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fr. COPPEE- ΟΙ σύο πόνοι. Δράμα είς πράίιν κατά 
μετάφρασιυ αγιδος θέρου (.Vf- ίΖχώ-ων .

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΎ. Τά Salon τώ/Παρισίων. 1901 7;/- 
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Δ. ι. Κ. Ειρήνη Καλογερή ! Στιγιιιότυ-ον.
δ. ι. κ Ή τέχνη κατά τάν Μεσαίωνα. Κεφ. Γ 

(Σινίχτ/αΙ.
γ. βοντζαλιδου. Ή Καλλιτεχνική εκθεσις τοϋ 

«Πανιωνίου Συ/Λόγου·..
θήτα. Καλλιτεχνικά χρονικά ι ΊΙ Λ7ο Σκηνή . — ’0 

Σν.Ιοβραύστηί .

δεςπως θαλασσινού.Ένα γοάμμσ κάνε φεγγάρι. 
φιλοτέχνου. ΤΙρώον. ΟΙ άνοριάντες έν Έζ/.άσι. 
π. δ η μη τρ Α κ Ο π ό υλ ο υ 'Απά τάς -Δύο Διαθήκσς·. 
αχ· νεη. Άπό τάς » ΆτΘϊσας» ι//ο"ίσε<ε).
καλλιτεχνική ΚΙΝΗΣΙΣ- /.Vi/roc Μαιου/. Γερμανία.

-Αγγλία. - Γαλλία. —ΑύστρΙα.—Ούγγαρία.-λΙτα
λία. — Ρωσσία. — Αίγυπτος. - Κρήτη. — Ελλάς.— 
Τουρκία (ΙΙι'λΙιογραφια τί}< rZ)T>/c;.

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ!.— ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΙΑ! ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

φρ. ΑΡΙΣΤΕΩΣ. ’Ιούνιος (X-jrflcmc) 
δύο πονοι. Δύο είκόνες.
J. ρ. laureans έν τώ έργαστηρίω του. 
βενζαμιν constant έν τώ έργαστηρίω του.
JEAN bERauo έν τώ έργαστηρίω του.' 
carolus duran Πρόεορος Έθν. 'Εταιρείας τών

Καλών Τεχνών.
τ NIC ■ CHIFFLART .
LEON ΒΟΝΝΑΤ έ / τώ έργαστηρίω -ου ('ΛΈ φωτο 

γραφιάς C/ι. (ierscliel).
A. klamroth. ΊΙ παραφροσύνη (ΥρητιΑηγιαφι'α).
ΕΠ. θωμοπθυλου. Ώϊαΐ πράς τά σύννεφα f Έ- 

ΛαιογραφΛι'

Ε. c. de BONNENCONTRE.Εσπέρα Θέρους' Έ.ίαιο 
γραφία)

η θεοδώρα μετά τής ακολουθίας της.
map. ςκουφου. Ένα γράμμα κάδε φεγγάρι.
ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ.
ΣΤ. ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ- Πρωτόγραμμα (σελ. g2). 
έμβλημα Φιλίππου κοινωνίας.'
Φ. ΑΡΙΣΤΕΩΣ· ’Αλέκτωρ .Διαθηκών··.
ατθιδες ; Ειρήνη Καλογερή / Έκ φωτογραφίας).

Λαίοη Αίκ. Λώ 
Κα Φ. Βάρδΰγλη

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ. Έν σε/.. 89, 92.9^·
κ ςαρλη Πινακοθήκη ( Έν εζωφϊΜω).
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I ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ

(Ή or.uvii Οίγνοονος rv Iluiiiiiinic).

Σ.τουιΤασπίριοχ fie .rJoamiiraror και κα.Ι.Ιιτίχπχώτα- 
γογ ι'ίιακοι’αην. ΙΙι'ΐΜα και γαριια σκορπισμένα ι:.τι 
τ~ι>· ?.-<'.τ.?ω)·,ι’.τ< τηΰ ιιιπ>ΐΓ0(. llarroH σνγκ/ γνιιι ι-η 
atafia pifi.Vuir i!~.lwr, ayajjinriuir. κο/ιι]οηχ> >(· 
μάτω>·. Eire ννζ. .Ιν\·«’<ι ΰκομμένη er,i τραπέζιιη.

ΣΚΗΝΗ A'. 
ΒΕΡΘΑ, ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ

(Είς τό άνοιγμα τήο αυλαίας ή ΒέρΟα μέ πένθιμου 
φόρεμα ταξειοίου κάθεται έπί ανακλίντρου Βαρά τουο 
πόδας της είνε τοποΟετηυ.έ νος τάξειδιωτικό; σάχκος 
Ό Δομίνικος, γέρων θαλαμηπόλος μέ αγροτικόν ύφος, 
στέκει όρθιος έμπροσθεν τη-, καί της ΐ-μιλεϊ μέ σεβα
σμόν καί οικειότητα).

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ
Μένος έγώ, Δεσποινίς Βέρθα, τόν είδα νά ξε

ψυχά καί μόνος, τρεις ήμίρας τώρα, κλαίω 
έδώ τον θάνατον του. Θά σάς τά δ'ηγηθώ όλα, 
άφοϋ θέλετε νά μάθετε, πώς απίθανε τό δυστυ
χισμένο αυτό παιδί. Άκούσατέ με. Μόλις είχεν 
έκδόσει, είξεύρετε, τό τελευταίου του βιβλίου, 
τό καλλίτερου του, διά τό όποιον τόσα καλά εί
παν. Μά ήτου τόσον λαμπρές θρίαμβος ! Βέβαια 
Οά έδιαβάσατε έκεΐ κάτω είς τάς εφημερίδας... 
Θά τό πιστεύσετε ; (Δεικνύων εφημερίδας σκορπι- 
σμένας έπ! τραπέζης). Ποτέ δέν τόν είδα νά χα- 

μογελάση, όταν έβλεπε τά χαρτιά αυτά, πού 
έδόξαζαν τδνομά του. Τά έκύτταζε μόνον 
κ' έψιθύριζε :« Τί ωφελούν ;» έπειτα αφού έπε- 
ριπατοΰσε νευρικά επάνω-κάτω, έρρίπτετο εις τό 
διβάνι αυτό, δπου κάθεσθε, καί παρετήρει έπί 
πολύ τούς αναμμένους δαυλούς ή προϊπο'ούμενος 
δτι κοιμάται, έμενε μέ κλεισμένα τά μάτια καί 
άνέπνεε μέ στενοχώριαν επί ίόρας. Μίαν φοράν 
μού είπε : «Φαίνεσαι ωσάν νά κλαΐης, καλέ μου 
Δου.ίνικε. . .», καί υστέρα σφίγγοντας το χέρι 
μου: «Θάρρος, καύμέ.ε 7*p®. θά κλαΰσης αύ
ριον» — Εξεψύχησε τήν ιδίαν έκείνην νύκτα, 
δίχως αγωνίαν. Απίθανε ! Αυτή είνε ή ιστορία 
,λου, Δεσποινίς Είχεν αύτόν τόν μαρασμόν δύο 
έτη. Οί ιατροί έλεγαν: « Επασχεν από τήν καρ
διά του». Έγώ λέγω, δτι είνε κρίμα ν’ άποθάνη 
κανείς τριάντα χρόνων. Λύτή είνε ή αλήθεια...

ΒΕΡΘΑ

Άπέθανεν ωσάν καλός χριστιανός, Δομίνικε ; 

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ

Έδώ είς τό Παρίσι πολύ ολίγον φροντίζει ό 
κόσμ.ος δι’ αυτό, Δεσποινίς. Δέν έχουν και
ρόν νά ένθυμηθούν τόν Θεόν. "Οταν επάνω εις 
το αγαπητόν μέτωπόν του είδα νά ζωγραφίζε
ται ό θάνατος, είπα σιγά.-σιγά ν··. στείλωμεν οιά 
τόν ιερέα, άλλά, φαίνεται, δέν μ’ ένόησε.

ΒΕΡΘΑ

Καλά, άλλ’ όμως αληθινά, φίλε μου, δέν 
μού κρύπτεις τίποτε; Οσοι ήρχοντο νά τόν ίδούν 
κατά τάς ώρας τής αγωνίας καί, μέ τά χέρια 
των εις τά ϊδικά του,τού ώμιλούσαν περί έλπί- 
οος, ησαν—ειμπορέΐς νά τά είπής όλα τώρα— 
μόνον φίλοι ;

ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ
Μόνον φίλοι.

ΒΕΡΘΑ
Καί όμως . . ,Θά είπώ τήν ιδέαν μου. Τά εί- 

ξεύρεις ολα, Δομίνικε. Γπήρξα άλλοτε μνηστή 
του· είμεθα μακρινοί συγγενείς κ’ έπρόκειτο νά 
ΰπανδρευθώμεν,καί όταν ό φιλόδοξος αύτός έφυ- 
γεν άπό σιμά μας καί ήλθιν είς τό Παρίσι διά 
νά ζητήση τήν δόξαν,μ.'ενθυμείτο ακόμη κα.Ιμ’ά 
γσπουσε. Μού εγραφεν έπί πολύν κα·ρόν ο,τι 
έσκέπτετο,ό,τι τού συνέβαινε, κ’έγώ, πιστή,τόν 
έπρόσμενα.’Π άνάμνησίς μου δέν ήτο σβυσμένη· 
καθόλου. Καί σύ μ.όνος ειζεύρεις ποιος ήλθε καί 
τού τήν έκλεψε. Μαντεύω, ότι κάποια γυναίκα 
ήτον,—είδ ’ άλλως, διά νά μή σκεφθή πλέον νά 
μού στείλη ένα«χαΐρε» ό χριστιανός αυτός ποιη
τής, ό βέβαιος διά τήν πίστιν τής έπαοχιώτισσάς 
του,καί οιά νά μέ λησμονήση τόσον ανέλπιστα ό 
δίκαιος αύτός, ό εύγενής καί έκ καρδία.ς καί έξ 
ονόματος, θα κατήντησε βέβαια τρ-λλός. Δομί
νικε. Άλλ ’ όχι I τρελλόν πάθος θά είχεν κυ
ριεύσει τήν καρδίαν του —“Ελα ! εμπιστεύσου 
εις έμέ τόνομα τής γυναικός αύτής.

Δ'ΜΙΝιΚΟΣ

Έσεβάσθην πά.τοτε τόν κύριόν μου καί τό 
μυστικόν του.

ΒΕΡΘΑ (κατ' ιδίαν)

Έχει δίκαιον δ γέρων αύτός .' Αλλά πονώ 
ωσάν νά έζήλώσα καί μετά τόν θάνατόν του 
ακόμη, έκ-ΐνου τού όποιου θά έγινόμην σύζυγο:. 
Ή γαλήνη μου ήτον ψευδής είς τόν καιρόν τών 
θριάμβων του,καί δέκα ετών δέησις γονατιστί δέν 
μέ ώφέλα.σεν είς τίποτε, (φυσικά). Τώρα, μάθε 
διατί ήλθα. Ή ζωή του είς τό Παρίσι έδώ μού 
ήτον άγνωστος δλως διόλου, καί έκεΐ κάτω έμενα, 
μ.όνη, ΰπομένουσα τήν έγκατάλειψίν του, όταν 
μίαν ήμέραν έλαβ' άπ' αύτόν τήν λέζ'.ν αυτήν : 
Συγγνώμην ! Ώχρία.σα, όταν είδα τό γράψιμον, 
και ήμην πλέον έτοιμη ν' άναβώ είς τήν άμα 
ξαν,ήθελα, νά έλθω νά τόν ίδώ καί νά τού ομι
λήσω, όταν τό άπαίσιον άγγελτήριον μέ τό πέν 
θος τριγύρω, ήλθε κ’ έφερεν αιώνιον πένθος είς 
τήν στιγυ.ιαίαν αύτήν έλπίδα. “Ετριξα όμως, 
επειδή ήθελα εις τήν κατοικίαν του, είς τήν κλί
νη* του έπάνιιΐ, νά χύσω τά δάζρυά μου καί νά 
καταθέσω τήν συγγνώμην, τήν όποιαν μού είχε 
ζητήσει. Έρχομαι πολύ αργά. Άλλ’ άν καί είμαι 

κατάκοπος Οά υπάγω αύριον εις τόν τάφον του. 
Πήγαινε ν’ άναπαυθής, φίλε μου, καί άφησε με 

μονήν νά προσευχηθώ) έοώ οι' εκείνον πού μάς 
αφίσε οιά πάντα. Θέλω δλην αύτήν τήν νύκτα 
να σζέπτωμαι αύτόν. Αύριον θά ύπάγωμ-ν μαζή 
ε'·ς το κοιμητήριον.

( Ο Δομίνικος ύποκλίνεται χ' εξέρχεται'.

ΣΚΗΝΗ Β’. 

ΒΕΡΘΑ μόνη.
Έοί) απίθανε. Έοω έμενε συχνά σζυμ.μ.ένος 

εις τό γραφείου του καί όνειροπολών έδώ έκαμε 
τά ποιητικά του ίργα.—“£> I είπέτε μου, σείς, 
μάρτυρες τή; άνησύχου ζωής του, τά κακά τά 
οποΐα έκαμεν,ήθελε καί τά έκαμε ; Έπιπλα άγα 
πητα του,βιβλία τά οποία άνεγίνωσκε συχνά-σύ, 
καλαμ.ε, από τόν όποιον ϊρρεεν ό στίχος του ό 
θλιβερός,ό νευρώδης,είπέτε μου τό μυστικόν του, 
ομιλήσατε μου δι ’ αύτόν. Σείς θά είξεύρετε τήν 
ολεθρίαν αφορμήν, ή οποία τόν εκράτει μακράν 
τής πατρικής του στέγης καί τόν ήνάγκαζε νά 
λησμονήση κα'ι τήν άλλην στέγην, έκείνην, όπου 
με τους οφθαλμού; προσηλωμένους είς τόν μα
κρινόν ορίζοντα, καθημένη σιωπηλή είς τό παρά
θυρου, είδα τόσας φοράς τήν ήμέραν νά γεννά- 
ται καί ν’ άναγεννάται, δπου ύποφέρουσα μαρ
τύριο·) άγνωστον, έκύτταζα τόν δρόμον, άπό τόν 
οποίον ποτέ οέ< επέστρεψε : — δέν έσυλλογίζετο 
ποτέ τήν απελπισμένη·/ ; Καμμιά βραδυά φω
τεινήν καί μεγαλοπρεπή, όταν ό θόρυβος τής με
γάλης πόλεως ακούεται μακράν, μόνος, θαυμά- 
ζων τον λαμπρόν αύτόν ουρανόν, κατά τά μεσά
νυχτα, άκουμβημένος είς τόν εξώστην, δέν έσκέ- 
φθη, οτι υπήρχε , είς κάποιο μέρος μία δυστυ
χής,δπως αύτός άκουμβημένη, δπως αύτός άγρυ- 
πνοΰσα, πιστή πάντοτε εις τήν άγάπην του καί 
οέν μ ' άποζήτησε τάχα μέ στοργήν ; Άλλ. ’ είσθε 
βωβά ! Θά μένω πάντοτε είς τήν αμφιβολίαν. 
Δι' εμέ έχάθζι πάσα ελπίς.— *Α ! έάν τουλά
χιστον εις τό φοβερού σκότος, δπου εΰρίσκονται 
οι νεκροί,έπεσκέφθησαν τό φέρετρου σου αί τύψεις 
του συνειοότο:, αγαπημένε μου,βεβαιόσου,δτι δέν 
πταίω έγώ· διότι έγώ σ 'έσυγχώρησα,διότι είς τήν 
καρδίαν μου δέν χωρεϊ μίσος, διότι μόλις αύτήν 
Οά μισώ, τής όποιας ό έοω; σ’ έκαμε ν' άπο- 
θάνης. (Άχούεται θόρυβος αριστερά). Άλλά τι 
ακούω ; Νομίζω ότι είνε βήματα. “Α ! στα
ματούν. Κρότος’κλειδιού .... Υπάρχει λοιπόν 
έδώ μυστική Ούρα !.. Παράξενος τρόμος λυγίζει 
τά γόνατά μου. Μόνη έοώ μέσα αύτήν τήν ώραν!

('Ραίνεται άνοιγομ,ένη ήτύχως Ούρα ύπό τό παρα
πέτασμα αριστερά).

Κάποιος εισέρχεται. "Ας κρυφθώ.

(ΊΙ ΒέρΟα χαιαφεύγει περίτρομος όπισθεν, ένός 
παραβά ·, υ.ένσυσα όιατή είς τό Οέατρον. ΊΙ Ι'ενέα, 
εν συγχινησει καταφανεί, φοροΰ-α πέπλον, είσεοχεται 
οιά τή; μικρά; Ούρας κα! στέκεται στηριζομένη ό; 
κατάκοπος είς τό όπισθεν έίρας τινός)

ΣΚΗΝΗΓ

ΒΕΙ’ΘΑ (κατ’ άρ/άς κρυμμένηι ΡΕΝΕΑ

ΡΕΝΕΑ

Ώ >έν θά ήτο τάχα καλλίτερου ν’ άπο- 
θάνω, όπως σύ ; Καί τολμώ άκόμη νά διαβαίνω
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.,

τό κατώφλιον τής οικίας σου, άφοϋ δέν έρχομαι 
εδώ σήμερον [/.όνον δια νά κλαύσω,καί νά σκεφθώ 
μόν-.ν δ·.’ έσένα, αγαπημένε μου ! ’Εγώ,ή οποία 
δέν ήμουν δίπλα σου τήν ώραν τής αγωνίας 
σου- ή οποία δταν οί οφθαλμοί σου οί λάμποντες 
άπό μεγαλοφυΐαν έσκοτίσθησαν, δέν ήδυνήθην 
νά τού: κλείσω μ' έν φίλημα ! Είς τήν ώραν 
αυτήν θά μοΰ παραπονεθής βέβαια, ότι εμ
φαίνω εδώ τρομασμ.ένη, μέσα εις τό σκότος τής 
νυκτός, άπό τήν κρυφήν Ούραν, δπως καί εις τόν 
καιρόν τών ερώτων, τούς οποίους έπρεπε νά 
ζρύπτωμεν. Καί αν ειςευρες τό τί έρχομαι νά 
ζητήσω έοώ ! Ώ ! α.ν έρχωμαι έδώ> ούτω. δια- 
σχίζουσα ψηλαφητά τό σκότος, διά νά ε'/ρω εις 
τά πένθιμα αυτά έπιπλα τό ίχνη έρωτος ενόχου, 
δέν τό κάμνω διότι φοβούμαι τίποτε διά το 
εαυτόν μου. όχι! Τό κάμνω, διότι στοχάζομαι, 
δτι τοϋ συζύγου μου τοΰ τόσον αισχρά προ- 
δοθέντος ήθελα συμπλήρωσή τήν ατιμίαν, εάν 
α.φινα νά φέρη εις φώς ή κακή μοίρα τήν εικόνα 
αυτήν καί τά γράμματα, τά όποια ομιλούν διά 
τον έρωτά μας.“Αν μ' έφόνευε ! . . τί μ' έμ.ελ 
λε διά τήν ζωήν ;— Αλλ ' αύτη, ή όποια έρ
χεται νά σε άνησυχήση είνε μήτηρ. ’Εάν δέν 
ήθέλησα τότε, μεθ ' όλα τά δάκρυα σου,νά έγκα 
ταλείψω τήν οικογενειακήν μου στέγην, καί αν 
σήμερον ζητώ, διά νά μή μείνω ατιμασμένη, παν 
ο τι απομένει άπό προσφιλές σφάλμα,τό είξεύρεις 
καλά σύ, ό όποιο: τόσον τρυφερά αγαπούσες, τό 
κάμνω χάριν τοΰ τέκνου μου, τού τόσον αγνού, 
τό όποιον κοιμάται καί μέ ονειρεύεται κοιμισμέ
νη-/ πλάγι είς τήν κούνια του.—Συγχώρησέ με !

ΒΕΡΘΑ (κρυμμένη, κατ' ιδίαν)

Κρατώ εις τάς χεΐρας μου τήν αντίπαλόν μου, 
καί εϊμ.πορώ νά εκδικηθώ. Είνε έκεΐ, ύπό τά 
βλέμματά μου. ”Α ! τό μίσος είνε κακόν, άλλά 
είνε γλυκύ.

ΡΕΝΕΑ (ώς άποδιώκουσα κάποιαν σκέψιν).

'Αλλά ονειρεύομαι. . . (,/ εκπληξιν). Διατΐ ή 
λάμπα αυτή αναμμένη ; Τί απροσεξία ! ΊΙ θύρα 
είνε τουλάχιστον κλεισμένη ; (Τρέχει πρός -.ήν 
θύραν τοϋ βάθους καί τήν ωθεί). Ο/1·' λο'.πον Ο 
υπηρέτης του δέν θά είνε μακράν. ’Άς βιασθώ. 
(Δεικνύει κυτίον έπί τραπέζης)· 11 ρό ολίγου έσφιγ
γε μέ άγάπην τήν έλεφαντίνην αυτήν θήκην μέ 
τά ενθύμιά μου... Άλλά τί έχω λοιπόν; Τό δω- 
μάτιον αύτό είνε τόσον υψηλά καί τόσον σκο
τεινόν, όλα εδώ μέσα είνε τόσον πένθιμα καί 
θλιβερά, καί όμως τρομάζω, ωσάν νά ήγγιζα φέ
ρετρο*/, ωσάν νά με είχαν ακούσει.

ΒΕΡΘΑ (έξερχομένη άπό τήν κρύπτην της καί 
Οέτουσα τήν χειρα επί τοΰ κυτίου).

Καί έχετε δίκαιον διότι είσθε κατεστραμμένη.

ΡΕΝΕΑ
Θεέ μου > ποια είνε ή γυναίκα αυτή ;

ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ

SALON 1901

ΒΚΝΖΛΜΙΧ G■ instant. //{rik ει>ώος r~>r tooΒΕΡΘΑ
Ά 1 αληθινά ή θήκη αυτή 

έρωτικάς έπιστολάς σας καί τήν 
Ά ! καί απόψε έπήρατε, μέσα 
τό μυστηριώδες, τον ίδιον δρόμον, 
σμένον δρόμον —' ' ·'
διά. νά έξαλείψ: 
θεία ; ’ 
μετά τό κτύπημα, σκεπτόμ.ενος—εύλογος φόβος 
—ότι θά έμεινε·/ αίμα εις 
ματος. — Ζητεί 
Άπό 
καί αναγνωρίζω, δτι είσθε πολύ 
μισώ μέ μίσος θανά.σιμον.

FENEA

περιέχει τάς 
εικόνα σας ; 

εις τό σκότος 
, τόν συνειΟι— 

τοΰ παλαιού σας αμαρτήματος, 
ετε τά ίχνη αύτά, δέν είνε άλή- 

Άπαράλλακτα όπως επιστρέφει ό φονεύς

,Ι.-Ρ, Τδγιι i:\ns. Ilfnefyoc rn~>
■'Σνι^ήτιιοι· γ'ιι· ΓάΧ.Ιωυ κα.Ι.Ιιτεχί&τ*

Τ - τόν τόπον τοΰ έγκλή- 
νά μάθετε, κυρία, ποια είμαι ; 

μικρού σάς παρακολουθώ μέ τό βλέμμα

Κυρία. . .

("Επεται τό τέλος)

(Μετάφραοις) ΑΓΙΣ ΘΕΡΟΣ

Jean Berauh. H(o της ιίχόνος του : · Ό ΧριοτΙς πςοοΧντόμτνβς ς.τΐ της οτηΧης·.
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[ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΕΝ ΠΛΡΙΧΙΟΙΧ | 

^ΤφϊφΑΧΗΓΓΙΊΚί’Σ έγένοντο τα εγκαίνια 

έν τώ «Μ.γάρς· τών Κα/ώ> Τεχνών·· 
—κ έν I Ια.-ισί-.ι: τοϋ έφ.τ.ινοϋ Salon . ού 

τίνος μετέσχον ή Societe nationale des Biaux 
Ai ls καί ήSociete des Artistes Fraiiyais.

Τριάκοντα έπτά αίθουσα; καταά αμ.βά.νυυσι τά 
ζωγραφικά έργα.ούκ ολίγα δέ γλυπτικά κοσμ.οϋσι 
τήν κεντρικήν κυκλικήν ύαλοσκεπή αύλήν τοϋ 
μεγαλοπρεπούς μεγάρου, τοϋ έπ ' εύκαιρία τή; 
I Ιαγκοσμίου ΈκΟέσεως έγερΟέ-.το;.

Τό Salon. <■»; γνωστόν, μόνον
Γάλλων καλλιτεχνών έργα, -ίνε οέ ετήσιον.

ΊΙ έφετ-εινή παραγωγή δέν είνε εύζαταφρόνη 
το;. ΙΙάσα σύγκοισι; πρό: προηγούμενα έτη ύπο- 
Οέτω ότι δέν είνε εϋ/.ο) ο: ή ίσως δέν είνε συμ- 
φέρουσα διά τό έφετεινόν Salon. 'Εάν δέ ή 
τέχνη έν Γαλλία δέν έχει τήν δύναμιν τής 
Γερμανικής τέχνης, έν τούτοι; ελκύει μεγάλη·/ 
προσοχήν.

"Ας ρίψωμ.εν ταχύ βλέμμα. έπί τώ·/ εικόνων.
'<) Bouguereau έκΟέτει έργο·/ είζ.ονϊζον τό 

προσφιλές αυτώ θέμα, τόν Ίδρωτα, «ύπέρ τά 
ϋοατα.» ΊΙ τού προσώπου αφελής έκφρασις ήτις 
χαρακτηρίζει τά έργα του, ή παρθενία καί άΟωό- 
της διαφαίνονται καί έν τώ πινακι τούτω. Τού 
Leempoels ή Reverie ποιητικωτάτη. ’( > Bre
ton νέαν αγροτικήν σκηνήν έκΟέτει, τήν περι
συλλογήν τού χόρτου- ο κάματος, ή έργώδης ένα- 
·7/’ΰ.·ι,'·Λ', είς τα αδρά χαρακτηρι
στικά τής κορασίδες. Τού δέ Berlon—άλλος 
ζωγράφος αυτές—τό γυμνόν δέν διακρίνεται διά 
καλήν φωτοσκίασιν τών μηρών έν τή κλίσει, 
όπω: ή λουιμένη σπογγισΟή. ΊΙ Legende τού 
Van Hove έχει κλασικήν άρχαιοπρέπειαν, ένώ 
εις τήν «Ιστορίαν» τού ίδιου δύναταί τις νά. 
ψέξη τήν ανδρικήν μορφήν τή; γυναικό;, έλάτ 
τωμα κατ’ εμέ, όπερ κατά, τά τελευταία έτη 
είχε καί ό ήμέτερος Γύζης. Ο ανδρισμός ούτο; 
τής γυναικό; αν είς άλλα γεγονότα τού βίου της 
έν τή τόσω ποθητή, άλλά καί έπικινδύνω χει
ραφετήσει τη; είνε ανεκτός, έν τή καλλιτεχνία 
αποβαίνει κακόζηλος. Θά μ,ού είπήτε δτι διά τή; 
τοιαύτης φυσιογνωμικής ό καλλιτέχνης εκφράζει 
έντονώτερον, χαρακτηριστικότερου τήν αύστη- 
ράν σκέψιν,τήν σοφίαν, τό πένθος, άλλά μή λη- 
σμονήτε δτι χάριν τής τοιαύτης σκέψεω: δολο
φονείται τό καλόν, ή χάρις, τό ωραίου. Καί ή 
ΆΟηνα ήτο θεά τή; σοφία; καί περικεφαλαίαν 
καί ασπίδα έφερε, άλλά τί πρόσωπον εντελώς 
γυναικείο·/, ανθηρόν, χαριτωμένου ! ’Από τοιαύ- 
τα. ολισθήματα ά; προφυλαχΟή καί ό αυτόθι νεα
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ρός καλλιτέχνης κ. Άριστεύς, δστι; ώ; μαθητή: 
τού Ι'ύζη φαίνεται πολύ διατεθειμένος νά άκο— 
λουΟήση τήν όδόν αυτήν τού άνδρισμ.ού τήςγυναι 
κός έν τή προσωποποιήσει τών συμβολικών ιδεών.

Τού Godely πολύ παρακεκινδυ/ευμένη ή ιδέα νά 
παραστήσν, τήν Τύχην τυφλήν.βαίνουσαν πρός έν 
παιδιού τ> όποιον άπεκοιμ.ήΟζ επάνω εί; έν φρέαρ.

'<> riaineng έκΟέτει έν συμπλέγματι προ 
νωπογραφίαν τεσσάρων δεσποινίδων αδελφών, έκ 
τών όποιων αί δύο είνε μελαγχολικαί ζαί αί δύο 
εύθυμοι. Ί’ό ύπέροχον τάλαντο·/ τού Flameng 
είνε γνωστόν, ώστε νά μ.η έχη ανάγκην έπαινων.

Πολύ ιδιότροπο; ή προσωπογραφία τη: συζύ
γου τού Πρωθυπουργού τής Γαλλίας Βαλδέκ- 
Ι’ουσώ, γραφεϊσα ύπό τού Δρεύφούς-Γονζάλε. 
Είς έν κατάμαυρον περιβάλλον άνΟεΐ μ.έ δλην 
τήν ηλικίαν πρόσωπον διασιόζον μίαν μ-/αγχο
λικήν χάριν καί αγαθότητα.

’< > Itenouard έκΟέτει σχ-διογραφήμ,ατα έκ 
τή; τελευταία: I ΙαγκοσμίουΈκΟέσεω:. (> Mont 
zaigle μέ τήν λίμνην του καί ό Gervais μέ τάς 
«Βακχικά; έορτά;» μα; κάμουν ν’ άναπο’/ώμευ 
τόν Μπαϊκλιν. II «Κυριακή έν Βρεττά-η» τού 
Gros χαρακτηριστική ώ: έπίση; τό« ’Εσωτερικόν 
παρά τήν Άμστερδάμην» τού Benoit-Levy, 
διασώζον δλην τήν χωρικήν αφέλειαν, καί τό 
«Καραβακι» τού Baixeras μέ τόν γέρω καπε
τάνιον παίζοντα. Άλλ’ άς σταματήσομε·/ πρό 
τής « I Ιαραφροσύνη; ». Μάτην άναζητώμ.εν τήν 
υπογραφήν τού Sliik. Είνε έργο·/ τοϋ Klam— 
rolli. '·> Άριστεύς βεβαίως Οά. τό έζήλευε τό 
εργον αυτό. ΊΙ κεφαλή τού πα.ράφρονος — δέν 
ειξεύρει κάνει; α.ν είνε γυναικεία ή ανδρική .”.ε- 
φαλή — περίσφίγγεται ώ; άπό κλοιόν ύπό των 
δακτύλων άμφοτέρων τών χειρών. 'Ανωθεν μία 
αδυσώπητο; χειρ—τής παραφροσύνης ύποΟέτω— 
έμπήγει εις τό μέσον τού κρανίου καρφίδα, ήν 
στολίζει «>; κεφαλή έν κρανίου.Δάκτυλοι οστεώ
δεις, άρπακτικοί. οδυνηροί, φανταστικοί, έκατέ- 
ρωΟεν καί κάτω, είνε έτοιμοι νά καταπνίγουν 
τό πρόσωπον, τού όποιου τόν τρόμον μόνον οί 
οφθαλμοί προδίδουν, ένώ γαλήνη έγκαρτερή- 
σεω; τά αλλα. χαρακτηριστικά διακρίνει. ΊΙ ει- 
κών αύτη μού έυΟυμίζει δύο τρία. άλλα, τού 
αυτού θέματος έργα. Ό Ιταλό; ζωγράφος 
Rot la Οελήσας νά είκονίσει τρελλούς, ένεκλεί- 
σΟη εθελουσίως είς φρενοκομείου διά νά μελε- 
τήση τού: παράφρονα; καί έκαμε πράγματι ένα 
πίνακα. « Εν τώ φρενοκομείο»» δστι: έςετέΟη 
εί; τήν ΙΙαγκόσμ,ιον “ΕκΟεσιν τών I Ιαρισίων καί 
εί: τόν όποιον απεικονίζει ένα. οιεσκορπισμένον 
όμιλον τρελλόόν, οί όποιοι κο'μνουν δτι τού; έλΟη 
είς τόν τεταραγμένον νούν. Άλλ ’ ή είκών αύτη 
έστοίχισε πολύ ακριβά, διότι ό καλλιτέχνης έκ 
τής έν τώ φρενοκομείω συμβιώσεώς του μετά τών 
τοελλών, έτρελλάΟη . . . καί ό ίδιος. Τώρα εύ- 
τυχιός εινε καλά καί μένει έν Ιταλία. <.’>ν πλου- 

σιώτατος. Ό Klainrolh δεν πιστεύω νά διέ- 
τοεξε τόν κίνδυνο·/ αυτόν τή: παραφροσύνης διότι 
άμφιβάλλω αν είχε τήν αυτοθυσίαν του Rolla. 
Ίύν τούτοι: ή είκών του είνε πολύ ίσχυροτέρα 
τήν έμπνευσιν καί πολύ πρωτότυπος. Και εις 
Σέρβος καλλιτέχνης, ό Vucetitch εχ ι έργασΟή 
μίαν εικόνα τής παραφροσύνης ένισχυομένης ύπό 
τού μίσους" άλλ’ άκριβώς διότι άνέμιςε καί το 
υ.ΐσος έκφεύγει μέν τών όρίων άπλη: παραφρο
σύνης,ένέχει όμως ή εικών του περισσοτέραν τρα. 
γικότητα. είκονίζουσα αυτόχρημα, μανίαν.

Άλλ’ ιδού καί είς Αθηναίος,τό αίσθημα,Γα
λάτης. Είνε ό Paul Cliabas 8/ έγνώρισαν πολ
λοί Αθηναίοι κατά τήν αυτόθι πέρυσι διαμονήν 
του. έργασΟέντα. είς τά Ανάκτορα, καί έκτε/έ- 
σαντα κατά παραγγελίαν προσωπογραφίας Άτ 
Οίδων τινών. Δύο εικόνες άς έκΟέτει,τά «Ιίρο 
πύλαια» καί ή « ΆτΟί;» πολύ έξετιμήΟησαν 
καί έπηνέΟησαν.

Παρά τώ Ghabas άναδεικνύεται καί Έλλην 
καλλιτέχνη;,ενταύθα από τινων μηνών οιαμένων, 
ό ΙΙαύλο; ΜαΟιόπουλος, μέλο; τή; Societe des 
Artistes Frengiiis, ό ύπογραφόμενο; Malliio. 
’Επιγράφεται τό έργο·/ « ΊΙ ψυχή τής Άκροπό- 
λεως». Έπί ένός ογκολίθου παρά τόν Παρθε
νώνα κά,Οηται ή «Ψυχή», ολόγυμνος μέ τά. μαλ
λιά κατά το υέον σύστημα, των ζωγράφω/ οέ 
πλεκα, άνεμιζόμενα έν μια. δέσμη, είς έν αιθέριου 
περιβάλλον, εί: αερώδη ποίησιν, ένώ εί; τό βά
θος διακρίνονται αί στήλαι τού ΙΙαρΟενώνο;. Χά
ριν βέβαια τής αρμονία; ή Ψυχή δέν κάΟηται έπί 
γυμνού έρειπίου, άλλ’ ό καλλιτέχνη; έφοόντισε 
νά τό περιενούσ·/, μέ λευκήν οθόνην. Είνε πολύ 
καλόν το εργον, ανώτερου τώυ έυ Έλλάδι φι 
λοτεχυηΟέντων ύπ ’ αύτού.

Άστοχο; καί άνεπιτυχή; ή παρά.στασι; έυ τώ 
συυόλω καί κατ’ ιδία·/ τή; «Ί'ρύυης εί; τά; έορ
τά: τη; Αφροδίτη;» τή; Παυδήμου, τού Clia- 
lon, δστι; καλά Οά έκαμνε άφού τώ άρεσε·, ή 
άρχαιότη; νά τήν έμ,-λέτα περισσότερον οιότι 
κάθε άλλο είνε ή είκών του ή άρχαιοπρεπή;, ή 
Ελληνική. Ές έναντία;, ό Fourie εί: μίαν άρ 

χνίαν σκηνήν πολύ επέτυχε, όπω; έπίση; αρκε
τήν έντύπωσιν μοί ένεποίησεν ό«Ηά.να.τος τή; μι
κρά: Οεραπαινίδο;» ή μάλλον τή; αύλητρίας,σκη
νή έκ τής ελληνική; άρχαιότητο;, έργο·/ τού 
Gallol Πολύ εύμορφε; αί «Τρεΐ; ήλικία.ι» τού 
Laveignie, άς συνιστώ θερμώς είς τήν «Πινα
κοθήκην» νά τάς οημοσιεύση.

Τού Beraud ό «Χριστός έπί τής στήληςπροσ- 
οενόμενος» είνε εικών ήτις πολλούς έσχε τους 
έπαινέτας. Μόνον μίαν παρατήρησιν έχω. Τι 
ήΟελεν ό καλλιτέχνης εκείνον τόν φρακοφόρον τόν 
φέροντα τά διάσημα τού ΈλευΟεροτεκτονισμοϋ ;

Ό Bonnat έκΟέτει Οαυμασίαν προσωπογρα
φίαν ( busle ) τού Προέδρου τής Δημοκρατίας 
Λουμπέ, έν ή έΟυσίασε τήν ομοιότητα είς τήν

τέχνην. Ο Benzamin Constant έκΟέτει προ
σωπογραφίας τή; Βασιλίσση; τή; Αγγλία; καί 
τού Πάπα, έργα θαυμάσια.

Ί’ού έσχάτω: Οανόντος i’asin επτά έργα έκτί 
Οενται, καΟιστώντα ζωηρότερο·/ τό πένθος έπί τώ 
Οανά.τω του. Διακρίνεται τό Souvenir de fete.

Έπίση: άξια λόγου είνε καί ή τής κυρίας 
Marlex πρωσοπογραφία τή; περιφήμου δραματι
κή: ηθοποιού κ. Jane Hading.

Αρκετά τ:πεΐα καί θαλασσογραφία·. έκτίΟεν- 
ται, έκ δέ τών κρητιδογραφιών άρέσει πολύ τού 
Dubufe η άπεκδυΟεΐσα. καί άναμένουσα ή δίδου- 
σα—αδιάφορο·/—τό μύννμα δτι είνε έτοιμος.

’Γπάρχουν καί χαριτωμένα·, εικόνες ή « Η
μέρα τοϋ όδοντοίατρού» τού Geoffroy, καί τού 
Gh Moreau «La main cbaude» διακρίνονται.

Έκ τών προσωπογραφιών διακρίνεται έπίση: 
ή εικών των Raul et Victor Margueritte τοϋ 
Anquetin-

ΙΙαρ’ ολίγον νά λησμονήσω τόν «Ί’ονεύοντα 
Έρωτα» τού Stetten. Τό ύποπτον αποτελούν 
αί πελώρια·, πτέρυγέ; του. Χεκραί περιστερά· 
κεΐνται εί; τού; πόδα; του,τά βέλη φέρει έπι των 
μ.ηρ«ύν καί είνε έτοιμος νά σκοπεύσ/, άδηφάγος 
πάντοτε, νά έκτοξεύση τά βέλη του, νά τζ έμ- 
πήξγ, ό άκόοεστος. . ;

Συνιστώ καί τή; είκόνο; αυτή: τήν δημοσιεύ
σου, καίτοι πρόκειται περί γυμνού καί γνωρίζω 
τήν κοατούσαν αυτόθι σεανοτυοίαν. Άλλά αν 
ό σκοπό; τή; «Πινακοθήκη;» είνε ή διά.οοσι; τών 
καλλιτεχνικών έργων, ή μόρφωσι; του πολλου 
— καί τού ολίγου διά τήν Ελλάδα ■— κόσμου 
καλλιτεχνικοί;, πριοτιστον καθήκον έχει νά κα- 
ταρρίψή τά; προλήψεις, νά. άναπετάσ-η εΰρεϊ; τού; 
ορίζοντα; τού καλού καί νά. άποκαλύψη, το ιοραϊον 
έν τή γυμνότητι αύτού, έν τή τελειότητι δηλο
νότι, διότι ή τέχνη περιορισμούς δέν έχει. ΊΙ 
ηθική, κύριοι σεμνότυφοι, συμβαδίζει μετά, τή; 
τέχνη; έντώ γυμνώ. ΙΙόσαι βλέπουσαι έν γυμνόν 
σώμα έπί τής οθόνη; δεικνύουσι κίνημα αιοού; και 
δμω; πράττουσι καί σκέπτονται πολλώ χείρονα. ! 
Κηρύξατε τό Ευαγγέλιο·/ τής καλώ; έννοουμένης 
ηθική;. Καί ό Χριστό; έπί τοϋ Σταυρού γυμνό; 
καΟηλώΟη. Καιρό; νά. λειψή πλέον ή δεισιδαιμο
νία. Ή τέχνη είνε ΙΙόσαι κυρία·, δέν έζω
γράφησαν γυμνά άνδρικά σώματα. Τί μέ τούτο ; 
ΙΙροσεβλήΟη τάχα ή ηθική των ;

Καί διά νά. ένΟυμηΟώμεν τά. καΟ ήμά;.μεταξύ 
των οί έδώ καλλιτέχναι, καλήν ι'ύραν ωσάν τού; 
ίδικού: μας, άλληλοτρώγονται. ’ Γπάρχουν αί άν- 
τιζηλίαι, ύπολανΟάνουν αί μεμψ'.μοιρίαι. Άλλ’ 
εργάζονται. Αύτό είνε τό σπουδαιότερων καί τήν 
εργασίαν πρέπει καί οί '.δικοί μας νά. έγκολπω- 
Οούν, διότι δέν είνε καλλιτέχνης δστις λέγει 
πολλά καί συκοφαντεί καί μεμψιμοιρεΐ, αλλ. ’ 
δστις εργάζεται, παράγει, δημιουργεί.

ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟε
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ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΣΤΙΓΜΙΟΤΤΠΟΝ

Ε
λικνιζετο ή ψυχή μου εις τούς άλλοτε 
απαλούς και άλλοτε τρικυμιώδους τόνους 

τοϋ κλειδοκύμβαλού κα! έπλαττε αίωρουμένη 
κόσμον φανταστικών ονείρων ύπό τό πλήγμα 
τό κυμαινόμενου των αβρών δακτύλων. Είς 
τήν καταφώτιστον αίθουσαν τοϋ 'Ωδείου.άπό 
τήν όποιαν άνεδίδοντο τά μΰρα τών γυναι
κείων τριχάπτων καί έν τή όποια σιγή βαθύ
τατη αισθήματος έκυριάρχει,ή Ειρήνη Καλο
γερή, έμπνευσμένη έρμηνεύτοια τών ύψηλο 
τέρων τής μουσικής έκδηλώσεων, έν λευκή 
αμφιέοει, έδέσποέε, συνεκίνει, συνήρπαζε, 
καθυπέτασσεν.

Ήτο ή πρώτη φορά καθ ήν τήν ήκουοα— 
δέν παρήλθεν άκόμη μήν— καί ομολογώ οτι

~·----- «-irrTrAKcrefiftTi *

δέν άνέμενα τοιαύτην καλλιτεχνικήν άποκά- 
λυψιν. ΊΙ εσπέρα έκείνη έσημείωνεν είς τά 
πενιχρά μάς μουσικά χρονικά ένα έτι σεμνόν 
θρίαμβον.

Ή Ειρήνη Καλογερή. είνε Άτθίς ώς έκ 
τής μακράς ένταϋθα διαμονής της. άλλά οιά 
τή ζ γέννησίν τηςκαυχάται μία ηρωική πόλις 
ήτις έως τώρα μόνον μεγάλους πολιτικούς 
άνδρας παρήγε· τό Μεσολογγίου. Γάς σπου- 
δάς της έπεράτωσεν μετ ’ έπιμελείας έέόχου 
έν τώ ήμετέρω Ώδείω, έν τώ όποίω καί διω- 
ρίσθη καθηγήτρια. μόλις άποφοιτήσασα. ΙΙε- 
προικισμενη άπό τά/.αντον σπάνιον μουσικής 
άντιλήψεως καί έκτελέσεως, κεκτημενη έπί 
λεκτα χαρίσματα ψυχικής άγαθότητος, άπο- 
τελεΤ έν τώ μικροκόσμω τής Αθηναϊκής κοι - 
κωνίας μορφήν εέόχως συμπαθή καί έπέ- 

ραστον.
κ.
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Η ΤΕΧΝΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

ΜΕΡΟΣ A'.—II ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΙΙ ΤΕΧΝΙΙ

(ϊυζέχΐ’.α έχ τ'.ϋ γ'. τεύχους).

Δύο εκκλησίας είχεν ή Ραβέννη δνομ.αστάς. 
τόν "Αγιον Βιτάλιον ίδρυθέντα ύπό τού ’Ιουστι
νιανού καί τόνΆγιον Άπολλινάριον ι in Classe». 
Τά σχέδια άμφοτέρων οφείλονται εις τόν Ίου- 
λιανόν τόν Άργεντάριον. Ό «"Αγιος Βιτάλιος», 
μικρότερος τής Άγ. Σοφίας είνε πλέον περίπλο
κος. Όκτό» πύργοι καί οκτό» ύποστυλώματα 
ύπέρ τάς αψίδας διευθύνοντο πρός όκτό) πτέρυ
γας ορθογωνίους \\ μέτρων διαμέτρου. Έπί τού 

.Vurniixor ίν Pafr'rrtj.— "II Ηιοδώρα μετά τής άχ»).»υθϊας της.

ύψηλοτέρσυ τόξου οπερ διηνοίγετο έπί τών ύπο- 
στηλωμάτων έφέριτο ζώνη έφ’ ής έστηρίζετο ί 
κεντρικός θόλος, Διν,ρεΐτο ιέ ή πρόσοψις εις θεω
ρεία, ούτως εΐπεΐν, πατώματα δηλ. αψιδωτά.

Άλλ ’ έξ όλων τών οικοδομών,είς τήν παλαιόν 
αύτήν πρωτεύουσαν τών τελευταίων αύτοκρατό- 
ρων τής Δύσεως καί τών Γότθων, είς άπόστασιν 
πρός μεσημβρίαν πέντε χιλιομέτρων, εν πεδιάδι 
έρήμ.ω σήμερον, προεξείχε ή μεγάλη εκκλησία, 
Saint-Apollinaire in Classe. Ό ναός ούτος 
έγερθίίς είς μνήμην τού Άπολλιναρίου,επισκόπου 
έν έτει 44 μ.Χ Ραβέννης,μαθητου δέ τού Αγίου 
1 Ιέτρου,ύπέρκειτο τού στρατιωτικού καί εμπορικού 
λιμένος καί είχε γείνη τό κέντρου μεγάλης εμπο
ρική; κινήσεω;. Σήμερον κυριαρχεί έκεΐ ό θάνα
τος. Ούδέν υπάρχει σημείου τής ακμής του, μένει 
δέ ακόμη ό γηραιός ναό: ώς εν λείψανου μαρτυ 
ρούν μέ τά μεγαλοπρεπή του μωσαϊκά τήν ακμήν 
ήτις γύρω του είχεν άναπτυχθή. Τά μωσαϊκά 

- 84 —

του έν τούτοις δέν εινε ανώτερα τοϋ νεωτέρου 
ναού τού Άγ. Άπολλιναρίου οστις ένεπνεύσθη 
έκ τής Έλλ. τέχνης καί τών θεωριών τού ΙΙαρ- 
Οενώνος, κατώτερα δέ τών μωσαϊκών τού ναού 
τού Άγιου Βιταλίου, ατινα παρουσιάζουσιν ήμΐν 
έ-.θεν μεν τήν θεοδώραν περιστοιχιζομένην ύπό 
τής ακολουθίας της, καί έξ ετέρου τόν ’Ιουστι
νιανόν έν μέσω τών μεγιστάνων του, πάντων 
έν αξιοσημείωτο μονοτονία καί μετ ’ αμφιέσεων 
πρωτοφανώς μεγαλοπρεπών, αιτινες άναπαρι 
στώσιν ήμΐν κοινωνίαν τέλεον έκλείψασαν.

Περί τής γλυπτικής τών χρόνων τούτων δέν 
είνε εύκολου νά άποφανθή τις. Τά μικρά ανά
γλυφα ι has reliefs) έξ ελεφαντόδοντο;, τά Λ' 
ΛΤι·_ν" καλούμενα φέρουν ακόμη κατά τήν επο
χήν ταύτην τόν ρωμαϊκόν τύπον,ώς τό δίπτυχον 
τής Μόνζας έν τφ όποίω εΐκονίζεται ή Πλακίδια 
καί ό Βαλεντιανός ό Β’, ώ; έπίσης ό «θρόνος 

τού Άγ. Μαξιμιλιανού». Έν τή γλυπτική ή 
Κωνσταντινούπολή διεφύλαξε τάς περιέργους 
ιδιότητας στάσεων ήττον δύσκαμπτων, περικε- 
κοσμημένας δέ έπί τό φυσικότερου.

Ενταύθα περατούται ή β'. περίοδος τής Βυ- 
ζαντιακή; τέχνης, ήτοι ή έπί’Ιουστινιανού άκμ.ή 
αύτής. Άλλά τις ή Βυζ. xi'fit, μετά τόν Ιου
στινιανόν ;

ΚΕΦΛΛΛΙΟΧ Γ.— II ΙΙίΖΛΝΤΙΑΚΙΙ ΤΓ.ΧΝΙΙ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΝ.

"Λ'ριη fi’xorex.Iaerffir. — MrayZr>■>/<'<«■ c.t< rijc 
. 1/ a x t ίο >·ι x ύ ι; Λ i’ »·<ι orf i'<i ς.

ΊΙ έρις τών Εικονοκλαστών, ήτις έπήλθε 
μετά τόν’Ιουστινιανόν,έβλαψε πολύ τήν τέχνην. 
Έάν δέ σήμερον εύρίσκομεν ακόμη τόσα μ.ωσαίκά 

είς τάς εκκλησίας τής Ραβέννης, τούτο προέρχε
ται έκ τοϋ ότι ή πόλις αυτή άπέφυγε τάς βιαιό

τητας τών εικονομάχων οΐτινες άπό τού 1Γ. 
καί ιδίως κατά τόν θ’ . αιώνα κατέφθειραν τά 
θρησκευτικά μνημεία είς τάς πλείστας έκκλησία; 
τής έλλ. αύτοκρατορίας Τρις Οεολογική,ύφ ’ ήν 
έκρύπτετο διχόνοια πολιτική, ύπήρξεν ή αφορμή 
δπως έπιτεθώτιν κατά τών εικόνων. II επιθεσι; 
ούτη εσχε διπλούν θλιβερόν αποτέλεσμα. Κατ
έστρεψαν τά αγάλματα, κατεκάλυψαν με άσβε
στου τά μωσαϊκά, ά-.έζ-σαν τάς τοιχογραφίας, 
έπαυσαν τάς εικόνας. Καί δεύτερον, όταν έπήλ- 
Οεν ή άντίδρασις όπως συμβαίνει εις τοιαύτας 
περιστάσεις, ήρχισαν νά λατρεύουν αντικείμενα 
άμοιρα αξίας, χάριτος, χωρίς καλαισθησίαν,χωρίς 
αρμονίαν, εικόνας βα-.αύσω; επεζειργασμένα;.

Έν τούτοις, ή κατάστασις αΰτη δέν έςηκο- 
λούθησεν έπί πολύ. Αί τέχναι εύρον εύκαιρίαν 
ν’άναγενυηθώσιν έπί τής Μακεδονικής δυναστείας. 
ΊΙ τέχνη ήρχιζε νά ζή εις τά μοναστήρια, έσχη- 
ματϊσθη είς αύτά μία σχολή ήτις έ .θαρρυνθεΐσα 
μάλλον ή έκφοβηθεΐσα ύπό τού διωγμού είργά ■ 
ζ·το μετά πείσματος. Έξ άλλου έσχηματίσθη 
έτέρα σχολή ελεύθερα, ήτις έν-πνέετο έκ τής 
κλασικής άρχαιότητος καί ή πρός τήν αρχαιότητα 
έπαναστροφή αύτη έπί μάλλον άξιωσημ-ίωτος 
άποβαίνουσα, έ’σχε ευτυχή έπίδρασίν έπί τής 
Βυζαντιακής •'.i-j'nz. "Οταν ή Ανατολική αύ- 
τοκρατοοία ήρχ,ισε νά διοικήται ύπό τής Μακε
δονικής δυναστείας, τής Οεμελιωθείση; ύπό Βα
σιλείου τού Λ', τώ 867 μ. Χρ. ήρχισεν ή τέ
χνη ν’ άναβιοΐ. Τήν πολιτικήν δόξαν παρηκο- 
λούθησε καί ή ακμή τής τέχνης. Κατά τήν έ · 
ποχήν ταύτην ΐΟεμελιώθη τό περίφημου «Αύτο- 
κρατορικόν ανάκτορου», τό όποιον υπενθυμίζει 
τούς θρύλλους τής Χυλιμάς. Άμυδράν ιδέαν τού 
θαυμάσιου τούτου οικοδομήματος, τό όποιον υπο
λαμβάνει τις ώ; φανταστικόν μάλλον, μάς δί
δει ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος VII ΐ» Πορφυ
ρογέννητος (911—959) όστις περιέσωσεν αρ
κετής λεπτομέρειας περιγραφών τό ανάκτορου.

Κωνσταντίνο; ό 11ορφυρογένητος όχι μόνον 
τούς σοφούς κσί καλλιτέχνες έξόχω; ύπεστήρι- 
ζ·ν, άλλά καί αύτός ό ίδιος ήτο καλλιτέχνη; 
καί σοφό; άνήρ. Περιέγραψε τά οικοδομήματα 
ατινα συνετελέσθησαν έπί τής βασιλείας του. ΊΙ 
Χα.ΐχή τ,-ζ τό μάλλον ευπρόσιτου είς τό πλή 
θο; μέρος τού Ανακτόρου. Εΐτα ήρχετο ή αί
θουσα τής υποδοχής είς ήν είσήρχετό τις διά 
τριών Ουρών έξ ελεφαντοστού, έπειτα τό μέγα 
Τρικλίνιον, ένθα έγίνοντο αί τελεταΐ καί έορταί 
καί τό σκευοφυλάκιον όλα τά σκεύη τού εστια
τορίου ήσαν έκ καθαρού χρυσού καί πεποικιλ- 
μέ<α.Οί καρποί,κατά τά επιδόρπια,προσεφέροντο 
επί τριών χρυσών δοχείων, τόσον βαρέων, ώστε 
έφέροντο ταΰτα έπίάμαξιδίων πορφυροκοσμήτων. 
Έτερον διαμ.έρ'σμα δέ απαρτιζόμενου έκ των 
επισήμων αιθουσών, συνείχετο πρό; τρία εικονο
στάσια καί συνεκοινώνει αετά τού Ίπποσοόυ.ου.» · » 

Τέλος ε’φθανέ τις είς tz Itpijf iBvixropor, ένθα 
κατώκει ό Αύτοκράτωρ, αληθή; επίγειος θεός. 
Είς τήν είσοδον άνηγείρετο «iWpior, σχηματι- 
ζόμ-νον έκ δυο ήμ.ικύκλω-, ών τό έν έκρύπτετο 
ύπό άύΐδος. Έν τω υ.έσω έκειτο λεκάνη δοει 
χάλκινη μέ αργυρά άκρα, έν τώ μέσω τή; όποιας 
έφέρετο χρυσούς άμφορεύς. Ιΐανταχού πορφυρΐτις 
λίθος, ονυξ, μωσαϊκά, σμάραγδοι, παντοΐα είδη 
χρυσοποικιλτικής, παραπετάσματα καί έπιστρώ- 
ματα έκ μετάζης, έθάμβωνον τούς οφθαλμού; 
τού θεατού. Χρυσόκον'.ς ήτο άφθόνω; έσκορπι 
σν.ένη έν είδε·, άμμου έπί τού δαπέδου. Τό αί
θριου δι-δέχετο τό Σίγμα, περιστύλιον έν σχή- 
ματι τόςου ν.ετά θόλον, στηριζομένου έπί τεσ
σάρων στηλών έκ πρασίνου μαρμάρου. Τό ·χρυ 
σοτρικλίνιον» ή τρικλίνιον έκ χρυσού,οπερ έχρη- 
σίμ-υεν είς τάς ύποδοχάς τών μάλλον σημαινόν
των ώμβίαζε πρός έκκλησίαν. ΊΙ αίθουσα ήτο 
ορθογώνια καί έκαλύπτετο άπό θόλον μέ δέκα έξ 
παράθυρα. Είς τήν πρόσοψ.ν διηνοίγοντο δκτ<.» 
αψίδες. Εί: τό Τρικλίνιον de Magnaure. ένθα, 
έδέχετο τού; πρεσβευτά; ό θρόνο; ήτο όλόχρυ 
σο; μέ πολυτίμου; λίθου; έπικεκολλημμένους· 
χαμηλά δ.’ο λέοντες οΐτινες οιά μηχανισμού ορ- 
θούντο έπί τών οπισθίων ποσών καί έξέβαλλον 
βρυχηθμούς. Είς τά πέριξ μέρη δένδρα χρυσά 
έφε.-ον πτηνά τεχνητά διαφόρων ειδών, ατινα 
έμ.ιαούντο τό άσυ.α τών πραγματικών πτηνών, 
ατινα είκόνιζον.

Τό μοναδικόν αύτό ανάκτορου, δέν έγκατ-λει- 
οθη όλινώτεοον τού άνακτόοου τών Βλανεονών.* · * ‘ , _ '· ·
ΊΙ νέα κατοικία, κατά τόν ΙΓ . αιώνα κατέστη 
διαρκής τών αύτοκρατόρων κατοικία, καί τό πα
λαιόν ανάκτορου άφέθηεί; τήν διάκρισιν τού χρό
νου καί δέν είχε άπομείνει σχεδόν τίποτε.δτε οί 
Τούρκο·, κατέλαβον τήν πόλιν. ΊΙ πρός τήν πο
λυτέλειαν ακάθεκτο; όρμ.ή, ήν ή αύλή τού Βυ
ζαντίου έπεοείκνυεν, έδωκε μ.-γάλην όίθησιν καί 
άνάπτυξιν εις τά; βιομ.ηχάνου; τέχνας.

/’.Ιο.ΤΓίχιί. — //ιο/ιμγσινχιΐι r/p-ni. - 
Ζι.η-ρα-,νχιί.

Ή -.'λυπτική δέν άνεπτύχθη τόσον κατά τήν 
εποχήν ταύτην, όσον αί άλλαι τέχναι. Κυρίως 
αΰτη άντ-κατ-στάθη ύπό τών μ.ωσαϊκών. Η 
Βυζαντιακή τέχνη ιδιαίτατα άνεπτύχθη είς τήν 
χρυσοχοΐαν. Άλλά οέν δυνάμεθα νά κρίνωμεν 
έντελώ; περί αύτής εκ τών περισωθέντων αντι
κειμένων είς τά θησαυροφυλάκια, τών ναών τής 
Δύσεως- διότι ή Paia d Όΐ'Ο τού 'Αγίου Μάρ
κου τή; Βενετίας πολύ άπέχ·ι τών θαυμάσιων 
κοσμημάτων τού «Αύτοκρατορικού ανακτόρου».

Ή ταπητουργία έπίσης εινε έκ τών κλάδων 
τής τέχνη: όστις έσχε μ-γάλην έπίδοσιν έν ’Α
νατολή. ΙΙολύτιμα ύφάσματα έχρησιμ.οπο'.οϋ »το 
διά τήν τέχνην ταύτην.

Αί διχόνιαι καί αί ταραχαί οΐτινες έπηκολού-
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θησαν τήν πτώσιυ τής Μακεδονική; δυναστείας, 
αί άγριαι καταστροφαί αϊτινε; έπηζολούθησαν τήν 
κατάληψιν τή; Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών 
Σταυροφόρων τώ 1204 μ. Χρ. ζατέρρ'.ύαν τό
σον τήν τέχνην, ώστε δέν κατόρθωσαν ν ανορ
θώσουν αυτήν ούτε οί Κομ.νηνοϊ, ούτε οί 11α· 
λαιολόγοι, μέ όλα; τών προσπαθεί»; των.

Έν τούτο1.; ή ζωγραφική εύοεν έν άσυλον. 
Τά μοναστήρια τοϋ Άθω. Έζεΐ διέλαμ.ψ-ν ό 
Μιχαήλ Πανσέληνο; ό θ-σσαλονικεύ; οστις είρ- 
γάσθη είς τό "Αγιον όρο; πιθχνώ; ζατά τόνΙΒ'-. 
αιώνα καί έγραψεν έκεϊ τά στοιχεία τοϋ έργου 
τοϋ θιασώτου του Διονυσίου : 'Οδηγοί; τής ζω- 
γραρχής.

Ή Βυζαντινή τέχνη ήδη εινε κυρίως τέχνη 
διακοσμητική, περιορισθεΐσα εί; τά; εκκλησίας. 
Οί τύποι τών ιερών προσώπων φαίνονται έμπνευ- 

σμενοι εζ τή; λειτουργίας ζα'ι τών αυστηρών 
θρησκευτικών τύπων, οί Έλληνες δέ έπέβαλλον 
τοϋ; τύπου; τούτου; κατόπιν είς τούς ξένου; και 
τούς νεωτέρους καλλιτέχνας έν τή διακοσμ.ήσει 
τών ναών. Παράδειγμα ό ελληνικός Άγ. Γεώρ
γιος έν Βεν-τίφ. ό Άγιο;'Ιωάννης ό Βαπτιστής 
ό κατά τό ήμισυ σώμα έζωγραφημένος, ό αποδι
δόμενο; εις τόν Τισιανόν καί οστις είνε προφα
νώς εργον Βενετοϋ ζωγράφου τοϋ 1ΣΊ” . αίώνος.

(Έπεται συνέχεια).
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[Ε'ΔΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ ΕΝ IMYPNH.J

ΙΝΕ αληθές δτι τό φώς, ό τεχνητός 
δηλ. φωτισμός τή; Έκθέσεως,επινοη
θείς επίτηδες καί έξ ανάγκης ώ; έζ 

τοϋ ανεπαρκούς έν καιρώ ημέρα; φωτισμού τοϋ
καταστήματος τοϋ Συλλόγου άδικεϊ πολλά τών 
έν αύτώ έργων, άτινα κατ' ανάγκην έπίση; έ- 
χουσι τοποθετηθή άλλα μέν πολύ υψηλότερου 
τών λαμπιή.ων, οΰτω; ώστε νά μένωσι έν τώ 
σκιοφωτι, άλλα απέναντι ακριβώς αύτών ώστε 
να μή όύναταί τις νά τά προσατενίση δεόντως 
ώ; έκ τή; αντανακλάσει·»; καί άλλα πολύ χα
μηλά, ώστε δταν κύπτη τις ολίγον ϊνα κάλλιον 
τά παρχτηρήση, νά καλύπτη αυτά άκουσίως 
μέ τήν σκιάν τή; κεφαλής του ..

Άφ’ ετέρου καί ή ταξινόμ.ησις δέν εγένετο 
— αγνοώ διά ποιον λόγον καί μάλιστα παρά τά 
αρχιζώς προαποφασισθέντα — μετά τή; δεούση; 
προολεπτικότητο;, συναναμιχθέντων τών αντί
γραφων μετά τών πρωτοτύπων.

ΊΙδύνατο ζάλλιστα νομ.ίζω νά έξευρεθή ό 
κατάλληλο; τρόπο: τοϋ αποχωρισμού των.

Τούτο άτυχώς δέν έγίνετο, διό καί πολλάκι; 
επέρχεται έκ μέρου; τών εσπευσμένο; έπ.θ-ω- 
ρούντων τά έργα άνοικονόμητο; σύγχυσι;, ευνοϊκή 
μέν οιά τού; φιλοπόνου; αντιγράφεις, άλλά διά 
τούς καλλιτέχνας άδικος καί ασύμφορο;.

*
• ·

Δέν υπάρχει,πιστεύω, Σμυρναΐο; μή γνωρίζων 
είτε προσωπικό; είτε ές ονόματος τόν διακεκρι
μένου μα; ζωγράφον Χαράλαμ.πον IΙαλαιολόγον.

Άπό πολλών ήδη έτών. άπό τή; έποχής εκεί
νης, καθ’ ήν άποπερατώσας έν Ιταλία τάς λαμ
πρά; καλλιτεχνικά: αύτού σπουδάς, επανήλθε 
καί ά.ποκατέστη ένταϋθα, έπιδοθείς μεθ ’ υψηλού 
ζήλου εί; τήν έξάσκησιν τοϋ ωραίου αύτού επαγ
γέλματος, τό όνομά του στενώ: συνεδέθη πρός 
τήν παρ’ήμ.ΐν καλλιτεχνικήν κίνησιν.

ΊΙ Ανατολή αρκούντως έγνώρισε ζ'έξετίμησε 
τά έπιτυχή έργα τοϋ έν τή κλεινή χώρα τοϋ 
Ραφαήλ μορφωθέντο; Σμυρναίου καλλιτέχνου. 
Αί προσωπογραφία·, αύτού, είς άς κυρίως διεκρίθη 
καί διακρίνεται, άείποτε έκρίθησαν ώς πρότυπα 
τέχνη; ενσυνειδήτου,3ασιζομένη; εί; τήν φυσικήν 
άποτύπωσιν καί τήν λεπτομερή επεξεργασίαν. 

Τρία είνε τά έργα, δι ’ ών ό κ. ΙΙαλαιολόγο; 
ήθέλησε νά ζοσμήση τήν έκθεσιν τοϋ «Πανιω
νίου». ΊΙ «χαρτομάντις» ώ; καί δύο προσωπο
γραφία·. παρ’.στώσαι δύο γνωστούς συμπολίτας 
τόν κ. Μητρόπουλον δικηγόρον καί τόν κ. Τσά- 
ρογλουν ιατρόν. 

χικόν, εις δ άποδύεται, στάδιον τά; εύλογίας 
τοϋ ίερέω:, άναγινώσκοντο; πρό τή; Ούρας τό 

Εύαγγέλιο ·.
Αί δέ εικόνες αύται είνε ή « 'Ανατολΐτις» τοϋ 

κ. IΙαλαιολόγου καί ή «Χ-ιροτονία τής καλο
γραίας» τοϋ κ. Ίωαν.ίσσυ, ήν έδημοσί-υσεν εν 
τφ α'. φύλλω ή «Πινακοθήκη».

Όδαλίσκτ, καί καλονραΐα !
Άρωματώδης άνατολικό; κοιτών καί χειροτονία 

μοναχής έν ναώ, άναςυρίς παλλακίσο; ροδόχρω
μο; καί νεοφώτιστου μοναχή; χιονόλευζον ένδυμα, 
καπνό: άργιλέ καί καπνό; θυμιατηριού, παιδί
σκη έδώ προσκομ.ίζουσα έπί δίσκου καφέ καί ηδύ
ποτου καί παΐ; έκεϊ κρατών τοϋ ναού το θυμια
τηριού, γέλωτες άφ’ ένό; ζωηροί, καί κατανυ- 
κτικά άφ ’ ετέρου τροπάρια !

Τή άληθεία ήδύνατό τι; νά δεχθή ότι οί κ.κ. 
ΙΙαλαιολόγο; καί Ίωα.ννίδη; συνεφώνησαν ϊνα 
παραστήσωσιν έπί τή; οθόνης τά άντιθετικώτερα 
τών έπί γή; πραγμάτων, προκαλούντων τά; άντι- 
φατιζωτέρα; τών σκέψεων ..

*

Καί όμω; ουοεμία τοιαύτη συνεννόησις προη- 
γήθη μεταςϋ τών καλλιτεχνών μα.’.

“Εκαστο; ήκολούθησε τήν ιδίαν αύτού έμπνευ- 
σιν. Καί ό μέν ΙΙαλαιολόγο; ήρύσθη αύτήν άπο 
τής Ανατολής, ό δέ Ίωαννίσης έκ τή; νήσου 
ΙΙάτμου, οπού έπ’ άρκετόν διέτριψεν οικογεια- 
κώ; καί οπού ή φαντασία του δέν ήτο δυνατόν νά 
•/.ή έπηρεασθή άπό τάς Ορησκοπρεπεΐς εντυπώ
σεις, τά; οποία; παρέχει ή δεσπόζουσα άπό αιώ
νων τή; νήσου ΐκείνη; μεγάλη ιστορική Μονή.

ΊΙ έπίδρασι; μάλιστα τών εντυπώσεων τού
των είνε έτι μάλλον καταφανή; είς πολ.λά τών 
λευκωμάτων τοϋ Ίωαννίδου,εέ; πλεΐστα δηλοτότι 
έκ τοϋ προχείρου είλημ.μένα, άλλά λίαν έπιτυχή 
σκαριφήματα, παριστώντα διαφόρους πατμιακού; 
τύπου:, ιδίως καλογηρικοϋς, ώ; καί πλείστας 
τή: νήσου τοπσθ σία; καί απόψε·; λίαν γραφικά;.

Άλλ’ ό Ευάγγελος Ίωαννίσης εί·ε γνωστό; 

κυρίως ώ; προσωπογράφο;.
Τήν πρός τήν ζωγραφικήν άκατάσχετον κλίσιν 

του κατέδειξεν έκ παιδική: ήλικία; καί κατώρ- 
θωσε μέν νά άποπερατώση τάς γυμνασιακά; αυ- 
χοϋ σπουδάς καί μάλιστα νά έγγραφή εί; τήν 
σχολήν τών Φυσικομαθηματικών τοϋ Εθνικού 
ήμών 1 Ιανεπ.στημΐου, αλλ ’ εν τω μεταζϋ ουοο- 
λω; διέκοψ- τά; προσφιλεΐ; αύτού σπουοά; και 

μελέτα:.
Μία δέ απρόοπτο; εύκαιρία έκανόνισε πλέον 

όριστικώ; τό μέλλον του. Τό Πανεπιστήμιου ένεκα 
πολιτικών άνωμαλιών είχε κλείσει τά; θύρα; του 
καί τότε ό νεαρός Σμυρναΐο; καλλιτέχνης έτράπη 
πάραυτα όπου τόν εΐλκυεν ή έμφυτο; κλίσι; καί 

ιδιοφυία του : Εί; τό Μονάχον.
Έν τή πόλε·, ταύτη διέτριψε σπουδάζων έπ1. 

έν μέν εξάμηνου παρά τώ Ίακωβίση, έν δέ καί

ΊΙ «Χαρτομάντι;» του ιχάς είνε καί έξ άλλη; 
ευκαιρία; γνωστή. Είχεν έκθέσει άλλοτε αύτήν 
έν τή προθήκη τής έπί τή: Εύρωπαϊζή; όδού Αι
θούσης τών πωλήσεων, ήτι; — έν παρόδω είρήσθω 
_ -ήρχισεν άπό πολλοϋ ν’ άποτελή παρ' ήμϊν εν 
είδος Διαρκούς έκθέσεως, άπό τής όποιας διαδο- 
χικώς παρελαύ-ουσι τά έργα τών καλλιτεχνών 

και ερασιτεχνών μας.
ΊΙ είζών ώνομάσθη « ΊΙ χαρτομάντις». ΊΙδύ

νατο κάλλιον νά ϋνομασθή : II Άνατολΐτις.
Και τούτο,διότι τό κυριαρχούν τής συνθέσεω; 

πρόσωπον, τό έκ πρώτης οψ-ως συγκεντροϋν τήν 
ζωηροτέραν προσοχήν τού θεατού, δέν εινε μοί 
φαίνεται ή γηραιά χαρτομάντις, ή τόσον άλλως 
τε έπιτυχώς έξεικονιζομένη,ά.λλ ’ ή έν τώ μέσω 
περίπου τής είζόνος έπί ταπητοστρώσου εδάφους 
καθημένη καί άπαστράπτουσα έκ καλλονής γυνή. 
Εί; τό φωτεινόν αύτή: πρόσωπον, τό κάθισμα, 
τήν περιβολήν, τό ύφος καί τό σύνολον έν γένει 
αύτή: άποτυποϋται όλη ή άνατολική ήδυπάθεια 
καί νωχελή; άμεου.νησϊα. Τά άλλα πρόσωπα, 
~ί. τε γυναικεία και ανορικα, τα περιστοιχιζοντα 
τήν ευειδή «κείνην γυναίκα, ήτι; φαίνεται ά.ή 
κουτά είς πλουσιότατου σύζυγον, άν λάοωμεν 
ύπ ’ όψει τήν πολυτελή διακόσμ.ησιν τοϋ κοιτώ- 
νος έν ω ή αΰτη διασκεδσσι; διεςάγεται,
δύνχντα·. νά θεωρηθώσιν ώ; δευτερεύοντα, άνε- 
ςαρτήτω; τή: επιτυχούς αύτών παραστάσεως.

Ί’υσικωτάτη είνε έκτος άλλων καί ή σοβαρό- 
τη; τοϋ προσώπου τής χσρτομάντιοος, προοιδού- 
σης τήν μεγάλην έπί τή; προφητική; αύτή; ικα

νότητες αύτοπ-ποίθησιν.
Τό εργον ζρίνεται άντάξιον τοϋ ονόματος τοϋ 

τεχνίτου, καίτοι ό κ. ΙΙαλαιολόγο: δέν πιστεύω 
νά διαμφισβητή ό»; πρός τήν έμπνευσιν τά πρω
τεία τοϋ ειδικού άνατολικογράφου καλλιτέχνου.

Αί δύο έν τούτοι προσωπογραφία·, τοϋ κ 11α- 
λαιολόγου είνε έκ τών μάλλον επιτυχών τοϋ 
χρωστήρας του προϊόντων. ΊΙ τοϋ κ. Μητροπού- 
λου ιδίως θεωρείται παρ όλων τών καλλιτεχνών 
μας καί άλλων ώ; εργον συν-νοϋν όλα. τά προσ
όντα τής καλώ; έννοουμένης τέχνης, δι’ ών ό 
διαπρεπής προσωπογράφο; ήδύνατο καί έν ύψηλο- 
τέρας περιωπή; ζέντρω νά τεθή «έκτό; συναγω

νισμού ».
Έν τή πρώτη παρά τήν είσοδον αιθούση τής 

Έκθέσεως τοϋ Πανιωνίου παρατηρεΐται μία περί
εργος άντίθεσις μεταξύ δύο μεγάλων εικόνων 
απέναντι ακριβώς άλλήλων κειμένων.

Ή μία παριστά, ώ; καί προηγουμένως άνέ— 
φ-ρον, άνατολίτιδα έντρυφώσαν είς πέλαγος ήδυ- 
παθ-ίας καί απολαυστική; νωθρότητος μέ τόν 
ναργιλέ πρό τών ποσών αύτή; καί τό πλήρες 
ηδυπότου ποτήριον είς τήν χεΐρα, ή δέ έτέρα πα- 
ριστα τό εσωτερικόν ναού καί έν αύτώ λευκο
φορούσαν νεάνισα γονυπετή πρό τή; μεγάλης τοϋ 
εικονοστασίου Ούρα;, καί δεχομένην διά τό μονα
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ήμ'.συ έ'τος έν τή Βασιλική "Ακαδημία τών Ωραίων 
τεχνών ύπό τόν άείμ.νηστον Γύζην όστις τοσοΰ- 
τον έξετίμησε τάς καλλιτεχνικά; αύτοΰ σπουδάς 
καί τήν πρόοδον, ώστε ζαί έν τινι έπιστολή 
πρό; φίλον του λίαν εΰμενώ; όυ.ιλ*.ΐ π·ρΐ τού 
Ίωαννίδου, δ» συνίστά ώς «ένα έζ τών καλλί
τερων μεταξύ τών πρώτων αύτού μαθητών».

Έζ Γερμανίας ζατελΟών ακολούθως ο Ίωαν- 
νίδης είς ’Αθήνας ζαί έργασΟεί; έπί τρία ολό
κληρα έτη παρά τώ Λύτρα, μετχβά; δέ έπί τινχ 
χρόνον καί είς "Ιταλίαν, ζατηρτίσθη λίαν έπαο- 
κώ; διά τδ στάδιο·», οπερ ήκολούθησε καί οπερ 
άπό τριετίας ήδη έξασζεΐλία·» ευδοκιμώ; ενταύθα.

Καί είνε δεινός εις τήν τέχνην του ψυχολίγος 
ο Ιωχννίδη;.

Ει; τάς προσωπογραφίας αύτού χατορΟοΐ νά. 
έμ.φυσα τόσην ζωήν, τόσην έκφρασιν, τόσην δύ- 
ναμιν φυσιζότητο;, ώστε όταν μέν οέν γνώριζε, 
τις τδ πρωτότυπον άποΟαυμάζει τήν τέχνην,όταν 
οέν τώ είνε γνωστή ή φυσιογνωμία, έζπλήσσετα·. 
αληθώς διά τή» έζταζον όυ.οιότητα.

'Γην εκθεσιν τού Πανιωνίου, οιά τήν οποίαν 
ομολογουμένως είργά.σθη λίαν αςι-παίνω; μετά 
τώ» λοιπών συναδέλφων του, έτίμ.ησεν ή ιζ.α.λ- 
λον έπλούτισεν—διά δώδεκα ελαιογραφιών, δύο 
υδατογραφιών καί διά πολλών ιχνογραφημάτων, 
έξ ιόν πλημμυριΐ τό καλλιτεχνικόν αύτού εργα
στήριο».

Τήν πλειοτέρζν δμω; προσοχήν συγζεντροι ή 
«Χιιροτονία τής καλογραία;» ιιεγάλη αυτού ■·._ 
κών, ήτις είχεν έτοιμασΟή διά τήν ’Εκθεσιν τών 
Πζρισίων ζαί ήτις, φΟάσασα άτυχώ; έ/.προθέ- 
σμω; εις Αθήνα:, δέν συμ.περιελήφΟη μετ' άλ
λων εικόνων έζεΐΟεν άποσταλ-ισών εις τήν Έζ- 
Οεσιν.

Ούχ’ ήττον έν Άθήναις έξετιμήθη πολύ. Ό 
Λύτρας τόν έπήνεσε, πολλοί δέ συνάδελφοι αύ
τού συνέχαρησαν τον Ιωαννίδην— ζαί τοι ετε
ρόχρονα—διά τήν επιτυχίαν.

Έλαφραι έλλείψεις τού έργου τούτου, οπερ 
άλλως τε είνε ζαί ή πρώτη μεγάλη σύνΟεσις τού 
Ίωαννίδου, οέν λανΟά »ουσιν έζ τών υστέρων τήν 

προσοχήν ζαί αύτού τού ίδιου, άλλ ’ αί ελλείψεις 
αύται είνε ελάχιστα·, μή δυνάμεναι νά. ν.ειώσωσι 
τήν αςίαν τής ειζόνος, ή δέ διόρΟωσις αΰτοιν Οά 
άποδώση είς τήν "Ιωνικήν πινακοθήκην εν κάλ- 
λιστον εργον άςιον ιδιαιτέρας μνείας ζαί τύχης.

Εις την προσωπογραφίαν τής δεσποινίδο; Βρου- 
νέττη έζ πρώτης δ|ι=ως αναγνωρίζει τις τήν λαμ
πρά·/ επιτυχίαν είς τήν άπόδοσιν τής λεπτότήτος 
ζαί χάριτος τής έξεικονιζομένη; έν τώ προσώπω 
—τής οποίας—άς υ.οί έπιτραπή νά εΐπω, έξιοα- 
νικεύεται ή ά-.Οηρότης ζαί ή αφελή; τής νεότη
τας έ'κφρασις.

ΊΙ μεγάλη είζών τής κ. Β. γενομένη είς δι
πλού·/, είνε έπίσης καλώ; επεξεργασμένη, ζαί 
τοι έν μέρει έτι άτελής. Ή κεφαλή ιδίως δύ-

ναταί τις νά -ϊπη δτι είνε τελεία άπό άπόψεω; 
τέχνης ζαί όμοιότητο;.

Μία άλλη ελαιογραφική είζών παριστώσα τόν 
δικηγόρον Σεφεριάβην, προζαλεΐ πολλούς έπί
σης επαίνους διά τήν επιτυχή άποτύπωσιν τής 
συυ.ποΟοΰς μορφή; τού ρηΟέντος συμπολίτου, τούς 
ασφαλείς χρωματισμού; ζαί τό ιδιόρρυθμον τής 
Οέσεως.

Τρεις άλλα·. ίχνογραφιζαί είζόνε; τού ζ. Ίω 
αννιδου ποιηθεΐσαι έν Γερμανία ζαί είζονίζουσαι 
ζ-φαλάς γερόντων, είς έζ τών οποίων μάλιστα 
λέγεται ότι 'χρησίμευε πάντοτε ώς πρότυπον εις 
τόν Γύζην, έπισπώσι πολύ τήν προσοχήν διά. 
τήν έζφραστιζότητα. τή; μορφή; ζαί τήν -.ί/'πρ.

Επιτυχείς επίσης ζαί αί -υδατογραφία·, του — 
ώς λ χ. ή ζεφα.λή γραίας έζ Πάτμου— ώς ζαί τά 
ιχνογραφιζά του σκαραφήματα, ών έκαστον εινε 
ζαί μία μιζρογραφιζή του επιτυχία, άμιμήτου τέ
χνης κ’ έμπνεύσεως.

♦ ·
Ρίπτω» έν έτι βλέμμα πρός τήν « Ανατολί

τικα» τού ζ. I Ιαλαιολόγου—πώ: ελκύουν αύται 
αί"Ανατολίτικες!—παρατηρώ» αίφνης πλησίον αύ
τής έλαιογραφιζήν μορφήν, άμ.υδρώ; έν τή ν.νήμη 
μου δ’.αμένουσαν.

Είνε ό «Τζώρτζη;» τού Ίπποκράτου; Τζου- 
ρουζτζόγλου, παλαιός Σμυρναϊκό; τύπος.

Ό δυστυχής ’ Μίαν ήμέραν έν έσχατη χρη
ματική απορία ευρισκόμενος έςέθηζεν εις λαχείο·/ 
μίαν ινδικήν όρνιν λαμβάνω·/ δι’έκαστου ό/όμα- 
τος εγγραφήν έν μεταλλικιού. Είχεν ήδη συλ- 
λέξει άρζετά τοιαύτα, τά όποια εννοείται «θυ
σίασε·/ είς τόν Βάκχον, όταν ό αμείλικτο; θάνα
το; άφήρπασ-ν αίφνης άπό τού κόσμου τούτου 
τήν ινδικήν όρνιν ζαί ό Τζώρτζη; εΰρέθη οΰτω 
έζτεΟειμένος.

Έζτοτε ήρξατο ή φοβερά εκείνη κατακραυγή 
τών φιλοσζωμμ.όνων ζαί τών άγυιοπαίδων βασα- 
νιζόντων άοιαλείπτως τόν ΙΙαρίαν έζεΐνον τής 
ζωής μέ τήν φοβέραν έπωοον :

— Τζώρτζη, τό μεταλλίχι . . . Τζώρτζη, τό 
μεταλλίζι.

Τόν τύπον τούτον ήΟέλησε νά. διασώση ό Τζου- 
ρουτζογλους, έπιτυχώ»·» Οαυμασίως.

Ίσως τό πλαίσιον ήδύνατο νά είνε μεγαλείτε- 
ρον, άλλά τούτο δέν ένδιαφέρει ποσώς τήν άξίαν 
τής ειζόνος, ήτις προβάλλει φυσιζή ζαί άνεπι- 
τήδευτο; μέ έπ-ξεργασίαν μοναδιζην έζ τού φυ- 
σιζού, ζατά τά; απαιτήσει; τή; «πραγματιζής» 
λεγομένης σχολή;, ήν άζολουΟεΐ ί Τσουρουζτσό- 
γλους ζαί ήτις, όσον συνήθης ζαί άν φαίνηται εις 
τού; πολλού;, είνε ή δντω; πραγματιζή σχολή. 
Είνε έν είδο; φωτογραφία; άνεπεξεργάστου (sans 
relouche) ζαί δμω; φυσιζή; έν τή έζτελέσει τη;.

Ό Τσουρουζτσίγλου: είνε έπίσης νέο; τήν ήλι- 
ζίαν, τύπο; μορφής ζα.λλιτέχνου, ζαρηζομίων- 
το;, μέ ζωηρά χαραζτηριστιζά ζαί ανδρικόν τό 

παράστημα, είλιζρίνής ζαί απέριττος, άλλά. . . 
λίαν διηγηματιζός.

Τάς ζαλλιτεχνιζά; αύτοΰ σπουσάς ό Τσουρουζ- 
τσόγλους έποιήσατο έν Μονάχω, όπου διέμεινε 
παρα. τώ Γύζη έν τή Άζαδημία τών Ωραίων 
έπί τρία, ζαί ήμισυ έτη.

Εζ σχετικών πιστοποιητικών άποδειζνύεται δτι 
ί Γύζης άρζούντως έξετίμησε τήν καλλιτεχνικήν 
έπϊίοσιν καί τήν καλήν εργασίαν έν γενει τού 
Σμυρνα.ίου καλλιτέχνου, ταύτης δέ δείγματα, πα- 
ρέσχεν ούτος όχι μόνον έν Γερμανία άλλά καί έν 
τή ήμετέρα έπίσης πόλε·., ένθα, άπό εξαετίας καί 
πλέον έγζαταστάς έζτελεϊ μετά πολλής έπιτυχί- 
πάσαν ανατεθειμένη·/ αύτώ καλλιτεχνικήν έργα 

σίαν.
Ετέρας είζών τού Τσουρουζτσόγλου, μία σπου

δή αύτού, παριστώσα κεφαλήν γέροντος Γερμα
νού ζαί άνηρτημένη έν τή πρώτη αιθούση τής Εζ- 
Οέσεως είνε όντως τελεία κατά τήν τέχνην ζαί 
τήν φυσιζήν έκφρασιν- τήν έπετυχίαν άλλω; τε 
τής είκόνος ταύτης έπεζύρωσε καί αύτή ή "Ακα
δημία τού Μονάχου, άπονείμασα είς τόν Ί’σου- 
ρουκτσόγλουν έν τών πρώτων πέντε βραβείων 
μεταξύ είκοσι περίπου διαγωνισΟέντων μαθητών 
τού τμήματος τών χρωμάτων

Αλλά καί εί; τό είδος τής νέκρας λεγομένης 
φύσεω; (nature morte) ό Τσουρουζτζόγλους εύ- 
δοζιμεΐ πληρέστατα, τοιαύτη; δέ φύσεω; ”ργα αύ
τού έκρίΟησαν πάντοτε εύνοϊκώς, έξαρΟείσης τή; 
επιμελούς προσοχής, ήν ο καλλιτέχνης κατα
βάλλει είς τήν όσον οίόν τε φυσιζήν άναπαρά- 

στασιν τών καρπών.
Μία τοιαύτη εΐζώιν παριστώσα διαφόρους οπώ>- 

ρας έπί τραπέζη; καί έδώδιμα μετά φιαλών καί 
δοφείων ζαί μαγειριζώιν σκευών ζαί μέ έν φύλλον 
τής έφημερισος αΛμαλΟ-ίας» συνεπτυγμένο·/ έπί 
τοΰ άκρου τής τραπεζης, είναι ζαί ή έν τή τής 
έκΟέσεως άνηρτημένη μεγάλη εΐκών ήτις, μολο
νότι έγράφη ολίγον έσπευσμένως, σχεδόν κατά, 
τάς παραμονάς τής Εκθέσει,·:, ούχήττον έπισύρει 
μεγάλωςτήν προσοχήν τών φιλοτέχνων,έζτιμών- 
των πολύ τήν φυσικότητα. μ=0" ής αποδίδονται 
οι καρ-ΐποί, ή φιάλη τό πήλινον δοχείο·/καί άλλα 
είδη, ούχί όμως, νομίζω ζαί ή έφημερΐς, ήτιςδεΐ- 
ται επεξεργασίας τίνος.

Ο ζ. Τσουρουκτζόγλους εχει γράψει άρκετάς 
εικόνας διαφόρων συμπολιτών,πρό τινων οέ ετών 
ΐξετέλεσε καί τήν εικόνα τοΰ πρώην διοικηκτοΰ 
ημών Φεχτή πασά, ακολουθών δμω; καί ό καλλι
τέχνης ούτος τό ρεύμα τής συγχρόνου καλλιτεχ
νικής καταστάσεως, ήτις διά τά μέρη μας τού- 
λάχιστον πάς άλλο ή ένθαρρυντική δύναται νά 
ονομασΟή, άναγζάζεται — είναι ή λεξις— νά κα- 
καταπνίγη τά; άληΟεΐς αύτοΰ εμπνεύσεις ύπό τό 
βάρος τής πεζής κατά τό μάλλον ή ήττον βιοπορι
στικής εργασίας.

ΓΕΩΡ. ΒΟΝΤΖΑΛΤΔΗΣ

ΗΑλλΙ TQ.X ΝΙΒΑ 
ΧΡΟΙΟΙΒΑι/ΤΛ©^^

// Λ/ίκί ΣΛ//Α//

γλυ- 
τοϋ ό- 
πτερά 

πολλάζις έτάρα- 
ξαν τήν ατμό
σφαιραν τοϋ λο
γισμού μας κ ’ έ- 
ψαυσαν τάνήσυ- 

χα μέτωπα είς ώρας αγωνίας ζαί πάλης,αρχίζει 
νά ένσαρζόνεται ύπό τήν "ισχυρά·/ πνοήν ψυχής 
έλληνικωτάτη;.

Μέ τήν άχλύν τού μελιχρού λυζόφωτος μιας 
αττικής εσπέρας άντήχησε μέσα εις το ζοΐλον 
τοΰ θεάτρου τοΰ Βάκχου ή φωνή ενός ποιητοΰ, 
παλλομένη όλη άπό συγζίνησι·/, καί πάλλουσα 
τάς καρδία; οκτώ επίλεκτων άκροατών,ζαί άνα- 
πάλλουσα τόν βαρύ·/αέρα άπό τήν άρχαία·/ήχώ, 
ή όποια ένεφώλευεν είς τούς Οόλους ζαί τά. διά- 
ζονα τώιν ύπερύΟρων τοίχων.

Καί χορός πνευμάτων λησμονημένων άντι- 
παρήλΟεν άφανής έπί τής βρυώδους θυμέλης καί 
φθόγγοι ύπνώττοντες γύρω αντελά.λησαν τήν 
ωδήν τής άνα.γεννήσεως τοΰ Κάλλους ζαί τής 
’Αλήθειας.

"Ο ποιητής ό λα/.ών ήτον ό ζ. Κωνσταντί
νος Χρηστομάνο; καί άζροαταί οί κύριοι Κ.ΙΙα- 
λα.μάς, Δ. Κακλαμάνος, Γ. Στρατήγης, Δ. Γρ. 
Καμπούρογλους, Γρ. Ξενόπουλος, Παύλος Νιρ
βάνας, Λάμπρος Πορφύρας. Γ. Βλαχογιάννης.

Ή όμιλία τού ζ. Χρηστομάνου, άδρά ζαί 
διαυγής, ζαταυγαζομένη δλη άπό ύπέρτερον φώς 
άληθείας, ζαί διαπνεομένα ύπό πνοής έλπίδος 
άνιζήτου ζαί διορώσα μ ’ έντασιν άπροσμάχητον 
τά πέραν τοΰ όρίζοντος, είνε μικρόν εύαγγέλιον 
άναγεννήσεως καλλιτεχνικής.

«Δέν ίννοώ», είπε μεταξύ άλλων ό ρήτωρ-ποιη- 
τής, καί ή φωνή του αντηχεί γύρω κ’ έπανω εις τά 
κοίλα τών μαρμάρινων ιδρών, δέν εννοώ όπισ9ο- 
δρόμηοιν έπάνω είο τά βήματα τών αιώνων- οέν 
ίητώ, ίπειδή ε'μεθα "Ελλήνεο, νά κτίοωμεν καί 
πάλιν ΙΙαρθενώναο. Ό “Ελλην ποιητήε δέν έχει 
ανάγκην νά μεταγγίίη λίδειε καί νοήματα εΐε ρυθ
μούς τοϋ Πινδάρου καί τής Σαπφοϋς, ρυθμούς 
τούς όποιους άνέλαόον τά κύματα καί οΐ άνεμοι 
πού τούς έγέννησαν.“Ελλην δημιουργός είνε έκεϊ- 
νος, τοϋ όποίου τό εργον έχει ρίόας τάς Ινας αύ- 
τάς τοϋ έσωτάτου έγώ του καί κορυφήν αειθαλή τά 
άνθη τής ψνχήε του. Ό Παρθενών οέν είνε εΙμή 
τό άφροατεφάνωμα τοΰ έλληνικοΰ δημιουργικού 
πνεύματος, όταν αύτό έκολπώθη είς κύμα θεοπέ- 
σιον καί παν άφροατεφάνωμα πνεύματος είνε 
Παρθενών.

Είς τήν τοιαΰτην οργανικήν καί ούχί τυπικήν
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

οιά [εέσου τών πολύπλοκων καί χαριτωμένων 
ελιγμών τής διαυγούς καί αφελούς μελωδίας της 
μέσα εις τά εσωτερικότατα βάθη τής ύπάρξεώς 
της ; θά ένθυμοϋμαι πάντοτε, ότι ήκουα. γοη
τευμένη τήν γυναίκα αυτήν ψάλλουσαν τήν οιά- 
πυρον λατρείαν της πρός τήν φύσιν, τήν ειοωλο- 
λατρικήν χαράν της οιά τό φώς καί τήν ζωήν 
καί τό κελάδημα τών πτηνών, τήν γλυκεϊαν με
λαγχολίαν της οιά τας φθινοπωρινός δόσεις καί 
τήν πτώσιν τών φύλλων. Άλλά πρό πάντων 
ήκουα τήν μουσικήν έςομολογησιν καρδίας ζώσης, 
δονουμένης ύπό τών τρυφερότερων αισθημάτων. 
Είς τά άσματά της, τών οποίων τούς στίχους 
έγραψεν ή ιδία, υπερεκχειλίζει μία δίψα τρυφε- 
ρότητος καί στοργής—όπως είς τό «Μείνε»,«"Ε 
λα, αγαπημένε μου», « ΊΙ καρδιά μου ψάλ
λει». Μία βασανιστική άνάγκη έρωτος,—είς τό 
«Ronde d’amour» καί τό «Χωρίς έρωτα».— 
Ένα πάθος βαθύ καί μελαγχολικόν, υγιές όμως 
καί σταθερόν, όχι έκνευρισμένον,—εις τό « Α
σημένιο δακτυλίδι».

Καί έκαμα ένα αλλόκοτου υπολογισμόν.
Άν είνε αληθές ότι ή ζωή, άποτελεϊται άπό 

μίαν αλλεπάλληλον σειράν συγκινήσεων, είνε 
αναντίρρητων δτι ή έκτασίς της έςαρτάται άπό 
τήν έντασιν τών συγκινήσεων αύτών, καί ότι ζοϋν 
πολύ, όχι όσοι ζοϋν πολλά χρόνια, άλλ ' όσοι 
ζοϋν αδρότερα, δεχόμενοι κατά τόν αυτόν χρόνον 
περισσότερα; καί βαθυτέρας εντυπώσει: καί επο
μένως περίσσοτέρας καί ίσχυροτέρας συγκινήσεις. 
Συμφώνως πρός τόν συλλογισμόν αυτόν ύπελό- 
γισα δτι ό άπείρως δεκτικός οργανισμός τής Σα- 
μινάδ, ο έκδηλούμενος είς μίαν τόσον γόνιμον 
δημιουργίαν, θά τήν κάμνη νά ζή μίαν ζωήν τό
σον συμπυκνωμένη», ώστε άν τήν άραιώσωμεν 
είς τήν συνήθη πυκνότητα, θά μάς φανή κυριο- 
λεκτικώς Μαθουσάλειος.

θέλεις τώρα νά σου είπώ κρυφά κρυφά καί μέ 
κάποιαν έπιφύλαξιν τήν γνώμην μου διά τόν Νι
κολάου ; Δέν είξεύρω λοιπόν τί συνέβη, αν είνε 
αποτέλεσμα τής επιρροής τών Ιταλικών θιάσων 
μέ τους οποίους συνειργάζετο,τό βέβαιον είνε δτι 
δέν μοΰ έπροξένησεν εφέτος εκείνην τήν αίθερίαν 
έντύπωσιν τήν όποιαν μοΰ έκαμε πέρυσιν, δτε 
μάς ένεφανίσθη κατά πρώτον περιβεβλημένος άκό
μη μέ τήν λεπτήν καλλιτεχνικήν άτμόσφαιραν 
τών παρισινών συναυλιών Λαμουρέ. Μοΰ έφά- 
νησαν αι κινήσεις του στενοχωρημέναι καί αδι
καιολόγητοι, ή φωνή του βαρύτερα καί κάπως 
μονότονος, μοΰ έφάνη τέλος περισσότερον θεα
τρικός καί όλιγώτερον καλλιτέχνης. "Ισως διότι 
τώρα τό περιβάλλον του πρέπει νά είνε ή σκηνή, 
τό μελόδραμα, ίσως διότι μέσα είς αίθουσαν συ 
ναυλιών δέν εΰρίσκεται πλέον είς τήν θέσιν του.

Δέν σοΰ φαίνεται, ωραία μου «Πινακοθήκη», 
δτι αρκετά είπαμε διά σήμερα ;

ΔΕ£ΠΩ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ

Η ΡΩΟΝ
01 ΑΝΔΡΙΑΝΤΕΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔ1

πανηγυρική έν Ναυ· 
πλίω άποκάλυψις τοϋ 
χάλκινου δμοιώυατος 
τοϋ στρατάρχου Κολο
κοτρώνη άνεκίνησε τδ 
ζήτημα τών άνδριάν- 
των ένΈλλάδι Έν τώ 
τόπω ήμών, ή διαιώνι- 
σις τών ζητημάτων έχει 
καταστή έθιμον. Ναυα
γούν είς αύτήν τήν κοι

τίδα των ή αναπτύσσονται μετά καρκινοειδούς βρα
δύτητας. Ή ιστορία τών ανδριάντων είνε πολύ πε
ρίεργος, πολύ άπογοητευτική. Ό άνδριάς τού Δγά- 
κου, όπως καί δ ήρως δν είκονίζει, ύπέστη τά 
σκληρότερα μαρτύρια’ καθείρχθη έντός τεσσάρων 
τοίχων έχρησίμευσεν ώε ένέχυρον ύπολειπομένων 
δραχμών, διωρίσθηοαν έπιτροπαΐ έπί έπιτροπών, 
πολλά έψιθυρίσθησαν, έγιναν νέαι εί,φοραί, άγο- 
ραί φιλανθρωπικοί, δ δυστυχής καλλιτέχνης ώς νά 
ίζήτει κανέν ρουσφέτι έπί έτη περιεπλανάτο είς 
τούς άντιθαλάμους τών πολιτευομένων καί έπί τέ
λους έστήθη έν Λαμία. "Ετος παρήλθε καί τά άπο- 
καλυπτήρια άκόμη δέν έγένοντο. . .’Ο άνδριάς τοϋ 
Γλάδστωνος ήτο έπί πολύν καιρόν είς τά ύπόγεια 
τοϋ Πανεπιστημίου καί τοϋ Ζαππε/ου. Ό άνδριάς 
τοϋ Κολοκοτρώνη δ έν Ναυπλίω αναστηλωθείς 
κατέκειτο είς Ενα σκοτεινόν θάλαμον τοϋ 'Οπλο
στασίου καί έάν δεν εύρίσκετο είς φιλότεχνος έφέ- 
της νά χορηγήση τδ βόθρον δέν θά εΐχομεν τήν 
τιμήν νά χαιρετήσωμεν είς τδ φώς τής ήμέρας τόν 
ηρώα τών Δερβενακίων. Καί άλλοι δέ ύποψήφιοι .. 
ανδριάντες ύφίστανται τήν βάσανον τής περισυλ
λογής τών έράνων πρό έτών. Κύριος δέ οιδε πότε 
θά άναστηλωθοϋν. πότε θά κυματίση καί άπ’ ού- 
τών ή Έλλ. σημαία

Ή πολύπλαγκτος αύτή ιστορία αποκαρδιώνει τούς 
πατριώτας καί τούς φιλοτέχνους, οίτινες βλέπουν 
μίαν άγωνίαν είς δλην τήν ένέργειαν τής ίδρύσεως 
άνδριάντων, πολλούς δέ ήρωας μή έχοντας δμοιώ- 
ματα. Άλλά δλα θά έδιωρθοϋντο, αν είσηκούετο 
μία μεγαλόστομος πρότασις, ήτις λίαν έπίκαιρος 
έρρίφθη τρίτην ήδη φοράν άπδ στόματος τοϋ Υπά
του αρχηγού τοϋ Κράτους.

Έν έτει άκόμη ι86φ, πρωθυπουργόϋντος τοϋ 
Ζαίμη, δ Βασιλεύς προέτεινε τήν '(δρυσιν μεγαλο
πρεπούς μνημείου είς τού- Άγωνιστάς τού 1821. 
Ό Βασιλεύς μάλιστα ϊδωκε καί τδ σχέδιον τοϋ 
μνημείου, ούτινος ή δλική δαπάνη ύπελογίσθη πε
ρίπου είς 2oo,ooo δραχ. Κατ' αύτό, είς τάς τέσ- 
σαρας γωνίας τής βάσεως τοϋ μνημείου θά έστή- 
νοντο τέσσαρες έκ τών κορυφαίων άνορών τής 
'Επαναστάσεις. παρ’ αύτούς έν μεγάλη στοά 
εις ρυθμόν Παρθενώνος αί προτομαί πάντων τών 
άλλων ηρώων, είς δέ τήν κορυφήν τοϋ μνημείου 
θά είκονίζετο ή Νίκη δλόσωμος, κρατούσα στέ
φανον δάφνης. Τδ μνημείον θά άνηγείρετο Πα
νελλήνιο; έράνω. Ή Κυόέρνησις έδέχθη τήν πρό- 
τασιν τοϋ Βασιλέως, ώρισε μάλιστα τήν πλατείαν 
τής Όμονοίσς ώς καταλληλίτερον τόπον διά νά 
ίδρυθή. Άλλ' δπως δλα τά ώραΐα όνειρα καί ή 
πραγματοποίηοις τής προτάσεως ταύτης έί,ήνθισε.

ΓΑΛΛΙΑ SALON 1901

Ε. C. ΙΈ BoNNENGONTIll·.. Εσπέρα θέρους.
( Ελαιογραφία)

Καί έν έτει 1881 έγίνετο καί πάλιν λόγος περί 
Ηρώου, δτε θανών είς πλούσιος Ήπειρώτης, δ 
Σάρλος έγκατέλιπε ποσόν χιλίων πεντακοσίων λι
ρών πρός τόν σκοπόν τούτον. Ή διαθήκη όμως 
προσόληθείσα ήκυρώθη.

Ήδη μετά πάροδον τόσων έτών δ Βασιλεύς 
άνενέωσε τήν πρότασίν του. προσθείς μάλιστα δτι 
οί έρανοι οί συλλεγόμενοι διά τήν ϊδρυσιν καί δευ
τέρου έκτύπου τού άνδριάντος τού Κολοκοτρώνη 
έν Άθήναις, χρησιμεύσωσιν ώς απαρχή έράνων 
τοΰ Πανθέου.

’Επικροτεί πάσα Έλλην.ψυχή είς τήν Ιδέαν τοϋ 
Πανθέου καί άς έλπίσωμεν οτι ή Κυόέρνησις δέν 
θά κωφεύση εις τήν πρότασίν, ής ή πραγμάτωσις 
έπιόάλλεται καί ές έθνικών καί έκ καλλιτεχνικών 
λόγων.

ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ;

ΑΠΟ ΤΑΣ “ΔΥΟ ΔΙΑΘΗΚΑΣ,,
(Διά τ ο ν ζ κιιλλιτέχνιις)

Μή άποπειραθή' ρσταίως νά άνακα.ίύι^ιις τό 
μυστήριον τής ν/ιίήιμ.·’ είναι φί.ίτρον μαγικόν,τό 
ΟΛοΓοχ d.i.lort παρασκευάζεκαι με τά ακριβόν 
τέρα βότανα, καί ά.ί.ίοτερε καθαρό νερό.

Ύποπτεύοΐ’ πάντοτε τόν θόρυβον πίθος 
π.ίήρης ουδέποτε θορυβεί' ό κενός,ορχήστρα ό.ίό 
κ. Iηροι..

Μή εμπιστεύεσαι είς τήν ορασιτ τοϋ άνθρώ- 
πονσπανιώτατα άντι.ίαρβεϊνετται όπως β.ίέπεί' 
συνηθέστατα β.Ιέπει, όπως αντιλαμβάνεται.

(θέλεις νά κριτής τήν εργασίαν τοϋ άλλου 
ασφαλέστερου ; Λοκίμασε πρώτον άν είμπορής 
να τήν κόρης καί ερώτησε τόν ίαντύτ σου όιατί 
σεκ τήν ίκαρε.

Μή θανρε'ιΓ,εις τόν taor εγει χρυσας πτέρυ
γας, ά.ί.ία ρΐ'αουρί&ι ώς ή γάτα- προτίρησε 
τήν γιίτα ή όποια όεχ ριρεϊται καν'ετ α.ί.Ιο ζωοτ.

Ποτέ ρή .ίέγεις τί είσαι' όεν θα σε πιοτεύση 
κανείς, οΰό' ίαν κατηγορήσης σεαντοτ. Ό κό- 
σρος τείνει είς τό νά σννήθιυς περί σοϋ
πο.ίίι όιόιγ,ορον ίόέαν τής ίόι.κής σου.

Ο Γο.Ιγοθάς τής Τέχνης εχει βϋο ατραπούς, 
όύηγονσας είς τήν αντήτ κορυφήν άπό τήε- 
(ΐίαν Ανέρχονται όιά νά σταυρωθούν, καί άπό 
τήν ά.ί.ίητ όιά νά πάρουτ τόν αέρα των καί 
συρβαίνει συνήθως οί ρέν πρώτοι νά σταυροϋνται 
οϊ όε όεύτεροι νά φαίνωνται είς τόν Κόσρον 
περιβεβ.ίηρένοι τήν αιγ.Ιην τοϋ '.ίγίου καί τόν 
στέφανον τοϋ Μαρτυρίου.

Μή πιστέ όσης ποτέ, ότι ή καρβία όέν εχει 
καί ό,Ιίγον πνενρα,τό πνεϋρα όρως είναι άνη- 
.Ιεές βεν εχει ούτε ίχνος καρδίας.

Π ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΠΟ ΤΑΣ “ΑΤΘ1ΔΑΣ,,

I.
Λαίοη Λί>.

WV .1/ <”>· το φεγγάρι ταργνρο δί Λάμπει στα μα.Ι.Ιιιί σου 
'ίΤΔ' Μέσα ε!ε τα'ντρα των νυμφών καί τάογουρά rd ώίσι/, 
Μά β.Ιέπονν τϊ/ν ϋίρτε'ι/ιιΐη nti ίδοον ri/r ώμοριριά iron 
Κί'γειι; τά μάτια αν rd γρνσίϊ τά μέ.Ιη εχιιι; ffyduii.

Λ'αϊ άν τάπιστα τά μάτια μας έχουν/ πειά νυχτώσει, 
Καί άν φτερωτά κι' ύ.Ίόχρνσα όνειρα όέ Ηωρόϋνε, 
Μάι ίνειρευετ' έέυπνοε οποίον. χι' ά.ν σανταμωσιι 
Κι’ ά.Ιοι σι μι' άί'.Ιη ’ί'υχή πιστεύουν σά ·ά A’orrr. 
7'νγΰ με.Ιαγχο.Ιό.Ιενκη κι' άγγε-Ιοφαπαομένη 
ΙΙοΰ σάν τή νίαφη τήν ΊΙχω ποίναι Ιενητεμμινη, 
Ειε τον Νάρκισσου τωμορφο ζαναγυρίζειε μέροε
Και στϊή: νεράί'όες r!)c .ifl'X'C του Κηφισσοϋ πιστεύουν, 
Και στηε δρυαδεε τ?ΐε (ανθέε, ϋπόταν σιιγναντει οι·ν 
Καί στην πεντάμορφη Ψυχή .τοΐ» αγαπούσε ί. “Ερωι;.

f'AxΚυρία Φ. ΙΙάρβογ’Λη

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ό διευθυντής τής αρχαιολογικής 
•II αρχαία αποστολής εί; Βαβυλώνα δόκτωο 

Βαβυλών Κολδεβέϋ διακηρύσσει δτι ή περιγραφή 
__ τή; αρχαία; πόλεως, τήν όποιαν έκαμε 

ό 'Ηρόδοτος, είνε όρθη είς τά κυριώτερα αύτή; ση- 
[ΛιΓα, αλλ' εσφαλμένη ώς πρό; τήν εκτασιν τής πόλεως. 

Ένώ κατά τόν ’Ηρόδοτον ν, Βαβυλών θά είχεν 
εκτασιν όσην οί Παρίσιοι, τό Λονδίνου καί τό Βεοο- 
λΐνον μαζή, ή πραγματική της εκτασι; δέν ύπερβαΐνει 
τό έν πέμπτον τής έπιφάνείας τοϋ Λονδίνου ’Λλλ’ 
ούτε τα τείχη αυτής cyav τόσον καταπληκτικόν μέ
γεθος καί πάχος δσον λεγει ο Ηρόδοτος.

Ή κυρία πόλις έκειτο έπί τής αριστερά; Οχθης τοϋ 
Ευφρατου. Ήτο κτισμένη είς σχήμα τριγώνου τοϋ

Λαίδη Καίτη Λώ.
(·/ χ If iiar/flaijiris)

11
Κυρία Βάρβογλη.

άν Λέγουν πωη ιίπέθανε ή αθάνατη’ Εμμορφιά μαη 
•ίΰίΚαί άι έενητεύθηχε άπ'έδω χι 'ή θεά μαρμαρωμένη, 
Va όταν σε δοϋνι βΛεποιιτε τη δάδα την παΛμά μαε 
Καί Γ0 γΛυκειά Αφροδίτη μαε ΰδϊϋ Γ.ωντανεμμένη

Καί άν τω>· rt',»j>"ir ή ουνοδιιε πειά δε σι τριγυρίζουν 
Και άν οί βωμοί σου έσδυσαν πωφερναν περιστέρια, 
)Ιά ή χαρδιίε οπωε παντού κΰδω άκιίμ' ανθίζουν
Και τη θρησκεία την πρώτη των φυΛαγι,υν τιάντ’ιιχέριια!

Καί άν δίχωε Τ'Ίήα ταίρια σου σ! φέρνει τιάρα ή μοίρα, 
“Εννοια σου, Κυρά Δέσποινα, καί ίΐίίρθουνε κτκέΐνα — 
ΊΙ Άθηνΐί χι' & “Αδωνιε κι’ !> "Jp/;c καί ή "ΙΙρα !

θαρΟοιπο πά.Γ >ι δόξεε μαε χι' οί θεοί μαε μιαν ήμερα' 
Άνθί(' ή δάφνη τοϋ ΊΛισσοϋ, τοϋ ΙΙαρνασσοϋ τά κρίνα, 
Καί άφοϋ εσν είσαι μόμάη θαρθοϋν χι' αυτοί άπο πέρα.

ΑΧΙΛΛΕΙΕ ΝΕΗΣ

* - . ·

όποιου αί πλευραί είχαν μήχος 4 I )2, 3 1)2 και 5 I )2 
χιλιομέτρων. Πεοιεκυκλοϋτο ύπό τειχών, τά όποια 
είνε ευδια·ριτα ακόμη.

ΙΙολλαί άνασκαφαί ήχθησαν εις πέραςάποκαλύψασαι 
σπουδαιότατα ευρήματα- Άνεσκάφησαν κτίρια μ,νημο- 
νευομένα ύπό τής Άγια; Γραφής. Έν έξ αύ-ών είνε 
το Κάσρ ή τό άνάκτορον τοϋ Ναβουχοδονόσορος. Ή 
πομπή τή; πρώτη; τοϋ Έτους άνεχώρει έκ τοϋ ση
μείου τούτου διευθυνομένη ει; τόν ναόν τοϋ Μαρδοχαίου 
ο δέ Βασιλεύς ητο ύποχρεωμένος νά τήν άκολουθή 
επί ποινή έκθρονισεως. Άνεκαλ ύφθησαν έπίση; ναοί 
καί οδοί καί καθωρίσθησαν διάφοροι θέσεις τή; αρ
χαία; πόλεω; Ή Βαβυλών τή; Παλαιό; Διαθήκη; 
δέν ητο ή πόλι;.άλλά τό ισχυρόν άνάκτορον ή ή άκ.ρό- 
πολις τοϋ Νάβουχοδονόσορο;.

Ό λόφο; Μπαμπίλ είνε πιθανώς οί περίφημοι χρε- 

μαστοί κήποι τή; Σεμιράμιδος. Ό πύργος τή; Βα- 
βυλώνο; έξηκριβώθη ποΰ περίπου έκειτο.

Εύρέθησαν δέ πλεΐστΛι ενδιαφέρουσα! αρχαιότητες 
καί κοσμήματα πολυτιμότατα τοϋ ανακτόρου.

Αί εργασίαι τής επισκευή; τινών αρχαίων κτιρίων 
Οά έκτελεσΟοϋν ύπό τών άρχαιολόγω', Οά διαρκέσουν 
οέ πολλά έτη.

Άν τό Μουσεϊον τοϋ Βερολίνου ηγόρασε 
Τά έργα μίαν μικράν εικόνα του Γύζη αντί 350,000 

του Γύζη μάρκων,ήτοι 700,000 δρ , βεβαίως έν τή 
έτησία καλλιτεχνική έκθέσει τοϋ «Κρυ

στάλλινου Παλατιού» ήτι; ήνοιξε τά; ήμερα; ταύτας 
καί ένθα έξετέΟησαν εις δύο ρεγάλας ο’ιΟούσας τά έργα 
τοϋ Γύζη, Οά διατεΟώσι τά πλειστα ασφαλώς έν Γερ
μανία. Ευτυχώ; ή Έλλ. Κυδέρνησι; Οά διαθέτη μέ
ρος τοϋ έκ ορ. 870,000 κληοοδοτήματο; Άβερωφ 

αγοοχν τινων £ζ χυτών.
— Έκ τών έν Δυσσελδόρφη εαρινών έκΟέσεων ή 

μάλλον ένδιαφέρουσα είναι, ώ; πάντοτε, ή τή; Έλευ- 
Θέρας Ένώσεως. Έν τή πρώτη γοαυ,μή ϊσταται ό 
Schneider-Didam έκΟέσας δύο ζων-ανάς προσωπογρα
φίας καί τινα σχεδιάματα. Έπίση; καλά έργα είνε 
τοϋ Iilingen. Schwaiger, Zinkeisen κλπ

ΑΓΓΛΙΑ
Ό καθηγητή; Κάρ. Βαλ.δστάίν 

Μία άναζΛλυψες ομιλιών έν τή πρός προαγωγήν τών 
Έλλ. σπουδών'Εταιρεία τοϋ Λονδί

νου άνεκοίνωσεν δτι εκαμεν ανακάλυψιν θαυμάσιων 
μαρμάρων τά όποια,εάν κρίνη κανείς έκ τών διαφόρων 
λεπτου.εοειών των, μεγαλως συνδέονται με τα περίφημα 
αετώματα τοϋ ΙΙαρΟενώνος· Ό κ Βαλδστάϊν άφηγήΟη 
πώς συνέβη νά αναλύώη τα μαρμαρα—δύο αγαλματια 
άροένων καί Οηλειών παραστάσεων—τά όποια έκειντο 
άγνωστα καί παραμε -ημ.ένα εί; τό Άλβέρτειον υ.ου- 
σεΐόν τής Δρέσδης. Άνεγνώρισε τήν καλλονήν των καί 
ήδη άποδεικνύει δτι φέρουν όλα; τάς χαρακτηρισ-, ικάς 
αποδείξει; αντιγράφων τελείων ή προσαρμογών ούο 
παραστάσεων τοϋ ΙΙαρΟενώνος Ό Βαλδστάϊν αποδίδει 
μεγάλην σπουδαιότητα εις τήν άνακάλυώιν του ταύτην.

—Έκθεσι; έργων καλλιτεχνών έγένετο έν Στουτγάρτη. 
ΓΑΛΛΙΑ

Άπέθανεν έν Παρισίοις ό Ι’άλλος ζω- 
Ηάνατο; γράφο; καί χαράκτης Νικόλαος CbifTlarl. 

ζωγράφου Γεννηθεί; τώ 1895 εί; Saint ΟίηβΓ,έκ γο
νέων εργατικών, ήλθε νεώτατο; εί; Παρι

σιού; Τώ 1844 έΟαυμάσΟη τό τάλαντου του έν τή Πο
λυτεχνική -χολή τών Παρισίων, ΈμαΟήτευσε παρά 
τω Cogniet.Ttp 1851 λαβών τό l’rix de Home, μετέβη 
εί; Ιταλίαν. Ό Chifflart έφιλοτέχνησε τήν «Άνα- 
χώρησιν», τούς «Χριστιανούς έν τώ Ίπποοροιιίω», 
τόν «Κατακλυσμόν», τήν «Σοφίαν», τόν «Φάουστ», 
τήν «Διάβασιν ποιμνίου», τόν «Β. Ούγκώ», τόν 
«ΓΙεροέα». Περί τοϋ Cliifilart έχουσι γράώει ό V. 
Cliampier, ό Tardieu, ό Villart.

Ό Παρισινό; γλύπτη; Λ. Βίττερ κατά 
ΊΙ Δαναϊ: το πρότυπον τής ’Αφροδίτης τής Μήλου 

τοϋ Βίττερ κατεσκεύασε άγαλμα παριστών μίαν τών 
Δαναΐδων. Τήν Άφροδίτην, ήτι; διά 

τή; μιά; χειρό; έκράτει τό μήλον τοϋ Πάριδος καί διά 
τή; άλλη; χαΟρέπτην, έκφράζουσαν οϋτω τήν έρωτο- 
τροπίαν, κατώρΟασε δ Γάλλος καλλιτέχνης νά άποτυ- 
πώση είς τήν Δαναΐδα του,ήτι; εκφράζει πικρόν μετα
μέλειαν στηριζουένη έπί άμ.φορέως όν κατεδικάσΟη νά 
γεμίζη χωρίς ποτέ νά δύναται νά τό κατορΟώση. Ή 
δυσκολία έγκειται είς τοΰτο.δτι καίτοι πρόκειται περί 
αντιθέτων έντελώς συναισθημάτων, έν καί τό αυτό 
πρόσωπον έσχεν ώ; πρότυπον, ώς καί είς τό οτζ ενώ 
τό αριστούργημα τής Μήλου παριστσ. θεάν, τό εργον 

τοϋ Βίττερ είκονίζεί θνητήν καί δή κατάδικον. Έν 
τούτοι; ό Βίττερ δέν ύπελήφθη τή; έπϊτυχίας.

Ή χήρα τοϋ γλύπτου Φχλγκιέρ οι- 
Τά έργα τοϋ ωςγάνωσε έκθεσιν έργων του τινων έν 

Φαλγκιέρ Παρισίοις, έν τή όδω Assas. Ιίλήρη; 
έκθεσι; τών έργων πάντων τοϋ διασή- 

μου καλλιτέχνου γεννήσεται τήν άνοιξιν τοϋ 1902.
—Ή γαλλική Κυβέρνησι; άπεφάσισε νά διακοσμήση 

μίαν τών αιθουσών τή; Σορβώννη; διά μεγάλης τοι- 
χογοαφίας, παριστώσης τόν Γεναν επί τή; Λχροπό 
λεω; πρό; άποθανατισμόν τή; αθανάτου ο ΙΙροσευχτ,ς» 
τοϋ μεγάλου συγγραφέα»;. ΊΙ έκτέλεσι; τή; εικόνας ανε- 
τέθη εί; τόν ζωγράφον κ Μπρουϊγιέ, όστί; άφίχθη έν 
Άθήναι; διά νά μελετήση τό τοπίον τή. τοιχογραφίας 
του. Τό κύριον μοί ίσο τή; εικόνα; του θά είνε ό 
1 Ιαρθενών

ΑΥΣΤΡΙΑ

Περί τά μέσα Μαρτίου έγένετο ή εναρξις τών εα
ρινών' καλλι-εχνικών έκΟέσεων έν Βιέννη, τή; Καλ
λιτεχνικής 'Εταιρείας καί ^Secession

Πρό παντός ή Καλλιτεχνική 'Εταιρεία <ό; τό clou 
τών εκτεθέντων έργων ήθέλησε νά παρουσίαση έκθεσιν 
συλλογή; έργων Bucklin, άλλά δέν δύναται τις^νά ύπο 
στήριξή δτι επέτυχε τοϋ σκοπού αυτής, ούτε δτι συν- 
κέντρω'σε τά άριστα τών έργων τοϋ έξοχου καλλιτέχνου, 
καί τούτο διότι τά πλεϊστα καί σημαντικώτατα αυτών 
εύρίσκοντο εί; χεϊρας ιδιωτών. Ώ; τό άριστον εργον προ 
κύπτει ό πίνα;ό έπιγραφόμενο; «Πόλεμος».Έκτο; τών 
έργων του Bocklin, ό έπισκέπτη; δύναται νά θαυμάση 
τοιαϋτα τοϋ Lenliach καί άλλων ύπερόχων τεχνιτών, 
άλχ' άπλώ; καί μόνον μερικά μεγάλα ονόματα, ώ; δι
καίως παρατηρεί ό τεχνοκρίτη; τή; «Kunst fur alien, 
δέν κατωρθοϋσίν ώστε μία εκθεσις νά θεωρηθή καλή 
Έπεκράτησεν. ώς φαίνεται, κατά τήν παραδοχήν τών 
έργων μεγάλη επιείκεια, τών πλείστων όντων κοινών 
καί τετριμμένων.Ούχ ήττον καλά: προσωπογραφίας τή; 
άνωτάτ'ης αριστοκρατίας, λεπτώ; έψυχολογημένας,έχει 
έκθέσει ό Laszlo,άλλα πολύ άνωτέρας, ύπό έποψιν ζωής 
καί άτομιχότητο; εχει άποστείλη ό Ρ ο c h w a I s k i.

Ό έκ Τυρόλου ζωγράφος Egger-Lienz, δσ;ις_ ^έξε- 
παιδεύθη έν Μονάχω, ζωηρόν αΐσθησ'.ν έμποιεΓ δια τό 
δ:αυ.ατιχόν, δι'ού απεικονίζει έπεισόδιον τοϋ υπέρ ανε
ξαρτησία; άγώνο; τοϋ Τυοόλου.

Άλλά βεβαίως έν τή έκθέσει ταύτη δέν λαμβάνει 
τις ιδέαν τής έν Βιέννη έπιδόσεω; τή; γραφική;' πρός 
τούτο δέον νά μεταβή τι; εις τήν S'cession.

Τό παν ένταϋθα είνε καθαρώς αυστριακόν. Έκ τών 
έκτεθέντων πινάκων δύναταί τι; ακριβή νά σχηματίση 
ιδέαν περί τή: άξια; καί τών τάσεων τή;,χαρακτηρι 
ζομένης ώς ΒιενυαΙας Σχολής. Υπέρ πάντα ώς καί 
έν όλιγοστίχω σημεϊώματι τοϋ προηγουμένου τευχους 
άνεγοάψαμεν ύπερεχει τό όνομα τού Γουσ-αύου ΚλΙιιτ 
Έν τή κυρίμ αιθούση εύρίσκεται ό διά τό όρόφωμα 
τοϋ Πανεπιστημίου προωρισμένο; περίφημος πίναξ, ό 
έπιγςαφόμενο; «Ή Ιατρική» οστις τοσοΰτον θόρυβον 
έπρο^ένησενκαί τοσαύτα; αντιφατικά; διήγειρε κρίσεις. 
Είς τό μέσον τοϋ κάτω μέρους τοϋ πΐνακος εγείρεται 
ή μορφή τής ύγεία; Ία χαραστηριστικά -ής ύπό φω
τοστέφανου περιβαλλόμενης κεφαλή; της είνε σκληρά, 
δέν άπαντά οέ είς τά περίφοβα έρωτήματα, άτινα απο
τείνει είς αύτήν ή άπηλπισμένη άνθρωπότης. Έν τώ 
αίθέρι περιιπταμένη; προβαίνει ή χορεία τών πασχόν- 
των, έν τω μέσω δέ αυτών, βωβό; καί άπαισίω; γε- 
λών, ό θάνατος. Αί βάσανοι, ή έγκάρτέρησις, ή έλπίς, 
αί προσευχαί τών ασθενών, αί άγωνίαι, ή έξάντλησις 
τών ' τΐχτουσών μητέρω », ή ασυνείδητος προαίσθησι; 
τής ζωής τών γεννωμένων, άποτελοϋσιν άλυσιν συναι
σθημάτων άτινα καίτοι διαφοροτρόπως έκφράζονται έν
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ταϊς άπειχονιζομέναι; μορφαί;, ούχ. ήττον έχουσι κοι
νόν τι έν τή τά πάντα διεπούση θλίψει. 'Ω; βλέπει 
τι;, εκ τής συντόμου ταύτης περιγραφής, τ'ο εργον εινε 
συμβολικόν καί άλληγορικόν, έκφράζον τήν έλαχίστην 
πίστιν ήν τρέφει πρός τήν ιατρικήν καί τά; θεραπείας 
αυτής.Τό κάλλος τοϋ χρώμα ισμοϋ έν τώ πίνακι τούτο» 
τοϋ Klimt είνε κάτι τι εξοχον καί δύναταί τις νά είπη 
ότι ούτος μετέφερε τήν μουσικήν έν τώ χρώμχτι.Έτερα 
έργα εχτεθέντα διαχρίνονται τοϋ Andri, List Kurzweil 
αλλα τρείς πρό πάντων καλλιτεχναι ύπερέχουσι τών 
άλλων Καί πρώτος ό Bacher,όστις διά τής προσωπο
γραφίας δύο κυριών κατετάχθη μεταξύ τών πρώτων 
προσωπργράφων. Έπίσης ό Otto Eriedrich διά τοΰ πί- 
νακος «Έν τή χιόνι» δείκνυται πλήρης λεπτότητας 
καί ουνάμεως, τρίτος δέ έρχεται ό Karl Moll, όστις 
Οια'ρΐνεται δια τόν εξοχον αύτοΰ χρωματισμόν καί τήν 
τέχνην δι’ ης απεικονίζει τήν άντίθ;σιν καί πάλην με
ταξύ φωτός καί σκιάς Ό κυριώτατος τών πινάκων 
παριστά οικογενειακήν σκηνήν, έν καιβώ γεύματος ΊΙ 
αποδιδόμενη εκ τών φωτοσκιάσεων αρμονία είνε απα
ράμιλλος

— Έν Φρανκφούρτη άπό τοΰ νέου έτους πολυάριθμοι 
έγένοντο έκθεσεις, συγκεντρώσασαι έν ταίς αίθού- 
σαις αυτών πλεϊστα έργα καλλιτεχνών παντός έθνους, 
Οΰτω, έν τή καλλιτεχνική έκθέσει τοΰ Schneider έξε 
τεθη σειρά προσωπογραφιών τοΰ Κάουλμ,παχ, έν ή άοί- 
στη είνε ή έπιγραφομένη «τό παΐζον παιδιού·. Δύο 
ηδη ήνοιξαν εκθέσεις τοΰ Bokelin, αναμένεται οέ εντός 
ολίγου καί τρίτη. Εύκταΐον θά ήτο άπαντα τά έργα 
τοϋ επιφανούς τούτου ζωγράφου νά συνεκεντροϋντο έν 
μια καί τή αυτή αιθούση, πρό; πληρεστέραν κατα- 
νόησιν τοΰ συνόλου τής τεχνοτροπίας αύτοΰ Νέα έργα 
του άγνωστα εί; τού; έπισκέπτας εί#α> έλάχιστα, δια- 
πρεπει δε μεταξύ αύτών αξιοθαύμαστος προσωπογραφία 
γυναικός. Έπίσης έξοχο: είναι ό πίναξ αύτοΰ «’Π 
'Αφροδίτη αναδυομένη» διά τόν απαράμιλλου χρωμα
τισμόν καί τας ζωηρά; αντανακλάσεις τοΰ φωτός. Τέ
λος έν τή «Καλλιτεχνική Ενώσει» δύο σπουδαί τοΰ 
Leibl έξετέθησα», ίκανώς εμφαΐνουσαι τό ισχυρόν αύτοΰ 
τάλανιον καί τήν βαθείαν πρωτοτυπίαν.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Καλλίστη θεωρείται ή έν Βουδαπέστη διεθνής καλ

λιτεχνική εκθεσις, άν καί οί πλείστόι τών έκθε- 
σάντων είνε γάλλοι. Έκ τών γερμανών καλλιτεχνών 
άντιπρ-σωπεύωνται μόνον ό Λέμπαχ καί ό Sluck αί δέ 
λ·ΟΐπαΙ Ζ’·’?’1· ένο; ή δύο τό πο-ΰ Ίξετέθεσαν με
ταξύ άλλων, έργα τών Munkacsy, τοΰ Benjamin Cons
tant τοΰ Καρόλου Δυράν, τοϋ Rochegrusse τοΰ Puvis 
de Chavannes, Besnard κτλ.

ΙΤΑΛΙΑ
Τό Βάσκο Ι’εάλε, ένθα άπό τί

νος ένεργοϋνται_ άνσσκαφαί, φαί- 
νεται ότι είνε αληθές μεταλλείου 
ανεκτίμητων θησαυρών τής άρ- 

τέχνης.

όπου ύπάρχουν ένταφια-

>ς, τούς τύμβους, τά δο-

Ελληνορωμαϊκά 
ευρήματα

χαίας έλληνικής καί ρωμαϊκής τέχνης.
Ή τελευταία άνακάλυψις εινε ρωμαϊκόν κοιμητή- 

ριον, εύρισκόμενον έπί μέρους F—-.- έ-;'."·.’__ γ._
σμένα λείψανα τοϋ άρχαιοτέρου έλληνικοΰ’ πολιτισμού.

Εις τάς κρύπτας, τούς θολούς, τούς τύμβους, τα δο
χεία, εύρέθησαν πολλά πολύτιμα αντικείμενα, μαρ
μάρινα, όοειχάλκινα,πήλινα, αργυρά καί χρυσά καθώς 
καί δακτυλιόλιθοι καί άλλα έργα θαυμασίας γλυπτικής.

Η ανακάλυψις αϋτη εινε μεγίστη; αξίας, καθ' όσον 
επιχέει φώς επί τοϋ βίου τής αρχαίας ’Ιταλίας κατά 
την αύγήν τής Χριστιανικής περιόδου.

— Εν Νεαπόλει θά στηθή μνημείου είς τόν Γαρι- 
βαλδην, έξ ορείχαλκου, μέ βαθρον έξ έρυθροϋ γρανίτου 

Θά κυκλοΰται ύπό τριών αγαλμάτων, ατινα θα παρι- 
στάνωσι τήν Ρώμην, την Νεάπολιν καί την συναντη- 
σιν τοΰ Γαριβάλδη μετά τοϋ Ούμβέρτου. Ο άνοριάς 
θά εχη ΰψο; 6 μέτρων, τό όλον δ'εργον με:ά τοϋ βά
θρου 18 μέτρα’ θά είνε έτοιμον μετά τρία έτη. θά 
στοιχίση δέ 250,000 φρ. Τό εργον ιδρύει ό δήμος τή; 
Νεαπόλεως, ή οέ έκτελεσις άνετέ η εις τόν Καίσαρα 
Τσόκη Θά έγερθή είς τό κέντρον τής πλατείας τής 
’Ιταλικής ένότητος.

ΡΩΣΣΙΑ
Εις τό Κέρτς της Ρωσίας ένώ 

'Αρχαιολογικά έσκαπτον έργάται είς έν κτήμα, 
ευρήματα άνεκάλυψαν μακρ'ον ύπόγειον διά

δρομον πλαγίω; τοΰ όποιου εύρέθη 
μετά μακρας ανασκαφας έν δωμάτιον, τό πάτωμά καί 
τά τείχη τοΰ όποιου ησαν σκεπασμένα απο διαφόρους 
αρχαίας εικόνας. Άπό μίαν έπιγραφήν φαίνεται ότι 
τά ευρήματα αύτά ανάγονται είς εποχήν 250 περίπου 
έτών πρό Χριστού. Εις μίαν γωνίαν τοΰ δωματίου 
εύρέθη έν σπασμένο» άγγείον, δακτυλίδια καί διάφορα 
άλλα πολύτιμα κοσμήματα. Α:· άνασκαφαί έξακο- 
λουθοΰν.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Έν Καϊρω άνε·αλύφθη άγαλμα 

Τό άγαλμα παριστών βασιλέα τής Αίγύπτου. 
τοΰ Φαραώ Τό άγαλμα, ύψους 4. 35 μέτρων, 

παριστάνει Φαραώ έπί τής έποχής 
τοΰ Μωϋσέως. Ό Βασιλεύς είνε παχύτατος, ίσταται 
ο επί βάθρου καί φέρει στέμμα ου.οιον πρός τό τών 
άρχαίων βασιλέω·'τή; Γαλλίας. Τ) ανοριά; καλύπτεται 
ύπό ιερογλυφικών χαρακτήρων, έξ ών φαίνεται ότι 
κατεσκευάσθη τώ 650 π. χ. Τό εύρημα κατετέθη είς 
τό μουσεΐον Καίόου.

■Αρχαίος ναός 
κινδυνεύω·»

είνε τό ώραιότερον κει-

τοϋ Έδφοΰ χρονολογείται άπό τό 200 
δέ παμμέγιστος, είχεν μήκο; 451 ποδών

Ραγδαίαι βροχαί πεσοΰσαι είς τήν 
"Ανω Αίγυπτον έπροξένησαν ζημίας 
είς ένα έκ τών δυο ναών τοΰ ’Εδφοΰ. 
Αρχαιολόγοι καί τεχνίται έστάλη- 

σαν όπως λάβουν τά κατάλληλα μέτρα πρός διάσω- 
σιν τοΰ ναοΰ τούτου, όστις ε’·- -- — -------- —
μήλιον τής αρχαίας Αίγύπτου.

Ό ναός 
π. X είνε 
καί πλάτος είς τήν πρόσοψιν 250 ποδών. Οί τοίχοι 
του εινε σκεπασμένοι από επιγοαφάς, αϊτινες περι
λαμβάνουν καταλόγους θεών καί έορτών καί ονόματα 
πόλεων, ιερέων καί ψαλτών.

ΚΡΗΤΗ
Πολυτιμότατα εύρήματα άνεκαλύφθησαν έν Κνωσσώ 

ύπό τού κ.Έβανς, έν οίς τεμάχιον έργου όμοιάζοντος 
πρός άβακα, εκ φυσικού κρυστάλλου, έλεφαντόδοντος, 
χρυσού καί αργύρου. Έπί τής επιφάνειας του ύπάρ
χουν μικρά τετράγωνα καί δεκατέσσαρα χάσματα 
περιέχοντα μικρούς δίσκους έξ έλεφαντόδοντος.

ΕΛΛΑΣ
( ΆνταπόκμιΟις «Πινακοθήκης-'),

Δραστηριώτατα έξακολου- 
:.ί έν Έπιδαύρω άρ- 

χαιολογίκαί άνασκαφαί. ένεγ- 
κοΰσα είς φώς πολύτιμα εύ- 

τοϋ Μαλεάτου 

Νεώτεραι άνασκαφαί θοΰσιν αί 
έν Έπιδαΰριρ.

ρήματα. Έκτος τοϋ περίφημου ναοϋ . _____ _
Απόλλωνος, καί τοΰ μεγάλου περιτειχίσματος καί τών 
αντηρίδων τών ύποβασταζουσών τό δροπέδιον, άνεκα- 
λύφθησαν καί άλλα τοιαΰτα πολλών μέτρων μήκους, 
ετι δέ τρία έτερα οικοδομήματα, πιθανώς ναοί, δύο 
έξέδραι συναρμολογηθεισαι ήδη, πληθύς βάσεων ανα
θημάτων καί βωμών,πλ.εϊστα τεμάχια,ούχ όλίγαι δ’έπι- 
γραφαι, δια τινων τών όποιων μανθάνομεν ότι ύπήρ- 
χον εκεί" βωμοί τοΰ Διός, Διός υπάτου, Άπόλλω-

νος μουσηγέτου, Μουσών, Δήιιητρος, Άρτέμιοος 
(ΑγραΙας, Λιμνεάτιδος καί Μουνυχίας), Ποσειδώ- 
νος, Λητούς, 'Αθήνας καί Μνημοσύνης.

Άνευοέθησαν ετι έν μέσω κεχαυμενων χωμάτων 
συντρίμματα χάλκινων καί πήλινων σκευών καί άλλα 
γλυπτικά μικρά τεμάχια· τό σπουδαιότερου όμως τού
των είναι άγαλματίδιον 1 2 )θθ χάλκινου έντελώς σώου 
λαμπρά; έλλην. τέχνης όπερ παριστά γυμνόν έφηβον, 
πιθανώς Απόλλωνα, ανάθημα καί τοϋτο, όπερ θά κα- 
θέξη περίβλεπτον θέσιν έν τώ μουσείω.

Έξ όλων τούτων τών πληροφοριών, ας μόνοι ημείς 
άναγράφομεν. καταδείκνυται ότι πρόκειται ούχί απλώς 
περί ναοϋ, άλλά περί ολοκλήρου αρχαίου ιερού, περί 
ού ολίγιστα γνωρίζομεν.

Γνωστόν τυγχάνει, ότι έν τώ περιλάλητο» Ιερώ τής 
Έπιδαύρου έλατρεύετο σύν τώ Άσκληπιώ καί ό πα
τήρ αύτοΰ 'Απόλλων, ώ; τούλάχιστον είς τάς περιφή 
μους άναθηματικάς τών ιαμάτων στήλας αναφέρεται.

ΊΙ κοίνότης όμως αΰτη τής λατρείας εκανονίζετο 
δι’ ιδιαιτέρων ιερών τόπων, ένθα έκάτερος είχεν ίδιον 
ναόν οΰτω:, έν μέν τώ ήδη γνωστώ μεγαλω Ιερώ 
έπί τής πεδ-άδος έδέσποζε κυρίως ό Άσκληπ·'"'ς οια τοΰ 
θαυμ.ασίου ναοΰ, εν μέσιφ τής αχανούς εκείνης έκτα 
σεως τών οικοδομημάτων καί λοιπών έργων, έπί δέ τοΰ 
ΰπερθεν ανατολικού οροπεδίου είς τούς πρόποδας τοΰ Κυ- 
νορτίου έκυριάρχει ό 'Απόλλων, έν τώ ήδη ανακαλυ- 
φθέντι Ίεοώ,έν μέ.σιυ βωμών καί άλλων ιερών οικοδομώ ».

Τό ιερόν τούτο περιλαμβάνει καί τα πρό ολίγων έτών 
εύρεθέντα ρωμαϊκά οικοδομήματα, ατινα ησαν κατοι- 
κίαι τών διαφόρων ύπαλλήλων τοΰ ναοΰ, ών καθορί
ζεται ό βαθμός καί διακανονίζεται ή ιεραρχία έν τή 
άρχαίμ μελέτη διά τών άνευρεθεισών έπιγραφών.

Δυστυχώ; δέν σώζονται ούτε ασφαλείς πηγαί, εφ’<·’>ν 
νά δύναται νά βασισθή ακριβής καί έπισταμένη έρευνα 
α/.λ’ ούτε μέχοι τοΰδε άνευρέθη περισωθείσα επιγραφή 
τις, άρκετόν ρίπτουσα φώ; εί; τήν πανώλεθρον σκοτίαν 
άφοΰ ή καταστροφή, σκληρώς συνεργασθέντος καί τοΰ 
χρόνου καί τής φύσεω; τοΰ εδάφους, έχει έκτελέση τό 
εργον αύτής έν θΛιβέρωτάτη είκόνι.

’ΊΙδη δέ ανασκάπτεται μέγας Ρωμαϊκός λουτηρ. ου 
απεκαλύφθη ολόκληρο; ή πρόστοο; αίθουσα μετά βαθ
μιδών καί ιδιαίτερα διαμερίσματα θερμολούτρων.'Ίσω; 
τούτο ήτο τό ύπό Παυσανίου αναφερόυενον έλλυτρον 
κρηνης, διότι πράγματι εύρέθη καί μικρό; κρουνο; 
καί άλλα λείψανα όμοειδή. Εί; τά τελευταία εύρή
ματα συγκαταλέγονται καί τινε; αναθηματικαί επι- 
γραφαί ομοιαι μέ τας νεωστί ανακαλυφθείσας.

Ό διευθύνων τά; άνασκαφάς έφορος κ. Ήλιόπουλο; 
δραστηρίως επιδιώκει τήν άποκάλυψιν όλου τού χώρου 
εκείνου επεκτείνω·» τας εργασίας κατα πάσας τας διευ- 
θύ σεις μετά ενθουσιασμού.

Ύπό τοϋ Συλλόγου «Έργάνη Άθηνά» 
Σύντομοι Οά διοργανωθή έν Χαλκίδι τή 26 Οκτω- 
είδήαεις βρίου Πανελλήνΐο;“Εκθεσι; γυναικείων^ει- 

ροτεχνημάτων,ήτις Οά περιλάβη καί έργα 
καλλιτεχνικά κυριών. Είς τήν εκθεσιν ταύτην Οά 
μετάσχουν καί αί μαθήτριαι τής Καλλιτεχνική: σχο 
λή; τών Κυριών, τής συντηρούμενης ύπό τής « Εται
ρείας τών Φιλοτέχνων».

— Ανεχώρησεν εις Βενετίαν ό έκ IΙατρών φίλο; 
καλλιτέχνης κ. Επαμ. Θώυ.όπουλος.

— ‘Ο αριστούχος γλύπτη; κ. Σταμ. ΙΙαρλιάρος 
όστις καί εν διαγοινισμώ εν Ρώμη ηρίστευσε, αποπε- 
ρατωσεν ενταύθα αγαλμα δύο μέτρων ύψους, παριστών 
νεα ίαν πληγέντα ύπο τών βελών τοΰ Ερωτος, όστι; 
κρατεί αυτόν άπό τοΰ ένός τών ποδών του. Τό αγαλιαα 
πολύ επαινείται ύπό τών καλλιτεχνών.

— Ό κ Δ.Γαλάνηε έξέθεσεν είς Παρισιού; προσω
πογραφίαν τή; κ Λίγκολν (ελαιογραφίαν ),ήδη δ’έργάζε- 

ται προσωπογραφίας τών αύτόθι δεσποινίδων Γισαμενοΰ.
—Etc τό τελευταίου φύλλον τής Γαλλικής «Re

vue de I’Art ancien et moderne» δημοσιεύει έκτενέ; 
άρθρον περί Γύζη ό διάσημος "Αγγλος κριτικός Γου 
λιέλμος Ι’ίττερ. Τόν ανακηρύττει ώς τον «μεγαλείτερον 
σχεδιαστήν τοΰ αιώνος» θαυμαζων την κλασικήν α
πλότητα τών γραμμών, τάσσει δ’ αυτόν παρά τόν 
Βωδοΰ, τόν Puvis de Chavannes καί τόν Moreau. Ό 
Ρίττεο έκ τών έναπομεινάντων έργων τοΰ Ι’ύζη ανα
φέρει νέα έργα αύτοΰ τόν Κένταυρον (δια σηπίου) 
συνεσφιγμένον ύπό τους γυμνου; πόδα; γυναικός, ήτις 
συντρίβει τήν κεφαλήν του’ άλλον Κέ νταυρον μέ τούς 
βραχίονας του προσδενοιιένου; ύπό Έρωτ-.όέως, νεαρόν 
Νάρκισσον δρθιον παρα τό χείλος ρυακίου, μίαν σά- 
τυοαν τόν Πήγασον εις τό Ίπποδρο'μιον, έξ ού έγεί- 
ρεται ποιητής ακροβάτη παίζω» μέ τήν λύραν του. 
’Ο "Αγγλος κριτικός έπαινεϊ έκ τών άλλων έργων του 
τήν «Είσοδον τοΰ Νέου Αιώνος».

— ΆφΙκετο έξ Ιταλίας, ένθα έσπούδασεν ό νεαρό; 
ζωγράφος κ. Ί. Ιωάννου. Ό κ ΊωαννΟυ θα εγκατα
σταθή έν Άθήναις.

—Κρημνιζομένου μέρου; τοϋ τείχους τή; Άκρο- 
πόλεως, άνευρέθησα» έντειχισμένα διάφορα άρχιτεκ ο- 
νικα τεμάχιά.

—Δαπάναις τής Αρχαιολογικής Εταιρείας θ’άπο- 
στέλλωνται καθ’ έκαστον έτος άνα δύο ύπότροφοι είς 
Εύοώπην πρό; σπουδήν τής αρχαιολογία;, οίιΐνες έπα- 
νερχόμενοι θά διορίζονται έφοροι αρχαιοτήτων. Ό α'. 
διάγω ισμό; θά γίνη τήν 27 Αύγούστου.

—Ό άνδριάς τοϋ ποιητοΰ Σολωμοϋ όστις θά στηθή 
εί; τήν Ζάκυνθον παρηγγέλθη ύπό τής έπιτροπής είς 
τόν γλύπτην κ Βρούτον αντί 22,000 δρ.

— Ό διακεκριμένος χημικός καί συνεργάτης τής 
■ Πινακοθήκης-· κ Σπ. Κοκκόλης έφεύρε νέαν αύτόμα- 

τον φωτογονικήν συσκευήν,ήτις τελειοποιεί τόν δι ’ άσε- 
τυλίνης φωτισμόν.Ό νέος μηχανισμός ούναται να τρο
φοδοτεί 100 φώτα. Ό νέος ούτος φωτισμός είνε κατ’ 
έξοχήν κατάλληλος διά πινακοθήκας καί μουσεία διότι 
έχει δύο εκτάκτως καταλλήλους ιδιότητα;.Φώς γλυκύ 
καί άμα σταθερόν. Ό κ· Κοκκόλης θά λάβη προνο
μίου παρ’ Αγγλικής Εταιρείας, ήτις θ’ άγοράση 
την εφεύρεσι»

— Κατετέθη έν Δελφοί; ό θεμέλιο; λίθο; νέου οικο
δομήματος όπερ θ’αποτελεση παράρτημα τοΰ Άρχ. μου
σείου, τό οποίον ύπερπληρώθη έξ αρχαιοτήτων.Ί’ό νέον 
Μουσείον ιδρύεται δαπάναις κληροδοτήματος Συγγροϋ.

— Ό άνοριάς τοΰ ΙΙαλαιολόγου θά στηθή έπί τής 
πλατείας τών ’Ανακτόρων.

— Ό γλύπτης κ. Γ. Δημητοιάδης έργάζεται πρό; 
αποπερατωσιν προτομής τοΰ εσχάτως θανόντος Κ. 
Κρήτη,μαθητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου Πρός τούτοι; ήρξατο 
καί τή; φιλοτεχνήσεω; τοΰ ανδριάντος τοΰ Λομβάρδου, 
ον άνέλαέε νά κάμη βραβευθείς έν τώ διαγωνισμώ τής 
«Εταιρείας τών Φιλοτέχνων».

— Τά Α'. διεθνές αρχαιολογικόν συνέδριου έ- 
κλήθη διά Β·Δ. τό προσεχές έτος έυ Άθήναις ύπό τήν 
προεδρείαυ τοΰ Διαδόχου,προέδρου τής’Αρχ. ’Εταιρείας.

— Είς τδ νεωστί άνεγερθέ» έυ Χαλκίδι αρχαιολο
γικόν μουσείον συγκευτροΰνται αί εν τή πόλει αρχαιό
τητες, θα ταξινομώνται δ' εν αυτώ και εν τώ μέλλοντι 
αί καθ' όλην τήν Εύβοιαν άνευρισκόμεναι. Έκ τών 
πρώτων θά μεταφερθή εν τώ Μουσείω και ό μαρμάρι
νος ανάγλυφος λέων ό έντός τοΰ φρουρίου καί προ τοϋ 
Μωαμεθανικοϋ τεμένους ευρ σκόμενος.

— ΆφΙκετο έκ Κρόλεως παραμένουσα έν Άθή- 
ναι; άπό δεκαπενθημέρου ή οιακ-κριμένη ζωγράφος δε
σποινίς Θάλεια Φλώρα Επόθησε τόν αίθριου τής 
'Ελλάδος ουρανόν καί ήλθε έδώ νοσταλγοΰσα τήν ήρε
μου φύσιν ϊνα έμπνευσθή έν τή τέχνη, ης είνε άφω

ε-
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σιωαέ/η μυστις. Ο! χαλλιτςχνοωί κύκλοι εΰφροσύυως 
έχαιρέτισαν τήν έξαφηχήν ε,αφάνισιν τής ύπερόχνυ 
ΈλληνίοΟ; καλλιτέχνώσς.

—Δυνατά! νά ΟεωφηΟή ώ; γεγονό; αναμφισβήτητου 
ή γενναία δωρεά έξ 500,000 φρ. ύπό τοϋ |Λεγα0ύι*ου 
ευεργέτου χ Γ. Μαρασλή ύπέρ χτιρίου -ών Καλών 
τεχνών,έν ώ Οά έγχατασταΟή καί ή Εθνική Πινακοθήκη.

— Ό γλύπτιψ: χ. Λ. Σώχος διεμαρτυ^ήΟη δι’ 
επιστολής του δια τήν απογραφήν εν τώ ΒάΟρω τοϋ 
άνδριάντος Κολοκοτρώνη όνοαάτων, ασχέτων πςό; τήν 
καλλιτεχνικήν αξίαν τοϋ έργου

—"ΗρΕατο ή αναστήλωσα τοϋ ΈρεχΟείου.ΊΙγέρΟη 
ήδη έν τεύχος προς στερέωσιν.

— Έν Διμήνι τοϋ Βόλου, ένθα ένεςγοΰνται άνα- 
σκαφαί ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ κ. Στάη, εύρέΟησαν 
14 ψήφοι χρυσαί, ο'ραοι καί διάφορα ύέλινα κοσμήματα 
Κατά τάς έπί λόφου δέ άνασκαφάς εύρέΟησαν έρε πια 
κτιρίου προϊστορικής άκροπόλεως, γεωμετρικά αγγεία 
καί λίθινα έργαλείά επίσης προϊστορικής έποχής

— Διεκόπησαν χάριν τών εξετάσεων τα μαθή
ματα τοϋ Πολυτεχνείου. Οί διαγωνισμοί άρχοντα·, τή 
I Ιουνίου.

— ’Λφίκετο έκ Ιίαρισίων ό ζωγράφος κ. Παύλο; 
ΜαΟιόπουλος.

— ΈπανήλΟεν έξ ’Ιταλίας μετά μακράν απουσίαν 
δ γλύπτης κ. Θωμάς Θωμόπουλος, αριστούχος τών 
Άκαδημιών Μονάχου καί Φλωρεντίας. Ό κ Θωμό
πουλος αφοϋ παραμεΐνη ενα περίπου μήνα άκόμη εν 
’ΑΟήναις, 0’ άπελθη εις Παρισιού; ένθα Οά οιατρέψη 
έπί έν έτος. Έπ’ ευκαιρία τής έντεΰΟεν οιαβάσεώς 
του διωργάνωσεν έκΟεσιν τών εβγών του, κριΟεΐσαν 
εύμενώς· αληθώς ό κ. Θωμόπουλος χέκτηται ισχυρόν 
δημιουργικόν ταλαντον. Έκ τών έργων του ή «Αυτο
θυσία» καί ό «Ποιητής» αν καί ατελή είνε πολλοϋλό
γου αξία Επίσης ή "Έρημία» είνε εργον πολλής 
ουναμεως, εκ δέ τών επεξεργασμένων έργων ανώτερα 
είνε ή «κεφαλή ίππον· καί ή "Σφίγξ··.

— Καλλιτεχνικήν εσπερίδα έ’δωσεν ό καθηγητής 
τής απαγγελίας κ. Μ. Σιγάλας.Ή δεσποινίς Η. Δρα
κοπούλου εν τή άααγγελία. τή όντως γλυκύτατη καί 
η δεσποινίς ΞανΟάκη ήραντο επίζηλον επιτυχίαν.

— Ή Ελλανόδικος επιτροπή διά τόν ανδριάντα Βασ- 
σάνη απέρριψε πάντα τά ύποβληΟέντα προπλάσματα.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Είς το Πέραν τής Κωνσταντινου- 

Καλλιτεχνική πόλεως ήνοιξε τήν I ΜαιΟυ Καλλι- 
εκϋεσις τεχνική έκΟεσις πρωτοβουλία τοΰ 

οιευΟυντού τοϋ ’Αρχαιολογικού .Μου
σείου Χαμδή βέη. Είς τήν έκΟεσιν ταύτην εξέθεσαν 
οί εν Κων)πόλει ξένοι καλλιτέχναι. μετέσχον δέ τέσ- 
σαρες Τούρκοι καλλιτέχναι, ών διακρίνονται τά έργα 
τοΰ εν Πα-ισίοις σπ<· ϊ;----------r ■■■■—— ν οι..
Εις την έκΟεσιν ταυ 
γράφος Θάλεια Φλώρα 
πλεΐ'στα 
νεται να

ουδάσαντος ζωγράφου Χαλήλ βέη. 
χύτην εξέθεσε καί ή ήμετέρα ζω- 
·>ρά περί τά. δώδεκα έργα, ών τά 

προσωπογραφία:. ΊΙ έκΟεσις αύτη σκέψις γί- 
είνε διαρκής.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Περιοδικά:

I,a Vie de Paris —Έβδομαδ-αΓον περιοδικό- Εικόνες 
εκ φωτογραφιών. Ηρξατο εκδιδόμενον εν ΓΙαρισίοις 
τόν παρελθόντα μήνα.

L'iilusti-ό universel. —Μηνιαία εκδοσις “Ηρξατο 
εκδιδόμενον τον Μάϊον 11ε ρι εχ έμενα : Ί1 αλλη
γορία έπί τή συγχρόνω γλυπτική —Παλαιαί οδοί καί 
παλαιαΐ οίκίαι.—Οί μεγάλοι ζωγράφοι καί ή ιστο
ρική εικονογραφία.— Αί ύπογραφαί τοϋ Ναπολέοντος 
—Τα αριστουργήματα τής φιλολογίας εικονογραφη
μένα.—Τά μνημεία τής Ευρώπης κ. λ. π.

L’l I I u s I γ a t i ο n.—Salon 1901, Paris.
Jugend.— Ο άρ. 17 περιέχει έργα τών ζωγράφων 

Engels, Heitmann, Kolbe.
Pan or a ma.— L'exposition centennale de 1’arl 

l'ian;ais (1800—1889). No 2’. Bacliet <5dit. Paris.
La Vie i I I u s f r ό e. —No 133 Le Salon de 

1901. Les artistes el les reuvres 36 σελίδες. 60 ει
κόνες τών τελευταίων έργων τών Γάλλων ζωγράφων 
μετά τών προσωπογραφιών των.

Revue universell e.— Le Salon. So iile na- 
liona'e des Beaux—Aris ύπό R. Marx, μετά 17 είκ.

L'architecture a Paris-(1895—1901) ύπό P. 
Eorlhyny (έν τή Revue universelie).

Ό ζωγράφος Gazin ύπό R. Bouyer μετά 4 εικόνων 
εν τώ αύτώ πεοίοδ-.κώ.

·Ι·: ξε ν'ώθησαν:
Το ΣΤ', μέρος τής Vie arlislique ύπό G Gef roy, 

μέ ώραΓον σχεοιογράφημα τοΰ Δ. Vierge.
Catalogue i 1 1 u s t r ό ύπό τής Societd des ar

tistes Fran?ais (Salon 19011 Paris.
Le nu au S a 1 o n, Ύπό Catulle Mendes.—Μετά 

τόν θάνατον του απαράμιλλου Σιλβέστρ συνεχίζει τήν 
Οαυμασιαν έκοοσιν τοΰ "Nu au Salon- ό u-όνος έξο
χος διάδοχός του, ό Mendis. Τοΰ βιβλίου προτάσσε
ται σύντομος μελέτη τοΰ Mendes περί Silvestro.

ΩΔΑΙ.— Τό τελευταίο·/ εργον τοΰ έκ Πατρών κ. 
Ε. Θωμοπούλου, ού μακράν (δημοσίευσε περιγραφήν ό 

■ Νέος αιών» τών 1 Ιατρών,εινε εργον άλληγοριχοφαντα- 
στικόν ούχΐ νευρασθενικής μιμήσεως, άλλά συμβολισμού 
ιδεών εμπνευσμένων έκ τοϋ απέραντου θεάτρου τής ψυ
χής καί τής φύσεως. Αί «Ωδαί πρός τά σύννεφα» εινε 
μέγιστος πίναξ. Τά σώματα άπεικονίσύησαν είς φυσι
κόν μέγεθος Παιδίσκη καί νεανίας έν τή γυμνόνητ· 
τή; ή6η; Ε'·'ε έξηπλωμένα μακαρίως είς την ακτήν. 
Ό έφηβος παίζει άρπαν άμφότεροι τραγουδούν, ένώ 
νέφη περικαλύπτουν τήν ερωτικήν δυάδα. Λυκαυγές. 
Καί ψάλλουν ώδάς πρός τήν παρθένον νεότητα, τήν 
ελευΟέραν κοινωνικών προλήψεων καί απογοητεύσεων. 
'Ολίγον άκόμη καί Οά έπέλθη ή ημέρα νά διαλύτη 
την ομίχλην τοϋ ονείρου καί νά φέρη μεΟ' έαυτής τα 
πάθη καί τήν πεζότητα. Καί είνε τό άσμα των χαι
ρετισμός προς την αγνότητα, πρός τα σύννεφα τής 
χαραυγής, τών πόθων καί τής αγάπης. ΊΙ είκών φέρει 
χρώμα τεφρόν, φωτίζεται δέ από τό έν μέρος ύπό τής 
δυούσης σελήνης, ένώ είς τό απέναντι μέρος διαγρά
φεται ή χαραυγή. Δηλ. δύει ή παιδική ποίησις ταΐ 
ανατέλλει ή πραγματικότης. Είς τά σύννεφα συμβο
λίζει ό καλλιτέχνης τούς πρώτους πόθους τής νεότη- 
τος. Του έργου ηρξατο ό κ. Θωμόπουλος έν Ρώμη.

—«···►—
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Έδμόν Ροστάν. — ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΟΥΓΕΡ, 
ποίημα μεταφρασθεν ύπό τοϋ εν Σμύρνη λογίου κ 
Μιχ. Άργυροπούλου Έν ΆΟήναις 'υ.ιοί ιΜεΤ’ 
ιικόνος τοϋ Γάλλου ποιητοϋ)

’Αγγέλλονται :
Ό ΔΙΟΝΥΣΟΣ περιοδικόν «άπό ολίγους συνερ- 

γάτας» καί «οι’ ολίγους»—δυστυχώς—«άναγνώστας··. 
Νέα έκδοσις τής έν μακαρίφ τή λήξει «Τέχνης». 
Θ’άρχίση άπό τόν 'Οκτώβριον

Παραθερίζοντί. — Κίλλιτεχνικώτερχι ύπό αρχιτεκτονι
κήν έποψιν είνε αί έν Κηφησσίκ έπούίει;.

Καλλιτέχνη. — Τά καλλιτεχνικά έν Άίήναις είνε άνω 
κάτω' ώστε μη έρωτατε καν.

is?*-

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
Συνδρομητή.— Μόνον εάν πιηρωσετε τήν συνδρομή·, σας. 

έτησΐαν ρεδαίοι;, έντός τοϋ ’Ιουνίου Οά λάδετε την φωτοτυ
πίαν άρ-,ότερα δεν 6ά ύπάοχη ’’σως.

ΟΙκσνομσλόγφ — Εύ/αριστουμεν διά τάς συστάσεις^ 
Δεν ουνάμεόα όμως νά π.ιςωμεν τόν έδνισμόν χάριν υλικόν 
συμοίοο-τος. Έ* τη; δημοσιεύσεω; εικόνων εθνικής υπούε- 
σεως ζημιούμεδα,διότι χάνομε-, συνδρομητας έν Τουρκία ιρεκα 
τής λογοκρισία:. Προτιμώμεν τή< απώλειαν αυτήν αηο το φί
μωτρο. τό όποιον συνιστατε ,

Προθύμω φίλω. — Είσθι πολύ απαιτητικός. ΙΙολύ εύκο
λο·., φαίνεται, νομίζετε τήν έιδοσιν καλλιτεχνικού φύλλου. 
"Οποιος είνε απ' έξω από τόν χορον. . .

A. Ν. Σύρον. — Θερμάς . ευχαριστία; διά συγχαρητήρια 
καί εύχάς. Έπίση: δ·κ τήν εϋγενή φροντίδα ύπέρ διαοοσεω; 
τής " 1 Ιινακρβηκη;».

«Πρόοδον. Τήνον. — Θερμότατα; ευχαριστία; δι’ ένθερ
μον ύποστήριξιν.

"Ακμωνι. Κάϊρον. — Δεν γνωρίζομεν διατί σχετίζετε την 
δημοσίευσιν ένό: ποιήματος μέ τήν συνδρομήν. Δέν άνηκ.ομεν 
εί; τήν τάξιν τών κερδοσκοπικών εκείνοι-, περιοδικών ατινα 
δημοσιεύουσιν ο,τι τύχη χάριν τής αποκτήσει»; έ·ο; η δυο 
συνδρομητών. Έάν τό ποίημα εινε καλόν, τό δημοσιεύομε·., 
χωρι; νά μάς παρακαλέσητε' εάν όχι, και χιλίου; συνδρομη
τή; αν έγνράψητε, ή χάρι; αυτή δέν σάς γίνεται. Τοιαύτη. 
έχομε-, αρχήν και Οά τήν τηρήσωμε., Έαν επρόκειτο δια ρε
κλάμα·. καταστήματος, "σως. Άλλά,δ ά ποίημα,πρό; θεοϋ I...

^ΜΕΤ’^ΟΛΙΓΑΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
mom EIS ΜΕΓΑ zm

ΕΠΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΧΑΡΤΟΥ

©ά «ωλήται είς τά βιέλλιο,πωλετα αντί 
δο, 4 Οί προπληρΟλνοντες ιιένοι Ιου
λίου συνδοοίΐιιται την λαιιβάνουν δο>- 
ρεάν άπό τά γοαψεϊά μας.

"Odoi επιθυμούν νά έχουν την μεγά- 
λην φωτοτυπίαν η τις εύρίσκεται ύπό 
τά πιεστήρια δέον δπως <ίηεύ<ίω<5ι καί 
■π2νηοώ<ίω<άι τήν συνδρομήν των.

’Αγγέλλονται βιβλία και περιοδικά 
δσων ιιθελεν άποσταλΰ τή Διευθύνσει 

άντί τύπον.

Διά πάσαν οίανδήποτε πληρωμήν ποός 
τήν «Πινακοθήκην- δέον vet προοάγηται 
τώ πληοόίνοντι άπόδειξις <|>έρουσα τήν 
σψραγΐδα τοϋ Περιοδικού, έντυπον αύ- 
ξοντα αριθμόν καί τήν ύ.πογραψήν τοϋ Δι- 
ευθυντοΰ,άλλως ή πληρωμή είνε άκυρος.

“ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,
-ι 90-1

"Εκτακτον τεύχος -ι:·.ί-/ζ; Ε»θ Φωτοτυ
πίας ζσί τσιγκογραφίας τί»·, έ;γω·, τή:
Κ7./.λ'.τ=χυ'./.ή: ΈκΟέσεω; των 'Ρ'-λστίχνων, μετ 
άρσεων ζα./.'λ'.τϊχν’.ζών, συνεργασία τών κ. κ. 
Κλ. Ραγκαβή, Τ Άμπελά. Καλλιόπης 
Κεχαγιά, Δ. Γρ. Καμπούρογλου. Άλ- Φι- 
λαδελψέως. Δ- I- Καλογεοοπούλου, Σ. 
Μαρτζώκη. Γ. Πώπ. Ζ IΙαπαντωνίου,Τ- 
Μωοαϊτίνη, Α. Καοκαβίτσα. Γ- Στοατήγη.

'Ολίγα αντίτυπα ύπ:/.ε·.φ6=ντα πωλ,ίϋντα·. 
εί: τά γραφεία τή: « I Ι·.ναζ:0ή/.η:« αντί cc. 4 
έ’ζαστ:·,. Έν τώ έξωτεί’.ζώ ή τιμή εί; χρυσόν, 
π::πλη:ωτεα. Δ·.ά τ:ύ: συνσ::μητά: τή: «II’.- 
να.κοΟήκη:» /ιογο»- ο:. 3-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Θ. ΙΣΣΑΡΙΣ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΤΑΤΟΝ ΤΩΝ 
SEMOIM TQN ΑΘΗΜ»

ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΤ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

SPLENDID
Έάτιατόμιον τοΰ αΐ’τοϋ ξενοδοχείου. 

ΜέγιΟται αί'θουσαι ήλεκτροΦύίτιστοι.

Μουάικη τρις τής έβδομάδος, έξ άρι

στών μουσικών άπαρτιζομένη

Τό κέντρον ξένων περιηγητών.

Δίδονται οικογενειακά γεύματα-
SOliper μετέι τό τέλος τών θεατρικών 

παοαΰτάσεων.L·

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ
AT ΛΑΤΦ

ΓΕΟΡΓΙΟΤ ZABCPITOY
ΟΑΟΣ ΕΡΜΟΥ—ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΝΤΑΓΝΑΤΟΖ

Τό έλκνότικώτεοον κέντρον άνα- 

ϋυνής ‘11 γενικίι Ουνάντη<ίις τών πε
ριπατητών- Άπειοία ειδών ζαχαροπλα
στικής Ή ίδιοτροπωτέοα άπαίτησις πλη- 

ροϋται έν τώ ζαχαοοπλαο'τείω Αϊ-Λάΐ<^.
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ΓΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ 

ΕΠΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΙΣΤΩΤΙΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΚΩ 3 =)ο ΕΙΣ ΙΙΡΩΤΗΝ ΖΗΤΗΣΙΝ, 

3i)2c)c ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6 ΜΗΝΩΝ, 4 ο)σ ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1 ΕΤΟΥΣ.

.-> ΔΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ

Διά τάς είς χρυσόν καταθέσεις ό αύτάς πληρώνεται τόκος.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ
διά τόν εργατικόν κόσμον

ΘΗΖΣ ΑΥΡΟΦΥΑΑΚΙΟΝ
πρός άσ^αλη Φύλαξιν κοσμημάτων, χρεωγράφων, πολυτίμων αντικειμένων- 

Γενικός Διευθυντής: I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

Ή Τράπεζα Αθηνών ώς έμφαινεται έκ τίϊς άρτι έκδοθείσης « Έπετιιοίδος» 
είνε κατάστημα μέ έξοχα έχέγγυα ασφαλείας και προόδου-

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΠΟΥΣΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑ ΙΣ· 3-4—'Οδός‘Αγίου Μάρκου — 34

ΟΠΙΣΘΕΝ χρύςοςπνλαιωτιςςης 

Τό μόνον ειδι
κόν κατάστημα 
τό όποιον έχει 
π'λουτισθτ, μέ ό
λα τά είδη τής 
ζωγραφικής ήτοι 
χοώματα ελαιο
γραφίας καί ύδα- 
τογ^αφίας, βερ
νίκια, πινέλα, 
μουσαμάδες, τε
λάρα, παλέτας, 
οκρίβαντας, κα
σετίνας, ανδρεί
κελά*, σχέδια 
χρωμολιΟογρα- 
φημένα δι αντι- 
γεαοήν, χάρ

του ζωγραφικής 
κτλ. Pastel.

Μηχαναί διά 
πυρογραφίαν καί. 
όλα τά. εξαρτή
ματα αυτών , 
σχέδια καί διά
φορα ξύλινα έ
πιπλα διά πυ
ρογραφίαν, δλα 
τά εΐδη τής bar- 
botine ώ; καί 
διάφορα πήλινα 
δοχεία διά bar- 
botine.

’Ολα τά είδη 
διά Pholomi- 
niature.ΧΡΩΜΑΤΑ, ΛΙΝΕΛΑΙΑ. ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΠΙΝΕΛΑ ΔΙ’ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ

ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΗ Κ ΟΡΝ I ΖΟΠ Ο I I Α Σ
ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ RIPOLIN
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