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— "Εν Χίο» έγένοντο άνασκαφαι ύ.τό τήν έποπτείαν 
τοΰ κ. Κουρουνιώτου. Άνεσκάφη )ή πρό εκατονταε
τίας καταστραφεϊσα πόλις, εύρεδέντων Ικανών οικη
μάτων τοϋ 1822 μετά σκαλιστών ήιιικαϋστων ιερών 
εικόνων. Τό Δημοτικόν συμβούλιον Χίου άπεφάσισε 
νά καταβάλη τάς δαπάνα; πρός άποκάλυψιν όλοκλή- 
ρου τής καείσης συνοικίας, δτε θά έμφανισθή μία 
νέα Πομπηία.

— Ύπό τοΰ έν ΙΙάτραις έφορου κ. Κυπαρίσση ά- 
νευρέθη εξς τόν δήμον Φαρρών σπουδαιότατον Μυ
κηναϊκόν νεκροταφεϊον.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σολωμοΰ (Συ
νέχεια). Μετάφρασις Σ. Δε - Βιάζη.

Ή ξένη πνευματική κίνησις.
Σημειώσεις ένδς μηνάς, ύπό Δάφνιδος 
’Αντίλαλοι, ύπό Άλιέως.
Τά 'Αθηναϊκά Φέατρα ύπδ Κ.
Γράμματα καί Τέ/ναι. (ΕΙκαστιχαΙ τέχναι.— 

Μουσική - Σύμμικτα).
Τά έργα τοϋ Μητσάκη

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Είς τήν Νέαν Άγχίαλον ϋ.του υπήρχε- κατά τούς 
Ομηρικούς χρόνους ή πόλις Πύρασος κατά δέ τούς 

Μακεδονικούς αί ΦΟιώτιδε; Θήβαι πόλις εμπορική, 
έγένοντο άνασκαφαι ύπό τοϋ έπιμελητοΰ τών αρχαιο
τήτων κ. Ν. Γιαννοπούλου, αΐτινες έφεραν εις φώς 
ευρήματα τοϋ Ε’ καί ΣΤ: μ X. αίώνος, άποδεικνύ- 
οντα ότι αί Φθιώτιδες Θήβαι ήσαν σπουδαιότατον 
καλλιτεχνικόν κέντρον. ΕύρέΟησαν τά θεμέλια δύο 
χριστιανικών ναών, έξ ών ό βΤς εΐνε τρίκλιτος μέ 
πλουσίαν βασιλικήν, ό δέ έτερος ομοιάζει πρός τόν 
ναόν τήςΖ Άγιας Σοφίας έν Θεσσαλονίκη, δέν άπε- 
καλύφάη δμως άκόμη έξ δλοκλήρου. Εύρέάησαν έκτος 
τών θεμελίων καί πλεΐστα αρχιτεκτονικά μέλη τών 
ναών, οίον βάσεις, σώματα καί κεφαλαί κιόνων καλ 
λίστης τέχνης, γλυπτά μέ Οαυμάοια κοσμήιιατα λεπτό
τατη; εργασίας, ψηφιδωτά δάπεδα, οκτώ έπιγραφαϊ, 
επιθήματα παραθύρων, λεκάνη, ύδραγωγείον, χριστια
νικοί τάφοι καί άλλα πολλά.

— Ύπό τοΰ δουκός τοΰ Λουμπά διετέθησαν έτεροι 
15,000 φρ. πρός έξακολούδησιν τών έν Δήλφ άνα- 
σκαφών ύπό τής Γαλλικής άρχ. σχολής.

— Διωρίσθη έπιμελητής τών αρχαιοτήτων ό κ. Ν. 
Λάσκαρης.

— Έν Θεσσαλονίκη άνευρέθη μέγας Βυζαντινός 
ναός, ώς καί πλάκες ενεπίγραφοι καί τινες σκελετοί. 
Τό δάπεδον τοΰ ναοΰ διατηρείται άνέπαφον.

— Άνασκαφαι ένεργοϋνται είς Καίλάρια καί Κο
ζάνην ύπό τοϋ εφόρου κ. Κεραμοπούλου.

Μουσικοί Άκόμη έξ ακολουθεί ό διωγμός τοΰ σ 
τυχοΰς Βάγνερ έν Γαί.λίρ. Ό υπουργός τής Παιδείας 
δέν έπετρεψεν είς τήν Όπεραν νά παίξη Βαγνέρεια 
έργα.

ά. Π.— Ό Κλεμανσώ υπήρξε ιατρός. Ό Λσϋδ 
Τζώρτζ ήτο άλλοτε μουσικός. Είχεν ήχηράν φωνήν 
τενόρου.

-4- — Κατά τά έφετεινά αποτελέσματα τοΰ Ωδείου 
Αθηνών έλαβον άπολυτήριον δίπλωμα σολίστ μετά 
χρυσού μεταλλίου ό κ. Ν. Σκαλκώτας (βιολί) ή κ. Μ. 
Τριανταφύλλου (τιόνο). Μετ’ αργυρού μεταλλίου ό 
κ. Λ. Σκόκος καί ή δ. Αλ Πίστη είς τό πιάνο καί 
δ. Μ. Λαλαούνη είς τό άσμα. Μετά χαλκού μεταλ
λίου ή δ. Μ. Στερογιάννη (βιολί) καί Κ. Μυλωνάς 
(άσμα). ’Επίσης έλαβον δίπλωμα ό κ. Βρυωνίδης 
(Βυζαντινή μουσική) καί έκ τής Δραματικής σχολής 
αί δ. Μπατιστάτου, Μαρ. Μπενή Ψάλτη καί ό κ. 
Βρασιβανόπουλος. Έξ αυτών ό κ. Σκόκος καί ή δ. 
Λαλαούνη θεωρήσαντες εαυτούς άδικηθέντας δέν βόέ 
χθησαν τό μετάλλιον έχοντες αξιώσεις δια τό χρυσοΰν

Είς δέ τό ‘Ελληνικόν Ώδεΐον έλαβον δίπλωμα μετ’ 
αριστείου έξαιρετικής ιδιοφυίας ό κ. Ξηρέλλης (άσμα) 
αί δ. Τ. Καστριώτου καί Κ. Σταματοπούλου (πιάνο). 
Χρ. Κυριαζή καί Σ. Κινοπούλου (άσμα). ’Επίσης έ
λαβον δίπλωμα αί δ. Ε. Τσιλιμίγκρα (πιάνο), Μ. 
Μόρη, Λ. Φαρχακίδου, Ε. Καλοειδά είς τό άσμα, 
πτυχίον δέ ένοργανώσεως πνευστών οργάνων ό κ. Σ. 
Κρητικός.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ *■  χ· ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

*) Δίδομεν τέλος εί; τά; μεταφράσει; μέ τέσσαρα 
αποσπάσματα ώ» τό πρώτον υπάρχει εί; τήν έκδοσιν 
Πολυλά—Κουρτάνου. τά δέ άλλα τρία τά έχομεν 
ημείς εύρη άνέκδοτα καί έδημοσιεϋσαμεν εί; τήν έκ- 
δοσίν μας Ό Σολωμός κατεγίνέτο είς ποίημα περι- 
γραφον τήν καταστασιν τοΰ Έλλην. έθνους μέ τόν 
τίτλον «Carmen Seculare» ουτινος ό Πολυλά; έδη
μοσίευσε άποσπάσματα. ’Επειδή τό τρίτον Απόσπασμα 
ομοιάζει μέ τό ιταλικόν απόσπασμα «Το μυστικόν 
δΜρον* φαίνεται ότι ό Ποιητής έγραψε τό «Car- 
meu Seenlare· καί είς τά; δύο γλώσσας.

0Ε καθυστερούν τες βίαέτι τήν συνδρομήν 
των παρακαλοΟνται δπως όσον τό δυνατόν 
ταχύτερον άποστείλωσιν αύτήν πρός τήν 
Διεύθυνσ-.ν, διότι άλλως θ-α διακοπή ή 
αποστολή τοϋ φύλλου όριοτικώς.

— Τό παρόν τεύχος έκδοθέν περί τά τέλη 
Σεπτεμβρίου, περιέλαβε χάριν ενημερότητος 
τήν κίνησιν καί τοΰ μηνός αύτοΰ.

— Είς τό νέον βιβλιοπωλεΐον Μ. Ζηκάκη 
(κάτωθεν ’Αρσάκειου) πωλοΰντα: τόμοι τής 
«Πινακοθήκης» και παλαια τεύχη.
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Τδ μυστικά δένδρο*

(Απόσπασμα)
Πάει, πάει ψ.)λά ό γέρος κιρμός σέ τούιη 

τή γή, πού είναι τής ζωή; ή κούνια καί δ τά
φος. Γεμίζει μέ περίσσια φύλλα, ποΰ Αγκαλι
άζουν τόσο μέρο; τής γλυκειά; ήσυχης αύρα;. 
Άλλά δέν είναι ξέσκεπη ή πρασινάδα του. 
Χαρούμενο κάθεται σέ κάθε φύλλο ένα πνεύ
μα καί δλόκληρο τό θεόρατο δένδρο λαμπο
κοπάει καί τραγουδάει καί μακράν πολύ πάλ- 
λονται τά αστέρια τοΰ ουρανού μέ τού; παλ
μού; τής τέχνης.

80
'Ωδή.

(Απόσπασμα)
Τό φεγγάρι συμμαζεύεται λαμπερότερο μές 

τό κϋμα, ποΰ στήν παρθενική μορφή τής γεν
νημένης θεάς εμψυχώνει τές κουρασμένες 
στροφές, σάν προβαίνουνε λαμπερέ; άπό καθα
ρότατο φώς, ποΰ γλυκό καί τρεμουλιαστό άπό 
τή σιγαλή όμορφη θεία πορεία, απορροφούσε 
άπ’ τά μάτια τό γαλάζιο, άπό τά μαλλιά τό 
χρυσάφι καί τής χαράς δ παλμός έτρεχε τή θά
λασσα όλη, γιά νά χαιρετάη τή Θεά.

81
"Επαινος σέ φίλο.

(Άποσπάσμα τα).
Στή θεά τών αγρών είναι αφιερωμένο ένα 

δάσος τής Ζακύνθου απλό θυσιαστηρι υπάρχει 
στη μέση ποΰ βαστάει τής θεάς τό είδωλο.Τρι
γύρω τοΰ δάσους βασιλεύει πάντα ό άνθισμέ - 
νος καί μοσχοβολισμενος Μάης. Και στοΰ ρυα- 

κιοΰ τό γοργό φλοίσβο αποτελούν αρμονία τά 
πουλάκια, ή αύρα καί τά φύλλα.

Χαιρε, ώ θεά τοϋ ουρανού, ώμορφη ανά
μεσα σέ όλες τές ώμορφες θεές, πού κατοικού
νε *κεϊ  επάνω. Σύ, μέ τον έξαίσιον Ύμνον, ποΰ 
αντιλαλεί, αναγαλλιάζεις τές ουράνιες καρδιές. 
Ίσως δ Υπέρτατος Πατέρας μέ τό χέρι του σέ 
έπλασε, προτού λαμπυρίση στόν ήσυχο όλό— 
μαύρο ουρανό τό κάτασπρο χαμόγελο τής Κη
ρύκεια;.

Σύ, ώ θεά, νά χάιιης τά πάντα δύνα- 
σαι, γιά σε οί άπαραβίαστοι νόμοι τής Μοίρας 
πέρασι δέν είχαν όταν στά όλοσκότεινα λημέρια 
τοΰ "Αδου επήγε αρματωμένο; μέ λύρα δ Ά- 
δρίσιος άοιδός, αίσθάνθηκε δ σκληρός β»σι- 
ληάς τής Αίωνίας ιύχτας τό χτυποκάρδι τής α
γάπης καί τής ευσπλαχνία: καί κάθε ψυχή στά 
τρομερά βάσανα έμεινε ακίνητο; καί άλαλη.

Σέ μία βαθειά σκοτεινή καί τρομερή φρίκη 
ήσαν όλα έδώ κάτω- σύ έσυγκινήθηκες καί 
στόν κόσμο έστειλες αρμονικόν ύμνο. Στόν με
λωδικόν ήχο έφύτρωσαν δροσερά φύλλο, μυρω
δάτα χορτάρια καί τριαντάφυλλα καί στόν άέρα 
ηχολόγησαν τών πουλιών τά κελαϊδήματα.

Σ’ αυτή τή μαγική αίφνίδια άνταλλαγή όλης 
τής φύσεω: οί θνητοί όλοι προσεκτικοί έμειναν. 
Καθενός ή καρδιά έκυριεύθηκε άπό άσυνήθι- 
στη χαρά καί γλυκάδα καί ή όψι των ποΰ 
πρώτα ήταν λυπημένη, γιά πρώτη φορά έλαμ- 
ποκόπησέ καί έχαμογέλασε. ’

Ό "Ερωτας μέ χρυσά φτερά γοργά επέταξε 
καί στή γή έρριξε δλόγλυκα τά βλέμματα. Έ
πειτα σέ μιά δροσερή δάφνη μέ τή σαΐτα τον, 
ποΰ παρθενική ήταν άκόμη, έχάραξε χαμογε
λώντας άπό άναγαλλίασι : 'Εγώ ύέλω παντο- 
τεινά τδν κόσμο νά κάνω ευτυχισμένο.

Καί ξέχωρα άπό έκεΐνε: τές αρετές, θυγατέ
ρες τού Ουρανού, ποΰ αύτός έχει καί άναγνω- 
ρίζω, ίσως στήν καρδιά του κάποια άλλη είναι 
κρυμμένη. Τήν βαστάει μυστική στούς μεγά
λους, τήν κρατεί γιά τόν εαυτό του. Έτσι κρυ- 
μένη στό μητρικό κλαδί μένει δ βασιληάς τών 
άνθέων, καί μολονότι τά μάτια δέν τό βλέπουν 
ή αυγουλά τό ξέρει, τό τρέφει, τό χρωματίζει.

Μετάφρασις ΣΠ. ΔΕ ΒΙΑΖΗ

33



Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΙΣ τήν έφετεινήν Παρισινήν 
έκθεσιν τών «Artistes Fran^ais» 
παρατηρεΐται μεγάλη δμοιότης 
μέ τά έργα τών προηγουμένων 
έτών. Ή αύτή μονότονος έν- 
τύπωσις, τίποτε τό νέον. ΟΙ 
ζωγράφοι έκθέτουν είς τήν 
αύτήν θέσιν έργα μή διαφέ-

ροντα έκεινων μέ τά όποια ένεφανίσθησαν άλ
λοτε. Ή έπιτροπή άπέβλεψε μόνον είς τούς 
άρχαωτέρους, τούς γνωστούς καλλιτέχνας. 
Διακρίνονται έν τούτοις τά έργα τών παλαιό- 
τέρων ζωγράφων Η Martin καί Ε· Laurent, 
τών τοπεωγράφων Ε· Quost καί Chareton 
τοΰ Boggio ειδικού διά τήν άπεικόνισιν δένδρων 
καί δρίζοντος. Τά γυμνά υπολείπονται έφέτος, 
δχι είς άριθμόν άλλ’ είς τέχνην,έξαιρέσει ένός 
τοΰ Biloul, καμωμένης γυναικός. Άλλα έργα 
καλάμινε ή Άφύπνισις τοΰ Άδάμ υπό τοΰ 
Tapissier καί τοΰ Henry Bataille, δμωνύμου τοΰ 
δραματικοΰ συγγραφέως, άρκετά νεωτεριστοΰ 
ή προσωπογραφία τής Vvonne de Bray. 'Ικα- 
ναϊάλλαι προσωπογραφία! έκτίθενται ιδία στρα 
τηγών βιακριθέντων κατά τόν τελευταίον πό · 
λεμον. ΠολεμικαΙ εικόνες έκτίθενται, μάλλον 
συμβολικαί. Άνωτέρα τής ζωγραφικής είνε 
ή γλυπτική. Πλειοψηφούν τά έπιτάφια μνη 
μεϊα. Τδ «Μνημεϊον είς τούς νεκρούς» τοΰ 
Borichard είνε τδ άριστον. Ό Φαΰνος τοΰ πλή
ρους μέλλοντος Dard6, «Οί Γίοί» μνημεϊον 
ύπό τοΰ Maillard, τοΰ Sevestre ή Νεάνις ή παί- 
ζουσα μέ έν έρίφιον— ώραιότατον σύμπλεγμα 
έμπνευσμένον έκ τής έλληνικής άρχαιότητος.Τά 
έργα διακοσμητικής τέχνης σχεδόν άσήμαντα- 
τβιαΰτα ούδέποτε άλλως τε ή έκθεσις αύτή 
περιέλαδεν άξια λόγου.

— Είς τήν Μεγάλην Καλλιτεχνικήν έκθεσιν 
ήτις ήνοιξεν έν Βερολίνφ τήν 21 Μαϊου, τήν 
μεγαλειτέραν μεταπολεμικήν έκθεσιν έν Γερ- 
μανία, έξετέθησαν πλεϊστα ένδιαφέροντα έρ
γα, άποδεικνύοντα δτι ό πόλεμος άντί νά άνα- 
κόψη τήν έξέλιξιν τής Γερμανικής τέχνης, 
ήνοιξε νέους δρίζοντας έν αύτή. Τό πνεύμα 
τής έποχής παρουσιάζεται υπό διαφόρους μορ- 
φάς. Δέν έξέλιπεν ή σφραγίς τοΰ αυστηρού χα· 
ρακτήρος τής τέχνης, άλλά καί αί νεώτεραι 
ίδέαι δέν ύπελείφθησαν. Μεγάλοι Γερμανοί 
καλλιτέχναι πιστοί είς τήν παλαιάν αισθητι
κήν κοσμούν μέ έργα έπιδολής τήν έκθεσιν, 
πάμπολλα δέ έργα γλυπτικά, έν οίς διακρίνον- 
ται συμπλέγματα άρχαϊκής έμπνεύσεως καί 
αύστηραί μορφαί πολεμιστών τοΰ Μεσαιώνος, 
παρ’ αύτά δέ γλυπτά έργα ίδιοτύπου καινοτο
μίας. Δύο αίθούσας καταλαμδάνουβι οί κυδι- 

στα! Γερμανοί ζωγράφοι καί γλύπται, έκθέ 
τοντες έργα παράδοξα, φουτουριστικά, μέ τρί
γωνα καί τετράγωνα σχήματα άντί τών ήμικυ- 
κλίων καί καμπύλών τής κλασικής τέχνης. 
‘Επίσης υπάρχουν έργα τών Νοεμδριστών — 
νέας αίρέσεως έν τή τέχνη —ών ή καινοτομία 
έγκειται νά παριστώσι μίαν ώρισμένην ιδέαν 
δι’ εικόνες ή συμπλέγματος εικόνων μέ συγκε- 
χυμένας καί άντικαλλιτεχνικάς λεπτομερείας.

—Τό Prix de Rome τής μουσικής άπενεμή- 
θη έφέτος ύπό τής ’Ακαδημίας τών Καλών Τε
χνών εις τήν δ. Μαργαρίταν Κανάλ.

— Τή 28 Ιουνίου είς τόν κήπον τοΰ Λου
ξεμβούργου έν Παρισίοις έγένοντο τά άποκαλυ- 
πτήρια τοϋ μνημείου τοΰ Σταντάλ.

Τής έπιτροπής, ήτις είχε συσταθή πρός τόν 
σκοπόν τούτον πρό δεκαπενταετίας προϊστατο 
κατά τήν έορτήν δ Ακαδημαϊκός Πώλ Μπουρ- 
ζέ. Ήγέρθη μία στήλη είς τδ κέντρον τής 
δποίας έπρεπε νά χαραχθή έν μεταλλίφ ή 
μορφή τού μεγάλου διανοουμένου καί αισθητι
κού τοΰ ΙΘ' αίώνος, τοΰ έν έτει 1842 θανόντος 
έξ άποπληξίας καθ’ δδόν. Όταν ή έπιτροπή 
άπετάνθη είς τδν Ροντέν διά νά φιλοτεχνήση 
τδ άνάγλυφον είπε :

— Υπάρχει έν μετάλλων τοΰ Δαδίδ ντ’ Άν- 
ζέρ τδ δποϊον άποδίδει άριστα τά χαρακτηρι
στικά τού Διδασκάλου καί τδ δποϊον είνε άρι- 
στούργημα. Θ’ άντιγράψω τδ μετάλλων αύτό 
διά νά τοποθετηθή είς τήν στήλην». Καί ούτω 
έγένετο. Έπί τών πλευρών τής στήλης άνεγρά- 
φησαν οί τίτλοι τών κυριωτέρων έργων του. Τά 
άποκαλυπτήρια έκαμεν ή έπιτροπή διά χειρδς 
τοΰ ’Ακαδημαϊκού Πό>λ Μπουρζέ. Τό πραγμα
τικόν δνομα τού Σταντάλ ήτο Ερρίκος Beyle, 
διεκρίθη δέ ώ; συγγραφεύς καλλιτεχνικών με
λετών καί μυθιστορωγράφος πνευματώδης 
καί πρωτότυπος μέχρι παραδοξολογίας.

— Τή 2 Ιουνίου συνεπληρώθη πεντηκον
ταετία άπό τού θανάτου τού Δίκενς.

— Τό έφετεινόν χρηματικόν βραβεΐον Ζανέν 
τής Γαλλ. Ακαδημίας έκ 3000 φρ. διενεμήθη 
ώς έξής: 1000 φρ. είς τούς κ.κ. Λεμπέγκ καί 
Καστανωΰ διά τήν μετάφρασιν τής «’Ανθολο
γίας» τοΰ κ. Σκίπη, 1000 φρ. εις τδν κ. Γκρενέ 
διά τήν μετάφρασιν τοΰ έννάτου βιβλίου 
τών «Νόμων» τοΰ Πλάτωνος καί 1000 φρ. είς 
τόν κ. Ρενάρ διά τήν μετάφρασιν του τών Ωδών 
τοΰ Όρατίου. ·

— Είς τό Βερδέν έγένοντο τά έγκαίνια ένός 
μνημείου τδ δποϊον προσέφερον οί ’Ολλανδοί 
είς διαιώνισιν τής ήρωικής άμύνης τής πόλεως 
κατά τον πόλεμον. Έχρησιμοποιήθη τό έργον 
τοΰ Ροντέν «’Η Άμυνα».

— Είς τό Παρίσι έξεποιήθη ή συλλογή 

Μπορδελέϋ έκ παλαιών εικόνων εις τιμάς πρω- 
τοφανεϊς. Ό «Νέος ’Απόστολος» τοΰ ’Αλβέρτου 
Ντυρέρ ύπολογιζόμενος ώ; άξίας 2a,000 ήγο- 
ράσθη ύπό τοΰ Δανλύς αντί 43,500 φράγκων. 
Ή «Μαγδαληνή» τοΰ ίδίου έπλεωδοτήθη μέ 
χρι 28,000 φράγκων είς τδ Λοΰβρον έπί άρχι- 
κης τιμής 25,000 φράγκων. Μία είκών τής 
Σουαβικής Σχολής έξετιμήθη άντί 16,500 φρ. 
Μία προσωπογραφία τοΰ Όστενδόρφερ άντί 
15,500 φράγκων. Τδ έσωτερικόν τοΰ Καμπαρέ 
τοΰ Δούζαρτ 5,100 φράγκα. Τό «πορτραϊτο 
γυναικός» τοΰ Δαλούζ 4,500 φράγκα. Έν 
τοπεΐον τοΰ Μπουσέ 4,000 φράγκα.

- - Τή 23 Αύγούστου, έπέτεων τοΰ θανάτου 
τοΰ Έρνέστου Ψυχάρη, είς Σσίν-Βενσάν-Ροσσι- 
νιόλ έτέθη δ θεμέλιος λίθος, έν τφ κοιμητηρίφ 
τής Βελγικής κώμης, ύπαίθρου βωμού είς μνή
μην τοΰ συγγραφέως τής «Προσκλήσεω; είς τά 
δπλα*.

—' Ο ζωγράφος Μπερνάρ θά φιλοτεχνήση 
προσωπογραφίαν τής Βασιλίσσης τής Ρουμα
νίας, ήτις θά προσφερθή είς τήν ’Εθνικήν'Ε
ταιρείαν τών Καλών Τεχνών έν Γαλλία.

— Είς τών καλλιτέρων Σουηδών καλλιτε
χνών, δ ζωγράφος καί χαλκογράφος Άνδερς 
Ζόρν άπέθανεν αίφνηδίως έν Στοκχόλμη. Κα- 
τήγετο άπδ οικογένειαν χωρικών καί δέν έιοοί - 
τησεν ή έλάχιστον χρόνον είς τήν Ακαδημίαν 
τών Καλών Τεχνών τής Στοκχόλμης. Οί γνω
στότεροι πίνακές του είνε τό <Βάλς», ή Κυρια
κή πρωί είς Δαλεκαρλίαν καί ή Προσωπογρα
φία τοΰ Ρενάν, ήτις τόν κατέστησεν γνωστόν 
είς δλον τδν κόσμον.

— Άπέθανεν ή μεγαλειτέρα βιολίστρια τςΰ 
κόσμου, ή Άμερικανίς Μώδ Powell. Είχε σπου- 
δάση έν Λειψία καί Παρισίοις.
—Ό έσχάτως άποθανών έν Ν. 'Γόρκη «βασι
λεύς τοΰ σιδήρου» Έρρ. Φρίκ έκληροδότησεν 
είς τδ Μουσεΐον τών Καλών Τεχνών τής Ν.Ύόρ- 
κης τήν συλλογήν, ήτις δύναται νά θεωρηθή 
έφάμιλλος άν δχι άνωτέρα τής τοΰ Wallace ή- 
τις κοσμεί τήν Πινακοθήκην τοΰ Λονδίνου. 
Διά νά καταοτίση τήν συλλογήν του δ Φρίκ 
έδαπάνησε περί τά 40 έκατομμύρια δολλάρια, 
Σήμερον έχει τούλάχωτον 50 έκατομμύρια. Οί 
έξοχώτεροι πίνακες τής συλλογής είνε δ Πο
λωνός 'Ιππότης τοΰ Ρέμβραντ καί μία τών τε
λευταίων του αύτοπροσωπογραφιών—ήτις θεω
ρείται δ άδάμας τής συλλογής — πολλά έργα 
τοΰ Βελασκέζ, εικόνες τοΰ μεγαλείτέρου 
Αγγλου προσωπογράφου Gainsborough τοΰ δ 

ποίου μόνον 50 έργα σώζονται καί τδ «Μάθη
μα μουσικής» τοΰ Meer.

—Άπέθανεν είς Μασσαλίαν έν ήλικία 88 έ
τών δ γνωστός λαϊκός μυθιστορωγράφος Κάρο
λος Μερουβέλ, συγγραφεύς συγκινητικών περι
πετειωδών μυθιστορημάτων, τής σχολής τοΰ 
Πονσδν ντέ Τεράϊγ καί τοϋ Ξαβιέ ντέ Μον- 
τεπέν.

—Άπέθανεν είς έσχάτην ένδειαν δ Γάλλος 
έφευρίτης τής τριχρωμίας ’Ιωάννης Μπόρν,
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ένφ έκ τής έφευρέσεώς του πολυάριθμοι έθη- 
σαύρισαν.

—Τήν 30 Αύγούστου είς ΑΙξ λε Μπαίν δι- 
ωργανώθη έπίσημος έορτή είς μνήμη; τοΰ 
Λαμαρτίνου, καθ’ ήν δ Ακαδημαϊκός Ε Μπορ- 
ντώ ώμίλησε περί τοΰ ρόλου δν έπαιξεν ή λου 
τρόπολις α’τη είς τδ έργον τοΰ ποιητοϋ τής 
Έλβίρας.

— Είς τδ Λονδίνον ένφ έκαθαρίζετο πα 
λαιά είκών παριστάνουσα τήν Αγίαν Θηρε- 
ρεσίαν εύρεθεϊσα είς τά ύπόγεια ισπανικού μο
ναστηριού καλογραιών, άπεδείχη δτι κάτω άπό 
τό άκαλαίσθητον βάψιμον τοΰ ράσου ύπήρχεν 
άλλη είκών. Τό έπίστρωμα έξεκολλήθη καί 
ύπ’ αύτό άνευρέθη ή είκών τής Βασιλίσσης τής 
'Ισπανίας Ισαβέλλας γραφεϊσα ύπό τού Βε
λασκέζ. Ό καθαριστής έκαμε τήν τύχην του 
άμέσως.

— Τά Ανάκτορα τού Βερολίνου δπου πα- 
ρέμενεν δ πρώην Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος δ 
Β' μετεβλήθησαν είς Μουσεΐον τών Διακοσμη- 
τικών Τεχνών, αί δέ αίθουσαί του καταλλή- 
λήλως διακοσμούμενα! ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
Όθωνος φδν Φάλτκε θά είνε έτοιμο! δπως ά- 
νοιχθούν είς τό Δημόσιον περί τά τέλη τοΰ 
προσεχοΰς χειμώνος. Τό μέγαρον δπερ έχρη - 
σίμευε μέχρι τού5ε ώς τδ Μουσεΐον τών Διάκο 
σμητικών Τεχνών, θά φιλοξενήση τάς κατα- 
σπαρμένας Προϊστορικάς Σύλλογός.

— Είς έκθεσιν εικόνων διασήμων ζωγρά
φων έν Λονδίνφ ήγοράσθη είς πίνας τού Ραίμ- 
πουρν άντί 21,000 λιρών καί είς άλλος τοΰΡέΰ 
νολντς παριστών τδν κόμητα καί τήν κόμησ- 
σαν Έλυ άντί 11,340 λιρών.

— Ή συλλογή ζωγραφικής τοΰ Σίσλιγγ, 
τήν δποίαν έκληρονόμηοε τδ Λοΰβρον τφ 1914 
ήνοίχθη είς τό Παρισινόν κοινόν. Υπάρχουν ώ- 
ραιότατα έν αύτή έργα, ιδίως τό «Ερωτικόν 
Όνειρον» τοΰ Φραγκονάρ, δ «Ίξίων» τοΰ 
Ροΰμπενς, δύο έργα τοΰ Τιέπολο, έν γλυπτικόν 
κόσμημα άποδιδόμενον είς τόν Μιχαήλ “Αγγε
λον καί είς ’Ερμής τοΰ Παζού.

— Είς τδ Βέλγων ίδρύθη Ακαδημία τής 
Γαλλικής γλώσσης.

— Άπέθανεν έν Ν. Ύόρκη έν ήλικία 84 
έτών δ μέγιστος τών Αμερικανών μυθιστορω- 
γράφων William Dean Howells· Είτε δ κυρι- 
ώτερος άντιπρόσωπος τής πραγματικής σχολής 
έν Αμερική. Είς τά έργα του έζωγράφισε πι- 
στώς τήν κοινοτυπίαν τής ζωής ΰφ’ δλας 
της τάς άπόψεις μέ ύφος θελκτικόν. Απεικο
νίζει αύτήν καθ’ έαυτήν τήν Αμερικανικήν 
ζωήν, μέ ιμπρεσιονισμόν ζωηρόν. Έδημοσίευσε 
πλέον τών 70 τόμων, πολλοί τών δποίων δύ- 
νανται νά συγκριθώσι πρός τά έργα τοΰ Ζολά 
καί τοΰ Μπαλζάκ.

—Ή ύπό τδ ψευδώνυμον ”Ηρα Μαρτέλ—κυ
ρία Βεσσαράβο — γνωστή ώς συγγραφεύς μυ
θιστορημάτων, ποιημάτων καί δραμάτων, συ- 
νεργάτις περιοδικών, τρομερά φεμινίστρια, ύ
πήρξεν ήρωίς φρικιαστικής συζυγοκτονίας. 
Άφοΰ είχε φονεύση τόν πρώτον της σύζυγον
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— ώς ήδη μόλις Απεκαλύφθη — έδολοφόνησε 
και τδν δεύτερον, καί τή βοηθεία τής έκ τοϋ 
πρώτου γάμου κόρης ένέκλεισεν τδ πτώμα εί: 
5ν μπαοϋλον, τδ όποιον άπίατειλε σιδηροδρο- 
μικώς είς Λυών. Ήτο έρωτομανής καί δ σύζυ
γός της ήτο έμπόδιον. Εί; τά έργα της έπι- 
κρατεΧ κάποιος Αναρχισμός- υποστηρίζει δτι τδ 
άτομον δύναται νά θυσιάζη ίλβυς τούς άλλους, 
πλήν τοΰ έαυτοΰ του. Ή άνδροφόνος ώμολό- 
γησε τδ έγκλημα, ίσχυρισθϊΐσα δτι επειδή δ 
σύζ.γός της Απεπειράθη νά τήν κτυπήση, αύ
τή τδν έπυροβόλησε.

—'Εφέτος δ διαγωνισμός τοΰ «Βραβείου Ι’ώ 
μης» διά τήν ζωγραφικήν είς τήν Καλλιτε 
χνικήν Σχολήν τών Παρισίων ούδένα Αριστέκ 
άνέδειξβ, μολονότι διά πρώτην φοράν άφέθη 
έλεοθίρα ή έκλογή τών θεμάτων είς τούς δια- 
γωνισθέντας. Όλοι οί άπόφοιτοι άπέτυχαν. Τδ 
γεγονός έχει κατάπληξη τούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους, διότι Ανατρέπει τάς παραδόσεις τής 
Σχολής.

— Κατά τήν διαγωνισμόν τής Δραματικής 
Σχολής τώνίίαρισίων ούδείς έλαβε βραβείον.Είς 
τδ έλαφρδν δράμα διέπρεψεν δ νιος Σιμπέρ, 
καταπληκτικής ιδιοφυίας. Οί κριτικοί προιώ- 
νιζον μέγα μέλλον, άλλ’ αίφνηδίως έπαθε τάς 
φρένας καί ηύτοκτόνησε.

— Είς Παρισίους ιδρύεται προσεχώς Μου- 
σείον τών δραματικών χειρονομιών καί κινήσεων 
ύπδ τδν έλεγχον τής Διευθύνσεως τών Καλών 
Τεχνών, θά συγκεντρώση κινηματογραφικά 
δείγματα τά δποία θά διαιωνίσουν τήν ύπόκρι- 
σιν τών καλλιτέρων ήθοποιών.

— Ή έκθεσις τών ύποβληθίντων σχεδίων 
διά τδ άγαλμα τδ συμβολίζον τδν Γάλλον 
στρατιώτην είς τδ ΔημαρχεΙον τών Παρισίων 
ένεποιησε άπογοητευτικήν έντύπωσιν. Σχέ
δια Αλλόκοτα, έξωφρενικά, Ανέκφρασ*α —κατά 
τάς Γαλλικάς έφημερίδας — ένώ τδ μνημεϊον 
τοΰ «Ποοαλύ» έπρεπε νά δώση τάς μεγαλει- 
τέρας τών έμπνεύσεων.

— Συνεστήθη έν Παρισίοις μεγάλη έκδοτική 
Εταιρεία δπως έκδόση έντδς δέκα πέντε έτών 
καί είς τριακοσίους τόμους τά κείμενα νεωτέ- 
ρων μεταφράσεων έν τή Γαλλική γλώσση, δ
λων τών Αρχαίων Ελλήνων καί Λατίνων συγ
γραφέων. Αί έκδόσεις ήρχισαν.

—Τδ μνημεϊον τδ όποιον οί Παρισινοί έστη
σαν είς τδ πρώτον Αεροπορικόν θΰμα, τδν Βίλ- 
μπουρ Ράϊτ είνε Αληθινόν Αριστοτέχνημα. 
Παριστφ τδ Πνεΰμα τοΰ Άέρος άνυψούμενον 
είς τδν ουρανόν, ένφ δύο Ανάγλυφα παριστά
νουν Αφ* ένδς τδν Δαίδαλον προσδένοντα τά 
πτερά είς τδν υίόν του Ίκαρον, άφ’ έτέρου δέ 
τδν πατέρα άποκομίζοντα είς τούς βραχίονας 
τώ πτώμα τοΰ ύίοΰ. Ό Βίλμπουρ Ράϊτ μέ τδν 
αδελφόν τόυ Όρδίλ έπεχείρησαν πρώτοι τώ 
1900 είς τδ Δάϋτον «διολισθήσεις» έπί πρα
νούς έπιπέδου, τφ 1903 έπί αύτοκινήτου μονο 
πλάνου καί τφ 1908 έφονεύθη είς τήν πρώτην 
μεγάλην πτήσίν του.

— Ή γνωστοτάτη Γαλλίς ήθοποιδς τοΰ κι
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νηματογράφου Σουζάνα Γκρανταί έφονεύθη έξ 
Ανατροπής τοΰ αύτοκινήτου, ένφ τήν Απηθανά- 
τιζεν δ κινηματογραφικός φακός. Ήτο ήλικίας 
22 μόλις έτών, διεκρίνετο δέ είς τά οικογενειακά 
δράματα κα’. τδς κωμωδίας. Τδ παίξ-.μο της ήτο 
έκφραστικδ και χαριτωμένον. Τραγικόν θάνα 
τον ύπέστη καί άλλη όνομαστή καλλιτέχνις τού 
κινηματογράφου, ή ώραΐα Άμερικανίς Όλίβα 
Τομά, δηλητηριασθεϊσα έκ λάθους, ήλικίας 23 
έτών διάσημος διά τδ χαριτωμένον μειδίαμά 
της. Είς τήν κηδείαν της έν Ύόρκη τόσος 
ήτο δ συνωστισμός τοΰ κόσμου, ώστε κατά έ 
κατοντάδας ήριθμήθησαν τά θύματα.

— Άπέθανεν έν Λειψία τή 31 Αύγούστου 
(ν.ε.) δ διάσημος Γερμανός φιλόσοφος καί Ιδρυ
τής τής ψυχολογίας ώ; έπιστήμης πειραματι
κής Γουλλιέλμος Wundt είς ήλικίαν 88 έτών.Ή 
μεγάλη διανοητική δράσις του πληροί τήν φι
λοσοφικήν, ψυχολογικήν κα’. κοινωνιολογικήν 
κίνησιν τών τελευταίων πεντήκοντα έτών, μέ 
τήν αύθεντίαν τής όρθής σκέψεως. Ό Βούντ 
διήν.οιξε νέους βρίζοντας εΐς τήν ψυχολογικήν 
έπιστήμην, παρασχών νέα θέματα έρεύνης. 
Έπί 42 συνεχή έτη υπήρξε καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου τής Λειψίας τής πειραματικής 
ψυχολογίας. Έγραψεν: Εισαγωγήν είς τήν φι
λοσοφίαν, Ή ψυχή τοΰ Ανθρώπου καί τών 
ζώων, Στοιχεία φυσιολογικής ψυχολογίας. Κοι
νωνικήν ψυχολογίαν—έργο;/ γιγάντων δσκά- 
τομον, εί; δ πραγματεύεται περί τής γενέσεως 
καί άναπτύξεως τής γλώσσης, τής Τέχνης τής 
θρησκείας, τοΰ έθίμου καί τοΰ δικαίου — Λογι
κήν τρίτομον, ’Ηθικήν, Σύστημα φιλοσοφίας, 
έξέδιδε δέ τό περιοδικόν «Φιλοσοφικαί μελέται» 
1883—1902 καϊ «Ψυχολογικά! μελέται» άπδ 
τοΰ 1906. Τό τελευταΐον του έργον πραγμα
τεύεται περί τών «’Εθνών καί τής φιλοσοφίας 
των».

— Τδ Μουσείον τοΰ Λούβρου Απέκτησε άξιο - 
σημείωτον συλλογήν παλαιών καλλιτεχνικών 
Αντικειμένων προερχόμενων έκ Κριμαίας, τής 
Αρχαίας Ταυρικής χερσονήσου άποικισθείσης 
κατά τδν Δ', αιώνα π. χ. ύπδ τών Ελλήνων. 
Εύρέθησαν πρδ 100 έτών, είχον δέ συλλεγή 
παρά Ρώσσων έρασιτεχνών οίτινες φεύγοντες 
ήδη τδν Μπολσεβικισμδν κατέφυγον είς Γαλ
λίαν καί έξεποίησαν τήν συλλογήν. Σύγκείται 
αΰτη έκ 300 Αντικειμένων ποικίλων. Δοχεία 
Ελληνικά, κεραμεικά καί όρειχάλκινα είδη, 
γύψινα ζωγραφισμένα, νομίσματα, κοσμήματα 
κλπ.Μεγάλης άξίας ιδίως είνε έν κύπελλον τής 
καλλιτέρας Αττικής τέχνης, τής έποχής τοΰ 
Φειδίου, κεκοσμημένον είς τδ κέντρον ύπδ άπει 
κονίσεως τής ’Αταλάντης έν στάσει Αθλητική. 
’Επίσης μία οίνοχόη μέλαινα ζωγραφισμένη , 
έφ’ ής είκονίζεται ή γέννησις τής Αφροδίτης. I

— Ή Γαλλική ’Ακαδημία άπένειμε τδ μέγα ί 
φιλολογικόν βραβείον τών 10,000 φρ. είς τδν κ. ί 
Ε· Jaloux διά τά έργα του έν συνόλω, καί τδ . 
μέγα βραβείον τοΰ μυθιστορήματος έκ 5,000 ] 
φρ. είς τήν κ. A Corthis διά τδ έργον της ι 
• Pour moi seutt·.

—Διά πρώτην φοράν άπενεμήθη τδ βραβείον 
Σταντάλ, καίτοι ίδρυθέν άπδ τοΰ 1913 ύπδ τής 
«Revue critique· Τδ έλαβεν β κ. Marcel Βοιι- 
lenger διά τήν έν γένει έργασίαν του.

— Ό Δανός ποιητής Νάστζον έφονεύθη κα- 
τακρημνισθε'.ς μέ τδ αύτοκίνητόν του άπδ τά 
ύψη ένδς βουνού είς τδ βάθος ένδς νορβηγικού 
φιόρδ. Λέγεται δτι πρόκειται περί αύτοκτονίας 
πρωτοτύπου. Τδ πτώμα δέν εύρέθη.

— Ό καθηγητή; κ. Γ. Σωτηριάδης έκαμε 
σειράν διαλέξεων είς Βέρνην, Φριμπούργ, Λω- 
ζάνην, Γενεύην καί Νιουσατέλ. Δύο έκ τών δια- 
λίξεών του άφιερώθησαν είς τήν νεοελλληνι- 
κήν λογοτεχνίαν.

— Άπέθανεν δ οιασημότερος τών Άγγλων 
Αστρονόμων σέρ Νόρμαν. Λόκχυαρ-

— Καθά Αναγγέλλει ήμΐν ή έν Βιέννη με 
γάλη κινηματογραφική εταιρεία «Pavo=film· 
έτοιμάζει σειράν ταινιών ’Ανατολικής ύποθέ 
σεως, Ήρχισε μέ τήν «Μικράν Δούκισσαν»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
Τά Έπινίκεια.—Δύο σταθμοί τοΰ Έλλην. πολιτι

σμού — Ό «Νέος· άστήρ καί ό τετραγωνισμός τού 
κύκλου, — Άεροκηδεία. — Τά έννέα τριαντάφυλλα. 
—Τραγούδι έξ άποστάσεως μιλλίων.—Έ.τιβάται φι· 
λόμουσοι. — Έλ’.ηνίδες δέσποιναν.

ΑΤΑ την έπινίκειον εορτήν 
τοΰ Σταδίου άρίστην εντύ
πωσήν ένεποίησεν ό Βυζαντι
νός ρυθμός, δστις ^κυριάρχησε 
τής διακοσμήσεως, κατ’ευτυχή 
ιδέαν τοϋ άρχιτέκτονος κ. Ά- 
ξελοΰ. At αψίδες τοϋ Ζαπ 
πείου καί τό έν τφ μεσφ τοϋ 
Σταδίου έγερθέν σεμνόν κε- 
νοτάφιον έφιλοτεχνήθησαν έπί

Βυζαντινών σχεδίων. Καί όταν κατεκοσμήθη 
ή έξέδρα άπό τήν χορείαν τών 'Ιεραρχών μέ τά 
πολύχρωμα — μέ έπικράτησιν ευτυχώς τοϋ 
λευκού--χρυσοποίκιλτα άμφια καί έψαλεν ό χο
ρός μέ α.άκρουσιν μουσικής τά Νικητήρια τής 
Ύπερμάχου Στρατηγού καί άνέθρωσκεν άπό 
τοϋ τρίποδος δ λιβανωτός καί έκυμάτιζε παρά 
τά πολεμικά λάβαρα τή; Άγ. Λαύρας καί τοϋ 
Αρκαδίαν τό κιτρινωπόν τοΰ Βυζαντίου, τό 

θέαμα ήτο όχι μόνον μεγαλειώδες καί μυστικό 
παθές, άλλά καί πιστή μικρογραφία τών με 
γάλων τελετών έπί τών Βυζαντινών αύτοκρατό · 
(?ων —ένας σύνδεσμος δύο μεγάλων σναθμών 
τοϋ Έλλ μ-ικου πολιτισμού.

*
Νέος άστήρ. Άς μή ανησυχήσουν οί θαμώ 

νες θεάτρων καί κινηματογράφων καί οί κριτι
κοί άς μή ακονίσουν τήν πέναν των. Ό άστήρ 
είνε ουράνιος καί μόνον τά τηλεσκόπια τών Α
στεροσκοπείων έθεσεν εϊς κίνησιν. Άν καί τά 
άστρα είναι άπειρα— έν τυύτοις ή άνακάλυψις 

είς τήν όποιαν πρωταγωνιστεί δ γωστδς ‘Ελλην 
ήθοποιδς κ. Ά. Μάορας. 'Η προσεχής ταινία 
θά έχη ώ; ύπόθεσιν ιστορικόν έπεισόδιον τής 
Έλλ. έπαναστάσεως, άλλη δέ τδν Άλή Πασ- 
σάν, δν θά ύποδυθή έπίσης δ κ.Μάδρας, τήν δέ 
Κυοά Φροσύνην ή καλλιτέχνις Ίρμα Φρυνέ.

—Έκ τοΰ Παρισινού βιβλιοπωλίου Hachette 
έδημοσίευσε δ κ. Ε. Ροδοκανάκης τόμον περί 
τών σωζτμένων Αρχαίων μνημείων τής Ρώμης. 
Τδ κείμενον συνοδεύουν περίεργοι παλαιοί 
χαλκογραφία». Ό κ. Ροδοκανάκης είνε συγ
γραφεύς καί άλλων βιβλίων πολλοΰ ένδιαφέ- 
ροντος.

— 350 Αντιπρόσωποι τών έπιστημών καί τε
χνών άπέθανον είς 'Ρωσσίαν ύπδ τήν Μπολσβ- 
δικικήν δικτατορίαν, έν οίς έσχάτως καί οί 
’Ακαδημαϊκοί Σαβεμανώφ καί Τουρανώφ.

— Είς τήν Κεντρικήν πλατείαν τοϋ Μέτς 
έγένοντο τά Αποκαλυπτήρια έφιππου άνδριάν- 
τος τού Λαφαγιέτ.

ενός νέου άστέρός είνε ενδιαφέρουσα. Άνεφά 
νη παρά τόν παπποΰν τών αστέρων, τόν Γαλα - 
ξίαν, κατορθώσας άμα νά λύση καί έν μαθη
ματικόν πρόβλημα. Τό τρίγωνον τοΰ αστερι
σμού τοΰ Κύκνου μετέβαλεν διά τής έμφανί- 
σεώς του εϊς τετράγωνον. Δέν υπολείπεται πα - 
ρά δ τετραγωνισμός όχι τοΰ Κύκνου άλλά τοΰ 
κύκλου. Ωνομάσθη «Νέο;» — τις οίδε πόσον 
παλαιός θά είναι διά τόν ουρανόν— είνε λευ - 
κοκίτρινος μετά πρασίνων παρυφών ένώ δέ εϊς 
τος άρχάς είχε μεγίστην ακτινοβολίαν,έκατρακύλι- 
σεν Αποτόμως εϊς τετάρτης τάξεως αστέρα. Ό 
κ. Νόρντμαν βέβαιοί δτι ή θερμοκρασία του 
είνε μεγαλειτέρα τής τοΰ ήλιου, οτι παρετηρή- 
θησαν γιγάντιαι έκρήξεις άτμών ύδρογόνου καί 
τιτανίου καί δτι τέλος ή έμφάνισίς του δεν οφεί
λεται εϊς τήν σύρραξιν δύο... σκοτεινών άστρων, 
άλλ’ άντιθέτω; εϊ; προσέγγισιν δύο έσβεσμένων.

*
Άφοϋ γίνονται εναέριοι γάμοι - καί γεννήσεις 

ίσως άργότερον,ετοιμάζεται δέ καί εναέριον φου- 
τουριστικόνθέατρον-διατί νά ε’νε προνόμιον τών 
ζώντων νάπετοΰνεϊς τού; αίθέρα;;Ίδού δτι καί 
οί νεκροί διά τής άεροντκροφόρου, ήνκαθιερούν 
οί Αμερικανοί θά κάμνουν τό τελευταΐον των 
των ταξεΐδι, μέ ταχύτητα 180 χιλιομέτρων τήν 
ώραν. Κ’ έτσι θά άνέρχωνται κυριολεκτικώ; 
εϊς τούς αδρανούς διά νά κατέλθουν πάλιν νά 
χωθούν εί; τά βάθη τής γής 1 . Τί κρίμα! Δύ- 
σκολον άρά γε θά ήτο νά γίνουν καί τάφοι 
εναέριοι ; Λείπουν τοιουτοτρόπως αί πομπώ
δεις έκφοραί, αί προσκλήσεις τών φίλων, οί 
λόγοι. Άλλά γεννάται τό ζήτημα. Θά εύρίσκον- 
ται ιερείς στέργοντες νά κάμουν μίαν ριψο- 
κίνδυνον πτήσιν διά νά συνοδεύσουν τόν νε
κρόν;'!! πρώτη έναέριο; κηδεία έγένετο εϊς 
Άγ. Φραγκίσκον, τής γηραιός λόγιας Σάρα;
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Μπράουν ήτις συνέγραψε έργα διά παιδία. Ό 
ίερεύς άπό τοϋ άεροπλάνου Εσκόρπισετήν τέφραν 
τής μακαρίτιδος άνωθεν τοΰ αγάλματος τής 
’Ελευθερίας άπαγγέλλων δεήσεις καί έπειτα ά
φήκε νά πέσουν Εννέα λευκά τριαντάφυλλα — 
έν διά κάθε δεκαετίαν τής ζωής της — καί δύο 
κόκκινα διά τά δύο χρόνια ποΰ έζησε ύπερβα- 
σα τό ενενηκοστόν. Τά τέκνα τάς κυρίας Μ.τρά- 
ουν παρηκολούθουν άπό τής γής τήν τελετήν, 
ήτις έγινε σύμφωνα πρός τήν διαθήκην της.

♦
Αί πρόοδοι τών φυσικών έπιστημών βαίνουν 

άλματικώς. Ό Έδισσον διαρκώς εφευρίσκει, 
έπεκτείνας τά πειράματα του μέχρι τής συνεν- 
νοήσεως μετά τών πνευμάτων. "Αλλη τελειο- 
ποίησις τοΰ άσυρμάτου τηλεφώνου κατέστησε 
δυνατήν τήν έκ μεγάλης άποστάσεως άκρόασιν. 
Είς τό Χέλμπφορτ, παρά τό Λονδΐνον, ή περί
φημος άοιδός Μέλμπα έτραγούδησε είς τρεις 
γλώσσας καί τό τραγοΰδι της ήκούσθη εύκρινέ- 
νέστατα άπό έπιβάτας διαφόρων πλοίων εύ- 
ρισκομένων έν τφ Ώκεανώ καί είς δλους τούς 
ραδιοτηλεγραφικούς σταθμούς τής ’Αγγλίας, ώς 
και τών Παρισίων, Ρώμης, Βερολίνου, Μαδρί
της, Στοκχόλμης κλπ. έπίσης δέ καί εις οικίας 
πλουσίων έν Λονδίνω, οί όποιοι είχον έφοδια- 
σθή με ειδικά μικρά μηχανήματα- Χάρις είς τό 
άσύρματον τηλέφωνον ό κινηματογράφος δέν 
θά είνε βωβή τέχνη, άφοΰ ό φωνογράφος 
δέν κατόρθωσε νά συγχρονιοθή μέ τάς κινή

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΚΝΟΥΤ ΧΑΜΣΟΥΝ

Ή Νορβηγία έώρτασε τήν 5ην Αύγούστου 
τήν εξηκοστήν επέτειον άπό τής γεννήσεως τοΰ 
Κνούτ Χάμσουν δστις θεωρείται ώς δ μεγα- 
λείτερος Σκανδιναυός συγγραφεύς μετά τόν *1- 
ψεν, τιμηθείς μέ τό βραβεΐον Νόμπελ διά τό 
έτος 1919. Ή ζωή τήν οποίαν έζησε δ συγ
γραφεύς τής «Νέας Γής» καί τών «Μυστηρίων» 
ομοιάζει καταπληκτικώς πρός τήν τοΰ Γκόρκυ. 
Έπί μακράν σειράν έτών δ Χάμσουν ύπήρξε 
τυχοδιώκτης άνευ έπαγγέλμάτος, ύποδηματο- 
ποιός,άνθρακεύς, πλανόδιος έμπορος πρώτον έν 
τή πατρίδι του καί είτα είς τήν ’Αμερικήν,δπου 
έγινε καί τροχιοδρομικός υπάλληλος. Άφοΰ δι- 
ήλθε τρις χειμώνας εϊς τήν Νέαν Γήν ώς άλι 
εύς μαργαριτών, έγινε δημοσιογράφος. Είς ή
λικίαν τριάκοντα έτών έγραψε τό πρώτον μυθι
στόρημά του, ή «Φήμη». Δέν έπαυσεν έν τού· 
τοις τήν ζωήν τοΰ πλάνητος. Έζη πενιχρότατα 
είς Παρισίους, μέχρις ού ή δόξα ήλθε νά τόν 
άνασύρη έκ τής πενίας. "Ηδη ζή είς τήν πα
τρίδα του, είς μίαν μεγάλην του ιδιοκτησίαν.

Τάεργα του, μεταξύ τών όποιων γνωστότερα, 
μεταφρασθεντα καί παρ’ ήμΐν είνε ό «Παν», 
τά «Μυστήρια», ή «Πείνα», ή «Βικτωρία» φέ
ρουν τήν σφραγίδα ιδιορρύθμου πρωτοτυπίας 
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σεις. Ή νεωτέρα γενεά καί τί δεν θά ίδή καί 
δέν θά άκούση! Ό,τι άλλοτε έθεωρεΐτο άδύνα- 
τον ή θαύμα, σήμερον είνε απλή πραγματικό- 
της- Ή μία έφεύρεσις γεννφ τήν άλλην.

Αί παλαιαί δέσποιναι, αί πισταί είς τάς πα
ραδόσεις αρχοντικών οίκων, θνήσκουν σχεδόν 
λησμονημένοι άπό τήν σημερινήν κοινωνίαν 
τών οψιπλούτων. ιΗ Ελένη Μουρούζη, έγγονή 
ηγεμόνας καί κόρη στρατηγού, σύζυγος ύπα- 
σ.τιστοΰ τοΰ Όθωνος, άδελφή στρατηγών, συ
νέδεσε τό γένος τών Μαυρομιχαλαίων μέ τόν 
επιφανή ηγεμονικόν οίκον τής Βλαχίας Μου
ρούζη. 'Ωραία, εύγενής, σεμνοπρεπής, φιλάν
θρωπος, πρό παντός Έλληνίς. Ύπέστη καρτερι- 
κώς μεγάλα πένθη καί άπέθανε διασώζουσα τό 
ψυχικόν της μεγαλεΐον.

Καί άλλη έπίλεκτος Έλληνίς, ή δούκισσα ντέ 
λά Παζερή άπέθανε, σχεδόν ταύτοχρόνως, είς έν 
προάστειον τών ’Αθηνών. Κόρη συνταγματάρ
χου διεκρίθη είς τήν νεότητά της διά τό κάλ
λος καί τό πνεΰμα. Έζησε τήν ζωήν τής κο
σμικής κινήσεως, συζευχθεΐσα απόγονον έκ τής 
πρώτης συζύγου τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος. 
Τήν έγνώρισα άλλοτε είς τάς φιλολογικός συγ
κεντρώσεις τοΰ εκλεκτού φίλου κ. Άμπελό, δια- 
σώζουσαν, παρά τήν ήλικίαν της, τά χαρίσματα 
τή; πνευματικής άνθηρότητος καί τής κοινωνι
κής άναστροφής.

ΔΑΦΝΙΣ

Παράδοξα, ψυχολογικά, νευρασθενικά, ρεαλιστι
κά μέ μίαν πνοήν έν τούτοις ποιητικήν, έπανα- 
στατικά τό ύφος. Τά τελευταία του έργα εί- 
ναι r,? μυθιστόρημα «Σβυσμένοι τόνοι χορ
δών» εν είδος συνεχείας τών «Φθινοπωρινών 
άστρων», ή «Πόλις τοΰ Σέγγελφος» καί οί 
«Καρποί τής γής» είς τό όποιον Εξυμνεί τήν 
ζωήν τοΰ άγρότου.

ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΡΕΚΟΡ

Ό μουσικοδιδάσκαλος Κέμπφ έν Λονδίνφ 
κατόρθωσε νά παίξη πιάνο έπί 110 συνεχείς 
ώρας,' καταρρίψας τό μέχρι τοΰδε ρεκόρ τών 
105 ώρών. Ή άντοχή έπετεύχθη τή βοηθεία 
άμμωνιακών αλάτων τά όποια είσέπνεε διά νά 
μή λιποθυμήση καί διαφόρων ένέσεων αί δ- 
ποΐαι τόν ήμπόδιζον νά κοιμηθή καί διά πολ
τών ποΰ τοΰ έδιδον οί βοηθοί του. Μετά τήν 
δοκιμασίαν δ καθηγηγής είχε τά δάκτυλα δι
πλάσια είς όγκον τοΰ συνήθους.

Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

Η- Ισαδώρα Δούγκαν είςΓαλλικόν περιοδικόν 
έξηγεΐπώς άντιλαμβάνεται τόν χορόν.'Υπάρχουν, 
λέγει, τριών ειδών χορευταί καί χορεύτριαι. Έ- 

κείνοι οϊτινες θεωρούν τόν χορόν ώς γυμνα
στικήν γενομένην ύπό άπροσώ.ιων καί χαριτω
μένων άραβογραφημάτων, έκείνοι οϊτινες κά- 
μνοντες έκκλησιν είς τόν Εγκέφαλον διευθύνουν 
τό σώμα των είς τόν ρυθμόν έθελουσίας συγ- 
κινήσεως, καί έκείνοι οϊτινες κατορθώνουν νά 
μεταβάλλουν τό σώμα των είς είδος φωτεινού 
ρευστού έγκαταλειπόμενοι είς τάς Εμπνεύσεις 
τής ψυχής- Κα1 ή δύναμις τής ψυχής είνε έκεί
νη ήτις κατορθώνει νά μεταβάλη τό σώμα είς 
ρευστόν φωτεινόν εϊς τό νά καταστήση τήν σάρ
κα έλαφράνκαί διαφανή,ώς άποδεικνύουν αί ά- 
κτϊνες X. Άλλά μέ τήν μόνην διαφοράν δτι ή 
ανθρώπινη ψυχή είνε κατά πολύ ισχυρότερα 
τών άκτίνων X. Όταν αδιη κατέχει έξ δλο- 
κλήρου τό σώμα, τό μεταβάλη είς φωτεινήν 
νεφέλην, δυνάμενον νά έκδηλωθή έν δλη του 
τή θεότητι. Φαντασθήτε ένα χορευτή·.·, δστις 
διά μακρών μελετών, δια προσευχών, διά τής 
έμπνεύσεως φθάνει τό σώμα είς τοιοΰτον ση- 
μείον, ώστε δέν είνε άλλό τι είμή ή φωτεινή 
έκδήλωσις τής ψυχής του, δτι ή ψυχή ουτω δι
απνέεται άπό τά κύματα τής θείας μουσ.κής, 
δτι τό σώμα κινείται συμφώνως πρός τήν θέ- 
λησιν τής μουσικής ταύιης.

ΣΥΝΤΟΜΑ

Άφοΰ δ «Οίδίπους Τύραννος» διεσκευάσθη 
έπί τό νεωτεριστικώτερον ύπό τοΰ κ. Μπουελιε, 
ώ; έγραψαμεν ήδη, έχομεν νέαν διασκευήν διά 
....παιδιά. Παίζεται είς τό Παρίσι άπό θίασον... 
νευροσπάστων. Διασκευαστής δ Πώλ Ζάν, δστις 
διά νά τόν καταστήση ποικιλώιερον, τόν άνέμιξε 
μέ σκηνάς άπό την «Φαίδραν» καί τήν «Άθα- 
λίαν» !...

— Οί μεγαλείτεροι βιβλιόφιλοι τοΰ κόσμου 
είναι οί Άγγλοι. Κατά τό 1919 έξεδόθησαν έν 
Άγγλίρ 7327 νέα βιβλία καί 1295 ανατυπώ
σεις. Μετά τήν Αγγλίαν έρχεται ή Αμερική. 
7625 νέα βιβλία καί 960 άνατυπώσεις.

— 'Η πώλησις τών κοσμημάτων τής θανού- 
σης χορεύτριας Γκάμπυ Ντελύς άπέφερε ποσόν 
3,301,0υ0 δρ. δπερ θά διατεθή ύπέρ τών πτω
χών τής Μασσαλίας, συμφώνως πρός τήν θέ 
λησίν της.

— Ή γηραιά Σάρα Μπερνάρ άφοΰ διεκρίθη 
είς τό θέατρον, ήσχολήθη μέ τήν ζωγραφικήν 
καί γλυπτικήν, ένεφανίσθη ώς συγγραφεύς μέ 
τά άπομνημονεύματά της, Εκδίδει τώρα καί μυ
θιστόρημα, τό «Μικρόν Εϊδωλον».

— Ό ποιητής Άβελ Τριμούρ Έβραιοαμερι- 
κανός ηύτοκτόνησε κατά τρόπον παράδοξον. 
Έπιε δηληιήριον, έφαγεν ένα κιλόν ψιλά καρ
φιά καί έκρεμάσθη.

— Ή κρίσις τού βιβλίου, λαμβάνει διαστά
σεις έν Γαλλία τοσοΰτον, ώσιε έργα φημισμένα 
έγιναν δυσεύρετα, ώ; ή Φιλοσοφία τοΰ Ταίν, ή 
Κυρία Μ τοβαρύ καί ή Σαλαμπό τοΰ Φλωμπέρ, 
τά ποιήματα τού Βερλαίν κλπ.

— Τήν 5ην Μαΐου 1921 συμπληροΰνται 100 
έτη άπό τού θανάτου τοΰ Μεγ. Ναπολέοντος έν 

Άγ. Ελένη. Ή Γαλλία προετοιμάζεται άπΰ 
τοΰδε νά πανηγυρίση τήν Επέτειον.

— Ό Δ’ Άννούτσιο νυμφεύεται μίαν ώραίαν 
Ένετήν καί δ Άνατόλ Φράνς δστις όλίγον Γλεί
ψε νά άποθάνη άπό Εγκεφαλικήν συμφόρησιν 
καί σωματικήν παραλυσιν νυμφεύεται καί αύ 
τός, καίτοι άγων τό 76ον έτος, τήν γραμματέα 
του. Φαίνεται δτι ή Εγκεφαλική συμφόρησις δέν 
παρήλθε. .

— Ό Αύγουστος Ρουδέλ έκληροδότησεν εις 
τήν Γαλλικήν Κωμωδίαν τήν θεατρικήν του 
Β'βλιοθήκην, ήτις θεωρείται ή σπουδαιοτέρα 
τοΰ κόσμου.

— Είς τήν 'Ρωσσίαν υπάρχει μεγάλη έλλειψις 
χάρτου, ήτις καθιστά δυσχερεστάτην τήν έκδο- 
σιν τών Εφημερίδων. Τό σχήμα των περιωρίσθη 
πολύ, έκδίδονται δέ άκανονίστως. Είς τούς 
ίδιώτα άπηγορεύθη νά Εγγράρωνται συνδρο- 
μηιαί. Αί περισσότεροι Εφημερίδες, τοιχοκολ- 
λοΰνται διά νά άναγινώσκονται άπό δλους. 
Είς τό Σμολένσκη είσήχθη . ή «προφορική ε - 
φημερίς». Κατεσκευάσθη ειδικόν περίπτερον 
έν τφ όποίφ άναγινώσκονται τά χειρόγραφα 
τής Εφημερίδας, δπως έγίνετο είς τήν άρχαίαν 
Ρώμην-

— Παράδοξος καινοτομία εσημειώθη εις 
τό κεντρικώτερον θέατρον τής Βοστώνης. Είς 
τόν Φάουστ ή Μαργαρίτα Εμφανίζεται άντίνά 
νήθη τήν ήλακάιην, νά γαζώνη είς μίαν . . . 
ραπτομηχανήν, Ενφ άπό τής οροφής πίπτει 
βροχή ρεκλαμών ένός νέου Εργοστασίου ραπτο
μηχανών μέ διπλήν ραφήν...

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Στίχοι άπό έν ποίημα τοΰ έν Κ)πόλει ποιη- 
τοΰ κ. Ο. Μπεκέ.
Κ' οΐ κρίνοι σου οί λευκόλαιμοι σά δοϋλ' ίπποτνκοί 
σκύβουν στ’ άνδρεϊο τό διάβα σου καθείς τους νά 

[σηκώνει 
τήν πορφυρή ποϋ πίσω σου τραβάς δαλματική^ 
Καί νείρεσαι ώ ακούραστη πάνω σ’ άνήμερ' άτια 
ποιους κόμηδες πυρ -ξανθούς μέ βελουδένια μάτια.

♦
«Μέ τή λεπτή ραφινάτη σιλουέττα της» 

(Έθνος)»
«Έν τή πεπρωμένη λουτροπόλει δύο σο

φοί Ιατήρες Ετοιμάζονται . . » (’Εμπρός)»
Άπό περιγραφήν έφημεριδος διά μίαν Αρ

τίσταν Επιθεωρήσεως.
«Δόντια άσπρα, κανονικά μέχρι σχολαστικέ- 

σμοδ.Ντιξιόν χτυπητή, Φεατριχής μαεστρίας».
Άπό τάς άποκαλύψεις ενός αύλικοΰ.
«... καί άφοΰ εκύτταζε τό παρά τήν χεΐρα 

ώρολόγιόν του . ..»
Κριτική διά τόν κ. Γονίδην.
«. .. Είσήλθεν είς τό πετσί τοϋ Τζανέττου· 

τό πετσί αύτό τοΰ κουτοέξυπνου Ζακυθινοΰ έ- 
γείνε τό πετσί του ...»

Τήν κριτικήν αυτήν λέγεται δτι έγραψεν ό ύ- 
ποδηματοποιός κ. Μτέη; δστις δέν είναι Ενας 
άλλά καί άλλος . ■ · Ενας.

ΆΙτεύς

39



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΘΗΝΑΪ ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
«ΔΙΟΝΓΣΙΑ»

' «Ένα έγκλημα*. Δράμα τετράπρακτον τοΰ 
Σάρλ Άνρύ Χίρς, παιχθέν μετ’ Επιτυχίας είς 
τό Παρισινόν Odeon. Δέν είναι άστυνομικόν· 
ούδέν έγκλημα διαπράττεται Επ’. σκηνής. Πρό
κειται περί παλαιοΰ Εγκλήματος, δ Επίλογος 
τοϋ δποίου σχετίζεται μέ τήν έξέλιξιν τής ύπο- 
θίσεως. Ό ένοχος, είς στρατιώτης, κρύπτεται 
χάρις είς τδν πάππον του, ένα δικτάτορα τοϋ 
σπητιοΰ,έν τώ δποίω υπάρχει βαθέως Ερριζωμέ- 
νον τδ αίσθημα τής άτομικής τιμής απέναντι 
τής γενεάς τών πατέρων του.Έχει δυνατάς σκη
νάς καί ωραίους τύπους, άλλά μάκρους διαλό
γους,ο’ δποίοι δεικνύουν δτι τδ δράμα είναι δια
σκευή μυθιστορήματος τοΰ ίδίου συγγραφέως. 

\ Πρωτηγωνίστησαν δ κ. Λέων είς τδ κυριώτερον 
πρόσωπον τοΰ έργου, τού πάππου, πολύ έπιτυ- 
χώςκαΐδ εις τόν θίασον προσληφθε’.ς κ. Βε- 
άκης.

«*Ο Αειπάρθενος» (Le billet de logc- 
meut) στρατιωτική φάρσα τώνΜάρς καί Κερούλ. 
Καίτοι έπαίχθη πρδ αρκετών χρόνων είς τδΠα- 
ρίσι είνε δέ καί ύπερακατάλληλος διά κυρίας, 
δέν είχε Εντούτοις ευτυχώς παρασταθή έως τώρα 
είς Αθήνας. Ό κ. Λεπενιώτης ώς άξιωματικδς 
Εγκρατής άλλά φιλοξενούμενος είς κάποιαν 
έπιστάθμευσιν άπδ μίαν χήραν, πρώην χορεύ
τριαν, έχουσα έξ άνεψιά;, έξ πειρασμούς, κω- 
μικώτατος. Ώς πρδς τήν μεταβολήν τοΰ τίτλου, 
θά παρατήρει της δτι χρειάζεται κάποια εύλά- 
βεια είς όνόματα έξαγιασθέντα ύπδ τής ’Εκ
κλησίας. Ή κ. Ζαφειροπούλου έπαιξε μέ πολύ 

Υλοποιείται ήδη ύπδ τοΰ Σακελλαρίδου.
Χαριτωμένη ή κωμωδία «.Μικέττα» τοΰ Ντέ 

Φλέρς καί Καγιαβέ. Ήρεσε πολύ διά τήν εύ- 
μορφην ύπόθεσιν καί τάς έξύπνους σκηνάς. Ή 
Μικέττα είνε άφελής καί χαριτωμένη κόρη 
καπνοπώλιδος,ή δποία φεύγει άπδ τήν Επαρχίαν 

gi ά νά γίνη είς τό Παρίσι ήθοποιός. Μένει δμως 
κατα βάθος έπαρχιώτισσα καί άρνεΐτατ τήν δό
ξαν τής σκηνής καί ένα πλούσιον μαρκήσιον 
«προστάτην» της διά νά ύπανδρευθή ένα άνε- 
ψιόν του, όλίγον κουτόν, άλλ’δστις τήν άγαπά. 
> ής κ. Κυβέλης είνε γνωστή ή έπιτυχία είς 
τδν ρόλον τοΰ άφελοΰς κοριτσιού. Ή κ. 'Αλ
καίου ως μητέρα, δ κ. Λεπενιώτης ώς μαρκή- 
σιος καί δ κ. Χρυσομάλλης ώς άνεψιδς έπαι
ξαν πολύ καλά, άκόμη δέ καλλίτερα δ κ. Πα- 
ρασκευάς είς τδν χαρακτηριστικόν ρόλον τοΰ 
καλλιτέχνου. Κωμικωτάτη ή σκηνή τής θεατρι
κής δοκιμής,ή καί καλλιτέρα έξ δλου τοΰ έργου.

Ο Σαμψών,, δράμα τοΰ Μπερνστάϊν. Ήρως 
ένας ισχυρού χαρακτήρος άνήρ· πλουτίσας διά 
τής ιδίας του ίκανότητος έχει γυναίκα τήν 
δποίαν άγαπά πολύ, άλλά χωρίς νά άνταγαπά-·· 
ται· τδν ένυμφεύθη έκείνη διά νά εύχαριστήση

ίΟ 

τήνμητέρα της έλκυσθείσαν άπό τά πλούτη του. 
Καί δχι μόνον δέν τδν άγαπά, άλλ’ έχει καί 
έραστήν. Ή έκδίκησις τοΰ συζύγου είνε άμεί- 
λικτος- προκαλεί ένα χρηματιστικδν κράχ καί 
καταστρέφει τόν ές αύτοΰ πλουτίσαντα έραστήν 
άλλά καί τδν ίδιον εαυτόν του· ώς άλλος Σαμ 
ψών, σπείρει γύριρ του τήν καταστροφήν, μή 
φειδόμενος ουδέ τοΰ ίαυτοΰ του. ’Αλλ’ αύτδς 
είνε ικανός νά δημιουργήση νέαν περιουσίαν 
καί νά κερδίση τήν άγάπην τής γυναικός του. 
Ό κ. Βεάκης ώ; σύζυγος έχρωμάτισε τδν δυ
νατόν ρόλον τόν δποΐον έπαιξεν είς τδ Παρίσι 
ένας Γκιτρύ, μέ πολλήν έκφρασιν, άντιθέτως 
«ρδς τήν κ. Ζαφειροπούλου, ήτις ώς σύζυγος 
τδ δυσκολον ψυχολογικώς μέρος της τδ ψύχραι
μο* καί άτεγκτον ύφος γυναικδς ή δποία δέν 
ήμπορεί νά προσαρμοσθή πρός τάς κοινωνικάς 
καί συζυγικάς υποχρεώσεις, άπέδωσε κάπως πε
ριορισμένα. ι

“ΛΓία νύκτα ατό καταγώγι,, Μονόπρακτον 
δράμα τοΰ Καρόλου Μερέ, συγγραφέως τοΰ 
Παρισινούς Θεάτρου τής Φρίκης (Γκράν Γκι- 
νιόλ.) Μετά τάς «Τρεις μάσκας» τοΰ ίδίου συγ
γραφέως τάς πέρυσι παιχθείσας καί αί δποίαι 
έκαμαν μεγάλην έντύπωσιν, τδ νέον έργον του 
είνε έπίσης ένδιαφέρον. Είς εύπατρίδης ’Ιτα
λό; μετά τής έρωμένης του, άριστοκράτιδος, 
φθάνουν είς έν καταγώγιον άπάχηδων. Έχει 
στοιχηματίση δτι δέν θά φοβηθή ή φίλη του 
καί αυτός διά νά κερδίση τδ στοίχημα προσποι
είται δτι είνε τυχοδιώκτης καί άποπειράται νά 
τής κλίψη τά κοσμήματα. Έκείνη πιστεύει δτι 
έ.τεσεν είς παγίδα. Ό υπηρέτης τούς ειδοποιεί 
δτι σπείρα άπάχηδων έχει διαθέσεις έπιθετι- 
κάς^ Θέλει νά φύγη μετά τής έρωμένης του 
άλλ’ έκείνη ύπδ τό κράτος τοΰ φόβου τόν σκο
τώνει. Οί άπάχηδες εισορμούν καί έκλαμβάνον 
τες τήν γυναίκα ώς συνάδελφόν των μοιράζον
ται, τά χρήματα τοΰ φονευθέντος, Ενώ έκείνη 
φεύγει μέ τό αίσθημα τής φρίκης. Ή κ. Κυ
βέλη καί ό κ. Βεάκης έπαιξαν άριστοτεχνικά.

Τά “Πεπρωμένα,,. Είς τδ νέον κοινωνικόν 
του δράμα δ κ. Γρ. Ξενόπουλος δέν άπομακρύ- 
νεται τής Ζακύνθου, δπως είς δλα του σχεδόν 
τά έργα. Μικρό παιδί ήκουσε μίαν άφήγησιν 
ένδς οικογενειακού δράματος καί μετά τεσσα
ρακονταετίαν τήν έκαμε δράμα σκηνικόν. Ή 
«θέσιο» του είνε μία περίεργος μιάς κόρης άν- 
τίληψις, ην δ συγγραφεύς δικαιολογεί καί ύπο- 
στηρίζει. Ένας κόντες σκοτώνει τήν γυναίκα 
του καί τδν έραστήν της,άθωώνεται άπδ τδ δι 
καστήριον καί ζή τώρα ήσυχα είς μίαν έξοχήν 
μέ τήν κόρην του ’Ισαβέλλαν, ή όποία άγνοεί 
τό πατρικόν έγκλημα, κα’. ήδη άρραβωνιάζεται 
εν καλοκάγαθαν άρχοντόπουλον τής Κέρκυρας. 
Απ’ έδώ άρχεται τδ έργον διαδραματιζόμενον

ωχρότατα διαγεγραμμένα, κινούμενα ώς σκιά·· 
Ό κ. Λούης έπαιξε μέ πολύν στόμφον.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Αί Επιθεωρήσεις άπετέλεσαν τδ μεγαλβίτε- 

ρον μέρος τής θεατρικής θερινής κινήσεως, ώς 
όστρακα κολλήσασαι είς τά προγράμματα τεσ
σάρων μεγάλων θεάτρων καί τριών μικρών. 
Αί περισσότεραι δέν έχουν πρωτοτυπίαν, ούτε 
κάν ευφυΐαν.

Όλαι Εφέτος έχουν έν «ποπουρι» τής αρχής 
διαφόρων τραγουδιών, όσα κατά καιρού; έξε 
μεταλλεύθησαν αί διάφοροι ’Επιθεωρήσεις, 
προσαρμοσθέντα ήδη είς σκανδαλώδεις στίχους. 
Τδ νούμερο αύτό τδ όποιον Εξαιρετικώς άρέσει 
είνε ή καλλιτέρα σάτυρα τής μουσικής άναρ- 
χίας έν τή ’Επιθεωρήσει.

Πρώτον ένεφανίσθη τδ “Πανόραμα,, Αρ 
κετά έξυπνον είς τινας σκηνάς, συνολικώς δμως 
άνεμένετο καλλίτερον. Άτυχώς δ σεμνός σα- 
τυριστής, δ λεπτότερος τών έπιθεωρηαεογρά- 
φων έκαμεν Εφέτος μεγάλας υποχωρήσεις είς 
τδ σόκιν. Άπδ τά νούμερα τοΰ Πανοράματος 
ξεχωρίζουν οί Ψαράδες, οί’Εγγλέζοι, ή Κού
κλες, τδ Σκοπευτήριον, ή Τράπουλα, καί δ ’Άν
θρωπος πώς έδημιουργήθη καί πώς τδν κατήν 
τησαν δ Πολιτισμός και ή Διπλωματία Ή τρίτη 
πράξις, κατά τδ σύνηθες, άποτελεί ιδίαν μονό
πρακτον φάρσαν, σατυρίζουσαν τήν αισχροκέρ
δειαν, τδν νεοπλουτισμόν καί τδ νέον διαζύγιον.

Ή έκτέλεσις πολύ Επιτυχής. 'Η δ.,Ίατρίδου 
έδωσε τρεις πολύ χαρακτηριστικού; τύπους, τής 
Ψαροπούλας είς τήν δποίαν είνε,άμίμητος, τής 
Εγχωρίου κούκλας καί τοΰ Μοντέλλου. Ή δ. 
Καντιώτου έχει τούς περισσοτέρους ρόλους, 
τού; όποιους Εξωραΐζει ή άνθηρά εύμορφιά, ή 
κομψή χάρις, τδ αισθηματικό τραγούδι κα’ τδ 
Ελκυστικόν παράστημα της Ή δ. Άνθοπούλου 
χορεύει μέ πολλήν τέχνην, ό δέκ. Νέζερ θαυ
μάσιος ώς πυροσβέστης, ώς κουτσαβάκης καί 
ώς μοδίστρος. Έπίσης καλός καί δ κ. Μηλιά- 
δης.

Ό “Πειρασμός,, είνε ή περισσότερόν ακα
τάλληλος, μέ τά πολύ σκανδαλώδη τραγού
δια. Στερείται πρωτοτυπίας, όλίγαι δ’ αί έξυ- 
πναι σκηναί. Ό κομφερανσιέ (Ίακωβίδης) εί
νε μίμησις τοΰ μουσικού άπανθίσματος τδ 
δποΐον είσήγαγεν είς τήν Επιθεώρησιν δ Βιλ- 
λάρ. Ή Εμφάνισις τής Κολάσεω; μέ τόν Με- 
φιστοφελή μολονότι πένθιμος, κάμνει έντύπω- 
σιν ώς καινοφανής. Ό πατριωτισμός Εκδηλοΰ- 
ται μέ εν εύζωνικόν τσαρούχι έν είδει άερο- 
πλοίου, τό όποιον πηδαλιουχούμενον ύπδ τής 
Νίκης διευθύνεται πρδς τήν Κ)πολιν.

Τά “Παναθήναια,, Εφέτος έχουν περισσο- 
τέραν ποικιλίαν, έπικαιρότητα καί πρό παν
τός λείπει τδ σόκιν. Σατυρίζον-α: τά Εκλογικά 
προγράμματα, τδ διαζύγιον, ή αισχροκέρδεια, 
τά Μπαίν μίξτ. Ό ά,αλλοίωτος Γζανέτος Εμ
φανίζεται Εφέτος ώς υποψήφιος βουλευτής μή 
Εννοών νά άποχωρισθή τής Μαντίνας, ήτις δ
μως καί αύτή Εννοεί νά πολιτευθή. Ήρεσε 
πολύ δ χορός τοΰ ’Ιταλικού κουαρτέττου Κόρνο

είς έν ^μερονύκτιον. Ό υίδς τού φονευθέντος 
έραστοΰ Έρμάνο; δστις μίαν τρελλήν νύκτα 
τών Άπόκρεω κατέστρεψε τήν τιμήν τής ’Ισα
βέλλας, τώρα μέ τήν είδησιν τών άρραβώνων 
εισβάλλει είς τδ σπίτι της μετά πενταετή σιγήν 
καί πρδς έκδίκησιν, άν καί τήν άγαπά, τής άπο 
καλύπτει τδν φόνον τής μητρός της ύπδ τοΰ 
πατρός της. Ή ’Ισαβέλλα ή δποία άγαπά τδν 
μνηστήρα της και μισεί τδν Έρμάνον άποφα- 
σίζει νά τδν ίκανοποιήση έπειδή δ πατέρας της 
τδν έστέρησε τοΰ -δικού του καί δέχεται νά τδν 
νυμφευθή, θυσιάζουσα τήν εύτυχίαν ήν τή ύπέ- 
σχετο δ μετά τού άλλου νέου γάμος. Ο,πατήρ 
διαμαρτύρεται, άλλ’ Ενδίδει τέλος, ένώ ο μνη- 
στήρ υποχωρεί συγχρόνως καί αύτός.

Τεχνικώς καί ψυχολογικώς, τδ δράμα τοΰ κ. 
Ξενοπούλου είνε κατώτερον τών άλλων έργων 
του. Τδ τέλος τής α’ πράξεως - ή άποκάλυψις 
τού φόνου - προαναγγέλλει καί Εξαντλεί τήν 
β' πράξιν άποτελουμένην άπδ μίαν διαλογικήν 
σκηνήν, τδ τέλος τής β’ πράξεως - ή άπόφα 
σις της νά,νυμφευθή τδν Έρμάνον - προαναγ 
γέλει καί έξαντλεί τήν γ' πράξιν. Ό ακροατής 
παύει νά Ιχη ένδιαφέρον καί είνε υποχρεωμέ
νος νά παρακολουθή άπλώς τήν επίμονον προ 
απάθειαν τοΰ συγγραφέως νά οικαιολογήση 
τήν λύσιν τοΰ δράματος δι’ έπιχειρημάτων καί 
συζητήσεων.

Πλοκή δέν υπάρχει Ό συγγραφεύς κατα
φεύγει είς διάφορα ευρήματα, ωσάν νά μή ήρ 
κουν αί συμπτώσεις. Ό πατήρ άγνοεί τδ πά- 

μα τής κόρης, ή *6ρη άγνοεί τδν διπλοΰν 
νον τού πατρός. Ό υίδς τοΰ φονευθέντος 

διαφθείρει τήν κόρην άγνοών ποίά ήτο καί η 
κόρη ήγνόει δτι δ πατήρ της έφόνευσε τδν ίδι- 
κόν του πατέρα. Όλα πεπρωμένα.

Ψυχολογικώς ή λύσ-.ς δέν είνε ίκανοποιητι 
κή. Ό ίκανοποίησις ήν ή "Ισαβέλλα δίδει, άντί 
τοΰ πατρός της, άντιτίθεται πρδς τά αίσθήματά 
της άφοΰ άλλον άγαπά καί μισεί τδν Έρμάνον. 
Είνε δργανον θείας δίκης ; είνε κάποιας υπερ
φυσικής δυνάμεως Επιβολή; ή έργον συνειδή- 
σεως ; Άλλ’ αύτή είς ούδέν Επταισε· άπ’, Εναν
τία; είνε θΰμα κακοηθείας κληρονομικής.' Ο πα 

\ τήρ τοΰ Ε. σπιλώνει τήν τιμήν τής μητρός της· 
δ υίδς κάμνει τδ ίδιο καί χειρότερο είς τήν ιδίαν. 
Καί είνε ήθικοποίησις αύτή, νά ίκανοποιή τόν 
βιαστήν της, καί τδν πατέρα του διά τδ έγκλημα 
τής μοιχείας ; Πιθανόν νά συνέβη μία τοιαύτη 
περίπτωσις, άλλ’ έν μεμονωμένον καί σπάνιαν 
γεγονός δέν δύναται νά άποτελέση κοινωνιο
λογικήν βάσιν διά νά στηριχθή έν έργον. Μία 
τοιαύτη άμφιδολία διαφαίνεται καί είς τά λόγια 
τής κόρης, ή δποία πριν άναγγείλη είς τδν Έρ
μάνον τήν άπόφασίν της νά τδν πάρη, τοΰ προ
τείνει νά φύγη δεχόμενος χρήματα.

Ό κ. Βεάκης (πατήρ) έπαιξε πολύ καλά, 
ιδίως είς τήν β' πράξιν, ήτις ήτο καί ή καλ 
λιτέρα. Είς τήν κ. Κυβέλην (κόρην) δέν έδόθη 
εύκαιρία νά έμφανίση τήν καλλιτεχνικήν της 
άξίαν. Έκτδς τών δύο αυτών, έφ’ ών στηρίζε
ται δλόκληρον τδ έργον, τά άλλα πρόσωπα είνε
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Ντ’Ορο, ή Μεθυσμένη ήν υποδύεται έπιτυχώς 
ή δ. Λάσκαρη Καλή ή σκηνογραφία τοΰ Ά- 
ρβως δθεν δ Τζανέτο; έπισκοπεΐ καί σατυρίζει 
μέ τή Ζακυνθινή καντάδα του τήν γήν. Ό έ · 
πίλογος τής έπιθεωρήσεως πολύ έπιτυχής μέ 
τήν 'Αγ. Σοφίαν, ής τήν ήμισίληνον αντικα
θιστά δ Σταυρός ύπδ τόν ήχον τών σημάν 
τρων. Οί στίχοι τοΰ κ. Δημητρακοπούλου 
πλήρεις ευφυΐας, δχι δμως καί τά καλαμπούρια 
τοΰ κ. Άννίνου.

Είς τό Φάληρον δ Άγγλογαλλικός θίασος 
τοΰ Γύρου τοϋ κόσμου έδωσε νέαν έπιθεώρη - 
σιν — «Pbalere quirit»— ύποδειγματικήν διά 
τους ίδικούς μα; συγγραφείς ύπδ έποψιν ποι 
κιλίας, πρωτοτυπίας, διακόσμου, χορού, τρα 
γουδιού. ’Εντελώς καλλιτεχνική, φαντασμογο 
ρική. Ξένη βέβαια πρδς τό Ελληνικόν περι
βάλλον, άλλ’ δλα καλά διευθετημένα, μουσι
κή διά πρώτην φοράν άκουομένη, κοστούμια 
πλέον τών 150 πολυτελέστατα. 'Η χαριτωμένη 
κ. Ντώβις, ή κομψοτάτη δ. Σούζη, ‘ δ θιασάρ· 
χης κ. Ζάν ’Ουρά, δ κωμικός B0reo είς τήν 
σάτυραν τοΰ χορού τής Άνδαλούζας καί δ συ - 
νάδελφος τού Γκοϋτό είς τά μοντέλλα τής ρα
πτικής πρωτηγωνίστησαν μετά πολλής έπιτυ- 
χίας. Οί διεθνείς χοροί, ή είκών τοΰ Quo Vadis 
μέ τόν Νέρωνα παρακολουθοΰντα έν ίππο · 
δρομίω τήν δρχησιν μιάς σκλάβας πυρπόλου- 
μένης κατόπιν, α! χιονοσκέπαστοι Άλπεις, τδ 
ίερόν τοϋ Βούδδα, τό χορευτικόν κουαρτέττο 
«Micnight Frolic s» άπετέλεσαν ένα ποικιλώτα- 
τον άξιοθέατον σύνολον. Ό θίασος άνεχώρησεν 
είς Κ)πολιν.

Ό κ. Π. Δημητρακόπουλος είχε τήν έμ- 
πνευσιν νά γράψη διά τό συνοικιακόν θέατρον 
«Πολυθέαμα» μίαν έπίκαιρον έπιθεώρησιν μέ 
μουσικήν άποκλειστικώς δημοτικήν έλληνί- 
κήν, τήν «Ρωμηοποΰλαν». Ό συγγραφεύς κά 
τώρθωσε νά παρακάμψη τήν μονοτονίαν τών 
δημοτικών ασμάτων διά καταλλήλων ρυθμι
κών παραλλαγών. Τά νούμερα τής Δακτυλο- 
γράφου, τών έπιβατών τού τράμ, τοΰ Σβέντσου, 
τοΰ Μπαχαριτζή, τών δύο ’Ωδείων πολύ έξυ
πνα. Αί κ. κ. Ρούσου, Λάμπρου καί Τασόγλου 
αρκετά ζωηραί.

Είς τά συνοικιακά θέατρα σειρά έπιθεωρή- 
σεων. ΓΙεριοριζόμεθα νά άναφέρωμεν τούς τί
τλους μόνον. Μπερλίνα, Τά έξ άμάξης, Τσούχ
τρα, Θερινά δνειρα, Π καί Φ, Σάν Φασόν, Ψυ
χή μου στά Πατήσια. Μόνον ή «Τράβα κορδέλ- 
λα» έλειψε...

ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ
Ή κ. Σαμπανιέβα μάς έπεσκέφθη πάλιν. 

Δύο νέαι διά τάς ’Αθήνας έμφανίσει; της, τήν 
άνέδειξαν άξίαν τής φήμης της. Είς τόν ·Ρω 
μαΐον καί ΊουΙιέτταν* παιχθέντα είς ... τέσ- 
σαρας γλώσσας χαί μέ τάς συνήθεις παραλεί
ψεις, είς τόν ρόλον τής Ίουλιέττας έχ τών τε- 
χνικοτέρων, ή ΈλληνορωσσΙς ύψίφωνος ικα
νοποίησε καί τούς αύστηροτέρους άκροα- 
τάς, ιδίως είς τάς βοκαλίζ τής α πράξεως. 
“Επαιξε μέ περιπάθειαν, ής έστερείτο δ χ.

Κρυωνάς, συνεπής πρός τό όνομά τ·υ, άλλά 
πολύ καλός ώς πρός τήν σταθερότητα τής φω
νής. Τό κόρο άπαίσιον τήν δψιν καί τήν 
φωνήν.

Μετά τής κ. Σαμπανιέβα ένεφανίσθη καί ή 
άδελφή της 6. Μηταράκη, διακριθείσα ιδίως 
ώς Μικαέλα είς τήν «Κάρμεν».

«Τά παραμύθια τοΰ “Οφμαν» ή ρωμαντική 
δπερα— κωμίχ τοΰ Όφφεμπαχ, τό τελευταΐον 
καί σοβαρώτερον έργον τοΰ μελοποιοΰ τής 
«Περιχόλ», τής «'Ωραίας Ελένης» καί τοΰ 
«Όρφέως έν 'Αδη·—τό δποίον δέν έπρόφθασε 
νά Ιδη παιζόμενον- διά πρώτην φοράν παρε- 
στάθη έν Άθήναις, άν καί πολύ ύπέρτερον 
καί διά τήν ΰπόθεσιν καί διά τήν μουσικήν 
άπό πολλά άλλα άπό έτών παίζόμενα. Ή κυ- 
ριωτέρα δυσκολία, δι’ ήν δέν άπηλαύσαμεν 
έως τώρα τό έξοχον αυτό έργον είναι δτι ά- 
παιτούνται τρεις ύψίφωνοι πρωταγωνίστριας 
τάς δποίας ήδη άνεπλήρωσαν ή άληθώς 
πλούσια καί εύστροφος τωνή τής κ. Σαμπα
νιέβα, ήτις ύπεδύθη καί τούς τρεις είς έκά
στην πράξιν άνομοίους σκηνικώς καί μουσι
κώς ρόλους. Αί φανταστικοί διηγήσεις τοΰ 
νεαροΰ φοιτητοΰ Όφμαν ας άφηγήται πρός 
τούς συντρόφους του είνε άτυχείς έρωτές του 
πρός τρεις ώραίας γυναίκας, είς ούς έχει σατα
νικόν άντεραστήν, ένα μάγον, δστις τοΰ φέρει 
τήν καταστροφήν, καί τοΰ άρπάζει τήν φίλην 
του, ένφ πίπτει έκεΐνος μεθυσμένος κατά γής. 
Ή μουσική είναι αισθηματική, γλυκεία, χα- 
ρίεσσα, άγνωστος δέ έν Έλλάδι είς τό πολύ 
κοινόν καίτοι άριθμοΰσα 40 έτών βίον. Μόνον 
ή θαυμασία βαρκαρόλα, ήν έσύλησαν καί αί 
επιθεωρήσεις άκόμη, είνε γνωστοτάτη.

'Η κ. Σαμπανιέβα μέ τήν άβράν, τήν τεχνι
κήν καί πλουσίαν είς τόνους φωνήν της, ύπε- 
ρέβη κάθε δυσκολίαν καί είχεν, ιδίως ώς κοΰ 
κλα, ώραίαζ έμφανίσεις.Ό βαρύτονα; κ. "Ορντα, 
δστις ύπήρξεν καί δ ρεζισέρ τοΰ έργου, έτρα- 
γούδησεν άμέμπτως μέ μίαν ύποβλητικήν καί 
έντονον φωνήν ώς ήθοποιδς δέ έκυριάρχησε μέ 
τό έκφραστικόν παίξιμό του καί τάς ψυχολο
γημένες κινήσεις, είς τούς τρεις διαφόρους ρό
λους. Ό κ. Κρυωνάς έφάνη άνώτερος άπό άλ
λα; έμφανίσεις, του έψαλε μέ άκρίβειαν καί 
σταθερότητα φωνής καί διαύγειαν άπαγγελίας. 
Τά δευτερεύοντα πρόσωπα έπαιξαν ή μεσόφω
νος κ. Ρεβέκκα καί δ βαθύφωνος κ. Βλαχό 
πουλος. Αί σκηνογραφίαι τοΰ καπηλείου καί 
τής Βενετικής έορτή; καλαί. Παραδόξω; καλή 
ή μετάφρασις, τδ κόρο άνεκτόν, ή οέ δρχή
στρα ύπό τόν κ.Σαμοσούντ, καίτοι όχι πλήρης, 
άπέδωσεν ίκανοποιητικώ; έν συνόλω τό λεπτόν 
καί έμπνευσμένον έργον τοΰ Όφφεμπαχ.

ΟΠΕΡΕΤΤΕΣ
Συνταγή πρό; κατασκευήν «πρωτοτύπου» 

όπερέττα; δι’ Έλλην. θέατρον, έν είδει πουτίγ
κας. Λαμβάνετε τήν ύπόθεσιν μιά; οίαςδήποτε 
Γαλλική; φάρσα; παιχθείση; εί; θερινόν θέα
τρον πέρυσι ή καί πρό έτών. Πέρνετε τόν σκε
λετόν ξεφλουδίζοντες τόν διάλογον άπό κάθε 

έζυπνάδαν. Πέρνετε τραγουδάκια άπό Επι
θεωρήσεις παρωχημένων χρόνων, λεηλατείτε 
βάλς άπδ Βιεννέζικες όπερέττες δσον τό δυνα
τόν γνωστότερες, προσθέτετε άντί μπαχαρικών 
κνήμας πολλάς καί φωνά; όλίγας, άνακατεύετε 
καί θέτετε είς τόν φούρνον, δηλ. είς τήν βκη - 
νήν- άφοΰ ψηθούν—οί πρωταγωνισταί πάντοτε 
τά ψήνουν—τά σερβίρετε εί; τό τραπέζι, ήγουν 
είς τήν πλατείαν, δπου τό νοήμον κοινόν γεύε
ται καί εύχαριστείται άφοΰ προπληρώση δραχ. 
12-8 διά τό «πρωτότυπον» φαγητόν.

Επάνω εί; αύτήν τήν συνταγήν είνε γραμ- 
μέναι δλαι σχεδόν αί Ελληνικά’, δπερέτται αί 
περισσότεραι τών δποίων είνε στρατιωτικαί. 
Τήν άρχήν έκαμεν δ κ. Σακελλαρίδης καί 
τήν συνεχίζει εύκλεώς δ κ. Χατζηαποστόλου.

Εί; τό θέατρον Παπαϊωάννου έπαίχθησαν 
δύο νέα έργα. Ό “’Αρλεκίνος η τοΰ κ. Σακελ 
λαρίδου, όπερέττα άρκετά εύθυμος, λλ’ ή ύπό- 
θεσί; της κοινοτάτη. Ό Μπουλούκο; δέν συγ 
χωρεΐ τήν κόρην του ποΰ ύπανδρεύθη παρά 
τήν θέλησίν του, ούτε έπιτρέπει εί; τήν άλλην 
κόρην του νά πάρη έκεΐνον ποΰ άγαπά. Μία 
πονηρά ύπηρέτρια άποδεικνύει δτι δ Μπουλού
κο; δέν είνε καί πολύ ήθικός, τόν άναμιγνύει 
εί; έν σκάνδαλον καί τόν άναγκάζει νά συν
θηκολογήσω μέ τά κορίτσια του.

Άπό τήν μουσικήν, ήρεσε ή μπαλλάντα τού 
στιχειωμένου κάστρου, τό φόξ-τρότ τή; β’ πρά- 
ξεω; καί τδ λαϊκώτατον ντουέττο τής γ' πρά
ξεως. Ή κ. Κολυβά καί ή κ. Μπριλλάντη 
άρκετά καλαί.

Τό άλλο μέ τόν τίτλον “θέλω νά ίδώ τόν 
Πάηα„ iv καί δέν έχη τίποτε έξαιρετικόν, άπε 
τέλεσε τήν μεγαλειτέραν έπιτυχίαν τοΰ θιάσου 
ώς πρός τδν άριθμόν τών παραστάσεων. Κατά 
τά διαλείμματα έψαλεν ή Ρωσσίς κ. Βορον- 
τζόβα.

Είς τό Κεντρικόν έδόθησαν ύπό τοΰ θιάσου 
τή; κ.Ένκελ δύο νέα έργα. Ή «Κοντετσένα» 
μέ λιμπρέττο διασκευασθέν έκ κα μωδίας τοΰ 
Φρακαρόλι καί μουσικήν τοΰ κ. Χατζηαπο
στόλου, παιχθεΐσα τό πρώτον έν Θεσσαλονίκη. 
Είνε μία ιστορία έρωτο; άναζωογονουμένου 
καθ’ ήν στιγμήν φαίνεται δτι σβύνει. Ύπόθεσι; 
πενιχρά, χωρίς ένδιαφέρον. *Η μουσική πετα
χτή καί άρκετά. . . γνωστή. Ό κ. Δράμαλης 
παρουσιάζει ένα τύπον Ιεροψάλτου ξεκαρδιστι- 
κώτατον καί έκτάκτως καλά ήθογραφημένον. 
Πρωταγωνιστεί ή δ. Κόκκου άναπληροΰσα τήν 
είς Γερμανίαν άπουσιάζουσαν κ. Ένκελ, πάν
τοτε χαριτωμένη. Ένεφανίσθη τδ πρώτον δ δ. 
Ανδρονίκου. Έχει δυνατήν, καλά γυμνασμέ- 
νην φωνήν ύψιφώνου σπουδάσασα έπί πενταε
τίαν είς τό Ώδεΐον τής ’Οδησσού. Πρώτην φο
ράν παίζουσα, ύπελήφθη είς ήθοποιΐαν. Ό κ. 
Στυλιανόπουλος άμεμπτος ώ; κωμικός σαλο- 
νιοΰ, τύπος εύγενοΰς έμφανίσεως./ Τό δεύτερον 
έργον, ή αΓκομηέτ„ τοΰ νεαροΰ συνθέτου κ 
Δουράκη είνε ή «Κυρία Προέδρου» διεσκευα- 
σμένη ύπό τοΰ κ. Συρράκου, ή δέ μουσική έλα 
φρά καί έπηρεασμένη άπό ξένας μελφδίας.

'θ αύτό; θίασος έδωσε καί τόν «Βαφτιστι- 
κόν» μέ ’Αγγλικήν μουσικήν άνωτέραν τής 
τοΰ κ. Σακελλαρίδου. 'Η Αγγλική όπερέττα 
τοΰ Κάρλυλ είνε χαριτωμένη, παρασταθείσα 
είς Λονδίνον τώ 1917 καί έκτοτε συχνότατα 
παιζομένη.

Είς τό «Πανελλήνιον» έδόθη ή «άαχτυλο- 
γράφος,, όπερέττα τοΰ κ. Δ. Ζάττα. Τό λιμ- 
πρέττο είνε μετάφρασις τής Γαλλικής δπερέτ- 
τας La Jolie escapade. Μία πλούσια κληρο
νόμος διά νά δοκιμάση τόν μέλλοντα μνηστήρα 
της, νεαρόν έκατομμυριοΰχον, παρουσιάζεται 
ώ; δακτυλογράφος και προσλαμβάνεται ύπ’ 
αύτοΰ είς τήν ύπηρεσίαν του καί ταξειδεύει 
μαζί τη; μέ τήν θαλαμηγόν του, καί κατόπιν 
κωμικών επεισοδίων δλα τελειώνουν μέ τόν 
άπαραίτητον γάμον. Τό κείμενον είνε πολύ 
μακρόν.

'Η μουσική τοΰ κ. Ζάττα δστις τόσον έξετι
μήθη μέ τό «Κόκκινο σπαλέττο», είνε εύχάρι- 
στος, μέ "Ελληνικόν χρώμα καί είργάσθη εύ- 
συνειδήτως προσαρμόσας είς τήν νεωτέραν τε
χνοτροπίαν παλαιοτέρους μελωδικούς ήχους. 
Θά παρετήρει τις μόνον δτι εις τινα μέρη έκ 
φεύγει τών δρίων τής όπερέττας καί γράφει 
σοβαράν μουσικήν, ώς λ. χ. είς τό τέλος τή; 
λ. πράξεως- Τόν ρόλον τής δακτυλογράφου 
έπαιξεν ή άρίστη σουμπρέττα κ.Λαουτάρη, εί; 
δέ τούς χορού; διεκρίθη ή χαριτωμένη Γέρμα 
νίς χορεύτρια Έρμινία Σόχυ. Ό κ. Πλέσσα; 
είς τόν ρόλον τοΰ άκουσίου καπετάνιου τού 
γλυκοΰ νερού κωμικώτατος, άλλά καί ύπερβο- 
λικδς κάπως. Ό κ. Μπετιβόλιο έχει άτονον 
παίξιμον. Είς καλόν ήθοποιόν όπερέττας έξε- 
λίσσεται δ κ. Ταβουλάρης.

«Εκκεντρικέ; Ενωμοτίες» όπερέττα Ζάττα. 
Τό λιμπρέττο διεσκεύασενδ κ. Λάσκαρη; κατά 
παράκλησιν τοΰ χ. Πλέσσα έπί τή βάσει ρό
λου τοΰ Χ«ωροφύλακος Θανάση» δν άλλοτε 
διέπλασεν έπιτυχώς είς τήν παλαιάν στρατιω
τικήν κωμωδίαν «Panachot Gendarme· τοΰ 
Mouezy Eon. ‘Η ύπόθεσις είνε πλήρης κωμι
κών έπεισοδίων, έν οίς καί έν έξωφρενικόν σο 
νέττο έρωτομανοΰς χωροφύλακο; μέ δεκαπέντε 
δμοιοκαταληξίες είς «δνιον». Τό έργον ποι
κίλλεται άπό έκκεντρικούς χορούς μέ πρώτα- 
γωνιστάς τήν κ. Λαουτάρη ώ; Κατερινιώ καί 
τδν κ. Πλέσσαν είς τόν ρόλον τοΰ ήλιθίου χω
ροφύλακο; διαπράττοντο; διαρκώς γκάφες. 
'Η μουσική έχει χατιτωμένα τραγουδά
κια καί ώραίους χορούς. Τό ιντερμέτζο με
ταξύ δευτέρας καί τρίτης πράξεως είνε έργον 
τέχνης. Είνε λυπηρόν διότι δ νεαρός συνθέτης 
θυσιάζει τήν έμπνευσίν του είς τά γοΰστα τοΰ 
πολλοΰ κόσμου μέ τά όπερεττοειδή κατασκευά
σματα.

αΣτά τριαντάφυλλα,,. Είνε δ τίτλος μιάς 
βίλλας μή έχων άλλην σχέσιν πρός τήν ύπό 
θεσιν, Έμουσικοποιήθη ύπό τοΰ κ. Χατζηα 
ποστόλου ή Γαλλική φάρσα «Δάνεισέ μου τή 
γυναΐκά σου» κατά τρόπον, ώστε καί τδν ίδιον 
έαυτόν του ν’ άντιγράψη είς τό κυριαρχούν
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βάλς. Έκ τών ήθυποιων πρωταγωηστεί ή 
διαίεχθείσα τήν κ. Λαουτάρη σουμπρέττα 
κ. Νίκη Βελλή, πολύ έλχιστιχή είς τήν έμ 
φάνισίν της έν γένει, τραγουδεΐ ήσυχα άλλά 
συμπαθητικά, χορεύει λίγο άλλά μέ χάριν. 
Ή κ. Κανδύλη έτραγούδησε τήν ρομάντζαν 
τής β'. πράξεως πολύ καλά. Ό κ. ΙΙλέσσας 
ύποκρινύμενες τόν τρελλόν, υπερβολικός μετα- 
βάλλων τήν δπερέτταν είς λαϊκήν φάρσαν.Ό κ. 
Ταβουλάρης έπαιξε μέ μπρίο. Τά κόρο δέν 
πρέπει οΰτε νά τά βλέπη κανείς, οδτε νά τά 
άκούη.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΕΙΔΗΣΐΙΕ

Έν τώ θεάτρφ «Διονύσιαν ίδρύθ·η δραμα 
τική σχολή ύπό τήν διεύ^υνσιν τοΰ Γάλλου 
σκηνοθέτου κ. Ρουλάν, δστις θά διδάσκη θε
ωρητικός καί πρακτικώς κατά τό σύστημα τών 
Κονσερβατουάρ τών Παρισίων. Οί μαθηταί 
τής σχολής θά παίζουν δοκιμαστικώς κατά τό 
διάστημα τών σπουδών των είς τάν θίασον Κυ· 
βίλης.

— ‘Η κ. Λαουτάρη συνεβλήθη διά τήν 
χειμερινήν περίοδον μέ τόν έν ’Ιταλία θίασον 
τοΰ Λομπάρδη. Ή κ. Κυπαρίσση θά παίξη 
είς έν τών θεάτρων τοΰ Μιλάνου — δχι είς 
τήν Σκάλαν δπου παίζουν μόνον ’Ιταλίδες μέ 
πρώτην έμφάνισιν τήν «Κυρίαν Μπατερφλάί».

— Θίασος ύπό τόν κ. Μ. Παλαιολόγον μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν κ. Χο. Ρούσου καί τοΰ δ 
ποίου μετέχουν ή κ. Μηλιάδου καί τά ζεύ 
γη Μαρίνου, Καββάδα καί άλλοι άνεχώρησε 
διά νά δώση παραστάσεις είς Παρισίους, Λον 
δ’νον καί. ‘Αμερικήν. Θά παίξη κυρίως τέσ
σαρα. έργα, άντιπροσωπεύοντα τάς τέοσαρας 
περιόδους τοΰ Ελληνισμού. Τήν «Ήρώ καί 
Λέανδρον» διά τήν άρχαίαν, τόν «Γελωτο
ποιόν τοΰ Βασιλέως» τοΰ κ. Δημητρακοπούλου 
διά τήν Βυζαντινήν, τόν «Άγαπητικόν τής

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ Τ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ

Πριν έπιστρέψη είς Μονάχον, παρά τό ακατάλλη
λον τής έποχής, έξέθεσεν έν τή αιθούση τοΰ «Παρ
νασσού» ό διακεκριμένο; ζωγράφος κ. Γ. Στρατη
γός πεντήκοντα πίνακας, όσους έπρόλαβε νά έτοιμά- 
ση πρό τής άναχωρήσεώς του, εις ου; προσέθηκε 3-4 
παλαιότερα έργα καί δέκα άνήκοντα είς Ιδιώτας. Ό 
κ. Στρατηγός, άπό τοΰ 1914, οτε διωργάνωσεν άφι
χθείς έκ Γερμανίας έκθεσιν έν τφ Ζαππείφ, δέν ένε- 
φανίσθη. Ή έκθεσις του περιέλαβε ποικίλα έργα.Γυ- 
μνά μοντέλλα, προσωπογραφίας, ζωογραφίας, σπου- 
δάς φωτός, νέκραν φύσιν καί διαφημίσεις. Τήν έρ- 
γασίαν του χαρακτηρίζει μεγάλη καί προσεκτική 
επεξεργασία, διακρίνει καλλιτεχνική άντίληψις. Τά 
περισσότερα έργα είναι μελέται φωτός, ήμέρας καί 
νυκτός, δωματίου καί υπαίθρου, αντιθέσεις (Centre 
lumiere) καί φωτοσκιάσεις. Τά ρομανιικά μοντέλλα,
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βοσκοπούλας» διά τήν νεωτέραν.**Θά παιχθή 
κα! ό «Γυιάς τοΰ Ψηλορείτη» τοϋ κ. Πίππη 
πρός τιμήν τής Κρήτης. Τόν θίασον θά ένι- 
σχύση υλικός ή Κυβέρνησις

- Είς διαγωνισμόν διενεργηθέντα άπό δ- 
μάδα θεατρόφιλων περί τοΰ ποία είνε ή καλ- 
λιτέρα παιχθΛσα έφέτος έλληνική όπερέττα, έ- 
δραδεύθησαν α’ «’Εκκεντρικές Ένωματίες». 
Ό συνθέτης κ Ζάττας έλαδεν ώς βραβεΐον 5,000 
δραχμή;

— Έκ Βερολίνου άφιχθείς ύ νεαρός δραμα
τικός υψίφωνος κ. Θέμις Γεωργίου (Therny 
Ceorgi) έδωσε δύο παραστάσεις μετά τής Μου
σικής σκηνής, τόν «Ριγολέττον», τήν «Καβαλ- 
λερίαν» καί τούς «Παλιάτσους». Μόλις είκο- 
σιπενταετής, μέ ώραϊον παράστημα, συμπαθή 
φυσιογνωμίαν, έσημείωσεν έπιτυχίας είς τά 
I ερμανικά θέατρα. 'II φωνή του είνε σταθε
ρά, έκφραστική, ισχυρά είς δλους τούς υψηλούς 
τόνους, καλός δέ είνε κα! ώς ηθοποιός. Μέ με- 
γαλειτέραν έπιτυχίαν έπαιξεν είς τούς «Πα
λιάτσους».

— Προαγγέλλεται ή αφιξις κατά τόν χει 
μώνα τής δνομαστής Παρισινής ήθοποιοΰ κα’ 
χορεύτριας κ. Ρετζίνας Μπαντέ, ή όποία θά 
παίξη έκτός άλλων τήν «Γυναίκα κα! τό Νευ’ 
ρόσπαστον», είς τδν ρόλον τής Κοντσίτας, 8ν 
έχει δημιουργήση.

— Είς τό θέατρον Κυβέλης θίασος ύπό τόν κ 
Μηλιάδην θά παίξη τόν Νέον ΙΙαπαγάλλον 
τοΰ κ. Βώτη

— Ό θίασος τής δ. Κοτοπούλη ύπό τάν κ. 
Μυράτ, άνευ τής δ. Κοτοπούλη, ήτις άπεσόρ- 
θη—προσωρινός έλπίζομεν—τής σκηνής, άνε
χώρησεν είς Αίγυπτον. Ό θίασος Παπαϊωάν- 
νου θά μεταβή είς Σμύρνην, Κ)πολιν κα! Αίγυ
πτον. 'Ο θίασος «Πανελληνίου» θά περιέλθΉ 
τάς έπαρχίας. Ό τής Ένκελ θά παίξη είς τ^ 
Δημοτικόν.

ή κεφαλή καλλιτέχνου, ή άσπρόδερμη, ό Μεγαρίτης 
θ μέγας πίναξ μέ τά φρούτα, ό ρομαντικός γάτος, τό 
βραδυνό κούρνιασμα ήσαν τά καλλίτερα, αντίθετος 
πρός μερικά άλλα τά όποια έτέθησαν πρό; πλήοωσιν 
τοΰ κενού, ώς αί Έπιοκέπτριαι τοΰ ά'ε> ιέ. Μπροστά 
στόν καθρέπτη,Πίσω άπό τό παρ βάν, ήΆρμ >νία τοΰ 
λευκού. ’Από τά σκίτσα τού φωτός η Αντηλιά, τό 
Φως λάμπας, ή Κόκκινη ποδιά, στή Σκιά, δεικνύουν 
έμπειρον χειριστήν τοΰ χρωστήρας. Έν προσχέδιον 
διπλώματος τών Προσκόπων δεικνύει μίαν ειδικότητα 
διά διαφημίσεις καί διακοσμητκήν τέχνην. Έκ τών 
τοπείων έξεχώριζαν δύο σκίτσα: ή Φθινοπωρινή δύσις 
εις τά Πατήσια καί μια άκρα τών Ίωαννίνων πρός 
τήν λίμνην.

— Εν Ν. Ύόρκη έξέθεσεν έργα του ύ έκ Πόντου 
καταγόμενο; ζωγράφο; κ Νικόλαος Ζαροκέλης Τά 
πλεϊστα ήσαν ίχνογραφικαί προσωπογραφίαι, μετά 
μεγάλης δμοιότητο; άποτυπονσαι τά χαρακτηριστικά 

•Εξαιρετικός επιτυχείς ήσαν αί προσωπογραφίαι ά; 
κατά τήν έν Γαλλίρ καί Άγγλίρ περιοδείαν του έξετέ
λεσε, τή; βασιλίσσης τής 'Ισπανίας, τοΰ αρχιεπισκό
που Κανταβριγίας τοϋ μητροπολίτου Τραπεζούντος 
και τής Μεγ. Δουκίσσης Μαρίας, έξαδέλφης τού βα 
σιλέως Αλεξάνδρου

— Οί κάτοικοι τής πόλεως Σιδηροκάστρου προοε- 
φεραν 4000 πρό; άνέγερσιν Ηρώου τών έκεϊ πεσόν- 
των τώ 1918 άνδρών τής Μεραρχίας Κρήτη;.

— Ή Α’. Διεύθυνσις Μηχανικού προεκήρυξε δια
γωνισμόν μεταξύ τών καλλιτεχνών πρό; άνέγερσιν έν 
Θεσσαλονίκη αναθηματικής στήλη; τών, πεσόντων 
υγειονομικών αξιωματικών. Ή άξια της ύπελογίσθη 
εί; 8,000 δρ. ' , _ ...

— Άνεχώρησεν είς Παρισίους όπου θά διαμεινη 
έπ’αρκετόν χάριν μελετών δ ζωγράφος κ. Ε. Ίωαν- 
νίδης. ,. . ,

— Κατά τάς ταραχάς τής 31 ’ΙουΜου υπεστη 
άγρίαν έπίθεσιν ύπό τοΰ όχλου ή πολύτιμος Πινακο
θήκη τοΰ » Στ. Σκουλούδη, ήτις έστέρησε τήν παγ- 
γκόσμιον τέχνην άριστουργημάτων τής ζωγραφικής. 
Είς τό μέγαρον τού γηραιού φιλοτέχνου ύπήρχον με
γάλης καλλιτεχνικής καί Ιστορικής αξίας έργα καί 
κομψοτεχνήματα. Άν καί παρήλθεν Ικανός χρόνος 
παραδόξως δέν έδημοσιεύθη κατάλογος τών καταστρα- 
φέντων καί κλαπέντων. Άπωλέσθησαν είς γνήσιος 
πίναξ τοϋ Βελασκέζ παριστών Φίλιππον τόν Δ’, 
εν άριστον άντίγραφον τής Βιζέ-λέ-Μπρέν, τρεις 
πίνακες τού Καραβάτζιο φέροντες σπαθισμούς καί 
άλλοι,οϊτινες έπωλήθησαν είς, τούς δρόμους άντί δύο 
ή τριών δραχμών ! ..Ευτυχώς ό πίναξ Θεοτοκοπούλου 
ό παρισίων Φραγκισκανούς καλογήρου; ενώπιον κρα
νίου, διεσώθη.

— Τή 27 έτελέσθησαν έν Ίωαννίνοις έπισήμως τά 
αποκαλυπτήρια τής δαπάναις τοΰ Δήμου έγερθείσης 
έν τή πλατείρ τής Έθν. Άμύνη; μαρμάρινη; στήλη; 
υπέρ τών πεσόντων έν Ήπείρφ Άγγλων. Ο Δήμο; 
Ίωαννίνων έπίσης θά στήση προτομήν του ποιητοϋ 
Μαβιλλη πεσόντος έν Δρίσκφ, ώ; καί προτομήν τοΰ 
Γάλλου ιστορικού [Ιουκεβίλ. Άμφοτέρων τά ά τοκαλυ
πτήρια θά γίίνουν προσεχώς.

— Άπέθανεν έν Άθήναις ή ζωγράφος δ Ιφιγέ
νεια Βίλμπεργ, άσχολουμένη κυρίως εί, απεικονίσεις 
αρχαιοτήτων, άνθέων καί πυρογραφίαν. ΈΊίδασκε 
ζωγραφικήν είς τά γνωστότερα έκπαιδευτήρια.

— Ό γλύπτης κ. Θ Θωμύπουλος φιλοτεχνεί προ
τομήν μαρμαρίνην τοϋ εθνικού ποιητοϋ Διονυσίου 
Σολωμοΰ, έπεράτωσε δέ τήν προτομήν τοϋ Αλες. Πα- 
παδιαμάντη, ήν δ Δήμος Αθηναίων θά στήσρ είς 
τήν πλατείαν τή; Δεξαμενή;.
- 01 έν Πόρτ Σάϊτ ομογενείς ένήργησαν εράνους 

πρός άνέγερσιν προτομής εί; τόν δολοφονηθέντα πο- 
λιτευτήν *Ιω. Δραγούμην. Τό συλλεγέν ποσόν μέχρι 
τοϋδε ύπερέβη τάς 300 λίρας.

— Ό άποθανών άντιπλοίαρχος Γ. Κρίτσας. εκτός 
κληροδοτημάτων είς τόν «Παρνασσόν» καί τήν ’Εθνο
λογικήν Εταιρείαν, ώρισεν όπως μετά πενταετίαν 
ίδρυθή κενοτάφιον είς τήν παραλίαν Ώρεών, μαρ
μάρινη δέ χειρ νά δεικνύρ πρός τήν Κ)πολιν.Έπίση; 
ώρισεν όπως διατίθενται έτησίως 1000 δρ. διά τήν 
βράβευσιν βιβλίου έκ 250 σελίδων πρό; άπο.τεράτω- 
σιν τοΰ συγγράμματος του «ΑΙ Ελληνικοί νήσοι».

— Ηΰτοκτόνησεν έν Σμύρνη πεσών ύπό τούς τρο
χούς διερχομένης αμαξοστοιχίας δ έκ τών άριστων 
άγιογράφων Δημοσθένης Εύστρατιάδης, τοΰ δποίου 
πολλά έργα κοσμούν τάς εκκλησίας τής Σμύρνης, θεω
ρούμενα ώς έργα μεγάλης αξίας. Άλλ’ ένεκεν έλλει- 
ψεως έργασιών έσχάτιος περιέπεσεν είς μεγάλην πε-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

νίαν, διό καί κατεκερμάτισε κυριολεκτικός τήν, 
ζωήν του.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Είς τό θέατρον τοΰ Έλλ. Ώδελου έδωσαν συναυ
λίας : Ή βιολίστρια δ, Μαριέττα Νικάκη άφιχθείσα 
έκ Κ)πόλεως συμπράξει τού ζεύγους Βλαστάρη. Ό 
νεαρό; βαρύτονο; τοΰ Έλλ. μελοδράματος κ. Άπ. 
Ιίρεδάρης συμπράξει ιών δεσπ. Κυρισζή, Σασλόγλου 
καί τοΰ κ. Έπιτροπάκη. Ή υψίφωνος τοΰ μελοδρά
ματος Πετρουπόλεως κ. Μαρία Σεγκλοβιτόβα ητις 
έτραγούδησε μέρη άπό την Τόσκαν, τήν Μπατερ- 
φλάϋ, Ρωσσικά; συνθέσεις, καί εν ντουέττο μετά 
τοΰ Ρώσσου βαρυτόνου Hitviuoff. ΣυνέπραΚεν ή κ. 
Ρεβέκκα ή δποία έτραγούδησε τοΰ Holmes τήν 
«Heure de pourpre» καί τήν «Heme d’azur· τό 
• Σ' άγαπώ» τοΰ Σαμάρα τό «Κένιημα της» τοΰ Σα
κελλαρίδου καί ό κ.Πάργας δστις έτραγούδησε Πα- 
ληάτβου;» κι-. «ι ιγολέττον».Ό οξύφωνο, κ. Η. ΙΙάρ- 
γαε συμπράξει τών δ Κωνσταντίνου (άσμα) καί τών 
κ. κ. Ξηρέλλη (ά»μα) καί Α. Διατσέντη (άπιίγγελία).

_  Εϊς ιό Ν. Φ.ίληρον έδόθη συναυλία ύπό τοΰ 
κ, Ν. Αυγερινού (βιόλα) συμπράξει τών κ, κ. Όρντα 
βαρυτόνου καί Μ. Καζάζη βιολονίσισ.

— Εϊς τά «’Ολύμπια» κατά τήν άποχαιρετισιή- 
ριον συναυλίαν του δ βαρύτονο; τελειόφοιτος τοΰ 
Ωδείου Αθηνών κ. Λέων. Κορωνάκης διεκρίθη διά 
τήν έντασιν καί τήν αισθηματικότητα τή; φωνής 
του, ίδίω; είς τόν «Όθέλλον· καί τήν Jolie fillc τού 
Μ.τιζέ. Έτραγούδησε μέ μεγάλην έκφρασιν και δύο 
δημοτικά τραγούδια, τό «Παντρεύουν τήν άγάπη 
μου» καί τά «Μάτια τού Δήμου». Ή δραματική υ
ψίφωνο; δ. Β. Σανταμούρη τελειόφοιτος μαθήτρια 
τής κ. Γκίνη, νεαρωτάτη καί διά πρώτην φοράν ίμ· 
φανιζομένη, έτραγούδησε μέ μεγάλην έπιτυχίαν. Ή 
φωνή τη; έχει άνεπιτήδευιον τέχνην, διαύγειαν, θερ
μότητα καί έντασιν. Ιδίως τήν μονωδίαν άπό τήν 
«•Ισχύν τοϋ Πετρωμένου» άπέδωσεν άριστα, άναγ- 
κασθεϊσα νά τήν έτιναλάβρ- Έτραγούδησε ό υψίφω
νος Μ. Βάθη;, ό δέ τελειόφοιτος κ Βρσσιβανόπουλο; 
είς τό βιολοντσέλλο έπαιξε τέσσαρα; συντόμους συν
θέσεις μέ αϊσθηαα καί λεπτότητα, διακριθιίς είς τήν 
«Έλεγείαν» τοϋ Φωρέ.

— Ό κ. Σ. Φαραντάτος άσκηθείς έπί τρίμηνον έν 
Παρισίοις παρά τφ καθηγητή κ. Κορτό επανήλθε. 
Έπίσης έπαιήλθον έκ Παρισίων αί διπλωματούχοι 
τοΰ άσματος δεσποινίδες Δαλεζίου καί Φιλιππίδου, 
καί έκ Βιέννη; ή δ.Άναστασία Φίλτσου, σπουδάσασα 
έπί έτταετίαν είς τήν Μ. Ακαδημίαν καί τυχούσα 
διπλώματος τής Μάίστερ Σχοΰλε; Ό κ. Δ. Μητρό- 
πουλουλος άνεχώρησε διά Βρυξέλλας ώς ύπότροφος 
τού Ωδείου καί τοΰ κ. Μτενάκη πρό; τελειοποίησιν 
είς τήν σόνθεσιν καί ειδικήν σπουδήν τοϋ orgue,. τό 
όποιον έπανερχόμενος θά διδάξρ είς τό Ώδεΐον Α
θηνών, είς δέ Παρισίους πρό; τελειοποίησιν ό δι
πλωματούχο; τοΰ πιάνου κ. Σκόκο;, προσεχώς δέ 
μεταβαίνει είς Ιταλίαν ό διπλωματούχος τοΰ ά
σματος κ. Μυλωνάς.

- ΊΙ δ. Α. Γκίνη προήχθη είς καθηγητριαν τοΰ 
άσματος έντφ Ώδείφ Αθηνών. Έκ του αυτού Ωδείου 
παρητήθησαν ό καθηγητής τοΰ βιολιού κ. Τ. Σοΰλτσε, 
ή πιανίστρια δ. Μ. ΙΙαπαγιανοπούλου καί ό βιολι
στής κ. Λομπιάνκο, προσληφθέντες είς τό Έλλ. 
Ώδεΐον, είς τό όποιον προσελήφθη έπίσης ώς κα
θηγητής τής Δραματικής σχολής δ κ. Βεάκης.

— Έν Σμύρνη Ιδρύεται Ώδεΐον. Πρός τοΰτο με
τέβη έκεϊ δ διευθ.ντή: τοϋ Ωδείου Θεσσαλονίκης 
κ. Καζαντζής.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— * Ή Συμφωνία τής λεβεντιάς», μουσικόν ποίημα 
τοϋ κ. Μ. Καλομοίρη δι’ όρχήστραν καί μικτήν χο
ρωδίαν γραφέν διά τους αγώνας καί τάς νικάς τοϋ 
Έλλ. στρατού διά πρώτ ν φοράν έξετελέσθη ολόκλη
ρον έγκαινιάσαν τάς συμφωνικός συναυλίας τής χει- 
μερινής περιόδου, έν τφ Δημ. θεάτρφ.Άποτελεϊται έκ 
4 μερών, σκοπεί δέ νά έκφράσρ τήν συγκίνησιν ήν 
ό συνθέτης ήσθάιθη διά τήν πραγματοποίησιν τών 
εθνικών ονείρων, περιοδεύων τά διάφορα μέτωπα. 
Ή ‘Ελληνική λεβεντιά πολεμούσα, χορεύουσα, άγα- 
πώσα, θνήσκουσα, νικώσα Τό α'. μέρος, τό έκτε 
νέστερον καί συμφωνικώτερον τοϋ όλου έργου, έχει 
χαρακτήρα ηρωικόν, έπικόν, παθητικόν καί καταλήγει 
ek όρχηστρικήν άπομίμησιν τών Κρητικών χορών. 
Τό β'. ό.τερ ένεπνεύσθη ό συνθέτης άπό ένα τάφον 
πολεμιστοϋ εις τό i-κρά,είς μίαν βουνοπλαγιάν πλη
σίον τοΰ Σκρά. έγράφη έπί ένός πεζού ποιήματος 
καί έχει ΰφος θρηνώδες. Τό γ'. είνε σκέρτσο είκονΐ- 
ζον 'Ε/.λ. γλέντι μέ τούς γοργούς ρυθμούς τών Έλλ. 
χορών. Τό δ' είς τό όποιον εμφανίζεται ή χορωδία' 
άποτελεϊται άπό τά Νικητήρια μέ βάσιν τόν Βυζαν
τινόν ύμνον «Τή ύπερμάχφ Στρατηγώ», κορυφούμε- 
νον είς θριαμβευτικόν χορικόν. Είς όλον τό έργον 
άπηχεί τό ηρωικόν θέμα τοϋ Α'. μέρους.

ΧΥΜΜΙΚΤΑ

Τήν 25 Ιουλίου άπέθανεν έν Ήρακλείφ τής 
Κρήτης ό λογογράφος ‘Ιωάννης Κονδυλάκης. Έγεν- 
νήθη τφ 1861 είς τό χωρίον Βιάνος τής ’Ανατολι
κής Κρήτης, ήλθεν δέ είς ’Αθήνας είκοσιπενταετής 
περίπου καί ένεγράφη είς τήν Νομικήν. Ταχέως έγ- 
κατελειψε τά Νομικά, άφοσιωθείς είς τήν δημοσιο
γραφίαν καί τήν λογογραφίαν. Τφ 1884 ένεφανίσθη 
μέ έν διήγημα έπαινευθέν είς ένα διαγωνισμόν τής 
« Εστίας». Είργάσθη τφ 188 > κατά πρώτον είς τήν 
«Εφημερίδα, τοΰ Κορόμηλά καί είς άλλα φύλλα 
και ακολούθως έγκατεστάθη είς τό «Εμπρός, άπό τής 
ίδρύσέώς του μέχρις έσχατων ώς χρονογράφος ύπό τό 
ψευδώνυμον «Διαβάτης·. Πρό διετίας πάσχων έκ 
νευροκαρδιακοΰ νοσήματοσ καί έκ γήρατος, έγκατέ- 
λειη-ε τήν ένεργόν δημοσιογραφίαν καί μετέβη είς 
την πατρίδα του Κρήτην. ΙΙρό δύο μηνών ήλθεν είς 
τάς τάς Αθήνας, άλλ’ άνεχώρησε πάλιν διά Κρήτην. 
‘Εκτός τών χρονογραφημάτων είς χιλιάδας άριθμου- 
μενων, δ Κονδυλάκης έγραψεν πρό 25ετίας μικράν 
συλλογήν διηγημάτων. Έπίσης τόν «Πατούχαν» δστις 
θεωρείται τό καλλίτερον του έργον, έμπνευσθέν έκ 
τής Ιδίας του ζωής, τό «Όταν ήμουν δάσκαλος. — 
διότι υπήρξε διδάσκαλος έν Κρήτη πριν έλθη είς 
‘Αθήνας — συλλογήν τών έκλεκτοτέρων χρονογραφη
μάτων του ύπό τόν τίτλον «Ένφ διέβαινα» καί πέ
ρυσι τήν .ΙΙρώτην Αγάπην» — μελαγχολική Ιστορία 
ενός παρθενικοϋ έρωτος, μετά τριών άλλων διηγη
μάτων. Πρό έτών είχε δημοσιεύσει καί δύο μυθι
στορήματα. τούς «‘Αθλίους τών Αθηνών» καί τό 
«62. τά όποια δμως άπεκήρυξεν.

Είχε μεταφράση τόν Λουκιανόν άποδώσας τόν λε
πτότατου σατυρικόν μετ’ επιτυχίας. ‘Υπήρξε είς τών 
Ιδρυτών καί πρώτος Πρόεδρος τής «Ένώσεως τών 
Συντακτών».

Ο Κονδυλάκης ήτο κυρίως δημοσιογράφος, είς 
τών δημιουργών τοΰ καθημερινού χρονογραφήαατος. 
Είς τά χρονογραφήματα του διεκρίθη διά τό λιτόν 
και διαυγές ύφος, τήν γλωσσικήν αρμονίαν, διά τήν 
ευθυμολόγον ειρωνείαν. Εσχάτως δμως απογοητευμέ
νος άπό τήν βιοπάλην, είχεν έκνευρισθή’ εις τά χρονο
γραφήματα του, διεφαίνετο ή κούρασις. Είς τοϋτο 
συνέτεινε καί δ ιδιότροπος καί μεμψίμοιρος άλλά
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και υπερήφανος χαρακτήρ του, δστις συγχρόνως τόν 
είχεν άπομονώση άπό τήν κοινωνικήν κίνησιν καί 
άπό πολλάς φιλίας. Παρατηρητικός, φιλοσόφων καί 
φιλοπαίγμων, εύθύφρων, απέριττος, ψύχραιμος, 
ειλικρινής, άπετέ/.ει ιδιόρρυθμον φυσιογνωμίαν ώς 
λόγιος καί ώς άνθρωπος ‘Ως λογογράφος παρίστα ζω- 
ηρως τούς τύπους ούς έζωγράφιζεν, αέ άκρίβειαν 
χωρίς νά έξαντλεϊται είς περιγραφάς, είχε αφηγημα
τικήν τέχνην, λίαν δ’ έπιτυχής ό διάλογος. Τά πε
ρισσότερα έργα του ένεπνεύσθη άπό τήν ζωήν τής ι
διαιτέρας του πατρίδος. Είς τόν Κονδυλάκην οφεί
λεται και ή προσωνυμία τών χυδαϊστών ώς μαΐ. 
Ιιαρων.

Δύο μόνον τιμάς έν ζωη έσχεν ό άποθανών λογο
γράφος. Όταν τοϋ άπενεμήθη έσχάτως ό σταυρός 
τοΰ Σωτήρος καί δταν οί συνάδελφοί του παρέθεσαν 
τιμητικόν γεΰμα έπί τη τριακονταετηρίδι τής πνευμα
τικής του δράσεως. Καί διά τάς δύο αϋτάς ένδείξεις 
δέν συνεκινήθη ό άθορύβως πάντοτε ζήσας δημοσιο
γράφος, δστις έπέπρωτο νά άποθάνη έν νοσοκομείφ 
πτωχότατος καί έρημος.
, ~ Έν* έ,κΊδεύ’ίτο έν Ήρακλείφ ό Κονδυλάκης, 
απεθνησκε τήν αύτήν ημέραν αίφνηδίως έπί τοϋ 
ατμοπλοίου, ένώ μετέβαινεν οίκογενειακώς είς ‘Ιτα
λίαν καί άλλος εκλεκτός λογογράφος ό Κωνσταν
τίνος Χατζόπουλος, διηγηματογράφος, ποιητής, 
κριτικός, καί μεταφραστής ξένων άριστουργη- 
μάτων. Ή άπώλειά του έκρίθη ώς μεγαλειτέρα, διότι 
ο Χατζόπουλος ήτο άκόμη είς τήν άκμήν τής άνδρι- 
κής δράσεως καί θά παρείχε πολλάς είσέτι υπηρε
σίας εί, τά νεονελληνικά γράμματα. Έγεννήθη τφ 
1868 έν Άγρινίφ. Έσπούδασε νομικέ, άλλ' ένωρι'ς 
ή σχολή θη είς τήν ποίησιν, ύ.τό τό ψευδώνυμον Πέτρος 
Βασιλικός. Τάς πρώτος λυρικάς συλλογάς, τά «Τρα
γούδια τήςέρημιάς. καί «Τά έλεγεϊα καί ειδύλλια» 
έςεδωκε εικοσαετής. Τφ 1898 έξέδωκε τό περιοδικόν 
«Τέχνη., τό όποιον δμως μετά όκτώ μήνας ήναγ- 
κάσθη ιά διακόψο έλλείψει κυκλοφορίας. Είς περιο
δικά έδημοσίευσε κυρίως μεταφράσεις ποιημάτων καί 
δραμάτων καί τίνος κριτικός μελετάς. Είς τόμους 
έξέδωκε τά έξής έργα : «’Αγάπη στό χωριό·.— «‘Ο 
πύργος τοϋ Άκροπόταμου.— «Τάσω., «Στό σκοτάδι, 
και άλλα διηγήματα.— Ό « Υπεράνθρωπος». -
• Φθινόπωρο·.— πάντα διηγήματα. Εφέτος δέ, δύο 
ποιητικός συλλογάς, τούς «'Απλούς τρόπους» καί τούς
• Βραδυνούς θρύλους».

Αρκετά έτη έζησεν έν Μονάχφ δπου καί ένυμφεύ- 
θη μίαν Φινλανδήν, έκεϊθεν δ' έστελλε μεταφράσεις 
αριστουργημάτων τής Γερμανικής φιλολογίας καί με
λέτας περί τής σοσιαλιστικής κινήσεως, προσπαθών 
νά μεταδώσρ τάς τάσεις τών συγχρόνων κοινωνιολο
γικών ιδεολογιών τής Δύσεως. Μετά τήν επάνοδόν 
του έξηκολούθησε τάς μεταφράσεις, άσχολούμενος 
καί είς πρωτότυπα έργα, άτινα καί ήρχισεν έκδίδων, 
δημοσιεύων έκαστον έτος καί άνά ένα τόμον.

Ως ποιητής έμιμήθη κατ* άρχάς τόν Δροσίνην 
και τόν Παλαμάν. Έγραφεν είς τήν γλώσσαν τών δη
μοτικών τραγουδιών ήτο εύαίσθητος καί μελαγχολι
κός. Κατόπιν ένας πικρός πεσσιμισμός τόν διαπνέει 
καί συγκρατημένον αίσθημα. Είς τά διηγήματά του, 
είνε ηθογράφος τής έπαρχιακής ζωής, ρεαλιστής, άλ
λα και τά μεγάλα προβλήματα τής άνθρω.τίνης ζωής 
δέν τόν άφήκαν άδιάφορον, έπηρεασθέντα προ
φανώς ύπό τών ξένων. Ώς κριτικός ύπήρξεν αύ- 
στηρός πρός πάντας, ιδίως πρός τόν Παλαμάν, προ- 
καλέσας έχθρας μεταξύ τών λογιών μας. ‘βς μετα
φραστής ύπήρξεν εύσυνείδητος. Μετέφρασε τό α. μέ
ρος τού «Φάουστ. καί τήν «Ιφιγένειαν» τοΰ Γκαίτε, 
την « Ηρώ καί Λέανδρον», τήν «Προμάμμην· καί 

χιστον μέχρι τη: 31 Δεκεμβρίου 1921. Βρα
βείου 3,000 δρ. Ή κρίσις τής επιτροπής θά ύπο- 
βληθή ένιός τοϋ Φεβρουάριου 1922.

— Ό έξ ‘Ηρακλείου τής Κρήτης κτηματίας κ. 
Άνδρέας Καλοκαιρινός, ίδρυσε ποιητικόν διαγωνι
σμόν έτήσι ιν όστις θά φέρη τό όνομά του μέ γέρας 
ΙΟΟΟδρ .διά τό άριστον τών ύποβληθησομένων έρ 
γων καί άνά 500 δρ δΓ έκαστον τών κατόπιν δύο 
καλλιτέρων Ό Καλοκαίρι' ειος θά είνε λυρικός,έπικός 
καί δραματικός, θά δ.ενεργεϊιαι ύιό τοΰ «Παρνασ
σού., συαφώνως δέ πρός τήν επιθυμίαν τοϋ άγωνο- 
θέτου εισηγητής θά είνε ό κ. Πώπ. ‘Ο διαγωνισμός 
θά έχει καί τό εξαιρετικόν δτι οί κριταί ·>ΰς Οά ό- 
ρίση ό «Παρνασσός» »ά άμείβωνται διά 1000 δρ. 
έκάστοιε. Κατά τό έιος τούτο δ άγύιν θά είνε κα_- 
θαρώς θεατρικός. Τά έργα τρίπρακτα δράματα ή 
κωμωδίαι, θά ύποβληθοΰν μέχρι τέλους Ίανουαρίου, 
ή δέ κρίσις θά άναγνωσθή τήν 15 Μαΐου 1921-

— Ό κ. Τ. Κανδηλώρο: ιστορικός συγγραφεύς, ϊ 
δρυσε μόνιμον ιστορικόν διαγώνισμα διαθέσας ετή
σιον έταθλον 5000 δρ. έπί μίαν πενταετίαν. Τό Πα- 
νεπιστήμιον άπεδέχθη τήν ϊδρυσιν καί προεκήρυξε τό 
θέμα τοϋ 1921 περί τής .’Ιδέας τής Κοινωνίας τών 
Εθνών, ή τής διεθνούς Συμπολιτείας παρά τοϊς 
Έλλησι·. Είς τόν άγώνα θά λαμβάνωσι μέρος καί 
άΐά.οδαποί έπιστήμονες, έάν ύτοβάλωσι τά έργα των 
έν έλλη/ική μεταφράσει. Κατά τό α* καί γ’ έτος τα 
θέματα θα λαμβάνωνται έκ τής Ιστορίας τού Έλλ. 
πολιτισμού καί θά έρευνώσιν αύτόν έν σχέσει πρός 
τήν ’Ανατολήν καί τήν έπίδρασιν ή>· ησχησεν ουτος 
έπί τών άλλων Ικιών καί ιδίως κατά τού; καθ’ ημάς 
χρόνους, τό δέ β' καί δ' έτος τό βραβεΐον θά άπονέ- 
μεται είς πραγματείας ών ύπόθεσις θά εινε ή έ
ρευνα τής Ιστορίας τοϋ Έλλ. έθνους καθ' όλους τούς 
αιώνας, τό δέ Ε'έτος θά βραβεύεται δ Έλλην έπιστή- 
μων δστις κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν συνέβα- 
λεν είς τήν πρόοδον τής έπιστήμη; καί τοΰ καθόλου 
πολιτισμού. Έργα γίνονται δεκτά άνωνύμως μέχρι τής 
20 Σεπτεμβρίου 1921. Αί πραγματεϊαι δέον νά ώσι 
πρωτότυποι καί Ανέκδοτοι, γεγραμμέναι έν τή καθα- 
ρευούση ,

— Ό διευθυντής τοϋ Μουσείου χειροτεχνημάτων 
κ. Μαλέας παρητήθη. Τήν διεύθυνσιν άνέλαβεν ό 
ζωγράφος κ. Σ. Βανδώρος.

_  Συνεπλήρωσε πεντηκονταετίαν δημοσιογραφικού 
βίου μεστού έθνικής καί φιίΛλογική; δράσεως ό δι
ευθυντής τοϋέν Κ)πόλει έκδιδο(ιένου «Νεολόγου. κ. 
Στ. Βουτυράς. Διά τόν εορτασμόν κατηρτίσθη έπι
τροπή.

- Ή χή<?“ τού αειμνήστου Σουρη είχε την πρό
νοιαν νά φυλάττη τά χειρόγραφα τοΰ συζύγου της 
36 έτών. ΟΙ θαυμασταί τού ποιητοΰ έσχον τήν ιδέαν 
νά τά άγοράση τό Κράτος καί νά τά προσφέρη είς 
τό Μουσεΐον τή; ‘Ιστορικής ’Εθνολογικής Εταιρίας. 
•Ορίσθησαν πραγματογνώμονες οϊ κ.κ. Γ.Χατζιδάκις, 
Μ. Εύαγγελίδης, Κ. Ρόδος, Γ. Πώπ, Ν, Λασκαρης 
Π. Νιρβάνας καί I. Πολέμης οϊτινες ώρισαν είς ε
λάχιστοι· δριον πωλήσεως 50,000 δρ.

_ Ύπέρ τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής εταιρίας 
προσέφεραν cl δήμ ·ι Καβάλλας 5000 δρ. Χίου 30η 
δρ. Αθηναίων 1000 δρ καί Πειραιώς δρ 1000, τό 
δέ Πανεπιστήμιον 1000 καί τά έν τφ θησαυροφυλά
κιο? του τιμαλφή Ιστορικά κειμήλια.

— Διά Β. Δ διωρίσθη μέλος τής ε.^ροπής προς 
Απονομήν τού Έθν. αριστείου τών Γραμμάτων καί 
Τεχνών ό κ. Άρ. ΙΙροβελέγιος, είς άντικατάστασιν 
τοϋ άποθανόντος Αγγέλου Βλάχου. . . ,

—Ανώνυμος έξ Αμερικής ομογενής απεστειλε ε<4 
τόν έν Πειραιεϊ Γορτυνιακόν σύνδεσμον δρ. 4,300

τήν «Μήδειαν» τού Γκριλπάρσιερ, τήν «Βουλιαγμέ
νων καμπάναν* τοϋ Χάουπτμαν, τήν «Ήλέκτραν» τοϋ 
Χόφμανσταλ, τόν «Πέερ Γκύντ. τοϋ Ίψεν. Τά πε
ρισσότερα τούτων παρεστάθησαν. ,

Ό Χατζόπουλος ήτο δημοτικιστής, η γλωσσική δέ 
ύπερβολή ήδίκησε τήν άλλως σοβαρόν έργασίαν 
του. ’Εσχάτως ήτο Διευθυντής τής Προληπτικής λο
γοκρισίας. , «

Επειδή άπέθανεν έν πλφ, ένεταφιασθη αμα τφ 
κατάπλφ τοϋ άτμοπλοίου είς Πρίντεζι. Ούδείς άλλος 
εκτός τής συζύγου καί τής μικρός κόρης του παρευ- 
ρέθη κατά τήν ταφήν, ήτις έγινε χωρίς Ιερέα, πλη
σίον μιάς ροδοδάφνης. . ,

— Τραγικόν θάνατον ύπέστη, φονευθειςυπό στρα
τιωτών κατά τήν έξέγερσιν τής 31 ’Ιουλίου, δ ‘Ιωάν- 
νης Ζραγούμης, έξέχουσα μορφή είς τόν κόσμον των 
διανοουμένων. ‘ I πηρέτησε τόν Μακεδονικόν αγώνα 
είς δύσκολους ημέρας μετά θέρμης, διετέλεσε Πρεσ
βευτής, άφωσιωθεις δέ κατόπιν είς τήν πολιτικήν εξε- 
λέγη βουλευτής Φλωρίνης. Τά πνευματικά και ψυ
χικά χαρίσματα άτινα τόν περιεκόσμουν άποτυπουνται 
είς τά έργα του. Τό έκλεκτόν λογοτεχνικόν τάλαντον 
του άφιέρωσεν είς τήν πατρίδα. Μέ τό ψευδώνυμον 
Ίδας ένεφανίσθη τφ 1907 ώς συγγραφεύς τοΰ βι
βλίου «Ηρώων καί Μαρτύρων αίμα, είς το οποίον 
διαλάμπει φαεινή ή φιλοπατρία του έν τη ύτοστηρίξει 
τών Έλλ. δικαίων Τώ 1910 έξέδωκε τήν «Σαμο- 
θράκην» καί κατόπιν τό «Όσοι ζωντανοί» και τον 
« Ελληνικόν πολιτισμόν· έν ω έκθέτει τάς σκέψεις του 
περί άναμορφώσεως τοϋ Έθνους δι- αφυπνίσεως τής 
νέας γενεάς. Ύπήρξεν Ιδρυτής καί κυριώτερος συν
τάκτης τής - Πολιτικής Έπιθεωρήσεως·. ’Από ατομι
κής μορφώσεως καί έξ οικογενειακών παραδόσεων 
ύπήρξεν εύγενής καί σθεναρός είς τού; άγώνάς του. 
Έπί τώ άδίκω θανάτφ του έξεδηλώθη Πανελλήνιον 
καί ειλικρινές πένθος.

— ‘Η έκ τών κ.κ. Μενάρδου καί ΓΙ. Νιρβάνα (είση- 
γητού) άποτελουμένη Ελλανόδικος έπιτροπή τοϋ προ- 
κηρυχθέντος β’ διαγωνισμού πρός συγγραφήν ποιη
μάτων τοΰ ύμνου τής Εθνικής Έκατσνταετηρίδος, 
εύρεθεϊσα πρό 24 έργων ούδέν έκρινε βραβεύσιμον 
ή άξιον κάν επαίνου. Εΐνε ή δευτέρα φορά καθ’ 
ήν ή συγκομιδή κώνεια. πενιχροτάτη, τά πλεϊστα πει 
ήματα ώς κακότεχνα σχεδιάσματα πρωτοπείρων,πάν
τα δ" έστερημένα πόσης έμπνεύσεως. Διό καί συμβου
λεύει νά άνατεθή ή στιχουργία τοϋ ύμνου άνευ δια
γωνισμού είς ένα έκ τών γνωστών ποιητών. Τό γεγο
νός είναι τοσούτφ μάλλον άποθαρρυντικόν, καθότι 
άποδεικνύει τήν χρεοκοπίαν τών «νέων» ποιητών. ,

— Διά διαθήκης του ό Πέτρος Σάρογλους. μανιώ
δης συλλογεύς, ζηλωτής τών πατρίων, έκληροδότησε 
τάς θαυμασίας συλλογάς του είς τήν Στρατιωτικήν 
Λέσχην. Ή συλλογή νομισμάτων τοϋ Μεγ. Αλεξάν
δρου κατηρτίσθη κατόπιν πολυετών κόπων Άλλη 
συλλογή είνε ή τών όπλων άποδεικνύουσα τόν ήρωί- 
σμόν διαφόρων περιόδων τού 'Ελληνισμού. ΙΙολυτι- 
μος έπίσης ή συλλογή τών έργων τής Βυζαντινής, τέ
χνης, μία άπό τάς πλουσιωτέρας Ιδιωτικός τών Α
θηνών. Υπάρχει καί εν Βυζαντινόν λάβαρον θαυ- 
μάσιον είς τέχνην κατασκευασθέν ύπ’ αύτοΰ έν Παρι
σίοις καί ύπό τάς πτυχάς τοΰ όποιου έτελέσθη έν 
Άθήναις τή πρωτοβουλία του τό πρώτον μνημόσυνου 
Κωνσταντίνου τού ΙΙαλαιολόγου.

— ΙΙροεκηρύχθη ό έκτος Άβερωφετος δραματικός 
διαγωνισμός τοΰ Ώδέίου Αθηνών. Μετέχουσι έργα 
πρωτότυπα Ελληνικής ύποθέσεως διδαχθέντα έν Ά
θήναις άπό 21 ‘Ιουνίου 1920 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1921. Θά μετάσχωσι καί τά παρασταθέντα άπό 1 
•Ιανουάριου 1920 άν άναδιδαχθώσι άπαξ τούλά-
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πρός συλλογήν καί έκδοσιν είς τόμον δημοτικών α
σμάτων καί παροιμιών τής Γορτυνίας.

— Είς τό έν Χριστιανίφ συνελθόν Διεθνές Συνέ- 
dyiov τών Γυναικών άντιπροσωπεύθησαν 28 χωρών, 
τα 'Εθνικά συμβούλια, έν οίς καί ή Ελλάς δ'ιά τών 
κ. κ Άδοσίδου, ΙΙαπαδημητρίου καί τών δεσπ. Λά
σκαρη καί Ε. Άντωνοπούλου.
- .τάν ίιΡ8*βι**ν διαγωνισμόν τής Γλωσσι

κής Εταιρείας 'Αθηνών έβραβεύθησαν τά έξης έργα: 
Αε,ιλογιον τής δημώδους Ροδιακής διαλέκτου ύπό θ. 
Κωνσταντινίδου. — Συναγωγή Κυπριακών λέξεων ύπό 
“,· Φαρμακιδου.— Γλωσσικοί συμβολαί έκ Κεφαλλη
νίας, υπο Σ. Μαρινάτου.^ Συλλογή Κυπριακών λέ- 
ςεων, υ.το Ιω. Έρωτο'κρίτου. — Γλωσσολογική 
πραγματεία εν σχέσει πρός τήν επαρχίαν Καλαβρύ
των, υπό Γ. Παπανδρέου
“ ’α^?α-βν- 'Αβ1'ν“ις Τδ 8 Σεπτεμβρίου έν 

ηλικιρ 90 έτων ο Θεμιστοκλής Φιλαδείφεύς, ό γνω
στός φιλιοτωρ και φιλόμουσος,πατήρ τοΰ αρχαιολόγου 
κ. Αλ. ΦίΛαδελφέως. Υίός τού έκ Φιλαδέλφειας 
Χρήστου Ειχολαιδου ίδρύσαντος τύ πρώτον καλλιτε- 
χνικόν τυπογραψεΐον έν Άθήναις, έσπούδασεν έν Πα- 
ρισιοις νομικά. Έπιστρέψας εις Αθήνας έπεδόθη εις 
επιχειρήσεις, αλλά τόν εϊλκυσε πάντοτε ή πνεματική 
εργασία. Εςεδωκε τό έβδομαδιαΐον περιοδικόν «Χρυ- 
σαΜ,ις· ουγκεντρώσαν όλους τούς λογίους τής εποχής 
τκεινης και είς τό όποιον έδημοσίευσαν τά πρώτα 
των έργα ο Παράσχος, ό Βλάχος, ό Βερναρδάκης καί 
εγραφε χρονικά ο Είρ. Άσώπιος. Ό Θ. Φίλα- 
δεΛφεύς επι τριακοντ.χετίαν έργασθείς συνέγραψε τήν 
ύιτομον ιστορίαν τών Αθηνών έπί Τουρκοκρατίας, 
διακρινομενην δια τήν επιστημονικήν ακρίβειαν, έπί 
τη βασει νέων πηγών. Έδημοσίευσε πλείστας φιλο
λογικός μελετάς,περιγραφάς,άρθρα εις εφημερίδας καί 
περιοδικά 50ετών. Ύπήρξεν ιδρυτής τού Φιλαδελ- 
φειου ποιητικού διαγωνισμού, είς μνήμην δύο άποθα- 
νοντων προώρως υιών του, έκ τών ιδρυτών τοϋ συλλό- 
γου «Παρνασσού», τής Εθνολογικής 'Εταιρείας 
της Εταιρείας τών Φίλων τοΰ Λαού καί εύεργέτης 
της Αρχαιολογικής Εταιρείας καί τοΰ Αρσάκειου. 
Εσχατωςεπι τή ά.τελευθερώοει τής ιδιαιτέρα; πατρί

δος του Φιλαδέλφειας προσέ.φερε 30,000 ύ.τέρ τή- αυ
τόθι 'Ελληνικής κοινότητας. Τόν νεκρόν άπεχαιρέ- 
τησε δι* έπικηδείου λόγου ό καθηγητής τοΰ Πανεπι
στημίου κ. Ράδος.

— Ό μέχρι τοΰίε γραμματεύς nls 'Εθν. Πινακο
θήκης κ. Ν. Καλογεροπουλος διωρίσθη υποδιευθυν
τής του Βυζαντινού καί Χριστιανικού Μουσείου.

— Διωρίσθη διευθυντής τής ’Εθνικής Βιβλιοθή- 
κης ο φιλολογος κ. Α- Μτούωυρας.

-Οί γονείς τών μαθητών τών σχολείων Βόλου συ- 
νελθοντες εις συνέλευσιν καί έχοντες ύπ' δψει τά εί- 
σαχθεντα είς τήν Δημ. έκπαίδευσιν διδακτικά βι
βλία και πρό παντός τά «ψηλά Βουνά» δΓ ών ύπο- 
νομεικται η Έλλ. γλώσσα, διεμαρτυρήθησαν πρός 
την Κυβερνησιν, παρακαλούντες δπως άποβλν,θώσι 
των σχολείων τά νέα άναγνωστικά καί έκδιωχθώσιν 
εκ του υπουργείου τής Παιδείας οί χυδαϊσταί. Άλ
λως θα παυσουν νά αποστέλλουν τά τέκνα.των εί- τά 
σχολεία.

— Παρεπιδημεί έν Άθήναις ό κ. Δημ. Ρουσσος 
καθηγητη; της φιλοσοφικής σχολής τού Πανεπιστή
μιου του Βουκουρεστίου. Ό κ. Ρούσσος διδάσκει 
απο εικοσαετίας είς τό Πανεπιστήμιου, έχει δέ κάμη 
εθνικήν καθαρώς εργασίαν, συλλέξας πολύτιμον υλι
κόν δια την συγγραφήν τής 'Ιστορίας τής Φιλικής
Εταιρείας, ην θα εκδωσρ προσεχώς.

— Παρεπιδημεί επίσης ό Γάλλος στρατηγός κ.
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Αρθούρος Μπουσσέ, συγγραφεύς τής «Άναβάσεως» 
και τής «Μάχη; τοΰ Μαραθώνας».

Επίσης ήλθεν εις ’Αθήνας ή διάσημος Άμερικανίς 
χορεύτρια αρχαίων χορών Ίσαδώρα Δούγκαν.

ΤΑ. ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΜΗΤλΑΚΗ

Πρό πολλοϋ ή «Πινακοθήκη» είχεν υπόδειξη τήν 
έκδοσιν τών σκορπισμένων είς έφηαερίδας, περιο
δικά, ημερολόγια καί φυλλάδια λογοτεχνημάτων ά- 
ποθανοντων λογιών, καί ίδίφ τοΰ Μ. Μητσάκη καί 
τής Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, ένεκα δέ τής άπρο- 
θυμιας τών εκδοτών έσκόπει νά προβή σΰτη είς τήν 
περισυλλογήν καί έκδοσιν. Άλλ’ ή έπελθοΰσα ώς έκ 
του πολέμου μεγάλη ΰπερτίμησις τών τυπογραφικών 
την ηνάγκασε νά αναβολή τήν δημοσίευσιν. Ή πε
ρισυλλογή τών έργων τούτων, ήτο δυσχερής Ιδία τού 
Μητσάκη, ό φιλότεχνος δέ Σπ. Βελέντζας είχεν έπι · 
μελως συλλέξει τά πεζογραφήματα του, όπως τά πα
ραχώρηση βίς έχδ. εταιρείαν άλλ' ή σύζυγός του μετά 
τον προ τίνος έπισυμβάντα θάνατόν του, τά έπώλησεν 
εν αγνοίρ της μέ άλλας εφημερίδας, ώς ανέγραψε 
κάποιο έφημερίς, μέ τήν ύκάν. Ήδη ή έκδοτική Ε
ταιρεία «Τύπος» έξέδωκε τόν Α' τόμον τών έργων 
του Μητσάκη, ύπό τόν τίτλον «Αθηναϊκοί σελίδες» 
Ια έργα αυτά είνε «τακτοποιημένα καί φροντισμέ
να.» ,.'!) άπό τόν γνωστόν διευθυντήν τού μαλλιαρού 
«Νουμά», δστις δέν περιωρίσθη νά συλλέξα τά φέ- 
ροντα την υπογραφήν τοΰ αειμνήστου Μητσάκη- 
δημοσιεύματα, άλλά μέ την συνήθη του έπιπολαιότητα 
οσα ευρισκε φέροντα τό άρχικόν στοιχείον Μ τά 
επηρε καί τά περιέλαβε. Πήρε δηλ. ό στραβός κατή
φορο. Ο διευθυντής τής «Πινακοθήκης» κ Λ Κα- 
λογερόπουλος μετ’ έκπλήξεως είδε ματαξύ τών έν τέ- 
λει του τόμου Σκέψεων τοΰ Μητσάκη άναμεμιγμένας 
εν σελ. 141 — 142 καί 14 ίδικάς του σκέψεις δημο- 
σιευθεισας τφ 1891 μέ τό ψευδώνυμόν του «μ 
(Μίμης) εις μίαν «Επετηρίδα τών Χριστουγέννων» 
και αναδημοσιβυθείσας κατόπιν είς τάς «Σατυρας» 
του έκδυθείσας μέ τό όνομά του τφ 1902.

ΙΙρ .κειμένου προσεχώς νά έκδώση έν ίβίφ τόμφ 
τάς έδ .. κ εκεί εγκατεσπαρμένος καί ύπό διαφόρων 
πολλακις περιοδικών άναδημοσιευθείσας σκέψεις του 
εσπευσε νά κάμη γνωστόν διά τής «Καθημερινής.’ 
το πάθημά του «φροντιστού. (I)» Ι0ΰ έξ άουγνώ- 
στου π»4νης διαπράξαντος τήν σαλατοποίησιν. Άλλ
ο κ. Δ Π. Ούρακοταγκόπουλος άντί νά αναγνώριση 
το σφαλμα του, ώς θά έκαμνε κάθε ευσυνείδητος άν
θρωπος, ιδων ότι τά έθαλάσσωσε, ήθέλησε νά βο- 
λωσ0 τά νερά και νά δικαιολογηθή όχι μόνον μέ 
ανοστι και κουτά άστεία, είς τά όποια άπό τεσ- 
σαρακονταετιας διαπρέπει, άλλά καί διά ψευδολο
γιών, ισχυρισθείς ότι τό είς την ’Επετηρίδα ψευδώ- 
νωμον «Μμ» ήτο δήθεν τοΰ Μητσάκη, άγνοών ότι τήν 
Επετηρίδα είχεν έκδώση ό Ιδιος κ. Καλογερόπουλος 

και οτι εις άλλην σελίδα τής αυτής Έπετηρίδος δη- 
μοσιειβται και ποίημα μέ τό Ιδιον ψευδώνυμον τού 
η»ο δε γνωστόν ότι ό Μητσάκης ούδέποτβ έγραψε στί
χους. Ό κ. Ούρακοταγκόπουλος κατατοησας πλέον 
οτι δεν υπήρχεν διέξοδος «σιώπησε, άναγράψας οντω 
εις το φιλολογικόν παθητικόν του μίαν γκάφαν καί 
— τό χειρότερον-μίαν κακοπιστίαν. Καί διά μέν τόν 
Μητσακην ήτο μία ασέβεια πρός τήν μνήμην του 
να τον παραστήση ώς λογοκλόπον, διά δέ τόν κ. 
Καλογερόπουλον έν ευτύχημα ότι άπεδόθησαν τούλά- 
χιστον αι σκέψεις του είς συγγραφέα άνεγνωρισμένης 
πρωτοτυπίας καί δυνάμενος, κριθείσαι, έστω καί άπό 
τον Λιευθυυντήν τοΰ «Νουμά», Αντάξιοι ενός Μητσάκη I

Νεαι Εκδόσεις

Είς τό «Δαφνί», τό νέον του βιβλίον ό κ. Δ. Γρ. 
Καμπούρογλους εκθέτει είς ΰφος ελκυστικόν τάς πε
ριπέτειας τής Ιστορική; μονής καί τών πέριξ, άπό 
τή? άρχαιότητος, καθ’ όλους τούς χρόνους τούς Βυ
ζαντινούς, τής Φραγκοκρατίας καί τής Τουρκοκρα
τίας μέχρι σήμερον. Άπε-.κονίζεται παραστατικό)τατα.

Ύπό τού κ. I. Κολλάρου έξεδόθη έπιμελείρ τοΰ 
κ. Κ. Σκόκου ό Αος τόμο, τοΰ «Ελληνικού διηγή
ματος·, απάνθισμα εκλεκτών διηγημάτων τής νεοελ
ληνικής λογοτεχνίας. Άποτελεϊται έκ 330 σελίδων 
καί περιλαμβάνει έργα 31 διηγηματογράφων, μετά 
βιογραφικών σημειωμάτων περί έ.κάστου έξ αύτών. 
ΊΙ έκλογή έχει γίνη μετά πολλής έπιμελείας, ή δ’ 
έκδοσις λίαν φιλόκαλος. Ό β'. τόμος μέ έργα Ισαρί
θμων συγγραφέων έκτυποΰται όλοέν.

Τά περίφημα Ρουμπαγιάτ (= τετράστιχα) τού 
ΓΙέρσου ποιητοΰ καί άστρονόμου Όμάρ Καγιάμ, 158 
έν δλφ, μετέφρασεν έμμέτρως καί είς πολυτελή τόμον 
έξέδωκεν ό κ. Κ. Κατσίμπαλης. Διά πρώτην φοράν, 
πλήν σκορπιστών μεταφράσεων ελάχιστων, παρου
σιάζεται έν Έλλάδι ό Καγιάμ, όστις έν Άγγλίρ 
χάρις είς τήν θαυμασίαν μετάφρασιν τού Τζέραλδ 
έγινε γνωστότατος. Άλλά διά πρώτην έπίσης φοράν 
έμφανιζεται ώς στιχουργός ό κ. Κατσίμπαλης, ή δι
πλή δ’ αύτή φιλολογική άποκάλυψις είνε ένδιαφέρουσα 
διότι έγνωρίσαμεν μίαν ποίησιν φιλοσοφικήν καί 
αίσθαντικήν είς άπόδοσιν επιμελή καί καλλιτεχνικήν. 
Τής μεταφράσεως έπεται μελέτη λίαν διαφωτιστική 
περί τού βίου του καί τών έργων τού Καγιάμ.

*
• ΠανεΙλήνιον Ήμτίολόγιον’, έκδοθέν έν Νέρ 

Ύόρκη, έπί εκλεκτού χάρτου καί είκονογραφημένον. 
Περιλαμβάνει ύλην άξιανάγνωστον καί ποικίλην.

*
Εις ογκώδη τόμον έ.τικαιρως έξεδόθη ύπό τού λο

χαγού κ. Κωνστ. Περιστέρη έγχειρίδιον Ιστορίας 
τών Χριστιανικών Κρατών τοΰ Αίμον. Ό α . το- 
μος περιλαμβάνει Ιστορικήν άφήγησιν έν μεθοδική 
συντομίρ τής γενέσεως, άκμής, παρακμής καί άναβιώ- 
σεως τών Χριστιανικών Βαλκανικών έθνών, συνε- 
γράφη δέ τό έργον κυρίως διά τούς άξιωματικοϋς, 
άλλ’ αποβαίνει χρησιμώτατον καί διά πάντα φιλί- 
στορα. Έγράφη έπί τή βάσει πλείστων Ιστορικών καί 
εθνολογικών ΈλΛηνικών καί ξένων συγγραμμάτων. 
Ό β'. τόμος, προσεχώς έκδοθησόμενος, θά περιλάβη 
τά γεγονότα άπό τών άρχιϋν τού Συνεδρίου τής Ειρή
νης μέχρι τής ύπογραφής τών συνθηκών.

*
Ό Αρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός Παπανδρέου έν 

(ΐελέη) του περί τών Ίτρών μονών, υπεραμύνεται 
χήζ χοησιμότητος αύτών, ύπενθυμίζει τάς υπηρεσίας 
ας παρέσχον, υποδεικνύει δέ τά πρός άναδιοργάνω- 
σιν αύτών προσφορότερα μέσα.

*
Είς περιεκτικήν μελέτην ό κ. Κ. Άμαντος εκφρά

ζει τά πορίσματα τών μακριϋν συζητήσεων περί τοΰ 
γλωσσικόν ζητήματος, ώ; καί τάς ιδίας αύτοΰ γνώ- 
μας. Κηρύσσεται ύπέρ τού συμβιβασμού μεταξύ 
καθαρευούσης καί μαλλιαρής, ήτοι ύπέρ τής μικτής, 
δι’ ής θά κατορθωθή ή προσέγγισις τής γραπτής καί 
προφορικής παραδόσεως.

*
Γ. Χατζιδάκι, Γεννη&ήτω φώς. Μαστίγωμα κατά 

τοϋ μαλλιαρισμού τοϋ εΐσαχθέντος είς τά δημοτικά 
σχολεία διά τών αναγνωστικών βιβλίων. Ό διαπρε· 

πής γλωσσολόγος ελέγχει έπιστημονικώς τάς τερατό.
δεις προσπάθειας τών εκπαιδευτικών έποπτών καί 
υποδεικνύει τούς έπαπειλουμένους έθνικούς κινδύνους 
έκ τής διασ.ρεβλόισεως καί έκχυδαϊμοΰ τής γλώσσης, 
ώς αυτή ήρχισε νά διδάσκεται είς τά δημ. σχολεία.

♦
Τό πολύκροτον έργον τοΰ κ. ,Πολ. Δημητρακοπού

λου ή οΣιβηρα διαθήκη» ήτις μεταφρασθεΐσα άλ
λοτε προεκάλεσε ένθουσιώδεις κρίσεις τών ξένων 
σοφών έξεδόθη είς νέαν έκδοσιν ύπό τού βιβλιοπώ- 
Ζ,ου κ. I. Σιδέρη. μετ’ εικονογραφιών τοΰ κ. Άρι- 
στέως.

Είνε μία κοινωνική καί φιλοσοφική έρευνα, καυ
στική εις Αλήθειαν, πρωτότυπος, μέ πνεΰμα ειρωνι
κόν γραμμένη, κτύπηιια άνηλεές τών κατά συνθήκην 
ψευδών.

*
,'Ο ’Εκπαιδευτικός όμιλος «πλούτισε τήν βιβλιοθή

κην διά τά Ελληνόπουλα μέ τό νέον έργον τής κ. 
Ιουλίας Δραγούμη ν'Ολοι μαζί·, εκτενές διήγημα, 
γεγραμμένον είς γλώσσαν άπλήν, μορφωτικόν καί παι- 
δαγωγικώτατον. Μ

Ή έφημερίς · Καλλιφορνϊα» έπί τή συμπληρώσει 
δεκατριετίας έξέδωκε πανηγυρικόν φύλλον έκ 44 με
γάλων σελίδων.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Είς τό έν Νέρ Ύόρκη έκδιδόμενον καλλιτεχνικόν 
περιοδικόν «Ελληνική Αναγέννησις· δημοσι-ύονται 
εικόνες τού Έλληνος καλλιτέχνου κλασικόιν χορών κ. 
Βάσου Κανέλλου. Μία στάσις του, είς ήν τήν άπει- 
κόνισεν ό Αμερικανός γλύπτης Ζεττλερ είνε όντως 
άγαλματώδης, μέ δλας τάς αρχαϊκού κάλλους γραμ- 
μάς Ό Ιδιος δημοσιεύει καί μελέτην περί Έλλ. 
χορών.

Γράμματα. Τό γνωστόν λογοτεχνικόν περιοδικόν 
της Αλεξάνδρειάς άπό τοΰ Ιουλίου ήλλαξε κατεύθυν- 
σιν. Τό νέον πρόγραμμά του είνε ή ένσυνείδητος 
κριτική παρακολούθησις τών διεθνών προβλημάτων 
τής σκέψεως. 'Απέκλεισε τάς «ποιητικός φλυαρίας». 
Έγινε Ανθρωπιστικόν καί αισθητικόν περιοδικόν.

• Εσπερία». Είς δέκα φύλλα έδημοοίευσεν ό έν 
Λονδίνφ κ. Λ. Βελέλης μελέτην περί τού Σολωμοΰ 
προτού γράψη τόν Ύμνον.

Είς τόν «Mercure de France· δ κ. Άστεριώτης 
(Λεμπέγκ) δημοσιεύει τήν τριμηνιαίαν νεοελληνικήν 
βιβλιογραφίαν του γράφων διά τά έργα, τοΰ κ. Θεοδο- 
σιάδου «Ίστορικαί άλήθειαι» Γαλλιστί έκδοθείσας. 
τοΰ κ. Σωτηριάδου περί τής Άγ. Σοφίας, τού 
κ. Νομικοΰ περί τής λεγομένης Ροδιακής άγγειοπλα- 
στικής, περί τών Λοιημάτων τοΰ κ. Καβάφη καί 
περί τοΰ Σουρή. Κάμνει μνείαν καί τής έν τη «Πι
νακοθήκη δημοσιευομένης μεταφράσεως τών Ίταλι- 
λικών ποιημάτων τοΰ Σολωμοΰ.

Έπανήρχισε τήν έκδοσιν της ή εβδομαδιαία «Αρ
μονία» τής Λάρνακος, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. 
Κ. Χριστοφίδου, συΐ’εχίζουσα τήν σταδιοδρομίαν της 
ήν διέκρινε πάντοτε ή εύθύτης, ή ειλικρίνεια καί τό 
πραγματικόν συμφέρον τής Πατρίδος. Τό πρώτον 
φύλλον περιέχει συνεργασίαν τών κ.κ. Γ. Χατζιδάκι, 
Δ. Καλογεροπούλου, τής κ. Ε. Ρουσοπούλου καί άλλων.

·’Εβδομαδιαίος κήρνξ· Επιστημονική καί κοι
νωνική «Έπιθεώρησις» έν ή ό διευθυντής της ια
τρός κ. Ν. Μιχαλακέας πραγματεύεται μετά ζωηρό- 
τητος θέματα, μεγάΖ.ου ενδιαφέροντος, τής δημοσίας 
υγιεινής.

• Νεοελληνική άχωγήβ.Παιδαγωγικόν καί φιλολο
γικόν περιοδικόν μηνιαίον. Διευθυντής Έπ. ΙΙαπαμι-



χαήλ. 'Εκδότης Μ Ζηκάκης. Σκοπεί νά δημιουργήση 
εκπαιδευτικήν κίνησιν σύικρωνον πρός τάς κοινωνι- 
κάς κα.ΐ κρατικός Ανάγκης τής μεγαλυνθείσης Πα- 
τρίδος.

‘^ύναμις.. Καθημερινή ’Αθηναϊκή εφημερία. Δι
ευθυντής Μ: Καλογερόπουλος.

• Κ<Μιτιχνία·. Νέον φιλολογικόν καί κριτικόν 
περιοδικόν μηνιαϊον. Διευθυντής Στ. Χαρμής. Αρ
χισυντάκτης Τάκης Λιακέσς.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ίδρν^έΐαα τφ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.000.000 
Άποθεματικόν . . » 13.000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.—Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί ενεχύρφ χρηματογρά. 
«ρων καί έμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα 
—Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί γεωργούς 
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικά! έπιστολαί. — Καταθέσεις δν σψει καί εις 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι- 
ευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι

’Εκτίθεται εις επαναληπτικήν δημοπρα
σίαν κατά τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1920 ήμε- 
ραν Σάδβατον καί ώραν 11 — 12 π. μ. καί 
ένώπιον τής Δημαρχικής ’Επιτροπής

1) Ή συντήρησις, βελτίωσις καί έπέκτα- 
αις τών Δημοτικών Κήπων καί δενδροατοι- 
χιών τής πόλεως, καί

2) Ή προμήθεια κηροϋ διά τά Νεκρο
ταφεία.

Οί βουλόμενοι δύναντα: νά λάβωσνν γνώ- 
σιν τών όρων τών δημοπρασιών τούτων έν 
τοΐς άρμσδίοις Γραφείοις τοΰ Δήμου καθ' 
έκάστην.

Έν Άθήναις τή 3G Αύγούστου 1920. 
Ό Δήμαρχος 
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ΕΡΓΑΣΙΑ I t
—'Η Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα έπί 

αγοράζει επιταγές (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού.
—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
—Πωλεϊ καί άγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους 

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

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