Τ ’Αμτελά καί Δ. Γρ. Καμπούρογλου καί ή 
τριακοντ ιετηρί; τοϋ κ Ξενοπούλου. Οί έορτάζοντε; 
δέν θά μισηθούν τόν κ "Αννινον, συνεπώς δέν Οά 
γίνη θόρυβος.

— "Εληξε ή προΟεσμίτ. τής υποβολής ποιηιστων 
είς τόν Φιλαδέλφειον διαγωνισμόν. ΎπεβλήΟησαν 
17 συλλογαί, όσα ακριβώς καί πέρυσι. Ή κριτική 
’Επιτροπή άτοτελεΐται άπό τούς κ. κ Δροσίνην, 
ΙΙωπ καί Άλ. Φιλαδελφέα, υίόν τοϋ αγωνοθέτου Τό 
βραβεϊον δισχιλιόδραχμον

Ό κ Γεννάδιος πρεσβευτής έν Λονδίνφ άπέστειλε 
είς τήν Ιστορικήν καί εθνολογικήν εταιρείαν δωρεάν 
έκ. σπανίων βιβλίων καί 300 χαλκογραφιών άναγομέ- 
νων είς τήν πρό τής Άλώσεως τής Κ)πόλεως ιστο
ρίαν.

— ’Απέθανεν έν Άθήναις δ φιλόλογος Γεώργιος 
Ζηκίδης, καθηγητής τών ελληνικών, συγγραφεύς δι
δακτικών βιβλίων καί ιδία συνοπτικών Λεξικών. 
Γεννηθείς τφ 1850 έν Ζαγορίφ, έδίδαξε τά έλλ. 
γράμματα έφ’ ικανά έτη είς διάφορα σχολεία τή; 
Ηπείρου καί Μακεδονίας, καί κατόπιν αριστούχος 
διδάκτωρ γενόμενος τής φιλολογίας, είς γυμνάσια 
τού έλευθέρου Κράτους. Είνε γνωστά τά έργα του 
Λεξικόν ορθογραφικόν, Λεξικόν τών ρημάτων τής 
άττικής πεζογραφικής διαλέκτου, έκδόσεις μετά 
κριτικών σχολίων αρχαίων συγγραφέων κλπ. Άφίνει 
χειρόγραφα συγγράμματα ανέκδοτα ούζ ολίγα, έν 
ο’ς Λεξικόν τών ομηρικών ρημάτων, Λεξικόν προση · 
γορικών, Λεξικόν 5,5'10 αρχαίων έλλ λέξεων άκατα- 
χωρίστων έν τοϊς έλλ. Λεξικοϊς, συλλογήν αρχαίων 
παροιμιών κλπ.

— Ό κ. Λάππας συνοδευόμτνος ύπό τών κ. κ. 
I. Άγγελοπούλου, Σ. Φαραντάτου καί Άχ. Παπαδη- 
μητρ ου έδωσε συναυλίας είς Σμύρνην καί Κ)πολιν. 
Ό κ. Λάππας δέν εύρε έκεϊ τάς έπιτυχίας τών 

’Αθηνών. Τό κοινόν υπήρξε έπιφυλακτικόν, ή δέ 
κριτική εύρεν υπερβολικούς τούς ’Αθηναίους.

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Έν τφ Έλλην. Ώδείφ έδωσε συναυλίαν δ Ρώσσος 
λυρικός υψίφωνος τής αύτοκρατορικής όπερας τής 
Μόσχας κ. ’Ιωσήφ Μπρόμπροβιτς. Έτραγούδησε κυ
ρίως Ρώσσων συνθετών, τοΰ Γκρετσανίνωφ καί τοΰ 
Τσαϊκόφσκη, τραγούδια, έπιδείξεις φωνήν ομαλήν 
καί ίσχυράν, ΰστεροΰσ ιν κάπως είς θερμότητα καί 
έκφρασιν. Η δ. ΙΙανά έπαιξε μίαν Ballade τοΰ Σο
πέν καί τήν Polonaise τοΰ Λίστ. Ένεφανίσθη καί 
δευτέραν φοράν έν συναυλίρ δοθείση μετά τοΰ κ. Μπο- 
ρισώφ.

— Ενδιαφέρουσα ύπήρξεν ή συναυλία Μουσικής 
δωματίου Μπορισσώφ —Μητροπούλου. Ό Ρώσσος 
βιολιστής άπέδειξεν ότι δέν είνε μόνον βιρτούζος, 
άλλά καί άριστος ερμηνευτής. Μολονότι τό πρόγραμμα 
δέν περιείχε κλασικούς, άπαιτοΰντας μεγάλην άντίλη- 
ψιν, ή άπόδοσις καί τών έμπνεύσεων νεωτέρων μου
σουργών ήρεσεν έξαιρετίκώς. Έπαίχθησαν τρεις σο
νάτες μία τοΰ Νικολάϊεφ πολύ μελωδική, άλλη σονάτα 
πλήρης ζωηρός έκφράσεως τοΰ κ. Μαρσίκ καί μία τοΰ 
Ντεμπυσσύ —ή καλλιτέρα όλων—ήτις παρ’δλας τάς 
τεχνικός δυσκολίας, άπεδόθη άπό τούς δύο, ανταξίους 
άλλήλων, έκτελεστάς μέ τόν άρμόζοντα χρωματισμόν 
καί πολλήν λεπτότητα 

τοαγουδιών, χωρίς όμως νά εύρίσκωμεν δικ-ιιολογη- 
ιιένην τήν έπίΰεσιν τού μεταφραστοΰ καθ όλων των 
προγενεστέρων μεταφράσεων. Ή άλλη εΐνε μεταφρα- 
σις τοϋ κ Κ. θεοτόκη τοΰ « Έρμάννου κα. άω- 
ροθτας.· τού Γκαϊτε μέ όκτω εικόνας του ,ωγράφου 
φόν Ράμπεογ.
Ιίεριοόικ.ϊ καί Έ<»ηηερί*·ες

«'ΒΗηνική Ζωή» Δεκαπενθήμερον εικονογραφη
μένου περιοδικόν. Διευθυντής X. Λίπιτσίδης- Πβ- 
ριε/όιιενα φιλολογικά καί καλλιτεχνικά.

.’Άνθοωπότης». Μηνιαϊον εΐκονογραφημενον πε
ριοδικόν, υκδιδόμενον εί; μέγα βχήμα, ύπό τοϋ κ. Δ. 
Γίιάθ.ι όργανοντής Ανθρωπιστική; και Κοινωνι- 

στίκής κινήσεως ώ; καί τή; δημιουργία; εις τα γράμ
ματα, τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας.

Έπανελήφθη ϋπό τού καθηγητού κ. Σπ. ΙΙαπ.ι- 
νι»·ολά.»νή έκδοσις ιής « ΈΛ.στημονικρς Ήχους, 
μετά μακράν διακοπήν. Εΐνε περιοδικόν ασχολούμε
νοι- άποκλειστικώς είς τάς φυσικά; έπιστήμας-

«Έ, ημερίς τοϋ Χοηιιαιιστηοίου·. Καθημερινή 
οικονομολογική καί πολιτική. Διευθυντής Ν. II- 1γ· 
■γλέάιις. _ .«Ι ά Νιάτα» μηνιαϊον λογοτεχνικού περιοδικόν 
έκδιδόμενον έν Μιτυλήνη.

«Άττι.-ΐΊ αίγλη·. ' Εβδομαδιαίου περιοδικόν 
μέ ϋλην δυναμένην νά άναγνωσθή άκινδύνω; υπο 
τής νεολαίας. , ,

<·Ι.ξο-ίι» Περιοδικόν εβδομαδιαίου ασχοϊΌυμε- 
νον είς τήν μελέτην τή; φύσεω;, .ιέ σκοπόν να εμ- 
πνεύοη τήν πρό; αύτήν άγάπην. "Υλη τερπνή, διδα
κτική, Αποτελούσα άντίθεσιν εί; τα επιλήψιμου 
ηθική; δημοσιεύματα τών άλλων εβδομαδιαίων περιο
δικών. . , ,

«L' Ο r i e n I i 11 u s t r e · έκδιδόμενον κατα 
δεκαπενθιίαερον εί; Παρισίους. Είς τό τελευταίου 
φύλλον δημοσιεύεται Ιστορική μελέτη τοϋ κ. Ζερβού 
περί τής τέχνης καί τοΰ πολιτισμού τή; 1‘οδου μετά 
πολλών εικόνων τών περιφήμων Ροδιακων αγγείων. 
Διευθυντής ό κ. De Hochepied, ό παλαιός γνώρι
μο; τών ’Αθηνών ύπό τό ψευδώνυμον Jean Dargos 
πραγματευόμενος τά Ελληνικά ζητήματα.

·’Εθνικός όοηγδςτΛζ Ίαγάλης ΈλΧάοος» . 
Έκδόται Γ. 1. καί Δ. Π. Βασ^άδη;,
έν Άθήναις. Τό α' τεύχος έκ 32 σελ. είς μεμα σχήμα 
περιλαμβάνει τήν Βέρροιαν, τήν Κόκκοβαν καί ενα 
Μακεδονικόν Παραμύθι.

« Λογοτε -.νϊα ·. Δεκαπενθήκερον φιλολογικοί· και 
κριτικόν περιοδικόν. Διευθυντής Λέων. Παυλίδης 
’Εκαστον τεύχος άτοτελεΐται άπό θI δίστηλους σε. 
λίδας. Συνεργάται, γνωστοί λογογράφοι καί ποιηται .

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι

Τήν (>ην έλευσομένου μηνός Μαρτίου ε. έ. 
ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 12ην τή; μεσημ
βρίας ένεργηθήσεται έν τφ Δημαρχείφ μειο
δοτική δημοπρασία διά τήν προμήθειαν και 
μεταφοράν πεντήκοντα τόνναιν άκαθαρτου πε
τρελαίου διά τήν κίνησιν τών έν ΙΙατησιοις μι
σθωμένων παρά τοΰ Δήμου άντλητικών εγκα
ταστάσεων.

Τών ίίρων τής ταύταρίθμου πλήρους διακη- 
ρυξεω; ημών μετά συγγραφής υποχρεώσεων, 
δύνανται νάλάβωσι γνώσιν οί βου/.ομενοι προ- 
σεοχόμενοι εις τό έπί τών υδραυλικών τμήμα 
τοΰ Δήμου. ,

Έν Άθήναις τή 2/
Ό Δήμαρχος ΣΠ. ΙΙΑΊ-Η-

Νεαι Εκλοεειε
Γ.ιλατεία; Καζαντζάκη *Ο Άρχοντας. <5 Μαυρ.α- 

κι’ ή άδελφή του». Δράμα είς μιαν πρα,ιν και 
«εις εικόνα;, εί; στίχους ένδεκασυλλάβου,. Ειε- 
«εύσθη έκ. τοΰ γνωστού δημοτικού τραγουδιού «Ιο 
' ,ί-,η,ια τοΰ Μαυριαιοΰ» άνήκοντος εί; τον Ακριτι- 
«όν κύκλον, καί τό όποιον εχρησιμβυσεν εις τον κ. 
Ποριώτην ώς βάσις τής τραγωδία; του Ροδοπη.

Ή κ. Καζαντζάκη έπεξειγάσθη διαφορετικά την 
,'πόθεσιν διά νά δώση κάθαρσιν σύμφωνον πρ·; την 
Ιδέαν ότι ή γυναίκα εύκολα γελιέται δια το χρήμα 
vUi διά τόν έρωτα. Ή συγγραφεύς μεταχειρίζεται 
μερικούς λεκτικοί·; τύπους αντιαισθητικό.·;,οι οποίοι 
ζημιώνουν οπωσδήποτε τό έργον της.

Ό ακαταπόνητος Ιστοριογράφος, λάτρη; και.,.εςε- 
οεινητής τή; ’Αττική;, ό δημοσιεύσας είς την . Ε- 
Οτίαν» σειράν Ιστορικών δημοσιευμάτων, ω; >να- 
δρομάρηςκ.Α. Γρ. Καμπούρογλου; συνεκεντρωσε την 
έργασίαν του, ήν ήμπορεϊ τις νά εκτίμηση ηδη πε
ρισσότερον. Σύντομα, μέ τό άπλοϋν και ελκυστικόν 
Αφηγηματικόν ΰ·ρος ό συγγραφεύςδιατυπώνει γνωμας, 
έκθέτει εντυπώσει;, δίδει περιγραφής, διηγείται 
θρύλλους τών ώραιοτέρων καί πλέον ένδιαφερουσων 
τοποθεσιών τή; ’Αττικής. Όλη ή παλαια και χα- 
ρίεσσα Ιστορία τή; πολυύμν ητου γης ζωντανεύει κα α 
τάς ποικίλας εθνικός της μορφά; εις σε/.ιδαςπαΛ- 
λομένας άπό ενδιαφέρον καί στοργήν και φωτι,ομε- 
νας άπό μίαν εύσυνείδητον και επιμελή γνωσιν. Η 
έκδοσις οφείλεται εις τόν κ. Ζηκάκην, δστις δια των 
ίκδόσεών του πλουτίζει μέ άξια λόγου έργα την νεω- 
τέραν φιλολογίαν μας.

Έξεδόθη καί έν ίδιαιτέρφ φυλλαδίφ ή έν τή " Α
θήνα· δημοσιετθεϊσα άπάντησις τού καθηγητοι· κ. 
Γ. Χατξιδάκη εί; τούς ’Ανώτερους έπόπτας 
Δελμοϋζον καί Γριανταφυλλίδην, είς τας υπ αυτών 
διατυπωθείσας κατ’ αύτοΰ επικρίσεις. ΊΙ άπάντησις 
τοΰ διαπρεπούς καθηγητού άνασκευάζει και καταρρί
πτει τά σαθρά έπιχειρήματά των.

Όέφέτηςκ. ΊΙο. Κνρτακόπουλος έξέδωκε την 
έν τφ Παρνασσφ γενομένην πρό έτους ανακοινωσιν 
του περί τών λόγων καί τών συνεπειών του Λιαζυ- 
ν,'ον, άπό άπόψεως νομοθετικής. Έρευνα παντα τα 
σχετικά ζητήματα μετ’ έμβριθείας, συνοδεύεται δε η 
μελέτη άπο πυκνάςδιαφωτιστικάς υποσημειώσεις. Ιο 
ζήτημα είνε δυσχερέστατου, ή συμβολή δε του έγκρι
του δικαστοϋ προκειμένου νά μεταρρυθμισθωσι τα 
περί διαζυγίου καί παρ’ ήμϊν, είνε πολύτιμος. Ο 
συγγραφεύς προβλέπει μεγάλην έν τφ μελλοντι την 
πρός διάζευξιν έλευΟερίαν.

Ό νεαρό; δημοσιογράφος κ. Ιί. Φαλτάϊτς. ο- 
στις ένεφανίσθη τό πρώτον μέ τον «Θάνατον της α
δελφής του· έξέδωκε είς όλιγοσέλιδον τεΰχο; περι
γραφήν τής Ναυμαχίας τήί ή* ·γ*θ1Ι^° ·ου'
θησεν <ί>ς ασυρματιστής τοΰ «Άβερωφ». Η αφηγη- 
σις τής ένδοξου ναυμαχίας εΐνε πολύ παραστατική και 
άκριβής. Έκφεύγει τών ορίων τοϋ ιστορικού διηγή
ματος, μολονότι δ συγ·/ραφεύς .ραίνεται φρονων το 
εναντίον, καί εΐνε μάλλον δημοσιογραφικά! εντυπώ
σει; άλλά πολύ ένδιαφέρουσαι καί με ίκανα χαρί
σματα ϋφους συγγραφικού

Αί έκδόσεις τοΰ βιβλιοπωλείου Γ. Β.ιόι- 
λείου έπλουτίθησαν μέ δύο άξίας λόγου^ έμμε
τρου; μεταφράσεις. Μία εΐνε τού Λυο.κοΓ· ’Ιντεβ; 
«έδ.ου τοϋ Χ<·ϊνε ύπό τοΰ κ. Κονκοθλα, άρκετά 
πιστή καί ολοκλήρου τής σειράς τών περίφημων
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TO ΑΑΧΕΙΟΦΟΡΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΑΛΑΠΟΣ

300, 000, 000
S— «8 Απριλίου 1920

Παρέχει εις τους όμ,ολογιούχους του κατά όμ.ολογίαν.

ί ’ ’
I

Ιον.— Τόκον 10 δραχμών έ-ησίως. 2ον.— Δώρον έ©* άπαζ 100 δραχμών 
3ον.— Λαχεϊον μέ μέγαν έτήσιον λαχνόν 1.000.000 δραχμών-και 74 άλλου 

μικρότερους 200.000 —10.000 δραχμών.
4ον.— Απαλλαγήν άπό τοϋ φόρου εισοδήματος καϊ τών τελών τοϋ χαρτοσήμου.

ΆποτελεΣ συνεπώς καθήκον πρός τόν εαυτόν μ.ας και τό μ,έλ* 
λον τών παιδιών μ,ας ή αγορά όμ,ολογιών τοϋ νέου 
δανείου.

jί 
! Τ'κδϊδεται διά νά χρ^σεμ.εΰβν} και διά νά συντελέσν] :

ίον.— Είς την κάλυψιν τών δαπανών διά τόν διπλασιασμόν τής Ελλάδος. 
2ον.— Είς τήν καλλιέργειαν τών νέων πλουτοφόρων πηγών τοΰ Κράτους. 
3ον.— Εις τήν άπορρόφησιν τοϋ περισσεύοντος χαρτονομίσματος.
4ον.— Εϊς τήν ϋποτίμησιν όλων τών βιωτικών μέσων καί ειδών.

Τό τίμ,ημ,α τών ύμ-ολογιών καταβάλλεται εις τρεΣς δόσεις.

Λ', δόσις δρ. ΙΟΟ— ■*’. δόσις δρ. £>Ο—Γ'. δόσις δρ. 4Ϊ5»


