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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τό φιλολογικόν και καλλιτεχνικόν 1920 
ΰ.ιό Κ.

Τό έμβατήριον τον Ιερού λόχου ΰπυ Ιακ. 
Δοαγάτοη καί Κ. Ρ.ιδού.

Σημειώσεις ένός μητό:, υπό Δάφνιδο;
Αντίλαλοι.
Η ξένη πνευματική κίνησις.
Τά ’ Αϋ-ην ϊκά θέατρα, ύπό Κ.
Σι ναυλίαι.
Γράμματα καί Τέχναι. (ΕίκασπκαΙ τέχναι.— 
Δ ιιλέΞεις—Σΰμμικτα).

“Ενεκα τών μεγάλων δαπανών ~τς έκ- 
δόσεως τής «Πινακοθήκης» ή αυνδ ομή 
τής έπι έ κ λ ε < τ ο ϋ χάρτου έκδόσεως 
αυξανει είς δ ρ. 20 έτησίως. ΊΙ συν
δρομή παραμένει ή αύτή (δ ο 12) 
δ'.ά τήν έπί κοινού χάρτου έκδοσιν. Οϊ έπι- 
θυμοϋ.τες νά λαμβάνουν φτ’υ κοινήν έκδοσιν 
παρα αλοϋνται νο μάς ειδοποιήσουν.

Δια τούς έν τφ εξωιερικω συνδρομητάς 
ή συνδρομή εννοείται πάντοτε εις φράγκα 
χρυσά καί ούχι είς δρα/μας καί έάν ή9ελε 
πλη ωθή αΰτη είς Αθήνας.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Άνεκαλύφθησαν έν Νέρ Άγχιάλφ τοϋ ’Αλμυρού 
εξ σαρχοφ· γοι μονόλιθοι μετά χιιλνπιήρων λίθων 
οηκομόρφων, ών ό είς μετ’ επιγραφή; ιών Ρωμαϊκών 
χρόνων, αεσυλιμιένοι άπό ·ή; αρχαιότητας ήύη.

— Άνορυασι μένων βεμελίω· έν τή συνοικία Κα- 
πακλί τοϋ Βόλου άιεκαλΰφΟη χριστιανικόν νεκροτα- 
φειον τών 6 ή 7 πρώτων χριστιανικών uluivtov μετά 
διαχωρισμάτων κατά Έίράγωνα καί δρόμους έκ τοί
χων άσβεσιοκιιοτων. έν τφ όιτοίιρ εύρέθησσ,ν 6 καμα
ρωτοί τάφοι, ών τιιες μετά κτερισμαεων και ' ορ
θογώνιοι κτιστοί μετ’ επιστρώσεων πλακών λευκού 
μαρμάρου ή πράσινου άτρακηνοΰ, καί επιπωματισμέ
νοι διά πλακών μαρμάρινων, άνευ δμως κτερισμά- 

των. Τό σπουδαιότεροι* αύτών είναι εϊς τεμάχια συ- 
ναρμολογηθέντα πιατον μετά κοσμημάτων σηκωτών 
κίτρινων άπί καφβειδςυ; έδάφους ifondoj καί ταω 
έν τφ μέσφ, ίσως τοϋ Ζ' ή 11 μ. X. αίώνος. ΙΙάνα- 
σκαφή έγένετο υπό τού ε.πιμελητοϋ κ Ν. Γιαννο.τού- 
λου. όστις εύρε καί ύατεΛον φιμριδωτόν, οπερ κατά 
τό ήμισυ κατεστράφη ύπό τών εργατών.

— Ύπό τή; Γερμανικής άρχιολογική; σχολή; ένερ- 
γοϋνται άνασκαφαί περί τό μνημεϊον τοϋ Λυσικράτους. 
Εύρέθη πλάξ μετ’ ακαταλήττου επιγραφή; μόνον.

Είς τόν λόφον τών ΙΙαγασών ένθα ένεργοϋνται 
άνασκαφαϊ, άνεκαλύφΟη μυκηναϊκόν ή μινωϊκόν άνά- 
κτορον εις πολύ καλήν κατάστασιν, άνήκον προφανώς 
»ί; τούς μυθολογικούς Πελύιν και Τ ίσωνα. ’Εντός 
αύτοϋ φαίνεται ότι άηεφασισθη καί έκανονίσθη ή Άρ- 
γοναυτική εκστρατεία, τής όποιος δέν είνε ά.τιθανον 
νά εΰρεθή άπεικόνισις είς τάς τοιχογραφίας τοϋ άνα- 
καλυφθέντος ανακτόρου.

— ’Ο αυτός εν Θεσσαλία έφορος αρχαιοτήτων ζ. 
Άρβανιτόπουλος άνεϋρεν εις τάς Φ«ρρά: βορείω; τού 
σημερινού Βελεστινου, μέγαν ναόν ίσον πρός τόν έν 
Όλυμπίφ ναόν τοϋ Διός. είς άρίστην κατάσταοιν '<) 
στερεοβάτης τον ν·ιοϋ μέ τρεις βαθμίδα; σώζβται 
τελείως ’Επίσης μέλη Αρχιτεκτονικά μέ ζωηρά: βι- 
φάς, τμήματα μαρμάρινων άνδριάντων πήλινων και 
χαλκών επιγραφών καί Αφιερωμάτων. Έπίσης εύρέ- 
θησαν σπουδαιότατοι έκιγραφαι είς 10 χαλκά; πλά 
κας, μέ νόμους καί ψηφίσματα τών άρχώ.· τοϋ Ιου 
π. χ αΐώνος.

Κατά τάς ίνεργονμένα; βν συνοικία Καρδαριού 
άνασκαφάς εύρέθησαν δύο μεγάλα αγάλματα γυναι · 
κειων θεοτήτων καλής τέχνης, ακέφαλα όμως. Τό εν 
έκ τούτων υποτίθεται ότι είνε ή λεγάμενη Λφρο’ιιτη 
ίν Κήποι; τοϋ ‘Αλκαμενους. ‘Επίσης άνβκαλύφθη και 
εν άρχαΐον οικοδόμησα, τό όποιον ύ.τονίθβιαι ότι 
είναι ό ναός τοΰ Αιγυπτίου θεού Σερά.τιθο;.

— Εις τό Γΰθειον, παρα τόν έκεϊ ναόν τής Ά
για; Σοφίας, άνβκαλύφθη, κανοπιν ανασκαφών, μια 
σαρκοφάγος είς τό άνω μέρος τή; όποιας υπάρχουν 
είς άνήρ καί μία γυνή έξητλωμβνοι. Τό εύρημα Ανή
κε. είς τούς ελληνιστικούς χρόνους.

— Έν τή ενταύθα ’Ιταλική ’Αρχαιολογική Σχολή 
ό διευθυντή; ταύτης κ. Δέλλα Σό;α έκαμεν ιϋ,λωτιον 
είσήγησιν τών εργασιών τής Σ ο'ής, μεθ δ ώμίλησεν 
ό έκ τών εταίρων τούτης κ. Μιγκατσίνη περί τών 
ύπό τόν βράχον τής Άκροπόλεως αρχαιότατων άν
τρων τοϋ Απόλλωνος καί τοϋ Πανός Μετ’ αύτόν ό κ. 
Ι’κουίδη έξέθηκε διά μακρών ιά περί τοΰ καλούμε
νου «Βαλεριανοϋ τείχους» ότερ »ιί αυτός δι’ άκαια- 
μα/ήτων επιχειρημάτων άπέδειξεν ότι είνε μεσαιωνι
κόν καί δή φραγκικόν. Ό κ. Ι’κουίδη ένδιέτρί','ε 
λίαν και πιρι τούς Έρμεΐ; τών «Κοσμητών».

— Κατά τάς ένεργουμέ'ας ύπό τού έφόρουκ. Άλεί. 
Φιλαβελφέως άνιισκαφάς παρά τδ Μνημεϊον τού 
Λυσικράτους άνεκαλύφθη θεμέλιον καί ετέρου χορη
γικού μνημείου πρός X τοϋ ύπαρχοντος. Πλησίον δέ 
τούτου εϊς Ικανόν β··Ο<>; άπεκαλύφθη καί τμήμα τής 
περιωνύμου όδοΰ Τριπόδων, ήτις ήτο μια τών ση- 
μαντικωτάτων λεωφόρων τής αρχαίας πόλεως τών 
’Αθηνών, άγουσα άπό τής αγοράς πρός τό Θέατρον 
τοϋ Διονύσου. Εκαλείτο δέ -Τριπόδων» διότι εκατέ
ρωθεν έκοσμεΐτο ύπό πολλών χορηγικών μνημείυιν, 
ώς τό Λνσικράτειον, έφ’ ών έστηρίζοντο οί τρίποδες 
ούς οί νικηταί τών Διονυσιακών αγώνων άνέθετον 
είς τόν Διόνυσον. Ή άνασκαφή γίνεται δαπάναις τής 
’Αρχαιολογικής Εταιρείας, ή*ι: πρέπει νά συνέχιση 
τούτην, έφ’δσον τουλάχιστον υπάρχει ελεύθερος χώ
ρος, διότι δυστυχώς ή συνοικία αΰτη είνε πυκνότατα 
κατωκημένη.

— Διωρίσθη έφορος άρ,αιοτήτων Μεσσηνίας ό 
κ. Θ. Καραχάλιος.

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΛΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ 1920
ΕΓΓΟΝ τό 1920 

άφήκε ν δπισθ·έν του 
άπολογισιόν άρκε
τά ζωηράς κινήσε 
ως. Ή Ελληνική 
πνευματική κίνησις 
έχει έν γενικαΐς 
γραμμα’ς ώς έξής ’- 

Άρχαολογία.— 
Άνασκαφή έγένετο 
έν Θεσσαλονίκη (νεο

λιθικά ευρήματα), Έλευσϊνι, Κρήτη, Περγά- 
μφ, Θάσφ (άνδριάς Έρμου) Φιλίπποις (ναός) 
Μυκήναις (άγγεϊα), Ν. Άγχιάλφ (ναοί χρι 
στιανικοί) Καϊλαοίοις, Χ'ψ Φαρραΐζ
(νεκροταφείον), Σικυ&νι (Βουλευτήριον).

Έν Άκουϊλία τής Αύστρίας (ναός θεοδώ
ρας), έν Μέμφιδι (αίθουσα θρόνου Φαραώ), έν 
Όστια (ναός Κυβέλης», έν Δαλματίφ (είς Α
νάκτορα ΔιοκλητιανοΟ). Έν Ράδφ άνέσκαψαν 
οί Ιταλοί.

Εύρήματα έν Κεφαλληνία (ναός Δήμητρος) 
θάσφ (ναός Βυζαντινός), έν Λαρίσση (τμήματα 
ναοΟ).

Διαγωνισμοί. Έπανάληψις διαγωνισμοί) 
το5 Ωδείου διά ποίησιν δμνου Έκατονταετη ■ 
ρίδος (ούδε'ς έβραβεύθη). Γλωσσικής Εται
ρίας (5 έργα - Φιλαδέλφειας λυρικός. (Βρα
βευτείς Σ. Δάφνης) — Γλωσσι«ος Σεβαστού- 
πούλειος (Σκουντρής)— Άβερώφειος Δραματι
κός ιΦοιτηταΙ Ξενοπούλου).

Προεκηούχτ)ησαν δ 6ος Άβερώφειος δρα 
ματικός, δ Καλοκαιρίνειος ποιητικός καί δ 
Κανδηλώρειος Ιστορικός.

'ίωβιλαϊα. Εωρτάαθ-ησαν έν Εύρώπη : Ε
κατονταετηρίδες Ιατρικής Ακαδημίας I αλ- 
λίας, Γάλλου ζωγράφου Φρομεντώ, γεννήσεως 
Σπένσερ, δραματικού συγγραφέως Ωζιέ, τής 
γεννήσεως τοΰ σοσιαλιστοΰ Έγκελς, τοΰ μου · 
σουργοΰ Βιετάν, τοΰ Γάλλου ποιητοϋ καί φι
λοσόφου Λοΰζόν. Τετρακοσιε-.ηρίδες τοΰ θα
νάτου τοΰ Ραφαήλ, τοΰ Βέλγου τυπογράφου 
Πλαντέν. Όγδοηκονταετηρίδες γεννήσεως τοΰ 

άστρονόμου Φλαμμαριών καί τοΰ Ιταλού δρα
ματικού Βέργκα. Πεντηκονταετηρίδες τοΰ θα
νάτου τού Δίκενς, τού Δουμά πατρός, του 
Μεριμέ, τών Ποιητικών μελετών τοΰ Λαμαρ- . 
τίνου. ΔεκαετηρΙς τοΰ θ-ανάτου Ζάν Μωαεάς.

Έν Έλλάδι, πεντηκονταετηοίς τοΰ έν 
Κων)πόλει δημοσιογράφου κ. Σ Βουτυρά’ 

Διαλέξεις έγένοντο έν Άθήναις τών κ. κ. 
Ντριώ. Ρουσέλ, Ρενοντέν, Άστλεό. Τζάϊλς, 
,’Αντωνέλλι, Πουαζά, Ουέϊς. Τής Βυζαντινής 
Εταιρείας (Σωτηρίου, Ράδος, Κουκουλές, Κα 
λογερόπουλος, δ Σμύρνης Χουσόστομος, Αδα
μάντιου, Κούζης, Άμαντος, Λαμπίκης, Χρ. 
Παπαδόπουλος). Λέσχη; Επιστημόνων (Κο· 
κοτάκης, Σωτηρίου, Η. Αγγελόπουλος). Πρα
κτικής Άοχαιολογικής σχολής (Κουρουνιώ 
της, Κεραμόπουλος, Γ. Πολίτης, Σωτηριάδης). 
Είς Έλλ. Ώδεΐον περί συγχρόνων ποιητών 
ύπό τών κ. κ. Λ Παλαμά. Ρ. Γκόλφη Όμάς 
Νέων είς θ-έατρον Κοτοπούλη (Κλ Παράσχος, 
Τ. Άγρας, I. Μηλιάδητ. Φ. Μιχαλόπουλος, 
Δ. Καρζής). Άλλαι διαλέξεις Ράδου, Γ Τυ- 
πάλδου, Καλβοκορέση, Γλυνοΰ, Δ. Καλαποθά 
κη καί τής δ Σταματελάτου καί τής κ. Μομ- 
φερράτου εί; τό Λύκειον Έλληνίδων. Φεμινι
στικά! (Κα Παροέν, Ζερβό,, Τριαντάφυλλό 
πουλος, Χοϊδά., Βασιλακάκης Σοκόλης, Δα
μασκηνός, Καραχάλιος, Κουτούπη:, Αθ-ηνά 
Γεραανού).

Oeavja. Έργα παρασταθ-έντα πρωτότυπα. 
Κελεπούρι Μιλά καί Τσοκοπούλου Λαβύ 
ρινθ-ος, Λιδωρίκη.—Τά πεπρωμένα, Ξενοπού
λου.- Γύρω στή λατέρνα, Ποινέα. - Κόκ- 
κινη μάσκα, Συνοδινοΰ. - Το Πείραμα, Δού 
ζβ _ Τό κλουβί, Πεσνεκίδου. ’ ς χωρι 
σθοΰμε, Ν. Τσοκοπούλου — Ο κοσμογυρισμέ- 
νος, Δημητρακοπούλου. — Ζητείται δεσποινίς.

Επιθεωρήσεις : Παναθήναια, Πειρασμός, 
Πανόραμα, Ή έξέδρα, ΦρενοκομεΤοον, Καμ 
παρέ. Τράβα κ- ρδέλλα, Ρωμηοποΰλα, Ρωμέϊ- 
κο, Γαϊτανάκι, Φαλέρ κΓ ρί, Φ’.ξ Τρότ, Ψ .χή 
μου στά Πατήσια. Τσούχτρα, Σάν τρασόν,Μπερ
λίνα, Τά έξ άμάξης, Θερινά κέντρα, Αητός, αί 
Άθήναι διασκεδάζουν, Παηαγάλλος
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Όπερέτται. Πρίγκηψ Βαλεντίνος, ’Αρλε
κίνος, 'Η τετραπέρατη, Θέλω νά ίδώ τάν Πά
πα, Κοντσετίνα, Γκομπέτ,Δακτυλογράφος, Έκ 
κεντρικές Ένωματίες, Στά τριαντάφυλλα, Τά 
κατ’ ευθείαν, Μελοδράματα : Βεατρίκη.

Παράστασις «Περσών».
Ξένα έργα τδ πρώτον παρασταθέντα: ’Αρα

βικές νύχτες—’Αγώνες—Πεταλούδες—Τδ νυ
φικά κρεβάττι—Τδ τριζόνι. —"Ενα τηλεφώνη
μα—Ή Λαίδη Ούώρδ—Ή δεσποινίς Φάξ 'Γρότ. 
— Ό έπίτιμος σύζυγος—Οίκτροί έρωτες—'Η 
τρελλή ψυχή—Ή δεσποινίς μητέρα μου—'Ο 
ήλιος—'Ο έρωτας τάν άνθρωπο πώς...— Η πρά
σινη κουρτίνα—Ό πρίγκηψ φοιτητής.—Ό Έμ 
ψυχωτής — Ό Μαέστρος (όπερα κωμΐκ)—Οί 
μοναχοί άνθρωποι - Δωδεκάτη νύχτα—Μαρκή- 
σιος Βιλλεμέρ—"Ενα έγκλημα—Ό ’Αειπάρθε
νος—Μικέττα—Ό Σαμψών—Μιά νύχτα στδ 
καταγώγι—Τά παραμύθια τοΰ Όφμαν - Οί 
άνδρες δέν θά μάθουν τίποτε—Ό πέπλος ποΰ 
σχίζεται - Τά νεκροτράπεζο—Ό τρίτος σύζυ
γος—Κική—'Η φωνή τοΰ αίματος —Ό νυκτο- 
φύλαξ —Πεθαμένος χωρίς κερί—Τά πουλί τής 
καταιγίδος—’Ιωάννης ά 3ος —Ή άριστοκρατία 
τοΰ πλούτου—Ό ψόφιος πόντικάς —Αί γυναί
κες μας—Τά χρυσοϋν δέρας—Τά φρενοκομειον 
—Τά γεφυράκι—Ερωτικόν μάθημα—Τυχερός 
σύζυγος—Ή άπεργία—Ή βεντούζα

Εμφανίσεις τών δ. Σκαραμαγκά, Μητα- 
ράκη, τοΰ κ. Πασχαλίδου.

Ξένοι θίασοι : ’Opvza., Σμυρνώφ, Πετσάτι, 
Παρίτζι. Ντέ Τζιόρτζι, Βοροντσόβα, Χορευτικά! 
παραστάσεις Τσαουσκάγια, Βερεσίνσκη. Παρα
σημοφορία Μ. Κοτοπούλη.

Καλλιτεχνία. Εκθέσεις Παρθένη, Μίλλ, 
Κόλια, Φερεκύδου, Μαλέα, Μηλιάδου καί 
Μπραέσσα, Στρατηγού. Βώκου έν Χίφ, Μπο- 
κατσιάμπη, Λόγη, Άλεξανδρίδου, Άριστέως. 
Παλαιών έργων είς Κεντρικόν, Ελλήνων ζω
γράφων ΰπά Στάθη, Ρώσσων ζωγράφων είς 
«’Απόλλωνα», ξένων είς έταιρείαν Άκροπόλ, 
Μαράτου.

Προκήρυξις διαγωνισμού μνημείου τών πε 
σόντων χωροφυλάκων έν Θεσσαλονίκη (ούδείς 
έβραβεύθη). Διαγωνισμοί μνημείου πεσόντων 
•υγειονομικών άξιωματικών, μνημείου πεσόντων 
άνδρών 11 Συντάγματος, διαφημίσεων Δανείου 
Μ. Ελλάδος. Δωρεά Βεργωτή δι’ άγαλμα εύ· 
ζώνου. Άφιξις γλύπτου Κ. Δημητριάδου. ’Απο
καλυπτήρια στήλης πεσόντων "Αγγλων έν Ίω· 
αννίνοις. ’Αποκαλυπτήρια άνδριάντος Τρικούπη.

Άνέλαβον νά φιλοτεχνήσουν τάν ανδριάν
τα Κανάρη ό κ Τόμπρος, τά ήρώον μεραρ
χίας Σερρών δ κ. Δημητριάδης, τά ήρώον Μι- 
τυλήνης ό κ. Ζευγώλης, τά ήρώα Καλαβρύτων 
καί Χίου ό κ. Δημητριάδης, τοϋ Παλαιών Πα- 
τρών δ κ. Σώχος, τάς προτομάς Σολωμοΰ καί 
Παπαδιαμάντη δ κ. Θ. Θωμόπουλος, τήν άνα 
μνηστικήν στήλην Μεσολογγίου καί τήν πύλην 
τών Κρητών δ κ. Μπονάνος.

Ή Εθνική Πινακοθήκη απέκτησε δύο πί
νακας Ελληνικούς.

Έν Νέα 'Γόρκη έκθεσις τοΰ κ. Ζαροκήλη. 
Μουσική. Συναυλίαι δρχήστρας έδό8·ησαν 

τοΰ Ωδείου ’Αθηνών, τοΰ Έλλην. ’Ωδείου, τής 
Στρατιωτικής, τής Μονδολινάτας. Κουαρτέττο 
/ϊυκούδη, Hirs, Σοΰλτσε. Συναυλίαι άτομικαί: 
Βλαστάρη,Γεννάδη, Φωκά, Σπανδωνίδου,Μεσο- 
λαρά, Παπαϊωάννου, Νικάκη, Παπαγιανοπού- 
λου, Πασχάλη, άδελφών ’Αλεξάνδρου, Καλό, 
Κρέμερ, Βασιλάκη,Φιλιππίδου,Σπέρα, Πετσάτη, 
Δαλεζίου, Βοροντσόβα, Μορντόβτσεφ, Σεγκοβι - 
τόβα καί τών κ.κ. Τόμψον, Σάντ-Σαίν, Φρήμαν, 
Πρεδάρη, Σοΰλτσε, Νοντέν, Χωραφά, Πάργα, 
Κορωνάκη, Κιμ. Τριανταφύλλου, Φαραντάτου, 
Βελουδίου, Ξηρέλλη, Έπιτροπάκη, Ζαμάνου, 
Κ. Παπαδημητρίου, Πασχαλίδου, Θ. Γεωργίου, 
Αύγερινοΰ, Γιάκομψον, Λυκούδη, Άγγελοπού- 
λου, Μπρόμπροβιτς.

Μουσική δωματίου. Μπορισώφ-Μητροπού- 
λου, Πάλμα-Μπουστίντουϊ,Πανά Σαΐφερ,Σουλ- 
τσε Πινδίου, Λυκούδη-Φαραντάτου.

Έδόθησαν τά Requiem τοΰ Βέρδη, ή Συμ
φωνία τής λεβεντιάς τού Καλομοίρη. 'Εορτα! 
Λυκείου, Νομοταγών, δμίλου Ρώσσων καλλι
τεχνών.

Επάνοδος Βάρβογλη, ο. Φίλτσου, Παπαϊω
άννου, Φιλιππίδου, Δαλεζίου.

Συναυλίαι έν Ευρώπη Δεσφιέ (άσμα), δ. 
Δρακώνη (πιάνο) Εύλαμπίου, τών κ.κ Ευστρα
τίου, Λάππα.

Παρασημοφορία διά δάφνης ’Ακαδημαϊκής 
τής κ. Φωκά καί τοΰ κ. Τριανταφύλλου.

Άφιξις Σαίν Σάν, Τόμψον, Φρημαν, Μπο
ρισώφ, Γιάκομψον, Καλό, Αυγερινού, Γεωργίου, 
Σπέρα.

Θάνατοι. Άπέθαναν ζωγράφοι, δ Γερμανός 
Κέλλερ, δ Άγγλος Γκύω, οί Γάλλοι Ρενουάρ, 
Robyet, Γκωγκέν, Μερσόν, δ Βέλγος Μαρνέφ, 
δ Σουηδός- Ζόρν, οί Γάλλοι ηθοποιοί Γκάμπυ, 
Πολυτώρ, Σνάϊδερ,Ρεζάν, δ ’Αμερικανός Μπρού- 
λι, ή Γερμανΐς υψίφωνος Μόλλιγκερ, δ μουσι
κός Καμπανίνι, δ εκδότης Σαντζόνιο, ή βιολί- 
στρια Powell, δ έφευρέτης τής τριχρωμίας 
Μπόρν, δ δραματικός συγγραφεύς Μπόζαν, οί 
ποιηταί Ταίλαντ, Ντέμπελ, Νάστζον, Τριμούρ, 
Τουλέ, Καπούρο, οί δημοσιογράφοι Μάους, Ντυ- 
πουΐ, Άνρύ, Μάρστνεκ, Χαίμπερς, Μπάουτσερ, 
δ ’Ελβετός νομισματολόγος Μπλοΰμερ, δ άστρο- 
νόμος Λόκχυαρ, οί Ρώσσοι’Ακαδημαϊκοί Σα- 
βεμανώφ καί Τουράνωφ, οί ’Ισπανοί συγγρα
φείς Γκάλδος καί Δένερ, δ Σέρβος ’Ακαδημαϊ
κός Παύλοβιτς, οί μυθιστοριογράφοι Ούάρδ, 
Πώλ Άδάμ, Γκάρβις, Λεζυέρ, Μεραβέλ, Howells, 
δ Άγγλος φιλόλογος Μπάροως, δ Βέλγος συγ
γραφεύς Demoldet.

Έλληνες συγγραφείς καί καλλιτέχνατ άπέ- 
θανον οί έξής : Δημοσιογράφοι Γαβριηλίδης, 
Παπαμιχαήλ, Δεπάστας, Πανάς, Σιβιτανίδης, 
Βιθυνός. Διηγηματογράφοι Κωνσταντινίδης, 
Κονδυλάκης,Χατζόπουλος,Άπειρανθίτης Λογο
τέχνης Βλάχος, Σκληρός, καί Δραγούμης, κοι
νωνιολόγοι, Νομικός Στρέϊτ, Ιατρός Μαγγίνας. 
Ιστορικοί Φιλαδελφεύς, Πατσόπουλος. Φιλό.

λογοι Ζηκίδης, Άποστολόπουλος. Ποιηταί Μα- 
τζαβίνος καί Κολώνιας. Μουσουργοί Κόκκινος, 
Καίσαρης. 'Ιεροκήρυξ Φαραζουλής. Ηθοποιοί 
Λύτρας, Τσιτσιλιάνος, Δελενάρδος. Καλλιτέχναι 
Παπαγιάννης, Βίλμπεργ, Ευστρατιάδης, Λαμ- 
παδίτης. ,

Συνέδρια. Πανχριστιανικόν έν Ιενευη. I- 
πέρ γυναικείας ψήφου έν Γενεύη. Δημοσιογρα
φικόν έν Πράγα. Γυναικεΐον έν Χριστιανία. 
Παγκόσμιου τύπου έν Αυστραλία. - Προλετα
ρίων συγγραφέων έν Μόσχφ.

Εκδόσεις.
’Επιστημονικά £ρνα. Αί θρησκευτικαί ί- 

δέαι τοΰ Κοραή, Μπαλάνου. Εκκλησία καί 
Πολιτεία, Άνδρούτσου. Τύποι παραστάσεων, 
Μακρή. Λαογραφικά σύμμεικτα, Πολίτου. Υ
πομνήματα περί τοΰ ιστορικού Λεξικού, Τριαν- 
ταφυλλίδου. Δημιουργικός ιστορικός, Γλυνοΰ. 
Ό γάμος παρ’ Έλλησι. Φαρκά. Πολιτεία καί 
Εκκλησία, Μπαλάνου, Ή πρός Κολασαεΐς έ- 
πιστολή, Λούβαρη.

'Ιστορικά και άρχαιολογικά
Ριζόκαστρο, Δαφνί Τοσκουμίκα παράδοξα Καμ- 
πούρογλου. Έκ τοΰ βίου τών Βυζαντινών,Κου- 
κουλέ.'Η Τουρκική έπανάστασις τού 1908, Πα
παναστασίου. Άγια Σοφία καί Κων)πολις, Βο 
λωνάκη. Αί γυναίκες τοΰ Βυζαντίου, Τσοκο- 
πούλου.'Ο Ελληνισμός τής Μακεδονίας, Σβο 
ρώνου (Γαλλιστί). Μακεδονικά, Άμαντου. 'I 
στορία Κυδωνιών. 'Η Βασίλισσα καί αί Βυζαν- 
τιναί άρχόντισαι, Ροδοκανάκη.

Θεατρικά. Φαίδρα Προβελεγγίου. Ό Λυ 
τρωμάςΤαγκοπούλου.—Θέατρον Άργυροπολου.

Μουσικά. Έμβατήριον Δωδεκαννήσων ύπό 
Ξανθοπούλου.-Στέφανοι Μαγιού, Σάν τό άφρό 
στήν άμμουδιά, Καρμπούνη. Lacrymae rerum, 
Λαμπελέτ. Ανάθεμα Σακελλαρίδου.

Λογοτεχνικά. Πρώτη άγάπη Κονδυλάκη. 
Διηγήματα καί έντυπώσεις Λυκούδη (5 τόαοι). 
Μακεδονικά διηγήματα Μόδη. Φύλαξ "Αγγε
λος Δούζα. Ή δραχμή, Μπρά'ΐα.- Στήν Κοζάνη 
Δραγούμη. Κυρία τής τιμής, Άσπρέά. Πετα
λούδα, Βλαχογιάννη. Γιασουμής,Λευκοκαρίδου. 
Πλάι στήν άγάπη ιαγκοπούλου. 'Η'Ωραία τού 
Πέραν, Διηγήματα Τυμφρηστού. -'Η τιμή τοΰ 
αδελφού, ό Πόλεμος, Ζακυνθινό μαντήλι, Ξε 
νοπούλου. Ό ξένος μας, Κοντογιάννη. ’ · ργα 
Μητσάκη. Φωνή άπό τούς τάφους Απειρανθί 
του. «Μικρά» καί «Διηγήματα» Μαρκέτου. 
Αργία Φαλτάϊτς. Δροσιές καί δάκρυα, Βοσκός 
καί πρόβατα Γκίκα. Χαμένη ζωή,Τζαραβέλλα. 
Παλιόκοσμος, Πίστη. Διηγήματα ΙΙαλαμά 
'Ιστορίες γιά λίγους καί πολλούς Πρατάνου. 
Άπό παντού τής Έλλην. γής, Παπαδοπούλου. 
Διηγήματα, Τραυλαντώνη. Ματωμένα τριαντά 
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φύλλα Συλβίου.-32 διηγήματα, Παπάς ειδω
λολάτρης, Βουτυρά. - Διηγήματα Μωραϊτίδου. 
Τά παράξενα τής ζωής Σκόκου. Μύθοι καί 
θρύλοι, Δέλτα. Σκηναί Φιλιπακόπουλος.-’Ε
κλεκτές σελίδες Έφταλιώτη. Κόκκινα σημά
δια, Μπαστουνοπούλου. Mater dolorosa, Βε· 
κιαρέλη. ’Ανθρώπινες καί άνθινες ζωές, Νικο 
λαίδου. Γύρω στόν Έρωτα Νιρβάνα. 'Η ζωή 
καί ό θάνατος τού Καραβέλα, Θεοτόκη.Ό Γε
λωτοποιός τοΰ Βασιλέως, Δημητρακοπούλου.

Ποιήσεις. Βραδυνοί θρύλοι, Χατζοπούλου. 
Ρυθμοί στά κύματα, Κανελλοπούλου. Σονέττα 
Δομενεγίνη. Ψηφιδωτά Σπεράντσα. Μπατα 
ριάς, Μαλακάση.Δεκατετράστιχα, Παλαμά. Λυ
ρικά ποιήματα Μαγκάκη.Μυστικές λειτουργίες, 
’Ωδή είς Βασιλέα, Βουτιερίδου. Τραγούδια τοΰ 
Βλάμη. Ή φωνή τής Μούσης μου, Παράσχου. 
Ερχόμενες, Φιλύρα. Τά χελιδόνια, Παπαντω- 
νίου. ’Ανοιχτό παράθυρο, Δάφνη. Σκιές, Πορ 
φύρα. Ραγισμένα σήμαντρα Μαρκίνα. Τό τρα
γούδι τής κοντέσσας Γιοφύλλη. Πιστά, Δώρα. 
Τραγούδια τού καμπούρη Ρώτα Τραγούδια τού 
Λυτρωμοΰ, Σημηριώτου. Αντίλαλοι, Πασαγιάν- 
νη. Νοσταλγίες Ούράνη. Εκατόμβη, Κυριαζή. 
Στίχοι Σικελιανοΰ. Σύννεφα Μπούκουρα. Τό 
βιβλίο τής ’Αγάπης Παυλίδου Στροφές Μωρεάς, 
Μαλακάση. Ca ira Καρδοΰτσι, Μακρή.

Ποικίλα. Φ.λολογία καί σοσιαλισμός, Γιαν- 
νιοΰ. Στοχασμοί, Λασκαράτου. Δημοσιογραφία, 
Πετρακάκου.Περπατώντας ή Δόξα, Καραμούζη. 
Άρθρα Γαβριηλίδου. Βιογραφίαι καθηγητών 
ιατρικής ΙΙανεπιστημίου. Πανηγυρικός λόγος, 
Μενάρδου. Τά γυναικεΐον συνέδρων τής Γενεύης 
Θεοδωροπούλου. Ό Σολωμός, Δενδρινού. Ίεραί 
μονάί, Παπασπύρου Γεννηθήτω φώς, Χατζή 
δάκη Ή θρησκευτική ζωή τής ’Αμερικής, 
Παπαδοπούλου. Τά ιδεώδη τών μαθττών, Μω- 
ρα’ίτου. Ό ποιητής Γρυπάρης, Κουντουρά Ή 
'Ιστορία τών Φυσικών Επιστημών, Στεφανίδου. 
Πνευματισμός, Δοντά Μάρτυρες,Μάλωση.Αλή
θεια καί ποίησις, Λούβαρι.

'Ημερολόγια Οίκ. Άστέρος, Πανελλ., Ά 
μερολόγιον (έν Αμερική), Συλλόγου «Κοραή» 
(Ελβετία).

Τύπος. Έφημ Χρηματιστηρίου. L’Acropole 
Μποέμ. ’Αητός Κοινωνία. Χαραυγή. Δελτίον 
Λυκείου Έλληνίδων. Παιδολογία. Μούσα. Λο 
γοτεχνία. Έλλην. ’Αναγέννησις (έν Ν. 'Γόρκη). 
Εβδομαδιαίος Κήρυξ. Νεοελληνική ’Αγωγή. 
Δύναμις. Καλλιτεχνία. I.es Annales Franco-Hel
le niques-Eon.

Έπανήρχισε «Χρηστιανικόν Φώς» (Κρήτη). 
’Επιστημονική Ηχώ, Πολιτική Επιθεώρησις. 
Διέκοψαν τήν έκδοσιν 11 Άθηναϊκαί καθημε
ρινά! έφημερίδες.
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ΤΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ TOY ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
Φίλε χ. Διευθυντά τής Πινακοθήκης,
’Εσχάτως Ανεΰρον Γερμανικόν περιοδικόν, 

φέρον τδν τίτλον «Beitrage zur Geschichte des 
Griechiscken Volkes alterer und neuerez Zeil» 
έκοιδόμενον έν Άϊδελόέργη καιά τα έτη τής 
Ελληνικής έπαναστάσεως. Έν αύτφ ύπάρχου- 
σι πολλά τά σχετικά πρδς τήν Ελλάδα καί 
τά Ελληνικά πράγματα άπδ Γερμανούς καί 
άπδ "Ελληνας δέ. Τοιαύτη έργασία είνε μία 
διατριβή τοΰ πρδς μητρδς πάππου μου Νικ. 
Ξάνθου ίατροΰ περί τής καταστάσεως τοΰ ί· 
θ·.ους κατά τούς πρδ τής έπαναστάσεως.άλλά 
καί έπ’ αύτήν χρόνους. Ταύτην έν μεταφράσει 
έδημοσίευσα έν τή «Εικονογραφημένη» εί; σει 
ράν φυλλαδίων αύτής. Έν τφ αύιφ συγγράμ- 
μάτι ύπάρχουσι ποιήματα τού Ρήγα καί τοΰ 
Βύρωνος μετά μεταφράσεως είς τδ Γερμανι
κόν. Μεταξύ τούτων είνε καί «Άσμα πολεμι· 
στήριον τώνέν Αίγύπτφ περί έλευθερίας μαχο- 
μένων Γραικών» ποιηθέν ύπδ τοΰ ’Αδαμάν
τιου Κοραή. Τούτου ύπάρχει καί γερμανική 
μετάφρασις.

Τδ ποίημα έν έννέα στροφαίς, φέρον μετά 
τήν επιγραφήν βητδν τύπου'Ομηρικοΰ, έδημοσί- 
ευσα είς τήν «Σφαίραν» Πειραιώς, πέμπω δ’ 
ύμΐν τήν μουσικήν, ήν Αντέγραψα, πρδς δήμο 
σίευσιν έν τή « Πινακοθήκη»*)  έκ τοΰ είρημένΟυ 
περιοδικού.

(*) Έ.εκα λόγων τεχνικών δέν κατωΰώρθη ή δη- 
μοσίευσις. ΓΙαρεδώσαμεν όμως τό κείμενον εις τόν 
κ. Ρόδον, οστις τό έχρησιμοποίησεν κατά τήν ίν τφ 
«Παρνασσφ» διάλεξιν του διά τοΰ κ. Λαυράγκα δ- 
στις ένορχήστρωβεν τό άσμα. ι

(1) . "Ιδε Κ. Ν. ‘Ρόδου : 01 'Ελληνες τοΰ Να· 
πολέοντος, Νικόλαος Τσεσμελής ή Παπάζογλου; 
(1708-1819).

(2) 'Εντεύθεν μανδάνομεν δτι ήδη άπό τοϋ 1800 
ύπήρχιν έν Αίγύπτφ ‘Ελληνικόν τυπογραφείου.

Εύί»ύς μετά τήν Γερμανικήν μετάφρασιν 
τοΰ ποιήματος υπάρχει Γερμανιστί ή έξής ση- 
μείωσις :

Παρατήρησις. Τδ άσμα τοϋτο άρχικώς εί 
νε : «Άσμα έλευθερίας τών έν Αίγύπτφ άγω 
νιζομένων Ελλήνων» '). Έξεδόθη έν τή Αι
γυπτιακή τυπογραφία τφ 1800 *).  Ή μεταφορά 
αύτη «(είς τδ Γερμανικόν νοείται)» είνε τόσον 
πιστή, δσον έπέτοεπεν αύτήν ή δυσχέρεια τής 
καθ’δλου όμοιοκαταληξίας, μέ μόνην τήν δια 
φοράν, δτι αί είς τάς δύο τελευταίας στροφάς 
τοΰ πρωτοτύπουάναφερόμεναι άποστροφαί πρδς 
τδν Γαλλικόν στρατόν (ύπδ τδν Βοναπάρτην) 
μετηνέχθησαν είς τδν Γερμανικόν λαόν, δια

φορά ήτις προϋπήρχεν ήδη έν αντιγράφω 
τοΰ πρωτοτύπου, ήν δ μεταφραστής «Wurm· 
καλούμενος δφείλει είς τινα Γεώργιον ΙΙαπα- 
δόπουλον Πελοποννήσιον. Οί Έλληνες οί κατά 
τάς άρχάς τοΰ έτους τούτου διά τής πατρίδος 
διερχόμενοι, ώνόμαζον πάντες τδ άσμα «Χαι
ρετισμός τοΰ Ύψηλάντου»·

Πραγματικώς είς τάς τελευταίας στροφάς 
δπου εΚε ή λέξις Γάλλος, έν τή Γερμανική 
μεταφράσει έτέθη ή λέξις Γερμανός. Τις είνε 
δ δούς τφ μεταφραστή Wurm τδ άντίγραφόν Γ. 
ΙΙαπαδόπουλος άγνωστον.

Ίάκ. X. Λραγάτσης
Παρά τοΰ είδικοΰ είς τά τής Αναγεννήσεως 

τής Ελλάδος ιστορικού, καθηγητοΰ τοΰ Πανε
πιστημίου κ. Κωνσταντίνου Ράδου έλάβομεν 
τήν έξής έπιστολήν συμπληροΰσαν ικανοποιη
τικότατα τά κατά τδ Ανωτέρω εύρημα.

'Αγαπητό κ. Καλογερόπουλε
Πολύτιμος είνε ή άνακάλυψις τοΰ κ. Δρα

γάτση. Άπδ καιροΰ τήν έπερίμενα πρδς συμ- 
πλήρωσιν τών δσων είχον άνεύρει καί δημο
σιεύσει περί τών ύπδ τοΰ Βοναπάρτην έλληνι- 
κών έν Αίγύπτφ στρατευμάτων καί περί τοΰ 
Ίεροΰ λόχου τοΰ ήρωϊκώς άθλήσαντος έν Δρα- 
γατσανίφ τφ 1821. Τδ έμβατήριον αύτδ τδ ό
ποιον άνέκρουεν ή μπάντα τοΰ Ίεροΰ Λόχου 
διερχομένου διά τών πόλεων τής Μολδαυίας 
καί Βλαχίας είχε στιχουργηθή εϊκοσιν δλα 
έτη πρότερον ύπδ τοΰ Κοραή έν Παρισίοις 
διά τήν ταξιαρχίαν τών Ακροβολιστών τής 
Άνατο,λής (Chasseurs d’Orient) τήν όποίαν έ- 
σχημάτισεν δ Βοναπάρτης έν Αίγύπτφ μετά 
τήν μάχην τών Πυραμίδων έκ τών λειψάνων 
τών έλληνικών πληρωμάτων τοΰ στολίσκου 
τών Μαμελούκων έν τφ Νείλφ τοΰ όποιου ή- 
γεΐτο ό έκ Τεσμέ περίφημος στρατιωτικδςΈλ- 
λην Νικόλαος Παπάζογλου; Τσεσμελής δστις 
έκτοτε ύπδ τδ όνομα Colonel Nicolle ύπηρέτη- 
σε ύπδ τάς Γαλλικάς σημαίας μέχρι τού18ι5 
τιμηθείς διά τοΰ ταξιάρχου τοΰ Λεγεώνος τής 
τιμής καί πολλών άλλων διακρίσεων. Τήν ί- ί 
στορίαν του γράφω λεπτομερώς έν τώ Ανωτέ
ρω ύπδ τοΰ κ. Δραγάτση Αναφερομένφ έργφ 
μου. Οί ΆκροβολισταΙ λοιπόν τής ’Ανατολής 
είναι οί ύπδ τοΰ Κοραή σημειούμενοι ώς 
«έν Αίγύπτφ περί Ελευθερίων μαχόμενοι 
Γραικοί» ')· "Οσον δ’ Αφορά είς τήν μούσι- ■ 
κήν τών Ιερολοχιτών, ύπδ τοΰ γυμναστοΰ των

(I) Σχετικά έχει δημοσιεύσει καί ό Δ. Θερειανός 
ίν τφ «Άδαμαντίφ Κοραή» του. 

συνταγματάρχου πρίγκηπος Καντακουζηνου 
όργανωθείσαν, ήτο φυσικόν αυτό τδ έμβατή
ριον νά προτιμά αδτη ώς συνηθες marche 
κατά τάς παρελάσεις, διότι είχε διαδοθή άπδ 
πολλοΰ μεταξύ τών Φιλικών διά τών θαμώ- 
νων τοΰ Γραικικοϋ καφενείου τών Παρισίων. 
Μέ αύτδ τδ έμβατήριον, ιστορικόν πλέον, έ 
πεσιν είς τδ Δραγατσάνι σκεπασμένος μέ 
τάς αίματωμένας δάφνας του δ Ίερδς Λόχος, 
δπως είχα τήν ευκαιρίαν νά τδ Αναφέρω είς 
τδ έσχάτως έκδοθέν σημείωμά μου «Ό Ιερδς 
Λόχος καί ή Δραγατσανίφ μάχη Ί 'Ιουνίου 
1821„,<πλ. 13.Λέγω έκεΐ έπί λέξει «οί άλκι 
μοι νεανίαι καταφθάνουσιν είς τδ πεδίον τής 
μάχης μέ τήν μουσικήν παιανίζουσαν τδ έμ
βατήριον τών Έταιριστών,τδ δποίον είναι αύτδ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Διαδοχικοί γόμοι.—Πόλεμος καί Ειρήνη —‘Ο υγρός 

Θάνατος.—ΑΙ Άπόκρεω ίν Άθήναις — Αύγά, Πα- 
ξ,μάδες, Καπρίς, Φόξ τρότ καί σφαιρίδια —-Νε- 
κρανάστασις μυθιστορημάτων —ΑΙματηραί έκα- 
τόμβαι.—Τά όρια τής Κριτικής.

1 ΑΘΗΝΑΙ μετέσχον ζωηρώς 
τών ευτυχών γεγονότων τοΰ 

jH, Β. οϊκου. Δύο εύθαλεΐς βλα- 
Κ στοί, ό πρώτος τών υίών καί
Β ’ ή πρώτη τών θυγατέρων τοΰ
W Βασιλέως ήνωσαν τήν νεότη-
■ τά των, τό κάλλος, τήν καρ-
Λ δίαν μέ τά πρώτα επίσης τε-

κνα τοΰ Βαοιλικοΰ ζεύγους 
τής Ρουμανίας. 'Ο ‘Υμέναιος 

συνέδεσε δύο ισχυρούς έν τή Ανατολή παρά
γοντας και οί δύο λαοί ήνωμένοι έπανηγύρισαν 
τούς Διαδοχικούς γόμους μέ τήν είλικρινεστέ- 
ραν χαράν.

»
Όσοι ήλπισαν δτι ό τελευταίος Εύρωπαϊκός 

πόλεμος ό άριθμήσας τόοας καταστροφάς είς 
Ανθρώπους καί πόλεις θά έθετε ιέρμα είς τάς 
Αγριότητας τσϋ Αλληλοσπαραγμού καί δτι θά 
έπήρχετο δι’ Ινα τουλάχιστον αιώνα ειρήνη, 
ίπλανήθησαν. Τά παθήματα δεν έγιναν μα
θήματα. Νέφη ήρχισαν πλανώμενα είς τόν τέως 
αίματοβαφή καί αίθριάσαντα δρίζοντα. Πλεϊ - 
στα ζητήματα έκ τοΰ πολέμου άνακΰψαντα ε’γε 
Αλυτα Συνθήκαι μονομερείς ουνήφθησαν, υπο
κείμενοι εις κινδύνους άναθεωρήσεως. Τά ήτ- 
τημένα Κράτη θέλουν άπό τώρα νά άποπτύσουν 
τούς χαλινού; τής τιθασοεύσεως τών πολεμικά ν 
όρμών των. 'Η Γερμανία δυστροπεΐ, ή Τουρ
κία διαμαρτύρεται, ή Αρμενία είνε βασίλειον 
μετέωρον, ή Πολωνία μάχεται, ή Ελλάς ίξα- 
κολουθεΐ τόν πόλεμον. *Η  ’Αμερική πυρετω- 
δώς Ασχολείται είς αΰξηοιν τοΰ ναυτικού ίνα 
θή ύπολείπεται τής ’Αγγλίας. Ή ’Ιαπωνία 

έκείνο τδ ύπδ τοΰ Κοραή ποιηθέν διά τούς 
Έλληνας άκροβολιστάς τοΰ Βοναπάρτου κλπ. 
Ύπδ τού; ήχους λοιπόν τής μουσικής του «Φί
λοι μου συμπατριώται» προχωροΟσι, λέγει 
δ Σπηλιάδης ( Απομνημονεύματα), ώς Ασπί
δας τά στήθη των προβάλλοντες καί μάχονται 
πρδς τούς Τούρκους...» Καί είς τήν σελ. 4 
σημειώνω έπίσης μερικά περί τοΰ ένδιαφέρον- 
τος τούτου ζητήματος. Ούδέν τδ παράδοξον 
δτι τδ πολεμιστήριον τοΰτο άσμα έκαλείτο κοι
νώς καί Χαιρετισμός Ύψηλάντου άφ ής ου- 
τος έγίνετο δ Γ. 'Επίτροπος τής Αρχής. Μέ
νει άκόμη νά κοιθή καί δ συνθέτης τής μου
σικής τοΰ θουρίου.

Μετά φιλικών χαιρετισμών 
Κωνσταντίνος Ν. Ράδος

ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ
έξοπλίζεται. Ώ; κεραυνός τών φιλοπολέμων 
τάσεων έπήλθβ μία τερατώδης Ανακάλυψις. Έν 
Νέα Ύόρκη άνεκαλύφθη νέον χημικόν ύγρόν, 
νέα σύνθεσις δηλητηρίου, τοΰ οποίου τρεις 
σταγόνες έπί τοΰ δέρματος χυνόμεναι φονεύουν 
Ακαριαίως Τό δηλητήριον πίπτον έν είδει βρο
χής διά σωλήνων φονεύει είς εΰρυτάτην Ακτϊ 
να. Μετά τά άσφυξιογόνα Αέρια, ή κεραυνό- 
βόλος βροχή Ό άνθρωπος δστις εύρέθη πρό 
δύο έχθρών, τών καταστροφών τής φύσε»; καί 
τών αγρίων ενστίκτων τών θηρίων, σχεδόν έξε- 
μηδένισε Αμφότερα. Άπέμεινεν ό εαυτός του, 
τόν όποιον αναζητεί διαρκώς νά έξοντώνη. Τί 
δίκαιον ποΰ είχα γράφων είς τάς «Σκέψεις» μου 
«Ό μεγαλείτερος έχθρός τοΰ Ανθρώπου είνε δ 
...άνθρωπο;».

*
Πώ; Αλλάζουν ο! καιροί, Ιδίως είς τάς Άθή - 

να; !
Κάποιο: φίλος μου Από μίαν επαρχίαν μέ 

έρωτφ : «Πώς έπεράσατε τάς Άόπκρεω ; Δέν 
Αμφιβάλλω δτι θά διασκεδάσατε πολύ». Τοΰ 
Απαντώ άπό τή, στήλη; αύτής, διότι πιθανόν 
καί άλλοι πολλοί νά έχουν τήν αύτήν πλάνην. 
«Καλέ μου επαρχιώτη, Άπόκρεω εψέτο; δέν 
κατάλαβα. Κερδισμένος είσαι ποΰ δέν Απεσπά- 
σθης Από τό τζάκι σου. Ού ε φαιδρότης, οίίιε 
γλέντια. Χοροί καί μόνον χοροί. Καί τί χοροί ! 
Νομίζεις δτι οί χορεύοντες έχουν καλούς καί χιο
νίστρες. Φοβερά μονοτονία. Οί όψίπλουτοι μάς 
έπνιξαν. 'Η παξιμάδες έθρίάμβευσαν. Τά αυτο
κίνητα είς κίνησιν, Ρωσσικά τέϊα, ξενοδοχεια
κοί χοροί, Διεθνές, Αίγλη, Άνεσις, Πλάτων, 
Καπρίς, επιθεωρήσεις θεατρικοί κατεψυγμέναι, 
ζυθοπωλεία κατάμεστα Από χαζούς, πρόγκα 
Αγρια, βομβαρδισμό; αυγών. Ό πολύ; κόσμος 
έκοιμήθη μέ τής ...κότες, Αντιθέτω; πρός τούς 
«καθώς πρέπει» κυρίους, οϊτινες χάρις είς τόν 
Αναδιπλασιασμόν τής κότας ξενυχτοϋν μεχρι«Χα- 
ραυγής». Τό «’Κρινάκι» έξαφανίσθη μέ τό γαϊ
τανάκι, ή οικογένεια παρεμερίσθη ύπό τών δη-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

μοσ'ων κέντρων δπου πολύ χρήμα σπαταλάται, 
χωρίς νά ΰπσρχη ή χαρά.

«Αί αφεΐεϊς οικογενειακά! διασκεδάσεις τών 
παλαιών ’Αθηνών εφέτος ένεκα τών έθν. περί 
στάσεων, καί τών ύπερτιμήσεων υπέστη^αν έκλει- 
ψιν. Έχόρευσαν τά σωματεία Αλληληβοηθε;ας 
διά λόγους ... ταμειακούς. Ένεφανίσθη ένας 
έλέφας μέ Ανθρωπίνους πόδα; Τό μεγαθήριον 
αύτό τό δπ· ϊον θά ή to μέ τήν πρ· βοσκίδα του 
και τούς χαυλιόδοντας ή προσωποίησις τοΰ αί 
σχροκερδοΰς, Αντικατέστησε τόν ξηρόν κα! πε 
ριστροφικόν λαιμόν τής καμήλας ή δποία έψά 
ρεύε πορτοκάλια ή καπέλλα χορεύουσα. Πρό 
σθεσε τά «άκακα σφαιρίδια» και παρηγορήσου 
διότι ήσουν μίλια μακράν τή Πρωιευούσης, 
εις τό ήσυχο σπιτάκι σου».

«
Μ’ δλας τος προσπαθεί ας νέων μεταφρα

στών δπω, μειαφυτεύοουν τής βοαείου φιλολο
γίας τά λογ< τεχνήματα, τό πολύ αναγνωστικόν 
κοινόν έπιζητεΐ τά παλαιά περιπετειώδη κα! 
συγκινητικά μυθιστορήματα. Οί έκδόται έστρά 
φησαν περ! τόν Δ Εννερύ και Πι.νσόν ντέ Τε 
ράϊγ. Αί «Δύο Όρφαναί», ή «’Αγνωστος» 
ήρχισαν νά κυκλοφορούν είς δεκάλεπτα φυλλά
δια. Έπίκειται δ «Περιπλανώμενος ’Ιουδαίος», 
δ «Κόμης Μοντεχρήστος» καί τράβα κορδελλα..

¥

Οί Τούρκοι δέν παραλείπουν ευκαιρίαν νά 
Αποδείξουν δτι είνε οί ίδιοι πάντοτε αιμοχαρείς 
κατακτητα! τοϋ 1453. Αί άγριαι σφαγα! τών 
χριστιανών έν Καισαρεία είνε δ εκατοστός 
ίσως Σικελικός εσπερινός δν διαπράττουν 
κατ’ Αθώων θυμάτων. Αί σφαγα! τοϋ 
Κρουσόβου κα! τού Δοξάτου εύρισκουν συν
τρόφους είς τήν Μ. ’Ασίαν.

Ό κατάλογος τών σφαγών τής Νίκαιας προ- 
καλεΐ Ανατριχιασμόν.Άλλ ή έκδίκτ.σις τών Έλλ. 
λογχών δέν θ’Αρχή ση. Ύπεράνω τών πτωσά- 
των καί τών ερειπίων τών Κεμαλικών ορδών 
θά κυματίση τό λάβαρον τής Ελευθερίας —ή

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Τό Αρχαιότερον φιλολογικόν έργον, τό δποΐον 
διεσώθη μέχρι τών ήμερών μας, είνε τό μυθι
στόρημα «Αί περιπέτειαι'δύο Αδελφών», γρα- 
φέν πρό 3500 έτών wio Αιγυπτίου φιλοσόφου. 
“Εχει γραφή έπ! 19 φύλλων παπύρου, είδε δέ, 
ώς υποτίθεται, τό φώς έπ! τής εποχής τοΰ βα- 
σιλίως τής Αίγύπτου Μέρεμπαθ. Ύπό τοΰ συγ
γραφέως έγράφη πρός ψυχαγωγίαν τοΰ υίοΰ τού 
βασιλέως Μέφεμπαθ, τοΰ κατόπιν βασιλεύσαν- 
τος ύπό τό δνομα Χήττυ δ δεύτερος. Έπ! τών 
παπύρων διασώζεται μέχρι σήμερον ή υπογραφή 
τοΰ Σήττυ, ήτις, ας προστεθή, είναι κατά πάσαν 
πιθανότητα, τό μόνον διασωζόμενον αύτόγρα- 
φον Αιγυπτίου βασιλέως.

Κυανόλευκος. Ή δικαιοσύνη Αογεϊ, Αλλά δταν 
έλθη είνε κριτής Ατεγκτος κα! τιμωρός Αμείλι
κτο:. Ό Κεμαλισμός—ε Απόστημα τοϋ λιπο- 
ψυχοΰι τος Τουρκικού σώματος-θά συντριβή. 
Τό υπόσχεται τό Έλλ. ξίφος και τό Έλλ. τηλε
βόλων.

♦
Κριτική έν Ελλάδι κυρίως δέν υπάρχει. 

Συμπάθειαι κα! Αντιπάθεια: ναί. Άλλ’ούτό 
ποΰ συνέβη έσχάτως είς τό Παρίσι δπου οί 
κριτικοί άφθονοϋν, χρειάζεται νά έφαρμοσθή 
παρ’ ήμϊν. Ήγέρθη Αγωγή κατά τοΰ Άκαδη 
μαϊκοΰ συνεργάτου τής « Επιθεωρήσεως τών 
Δύο Κόσμων» Ντοομίκ έκ μέρους τών Σιλβαίν 
καί Ζουμπέρ μεταφραστών τών «Περσώ-» ιοΰ 
Αισχύλου, διότι ούτος έδημοσίευσεν δυσμενή 
κριτικήν και εγενετο πρόξενοε ζηιιίας μή θελή- 
σας συγχρόνως νά δημοσίευση απάντησιν.

Ό Είοαγγελεύς προέτεινε νά Αποοριφθή ή 
Αγωγή Αλλά συγχρόνως νά ύποχρεωθή δ ένα- 
γόμενος νά Ιδη τό έργον κα! από σκηνής—διό
τι φαίνεται δτι δέν τό είδε παιζόμενον. Ό 
Ντουμΐκ κατεδικάοθη δπως δημοσίευση είς τήν 
«Έπιθεώρησιν» ήν διευθύνει τήν Απάντησιν 
τών έναγοντων. 'Η Ιδία περίπτωσις συνέβη 
ά'λλοτε μέ τό αύτό περιοδικόν μεταξύ Μπυρνε- 
τιέρ «ατασπαράξαντος τήν τραγωδίαν «Φρεδε- 
γόνδη· τοΰ σήμερον λησμονηθέντος ποιητοΰ 
Ντυμπουά. Ύπεχρεώθη δ μέγας κριτικός, δυνά
μει νόμου τοΰ 1881 ίοχύοντος καί σήμερον νά 
δημοσιεύση απάντησιν τοΰ έπικριθεντος έκ 14 
σελίδων (I) είς ας περιέλαβε κα! δισχιλίους 
στίχους τοΰ παραγνωρισθέντος «αριστουργήμα
τος» του.

Έάν κα! παρ’ ήμϊν ισχυε δμοιος νόμος, θά 
ήναγκάζοντο οί κριτικό! νά διαβάζουν ή νά 
βλέπουν τά έργα, αλλά κα! πόσοι αστείοι συγ
γραφείς δέν θά έδιαβάζοντο διά τής μεθόδου 
τής... καταναγκαστικής άπαντήσεως !

ΔΑΦΝΟΙ

Αί «περιπέτεια: τών δύο αδελφών» έχουν 
άγορασθή και φυλλάσσονται ήδη είς τό Βρετ
τανικόν Μουσεΐον, είς τό δποΐον τάς έπώλησε 
κάποια κυρία Όρπίνεΰ, άγνωστον πώς γενο- 
μένη κυρία τοΰ έργου.

ΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ

’Ιαπωνικοί διαφημίσεις: «Τό χαρτί μας 
είνε στερεόν ώς δέρμα έλέφαντος».—«Τά ψώνια 
μας στέλλενται μέ ταχύτητα σφαίρας δπλου». 
— «Πωλείται ξύδι τόσον δριμύ, δσον ή γλώσ
σα μιάς πεθεράς».

— Έωρτάσθη έν Παρισίοις ή 25η επέ
τειος τοΰ ποιητοΰ Βερλαίν. Οί θαυμαστοί του 
έστεψαν διά δάφνης τήν προτομήν του είς τόν 

κήπον τοϋ Λουξεμβούργου τήν 9 ’Ιανουάριου. 
Άλλ’ ή γενέτειρα τού, τό Μέ.τς, ήρνήθη νά φι- 
λοξενήση είς τό Μουσεΐον της μίαν προσωπο
γραφίαν του ήν προσέφερεν μία πατριωτική 
'Ενωσις διότι «ή ζο)ή του δεν εΐνε ενθαρρυν
τική διά τήν Απόδοσιν τοιαύτης τιμής»., Λη
σμονούν δτι από τήν Αλητείαν έπέρασεν ό Βερ
λαίν εις τήν Δόξαν.

— Έν Δονδίνφ είς τό θέατρον «Νέα Όξ 
φόρδη» παίζεται ή Έπιθεώρησις «Ή Κοινω 
νία τών Εθνών». Οί ηθοποιοί φοροΰν προ
σωπίδας μέ ζωηρόν έκφρασιν, ή μάλλον δλο- 
κλήρους κεφαλάς, κατασκευάσθείσας ύπό τοΰ 
’Αμερικανού καλλιτέχνου Μπέντα. Είς κάθε 
σκηνήν αλλάζουν αί προσωπίδες πρός *τελειο 
τέραν έκφρασιν τών συναισθημάτων.

— Λόγος γίνεται μεταξύ’ τών ξένων κριτικών 
δι’ ένα ανακαλυφθέντα άγνωστον έως τώρα 
Μουσουλμάνον ποιητήν,έμφανισθέντα τό πρώ- 
< ον εϊτ τήν Σεβίλλην κατά τόν δωδέκατον πι
θανώς αίώνα. Τό δνομά του αποτελεϊται απο 
δώδωκα άλλα ονόματα.

— Μερικοί Γερμανοί λόγιοι καί έπιστή- 
μονες κυκλοφορούν μελέτας των χειρογράφους, 
ένεκεν τών μεγάλων τυπογραφικών έξόδων. Ό- 
γηραιός παπυρολόγος Χόμμης έστειλε είς τούς 
συναδέλφους του τό τελευταΐον τεύχος τής «Έ- 
πιθεωρήσεως τών ’Ανατολικών επιστημών» ήν 
εκδίδει, γεγραμμένον διά πολυγράφου.

— Είς τήν Παρισινήν Όπερα —Κωμϊκ έ
δόθη ή 250ή παράν.τασις τής «Λουΐζης» τοϋ 
Σερπαντιέ. Είς 50 πόλεις παίζεται, συχνά από 
τούς θιάσους, κα! μόνον έδώ ουδέποτε έπαι- 
X®1!·

— Ό Νικοντέμι κατήρτισε ϊδικόν του θί
ασον, οστις θά παίζη εις τήν Ρώμην.

— Ή Σάρα Βερνάρ προήχθη είς τόν 
χρυσοΰν σταυρόν τής ΛεγεΑνος τής τιμής, Αλλά 
συγχρόνως ή αγέραστος θεατρική δόξα τήςΓαλ- 
λίας βιοπαλαίει, παίζουσα είς τό καφφδεΐον 
τής Άλάμπρας, είς τό έργον «Βιτράίγ» τοΰ 
Φουσουά.

—Ή Δοϋγκαν δίδει παραστάσεις χορευτι- 
τικάς εϊς τό Παρισινόν θέατρον τών Ήλυσίων 
έπ! έργων Βάγνερ κα! Σοΰμπερτ.

—Ή οικία έν ή έγεννήθη δ Βύρων δέν υ 
πάρχει. Άλλ’ Ανεκαλύφθησαν έσχάτως είς τό 
μονασιήριον τοΰ Νιουστήντ δύο δωμάτια, μία 
κρεβατοκάμαρα καί έν γραφεΐον, εϊς τά δποία 
παρέμενεν δ Βύρων ώς σπουδαστής. Μετετρά- 
πησαν ήδη εϊς Μουσεΐον. Άνευρέθησαν έπίσης 
έν αύτοϊς κα! τρεις μικρά! β βλιοθήκαι τοϋ 
Βύρωνος παρέχουσαι περ'ι τά 500 βιβλία.

- Είς Βιέννην δ εικοσαετής Τσεχοσλοβά
κος Έριγκ Κόρνγκολδ έθριάμβευσεν ώς συν
θέτης τοϋ μελοδράματος «Νεκρά πόλις». Έν 
ήλικία 5 έτών απεκλήθη «δ μικρός Μόζαρτ». 
“Ηρχισε νά συνθέτη είς ηλικίαν επτά έτών.

— Είς τήν Γερμανίαν ύπάρχουν 200 κινη
ματογραφικοί έταιρεΐαι.

— Κατά τό 1920 έξεδόθησαν έν Άγγλίφ 
11,004 βιβλία, ήτοι περισσότερα κατά 2484 

τών έκδοθέντων τφ1919 και κατά 1375 δλιγώ- 
τερα τοϋ 1913 τό δποΐον έθεωρεΐτο ώς τό 
γονιμώτερον. Ή έφετβινή πλησμονή όφι ίλεται 
είς τά μυθιστορήματα. Έδημοσιεύθησαν 1529 
περισσότερα τών περυσινών.

—Ή Γαλλική ’Ακαδημία συνεχίζει μετά 
σπουδής τό πρό πολλοΰ Αρξάμενον έργον τής 
συντάξεως τοϋ μεγάλου λεξικού τής Γαλλικής 
γλώσσης- εύρίσκεται ήδη εϊς τό γράμμα Η. 
Τό έργον ύπολογίζεται νά έκδοθή . μετά δεκαε
τίαν. “Ωστε άς έχω μεν κα! ήμεΐς υπομονήν διά 
τήν βραδύνουσαν σύνταξιν τοΰ λεξικοΰ τής 
γλώσσης μας.

— Ό σημερινός ’Αβραάμ τοΰ κόσμου ζη 
έν Γαλλία· ονομάζεται Ίβον ΙΙλεναουδείν κα! 
διανύει ήδη αισίως τόν 157 ενιαυτόν, γεννηθείς 
τφ 1764. "Εμαθε Ανάγνωσιν 85τούτης· δέν 
σκέπτεται ποσώς νά εγκατάλειψη τήν έπίγειον 
ζωήν ει-ε δύσκολον, λέγει, νά φθάση τις εϊς 
τά 125 έτη- Αμα φθάση δμως συνεχίζει τήν 
ζωήν... έπ’ άπειρον.

—Νέον έργον έξέδωκεν δ Ρομαΐν Ρολλάν, 
διά τό δποΐον πολύς γίνεται λόγος- «Κλεραμπό» 
εΐνε δ τίτλος του- είνε τό όνομα τοϋ ήρ«ος 
ποιητοΰ κα! ιστορείται δ αγών εϊς δν έρρίφθη 
ή συνείδησις ένός έλευθέρου άνθρώπου ένεκα 
τοΰ τελευταίου πολέμου. Είνε έργον σκέψεως 
κα'ι ψυχολογικής αναλύσεως.

— Δύο άπό τάς μεγαλειτέρας εφημερίδας 
τοΰ Λονδίνου,τό «Νταίλυ Μαίηλ» κα! τά «Νυ
κτερινά νέα» διανέμουν τά φύλλα των διά 
τών αεροπλάνων. Διερχόμενα άνωθεν τών πό
λεων ρίπτουν τούς σάκκους των δΓ ειδικών α
λεξιπτώτων.

— Οί αιώνες αντιγράφουν άλλήλους. Ό - 
πως είς τήν Αρχαιότητα, οί θεαται τών θεά
τρων τής Μεσημβρινής Ευρώπης τρώγουν κατά 
τάς παραστάσεις. Τρώγουν πορτοκάλια, κου
λούρια, γλυκίσματα, κράπφιν, σαλάμια.

·=- Ό Βασιλεύς τοΰ Βελγίου έδώρησεν είς 
τήν ’Ιταλικήν Κυβέρνησιν τήν ιστορικήν νη
σίδα Κοματσίνα παρά τήν λίμνην τοΰ Κόμο 
περίφημον διά τάς καλλονά; της δπως χρησι- 
μεύση ώς σσυλον τών μεγάλων καλλιτεχνών. 
Έν αύτή είχεν ίδρυθή μετά τήν κατάρρευσιν 
τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή περίφημος 
’Αρχιτεκτονική σχολή ύπό τών αρχιτεκτόνων 
τής Ρώμης.

-—Τό 1921 δύναται νά ύνομασθή έτος εκα
τονταετηρίδων. Κατ’ αύτό συμπληροϋται έκα- 
τόν έτη άπό τής Έλλ. Έπαναστάσεως, τοΰ θα
νάτου τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, τοΰ συγγρα
φέως κα! διάσημου παπιστοΰ’Ιουλίου Δεμαίστρ, 
τοΰ ζωγράφου Εύγ. Φρομαντέν, τοΰ Άγγλου 
ποιητοΰ Κήτς, τοΰ φιλοσόφου Κάντιου, τής 
Γαλλίδος τραγωδού Ραχήλ, καί τής άπαγ»γής 
έξ Ελλάδος τής ’Αφροδίτης τής Μήλου.

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑΤΑ

Άπό ένα ποίημα τοΰ Κωνσταντινουπολίτου 
ποιητοΰ κ. Μπεκέ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Κι* ακόυσες βήματ’ βνθινα κελαϊδορυθμισμένα 
καί τίναξες ώ Κένταυρε σκυλόγνωμε, ώ χειμώνα, 
στό νυφικό ξεπόρισμα καί στερνή σου αγκούσα 
καί 8κ.βήκες οά διάνεμα τοΰ ?άρου άπ* τά παρ- 

[χ./λια 
ποΰπίσω σου δλο βλέφαρα ξάνοιξαν τά βουβάλια 
νά δοΰνε τή Βασίλισσα τήν Άνοιξη ποΰ γέρ- 

[νει...
Άπό αυτήν τήν περιγραφήν τής ώρας τοϋ 

8τους τοϋ οποίου βλέπουν τά βουβάλια τήν 
άγκοΰσα, ιδιαιτέραν έντύπωσιν κάνουν τά παρ 
χάζια καί τά ...χαλια τής δυστυχισμένης ποιή- 
σεως.

*
Άπό χρονογράφημα τοΰ κ. Παπαντωνίου. 

«Η μόδα τής κο τή. φούστας παρ δωκεν είς 
τήν κοινήν θεάν μίαν άγνωστον δηαρχίαν τής 
γυναικείας καλλονής. Το πόδια».

Ά>αμένομεν νά μά: άποκαλύψη κα! κανένα 
νομόν ιΰς γυν. καλλονής. Άφοΰ μάλιστα, διετέ· 
λεσε καί νομάρχης Μεσσηνίας ό νομός Οά είνε 
-ή μέση

Άπό χρονογράφημα τοΰ Φορτούνιο: «Είνε 
ή καλ ιτέχνις τοΰ μεγάλου γέλωτος ποΰ σπά
ζει τά κουαπιά τών γιλέκων»

ΕΙ. τηλεγράφημα Αθηναϊκής έφημερίδος 
έκ Ρώμης ή ακρίβεια τής ζωής (*άρο βίβερι) 
μετεφράσθη «τά κίρο τών τροφίμων !»

Άπο άλλας Άθη οΐκάς εφημερίδας : «άη 
δών ηαρελ&οντοτή ιων ·=*Οι &εατακροαταίΒ ΞΕΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Είς Ντομινίκ άπέθανεν έν ήλικίφ 70 έτών 
δ Γάλλος ζωγράφος Πώλ Γκωγκέν, όστις θεω
ρείται άπό τάς περιεργοτέρας καί δυσεξηγήτους 
καλλιτεχνικάς ιδιοφυίας. -Απομακρυνθείς τής 
Εύρώπης άνεζήτησε τάς πλέον παραδόξους 
νήσους διά νά άποδώση τά έξωτικά γραφικά 
τοπεΐα των. Τά τελευταία έτη τής ζωής του 
διήλθεν είς Ταϊτήν τής Πολυνησίας. Οί πίνα- 
κές του φανερώνουν λεπτοτάτην έργασίαν πλη· 
σιάζουσαν περισσότερον πρός τόν πλούτον τής 
διακοσμήσεως καί όλιγώτερον είς τόν ίμπρεσ 
σιονισμόν.

Άπενεμήθησαν έν Γαλλίφ τά έξής φι 
λολογικά βραβεία.Τό βραβείον τό ίδρυθέν ύπό 
τοΰ Lassene έκ 10,0^0 φρ άπενεμήθη ύπό 
τής έπιτροπής είς τόν Πιέρ Hamp διά τό σύνο 
λον τών έργων του, ών γνωστότερα είνε τά τι
τλοφορούμενα Maree Graiche, Vins de Cham
pagne, le Rail Les M erites blesses· Τό βρα 
βείον Fouraignan έκ 1,000 φρ. διενεμήθη έξ 
ήμισείας ύπό τής έπιτροπής τής έταιρείας τών 
Γάλλων ποιητών διά τό 1920 είς τόν Gineston 
διά τό έργον του «Rimes Impertinentes* καί είς 
τόν Fourest διά τήν «Negresse blonde». Τό βρα- 
βεΐον τής ’Ακαδημίας Γκονγκούρ διά τό 1920 
άπενεμήθη είς τό/ Ερν.Περοσόν διά τό ήθογρα 
φικόν μιθυστόρημά του «Neme· δι’ έξ ψήφων. 

του»=«κατάληψ'ς τών ζωηροτέρων αυλλαλητη- 
ρ ιωτών .. »=«'Ο έπεόρτιος στολισμός».

Άπό χρονογράφημα τής «Πρωτευούσης». 
«Εμφανίζονται βασιλείς, πρίγκηπες, μεγιατά- 
νοι*.

Έξ έφημερίδος τής Σάμου :
«Χωρικός διερχόμενος τήν οδόν, κατεποντί- 

σθη αύτανδρος έν μιφ τών δ ιών.. »
Άπό τό « Εμπρός»: Θά προβοΰν εΐ: τήν 

εΐσπραξιν τόσων φόιων, ΰαο,ι αί χώραι αυται 
ήθελον κρίνει ώς συμφερού· ας».

Άπό τήν «Πρωτεύουσαν».
«ΕΕε μέτρα εΰθι γραμμήσεως τών ηροελαυ- 

νόντων δυνάμει»'».
Άπο y «Εμπρός».
«Ή πρέσβειρα προσφέρει έρίτιμον άν&οδέ- 

αμήν...»
Από επιγραφήν σημαίας συλλαλητήριου : 

«Ζητώ ό θάνατος !»
Περιγραφή δ κης.
«Αυστηρά μέτρα δέν άφήκαν νά διέλθη είμή 

περ ωρισαένος άριθμός .. παριστααέιων».
11ώς ησαν παρωτάμενοι άφοΰ δέν είχαν εϊ- 

σέλθη είς τό δ·κασιήριον ;
Άπό τηλε ραφημα έκ Βουκουρεστίου :
«Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καί άλλας πα- 

νηγνριατ-ηρίονς τελείάς».
Άπο άρθρον θρησκευτικόν.
<Ό Χριστιανισμός είνε μυστικός ήλιος είς 

τήν νύκτα τής Θρησκεία.».

Τό βραβείον τών περιοδικών Femina-Vie heure- 
se διά ψήφων 11 κατά 9 είς τόν Εδμ. Γκοζόν 
διά τό έργον του «Ό κήπος τών Θεών». Ή 
έπιτροπή τής Πνευματιστικής φιλολογίας άπέ- 
νειμε βραβεία είς όκτώ συγγραφείς, ών τρεις 
ποιηταϊ καί είς τό έργον τοΰ ποιητοΰ Φερριέρ, 
δημοσιευθέν μετά τόν θάνατόν του. Τό βραβείον 
τής έταιρείας «Τό κέρας» ίδρυθείσης ύπό τοΰ 
Κουρτελίν πρό τριακονταετίας άπένειμε τό βρα 
βείον τοΰ 1920 έκ 5000 είς τόν R Ponchon, 
ποιητήν τής «Μούσης τοΰ Καμπαρέ». Τό βρα
βείον τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας είς τόν 
κρι-τικόν τής «’Εφημερίδος τών Συζητήσεων» 
A. Albalat.

Διά .πρώτην φοράν άπενεμήθη έφέτος τό 
βραβείον τών Γάλλων συγγραφέων τών Αποι
κιών δοθέν είς τόν J. Marqe διά τό έργον του 
De la riviere a la montagne-

— Έν Παρισίοις είς τήν Salle des Agricul
tures έδόθη συναυλία, είς ήν συνέπραξεν δ δια
κεκριμένος Έλλην βαρύτονος κ. Μ. Άργύρης.

— Δύο νία μεταπολεμικά μνημεία έν Γαλ
λία προσετέθησαν, διακρινόμενα διά τήν έμ- 
πνευσιν. Τό έν, έργον τοΰ Boucher άνηγέρθη 
πρός τιμήν τών Αμερικανών έθελοντών τών 
πεσόντων έν Γαλλίφ. Είς τήν βάσιν παρίσταται 
ή Νίκη μέ άνοικτάς τάς πτέρυγας, πρό αύτής 

δέ συνηνωμένοι είς Γάλλος στρατιώτης καί εις 
Αμερικανός. Έπί τής κορυφής εις Άμερικα 
νός ένοπλος πολίτης χαιρετά θριαμβευτικώς 
μέ ύψωμένην τήν ρεμπούμπλικαν. Τό άλλο 
«L’oifrande» είνε πρόπλασμα τοΰ Νορβηγού 
γλύπτου Sinding καί προσεφέρθη ύπό τών έν 
Παρισίοις συμπατριωτών του είς τήν πόλιν τών 
Παρισίων, έτοποθετήθη δέ είς τήν έκκλησίαν 
τής Σορβόννης. Παριστά τήν σύγχόνον ήρωικήν 
Γαλλίαν φέρουσαν είς τά χεΐρας Ιν γυμνόν 
θύμα τοΰ πολέμου. Θά ίδρυθή είς μίαν πλα 
τεΐαν τών Παρισίων.

— Άπέθανεν είς Παρισίους ή γονιμωτέρα 
τών Γαλλίδων μυθιστορισγράφων Ιωάννα Λου- 
αζίν, γνωστή ύπό τό·άνδρικόν ψευδώνυμον Δα
νιήλ Λεζυέρ, σύζυγος τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Δη 
μοτικοΰ Μουσείου τών Καλών Τεχνών Λοπώζ. 
Έγεννήθη τφ 1864, νεωτάτη δ έδημοσίευσε 
διάφορα έργα, έν οίς καί μετάφρασιν τών Ά 
πάντων τού Βύρωνος Ώς μυθιστοριογοάφον 
τήν συνέκριναν πρός τήν Γεωργίαν Σάνδην 
διά τόν πλούτον τής παραγωγής καί διότι ή 
γυναικεία εύαισθησία συγκιρνάται μέ κά 
ποιαν ρωμαλεότητα ταλάντου μάλλον άνδρικοΰ 
καί μέ αυστηρότητα ήθους, όφειλομένην 
είς τήν προτεσταντικήν καταγωγήν της- 
Μεταξύ τών μυθιστορημάτων διακρίνονται 6 
«Μυστηριώδης Έρως», ό «Πρεσβευτής», ή 
«Νιτσείστρια» «Έρως, καί Μίσος» τό δποίον 
έίημοσιεύθη είς τάς « Αθήνας» τό «Πέραν τοΰ 
Έρωτος» Άφ* δτου έξερράγη δ πόλεμος έπαυ 
σε γράφουσα άφιερωθείσα είς έργα εΰποιίας?

— Έωρτάσθη ή έκατονταετηρίς τής δια- 
σήμου άοιδοΰ Τζένης Λίντ, τής έπωνομαζο 
μένης «Σουηδικής άηδόνος».

— Απέθανεν είς Μόσχαν 6 περίφημος 
άναρχικός συγγραφεύς πρίγκηψ Πέτρος Κρα- 
ποτκιν έν βαθεί γήρατι. Άφίνει πληθύν συγ 
γραμμάτων κοινωνιολογικών ναι τήν περιπε 
τειώδη αύτοβιογραφίαν του «Autour dune vie», 
«ί; ή* γράφει πώς έξελίχθη είς άναρχικόν. Ό 
Κραπότκιν μετά τοΰ Γκράβ ύπήρξαν οί διαση- 
μότεροι διδάσκαλοι τής θεωρίας τής άναρχίας, 
άμείλικτοι πολέμιοι τοΰ κολλεκτιβισμοΰ καί 
τής Μαρξινικής θεωρίας καί δικτατορίας τοΰ 
προλεταριάτου, θεωροΰντες αύτήν ώς άρνησιν 
τής άπολύτου έλευθερίας τοΰ άτόμου. Έν Έλ
λάδι μεταιρράσθησαν ή «Έκκλησις πρός τούς 
Νέους» ύπό τοΰ κ. Δρακούλη. τό «’Ιδεώδες τής 
Άναρχίας» ύπό τοΰ κ. Άρνέλλου.

— Είς τήν ΓκαλερΙ Ντεβαμενέζ, πρώτο 
βουλία τοΰ δραματικού συγγραφέως Βιλντράκ 
έγινε μία έκθεσις ζωγραφικής καί γλυπτικής 
ά/ώνυμος, δηλ. χωρίς τά δνόματα τών καλ 
λ τεχνών, διά νά μή έπηρεάζεται ή κριτίκή. 
Οΰτω θά πωλοΰνται τά άληθινά καλλιτεχνή
ματα καί δχι ύπογραφαί μόνον.

— Άπέθανεν δ έκπτωτος Βασιλεύς τοΰ 
Μαυροβούνιου Νικήτας. Ό ύπερήφανος πα
τριαρχικός ήγεμών μικρού άλλ’ ήρωϊκού λαού, 
ήτο δραματικός ποιητής. Δραματικόν ύπήρξε 
καί τό τέλος του ν’άποθάνη ίξόριστος έν Γαλλίφ 

άφοΰ είδε τό βασίλειόν του νά άποτελέση μίαν 
έπαοχίαν τοϋ νέου Σερβικού κράτους. Είχε 
γράψη τήν «Πριγκήπισσαν τών Βαλκανίων» 
ϊθνικόν δράμα τοΰ Μαυροβουνίου καί συνέ- 
θεσεν έπί τή βάσει δημοτικών τραγουδιών τήν 
«Άρραβωνιστηκιά τοΰ Άλήμπεη» ήοωϊκόν 
είδύλλιον. Έχει γράψη καί τόν ’Εθνικόν 
ΰμνον τοΰ Μαυροβουνίου.

— Τήν 23 Φεβρουάριου συνεπληρώθη 
έκατονταεύα άπό τοΰ θα,νάτου τού μεγάλου 
Άγγλου λυρικοΰ ποιητοΰ Τζόν Κήτς, άποθα- 
νόντος έν Ρώμη, έν ήλικίφ 25 έτών. Ήτο λά
τρης τοΰ άρχαίου κόσμου, ήγάπησε τήν'Ελ
λάδα ήν καί έπεσκέφθη κατά τάς παραμονάς 
τής Εθνεγερσίας. Ό «Ένδομίων», ή Ωδή εϊς 
Ελληνικόν άμφορέα είνε δύο ώραία δείγματα 
τής εύγενοΰς έμπνεύσεώς του. Τάσσεται είς τήν 
αύτήν γραμμήν μέ τόν Σέλλεΰ καί τόν Β ίρώνα. 

Κατά τό έτος τοΰτο διά πρώτην φοράν 
έν Λίλη θά άνοιξη τό Salon triental ζωγραφι
κής καί γλυπτικής, τό μέχρι τοΰδε διοογανω- 
θέν είς Βρυξέλλας, Αμβέρσαν καί Γάνδην. 
Ειδική έπίσης έκθεσις άρχιτεκτονική θά γίνη 
τό προσεχές θέρος μέ τά έξής -τρία τμή
ματα: οικοδομικών σχεδίων, β.ομηχανίας τών 
κτιρίων καί τής Λιβγικής έπιπλώσεως.

— Τό Βέλγιον θά έορτάση τφ 1930 τήν 
Ανεξαρτησίαν του Άπότούδε έπιτροπή παρα
σκευάζει μεγάλην διεθνή έκθεσιν.

—·Είς τό «Νέον θέατρον» τοΰ Καΐμπριτζ 
έπαίχθη μετά πολλής έπισημότητος ή « Ορέ 
στεια» τοΰ Αισχύλου. Καί τά τρία δράματα 
τά δποία τήν άποτελοΰν έπαίχθησαν έν συνε
χείς έν μις παραστάσει. Μουσική έπίτηδες συ- 
νετέ,θη ύπό τοΰ Άγγλου συνθέτου κ. Γκίβς. 
Είς τό κείμενον έγένοντο μεταβολαί τινες, κρι- 
θεΐσαι άναγκαϊαι ώς έκ τής διαφοράς τών έπο- 
χών. Κυρίως περιεκόπισαν τά χορικά

— Τό ύπουργείον τής Δημοσίας έκπαιδεύ- 
σεως τής Κούβας προεκήρυξε διαγωνισμόν μέ 
βραβείον 50,< 00 φρ. μέ θέμα τήν Ιστορίαν τής 
φιλολογίας τής Κούβας τοΰ ΙΘ'. αίώνος έν σχέ- 
σει πρός τήν άνεξαρτησίαν τής Κουβαϊκής 
Δημοκρατίας. Έκ τών 50,000 αί ήμισεις θά 
δοθούν είς πεζογράφον καί αί ήμήσεις είς ποι - 
ητήν.

— Πρωτοβουλίς τής Εταιρείας τής 'Ιστο
ρίας τής Γαλλικής Τέχνης, Διεθνές Συνέδρων 
τής 'Ιστορίας τής Τέχνης θά συνέλθη έν Πα
ρισίοις τόν προσεχή Σεπτέμβριον, διαρκείας 
δέκα περίπου ήμερών, καθ’ άς πλήν τών άνα- 
κοινώσεων, θά γίνουν καί άρχαιολογικαί έκ- 
δρομαί καί έπισκέψεις μουσείων. Αί έργασίαι 
τοΰ Συνεδρίου διηρέθησαν είς τέσσαρα τμή
ματα : Διδασκαλία καί μουσεογραφία, δυτική 
τέχνη, άνατολικα'ι τέχναι καί μουσικογραφία. 
Έπί τή εύκαιρία ταύτη θά γίνη καί έκθεσις 
μεσαιωνικής άρχαιολογίας. Προσεκλήθη καί ή 
Ελλάς νά άντιπροσωπευθή.

— Μία είκών τοΰ Ρέμπραντ έκλάπη άπό 
τό Μουσείον τοΰ Αμβούργου, παριστώσα φθινο- 
πορινήν δύσιν. Ή άξία της ύπολογίζεται είς
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2 έκατομμύρια. Αί διαστάσεις της είνε 65X49.
— Δύο μυθιστορήματα τοΰ Πέτρου Μπε 

νουά έγιναν δράματα, ή περίφημος « Ατλαν- 
τΐς» υπό τοΰ Η. Clerc κάί τό Koenigsmark ύπό 
τοΰ Β. Vigny. Τό πρώτον παοεστάθη είς τό 
θέατρον Μαρινύ, τό δεύτερον είς τό θέατρον 
Antoine· Είς τήν Comedie Montaigne «'Ο Σι 
μούν> είς 17 δραματικάς σκηνάς τοΰ Λενορ - 
μάν. Είς τό θέατρον Antoine, Le Cigale ayant 
aime τετράπρακτον έργον τού L. Nepoty, είς 
τό θέατρον Σάρας Μπερνάρ Les Grognards 
δράμα είς έπτά εικόνας τΐν Lenotre καί Cain

Δύο μεγάλα έργα τοΰ Μωρίς Μαίτερλιγκ 
έπαίχθησαν είς τό θέατρον Moncey, Ό «Δή
μαρχος τής Στιλμόνδης» τραγωδία έμπνευ- 
σθεΐσα έκ τοΰ πολέμου καί ή φιλοσοφική φάρ
σα, τό «Θαύμα τοΰ Άγ. ’Αντωνίου». Τό πρώ 
τον έγράφη κατά τόν πόλεμον στρέφεται περί 
τόν τουφεκισμόν Βέλγου δημάρχου καί άπο- 
τελεΐ σφοδρόν κατηγορητήριον κατά τών Γερ
μανών διά τήν εισβολήν των είς τό Βέλγιον. 
Οί κριτικοί κατηγορούν τόν Μαίτερλιγκ δτι τό 
έργον του είνε προπαγανδιστικόν καί στερεί 
ται τέχνης. Τό δεύτερον είνε μία μακάβρειος 
κωμωδία. Μιά πλουσία γραία άποθνήσκει οί 
κληρονόμοι της διασκεδάζουν. 'Η υπηρέτρια 
παρακαλεΐ νά έμφανισθή i Άγ. ’Αντώνιος 
δστις καί δέν άργεΐ νά παρουσιασθή ώς έπαί 
της. Τόν έκλαμβάνουν ώς τρελλόν, ή νεκρά

ΤΑ ΑΘ Η ΝΑΙ’
Αί Άποκρηάτικαι έπιθεωρήσεις έδωσαν 

καί έπήραν σερπαντίνες καί αύγά. Προσετέ- 
θη καί ή «Μαντάμ Μαρή Άλλέ Βουζάν», κα- 
τωτέρα δλων τών άλλων. Μέ τάς έπιθεωρή 
σεις αύτάς υέ προσθήκην σκηνών έπικάίρων 
έτροφοδοτήθησαν έπί ένα μήνα τά θέατρα. 
«Ελεύθερη Ρωμηοποΰλα», «τό Καμπαρέ», τά 
«Πανηγύρια»,«Έκ’δστερα»,«δ Χαρτοπόλεμος» 
τό «Άποκρηάτικο γλέντι» και ώς κατακλείς ή 
φάρσα «Ταραμοσαλάτα» Ό τελευταίος τίτλος 
συμβολίζει άρκετά τήν θεατρικήν κατάστασιν. 
Έλπίζομεν ή θερινή περίοδος νά μάς άποζη- 
μιώση μέ|έργα άξια προσοχής.

Β. Φέατρον
Ό θίασος τοΰ ’Ωδείου έδωσε τήν “Mavbv 

Λεακά>„, τό γνωστόν αισθηματικόν έργον τοΰ 
Άββά Πρεβώ, διά πρώτην φοράν παριστανόμε- 
νον έν ’Ελλάδι ώς δράμα. Ή άναπαράστασις 
τής παλαιάς έποχής τής Γαλλίας, ή συγκινη
τική έξέλιξις τής ύποθέσεως τό καθιστά α
παραίτητον δι’ έν δραματολόγιον. Ή γ'. πρά
ξις έπαίχθη καλύτερα δλων. Ή κ. Ζερβού 
χαριτωμένη καί αισθηματική έπαιξεν έκτά 
κτως καλά καί ό κ. Ροντήρης είς τήν τελευ- 
ταίαν πράξιν ιδίως. Ό κ. Κοντογιάννης έδημι 
ούργησεν ένα τύπον λοχίου μέ πολλήν άφέ 
λείαν. Αί σκηνογραφίαι, άρισται.

Έ “Δούκισαα τοϋ Πικαντίλλν „ Άγγλι- 

άναζή, έξανίσταται διά τήν παρουσίαν τοΰ α
λήτου. Ό άγιος τής άφαιρεΐ τόν λόγον διά νά 
μή άνακαλύψη τά πέραν τοΰ τάφου μυστικά, 
καλείται ό άστ.υνόμος, άλλά πριν άπαγθή δ 
Άγιος, ή γραία αποθνήσκει έκ νέου. Σατυρί- 
ζει τήν πέραν τοΰ τάφου ζωήν καί τήν μα
νίαν τών Παρισινών νά μάθουν τί συμβαίνει 
μετά θάνατον μέ τά τραπεζάκια. Τό έργον δ· 
πωσδήποτε ήρεσε.

— Άλλα νέα έργα έδόθησαν είς τό Πα
ρίσι: «Ό Άδάμ καί Εύα» κωμωδία μέ πρω
ταγωνιστήν τόν Δαίμονα, τοΰ Σάξωνος νεοϊ- 
δεάτου ποιητοΰ Καρ. Ντούργκμαν. — «Κάϊν» 
τραγωδία τοΰ Άντ. Ρίτσλ. — Οί «Φιλί 
σταίοι» δράμα θρησκευτικόν τής πριγκηπίσης 
Βικτωρίας ύπό τό ψευδώνυμον Χόφφνουνγκ, 
είς Βερολϊνον. Τοΰ Σασα Γκιτρύ, 'Ο Κωμωδός. 
Έπαιξε καί ό πατήρ τοΰ συγγραφέως.—'Η γυ - 
ναΐκα τής πολυτελείας, κομεντί τού Σαβονάρ. 
— «Τρυφερότης» τοΟΜπατάί’γ είς τό«Βώδεβίλ». 
--‘Η καρδούλα τής Λιλής, δράμα τοΰ Τρισ- 
τάρ Μπερνάρ καί τοΰ ’Ερρίκου Χίρς.

Είς τό Βερολϊνον έπέτυχε πολύ «Τό 
περιπαθές καπέλλο» τοΰ Ραΐσλερ. Κύρια πρό
σωπα είς ίδεολόγος καί είς άλχημιστής.

— Ό Θ. Ούσπένσκη, άλλοτε διευθυντής 
τοΰ Ρωσσικοΰ άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτου έν 
Κ)πόλει καί συγγραφεύς Βυζαντινών μελετών, 
έδολοφονήθη ύπό τών Μπολσεβίκων.

ΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
κή κωμωδία τοΰ Darnley μέ έξυπνον καί γορ - 
γόν διάλογον καί πολύ χιούμορ. Δύο,δμώνυ- 
μοι κατοικοΰντες έν άγνοία των είς δύο πατώ 
ματα τής αύτής οικίας άναμένουν τάςγυναίκάς 
των άπό ταξείδι. Περιπλέκονται εις σειράν πα
ρεξηγήσεων ας έπιτείνει είς βάρος τών συζύ
γων ή παρέμβασις ένός άστυνομικοΰ, διά τήν 
άνεύρεσιν συμμορίας κλεπτών. Ή συνεχής κί- 
νησις τών προσώπων συγκρατεΐ τό ένδιαφέρον.

Διά πρώτην φοράν έδόθησαν δύο μονόπρα
κτοι κωμωδίαι μία ξένη, τοΰ Σνίτσλερ τόν 
«Αποχαιρετιστήριο» δεΐπνον» καί μία πρωτό 
τύπος τοΰ κ. Δ. Γρ. Καμπούρογλου «Πρακτο- 
ρεϊον ή Τρυγών». ‘Η πρώτη είνε μάλλον ψυχο
λογικόν παίγνιον, δύο έρωτευμένων οί δποίοι 
χωρίζονται κατά τόν άπλούστερον καί- πλέον 
χαριτωμένον τρόπον, χωρίς τραγικότητας, οί 
δποίοι θέλουν καί δέν θέλουν νά χωρισθοΰν. Ή 
δ. Ζερβοΰ έπαιξε μέ πολλήν φυσικότητα. Ή 
δευτέρα κωμωδία έχει γραφή πρό πέντε έτών 
διαιρείται δέ είς δύο μέρη. "Εν ά/δρόγυνον διί- 
σταται διότι δ σύζυγος μέ τήν έφημερίδα καί 
ή σύζυγος μέ τήν δαντέλλαν έχουν τόσον άπο- 
ροφηθή ώστε νά γίνεται ή ζωή των πληκτική. 
Διαβάζουν μίαν είδοποίησιν πρακτορείου γά- 
μων, πηγαίνουν έκεϊ καί οί δύο, ή σύζυγος ύπο- 
θύεται μεταμορφουμένη ύποψηφίαν νύμφην 
—μία άπιθανότης ή δποία έξασθενεί τό έργον— 

διά νά ευρη έν άλλο ήμισυ δ καθείς των άλλ* 
έντός τοΰ πρακιορείου ένώνονται είς ένα έναγ 
καλισμόν άγάπης. 'Ο διάλογος ιδίως μεταξύ 
τών πρακτόρων είνε ευφυής καί πολύ καλά 
χαρακτηρισμένος.

Τό «Κονσέρτο» τοΰ Μπάρ είνε ευφυεστάτη 
κωμωδία ήτις παιχθείσα τό πρώτον έν Βιέννη 
ήρίθμησεν δκτακοσίας συνεχείς παραστάσεις. 
Ένεφανίσθη διά πρώτην φοράν ή δ. Μαριάννα

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Ή πρώτη έμφάνισις τής νεαράς μεσοφώ
νου δ. Τούλας Λώρη ένεποίησε καλλίστην έν- 
τύπωσιν. Έτραγούδησε Χένδελ, Μινιόν, Βέρ- 
θερον, δύο τραγούδια τού Σαμάρα καί έν 
ντουέττο άπό τήν Φαβορίταν μέ τόν κ. Ξηρέλ- 
λην Ή δ. Λώρη συνεχίζουσα τάς σπουδάς της 
θά καταστή άρίστη καντράλτα.

— Ή δ. Κλειώ Βρασνβανοπούλου έπέδει- 
ξεν διπλοΰν τάλαντον, ώδικής καί άπαγγελίας. 
Τό τραγούδι της τεχνικόν, ή άπαγγελία της 
αισθηματική.Έτραγούδησε έκλεκτάς συνθέσεις 
καί Έλλ.άσματα Σαμάρα, Γ. Λαμπελέτ καί 
Καρέρ. Απήγγειλε ποιήματα Χαϊνε, Πολέμη, 
τόν «Κλειδοκράτορα» καί τόν «Καλλιτέχνην» 
τής Χρυσοβέργη. Έπαιξε βιολί δ κ. Σοΰλτσε 
καί βιολοντσέλλο δ κ. Βρασιβανόπουλος. Ή δ. 
Βρασιβανοπούλου άπέρχεται προσεχώς είς 
Ευρώπην, δπου τελειοποιείται καί ή άδερφή 
της.

— Ή α'. συναυλία τής όρχήστρας τοΰ'Ελλ. 
Ωδείου ήτο μάλλον μία έπίδειξις φιλοτίμου 
προσπάθειας πρός καταρτισμόν όρχήστρας. 
Έκ τών μετασχόντων ή δ. Καναβαριώτου είς 
τό βιολί καί ή δ. Έμπεδοκλέους είς τό τρα
γούδι ένεφανίσθησαν κάπως προώρως. Άρίστη 
ή δ. Πρωτωπαπά είς τήν άρπαν καί δ κ Κο- 
λαμπούσης πολύ καλός εϊς τήν άριαν τοΰ Έρ- 
νάνη.

— Συναυλία έδόθη είς τό θέατρον Κοτο
πούλη ύπό τοΰ Ρώσσου βαρυτόνου ‘Ορντα καί 
τοΰ συνθέτου κ. Γιάκομψον, συμπράξει τής κ. 
Μουσάτοβα, καθηγητρίας τοΰ Ωδείου Κιέβου· 
δ κ. Γιάκομψον έπαιξε πέντε ίδικάς του συνθέ
σεις.

— “Εν ζεύγος Ρουμάνων, Κορφέσκο δνό- 
ματι, ύπήρξε κατώτερον πάσης κρίσεως, ιδίως δ 
σύζυγος. %

— Κατά τήν τρίτην συναυλίαν τής όρχή
στρας τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών έπαίχθη ή πολύ 
πρωτότυπος Έκτη Συμφωνία τοΰ Γκλαζούνωφ, 
δχι μετά τής άναμενομένης έπιτυχοΰς άπο- 
δόσεως, ένφ δ «Στένκα Ραζίν» δ καί άλλοτε 
παιχθείς άποδόθη πολύ καλλίτερα. Ή δ. Φι
λιππίδου είς τό τραγούδι τοΰ 'Ηρακλέους τοΰ 
Χένδελ ύστέρησεν είς έκφρασιν. Πολύ κα- 
λυτέρα είς τόν «Προφήτην» τοΰ Μαγιέρμπερ 
Ιδιαίτερον ένδιαφέρον είχεν ή έκτέλεσις διά 

πρώτην φοράν παρ’ ήμίν— έπαίχθη είς τό

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ Η

Άννίνου, ής θά έκτιμηθή τό τάλαντον έάν δρι- 
στικώς θελήση νά μείνη είς τό θέατρον.

Καί μία έρασιτεχνική παράστασις, τής 
«Φαίδρας» τού κ. Προβελεγγίου, κατά δίδασκα 
λίαν τού κ. Σιγάλα. 'Η δ. Αντιγόνη Μεταξά 
άπέδωσε δσον ήμπόρεσε καλά τόν βαρύν δι'αύ- 
τήν ρόλον τής πρωταγωνίστριας. 'Η δ. Μπένου 
ώ; Ιππόλυτος είχε καλόν παράστημα, έπίσης 
ή δ Ζαργάνη άρκετά καλή.

Παρίσι, τφ 1918 — τοΰ «Ελληνικού καπρι-* 
τσιοΰ» συμφωνικοΰ έργου τοΰ κ. Βάρβογλη, 
δι’ ορχήστραν μέ σόλο βιολοντσέλλου. Άρκε
τά έκφραστικόν, μέ χρώμα Ελληνικόν, ένορ 
χήστρωσις δμαλή Λεπτή έμπνευσις καί ζωη- 
ρότης τής άπεικονίσεως μιάς Έλλ. έορτής έπί 
τού θέματος τοΰ δημ. τραγουδιού έκφράζει 
τήν νοσταλγίαν ήν ήσθάνθη μακράν τής Ελ
λάδος εύρισκόμενος. Ό κ. Παπαδημητρίου ά- 
πέδωσεν άριστα τό μέρος του.

Ή συναυλία έτελείωσε μέ μίαν τέλειαν 
έκτέλεσιν τοΰ Μπαλλέτου έκ τοΰ «’Ερρίκου 
Η'.» τοΰ Σαίν—Σάνς.

■—“Οσοι γνωρίζουν τήν άριστοτεχνικήν έκ- 
τέλεσιν τής κ. Τσίλλερ, παλαιάς σκηπτούχου 
τοΰ πιάνου έπί μακρόν σιγησάσης, ήσθάνθη- 
σαν ιδιαιτέραν χαράν προκειμένου νά τήν ά· 
κούσουν ώς συνθέτιδα, έκτελοΰσαν τά ίδια αύ - 
τής έργα. Καί ήσαν δχι δλίγα. Ένδεκα έν 
δλφ. Μία άποκάλυψις, διότι έως τώρα ή συν- 
θέτις ζηλοτύπως τά είχεν άποκρύψη. Είς τήν 
συναυλίαν της αύτήν, καθ’ ήν έδειξεν τό τά- 
λαντόν της μέ μίαν άξιοσημείωτον άντοχήν 
καί συγχρόνως τήν έμπνευσίν της, άπεδείχθη 
ευσυνείδητος τής τέχνης έρμηνεύτρια. Ίδιαι 
τέραν έντύπωσιν ένεποίησαν ή σπουδή έπί τοΰ 
Σοπέν, ή Φλωρετινή σερενάτα, ή Θλιβερή μα
ζούρκα, αί Βιεννέζικαι έντυπώσεις. Μόνον μία 
σύνθεσίς της άφιερούται είς τάς Αθήνας, ή 
μάλλον είς τά έρείπιά της, ένα .λυρικόν βάλς. 
Αί έμπνεύσεις της άνήκουν είς τόν έσωτερικόν 
κόσμον, είναι σοβαραί καί έχουν μίαν αισθητι
κότητα βαθεΐαν.

— Έξαιρετικώς έκλεκτόν τό πρόγραμμα 
τής έϊ>ετεινής συναυλίας τής κ. Αλεξάνδρας 
Δημητρακοποόλου. Περιελάμβανε έκλεκτά ά
σματα, έν οίς καί τήν νέαν σύνθεσιν τοΰ κ. 
Ξανθοπούλου «Άητοφωληά». Ή άδελφή της 
κ. Εύφρ. Λόντου έτραγούδησε μόνη καί μετά 
τής άδελφής της, δ κ. Σκαλκώτας έπαιξε βι
ολί καί ό κ. Μυράτ άπήγγειλε τό «Παλάτι» 
τοΰ κ. Δάφνη καί τόν «Κωνσταντίνον» τοΰ Γ. 
Παράσχου.

— Ό κ. Ν. Λαμπελέτ μάς έκάλεσε έν τή 
αιθούση τοΰ ’Ωδείου είς μίαν πρωτότυπον συ
ναυλίαν,—Recital—έκλογής τραγουδιών του 
γραφέντων είς διάστημα τριάκοντα έξ έτών 
(1884 — 192.0), άφ’ δτου δηλαδή ήλθεν τό πρώ·
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τον είς ’Αθήνας μέχρι τής τελευταίας, πρό μη
νάς έπανάδου του. Καί ήτο μία παρέλασις ά 
σμάτων λεπτής μελωδίας, εύπροσίτου είς τούς 
πολλούς, αισθηματικής καί χαριτωμένης. ’Ο,τι 
λείπει είνε ή Έλληνικότης. Ήσαν δλα σχε
δόν Γαλλικά καί ’Αγγλικά καί μόνον είς τήν 
«Άρβανίτισσαν», είς τό «Έπίστεψα», καί *Α- 
φες με νά γίνω ευτυχής» διεγνώσαμεν δτι ήτο 
"Ελλην δ συνθέτης.’Απ' αύτόν ή δημώδης Μού
σα δέν έκέρδισε τίποτε, ένφ άντιθέτως τό Έλλ. 
περιβάλλον ένέπνευσε δλους τούς συναδέλφους 
του, τόν Σαμάραν, τόν Γ. Λαμπελέτ, τόν Καλό 
μοίρην, τόν Ρόδιον, τόν Ξανθόπουλον, τόν Ριά 
δην, τόν Σακελλαρίδην. Τής συναυλίας έπρο 
λόγισεν ό κ Θ. Συνοδινός, δμιλήσας ούχί περί 
τοΰ έργου τοΰ συνθέτου, άλλά διά τήν έποχήν 
καθ ήν άνεφάνη ούτος, τονίσας δτι είς τόν Ν. 
Ααμπελέτ όφείλεται ή πρώτη προσπάθεια έκ- 
πολιτισμοΰ τοϋ Έλλην. τραγουδιού. Τά τρα 
γούδια έψαλαν έναλλάξ ή δ. Φιλιππίδου καί 
δ κ. Κρυωνάς κατά τρόπον ίκανοποιητικώτατον 
διά τόν Κερκυραΐον μουσουργόν. "Ηρεσαν έξαι- 
ρετικώς ή Αιζίτα, δ Ψεύτης, τό ’Ονειρο τών 
ρόδων, ή Σουδανέζικη σερενάτα καί δύο συν 
τομα άλλά πλήρη χαρίεντος αίσθήματοτ, τρα 
γουδηθέντα καί άλλοτε, ή ’Ερωτική ώρα καί ή 
Ζωή. Τά ψαλέντα άσματα ήσαν 19, έκ τούτων 
δέ έννέα έπί στίχων τών ίδικών μας ποιητών 
Κατακουζηνοΰ, Βασιλειάδου, Κόκκου, Πολέμη, 
Πάλλη καί Παπαδοποόλου.

— Ό καθηγητής τής βιόλας έν τφ Έλλην. 
Ώδείφ κ.’Αλφρέδος ΓΙρεστρώ άπεδείχθη κύριος 
τού δργάνου καί τών μουσικών θεμάτων, είς συ
ναυλίαν ήν έδωσεν έν τφ Έλλ. Ώδείφ Τήν 
σονάταν τοΰ Ρουμπινστά’ίν ήν έξετέλεσε μετά 
τοΰ κ. Πινδίου, τήν Ρομάντσαν τοϋ 
Μπρούχ καί τό Κονσέρτο τοΰ Hans Silt ά 
πέδωσε μέ πολλήν τέχνην καί άντικειμενικώ- 
τατα. Ή δ. Σ. Σταματοπούλου τελειόφοιτος 
τοΰ πιάνου έπαιξε τήν Δωδεκάτην Ραψφδίαν 
του Αίστ μέ πολύ αίσθημα, λεπτότατον τουσέ 
καί μηχανισμόν ζηλευτόν. Έν τρίο άπό τήν 
σονάταν είς φά μεΐζον τοΰ Ντεμπυσσύ έκτε 
λεσθέν άπό τόν .κ. Ζαργάνην (φλάουτο) Ιίρε 
στρώ καί δ. Πρωτοπαπά (άρπα) αρμονικότατα, 
κατέθελξε

— Έν συναυλία δοθείση ύπέρ τών Ρώσσων 
προσφύγων δ κ. Μουσατόβα έτραγούδησε Τσαϊ- 
κόσφκη καί σύντομα Ρωσσικά τραγούδια, δ κ. 
Αεόντοβιτς δύο αισθηματικά τραγούδια τοΰ Νιέλ 
Άκουα καί τού Μπόμ, άλλά κυρίως ήρεσε πο
λύ 1'ωσσική χορωδία έξ 25 άνδρών καί 8 γυ
ναικών, θαυμάσια γυμνασμένη. Έτραγούδησε 
μέ μίαν άρμονίαν μοναδικήν. Έ έμφάνισίς της 
κατέστησε αίσθητοτάτην τήν έλλειψιν παρ’ήμΐν 
μιάς χορωδίας. Τόσαι φωναί καί νά μή είνε δυ
νατόν νά συγκεντρωθούν! Νά έλπίσωμεν άρα 
γε είς καμμίαν πρωτοβουλίαν ;

— Ο κ.Γ.’Αγαπητός, δ συμπαθής καλλιτέ
χνης τοΰ πιάνου,σπανίως δίδει δείγματα τής τέ
χνης του. Έπαιξε τό Prelude - Choral-Fu
gue τοΰ Φράγκ, «Σοπέν», τρεις συντόμους 

άλλά πολύ χαρακτηριστικάς συνθέσεις, τό τρα
γούδι τής κλωστρίας τοΰ Λιτόφ Χάν, τήν Μαγε
μένη ν πηγήν τοΰ Ντυμπουά καί τάς Εσπε
ρινός άρμονίας τό Αίστ, έν τέλει τό Βάλς 
τοΰ Βενιάφσκη. "Ολα άπεδόθησαν μέ λεπτό
τητα και τέχνην. Η κ. Ζερβού άπήγγειλε τόν 
«Πραματευτήν» τού κ. Γρυπάρη άκατάλ- 
ληλον δι’ απαγγελίαν - τό «Παραμύθι» τοΰ κ 
Μαλακάση καί τό ’«Ταξίδι,, τοΰ κ. Πορφύρα.

— Έν συναυλία δοθείση ύπό τοΰ κ.'Αρ- 
μάνδου Μαρσίκ έκτός τοΰ «Παθητικού άντά- 
τζιου» τοΰ συνθέτου παιχθέντος καί άλλοτε καί 
ήδη παιχθέντος ύπό τοΰ κ. Σκαλκώτα, έπαί
χθησαν τρία άποσπάσματα άπό τάς τρείς πρά
ξεις λυρικοΰ δράματος τοΰ κ. Μαρσίκ «Τό δα
κτυλίδι». Έγράφη τό έργον έπί λιμπρέττου τοΰ 
κ Φλέρες θέμα έχοντος ένα παλαιόν θρύλον 
τής χριστιανικής έποχής τοΰ Ε' αίώνος κατά 
τόν όποιον εις πατρίκιος τήν ήμέραν τών γά
μων του θέτει τό δακτυλίδι είς τό δάκτυλο έ
νός άγάλματος τής ’Αφροδίτης, ή δποία ξα- 
ναζή καί θέλει ίδικόν της αύτόν ποΰ τής έδω
σε τό δακτυλίδι, έως δτου δ έπίσκοπος Ρώμης 
μέ έξορκισμούς άναγκάζει τήν Άφροδίτην νά 
γίνη άγαλμα. Μολονότι άπό άποσπάσματα δέν 
δύναταί τις νά άποφανθή περί τού συνόλου, 
τά παιχθέντα έν τούτοις μέρη ήρεσαν πολύ. 
’Ιδίως τό μέρος τής β' πράξεως καί τής γ'.Με- 
τέσχον τής έκτελέσεως ή δ. Φιλιππίδου, ή κ. 
Άναγνωστοπούλου — Μηλιδώνη καί δ κ. Γε
ωργίου *Η ένορχήστρωσις νεωτεριστική, καλο
γραμμένη, έκφραστική δέ ή άπόδοσις τοΰ μου
σικού αισθήματος. Ή χοοωδία άνεπαρκής.

— 'Η συναυλία ήν έδωσε μετά τήν έκ ΙΙα- 
ρισίων έπανοδόν του δ κ. Σ. Φαραντάτος ένί- 
σχυσε τήν περί αύτοϋ γνώμην δτι έπρεπε πρό 
πολλοΰ νά είχε σταλή ώς υπότροφος του Ωδείου. 
Ένεφανίσθη ήδη περισσότερον δεξιοτέχνης καί 
αίσθαντικότερος Είς τήν άπόδοσιν κλασικών 
συνθέσεων πολύ δυνατός/Η Σονάτα τού Σοΰμαν 
έξετελέσθη τεχνικώτατα. Είς τόν Σοπέν άρι- 
στος. Έξετελέσθη καί τό πρό τριετίας άνευρε- 
θέν «Πρελούντιον», τό όποιον δέν προσθέτει 
δμως τίποτε έξαιρετικόν είς τό άλλο μέγα έρ
γον τοΰ διδασκάλου. Μία σπουδή τού Σαρβέν- 
κα, ή βαρκαρόλλα τοΰ Φωρέ έξετελέσθησαν 
καλλιτεχνικώτατα, υπέροχα δέ ή δωδεκάτη Ρα
ψωδία τοΰ Αίστ.

— Ή παρεπίδημος πρόσφυξ ύψίφωνος κ. 
Λόλα Μουσάτοβα, καθηγήτρια άλλοτε τοΰ Ω
δείου Κιέβου έτρ αγούδησε κα^ι τήν συναυλίαν 
της μεταξύ άλλων τά «Τραγουδιστά λόγια» 
τοΰ κ. Μαρσίκ καί τά τραγούδια τοΰ κ. Γιά- 
κομψον «Reverie· καί «Μαραμένα φύλλα».

—Ή 5. Σπ. Γεννάδη κατά τήν έτησίαν συναυ
λίαν της ένεφάνισε τάς μαθήτριας της δ. Ά- 
στλεΰ, Γρηγοοάκη καί Τάντη.

— Τό πρόγραμμα τής β'. συναυλίας τής 
«’Αθηναϊκής Μανδολινάτας» ύπήρξε άρκέτά 
μακρόν. Σημειώνομεν ιδιαιτέρως τήν έμφάνισιν 
τής υψιφώνου δ. Γρηγοράκη, ήτις έτραγού
δησε μέ μεγάλην έπιτυχίαν, τό «Θέλω» 

τοΰ κ. Ξανθοπούλου καί τή «Σήμω Λιγερή» 
δημοτικόν Μακεδονικόν τραγούδι κατ’ ένορχή- 
στρωσιν τοΰ χ. Λάβδα. Ό ύψίφωνος κ. Βάθης 
είς τήν «Μινιόν» ύπελήφθη· καλός ήτο μόνον 
είς τό δημώδες άσμα «Μπάτε Σαϊνια'στό χορό». 
Ή δ. Θεοφιλά άπεδείχθη δεξιωτάτη μαν- 
δολινίστρα είς δύο συνθέσεις.

— Ή συναυλία τής κ. Σαμπανιέβα είχε 
μεγάλην έπιτυχίαν. Έτραγούδησε Ουγενότους, 
Μινιόν, Άμλετ, μετά τοΰ κ. Όρντα Μποέμ 
καί Έλλ. τραγούδια έν οίς τό «r.acrytnae re
run» τοΰ κ. Γ. Λαμπελέτ. 'Ο κ. Όρντα καί ό 
χ. Κρυωνάς είς τά Ρωσσικά τραγούδια θαυ
μάσιοι. ’Ιδίως δ κ. Κρυωνάς μέ τήν έκφραστι- 
κήν καί συμπαθητικήν φωνήν του ύπερήρεσε.

Η ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΡΙ5 ΤΗΣ “ΠΙΝΒΚΟβΗΚΗΣ»,
Τήν 1 Μαρτίου συνεπληρώθη εϊκοσοετία 

άπό τής έκδό·>εα,ς τοϋ α'. φύλλου τής «Πίνα 
κοθήκης». 'Η έκδοσις της άπετέλεσε, κατά τήν 
κοινήν όμολογίαν, καλλιτεχνικόν γεγονός, ή θερ
μή δε υποδοχή ής έτυχεν άμα τή έκδόσει της, 
τής έπέτρεψε δπω: παρ’ άλας τάς εκδοτικός δυ
σχέρειας έπί δυο δεκαετηρίδας ανελλιπώς στα 
διυδρομήση. Καί είνε κατόρθωμα δτι ήδιηήθη 
νά άτθέξη έν περιοδικόν είδικώς άσχοληθέν είς 
τήν εξυπηρέτησήν τών Καλών Τεχνών, χωρίς 
ένίσχυσιν ρνα ιδιαιτέραν άλλά καί χωρίς νά 
Ινδώσ^ είς τού; ποικίλους πειρασμούς,<>1 όποϊαι 
παρουσιάζονχαι συνήθως. Άφοσιώθη είς τό 
λόγιον, καί ούχί είς τόν Κερδώον Έρμήν.

Οί πίνακες τών περιεχομένων μιά; εικοσαε
τίας μαρτυρούν εύγλώττω; περί τοΰ έογου τής 
«Πινακοθήκης». Συνεχέντρωσεν δλην τήν πνευ
ματικήν φυσιογνωμίαν τής έν Έλλάδι κινήσεως 
Εις τούς εϊκοσιν ογκώδεις τόμους της παρελαύ
νουν αΐκυριώτεραι εκδηλώσεις τής φιλολογικής 
καί καλλιτεχνικής ζωής. Έπί τή συμπληρώσει 
εικοσαετίας τής «Πινακοθήκης» καί τή συμ- 
πιπτούση τριακονταετηρίδι τή; λογοτεχνικής έρ
γασίας τοϋ Διευθυντοΰ αυτής,έπιτροπί] έκ συνερ- 
γατών διωργάνωσεν έν τφ Βαοιλικφ θεάτρω 
τήν 23 Μαρτίου υπό τήν υψηλήν προσια ·ίαν 
τής Α.Β.Υ. τοϋ πρίγκηπος Νικολάου τιμητικήν 
προεοπερίδα. Ή Επιτροπή ύπό τήν προεδρίαν 
τοϋ καθηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου κ. Κ. Ρό
δου άπετβλέσθη έκ τών κ.κ. Ν. Γεωργαντή γλύ
πτου, Β. Κοντοπούλου ζωγοάφου, Ν. Κυπα 
ρίσοη Αρχαιολόγου, Ν. Λιβαδά φιλολόγου, Γ. 
Μωραϊτίνη δραματικού συγγραφέως, Τ. Ξαν-

’ν ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΙΚΑΧΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Ή πρός άνέγερσιν άνδριάντος έν Άθήναις είς 
τόν "Ιωνά Δραγούμην έπιτροπή έόημοσίευσεν έκκλη- 
σιν πρός τόν Έλλην. λαόν ινα δι’ έράνων αύτοϋ άνε- 
γερβή μαρμάρινον ομοίωμα έν τφ τόπφ τοΰ μαρτυ
ρίου του.

— Ύπό τοΰ Συλλόγου «'Εθνική Αναγέννησις» 
άπεφασίοθη νά Ιδρύθη άνδριάς εις τόν Κ. Έσλιν καί 

θοπούλου συνθέτου καί Γ. Σαγιαξή ποιητοϋ.
Τήν προεσπε,ιίδα έτίμησαν διά τή: παρ -υ- 

σίας των αί λ. Β. Ύψ. ό πρίγκηψ Νικόλαος, 
ό πρίγκηψ Χριστόφορος καί ή Μ. Δούκισσα 
Μαρία, παρέστησαν δέ ό Πρύτανις τοϋ Πανε
πιστημίου, άντιπρόσωποι τοϋ Μ. ΓΙατριά.ιχου 
’Αλεξανδρείας καί τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου 'Αθη
νών, ό στρατηγός κ. Σωτήλης, δ Φρούραρχος, 
πολλοί καλλιτέχναι καί συγγραφείς. Ό ’Αρχη
γός τοϋ Επιτελείου καί ό Δήμαρχος Αθηναίων 
μή δυνηθέντες νά παρευρεθώσι διεβίβασαν τά 
συγχαρητήριά τ.ον.

Ό εκ τών μελών τής Επιτροπής κ. Ν. Αι- 
βαδάς “χαρακτήρισε τόν περιοδικόν έν Έλλάδι 
τύπον, δαιλήσας είδικώτερον διά τήν «Πινακο
θήκην» καί τό λογοτεχνικόν έργον τοΰ Διευθυν- 
τοϋ αυτής.

Ή δ. ’Ανδρομάχη Κωνσταντίνου (τοΰ θιά
σου τοΰ Ωδείου ’Αθηνών) άπήγγειλε τό πεζόν 
ποίημα τοΰ κ. Δ.Καλογεροπούλου «Άστρο—Κυ
παρίσσι» καί τού; στίχους τοϋ Ιδιου «Γέλοιο- 
κλαμμα». Ή δ. Φλώρα ΙΙασχάλη έτραγούδησε 
τόν «Όρκον» τοΰ Σαμάρα καί τήν « Ανθοστε- 
φάνωτη-ι» τοΰ κ. Γ. Ααμπελέτ, συνοδεύοντος έπί 
κλειδοκύμβαλού τοΰ κ. Τ. Ξανθοπούλου.

Ό κ. X. Νίζεο (τοΰ θιάσου τ >ϋ « Ελλην. 
Θεάτρου») απήγγειλε τόν «Πολύν Θόρυβον» 
κωμικόν μονόλογον τοΰ κ. Δ. Καλογεροπού- 
λου, όστις κατόπιν άφηγήθη Αναμνήσεις τής δη
μοσιογραφικής του ζωής. ·

Ή δ. Τζούλια Τ. Άμπελό Απήγγειλε τρία 
πεζά ποιήματα τοΰ κ. Δ. Καλογεροπούλου «Τί 
νάνε τάχα» ; «Κοιμήσου» καί τήν «Γυναι-<είαν 
Ψυχήν». Τό τελευταίον άπη-γέλθη μέ συνοδείαν 
Κουαρτέττου ΰπό τοϋ κ Γ. Χωραφά καθηνη- 
τοΰ τοϋ Ωδείου 'Αθηνών (α’ βιολί), Α. Άλ- 
μπέρτη (β' βιολί), Κ. Κούλα (βιόλα) καί I Τζου- 
μάνη καθηγητοΰ τοΰ Ωδείου (βιολοντσέλλο), οϊ
τινες έπαιξαν έν Adagio τοΰ Χάϋδν.

Ή κυρία ’Αλεξάνδρα Δημητρακοπούλου 
έτραγούδησε, συνοδεύοντος τοΰ κ. Ξανθοπούλου, 
δύο άσματα τοΰ κ.κ. Θ· Σακελλαρίδου «Πάει 
ό καλός μου», καί τό «Μα'δήλι» καί τήν «Άη- 
τοφωληά» τοϋ κ. Τ. Ξανθοπούλου.

Ή έκτέλεσις τοΰ μουσικού προγράμματος, 
ώς κα> ή απαγγελία τών πεζών ποιημάτων καί 
τοϋ μονολόγου έστέφθηοαν ύπό εξαιρετική: επι
τυχίας. Εις τό προσεχές τεΰχος τής «Πινακοθή
κης» θά δημοσ>ειθοϋν αί όμιλίαι τών κ. κ. Ν. 
Λιβαδά καί Δ. Καλογεροπούλου.

ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ r
ύπό τοΰ Πολίτικου Συλλόγου προτομή είς τόν "Ιωνά 
Δραγούμην.

— Ό κ. Γρ. Ζευγώλης έφιλοτέχνησε αναθηματι
κήν στήλην, ήτις θά στηθή έν Νανπλίφ είς μνή.ιην 
τοΰ Τουρκοφάγου Νικηταρά, πρός έκτέλεσιν τής δια 
θήκης τού Αειμνήστου πολιτευτοΰ Ποταμιάνου. Τό 
πρόπλασμα έγένετο κατά τό υπόδειγμα τής έν τφ Μου- 
σείφ τοΰ Μονάχου εΐκόνος τοΰ "Ε;, παριστώσης τόν 
Νικηταράν μαχόμενον. '
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

■— Έν ‘Αμφιλοχία θά άνβγερθή αναμνηστική στή
λη τών κατά τόν πόλεμον πεσόντων έκ τής έπαρχίας 
Βάλτου.

— Έν Κορίνθφ θά άνβγερθή στήλη αναμνηστική 
τής ημέράς τής έπανόδου τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου.

— Ή ύπό τήν προεδρίαν τοΰ κ. Ρόδου έπιτροπή 
παρέλαβε τό ύπό τοΰ γλύπτου κ. Ίωάννου λαξευβέν 
κενοτάφιον Καραϊσκάκη δπερ μέλλει νά στηθή είς 
άντικατάστασιν τοΰ παλαιοτέρου, τοΰ σχεδόν έξαφανι- 
οθέντος, έπί τοΰ παρά τόν Ναόν δέ τοΰ Αγίου Δημη- 
τρίου κειμένου τάφου, δπου τό ήρώον καί ίπου είχε 
συμφώνως πρός τήν έπιθυμίαν του ταφή ό Καράί- 
σκάκης, πριν γίνει είς Ν. Φάληρον μετακομιδή τοΰ 
λειψάνου του. Τό κοινφ έράνφ Σαλαμινίων καί ’Αθη
ναίων άνεγειρόμενον μνημεϊον έκ Πεντελησί· υ μαρμά
ρου άπετελέσθη έκ προτομής είς υπερφυσικόν μέγεθος 
έπί μεγάλου πυραμιδοειδούς βάθρου ένεπιγράφου καί 
μετ’ αναγλύφου παραοτάσεως Έλληνίδος στεφούσης 
τόν ήρωα.

— Τήν 25 Μαρτίου ένηργήθη είς δλας τάς έκ
κλησίας καί τά σχολεία έρανος πρός ένίσχυσιν τοΰ 
Ταμείου δι’ άνέγερσιν 'Ηρώου είς τήν Άγ. Λαύ
ραν. Έπίσης ένηργήθησάν έρανοι μεταξλ τών στρα
τιωτικών σωμάτων, άνελθόντες είς 20 καί πλέον χι
λιάδας δραχμών.

Οί μαθηταί τοΰ Γυμνασίου “Αρτης άπεφάσι- 
σαν νά ανεγείρουν προτομήν εις τόν ποιητήν Κρυ- 
στάλλην. Πρός τούτο θά προκαλέσουν· εισφοράς με
ταξύ τών μαθητών τών Γυμνασίων τού Κράτους.

— Έν τώ Ζαππείφ ή νεαρά Άγγλίς κυρία Χοϋ 
περ, σύζυγος τού γραμματέως τής Ίονικής Τραπέζης 
έξέθεσε πεντήκοντα πίνακας. "Η τεχνοτροπία της πο
λύ νεωτεριστική, ΰσιερεϊ δέ είς σχέδιον. Κυρίως οί 
πίνακες της είνε χρωματικοί. Έξέθεσε πίνακας μέ 
θέματα ’Αγγλικά, Γαλλικά καί Βελγικά. Ιδιαίτερον 
ένδιαφέρον προεκάλεσαν οί Ελληνικοί πίνακές της, 
τοπεΐα τής ’Αττικής καί τοΰ Πόρου.

ΑΙΑΛΕΚΕΙΕ
Κατά τόν λήξαντα μήνα έγένοντο αί έξής δια

λέξεις.
Ώμίλησαν ό κ. Ράδος έν τή αιθούση τής Νομι

κής σχολής περί φοιτητικών οργανώσεων έν τή ξένη, 
ό κ Καρολίδης έν τή αύτή αιθούση περί τοΰ έργου 
τοΰ Ιστορικού Κωνστ. Παπαρρηγο.τούλου, πρώτου συγ- 
γραψαντος Ιστορίαν τοϋ Έλλην. “Εθνους έν άδιασπα- 
σιφ συνεχείφ τής δρασεώς του. ό κ. Ε.Παπαχαιζής έν 
τφ «Παρνασσφ» περί έθνικής αγωγής καί, παιδεύ 
οεως, ΰπεραμυνθείς τής Εθνικής γλώσσης, ήν διέ- 
φθειραν οί Μαλλιαροί καί κηρυχθείς υπέρ τής απλής 
καθαρευούσης.

Ό κ. Π Λαβεντάν έν σειρφ 3 διαλέξεων ώμίλη 
σεν έν τφ Ίνστιτούτφ τών Γάλλικών σπουδών περί 
τής Γαλλικής μουσικής μέ έκιέλεσιν ΰ.ιό τοΰ πιανίστα 
κ. Νωντέν σχετικών μουσικών τεμαχίων τοΰ Φωρέ, 
τοΰ Δεμπυσσΰ καί τοϋ Ραβέλ.

—Έν τφ Γορτυνιακφ Συνδέσμφ έν Πειραιεί ώμί
λησεν δ κ. Καρολίδης περί τοΰ Θ. Κολοκοτρώνη άνα- 
λύσας τήν στρατηγικήν καί πολιτικήν δρασιν του.

— Έν τφ Δημοτικφ Θεάτρφ ό κ. Α. Διδίκας ώμί
λησε περί σοσιαλισμού καί γυναικείας χειραφετήσεως.

— Ή άναβιώσασα Καλλιτεχ- ική Σ· ντροφιά τών 
Νέων έτέλεσε φιλολογικόν μνημόσυνον έπί ιή δεκοε- 
τηρίδι τοΰ θανάτου τοΰ Παπαδιαμάντη θανόντος τή 
2 ’Ιανουάριου 1910 έν Σκιάθφ. Ό κ. Θ. Ζωϊόπου- 
λος (Στ. Δάφνης) άνέγνωσε τήν δημοσιευθεισαν άλ- 
λοτε μελέτην του περί τοΰ χιούμορ τοΰ άπαντωμένου 
είς τά έργα του, ό κ. Κλ Παράσχος έκαμεν κριτι
κήν άνασκόπησιν μετά τίνος αύστηρότητος καί αυθεν

τίας εις άφορισμούς τών έλαττωαάτων καί προτερη
μάτων τοΰ δ ηγηματογράφου, ή δ. “Αννα ϊασλόγλου 
άπήγγειλεν είς ένα τόνον θλιβερού λυρισμού τό ποίημα 
τού Πορφύρα έπί τφ θανάτφ τοΰ Σκιαθίτου συγγρα
φέως, ό κ Γ. Σταυρόπουλος ώμίλησε περί τοΰ Παπα- 
διαμάντη ώς ανθρώπου καί τής συγγραφικής τέχνης 
το»' καί δ κ. Γ. Κυριακίδης άνέγνωσε άφήγησιν τοΰ 
κ. Φαλτάϊτς περί τών τελευταίων στιγμών τού συγ- 
γραφέως.

— Είς τό Λύκειον τών Έλληνίδων ή έκ Παρισίων 
έπανελθοΰσα διπλωματούχος τής Σορβώννης δ. Σοφία 
Άντωνιάδου έκαμε διαλέξεις περί τής Γαλλικής φι
λολογίας.

— Ό Σύνδεσμος Έλληνίδων ύπέρ τών δικαιωμά
των τής γυναικός διωργάνωσε σειράν διαλέξεων είς 
τό Έλλ. ’φδεϊον κάθε Τετάρτην, μέ δμιλητρίας τάς 
κυρίας καί δεσποινίδας Ελένην Κορύλλου, Κρινώ 
Λημνιώτου, Δώραν Μοάτσου, Μαρίαν Δεσύπρη, Αύ
ραν Θεοδωροπούλου καί Έ/,ένην Πολιτάκη. Πρώτη 
ώμίλησεν ή κ Κορύλλου (Άλκις Θρύλος) περί τών γυ
ναικείων χαρακτήρων είς τα δραματικά έργα τοΰ'Ιψεν 
είς τέσσαρας διαλέξεις καθ’ ας ή δ Ε. Δαμασκηνού 
απήγγειλε μέρη σχετικά τών δραμάτων. Ή ε'. διά- 
λεξις έγινε άπό τήν δ. Δώραν Μοάτσου περί τής γυ- 
ναικός είς τήν Ποιησιν ή στ' άπό τήν Μ.αεσύπρη περί 
τή, γυναικός καί τής κοινωνικής Προνοίας. Ή κ. 
Θεοδωροπούλου ώμίλησεν περί τών ήρωΐδων τής 
Ιδέας.

— Είς τό Λύκειον τών Έλληνίδων ώμίλησεν δ 
κ. I. ΓΙετρόπουλος περί τής γυναικός έν τφ Ποινι
κή) Δικαίφ, ό κ Ε. Χατζηϊωάννου περί τής γυναικός 
έν Άββυσυνίρ.. Ό κ. Ί. Άργυρόπουλος περί άπαγγε- 
λίας (ραψωδών, βάρδων, τροβαδούρων).

—Ή κ. Εΰα Άγ. Σικελιανοΰ έδωσεν είς τήν ’Αρ
χαιολογικήν 'Εταιρείαν τρεις διαλέξεις. Ή πρώτη 
περί τής έν Έλλάδι μόδας, ή β'. περί τών αίτιων 
τής παρακμής τών πλαστικών τεχνών καί γ'. περί 
Έλλ. μουσικής. Ή όμιλήτρια άν καί Άμερικανίς ώ
μίλησεν Ελληνιστί καί ώς Ελληνίς.

— Έν τή αιθούση τής Ιταλικής σχολής, δ κ. 
Λαβανίνι ώμίλησε περί Δάντου καί Ελλάδος- άνα- 
γνώσας καί τό V6ov άσμα τής Κολάσεως. Ό κ Βι- 
τσιγουέρα περί ιών ζφων τής «Θείας κωμφδίας».

— Έπί ταϊς έορναϊς Ίωβιλαιου τοϋ Δάντη δ κ. 
Ντέλλα Σέττα ώμίλησεν περί τής θρησκευτικής, Αν
θρωπιστικής καί πολιτικής άξίας τής «Θείας κωμφ 
δίας».

— Ό κ Λαμέρας ιατρός ώμίλησεν έν τφ · Παρ
νασσφ» περί Μικρά; Ασίας καί τών έν αύτή Κρυπτο- 
χριστιανών·. Ό κ Συρμόπουλος περί Αποκρυφισμού.

— Όκ Γρ. Ξενόπουλος ώμίλησεν έν τφ Έλλ. Ώ- 
δείφ περί τήςλέξεω, «μαλλιαρός»καί δ κ. Π Χάρης 
περί Λασκαρότου.

— Ό Γάλλος καθηγητής κ. Ρουσέλ ώμίλησεν εις 
τήν Γαλλ. σχολήν περί τοΰ θεατρικού συγγραφέως 
Σασά Γκιτρύ.

— θ’ Σύλλογος «Παρνασσός» έσχε τήν εύτυχή 
έμπνευσιν τοΰ εορτασμού τής Έκατονταειηρίδος διά 
σειράς διαλέξεων περί τών σημαντικωτέρων ιστορι
κών γεγονότων τοΰ έπαετοΰς άγώνος κατά τάς έπε- 
τείους αύτών Αΰται άργότερον θά έκδοθώσιν 
είς τεύχη. Οΰτω θά γίνονται αί διαλέξεις κα ά τό 
διάστημα τής όχταβιίας έπί τή συμπληρώσει έκά- 
σιοτε εκατονταετίας. “Ηρχισαν αί διαλέξεις μέ όαι- 
λητήν τόν κ. Ρόδον περί τής διαβάσεως τον Πρού
θου ύπό τόν Άλέξ. Ύψηλάντην τή 22 Φεβρουάριου 
καί τής έν ταΐς Ηγεμονία ις Έλλ. Έπαναστάσεως. 
Θά διαρκέσουν μέχρι τής 4 ’Ιουνίου διά νά συνε- 
χισθούν τό φθινόπωρον.

Ό κ.Ράδος ώμίλησε καί γενικάτερον περί τοΰΎψη- 
λάντου, προέτεινε δέ νά άναστηλωθή ή ύπό τοΰ γλύ
πτου Δρόσΐ] σωσμένη άγνωστον ποΰ προτομή. Μετά 
τήν δμιλίαν τοϋ κ. Ράδου χωρφδία ύ,τό τόν κ. Λαυ- 
ράγκαν έψαλε τό έμβατήριον τών Ιερολοχιτών διά 
πρώτην φοράν έκτελεσθέν, τό όποιον δύναται νά χα- 
ρακτηρισθή ώς ό πρώτος Εθνικός ύμνος.

Έν άλλη διαλέξει ό κ Δ. Μ.ταλάνος ώμίλησεν 
περί τών θυσιών τού κλήρου κατά τήν Εθνικήν άπο· 
κατάστασιν.

— Ή φιλοσοφική σχολή τού Πανεπιστημίου έ- 
ξεπλήρωσε έν έπιβαλλόμενον καθήκον. Έτέλεσε φι
λολογικόν μνημόσυνον τού έπίφατ εστάτΟυ αυτής κα
θηγητοΰ Σπυρ Λάμπρου, παρουσίφ τής Α. Μ. τοΰ 
Βασιλέως καί τών πριγκήπων. Μετ’είσήγησιν τοΰ κ. 
Πρυτάνεως τόν πανεγυρικόν έξεφώνησίν ό κ. Άνδρ. 
Σκιάς, σκιαγραφήσας τό Επιστημονικόν έργον τοΰ 
σοφοΰ ιστορικού.

— Ό κ. Κ. Ψάχος ώμίλησε έν τή αιθούση τής 
Αρχαιολογικής Εταιρείας περί τής Βυζαντινής 
Μουσικής ώς παραδόσεως ίεράς, καί έθνικής καί ώς 
τέχνης.

— Ό κ. Κ. Ράδος αντιπρόσωπος τής Ελλάδος 
κατά τάς έορτάς τής έκατονταειηρίδος τοΰ θανάτου 
τοΰ Ναπολέοντος έν Παρισίοις. ώμίλησεν έν τφ 
• Παρνασσφ» περί τών Ελλήνων κ.Γι τής Γαλλίας 
τοΰ Ναπολέοντος, ό δέ καθηγητής κ. Ντριώ περί 
τού ’Ονείρου τοΰ Ναπολέοντος, τύ όποιον ήνοαύιό 
τό δνειρον τοΰ Μεγ. ’Αλεξάνδρου.
ΧΥΜΜΙΚΤΑ

Τήν 12 ’Ιανουάριου άπέθανεν έκ στηθάγχης δ κα
θηγητής τού Εθνικού Πανεπιστημίου Νικόλαος Πο
λίτης, ιδρυτής τής λαογραφικής έ.τιστήμηςέν Έλλάδι. 
Έγεννήθη έν Καλάμαις τφ 1852. Συνεπλήρωσε τάς 
φιλολογικός του μελέτας έν Μονάχφ ώς υπότροφος 
τής Έλλ. Κυβερνήσεως. Διετέλεσε τμηματάρχης τής 
Μέσης Έκπαιδεύσεω: καί γεν. επιθεωρητής τών Δη
μοτικών σχολείων. Τφ 1890 έγένετο καθηγητής τής 
μυθολογίας .καί Έλλ. Αρχαιολογίας έν τφ Πανεπι- 
στημίφ. “Ηρξατο τφ 1866 δημοσιεύων λαογραφικά 
άρθρα, τφ 1871 έβραβεύθη είς τόν Ροδοκανάκειον 
διαγωνισμόν Τφ 1899 είς τήν Βιβλιοθήκην Μαρασλή 
έξεδόθησαν είς έξ ογκώδεις τόμους «Παροιμίαι» καί 
«Παραδόσεις» τοΰ Έλλ. λαοΰ. Πλεΐσται μελέται του 
λαογραφικαί έδημοσιεύθησαν είς περιοδικά, έν οίς 
ό “Ηλιος κατά τούς δημώδεις μυθους, Άριστοτέλους 
’Αθηναίων πολιτεία, Ολυμπία, Χάρυβδις, τό Πανα
θηναϊκόν Στάδιον, τά Πραξιτέλεια ανάγλυφα τών 
Μουσών, Έλληνες ή Ρωμιοί; Τά ονόματα τών δή
μων κ.λ.π. Έξέδωκε πρός τούτοις τήν Μυθολογίαν 
τής νεωτέρας ’Ελλάδος, έκλογήν δημοτικών ασμάτων 
μετέφρασε δέ τόν Δημόσιον βιον τών Ελλήνων τοΰ 
Γιλβερτ καϊ τήν «Ελλάδα» τοΰ Φάλκε. Τό δνομά 
του συνεδέθη μέ τό περιοδικόν «Εστία» οΰ ύνήρξεν 
έκ τών Ιδρυτών, συνεργάτης καί έπί τινα χρόνον διευ
θυντής. Υπήρξε Ιδρυτής καί έφορος τής Ιστορικής 
καί Εθνολογικής 'Εταιρείας, τής Λαογραφικής Ε
ταιρείας, τοΰ Παρνασοΰ, οΰ διετέλεσεν έπί τετραε
τίαν Πρόεδρος, αντιπρόεδρος εσχάτως τής Άρχαιολ. 
Έταιρίεας. Εις τήν Λαογραφίαν ήσχολήθη μετ’εύσυ· 
νειδησίας καθ’ δλην του τήν ζωήν, δημιουργός αΰτής 
παρ’ ήμΐν άφίνων κολοσιαϊον υλικόν, συστηματικώς 
καί κριτικώς ταξινομημένον.Τό έργον του, τής περι
συλλογής καί διαθέσεως τών πνευματικών Εκδηλώσεων 
τής Έθνικής ζωής κατά τήν μακραίωνα έξέλιξιν της 
εινε πολύτιμον. Είργάσθη άκαταπονήτως, μελετών 
διαρκώς καί συγγραφών. 1

Ή κηδεία τοΰ Πολίτου έγένετο Επιβλητική. Τήν 

παρηκολούθηστν ό Πρωθυπουργός, καθηγηταί, λόγιο 
καί δημοσιογράφοι. Στέφανοι κατετέθησαν πλεΐστοι 
έν οϊς τής Φιλοσοφικής σχολής, τοΰ Λαογραφνκοΰ άρ 
χείου, τής Λαογραφικής 'Εταιρείας, τών φοιτητών, 
τοΰ Παρνασσού, τής Συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου, 
τής Έθνικής βιβλιοθήκης Ώμίλησεν έκ μέρους τής 
Φιλολογικής σχολής δ κ Θ. Κακριδής, προσεφώνη- 
σαν δ’ έκ μέρους τής Λαογραφικής Εταιρείας ό κ. 
Παπούλιας, ό Πρύτανις κ. Μαλανδρϊνος, ό διευ
θυντής τής Έθνικής βιβλιοθήκης κ. Κιάπε καί δ κ. 
ΙΙαπαφράγκος έκ μέρος τού Παρνασοΰ καταθέτοντες 
στεφάνους. Ό ποιητής κ. Σκίπης άπήγγειλεν έλεγεϊον. 
Ό μεταστάς έφερε τό παράσημον τών Ταξιαρχών.

— Άπέθανεν ό ηθοποιός ΙΙαναγ. Σταματόπουλος, 
διακριθείς εις παλαιοτέραν έποχήν, είς κωμικούς ρό
λους. Μεγάλην έπιτυχίαν είχεν ώς Σάντσος είς τόν 
«Δον Κιχώτην». Συμμετείχε τού θιάσου τού Βασιλι
κού θεάτρου κατά τόν πρώτον καταρτισμόν του.

— Άπέθανεν δ δημοσιογράφος Γεώργιος Μοΰχος, 
έκδό.ης άλλοτε τοΰ σατυρικού «Κώδωνος». ’Επίσης 
άπέθανεν δ φίλαιός δημοσιογράφος Βέργος.

— Έπανήλθεν είτ τήν ένεργόν υπηρεσίαν ό έπι- 
Οεωρητής τών στρατιωτικών μουσικών ταγματάρχης 
κ. Σπ. Καίσαρης.

— Προήχθη είς Διευθυντήν τοΰ Μουσείου τών 
χειροτεχνημάτων ό επιμελητής αύτοΰ κ. Σπυρ. Βαν- 
δώρος.

—■ Κατηργήθη —δυστυχώς—ή Στρατιωτική ορχή
στρα καί ή Χορωδία.

— Πρόεδρος τοϋ «Παρνασοΰ» έξελέγη δ κ. Τιμ. 
Ήλιόπουλος καί Αντιπρόεδροι οί κ. κ. Δ. Χόνδρος 
καί Σ Με νάρδος. Άπεφασίσθη νά γίνη πολιτικόν 
μνημόσυνον είς τούς τρεις κατά τήν τελευταίαν διε
τίαν θανόντος προέδρους Λάμπρον, Σακελλαρόπουλον 
καί Πολίτην.

— Ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ’Αθηνών 
προεκήρυξε διαγωνισμόν πρός σύνθεσιν τών στίχων 
τοΰ υμνου τού Άρσάκη, δΓ ών θά υμνείται, ή φιλο
πατρία τοϋ Έθν. ευεργέτου επί τής μορφώσεως τής 
οικογένειας στηρίζοντας τήν ευημερίαν του έθνους καί 
ή έκφρασις εύγνωμοσύνης τών νεαρών Έλληνίδων. 
Ό ύμνος δέν πρέπει νά υπερβαίνει τά 5 τετράστι
χα, ούτε νά άτοτελεΐται έξ ό*.ιγωτέρων τών 16 στί
χων. Οί στίχοι ομοιοκατάληκτοι, τό πολύ δεκατρι- 
σύλλαβοι. Αποκλείεται ή μαλλιαρή Προθεσμία υπο- 
βολής -ών χειρογράφων άνωνύμως μέχρι τοΰ Πά
σχα. Βραβείον 500 δρ.

— Συνέστη έπιτροπή ύπό τήν προεδρείαν τοΰ 
«τρίγκηπος Νικολάου έκ τών κ. κ. Γ. Μπαλτατζή, 
Σ. 3τάη, Μ. Σουλτάνη, Γ. Στρέϊτ, Φ. Γεωργαντα, 
Α Σκιά, Ν. Έξαρχοπούλου. Δ. Μπαλάνου καί Α. 
Άδαμαντίου πρός έκδοσιν τών σημαντικωτέρων Α
νεκδότων συγγραμμάτων τού Αειμνήστου ίστορικοΰ 
Σπ. Λάμπρου. Ή πρώτη συνεδρίασις έγένετο έν τφ 
σπουδαστηρίω τού έκλιπόντος σοφοΰ. Ό πρίγκηψ- 
Νικόλαος προσεφώνησε τήν σεβαστήν χήραν άποκα- 
λέσας τόν Λάμπρον «ίπιστημονικόν γίγαντα», ό κ. 
Χαριτάκης, δστις έχει κάμει σχετικήν προκαταρκτι
κήν έργασίοίν έκαμε λεπτομερή είσήγησιν περί τοϋ 
έργου είς δ θά «σχοληθή ή έπιτροπή Υπολογίζε
ται δτι θά άπαιτηθή δαπάνη 150,000 ας θά κατα- 
βάλη τβ Κράτος.

— Άπενεμήθη ό Αργυρούς σταυρός τού Σωτή
ρος είς τούς ίδιοκτήτας διευθυντάς Αθηναϊκών ε
φημερίδων κ. κ. Χαλκοκονδύλην τής Ν. Ήμέοας, 
Εΰστρατιάδην τοΰ «Σκρίτ», Χαιρόπουλον τοΰ «Χρό
νου», Βλάχον τής «Καθημερινής», Γιολδάσην τής 
«Αστραπής», Νικολούδην τής «Πολιτείας», Εΰελπί- 
δην τής «’Αθηναϊκής, Γιάνναρον τής «Εσπερινής»,
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Στεφάνου τής «Τελευταίας Ώρας», Παπαευθυμίου 
τοϋ «ΙΙρομάχου», θεοδωρίδην τής «Ένωσεως» 
Παπαπαύλου τής « Εφημερίδος» και Καμπάνην τής 
« Πρωτευούσης» διά τούς πολιτικούς των αγώνας 
κατά τήν τελευταίαν τριετίαν.

— Κατά τό τελεσδέν ετήσιον μνημόσυνο* έν τή 
μεγάλη αιθούση τοί Πανεπιστημίου τών Ιδρυτών 
αύτοΰ Καποδιστρίου και Δομπόλη ώμίλησεν ό κα
δηγητής τής Βυζ τέχνης κ. 'Αδαμάντιου περί τών 
μετά Χριστόν 'Ελλ. Πανεπιστημίων ώς κέντρων τής 
'Εθνικής Ιδέας.

— Γβνομένων νέων αρχαιρεσιών τοΰ Διοικ. συμ
βουλίου τής «Ένώσεως τών Συντακτών», έξελέγη- 
σαν πρόεδρος ό κ. II Βουιιερίδης, Αντιπρόεδροι οί 
κ. κ. Ν. Ζαρίφης καί Α. Δούζας, γεν. γρομμυτεύς ό 
κ. Κ. Παηαλεξάνδρου. ειδικός δ κ. Γ. Οίκονομό- 
πουλος, ταμίας ό κ. Γ. Καραουλάνης καί έφορος 
τής Βιβλιοθήκης ό κ. Φ. Πολίτης.

— Άπέθανεν έν Πειραιεί ό δημοσιογράφος καί 
άνταποκριτής τοΰ «Έλ. τύπου» Έμμ ψαρουδάκης.

— Ή σύζ γ ς τοΰ «τρίγκηπος Γεωργίδυ ύπό τό πα
τρικόν τη; όνομα Μαρία Βοναηάρτου έξέδωκεν 
έν Παρισίοις έργον της ύπό τόν τίτλον «Ό παγκό
σμιο.. κοινωνικός καί στρατιωτικός πόλεμος», σχο- 
λια<.*έν εύγβνέστατα ύπό τών Γαλλικών κύκλων Κατά 
τόν πόλεμόν είχε δημόσιε όση άρθρα καί σκέψεις είς 
Γαλλ. εφημερίδας.

— Έωντιισ*η έν Κ)πόλει έν τή αιθούση τοΰ Φι
λολογικού Συλλόγου ή πενιηκονταετηρίς τού κ. Σταύ 
ρου Βουτυρά, διευθυντοΰ τοΰ «Νεολόγου». Ικανοί 
ρήτορες ώμίλησαν μετ’είσήγησιν τοΰ Σεβ. Άμασείας.

— Άπέθανεν έν Κ)πόλει ό γνωστός λόγιος δημο
σιογράφος καί άπο εικοσαετίας καθηγητής τής Με 
γάληςτοΰ Γένους σχολής Ιωακείμ Βιλαβάνης. Άπό 
τά έργα του ·ή Καμπάνα τοΰ χωριού μου· είνε τό 
άριστον. Εξέδωκε τά «Μικρασιατικά» έδημοσίευσε 
δέ είς περιοδικά καί ήμερολόγια πολλάς φιλολογικές 
μελέτες', Πέρυσι έπανεϊδε μετά μακράν άπο-σίαν τάς 
Αθήνας, ένθα είχεν άφήση άγαθωτάτας άναμνήσεις 
άπό ιήν έποχήν τών νεανικών του χρόνων.

— Ό Αείμνηστος Γ Μιστριώτης κατέλιπε κλη
ροδότημα όπως άνά πάσαν διετίαν τελείται ποιητι
κόν διαγώνισμα, έναλλαξ δραματικόν καί λυρικόν, 
είς Ακραιφνή καθαρεύουσαν. Ένεκα τοΰ πολέμου 
δέν είχε έκτελεσθή μέχρι τοϋδε Ήδη ή Πρυτα·»ία 
τοΰ Έθν. Πανεπιστημίου προεκήρ ξε τόν πρώτον 
λυρικόν διαγωνισμόν, μετά δύο δ’ έτη θά προκηρυ- 
χθή δραιιατικός. Τά ύποβληθησόμενα ποιή.ιατα 
δέον νά ώσι ανέκδοτα, νά Αποτελούνται έκ 500 του
λάχιστον στίχων πρωτότυπα είτε Απομιμήσεις ή δια- 
σκευαι άλλο τριών λογοτεχνικών έργων, άλλογλώσ- 
σων, καί νά ύ.ποβληθώσι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1921 
είς τήν Πρυτανείαν. Έπαθλον χίλιαι δραχμαί. 'Εάν 
ούδέν βρυβευθή, τό ποσόν θά προστεθή εις τό κεφά- 
λαιον τ ·ΰ κληροδοτήματος.

— Ό λόγιος κ. Βλαχογιάννης άνευρε τυχαίως εις 
έν δημόσιον Αποχωρητήριο* ιήν αλληλογραφίαν τοϋ 
αειμνήστου Φιλίππου ’Ιωάνναν, διδασκάλου τοΰ Βασι- 
λέως "Οθωνος,καταγγέλλει δέδιι πρό μην-ς έγγραφα 
τού αρχείου τής Μητροπόλεως Αθηνών έπωλήθησαν 
μέ τήν όκάν ώς άχρηστος χάρτης.

— ΈδηιιοοιεύΟη Β Δ. δι’ οΐί έπεκτείνεπιι ή πνευ
ματική Ιδιοκτησία τών ξένων έργων έν ‘Ελλάδι, ών 
οι συγγραφείς Ανήκουν εις τάς χώρας αΧτιτες προσε- 
χώρησαν είς τήν διεθνή σύμβασιν τής Βέρνης περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 'Επομένως οΰδεμία μετά- 
φρασις ξένου έργου οά επιτρέπεται έν ’Ελλάδι άνευ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Κ'. ΤΟΜΟΥ

Αδειας τον συγγραφέως καί άνευ συμμετοχής αύτοΰ 
είς τά ποσοστά ή τά κέρδη.

— Πρός τιμήν τών Διαδοχικών νεόνυμφων ό 
Δήιιος τών Άθηιαίτον συμπράξει τοΰ Λυκείου τών 
Έλληνίδων έδωσε πανηγυρικήν καλλιτεχνικήν καί 
χορευτικήν παράστασιν έν τφ Δηματικφ θεάτρφ. 
Δύο θαυμάσιοι πλαστικοί εικόνες πομπών ή μέν 
άρχαϊκή, ή δέ Βυζαντινή, έκτελεσθεΐσαι έπιμελείρ 
ή μέν πρώτη τοΰ γλύπτου κ. Ν. Γεωργαντή, ή δέ 
δευτέρα ύπό τής οιζύγου του γλυπτρίας προεβλήθη- 
σαν. Άμφόιεραι αί Αναπαραστάσεις μέ ώραίας 
Άτθίδας ώς αγάλματα εΐχον τόν χαρακτήρα τής έ- 
ποχής, τά έναλλασσόμενα δέ χρώματα τοΰ προβολέως 
προσέδιδον πολλήν ποίησιν. Ή έπιτυχία τών εικόνων 
ένεποιηοεν ζωηρόν έντύπωσιν Τό μουσικόν μέρος 
έξετέλεσεν ό κ. Σκαλκώτα: δστις έποιξε μέ μεγά

λην δεξιοτεχίαν τήν Legende καί τό Sckerzo τοϋ 
'Βενιάφσκη καί ή κ Τριανταφύλλου ή δποία έτρα
γούδησε έπιτυχώς τήνδυσκολωτάτην «Συγγνώμην τοϋ 
Πλέρμελ· τοϋ Μάγιερ.ιπερ.

Αί μαθήτριαι τού Λυκείου τών Έλληνίδων, έ- 
χόρευσαν τούς κυριωτέρους έλλ. χορούς μέ τάς γρα
φικός ένδυμασίας διαφόρων μερών.

** —Ή έπι τής μεταρρυθαίσεως τοδ Συντάγματος 
Συντακτικέ) ’Επιτροπή προέιεινε τροποποιήσεις τών 
άρθρων 11 καί 107 τψ> Συντάγματος δι’ών ή κα
θαρεύουσα ώς έπίσημος γλώσσα του Κράτους προ
στατεύεται άπό πόσης πρό; παραφθοράν Απόπειρας, 
ώς καί ή διίασκαλίτ αυτής έν τοϊς Δημ. σχολείοις 
Ή δημώδη; θά χρησιμεύη μόνον προφορικώς ώς 
βοηθητικόν μέσον τής διδασκαλίας

— Πρός έορτασμόν τής'Εκατονταετηρίδος τής Έλλ. 
Έπαναστά ·εως συνέστη διά Β. Δ νέα Κεντρική έπι
τροπή ύπό τήν επίτιμον προεδρείων τοΰ Διαδόχου. 
Τακτικός Πρόεδρος ώρίσθη ό Πρίγκηψ Νικόλαος, 
Αντιπρόεδροι δέ ό Πρίγκηψ Άνδρέας καί δ Χριστό
φορος, ό Σεβ. Μητροπολίτης καί ό Πρόεδρος 
τής Έθνοσυ*ελ·ύσ·ως Μέλη, Απόγονοι Ανδρών τής 
Έπαναστάσεως, δ ΓΙρύτανις, δ Πρόεδρος καί Είσαγ- 
γελεύς τοΰ Άρείου Πάγου,οί Αρχηγοί ϊώνΈπιτελείων 
καί τής Χωροφυλακής, δ Πρόεδρος τοϋ Δικηγορι
κού Συλλόγου, δ Δήμαρχος Αθηναίων, δ Πρόεδρος 
τοΰ Ήμ τύπου, ταμίας δ κ Γ. Πεσμαζόγλου καί 
γραμματεύ; δ κ. Γ. Χαριτάκης. Ή Διεύθυνσις τών 
γραφείων τής ’Επιτροπής άνετέθη είς τόν κ. Δ Κα- 
λονερόπουλον.

Κατά τήν πρώτην συνεδρίαν τής Κεντοικής Έ
πιτροπή; δ Πρόεδρος-αυτής ή Ά. Β. Ύψ · πρίγ- 
κηψ Νικόλαος έξέθηκε τόν τρόπον τών έργ σιών. 
Ένεκα ένλείψεως χρόνου δ εορτασμός Ανεβλήθη 
διά τό φθινόπωρο*, ώρίσθησαν δέ έορτάσιμα έτη 
τό 1921 και τό 1930 ότ« άνεγνωρίσθη ή Ελλάς ώς 
Κράτος. Κατά τά ένδισμεσα έτη ή Επιτροπή θά έρ 
γασθή διά τήν ϊδρυσιν Μνημείων, έκ'οσιν Ιστορικών 
έργων, έκθέσιις καί πανηγυρισμούς έπετείων Κυ
ρίως θά έπιδιωχθή δ πνευματικό; έορτασμός τής 
Έκατονταειηοιδος, διά ής έπιδείξεως τών συντελε- 
σθεισών προόδων κάτά τήν πρώτην άπό τής Απελευ
θερώσεων τοΰ Έθνους έκατοντ.ιετίαν

- Ό καλλιτέχνης τών Αρχαίων χορών έν Αμερική 
κ. Β· Κανέλλος έδωσε καλλιτεχνικήν έσπερίια, ής 
μετέσχε καί ή Άμερικανίς σύζυγός του. Το πρόγραμ
μα άπετελείτο άπό τόν «Οίδιποδα Τύραννον» Απαγ
γελίας, χορούς, έν οϊς καί μία άναπαράστασις τής 
Κασσιανή .’Επίσης, κληθείς έν τφ Πανεπιοτημίφ τής 
Μιλγόκη; έκαμε ένώπιον χιλίων σπουδαστών διά/εξιν 
περί τής Αρχαίας, Βυζαντινή; καί νέας Έλλ. τέχνης.

Ν ΕΑΙ ΕκΔΟΧΕΙΣ

Νέος συνεστήθη εκδοτικός οίκος ύπό τήν διεύ
θυνση· τοϋ κ. Κ. Έλευθερουδάκη, τού όποιου ή 
πείρα ώς διευθυντοΰ τοΰ Διεθνούς βιβλοπωλείου έγ 
γυάται περί τής έπιτυχία; τής έπιχειρήσεως ΊΙ 
πρώτη σειρά τών έκδοθέντων βιβλίων άποτελείται 
Από έκλεκτά έργα, πρωτότυπα καί κατά μετάφρασιν. 
ΊΙ εκλογή άρίστη, ή δέ έκδοσις λίαν φιλόκαλος. 
Έξεδόθησαν τά Ιταλικά ποιήματα τοΰ Σολωμοΰ 
όσα είχε μεταφράσω ό Αείμνηστος Καλοσγοϋρ··ς μετά 
προλεγομένων.— Ζωή άρρωοτεμένη καί άλλα διη· 
ηγήματα τού κ. Λ Βουτυρά — Ανατριχίλες, δι γή- 
ματα τοΰ Πουτοίνι. — Σαονλ, τραγωδία τοΰ Άλψιέρη, 
κατά μετάφρασιν τοϋ Γ. Καλοογούρου. Μινόλα. ή 
Ιστορία μιάς μικρή; λυπημένης βασίλισσας, έργον 
τή; Βασιλϊσσης τής Ρουμανίας έπικαίρως μειαφρα- 
σθέν έκ τού Ρουμανικού ύπό τή; δ Α Καραβία. 
Λόγγου, δάφνης καί Χλόη— διατί Δάφνης και όχι 
Λάφνις είς δημοτικήν έκφρασιν ύπό τοΰ κ. Βουτυ- 
εριδου; — Πατρικό σπίτι καί άλλα διηγήματα τοΰ 
Ντέ 'Αμίτσι κατα μετάφρασιν Γ. Σπάταλά

Ό εκδοτικός οίκος Έλευθερουδάκη θά συνέχιση 
είς ευρεΐαν κλίμακα τάς τόσα; ένδιαφερούσας εκδό
σεις του.

*
Έπί σειράν έτών ό κ. Κ. Σκόκος ώς «Σατανάς» 

έφαίδρυνε τούς άναγνώστας τοΰ Ημερολογίου του Τά 
κυριώιερα εύθυμργραφήματά του, ύπό τόν τίτλον Τά 
παράξενα τής ζωής, κοινωνικά σκαλαθύρματα, ήθο- 
γραφίας καί τύπους, χαρακτήρας καί έντυπώσεις, είς 
<’ί. κυρίαρχη τό χιούμορ καί δ σαρκασμός, έξέδωκε τό 
βιβλιοπωλεΐον Κολλάρου.

¥
«Τό τελευιαΐον βράδυ» ή ιστορία μια; Απελπι

σμένη; Αγάπης τό ώραΐον μυθιστόρημα τοΰ κ. /’. 
Κορόμηλα τό όποιον ήρεσε πολύ δταν τό πρώτον 
έδημοσιεύθη εν τή «Καθημερινή», έξεδόθη είς τήν 
σειράν τών Λογοτεχνικών εκδόσεων τού κ. ιιδέρη. 
' ϊ’πό τοΰ αύ-οϋ έξ·δόθη είς δευτέραν έκδοσιν ή Νεο
ελληνική ‘Ανθολογία .ιεριλομβάνουσα τά καλλιτέρα 
Έλλην. ποιήματα, λυρικά, επικά καί δραματικά.

¥
• Ή κωμωδία τοΰ Αριστείου· διεκτραγωδείται, 

κατ’δξύμωρον σχήμα, Από τόν άξιώτερον διεκδικητήν 
αύτοΰ τόν κ. Σενόπουλον, δστις κυρήσσεται κατ’ 
αύτοΰ, έφ’ όσον ή Απονομή του κατέστη μονοπώλιον 
τής κρίσεως καί τών ορέξεων τοΰ κ. Λροσίνη.

¥
Έπανήρχισε ή •“Αγκυρα· τάς έκδόσεις της, αί 

όποΐαι έχουν εΰρυτάτην κυκλοφορίαν, ώς έκ τή; λίαν 
επιτυχούς ίκλογή; τών έργων. Έξεδόθησαν ό «Γελω
τοποιός τοϋ Βασιλίως» τοΰ κ Δημητρακοπούλου 
(Πέμπτη χιλίάς), τά ι'Κρωτικά γράμματα· τής 
Εεράο, ή «'Αγάπη ποΰ φεύγει» τού Ακαδημαϊκού 
Μπορντω, τά «Άνοιξάτικα νερά· τοΰ Τουργκέιίεφ 
κατά μετάφροσιν έκ τού Ρωσσικοΰ καί *’Εκλεκτά 
διηγήματα » τού Γκύ ντέ Μωπασσάν.

¥
Άπό παντού τής Έλλην. γής τιτλοφορεί τά νέα 

διηγήματα της η κ Αρσινόη Παπαδοπούλο··. Είς 
ύφος Αφελές, μέ συγκινοϋσαν Απλότητα, παλλόμενη 
εκ πατριωτικού αισθήματος είνε προωρισμένα νό έξα- 
ρουν τήν 'Ελληνικήν πατρίδα. ’Εκδότη; ό κ. Ζηκάκης.

Υπό τοΰ αΰτού έκδοτου ήρξατο έκδιδομενη ή 
Μικρά Βιβλιοθήκη έκ κομψών τομιδίων τή; τσέπη., 
μέ μεταφράσει; έκλεκτώ ■ έργων. Έξεδόθησαν ή'η τοΰ 
Σατωβριάνδου ό Τελευταίος των Άβεσεράγων. ή 
Λου ουδίνια άλυσσίδα ή Θυσία καί Ρωοσικά διη
γήματα Τιμή έκάστου τομιδίου δραχ. 1,2δ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

«L’Acropole· Διευθυντής Κσρ Βελλαί. Έν Ά
θήναις, μηνιαία έπιθεώρησις, συνεργασία Ελλήνων 
και ξένων επιστημόνων καί λογιών.

«Εομ» περιοδικόν πνευματιστικόν, Γαλλιστί 
έκδιδόμενον έν ΙΙαρισίοις. Ιδρυτή; Λ. Σεμέλας. 
Ύλτ) έ διαφέρουσα.

• Ή Χαραυγή» πνει[ΐατιστικόν περιοδικόν Πε
ριέχει ένδιαφερούσας πιευματιστικάς Ανακοινώσει; 
διηγήματα κλπ

ΊΙ -If Έλ'άς» έπανέλσβε τήν έκδοσίν της ώς 
εβδομαδιαία πολιτική έπιθεώρησις

Νία Φόρμιγξ. ΊΙρξατο έκδιδόμενον υπό τήν διεύ- 
θυνσιν τοΰ κ. Κ. Ψάχου συνεργασία τοΰ κ. Ε Πεζό- 
πούλου μηνιαϊον μουσικόν περιοδικόν, άσχολούμενον 
κυρίως είς τήν Εθνικήν μο-σικήν ΊΙ σημασία τής 
ύπάρξεως τοιούτου περιοδικού εΐνε πασίδηλος.

ΤΗΛ ΦΩΝΟΝ

Στατιστικω. Κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν 
τά; ’Αθήνα; κατοικούν G3,114 οίκογένειαι Αριθμού
σα ι 30··,462 άτομα Τόν Πειραιά 30,514 οίκογέ- 
νειαιμέ 130,082 άτομα.— Οί Έλληνες είς τό Πα
ρίσι υπολογίζονται είς 5,500.

Φίλφ - 'ι > θάνατος τού Κσροΰζο διεψεύσθη
Συνδρομητή.— Νά μή έκπλήττεσθκ. Ό έφευρέ- 

της κο/./.ηι.ικ,.ύ χάρτου διά τάς μυιας Θωμ δνόματι 
Αποθανών πρό τίνος ά ρήκε περιουσίαν πολλών δεκά
δων εκατομμυρίων δολλαρίων...

ΔΙΑ ΤΟΪΣ κ· χ. ΣΪΝΔΡΟΜΗΤΑΣ

Μέ τδ παρόν φύλλον λήγει τό Εί<ο- 
στόυ έτος.

Πιιραχαλοϋνται οί καΟυστεροϋντες έ* 
τών συνδρομητών μας τήν συνδρομήν των 
νά άποστείλουν αύτι ν πρός ιήν έν ’ Λθή- 
ναι; Δ'.εύθυνσιν.

0 ΔΗΜΑΓΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Διακηρύττει οτι

Μή έπιτενχθενιος αποτελέσματος κατά τήν 
ένεργηΟεϊσαν σήμερον πλειοδοτικήν δημοπρα
σίαν ένοικιάσεω; τοΰ φο’ρου πρό; κκταν-λωσιν 
σφκζομένων ή άλλοθεν μεταφεοομένων ζωων έν 
τώ Δγ,μω ’Αθηναίων φορολογικής πεαοδου 
1921 — 1922, επαναλαμβάνεται αΰτη ύπό 
του; ορού; τής αρχικής διακηρύ'οώς μας τήν 
1 Ιην κρζαμενου μηνό; Μαρτίου ήμεοαν ΙΙέμ- 
πτην καί ώραν 1 I — I 2 π μ. ένώπιον τής Δη
μαρχιακή; Έπιτροπή; καί ?τι τό αποτέλεσμα 
ταύτης ύπόκειται ύπό τήν έγκρισιν τοΰ Δημο
τικού Συμβουλίου καί τοϋ Νομάρχου ’Αττικής.

’Αβήνησι τή, 3 Μαρτίου 1921.

Ό Δήμαρχος
Γ. Τ Σ Ο X Α Σ



ΕΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΗ1 ΕΛΛΑΔΟΣ
Ίδρυ&εΐσα τφ 1841

Μετοχικόν κεφάλαιον δρ. 20.000.000 
Άποΐΐε ματικύν . . » 13.000.00o

Έκδοσις τραπεζιτικών γραμματίων. — Προε
ξοφλήσει;. Aa'vna επί ενεχΰρφ χρηματογρά. 
φιίιν καί ι’μπ<·ρ:-·ΐ'μιίτων. — Δάνεια ινυπόθηκα 
—Δάνεια πρδ; νομικά πρόικοπα και γεωργούς 
—Άγορα καί πώλησις συναλλάγματος. ΙΙιστω- 
τικαϊ επιστολαά — Καταθέσεις έν ι’ίψει καί είς 
ανοικτόν λ)σιιόν.— Καταθέσεις έντοκοι. Ταμι
ευτήριο.'. - - Τα ιεΐον τίτλων πρός φύλαξιν.

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διακηρύττει δτι

Ί’πό του; ορού; κκΐ υποχρεώσει; τής ΰπ’ 
άρ. 3230 έ. έ. διν.κηρήςεώ; μζς προσηκόντω; 
δημοσιευθείση; κζΐ κζτκτεθΐιμένης είς τό Δη
μοτικόν Κατάστημα. (γρκφεΐκ άμεσων φόρων 
καί Κτημάτων), ών οί [Ρουλόμενοι δύνχνται νά 
λάβωσι γνώσιν προσερχόμενοι κχθ’ έκάστην 
κατά τά; εργασίμους ώρα; τοΰ Γραφείου μα; 
εκτίθεται εί; πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ήένοι- 
κίασις δυνάμει τοΰ άρθρου 1 I τοϋ άπό 2ί Μαρ

τίου ΙΟ'.ΗΙ ΒΧΔ Νομού κκΐ τών άρθρων '22 
τοΰ Νόμου 212.ύ τη; 1(> Μαρτίου 1920 τών 
σταθμικών καί μετρικών δικαιωμάτων σικτή- 
ρο;, πλάστιγγο; καί κοίλου τοΰ Δήμου Αθη
ναίων διά τό οικονομικόν ?το; 1921 22. ήτοι
άπό τη; I ’Απριλίου 1'21 έως .'11 Μαοτίου 
1922.

II δημοπρασία έν: ργηθησετ ζι ενώπιον της 
Δημαρχιακή; Έπιτροπή; κκΐ *ό Δημοτικόν 
Κατάστημα (Γραφεΐον Δημάρχου) τήν 1 (ίην 
Μζρτίου 921 ημέραν Τρίτην και από τή; 
I ί) - I 2 μεσημβρινή;

Έν ’Αθήνα1.; τή 8η. Μαρτίου 1921.
'<) Δήακρ/ος

_____________ Γ, ΤΣΟΧΑΣ______________  
ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

I Ιαρκκκλοΰνται ζπαντε; οί κάτοικοι τής 
πόλεως οπω; διά παν πζράπονον κατά τή; 
καδαριότητο; απευθύνονται αμέσως εϊς τό Δη- 
μαρ/εΐον ί Γρζφεΐ'ον Καθζριότητος) εγγράφω;, 
ή προφορικώς, ή κκΐ τηλεφωνικός.

Άθήνκι τή 22 Ίανουκρίου 1921.
Ό Δήμαρχο;

Γ. Τσόχας

Η

ΑΘΗΝΑΙΣ MTASm: ΕΝ ΓΊΕΙΡΑΙΕΙ

ΑΛ Ι ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘΗ ΠΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΊΊΆΠΕΖΠΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ
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»

τοΰ εξωτερικού και

*<εφα/.«κ»ν Μειοχιχόν 
■<ατα€εδλν,ικένον . . . 
’Λ ποϋεμ.ατ·-*όν ....

ΕΡΓΛΣΙΑΙ :
—Ή Λαϊκή Τράπεζα πωλεϊ συναλλάγματα έπί 

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

ομολογίας.
—Χορηγεί δάνεια έπί ένεχύρω κοσμημάτων.
—Δέχεται καταθέσεις είς πρώτην ζήτησιν, έπί προθ-εσμία καί καταθέσεις 

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

Γενικός Διευθυντή; : Δ. ΛΟΗΕΡΔΟΣ

'ΓΥΓΙΟΙΣ «ΚΡΑΤΟΥΣ» <·>. Τζαβέλλιι.·—'Οδός Άριστείδου I


