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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καλλιτεχνικοί έκθέσει.·, δπό Κ.
’Αντίλαλοι.
St ναυλίαι.
Σημειώσεις δύο μηνών, ύπό \<ί(.νιδο;
Τά ‘Αθηναϊκά θέατρα, ύπδ Κ.
Ξένη πνευματική κίνηαις.
Γράμματα καί Τέχναι. (Εικαστικοί τέχναι.
Σΰμμικτα).

τος τοϋ Υπουργείου τής Παιδείας κ. Κ. Κουρουνιιότης
— Τό Άρχ. Συμβούλιου άπεφάσισε τήν επι
σκευήν τοϋ Έρεχύείου καί τοϋ Παρθενώνας.
— Είς τό Αρχ. μουσεΐον Λαρίσσης παρεδόΟησαν ενεπίγραφοι πλάκες, τμήματα κιανοκράνου. έπιτύμβιος πλά'ξ ενεπίγραφος, έ'.έρα Βυζ. ί τοχής, πέλμα
λέοντος καί τεμάχια αγγείων. Έπίσης ό κ. Ν. Γιαννόπουλος άνεύρεν εις Έσκι-Τζαμί στήλην μαρμαρίνην μετ’ επιγραφής Ρωμαϊκών χρόνων, έπίσης τμήμα
οροφής αρχαίου Έλλ. ναοΰ.
— ΜετετέΟησαν εναλλάξ οϊ έφοροι ’Αττική: καί
Άργολιδο-Κορινθίας κ. κ. Κεραμούπουλος καί Ί’ιλαδελφεύς
— Έν τή ετήσια συνελεύσει τής Άρχ. Εται
ρείας ή; προήδρειεν ό Βασιλεύς, ό γεν. γρσμματεϋς
κ. Δραγάτσης ώμιλησεν περί τών γειομένυ-ν κατά τό
λήξαν έτος άνασκαφών ΰ.τύ τής Εταιρείας έν ΆΟήναις εϊς τό ’ίϊδεΐον ΙΙερικλέους, έν Δωδώνη, Έλευσΐνι, Άμφιπόλει, Ώρωπώ καί Μιστρρ.
— ΊΙ ’Αμερικανική Νομισματική 'Εταιρεία τής
Ν. Ύόρκης άπένειμε τό διδόμενου είς τούςάνδραγαύήσαντας εϊς τήν επιστήμην μετάλλιον— άριστείον
εϊς τόν κ. I. Σβορώνον, τόν Ιϋκις μέχρι τοϋδε βραβευθέντα ύπό ξένων Άκαδημιών καί επιστημονικών
Εταιρειών διά «τήν πρωτοτυπίαν τών πολυαρίθμων
νομ ισματολογικών, Αρχαιολογικών, ιστορικών καί
μυϋολογικών συγγραφών του."
— Τό Αρχαιολογικόν Σι μ.βούλιον άπεφάσισεν ό πως έ.τισκευασΐ)ή ό τροΰλλος τοϋ ναοΰ τής Άγ. Αι
κατερίνης έν τή συνοικία: Πλάκα τών Αθηνών καί
ό παλαιός ναός τής Πεντέλης, έσχηματίσίΐη δέ κατά
λογος τών άπό τοΰ 1830 Βυζαντινών κειμηλίων, ά
τινα τίθενται ΰ.τό Κρατικήν προστασίαν.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ χ *■ ΣΪΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
Οί κα9·υστ=ροΰν rsg είσέτι τήν συνδρομήν

των παρακαλαδνεαι δπως όσον τδ δυνατόν
ταχύτερου άπςσϊείλωοιν αύτήν

Διεύθυνσιν,

διότι

άλλως θά

πρδς τή/
διακοπή ή

αποστολή τοΰ φύλλου όριστικώς.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΚαθυιρεΟέντος τοΰ Διοικ Συμβουλίου τής
'Αρχ. 'Εταιρείας, ή Λ Μ ό Βαοιλβύς Κωνσταντίνος
άνεκηρύχΟη τακτικός Πρόεδρος τής Αρχαιολογικής
Εταιρείας, ώς ήτο καί άλλοτε, Συμ.τρόεδρι,ς ό Διά
δοχος καί ό ΙΙρίγζηψ Νικόλαος Λ', αντιπρόεδρος.
Τό νέον συμβούλων άπηρτίσΟη έκ τών κ. κ. Δ. Κα
πούλια β'. ’Αντιπροέδρου, Ίακ. Δραγάτση ώς γενι
κού γραμματέα)... Σύμβουλοι έξελέγηοαν οί κ. κ. Μ.
Γούδας, Ν. Έξαρχόπουλος, II. Καρολίδης, Ν. Κυπαρίσοης, Β Λεονάρδος, 1. Μεσολωράς X. Μητσόπονλος. Γ. Μπαλτατζής Σ.τ. Παγανέλης, Κ. ΙΙολυγένης, Λ. Σκιάς, Β. Στάης Λ. Φιλαδελφεύς καί Α.
Χατζής.
— Είς τά Σάλωνα τής Δαλματίας έπανήρχισαν αί άνασκαφαι τών ’Ανακτόρων τοϋ Διοκλητιανοΰ.
ΆπεκαλύφΟησαν σπουδαιόταται κρύπται.
— Ά.τεο.τάσΟη παρά τή Υπάτη 'Αρμοστεία
Σμύρνης ό Τμηματάρχης τοϋ ’Αρχαιολογικού τμήμα

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
Φ.—Ό κ. Αυγερινός είνε ό καλλίτερος Έλλην
καλλιτέχνη; τή; βιόλαςίιιΐίο).’Ανεψιός τού περιφήμου
Άλεξ. Αύγερινοΰ όστι; πρό 3 ΐετιας κατέάελγε ιούς
Άίΐηναίους μέ τήν βάρβιτόν του. Έσπούδασεν έν
Μόσχα. Ήτο διευθυντή; τοϋ Ωδείου τής Ροστόβης
πριν έλί)]) έδώ. Ό κ. Γεωργίου ανήκει εί; πλού
σιον καί διακεκριμένην οικογένειαν τής Κΐπόλεως.
Έσπούδασεν εϊς 'Ελβετίαν και κατόπιν τέσσαρα έτη
είς τήν Μ. ’Ακαδημίαν τής ΙΙιέννη;. Έτραγούδησεν
ώς τενόρο; εϊς τά θέατρα Φραγκφούρτης, Λειψίας
καί αλλαχού.
Λοχ'ω.— Μολονότι τό Νόμπελ άτενεμήϊΐη εφέ
τος πρώτον είς τόν Χάμσουν καί έπειτα είς τόν
Σπίττελερ, διά ιό 1919 έδόθη εϊς τον δεύτερον καί
είς τόν πρώτον διά τό 1920.
Τ.Ν. — Ό Σαίξτηρ ιός συγγραφεύς ήμφισβητήΟη
καί έσχάτως. Ό Γάλλος φιλόλογος Ντεμπλύ,- ισχυ
ρίζεται οτι συγγραφεύς τών Σαιξπηρείων έργων εΐνεό
σύγχρονος τοϋ Σαίξπηρ κόμης Ι’ούτλανδ. Άλλοτε
άπεδόΟησαν εις τόν Βάκωνα.
Λ'ίιρ.— Ό Μέγας Νατολιων ήτο καί μυΟιστοριογράφος. ΕύρέΟη έσχάτως είς έια πύργον χειρόγραφόν
του μέ τόν τίτλον «Έλιασών καί Ευγενία.» Πρόκει
ται περί νεανικού έρωτός του.
Περίεργα».— Μετά, τόν πόλεμον κατά στατιστικήν
Ευρωπαϊκήν έχουν 6 εκατομμύρια ή 'Ελλάς, 12 ή
Σερβία (Ι’ιουγκοσλαυΐα), 1 ή Βουλγαρία καί 13 ή
Ρουμανία.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Μποκατσιάμπη

σις τών πρώτων σπουδών του είς τήν ώριμον
ήδη καί πλήρη ζωής καλλιτεχνικήν του έκδήλωσιν. Μερικά σκίτσα έλκύουν τήν προσοχήν,
ιδίως δ Αύλδς είργασμένος μέ τήν πένα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, έν άντιθέσει πρός τούς άλ
Άλεξανδρίδον
λους μήνας, ύπήρξεν δ
μήν τών καλλιτεχνι
Δύο έξ Ευρώπης άφιχθέντες καλλιτέχναι
κών έκθέσεων. Πέντε ή δεσπ. X. Άλεξανδρίδου έκ Γαλλίας καί δ κ.
ήνοιξαν ή μία κατόπιν Κίμων Αόγης έκ Βουκουρεστίου έςέθησαν έργα
τής άλλης, Άτυχώς τδ των ξένου περιβάλλοντος.
ένδιαφέρον τών φιλοτέ
Ή δ. ’Αλεξανδρίδου τελειοποιηθεΐσα έν
χνων δέν έξεδηλώθη καί έφέτος ύπδ έποψιν
Παρισίοις καί έγκλιματισθεΐσα είς τήν Γαλλι
έπισκεπτών καί πωλήσεων ύπελήφθησαν τής κήν τέχνην παρουσίασε είς τδ Ζάππείον συνολι
καλλιτεχνικής κινήσεως τών δύο τελευταίων κόν τδ έργον της, μηδέ τών προχείρων σπου
έτών κατά πολύ.
δών της έξαιρουμένων. Είς τά έργα της είνε
"Ας άρχίσωμεν άπδ τά πρεσβεία. Ό κ. Μπο- ζωηρά ή έπίδρασις ή μάλλον μίμησις τής νεωκατσιάμπης έξακολουθεΐ νά έργάζεται μετά τής τέρας τεχνοτροπίας, τοΰ έξπρεσιονισμοΰ. Με
αυτής παραγωγικότητας ώς και άλλοτε. Τδ ρικοί πίνακες υπερβολικοί είς κτυπητδν φώς καί
καλοκαίρι είς τήν Κέρκυραν αιχμαλωτίζει έπί αναρχικοί ώς πρδς τδ σχέδιον. Άλλα, τά σώ
τής οθόνης απόψεις τής άνεξαντλήτου εις καλ- ζει ή έξ άποστάσεως έντύπωσις. Τά περισσό
λονάς φύσεως της καί περί τά τέλη τοϋ έτους τερα έκ τών 70, τά 40 περίπου, είνε τοπεία
— έπί δεκαπέντε συνεχή έτη—καλεί τούς φί καί έκκλησίαι τής Finistere έν Βρεττάνη. Δύο
λους τής τέχνης του εις τήν καλλιτεχνικήν του έξετέθησαν είε τδ Παρισινόν Salon τής Societe
φωλεάν διά νά έκτιμήσουν μίαν έτι φοράν τήν Nationale «δ ΙΙαληδς ύδρόμυλος» πέρυσι καί
χάριν τοΰ χρωστήρας του. Ή έφετεινή έκθεσίς έν έπιτραπέζιον έφέτος. Είνε καί τά καλλίτερα
του περιλαμβάνει 88 έργα, έξ ών 33 νέα. Έξ τής έκθέσεώς της. 'Ελληνικόν έργον ουδέν έκαυτών υπερέχουν τό Μαντοΰκι,τά Νεωρεΐα Κερ- θέτει. Κα’. δέν θά είχε τήν θέσιν του είς εν
κύρας, τό ποιητικώτατον Λυκόφως, τδ Καλαφάπεριβάλλον έντελώς διαφορετικόν, ρεαλιστικόν
τισμα, ή 'Εβραϊκή συνοικία Κερκύρας, τδ Καρ
έν μέσω τοΰ δποίου είργάσθη έπ’ άρκετά έτη.
φιάτικο καντούνι μέ τό τεχνικώτατον προοπτιΤά έσωτερικά έκκλησίας τοΰ ΙΓ' αίώνος καί
κώς βάθος του, ή Περγουλιά. Είς τούς πίνακας τής Βρεττανικής οικίας, έν πλυντήριον καί μία
αυτούς ή πατρίς του κινείται είς φώς, είς δρο αποβάθρα, ή Άγνωστος καί τά reflets τοΰ κολ
σιάν, είς χάριν. Ό κ Μπακατσιάμπης είνε δ πίσκου προδίδουν καλλιτεχνικήν αντίληψιν και
ειλικρίνειαν. Άλλ’ υπάρχουν καί άλλα, μία
κατ’ έξοχήν ζωγράφος τών σαλονιών. Οί πίνα
κές του είνε άληθινά στολίσματα και διά τά έπαυλις, δ δρόμος τοΰ Κονσαρνώ, τά χρώματα
θέματα καί διά τήν έπεξεργασίαν. 'Η προσω στόν Άντλαντικό, τό βουνό τοΰ Βασιληά, τό
πογραφία τοΰ Βασιλέως (άκουαρέλλα) καί μία
'Γαράδικο λιμάνι, είς τά όποια ύπάρχουν άντί
σπουδή κεφαλής κόρης φανερώνει τδν καλόν γραμμών χαρακιές, δγκόλιθοι χρωμάτων, σύνεφα χονδροειδή, τοπεΐα κακοσχημάτιστα, φι
προσωπογράφον, ανακαλύπτω δέ καί ένα Κα
πουτσΐνον, παραδόξως είς τδ περιβάλλον έκεΐνο γούρες χαλκομανοειδεΐς.Τά σχέδια της—μέ μο
έμφανίζοντα τήν καλογηρικήν του μορφήν. Είνε λύβι, μέ κάρβουνο, μέ Σινική μελάνη - δεικνύουν
έργον τδ δποΐον είχε κάμη έν Ρώμη είκοσαε
τδ είδος τών σπουδών της, χωρίς νά λέγουν
τής, εύρέθη έσχάτως κάπου παρερριμένον καί πολλά πράγματα — Ξεχωρίζει ένας μικρός
Βρεττανός. Υπάρχει καί μία δλόσωμος προήδη παρετέθη χρονολογικώς ώ; μία παρένθε-
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σωπογραφία τή; καλλιτέχνιδο; δ. Δαλεζίου,
ελαττωματική έν τή συνολική εμφανίσει της.
Λόγη

Ό κ. Κίμων Λόγης είνε Έλλην έκρουμουνισθέίς, έκ Σερρών. Έσπούδασε ζωγραφικήν
είς τδ Μονάχον ύπδ τδν Ι’ύζην έπι έν έτος
κα: ύπδ τδν Στούκ. Καί άνεδείχθη άριστος
μαθητής των. Έμεινεν έπί πολλά έτη εις
Βιέννην. Φίλος τών ταξειδίων, εύκατάστατος,
περιέρχεται συχνά τά Ευρωπαϊκά κέντρα. Είνε
εγκατεστημένος εις Βουκουρέστιον. Πρό 1- έ
τών είχεν έλθή είς ’Αθήνας, ήγηθείς τής ά
ποστολής 1'ουμουνικών έργων, τών έκτεθέντων είς τήν Διεθνή έκθεσιν τοΰ Ζαππείου ής
έδημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη» περιγραφήν
εις τδν Γ'. τόμον ώς καί περί τών έργων τοΰ
κ. Λόγη τών τότε έκτεθέντων. Έκτοτε είχον
χαθή τά ίχνη του Τδν Σεπτέμβριον ήλθε,
κομίζων σειράν νέων έργων του, άτινα καί
έξέθεσεν — 57 έν δλω — είς τήν αίθουσαν
τών έκθέσεων τοΰ «Παρνασσού». "Ολα τά έργα
του πλήν ένός, τοπεϊου τής Καόάλλας, έφιλοτέχνησεν εις Βιέννην καί Βόυκουρέστιον καί —
τά περισσότερα —είς τδ Παρίσι δπου ήτο έσχά
τως. Είνε ζωγράφος ιδίως τοΰ υπαίθρου καί
τής διακοσμητικής. "Ολα τά έργα του — το
πεΐα καί σπουδαί τής φΰσεως κυρίως —διαπνέει
μία άκρα ήρεμία, τόνος τοΰ χρωματισμού αρμο
νικός. 'Η ψυχή του εύρίσκεται έν ισορροπία
πρδς τδ περιβάλλον τής φύσεως. Βλέπει τήν
φύσιν δπως είνε καί τήν άποδίδει μέ τήν ίοι
κήν του αισθητικήν, χωρίς νά τήν παραμορ
φώνη ή νά τήν συμβολίζει μέ ακροβατισμούς
είς άναπλήρωσιν τής τέχνης. Νεωτεριστής λο
γικός εϊς τήν τεχνοτροπίαν. Μία ποίησις κυ
ριαρχεί είς δλους τούς πίνακας του. ’Εργα
μέ αλήθειαν δχι ψύχραν, άλλ’ έξιδανικευμένην.
Ήξεύρει πρδ παντός νά έκλέγη τά τοπεΐα καί
καλλιτεχνικά νά τά πλαισιώνη. Δίδουν έντύπω
σιν ζωηράν, χωρίς νά έκβιάζεται ή προσοχή
τοΰ θεατού. Ύπο πάσαν έποψιν ή έκθεσις του
ύπήρξε γεγονός καλλιτεχνικόν διά τάς’Λθήνας.
Έκ τών τοπείων του διακρίνονται ή «Με
λαγχολία» μικρόν τοπεΐον πλήρες θλίψεως α
ποτελούν άντίθεσιν πρός τήν έκεϊ πλησίον
«Εαρινήν ήμέραν» τήν ηλιόχαρη.ΙΙέριξ αύτών
τών δύο έργων έξελίσσεται ή χρωματική σύνθεσις εις τήνέπιτυχή άπόδοσιν τών λεπτότερων
έναλλαγών τών δύο αύτών άντιθέσεων. "Εν
ωχρόν ποιητικόν »Φθιν<5πωρον» άκολουθούμενον άπό τό«Φθινοπωρινό καπρίτσιο»,τήν «Χρυ
σήν βροχήν», τό «Φθινόπωρο στό πάρκο»,
τόν «Ρεμβασμόν», τήν «Βραδυνήν αρμονίαν»,
τάς «Τελευταίας άκτΐνας» φωτιζούσας έν Ρου
μανικό μέρος. Είνε τά καλλίτερά του έργα.
Καί βλέπομεν φώς καί ζωήν είς τήν «Χαραυ
γήν» καί είς τή; «’Ανθισμένες μυγδαλιές» αί
όποϊαι αποτελούν τό κυανώτερον έργον τό ό
ποιον μέ τό άφθονον φώς ξεχωρίζει δλων —τό
μόνον 'Ελληνικόν έργον. Οί «Κύκνοι» έμπνευ66

σμένοι έκ ποιήματος τοΰ Ρουμάνου ποιητοϋ
Έμινέσκο, ή εξέδρα τοΰ Σαίν Κλοΰ, τό Τριανόν μέ τήν βλάστησίν του, αί Βερσαλλία:, έρ
γα δχι απλώς άντιγεγραμμένα, άλλά μέ υ
ποκειμενικότητα. Δι’ άλλα έργα του, ώς ή Άνάγνωσις, Πρός τό βράδυ, τό πάρκο τής Βιέν
νης, ή Δύσις είς τόν Ρουμανικόν κάμπον ήμπορεί νά έχη τις πολλάς έπιφυλάξεις. Ό καλ
λιτέχνης ύστερε:.
Άλλά καί ώς προσωπογράφος είνε κάλλισ:ος. Καί αί πέντε προσωπογραφίαι του είνε
ύπό έποψιν σχεδίου, έκφράσεως, χρωματισμού
άμεμπτοι.Μία είνε άνδρική κεφαλή, γεροντική,
πλήρης σκεπτικισμού τεχνικωτάτη- αί άλλαι
γυναικειαι. Μία παιδική πλήρης αθωότητας, ή
άλλη έκφραστικωτάτη, χαριτωμένη, ελκυστι
κή, μιας Ρουμανίδος Κάρμεν. 'II τής κυρίας
του, Βιεννέζας, έν ύπαίθρω
έλόσωμος ά
κόμη άνωτέρα. Τής ιδίας έκθέτει ένα- buste
μέ πρασινωπόν φόντο, έπίσης καλόν.
Ό κ. Λόγης έχει έργασθή καί άνωτέρας
έμπνεύσεως έργα. Τούτο φανερώνουν αί έκτιθε μεναι φωτογραφία:. Τό φέρον τήν Λατινικήν
έπιγραφήν Post mortem laudate (Ό άποθανών
οεδικαίωται) έκτεθέν τώ 1900 εις τήν ΙΊαγκόσμιον έκθεσιν τών Παρισίων κοσμεί ήδη τό
Εθν. Μουσεΐον τοΰ Βουκουρεστίου. ’Άλλη με
γάλη σύνθεσίς του διακοσμητική έχει ώς θέμα
Ρουμανικά παραμύθια. ’Εκτυλίσσονται είς
τρείς μεγάλους έπιμήκεις πίνακας κοσμοϋντας
τό μέγαρον έπιφανούς Ρουμάνου. Έχει φιλοτεχνήση καί τόν «Όρφέα» δν προώριζε νά δω
ρήση είς τήν Έθνικήν μα; Πινακοθήκην, άλλ’
άτυχώ; έξηφανίσθη μέ άλλα έργα του έκ τής
έν Βουκουρεστίφ οικίας του κατά τόν πόλεμον
ύπό τών Γερμανών. ΙΙρίν φύγη έκ Βουκουρε
στίου άνέλαόε τάς προσωπογραφίας τών μελών
τής Β. Ρουμανική; οικογένειας.

Άριστέως
Εις μίαν ευπρόσωπον αίθουσαν τού γυναι
κείου οίκου «Eugenic" οιωργάνωσε καί έφέτος
έκθεσιν ό κ. Φ. Άριστεύς. "Ενας τεράστιος
"Ηφαιστος κρατών έν άγαλμα στολίζει τόν κα
τάλογον τών έργων του. Ή καλλιτεχνική δη
μιουργία συμβ ολίζεται ούτω μέ ένα Θεόν
τοΰ άρχαίου ’Ολύμπου ύψο'ντα έν καλλιτέ
χνημα γυναικός. Είνε μία άναπαράστασις συγ
χρόνως τής νεοελληνικής τέχνης, ή όποία ώ;
ό Θεός έκεϊνος, χωλαίνει..
Ό κ. Άριστεύς, πνεύμα άνήσυχον, άσχολεΐται εί; ολα τά είδη τής ζωγραφικής, Δεί
γματα τής είς ολα εύδοκιμήσεω; του δίδει είς
τήν έφετεινήν έκθεσίν του. Εικονογραφία: άπό
τήν Έλλην. μυθολογίαν, προσωπογραφίαι, το
πεΐα έκ τοΰ φυσικού, συνθέσεις, έπιτραπέζια,
άνθη.Έργα τελειωμένα καί σκίτσα. Μία έργα
σία κατά τό πλεΐστον νέα. Καί τό σπουδαιότερον, τά καλλίτερα έργα είνε τά περισσότερα.
Αί εικονογραφία! μέ θέματα μυθολογικά

έγιναν δπως κοσμήσουν ’.ού; «Μύθους καί Θρύ
λους» τής κ. Δέλτα. Ό 'Ήφαιστος, ή ΙΙανδώρα,
ό Φαέθων, ό Προμηθεύς, Ερμής καί Δαίδαλος
καί Παν καί Όρφεύς καί ΙΙλούτων άναπαρίσταντα: μέ δλην τήν ακρίβειαν τής αρχαϊκής
παραστάσεως άλλά καί μέ δλην τήν ακρίβειαν
τοΰ καλλιτεχνικού σχεδίου. "Ολαι είνε παρα
στατικώταται.
Έκ τών Κεφαλών, αί περισσότεραι είνε μέ
crayon είργασμέναι. Ή Ιστορία καί ή Θλιμένη ψυχή, φανταστικαί, μ: τόν χαρακτήρα ή
μία τής σκέψεως, ή άλλη τής οδύνης. Έκ τών
κεφαλών έκ τοΰ φυσικού δύο, ό Γερμανοεβραΐος
καί ό Δικαστικός κλητήρ, είνε λίαν χαρακτηρι
στικοί τύποι.
Είς τάς συνθέσεις του—είς ά; ό κ. Άρι
στεύς είνε πολύ δυνατός—μάς δίδει αληθείς
έμπνεύσεις. Οί χαριεντισμοί Σατύρου και Βακχίδος, μία άλληγορία συννεφιάς, ό Κάιν καί
Άβελ, ό αρχαϊκός Χορός είνε έργα δυνάμεως
καί έπιβολής, καίτοι ή έκτέλεσί; των δέν έλαβε
τήν τελειωτικήν μορφήν, ήτις θά έφαίνετο έάν
έξετελοΰντο είς μεγαλειτέρου μεγέθους πίνα
κας. Ή ιδέα έπιβλητική, υψιπετής, συμβολική,
συγκεντροΰται εί; θετικάς, έκφραστικάς γραμμάς. Υπάρχει καί ένας πίναξ ήθογραφικός,
μία σκηνή τοΰ παλαιού στρατού μας, σκηνή
Αποχαιρετισμού χωρικής μάνας καί τοΰ έφέδρου υίοϋ της, έλληνικωτάτη είς δλας της τάς
λεπτομέρειας Δύο σκίτσα, & Ιούδας καί ό
Λύτόχειρ, άρκετά παράδοξα Έκ τών τοπείων

ύπερέχουν τά τοΰ ΙΙηλίου. ΊΙ Όασις τοΰ Παγασητικού, ή Γαλήνη καί ή Άνθρωποφωληά
είνε τά καλλίτερα, έκ δέ τών έπιτραπεζίων, τά
Κυδώνια, φυσικότατα μέ έπιτυχεΐς σκιάς.
Μία τοιαύτη ειλικρινής καί σοβαρά έργα
σία, ή όποία έγινε χάριν τής Τέχνης καί δχι
χάριν Εμπορίου, έπρεπε νά προσελκύση ζωη
ρόν τό ένδιαφέρον τής κοινωνίας. Δυστυχώς
ίσως ακριβώς διότ: έπρόκειτο περί σοβαρά; έκθέσεως καί καλλιτέχνου μή άρεοκομένου είς
αύτοφημίσεις, έλάχιστοι τήν έπεσκέφθησαν
— άν καί ήτο έλευθέρα ή είσοδος—μόνον δέ
δύο, νομίζω, εύρέθησαν νά άγοράσουν τού; μικροτέρους πίνακας. Τά σχόλια περιττεύουν.
Άλλ' ό καλλιτέχνης ά; μή άποθαρρυνθή. Ή
τέχνη διά τήν τέχνην άς είνε πάντοτε τό έμ
βλημα τής έργασίας του.

¥
Είς τήν έπί τής όδοΰ Σταδίου αίθουσαν
τής διαφημιστικής 'Εταιρεία; «Άκοόπολις»
έξετέθησαν πίνακες ξένων ζωγράφων πρός
πώλησιν. 'Όλα είνε έργα άγνωστων παρ’
ήμΐν καλλιτεχνών, άλλ’ ικανής αξίας, ώς ή
Μετακομιδή άνθέων τοΰ Magerer, ή Γυναίκα
μέ τό περιστέρι καί ή Καθρεπτιζομένη τοΰ
Olrey, δύο τοπεΐα τού Toft, ή Τρικυμία τοΰ
Baunigatner. ή Χεότης τοΰ Weiss γυμνόν έκ
τεθέν είς τό Salon τοΰ 1891 καί δύο έργα τοΰ
Πιιχ.ι αί Όοαλίσκαι καί αί Άνθοπώλιδες.

Κ.

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ... ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Λί Αμερικάνικα: Ιφημερίδες Αναγγέλλουν
περιεργοτάτην έφεύνεσιν, δΓ ή; ιδρύεται εφεξής
ή υποβρύχιος ζωγραφική .' Εί; χημικός κατα
σκεύασε χρώματα δΓ ιόν είναι δυνατόν νά ζωγρ·;φίζη τις ύπό τό ύδωρ μεθ' όση; ευκολίας
καί έν τώ αέρι. Τά χρώματα ταίτα δέν θά άλλοιοϋνται ποσώς έκ τής επαφής τοΰ ϋδατος.
Καί οί. Αμερικανοί ζωγράφοι ετοιμάζονται ήδη
μεταβαλλόμενοι εις δύτας νά κατέλθουν διά
σκάφανδρου ύπό τό ύδωρ καί νά έκτελέσουν ζω
γραφιάς έκ τοϋ φυσικού τοϋ τυθμένος τής θα
λάσσης.
ΦΡΟΣΩ

Είνε ό τίτλος γνωστού Αγγλικού μυθιστο
ρήματος τοΰ Αλβέρτου Χόπ, τό όποιον συμ
βαίνει είς τήν Ανατολήν, εϊς μίαν φανταστικήν
νήσον δνομαζομένην Νεάπολιν καί τοϋ οποίου
πρωταγωνίστρια εινε ή Έλληνίς Φρόσω. Τό
μυθιστόρημα -ώς ήτο επόμενον — έκινηματογραφήθη καί ετοιμάζεται τιόρα διά μίαν τών
μεγαλειτέρων κινηματογραφικών αΙΟουσών τών
Παρισίων. Διά τήν ταινίαν προσελήφθη ειδικόν

προσωπικόν, μεταξύ δέ τών πρωταγωνιστών ε’νε
ένα; Αρμένιος ηθοποιός Μαςουδιάν, μία ωραία
Άγγλίς, ένας διάσημος παλαιστή; καί μία γνω
στή Έλληνίς ηθοποιός μετασχοϋσα έπί τινα
καιρόν τοΰ θιάσου Κυβέλης.
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.

Ό Κυβισμός, τό παράδοξον πολύχρωμου
μυστικιστικόν φαινόμενον τό όποιον έξεδηλοΰτο μέχρι τυΰδε είς τήν ζωγραφικήν, μετεφυτεύ
θη ει; τήν σκηνήν τιών Λυρικών θεάτρων διά
τού Ρωσσικοϋ Μπαλέττου τής Όπερας τών
Παρισίων.Είς τά θέατρα αυτά περιλαμβάνεται
καί τό Μετροπόλιταν τής Ν. Ί'όρκης. Επί
σκηνής τό χτυπητόν χρώμα παρουσιάζει άγριον
θέαμα, άνατρέπον πά .αν εως τιόρα θεωρίαν κα
λαισθησίας. Εινε εν συνονθύλευμα μορφών,
χρωμάτων, μουσικής, κινήσεων, ηθοποιίας. Εν
τούτοις ή νέα παράδοξος αύτή τέχνη δέν έχει
τά στοιχεία τά οποία θα ήδύναντο τά τήν κρα
τήσουν έπί σκηνής.
Έπίσης είς τό Παρίσι πρόκειται νά παρα
σταθή κατ' αύτάς ενα έργον διά τον οποίου ζη
τείται ή πιστή άναπαράστασις τών πραγμαίι-
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χών γεγονότων εις την σκηνήν. Τοιουτοτρόπως
ε’ις μίαν οργιώδη νύκτα Οά έμφανισθή μία ο
λόγυμνος γυναίκα κομιζομένη επάνω εις ενα
άργυροΰν δίσκον, έπί δύο δέ πράξεις εις τό προσκήνιον θά είνε ριγμένον ένα αληθινόν πτώμα.

σουργού. ΊΙ οικία της ήτο τό κέντρον τών καλ
λιτεχνικών κύκλων τής Γερμανίας καί Αυστρίας,
έκεΐ δ’ έσύχναζε ό Β.ίγνερ οσάκις μετέβαινε
είς Βιέννην.
—Ό διάσημος τενόρος ΚαροΒζο ένώ έψαλλε εϊς τό μελόδραμα τό «Έλιξήριον τοΰ έρω
ΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ
τος» έν Ν. Ύόρκη έπαθε διάρρηξιν μιάς φλεβός
Είς πίναξ τοΰ Άγγλου ζωγράφου Ούΐστλερ τοΰ λάρυγγος κατά τήν στιγμήν ύπερεντάσεως
φέρων Ημερομηνίαν 1859 καί πωληθείς τώ τής φωνής του, ήτις έν τούτοις δέν ύπέστη ση
19·Ι5 άντί 85 φρ. ήγοράσθη τελευταίως εις τό μαντικήν βλάβην. Κατόπιν διέτρεξε κίνδυνον,·
ύποστάς έγχείρησιν ένεκα πυώδους πλευρίτιδος
Παρίσι άντί 150,000 φρ.
— Ό περίφημος 'Αμερικανός μυθιστοριο— "Ενεκα τών μεγάλων δαπανών ή ’Αγ
γλική έφημερίς Σφαίρα αριθμούσα βίον 120 γράφος Κίγκ έγραψε έν άπό τά καλύτερα
έτών συνεχωνεύθη μετά τής «ΙΙέλ Μέλ Γκαζέτ». μυθιστορήματά του, τή μεσολαβήσει ενός πνεύ ■
ματος. Ό συγγραφεύς παραδέχεται έκτοτε τήν
— Έν συναυλία δοθείση έν Ν. Ύόρκη κα
τάπληξιν ένεποίησεν ό δωδεκαετής τενόρος Ρο νπαρξιν πνευμάτων.
— Ή αύτοκράτειρα Ευγενία κατέλιπε διά
βέρτος Μάρρη, δστις φθάνει τάς ΰψηλοτέρας
τής διαθήκης της 10(1,000 διά τήν παλινόρθωνότας φυσικότατα.
— Γάλλος φυσικός άνεκάλυψε εις τάς πυ σιν τής Μητροπόλεως τής Ρέμς
ραμίδας τής Αίγυπτου τήν... καρδίαν τοΰ βα·
— Ό «Μεφιστοφελής» τό άριστίιύργημα
σιλ.έως Ραμσή τοΰ Β'. διατηρούσαν τάς κρυστα- τοΰ Μπόΐτο έσφυρίχθη παταγωδώς είς Άγ.
λίνας λεγομένας ίνας, ώς καί τάς τών μνών. Ή Φραγκΐ;κον, δπου πσρεστάθη άπό άρίστ< υς Ι
δ.ατήρησις έπί δύο χιλάδες έτη είναι πρωτά - ταλούς καλλιτέχνας. Τό γεγονός οφείλεται εϊς
κουστος.
προπαγάνδαν τών έκεΐ Κινέζων καί Ιαπώνων.
— Είς τό Ώδεΐον τής Κοπεγχάγης άνεκαλύ— ΊΙ 'Αμερικανική Κυβέρνησις θά ά»εφθη τό πρώτον χειρόγραφον τοΰ « Κουρέως τής γείρη είς Ούασιγκτώνα τό μεγαλεΐτερον «κωδωΣεβίλλης» περιέχον καί μίαν άγνωστον μέχρι νόρρυθμον» τοΰ κόσμου. Τό εναέριον αύτό
τοΰδε Εισαγωγήν, ήν ό ίδιος Ροσσίνι άφήρεσε μουσικόν δργανον θά άποιελεοθή έκ 54 κωδώ
κατόπιν.
νων, δσαι είνε αί Πολιτεϊαι τής ’Αμερικής καί
— Είς τι'ι Παρίσι δ γνωστός Ρώσσος γλύ
θά γίχ η έξ υλικού πολεμικού καί λίθων ϊκ τών
πτης Πρίγκηψ Παύλος Τρουμπετσκόϊ, έκαμε ερειπίων τών βομβαρδισθεισών πόλεων κατά
έκθεσιν έργων του, διά τής οποίας προπαγαν τόν πόλεμον.
δίζει ι'ποβλητικώτατα ύπέρ... τής φυτοφαγίας.
— Ήχθη είς πέρας τό Νέον ’Αγγλικόν
“Ενα έργον του, παριστάνει κάποιον χτηνώδη Λεξικόν τής ’Οξφόρδης, υπέρηχον μνημεϊον τής
τύπον, άηδέστατα παχύν, ό όποιος καθισμένος Βρεττανική; γλώσσης καί τής έξελίξεώς της,
είς ένα τραπέζι, καταβροχθίζει ένα χοίρον. διά τό όποιον ή έργασία ήρχισε τώ 1857 ύπό
Έν άλλο σύμπλεγμα δεικνύει θηρίον κατα- 76 σοφών τή; 'Οξφόρδης. II έκτύπωσις ήρξασπαράσσον ανθρώπους, καί τέλος έν συμπαθη- το τφ 1867. Συνειργάσθησαν κατά περιόδους
τικώτατον μαρμάρινου αρνάκι, φέρον τήν επι 800 συνεργάται. Είνε τό μεγαλεΐτερον λεξικόν
γραφήν: «Πώς μπορείτε νά τρώγετε άθοία τοΰ κόσμου Ουτω, είς τό γράμμα Δ εύρίσκονται
πλάσματα σαν καί μένα ;»
19051 λιξεις αρχέτυποι, παράγωγοι, άπλαΐ ή
— Θά έορτασθή προσεχώς ή εκατοστή ει σύνθετοι μετά 85,446 παραθέσεων.
κοστή πέμπτη επέτειος τοΰ Γαλλικού ‘Ινστιτού
— Ό έν Γερμανία “Ελλην σκηνοθέτης II.
του. Τόν πανηγυρικόν θά έκφωνήση ό ζωγρά Άραβα» τινός αντικατέστησε τόν διάσημον Ραϊγφος Φλαμέν, δ όποιον βεβαίως θά έπροτίμα χαρτ. Ανέλαβε τήν σκηνοθεσίαν έξ μεγάλων
άντί τούτου νά ζωγραφίση κανένα πίνακα. Θέ έργων, έν οίς τοΰ βΚυανοΰ Άπουλλίου» μελο
μα θά έχη τόν «θαυμαστόν αγώνα τής Γαλλίας» δράματος.
μετά τήν νίκην.
— ΊΙ γηραιοτέρα ηθοποιός τοΰ κόσμου
— Έπί μιας τών μεγάλων σκηνών τών Πα- Γκρασό άπειύρθη τής σκηνής, έφ ής έπαιξε έπί
ρησίων θά γίνη προσεχώς δοκιμή μεθόδου ή 80 έτη.
δποία άνεκαλύφθη ύπό Ρωσσίδος καλλιτέχνιδος,
—Είς τό Λοιδΐνον έωρτάσθη ή τέταρτη έπέ
τής κυρίας Μπουτκόφσκυ Κιμπαλτσίτς. ΊΙ μέ τειος τής . . έπιθεωρήσεως «Τσοΰ-ΤοΙν Τσάου».
θοδος αύτη επιτρέπει νά ζωγραφηθοΰν έπί μιάς Παίζεται έπί τέσσαρα έτη συνεχώς, χωρίς ουδέ
καί τής αύτή; οθόνης πολλοί διάκοσμοι, τών ο έπί μίαν ήμέραν νά διακοπή ή παράσταοις της.
ποίων έκαστος δέν ε’νε ορατός εϊμή άν φωτί ■ Υπολογιζόμενων καί τών εκτάκτων παραστάσε
ζεται ύπό ειδικού φωτός. Μεταβολή τοΰ φωτός ων έπαίχθη μέχρι τοΰ Σεπτεμβρίου 2000 φο
θά προκαλή ούιω τήν άκαριαίαν έμφάνισίν τοΰ ράς ένώπιον συνολικού αριθμού θεατών 2 1)2
διακόσμου τόν δποΐον θέλομε»·, τοΰθ’ δπερ θά εκατομμυρίων ΊΙ μακροβιότης συνίσταται εις
ήλάττωνε μεγάλως τά μέγιστα έξοδα τά όποια τάς άλλαγός τών σκηνών, είς τροπον ώστε ή
συνεπάγεται ό σκηνικός διάκοσμος νέου έργου. θεατρική έπιθεώρησις νά μή έχη σχεσιν μέ
— Άπέθανεν έν Βιέννη είς ήλικίαν 95 έ τήν πρώτην παράσταση·.
τών ή Άνριέττα Αίστ, θεία τοΰ μεγάλου μου
— Εϊς τήν Μπολσεβίκικη»· Ι’ωσσίαν αί συ68

ναυλίαι καί αί θεατρικά παραστάσεις ε’νε συ
χνότατοι. Εισιτήρια διανέμονται δωρεάν εϊς έργάτας. Παρά τάς οικονομικός δυσχερείας, ή ’Ε
πιτροπεία τών Τεχνών παρεχώρητε θέσιν εκλε
κτήν είς τούς μ ιυσικού;, ηθοποιούς, δραματι
κούς συγγραφείς, ζωγράφους καί γλύπιας.
— Διά τόν διαγωνισμόν Prix de Rome ύπό
τής Γαλλικής’Ακαδημίας τών ΚαλιώνΤεχνών θέ
ματα ώρίσθησαν ό άποχαιρετισμόςΈκτωρος καί
’Ανδρομάχης, ή κηδεία τοΰ Πατρόκλου καί ό
ΙΙερσεύς νικών τήν Μέδουσαν.
— Ήρχισεν έπί τέλους ή Παρισινή "Οπερα
νά παίζη έργα Βάγνερ διά πρώτην φοράν άπό
τοΰ πολέμου. Έπαιξε «Βαλκυρίαν.»
— Έορταί έγειναν έν Σουηδίφ έπί τή τετρακοσιαετηρίδι τής άνεξαρτησίας τη;
— Έν Γαλλία είσεπράχθησαν κατά τό 1919
ύπό τών θεατρικών συγγραφέων 16 1)2 εκα
τομμύρια ιός ποσοστά.Τό ρεκόρ είχεν έως τώρα
τό 1913 μέ 7 εκατομμύρια.
— Οί ’Αμερικανοί συγγραφείς ωφελούνται
καί άπό τούς κινηματογράφους. Κάποιος έξ
αύτών έπληρώθη 40,(00 λίρας διά τήν άδειαν
κινηματογραφήσεων ενός έργ ιυ του θεατρικού
— Νέον θαύμα μουσικής ιδιοφυίας. ΊΙ

δεκαέτις Άμερικανίς Μίλδρηθ Οό λλερσον. Παί
ζει πιάνο, βιολί καί ιδίως βιολοντσέλου. Έδιδάχθη άπό τούς μουσικούς γονείς της, τούς
όποιους τελειοποιεί αύτή τώρα. Μοναδική ή
ακρίβεια τής άποδόσεως, άλλά καί ή γλυκύτης,
μεθ- ή; παίζει. I Ιροσελήη θη εϊς Κουρτέιτο τοΰ
Εύγ. ΙΙσαία τό όποιον θά περιοδεύση τάς κυριωτέρας μεγαλουπόλεις τών ΊΙν. Πολιτειών.
— ΊΙ Γαλλική Βουλή ηΰξησε τήν έτησίαν
επιχορήγηση· τή; Όπερας εί; 1,500,(09 φρ.
Έπί πεντήκοντα έτη έδίδοντο μόνον 400,090 φρ.
ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

’Ατό ’Αθηναϊκός έφημερίδας :
«Άπεδήμησαν μετά τοΰ κυρίου Πετέρος
των.»
«Τό πλεΐστον τών κριτικών έχφράζονται».
Άπό έν «πεζοτράγουδου·» τοΰ «Νουμά».
«Χωρίς έσένα δέ θάνοιωθα τή ζωή. Μ'
έχε.ς κλωσίσει στή ψυχή σου.»
Ένομίσαμεν κατ' άρχάς δτι είχε κλωτσήση ή
ψυχή. Άλλ’ ή γυναικεία ύπογραφή μάς έπεισε
δτι πρόκειται περί κλώσσας.
'Αλιεύς

ΊΡΝΑΎ·
Έν συναυλία δ βαθύφωνος κ. Ήρ ΙΙασχαλίδης, δστις ώ; Μπας—σιαντάν έτίμησε τδΈλλ.
όνομα εϊς τά μεγαλείτερα κέντρα τής Ευρώ
πης έξετέλεσε δύσκολον ποικίλου πρόγραμμα,
εις συνθέσεις Γαλλικός, Ιταλικός καί Γέρμα
νικάς, έπιδείξας ίλας τάς μορφάς τής άσματι
κής του τέχνης.Έτραγούδησε καί δύο Ελλη
νικά, τήν προσευχήν άπδ «τδν Μάρκο Βότσαρη» τοΰ Καρρέρ καί τδ «Γιατί» τοΰ κ.Ξάνθο
πούλου. Τής συναυλίας μετέσχε δ βιολονσελίστας κ. Βρασιβανόπουλος δστις έπαιξε μέ πολ
λήν λεπτότητα.
— Ή ο. Μ. Φιλιππίδου, ή άρτι έπανελθοΰσα έκ Παρισίων καί τυχοΰσα μεταλλίου έν
τφ ΙΙαρισινφΏδείω έτραγούδησε εϊς συναυλίαν
recital αποσπάσματα κλασικών καί ρωμαντικών έργων, συνοδευομένη είς τδ πιάνο ύπδ τής
δ. Ι’εράκη. Ή δ. Φιλιππίδου όντως έπετέλεσε μεγάλας προόδους. Ή φωνή της απέκτησε
σταθερότητα, εύκαμψίαν καί γλυκύτητα.
— Είς αποχαιρετιστήριου έσπερίδα τών Ί
ταλών ήθοποιών του Μελοδράματος, τής μέσο
φώνου δ. ΙΙετζάτι καί τοΰ βαρυτόνου κ. 11α
ρίτση, έτραγούδησαν απανθίσματα μελοδρα
μάτων.Ήρεσαν πολύ ή ΙΙετζάτι είς τήν Φαβο
ρίταν καί τδ ντουέττο τούΤραβατόρε έκτελεσθέν
ύπδ τοΰ κ. ΙΙαρίτσι καί τής ύψιφώνου ο. Ντέ
Γκράντι.
— Τής πρώτης έφετεινής συναυλίας τής
συμφωνικής ορχήστρας τοΰ Ωδείου Αθηνών
τδ πρόγραμμα ήτο πλούσιον καί ποικίλον, πολύ
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έκτενές, τδ κατέστησε δέ έξαιρετικώ; ένδιαφέ
ρον ή συμμετοχή τής δύο ήμέρας πρδ τής συ
ναυλίας άφιχθείσης Ίταλίδος άριστοτέχνιοος
τοΰ βιολιού δ. Αίνας Σπέρα διπλωματούχου
τής Μουσ.κής Ακαδημίας τής Ρώμης καί τοΰ
"Ελληνος υψιφώνου κ. Θ. Γεωργίου, δίπλωμα
τούχου τής Μουσικής ’Ακαδημίας τής Βιέννης.
Εφέτος ή συναυλία έφάνη περισοό ιερόν Ομοιο
γενής καί πειθαρχική είς τήν απαιτητικήν μπα
γκέτα τοΰ κ Μαρσίκ.Τήν δευτέραν συμφωνίαν
τοΰ Μπετόβεν απέδωσε καλλίτερα ή άλλοτε.
Έξετέλεσε διά πρώτην φοράν τδ συμφωνικόν
ποίημα «Ημέρα έρρτής» του V Vreuls άποθανόντος έν Βερολίνο» πρδ διετίας. Όπως καί
τά άλλα έργα του διακρίνεται καί τδ έκτελε
σθέν συμφωνικόν ποίημα διά τδν ζωηρόν ρυθ
μδν καί τήν πλουσίαν έναρμόνισιν.
Ή δ. Σπέρα ε’νε καλλιτέχνις _ μεγάλης
άξίας. Έχει ατομισμόν είς τδ παίξιμόν της,
μεγάλην εύχέρειαν, ακρίβειαν, διαύγειαν καί
έκφρασιν Τδ Κονσέρτο τοΰ Μπροϋχ άπεδόθη
συνοδεία τής ορχήστρας άψόγως, άκόμη δέ
άνωτέρα έφάνη είς τδν δύσκολον «Χορόν τών
στοιχειών» τοΰ Μπατζίνι.
Ό κ. Θ. Γεωργίου έτραγούδησε Βάγνερ·
έκ τοΰ Αοέγκριν απόσπασμα τής γαμήλιου
σκηνής καϊ έκ τών Άρχιτραγουδιστών τής
Νυρεμβέργης τδ άσμα τοΰ διαγωνισμού τού
Βάλτερ. Ακολουθεί τήν Γερμανικήν σχολήν
είς τό άσμα καί δι' αύτό τδ άπέδωχεν μέ πολ
λήν ψυχολογίαν, ώ; καί τά τραγούδια τού
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Γκοντάρ καί τοΰ Στράους.
Κατά τήν δευτέραν συναυλίαν ή όρχήστρα
έπαιξε τήν Συμφωνίαν τήν έπιλεγομένην τοϋ
«Νέου κόσμου» τοΰ Χτβόρακ γεγραμένην έπ!
δημοτικών Τσεχικών μελωδιών. "Αν καί μακροτατη, ήκούσθη μέ πολλήν προσοχήν διά
τήν περίεργον ρυθμικότητα, τήν αρμονίαν καί
τάς έπιτυχείς μετατροπά; καί τήν σαφήνειαν.Τό
Largo κα! τά Scherzo έπαίχθησαν Αμέμπτως.
Κατόπιν έξετέλεσε τό Μέγα Πάσχα έν Ι’ωσσίσ
Αποτελούν εισαγωγήν έπ! θεμάτων τής Ρωσσικής Εκκλησίας τοΰ Ρίμσκυ—Κορσακώφ.
Εχει πανηγυρικόν χαρακτήρα, δν έπισφρα
γίι,ει ο ύμνος τής Άναστάσεως. Ό κ Φρήμαν έπαιξε, μετά τής ορχήστρα; το γνωστό/
Κονσέρτο ' έργ.22) τοΰ Σαίν Σάν: Αριστοτεχνικά
μέ μεγάλην λεπτότητα κα! διαύγειαν. Ό κ.
Ν. Αυγερινά; συνοδεία έγχόρδων έπαιξε τά
ποιητικώτατον Adagio τοΰ Κορέλλι καί τήν Aria
του Μπάχ μέ μεγάλην λεπτότητα κα! ευγέ
νειαν. II συναυλία έτελείωσε μέ τά δύο πρώτα
μέρη τών «Ιταλικών έντυπώσεων» τοΰ Σαρπαντιε,τάς όποία; ή Στρατιωτική ορχήστρα πέρισυ είχε παίξη έξ όλοκλήρου. Εις τό πρώτον
μερο; δ κ. Αυγερινός κα! εις τό δεύτερον δ κ.
I αϊδεμβεργερ απέδωσαν τά sola τέλεια
*

Τρεις έσπεριδε; έδόθησαν ύπό τών παρεπιδημούντων Ι’ώσσων. Είς τό Βασ. θέατρον ή
Ι'ωσσΐ; χορεύτρια κ. Ξενία Βερεσίνσκη έδωσε
χορομουσικήν προεσπερίδα. Έκ τών χορών,
διεκρίθη είς τάν Θάνατον τού κύκνου' τοΰ
ΣαΙνς Σάνς κα! ώ; ’ Αρλεκίνοι. Λυγίκορμος κα!
εΰπετής έχόρευσε μέ πολλήν χάριν καί έκφρασιν. Ό κ. Ν. Αυγερινός έπαιξε Τσαϊκό
φσκη, Βενιάφσκη, Ναρντίνι κα! Κράϊσλερ, δ κ.
Όρντα ετραγούδησεν romances μελοδραμάτων,
έχόρευσαν ή κ. Ολσάνσκη κα! ό κ. Μπολ·
σακώφ ένα Τσιγγάνικον κα! ένα Ουκρανικόν
χορόν κα! δ βαρύτονος κ. Ζακόβλεφ έτραγούδησε «Φάουστ».
— Εί; τό Δημ θέατρον ή έπίσης Ι’ωσσίς
χορεύτρια κ. Γφ. I αουρσκάϊα έδωσε μουσικοχορευτικήν παραστασιν. Κατόπιν είσηγήσεως περί
χορού ήν έκαμεν δ γνωστός Γάλλο: δήμιογραφος κ. Ρώσσης (Άρμάνδος Φλορεάλ,) έχορευθησαν καλλιτεχνικοί χοροί, ή κόμησσα
Δραγάνιτς-Βεράντζιο έψαλε έν οίς κα! τήν
αριαν τών «Παληάτσων» κα! δ κ. Ζακαρίνι
έπαιξε βιολοντσέλλο.
— Έν συναυλία ήν έδωσεν ή έλληνορωσσική ’Αδελφότης υπέρ τών απόρων Ι’ώσσων
έλαδον μέρος ή κ. Εοροντσόβα (άσμα), τά
χορευτικόν ζεύγος Όλσάνσκη— Μπολσακώφ,
ή δ. Αεμπετιέφ ή όποία έπαιξε πιάνο μέ πολ
λήν ευχέρειαν άλλά κα! χωρίς αίσθημα, δ
Ρώσσος τενόρο; κ. Γιακόβλιεφ καί ό κ. Κρυω
νας δστις απέδωσε καλλίτερον τήν Σλαυ'-κάν
ψυχήν άν κα! Έλλην, καί δστις έτραγούδησε
και δυο άσματα τοΰ κ. Ξάνθοπούλου.
¥
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άνεδείχθη θαυμάσιος ερμηνευτής τοϋ Σοπέν
καί τού Αίστ κατά τήν συναυλίαν του.
—π=ρα ει; δυο συναυλία; της recital
δοθείσας είς τό'Ωδείον ένεφάνισε εύρυτέραν τήν
δεξιοτεχνίαν τη; είς έκτελέσεις δύσκολους. Μέ
θερμότητα καί πάθος, μέ μπρίο έξαιρετικόν,
με τεχνοτροπίαν σπανίαν διηρμήνευσε τό Crave
τού Μπάχ καί ιδίως τού Κράϊσλερ τάς έπεξεργασίας εις άς μόνον δυνατοί καλλιτέχναι άντα
ποκρίνονται. Συνώδευεν δ κ. Γιάκομψον.
— Κατά τήν πρώτην συναυλίαν μουσικής
δωματίου τών κ.κ. Σοΰλτσε, Πινδίου καί Κωνσταντινίδου καθηγητών τοΰ Έλλην. ’Ωδείου
άπεδόθησαν δύο σονάτες τού Χορμανδοΰ Γρέ
ιγκ καί τού Βοεμού Χέντμπαλ καί έν τρίο τοΰ
I ερμανού Μπαρζιέλ μέ ακρίβειαν κα! αίσθημαΚαίτοι δ έθνικά; χαρακτήρ τών μουσουργών
δ.έφερε ένηρμονίσθησαν, οί καλλιτέχναι είς έκφρασιν άποοίοουσαν έκάστουτήν μουσικήν προ
σωπικότητα. Κατά τήν δευτέραν συναυλίαν
τό Κουαρτέττο έκ τών κ.κ. Σοΰλτσε, (α'. βιολί)
Αομπιάγκο (β. βιολί) Πρεστρώ (βιόλα) Κωνσταντινίδου (βιολοντσέλλο) κα! Πινδίου (πιά
νο) έξετέλεσε τοΰ Sjogrben τήν Σονάταν είς
mi niineur καί τοϋ Debussy έν Quatuor. Ή
προσεχής συναυλία των θά περιλάβη έργα
Μπετόβεν.
1 ό κουαρτέττο Αυκούδη Ανεσυστάθη μέ
τήν Αντικατάστασή τοϋ κ. Καζάζη διά τού κ.
Μαρσίκ καί μέ τήν σύμπραξιν τοϋ κ. Φαραντάτου. Τρεις συνθέσει; άπετέλεσαν τό πρό
γραμμα τή; πρώτη; έμφανίσεώς των. Έν κου
αρτέττο^ τού Γιάν Μπράντς Μπουις συγχρόνου
Ολλανοοϋ συνθέτου, άλλο τοΰ Μπετόβεν είς μι
μπεμόλ καί έν κουϊντέττο τοΰ Σοΰμαν. Τό πρώ
τον άπεδόθη καλλίτερα δλων. Είς τό Κουαρ
τέττο τοϋ Μπετόβεν παρετηρήθη κάποια ανο
μοιογένεια. Ή συναυλία έπανελήφθη.
— Πρό; τιμήν τών ξένων δημοσιογράφων,
τών άφιχθέντων έπ! τή έπανόδω τοΰ Βασιλέως,
έδόθη υπό τού Δήμου μουσική έσπερίς. '()
ηθοποιό; κ. Δαμάσκο; άπήγγελε ποίημα του
εί; τάν έρχομάν τοΰ Βασιλέως, αί δ. Μεσολωρά
κα! Φιλιππίδου έψαλαν Γαλλικά καί Ελλη
νικά άσματα, ή δ. Μπουρνιά απήγγειλε τόν
«Ματρόζον»,δ κ. Αυκούδη; έπαιξε τήν Berceuse
τού Φωρέ, οί μαθηταί τού Λυκείου Μεταξά
έχόρευσαν Έλλην. χορούς κα! δ θίασος Κονταράτου παρηλασε μέ τάς 'Ελλην. στρατιωτικάς στολά; τάς έν χρήσει άπό τής έπαναστάσεως μέχρι σήμερον.
~ *0 *■ θ· Γεωργίου είς τήν δοθεϊσαν συναυζ.ιαν του έδειξε έν αληθώς άξιοσημείωτον
τάλαντον έν ίλη του τή έκτάσει. Ή φωνή του,
κατάλληλος δΓ αίθουσαν δέν έβοηθήθη άπό
τήν σάλαν τοΰ Δημοτικού Θεάτρου. Έτραγούοησε 14 τραγούδια. Έκτός τής ’Απαγωγής έκ
^’υ_~εραγίου κα! τοϋ Μαγευμένου αυλού τού
Μόζαρτ πολλάκις άκουσθέντων έν Άθήναις,
καί μελωδιών έκ τοΰ ’Ελιξιρίου τοΰ έρωτος, τής
Μανάν, Αοέγκριν (Αποχαιρετισμός τής γ’. πράξεως) κα! «Άϊντά;» έτραγούδησε—κα! ήτο τό

πλέον ένδιαφέρον μέρος τοΰ προγράμματος—
τέσσαρα άσματα τοΰ Σοΰμπερτ καί τέσσαρα
τού Ρ. Στράους. Τά έτραγούδησε καλλίτερα
δλων, ίσως διότι ήσαν Γερμανικά κα! είνε πε
ρισσότερον προσο (Λειωμένος εις τήν Γερμανι
κήν σχολήν τής μουσικής κα! άπέδωσε πιστώ; τό πνεύμα τών συνθετών. Ήρεσε πολύ
έκ τών πρώτων τό Am Meere κα! τό παιγνιώ
δες Die Forelle είς δέ τών δευτέρων τό Je
cache mon bonheur καί ή λεπτοτάτη Serenade,
Μέ τά τραγούδια αύτά έδειξεν δτι εί; τάς χα
μηλές νότες είναι άριστο;. Ό κ. Φαραντάτος,
δστις συνώδευε τάν κ. Γεωργίου έπαιξε τήν
Bourree τού Μπάχ καί τήν τρίτην Μπαλάνταν
τού Σοπέν.
—Κατά τήν άποχαιρετιστήριον συναυλίαντου
δ κ. Αυγερινός έπαιξεν έκλεκτάς συνθέσεις τών
Μπάχ, Κράϊσλερ, Τσαϊκόφσκη, συνοοευόμενος
ύπό τή; κ. Καμίνσκη. Μετά τού κ. Φρήμαν,
έπαιξε τήν Σονάταν τού Βίνγκλερ. Δυνατός εις
δεξιοτεχνίαν καί έκφρασιν. Τά παίξιμόν του πε
ριορίζεται είς έργα κλασικά. Διά τούτο άπέ
δώσε τελείως τήν «Τζιακόνα» τού Μπάχ.
- Ή έπί διετίαν τελειοποιηθείσα εν ΙΙα
ρισίοις ένθα και έλαβε μέρος κα! εις συναυλίας,
δ. Λίζα Δαλεζίου, έτραγούδησε μέ πολλήν έπι
τυχίανέκλεκτά άσματα, έν οί; κα! ανέκδοτα
Έλλ. τραγούδια τών Σπάθη καί Ραβέλ. Τής
συναυλία; μετέσχε ή παρεπιδημούσα Ρουμάνι;
πιανίστρια κ. Κωνσταντία Γεωργιάδόυ.
— 'Η πρώτη συναυλία μουσικής δωματίου
τών κ. κ. Αυκούδη Φαραντάτου άπετελείτο άπό
δύο Σονάτες, μίαν τού I.ekeu εί; σόλ καί άλ λην τοΰ Στράου; είς μ! μπεμόλ. Άπέδωκαν
καί τάς δύο δεξιώτατα.
—'Γπό τήν προστασίαν τής ΙΙριγκηπίσης
’Αναστασία; έδόθη εί; τά Δημοτικόν θέατρον
εορτή, οργανωθείσα ύπό τή; ένώσεω; Χομοταγών έπί τή Έθν. άποκαταστάσει. Ό βαρύ
τονο; κ. Πρεδάρης έτραγούδησε ΙΙαληάτου;
και τάν Γέρο Δήμον, ή κ. Ρεβέκκα (Βάλτετσιώτου) έτραγούδησε τής «Καπέλλα; τό νερό»
τού Σαμάρα, το «Κέντημά της τοΰ «Σακελ
λαρίδου, τήν «Ζωή» τού κ. X. Ααμπαλέτ καί
«Εσένα π’ αγάπησα» τοΰ κ. Ξανθοπούλου.Τό
ώραιότερον μέρος τού προγράμματος ήτο ή
δυωδία τής «Περουζέ» ήν έτραγούδησαν δ κ
Πρεδάρης καί ή κ. Ρεβέκκα. Ό κ. Δεστούνης
Απήγγειλε τή «Χάρι τού Βαστληά» τού κ. Πολέμη κα! τήν «Καρδιά τής μάνας» τοΰ Ρι
σπέν, κατά διασκευήν. Ή χορωδία τοϋ «Πει
ραϊκοϋ Συνδέσμου» έψαλε θούρια, έν οίς καί
τό ύπό τού κ. Κ. Βλαχοπούλου έν τή έξορία
συντεθέν «Ό στρατό; τού Βασιληά». Τήν
συναυλίαν έτίμησαν οί Πρίγκηπες.
—ΊΙ πρώτη έφετεινή συναυλία τής ’Αθη
ναϊκή; Μανδολινάτας είχε πανηγυρικόν χαρα
κτήρα έπ! τή έπανόδω τού Βασιλέως, τιμηθείσα διά τής παρουσία; τών πριγκήπων καί τού

Διαδόχου τή; Ρουμανίας. Ή ορχήστρα έπαιξε
καί άλλοτε έκτελεσθέντα ύπ’αύτής έργα, διακριθείσα εί; τό Μενουέττο τής Μανάν κα! τού;
Τευτοτσιγγάνους τής «Σαπφούς».'Η δ. Λώλου
τελειόφοιτος έπαιξεν έπί μανδολίνου έπιτυχώς
τό «Ερωτικόν άσμα» τοϋ Μυνιέ καί ή δ. Στερογιάννη εκτάκτως καλά τό Ζιγενερβάϊζεν τού
Σαραζάτε. Τό άλλο μέρος, τό και κυριώτερον
ώς έπίκαιρον, ήιο τό ωδικόν. Ή κ. Ε. Γιαννάρου έτραγούδησε τήν προσευχήν τής Τό
σκας, πολύ καλλίτερα τό Σ' αγαπώ τοΰ Γκρήγκ
καί δύο δημώδη τή συνοδεία ορχήστρας. Ή
χορωδία έψαλε δύο θούρια διά τόν Βασιλέα
τοΰ κ. Λάβδα, «Καλώς μά; ήλθε;» έπ! στίχων
τοΰ κ Καραβία, λίαν έπιτυχές καί δ «Κωνσταν
τίνος» έπί στίχων τοΰ κ. Βουτερίδου, δστις καί
Απήγγειλε προηγουμένως μακράν 'Ωδήν εί;
τάν Βασιλέα ήτις περιείχε στίχους ήκιστα
ποιητικού; είς έκφρασιν κα! ρυθμόν.
— ΙΙρίν έπιστρέψη είς Εύρώπην μετά διετή
ένταΰθα διαμονήν δ κ. Κλέων Τριανταφύλλου,
δ γνωστότατος ντιζέρ Attic έδωσεν άποχαιρε
τιστήριον συναυλίαν. Αύτοσυνοδεύων τά έργα
άπήγγειλεν μελωδικώ; ή έτραγούδησεν έμμέ
τρως τραγουδάκια χαριτωμένα, εύτράπελα κα!
αισθηματικά, τά περισσότερα ίδικής του έμ
πνεύσεως. Τό Τρελλό τραγούδι, ή «Κυριακή »
ή «Μοδιστροΰλα», τό «Δέν μ' αρέσει» μέ νέα
τετράστιχα, ήρεσαν πολύ. Έτραγούδησε καί δύο
τραγούδια τού Σκανδιναυοΰ ποιητοϋ Habsen
«Τωμί.-.ψωμί I» άρκετά συγκινητικόν, κα!
«Ίψεν...Ίψεν !...» Τό τελευταίον Χορβηγιστί.
'Ο Attic δέν έτραγούδισε καλλίτερα άπό άλ
λοτε, έσφύριξε δμως τελειότερα. Είς τό άπλοΰν
σφύριγμα ήκούετο ώ; φλάουτο, εις δέ τό διπλούν είνε Ασυναγώνιστος. Ό κ. Α. Φωκά;
Απήγγειλε Γαλλιστί, ή κ. Ζερβού Απήγγειλε
δύο ποιήματα τού κ Τριανταφύλλου μέ μου
σικήν ύπόκρουσιν -τά «Χριστούγενα στά ξένα»
καί τήν «Βροχήν·. Ό κ. Μίκης Βουτσινά;
(Δέλφη;) έτραγούδησε τρία ίδικής του έμπνεύσεως τραγουδάκια, ή αδελφή τού κ. Τριανταφύλλου έτραγούδησε «Μπατερφλάϊ» καί
«Χόρμαν».
— Τό ζεύγος Βλαστάρη έδωσε τήν έτησίαν
συναυλίαν του. Ή κ. Βλαστάρη έπαιξε μέ τε
χνικόν μηχανισμόν Σοπέν, Αίστ καί Ραχμανίνωφ, δ δε κ. Βλαστάρη; έτραγούδησε τεμάχια
μελοδραμάτων, έν οίς καί «Κουρέα τής Σεβίλ
λης > κατ' ίδιον τρόπον καί δύο Ελληνικά τρα
γούδια τών κ. κ. Ξανθοπούλου κα! Ί’αρούδα.
Σενέπραξεν ή τελειόφοιτος τού άσματος δ. Μαρ
γαρίτα 1'κήτ.
— Οί μουσικοί μας ήρχισαν τά; περιοδεία;
Ό κ. Μπουστιντούϊ έδωσε συναυλίας εί;
Πειραιά κα! Βόλον. Αί δεσπ Φιλιππίδου καί
Γεράκη είς Πάτρα:. Είνε πολύ εύχάρισ-.ον
ξ-.ι θά Αρχίσουν οϋτω νά μορφώνουνται μου
σικώς καί αί έπαρχίαι.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΜΗΝΩΝ
’Ηλθε !— Ό φιλότεχνος πρίγκηψ. — *Ο εορτα
σμός τής έκατονταετηρίδος. — Τό Άριστείον, — Αί
ακτίνες X είς τήν ζωγραφικήν. — Ή ηθική είς τόν
κινηματογράφον. — Welte— Mignon. — Ή μου
σική τών κέντρων.— Δημοσιογραφικόν φβινό.τωρον.
— Ή ανύπαρκτος Λέσχη.
ΣΤΟΡΙΚΗ θά μένη είς τά χρονικά
τών ’Αθηνών ή 6η Δεκεμβρίου, καθ’
ήν έν έξάλλω συναγερμό) δ λαός ύπεδέχθι. μέ ανοικτάς αγκόλας, δακρύων έκ
συγκινήσεως, τό λατρευτόν του Βασι
λέα, άπό τοΰ οποίου βίςι έχωρίσθη.
Έπί τρία καί ήμισυ 8τη ένοστάλγει ό
Βασιλεύ; τόν λαόν του καί ό λαός
όραματίζετο τόν Βασιλέα του. Καί δ
ταν επέστη ή στιγμή τής Δικαιοσύ
νης δπως έπιστρέψη εϊς τόν Θρόνον
ό Μάρτυς Ήγεμών, ή πόλις δλη άπετελεσεν gva παιβνα νικητήριου, καί οί παλ
μοί ολοι ήνώθησαν είς μίαν τεραστίαν άνακραυγην : «ΊΙλθε!» Πόσους δέν περικλείει ή
σύντομος αύτή λέξις πόνους καί χαράς πόσας !

ορίων τοΰ Κράτους, αποτελεί τόν περιφανέσιερον εορτασμόν διά τή; ίκανοποιήσεω; τών
εθνικών δικαίων έν εύρυτάτη άκτΐνι. Είνε έν
τουτοις ίσως καιρό; νά διοργανωθή μία μεγάλη
καλλιτεχνική έκθεσις, περιλαμβάνουσα τά καλ
λίτερα έκ τών υπαρχόντων έν Ελλάδι έργων
Έλλή'ων καλλιτεχνών ϊνα καταδειχθή ή πρόο
δος τών Τεχνών καί δοθή έπίσης μία μεγάλη
μουσική συναυλία είς ήν νιι λάβουν μέρος δλοι
οί έν Άθήναις μουσικοί, έκτελοΰντες έλλη.ικός
συνθέσεις κατά χρονολογικήν σειράν. Έπ’εύ
καιρό/ δέ τή; ΚΕ'. Μαρτίου νά συγκροτηθή
διά Νόμου ειδική έπιτροπή, ήτις νά παρασκευάση πληρη Βιβλιογραφίαν τών Ελληνιστί
έκδοθέντων ή ύπό Ελλήνων εί; ξένας γλώσσας
βιβλίων ήτις όχι μόνον Οά άποβή κάτοπτρον
τή; πνευματικής κινήσεως εϊς διάστημά ένός
αίώνος, άλλά θά κ ιταστή καί τό απαραίτητον
βοήθημα εϊς πάντας τοΰ; εϊς τά γράμματα καί
τα; επιστήμας ασχολούμενους, καθιΐις καί εί;
τ ΰς μελετητάς τοΰ εθνικού βίου καί τής Κρα
τικής λειτουργίας. Έκτο; τή; τιμητική; έπι ή
*
μου’Επιτροπή;, εΐνε τή; Κυβερνήσει»; καθήκον
Ό διανοούμενος κόσμος έπανεΰρε τόν ’Υψη νά μεριμνήση περί ένός τοιουτου έργου, το
λόν προστάτην τών Γραμμάτων καί Τεχνών, τόν όποιον βέβαια δέν πρέπει νιι περιμ νωμεν ούτε
φιλότεχνον Πρίγκηπα Νικόλαον, τοΰ οποίου τό άπό τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, Ανεπαρκή
ένδιαφέρον διά τήν πνευματικήν κίνησιν έξε ·
πάντως, ούτε άπό τήν εμπορικήν έπιχείρησιν,
δηλώθη πάντοτε ζωηρότατα.
καί ταύιην άνίσχυρον ϊνα άντεπες λθη ε’ς μεΌταν ηύτύχησα πρό τίνος νά συνομιλήσω γάλας δαπάνα;. Πολυμελής επιτροπή πρέπει νά
μετά τής Α. Ύψ. έπί μακράν, έξετίμησα τόν ει κατάρτιση τό υλικόν, νιι τό ταξινομήση καί διά
λικρινή πόθον δπως καταστή ένήμερος τής έν έπιχορηγήσεω; τοΰ Κράτους νά έκτυπωθή τό
Ελλάδι φιλολογικής καί καλλιτεχνικής κινήσεως ΒιβλιογραφικόνΆρχεϊ >ν τή; πρώτης εκατονταε
κατα τήν απουσίαν του καί δώση νέαν ζωήν είς τίας, συνεχιζόμενων άνά πάσαν δεκαετίαν έν
αυτήν. ΊΙ ’Εθνική Πινακοθήκη, ή Εταιρεία τώ μέλλοντι.
τών Θεατρικών Συγγραφέων, ή ’Αρχαιολογική
*
Εταιρεία άνακτώσι τόν Επίτιμον αυτών Σύμ
Τό Άριστείον άπενεμήθη -φέιο; εϊς πεζοβουλον. Μετά τή; χαρακτηριζούσης αυτόν συμ γράιρον. Δόξα σοι ό Θεό; ποΰ ήβουλήθη ουνιέπαθούς λεπτότητος θά εύδοκήση νά προΐσταται ναι ό κ. Δροσίνης, οστις είχε πάθη ποιητομαπάσης εύγενοΰς έκδηλώσεως τοϋ Καλού, τού νίαν. Ό νέο; Άρισιεύ; επανέρχεται εί; τήν φι
οποίου άπό φύσεως καί άπό μορφώοεως εΐνε λολογικήν ζωήν, έξ ή; είχεν άποουρθή, άφωό ‘Εκλεκτός μύστης.
σιωθεΐς εις τήν λατρείαν τή; θρησκείας. Ό μετά
*
τοΰ ΙΙαπαδιαμάντη αποτελών ξυνωρίδα, πολλάς
’Ολίγος χρόνο; μάς χωρίζει άπό τής 25 έχων τάς ομοιότητας, είς τό συγγραφικόν ύφος,
Μαρτίου καί ούδεμ'α έργασία γίνεται διά τόν τήν πρωτοτυπίαν τών θεμάτων, τήν θρήσκοεορτασμόν αυτής Ούτε ή κεντρική Έπιτροπή ληψίαν, τήν ιδιορρυθμίαν τής ζωής, τήν αύτήν
δεν κατηρτίσθη άκόμη. ΊΙ Εκατοστή έπέτειος πατρίδα, είς ταπεινοφροσύνην καί αγαθότητα
τής 'Εθνεγερσία;, ήτι; έπρεπε νιι δοτήση άπό Αλέξανδρο; Μωραϊτίδης ό σχεδόν λησμονημέ
άκρου εϊς ακρον τήν Ελλάδα, ώς τήν έδόνησε νο; τιμάται έπαξίω; τή; λογοτεχνική; του αξίας
τό καρυοφύλλι τών Άρμοτωλών, δέν θά έχη καί ή βράβευσίς του θά γίνη Αφορμή δπω;
καμμίαν εξαιρετικήν λαμπρότητα. Άλλ’ αν ό γίνη γνωστός εί; εύρύτερον κύκλον ό μετριόπανηγυρισμός, ώς έκ τοιν πολεμικών γεγονότων φρων συγγραφεεύ; τής «Καδένας» καί τής
δέν παρεσκευάσθη, ώ; έπρεπε άπό έ ών, ή άχρι«Άρφανούλας».
βώς ένεκα τών γεγονότων αυτών έπαύξησις τών
Ό κ. Μωραϊτίδης μά; ήνοιξε πρώτο; νέους
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ορίζοντας μέ τά; νησιωτικός ηθογραφίας του.
"Υφος άπέριττον, άπεικόνισις πιστή καί ζωηρά
τής Έλλ. ζωής, γλώσσα ομαλή καί ρέουσα.
"Οπως εΐνε ό άνθρωπος, είνε καί δ συγγρα
φεύς. Συμπαθής, άφοσιωμένο; εϊς τά θεία,
απλούς. Καί ήτο πάντοτε τοιοϋτο:. Τόν ένθυμούμαι ώ; καθηγητήν μου, μέ πόσην εύγένε.αν,
ηρεμίαν μά; έδίδασκε. Τόν έθεωροΰμεν ώς
συμμαθητήν. Διά τόν Μωραϊτίδην ή επίσημος
τελετή τής Απονομής τοΰ Αριστείου είμαι βέ
βαιος δτι θά είναι έξ δλη; του τή; ζωή; ή
πλέον στενόχωρος ημέρα !
•
Δέν ύπάρ/ει διαγνωστική μόνον εί; τήν πα
θολογίαν, Αλλά καί ή ζωγραφική είχεν ανάγκην
ίατροϋ διά νά διαπιστοΰται ή παλαιότης καί
γνήσιό της ένός πίνακος. Καί ό Ιατρός εύρέθη.
Είνε ό Γάλλο; δόκτωρ Άνδρέας Σερόν, δστις
κατ’ άνακοίνωσίν του εϊς τήν Γαλλικήν 'Ακα
δημίαν τών Επιστημών έφήρμοσε τήν ραδιο
γραφίαν δια τών ακτινών X επι σειρά; πα
λαιών εικόνων τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου καί
άλλων νεωτέρας τέχνης. Εί; τος φωτογραφία;
άς έλαβ°, αί μέν παλαιοί είκόνε; Αποδίδονται
μάλλον ευδιάκριτοι; ένώ αί νέαι είναι αδύνατον
να Αναγνωριστούν. Έπίσης είς παλαιός εικόνας
έπί τή; οθόνη; τών οποίων έζωγραφήθησαν
μεταγειεστέρω; άλλαι, διά τή: ραδιογραφία;
παρουσιάσθη καθαρωτάτη ή παλαιά εϊκών ύπό
τά έξαφανισθέντα χρώματα τής νε’ας. Οΰτω,
λύεται έν μέγα πρόβλημα, τής γνησιότητος τών
εικόνων. Πόσα πλαστά έργα υπό Απατεώνων
δέν έπωλήθησαν εϊς Μουσεία, καί ποσάκις οί
έμπειρογνώμονες δέν ήπατήθησαν ! 'Π φυσική
έξήγησι; τοΰ φαινομένου είνε άπλουστάτη. Οί
παλαιοί ζωγράφοι μεταχειρίζοντο κυρίως μεταλ
λικά χρώματα, τά όποια σταματούν τάς ακτΐνας X, ένφ οί νέοι μεταχειρίζονται φυτικά χρώ
ματα, τά όποια διαπεροϋν αί Ακτίνες.
*
Έν ’Ιταλία έξεδόθη Β. Δ. δι’ οΰ κατηρτί
σθη έπιτροπή ελέγχου τών κινηματογραφικών
ταινιών, ει; ήν θά συμπαρεδρεύη μία μήτηρ,
ήτις θά έξελέγχη κατά πόσον είνε ηθικοί αί διά
πρώτην φοράν προβαλλόμενοι ταινίαι. Τό μέτρον είτε άξιον μιμήσεως καί διά τήν Ελλάδα,
δπου ό κινηματογράφος ανέλαβε νά διδάξη δλα
τά κακουργήματα, τά οικογενειακά σκάνδαλα,
τάς αθλιότητας ει; τού; θεατά;, τών οποίων τά
τρία τέταρτα αποτελεί ή νεαρά ηλικία. ΊΙ
Αστυνομία κάποιε συνεκινήθη κάτι ήθέλησε
νά προστατεύση τήν κοινωνίαν, ή; ύπουλος
έχθρύς κατέστη υ κινηματογράφος, άλλ' άνευ
πρακτικού Αποτελέσματος."Ηδη συνέστησε μόνον
δπω; εϊς τοΰ; παΐδας κάτω τών 16 έτών Απαγορευθή ή είσοδος όσάκις Αναπαρίστανται εγ
κλήματα καί έρωτικαί περιπέτειαι.
*
Διά πρώτην φοράν έν Ελλάδι ήκούσθη τό
αύτόματον μουσικόν δργανον Βέλτε-Μινιόν.
Ένεφανίσθη πρό δεκαετίας-Γερμανική τελειοποίησις, Ανώτερα πιανόλας καί φωνόλας-άλλ’

ένεκα τοΰ πολέμου δέν διεδόθη επαρκώ;. Τό
κυριώτερον πλεονέκτημα είνε δτι αποδίδει καθαρώτατα τοΰ; τόνους, τόσον καθαρά, ώστε ό
διευθυντής τοΰ Ωδείου τής Λειψίας άπό τό
παραπλεύρως δωμάτιον εννοούσε τίνος παίξιμον
ήτο κάθε τεμάχιον. Αί συναυλίαι άς δΓ αύτοΰ
έδωσε ό Μουσικός οίκος Καζάζη ήσαν αληθινή
άπόλαυσις. ’Ακούει τις τού; μεγαλειτέρους μου
σουργούς άπό τού; διασημοτέρους εκτελεστά;,
μέ δλίγα έξοδα, συχνότατα, καί τό σπουδαιό
τερου δτι λείπουν αί έμφανίσει; τών έκτελεστών
καί τά χειροκροτήματα. Θά εΐνε πολύ ένδια
φέρον νά άκούση τις τό ίδιο τεμάχιον άπό δύο
διαφόρου; εκτελεστός παίζόμενου.
¥

Ό Διευθυντής τής Αστυνομία; άπηγόρευσε
τήν εϊς τά εστιατόρια καί ζυθοπωλεία ανάκρου
ση· άνευ λόγου τοΰ Έθν.ύμνου, συνέστησε δέ εϊς
τοΰ; έχοντας ορχήστρας διειθυντάς δημοσίων
κέντρων δπω; τά ήμισυ τών έκτελουμένων μου
σικών τεμαχίων είνε Ελληνικά καί κυρίως δη
μοτικά άσματα. Είνε ή πρώτη φορά καθ’ ήν
ή Αστυνομία έπεμβαίνει εϊς τήν δικαιοδοσίαν
τή; αουσικής. Ήτο Ανάγκη καί αύτό νιι γίνη
θά εί’ιιεθ ι δ’εύγνώμονε; έάν έπροστάτευε καί τήν
δημοσίαν αισθητικήν άπαγορεύουσα καί τήν πλα
νόδιον μουσικήν, τήν καταβασανίζουσαν τούς
άστού; μέ τάς Αφορήτου; παραφωνίας. Γυύλάχιστον τά κοσμικοί κέντρα πρέπει να Απαλλα
γούν Από τά πρώιμα Ασθματικά ξεφωνητά
καί τάς αιωνίους λατέρνας. . .
★

Απαράλλακτα δπω; τά φθινοπωρινά φύλλα
πίπτουν τό έν μετά τό άλλο ώχρα καί μαραμένα,
έτσι έφυλλορόησαν εντός έβδομάδος δέκα Αθη
ναϊκά ημερήσια φύλλα, τό έν μετά τό άλλο άπό
τήν αύτήν νόσον, τόν μαρασμόν της κυκλοφορίας
καί τήν έλλειψιν ενέσεων έκ τοΰ Δημοσίου τα
μείου, μόλις τό πολιτικόν κόμμα εις ΰ όλοψυχως άνήκον, έξέπεσε τή; Αρχής. Είς Ιπιμνημόσυνον Αναγράφομεν τά ύνόματά των κατ αλ
φαβητικήν τάξιν : Άκρόπολις, Άμυνα, Ανα
τολή, Άστήρ, Βαλκανικός Ταχυδρόμος, Δύναμις, Καιροί, Νέα 'Ελλάς, Νεολόγος, Σημαία. Έξ αύτών πρέπει να τονισθή δτι δύο
ήσαν αΐ άρχαιότεραι, αί όποΐαι πολλάκι; Αν
τέστησαν εϊς τού; κινδύνους της διακοπή;. Οί
«Καιροί» καί ή «Άκρόπολις».
¥

Έπί τή έπανόδω τοΰ Βασιλέω; Αφικοντο
εϊς Αθήνα; δέκα πέντε ξένοι ανταποκριταΐ γνω
στοτάτων εφημερίδων, μετά ’Οδύσσειαν εϊς άδυσώπητον τυφώνα όφειλομένην. II Δημοτική
Αρχή τού; έπεριποιήθη δσον ητο δυνατόν,
Αλλά παρετηρήθη έπί τή εύκαιρίφ αύτή μία ση
μαντική έλλειψις έν Άθήναις, μια; Λέσχη; των
Ανθρώπων των Γραμμάτων καί Τεχνών, ηιις
Οά ήτο άρμοδιοτέρα νά φιλοξενήση τού; ξέ
νου; δημοσιογράφους.
"Ολοι οί έπαγγελματίαι έχουν τά σωματεία
των, πολλαχώς εξυπηρετούντο, ύλικώς καί ηθι
κώς, τούς Αποτελοΰντας αύτά. Μόνον οί άνθρω73
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ποι τοϋ πνεύματος, οί δυναμβνοί ώςέχ τής μορφώσεώς ίων νά έπιδράσωσι έτί τής δλης κοινωνικής κατασιάσεω; επ’άγαθώ, στερούνται μιά;
στέγης, ενός έντευζτηρ.ου, μιά; ένώσεως, όχι ειδιχοϋ κλάδου, αλλα γενικώς συγγραφέων καί
καλλιτεχνών, της όποιας τμήματα ήδυναντο νά
άποτελέσουν αί υφιστάμενοι σήμερον καί φυτοζωοϋσαι φιλολογικοί καί χαλλιτεχνικαί'Εταιρεΐαι.
1 οιοϋτον ίδρυμα, ένισχυόμενον οίκονομικώς
υπο τοΰ Κράτους όχι μόνον θά έβελτίωνε τήν
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θέσιν τών πνευματικώς εργαζομένων, άλλά καί
γενικωτέραν θα είχε σημασίαν, διότι θά έδιδε
γενναίαν ώθησιν είς τήν κίνησιν τής πόλεως
καί εΰ-τρεπώ; θά άντιπροσώπευεν αυτήν έναντι
τών ξένων, όσοι έχουν αποστολήν νά εκθέτουν
τάς εντυπώσεις των ώ; δημοσιογράφοι ή ώς
συγγραφείς ή έρχονται νά δείξουν τήν καλ λιτεχνικήν των ιδιοφυίαν. "Ας έλπισωμεν οτι
ή νέα Κυβέρνησις θά σκεφθή καί διά τό ζήτημα
τοϋτο.
ΔΑΦΝΙΣ

ΤΑ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Θίασος 'Ωδείου

"ΑΙ Γυναίκες μας,, τοΰ Γερμανού Μύλλερ,
πεντάπρακτος κωμωδία, κατά μετάφρασιν τοΰ
κ. Σ. Μαρκελλου. Κοινωνικού ένδιαφέροντος
ίργον. Σκηναί εύφυεΐς, ιδίως ή πλαστή έμφά
νισις ενός πρακτορος μικροΰποθέσεων ώς μιστικοσυμβούλου, περί ήν πλέκεται τδ έργο,.Τδ
πρόσωπον αύτό ύπεδύθη μέ τήν συνήθη έπι
τυχίαν του δ κ. Κοντογιάννης. Πολύ καλή ή
δ. 2.. Κανελλοπούλου (Χέλα Βέρη) ώς σύζυγος
ένδς είσοδηματίου.
Διά πρώτην φοράν έπαίχθη έν Έλλάδι ή
τραγική τριλογία τού Γκριλπάρστερ, τδ “Χρυ
σοϋν Δέρας,,. Τδ α’. μέρος,δ «Ξένος», ε’νε μο
νόπρακτος τραγωδία, τδ β' ο! «Άργοναΰται»
τετράπρακτο: είς 8 εικόνας. Τδ τρίτον ή «Μή
δεια» θά παιχθή άργότερον. Τά δύο πρώτα
μέρη έπαίχθησαν μαζή, κατά μετάφρασιν τού
κ. Ν. Οικονόμου καϊ σκηνοθεσίαν τοΰ κ. Θ.
Οικονόμου. Τήν έμφάνισίν τοΰ ωραίου έργου,
αγνώστου παραδόξως παρ’ ήμιν, όφείλομεν είς
τήν πρωταγωνίστριαν δ. Κοτσάλη, ήτις έκό
μισε τδ κείμενον έκ Παρισίων. Είς τήν τριλο
γίαν τδ κύριον πρόσωπον είνε ή Μήδεια,' δ ύπέροχος αύτός γυναικείος τύπος τής αρχαίας
τραγωδίας, σ,ένος — είς τδ α' μέρος — είνε δ
“Ελλην Φρίξος δν φονεύει έλθόντα εϊς ΚολΧ’^α , ^*σ*λεύς Αίήτης καί λαμβάνει τδ χρυσούν δέρας, ένω ή κόρη του Μήδεια ποομαν ·
τεύει κακά. Είς τδ 6' μέρος, ’Αργοναύτα; έρ
χονται ύπδ τήν ήγεσίαν τοΰ Ίάσωνος διά νά
έπανακτήσουν τδ δέρας.
Ό Τάσων σαγηνεύεται άπδ τήν Μήδειαν,
τήν άγαπά καί εκείνη αποχωρίζεται τοΰ πα ■
τΡ0« της διά νά άκολουθήση τδν Τάσωνα. Αύ·
τή είνε ή γενική γραμμή τοΰ μύθου, έφ’ ής δ
συγγραφεύς έγραψε δυνατά; καϊ δραματικό
τάτας σκηνάς. Ω; Μήδεια ή δ. Κοτσάλη,
είχε στιγμάς δντως καλλιτεχνικά;. Μετά τήν
δ. Κοτοπούλη είνε ή μόνη ήτις δύναται νά διερμηνεύυη ρόλον τραγωδού. ΙΙαρετηρήθη δέ
δτι ή διαμονή της είς ΙΙαρισίους τήν ωφέλησε.
Παρητήθη μερικών ύπερβολών ε’νε φυσικωτέρα καί είς τάς κινήσεις καί είς τήν φωνήν.
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Ό κ. Ροντήρης ώς Φρίξος έπαιξε μέ πολύ
πάθος καϊ μέ δύναμιν δλονέν γίνεται καλλίτε
ρος. 'Ο κ. Δεστούνης ώς Τάσων καί δ κ. Παπα
χρήστος ώς Αίήτης πολύ καλοί. Εύοίωνος ή
διά πρώτην φοράν έμφάνισις τής δ. X. Ρηγοπούλου είς τδ πρόσωπον τής ακολούθου τής
Μηδείας Περιττής, διαψεύσασα τδ δνομα τοΰ
ρόλου της.
Τδ “ Φρενοκομεΐον,,. Κωμωδία τοΰ Γερ
μανού Κ. Λάουφς, κατά διασκευήν ύπδ τής
A. Β. Ύψ. τοΰ πρίγκηπος Νικολάου. Πλήρης
κωμικωτάτων σκηνών, ών ήρως γίνεται ένας
περίεργος τύπος, δστις έκλαμβάνει δλους ώ;
τρελλούς. Τδ έργον πολύ διασκεδαστικόν, ή
ρεσε πολύ, συνετέλεσε δ’ είς τούτο ή έπιτυχής
διασκευή.

Θίασος “ Εταιρείας Έλλ. Θεάτρου,,
‘■'Ιωάννης ό 3ος„ τρίπρακτος κωμωδία
τοΰ Σασά Γκιτρύ, πλήρης κωμικών έπεισοδίων, έπιτυχώς διασκευασθείσα είς τά καθ’ ήμάς. Έξυπνον έργον καί πρωτότυπον. Παίζε
ται κατά τδ ήμισυ έπί σκηνής καί κατά τδ ήμισυ είς τήν πλατείαν. Θέατρον έπί θεάτρου.
Ό συγγραφεύς δστις είναι καί ήθοποιδς έδανείσθη τήν ύπόθεσιν άπδ τήν μποεμικήν ζωήν
τών συναδέλφων του, ών τήν έπιπσλαιότητα
έγελοιογράφησε. Α: κωμικώτεραι σκηναί ε’νε
αί στιχομυθίαι μεταξύ τών ήθοποιών άπδ έ ■
νδς θεωρείου και τών έπί σκηνής. Έπαίχθη
συνολικώς πολύ καλά.
“ Ή άριστοκρατία τοΰ πλούιου,, δράμα
τοΰ Γάλλου ’Ακαδημαϊκού Φάμπρ κατά μετά
φρασιν τοΰ κ. Δαραλέξη. Συγκινητικόν, πα
λαιού τύπου, διά τάς λαϊκά; τάξεις προωρισμέ
νον. Μυθιστορηματική συρραφή, άτεχνος έν
πολλοί;. Δέν προεκάλεσε τδ ένδιαφέρον, ούτε
έπαίχθη καλά, έκτδς τής κ. Μουστάκα είς τήν
σκηνήν τής άποκαλύψιω; είς τήν Β' πράξιν.
Καί μία εσπέρα μονόπρακτων, έξ ών τά δύο
νέα δραματάκια νεαρών συγγραφέων, τδ πρώ
τον έμφανιζομένων, τδ «Κλουβί» τοΰ κ. ΙΙεσνεκίδου καί «Ά; χωρισθοΰμε» τοΰ υίοΰ τοΰ κ.
Τσοκοπούλου. Άμφότερα σύγχρονα στρεφόμενα

περί τήν άγάπην κα’. τήν πάλην μεταξύ συζυ
γικών δεσμών καί έρωτος. Τδ πρώτον πολύ άνώτερον,ψυχολογημένον άρκετά, μέ ώραίον διά
λογον καί μέ λύσιν ήτις έξελίσσεται μέ πολλήν
λεπτότητα. "Ενας ζωγράφος άγαπά τήν προγο
νήν του. Καί διά νά μή έπέλθη καταστροφή
φεύγει άπδ τδ σπίτι - τδ κλουβί — ένώ μητέρα
κα’. κόρη ρίπτονται θλιμένες είς τάς άγκάλας
άλλήλων, ύπδ τδν ήλίθιον γέλωτα τοΰ υπη
ρέτου.
Τδ άλλο μονόπρακτον είνε μακρδν παρά
τήν ύπόθεσίν του, ήτις είνε απλή, κοινή καί
υστερεί είς διάλογον καί πλοκήν Έγκατάλειψις
ύπδ τής συζύγου τού συζύγου, τδν όποιον δέν
άγαπά.
'Ως κατακλείς έπαίχθη τδ μονόπρακτον
δράμα τών Andre de Lordc καί Pierre Chaine
μέ τδ παράξενον τίτλον “Στό νούμερο εξ τοϋ
■ψόφιου ποντικού». "Ολα τά μονόπρακτα τοΰ
θεάτρου Γκράν Ι’κινιδλ όμοιάζουν σχεδόν. Δο
λοφονία·. μέσα στά καμπαρέ άριστοκρατών άπδ
γυναίκας έπικινδύνου; καί υπόπτου διαγωγής.
"Ενας Ρώσσος στρατηγός πνίγεται άπδ τήν
άδελφήν ένδς θύματός του ήτις άφοΰ τδν μέ
θα μεταχειρίζεται ώς βρόχον τά γάντια
της. Ή κ. Μουστάκα άνεδείχθη άληθώς υπέ
ροχος είς τδ έργον αύτό. Έπαιξε μέ δύναμιν
έ'να δυσκολώτατον ρόλον, πλήρη μεταπτώ σεων, ή μάλλον τδν έδημιούργησε καί τδν ένεσαρκώθη τέλεια. ΊΙ ύπόκρισίς της χωρίς ύπερβολάς, ύπήρξε χαριτωμένη είς τάς στιγμάς
τοΰ ένχγκαλισμοΰ, καθ' άς ύπεκρίνετο, κα’. ά
γρία δταν μετετράπη είς έκδίκησιν. Πολύ κα
λός δ κ. Αούης, έμφανίσα; ένα τύπον Ρώσσου
άρκετά χαρακτηριστικόν.
“Έρδε ! "Ερδε !„ 'Επίκαιρον έργον (;)
δχι κωμειδύλλιον, άλλά φάρσα μετ’ άσμάτων.
'II τελευταία πράξις είνε έπιθεώρησις χωρίς
πρωτοτυπίαν. Έχουν έξυπνα καί άπρόοπτα έπεισόδια αί δύο πρώται πράξεις. Θέλει δ κ.
Μωραϊτίνης νά χαρακτηρίση τήν τρέλλαν τοΰ
κόσμου έπί τή έπανόδω τοΰ Βασιλέως, χωρίς
νά τήν σατυρίζη· διά τούτο έχει πολλάς άπιθανότητας.
Είνε λυπηρόν δτι δ θίασος δστις ήρχισε μέ
τούς «Πέρσας» καί μέ σκοπόν νά συντελέση
είς τήν άνύψωσιν τοΰ θεάτρου διά διδασκα
λίας σοβαρών έργων, κατέληξεν είς βιομηχανι
κήν έπιχείρησιν διά νά συντηρητή-

'Απόλλων
“Τό γεφυράκι» λεπτή κωμωδία τού Γάλ
λου συγγραφέως Ντέ Κρουασσέ.Πρωτηγωνίστη
σαν αί δ. Κόκκου καί οί κ. κ. Παρασκευές
καί "Αλκής. 'Η Νίνα Κόκκου άνωτέρα τής
Φρόσως.
“Τό Ερωτικόν μά&ημα» παρουσιασθέν
ώς έργον τοΰ Νικοντέμι ένώ είνε κομεντί τοΰ
’Ιταλού Άλφρέδου Τεστόνι, σχεδόν άκατάλλος. 'Η ύπόθεσις ένθυμίζει τήν «Ξανθώ» τοΰ
Ρισπέν. Λεπτός κα’ έξυπνος διάλογος. Είνε έν

μάθημα ποΰ δίδεται άπδ μία γυναίκα τοΰ ήμικόσμου είς μίαν ΰπανδρον, ζητούσαν νά μάθη πώς κατακτώνται οί άνδρες. Άλλ' δ σύζυ
γος είνε κατά σύμπτωσιν έραστής τής διοασκαλίσσης καί τέλος έπανέρχεται είς τά; συζυ
γικά; άγκάλας Έπαιξαν πολύ καλά ή δ. Νίνα
Κόκκου καί δ κ. Παρασκευάς.
'Γοία μονόπρακτα τοΰ θεάτρου Γκράν Γκι
νιδλ ή «Απεργία», δ «Τυχερός σύζυγος», ή
«Βεντούζα» έπαίχθησαν έπιτυχώς. Τδ πρώτον
άρκετά συγκινητικόν, άνώτερον των άλλων.
"Ενας ιατρός πρόκειται νά έκτελέση έγχείρησιν έπί τού μικρού τέκνου ένδς έργάτου
κομμουνιστού, πάσχοντο; άπδ διφθερίτιδα.
Κατά τήν κρισιμωτέραν στιγμήν τής έγχειρήσεως τδ ήλεκτρικδν φώς σβύνει άποτόμω;, και
ή έγχείρησι; άποτυγχάνει φέρουσα τδν θάνα
τον. Είχε κηρυχθή γενική άπεργία, ό έργάτης
έβύθισε’τήν πόλιν είς τδ σκότος καί έσκότωσε
τδ παιδί του μέ τά Ιδια του χέρια...
«Ό τυχερός σύζυγος» —χαριτωμένη κωμω
δία τών ντέ Φλέρς καί Καγιαβέ—έχει έν χρήσει μίαν μέθοδον διά νά έξασφαλίση τήν πίστιν
τής γυναικός του έξουδετερώνων τδν ένα έρα
στήν δΓ άλλου Νόστιμος είνε ένας τύπος
πρακτικού Αμερικανού. Τδ τρίτον ή «Βεντού
ζα», είνε χαριτωμένη φάρσα στρεφομένη περί
έν σημάδι ποΰ άφήκε μία έρωτική δαγκωματιά,
ήτις καλύπτεται μέ δώρον έν παντατίφ.
Τελευταία παράστασις ήτο ή κωμωδία,τοϋ
Ένεκέν «Θέλω νά τδν ίδώ...» Πρόκειται πάλιν
πάλιν περί τοΰ Πάπα. Ή κωμωδία δέν έχει έν
διαφέρον.
Τδν θίασον Κόκκου διεδέχθη δ θίασος Πα
παϊωάννου, έλθών έκ Κ)πόλεως ένθα διέκοψε
τάς έκεΐ παραστάσεις ένεκα άνωτέρα; βίας, οιά
νά διακόψη τάχιστα τάς παραστάσεις του κ
έδώ ένεκα άπεργία; τών ήθοποιών του.
Έπιϋ·ε ωρήοεις

Ό νέος Παπαγάλος τοΰ 1920 είνε πολιτι
κός μέ σκηνάς έκλογικάς καί Κωνσταντινικάς. Πρωταγωνιστεί ώ; κωφός, κομπέρ δ
Πατρίκιος, κωμικώτατος. ΊΙ Βορδώνη δημιουρ
γεί ενα νέον λοϊκδν τύπον, τον Καστανάν. Θεαματικωτάτη ή κ. Άλβυ ώ; χρυσοΰν ψηφοοέλτιον. Ή Nora Ι.ού ώς Άριζονέλα πολύ καλή
χορεύουσα μετά τοΰ κ.Λάμπρου ώς καί δ μιμι
κός πέριξ μιά; καπελιέρα; χορδ; Άνθοπούλου
Μπαρκουί'λέρο.
Τδ νούμερο Μενιδιατών (Περίδου—Μηλιάδη;) μπιζάρεται.Έξυπνα δ στρατιωτικό; νό
μος κατά τοΰ...Καθεστώς, οί Βενιζελικοί ψηφο
φόροι. Αί Στρατιωτίνες, αί Νυφάδες ώραίαι
έμφανίσει; καί τδ θεαματικώτατον μπαλέττο
τών Ντεκολτέ άκόμη καλλίτερον. Ό κ. Μηλιά
δης έτραγούδησε πολύ καλά τδ τραγούδι τοΰ
μαρμαρω’μένου Βασιληά μέ ώραιοτάτην μυ
στικοπαθή ύπόκρουσιν.
Τδ finale μέ τήν στρατιωτικήν παρέλαοιν
καί έφιππον τόν Βασιλέα προκαλεί φρενίτιδα,
75
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ένώ δλο; ό θίασος ψάλλε: τδ νέον θούριον
«Στδ γυρισμό σου».
Εί; τδ «Πανόραμα» έπαίχθη νέα έπίκαιρος έπιθεώρησις, δ Άητδς» τοϋ κ. Δραγάτση.
Αί σκηναί τοϋ Βενιζελικοΰ υπουργείου, τοϋ
Παλαιού Καθεστώτος, τών χρυσών ψηφοδελ
τίων, τών Καλάνδων καί τδ φινάλε τής β'
πράξεως πολύ έπιτυχή. Τά τετράστιχα υπέρ
τοϋ Βασιλέως προκαλοϋν θύελλαν ένθουσια
σμοϋ. Λί κ. κ. Φλερύ κα’. Μπονέλλι πρωταγω
νιστοϋν.’ί»; καστανάδες δ Πρινέας καί δ Βατί
στας χαρακτηριστικοί.
ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αφιχθεί; έκ Μιλάνου ένεφανίσθη εϊς τδν
Ριγολέττον δ βαρύτονος κ. Ή λ. Οίκονομίδης,
δστις καί πάλιν θά έπιστρέψη εί; Μιλάνον
πρδς τελειοποίησιν. Καταφανής ή ωφέλεια
τής άπδ έτους έν Ιταλία διαμονής του. Ή
φωνή του απέκτησε πλάτος κα’. γλυκύτητα.
— Διά πρώτην φοράν έπαιξεν έπ’. σκηνής
ή πρδ διετίας έν συναυλία έμφανισθείσα δεσπ.
Φωτεινή Σκαραμαγκα. Τπεδύθη τήν Έλεω ·
νώραν εις τήν «Φαβορίταν» μέ πολύ θάρρος,
μέ φωνήν τεχνικήν κα’. έκφραστικήν, ήτις υ
πόσχεται πολλά διά τδ θέατρον. Ί’πελήφθη
εϊς ήθοποιιαν, ιδίως μονότονοι ήσαν αί κινή
σεις τών χειρών. Έψαλλε Γαλλιστί, ο! άλλοι

'Ελληνιστί καί δ βαρύτονος Ίταλιστί...
— Είς τδ «Έτουάλ» έδόθη ή Γαλλοελληνική έπιθεώρησις «Αί Άθήναι διασκεδάζουν»,
τών Μπουτέ καί Φαιδρού.
— Ή έμφάνισις τοΰ κ. ΙΙασχαλίδου ώς
Μεφιστοφελοϋς εϊς τδν «Φάουστ» έχαιρετίσθη
συμπαθώ;. Έπέδειξε σπάνιον μέταλλον φω
νής, ακρίβειαν κα: ώραίον παράστημα.
- Άπέθανε δ δραματικός ήθοποιδς Εύάγγελος Δελενάρδος, τής γνωστής θεατρικής οι
κογένειας. Είχε διακριθή είς τδ «Στοιχειό τοϋ
πύργου».
—Έν έκτάκτφ παραστάσει δ βαρύτονος κ.
Ξηρέλης καί ή υψίφωνος δ. Α. Κωνσταντίνου
συμπράξει τών υψιφώνων κ. κ. Βολάνη, Θεοφανοπούλου καί τοΰ κ. Βλαχοπούλου, έπαιξαν
τήν α'πράξιν τοΰ Γιγολέττου, τήν β' τοΰ «Στοιχειωμένου καραβιού» τοΰ Βάγνερ διά πρώτην
φοράν παιζομένην παρ’ ήμϊν καί τδ μονόπρα
κτον, παιχθέν καί πέρυσι κωμειδύλλιον «Μαέ
στρος» τοϋ ΙΙάερ.
— Ή δ. Κοτοπούλη φεύγει διά τήν Ιτα
λίαν, δπου θά παίξη τήν «Σκιάν» τοΰ Νίκοντέμι καίτήν « Ηλέκτραν» μετά τού ζεύγους
Μυράτ καί τής κ. Λούη.
— Ό θίασος Ένκελ παίζει εϊς Σύρον, δ τοΰ
κ. ΙΙαλαιολόγου εϊς Μιτυλήνην καί τής κ.
Χαντά εϊς Καλάμας.

Η ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Νέα θεατρικά έργα παραστάθησαν.
Έν Παρισίοις: «Σπασμένες φτεροϋγε.» τοϋ
II. Βόλφ, εις τό Βωδεβίλ, δυνατόν έργον.— Είς
τήν Comedic 1’rancaise έδόθη τδ έργον τοΰ
Μπουρ5ε« Ιποψία».— Θέατρον Antoine: Blanche
Mortc κωμωδία τοϋ Arquilliere —«ΊΙ αιχμάλω
τος» δράμα τοϋ Καρόλου Μερέ.-Είς τδ θέα
τρον « Αναγέννησις» «Ή δέσποινα τής Έφέ
σου»τοϋ Ιακώβου Ρισπέν,κωμωδία μέ ύπόκρουσιν μελοποιηθεΐσαν ύπδ τοϋ αδελφού του Τιάρ
1‘ισπέν και μέ πρωταγωνίστριαν τήν σύζυγον
τοϋ συγγραφέως. Έλήφθη ή ύπόθεσις άπδ τδν
χαρίεντα μύθον τοϋ ΙΙετρωνίου, έξ ού ένεπνεύσθη ό Ααφονταίν. Έτόνισεν δ συγγραφεύς τήν
φιλοσοφικήν έννοιαν τής παραβολής καί εύρυνε
τδ ήθικδν πλαίσιον τοΰ θέματος, τδ δποϊον είνε
δτι οί νεκροί ένοχλοϋνται άπδ τά δάκρυα τών
ζώντων, δ θάνατο; είνε μία μεταμόρφωσις, ή
ζωή άναγεννάται, ά; άγαπώμεν λοιπόν. - Εί; τδ
Palais Royal «Le chasseur de Chez Maxim»
κωμωδία τοΰ Κενσδν καί Μιράντ—Εις τδ θέα
τρον Michel έδόθη τδ «Pas de qualrc κωμω
δία τών Peter καί Soulie. — Εϊς τδ θέατρον Vieux
Colombicr πεντάπρακτον δράμα • Cromcdeyree-Veil> τοΰ Ίουλ.Ρομαίν, έμμετρον, κάτι μεταξύ
ποιήματος διαλογικοϋ καί φιλοσοφικού προβλή
ματος.— Είς τδ θέατρονΜαρινύ ή «Traversce»toG
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Καπύς άπέτυχε.— «Δανιήλ» δράμα τοΰ Βερνέϊγ,
είς τδ δποϊον τδν κυριώτερον ρόλον ύποδύεται
μετά μεγάλης έπιτυχίας ή Σάρα Μπερνάρ, έμ
φανιζομένη ώς τριακονταετής μορφινομανής.—
Είς τδ Odeon «Οί Βοναπάρται» ιστορικόν δρά
μα έμμετρον τοΰ Λεδν Ααργκέ, άναφερόμενον
εις τήν ζωήν τοϋ Μ. Ναπολέοντος. — Είς τδ
θέατρον τών Τεχνών, «Ή Ευτυχία» κομεντί
τοΰ Κ. Οΰλμών—δ υποψήφιος νυμφίο; μιας κό
ρης άπάγει τδν σύζυγον τής άδελφής της.—
Θέατρον Σατελέ, «Έν έτει 2020». Διασκεδαστικδν έργον τοΰ Grosse—«La maison du Bon
Dieu», κομεντί τοϋ II. Burquet.— Είς τδ θέατρον
ΙΙοντινιέρ, «ΊΙ όγδόη σύζυγος» τοΰ Άλφρ.
Σαβουνάρ.Είς έκατομμυρτούχος έχώρισεν έ'ξ γυ
ναίκας διά τής μεθόδου τών άποζημιώσεων,
έχήρεύσε μέ τήν έβδόμην καί τέλος νυμφεύε
ται μίαν πτωχήν κόρην, ήτις κατορθώνει νά
γίνη ή πρώτη πραγματική σύζυγός του.
Τδ έργον δπερ προεκάλεσε τδ ζωηρότερον
ένδιαφέρον, είνε «Ό άνθρωπος μέ τδ τριαν
τάφυλλο» τοΰ Μπατάιγ, είς τδ «Theatre de
Paris·’ (πρώην Ι’εζάν) μέ πρωταγωνιστήν τδν
Μπρυλέ. ΊΙ έπιτυχία ύπήρξεν άξιοσημείωτος.
"Ηρως είνε δ Δδν Ζουάν δστις έμφανίζεται είς
μίαν πρωτότυπον άποψιν. Εϊκονίζονται δ Δδν
Ζουάν ώς κατακτητής, ή φαινομενική κηδεία

μην τοϋ μεγάλου Φλαμανδοΰ συνθέτου Μπενουά.
—Έν συναυλία δοθείση εί; τήν έν Βρυξέλλαι; Union Coloniale ύπδ τοϋ διασήμου καθηγητοϋ Καρ. Σαρρέ; μεταξύ άλλων τε
μαχίων έξετέλεσεν ούτο; καί τήν Κρητικήν
έορτήν'«Eaite Cretoise» τοϋ έκεϊ τελειοποιού
μενου συνθέτου κ. Δ. Μητροπούλου, δστι; κα’.
άνεκλήθη έπί σκηνής. ΊΙ έκτελεσθεΐσα σύνθεσι; έξεδόθη έν Βρυξέλλαις ύπδ έκδότου.
— Άπέθανεν έν Αονδίνω δ Μ. ΙΙέρρι;, συγ
γραφεύς συγγραμμάτων περί τή; διεθνούς πο
λιτική;, ώ; έπίση; περί Τολστόη, Έμερσον και
τή; Μαρία; Μπακχιρστέφ.
— Τά Μουσεία τής Βιέννη; άπεγυμνώθησαν τών καλλιτεχνημάτων των ύπδ τών ’Ιτα
λών οί όποιοι ήπείλησαν νά διακόψουν τόν έπισιτισμδν τής Βιέννης, έάν ή Κυβέρνησις δέν τά
παρέδιδεν εί; αύτούς, βεβαιοϋντε; δτι αύτά άνήκον άλλοτε εί; τήν Ιταλίαν.
— Είς Manitowoc τή; Αμερικής δ καλλι
τέχνης τών άρχαίων χορών κ. Βάσο; Κανέλλος μετά τής συζύγου του έδωσαν παράστασιν,
¥
Τδ φθινοπωρινόν Salon τών Παρισίων δι'ήν ευμενέστατα έγραψαν αί Αμερικάνικα’,
είλκυσεν, δπως πάντοτε, ζωηρόν τδ ένδιαφέρον. έφημερ'δες. Τό πράγραμμα πλυυσιώτατον, πεΠεριλαμβάνει έργα τών καλλιτέρων καλλιτε ριελάμβανε άρχαία; αναπαραστάσεις, χορού;
χνών τής Γαλλίας, ώ; καί ξένων παλαιοτέρων καί μονωδία;. “Επαιξαν μέρος τοϋ Οίδίποδο;
καί νεωτέρων. Ί’πάρχουν πίνακες τοϋ Ρενουάρ Τυράννου μετά χορού καί μουσικής ύποκρούτού τοπειογράφου, Μαντελίν, καί τών Φωκονέ, σεως, έ/ Ανατολικόν Είδύλλιον, τόν Χριστια
Ντίννυ, Μπόζιο, Ματίς, Γκερέν, τοΰ Ντ'Έσπα- νόν μάρτυρα, Ιφιγένειαν έν Αύλίδι, Σκυθικόν
νά. Οί νεο-ίμπρεσιονισταί άφθονοϋν. Ειδικά χορόν, Λωτοφάγον, ’Ηλέκτραν, τήν Νίκην τής
Σαλαμίνας, τήν Κασιανήν, μέ μουσικήν Γκλύκ,
διαμερίσματα παρεχωρήθησαν διά τού; Κατα
Σοπέν, Μπετόβεν, Μπράμς, Ι’αχμανίνωφ. 'Ο
λανούς ζωγράφου; καί τούς ζωγράφους τοϋ
κ. Κανέλλος άπό τετραετία; οιαμένων έν Αμε
Στρασβούργου. Έκ τών προσωπογραφιών διερική έπεδόθη εις τήν σπουδήν τών άρχαίων
κρίθησαν αί τών άκαδημαϊκών Μπαρρές καί
Έλλην.
χορών καί μελέτην τών άρχαίων τρα
Μπουρζέ.
γωδιών,
έξέδωκε δ’έπί τινα χρόνον τήν «Ελ
ΊΙ γλυπτική παρουσιάζει μίαν προσπά
ληνικήν
Αναγέννησιν» περιοδικόν σκοπούν
θειαν πρό; άναζήτησιν μιά; κομψή; πλαστι
κότητες.Τά έργα τοϋ Marque,τού Eondon τουΠα- μίαν καλλιτεχνικήν προπαγάνδαν ύπέρ τή;
Έλλην. τέχνης. Έχει άρκετάς μαθήτριας, θά
lon τη; δ. Bass, τοΰ Mare κρίνο νται ώ; τά καλ
λίτερα. Ί’πάρχουν έν τή έκθέσει καί έργα του έπιχειρήση δέ προσεχώς περιοδείαν άνά τά;
κυρ-ιωτέρα; μεγαλουπόλεις τών ΊΙν. Πολιτειών.
μεγάλου Βέλγου Μενιέ.
Ό “Ελλην γλύπτη; κ. Κ. Δημητριάδη; Θά δώση μετά τή; κυρίας του, Άμερικανίδος
έκθέτει προτομήν τής πεφημισμένης διά τήν ζωγράφου καί χορεύτριας, άρχαίους Έλλην.
χορούς, Βυζαντινού; καί νεοελληνικού; μέ ελ
καλλονήν τη; ήθοποιοϋ Ναπιερκόφσκας.
ληνικήν μουσικήν, θά δίδη δέ διαλέξει; Αγ
Εϊς τό φθινοπωρινόν Salon τών Παρισίων
ύπεβλήθησαν έργα,κατά τά; κρίσεις τή; έλλανο- γλιστί περί τή; νεοελληνική; Αναγεννήσεως
δίκου έπιτροπή;. άξιοθρηνήτου μετριότητες. τών Γραμμάτων καί Τεχνών.
— Ό «Σύνδεσμο; τών Αρχιτεκτόνων καί
Άπέρριψε 75 έπί τοΐς έκατδν έκ τών ύποβλη
Γλυπτών» τή; Ν. Ί’όρκη; ήγόρασε μέγα κτίθέντων είς αυτήν έργων. Εϊς καί μόνον Ι’ώσ
ριον καί κατήρτισε σχολήν έν ή θά λαμβάνωσι
σος καλλιτέχνης άπέστειλε τεσσαράκοντα πίνα
μαθήματα δωρεάν οί έχοντε; κλίσιν διά τάς
κας, έκ τών δποίων είς καί μόνος έγένετο δε
Εικαστικά; Τέχνας. Ή σχολή θά ε’νε διαρκώ;
κτός. Τδ «κλού» έν τούτοι; τή; έκθέσεω; αντί
προσωπεύετα: άπδ πέντε γυμνά ώραιοτάτης άνοικτή,ήμέραν καί νύκτα, διά τού; σπουδαστά;
οίασδήποτε έθνικότητος.
τέχνη;, τά όποια έζωγράφησε μέ βαθεΐαν γνώ
— Άπέθανεν έν Σικάγφ κατά τρόπον μυ
σιν τή; καλλιτεχνίας, μία νεαρωτάτη δεσποι
στηριώδη
ή μεγαλειτέρα καλλιτέχνι; τοϋ Αμε
νίς, ήτι; πρδ ολίγου χρόνου έποζάριζεν ώ; μον
ρικανικού
κινηματογράφου Νούριαμ Μπροϋλυ.
τέλλο εί; τά έργαστήρια τής Μονμάρτης καί
— Άπέθανεν εί; Σόφιαν δ περιλάλητος
ήδη κατέστη ζωγράφος μεγάλων έλπίδων.
Βαλκανικό; φιλοβούλγαρο; άνταποκριτής τών
— Εί; τήν Άμβέραην έγειναν τά άποκα
λυπτήρια μεγαλοπρεπούς άλληγορικοΰ μνη «Τάϊμς» Μπάουτσερ, γνωστότατο; έν Ανατολή
μείου έν τώ κοιμητηρίιρ τή; πόλεω; εί; μνή- άπδ μακρών έτών. Κατά τά τελευταϊχ έτη ε’.-

του ήν κρυμένο; παρακολουθεί, καί ή παρακ
μή του, ήν έπακολουθεί οίκτρά άθλιότης.
Άλλοι κριτικοί τδ έθαύμασαν καί άλλοι τδ
περιεφρόνησαν. Είνε έν πάση περιπτώσει έργον
αξίας καί τέχνης.
Είς τήν Opera Comique, «I.e roi Candau’e»
τοΰ Ντονναΐ, λυρική κομεντί μέ μουσικήν τοΰ
Μπρυνώ.
Εί; τά Γερμανικά θέατρα παίζεται ή «Εύρώπη · τοϋ Γεωργίου Keiser. Εϊς τδ Δραματικόν
θέατρον τής Φραγκφούρτης παρεστάθη νέον
έργον τοΰ ’Ινδού ποιητοϋ Ταγκόρε «Ό βασι
λεύς τής σκοτεινή; κάμαρας». Δέν είνε δράμα,
άλλά μάλλον άπεικόνισι; θείων παθών τής ψυ
χής ζητούσης τόν Θεόν της.
Είς τήν Ρώμην έπαίχθησαν δύο δπερέττες.
«Τό σπίτι μέ τά τρία κορίτσια» Βιεννέζικη δπερέττα τών Βέρνερ καί Ράϊχερτ μέ ύπόθεσιν
τόν βίον τοΰ Σοϋμπερτ καί μουσικήν ποοσαρ
μογήν διαφόρων έργων τοϋ μεγάλου μουσουρ
γού καί τδ «Si· τοΰ Μασκάνι Εις τό Τουρϊνον
νέα όπερέττα τοΰ Λέχαρ ή «Μπλέ μαζούρκα».
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χεν άποσυριΤγ) τής ενεργού υπηρεσίας.
— Άπέθανεν έν Παρισίοις ί ζωγράφος
— Οί απανταχού σοσίαλισταΐ έώρτασαν τήν
Γ.ιισ-Olivier Merson, έν ήλικία 74 έτών. Είργάέκατονταετηρίοα τής γεννήσεως τοΰ Γερμανού
ζετο άκόμη καί τώρα είς διακόσμησιν του θόΦρειδερίκου Έγκελς, συναγωνιστού τού Κάρλ λου τής έκκληοίας Sacre C<xur τής Μονμάρτης.
Μάρξ καί συγγραφέως σημαντικών κοινωνιολο Ήτο καθηγητής τής Καλλ. σχολής. Τδ έργον
γικών συγγραμμάτων.
τού I.e loup d'Aqubbio, έκτεθέν τώ 1874 έτυχε
— Μέγα συνέδρων γυναικών τής ’.-Μνατολής ρραβειου, θεωρείται δέ ώς είς τών αρίστων πι
θά συνέλθη είς Μόσχαν τήν 1 Φεβρουάριου
νάκων του.
1921.
— Τήν I Νοεμβρίου ήνοιξεν έν τή Β. ’Ακα
— Άπέθανεν έν Μονάχιρ έν ήλικία 8G έ
δημία τού Λονδίνου Ισπανική καλλιτεχνική
τών ό ζωγράφος Φράντζ φδν Δεφρέγκέρ, περιώ
έκθεσις. Εξετέθησαν 433 έργα άντιπροσωπεύ
νυμος διά τούς πίνακα; αυτού έπί τής ανεξαρ οντα τάς^δύο περιόδους τής Ισπανικής τέχνης,
τησίας τού Τυρόλου.
ήν χωρίζει δ θάνατος το.ύ Γ’κόγια. Σκοπός' τής
— Τδ Μουσεΐον τοΰ Λούβρου, τού δποίου τδ έκθέσεως είνε νά παρουσιασθούν πρδ τού ΒρετΑιγυπτιακόν τμήμα έπλουτίσθη άπό τινων έτών τανικού κοινού έργα Ισπανών έλάχιστα γνω
σημαντικώς, νέον άξιοθαύμαστον απέκτησε έρ στών έν ’Αγγλία Πρός τούτο έοτάλησαν έργα
γον, άγαλμα έκ γρανίτου μέλανο;, φυσικού
τού Ζουρμπαράν, τού Καρένιο καί 23 πίνακες
μεγέθους τού θεού Άμμωνος καθημένου, έχοντού Γκόγια. ‘Εκτός τών πινάκων τού ΙΔ ΙΕ'
τος τάς χεΐρας έπί τών ώμων ένδς μικρού Φα καί ΙΣΤ' αίώνος έκτίθενται και έργα ζώντων
ραώ, δυστυχώς ακέφαλου. Τδ άγαλμα αύτδ ε!
καλλιτεχνών, ώς καί γλυπτικά έργα.
χεν εύρεθή είς Καρνάκ καί είχε δοθή ύπό τού
— Είς τά περίχωρα τοΰ Ντουωμόν, παρά
άντιβασιλέως Σα'ίτ πασά είς τδν πρίγκηπα Ιε τό Βερντέν, έγένοντο έπισήμως τά άποκαλυπτή
ρώνυμον Ναπολέοντα, μεταβάντα παρ' αύτώ ρια μνημείου δωρηθέντος ύπδ ’Αμερικανού, τό
διά τινα διπλωματικήν αποστολήν. Ήγοράσθη όποιον άνηγέρθη έπί τού ορύγματος τού λεγο
ύπδ τού Λούβρου άντ’. 250,090 φρ.
μένου τών «Λογχώ<» δπου στρατιώται έκ τοΰ
— Ήνοιξε κα! πάλιν τάς πύλας του τδ συστάδην πολεμήσαντες έτάφησαν ζώντες καί
«Μουσεΐον τών ΚαλώνΤεχνών τής πόλεως τών τών όποιων αί λόγχαι φαίνονται άκόμη προε
Παρισίων», άνανεωθέν έντελώς.
ξέχουσαι ύπέρ τήν έπιφάνειαν τού έδάφους.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ! ΤΕΧΝΑΙ

Ή Λ Β. Υ. ό πρίγκηψ Νικόλαος έφιλοτέχνησε
προσωπογραφίαν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως δι’ απλής
φωτοσκιάσεως, λίαν επιτυχή. Έφωτοτυπήθη εις έλά
χιστα αντίτυπα.
— ΙΙρωτοβουλίρ τοϋ Δημαρχεύοντο; ’Αθηνών κ.
Γ. Τσόχα Οά δωρηθή ύπό τών Δημάρχων τού Κρά
τους είς τόν Βασιλέα ή μαρμάρινη προτομή τοΰ 11ατριι/ρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'. έργον τοϋ αειμνήστου
γλύπτου Φυτάλη,ήν είχεν ύποβάλη —καί έβραβεύθη—
ένδιεθνεϊ διαγωνισμφ διά τόν άδριαντα τοΰ Πατριάρχου πρό τοΰ Πανεπιστημίου. Θά δωρηθή ώς μίαύπόμνησις τών υποχρεώσεων Βασιλέως καί Λαού πρός
άνάκτησιν τής πόλεως, έν ή ό αρχηγός τής Φυλής καί
τής έζζλησίας έμαρτύρησε.
— Πρωτοβουλία τής Δημοτικής αρχής Ίωαννίνων έγένοντο τή 4 Ιανουάριου τά αποκαλυπτήρια τής
δαπάναις αύτοΰ άνεγερθείσης προτομής τοΰ ποιητοΰ
Μαβίλλη είς τήν πλατείαν τή; λίμνης, αντίκρυ τοΰ
Δρίσκου, όπου έφονεύθη ό ποιητή; ήγουμενος τών
Γαριβαλδινών. Ώμίλησαν ό νομαρχών κ. Κοτρονάρος καί δ δημοσιογράφος κ. Χατζής.
— Πρός αναδιοργάνωση· τής Καλλ. σχολής τοΰ
Πολυτεχνείου συνέσιη έπιτροπή έκ τών κ. κ. Ίακωβίδου, Κ. Δημητριάδου καί του Γαλλ. άρχιτέκτονος
κ. Έμπράρ. ΙΙροτάσει τοΰ κ. Δημητριάδου οί σπουδασταί Οά εκλέγουν ένα καθηγητήν τόν όποιον θά
έχουν καθ’ δλον τόν χρόνον τής φοιτήσεως, ένώ έως
τώρα ήλλαζαν άπό τάξεως είς τάξιν καθηγητάς, τό
όποιον παρημπόδιζε τήν άνάπτυξιν Ιδίας προσωπικότητος τοΰ σπουδοστοΰ. Οΰτω τό σχολεϊον Οά διαι
ρείται ούχί εϊς τάξεις, άλλά είς σχολάς, όπως γίνε
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ται καί εί; τά Ωδεία. Μόνον ή διδασκαλία τοΰ υπαί
θρου Οά εΐνε υποχρεωτική διά τούς μαθητάς όλων
των καθηγητών. ΙΙαραδόξως όμως ή ελευθερία αύτή
τής σπουδής δέν παρεχωρήθη καί είς τάς δεσποινί
δας, τάς φοιτώσας είς τό αύτό σχολεϊον. Έπίσης θά
καταρτισθή τμήμα καλλιτεχνών, τό όποιον Οά περιοδεύση τήν 'Ελλάδα διά τήν μελέτην τοΰ τοπείου καί
τών αρχαιοτήτων. Θά ληφθή φροντίς όπως ιυρεΟοΰν
μοντέλλα καί Οά κτισθουν ειδικά εργαστήρια.
— Είς τό είδικώς κτισθέν ατελιέ έπί τής όδοΰ
Χαλκοκονδύλη 14, είς <"> έγκατεστάθησαν οί ζωγρά
φοι κ. κ. II. ΜαΟιόπουλος καί Έπ. Θωμόπουλος,
έξέθεσαν ουτοι τά νέα έργα των.Ό κ. Θωμόπουλος ερ
γάζεται ήδη εί; μεγάλον πίνακα είκονίζοντα τόν Χελ
μόν χιονισμένοι·. Εΐνε έργον μεγάλης αξίας. ’Αλλά
καί είς τά άλλα μικρότερα νέα έργα του, τήν Χωριατοποΰλαν πωλήτριαν, τήν επιστροφήν έκ τοΰ χω
ρίου μηνί ΣεπτεμΙΙρίφ, τήν Κόρη μέ τά γαλιά,
τήν Βοσκοποΰλαν μέ τό αρνάκι της, τήν χωριανή μέ
τή ρόχα της, ό 'Ελληνικότατος καλλιτέχνης παρου
σιάζει τήν αγροτικήν ζωήν μέ όλην τήν θέλγουσαν
ποίησίν της, ην μελετρ διαρκώς εργαζόμενος έν ύπαίθρίι). Μεταξύ τών νεωτέρων πινάκων καταλέγεται
καί έν τοπεϊον παριστών τό θερινόν άτελιέ του —έν
έξοχικόν σπίτι είς τό χωρίον Τραπεζα, παρά τό Διακοφτό. Πρό τίνος έπώλησε τρία έργα, έν οΐς αί
«Χωριατοπούλες», άγορασθεϊσαι ύπό τοΰ κ. Παλτ,οΰ.
— Δύο προτάσεις περί άνεγέρσεως μνημείων
διετυπώθησαν . Ή μία είς τόν «Χρόνον» όπως άνεγερθή μνημεϊον είς τον Έλλ. λαόν συμβολϊζον
τούς μαρτυρικούς αγώνας του διά τήν φυλήν καί τήν
άφωσίωσίν του πρός τόν στρατηλάτην Βασιλέα Κωνσταντϊνον.'ΙΙ ιδέα είνε τής κ."Αννας Τριανταφυλλίδου,

ό άνακινήσας δ’ αύτήν προτείνει όπως ή πραγματο- δ. Μάνια Γιανκάκη, μεσόφωνος μαθήτρια τής δ.
ποίησίς τη; έπιδιωχθή διά τής γυναικείας πρωτο Γκίνη καί ήτις τήν άνοιξιν 0ά ψάλη έπί τής σκη
βουλίας. Διά τής άλλης, δημοσιευθείσης είς τό< Εμ νής τοΰ Μιλάνου.
— Είς τόν «Σύνδεσμον ύπέρ τών δικαιωμάτων
πρός», συνιστάται όπως άνεγερθή μέγα Εθνικόν Ήρώον περιλαμβάνον άλληγορικάς παραστάσεις τών τής Γυναικός» ώμίλησεν ό βουλευτής κ. X. Βασιλακάκης περί τής Γυναικός ώς πολιτειακού παρά
τελευταίων πολέμων.
— Πρόκειται νά συσταθή έπιτροπή ειδικών, ήτις γοντος.
_ Ό κ. Λ. Ρουσέλ ώμίλησεν έν τή Γαλλ. σχολή
θά κρίνο ποϊαι πρέπει νά διατηρηθούν εικόνες έξ ό
σων έχουν άναρτηθή είς δημόσια γραφεία καί αί ό- περί τών τεχνασμάτων καί εύστροφιών τών ομιλη
ποϊαι είχον άγορασθή διά τά υπουργεία ύπό τή; προ- τών καί έν άλλη διαλέξει περί τοΰ Χριστού έν τή
Γαλλ. φιλολογϊφ.
κατόχου Κυβερνήσεως.
— ’Απέθανεν έν προβεβηκυίφ ήλικία ό αρχαίος
— Έπιτροπή συνέστη έν Ίωαννίνοις πρός συλλο
γήν εράνων δι’ άνέγερσιν άνδριάντος τοΰ Βασιλέως δημοσιογράφος Γεώργιος Σιβιτανίδης, διευθυντής
Κωνσταντίνου δπως στηθή είς τήν άντικρύζουσαν τό τοΰ πρό τριακονταετίας έκδιδομένου «Τηλεγράφου»
καί πρώην βουλευτής.
Μπιζάνι πλατείαν τής πόλεως.
_ Άπέθανεν έν τώ Πολιτική» νοσοκομείω Αθη
— Ό κ. Γ. Ροϊλός φιλοτεχνήσας εί; φυσικόν μέ
γεθος έλαιογραφικήν προσωπογραφίαν τοΰ στρατηγού νών έν ήλικίρ 25 έτών <> νέο; ποιητής καί διηγηματής ’Επαναστάσεων Ίωάννου Γκούρα, τοΰ ύπερασπι- τογράφος Βασίλειο; Αειψιανός, έκδώσας ύπό τό ψευ
στοΰ τής Άκροπόλεως, έδώρησε ταύτην είς τό Ιστο δώνυμον Άτειρανθίτης τήν «Νύχτα θανάτου· καί
ρικόν καί Έθνολ. Μουσεΐον. Είνε έκ τών ώραιοτέ- τήν Φωνήν άπό τούς τάφους».
— Έπανήλθον εί; τάς έν τώ ΙΙανεπιστημίφ θέ
ρων έργων τοΰ διαπρεπούς καλλιτέχνου.
— Ό .Σύνδεσμος τών Ελλήνων καλλιτεχνών» σεις των οί καθηγηταί τής φιλοσοφικής σχολής κ. κ.
προαναγγέλλει διά τήν 7 Μαρτίου Πανελλήνιον καλ Καρολίδης καί Έξαρχόπουλος καί τή; θεολογικής
λιτεχνικήν έκθεσιν. Ή παραλαβή τών έργων ώρίοθη κ. κ. Μεσολωράς καί Άνδροΰτσος. Άπελύθησαν δέ
ώς παρανόμως διορισθέντες ύπό τή; προκατόχου
μέχρι τής 28 Φεβρουάριου έν τώ Ζαππείφ.
Κυβερνήσεως έν μέν τή φιλοσοφική σχολή οί κ. κ.
— Διά Β. Δ. διορίζονται μέλη τής πρός έπίβλεψιν καί διαχείρισιν τή; περιουσίας τή; Εθνικής Πι Νβορώνο.-, Κουγέας, Βορρέας, Σκάσης, Γαρδίκας,
νακοθήκης Επιτροπής διά μίαν τριετίαν, ή Α.Β-Υ. παρητήθη ό κ. Φουτιρίδης, έν δέ τή βεολογική οί
ό πρίγκηψ Νικόλαος καί οί κ.κ. Στ. Σκουλούδης, Σπ. κ. κ. Γρ. Παπαμιχαήλ, Α. ’Λλεβιζάτος καί Κ.
Δυοβόυνιώτη;. Άπελύθησαν έν τή Πολυτεχνική σχο
Στάης, Ιω. Καυτατζόγλου, Π. Καλλιγάς καί Σ. II.
λή
οί καθηγηταί Έμπράρ τής αρχιτεκτονικής, ΆσπρτΡάλλης.
, ,
— Είς τήν έκθεσιν Μποκατσιάμπη ηγορασαν έργα γέρακας τή; ζωγραφική; καί Τόμπρος τής γλυ
ό πρίγκηψ Νικόλαος τήν Εβραϊκήν συνοικίαν Κερκύ- πτικής.
- Άπελύθησαν ό άρτι διοριοθει; Διευθυντή;
ρας, ή κ. Εύταξία και οί κ.κ. Καραγιάννης, Γιανουλάτος, Μποσινέλ, Δακαρώνιας, Γρηγορόπουλος καί Κα- τή; Έθν. βιβλιοθήκη; κ. Μπούτουρας. προαχθέντο;
ράλης. Είς τήν έκθεσιν τή; δ. Άλεξανδρίδου έπωλή- είς τήν Οέσιν ταύτην τού πρώτου βιβλιοφύλακος κ.
θησαν 10 έργα, μέ αγοραστά; τήν κ. Borossi καί Κιάππε. Διωρίσθη βιβλιοφύλαξ ό ποιητή; κ. Θρ.
τούς κ. κ. Μ. Ι’ιανουκάκην, Άλ. Θεοδωρόπουλον, Π. Ζωϊόπουλος. Άπελύθη συνεπείρ συγχωνεύσεω; τή;
1 Ιαπαγεωργίου, Κ. Κωνσταντινίδην, Κ. ’Ελευθέρου- θέσεω; ό τμηματάρχης τών Καλών Τεχνών κ. Γ. Δρο
δάκην. Είς τήν έκθεσιν τοΰ κ. Λόγη ήγοράσθησαν σίνης καί ό Διευθυντή; τής Έθν. Πινακοθήκης κ.
Ζ. Παπαντωνίου. Έπίσης ό ποιητής κ. Γρυπάρης
15 έργα ύπό τών κ. κ. Γεωργαντά, Εμπειρικού, ΙΙαναγιωτοπούλου, Κυριέρη καί άλλων. Είς τήν έκθεσιν τής θέσεως του Έπιθεωρητοΰ τής Μέσης Έκπαιδεύτοΰ κ. Άριστέως έπωλήθησαν δύο έργα. "Ολα; τάς σεως, όέπιμελητής τών χαρτογραφικών συλλογών τής
ανωτέρω έκθέσει; έτίμησαν δι’ έπισκέψεώς των οί Έθν. Βιβλιοθήκης ποιητής κ. Σκίπης, διορισθέντος
άντ’ αύτοΰ τοΰ κ. Ε Ραΐση καί ό υποδιευθυντής
πρίγκηπες Νικόλαος καί Χριστόφορος. *
— Ό κ Γ. Βώκος έκαμε έκθεσιν έργων του, 30 τοϋ Βυζαντινού Μουσείου κ. Ν. Καλογερόποτλος.
— Άπενεμήθη ό αργυρούς Σταυρός τοΰ Σωτήρος
έν δλω, είς Μιτυλήνην έν τή αιθούση τοΰ ξενοδοχείου
είς τήν δ. Μαρίκαν Κοτοπούλη. Τόν ένεχείρησεν είς
Μεγ Βρεττανίας.
— Ό κ. Κ. Μαλέα; πρό τής άναχωρήσεώς του αύτήν ή A. Β Υ. δ πρίγκηψ Νικόλαος κατά τήν πα
είς Γερμανίαν έξέθηκεν είς τό παρά τήν Πύλην τοΰ ράσταση· τής .’Πλέκτρα;·, καθ’ ήν ένεφανίσθη έπί
Άδριανοΰ έργαστήριον του σειράν νέων έργων, φε- σκηνής μετά μακράν άτοχήν ή τόσον ψυχικώς κλονι...
ρόντων τόν τίτλον «’Αττικά ακρογιάλια». Πάντοτε σθεΐσα καλλιτέχνις.
_ Διωρίσθησαν υπουργικοί επίτροποι έπι μιαν
ύπερβολικύς εις τό χρώμα, καί μέ τήν ούγχυσιν κυ
τριετίαν παρά τφ Ώδείφ "Αθηνών ό κ. Φ. 1 εωρριαρχούσαν. Ξεχωρίζουν είς πίναξ τή; Νάξου ον είρ
γάσθη έκεϊ κατά τό θέρος, έν δάσος, καί τοπεΐα μετ’ γαντά; κ.ιί παρά τφ Έλλ. Ώδείφ» ό κ. Σουλιώτης
άρχαιοτήτων τής’Ολυμπίας. Καλή καί μία προσωπο Νικολάίδης βουλευτής.
_ Μετά τδν κ. Λιάλιον οότινος αί συνθέσεις
γραφία γυναικός.
έπαίχθησαν είς Εύρωπαϊκάς συναυλίας, αγγέλλεται
ότι καί τοΰ κ. Λώρη Μαργαρίτη, οστις μετέβη είς
ΧΥΜΜΙΚΤΑ
Γερμανίαν καί Λύστρίαν, συμπεριελήφθησαν πρωτό
τυποι
συνθέσεις του είς τά προγράμματα τοΰ έν ΣαλΓενομένων νέων άρχαιρεσιών τής «Εταιρείας
τών Θεατρικών συγγραφέων» έξελέγησαν Πρόεδρος ό τσούργφ Μοζαρτέουμ τού όποιου έξελέγη τακτικόν
κ. Ν. Λάσκαρης, αντιπρόεδρος ό κ. X. Δαραλέξης, μέλος, τοΰ Διεθνούς Μουσικού Κολλεγίου είς Βένγραμματεύς ό κ. Μ. Λιδωρίκης, ταμία; ό κ. I. Δε- τετουρ τής Ελβετίας δπου έκτελοϋνται μ;γάλων
ληκατερίνης καί σύμβουλοι οί κ κ. Θ. Σακελλαρίδης, μουσουργών συνθέσεις, εις τήν Μούζικ-Φέράιν τής
Γ. Βλάχος, Π. Δημητρακόπουλος, Μ. Κουρτζής καί Βιέννης, έν Μονάχω καί Στουτγάρτη. Τά έργα τού
κ. Μαργαρίτη τυπούνται ήδη έν Βιέννη και |!-ν
Σ. Μελάς.
ββτίιι.
,
— Είς Μιλάνον μετέβησαν διά μουσικήν τελειο— Ή δεσποινίς Άρτεμις Βρασιβανοπουλου,
ποίησιν, οί κ. κ. Έπιτροπάκης, ΙΙετρόπουλος καί ή
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άριστεύσασα ώς λυρική υψίφωνος είσήχθη είς ιό
'Ωδεΐον τών ΙΙαρισίων.
— Ό έκ Χαλκιδικής καταγόμενος "Ελλην κ.
Άγγελος Κωδούνη; μεταξύ τριακοσίων ξένων τελειό
φοιτων τοϋ έν Μιλάνιμ Β Ωδείου Βέρδη ήλθε πρώ
τος λαβών δίπλωμα διευθυντοΰ ορχήστρας.
— Άπέθανεν ό καθηγητής τής ’Αρχιτεκτονικής
επί 3ό έτη έν τφ Πολυτεχνείο.) Ιωάννης Κολλινιάτης. Σπουδάσας έν Μονάχη) έτυχε βραβείων έν δια
γωνισμοΐς, έν Άθήναις δέ παρέσχε πολλά; ύπηρεοίας είς τούς σ.τουδαστάς τοΰ Πολυτεχνείου καί είς
τόν Δήμον ’Αθηναίων, οΰ τίνος διετέλεσε μηχανικός.
Πλεΐσται οίκοδομαί τών Άθηνώ.·, έν οίς τό Ζάππειον
οφείλονται είς ΐδικά του σχέδια. Έπικήδειον έξεφώνησεν ό συνάδελφός του κ. Όρλάνδος.
—Ήνοιξε τό Ιστορικόν καί Εθνολογικόν Μου
σείων, τό όποιον ήτο έπί ολόκληρον τριετίαν κλει
στόν ένεκα τή; κυβερνητικής αστοχία; ώ; πρός τήν
δριοτικήν έγκ ιτάστασιν του. Μετά δεκάμηνον προ
σπάθειαν τοϋ διευθυντοΰ του κ. Γάδου ήνοιξεν, άνασυγκροτηθέν είς τάς παλαιός αίθουσας του.
Έπί τφ έορτασμώ τής Έκατονταετηρίδο; πρός
πλήρη άναπαράστασιν τοΰ άγώνο; συνεννοήΟη μετά
τών κατόχων τών κειμηλίων, ιδίως τών ιστορικών
οικογενειών, δπως συγκατατεθοϋν νά τά στείλουν προ
σωρινό;; έπί τρίμηνον διά νά έκτεθοϋν εί; κοινήν
ίΐέαν μετά τών έν τφ Μουσείο).
— ’Επιτροπή καταρτισίΐεΐσα ύπό τοϋ υπουργείου
τής Παιδείας πρός μελέτην τοϋ τρόποι, καθ' δν δέον
νάρυθμισθήή γλώσσα εί; τά ίημοιικά σχολεία άποτελεσθεΐσα έκ τών κ κ. Σακελλαροπούλου γεν.
γραμματέως τοΰ υπουργείο», I Μεγαρέως τμηματάρχου τής Δημοτ. Έκπαιδεύσεως, Λ. Σκιά καί Ν. Έξαρχοπούλου καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου, X. Οι
κονόμου'Εκπαιδευτικού συμβούλου καί Θ Μιχαλοπούλου διευθυντοΰ τού ’Αρσάκειου άπεφάνθη νά έκβληθή έκ τών σχολείων ή είσαχθεΐσά ύπό τής Κυ
βερνήσεως Βενιζέλου μαλλιαρή, εΐσαγομέτης τή;
καθαρά; δημοτική; έν άρ,ή πλησιαζούσης τήν καθα
ρεύουσαν βαθμηδόν. 'Αποφαίνεται δπω; Οεωρηθώσιν ώς αντισυνταγματικοί οί νόμοι, καθ’ οΰ; έγινεν
ή άλλαγή τής γλώσση; τών αναγνωστικών βιβλίων,
τά όποια προτείνει νά καώσιν ώ; έργα ψεύδους καί
κακοβούλου προθέσεω; ΊΙ έκθεσις τής έπιτροπή;
μακρα Οά δημοσιευθή άργότερα.
— Ό έν Παρισίοις "Ελλην ζάπλουτο; κ Ζαχά
ρωφ προσέφερε τό άπαιτούμενον ποσόν δπως άγοράσθουν ανέκδοτα μουσικά χειρόγραφα τοΰ Μόζαρτ, ών
ή γνησιότη; καί άξια έπιστοποιήθη έγκύρως. Χρο
νολογούνται δλααπό του 1775, έν δέ μόνον φέρει
χρονολογίαν τοΰ 1776. Ό Μόξαρτ ήτο τότε εικοσα
ετής. Τά χειρόγραφα έδωρήθησαν ύπό τοϋ κ. Ζαχά·
ρωφ εί; τό Γαλλικόν 'Ινστιτούτου·.
— Έν τώ Β θεάτρω όμιλος νέων έτέλεσε φίλο*
λογικόν μνημόσυνον ύπέρ τής μνήμης τοΰ Ίωνος \ρα·
γούμη. ΊΙ δ. Κοτσάλη απήγγειλε τήν 'Ηρωικήν έλεγείαν τοΰ κ. Τ. Μπαρλά καί ό κ. Κλ. Παράσχος
ώμίλησε περί τοΰ Δραγούμη ώς συγγραφέως καί ώ;
πολιτικού έξάρας τόν εθνικιστικόν χαρακτήρα αύτοΰ.
— Έπί τή έπανόδφ τών Βασιλέων ύπό τήν προ
στασίαν τοΰ Δήμου Αθηναίων καί πρωτοβουλία έπι
τροπής άποτελουμένης έκ τών κ.κ. Βασιλείου Μητρο
πολίτου Λρυϊνουπόλεως, Ίγν. Γιαννακοπούλου καί
Εΰγ. Κωσταρίδου αρχιμανδριτών, Καλλινίκου έξάρχου
τοΰ ΙΙαν. Τάφου, Δ. Λέκα υποστρατήγου, X. Ήλιο·
πούλου φιτολόγου Ιακ Δραγάτση καί II Στυμφαλιάδου
πρώην γυμνασιαρχών, Δ. Καλογεροπούλου διευθυντοΰ
τής «Πινακοθήκης», Δ. Μαυρομιχάλη προέδρου Συλ
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λόγων, Β. Ρούσου ιατρού, Ν. Λιβαδά, Δ Μπίττα,Ε.
Κορύλλου καθηγητών καί Λ. Παπασπύρου δικηγόρου
πανηγυρική εορτή έδόθη έν τφ Δημ. Θεάτρω, ήν έτίμησαν οί πρίγκηπες Νικόλαος καί Χριστόφορος. Μετά
σύντομον είσήγησιν τού σεβ. Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, ο κ Χρ. ΊΙλιόπουλος έξεφώνησε ενθουσιώδη
πανηγυρικόν, έμτοιήσαντα ζωηρόν έντύπωσιν. Θού
ριοι· τοϋ κ. Φραγκοπούλου έψάλη ύπό τής στρατιω
τική; χορωδία; καί ύπό τής χορωδίας τοΰ κ. Σαμαρ
τζή η Βαρκαρόλα «Ήλθε». Ό κ. Δραγάτση; απήγ
γειλε εν προφητικόν ποίημα τού αειμνήστου Σπυρί
δωνος Λάμπρου τάς «Τρεις ημερομηνία;» γραφείσας
έν Σκοπέλι;) τόν Μάρτιον 1918.
— Εις τύ ύπουργεΐον τής Παιδεία; ύπεβλήθησαν
αί άποφάσει; τών δύο ’Επιτροπών ιής.άποιομής τών
άριστείων τής Λογοτεχνίας καί τής Γλυπτικής. Έκ
τούτων ή πρώτη συγκειμένη έκ τών κ. κ. X. Τσούντα
καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου, ΙΙικάρ διευθυντοΰ τή;
Γαλλικής αρχαιολογική; σχολή;, Χίλλ διευθυντοΰ τή;
’Αμερικανικής άρχ. σχολής, θύεις διευθυντοΰ τής
Αγγλική; άρχ. σχολής καί ’Ιακωβίδου διευθυντοΰ τοΰ
σχολείου τών Καλών Τεχνών, άποφαίνεται δτι οΰΰέν
τών κατά τήν τριετίαν 1918, 1919 καί 1920 έκτεΟέντων έν Άθήναις γλυπτικών έργων πληροί τού;
όρους ούς απαιτεί ό περί Αριστείου νόμος, επομέ
νως εί; ούδένα απονέμει τούτο. Διά τόν γλύπτην κ.
Κ· Αημητριάδην ή έπιτροπή εκφράζει τήν λύπην τη;
διότι δέν δύναται νά τφάπονείμη τό Άριστεΐον διότι
έξέθεσε έργα είς Παρισιού; καί όχι έν Άθήναις.
Ή δευτέρα έπιτροπή περιορισθεΐσα είς τούς κ.κΑννινον, Δροσίνην καί ΙΙολέμην, καθόσον οί κ κ.
ΙΙροβελέγγιος καί Γρυπάρη; απούσιαζαν έξ ’Αθηνών,
άπέυειμεν όμοφώνως τό Άριστεΐον εις τόν κ. Αλέ
ξανδρον Μωραίτίδην, κυρίως μέν διά τόν έκδοθέντα
Λ' τόμον τών διηγημάτων του, άλλά καί διά τό σύνολον τής λογοτεχνικής έργασία; αύτοΰ.
II επίσημος απονομή τού Αριστείου θάγείνη είς
τήν αίθουσαν τή; ’Ακαδημίας μετά τό Πάσχα Διά
τό τρέχον έτος είναι καί τό Άριστεΐον τή; Μουσική;
τού όποιου λήγει ή τριετία.
\ ποψήφιοι τοι> Λογοτεχνικού ’Αριστείου ήσαν οί
κ.κ. ς,υνύπουλος Πορφύρα; καί Δημητρακόπουλος, αν
καί ύ τελευταίο; είχε θηλάσει ότι δέν θά ιέ' έδέχετο
έπ’ ούδενί λόγιο. Ή άπόφασις τής έπιτροπή; ένεποίησεν άρίστην έντύπωσιν διότι ό κ. Μωράίτίδη;
συνεπλήρωσε ολόκληρον πεντηκονταετίαν φιλολογική;
ζωής— καί τό σπουδαιότερου —δέν έπεζήτησε τήν
άπονεμηθεΐσαν τιμήν.
Ιού κ. Μωραίτίδου έξεδόθησαν «Χριστουγεννιά
τικα καί Πρωτοχρονιάτικα διηγήματα» ύπό τοΰ Β.
Γαβριηλίθου, Εχει γράψει τέσσαρα δράματα «Δη
μ ήτριον τόν Πολιορκητήν., τήν «Καταστροφήν τών
Ψαρών», «Βάρδαν τόν Σκληρόν» καί τήν «Άλωσιν τής Κων)πόλεως·.
- 'θ ’Αγγλικός τύπος έπέστησε τήν προσοχήν
των αρχών διά τήν λήψιν ριζικών μέτρων πρός στερέωσιν τής Άγιας Σοφίας, τοΰ Παρθενώνο; τής
Βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Ό Χριστιανικό; πληθυ
σμός διατελεΐ έν συγκιυήσει διά τήν απροθυμίαν τών
Τούρκων. Τό Οίκ. ΙΙατριαρχεΐον έζήτησε διά τής
Αγγλικής 'Αρμοστείας νά έξακριβωθή ύπό πραγματογναμόνων ποια ή πραγματική κατάστασις τοΰ ναοΰ
τής Άγ. Σοφίας. Τά ’Αγγλικά «Ανατολικά νέα»
άνέλαβον τήν πρωτοβουλίαν εράνου διά τήν συλλογήν
ενός εκατομμυρίου λιρών στερλινών διά τήν ύποσιήριξιν τοΰ ναοΰ, δστις «κινδυνεύει νά έρειπωθή>. Ο Τούρκος ’Υπουργός έδήλωσε ότι μόνον όθόλο; έχει ύποστή μικρά; βλάβας.

Νεαι Εκδόσεις
Έξεδόθησαν έπί τέλους τά Διηγήματα τοΰ κ.
Άλεξ. Μωραϊτίδου. Έκυκλοφόρησεν ό Α'. τόμος
έπί τή πεντηκονιαετηρίδι τοϋ συγγραφέως. Πολύ
{νωρίς ! Τήν έκδοσιν όφείλομεν είς τόν κ. I. Σιδέρην. Περιέχει τά εξής διηγήματά του -. Τά Βακούφικα - Μέ τά ’ πανιά. — Νεράιδες. — Άρφανοΰλα. — ' Ο
πτωχός καί ή Μοίρα του, μέ πρόλογ,ν τοΰ Γαβριηλίδού, δστι; διά γραμμών ενθουσιωδών χαρακτηρίζει
τόν συγγραφέα. ΊΙ απονομή τοΰ Αριστείου καθιστά
τόν τόμον περιζήτητου.
¥
Τής δ. ‘Αλεξάνδρα; Μπ, έξεδόθησαν έκ τοΰ
βιβλιοπωλείου Σιδέρη · Μύθοι καϊ Θρίλοι». Αφη
γηθεί; είς απλήν γλώσαν τών χαρακτηριστικωτέρων
τής άρχαίας Έλλ. μυθολογία; μύθων. Τό βιβλίο·.·
προορίζεται διά τήν νεολαίαν. Εί; ύφος επαγωγόν
καί ένδιαφέρον διδάσκει τόν ώραίον κόσμον τη;
άρχαίας παραδόσεως. ΊΙ έκδοσι; λίαν φιλόκαλος
κοσμείται άπό έπιτυχεΐς εικονογραφίας τοΰ κ. Άριστέως.
¥
Εϊ; τήν σειράν τών Λογοτεχνικών εκδόσεων τοΰ
κ. Μιχ. Ζηκάκη έξεδόθησαν Ρωσοικά παραμύθια
καί ΐαιορίε; καιά μετάφρτσιν επιτυχή έκ τοΰ Ρωσσικού τή; κ. Κ. Εύστρατιάδου. Ίά περισσότερα διασκεδαστικά, άπεικονίζοντα τήν διανόησιν τοΰ Ρωσσικοΰ λαοΰ. Ραφαηλος. Τού περιφήμου μυθιστορήμα
τος τοϋ Λαμαρτί'ου νέα μετάφρασις, τής δ. Λίζας
Κοντογιάννη. Τού κ. Γιάγκου ’Αργυροπούλον «Θέα
τρο» . Τεΰχο; περιλαμβάνον δύο παρασταθέντα μο
νόπρακτα δράματά του, τά Μάτια τής αγάπης καί τό
Νυχτερινό τραγούδι.

Τά · Γυμνά ΙΙοιήματα Αγγέλου Δόξα Δρακουλιδου), έρωτικά καί ρεαλισιικά. γραφέντα κάτω
άπό μίαν λεύκαν, ανευ άξιιΰσεων συνεπώς έπιμεμελ.ηιιένη; επεξεργασίας.
¥
Άρχία. ίιήγημα ΑΓ. Φαλτάϊτ;. Μέ πολλήν πα
ρατηρητικότητα απεικονίζεται ή ναυτική ζωή. Ό
νεαρό; συγγραφεύ. έδωσε ικανοποιητικά δείγματα,
καί δι’ άλλων, ναυτικών έπίσης, περιγραφών εξαιρε
τικού ταλάντου, δημοσιογραφικού καί άφηγηματικ.ί-ΰ.

Τό άνοιχιό ηαράϋυρο. Βραβευθεϊσα έν τ<·> Φι·
λαδελφεκ·) διαγωνιομφ ποιητική συλλογή τοΰ κ. Στ.
Ιάφνη Εκδότης 1. Σιδέρης.

• Στή Εοζάνη». Ά’πό τόν τίτλον τούτον έκ τοΰ
βιβλιοπωλείου Σιδέρη έξεδόθη τόμο; διηγημάτων τή;
κ. 'Ιουλία; ’ραγούμη. Περιλαμβάνονται τέσσαρα διη
γήματα, επεισόδια τών Βαλκανικών πολέμων, εικονο
γραφημένα. Εχουν τό χάρισμα τή; άφελοϋς καί συγ
κινούση; άφηγήσεως.
Μετά τόν ^Πόλεμον τό’ΛΟηναΐ/.όν μυθιστόρημα
τού κ. Γρ. Σενοπούλον, έμπνευσμένον έκ τοΰ πολέ
μου τού 1912 έργον ηθικόν, μάλλον κοινωνιολογικόν
παρά πατριωτικόν,— ψυχολογία ενός άνθρωπου τόν
όποιον ό πόλεμος άπό κακόν μετέβαλεν εί; καλόν —
νέον μυθιστόρημά του δίτομον, τήν -Τιμήν τοΰ
‘Αδελφού· έξέδωκεν ό κ. Κολλάρος. ΊΙ -Τιμή τοΰ
άδελφοΰ»κρίνεται ώς τό άνώτερον μυθιστόρημα τοΰ κ.
Ξενοπούλου. Άναγνωσθέν άπλήστως όταν έδημοσιεύθη
τύ πρώτον είς τό «Έθνος», είς ιδιαιτέραν ήδη έκδοσιν συγκεντρωμένου, Οά έχη τήν τύχην νά άναγνωσθή
καί άπό όσους δέν τό είχον τότε παρακολουθήση.
*
‘Εγκυκλοπαιδικόν Ημερολόγιου· τοΰ 1921.
Ύπό τών κ. κ. J. Βοατοάτου καί I. Κολλάρου συ
νεχίζεται ή έκδοσι; τοΰ πρό διετίας άποβιιοσαντο;
Ιδρυτοΰ τοΰ 'Ημερολογίου καί έπί 17 έτη έκδοτου
I. Βρεττοΰ. Αί άνώμαλοι περιστάσεις δέν έπέτρεψαν
νά έκδοθ ή ό έφετεινός τόμος άντάξιος τών προηγου
μένων. Έχουν δλην τήν διάθεσιν οί έκδόται νά βα
δίσουν είς τά ίχνη τοΰ προκατόχου των.
‘Ωδή στήν Α. Μ. τόν Βασιλέα Κωνσταντίνου ύπό
Η. Βουτυερίδου.

Τραγούδια τοΰ Βλάμη. Λαϊκοί στίχοι Εκδοσι;
Γ'. Άθήναι.
Ή φωνή τή; Μούση;, Γεωργίου ΙΙοράοχου,
Ναυπλιέως. Ό φέρων τό ποιητικώτατον έπώνυμον,
έχει καί πνευματικήν συγγένειαν πρός αύτό. Η έπίδρασις τοΰ ρωμαντισμοΰ δημιουργεί στροφά; γρα
φείσας είς καθαρεύουσαν καί ή σύγχρονος ζωή πάλλεται εί; δημοτικήν έκφρασιν. Ψάλλει ύ ποιητή; τούς
πόνους καί τόν έρωτα μέ έμπνευσιν άνεπιτήδευτον.
¥
Ύπό τοϋ έν Παρισίοις εκδοτικού οίκου Engenc
Figuier; έξεδόθησαν τέσσαρα ενδιαφέροντα έργα :
Τοϋ Georges Bouclie περί Ζωγραφική; καί τών
συγχρόνων τάσεων αυτής, σύντομος μελέτη χαρακτη
ριστική. Τοΰ Λ. Cnilhein μονογραφία καλλιτεχνική
περί τοΰ Γάλλου ζωγράφου Marcel Lenoir- Τοΰ
Jean Finot κοινωνιολογική καί βιολογική μελέτη
ύπό τόν τίτλον Trolongeons la vie, πραγμαιευονη διά τήν πύκνωοιν τοΰ πληθυσμού τού έκ τού
πολέμου άραιωθέντος καί τήν παράτασιν τή; ζωής.
Τής δ. Μαρίας Lafitte μυθιστόρημα I.e Devoir
de la Joie- ΊΙ συγγραφεύς ένεφανίσθη τό πρώτον
ήδη διά τοϋ έργου τη; αύτοΰ, πρωτοτύπου, αισθη
ματικού καί ειλικρινούς.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«Άτλαετίί». Εικονογραφημένου μηνιαίον περιο
δικόν. Έκ τών περιεχομένων τοΰ τεύχους Νοεμβρίου:
’Αττικά χρονικά, ύπό Δίκ. — Τό πρώτο φιλί. ‘Ιαπω
νικόν διήγημα.- Αγγ. Βλάχο; ύπό Γ. Αμπελό.
’Αρχαίοι Έλλ.προσωπογραφίαι. — Τό ενιαύσιον θύμα,
διήγημα Λ- Παταδιαμάντη.— Πώς σκέπτομαι, ύπό
Δ. I Καλογεροπούλου.— Πεζά ποιήματα τοΰ ΤαγXOQ
' . Γρηγόριο; ό Πολεμάς^ Νοέμβριο; 1920.”Πρξατο δημοσιευόμενη κατά μετάφρασιν τοΰ κ. Λούβαρι ή Γραμματική τής Καινής Διαθήκη; τοΰ διασήιιου καθηγητοΰ Raderniarcher.
' «Monde Nouveau·· Ό κ. I.cbesque οστις δημοσιεύει άρθρα διά τούς Λαούς τή; 'Ανατολής, αφι
ερώνει έπαίνους διά τήν δημοτικήν Σερβικήν ποίησιν μεταφράζων καί τινα άσματα.
Mercure de France. Είς τό τεύχος τή; 15 Λεκ.
ό κ. Άστεριώτης δημοσιεύει έν τή νεοελληνική επι
θεωρήσει του περί τών Γαλλοποιηθέντων Ελλήνων
Ίωάννου Μωρεά; καί Ίωάννου Ψυχάρη, ιδίως περί
τή; επιστημονική; καί λογοτεχνική; έργασία; τοΰ
δευτέρου.
,
.» . «
Εί; τό αύτό περιοδικόν δημοσιεύονται δυο ενδι
αφέροντα άρθρα : Ό σοσιαλισμό; είς τήν Μουσικήν.
—Διατί ό Πλάτων δέν ήγάπα τούς ποιητάς.
Νέα περιοδικά έξεδόθησαν :
ιΜποέμ". Δεκαπενθήμερο; φιλολογική έκδοσι;.
Διευθυντή; Κ. Κλώνης. Έν Πειοαιεϊ.
ι’Αητό;», «Τζανέτο;·, ιΡεμπεακί;·, <Τό γέ
λιο· σατυρικά φύλλα.
Ενα νικήτριαν Όργανον τού έν Ζακυνθω πα
ραρτήματος τοΰ Λυκείου των Ελληνίδων.
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Έκδοσις τρα.τε'ζιτικι'ιν γρ·ψμ<7τίων.—Προε
ξοφλήσει;. — Δάνεια Hi ένρχύρω χοηματογρά.
<( (ι>ν και ι’μ.-r· ρευμάτων. — Δάνεια Λυπήθηκα
—Δάνεια πρό; νομικά πρόσωπα καί γεωργούς
—’Αγορά καί πώλησις συναλλάγματος. Πιστω
τικοί ε.πιστολαί. — Καταθέσεις έν ι’ίψει καί εϊς
ανοικτόν λ,ΐσμόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμιευτήριον.—Ταμεΐον τίτλων προς φύλαξιν.
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Οειμένζ; έν τώ Δζμζρ/είω ΆΟζνών/Γμήμκ ίδοποάκς).
'() Δζ,μκρ/ο;

ΑΟΗΝΑίΩΝ

Δ ι κ κz pύ - τε ι ίτι

Έζ.τίθετχι εϊς πρόχειρυν μΐ’.οδοτικζν δήμο·
πρκσικν, ένεργζΟζ,σομένζν έν τω Δζμκρχείω
Άθζνών τζ,ν 9ζ,ν Ίκνουκρίου 1921 ζμέρκνΣάββκτον κκΐ ώρκν I 1-12 π μ. ενώπιον τζς Δζμζρχικκζ; επιτροπές ζ, πρυμήθειζ 500 κυβι
κών μέτρων σκύρων συμφωνώ; μέ τού; βίου;
τής σχετική; πλζρους δικζζ,ρύ'εως τή; κατκτε-

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι

ΈκτίΟετζι · ϊ; έπκνζλζπτιζζ,ν δζ,μυπρκσίζν
κκτά τζ,ν !9ζν Δεκεμβρίου έ έ'. ζυέίζ.ν Σάββκτον έν τω Δζμκρχιζκώ Κζτζστζ,μζτι κκΐ
ενώπιον τής Δζμζρχικκής Έπιτροπή; ζ έργολκβίζ τής συντζ,ρζσεως τών δζ,μοτικών κζ.πων
κκΐ δεντροστοιχιών.
Τοΰ άοχικοϋ προϋπολογισμού ζύςζ,Οέντο;
διά μεν τό Ιοντμήμζ κκτά 35 θ)θ διά δε τό
2ον κκΐ 3ον κκτά 1 ο)ο κκΐ συμφώνως με τους
όρους τζς άρχικής συγγρκφή; ύποχρεώσ.-.ων ζζτκτεβειμενζ; έν τω άρχιτεκτονιζώ τοϋ Δζμου
τμζματι έ'νΟζ πκ; ό 'όουλόμενος δύνκτκι νά
λά&Ζ) γνώσιν.
Άθήνκι -·7, 8ζ Δ)βρίου 1920.
Ό Δζμκρχος

Γ- Τσόχας.
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ΑΘΗΝΑΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ

Η ΛΑ Ϊ ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΓΘΗ ΤΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΙΆΠΕΖΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ 1ΠΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΔΑΙΟΓΧΩΝ
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Ι«.ατα.βεδλημ.ένον............................. - .
»
Ι.οΟΟΟΟΟ
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1.9^20.000
ΕΡΓΛΪ1ΑΙ :

—Γ1ί Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα έπί τοϋ εξωτερικού κα’1
αγοράζει επιταγές (cheques) έπι τοΰ εξωτερικού.
—Εισπράττει γραμμάτια τρίτων καί τοκομερίδια.
— Πωλεϊ και αγοράζει παντός είδους χρεόγραφα καί λαχειοφόρους
ομολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρφ κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν,έπί προθ-εσμία καί καταθέσεις
ταμιευτηρίου.
— Έν γένει δ’ έκτελεϊ πάσαν εργασίαν, τραπεζιτικής έργασίας.
Γενικός ΔιευΟυντν,ς :

Δ. ΛΟΙιΕΡΔΟΣ
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