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Τά 'Ιταλικά ποιήματα τοϋ Σ,ολωμοΰ (τέ
λος). Μετάφρασις Σ; Δε-Βιάζη.

'Αντίλαλοι, υπό 'Αλιέως.
Ή ξένη πνευματική κίνησις.
Σημειώσεις δύο μηνών, υπό Δάφνίδος 
Νυχτερινό, ποίησις Λιλίκας Ταβερνάρη 
Ο φαύλος κύκλος (Είκών.)

Τά Ά&ηναϊκά ϋέατρα ύπδ Κ.
Νέα θεατρικά έργα.
Ό Άστήρ τών Μάγων ύπό Ν. I. Γιαννο- 

πούλου.
Τί σκέπτομαι ύπό Δίκ.
Ανευρε&έντες θησαυροί.
Γράμματα καί Τέχναι. (Εικαστικοί τέχναι.— 

Μουσική - Σύμμικτα).
Έπιστολαι πρός τήν «Πινακοθήκην».

ΔΙΑ ΤΟΥΣ xjcJYNAPOfilHTAI

Οί καθυατεροόντες εΐ^έτι τήν αυνδρομήν 
των παρακαλοδνται δπως 3σον τό δυνατόν 
ταχύτερου άποσΐείλωοιν αύτήν πρός τήν 
Διεύθυνσιν, διότι άλλως θά διακοπή ή 
άποατολή το$ φύλλου δριστικώς.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ έπιμεληιοΰ κ. Ν. I. Γιαν- 
νοπούλου κατασκευαζομένης έν Νέα Άγχιαλω τοϋ 
'Αλμυρού όδοΰ εντός τής πόλεως άνεκαλύφθησαν τά 
εξής οίκοδομήματα τών εξ πρώτων χριστιανικών αίώ
νων. 1) Παρά τήν νϋν εκκλησίαν άρχαίον ύδραγω- 
γεΐον μετά δεξαμενής καί κρήνης, τάφοι χριστιανικοί, 
λεκάναι μαρμάρινοι, καί έργαλεΐον λίθινον μύλου ή 
ελαιοτριβείου κλπ. 2) Παρά τήν άγοράν, Βασιλτκή 
εκκλησία τοϋ 5ου μ. χ. αίώνος μήκους 40 μ. Χ20 μ. 
πλάτους μετά θαυμάσιων γλυπτών αρχιτεκτονικών 
άρθρων. 3) Παρά τήν Άκρόπολιν έτερα εκκλησία με
γάλη μετά θαυμάσιων γλυπτών, επιγραφών καί φρέα- 
τος. Μία επιγραφή μνημονεύει τοΰ έπισκόπου Έλπι- 
δίου Φθιωτίδων Θηβών (520—531). 1) Παρά τό 
τείχος έτερα 3 οίκοδομήματα καί έν ψηφιδωτόν. 
Εστάλη ό επιμελητής κ. Ξυγγόπουλος όπως έξετάση 
ταΰτα συγχρόνως δέ έπιστρεφων έξ Άγιου Όρους 

καί ό έφορος τών Βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Γ 
Σωτηρίου μετέβη είς Ν. Άγχίαλον καί έξήτασε τά 
άνευρεθέντα μνημεία.

— Ό κ. Μητσοτάκη; έδώρησεν είς τό Μουσεΐον 
Ηρακλείου τήν μεγάλης άξιος αρχαιολογικήν του 
συλλογήν Διακρίνονται Ιδίως τρεις χρυσοί Μυκη
ναϊκοί δακτύλιοι μέ ωραίας γλυφός, χρυσοί ταινίαι 
Μυκηναϊκοί, μέ άναγλύπτους παραστάσεις, χρυσή ται
νία μέ άναγλύπτους 'Ελληνικών χρόνων παραστάσεις, 
καί έν ρυτόν έκ στεατίτου λίθου, μέ μοναδικός άνα- 
γλύπτους ‘παραστάσεις ταυρομαχιών καί παλαιστών 
Μ υκηναϊκών χρόνων.

— Έν άρχαίρ Σικυώνι, είς τό σημερινόν χωρίον 
«Βασιλικό» παρά τό Κιάτον, ό έφορος κ. Φιλαδελ- 
φεύς ένήργηεεν άνασκαφάς, καθ’ ας άπεκαλύφθη με
γίστη στοά καί άνωθεν αυτής άρχαίον ύδραγωγεΐον. 
Β Α. τούτου άνευρέθη μέγα κτίριον, πιθανώς τό άρ- 
χαΐον τής Σικυώνος Βουλευτήριον, στι ριζόμενον έπί 
46 κιόνων ’Ιωνικών, ών σώζονται αί βάσεις, μεταξύ 
δ’ αυτών άπεκαλύφθησαν σειραί παράλληλοι και εγ
κάρσιοι εδωλίων έκ πώρου λίθου, αμφιθεατρικός 
διατεταγμένων. Έπίσης ώρύχθησαν τάφοι τινές έξ ών 
έξήχθησαν αγγεία, καί περισυνελέγησαν άνάγλυφα, 
μέλη ναών καί έπιγραφαί.

— Εβραίοι έργάται έν Γαλλιλαίρ άνεΰρον τυχαίως 
άρχαίον τείχος καί κίονας, άνήκοντα είς τήν άρχαίαν 
Τιβεριάδα, πλησίον τής οποίας ό Χριστός έκαμε τήν 
έπί τοΰ Όρους ομιλίαν. Ή « Εβραϊκή έταιρεία» θά 
προβή είς άνασκαφάς.

— Κατά τήν επισκευήν τοΰ Βυζαντινού ναοΰ τοϋ 
Άγιου Νικολάου τοϋ Βασσαράβα έν Ρουμανίρ κτι- 
σθέντος τώ 1250, άνεκαλύφθησαν τέσσαρες τάφοι 
τών κτητόρων, περιΧαμβάνοντες τά οστά των μέ 
πλούσια χρυσοκέντητα καί μαργαροστόλιστα ενδύ
ματα τής εποχής τών Σταυροφοριών. Τά κρα
νία είχαν βελούδινα καί χρυσοκέντητα στέμματα 
μέ λατινικήν επιγραφήν «Χαΐρε Μαρία Κεχαριτω- 
μένη> καί γοτθικήν έπίκλησιν «Ό Θεός ϊλεως γε- 
νοΰ··. Οί τέσσαρες νεκροί ανήκουν είς τόν τότε ήγε- 
μονεύοντα Βλαχικόν οίκον τών Βαρσαράβων.

— Είς τήν Άκουϊλίναν τής Αυστριακής ’Ιλλυ
ρίας άνεκαλύφθη τό δάπεδον τοΰ ναοΰ τής Θεοδιύ. 

_ ρας (313 π. X ) Τό Μωσαϊκόν εΐνε πλήρες ζωγραφη- 
μάτων περιστεραί κρατοΰσαι είς τό ράμφος κλώνον 
άνθους, έλαφος, όνάριον κόνικλος, άλώπηξ, ταώς, 
χελώνη, πάντα σύμβολα χριστιανικά. 'Π διατήρησις 
τοΰ Μωσαϊκού προξενεί κατάπληξιν. Παραπλεύρους 
τού ναοΰ υπάρχουν τά λείψανα ένός άλλου ναοΰ, δν 
έκτισαν οί Λογγοβάρδοι έπί τών ερειπίων τού πα
λαιού. Αί άνασκαφαι θά έπεκταθοΰν.

— Επαναλαμβάνει τάς εργασίας της μετά τετραε
τή περίπου διακοπήν ή ενταύθα Γερμανική Άρχ. 
σχολή. Διευθυντής διωρίσθη ό κ. Στουνίσκη, δστις 
καί άφίκ ετο μετ’ άλλων εταίρων τής σχολής.

— Έπαναδιωρίσθη ό έφορος αρχαιοτήτων κ. Α. 
Άρβανιτόπουλος τοποθετηθείς είς τήν Γ'. περιφέ
ρειαν.

— Κατά τάς έν Μέμφιδι άνασκαφάς, ας ενεργούν 
οί κ. κ. Κόξ καί Φίσσερ εύρέθη ή αίθουσα τοΰ θρό
νου, έφ ού καθήμενος ό Φαραώ ήκροάζετο τόν Μω- 
ϋσήν. ΊΙ θαυμασία αύτή αίθουσα εύρίσκεται είς τά 
ανάκτορα τοϋ Μενέφθα, τοΰ κληθέντος «Φαραόι τής 
εξόδου», άτινα είναι τά μεγαλοπρεπέστερα έξ δλων 
τών αρχαίων βασιλικών μεγάρων. 'Ιερογλυφικά! έπι
γραφαί έπί τών τοίχων τής αιθούσης ταύτης τού θρό
νου περιγράφουν τάς σκηνάς α'ίτινες συνέβησαν έν. 
αύτη-, ώς περιγράφονται καί έν τή Άγ Γραφή. Έ
πίσης ευρέθησαν σκελετοί προκατακλυσμιαίων ζώων 
καί άντικείμενα τής λίθινης εποχής, σφΰραι, μάχαι- 
ρτι, βέλη, ρόπαλα κλπ.

ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ
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νεαρΟΰ ποιητοΰ.

ΚΓ άπό δώ, μέ τήν δ'ψι δλη χαμένη, ό στο
χασμός μου μέ έφερνε στήν τρομερή μαρμάρινη' 
θύρα καί άπλωσα τά χέρια.

Θά έβλεπα τοϋ *^δου τόν άκαμπτο φύλακα, 
νά πάη δι’ αχόρταγο ανοικτό λαρύγγι, τριπλά 
μουγκρίζοντας. Καί τό βραχνό κλάμα καί οι 
πικροί γογγυσμοί καί αί άγριες κραυγές καί αί 
αρματωμένες φλόγες, έκεϊ στόν σκοτεινό αγέρα 
νά ησυχάσουν.

Μέ προσοχή θά έβάδιζα στά ολόμαυρα κατα- 
τόπια συλλογιζόμενος τούς επιθυμητούς άναγ- 
καλιασμούς, άλλά δέν έγΰρισα όπίσω. "Εστι στο
χαζόμουνα μά της ψυχής μου ή τρομάρα ήτο 
τόση,ποΰ γύρισα τά μάτια άπό επιθυμία καί όχι 
άπό φόβο, καί είδα λαμπερή φλόγα ποΰ είχε 
στόν κόλπο της ένα πνεύμα.

Καί φερμένο μέ τά φτερούγια τής αύρας ύψώ- 
νέτο σάν ουράνιον νέφος καί φθάνοντας ανά
μεσα στά άστρα, έγινε άστρο.

Καί κάθε άστρο στό γαλανόν αέρα, ακού
στηκε νά χαιρετάη τό νέο σύντροφο άστρο, ποΰ 
δμοιό τους ήταν στό φωτισμό καί στήν αρμο
νία.

Σιγά, σιγά άνέβαιναν στόν ουρανόν σύννεφα 
πλεγμένα μέ δροσερά τριαντάφυλλα καί δ έρω 
τας έπρόβαινε μέ τή ξανθή σγουρή κόμη.

Στήν άπέραντη χρυσή οικογένεια τών αστέ
ρων νά σέ τριγυρίζει ερωτικό πνεϋμα καί μέ 
το στίχο σου άλλα χείλη καί άλλα μάτια νά στε
φάνωση.

Έσταμάτησε σέ αύτό τό κΰμα ποΰ προανήγ- 
γελλε ανάμεσα στό τρεμούλιασμα τοΰ χρυσού 

τό χαμόγελο τών Αστέρων, τό φεγγάρι βασιλιά 
τών ούρ’ανών.

Τά δλόγελα ήρεμα μάτια άγνάντεψαν τόν 
ουρανό, καί εις τό πρόσωπο ή’ «’όμορφη σκιά 
λαμποκοπούσε άπό ερωτικό πόθο.

Έπειτα ποια είναι αύτή ποΰ προβαίνει μέ 
τόσα κάλλη, ποΰ'μοιάζει μέ τό ερωτικό άστέρι 
καί μονάχη στόν καθαρόν αιθέρα προχωρεί;

Παραπονεϊται σάν τό άρνάκι, ποΰ άνάμεσα 
στή θλιβερή σιγή τής νύχτας βελάζει γιά τό 
χαμένο σύντροφο.

Ό ήχος ποΰ άπό μακρνά φαίνεται ότι κλαίει 
τήν ημέρα ποΰ πέθανε, τήν ημέρα εκείνη .... 
ή άνάμνησι.

"Οταν δ κακόμοιρος φίλος ακούε νά πλη- 
σιάση ή ώρα, έτραγούδησε τήν ύστερη μελωδία 
στην Έλβίρα.

Καί σύ θά μιμιθής εκείνο τό μεγάλο ζωγρα
φίζοντας στήν ύστερη τοΰ κόσμου τήν ήμερα, 
ποΰ κάθε ήχος θάναι βουβός.

Γύριζε συχνά στή γή, όπου άναπαύεται ιήν 
πρώτη ημέρα ποΰ πέφτει τό χιόνι, τή πρώτη 
φορά, ποΰ άνοίγει τό ρόδο.

Τόν βλέπω φτερουγίζοντας καί σά σιγαλό 
φλίφλισμα νεόβλαστου φύλλου στόν άγέρα ακούω 
τό ψυθίρισμα.

"Ισως έκεϊ, ένώ μέ τές φλέβες έβραζεν ό οί
στρος όπθυ είναι ή Ιταλία άντίζηλη ■ τής Ρώ
μης, τό έτίναζε δ κρότος τών άλύσεων.

Καί σήμερα άκόμη μοϋ τρέμει δ λογισμός, 
σάν τή μάννα, ποΰ μές τήν ακρογιαλιά. μέ τά 
μάτια έδιδε γοργότητα στό καράβι ποΰ έφευγε.
.................... ................................................................

Καί φθάνει καί τό πέλαγο όλο έκύτταε ωχρή, 

49



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

έπερνε θάλασσα μέ τό χέρι ξορκίζοντας τή μά- 
νητα και τήν έφιλοΰσε.

Δύστυχος, αισθάνεται τήν τελευταία ώρα νά 
πλησιάζη καί τα μάτια άπό έρωτα τής φήμης 
έκούραζε, κυττάζοντας τόν ήλιο ποϋ έφευγε.

Ποτέ σβώλο γής, ποτέ ό (’όμορφος χρόνος δέν 
θα πρασινίση γιά αί, άλλά θά σέ φέρη σέ κάποιο 
λησμονησμένο τάφο.

Γλυκά σά τή φλογέρα, ποΰ κόβει μακρυνή τή 
σιγή τής νύχτας, έπρόβαλε ή έρωτεμένη γυ
ναίκα καί έκλαψε.

Αυτά είναι τά εύρεθέντα μέχρι τοϋδε 'Ιταλικά 
ποιήματα τοϋ Σολωμοϋ. Ό Κουαρτάτος λόγον 
ποιεί περί δύο άλλων ’ιταλικών ποιημάτων, τών 
οποίων στίχους τινάς είχε κρατήση είς τήν μνή
μην του. Τό πρώτον μέ τόν τίτλον 1,'Avvelenata 
(’Η Φαρμακωμένη) εις άνομοιακαταλήκιου; 
στίχους, ήτις. ήρχ ζεν οΰτω :

«Μιά παρθένα έπρόβαλε άπό τόν τάφο, καί 
σιγά σιγά πρός έμέ. . . .»

διευθυνετο. Ήτο ή παρθένος σιωπηλή καί ωχρά

«............ καί στήν δψι έφανέρωνε ένα πόνο,
ποϋ ποτέ δέν θέ νά έχη τέλος...........»

Ώς πρό; τήν καλλονήν τής κόρης ελεγεν ίίτι 
ό Απρίλιος έθεσε έπ’ αυτής άνθος

«. . . . καί είπε : Τό πειό ώμορφο άνθος, 
στήν πειό παρθενική κόρη.»

Προκει μενού περί τοΰ έραστοϋ τής δηλητη- 
ριασθείσης ελεγεν δτι άπό τό κλειδοκύμβαλό'· 
του έξήρχετο αρμονία όμοιάζουσα πρός έκείνη

«. . . . ποΰ στό στήθο τοΰ Μαντζάροο έχει 
τή ζωή. . . .»

Καί ή κόρη άπό τους οφθαλμούς τοΰ έραστοϋ 
τη;

«. . . . πολύ έρωτα έπινε γεμάτου άπό θά
νατο............ »

Τό άλλο ποίημα σκοπόν είχε νά προσέλκυση 
τήν προσοχήν τοϋ ποιητοϋ Ρεγάλδη

. . . . στό μέρος έκείνο τής'Ελληνι
κής Χώρας ποτισμένο άπό αίμα, δπου νέος πο 
λεμιστής κοιμάται.............................................

τον δποϊον είχον άφίση ώς νεκρόν έπί τοϋ 
πεδίου τή; μάχης καί τόσον ήτο ώραΐος, ώστε

. .· . υποχωρούσε ή αρχαία τέχ<νη στή
φύσι :

Καί έξηκολουθει δ ποιητής :

. . . Αύριον ίσως αύτό θά κατεβή κάτω 
στή γή, άνάμεσα στά δοξασμένα άρματα ποΰ 
κεΐνται στή γή καί άνάμεσα στά δάκρυα 
ποΰ κλεισμένα είναι στήν καρδιά τών γεν
ναίων.

Καί θά φθάση μέχρι; αύτοϋ :

. . . . Άπό τό μακρυνό κάμπο τοΰ 
έχθροΰ ένας στεναγμός...................................

•Αλλ’ ιδού εγείρεται, θεωρεί πέριξ.

. . . . Καί δέ λυπήται δτι βρίσκεται μο
ναχές μέ τό σπαθί του . '.............................

Είς τό σημείον τούτο δ Σολωμος προσκαλεΐ 
τόν Ρεγάλδην νά ψάλη τήν στιγμήν, καθ’ ήν 
παλληκάρι, Ανερχόμενον εί; τήν κορυφήν λόφου 
εκεί πλησίον, άλλο δέν βλέπει είς τι'» χωριό του 
παρά :

. . . . λίγο καπνό ποΰ δ άγέρας δέν
είχε άκόμη σκορπίση........................................

Κρίμα ότι είς τοΰ Κουαρτάτου τήν μνήμην 
ε’χον μόνον μείνει ή ύπόθεσις καί οί ολίγοι 
στίχοι, ού; μετεφράσαμεν.

ΣΠ. ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

'Ο κ. Δε -Βιάζης άνευρε καί άλλο Ανέκδοτον 
'Ιταλικόν σονέττο τοΰ Σολωμοϋ μή περιλαμ
βανόμενων είς τήν συλλογήν του. Είνε αύτο- 
σχεδίασμα μέ υποχρεωτικές ρίμες. Πρό; συμ
πλήρωσήν τών σονέττων, τά όποια τελειώνουν 
εϊς τό φύλλον αύτό τής «Πινακοθήκης», δήμο- 
σιεύομεν τήν ύπό τοϋ συνεργάτου μας κ. Δέ__
Βιάζη σταλεϊσαν μετάφρασιν.

Ό "Αγιος Διονύσιος.

Μ’· επέταξε ό νοΰ; μου έκεϊ ψηλά στή λάμψι 
ποΰ χαροποιεί δλα τά θεία όντα καί ξαγνάντεψα 
τόν Άγιον Ποιμένα μας ποϋ διηυθυνε τό χορό 
τών Σεραφείμ

Σέ κάθε γΰρο, ποΰ έκαναν, ηΰξανε στή δψι 
τών ’Εκλεκτών Πνευμάτων ή μεγάλη Αφοσίω- 
σις καί τά όλόαγνα Χερουβείμ συνώδευσαν μέ 
αρμονική ψαλμωδία.

¥
Δυνατά έτονίζετο ή Άγάπη, γιατί στά βάθη 

τής καρδιάς τοϋ Διονυσίου εινε πολύ Ανυψωμένη 
ή Αδελφική υπερβολική φρίκη.

¥

Τότε έτελείωναν τέ; ψαλμωδίες αί έορταί 
καί τοΰ χορού ή ευθυμία. Έτρεχαν όλοι οί 
Έπουράνιοι νά τόν ασπασθοΰν.

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Ο ΝΕΟΣ ΡΟΝΤΕΝ

Έγράψαμεν είς προηγούμενου τεΰχος δτι άνε- 
φάνη νέο; μέγας γλύπτης, σχεδόν αύτοδίδακτος, 
δ Γάλλο; Παύλο; Darde. κριθείς διάδοχος τοΰ 
Ροντέν. Πρό δέκα έτών έβοσκε τά ποίμνια τοΰ 
πατρός του είς τήν πατρίδα του, ορεινήν κω- 
μόπολιν καλουμένην Cev.ennes, ασχολούμενος 
άμα νά χαράττη διά μαχαιριδίου έπί ξύλου Ανα
γλύφου; εικόνας. Είς γείτων του χαράκτη; είδε 
τεμάχιον λίθου έφ’ ού είχε χαράξη εικόνα καί 
τήν ^θαύμασε. ’Ανήγγειλε τό γεγονός είς τήν 
Καλλιτεχνικήν σχολήν ήτις τόν έδέχθη ώ; μα
θητήν τω 1912. Κατόπιν μετέβη είς ’Ιταλίαν 
δΓ ολίγον χρόνον. Έπινήλθεν εϊς Παρισίους, 
διήλθε οκτώ ημέρα? εϊς τό έργαστήριόν τοΰ 
Ροντέν καί έπέστρεψε εί; τήν γενέθλιαν πολί
χνην, δπου έντός δύο εβδομάδων έφιλοτέχνησε 
τήν«Αίωνίαν Θλΐψιν». Ό «Φαΰνος» του έλαβε 
τό Ιφετεινόν Άριστεΐον τών Καλών Τεχνών, 
κολοσσιαΐον έργον,παριστών φαϋνον, καθήμενον 
μέ τήν χεΐρα ύπό τόν πώγωνα. Άλλα του έργα 
θαυμασθέντα είνε ή κεφαλή τοΰ Τολστόη καί 
ό Σάτυρος. 'Ο Darde είνε τριακοντούτης, ύψη- 
λός, ρωμαλέος, μέ μακράν πώγωνα καί αδρά 
χαρακτηριστικά. Δέν μεταχειρίζεται πηλόν διά 
νι'ι πλάση πρώτον τά σχέδια του, άλλά χαράσσει 
έπί τοΰ. λίθου τάς εμπνεύσεις του. Ή συμμε
τρία τών άγαλμάτιον είνε άμεμπτος καί ή από- 
δοσις τών κινήσεων λίαν εκφραστική καί ψυχ > 
λογική.

Η ΝΙΚΑΙΑ

*<) 'Ελληνικός στρατός προελαύνων κατέλαβε 
τήν Νίκαιαν. Ή μικρά σήμερον πολίχνη ύπήρ
ξε τηλαυγή; φάρο; τοΰ Μεσαιωνικού Ελληνι
σμού έν Μ. Άσίςι. Εϊς αυτήν συνηλθεν ή Λ' 
Οικουμενική Σύνοδος καί εϊς αυτήν ό Θεόδω
ρος Λ άσκαρης ίδρυσε τήν νέαν "Ελληνικήν Αυ
τοκρατορίαν, δταν οί Λατίνοι κατέλαβαν τήν 
Κωνοταντινούπολιν. Ή Νίκαια έπί τών ‘Ελ
λήνων αύτοκρατόρων καί ιδίως Ίωάννου τ<>0 
Βατάτση, προσέλαβε μεγάλην δύναμιν, μέχρι 
τοϋ 1330, δταν έπεσεν εϊς χεΐρας τών Τούρκων 
ύπό τόν Όρχάν.

ΊΙ σημερινή πόλις, γνωστή μέ τό Τουρκικόν 
τη; όνομα Ίσνίκ, έχει μόλις 5000 κατοίκου;, 
εμπόρων μετάξης καί ζωηρόν γεωργικήν κίνη - 
σιν. Άπό τήν άοχαίαν της δόξαν σώζεται μόνον 
έν έρείπιον, τό όποιον λέγεται ότι είνε τό 
ΆνάκτοριΛ τοΰ θεοδώρου τοΰ Λασκάρεως.

ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΣ•
Έξ Αφορμής τοΰ νέου έργου τοΰ γνωστοτά 

του Γάλλου δραματικού ηθοποιού Σασά Γκιτρύ 
«Σ’ Αγαπώ», ένας Γάλλος δημοσιογράφο; Απο
καλύπτει δτι ό Γκιτρύ είνε άπό τούς παραγωγι
κότερους συγγραφείς τής Γαλλίας.

Τό «Σ’ Αγαπώ !» είνε τό τεσσαρακοστόν τέ
ταρτον θεατρικόν έργον τοΰ διακεκριμένου ηθο
ποιού, δ όποιος έχει καταγίνει είς δλα τά είδη 
τή; θεατρικής φιλολογίας άπό τήν έπιθεώρησιν 
έως τήν τραγωδίαν Προσθέτω; είνε καί διακε
κριμένος ζωγράφος,τό πορτραϊτον δέ τοϋ πατρός 
του δπερ έφιλοτέχνησε έκρίθη έπαινετικοιτατα, 
δταν έξετέθη εϊς κάποιαν έκθεσιν.

Η ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ό Άγγλος ζωγράφο; Τζών Λάβερυ ήμφι- 
σβήτησε τήν γνησιότητα τοΰ πίνακος τοϋ παρι- 
στώντος τήν «Αγίαν Οικογένειαν» λεγομένην 
τοϋ Φραγκίσκου τοΰ Λ' τήν οποίαν κατέχει τό 
Μουσεΐον τοΰ Λούβρου. Έν τούτοι; ό διάση
μο; πίναξ τοΰ Ραφαήλ, έδωρήθη ύπό τοΰ ΙΊάπ- 
πα Δέοντος τοΰ I' είς τήν Βασίλισσαν τής Γαλ
λία;, ουδέποτε δ’ έξήλθε τή; Βασιλικής Συλλο
γή:, ένώ ^’ντιθέτως ύπάρχει καί άλλος πίναξ 
τής Αγίας Οικογένειας Αποδιδόμενο; εϊς τόν 
Ραφαήλ, άλλ’δστις άπό μακροϋ ήμφισβητήθη.

Η .-ΕΛΠΙΣ,.

Οί τελευταίως έν ’Ιταλία έπιουμβάντες σει
σμοί έπέφερον καταστροφά; καί εϊς τά μνημεία 
τέχνης. Εϊς τήν Βενετίαν αί ζημίαι είνε σημαν- 
τικώτεραι. Αρχαία κωδωνοστάσια καί αετώματα 
ναών κατέπεσαν. Είς τόν ναόν τή; Madonna dei 
Scalzi υπήρχε τό γνωστόν παλαιόν άγαλμα τής 
Έλπίδος, Αληθές γλυπτικόν Αριστούργημα. Οί 
σεισμοί είχον σαλεύσει τοΰτο άπό τήν βάσιν του 
καί άίφνιδίως, χωρίς άλλην Αφορμήν, κατέπεσε 
φονεϋσαν ύπό τό βάρος του διερχομένην γυναίκα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΠΕ.ΛΙΣΤΗΣ

Τό βραβεΐον Νόμπελ τοΰ έτους 1920 διά 
τήν φιλολογίαν άπενεμήθη εϊς τόν Γερμανόφω
νου ‘Ελβετόν ποιητήν Κάρολον Σπίτιελερ. Τοΰ 
προηγουμένου έτους είχε δοθή είς τόν Χάμσουν. 
Τό βραβεΐον τής Φυσικής Απενεμήθη εϊς τόν 
Κάρολον Γκυγιώμ.

Ό Σπίττελερ εόρτασε τήν Τδτηρίδα του τήν 
2<> ’Ιουνίου (ν. η.) έν Λουκέρνη τής Ελβε
τίας. Έγεννήθη τώ 1845 εϊς τήν Λιεστάλ. 
Τά πρώτα βήματά του έν τή ζωή υπήρξαν πολύ 
δύσκολα. Έχρημάτισεν εϊσπράκτωρ έν Ρωσσία 
έπί 8 έτη, ήτο δέ 35 έτών δτε τώ 1880, έξέ- 
δωκε τό πρώτον έργον «Προμηθεύς καί Έπι- 
μηθεύς» δπερ ήσκησε δυνατήν έπιρροήν έπί τοΰ 
έργου τοΰ Νίτσε. Μετά τρία έτη έξέδωκε τά 
«'Υπερκόσμια» έργον δλως μεταφυσικόν. Κα
τόπιν διάφορα έκλεκτά έργα καί τέλος τήν 
«’Ολυμπιακήν Άνοιξιν» έπος έξ 20 χιλιάδων 
στίχων διά τό όποιον είργάσθη έπί 10 έτη. Ώς 
ποιητής ό Σπίττελερ ύπήρξε γονιμότατος εχ- 
δώσας 20 τόμους ποιημάτων έκτεταμένων, επι
κών. Ποίησις βαρεία, μεταφυσική, έχουσα μάλ-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

λβν δύναμιν παρά χάριν, διό και ήγνοήθη και 
δπδ αύιούς ακόμη τούς όμογλώσσους του. Μάλ
λον αντιδημοτικός υπήρξε.

"Άλλα εργάτου: Ή πεταλούδα.—Ballades— 
Friedli du Koderli—Gustave—Οί μικροί μισό- 
γΰναι.·—Extramunda. — Έκ τών πεζών έργων 
του «Imago» καί Ό ύπολοχαγός Κονρ.ίδος. 
Έχει γράψη και Ποιητικός "Αναμνήσεις.

ΚΛΑΣΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ

Πρωτοβουλία τοΰ Σικελοΰ ευπατρίδου Ι’καρ- 
γκάλλο άπεφασίσθη νά συνεχισθούν αί κατά τό 
1914 διακοπεΐσαι παραστάσεις κλασικών έργων 
έν Συρακούταις. Εις τό έκεΐ άρχαΐ.ον θέατρον 
δπερ είνε τό καλλίτερου διατηρούμενου έ; δλων 
τών αρχαίων θεάτρων, δυνάμενον νά παραλάβη 
12,000 θεατός, θά παρασταθούν δ Προμηθεύς, 
αί Ίκέτιδες καί οί Επτά έπ'ι θήβαίς τοΰ Αι
σχύλου. Έναρξις θά γίνη μέ τάς «Χοηοφόρους». 
Διευθυντής τοΰ θεάτρου θά είνε και πάλιν ό κ. 
Ρομανιόλι. Έν Συρακούσαις θά ίδρυθή ύπό 
τής Ιταλικής εταιρείας τοΰ «Έλλην. θεάτρου» 
πλήρης βιβλιοθήκη, περιλαμβάνουσα παν δ,τι 
έγράφη περί τοΰ άρχαίου Έλλην. θεάτροι καί 
θά έκδίδεται Δελτίου άφιερωμένον εζς τήν με
λέτην τοϋ κλασικού θεάτρου, θά διοργπνωθοΰν 
δέ και διαλέξεις, εισηγητικά! τής διδασκαλίας 
τοΰ άρχαίου Έλλην. δράματος.

ΣΥΝΤΟΜΑ

Εις τό ’Αστεροσκοπείου τοΰ Ζουβιδέ έωρτά- 
σθη ή δγδοηκονταετηρΐς τοΰ Καμίλλου Φλαμα- 
ριών, πρό τοΰ οποίου παρήλασαν δέκα πέντε 
χιλιάδες θαυμαστών.

— Είς τό μανιφέστου τό όποιον άπηύθυναν 
οί Άγγλοι καθηγηταί τοϋ Πανεπιστημίου τής 
"Οξφόρδης πρός ολον τόν επιστημονικόν κόσμον 
πρός κοινήν συνεργασίαν, άπήντησαν οί Γερμα
νοί καθηγηταί δσοι είνε μέλη τοΰ Γερμανικού 
Κοινοβουλίου τονίζοντες τήν ελπίδα δτι διά 
κοινής εργασίας θά έκλειψη κάθε κακή άνάμνη- 
σις έκ τοΰ πολέμου προελθοΰσα.

-=-227 Γάλλοι δημοσιογράφοι έπαρασηιιο- 
φορήθησαν διά τή: Λεγεώνας τής Τιμής έπ’εύ- 
καιρίφ τής Πεντηκονταετηρίδος τής Δημοκρα 
τίας.

— Φήμη εκυκλοφόρησεν δτι ό Γκόρκυ έφο 
νεύθη κατά τινα σύρραξιν έν Μόσχα. Δέν είνε ή 
πρώτη φορά ποΰ φονεύεται άπό τάς . . . εφη
μερίδας.

— Είς τό Παρισινόν θέατρον τού «Γκαιιέ· 
θ’ άναβιβασθή έκ νέου ή οπερέτα «Ρίπ», ή 
οποία παιζομένη άπό τό 1881 μέ τήν μουσικήν 
τοΰ Ροβέρτου ΓΙλαγκέτ, έχει τό ρεκόρ τής παγ 
κοσμίου παραστάσεως.

— Ό "Αμερικανός θεατρώνης Χεμμερστάϊν 
δστις έχρεωκόπησεν είς τάς παραμονάς τοΰ Ευ
ρωπαϊκού πολέμου, ενοίκιασε ήδη τά δεκατέσ- 
σαρα μεγαλείτερα θέαιρα τής Νέας Ύόρκης, 
τοΰ Σικάγου καί Αγίου Φραγκίσκου.

— Ή Λόϋε Φοΰλλερ μέ τούς οφιοειδείς χο
ρούς της ένεφανίσθη πάλιν εις τήν "Αμερικήν, 
δπου έδωσε δύο άποτυχούσας παραστάσεις. Ση 
μειωτέου δτι ε’νε τυφλή καί περασμένης ηλι
κίας.

— Διά τής νέας έφευρέσεώς του δ Γάλλίΐς 
εφευρέτης τής τηλεφωτογραφίας Ε. Μπελέν δύ· 
ναται νά διαβίβαση διά τοϋ τηλεφώτου εύκρι- 
νώς φωτογραφίας είς άπόστασιν εκατοντάδων 
μιλλίων εντός 4—8 λεπτών τής ώρας.

— Συνήλθεν έν Μόσχα πανρωσικόν συγέ- 
δρ.ον τών προλεταρίων συγγραφέων. Τήν άφι- 
ξιν τών αντιπροσώπων έχαιρέτισεν ό πεφημι- 
σμένος ποιητής Βαλεριάνο Μπρίσσωφ.

— Ό προϋπολογισμός τοΰ Παρισινού Με
λοδράματος άνήλθε τελευταίως άπό 3 εκατομ
μύρια δραχ. είς εννέα ένεκα τής ΰπερτιμήσεως 
τών πραγμάτων. ·

— Ό έν Παρισ οις ομογενής κ. Ζαχάρωφ 
έδωρήσατο 500,000 φρ. διά νά ίδρυθή έδρα 
τής Γαλλικής Φιλολογίας είς τό Πανεπιστήμιου 
τής ‘Οξφόρδης. Τό Πανεπιστήμιου τόν άνεξή- 
ρυξεν Επίτιμον Διδάκτορα.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

"Από μίαν εϊδησιν έφημερίδος.
« . . Άπεφασίσθη παμ-ψηφεί, πλήν δύο με

λών. . .»
«Είς τόν ναόν τοΰ Προφήτου ΊΙλία έιελέ- 

σθη ή εορτή τοΰ Συνδέσμου τών ενταύθα Θη
ρίων*. Θηρία είνε οί έκ Θήρας καταγόμενοι, 
(οί Θηραϊοι). ΊΙ έορτή φαίνεται έγινε εις ναόν, 
διότι Ζοωλογικός κήπος δέν υπάρχει πλέον.

"Από έν άρθρον :
«Κανείς δέν ιόν παρέστησε ώς ένα θρονο- 

λίηαρον*.
Άπό μίαν κριτικήν.
«... Είς τό όποιον έχει έκχυθή ράθυμος ή 

κατωτερικότης μιάς άουναισθήτου προσπά
θειας. . .»

Καί κατωτέρω : «’Αδύνατη δαντελλοΰται ή 
πλοκή. . . ’Έργα εύόρεκτα. . . »

Περιγραφή μιας κυρίας.
«καί καπέλλο κιινοτιέ τρελλώς ώραίον!»
Καί παρακάτω: «Προστερνιδίου άλαβάστρι- 

νον».
Άπό ελληνικόν χρονογράφημα μέ υπογρα

φήν Άριελ.
«'Ορίστε ένα Φάληρον ονειρώδες, μιά νύχτα 

καμωμένη άπό βελούδο, δλη φίλτρα, μέ εξω
τικά φυτά επάνω στά νερά, ή μουσική τοΰ κύ - 
ματος σάν άπό μαγικά μυστικά πλήκτρα ευαί
σθητα . ..»’ ·

Είς τό ίδιο μοτίβο εξακολουθεί ή βελούδινη 
περιγραφή τών μυστικών φίλτρων καί πλή
κτρων, μαζή μέ ένα Ινφάντην τού Βελασκέζ 
περί πλανώ με νον άνά τήν πολιτείαν Ούλαλοΐιμ 
τοΰ ΙΙόε !...

Διά τήν Αντιγραφήν
•

Αλιεύς

Ό κ. Σαίν—Σάνς έπανελθών έκ περιοδείας 
άνά τήν Ελβετίαν είς ΙΙαρισίους μετέσχεν είς 
τήν δοθεΐσαν είς τό Τροκαδερό έκτακτον 
συναυλίαν τών «Τριάκοντα Θεατρικών έτών». 
Έπαιξε συμπράξει τής ορχήστρας τήν Ρα
ψωδίαν του τής Ωβέρνης, καί διά πρώτην φο
ράν τάς νέας συνθέσεις του, τάς «Κυπαρίσσους 
καί Δάφνας» καί τδν έδώ πρωτοπαιχθέντα 
«Ύμνον τής Ειρήνης».

— Είς τήν Γαλλίαν θά άνεγερθή προσεχώς 
μνημεϊον είς τάν Αιμίλιον Ζολά. Τό μνημεϊον 
είνε έτοιμον, δέν εύρέθη δμως είσέτι τό μέρος 
δπου θά στηθή.

— Έν Ν. Ύόρκη ένεφανίσθη διά πρώτην 
φοράν νέος Έλλην υψίφωνος δ κ. 1’εώργ Κα- 
νάκης, σπυβάσας έν ’Αμερική. "Έπαιξε τόν 
ρόλον τοΰ Άλφρέδου είς τήν «Τραβιάταν».

— Έν Φραγκφούρτη ό Έλλην κλειοοκυμ 
βολιστής κ. Τ. Λαμπρινός, καθηγητής είς τό 
Ώδεΐον Βερολίνου, παίξας καί έν Άθήναις πρό 
13 έτών, έδωσε συναυλίαν.

— Άπέθανεν αίφνηδίως είς Guethary δπου 
είχεν άπό έτών άποσυρθή δ Γάλλος ουγγρα- 

-» φεϋς καί ποιητής Παύλος Τουλέ (Toulet), έν 
ήλικία 50 έτών Τά έργα του Mon auiie Na:;e, 
Manage de Don Quicliotte, Tendres manages, 
Monsieur du Paur, La jeune fille veite. Coni
ine une fantaisie. Έπίσης έγραψε πολλά ποιή 
ματα. Καί είς τά μυθιστορήματά του, άτινα 
διακρίνει μεγάλη φαντασία, είνε προ παντός 
ποιητής. Ώ. συγγραφεύς διεκρίνετο διά τό ύφος 
τό συνεσφιγμένον, έλλειπτικόν. Ήτο έν τού- 
τοις άγνωστος είς τόν πολύν κόσμον, διότι ή 
ειμαρμένη έδείχθη απηνής διώκ'τις είς τόν 
καφενόβιον αυτόν λογογράφον. Μόλις ήρ 
χιζε νά δημοσιεύη έργα του εϊς τινα έφημε- 
ρίδα, ή έφημερίς διέκοπτε τήν έκδοσιν της, καί 
ίταν έκδοτης έξετύπωνε κανέν μυθιστόρημά 
του, δ έκδότης έχρεωκοποΰσε καί τά έργα του 
έπωλοΰντο μέ τήν δκάν. Είχε δέ τόσον συνει 
θίση μέ τάς άτυχίας αύτάς, ώστε δσάκις τοΰ 
έζητεϊτο συνεργασία, άπήντα : «Γιατί; μήπως 
θέλετε νά χρεωκοπήσετε ;» Έν τούτοις ήτο 
άπό τάς σπανιωτέρας φυσιογνωμίας τής Γαλλ. 
φιλολογίας. Δηκτικός, εϊρων, περιεκτικός τό 
ΰφος, αληθής άλλά καί όνειροπόλος,κομψός τήν 
φράαςν άλλά καί κυριολεκτικός, είχε φανατι

κούς θαυμαστάς.
— Έγκατεστάθη' είς "Αμερικήν δ πολύς 

Ρώσσος συνθέτης Ραχμανίνωφ.
,— Άνεκαλύφθη έν Χικαία είκών άποδιδο 

μένη είς τόν Ροΰμπενς. Παριστά τήν Ρεβέκκαν 
πρό τής πηγής.

— Ό ζωγράφος Κλώντ Μοηνέ έχάρισεν είς 
τό Γαλλικόν Κράτος δώδεκα συνθέσεις του με
γάλου μεγέθους, τών όποιων θέμα είνε αί 
Νύμφαι.

— Έωρτάσθη ύπό τοΰ "Ιταλικού φιλολογι- 
γού κόσμου ή δγδοηκονταετηρΐς τοΰ "Ιταλού 
συγγραφέως Τζιοβάνε Βέργκα. "Έχει γράψει 
διηγήματα, έν έκ τών δποίων έχρησίμευσεν ώς 
βάσις τοΰ λιμπρέττου τής «Καβαλερίας Ρου- 
στικάνα», διά τό όποιον ύπεχρεώθη ό Μασκάνι 
νά πληρώση 100,000 φρ. είς τόν Βέργκα ώς 
παρά τήν αδειαν του λιμπρετοποιήσας τό διή
γημά του. Τά καλλίτερά του έργα θεωρούνται 
δ «Μαστρο δον Τζεζουάλντο» καί οί «Μαλαβό 
λια». Ό Βέ^κα είνε δ άρχηγός έν Ιταλία 
τών νατουραλιστών, έν είδος Ζολά. Εκτός τών 
διηγημάτων, άτινα θεωρούνται άνώτερα, έγρα
ψε μυθιστορήματα καί δράματα.

— Έπί τή έπετείφτής υπογραφής τής Συν
θήκης έν Βρυξέλλαις άνετινάχθη διά δυναμί 
μιδος τό μνημεϊον δπερ είχον άνεγείρη οί Γερ
μανοί πρός άνάμνησιν τής μάχης τού Σιαρλ 
ρουά.

— Ό πρωθυπουργός τής "Αγγλίας Λόΰδ 
Τζώρτζ έξελέγη ΙΙρύτανις τοΰ έν Έδιμβοΰργφ 
Πανεπιστημίου.

— Ύπό τών φιλολογικών Παρισινών κύκλων 
έωρτάσθη τή 24 "Οκτωβρίου ή έκατονταετηρίς 
τοΰ συγγραφέως καί ζωγράφου Εύγενίου,Φρο- 
μεντίν, διά γεύματος, φιλολογικής έσπερίδος 
καί έπισκέψεως είς τό Μουσείον τοΰ Λούβρου, 
δπου υπάρχουν πίνακες του συγγραφέως τού 
«Δομίνικου». Ό τύπος, ήμερήσιος καί περιο
δικός, άφιέρωσεν άναμνηστικά άρθρα.

— Συνεπληρώθη πεντηκονταετία άπό τού 
θανάτου του ’Αλεξάνδρου Δουμά πατρός, τού 
γράψαντος 1200 τόμους.

— Διά πρώτην φοράν έγένοντο έφέτος δε
κτά’. φοιτήτρια: είς τό Πανεπιστήμιον τής Όξ 
φόρδης.

— Άπέθανεν έν Λονδίνφ δ έγκριτος Γάλ
λος δημοσιογράφος Φρανσοά Άνρύ, ανταπο
κριτής τής «ΙΙτί Ζουρνάλ».

— Συμφώνως πρός τήν ρητήν επιθυμίαν 
τοΰ Προβηγκιανού βάρδου Μιστράλ έγειναν τά 
άποκαλυπτήρια είς τήν Παναγίαν τήν Θαλασ 
σινήν ένός άγάλματος συμβολίζοντος τήν Μι 
ρέϊγ.

— Έγιναν τά έγκαίνια μνημείου άνεγερθέν 
τος πρός τιμήν τοΰ άεροπόρου Πεγκοΰ, τοΰ 
πρώτου τολμήσαντος νά έκτελέση πτήσιν άκρο- 
βατίκήν.

— Έπί τή συμπληρώσει πεντηκονταετίας
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

άπδ τοΰ θανάτου τοΰ Προσπέρου Μτριμέ άπο- 
θανόντος εϊς Κάννας τήν 23 Σεπτεμβρίου 1870, 
6 Ιίαρισινδς τύπος άφιέρωσεν χαρακτηριστι
κά? μελέτας διά τδν βίον του κα: τδ έργον του. 
'Ο ’Ακαδημαϊκός ΙΙώλ Μπουρζέ είς τήν «Έπι- 
θεώρησιν τών Δύο Κόσμων» άνέλυι ε καί έπε- 
ξήγησε τδ έργον του ώς κλασικόν έν μέσω τοΰ 
ρωμαντικοΰ τότε περιβάλλοντος. Ό συγγραφεύς 
τής «Κάρμεν», τής «Κολόμβας», τού «Ματέο 
Φαζδνε» κάί άλλων διηγημάτων διακρίνεται 
ιδίως διά τήν απλότητα, ιήν συντομίαν καί τήν 
αριστοκρατικότητα τοΰ ύφους. Δύο έξ αύτών 
μετεφράσθησαν καί εϊς τήν Ελληνικήν ύπδ τού 
Ροϊδου καί ή «Κολόμβα» ύπδ τοΰ κ. Ν. ΙΙολί- 
του. Έν τή Κορσική πατρίδι τής «Κολόμβας» 
θά ίδρυθ-ή ή προτομή τοΰ Μεριμέ προσεχώς.

— ΊΙ 'Ελλανόδικος Έπιτροπή τών ’Ολυμ
πιακών αγώνων Άμβέρσης άπένειμε τδ πρώτον 
βραβεΐον τής φιλολογίας εϊς τδν Ιταλόν ποιη- 
τήν-Νικολάϊ διά τάς ώδάς του πρδς τούς Όλυμ 
πιο νικάς.

— ΊΙ πριγκήπισσα Μαρία Βανοπάρτου έξέ 
δωκε βιβλίον «Πρδς τδ άγνωστον», σκέψεις 
έμπνευσΐίείσας έκ τού πολέμου.

— Έν Όστάνδη έθριάμβευσε νέος υψίφωνος, 
δ ’Ιταλός Άμάτο, κριθείς ανώτερος καί τοΰ 
Καρούζο.

—Έν Βαρβιέρ τού Βελγίου έπκνηγυρισίΐη ή 
έκατονταετηρίς τοΰ μεγάλου συνθέτου καί έκτε· 
λεστοΰ Ερρίκου Vieuxteinps, δν δ Μπέρλιοζ 
άπεκάλεσε τδν θαυμασιώτερον βιολονίσταν έξ 
δσον ήκουσε καί δστις ύπήρξεν δ δημιουργός 
τής περίφημου Βελγικής σχολής τού τετραχόρ
δου. Τά «Κονσέρτα διά βιολί» τοΰ Βιετάν είνε 
δνομαστά.

— Έπίσης έν Βελγίφ έώρτασαν τήν τετρά - 
κοσαετηρίδα τής γεννήσεως τοΰ περιφήμου 
τυπογράφου Χριστοφόρου ΙΙλαντέν. Αί έκδόσεις 
του ήσαν θαύμα πολυτελείας καί καλαισθησίας. 
Έκ τών 22 πιεστηρίων του έξεδόθησαν εις τδ 
διάστημα 45 έτών, δέκα έξ χιλιάδες βιβλίων, 
άτινα διεκδικούν άμιλλώμενοι οί βιβλιόφιλοι.

— Τδ Μουσεΐον τών Καλών Τεχνών έν Άμ· 
βέρση έπλουτίσθ-η μέ μίαν σειράν 18 πινάκων 
τοΰ ζωγράφου Strobbaerts άντί 250,(Ji HJ φρ.

— Έν Βρυξέλλαις ήνοιξεν ή έβδομη καλλι
τεχνική έκθεσις τής Societe Royale des Beaux- 
Arts.

— ’Απέθανεν έν Βαρκελώνη δ διάσημος Ί 
σπανός συγγραφεύς Πομπηίας Δένερ.

— Διεθνής αρχιτεκτονική έκθεσις θά δ'ορ- 
γανωθή είς Γάνδην τδν ’Απρίλιον 1921.

— Τή 31 ’Οκτωβρίου ήνοιξεν έν Λιέγη έκ- 
θεσις τού «CercTe des Beaux-Arts», ήτις περιέ
λαβε έντός πολλών άλλων έργων καί τούς τε
λευταίους πίνακας τοΰ έσχάτως άποθανόντος 
ζωγράφου Μαρνέφ. Έν τή αύτή πόλει έγέ
νοντο καί δύο ιδιωτικά! έκθέσεις τών ζωγρά
φων Baugnies και Raty.

— Ή Λιέγη θά άνεγείρη δύο αναμνηστικά 
μνημεία. Τδ έν θά ίδρυθή είς τήν πλατείαν 
Σαίν Λαμπέρ κα! θά στοιχίση έν έκατομμύριον 
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καί τδ άλλο είς Ρομπερμόν, αξίας 250,000 φρ.
— Είς μέγας καλλιτέχνης τής Βαλλονίας, ό 

ζωγράφος Έρνέστος Μαρνέφ άπέθανεν έν Λιέ
γη είς ήλικίαν 51 έτών. Ήτο ειδικός είς τήν 
άπεικόνισιν τής γυναικός,ήν είχε τελείως ψυχο 
λογήση.Τδν παρελθόντα χειμώνα είχεν έκθέση 
έν Βρυξέλλαις έργα του, άτινα έθαυμάσθησαν.

— Είς τδ ΙΙανεπιστήμιον τής Βοστώνης 
ίδρύθη έδρα τών Καλών Τεχνών έν τή θρη
σκεία, πρδς τδν σκοπόν δπως συντε-λέση ίνα ή 
θρησκεία άποβή κα! πάλιν μήτηρ τών καλ- 
λιτχνών καί προστάτις τών έργων των. Έν τή 
έδρα ταύτη καλλιτέχναι θά διδάσκωσι μουσι
κήν, αρχιτεκτονικήν καί διακοσμητικήν-

— Άπέθανεν έν Πράγα δ μέγας Τσεχοσλο
βάκος δραματικός συγγραφεύς Έδουάρδος Μπό 
ζαν. Τά έργα του είνε τραγωίίαι κοινωνικής 
ιδίως ύποθέσεως, δαπνεόμεναι άπό βαθύ φιλο
σοφικόν πνεύμα. Έγράψεν έπίσης κοινωνιολο- 
γικάς και φιλοσοφικά; μελέτας, άναδείχθείς 
έφάμιλλος τοΰ Γκόρκυ.

— Τήν 3 ’Οκτωβρίου είς τδ Παρισινόν θέα
τρον Edouard VII έδόθη πανηγυρική καλλιτε
χνική έσπερίς πρδς έορτασμδν τών Έλλ. νικών. 
Έξετελέσθη χορογραφική σύνθεσις συμβολική 
τού άγώνος τής Γαλλίας ύπέρ Ελευθερίας τής 
κ. Χαρίση, ήν έξετέλεσεν ή ιδία χορεύσασα 
μετά οκτώ τέκνων της, ώς καί ό «θρίαμβος 
τής Άνοίξεως». Ό κ. Σαμπάς, μαθητής του 
κ. Άραμι έτραγούδησε τδν Μαγεμένον καί τήν 
«Λυγερή καί τδν Λεβέντη». Ό άριστος βιολι
στής κ. Βολωνίνης έπαιξε τήν Havgnaise, Ca
price Vieunois καί Prelude τοΰ Μπάχ, συνοδβία 
τής κ. Στεκούλη. ΊΙ δ. Λιπλαράκου απήγγειλε 
τδν «Βράχο καί τδ Κύμα» τού Βαλαωρίτου καί 
L Enfante Heroiijue τού Despres, δ κ. Ευστρα
τίου δεξιοτέχνης τού πιάνου έπαιξε Δεμπυσσύ, 
Granados καί τήν Polonaise eu Cap τού Σοπέν.

— Εις τδ Βακού έγένοντο τά αποκαλυπτή
ρια μνημείου, άνεγερθέντος πρδς τιμήν τού 
σοσιαλιστού Κάρλ Μάρξ. Τδν πανηγυρικόν έξε- 
φώνησεν δ περίφημος Έμβέρ πασάς.

-— Είς τήν «Σύγχρονον Έπιθεώρησιν» τών 
Παρισίων έδημοσιεύθη σειρά μεταφράσεων 
ποιημάτων τών κ.κ. Παλαμα, Μαλακάση, Ση- 
μηριώτου καί άλλων, δ δέ Γάλλος κριτικός κ. 
Έρν. Ρενάρ άναγγέλλει τήν έκδοσιν Ανθολο
γίας Νεοελλήνων ποιητών. Έν ’Αγγλία έκτός 
τής έκδοιθείσης έν Αγγλική μεταφράσει ύπό 
τοΰ κ. Φουτρίδου «Ασάλευτης Ζωής» τού κ. 
Παλαμα., έτοιμάζεται κα’. άλλη έκδοσις ποιη
μάτων του Αγγλιστί, συνεργασία τού κ. Κα- 
κλαμάνου. ’Επίσης έξεδόθη έν ’Αγγλική μετά 
φράσει ύπό τής κ. Βακά καί τοΰ κ. Φουτρίδου 
τόμος μέ έννέα διηγήματα Ελλήνων λογο
γράφων άτινα έκρινεν ευμενέστατα ή «New- 
York Sunday Tribune».

—Ό έν ΐίετρουπόλει ανταποκριτής τής Αγ
γλικής Έφημερίδος «Μόρνιγκ ΙΙόστ» Βίκτωρ 
Μάρστνεκ άπέθανεν αίφνηδίως θύμα τών κα
κουχιών είς άς υπεβλήθη ύπό τδ Μπολσεβικι- 
κόν καθεστώς.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ
'Αλέξανδρος- Κωνσταντίνος.— “Αγχνρα, έληά. — 

Χιωγμός μτλλιαρών. — Ό Ιρλανδός νηστιυτής 
Δήμαρχος. — ΙΙιρτουόζοι xai τεϊοποσίαι.— 'Η 
Κοινωνία τών ‘ΕΟ-νών.— 'Ο Αγνωστος στρατιώ
της, - Δύο μνημεία.— Λογοχλοπή στίχων.

• ϊ

1Σ τήν θαλερόν καί μεγαλο
πρεπή φύσιν τής Δεκελείας 
έζη δ σφριγηλός Ήγεμών 
έν μέσφ τών ωραιότερων ο
νείρων τής Ζωής. Τραγική 
μοίρα, Απροσδόκητος, έ'ρρι 
ψεν έπί τής κλίνης τών άλ- 
γηδόνων τόν Ώραΐον καί τόν 
Δυνατόν Έφηβον. Έπόνεσε 
τό αθλητικόν σώμα καί τό

πικραμένον πνεύμα καί έξέπνευσεν δραμστιζό- 
μενος τόν Γενάρχην ΙΙάππον κατερχόμενον 
πρός αύτόν έκ τοϋ τάφου. Έστερημένος τής 
στοργής τών γονέων,άπέθανε σφιγγών τήνχεϊρα 
τής αγαπημένης του συζύγου. ΊΙ ζωή του ητο 
έν δραματικόν πβίημα. Νεαρότατος έδέχθη, χω
ρίς νά τό φαντάζεται, έν στέμμα είς τό δποϊον 
προώρως είχον φυή άκανθοι. Ό τίμιος χαρα 
κτήρ του διέλαμψε δταν προσεφέρθη νά θυσιά 
ση καί θρόνον πρό τοΰ έρωτος. Ό Βασιλεύς 
Αλέξανδρος διά τόν Έλλην. θρόνον υπήρξε 
μία σκιά πολιτικώς, μία λάμψις ψυχικώς. Άλλ’ 
αί λάμψεις δέν διαρκούν πολύ. Καί έμεινε 
συμπαθής μόνον ή άνάμνησίς του.

★

Ουδέποτε βουλευτικά! έκλογαί διεξήχθησαν 
μετά τόσης ήρεμίας, καί σπανίως τοιαύτη συμ - 
παγής πλειοψηφία άνεδείχθη έκ τών καλπών. 
Καί έκυριάρχησεν αμέσως μία κραυγή ή οποία 
άπό τής 29 Μαί-ιυ 1917 είχε δεσμευθή εις τά 
στήθη τού λαού, ή φωνή «Έρχεται I » καί τοΰ 
«’Αητού ό γιΠ·ς·, μέ τάς τόσον εκφραστικός 
καί δημοφιλείς στροφάς του, γαλβανίζει τά πλή
θη, τά άναμένοντα νά δεχθούν τόν Στρατηλά
την τών Βαλκανικών πολέμων, όπως καί τότε 
τόν έδέχθησαν έπιστρέφοντα, έν ιαχή θριαμβευ
τική !

★

ΊΙ λαϊκή ετυμηγορία τής 1 Νοεμβρίου έσά- 
ρωσε καί τους μαλλιαρούς, τούς εϊσπηδήσαντας 

• είς τό Ί’πουργειον τής Παιδείας διά νά δημι
ουργήσουν μίαν γλωσσικήν αναρχίαν. Έσπευ- 
σαν νά Απομακρυνθούν οί είσηγηταί τοΰ «χυ
δαϊσμού τής έκπαιδεύσεως, είς έκ τών όποιων 
διά παραπεμπτικού βουλεύματος τών Έφετών 
έδικάσθη έπί άθεΐφ. Άλλά δέν άρκεϊ αυτό. 
Πρέπει τάχιστα νά έξοβελισθοΰν άπό τά δημο
τικά σχολεία τά δΓ αυτών αύθαδώς είσαχθέντα 
αναγνωστικά βιβλία, τά όποια διαφθείρουν τήν 
νέαν γενεάν καί νά διαταχθή ή επαναφορά τών 
άπαγορευθέντων βιβλίων τοΰ προπολεμικού 

σχολικού προγράμματος. Είνε τόσον τερατώδη 
καί αντεθνικά καί άκατανόητα τά βιβλία, τά 
όποια έγραφησαν ύπό τών ίδιων, διά νά ενθυ
λακώσουν δεκάδας χιλιάδων δραχμών, ώστε κα 
θήκον τοΰ νέου υπουργού είνε νά έξυγιάνη 
τήν έκπαίδευσι,ν άπό τό άγος τών μακορία ιή 
λήξει εκπαιδευτικών φωστήρων, νά συνταχθώσι 
δέ δΓ ειδικής έπιτροπή; έκ παιδαγωγών έχόν- 
των διδακτικήν πείραν, νέα βιβλία διά τά προ
σεχή έτη, καί νά αναγραφή, ώς όρθώς προέ 
τεινεν ό κ. X ιτζιδάκι:, έν τώ Συντάγματι, δτι 
απαγορεύεται έν τοΐς σχολείοις ή διδασκαλία 
άλλης γλώσσης, πλήν τής έπισήμου, ήτις είνε ή 
καθαρεύουσα·.

Έπί 73 ολοκλήρους ημέρας ήρνηθη νά' λάβη 
τροφήν ό Ιρλανδός λόρδος Δήμαρχος τού Κόρκ, 
Μάκ Σουΐνη συνταράξας μέ τήν αυτοθυσίαν 
του τήν παγκόσμιον συνείδησιν. ΊΙγέτης λαού, 
κατά τής καταδίκης του, 'ήν προεκάλεσαν λόγοι 
πολιτικοί, άντέταξε τήν πρωτότυπον άλλά καί 
ΰπερήφανον, στωϊκήν διαμαρτυρίαν διά τθΰ 
εκουσίου λιμοΰ. Τό Ιρλανδικόν ζήτημα έσχε 
εύγλωττον κήρυκα διά τής έγκαρτερησάσης σι
γής. Ακμαίος τήν ήλικίαν, ευγενής τήν καταγω
γήν, πολύτιμος οικογενειάρχης. "Ολα τά έθυ- 
σίασε διά.τήν Ιδέαν. Καί άπέθανεν από έξάν- 
τλησιν σωματικήν, χωρίς όμως νά έξαντληθή ό 
ηρωισμός του διά τήν Πατρίδα του. Τό σώμα 
έσημείωοεν έν ρεκόρ αντοχής. Τό πνεύμα έν ρε 
κόρ ηρωισμού.

Έν Άθήναις ίδρύθη πρωτότυπον είς τό εί
δος του νεωτεριστικόν «Ί’ωσσικόν Έστιατό- 
ριον», δπου δίδονται γεύματα, Φάϊβ ο κλόκ 
καί Φοξ-τρότ. Τούς θαμώνας του τέρπουν μου
σικά! συναυλίαι κάθε βράδυ άπο τούς κ. κ. Λυ· 
κούδην, Παπαδημητρίου καί Γιάκομψον.

Διά πρώτην φοράν Ιδικοί μας βιρτουόζοι 
καλλιτέχναι παίζουν είς κοσμικόν κέντρον Είνε 
έν βήμα καταρρίψεως προλήψεων. Καθηγηταί. 
τοΰ Ωδείου λαμβάνουν μέρος συχνά εϊς ορχή- 

'στρας μουσικών θιάσων, άλλα είς εστιατόρια καί 
τσάγια εκλεκτοί σολίστ ήδη έμφανίζονται. Είς ιο 
Πανελλήνιον ο νεαρός διπλωματούχος κ. Σκαλ- 
κώτας παίζει ωσαύτως, είς τό Πάνθεον ό- κ. 
Κρσσσάς. Είνε μία πρόοδος, σημαντική δια τήν' 
έκλέπτυνσιν τοΰ μουσικοΰ αισθήματος παρά τφ 
κοιτώ, τό όποιον έχει άφεθή είς τούς πλανο
δίους ώτσσπαράκτας άπροστάτευτον.

*
Ό νέος Πρόεδρος τών ΊΙν. Πολιτειών έθνι- 

κόφρων Χάρδιγκ έχαρακτήρισεν ώς άστοχον 
τήν πολιτικήν τοΰ Ουίλσωνος καί συνεπώς 
κατεδίκασε τήν Κοινωνίαν τών Εθνών, ως ου
τοπίαν καί έπικίνδυνον διά τήν ίσχύν τής Α
μερικής. Ταυτοχρόνως δισχίλιοι οπαδοί τής 
Κοινωνίας παρήλασαν πρό τοΰ Ουΐλσωνος ο- 
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στις τούς έχαιρέτησεν επί τροχηλάτου έδρας σιω
πηλός. Οϊα άντίθεσις, άν άναλογιοθη τις ότι 
ίιί 28 έχατομμυρίων ψηφοφορησάντων ό νέος 
Πρόεδρος έξελέγη με πλειοψηφίαν 5 εκατομμυ
ρίων ψήφων.

Έκ τών 28 έκατ. έκλογέων ήσαν 9 έκατ. 
γυναίκες ψηφίσασαι ύπό χιονοθύελλαν. Ό κ. 
Χάρδιγκ μέχρι τοϋ 1885 ητο τυπογράφος. Αρ
γότερα ίδρυσε τήν επαρχιακήν εφημερίδα <Μά
ριον Νταίλυ Σταρ-, ήν μέχρι σήμερον διευθύ
νει. Άντί τής Κοινωνίας τών Εθνών θά προ- 
τείνη νέον σχέδιον, τόν «Συνεταιρισμόν τών 
Εθνών», έξασφαλίζοντα τήν Αλληλεγγύην. Είθε 
νά πρόκειται περί άτλής μετονομασίας.

*
Ωραία, ποιητική ή ιδέα τοϋ «Άγνωστου 

στρατιώτης. Οί Γάλλοι καί. Άγγλοι τήν ενε- 
πνεύσθησαν καί θά τούς άκολουθήση καί ή ’Ι
ταλία. Έξέθαψαν άπό τό Βερδέν δύο λείψανα 
άγνωστων στρατιωτών πολεμιστών καί τά μετέ
φεραν έπί κυλίβαντος τηλεβόλου μετά μεγίστων 
στρατιωτικών τιμών οί Γάλλοι είς τήν Θριαμ
βευτικήν Αψίδα, οί "Αγγλοι είς τό Ούεστμίν- 
στερ. Είνε φόρος εύλαβείας καί ευγνωμοσύνης 
πρός τούς άφανεΐς ήρωας, τούς ανωνύμους ύ- 
περασπιστάς τής Πατρίδας των. Ταύτοχρόνως 
κοινοβουλευτική έπιτροπή μετέφερεν άπό τό 
Ζαρδέ τήν καρδίαν τοΰ Γαμβέττα, μεταφερθεΐ- 
σαν εντός υδρίας είς τό Πάνθεον.

Έπί τή εύκαιρίρ αύτή δύο νέα μνημεία ανα
μνηστικά, έφιλοτεχνήθησαν έν Γαλλία.Ό «τάφος 
τοΰ στρατιώτου» έργον τοΰ Lendinski, σύμπ- 
πλεγμα στρατιωτών ίσταμένων έπί στρατιωτι
κών άνιικειμένων καί φερόντων έπί τών δίμων 
φέρετρον έφ’ ού κεΐται είς συμπολεμισής καί 
έτερον τοΰ Sabattier, δ «Άγνωστος στρατιώ-

Ο ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

Κλέπτει ο είς τόν άλλον καί μένουν δλοι ευχαριστημένοι.
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της», μέ τό πρόσωπον κεκαλυμένον άπό τάς 
πτυχάς τής Γαλλικής σημαίας Άμφότερα είνε 
έργα Αληθώς εμπνευσμένα.

★
'Ανώνυμος επιστολογράφος κατήγγειλεν οτι 

τό καλλίτερον ποίημα τών «Νοσταλγιών» τοΰ 
κ. Ούράνη είνε μετάφρασις τοΰ ποιήματος «Θά 
«πεθάνω» τοΰ Σπίες. ποιητοΰ 'Ελβετού. Δέν 
πρέπει νά μάς κάμνη πολλήν έντύπωσιν, έάν ά- 
ναλυγισθώμεν δτι πολλοί νεαροί ποιηταί μας 
δέν κάμνουν άλλο παρά νά αντιγράφουν, νά 
μιμούνται, νά διασκευάζουν ξένα ποιήματα νε- 
απεριστών καί άγνωστων παρ’ ήμΐν στιχουργίαν. 
Άλλ’ είνε τόσον τά ποιήματα των άποκρουστι- 
κά, ώστε κανείς δέν τά διαβάζη, συνεπώς ούδείς 
ένδιαφέρεται άν είνε πρωτότυπα ή λωποδύτη- 
μένα.

ΔΑΦΝΙΣ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ

Χτή νύχτα τήν ασέληνη μέ τή βαρετά γαλήνη 
μάταια ζητώ ένα δρόσισμα, μάταια προσμένω 
νάλθή τ’άλαφροφύσημα πού τοϋ βουνού οί κρίνοι 
στέλλουνσέ μένα στοργικά μ αγέρι βραδυασμένο

*
— Πόσος καιρός άπ' τή νυχτιά πού μέ γυρτό τό σώμα 

έκλαψα-ω ! πώς έκλαψα— μουσκεύοντας τά φύλλα 
τών νέων άσπρολούλουδων έκεϊ γυρτή στό χώμα 
πού κάποια αχνάρια γύρευα μουγγή μ’ ανατριχίλα.

★
Μ' απόψε δέν έχω τίποτε—πώς πονεϊ ή ψυχή μου— 

οϋιε κρινάκι π’ άγγιξε οΰτε γνωστή ευωδιά, 
τίποτε πού νά λέει μου για τή παληά ζωή μου 
καί περπατώ στ’ απόβραδο ζητώνιας μιά καρδιά.

Κύπρος. Λτλίκα Ταβερνάρη·

ΑΘΗΝΑΪ ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
'Η φθινοπωρινή θεατρική σαιζόν ήρχισε 

μετά ζωηρότητος. Είς τδν «Απόλλωνα· έδω- 
σεν έξ παραστάσεις διερχόμενος έξ Αθηνών δ 
Γαλλικός δραματικός θίασος «Paris-Tournee» 
μέ πρωταγωνιστάς τήν δ. Διάναν Μάξ τοΰ θεά 
τρου Odeon καί τόν κ. Ιΐαΰλον Δωβρύ. Έπαι
ξαν τάς «Μαριονέττας» τοΰ Βόλφ, τδν «Νυκτο- 
φύλακα» τοΰ Σασά Ι’κιτρύ, τδν «Έμψυχωτήν» 
τοΰ Μπατάϊγ, τόν δημοφιλή «Βαφτιστικδν», τδ 
Γράπωμα (Le Griffe) ή μάλλον «'Αρπαγήν» 
καί τήν νεωτάτην κωμωδίαν «Οί άνδρες δέν 
θά μάθουν τίποτε». Εκτός τοΰ Νυκτοφύλακο; 
καί τής τελευταίας κωμωδίας, δλα τά άλλα 
έχουν παιχθή είς Αθήνας. Ό «Έμψυχωτής» 
συνολικώς έπαίχθη καλλίτερα άπδ τόν Γαλλι
κόν θίασον, άλλά ή δ. Κοτοπούλη έπαιξε μέ 
περισσοτέραν θερμότητα.

Θίασος 'Ελληνικού θεάτρου.

Μετά πολύμηνον είς Αίγυπτον, Κων)πολιν, 
Σμύρνην καί Θεσσαλονίκην περιοδείαν ήρχισε 
τή 1 ’Οκτωβρίου παραστάσεις είς τδ θέατρον 
Κοτοπούλη δ θίασος τοΰ Έλλην. θεάτρου, ένι- 
σχυθείς υπό τών ηθοποιών Ίακωβίδου, Λούη, 
Νέζερ καί τής δ. Ίατρίδου. 'Η έναρξις ίγένετο 
πανηγυρική διά τών «Περσών», ών προηγήθη 
ή «Δόξα τοΰ Έλλην. θεάτρου» πρδς τιμήν τών 
θανόντων Ελλήνων δραματικών συγγραφέων 
(1821—1920), ών αί εικόνες άνηρτημέναι έν 
μέσφ δάφνινων στεφάνων έκόσμησαν τήν σκη
νήν,έπαίχθη δέ σύντομος έμμετρος άλληγορική 
σκηνή μεταξύ Αισχύλου καί τών έκατέρωθεν 
αύτοΰ λευκοφόρων γυναικών, τής Δραματικής 
Ποιήσεως καί τής Σκηνικής Τέχνης, γραφεΐσα 
έπίτηδες ύπδ τοΰ κ. Τσοκοπούλου. Ήτο ένας 
παραλληλισμός τών αρχαίων νικών, Ας έψαλεν 
ό Αισχύλος, πρδς τάς συγχρόνους Έλλην. νί- 
κας. Ό κ. Ταβουλάρης, ό πρεσβύτερος τών 
ηθοποιών άλλά καί νεανικότατος είς αίσθημα, 
ύπεδύθη άριστα τδν άρχαίον τραγικόν, άπαγ 
γείλας τούς στίχους μέ πολλήν έκφρασιν καί 
μεγαλοπρέπειαν. Τάς δύο νύμφας ύπεδύθησαν 
ή κ. Μουστάκα καί ή δ. Πόλου. 'Η παρά 
στάσις τών «Περσών» κατά μετάφρασιν έμμε
τρον έν δημοτική γλώσση τοΰ κ. Ζερβοΰ έδόθη 
μέ Ακριβή σκηνικά καί καινουργείς αμφιέσεις, 
διά πρώτην φοράν έν Άθήναις. Ό κ. Μου
στάκας Απήγγειλε ρυθμικότατα.

Ό θίασος έδωσε καί έδώ τήν ύπ’ αύτοΰ έν 
•Θεσσαλονίκη πρωτοπαιχθείσαν κωμωδίαν τδ 
“Κελεπούρι,, τών κ. κ. Μελά καί Τσοκοπού
λου. Είνε μία ηθογραφική σάτυρα κοινωνικών 
τύπων μέ κωμικά έπεισόδια προκαλαύντα χον
δρόν γέλωτα. Ό καλλίτερον διαγεγραμενος 
τύπος είνε μιάς κυρίας, ή όποία υπαγορευμένη 
μέ ένα πεζότατον Ανδρα έπιζητεί νά ποζάρη 
ώς διανοουμένη καί παρουσιάζεται ώς κελε 

ποΰρι εις ένα μηχανικόν, δστις έχει βαρεθή 
μίαν γυναίκα τοΰ ήμικόσμου μέ τήν όποιαν 
συζή διαρκώς γκρινιάζων καί τδν όποϊον ή φι
λολογούσα κυρία έκλάμβάνει ώς ποιητήν διότι 
τδν Ακούει Απαγγέλλοντα έν ξένον ποίημα. 
Διψώσα περιπετείας πηγαίνει είς τήν γκαρσο- 
νιέραν του, τοΰ προτείνει νά τήν νυμφευθή, 
έκείνος ώς πρακτικός άνθρωπος ζητεί νά Απο 
φύγη δπως μή ή πρόσκαιρος διασκεδαστική 
περιπέτεια μεταστραφή είς ισόβια τυρρανικά 
δεσμά καί είς μίαν γενικήν συνάντησιν οικείων 
καί φίλων καθένας των έπανέρχεται είς τά 
ίδια. 'Η Ά πράξις ήτις Αρχίζει μέ σπάσιμο πιά
των στερείται πρωτοτυπίας, ή δευτέρα ήν κυ
ρίως Αποτελεί ή διακωμώδησις ένδς μαλλιαρού 
ποιήματος «'II έμπνεψι» εΐνε ή καλλιτέρα. 
Άλλ’ ή τρίτη μετατρέπει τήν κωμωδίαν είς 
φάρσαν, μέ τδ καραγκιόζικον όπισθεν τοΰ πα- 
ραβάν κρύψιμον είς τήν ίμφάνισιν ένδς κου
τσαβάκη, τύπου 5ν έξήντλησαν πλέον αί έπι 
θεωρήσεις. Άνέμενε κανείς πρωτοτυπωτέραν 
πλοκήν καί καλαισθητικωτέραν καί εύφυεστέ 
ραν διαγραφήν .χαρακτηρισμών, οϋς είσέφερε 
κυρίως δ κ. Μελάς.

Ή κ. Μουστάκα παριστώσα ένα τύπον γυ- 
ναικδς ψευτολογίας καί φιλαρέσκου, άρκετά χα
ρακτηριστική. Συνετέλεσε, μετά τοΰ κ. Μου
στάκα, δπως σταθή δπωσδήποτε ή κωμφδία. 
Μέ φυσικότητα έπαιξαν ή κ. Φιλιππίδου είς 
τδν σύντομον ρόλον της, ό κ. Γαβριηλίδης καί 
δ κ. Πλούτης.

Ό «Λαβύρινθος» τδ δράμα τοΰ κ. Αιδώ- 
ρίκη έχει έπιμεμελημένην άλλά καί βεβια
σμένη ν πλοκήν, ύστερε! δέ είς ψυχολογίαν. 
Μία ΰπανδρος έρωτοπαθής, ή Ρόζη, έλκύεται 
άπδ τδ συγγραφικόν τάλαντον τοΰ Λώρη, δ- 
στις δμως περιπλανάται είς ένα Λαβύρινθον, 
έχει δηλαδή έμπλακή είς τά δίκτυα μιάς γυ- 
ναικδς ’ιοΰ ήμικόσμου, τής Πόπης. Ή Ρόζη 
θέλει νά σώση τδν συγγραφέα, άλλά κατά 
τρόπον ένοχλητικόν, δίδουσα ένα τόνον ρεαλι- 
λισμού μάλλον μυθιστορηματικού ή θεατρι
κού. Άφίνει ή μάλλον λησμονεί τδ περιδέραιόν 
της είς τδ γραφείον τού Λώρη, τδ παίρνει ή 
Πόπη έν γνώσει του καί περί τδ περιδέραιόν 
αύτό, αν καί άνευρέθη έγκαίρως, πλέκεται δ- 
λον τό δράμα, αρωγή γενναίφ τής τύχης. ΊΙ 
Ρόζη, ό άνδρας της, δ συγγραφεύς, ή μαιτρέσ- 
σα του — ή Αστυνομία δέν λείπει — στρι
φογυρίζουν καί τδ κολλιέ ώς άλυσσος τούς περι
σφίγγει, διά νά κοπή καί λυθή τδ δράμα κατά 
τδν άφελέστερον τρόπον. Ή Πόπη κατόπιν τών 
ραδιουργιών καί Απειλών τής Ρόζη έγκατα- 
λείπει τδν Λώρην, διά νά τήν διαδεχθή ή 
Πόπη έγκαταλείπουσα τδν Ανδρα της.

'Υπάρχουν ωραία λόγια είς τδν διάλογον 
άλλά καί καινοτυπίαι. 'Η α'. πράξις είναι ή 
άνωτέρα. Ό διάκοσμος έξαιρετικώς πόλυτε-
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λής καί καλαίσθητος. ΊΙ ζ. Φιλιππίδου ώς 
Ρόζη διηρμήνευοε τδν ρόλον της μέ ζηλευτήν 
τέχνην.

“Ο πέπλος ποΰ σχίζεται,, νεώτατον έργον 
1 τοΰ ΙΙέτρου Βόλφ, κατά μετάφρασιν τοΰ κ.

Ααραλέξη, «δράμα οικογενειακόν, έρωτικδν 
καί λίαν συγκινητικήν» — κατά τήν.φρασεολο
γίαν του προγράμματος. Δίπρακτον, ένώ ήμ- 
ποροΰσε κάλλιστα νά είνε μονόπρακτον. Καλά 
γραμμένο ν, αλλά χωρίς πλοκήν.' Χιαλόγοι δι- 
εξοδικοί, χωρίς νά ύποδοηθοΰν τήν έξέλιξιν 
τής ΰποθέσεως. Ό Ροβέρτος είναι άρραβωνια - 
σμένος μέ τήν Μισελίν ή όποία τόν αγαπά, 
άλλά τδν αγαπά συγχρόνως καί ή Ζερμαίν, 
σύζυγος τοΰ Φορτιέ, δστις υποπτεύεται τήν α
πάτην. Ψυχολογεί έπί τής γυναικός του, ή δ
ποία αναγκάζεται νά όμολογήση καί νά ζητή- 
ση συγγνώμην. Ό Φορτιέ Ιδιαιτέρως άνακοινο: 
είς τόν,έραστήν ό'τι τά γνωρίζει δλα καί έκεί- 

* νος αύτοκτονεΐ, ένφ ή μνηστή του ζητεί νά 
μάθη διατί ηύτοκτόνησε· έννοεί τδν λόγον, 
σχίζεται δ πέπλος δστις τής αποκρύπτει τήν 
σκληρών πραγματικότητα καί πίπτει ή αυ
λαία μέ τδν ψυχικόν αύτδν σπαραγμόν. Εις 
τούς δύο έξ ίσου δυνατούς ρόλους των ή κ. 
Φιλιππίδου (σύζυγος) καί ή κ. Μουστάκα (μνη
στή) έπαιξαν μέ έκφρασιν, μέ ευγένειαν, χω
ρίς ύπερβολάς.

Ταΰτοχρόνως έδόθη καί τδ μονόπρακτον δρά
μα “Τδ νεκροτράπεζο» τών Γάλλων συγγρα
φέων Delorde καί Montiguac κατά μετάφρασιν 
τοΰ κ. Γ'ερ. Άννίνου. Δέν ήξεύρομεν άν πα- 
ρεστάθη είς τδ θέατρον Γκράν ' Γκινιόλ. Είνε 
δμως τοΰ είδους αύτοΰ. “Ενας κακοποιός προ- 
σάγεται ένώπιον τού άνακριτοΰ. Άρνείται τήν 
ένοχήν του, άλλά διά νά πιστοποιηθή αΰτη ό 
γραφεύς τοΰ άνακριτοΰ προβαίνει είς έν τέχνα - 
σμα. Είς τδ τραπέζι τοΰ νεκροσκοπείου είναι 
κεκαλυμένον διά σινδόνης έν πτώμα, τοΰ δ- 
ποίου εξέχουν ο: πόδες.Κλείουν μόνον εντός τοΰ 

-δωματίου τδν ένοχον, δστις καταλαμβάνεται 
άπδ φρίκην, βασανίζεται άπδ έφιάλτην καί έν 
τή άπογνώσει του πρό τοΰ νεκρού αρπάζει έκ 
τής άνακριτικής τραπέζης έν μαχαίρι καί τδ 
καταφέρει κατά τής κεκαλυμμένης κεφαλής. 
Εισέρχονται άπδ τάς φωνάς δΓ ών έζήτει βοή - 
θειαν ό ανακριτής, δστις νομίζει δτι ό γραφεύς 
είχε ύποδυθή τόν νεκρόν, ανησυχεί, άλλ' έμ· 
φανί^εται δ γραφεύς καί αποκαλύπτει δτι δ 
νεκρός ήτο... άνδρείκελλον. Ό Γαβριηλίδης ώς 
ένοχος έπαιξεν έξοχα- δ ρόλος του ήτο κατάλ
ληλος δια νά ήμπορεί νά δείξη τήν τέχνην 
του ένας καλλιτέχνης, είς στιγμάς άπομονώ- 
σεως, αγωνίας έκ τών τύψεων τής συνειδήσεως 
δταν άντιμετωπίζει τδ σώμα τοΰ νεκρού. Τδν έ- 
χομεν συνειθίση είς έρωτικούς αισθηματικούς 
ρόλους. Πρώτην φοράν είς τραγωδίαν ψυχής 
τόν είδομεν πρωταγωνιστοΰντα.

Ό σνζνγος» τοΰ Λοπέζ χαριτωμένη
κωμωδία μέ ώραίας καί πρωτοτύπους ιδέας 
περί έρωτος καί γάμου. Ή κ. Φιλιππίδου ώς 
κυρία οίς χηρεύσασα καί δ κ. Γαβριηλίδης ώς

ύποψήφιος τρίτος σύζυγος έπαιξαν μέ μεγάλτ 
φυσικότητα, χάριν καί λεπτότητα. Κωμικών 
τος ό κ. Νέζερ ώς πενθερός.

«Διονύσια».

Πριν άναχωρήση διά περιοδείαν ό θίασος 
τής κ. Κυβέλης μάς έδωσε μίαν φιλολογικήν 
εσπερίδα δύο πειραμάτων. ·( > κ. Συνοδινός γρά- 
ψας έως τώρα έπιτυχεις κωμωδίας ή θέλησε νά 
δοκιμάση τάς δυνάμεις του κα’. είς τδ δράμα 

—-μέ τήν «Κόκκινη μάσκα», μονόπρακτον έργον 
τδ όποιον μάλλον κατά τάς ’Λπόκρεω, ώς έπί- 
καιρον, έπρεπε νά παιχθή. Πρόκειται περί ένδς 
γηραιού συζύγου, δστις άν καί πάσχων παρα
κολουθεί τήν γυναίκα του ήν άνακαλύπτει μέ 
μίαν κόκκινην προσωπίδα διασκεδάζουσαν είς 
έν καμπαρέ μέ τδν έραστήν της, Ό σύζυγος 
μονολογεί υπερμέτρως, υπαινίσσεται έπιμόνως, 
φιλοσοφεί άκαίρως, μεμψίμοιρε! πικρώς, ένφτδ 
έρώτικδν ζεύγος τηρεί έφεκτικήν στάσιν μέχρις 
ού πρό τής ώραίας νεοτητός των ό προδιδιδό- 
νος σύζυγος ήττάται, πίπτων κεραυνόπληκτος. 
’Εάν κατ’ άλλον τρόπον διεχειριζετο τήν μι 
άλλως τε πρωτότυπον ύπόθεσιν, θά ήδύνατο νι 
έξασφαλίση εΰμενεστέραν τήν κριτικήν. Ώ 
μία αντίθετος όψις τής «Φλωρεντικής τραγω 
δίαςνδύναται νά θεωρηθή.

Τό δεύτερον πείραμα τής έσπέρας ήτο τί 
«Πείραμα» τοΰ διά πρώτην φοράν έμφανιζομέ 
νου ώς δραματικού συγγραφέως κ. Α. Δούζα 
δημοσιογράφου. Είνε έν,κωμικόν σκηνικόν παί 
γνιον. έξυπνα γραμμένον,μέ διάλογον φυσικόν 
μέ χάριν άβίαστον, άλλά μέ μίαν άτεχνίαν 
δικαιολογουμένην έκ τής έλλείψεως σκηνικής 
πείρας. ’Έπρεπε νά ήτο συντομώτερον. "Εν συ
ζυγικόν ζεύγος χωρίς καμμίαν αφορμήν μα
λώνει. Έ γυναίκα προσποιείται δτι θά άπο- 
κτήση έραστήν, δ σύζυγος τήν άφίνει έλευθέ- 
ραν νά ν.άμ-β δ,τι θέλει, παρακολουθεί κρυφά 
καί έπειτα φανερά τήν παιζομένην κωμωδίαν, 
καί συμφιλιώνονται άφοΰ ό ένας ήθελε πάντοτε 
τον άλλον καί ζοΰν αυτοί καλά καί . . . αϋ- 
ριον καλλίτερα.

Είνε έν μάθημα συζυγικής πίστεως, διδα
κτικόν, ώστε νά έπανέλθη ή γαλήνη είς τδ αν
δρόγυνων. Ή κεντρική ιδέα υπενθυμίζει τήν 
κωμωδίαν «ΊΙ ήσυχία στό σπίτι» παιχθεϊσαν 
πέρυσι είς τό Β. θέατρον. '

Τδ έργον άδικοΰν αί παρελάσεις τοΰ μεθυ
σμένου καί τού γεροντοπαλλήκαρου, έξεζητη- 
μέναι, παιδαριώδεις καϊ άσχετοι πρός τήν ύπό 
θεσιν. Θά γράψη δ συγγραφεύς καλά έργα, έάν

^παρακολούθηση τό θέατρον καί δέν βιασθή.
«Κική». Έξυπνη κωμωδία τοΰ Άνδρέου 

Πικάρ παιχθεΐσα 300 φοράς είς τδ Παρίσι καί 
έν μεταφράσει είς τά κυριώτερα Ευρωπαϊκά 
θέατρα. ΊΙ κ. Κυβέλη ένεφανίσθη εις ένα 
ώραίον καί συμπαθή ρόλον δ όποιος τής πη · 
γαίνει πολύ, μιάς μικράς άγαθής ηθοποιού 
έπιθεωρήσεως τήν όποιαν πέρνει μαζή του ό 
διευθυντής τοΰ θεάτρου, ένεκα απιστίας μιάς
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φίλης του, ή δποία έιιανερχομένη ευρίσκει -ήν 
Κικήν ήτις δμως αγαπά. κρυφά τόν διευθυντήν 
καί κατορθώνει μέ τάς πονηριάς της νά μείνη είς 
τδ σπίτι του. Ό .κ. Λεπενιώτης ώς διευθυντής 
θεάτρου πολύ καλός. Τό έργον έχει εύφυεΐς καί 
πρωτοτύπους σκηνάς, άλλ’ αί πράξέις είνε πολύ 
μακραί. Έάν έσυντομεύετο, θά ήρεσκε περισ
σότερον, είνε οέ τό έργον μάλλον ακατάλληλον.

Έδόθη πρδς τούτοις ή έξυπνη άλλά καί 
πολύ άκατάλληλος φάρσα «Ζουμερή ύπόθεσις» 
τών Ένεκέν καί Βέμπερ.

“’Απόλλων,,

Είς τον «’Απόλλωνα» τμήμα τού άιιελθόντος 
εις περιοδείαν θιάσου τής κ. Κυβέλης παίζει 
κωμωδίας.

«Οί άνδρες δεν θά μάθουν τίποτε». II 
μεγάλη έπιτυχία τοϋ Ιίαρισινοΰ θεάτρου Capu- 
eitis νεωτάτη κωμωδία τοΰ Gaudera (Mais les 
homines u' eii sauront rien) τό όποιον έπαίχθη 
καί άπδ τδν διελθόντα πρό τίνος Γαλλικόν θία 
σον, ακατάλληλον διά τδ αβρόν φΰλον,. έπαί
χθη καλά. Ό «Νυκτοφύλαζ» τοΰ 1 κιτρύ έπί- 
σης άκατάλληλος,άλλ’ βλιγώτερον τής πρώτης. 
Άνωτέρα καί τών δύο είνε ή Πορτογαλλική 
κωμωδία «Ή φωνή τοΰ αίματος» τοΰ Ζερβά- 
ζιο Αοβάτο, κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Κ. Ούράνη 
(Νεάρχου).Είνε παρομιώδης ή φράσις «I.es Ι’υι- 
tugais semi loujours gais». Πολύ περισσότερον 
είς τάς κωμωδίας των. Ή «Φωνή τού αίματος» 
είνε πλήρης παρεξηγήσεων, αί όποίαι δίδουν 
μίαν φαιδροτάτην πλοκήν είς απρόοπτα επει
σόδια Δέν είνε φάρσα έξωφρενική, άλλά κω
μωδία χαριτωμένη, μέ σκηνικήν δεξιότητα, 
προσιτή ιδίως είς το ώραίον φΰλον. Ό κύριος 
ρόλος πολύ χαρακτηριστικός, έφ’ ού στηρίζεται 
τδ έργον, είνε ένδς έπαρχιώτου φιλοξενουμένου 
είς ένα σπίτι,δστις γίνεται ένοχλητικώτατο: ένφ 

. διακηρύσσει δτι δέν θέλει νά δίδη βάρος καί 
δστις είς δύο κόρας νομίζει δτι αναγνωρίζει τήν 
νόθον κόρην έκ παλαιού έρωτός του ήν 
έχει χάση άπδ μικρών. Καί νομίζει δτι τήν άνα- 
καλύπτει ωθούμενος άπό τήν φωνήν τού αίμα
τος ήτις τού τδ λέγει, άλλά καί ή οποία τδν 
άπατά πάντοτε. 'Επίσης χαρακτηριστικόν είνε 
τδ πρόσωπον τής καμαριέρας, ή όποια μέ τήν 
αγραμματοσύνην της καί τήν κοτσομπολιάν 
προκαλεί συνεχείς γέλωτας. Ό κ. Παρασκευάς 
καί ή δ. Νίνα Κόκκου έπαιξαν τούς δύο αύτούς 
ρόλους μέ μεγάλην φυσικότητα, δημιουργή · 
σαντες χαριτωμένους τύπους. Εάν έπαίζετο 
καί άπδ τούς άλλους καλά, θά έκαμνε μεγα- 
λειτέραν έντύπωσιν.

Ζ
Θίασος 'Ωδείου

Ό θίασος τοΰ Ωδείου ’Αθηνών, μετά τήν 
διακοπήν ένεκα τοΰ θέρους, έπανέλαβε ύπδ τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Οικονόμου είς τδ Βασιλικόν 
θέατρον τάς παραστάσεις του. Είς τήν τραγω
δίαν θά πρωταγωνιστήση πάλιν η δ. Κοτσάλη, 

ήτις μεταβάσα είς ΙΙαρισίους έπαιξε μέρη τινα 
ένώπιον τών κορυφαίων ,τής Γαλλικής κωμω
δίας, έπισπάσασα τήν έκτίμησιν τοϋ Σιλβαίν 
καί τού Τρουφφιέ. Είς τό έλαφρδν δράμα τούς 
πρώτους ρόλους θά έχη ή κ. Ζερβοΰ. Ό θία
σος συνεχίζων τήν καλλιτεχνικήν άποστολήν 
του, μέ τούς φιλότιμους έρασιτέχνας του θά 
περιλάβη καί έφέτος είς τό βραματολόγιόν του 
έργα σοβαρά, κλασικά καί θεαματικά. Οά είνε 
θέατρον τέχνης καί δχι απλής διασκεδάσεως.

Ήρχισε μέ ·τόν « Αρχοντοχωριάτην» τοΰ 
Μιλιέρου όχι δπως ένεπαίζετο είς τά παλαιά 
θέατρα διεσκευασμένος είς τά καθ’ ή μάς, άλλά 
μέ νέαν μετάφρασιν τού ποιητοΰ κ. Πολέμη είς 
γλώσσαν άποδίδ’ουσαν τάς λεπτότητας τού 1 αλ- 
λικοϋ κειμένου. ΊΙ έκτέλεσις καλλίστη. ‘Ο κ. 
Κοντογιάννης διέπλασε ένα ώραίον τύπον άρ- 
χοντοχωριάτου, χωρίς ύπερβολάς. Ή κ. Ζερβού 
χαριτωμένη. '

«Ολύμπια».

Είς τδ κομψόν θέατρον της όδοΰ ’Ακαδημίας 
έδωσε σειράν 10 παραστάσεων Έλληνοίταλι- * 
κός μελοδραματικός θίασος συμπηχθείς έπί τή 
άφίξει τού έξόχου λυρικοδραματικοΰ υψιφώνου 
τής Σκάλας τού Μιλάνου κ. Ντέ Τζώρτζι, τοΰ 
όποιου δχι μόνον ή φωνή είνε θαυμασία ιδίως 
είς τής «κορώνες», άλλά καί ή ύπόκρισις τεχνι
κή. Ώς η θοποιός αποδίδει έκφραστικώτατα τδν 
ρόλον του, τονίζων καθαρά καί ψυχολογημένα 
τάς λέξεις. Μετ’ αυτού έπαιξαν ή διά πρώτην 
φοράν έμφανιζόμενη είς ’Αθήνας Ίταλίς ^με
σόφωνος κ. Γενάτα Ιίετσάτι—πολύ καλή ιδίως 
ώς Κάρμεν—καί ό άριστος βαρύτονος κ. 1’αλ- 
λιλαίος Παρίτζι. Έκ τών ηθοποιών τού Έλλ. 
μελοδράματος μετέσχον οί κ.κ. Μωραίτης, ζεύ
γος Βλαχοπούλου, ΙΙερδάρης, ή κ. Άμποτ καί 
ή ο. Ντέ Γκράντι. Έπαιξαν Τόσκαν, Κάρμεν, 
Άϊντάν, Παληάτσους, Τζοκόνταν. Ή έκτέλε-- 
σις ύπήρξεν άψογος, πλήν τού γυναικείου κό. 
ρου, έλλιπούς καί κακοφώνου δπως πάντοτε.

0ΕΑΤΡΙΚΑΙ PlAHXF.IE

Είς τδ Δημοτικόν θέατρον συνεχίζει τάς 
παραστάσεις του ό θίασος τής κ. Ένκελ μέ τδ J 
μελοδραματικόν τμήμα, είς δ πρωταγωνιστούν 
ή κ. Σαμπανιέβα καί οί κ.κ. Όρντα καί Κρυω- 
νάς. Νεώτερον έργον δέν έδόθη.

— Έν Σμύρνη δ "Γπατος 'Αρμοστής άπη- 
γόρευσεν είς τόν θίασον Παπαϊωάννου νά παίξη 
τήν γνωστήν δπερέτταν «Θέλω νά ίδώ τδν Πά
πα» διότι θά έθίγοντο οί έν Σμύρνη καθολικοί.

— Έδόθησαν είς έκτάκτους παραστάσεις 
ύπδ ηθοποιών μή έργαζομένων είς θιάσους, διά 
πρώτην φορών, τό «Πουλί τής καταιγίδος» κατά 
Γαλλικήν διασκευήν είς δράμα έκ τοΰ μυθι
στορήματος τής Μαρσέλ Τιναίρ καί τδ δράμα 
τής Κάρμεν Σύλβα «Πεθαμένος χωρίς κερί».

— Ό ’Ανάμικτος «Παπαγάλος» είς τδ θέα
τρον Κυβέλης κυριαρχεί μέ τά τετράστιχα τοΰ
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Κωνσταντίνου. Είς τινας παρα στά σειςένεφανίσθη 
καί δ Γάλλο; μεταμορφωτής και μίμος Μαζεστί.

— 'Ο θίασος τής κ. Κυβέλης μέ δλους τούς 
πρωταγωνιστάς του έδωσε παραστάσεις είς Κων 
σταντινούπολιν. Έκείθεν θά μεταβή εις Σμύρ
νην καί Αίγυπτον. Έν ’Αλεξανδρεία παίζει δ 
θίασος τή; δ. Κοτοπούλη άνευ τής πρωταγω 
νιστρίαςτου, ήτις παρέμεινεν έν Άθήναις. Είς 
Κάϊρον παίζει δ θίασος Τσερτίνη καί δ θίασος 
Φύρστ- Νίκα Έν Μιτυλήνη δπερέττα με τήν 
κ. Βασιλάκη,δ θίασος τού κ. Κυπαρίσση-ΙΙλέσ- 
σα εις Κρήτην.

— Ό Κινηματογράφος είσήλασεν εις τά

ΝΕΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
Νία έργο Θεωτρικά π.τρεστάθηιαν μετ’ επιτυχίας 

εν Ευρώπη έφέτος τά έξης :
Οπερέτται, τοΰ Λέχαρ «Όπου τρα·]ουδεϊ ό χο- 

ρυδκλδ;» χαί τοΰ Στράους «Τδ τελευταίων βάλς».
II «Τραγωδία τών πχιδιών» δράμα τοΰ Λΰστρια- 

χοΰ ΣαΓνχερ, παριττοίσα τδ μαρτύρων τριών παιδιών, 
τά δποία βαρύνει ή απιστία τής μητρός,

Έν Παρισίοις: Τοΰ Ακαδημαϊκού Μπριέ «Οϊ 'Α
μερικανοί εις τήν χώραν μας· θέμα, τδ ζήτημα τών 
οικογενειακών σχέσεων ας συνήψαν οί ’Αμερικανοί έν 
Γαλλ.α — Τδ ΙΙρώτον ζεύγος» τοΰ ποιητοΰ ’Ανδρέου 
Δουμά μέ θέμα τούς πρωτοπλάστους.—Τδ «Κυνήγι 
τοΰ άνδρός» τοΰ ΝτονναΓ, ιστορικής εποχής, μάλλον 
επιθεώρησες.—Τδ «Σπίτι είς τήν καταιγίδα» του 
Αίμ. Ί'άμπρ, έργον υποβλητικόν μέ περίπλοκον οι
κογενειακήν Οράσιν.— Τδ «Βραδυνδ φώς· μονόπρακτον 
έμμετρον δράκα συνεργασία Λαργκιέ καί Μισέλ ποιη- 
τικώτατον καί μελαγχολικόν. Τδ «Γεύμα τοΰ Λέον- 
τχ· τοϋ Κιουρέλ γραφεν πρδ 22 έτών, άλλ'άναφε- 
ρύμενον είς τά φλέγοντα σύγχρονα κοινωνικά ζητή
ματα . ΙΙκ σούλη · τοΰΜπουελιέ μέ ήρωας μίαν έταί- 
ραν καί ένα στρατιώτην. — Ή «Αδύνατος γυνή· τοΰ 
νεαρού συγγραφέως Δυβάλ,μέ Θέμα μίαν χήραν ή δποία 
αγαπά συγχρόνως δύο και είνε αναποφάσιστος—Ό 
■ Κύριος ,τίί« καρδιάς του» νέου έπίσης συγγραφέως, 
τοϋ Ρείνάλ. Άπεικόνισις αληθινή τής ζωής, μέ πλού
τον ιδεών καί ζωηρότητα διαλέξου.— Ό Άρσέν Λου- 
πεν,^ αστυνομικόν δράμα τών Ιίρουασέ καί Λεμπλάν. 
— Είς τό «Χειμερινόν Ιπποδρόμιο»» έδόθη τδ' «Ποι- 
μενικδν ειδύλλιο»» Προβηγκιανό» «μυστήριον · Με
σαιωνικής υποθεσεως. — Είς τό θέατρον τοΰ Γκράν 
Ρκινιόλ παρεστάθη ό «Μάγος» μονόπρακτο» τοΰ Λε- 
6:λ ανατριχιαστικδν έπεισόδιον δεισιδαιμονιαβ»έπικοα- 
τούσης εις τά Πυρηναία. — Είς τήν Όπεραν έπαί- 
χθη δ «Θρύλος τού Άγ. Χριστοφόρου» δραματικόν 
ποίημα τού συνθέτου Βενσάν ντ’Εντύ, μελοποιηθέν 
υπό τού ίδιου, έπί τή βάσες τής παραδόσεως ήν άφη 
γείται δ Βαράτζινε εις τόν «Χρυσούν θρύλον». Είς τό 
αυτδ,θέατρον παρεστάθη τδ «Κρίνον τής ζωής· έργον 
τής Βασιλίσσης τής Ρουμανίας του όποιου τήν ύπό· 
Οεσιν ενεπνευσθη ενώ ενοσήλευε τήνμιχράν κόρην τη; 
Ιλεάναν.—Κωμωδίαι: Ό «Έρως κρατεί» τρίπρα

κτος των Κουλούς καί Ενεχέν.— Θέλω νά άποχτήσω 
Αμερικανική φάρσα διασκευασθείσα ύπό τοΰ 

Να»σε (τοΰ Ελληνος Ζουρού) και τού Ζάν 1‘ιοϋ, στρε
φόμενη περί τήν υιοθεσίαν ξένου τέκνου. — «Κ* έγώ 
σοΰ λέω πώς σού'κλεισε τδ μάτι», κωμωδία τών Έ- 
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’Αθηναϊκά θέατρα. Τδ ΙΙανελλήνιον καί τά 
Διονύσια μειεβλήθησαν είς κινηματογράφους, 
τά δέ απογεύματα προβάλλεται ή οθόνη καί 
είς τά θέατρα «Πανόραμα» καί Κοτοπούλη.

— Τδν χειμώνα θά έπισκεφθούντάς Αθή
νας δ Γάλλος συνθέτης Λέχαρ καί άργότερον 
δΤάλλος κωμικός ΙΙρένς. Ίσως καί δ περίφη
μος Καροΰζο.

— Είς τδ Μιλάνον συνεκεντρώθησαν άρ> ε · 
τοί Έλληνες ήθοποιοί τοΰ Ελληνικού μελό 
δράματος, ή κ. Κυπαρίσση, αί δ. ΙΙερπινιά καί 
Οϊκονομάκου καί οί κ.κ. Οίκονομίδης καί Βλυ 
σίδης Προσεχώς μεταβαίνει καί δ κ. Πρεδάρης.

νεκέν καί Βέμπερ, μέ θέμα τήν ζηλοτυπίαν κυρίας, 
ή οποία ζηλεύει τόν άνδρα της καί έ'τι περισσότερον 
τόν εραστήν της.—« Ή ζωή εΐνε ώραία·τοϋ Νοζιέρ,σά- 
τυρα τής μελλούσης κοινωνίας. — Εις τδ θέατρον·Άν- 
τουάν·ό«’Άγνωστος'δραματικήκομεντί τετράπρακτος, 
τοϋ I.oilis Verneil·—«Μ’νίκα», δράμα εκ τοΰ μ.θυ- 
στορήμστος τού Μπουρζέ ύπδ τού ντέ Σαμπρές. — Είς 
τήν Comedic Francais?, La Mort en cliainec δρά
μα έμμετρον είς 3 πράξεις τού Maurice Magre·

Είς τήν Opera Comique, I,e Santeriot λυρικόν 
δράμα τών Roelie καί Perrier, μουσική τοϋ Συλβίου 
Lazzari.

Είς τδ αύτό θέατρον, Lorenzaccio λυρικόν δράμα 
κατά τδν Άλφρέδον Μυσσέ, ρ ουσική τού Έρνεστου 
Μορέ-

■ Ο Παρισινός αέρας» φάρσα τού Ενεχέν, μολονότι 
παλαιός σχολής, παίζεται συνεχώς.—«Appassionato» 
τοϋ Πιέρ Φρονταί δράμα παρασταθέν εις τήν Porte 
Saint Martin,μέ ύπόθεσιν τήν έξύμνησιν τού ερωτικού 
πάθους. *Π παθητική σονάτα τοϋ Μπετόβεν,έξ ής καί ό 
τίτλος τοϋ έργου, παίζόμενη σαγηνεύει τδν έραστήν. 
"ΙΙρωες είς μέγας ’Ιταλός ποιητής, ό Δ’ Άννούντζιο, 
παρά τήν άρνησιν τοϋ συγγραφέως νά τό όμολογήση, 
χαί μία μεγάλη ηθοποιός,—ή Λούζε.—Είς τδ Άθή- 
ναιον έπαίχθη ή «’Επιστροφή» κωμωδία εϊς τρεις 
πράξεις μετά προλόγου τών ντέ Φλέρς και τοΰ νέου 
συνεργάτου του ντέ Κρουασσέ.—«Σ' αγαπώ» τού Χα
σά Γκιτρύ κομεντί χαριτωμένη καί λεπτή, μέ σκηνάς 
έκ τής συγχρόνου ζωής.— La Maternelle, κοινωνιστι- 
κόν δράμα τοΰ Δέοντος Φραπιέ, εξαχθέν εκ τοϋ πα
λαιού ομωνύμου μιθυστορήαατός του.

’Επίσης έπαίχθησαν ό «Έμψυχωτής» τού Μ-α- 
τάίγ, ή «Τρελλή ψυχή» τοϋ Κυρέλ καί ή «Δεσποινίς 
μητέρα μου· τοϋ Βερνέϊγ, παρασταθέντα καί έν 
Άθήναις.

Έν Βερολίνω —Ό «Λευκός Λυτρωτής» τού Χάου- 
πτμαν, δραματικόν ποίημα στηριζόμενον έπί παραδό
σεως τής παλαιάς Μεξικανι·ής θρησκείας. - Ή Λυσι- 
στράτη τού Άριστςφάνους έν μεταφράσει είς τό θέα
τρον τοϋ Ι’αϊνχαρτ.

Έν ’Ιταλία —Έν Πάρμμ ή «Σαμαρείτις, · τρί- 
πραχ-ος όπερα βιβλικής ύποθέσεως, έργον τοϋ ίερέως 
Άρνόλδου Φορλόττι. — Έν Μιλάνω «Οί άγαθο'· κρο
κόδειλοι» τοϋ Μαρτζιλόττι. Ό τίτλος έννοεί τούς νέους 
οί οποίοι καταβροχθίζουν τδ μέλλον τών χοριτσιών καί 
θλίβονται αργότερα διά τδ κατώρθωμά των.

— Είς Μιλάνον αί «Χίμαιραν» τοϋ Κιαρέλλι συγ- 

γραφέως τής «Μάσκας καί τού προσώπου». Μία γυ
ναίκα πού άγαπά τδν κατεστραμένον άνδρα της πα- 
λαίει νά τ'ονσωση χωρίς νά παραδοθή εις τά δίχτυα 
ένδς πλουσίου.

■— Είς τδ «Λυρικόν θέατρον· παρεστάθη τδ «Πτη- 
νδν τοΰ Παραδείσου» τοϋ ’Αμερικανού Τουλλυ εξωτι
κόν δράμα μέ τοπικόν χρώμα τής νήσου τοϋ Ειρηνικού 

ο ΛΖ1ΤΗΡ ΤΩΝ ΊΧ/Ι

Ε Υ Α Γ Γ Ε ΛΙΣΤΗΣ 
Ματθαίος άναφέριιδτι 
κατά τήν γέννησιν τοΰ 
}ξριστοΰ έφάνη δ ά
στήρ τών Μάγων.

ΊΙ ορθολογιστική 
Σχολή άπδ τοΰ 17ου 
αίώνος προετίμησε νά 
θεώρηση αυτόν ώς ά-

στρον δμοιον πρδς τδ άναφανέν κατά τδ 1604 
μεταξύ Έρμου καί Κρόνου κατά τδ άκρον τοΰ 
αστερισμού τοΰ Όφεούχου κατά τήν ώραν τής 
συνόδου τών τριών πλανητών Διό;, Κρόνου καί 
Έρμου. ΊΙ σύνοδος αδτη, ύπολογισθε-σα τδ 
πρώτον ύπδ τοΰ διάσημου αστρονόμου Κέπλερ 
καί ύστερον ύπδ άλλων αστρονόμων, Επαναλαμ
βάνεται κατά 8<Χ) έτη.

Οί Καθολικοί δέν άπέρριψαν μέν τήν άστρο 
νομικήν ταύτην ένδειξιν, άλλά δέν άπέρριψαν 
καί τήν άφήγησιν τοΰ Εύαγγελιστοΰ Μα
τθαίου, ύποστηρίξαντος δτι δ άστήρ τών Μά
γων ήτο υπερφυσικόν φαινόμενον.

’Απδ τών πρώτων έτών τοΰ 17ου αίώνος ένώ 
έν Γερμανία οί θεολόγοι ήριζον περί τοΰ έτους 
τής γεννήσεως τοΰ Χριστού, έφάνη νέος άστήρ 
έν τώ ούρανφ τή 5)15 Δεκεμβρίου τοΰ 1603, 
ήτοι έγένετο ή σύνοδος τών πλανητών Έρμου 
καί Κρόνου. Τδ έαρ τοΰ 1604 προσετέθη καί 
δ Άρης είς τήν σύνοδον καί έφάνη άσ^ήρ 
απλανής λαμπρός νέος, πρδς άνατολάς ,τοΰ 
άστερισμοΰ τού Όφεουχου. Ο άστήρ ουτος-- 
ώχρίασε τφ 160ό κατ’ ’Οκτώβριον καί τδν Μάρ
τιον τοΰ 160G έξέλιπεν. ΊΙ σύνοδος αΰτη τών 
πλανητών, είς τήν όποιαν οί άστρονόμοι, άναμ 
φιβόλως δέ καί οί Μάγοι, μεγάλην άπέδιδον ση
μασίαν,έπαναλαμβάνεται κατά 20 έτη καί κατά 
800 έτη συμπληροί τδν κύκλον τοΰ Ζωδιακού.

Ό Κέπλερ άνεζήτησεν έάν κατά τάς άρχ,άς 
τής Χριστιανικής χρονολογίας, δτε έγεννήθη 
δ Χριστός, έγένετο τοιαύτη σύνοδος, αί δέ έρευ
νας αύτοΰ απέδειξαν δτι δντως συνέβη τοιαύτη 
σύνοδος τών πλανητών έν έτει 747 άπδ κτί
σεως Ρώμης έντδς τοΰ δευτέρου ήμίσεως τοΰ 
άστερισμοΰ τών 'Ιχθύων, καί τδ έαρ τοΰ 748 
ό Άρης συνηντήθη ύπδ τδ ζώδιον τούτο μετά 
τοΰ Διδς καί τοΰ Κρόνου. Εντεύθεν έξηγιίται 
δ άστήρ τών Μάγων.

Συνεπώς καί οί Μάγοι Χαλδαίοι κατά τούς

Ωκεανού Χαίβέϊ—Τδ «Καλό Τχξείδι» μελόδραμα μέ 
πρωταγωνίστριαν τήν δ. Γχάρτιον. « II Κολομπί
να», έργον τοϋ Μάκεντζι, ύπηρετήσαντος επ’ έν έτος 
έν Άθήναις ώς διευθυντοϋ τής’Αγγλικής αστυνομίας, 
έξαχθέν άπό τδ μυθιστόρημά του «Τό Καρναβάλι·—.

Διά τά κατόπιν παρασταθέντα έργα, εις τδ προσε
χές τεύχος.

κανόνας τής τότε έν πλήρει ίσχύϊ τέχνης αύ- 
τών ήτο έπόμενον νά συμπεράνωσιν δτι μέγα 
έτελείτο γεγονός, ή γέννησις δέ τοΰ Χριστού 
ήτο τδ μέγιστον γεγονός (Kepler, De nova Stella 
in pede Serpentarii 1G0G).

Άφοΰ λοιπόν έπιστημονικώς άπεδείχθη υπό 
τοΰ Κέπλερ δτι δ άστήρ ύπήρξε τότε, οί Μάγοι 
βεβαίως παρετήρησαν αύτόν. Φυσικώτατον δέ 
είναι τδ συμπέρασμα δτι άπέδωκαν είς αυτόν 
μυστηριώδη σημασίαν καί ιδία τήν γέννησιν 
τού έν τή Ιουδαία προσδοκωμένου Μεσαίου, 
δστις έμελλε κατά τήν παράδοσιν νά δεσπόση 
τοΰ κόσμου. Οί ύπολογισμοί δέ τοΰ Κέπλερ · 
έπανελήφθησαν έν Γίρμανίχ κδτά τάς ιΑοχ&ς 
τοΰ 19ου αίώνος ύπδ τών άστρονόμων Πφόφ, 
Σχούμπερτ καί Ίδελερ, οΐτινες καί έβεβαίωσαν 
τούς ύπολογισμούς τούτους.

Έάν δ άστήρ έφάνη τώ 747 άπδ κτίσεως 
’Ρώμης, οί Μάγοι έφθασαν είς Ιερουσαλήμ 
μόλις τδ έπιδν έτος, έπομένως ή γέννησις τού 
Χριστού έγένετο τφ 748 ή 749 άπδ κτίσεως 
'Ρώμης, ήτοιτώ 5φ ή 6φ έτει πρδ τής ήμετέ 
ρας χρονολογίας.

Όπως δήποτε δ Ματθαίος δέν ψεύδεται έν 
τώ Εύαγγελίφ.

Ν. I. ΓΙΑΝΝΟΙΙΟΥΛΟΣ

ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ

ΊΙ ζωή τοϋ καλοΰ ΧρισΠανοϋ.
1) Βαπτίζεται ύ δούλο; τοϋ Θεόν.
2) Ήσοΐ ι χόρευε.
3) Μακαριά ή οδός.
Μυστήριον το Βάπτισμα. Μυστήριον ο Γά

μος. Ό Θάνατος—τό μεγαλείτερον μυστήριον — 
δέν αναγνωρίζεται υπό τής Εκκλησίας ω; μυ- 
σιήριον. . . .

*
Δύο κατήγορίαι άνθρώπων υπάρχουν. Εκεί

νοι ποΰ βασανίζονται διά νά ζ·)ϋν οί βιοπα- 
λαισταί καί έκεΐνοι τοΰ ζοΰν διά; νά |’> ισαν,ων- 
tai—οί θλιμένοι.

*
ΊΙ Χαρά έχει Ακόλουθον τόν Πόνον.

- ΊΙ Ηδονή, τόν Κόρον. 
ΊΙ Δόξα, τόν Φθόνον.
Ή Ευτυχία, τόν Όλεθρον. 
Ή Ζωή, τόν Θάνατον.
Κυρίαι θελκτικά! καταδικασμένοι νά έχουν 

συνοδούς τούς άπαισιώτέρους άνδρας. ΔΙΚ.
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ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΙ

Αριστουργήματα μαζυ με αχρηστα.— Δύο πίνακες 
τοΰ Ροΰμπενς.— Η γήρα και ·ή σφαγή τών 
«έλώωκ».—Εικόνες τοΓι Ρέμπραντ καί τον Ρό- 
μνεϋ. — Ή περιπλάνησις τοΰ «ενταφιασμού· 
τοΰ Χριστού.

Τελευταίως είς κάποιαν πόλιν τής Νόρμαν- 
δίας άνεκαλύφθη έίς ένα δωμάτιον, δπου έτο- 
ποι^ετοΰντο τά άχρηστα τοΰ σπιτιού μία είκών 
τοϋ διάσημου ζωγράφου Ροΰμπενς, τής δποίας 
δ κάτοχος κάποιος μικρέμπορος ούδεμίαν ιδέαν 
είχεν περί τής αξίας της. ΤΙ είκών αυτή ήγο- 
ράσθ-η έσχάτως παρ' ένδς ’Αμερικανού Κροίσ- 
σου άντί 10,000 λιρών.

Έξ αφορμής τής περιπετείας αυτής τοΰ πί 
νακος τοΰ Ροΰμπενς ’Αγγλικόν περιοδικόν ανα
φέρει και άλλας παρομοίας περιπτώσεις άνα- 
καλύψεως αριστουργημάτων τής τέχνης, τά 
όποια οί κάτοχοί των, μή γνωρίζοντες τήν 
αξίαν των, έπώλησαν σχεδόν γιά ένα κομμάτι 

, ψωμί.
Ούτω ί περίφημος πίναξ τοΰ Μιχαήλ ’Αγ

γέλου, «ΊΙ σφαγή τών αθώων», ό όποιος ήτο 
χαμένος άπό έκατονταετηρίδων, εύρέθ-η πρό 
ολίγων έτών εί; τήν πολίχνην Κόμο τής Ιτα
λίας ύπδ τήν κατοχήν μιας χήρας, ή όποια 
οΰτε κάν έγνώριζε τήν αξίαν τοΰ πίνακος. Τόν 
είχεν ένεκα τούτου παραπεταμένον κάπου, μέ- 
χρις δτου τυχαίως έμαθεν δτι ή είκών ώφείλετο 
είς τόν χρωστήρα τοΰ διάσημου ζωγράφου τής 
‘Αναγεννήσεως, καί τήν έπώλησε κατόπιν, γε-

νομένης πλειοδοσίας, άντί 400.001 > δραχμών.
Άλλη είκών τοΰ Ροΰμπενς, ή «θεία δίκη», 

διεπιστώίΐη έπίσης δτι έπωλήθη είς τήν Ρέϊμς 
είς κάποιον άρχαιοσυλέκτην άντί μόνοτ 2 λι
ρών ! "Οταν μετά τινα έτη ό άτυχής πωλη- 
τής έμαΐΐε τήν αλήθειαν, έτραβοΰσε τά μαλ
λιά του διά τό πάθημά του. "Ενας πίναξ έπί
σης τού Ρόμνεϋ έπωλήθη πρό 3ι> έτών είς δη
μοπρασίαν άντί ολίγων μόνων δολλαρίων.

Ό πίναξ ούτος κατόπιν ύπέστη άνεκδιηγή- 
τους περιπλανήσει·; μέχρις δτου άνεκαλύφί)·η 
είς τήν Νέαν Τ’ερσέην τής ’Αμέρικής μέσα σέ 
κάποιον έδωδιμοπωλείον ! Σημειωτέον οτι κα
τόπιν ΐπωλήίΙ-η άντ: iiOOOoO δραχμών, άγορα- 
σθ-εΐς παρά τοΰ Μόργκαν.

Τό ’Αγγλικόν περιοδικόν άναφέρει ακόμη 
τήν περίπτωσιν μιας είκόνος τού Ρέμπραντ, ή 
όποία άνεκαλύφιΤη είς τό υπόγειον κάποιου 
παλαιοπωλείου τών ΙΙαρισίων. Άλλά τό ρεκόρ 
τών περιπετειών έχει άναμφιβόλως ό περίφη
μος πίναξ τοϋ Τιτσιανοΰ «Ο ένταφιασμός τού 
Χριστού» έχων μήκος 1 β ποδών καί πλάτος 7. 
'Ο πίναξ οΰτος άνεκαλύφίΐη τυχαίως όπό τί
νος Άγγλου ιεραποστόλου πρό 40 έτών μεταξύ 
τών Τνδοαμερικανών τοΰ Μεξικού ! Ό ιεραπό
στολος ήγόρασε τόν πίνακα άντί ελάχιστου πο
σού καί τόν μετεπώλησεν κατόπιν είς Ν. 'Γόρ- 
κην. Ή σημερινή του αξία Υπολογίζεται δτι 
υπερβαίνει’τό έκατομμύριον.

’V ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Τ
ΕΙΚΑΕΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Ό κ. Γ. Μπονάνος «περάτωσε μαρμάρινου τοΰ ια
τροφιλοσόφου Πετρίστη ανδριάντα, όστις Οά στηθή 
δαπάναις τοΰ Λ. Λιβιεράτου έν τή έν Ληξο’υρίφ 11ε- 

ίτριτσείω σχολή. Ό τιμώμενος ευεργέτης τής σχολής 
παρίσταται καθήμβγος έπί έδράνου Τό έργον θεω
ρείται έφάμιλλον τοΰ πρό τοΰ Πανεπιστημίου άν- 
δριάντος τοΰ Κοραή.

— Ό γλυπτής κ. Γ. Άλεξανδρόπουλος προσεφέρϊ) η 
νά κατασκευάσμ προτομήν τοΰ έν Άθήναις φονευθέν 
τος έν πολιτική διαδηλώσει Αποτάκτου λοχαγού Β. 
Βαλάκη, ΐναστηδή έν τή αιθούση τοΰ Λαϊκού Πο
λίτικου συλλόγου,

— Άπεφασίσθη νά πραγματοποίησή συντόμως ή 
άνέγερσις τοΰ άνδριάντος τοΰ Παλαιών ΙΙατρών Γερ 
μανοΰ είς Καλάβρυτα. ΊΙ Βουλή έθεσεν τήν συνδρο
μήν της έκ 10.1'00 δρ. είς τήν διάθεσιν τής Επι
τροπής.

~ Ε’ις τήν αίθουσαν Geo έξετέθη πρός πώλησιν 
άντί 20,000 δρ είκών μεγάλου μεγέθους παριστώσα 
θηρευτικήν σκηνήν, έπίθεσιν κυνών κατά κάπρου, έρ-
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γον αυθεντικόν τοΰ μεγάλο,. Φλαμανδοΰ ζωγράφου 
Francois Snyders (1579 — 1657).

— Ό κ. Γ. Βώκος έξέθεσεν έν Χίω ο.του μετέβη 
πρό τίνος, είς τήν αίθουσαν τοΰ 'Ομίλου τών Φιλο
τέχνων σειράν πινάκων του, ών οί πλεΐστοι ήγοράσ- 
θησαν. Συγχρόνως έκαμε καί φιλολογικήν διάλεξίν.

— Άφίχθη έκ Ρουμανίας ό "Ελλην ζωγράφος κ 
Κίμιον Δόγης. Προσεχώς Οά διωργανώση έκθεσιν τών 
έργων του τά όποία είνε προσωπογραφίαι καί το- 
πεΐα καί είς ά καίτοι σπουδάσας έν τή ξένη κατόρ
θωσε νι'ι προσδώση τήν ‘Ελληνικήν του ψυχήν. Οί 
πίνακες του έξβτιμήΟησαν εύμενώς ύπό αυστηρών 
κριτικών,

— Κατηρτίσθη έπιτροπή έκ τών. κ. κ. Ρόδου ώς 
προέδρου, 11. Κοντογιάννη υποστρατήγου, ΆίΙ. Βριι- 
ζάκη. Ν. Βότση πλοιάρχου, Γ. Τυπάλδου, Γ. Καρα’ί- 
σκάζη πρώην βουλευτοΰ καί τοΰ Ηροέδου τής κοινό- 
τητος Σαλαμϊνος καί παρεδόΟη εις αύτήν τόέκ 4 0,0(10 
δρ. έξ έράνων ποσόν πρός άνέγερσιν μνημείου είς τόν 
Καραϊσκάκην έν Σαλαμΐνι, όπου είχε ταφή καί όθεν 
τά οστό του μειεφέρθησαν είς Φάληρον όπου έπεσε 
μαχόμενος. Ή έπιτροπή συμπληροΰσα τό ποσόν. θά 

έπιμεληθή τής άνεγέρσεως. Γϊραδύτερον έλπίζεται νά 
άνεγερθή κάί μέγας χάλκινος έφιππος άνδριάς τοϋ 
στρατάρχου τής Ρούμελης και έν Ν, Φαλήρφ.

— Τήν 25 Μαρτίου .1917 ειςτήν είσοδον τών γρα
φείων τοΰ 1ου Πεζ. Συντάγματος άπεκαλύ.ττετο ωραία 
μαρμάρινη προτομή ε’ις φυσικόν μέγεθος τού Βασί
λειος Κωνσταντίνου, έργον τοΰ Αθηναίου γλύπτου κ. 
1’εωργ. Δημητριάδου, υπηρετούντο; τότε είς τό άνω 
σύνταγμα. "Οτε ήλθε ή Προσωρινή Κυβέρνησις (Θεσ
σαλονίκης διετάχΟη ή καταστροφή της, πρός τούτο δέ 
συνέστη επιτροπή τών άξιωήατικών, άλλ’ αΰτη τήν 
άπέκρυψεν εϊς έν υπόγειον τοΰ 1ου Συντάγματος. 
"Ηδη έ,γένετο ή έκ'σκαφή της έκ τής γής είς βάθος 
τριών μέτρων καί άνεστηλώθη ή προτομή είς τήν 
προτέραν Οέσιν της. παρουσίφ ένός λόχου.

— ‘Επίσης είς ιήν αίθουσαν τών τελετών τοΰ 
’Εθνικού Πανεπιστημίου άνεστηλώΟη ή προτομή τού 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, έργ»ν τού αύτοϋ καλλιτέ
χνου.

— Έκ τοΰ έν Σπάρτη Ηρώου τών Λακώνων είχε 
καταστροφή έπί τού πρώην Καθεστώτος ή έν αύτφ 
Ανάγλυφος κεφαλή τού Βασιλέως Κωνσταντίνου. 
Ήδη παρηγγέλβη νά χυίϊή έκ χρυσού ή μορφή τοϋ 
βασιλέως καί τοποθετηθή εϊς τήν αρχικήν Οέσιν.

— Έν Γενεύη τήν 1 ’Ιανουάριου (ν. η) ανοίγει 
διεθνής καλλιτεχνική έκθεσις, είς ήν έκλήθησαν νά 
μετάσχουν καί οί Έλληνες καλλιτέχναι. Οότοι Θά 
στείλωσιν έργα, έάν ή Έλλ. Κυβέρνησις άναλάβη 
τάς δαπάνας τής άποστολής των καί συνάμα τήν έξα- 
σφάλισίν των.

— Ή καλλιτεχνική έκθεσις τοΰ Συνδέσμου τών 
Καλλιτεχνών άνεβλήΟη πάλιν, διά τήν άνοιξιν. Ηά 
γίνη είς τό Ζάππειον.

— Είς τό διείίνές Φθινοπωρινόν Σαλόν τών Παρι
σίων τρεις "Ελληνες καλλιτέχναι Αντιπροσώπευσαν 
τήν Έλλ. Τέχνην μέ έργα ευμενέστατα κριΟέντα υπό 
τών ξένων. Είνε δέ οΰτοι, ό -ωγράφος κ. Κογεβίνας 
έκθετων άποψιν τής Κων)πόλεως, ύ γλύπτης κ. Α. 
Σώχος τοΰ δποίου ιδιαιτέρως ήρεσεν ή «Αθηναία» 
εις ήν ακολουθεί τήν κλασικήν παράδοσιν μέ κάποιον 
όμως μοντερνισμόν άλλ’ απηλλαγμένον πόσης υπερβο
λής καί ό γλύπτης έπίσης κ. Άπαρτόγλου, μαθητής 
ακόμη, εκθέτων μίαν κεφαλήν άρκετά καλήν, καί μ ίαν 
statitette.είς ήν φανερώνει τόν έπηρεασμόν νεωτερι
σμού έπικινδ.ύνου.

— Κατά τά αποτελέσματα τών άναβληθεισών Εξε
τάσεων τής Σχολής τών Καλών Τεχνών άπειεμήθη- 
σαν τά έξής βραβεία.

Τάξις γ’ Άτξιρίτης Ιον βραβεΐον Κόκκινος 2ον. 
Τάξις δ' Ρουσέας Ιον, ΓΙολυχρονίδου 2ον. Τάξις ε' 
Κοκοτσάκης Ιον, Γερμενής 2ον. Τάξις στ’ Παλαδι- 
νός Ιον, Σχίνς 2ον. Τάξις ζ' ‘Λντωνόπουλος Ιον, 
ΙΙαρασκευάς 2ον.

—ΣυνεστήΘη επιτροπή έκ τών κ.κ. Μ Γερουλάνου, 
ώς προέδρου, Άντ. Βα’.λέτα, Γ. Μάνιαζα, Π. Κου- 
ραβέλ.ου. Γρ. Εύστρατιάδου διευθυντοΰ τού «λ’κρϊπ» 
Κ. Χαιροπούλου διευθυντοΰ τοΰ «Χρόνου» Σ. Ι’ακο- 
ϊτούλου, Πέτρου Κανάκη, Ίωάν. Πρωτοπαππιΐ γυμνα
σιάρχου, Κ. Ζηοίου καίΙηγητοΰ. Λ. Φωτιάδου, Παναγ. 
Τξίνη, Ήλ. Χατζηανδρέου έφέτου, Καρόλου Φιξ, 
Ίωάν. Κανελλοπούλου, Γ. Άρτίκη, Χρ. Τξολίνα, <->. 
Τατάκη καί Κ. ΙΙεζοπούλου ώς μελών, ειςτήν όποιαν 
έδόθη ή άδεια όπως μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 11)21 
συλλέγη έράνους απανταχού τής 'Ελλάδος καί δι’ 
υποεπιτροπών παρ' αύιής συνιστι· μένων υπέρ άνε
γέρσεως έν Άθήναις άνδριάντος τοΰ Ίωνος Δρα- 
γόΰμη έν ώ τόπω έφονεύθη.

Ή μουσική σαιζόν ήρχισε μέ τήν δοθεΐσαν είς τά 
«’Ολύμπια· καλλιτεχνικήν έοπερίδα πρός τελειοποίη- 
σιν τοΰ έν Μιλάνο» σπουδάζοντος βαθύφωνου κ. X. 
Ζαμάνου. "Εψαλε μέ πολλήν έπιτυχίαν τεμάχια άπό 
τόν «Ροβέρτον Διάβολον», τήν «Εβραίαν», τόν «Δόν 
Κάρλονι· κ ί μονωδίανέκ τοΰ «Simon Boceancara· 
τοΰ Βέρδη διά πριότην φοράν έκτελεσθεΐσαν έν ΆΟή- 
ναις. Ή φωνή τού κ. Ζαμάνου, άρκετά ισχυρά έχει 
εξαιρετικά πλεονεκτήματα τέχνης. 'Ο βαρύτονος κ. 
Πρεδάρης έτραγούδησε Τραβιόταν. Κάρμεν καί τό 
«’Εσένα ποΰ σ’ άγαπησα» τοΰ κ. Ξανθοπουλου, τό 
όποιον ήρεσε πολύ Κατά τήν συναυλίαν τοΰ κ. Ζα
μάνου ένεφανίσθη τό πρώτον ό έξ Ιταλίας άφιχθεϊς 
έξοχος οξύφωνος κ. Τζουζέπ.τε Τζιώρτξι, ό όποιος 
κατέπληξε μέ τό θαυμάσιον μέταί.λον τής φωνής του. 
Έτραγούδησε Κάρμεν, Άφρικάναν, τό Ridi Pag- 
liaeco, τό όποιον καί έπανέλαβε υπό τάς ένθουσιώ- 
δεΐ£ έπευφημίας τού κοινού, καί δύο άσματα έκτός 
προγράμματος. Ή ιρωνή του διαυγής, συγκλονιστικί] 
έχει μεγίστην εκτασιν καί έκφρασιν λυρικήν καί 
δραματικήν. ΊΙ αναπνοή τεραστία. Τό θέατρον ήτο 
μικρόν διά νά περιλιιβη μίαν τόσο» μεγάλην φοινήν.

— Ό Αγγλος πιανίστας κ. Γουοΰλτερ Ροΰμελ 
συνίΐέτι.ς καί κάλλιστος έκτελεστής θά διόση προσε
χώς συναυλίαν.

— Ό βαρύτονος κ. Ξηρέλλης προσελήφθη είς τό 
Έλλ. Ώδεΐον ώς διδάσκαλος τού άσματος.

— Άπέθανεν ό αρχαιότερο; τών έπιζιόντων στρα
τιωτικών μουσικών Ιωσήφ Καίσαρης. Μετά τοΰ 
Σαϊλερ υπήρξαν οί διαμορφωταΐ τής Στρατιωτικής 
μουσικής, χάρις δέ είς τούς κόπους των άνεδείχθη 
αΰτη. Ό I. Καίσαρη; συνέθεσε πολλά στρατιωτικά 
εμβατήρια, έπί μάκρόν χρόνον παίζόμενα καί άλλας 
συνθέσεις.

— Παρΐ)τήθη ό Γεν. "Επιθεωρητής τών στρατιω
τικών μουσικών κ. Καλομοίρης.

— Αγγέλλεται ή προσεχής άφιξις τού διάσημου 
εκτελεστού Ι’ίσλερ.

ΣΥΜΜΙΚΤΑ

Κατά τό ταξείδιόν του ε’ις ΊΙπειρον άνευρε ό κ. 
Κ. 1’άδος τόν τάφον τού ποιητοϋ Βηλαρα, είς τήν 
κώμην 'Γσεπέλοβον—όπου άπέθανε—καί όχι είς Κέρ
κυραν ώς άναγράφεται είς τήν βιογραφίαν του δέν 
ήτο όμως γνωστόν ποΰ υπήρχε ακριβώς. Έξηκριβώθη 
ήδη δτι έτάφη εις τό έκεϊ προαύλιον τοΰ Τσουφλείου, 
ιδρύματος φιλανθρωπικού. ΊΙδη ή ‘Ιστορική καί 
’Εθνολογική εταιρεία θά έντειχίση άναμνηστικήν 
πλάκα.

— Ό κ Δημ. Γαζιάΐης, υιός το»"· γνωστού φωτο
γράφου. έπί όκταετίαν σπουδάσας έν 1 ερμανεία έξέ- 
Οεσε είς τό άτελιέ του φωτογραφικά έργα του, ών 
μ ία σειρά έβραβεύθη έν Μονάχοι τφ 1916. Είνε δλα 
καλλιτεχνικο'ιτατα, πρόσωπα καί τοπεΐα. Ό κ. Γα- 
ζιάδης είνε καί έκτελεστής κινηματογραφικών ταινιών.

— 'Υπέρ τοϋ 'Ιστορικού καί Εθνολογικού Μου
σείου προσέφερε 1000 δρ. ό κ. Σταμ. Εμπειρικός.

— Ό εταίρος τής Γαλ. σχολής κ. Λ Ρουοέλ έκα
μεν έν αύτή ένδιαφίρουσαν διάλεξίν περί Μιστράλ 
καί τοΰ ήμετέρου Παλαμα. ουγκρίνας αυτούς ώς ποιη- 
τάς καί καταδείξεις τάς όμε ιότητάς των καί διαφοράς.

— Άπέθανεν ύ αρχαιότερος τών καθηγητών τής 
’Ιατρικής Σπυρίδων Μαγγίνας, άποχωρήσας τώ 1910, 
διε ώνομάσθη επίτιμος καθηγητής. Εΐχεγράψη έκτενή 
μελέτην περί τοΰ ζηιήματος έάν ό "Ομηρος ήτο τυ
φλός.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ,,

Τό ’Λρχίτεϊον

Φίλε κ. Διευθυντή
Τό 1920 λήγε·. μέτ’όλίγον καί έπϊχειται ή απονομή 

τοΰ ’Αριστείου. Ούτε ήμην ούτε είμαι ύποψήφιος 
καί δι’ αυτό Οά ε'ίπω άπεριφράστως τήν γνώμην μου.

"Οταν ϊδρύθη τό Άριστεΐον ώνομάσθη ■ Βασιλικόν». 
Τό πρώην καθεστώς αύθαιρέτως τό μετωνόμασε ’Εθνι
κόν. Νομίζω ότι ό αρχικός τίτλος πρέπει νά άποκα- 
τασταθή ή τουλάχιστον νά συνύπαρξη μετά τοΰ δευ
τέρου. . ,

Ή άπονομή του εφέτος άς γίνη άνευ παρασκηνια- 
κών σκανδάλων. Διότι εως τώρα τό άπένεμεν ό κ. 
Δροσίνης, τοΰ όποιου, πλήν τοΰ ’Αγγέλου Βλάχου, 
•Ιειοψηφοΰντος πάντοτε καί τοΰ κ. Παλαμα μή π'ρο- 
σερχομένου,-ίλοι οί άλλοι ησαν άπλοι· φωνογράφοι.Άπε- 
νέμετο συνεχώς εις ποιητάς. Διά τόν ποιητήν τών 
«Κλειστών βλεφάρων» καί τήν Συντροφιάν πεζογρά- 
φοι άξιοι λόγου δίν υπάρχουν. ΆπεκλείσΟησαν πέρυσι 
ό Καρκαβίτσας διότι ητο άναδημοσίευσις τό έκδοθέν 
εργον του. ό Κονδυλακης διότι ή «Πρώτη αγάπη· ήλθε 
είς ’Αθήνας τρεις ημέρας μετά τήν 31 Δεκεμβρίου, ό 
Ξενόπουλος διότι έχει προηγούμενα μέ τόν Δροσίνην. 
Καί προτιμαται ό λησμονημένος Γρυπάρης, οστις διά 
τά προ 25 έτών γραφέντα ποιήματά του—είς α έκτοτε 
δέν προσέθεσε τίποτε — έξεφράσθη ώς εβεβαίωσεν ό 
φίλος του καί θαυμαστής του κ. Σενόπουλος ώς εξής :

— Δέν είμαι παρά ένας ποιητής δέκατη; έκτης 
τάξεως. Καί μοΰ φαίνεται ολως διόλου περιττόν νά 
εξακολουθήσω νά γελώ τόν εαυτόν μου καί τούς άλ
λους. Ή νά εινε κανείς ή νά μή είνε. "Ο,τι είχα νά 
πώ, τό είπα.

Καί δέν διεψεύσθησαν αύτά. Καί ό έχων τοιαύτην 
γνώμην περί τών ίδιων του έργων, δέχεται τό Άρι- 
οτεΐον ! Ό δέ Πολέμης οστις είχε κατειρωνευθή τών 
ποιημάτων τοΰ Γρυπάρη, ώς άκατανοήτου μαλλιαρού, 
τοΰ έπλεξε τόν πανηγυρικόν!

Αύτά τά άτοπα δέν πρέπει νά έπαναληφθοΰν. Ό 
Νόμος πρέπει νά μεταρρυθμισθή. "Η νά άπονέμεται 
τό Άριστεΐον είς τούς έχοντας νά παρουσιάσουν λο
γοτεχνικήν εργασίαν προγενεστέραν καί νά’ μή απαι
τείται έκδοσις βιβλίου — δπερ τό όρθότεεον—ή νά 
απονέμεται μόνον εις τό καλλίτερου βιβλίον τοΰ έτους 
άδιάφοοον άν ό συγγραφεύς είνε παλαιός ή νέος. Τώρα 
αποκλείεται ό παλαιός, αν δέν έκδώση βιβλίον’ απο
κλείεται ό νέος άν δέν έχη προγενεστέραν έργασίαν 
Ό ’Ερμαφροδιτισμός πρέπει νά λειψή ΊΙ δέ ψηφοφο
ρία τών μελών νά γίνεται μυστική.

Καί διά τό άριστεΐον τής Ζωγραφικής τά ίδια συμ
βαίνουν· Ό κ. Παπαντωνίου έμιμήθη τόν Δροσίνην, 
Έξέφρασε πέρυσι τήν γνώμην του διά τά έργα δλων 
τών Ελλήνων ζωγράφων τής παρελθούοης'τριετίας 
— εις τό διάστημα τής όποιας όλοι σχεδόν οί καλλίτε
ροι εξέθεσαν— κα! συνεπέρανεν δτι έπρεπε νά βρα- 
βευθή ό Παρθένης. Καΐ(ή έπιτροπή κλειστοί; δμμασι 
«πάμψηφεί» άπεδέχθη τήν πρότασιν τοΰ ΙΙαπαντω- 
νίου, φίλου τοΰ κ. ΙΙαρθένη. Και οϊ μέν ξένοι άρχαιο- 
λόγοι αυτοί ήσαν διά τόν τύπον, μή παρακολουθήσαν- 
τες άλλως τε κατά τά τρία έτη τήν έργασίαν τών ζω
γράφων καί γλυπτών μας. Άλλ' οί ζωγράφοι κ κ.
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Ίακωβίδης καϊ Χατζόπουλος, ών τά έργα οέν είχαν 
τίποτε τό Ιίαρθενοειδές, παρεσύρθησαν. Ό Ροι'λός, δ- 
στις έπρεπε νά βραβευθή διά τόν Πατριάρχην —ε’νε 
ανώτερος^ ό Ευαγγελισμός τοΰ κ. Παρθένη ; — ό 
θωμόποί'λος,, ή Φλωρϊ, ό Μποκατσιάμπης^ δέν εινε 
μιμηταί.άλλ’αντιπροσωπβύουν τήν σοβαρήν τέχνην καί 
εινε τά έργα των Ελληνικά. Διά τής άπονομής τότε 
τοΰ 'Αριστείου είς τόν Παρθένην έπισημοποιήθη ά- 
πλώς ή ύ'παρξις μιάς σχολής ήν διακρίνει ή στέρβλω- 
σις τοΰ ωραίου. Έλησμόνησαν οί κριταΐ οτι τό ’Α
ριστερόν είνε Ελληνικόν βραβείον καί δχι διεθνές, 
όπως έλησμόνησαν δτι ή έκθεσις τοΰ Παρθένη ήνοιξε 
τώ 1920, τό δέ βραβείον ήτο διά τό '919.

Αυτά ητο ανάγκη νά γραφοΰν διά νά άποτοαποΰν 
νέες γκαφες αμφοτέρων τών επιτροπών.

Λογογράφος.

Μία έοώτιιιΐις.

Τί γίνεται ή δωρεά τοΰ κ. Φινοπούλου διά τήν 
ανέγερσιν ’Ηρώου είς τό ύψωμα τοΰ πεδίου τοΰ Ά- 
οεως ; Εινε αληθές δτι έματαιώθη διότι άπήτησε νά 
ύψωθή παραπλεύρως τοΰ ’Αναμνηστικού μνημείου τής 
Έλλ. Έπαναστάσεως ;

Καλλιτέχνης.

<>ί βιηγιιίρατογράΑοι.

Φίλη «Πινακοθήκη».
’Εξεδόθησαν έν Άθήναις δύο —τρεις Συλλογαί διη

γημάτων 'Ελλήνων συγγραφέων, έν οίς καί έν ίδικόν 
μου. Ο εκδότης τό επήρε χωρίς νά μέ έρωτήση — πι
θανόν νά τό έθεώρουν μή άναδημοσιεύσιμον, γραοέν 
πρό τριακονταετίας—καί τό χαοακτηριστικώτερον — 
δέν είχε τήν ανθρωπιά νά μοΰ στείλη έν άντίτυπον !

Επί τή ευκαιρία, αυτή έπίτρεψε μου νά κάμω 
μιαν παρατήρησιν, άναφορικώς πρός οσα I Κάποιος 
— μεταξύ άλλων ορθοτήτων—έγραψε είς τήν «Πινακο
θήκην» διά τό Έλλ. διήγημα. Ό Κρυστάλλης ε’νε 
διηγηματογράφο; κατά τήν γνώμην μου. Τά «Πεζο
γραφήματα» του ε’νε πολύ καλά Δέν είνε δμως νο
μίζω διηγηματογράφοι ούτε ό ΙΙαλαμάς, ού'νε ό Καμ- 
πούρογλους, ούτε ό Μητσάκη;.

Εις τήν περισυλλογήν τών Διηγημάτων ύπό τοΰ κ. 
κ. Σκόκου, άνοίξαντος διάπλατες τάς σελίδας είς ολους 
σχεδόν τούς διηγηματογράφους, παρελείφθησαν μερικά 
ονόματα, τοϋ Τανάγρα, έκδόσαντος τέσσαρας τόμους, 
τοΰ Στομαχιού, καλλίστου ηθογράφου, τής Ευγενίας 
Ζωγράφου, τής Ειρήνης Αθηναίας (Δημητρακοπού- 
λου', τοΰ Δ. Κόκκινου, τοΰ Ίωάννου Καμπούρογλου 
οστις έγραψε τό θαυμάσιον «Πληγωμένο αρνάκι». 
Αυτοί δέν εινε ούτε νέοι, ούτε περιφρονητέοι. Ένώ 
φυγουράρουν τά ονόματα τών άγνωστων Πελλερέν, 
Μακρίδου κα! άλλων. Τό ίδιο συνέβη καί εσχάτως 
μέ τόν Αγγλιστί έκδοθέντα τόμον Έλλ. διηγημάτων 
Παρελήφθησαν πρώτης τάξεως διηγηματογράφοι καί 
παρηλασαν ή κ. Παρρέν καί κάποιος Θρ. Καστανάκης. 
Τόν ξεύρετε ; Ούτε έγώ.

X.

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Καλλιτέχνη. — Πέρυσι ό Βούλγαρος καθηγητής 

Μπόγδανος Φιλώφ έδημοσίευσε Γερμανιστί έν Βέρνη 
πολυτελή μετά πολλών εικόνων τόμον περί τής αρ
χαίας βουλγαρικής τέχνης.

Συνδρομητή. Αντάξιος πανηγυρισμός τοϋ 1821 
δέν είνε δυνατόν έλλείψει χρόνου νά γείνη. Ή 
τροπή ήτις είχε καταρτισϋή αν καί πολυμελεστάτη, 
ήδράνησεν οίκιρώς. Σκέψις γίνεται νά έορτασθή ή 
έκατονταετηρίς τοΰ 1829 ότε συνετελεσθη ή Απελευ
θέρωσες τής Ελλάδος καί άνεγνωρίσθη οίς κράνος 
υπό τών Δυνάμεων

Φιλαρχαίω. Ή 'Αγγλική άρχ. σχολή θά κάμηά- 
νασκαφάς έν Μυκήναις. Έν Μ. Άσία Οά γίνουν αρ
γότερα.

Ποιητή. Τά Ρουμπαγιάτ» τοϋ Καγιάμ μετέφρα
σε καί ό κ. Γνευτός δστις καί έξέδωκεν τφ 1918 έν 
* Αλεξάνδρειά τόμον, περιλαμβάνοντα 103 τετράστιχα.

Θεατοιχφ. Ή Μπορέλλι άπεμακρύνθη τής σκηνής, 
νυμφευθεΐσα.

Νεαι Εκδοχεις

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Διευθυντοΰ τής Ρι- 
ζαρείου σχολής 'Ιστορία τής ‘Εκκλησίας ιήί 
λάδος. Τόμος Α'. Ίδρυσις καί ύργάνωσις αυτής. 
'Ογκώδης τόμος έκ 455 σελίδων. Έργον πολύτιμον, 
διαφωτιστικόν. Διά πρώτην φοράν γράφεται ή ‘-Ι
στορία τής αύτοκεφάλου Έλλ. έκκλησίας καί ό συγ
γραφεύς άνεδείχθη εμβριθής Ιστοριογράφος αυτής. ~ 

Τοϋ αύτοΰ, Ή θρησκευτική ζωή ίν ’Αμερική, 
μελέτη λίαν, ενδιαφέρουσα καί επίκαιρος έπί τή θρυ- 
λουμένη ενώσει μετά τής Άγγλικανικής έκκλησίας. 
Ό συγγραφεύς ήτο μέλος τής επιτροπής τής μετα- 
βάσης έν Αμερική πρός διοργάνωσιν τών έκεΐ ορ
θοδόξων παροικιών.

★

‘Εμμ. Λυκούδη. 'Οδοιπορικοί εντυπώσεις. (Δω
δεκάνησα — ’Ιθάκη. — Άπό 'Ολυμπίας είς Φιγά- 
λειαν). Άνάλεκτα. Τό Ανεξήγητου μαρμάρινου σύμ
πλεγμα έν τφ Ζαππείφ.— ‘Π πλατεία τών στεναγ
μών.'—Ό Κανάρης καί ή σημαία καί άλλα άρθρα 
καί ευθυμογραφήματα. Εκδότης I. Κολλάρος. Ευ
χάριστος άφηγηματικότης καί γνώσις πλήρης τής 
Ιστορίας τών περιγραφομένων μερών.

★

Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και 
κοινοτήτων Τώ 1909 συνέστη έπιτροπή πρός μελέτην 
τών τοπονυμιών τής Ελλάδος καί έξακρίβωσιν τοΰ 
ιστορικού λόγου αύτών. Τάς ύπό τής έπιτροπείας υ- 
ποβληθείσας μέχρι τοΰδε είς τό 'Υπουργείου των 
'Εσωτερικών γνώμας περί μετονομασιών περιλαμβά
νει ό έκδοθείς έπιμελεία, τοΰ Προέδρου τής έπιτρο
πείας κ. Ν» Πολίτου τόμος. ’Εξοβελίζονται τά ξε· 
νόηχα ονόματα βαρβάρου δουλείας, αντικαθιστάμενα 
δι* ονομάτων σχείιζομένων πρός τήν Ιστορίαν και 
τάς παραδόσεις τοΰ τόπου.

*
Έκυκλοφόρησεν καί ό δεύτερος τόμος τοΰ ιΈλλη- 

νικοϋ Διηγήματος· Σκόκου—Χολλάρου.Περιέχει 37 
διηγήματα μετά ισαρίθμων εικόνων τών συγγραφέων 
καί γραμματολογικού σημειώματος, πμλαιοτέρων καί 
νεωτέρων, τώνκ κ. Βλαχογιάννη. Βουτυρά. Έπισκο- 
ποπούλου, Παρορίτη, Γκίκα, Στρατήγη,Καλογεροπού- 
λου,Χατξοπούλου καί άλλων. Έν τέλει τοΰ τόμου έν 
εϊδει έπιλόγου ό έπιμεληθείς τήν έκδοσιν κ. Σκόκος 
απολογείται διά τό αληθώς δύσκολον έργον τήςέκλογής.

*
’C κ. Παύλος Νιρβάνας είνε ό χαριέστατος καί 

κομψότερος χρονογράφος. Ό κ. Ζηκάκης περιέλαβε 
εις τομίδιον τά έκλεκτότερα χρονογραφήματα ύπό τόν 
τίτλον ·Γύρω άπό τόν “Ε'ρωταο. Είνε τά έχοντα φι
λολογικήν αξίαν καί δυνάμενα νά άναγνωσθώσι καί 
ήδη μετά τοϋ ένδιαφέροντος μεθ’ού τά Απολαμβάνουν 
οί άναγνώσται τής «Εστίας» ως καθημερινόν πνευ
ματικόν εντρύφημα. Έχουν μίαν ποίησιν, Βν χιούμορ 
λεπτόν, μίαν παρατηρητικότητα καί χάριν έκφράσεως 
θελκτικήν.

¥
’ϊ πό τοϋ κ. Ζηκκίκη έξεδόθη πρωτότυπος ψυχολο

γική καί παιδαγωγική μελέτη τοΰ ύποδιευθυντοΰ 
τοΰ Διδασκαλείου Λαμίας κ Δ. ΒΙωραΐτου ύπό τόν 
τίτλον · Τά ιδεώδη τών μαθητών καί μαθητριών». 
Τό θέμα τής πειραματικής αυτής μελέτης παρουσιά
ζει τάς μαθητικός αντιλήψεις δια τά ιδεώδη των,ών 
έπικρατέστερον είνε διά τά άρρενα τό στρατιωτικόν 
καί διά τά θήλεα τό έπιστημονικόν. Τό ήθΐκύν έρχε
ται τελευταΐον. Ό άλτρουϊσμός ίσος είς τά δύο φύλα.

*
Χαμένη ζωή, ποιητικαί έντυπιύσεις μιάς αισθη

ματικής πονεμένης ζωής, μέ μίαν ψυχολογίαν βα- 
θειαν, ύπό τύπον επιστολών, ας έξαποστέλΐ.ει εις 
μελλοθάνατος, δστις διαρκώς ταξειδεύει. Τά χειρό
γραφά του έκδίδει ό έν Ναυπλίφ λοχαγός κ. Β. 
Τζαραβέλας—μολονότι ό ίδιος (ραίνεται νά είνε ό 
γράιρας.

♦
Ό έν Χίφ καθηγητής κ. ΒΙιλτ. Κονντουρας έξέ

δωκε τήν περί τοΰ ποιητοΰ Γρυπάρι) ομιλίαν του γε
νομένην τόν Μάρτιον είς τόν Φιλοτεχνικόν Όμιλον 
τής Χίου. Έν αύτή Αναλύεται τό έργον του ποιητοΰ 
καί χαρακτηρίζεται ή Αξία του.

Μ
Μιχ. Στεφανΐδου. Περί τής αρχής καί τής χρη- 

σιμότητος τής 'Ιστορίας τών Φυσικών ‘Επιστημών, 
λόγος έκφιονηθείς έν τώ Έθν. Πανεπιστημίφ, εναρ
κτήριος τών παραδόσεών του, ώς ύφηγητοΰ τής Ιστο
ρίας τής χυμείας.

*
• Πνευματισμός καί υπνωτισμός». Διαλέξεις γε- 

νόμεναι έν τή Λέσχη τών ’Επιστημόνων ύπό τοΰ 
καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Σπ. Δοντά. 'Αναι
ρεί τάς περί πνευματισμού δοξασίας, βασιζόμενος 
έπί τής Φυσιολογίας.

Αί στροφαι τοΰ Ζάν Οΐωρεας, αί όποϊαι τοΰ έδω
σαν ξεχωριστήν θέσιν είς τά Γαλί.ικά γράμματα, 
άποτελοϊσαι τό άνώτερον εργον τής ποιητικής του 
παραγωγής, μετεφράσθησαν σποραδικά έως τ<όρα. Ό 
ποιητής κ. ΑΓ. Μαλακάση;, δστις τόσον καλά έγνώ- 
ρισε τόν συγγενή του ποιητήν ήτο ό άρμοδιώτερος νά 
μεταφέρη είς ’Ελληνικήν φωνήν τούς ωραίους Γαλλι
κούς στίχους Τό έπιχείρημα ήτο δύσκολον, άλλ’ δ 
μεταφραστής ύπερενίκησε δχι ολίγα έμπόδια. ΊΙ έκ- 
δοσις έγένετο δαπάναις τοΰ κ. I. Άθηνογένους.

*
Κ. Ρόδου. Ό Ιερός .λόχος καί, η έν Δραγατσα- 

νίφ μάχη. Δίάλεξις.
Μάρτυρες. Κ. Έσλιν—Ίω. Δραγούμης, ύπό τοΰ 

δημοσιογράφου Ίω. Μάλλωση. ’Επεισόδια καί ανέκ
δοτα τής εξορίας των.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ε'Αθήναιον» Έβδομαδιαΐον εικονογραφημένων 

περιοδικόν έκδιδόμενον έν Ν. 'Τόρκη, ύπό τής έκδο- 
’τικής Εταιρείας Κοντογιάννη.

«Άτλαντι'ί». Τό τεύχος τοΰ 'Οκτωβρίου περιέχει 
άξιανάγνωστον ύλην ώς καί κριτικήν περί τής συγ
χρόνου παρ’ ήμΐν λογοτεχνικής κινήσεως ύπό τοΰ κ.



Καλογβροπούλου, διήγημα τού κ Άμπελο καί θαυμά
σιος είκσνας.

«Mercure de France» Τεύχος 534 της 15 Σε
πτεμβρίου. Ό κ. Άστεριιύτης δημοσιεύει συντόμους 
βιβλιοκρισίας περί τών εξής Έλλ. έργων : "Ιδα καί 
Βλαστού ερευναι περί τής μελλοντικής κατευΟύνσεως 
τής Φυλής.— X. Ζερβού Εϊς νεοπλατωνικός φιλό
λογος τοϋ XI αίώνος, Μ. Ψελλός. — Α. Μπούτοτρα, 
Έπισκόπησις τής ιστορίας τ·.ύ γλωσσικοί' ζητήματος. 
Έπίσης κρίνει τάς τελευταίως έκδοΟείσας ποιητικός 
συλλογάς ιών κ. κ. Μαλακάση, Πορφύρα καί Γρυ
πάρη.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ίδρυ&εΐαα τίϋ 1841

Μετοχικόν κεφαλαίου δρ. 20.000.000 
ΆποΟεματικόν . . » 13.000.000

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων.—Προε
ξοφλήσεις. — Δάνεια έπί ένεχύρω χρηματογρά. 
φων και έμπορευμάτων. — Δάνεια ενυπόθηκα 
—Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα και γεωργούς 
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικοί έπιστολαί. — Καταθέσεις έν δψει καί εις 
ανοικτόν λ)σμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι
ευτήριου.—Ταμεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι

Τήν 20 Νοεμβρίου 1920 ημέραν Παρασκευήν 
καί ώραν 11-12 π. μ. ένεργηθήσεται έν τφ Δη
μαρχείο? ένώπιον τής Δημαρχικής ’Επιτροπής 
μειοδοτική δημοπρασία διά τήν προμήθειαν 
καί μεταφοράν είς τόν τόπον τής χρησιμοποι
ήσει»; οικοδομικών υλικών άναγκαιούντων είς 
τάς δι’ επιστασίας έκτελουμένας υδραυλικός ερ
γασίας τοϋ Δήμου κατά τό υπόλοιπον τοϋ έτους 
1920 καί μέχρι τής 31 Μαρτίου 1921,σύμφωνης 
δέ πρός τό τιμολόγιον καί τούς ορούς τής συγ· 

' γραφής υποχρεώσεων τών καταρτισθέντων παρά 
τής υδραυλικής υπηρεσίας τοΰ Δήμου καί τών 
οποίων οιβουλόμενοι δύνανται νά λιίβωσι γνώ- 
σιν προσερχβμενοι είς τό έπί τών υδραυλικών 
τμήμα τοϋ Δήμου.

Ή όλη έργασία προϋπολογίζεται εϊς δυαχμάς 
δέκα πέντε χιλιάδας (15.000) ή δέ έγγνησις είς 
δραχμάς χιλίας (1000).

Έν Άθήναις τή 9 Νοεμβρίου 1920-
■

Ό Δήμαρχος
Γ. ΤΣΟΧΑΣ

ARIKH ΤΡΑΠΕΖΑ 0
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τοΰ εξωτερικού καί

ΑΛΊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘΗ 1Π0 ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΓΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφάλαεον Μετοχικόν . . 
Καταβεβλημ-ένον....................

......
ΕΙ’ΓΑΣΙΛΙ :

—'Η Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα έπί
άγοράζει επιταγές (cheques) έπί τοΰ εξωτερικού. X

—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια. X
— Πωλεϊ καί αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφύρους α

ομολογίας. X
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
—Δέχεσαι καταθέσεις είς πρώτην ζήτησνν,έπί προθεσμία καί καταθέσεις α 

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

Γενικό; Διευθυντής : Δ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ g

ΤΥΠΟΙΣ «ΚΡΑΤΟΥΣ» β. Τζαβέλλα.—Όδός Άριστείδου 1


