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Ό Κρητικός πΟλχτχΟμός. — ‘Ητοι τα εξαγόμενα τών 
if Κρήτη Ανασχαφών ύπδ Σ. Ξανθουδίδου, 
εφόρου αρχαιοτήτων έν Κρήτη.

Πανελλήνιον .λεύκωμά. — ‘Αγγέλλεται ύπό τοΰ κ- 
- Σαββίδου ft ΐκδοσις Λευκώματος Ιχ 320 σελί

δων μετ' εικόνων, θα περιέχα στατιστικός μελετάς 
χαί φιλολογικήν ύλην.

Guide it Γ usage des artistes, par H.Ma- 
lib ran. Πρόλογος υπό E. Deterille, Φρ. 12.

Elements d’ ar c h i Itciure m o d e r n e 
par H. Sauvgge et Sarazin. Album 
μετά 24 πινάκων.

Τά πρώτα βήματα — ΕΙς τήν σειράν τής -Παιδικής 
Βιβλιοθήκης»-τοΰ Συλλόγου πρδς Λυλδοσιν ωφελί
μων βιβλίων ίξεδά&η, μετά τά «Παραμύθια τοϋ 
‘Ανδερσεν» και τον -Γΐρον τής’ Οικίας», τρίτον βι· 
βλίεν : -Τά Πρώια Βήματα· τον κ. Πολέμή- Τδ 
βιβλίον αυτό Αποτελούν κομψόν τόμον είκονογρά- 
φημέιον, περιέχει 53 δλως νέα μφήματα,-προω- 
ριομένα πρδς ήνάγνωσιν και Απαγγελίαν δι" οικογέ
νειας και σχολεία. Πωλείται χαρτόδεναν δρ. 1,50 
και χρυσόδετον ίρ 2,50.

Κάντ- Κριτικής τού άδόλρν λήγι^οϋ. — Μέ·. 
ρος πρώτο. Μετάφρασμα I". Μαρκέτή καί Α. 
Π άλλ η. Εινε μία μετάβροσις εΐ; γλώσσαν ύπερ
μαλλιαρήν καί χυδαίαν, ήτις άν εΐς τήν ποίησιν εΐνε 
άποκρονστέα,δύναται τις νά φαντασθή πόσον κωμική 
αλλά και Ανεπαρκής εΐνε, προκειμένσυ περί έπιοτη- 
μο> ικών έργων και δή φιλολογικών, Οί κ. κ. μετά 
βραστοί καιήντηοαν τήν κριτικήν τοϋ άδολου λογι
σμού τοΰ Κάντιου, κριτικήν τον δόλιου λογισμού

-=· ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ·=-

Περιέργφ. — Εΐνε και ή ονοματοθεσία τών ’Αθηναϊ
κών οδών Απδ τά αΙώνια παράξενα.Ή κεντρικωτερα 
όδδς τά δνομάζεται άκατανοήτως όδδς Σταδίου καί δχι 
λ· χ. οδός "Αγίας Σοφίας ή Κωνσταντίνου Παλαιγλόγου, 
τοΰ όποιου τό ονομα φέρει σήμερον απόκεντρος και στε
νός δρομίσκος.

Συνδρομητή Σ. — Αυτό τδ σύστημά τών μηύιαίών 
δόσεων τής συνδρομής δέν δυνάμεθα νά παροβφχθώμεν, 
Απ' εναντίας σκεπτόμεθα νά καταργήσωμεν κα· τήν έξά- 
μηνον συνδρομήν. Πολλή σας ή αφέλεια νά μας σννΐστάτε ' 
νά μιμηθαμεν ίν Άλλο περιοδικόν, τδ.-βπρϊον, δέχεται, 
συνδρομητής μέ τον μήνα ή μέ τήν εβδομάδα. "Αλλά 
τοιούτου είδους μέτρα δέν σας υπενθυμίζουν τήν «ορι
στικήν διάλυσιν ;·

Νεωτέριστή. — Jia νά λάβετε Ιδέαν πόσον προώδεν 
οεν ό κόσμος, άρκεΐ νά μάθετε ΰτι είς μίαν Άμερικανι 
κή>- πόλιν είς εή>· Ανώτερου δημοτικήν σχολήν ήτο έν 
άγαλμα αντίτυπον τοΰ Αρχαίου Διοκοβόλον Εΐς δημοτι
κός σύμβουλος έπρότεινε όπως χάριν τής ηθικής ενδύσωσι 
τδ άγαλμα μέ. . ■ περισκελΐδαςι

Καλλιτέχνη. — ‘Οσον . Αφορφ. διά τά έργα τον κ. 
Recouvreur δύνασθε ν' άπευθυνθήτε τφ Ιδίφ x Adrien 
Recouvreui* iCommercy Meuse*Fiance). Σας συνιστώ· 
μεν και τά έξής χρησιμωτατα έργα- 1) Thiorio scienti·

καί π ο ρα λ ο γι σμ ο ΰ μέ τδ λεκιιτίόν ιδίωμα τής 
μεταβράοεως των.

" Πρόήν.Οπος ·. — ‘Βρξατο έκδιδομένη ύπδ τής 24 
Νοεμβρίου εν Πειραιεϊ εξοοέλιδος έφημερίς ύπδ τοϋ 
κ. Χρηστοφή διευθύνόυτος τοϋ' κ. Πα'παμα- 
νώλη. "Ο «Πρόσκοπος· θσ εκδίδεται τρις τής έβδο- 
μάδος.

Πινδάρου Έπίνικοι.— Ό κ. Στ Βάλβης εΐς τών 
μάλλον ενσυνειδήτων μελετητών τον Αρχαίου πνευ
ματικοί) κόσμου, αληθή υπηρεσίαν προσφέρει είς τά 
νεοελληνικά γράμματα διά τής μεταγραφής τών Πιν- 
δαρικών ύμνων είς τήν νέαν Έλληνίδα φωνήν. Ό 
κ. Βάλβης πολύ δρθώς δνομάζει ούχί μετάφρασιν 
τών τβδών αλλά μεταγραφήν, άφοΰ ή "Ελληνική 
γλώσσα εΐνε μία και ή αυτή- "Η μεταγραφή έγένετο 
εΐς Αγνήν καθαρεύουσαν — <5 κ- . Βάλβης εΐνε κεκη- 
ρυγμένσς κατά τής διακωμφ&ήσέίος τών όρχιύ'ών 
έργων διά τών Ψυχαρικών φρενοπαθειών — έμμέ- 
τρως καί δμοιοκαταλήκτως 'Αποδίδει ό κ, Βάλβης 
πιστώς και γλαφυρώς τούς ύτερόχεύς στίχους τον 
Πινδάρου· διά τής έκδόσεως ταύτης δύναται τις 
εν γίνει ν" Αντιληφθή δλον τδ ύψιπετές μεγαλεΐον 
αυτών. Τών ύμνων προτάσσει προλεγόμενα περί 
γλώασης, μειά πολλής δυνάμεως καί αλήθειας γε- 
γραμμένα. Άποδεικνύει γνώμας τον κ Βερναρ· 
δάκη εσφαλμένος, επιτίθεται δέ δριμύς κατά τών 
μαλλιαρών, ούς έξελληνίζων Αποκαλεϊ τριχω
τούς',. Τδ βιβλίον έκ σελ. 350 απαρτιζόμενον, έξέ- 
δωκεν ή ίν Άθήναις Επιστημονική ‘Εταιρεία, 
άφιιροϊται δέ εις τόν κ. Κόντον.

Revue du Bien. Τεύχος Νοεμβρίου 1904. Δη 
μοσιεύει άρθρα περί τοΰ "Ισπανού ζωγράφον Men
dez μετ' είκόνων έργων τον κα'ι τής γλνπτρίας 
Vivet Faravel.

gue des oouleurs τοΰ N Rood , ί) Principes scienli· 
fique .des Beaux Aits de I’OjUque el la Peinlure 
ύπδ E. Bruche (a'. μέρος) καί H Hrltnho'lz (τδ β'.) 
καθηγητών Πανεπιστημίου. 3) Du Des-in el de la Cvu- 
leui ύπό Bracquemond.

Πρακτικΰ. — "Εργάζονται Αλλαχού καί δέν άερολο- 
γοΐν. "Εσχάτως μάλιστα Εγινε διαγωνισμός καλλιτεχνικός 
διά τήν φιλοτέχνηοιν ίμβλήματος τής Προστατευτικής 
τών Ζώων Εταιρείας. Είς έν έξ άύτ'ών είκονίζετο πάι- 
δίσκη 'δίδουσα τροφήν είς ίππον, είς άλλο ή Φιλανθρωπία 
άνεχαίτιζε ενα άγριον καρραγωγέα, είς άλλο διάφορα 
ζωα: γαλή, κύων, όνος ΐστανται περίλυπα πέριξ θα'όντος 
εκ τής κοπώσεεος ίππου, αλλΕ τό έκφραστικώτερον ήτο 
τδ παριστάνον τόν άνθρωπον θραύοντα είς δύο το μα· 
οτίγιον.

’.ΑγγέΛλονται βιβλία, <ον άντίτνπον Efts- 

Λεν άποοταλή Διευ&ύνσει.
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ΤΟΥΦΕΚΙ

* ΝΕΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ *

ΨΗΛΑ είς τδν γηραιόν, τόν 

μελαψόν τοίχον,είς το μέ

σον, αναπαύεται μοναδι
κόν στόλισμα τον οίκίσκου, 
ενα τουφέκι. ’/ΙντΙ δά

φνης, ή όποία δέν υπάρ
χει είς τό χαιρίον, ή αρά

χνη άποπειράται άπό και

ρόν εις καιρόν νά ύφάνη 
Ιστόν, τον όποιον τά ίερό- 

σνλον εργον Ανακόπτει έν οόρω&ρον.
Τό τονφέκι αύτό εχει την Ιστορίαν τον Ιστο

ρίαν γεμάτην άπό αίμα, άπό βροντές, άπό δά
φνες. Ό Γέρω Ζήρας τό είχε Αχώριστη συν

τροφιά επτά ολόκληρα χρόνια. 'Αφ’ δτου Ιξεδι- 
πλώϋη καί έκυμάτιοεν εις την Αγίαν Λαύραν 

ή σημαία τής έπαναστάσεως, δέν έπαυσε νά όμι· 
λή την φλογέράν γλώσσαν τον ϋανάτον. Εις τάς 

χεΐράς τον έΰριάμβευε' διότι ό γέρω-Ζήρας ήτο 
ατρόμητος πολεμιστής και εμπειρότατος. Τώρα, 

τό τονφέκι, νπερήφανον Ακόμη διότι τό ε&ά- 
πενσεν ή πνοή τής ίλεν&ερίας, άλλά και περί- 
λνπον ώσάν νά οίκτείρη τά σημερινά χρόνια, 

στέκει κρεμασμένον έπάνω είς τόν τοίχον, εις 
τήν αύτήν πάντοτε ύέσιν, σκονισμένον' τό καρ
φί ποΰ τό κρατά εχει σκουριάση πλειά' κάνεις 

δέν τολμμ νά τό έγγίση, μήπως τό βεβήλωσή. 
Μένει έκεϊ ά&ικιον, ώς μία Ιερά ένύλύμησις μιάς 

μπαρουτοκαμένης εποχής, ώς εν κενοτάφων μιάς 
τιτανομαχίας, μία προσωποποίησις τον ήρωος 

πον κάνεις δέν ήξεύρει πον είναι Καμένος. Γιατί 
δέν έπρόφϋασε νά χαιρετήση έλεύϋερη τήν πα

τρίδα' εις μίαν άπό τάς τελενταίας μάχας έπεσεν 

μαχόμενος, άλλ’ έπεσε χαμόγελών, διότι είδε 

νά πέρνη ό ψυχογυιός τον ιό τονφέκι μισογε- 
μάτΟ άπό τά χεριά τον. τήν ώρα τοΰ έφευγε 
άπό τά πλατεία τον στήϋη ή ύστατη πνοή. Καί 

άπό τότε τδ τονφέκι μένει τό μόνο—μά χρειά

ζεται και άλλο; — κειμήλιο τής οίκογενείτς — 
σύμβολον τιμής και δόξης.

“Ω, Ιάν εΐχε Λαλά τό τονφέκι αύτό, τί δέν 

18ο 

ύά διηγείτο.'.·. Πόσους ηρωισμούς, ποιαν αυ

ταπάρνησή·, ποιους ύλριάμβους, ποίας καταστρο· 
φάς I θά ήδύνατο αύτό και μόνον ολόκληρον 
τήν γενεάν μας νά ηλέκτριση, νά τήν ζωντα- 

νέψη Αλλά είναι άλαλον, άψυχον, δπως ε’ιναι 

άψυχα και τά σώματα εκείνα πον μιά φορά ήσαν 
“Ολυμιτοι.

Ο "γγονος Ζήρας, είνε ενα παιδί εργατικό, 

καλοκαμωμένο. μέ μιά καρδιά διαμαντένία.

Διασώζει έν τούτοις εις τά στή&η σπέρματα 
ήρωϊσμοΰ, φλόγα φιλοπατρίας αί πατρικοί 

παραδόσεις δέν άπέϋανον έντός τον ζώσιν άκοί- 

μητοι, άναμένονσαι τήν στιγμήν τής έκρήξεως. 
Καί δσφ άντικρύζει τό τονφέκι, μισογεμάτο άπδ 
τή δοξασμένη έκείνη έποχή άκόμη, ώοάν νά 

δεικνύη δτι δέν έτελείωσε τδ ίργον. και δσφ τδ 
βλέπει Αδρανές έκεϊ ’ψηλά, δμοιον μέ τους σταυ

ρούς τοϋ νεκροταφείου. αυτό που άπδ βουνό οέ 
βουνό άπδ λαγκάδι σέ λαγκάδι εύηγγελίζετο τήν 

Άνάστασιν τοΰ Γένους, τόσφ θλίβεται καί συ

χνά φεύγει άπό τήν κάμαραν ντροπιασμένος.
Είνε τρία χρόνια παντρεμμένος' παιδιά δέν 

ζκαμεν, άλλά ή γυναίκα του είναι ή ώμορφό- 

τερη τον χωριού' μίαν αυγή ίδω&ήκανε στή 
βρύσι μέ μΐά παράξενη ματιά, ενα βράδυ αρ

παχτήκανε κρυφά, καί άπδ τότε πετά κάνεις δέν 
τους έχώρισε.

Αυτή είνε ή ιστορία του' απλή, ώμορφη, 
ήρεμη.

Αλλά τδ σκουλήκι στά ρόδα ουνή&ως ερ- 
πει, Αναδεύεται. Τδ ευχαριστεί ή μυρωδιά τής 

γαλήνης. Καί τδ σκουλήκι αύτό τής Ατιμίας υπό 
άν&ρωπίνην μορφήν βραδέως άνεπτύχύη δίπλα 

είς τδ τιμημένο σπήτι τοΰ Ζήρα. "Ενα δειλινό 

έπέττρεφε μέ τά έργαλεϊα έπ ώμου άπδ τδ χω

ράφι. Είχε τελείωση ένωρίς έξαιρετικώς έκεϊνο 

τδ Απόγευμα καί επέστρεφε, τραγουδώντας ενα 

τραγούδι τοΰ περασμένου καιρού' Αφού ή μοίρα 
τον τδν ήμπόδιζε νά δημιουργήση και αΰτδς 

Ιστορίαν, εύρισκε κάποιαν άνακούγισιν νά ύμνή 
τουλάχιστον τήν παλαιόν δόξαν. Άλλά τί κε

ραυνός Ανέμενε τήν έπάνοδόν του.' ή Αγαπημένη 

του γυναικούλα στήν Αγκαλιά ενός χωροφύλακα 1 
Ά, ήτο Αδύνατο νά τό πιστέψη. ’Εκείνο τδ 

μαργαριτάρι μέσα στή λάσπη τής Ατιμίας; Ή 
γυναΐκά του! "Α όχι, τά μάτΙα του αυτά ήΰελαν 

βγάλσιμο, ποΰ τδν άπατοΐσαν τόσον πολύ, ώστε 
νά ΰαρρή δτι βλέπει τήν πραγματικότητα. Άλλ’ 

ή Απάτη διελύετο βαϋμηδόν έκρύφ&η πίσω άπδ 

τδ παράθυρο καί είδε έξελισσόμενον τδ ·&έαμα 
τής Απιστίας, είδε νά φιλιούνται δίπλα είς τήν 

συζυγικήν παστάδα. Ένας άφρός λύσσης άνήλ- 
&ε μέχρι τών χειλέων του. “Επνιγε τά στή&η 

του ή έκδίκησις, περιέσφιγγε τδν λαιμόν του 

μία άναρθρος κραυγή τρόμου, τά μάτ’α του 

έξηγριωμένα, ξεπετοϋσαν φλόγες άγανακτήσεως. 
Τους είχεν έκεϊ, ένώπιόν του, τούς Α&λίους πλέ
κοντας τά δίκτυα τής Ατιμίας του. ’Ατιμίας δι

πλής : συζυγικής και πατρικής 'Ορμά είς τήν 

διπλανήν κάμαραν, καί διά πρώτην φοράν είς 
τήι ζωήν του, ξεκρειιά Από τδν τοίχον τδ του

φέκι, τδ τουρκοφάγον τουφέκι.
Τρίζει πένϋιμα τδ γέρικο τουφέκι, σαν νά 

ήσ&άνέέη κάποιον πόνον διότι τό άπέσπων τό
σον άποτόμως, τόσον Ασεβώς άπδ τδ άναπαυ- 

τήριόν του' Λές και βογγοΰσε Και ό άπατη&ε'ς 

σύζυγος νομίζει δτι Ακούει τδ βογγητδ τοΰ του
φεκιού' άλλά έκλαμβάνει τδν γογγυσμόν ώς πα- 

ρόρμησιν μάλλον πρός έκδίκησιν καί τρέχει, έξαλ
λος εις τόν συζυγικόν κοιτώνα, δστις είχε μεταβλη
τή είς έρωτικήν φωλεάν καί προτείνη τό δπλον 

διά νά σκόπευση, νά εξόντωση τους έγκληαα- 

τίας. Άλλά τδν σκοτισμένον, τόν παραπαίονια 

νοΰν του φωτίζει αίφνης μία άκτίς. Εσκέφίλη 
δτι αύιδ ποΰ ύά εκαμνε ήτο Ιεροσυλία. Τδ τί- 

μιον έκεϊνο δπλον, ήτο δπλον ιεράς Ιλενθερίας' 

δέν ήρμοζε νά γίνη δπλον έκδικήσεως μιάς τα
πεινής όρμής. νάτό έβάπτιζε είς τδ αίμα μοιχα- 
λΐδος. Α οχι, ποτέ' &ά ήτο στίγμα' καλλίτερα 

νά τό συνέτριβε. θά ήτο Ατιμία, χειροτέρα έκεϊ 

νης ποΰ έξετυλίσσετο πρό τών δμμάτων του, 
έάν τδ δπλον έπάνω είς τδ όποιον ξεψύχησε ό 

γέρα'.-καπετάνιος έ&ιγε τάς άτιμους εκείνος σάρ
κας. Τδ τουφέκι αύτό, τό γέρικο, ιό ξεβαμένο, 

τό σιωπηλό, είχεν έκτελέση τόν προορισμοί· του. 
ΤΗτο άνάμνησις καί τίποτε περισσότερον.

"Ολαι αύταί αί σκέψεις άστραπιαίως διήλϋον 

άπδ τδν νοΰν του. Καί Ινφ οί ένοχοι έτρέποντο 
είς έπαίοχυντον φυγήν, αύτδς τούς έγύρισε τά 

νώτα, συντετριμμένος, μέ τδ τουφέκι είς τά 

χίρια—τήν μόνην τιμήν, ποΰ τοΰ άπέμενε—. 
Τό έκρέμασε στό σκουριασμένο καρφί του, καί 

ώσάν νά ήτο έμπροσ&εν εικονοστασίου,έπεσε στά 

γόνατα, έγυρε βαρύ τό κεφάλι στάς παλάμας του 
καί έκλαψε. εκλαψε μέ δάκρυα βγαλμένα άπδ τή 

καρδιά, τήν άπειρη δυστυχία του. Καί ίκλαιε, 

ένώ μέσα στό νοΰ του έπερνοΰσε λειψανωμένη 

μία γιγαντιαία σκιά ευγνωμονούσα, ή σκιά τοϋ 

πάππου του ....

Δ I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟτΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΠΑΥΛΟΣ ΦΡΟΝΤΙΝΗΣ
V νν V ν ν·ν VVYVVVVY

τς τή Σκάλα, τοΰ Μιλάνου πρό
κειται νά δοΟή, &να νέο μελό
δραμα, Elsie. Ό συνθέτης του, 
δέν είνε τόσο γνωστός στήν 
'Ελλάδα, όσο ό Μασκάνης, ό 
Λεονκαβάλλος καί ό Πουτσί- 
νης, άλλ’ άν έξετάόουμε βα

θύτερα θά ϊδοϋμε ότι ό μουσικός, στον όποιο 
ό Bieordi έχει άναθέσει αύτό τό μελόδραμα είνε 
πλέον γνήσιος καί πλέον άληθινός άπό τούς 
μουόικούς πον Αναφέρουμε.

Ό Bicor.ii, ό όποιος Αναλαμβάνει αύτό τό με
λόδραμα. γνωρίζει τή μεγάλην Αξία τοΰ Φρον- 
τίνη, όπως εΐχε υποστηρίξει τή μεγαλοφυία τοϋ 
Βέρδη ό μακαρίτης πατέρας του. Δέ λείπουν 
άπό την ’Ιταλία οί μεγαλοφυίες, καθώς δέ λεί
πουν οΐ έκδόται οί όποιοι Αναλαμβάνουν τά έρ
γα έκεΐνα,μαζύ μέ τά όποια τρέχουν κι’ αύτοί 
στήν Αθανασία

Και ποιος δέν εύγνωμονεΐ τό γέροντα Bieordi 
γιά την ύπηρεσία, τήν οποία έπρόσφερε σ’ όλό- 
κληρη τήν ύφήλιο μέτήν ένθάρρυνόι ποΰ δδο- 
σε στό Βέρδη ; Καί ποιος δέν συγκινεϊται δταν 
δκεφθμ δτι ό μεγαλοφυής μουσικός δέν Λθέλησε 
ποτέ ν’ άφήσμ τόν έκδότιι έκεϊνο, στον όποιο 
έχρεωάτοΰσε τίιν αύγή τής δόξης του, τήν Α
φετηρία του μεγαλείου του ;

Ο υιός αύτοΰ τοϋ έκδότη, ό ‘Ιούλιος Ρικόρδη 
είνε έκεΐνος, ό όποιος Αναλαμβάνει αύτό τό με
λόδραμα. Δέν εΐνα μόνο έκδότης ό Ricordi, είνε 
καί μεγάλος πατριώτης, ό όποιος άγαπα τή 
μουσική τής μεγάλης ιταλικής πατρίδος, θέλει 
σ’ αύτή ν άκούμ τούς Ιταλικούς ήχους, θέλει 
νά ένθαρρύνμ τά τέκνα έκεΐνα τής Ιταλίας στά 
όποια έχουν μεταύοθή τα άτομα τών προγόνων, 
ό μεγάλος ιταλικός άταβιόμός, οί φθόγγοι τών 
μεγάλων διδασκάλων, οί όποιοι γενναιόδωρα έ- 
σκόρπισαν στήν Εύρώπη ποταμούς Από μελφδία 
καί εές δυσαρμονίες έκεΐνες, ή όποιες στήν 'Ι
ταλία έχουν Αντιπροσωπεύσει τό ώραιο, στή 
Γερμανία τή φιλοσοφική σκέψι καί στή Γαλλία 
τό πνεύμα καί τή χάρι τοΰ λαού έκείνου, ό ό
ποιος έγεινε δήμιος νιά νά γένη δημιουργός τής 
έλευθερίας δλου τοϋ κόσμου.

Ό Bieordi είδε δτι ή άλυσσοσ, ή όποία ένώνει 
τήν ιταλικήν ιδέα, μέ τή μουσική αύτών τών 
τελευταίων διακόπτεται καί έόκέφθη νά σταμα
τήσει αύτή τήν όρμή καί νά Αντιτάξμ σ' αύτή 
τό ιταλικό πνεύμα, τήν ιταλική έξέλιξι,ή όποία 
σήμερα παρουσιάζεται Ατό Φροντίνη μ’ δλη τή 
ζωή τής μουσικής έκείνης, ή όποία ύπήρξε ή 
βασίλισσα όλου τοΰ κόσμου.

Τά νόθα τέκνα ένός έκφύλου αίώνος Ας παρα-
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μερίσουν γιά μ ' άκουσθμ Λ Ιταλική φωνή. ή φω
νή έκείνη, ή όποία είχε συγκινήδει τούς μεγά
λους μας προγόνους. καί τούς είχε όδηγήόει 
στά πεδία της ράχης, οί Αχοί έκεϊνοι με τούς 
οποίους ό Δάντης άνοιξε τάς Ούρας τού παρα
δείσου. καί ό Μιχαήλ "Αγγελος έρούθμιζε τούς 
κτύπους τής σμίλης του, Λ αρμονία έκείνη πού 
ό Πετράρχης έάκόρπισε στά άονέττα του καί δ 
Ραφαήλος άτές Παναγίες του.

’Εκείνοι οί όποιοι είχαν έλαφρή τή σκέψι, τήν 
έποχή τοΰ Ροσσίνη καί Βελλίνη, έχλεύαζαν τήν 
παλαιέ μουσική καί άνυψόνοντο μέ τό μεγαλείο 
τοϋ ένός καί άναλύοντο είς δάκρυα μέ τήν περί · 
πάθεια τοΰ άλλου, καί όμως άπό τούς ήχους τών 
δύο αυτών περνςί ή νότα τοΰ Cimarosa, τοΰ Pae- 
siello, τοϋ Pergolese, ή όποία άπορρέει άπό τή 
μουδική έκείνη μέ τήν όποία ό Casella είχε ντύ
σει τήν ποίηάι τοΰ Δάντη. Ή μεγάλη όύνδεσις 
τοΰ Ροσσίνη καί τοΰ Βελλίνη είχε άρχίσει τή 
δράσίτιις ή σύνθεάις τού ένός καί τοΰ άλλου 
άναλύεται. συγχωνεύεται ότό Δονιζέττη, άτό 
Μερκαδάντε, στόν Πονκιέλλη, στόν Πετρέλλα, 
καί λαβαίνει νέα δύναμι καί γένεται πάλι σύν- 
θεόις άτό Βέρδη. Τό έπος τοΰ Ροσσίνη γίνεται 
δράμα καί ή έλεγεία τοΰ Βελλίνη χρησιμεύει 
στό Βέρδη διά νά εισχωρήσει δτή ψυχή καί νά 
κινήάμ τά έλατήριά της γιά νά ξεσπάσουν οι 
σπαρακτικοί ήχοι άτό Rigoletto, στήν Traviala, 
στό ΒκΙΙο in mascbera, Ό Βέρδας περισσότερο άπό 
κάθε άλλο μουσικό έχει Ακολουθήσει βήμα πρός 
βήμα τόν αίώνά του καί ικανοποιήσει δλες τές 
άπαιτήσεις της έποχής του. Έγερμάνιδε, δηλα
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δή έδόάε ότήν ιταλική μουσική κάτι τό όποιο 
τής έλειπε, όπως ό Mozart στή γερμανική άπό 
τήν ιταλική, άλλά κι’ ό ένας καί ό άλλος έμει
ναν γνήσιοι καί μεγάλοι άντιπρόσωποι τής πα· 
τρίδος των

Ό μεγάλος νοΰς δέν έννοεΐ τί έχει νά πμ μί- 
μηόις πέρνει άπό τή φύσι τήν ποοόωποιημένη 
δ,τι είνε σύμφωνο μέ τήν ιδιοσυγκρασία του, καί 
τοΰ δίνει τή σφραγίδα του.

Οί τρακόάιο.ι καί πλέον στίχοι, τούς όποιους 
ό Δάντης έπηρε άπό τό Βιργίλιο, Ανήκουν άπο- 
κλειστικώς στό Γιόελλΐνο άν καί τούς έγραψε ύ 
ποιητής της Μάντοδας μ' δλη έκείνη τήν περι- 
πάθεια τής χριστιανικής ψυχής του. Τόόον αύ· 
τοί οί στίχοι αρμόζουν στό Δάντη. ποΰ ό άνα- 
χρονισμός έδώ θά είχε τήν θέάιν του- "Ο,τι έπή- 
ρε ό Ροσσίνης, ό ,Βελλίνιις. ό Βέρδης, είνε άπο- 
κλειότικώς δικό τους· δτι πέρνουν αύτοί οί τ3· 
λευταΐοι μουσικοί είνε ξένο καί δχι μόνο αύτό, 
άλλά κ’ έκεΐνο, τό όποιο φαίνεται πώς δέν έπη- 
ραν άπό κανένα. Ό Μαάκάνης εινε έκεΐνος, ό 
όποιος έν μέρει έχει έννοήάμ τάς άπαιτήσεις 
τιΐς έποχής του. Ή ποίηάι, ή όποία δίνει τό 
σύνθημα, έζήτησε τήν άπλότητα καί ό Μαάκά- 
νιις μέσα στά πεδία τής μουσικής τοΰ Βελλίνη 
έτρεξε νά βρμ κάτι, τό όποιο αύτός ό τελευταίος 
έζωογόνηάε χωρίς νά καλλιεργήάμ. Ένας σπό
ρος έδωσε τή ζωή δτήν Cavalleria Ilusticana κι’δχι 
σέ άλλο του μελόδραμα.

Ό Βελλίνιις είνε ή έξέλιξις τοΰ Pergolese, είνε 
τό τέκνο ένός motive τοΰ Ροσσίνη, ό Φροντίνης 
είνε ή έξέλιξις τ^ΰ μεγάλου του συμπολίτη· ή 
θαυμάσιες Μίλωδίες τοΰ Φροντίνη φωνάζουν τήν 
καταγωγή τους, μας δείχνουν τήν πρωτοτυπία 
τους, άκοϋμε σ’ αύτές τό αίσθημα έκεΐνο, τό 
όποιο στό Βέρδη γίνεται σφοδρότατο ’πάθος, 
άλλά στό Φροντίνη Ακολουθεί τήν τακτική του 
έξέλιξι, πλουτισμένο μέ μία τέχνη άγνωστη στήν 
έποχή έκείνη.

Μερικές άπό τές Μελωδίες τοΰ Φροντίνη εύτύ- 
χησα ν'Ακούσω. Ό έξοχος συνθέτης αυτών έν- 
θουάιασμένος μέ τήν ιδιοφυία τής γνωστοτάτης 
μουσικού καί ποιητρίας Δος ’Ελένης Σ. Λάμαρη, 
έστειλε σ’ αύτή μερικά του μουσικά τεμάχια. 
Ή έμπνευάμένη αύτή νέα μέ τήν όλάργυρη φω
νή της έλαδε τήν ευγένεια νά πλημμυρίσμ τήν 
ψυχή μου με τές μελφδίες έκεϊνες, ποΰ έδοάαν 
άτό Φροντίνη τήν Αθανασία, τόσα παράσημα, 
τόσες τιμές, καί άνάγκασαν τόν Αδυσώπητο 
έκεΐνο μουσικό κριτικό, μέ τή μακρυά του κόμη, 
τό θαυμαστή τοΰ Βάγνερ. τό Filippo Filippo, τό 
τό ένα άπό τά τρία ί- ίοΓηιίάβόϊΙί,δπωςοί ’Ιταλοί 
είχαν άποκαλέσει αύτόν.τόν Ferrari καί τόν For
tis, νά παραδεχθμ δτι ό Φροντίνηςβείνε έφάμιλ- 
λος τοΰ μεγάλου Tosti καί σέ πολλά σημεία τόν 
ύπερτερεΐ.

Δέν πρόκειται γιά άπλές μελφδίες· έδώ Λ με- 
λφδία δέν άποπνίγει τήν’άρμονία- ύπάρχει τό 
μέτρο, μέ τό όποιο μόνο ό μεγάλος ήμπορεΐ νά 
κανονίόμ δνα έργο τέχνης. Ό Ροσσίνης μέ τόν 
TancreJi έκαμε τούς μελωδικούς καί άρμονικοϋς 
έκείνους συνδυασμούς καί έδοσε στό ιταλικό

εΚΘΕΣΙΣ ΑΓ. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ

* ΞΕΝΟΙ ΛΟΓΙΟΙ *μελόδραμα τό μέτρο έκεΐνο, γιά τό όποιο ότή 
γαλλική μητρόπολι είχε γεννηθή ή μεγάλη έκεί
νη πάλη στήν όποία ένικήθη ό Piccini χωρίς νά 
νικήάμ ό Gluck. «Τό σχέδιο τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου 
καί ό χρωματισμός τοΰ Τιτάιάνου μ’ έκαμαν ζω
γράφο·· είχε χαράξει ό Tintoretto έπάνω άπό τή 
θύρα τοΰ έργαάττ ρίου του. Καί αύτοί οί συν
δυασμοί έκαμαν τό Βελλίνη μεγάλο, τόν Δονι
ζέττη, ό όποιος άτή Lucia δ,τι έπήρε άπό τούς 
άλλους κατώρθωσε νά συνδυάσμ καί άποτε- 
λέσμ ένα ΰφος δλως δικό του, τόν έκλεκτικό 
Βέρδη καί τέλος τόν Φροντίνη, ό όποιος στά ώ· 
ραιότάτα μελόόραματά του Ν e 11 a, Μ a I i a, Fal- 
conier·, τά όποια έθαυμάσθησαν άπό τούς έκλε- 
κτούς, στά Αμίμητα Σικελικά θάματα, καθώς 
άτές θείες αύτοΰ μελφδίες, κατώρθωσε νά 
κάμη τούς μεγάλους συνδυασμούς τών προκα- 
τόχων του.

Ό μουσικός κόσμος περιμένει τό τελευταίο 
μελόδραμά του Elsie. Ό Φροντίνη άπό αύτό 
τό έργο περιμένει ένα θρίαμβο καί ή ιταλική 
μουσική τή νίκη της.

ΣΤΕΦΑΝΟΙ ΜΑΡΤΖΑΚΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΤΟΥΒΕΡΝΑΤΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ παραγωγή 
τοΰ Δε-Γουβερνάτη ομοιά
ζει με τήν πολύχυμον εκεί
νην φυτικήν βλάστησιν ήτις 
κατακαλύπτει μέγα μέρος 
γης. Είναι μία αναμφισβή
τητη δόξα είς τόν ιταλι
κόν κόσμον τών γραμμά

των, εις έκ τών άνδρών εκείνων οιτινες διαφωτί
ζεσαι τους σπουδαιότερους σταθμούς τής δια
νοητικής σταδιοδρομίας τοΰ έθνους των. Είναι 
ανηρ πολυγραφότατος, πολυμαθής, πολύγλωσ
σος, άριστος φιλολόγος και γραμματολόγος.

Είναι καθηγητής τής σανσκριτικής καί ιτα
λικής φιλολογίας εις τό πανεπιστήμιου τής Ρώ
μης. Έγεννήθη είς τό Τορΐνον κατά τό 1840 
εξ αρχαίας εύγενοϋς οικογένειας έλληνοηπειρω- 
τικής καταγωγής. Έσπούδασε και έταξείδευσε 
πολύ εις τάς ’Ινδίας, είς τήν Ρωσσίαν, είς τήν 
Ιερουσαλήμ καί είς πολλά άλλα μέρη. Διεμόρ- 

φωσε το πνεΰμά του μέσα είς τά βιβλία καί 
είς τάς κοινωνίας.'

Ό Δε-Γουβερνάτης έδημοσίευσε διάφορα δρά
ματα, άλλα σπουδαίαν θέσιν κατέχει ή γραμ
ματολογική του εργασία. Αί γλωσσολογικαί καί 
ιστορικαι μελέται του είναι έργα σοβαρά, μεγά
λης αξίας, Είναι εμβριθής τεχνοκρίτης καί πο-
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λυν.αθής. Έμ.ιμ.ήθη τό ϋφτς τών ίνδών δραμα
τικών ποιητών εις τά δραματικά του ^γχ. μετά 
μεγάλης επιτυχίας.

“Ιδρυσε καί διηύθυνε κατά καιοεύς π:λλά καί 
σπουδαία περιοδικά διά τών όποιων είργάσθη 
μετ’ άκρας επιτυχίας προς διάδεσιν τών ιταλι
κών γραμμάτων, Τώρα προεδρεύει τής Έλλη- 
νολατινικής εταιρείας την οποίαν αυτός ϊδρυσεν 
έν Ρώμη. Σκοπός τής Εταιρίας ταύτης είναι 
νά υποκίνηση τά ηθικά συμφέροντα και ιδεώδη 
τών έλληνιλατινικών φυλών. Κάθε είδος εργα
σίας καί πνευματικής ένεργείας έχει μίαν τιμη
τικήν θέσιν είς τά χρονικά τά όποια έκ δίδει 
κατά δεκαήμερον ή έλληνολατινική αύτη εται
ρία. Διαδίδει τούς σκοπούς, τά έργα, τάς κλασ- 
σικάς μελετάς, τάς ανακαλύψεις. Παρουσιάζει 
ύπό τήν εύγενεστεραν μορφήν τήν κίνησιν τοΰ 
έλληνολατινικοΰ πνεύματος καί ενώνει τάς δια- 
νοητικάς δυνάμεις προς ενα εκπολιτιστικόν σκο
πόν, προς μίαν μ.έλλουσαν άναγίννησιν τών λα
τινικών φυλών. Ή εύγενής αύτη εταιρία δεν δια
τίθεται έχθρικώς πρός τούς πολιτισμούς τοΰ 
Βορρά, τών άλλων φυλών, αλλά μόνον θέλει νά 
συντάξη καί νά συνενώση δλας τάς έλληνολα- 
τινικάς δυνάμεις πρός τά ύψηλότερα ιδεώδη όπως 
καταστήση άρμονικωτέραν καί ζωηφόρον τήν 
καλλιτεχνικήν, φιλολογικήν καί έπιστημ.ονικήν 
εργασίαν. Τό δνειρον τής εταιρίας ταύτης είναι 
νά ιδη τούς λατινικούς λαούς τείνοντας πρός 
ένα νέον καί γόνιμον πολιτισμόν, είς όλους τούς 
ελληνικούς τόπους, οπού ό ελληνικός πολιτι- 
σμ.ός είναι τόσον συνδεδεμένος μέ τόν λατινικόν, 
καί έχει εισχωρήσει καί εχει κυριαρχήσει είς 
τήν Μεσόγειον.

Τό εργον τής εταιρίας είναι ειρηνικόν καί εκ
πολιτιστικόν καί ύποκινεΐ δλας τάς εύγενεΐς εκ
φάνσεις τών έλληνολατινικών ιδανικών, όπως 
διαδώση είς δλον τόν κόσμον τούς πνευματικούς 
σπινθήρας τής φυλής εκείνης, ή όποια ακόμη 
δέν έχει έκφυλισθή, άκόμ.η δέν έχει καταπέσει.

Ό 2 ε-Γουβερνάτης εργάζεται πρός τόν σκο
πόν τούτον. Ή ακούραστος ένεργητικότης τοΰ 
άνδρός τούτου διαφυλάττει δλην τήν ακμήν τής 
σφριγηλής νεοτητος. Τείνει τήν χείρα είς δλους 
τούς ελληνας, είς δλους τούς ίταλούς τούς έχον
τας καρδίαν καί νοΰν δπως συνεργασθοΰν καί 
κατορθώσουν μίαν έλληνολατινικήν άναγίννησιν, 
ένδοξοτέραν,· ένα νέον πολιτισμόν φωτεινότερου 
καί εύεργετικώτερον. Ό κύριος σκοπός του εί
ναι νά συνάθροιση είς έν κέντρον δλας τάς λα- 
τινικάς δυνάμεις, όπως δυνηθώσιν εκεΐθεν νά εκ
λαμψίαν μέ λαμπρότητα, καί ύποκινήσουν μίαν 
ενέργειαν.

■ Η τύχη τών φυλών εκείνων αί όποίαι κατά
γονται εξ Ελλάδος δέν υπήρξε- μέχρι τοΰδε ά^αν 
ευμ.ενής. Διά τούτο τώρα είς μίαν εκπολιτιστι
κήν ένωσιν θά έπιτευχθή ή άνέγερσις τής κοι
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νής αυτής ψυχής τών λαών. Κάθε αιών θά κάμη 
τό έργον του, εργον ειρήνης καί προόδου, διότι 
είς τήν άδελφότητα τών εθνών υπάρχει ή αλη
θής πρόοδος.

Ή έλληνολατινική έταιρία επιδιώκει τήν έν
δοξον άναστύλωσιν ενός λαμ.πρου πολιτισμού καί 
τήν ύποστήριξιν τών φυλετικών τάσεων. Είναι 
έν εύγενές σχέδιον διά τάς ενδόξους παραδόσεις 
τής σοφίας καί τών ιδεωδών τής έλληνολατι- 
νικής φυλής.

Ή πνευματική αυτή ένωσις θ’ απόδειξη τόν 
ευτυχή αρραβώνα τοΰ πνεύματος τών δύο τού
των λαών καί θά επιβεβαίωση πόσον ο πολιτι
σμός αυτών εμορφώθη είς μίαν βαθεϊαν ενότητα 
τύχη?· , . ,

Ή έταιοία αυτή οφείλει νά συμπλεξη ανα- 
λόγως καί άρμονικώς τά έργα καί τά ιδεώδη, 
τάς σπουδάς καί τάς νέας βλέψεις τών έλλη- 
νολατινικών λαών, δπως άνανεωθή εις αυτούς 
ή αύτοσυνείδησις καί άναζωπυρωθή η πιστις εις 
τά προοδευτικά μέσα τά όποια μάς επιδεικνύει 
ή Ιστορία, καί τά όποια μόνον διά τής κοινής 
εργασίας καί τής θελήσεως επιτυγχάνονται.

Μεταξύ Ελλάδος καί ’Ιταλίας υπάρχει συγ
γένεια παλαιά. Τδ αίμα τής λατινικής φυλής 
άνεμίχθη με αίμα ελληνικόν, έτρουσκικον καί 
κατόπιν κελτικόν. Οι Έλληνες τής μεγάλης 
Ελλάδος ζούν είς τήν ’Ιταλίαν καί ό ισχυρός 
λαός τών ελευθέρων καί γενναίων Ελλήνων διά 
τού πνεύματός του ύπήρξε δι’ ένα καιρόν μ-έγας 
φωτοδότης, υποκινητής καί εμ.πνευστης τών 
’Ιταλών.

’Ακόμη καί τώρα ζή ό άγιος σπινθήρ τής τέ
χνης καί ή λατρεία τών ενδόξων αναμνήσεων 
τοΰ έλληνολατινικού πολιτισμού. Τά τέκνα τών 
ενδόξων τούτων φυλών οφείλουν πάντοτε νά σκέ- 
πτωνται καί νά ενθυμούνται τήν παρφχημένην 
δόξαν. Ή Ιταλία ήτις είδε τάς αύγάς τού ελ
ληνικού πολιτισμού καί τής ρωμαϊκής δυνάμεως 
στέλλει τώρα μίαν διάτορον κραυγήν ζωής καί 
άναγεννήσεως πρός τά πνεύματα καί καρδιάς.

Ή κλασική παράδοσις πρέπει νά ζήση είς 
τάς έλληνολατινικάς φυλάς αιτινες πρέπει νά 
υποκινήσουν τόσα ενδιαφέροντα ζητήματα’, Δέν 
είναι πολύ μακρυνή ή ημέρα τοΰ θριάμβου τής 
φυλής ταύτης έν όνόματι τής ειρήνης και τής 
μεγάλης ελευθερίας.

Ό Δε-Γουβερνάτης εργάζεται άνενδότως ύπερ 
τής άναγεννήσεως, τής πνευματικής και ηθικής 
τών έλληνολατινικών φυλών. Έλπίζομεν δτι θά 
διαψεύση τούς κοινωνιολόγους έκείνους οι οποίοι 
πιστεύουν είς τήν άνεπανόρθωτον κατάπτωσιν 
τής λατινικής φυλής καί διατυμπανίζουν μεγα
λοφώνως τάς ένεργείας τών βορείων λαών προση- 
μαίνοντες τόν θάνατον τών φυλών εκείνων, αι 
όποιαι διεκρίθησαν καί έκυριάρχησαν διά τοΰ 
πνεύματος.

Ό Δε-Γουβεονάτης ύπήρξε πάντοτε εργά
της τοΰ καλού καί τοΰ όιραίου. Πολλά καί σπου
δαία είναι τά έργα τοΰ ακαταπόνητου τούτου 
λογίου. Ή γόνιμος διάνοια του καί αί έκτετα- 
μέναι ·) νώσεις του, παρήγαγον ένα πλήθος ποι
κίλων συγγραμμάτων, τά όποια καί απλώς διά 
νά άναφέρωμεν έχομεν ανάγκην μι?.ς στήλης τής 
«Πινακοθήκης». Τό σπουδαιότερον δμως, τό εύγε- 
νέστερον καί τό χαρακτηριστικώτερον έργον.τοΰ 
Δε-Γουβερνάτη είναι ή ιδρυσις τής Έλληνολα- 
τινικής εταιρίας καί ή εκδοσις τών χρονικών“LIGUSTRA CADUNT,,

Et s’il veut savoir pourquei
Ja salle est deserte ?
— Moiitrez-lui la 'ampe etiente 
el la porte ouverte - . .

M. Maeterlinck

ί%»ό κρεβάτι είν* Αδειανό
καί κάποιο περιμένει, 
κάποιο ποϋ τόν ι'κλεζιαν 
οί δικοί κ’ οί ξένοι.

Ποΰχε μέσα στήν καρδιά 
κάποιο μεγάλο πόνο, 
καί στό χώμα κατέβιικε 
διά νά κρΰι|ηι τό φθ<ίν·>.

Διά νά κρύψμ τά βάσανα 
ταΐς τρικυμιαϊσ νά κρύψη, 
τούς στεναγμοΰο, τά δάκρυα του 
καί τά μεγάλη θλίψη.

Καί Αν γυρεύουνε νά ίδοϋν 
τό σώμα Αγαπημένο- 
πέσ τους πώς βρίσκετε ότή γϊί, 
πώς είναι πεθαμένοι

*
ΔΥΟ ΘΑΝΑΤΟΙ

Eti τον Μ. Σιγονρον.

Στήν κορυφήν τήν Ασπιλη 
σβήνετε ό ήλιος κάθε βράδυ 
κι’έχω διά μαύρο σάβανο, 
της νύχτας τ’Αυλό το μαγνάδι.

"Ομοια κι’ή ζήση τοΰ Ανθρώπου 
γρήγορα χάνεται, πεθαίνει, 
κΓ ή καρδιά ποΰ τόν έλάτρευε 
κυλάει ΰτό χώμα συντριμένη.

•

ΤΡΕΛΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

I

’Αντίκρυ άπό την πόρτα σου 
είχαν θαμμένο τ’όνειρό μου, 

τοΰ έλληνολατινικού πολιτισμού. Ε’ς τό έργον 
τούτο περικλείεται δλη ή μεγάλη ψυχή του, ή 
πολυμάθειά του, ή ευγένεια τών αισθημάτων 
του Είναι ένα έργον τό όποιον εδόξασε τό 
δνομ.ά του. Ή ευγενής αυτή έπιχείρησις είναι 
πλήρης ιδεώδους, πλήρης μελέτης ιστορικής καί 
σοφών σκέψεων καί διά τούτο βαδίζει ήδη τήν 
οδόν τής επιτυχίας. Ή σκέψις άγει τόν κόσμον.

Mens agitol molern.

Ζάκυνθος ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΙΓΟΙΡΟΣ

και μές τά στήθη μου έκοιμότουνα 
καί μες τό λογισμό μου.

Καί τάρα δπου τά χρόνια τό ξανάβγαλαν 
άπό τό μνήμα δπου τοϋ είχα στήσιι, 
μές τήνκαρδιάμου,κάτι,κάτι ΑγροίκΐιόΟ, 
κάποιο παληό ρυθμό νά ξαναζήόη

II

θέλω νά κρίιψω μέσα στήν καρδιά, 
τόν Αφάνταστη τοΰ νοΰμου Ανεμοζάλη, 
νά ζητήσω στ’ άπλέρωτα φιλιά 
Λ,τι δέν βρίσκω στή δική σου άγκάλΐι-

Νά ξεχάσω γιά λίγο τά παλι,ά 
βάσανα, ποϋ μοϋ βαραίνουν τό κεφάλι, 
καί νάβρο» στήν Ατέλειωτη χορό 
τήν ηδονή τήν Αϋλη. τή μεγάλη..

"Αν τέτοια μέρα κάποτε Οαρθη, 
άν ξανοίξω κ’ έγώ τήν εϋτυχιάμου, 
στό δρόμο της ζωής μου νά βρεθή.

Καινούριο φώς, θ’ Αότράφτη στη ματιά 
κάθε πόθος μέ μιας θ’ άναότηθή, [μου 
καί θά κτυπζί όλοχαρ’ή καρδιά μου.

ΝεάποΙ.ις ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΑΝΕΛΛΗΣ

Τό ZAniteiov
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

Κ. Βολωνάκη •U πυρπύλ-ησις τής Τουρκικής ναυαρχίδας ϋπό ποΰ Κανάμη έν Χίω

* ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΑΛΛΓΓΕΧΝΑΙ *

ΛΑ ΤΟΥΡ*)
Εις ηλικίαν όγδοήκοντα δύο έτών ό Λά Τούρ επο- 

θησε να έπανέλθη είς τήν πατρίδα του. ’Εκ γενετής 
φιλάνθρωπος καί δημοκράτης, έπεθύμει ν’αφήαη μνή
μην εύεογέτου ή καλλιτέχνου. Είς Σαίν-Κεντεν τα 
πτωχά παιδία, αί ανέστιοι γυναίκες, οι κλονιζόμενοι 
γέ οντες ανίφερον τδ άνομα του μετ ευγνωμοσύνης. 
Διότι είχε δαπανήσει τδ πλεΐστον μέρος τής περιου
σίας του είς ίδρυσιν φιλανθρωπικών καταστημάτων καί 
καλλιτεχνικών σχολών, ένθα ή διδασκαλία, παρείχετο 
δωρεάν. "Οταν έξύμνουν τήν καρδίαντου, απηντα ώς 
δ Ζάν Ζάκ Ρουτσώ : «Οΰδέν κατώρθωσεν δ εχων τι 
νά κάυ.7) έτι.· Ή μετριοφροσύνη του δμως αΰτη δεν 
ήμπ.δισε τους συμπατριώτας του νά τδν αποβεώσωσι 
κατά τήν έπάνοδ-.ν του είς Κεντέν. «Οι πάντες αφή- 
καν τάς εργασίας των, διηγείται αΰτόπτης τής ύπο- 
δοχής εκείνης. Αί νεάνιδες έστέφθησαν δι’άνθέων, 
όλοι δέ συνωθοΰντο άσφυκτικώς άμιλλώμενοι τις πρώ
τος >ά τδν χαφετίση. Ό δήμαρχος μετά τοϋ δημο
τικού Συμβουλίου τοϋ προσέφεραν στέφανον είς έν- 
δειξιν τιμής καί ευγνωμοσύνης. Ένδακρυς δ’ δ Λα 
Τούρ έδέχθη τδ λάϊκδν δώρον, ένώ είχεν άλλοτε αρ- 
νηθή βασιλικά αξιώματα. ΈνθυμοΓ μαι ετι τήν γενι
κήν συγχίνησιν κα! χαράν τής εορτής εκείνης. Τί

■; τέλος.
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ενθουσιώδης έκδήλωσις πατριωτισμού! Τδ εσπέρας 
ολόκληρος ή πόλις έφωταγωγήθη, άπδ τοϋ δημαρ
χείου μέχρι τής τελευταίας καλυβης.» Έχόρευσαν 
καί άδελφώθησαν. Ζήτω ή δημοκρατία τών τεχνών !

*

"Οταν αγένειος έτι νεανίας ,άπεφάσιτε να φύγη τής 
πατρίδος πρδς συνάντησιν τής δόξης, τήν μεγαλειτέ- 
ραν συνκίνησιν ήσθάνθη διότι 6’ άπεχωριζετο τοϋ πα 
τρικοΰ τετραχόρδου.

ο Ποΰ πηγαίνεις; τδν ήρώτησεν δ πατήρ του όταν 
έζήτησε νά τδν άποχαιρετίση.

— Δέν ξέρω, άλλά φεύγω.
— Τί τρέλλα, παιδί μου !
— Μήπως καί τδ πτηνόν, όταν αισθάνεται παλλο- 

μένας τάς πτέρυγάς του. δέν ρίπτεται εις το αχα«ες ; 
Μήπως καί δ Κολόμβος δέν ητο τρελλδς δταν απήλθε 
πρδς άναχάλυψιν νέου κόσμου ;

— "Οπως θέλεις, άπήντησεν δ πατήρ, - ι’έμέσόμ
παν είναι τδ σπητάκι μου, άλλ’ είμαι καί αοκετα φι
λόσοφος, ώστε νά μή σέ καταδικάσω να φυλαχισθής 
είς την γενέτειραν οικίαν, όπου απέθανεν η μητηρ σου 
καί όπου ψάλλει ή αδελφή σου. Χαΐρε ! Όταν ανα- 
καλύψης τον άλλον εκείνον κόσμον, τδν θορυβώδη κό
σμον τοΰ πνεύματος, όπου οεν θά εύκαιρης νά ζής 
με τήν καρδιά σου, ίσως έπιθυμήσης τή γων’ά μου. 
Δι’ έμέ όλη ή πεφημισμένη και χαταπλησσουσα μου
σική τοϋ Μελοδράματος δέν εχει τήν αξίαν ένδς άσμα
τος τοϋ Λουλλύ, όταν τδ εκτελώ είς τδ τετραχοροόν 

μου, έπί τοΰ παραθύρου, έμπρδς είς τήν άγριοβιολέ- 
τα μου, όταν δ ήλιος ρίπτή τήν τελευταίαν άκτΐνά του.

— ’Αλήθεια,ειπεν δ Λα Τούρ, ώσεί προβλέπων τδ 
μέλλον. Θα υπάγω είς Παρισίους, θά πλουτίσω, θά 
δοξασθώ, σλλ’ έν τω μέσω όλου αύτοΰ του Θριάμ-βου, 
ή μόνη χαρα μου θα είναι ν’ακούω, ώς εν όνείρω, τδ 
γλυκυ αυτό τετράχορδον, όπερ τηρεί τδ μυστικόν τής 
καρδίας μου. Χαΐρε!»

Όταν γέρων λευκόθριξ άπεφάσισεν ό Λά Τούρ νά 
έπαν'λθ’ς εί, τήν πατρίδα του, ή μεγαλειτέρα επιθυ
μία του ητο νά σφίγξη επί τής καρδίας του τδ τετρά
χορδον έκεϊνο, είς 8 ό πατήρ του εΐχεν αφήσει τήν 
ψυχήν του, ώς ελεγεν εΐςτδν Γκλούκ.

Καί δι’ αύτό, όταν μετά τήν άποθέωσίν του, εύ
ρέθη μόνος μετά τοΰ αδελφού του, έζήτησε τδ πατρι 
κδν τετράχορδον. Ό αδελφός του, άγαθώτατος επαρ
χιώτης, ούδέποτε δώσας σημασίαν είς εν τετράχορ
δον, έγέλασεν. ’Επειδή όμως δ Λά Τούρ έπέμενε, 
μ.ετέβη καί τδ ελαβε άπδ έν έμάριον όπου έκρέματο 
σκονισμένον μέ μ:αν χορδήν καί τεθραυσμένον τόξον.

Ό Λα Τούρ έγονυπέτησε καί έθκιψε τδ άγιο - λεί
ψανου επί τής καρδίας του.

«Άχ ! αδελφέ μου ! Τδ τετράχορδον αύτδ μ’έκαμε 
νά επιθυμήσω τήν πατρίδα. Όταν ήμην νέος.......»

Μετά διετίαν, κατά τάς παραμονάς τής Έπανα
στάσεως, καί ακριβώς εις ήν ηλικίαν καί ό φίλος του 
Βολταΐρος, απεθανεν εις Σαίν-Κεντέν. Ό εφημέριος 
Ντουπλνκε εγραψεν επί τοΰ τάφου του : Πολίτης 
καλός—π ν ε ΰ μ α δ ί κ α ι ο ν καί αγλαές,—· 
καρδια ευθεία καί γενναία,—καί τριάκον
τα δύο άλλους στίχους είς επιγραφικόν ύφος. Καί όμως 
ήδύναντο νά λείψωσι καί αί τριάκοντα δύο αύταί γραμ- 
μαί καί να τεθή μόνον: Ένταΰθα κεΐται ό 
Λά Τ ούρ. Ούτε λέξις έπί πλέον, καθ’ όσον τδ ό
νομα αύτδ ανακαλεί ένα άνθρωπον καί ένα καλλιτέ
χνην, επιλέγει ό Άρσεν Ούσαΐ είς τήν II ι ν α κ ο 0 ή- 
χ η ν τοΰ ΙΗ'. α ί ώ ν ο ς, έξ ής ήρανίσθην τ’ανωτέρω.

ΑΛΕΞ. ΔΟΥΖΙΝΑΣ

Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ Γ10ΙΗΣΙΣ*)
Β' ) ΙΑΠΩΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ

1. ’Όηι(Ι)

Ή α ν ο ι ξ ι ς.

’Στό λιμάνι τής Νανίβα, τά άνθη τών δέν
δρων πάγουν ν’ανοίξουν άφού άπέρασεν ό χει
μώνας, τώρα πού έφθασεν ή άνοιξις, ανοίγουν 
τά άνθη τών δένδρων.

2. 'Η υύτοκράτειρα ΖΙΤΟ
Είς τόν ϋάνατον τον Αντοκράτορος Τέν-μπονν-Τεν ο

"Ω μεγάλε μου αΰθέντη, αΰθέντη τοΰ κόσμου, 
τδ βράδυ έστρεφες τό βλέμμα πρός τά δένδρα 
μέ τά κοκκινωπά άνθη τοϋ λόφου τών Πνευμά
των, καί τό ’ξημέρωμα τά έζητοΰσες μέ τά 
μάτια. Σήμερον (έάν έζοΰσες) τά μάτια σου Οά 
τά έζητοΰσαν άκόμη· καί αϋριον άκόμη Οά τά 
θωροϋσες. Καί δταν έρχεται τό βράδυ, έγώ ση-

1) Ό αρχαιότερος λυρικό; ποιητής ίάπων, ϊλϋών τό 
285, τής κα&' ήμας εποχής, εκ τής Κορέας είς τήν Ία- 
πεονίαν.

2) “Εξησε καί έβαοίλενοε περί τα τέλη τον έβδομον 
αιώνας. 'Ο υιός αυτής, Ota-τσοννο-Οξυ, νπήρξεν ωσαύ
τως ποιητής πριν ή άπο&άνη, Ιν ήλικίφ είκοοιτεασάριον 
έτών, οννέ&εοε τήν έξης ποιητικήν στροφήν : « Παραιη- 
ρών άγριας νήσσας οί όποιαι κρανγάζονν έπί τής παλαιό; 
λίμνης τοΐ Ίβαρέ, έγώ 5ά έξαφανισ&ώ μεταξύ τών 
νεφών.·

') Τέλος.
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κώνω τά μάτια προς τό λοφο και λυπίύμαι κα
τάκαρδα. Έρημη, τό χάραμμα, -ή χειρίδα τοϋ 
πρόστυχου (πενθίμβυ) φορέματος μου δεν οιμπό- 
ρεσε νά στεγνώση μία μόνη στιγμή (γιατί τά 
δάκρυα μου εξακολουθούν νά πέφτουν).

3- Γιάκα Μότσι.(')

Ή ευτυχία σου άς ηνε άστείρευτη καθώς τό 
χιόνι ποΰ πέφτει, αύτή την ημέρα τής γεννω- 
μένης άνοίξεως, ποΰ άνοίγει τό χρόνο.

4. Χίτο-Μάρο. (1 2 *)

1) Ποιητής τον τέλους έβδομον αΐ&νος.
2) Ποιητής τον τέλους έβδομον αίώνος.
3| “Εζηοεν είς εάν έβδομον αΐ&να.
4| Έβαοίλευσιν άπο έτους 662 μέχρι τον C72.
5| “Εζηοεν εις τάν όγδοον αί&να.
6) Έβασίλενσεν άπό τον έτους 851 — 858.

‘Η διαμονή τον Μικάδον.

Ό ανώτατος αύθέντης, ποΰ εινε ένας άπό 
τούς θεούς, εχει τό λημέρι του είς την κορυφή 
τοϋ βουνού τής Βροντής, ανάμεσα εις τά νέφη
τοΰ ουρανού.

5. Ό αντοκρατορικδς πρίγκηψ 

“Οχο-τόμο-νο δζι (θ) 

Ή τέχνη τοΰ κυβερνάν.

Μέ τη μάθησι και την άρετη λαμβάνομε τώ 
διδάγματα τού ουρανού' αί άγαθαί συμβουλαί 
εξαρτώνται άπό ένα ύπουργόν ειλικρινή· έγώ 
εύρίσκομαι συγχυσμένος διά την ολίγη έπιτη- 
δειότητα πού έχω είς τό νά κυβερνήσω τό κρά
τος· πώς θά είμπορούσα νά κυριεύσω καί νά εξου
σιάσω τήν οικουμένη;

6'. Ό Αντοκράτωρ Τεν-Λζι Τεν ο. (*)

Ό άγροτικός βίος.

Τό φθινόπωρο γίνεται ό θερισμός' ή σκεπή τής 
καλύβης κάμνέι νερά άπ’ δλα τά μέρη, καί τά 
ένδύματά μου έμαλάκωσαν άπό τή δροσιά.

7. Νάκα-Μάρο. (5 6)

Σκίφιί τής μακρυσμένης παιρίδος.

Είς τόν ουράνιον θόλον αύτή τή στιγμή πού 
σηκώνω τό βλέμμα, τό φεγγάρι δέν σηκώνεται 
τάχα έπώνωθε άπό τά βουνά τού Μιυάζα, είς 
τήν χώραν τής Κασούγκα;

8. Ή αύτοκράτειρα Μπουντόκ. (5)

Τό φεγγάρι.

Τό αυξανόμενο φεγγάρι κινείται είς μία λί
μνη καταχνιάς' τό συκομόρινο κουπί κτυπφ τήν 
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όχθη τών ρόδινων νεφών επάνω είς 
τό φεγγάρι λάμπει είς τόν ξάστερον

τον πύργοι 
ουρανό.

αυγή, 
νάζω;

9. 7οέ(') 
Ή προσδοκία.

’Ξεύρ«ς πόσο μακρυά μία νύκτα έως τήν 
δταν μονάχη, ωιμέ, άγρυπνώ καί στε-

10. Ktvroovvi. (?)

Τό γήρας.

χιόνι πού πέφτει δέν είνε έκεΐνο τώ; άν- 
θέων πού πέρνει ό άνεμος, άλλά τό χιόνι τών 
ετών μου.

11. Χαρουνόμπου. (®)

Ό αΐ'άρωποί.

Ό άνθρωπος είνε τό άληθινό φρούριο' ό άν
θρωπος είνε ό προμαχώνας, ό άνθρωπος είνε ή 
τάφρος' ό φίλος είνε ή άγαθοεργία' ό εχθρός, ή 
βασκανία.

12. Ίό'ρι-ιγιε. (4)

01 άλιεΐς.

Νά*είμπορούσα πάντοτε εδώ νά θαυμάζω ταΐς 
βαρκούλαις τών ψαράδων, πού θιχτούν τό αγκί
στρι, λάμνοντες σιμά είς τήν δχθη!

V V Υ Υ V V V Υ V Υ V

1.

Δίχως άνάπαψι τής θαλάσσης τά κύματα, 
σπρωγμένα άπό τήν τρικυμία, συντρίβονται εναν
τίον σκοπέλου. Δίχως νά εύρω ποτέ άνάπαψι, 
σκληρή καρδιά, ή άγάπη μου συντρίβεται εναν
τίον τής υπερηφάνειας σου.

ΣΙΓΚΕ ΓΙΟΪΚΙ

2.
Τόν άπήντησα είς τό δρόμο, άλλά δέν είμ- 

πόρεσα καλά νά τόν κυττάζω' έξαφνα έξαφανί- 
σθη. 'Ετσι μέ τόν ίδ ιον τρόπο εξαφανίζεται 
άνάμεσα είς τά σύγνεφα τό φεγγάρι.

ΜΟΥΡΑΣΑΚΙ ΣΙΚΙΜΠΟΥ

3.
Τήν είδα,καθώς αστραπή σχίζει τόν άέρα καί 

ευθύς χάνεται, άλλά τή στιγμήν έκείνη μία 
έξαφνη φλόγα αίσθάνθηκα ν’ άνάψη είς τά σω
θικά μου. Έπρόσβαλε τά τρυφερά μου μέλη καί

1) Ποιήιρια τον δεκάτον al&vos.
2| Ποιητής τον δέκατου τρίτον αΐ&νος.
3) Ποιητής καί στρατιώτης τοΰ δέκατου έκτου al&vos.
4) Ποιητής τον παρελ&όντσς al&vos. Ό De Rosily 

συμπαραβάλλει τήν έξής οτροφήν τοϋ γάλλου ποιητοΰ.
Leonard :

Je tressaille an bruit de la rame
Qui frappe I’ecame des flats;
J'eutends retenlir dans mon dmos
Le chant joyetix des matelots. 

τά άναψε μέ μιάς. Έάν δέν εύρης έσύ τά φάρ
μακα, αχ, όέν μού μέλλει παρά ν’άποθάνω!

ΝΑΡΙ ΧΙΡΛ.

4.

Είς τήν άπελπισίαμου ήθελα νά σέ λησμο
νήσω, άλλά ό πλάνος ό ύπνος άκόμη καί είς 
τή μάταιη ελπίδα παρακινεί τήν καρδιά.

OKI ΚΑΣΕ

5.

"Οταν σιμόση άπό τούτη τή γή ή άναχώ- 
ρησί μου, ώ, &ν ήμποροΰσα μιά άλλη άκόμη 
φορά νά σέ κυττάξω, γιά νά σέ ένθυμηθώ καλ
λίτερα είς τόν άλλον κόσμο!

ΙΔΖΟΥΜΙ ΣΙΚΙΜΠΟΥ.

6.

Τό γνωρίζω, πώς τό πρωί προβαίνει ό ήλιος 
πώς βασιλεύει τό βράδυ, τό ’ξέρω' άλλ’ή αυγή 
μέ δυσαρεστεΐ' πρέπει νά χωρισθώ άπό τήν ά
γάπη μου.

ΜΙΤΣΙ ΚΟΜΠΟΥ.

7.

’Εκείνη πού λατρεύω άπαοθενεύει είς άλλον 
y , ι νΧ 1 , , 1 « ,ίτσι, εις τον idti τροπο wia που «χει ταις 
ζαις της μέσ’ ’ςτόν κήπο μου, γέρνει δταν τή 
σπρώχνει ό αγέρας, καί μέ τούς κλώνους της 
στολίζει τόν γειτονικό κήπο.

ΤΙΡΑΓΚΕ

8.

Τού φορέματος μου ή χειρίδα ήτον βρεγμένη 
άπό δάκρυα. Καί ποιός τήν είδε; ένας αδιάφορος' 
έσέ μόνον επιθυμούσα νά μέ ίδής νά κλαίω.

ΣΑΝΥΚΕ

9.

"Οταν δεν έπίστευα πώς μ’άγαπ^ς, δέν έφο- 
βούμουν τό θάνατο' τώρα πούμ’άγαπφς. κα
θώς σέ άγαπώ, επιθυμώ νάνε μακρυά ή ζωή μου.

ΓΙΟΣΙ ΤΑΚΑ.

10.

Άπό ’λίγο διάστημα καιρού' άπό ψές ή άπό 
σήμερο, ένας φραγμός ύψώθη άναμεσά μας· καί 
όμως μου φαίνεται πώς έσχηματίσθη τώρα πια 
άπό έναν αιώνα.

11.

Ή άγωνία τού έλαφιού, εμπρός είς τό βέλος 
πού βλέπει νά τού £ίχνη σκληρός κυνηγός, είνε 
μικρότερη άπό έκείνη πού μού προξενούν εκείνα 
τά λαμπρά σου μάτια.

ΧΙΤΟ ΜΑΓΟ.

12.

Άν τή τωρινή κατάστασι τής καρδιάς μου 

συγκρίνω μέ τήν πρώτη πού ύπόφερα νά σέ συ
ναντήσω, βλέπω πώς τότε δέν έγνώριζα τόν πόνο.

ΑΤΣΟΥ ΤΑΔΑ

Έκ τ&ν ανωτέρω Ιαπωνικών ποιημάτων, κατά τήν 
μειάφρααν τ&ν οποίων προντίμησα, ένα φανώ δσον τό 
δυνατόν πιστότερος και μή άπομακρυν&& πολύ τοΰ πρω
τοτύπου, τόν πεζόν άντ'ι τον έμμετρον λόγου, τά μεν πα· 
ρέλαβον έκ τοΰ Florilegio lirico τον A. De Gu· 
bematis. δστις κα! ούιος παρέλαβε ταΰτα εκ τής A n t h Ο
Ι ο g i e J a p o n a i s e τον Leon de Romy, τά δέ έκ τοΰ 
Libre iell’Amore τοΰ Marco Antonio Canini, 
Sons ήρνο·9η ταΰτα έκ μικρΰς τίνος Άνδολογΐας, ονομα
ζόμενης Ν ι α κ ο ν ν ί ν ιστού. τούτέστιν Ικανόν 
ποιήσεις έ κ ατ ό ν ποιητών, κομψόν βιβλίον ίλεω- 
ρούμενον και χρηειμεΐον έν Ίαπωνίρ. ώς ύιάδειγμα καλ
λιτυπίας, έκτετυπωμένον διά λενκον έπι μελανού χάρτου, 
καί έκ τ&ν L ί be I I n I e, μικρός συλλογής, μετά περισ
σής πολυτελείας έκδο&είσης υπό τής άξιολόγου σνγγρα- 
φέως τής ΐπονομαζομένης Ίουδΐέλ Gautier. Ιξιχδείοης 
δέ έκ τοΰ Ko Κ ί ν Β a El ο ν, συλλογής άρχαίων κα! 
νεωτερων ιαπωνικών ποιήσεων.

ΑΝ4ΡΕΑΣ ΜΑΡΤΖΛΚΗΣ

ΑΛΗΘΕΙΑ1
Ό χριστιανισμός της έποχής μας υπενθυμίζει 

τόν οδοιπόρον, ό οποίος, χάάας τόν δρόμον, 
παρατηρεί, καθόσον προχωρεί δτι είσήλθεν είς 
άλλον δρόμον. Καί τότε πείθεται περί τής πλά
νης του, τότε μαστιγώνει τά άλογά του μέ την 
έλπίύα νά φΟάόμ κάπου. Αλλά έρχεται στιγμή 
t ατά τήν όποιαν βλέπει καθαρά δτι ό δρόμος 
ποΰ ήκολούθησεν όδηγεϊ είς βάραθρον,τό όποιον 
καί άρχίζει νά βλέπμ άπό μακράν.

Αύτή άκριδώς είνε ή κατάόταόις είς τόν όποίαν 
εύρίσκεται σήμερον ή χριστιανική άνθρωπότης 
της έποχής μας. Εΐνε φανερόν, δτι έάν τφ δντι 
έξακολουθώμεν νά ζώμεν δπως σήμερον, έχον- 
τες ώς όδηγόν τών Ιδιωτικών μας ή κοινωνικών 
μας πράξεων μόνον τήν έπιδίωξιν τής ευημε
ρίας τοΰ άτόμου μας ή τής πατρίδας μας, καί 
ζητοΰντεςνά έξαάφαλίσωμεν τήν ευημερίαν αύ· 
τήν διά τιϊς βίας, θά πολλαπλαόιάζωμεν άκατα- 
παύστως τά μέσα τής άτομικής, κοινοινικής ή 
διεθνοΰς βίας, καί κατ’άκολουθίαν θά κατα- 
στρεφώμεθα καθιιμ.έραν περισσότερον, άφιερώ- 
νοντες τό μεγαλείτερον μέρος τής παραγωγής 
μας είς έξοπλιόμούς, φυόικώς δέ καί Λθικώς θά 
παρακμάζωμεν καί θά έξαλειφώμεθα βαθμηδόν, 
έξολοθρεύοντες διά τών πολέμων τούς άκμαιο- 
τέρους μεταξύ ήμών.

Λυτό τό πεπρωμένου εΐνε τόσον βέβαιον, έάν 
δέν άλλάξωμεν το τρόπον τοΰ ζήν καί φέρεόθαι 
δσον εΐνε ή μαθηματική οάλήθεια, δτι δύο μή 
παράλληλοι γραμμαί ύφείλουν νά Ουναντηθώσι.

*
Ό πόλεμος εΐνε ΰβρις κατά τής άνθρωπότη- 

τος, ΰβρις κατά τοΰ νόμου τής Δημιουργίας. Ό 
άνθρωπος ό καταότρέφων κάτι δπερ δέν δύνα- 
ται νά δημιουργήσω, εΐνε ώς νά άντιποιήται δι
καιώματα Δημιουργού-

ΤΟΛΣΤΟΗ
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* ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥ *

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑ
ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ·
1. ΠΟΛΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΟ1ΜΑΖΟΜΗΝ διά τδ εις 
Ευρώπην ταξείδιον. Ποιαν 
πόλιν νά εκλέξω ώς α
παρχήν,τδ Μονάχον,τους 
Παρισίους ή τήν Φλώ- 
ρεντίαν ; Εύρέθην πρδ δι
λήμματος. 'Ανέγνωσα 
κάποτε περί Βασιλικής 
’Ακαδημίας τοΰ Λονδί
νου καί μοί είχε κινήσει

τόσον τό ενδιαφέρον δ περί αυτής δμιλούμενος πλού
τος τών έργων καί ή πλήρης εφαρμογή και άνάδει-

ξις έν αύτή τής πραγματικήςλεγομένης Σχολής, ώστε 
μόλις άναμνησθείς τούτων, έν άκαρεί άπεφάσισα. Καί 
εξέλεξα τδ Λονδινον.

Ά I διά τήν εκλογήν αύτήν ήκουσα τά περισσό
τερα σχόλια. ΜηχανικόςΟα σπουδάσης ή ναυπηγός; μέ 
ήρώτων περιέργως, εν ώ δέν διελάνθανε κα! δόσις τις 
ειρωνείας.

Κα! όμως έν Λονδ νω δπως δύναται τις ά καταρ- 
τισθή τέλειος μηχανικός, καταρτίζεται καί τέλε'ος 
μηχανικός, καταρτίζεται καί τέλειος ζωγράφος' όσον 
ή ναυπηγική, τόσον καί ή καλλιτεχνία έχει φθάσει 
έχε? εις σημεΐον περίβλεπτον.

2. TATE GALLERY.

Ή Νέα Πινακοθήκη, εινε έξοχου παρά τδν 
Τάμεσιν κτίριον Έλληνκωτάτου ρυθμού. Έφαντά- 
σθην πρδς στιγμήν ότι εύρισκ-,μαι εν τή Άκαδημίρ; 
τών ’Αθηνών.

Μόλις είσήλθον εστιν αποτόμως και απεκαλύφθην. 
Τί πρώτον να θαυμαση τις καί τί ΰστε.ον ; “Εκαστον 
εργον είχε καί ιδιαίτερόν τι ελκυστικόν καί απορροφά 
τδν θαυμασμόν εγωϊστικώς καί ζηλοτΰπως Έάν ητο 

δυνατόν νά εχη τις κυκλώπεια δμματα, ίνα δύναται 
νά περιλαμβίνη δλα δμοΰ καί δλα δμοΰ νά τά έξετά- 
ζη '. Οΰχ ήττον έκεϊ εποτίσύην τήν πρώτην άπογοή- 
τευτιν. Ειχον και έγώ τήν κενοδοξίαν δτι ήμην κάτι 
εις τους κύκλους τής Τέχ-ης. Καί δμως, έ·.εϊ ειδον 
τήν αλήθειαν, τό φως.

Τό «λ ο υ τ ρ ό ν τής ψυχής» του αποθανόντος 
ημιθέου τής Τέχνης κα! τών Γραμμάτων τοϋ λόρδου 
Λίττωνος (Lord Leighton} εΰρηται ανηοτημένον δεξιξί 
τφ είσερχομένφ εις τήν πρώτην αίθουσαν. Είναι θέ
μα ούτινος τήν σύλληψιν ώς καί τήν έκτέλειιν μόνον 
ίσως τδ πνεύμα τοϋ Λίττωνος ήδύνατο νά άποδώση. 
Είναι έκ τών έργων εκείνων άτινα έθεντο τήν βάσιν 
τής ’Αγγλική; τέχνης. Ή Τέχνη των είναι καί αύτή 
θετική, ώς ο! “Αγγλοι. Βάσις αυτής είναι τδ σχέδιον 
καί ή έπεξεργασία. Δέν ομοιάζει τήν Γερμανικήν τέ
χνην ήτις έξιδανικεύει τά πράγματα κα! φθάνει μέχρι 
βαθμοϋ αφυσικότητος, ούτε τήν Γαλλικήν ήτις εξω
ραΐζει μέχρι τοιοΰτου σημείου ώστε νά έπιφέρη καί 
φθόνον άγγέλω» έτι. Περιλαμβάνει τήν γλυκύτητα τής 
’ίταλικής τέχνης, τδ 'Ελληνικόν σχέδιον καί θετικήν 
έκτέλεσιν, σοβαράν. ώς δ ’Αγγλικός χαρακτήρ.

Τδ θέμα τής «Ψυχής» τοΰ Λίττωνος είναι εΐλημ- 
μένον εκ τής Ελληνική; μυθολογ’ας. Παριστ? εν φυ- 
σικψ γυναϊκά τινα αίθερίαν έτοιμαζομένην δπως είσπη- 
δήση εις τά πρό αύτής ςάπλούμενα κρυσταλλώδη νά
ματα του λουτρού, έν ω άνωθι τής κεφαλής της πτε- 
ρυγίζουσιν εν συμπλεγματι θαυμασίφ δύο περιστεραί, 
σύμβολα τής ’Αφροδίτης. Ή ’Αλληγορία αΰτη του 
Λ'ττωνο; παρουσιάζει τάς πρώτας τοϋ έρωτος νύξει;.

’Αντίκρυ τούτου εΰρηται άνηρτημένον τδ εργον του 
Σέυμουρ Λουκά (John Seymour Lucas] θαυμαστόν 
διά τήν δύναμιν τής έκτελέσεως καί τήν ζωήν του : 
β Ο ί σ υ ν ω μ ό τ α ι» έπί θέματος μεσαιωνικής έπο- 
χής. Παραπλεύρως αύτοΰ εΰρηται ή «Σιωπηρά Έξο- 
μολόγησις» τοΰ “Αλμα Ταδέμα. Ό καλλιτέχνης ού
τος Φημίζεται καθ’δλον τό/ κόσαον ώς δυναμενος ν’ 
απεικόνιση δια τοΰ χρωστήρος του τό μάρμαρον. Πλην 
τούτω', άτινα τυγχάνουσι τά κυριώτερα, ϋπάρχουσι 
τοπεϊα διάφορα έπεξεργασίσς δυνάμεως, έτεραι απει
κονίσεις καί συνθέσεις θαυμάσιαι διαφόρων διαπρεπών 
τής ’Αγγλίας ζωγράφων.

Είς τήν έτέραν αίθουσαν τής Νέας Πινακοθήκης 
εΰρηται τδ έργου τοΰ ’Ακαδημαϊκού καί δημοφιλούς 
παρ’ Άγγλοις ζωγράφου Μπράμπλείί (Brantley): Ή 
« Απελπις Αυγή» ήτις εμφανισθεισα τό πρώτον 
πρδ τριών έτών έν τή Βασιλική έκθέσει τοΰ Λονδίνου, 

Έκθεσις Άγ. Λουδοβίκου τό Μόγαρον τής Ναυπηγικής

έλογίσθη ώς γεγονός διά τά χρονικά τής Τέχνης καί 
ή επιτυχία τής έκθέσεως κατα τήν φράσι·, τής 'Ελ
λανοδίκου ’Επιτροπής ητο έξησφαλιβρένη καί έάν μό
νον τό εργον τοΰ Μπράμπλεϋ εΰρητο έν αύτή. Τήν 
εικόνα ταύτην ήγόρασε τό Δημόσιον τήν έπιοΰσαν 
τής έκθέσεως αντί τοΰ στρογγυλού ποσοΰ τών δισχι- 
λ'ων στερλινών I και κατέθηκεν έν τή πινακοθήκη. 
Τό θέμα, ή έκτέλεσις, ή ζωηρότη; τής απεικονί εως 
καί έν γένει δ χιωματισμύς τοΰ έργου αύτοΰ άποτε- 
λούσε κατά τούς ειδήμονας νέα τής Τέχνης βήματα 
καί. καινοτομία; δυναμένας νά χρησιμεύσωσιν ώς βά
σεις δια νίαν Σχολήν, ήτις θέλει προσδώση είς τήν 
Τέχνην παγκόσμιον χαρακτήρα.

’Ιδού τδ θίμα τής έν λόγω είκόνος:
Πτωχός καί πενιχρός οίκίικος φέοει παρά τήν. μίαν 

γωνία» του εστρωμένην την τράπεζαν καί έπ’αύτής 
κηροπήγιον δπερ διαχέει άμυδράντινα λάμψιν έντός 
τοΰ δωματίου, ικανήν μόνον ΐναίδη τις τό ανωθι κρε- 
μάμενον ώρολόγιον δπερ δεικνύει τήν 4ην πρωϊ ήν 
ώραν. Ει; τήν έτέραν γωνίαν εΰρηται παράΛυρόν τι 
εφ’ ου υπάρχει τρεμοσβύνον κηρίου καί εξ ού διακρί- 
νεται θαλασσα έν άναβρασμώ τρικυμίας μεγάλω. Γραία 
μητηρ εΰρηται καθημένη καί παρά τούς πόδας αύ
τής, γονυπετής μέ τήν κεφαλήν έπί τών γονάτων τής 
μητρός, απεγνωσμένη κόρη θρηνεϊ, έν ώ ή γραία 
έλουσα ύψωμένον τόν βραχίονα και δεικνυουσα αύτή 
την ανωθι ανηρτημένην εικόνα τοΰ Χριστοΰ, φαίνεται 
εκ τής όλης έκφράσεως τής μορφής της λέγουσα πρός 
την απέλπιδα κόρην «έχε πίστιν, έλπιζε, μ.ή φοβ·.ΰ !»

Τοσοΰτον ό καλλιτέχνη; άπέδωκε τά πράγματα διά 
τοΰ έμψυχωτικοΰ χρωστήρός του, ώστε έκ πρώτης 
δψεως αντιλαμβάνεται τις τήν ύπόθεσιν καί τό κρυ- 
πτόμενον νόημα. Ό,τι δέ· λέγει τό στόμα εκφράζει 
ή μοοφή, ό,τι σιωπά ή είκών, τό λέγει τό σύνολον 
αυτής, ή αποτυπωθεισα ζωή της.

Ή κόρη ητο μεμνηστευμένη- μετά νεαροΰ άλιέως 
δστις απήοχεεο διά τά έργα τοΰ επαγγέλματος του 
καθ’έκάστην καί έπέστρεφε κατά τας πρώτας πρωϊ· 
νάς ώρας καί συνέτρωγε μετά τή; μνηστής καί τής 
μητρός της. ΔΓ ο καί δ καλλιτέχνης απεικονίζει τήν 
έτοίμην λιτήν τράπεζαν τοΰ δείπνου, τήν αναμένουσαν 
έκάστοτε τούς ευτυχείς έραστίς. Τήν ήμέραν εκείνην 
ή συνήθης ώρα παρήλθε καί δ μνηστήρ δέν έφάνη. 
Ή έπικρα-οΰσα τρικυμία ένέβαλεν είς δικαίους φ-.βους 
τήν φιλύποπτου καρδίαν τής άγαπώσης κόρης, ήτις 
πρό τοΰ έτι άπελπισθή τέλεον, μυριάκις “σως Οά έπε- 
σκέφθη τό παράθυρου ΐνχ έπισκοπήση έκειθεν τήν

go
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μαινομένην θάλασσαν καί Κη τέλος το πλοιάριο» τοΰ 
μνηστήιός της. "Ινα σημάνη τοΰτο δ καλλιτέχνης 
έθηκε το srsfov κηίον έπί τοΰ παραθύρου, του όποιου 
τδ τρεμοσβύνον φίμς ύποδηλοϊ τήν βαθμηδόν έκπνέου- 
σαν ελπίδα τή; δύστυχους κόρης, έως δτον τέλος άφί· 
νει νά ύπονοηθή δτι έξέλιπεν όλοτελώς καί διά τοΰτο 
την απεικονίζει εν απογνώσει έρριμένην προ τών γο
νάτων τής γηραιοί; μητ.ιός της, έν ώ έκσίνν( ϋψοΰσα 
πρδς τδν Χρίστον την χεϊρα, τή λέγει: «Έχε πιστιν, 
έλπιζε!»

Έν αύτώ καινοτομεϊ δ καλλιτέχνης οΰ μόνον έν 
τώ διαχειρισμφ τή; Τέχνη; αλλά καί έν τή συλλή- 
ψει τή; ιδέα;’ είναι δ πρώτος “Αγγλος δστις συνέ
λαβε καί έξετέλεσεν έργον τόσον συγΛίνη-ικής ύποθέ- 
σεως. Είναι εργον άναφερόμενον μετά δίκαια; υπερη
φάνεια; ύφ’όλων τών ’'Αγγλων όταν έρωτηθώσι περί 
τών έργων τών καλλιτεχνών των.

3. ΔΥΟ ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΑΙ

ΈπόΟησα νά έπισκεφθώ του; δύο αύτούς μεγάλους 
καλλιτέχνας, τδν Μπραμπλεϋ καί τδν Σευμουρ Λου- 
χαν, ϊνα λάβω τήν γνώμην των περί τοΰ τρόπου τών 
σπουδών μου. Έσυλλογιζόμην πόσον δύσκολον βά ητο 
νά πλησιάση τι; τους πρύτανεις αυτόν; τής Αγγλι
κής τέχνης. Ποια δμως ή εκπληξίς μου δταν, αυθη
μερόν απήντησαν είς τά; έπιστολάς μου, δρίζονες 
ήμέοαν συνεντεύξεω; ευθύς τή» έπομένην.

Ό Σεϋμούρ Λουκάς μέ ΰπεδέχθη γλυκύτατα. Μέ 
εΐσήγαγεν είς μεγαλοπρεπή αίθουσαν δμοιόζουσαν 
μί'λον πρδς Μουσεϊον ή πρδς εργαστήριο».

Εικόνες, τελειωμέναι καί ημιτελείς, αγάλματα, 
διάφορα ε”5η αρχαίας Έλλ. τέχνης, τοποθετημένα 
αρμονικότατα καί μετ’έπιυελείας.

Μοΰ ώμίλησε περί τοϋ ουρανού τή; ’Αττικής, μέ 
ηρώτησε -περί τής Καλλ. σχολής τών ’Αθηνών, εΐς 
έρώτηοίνμου δέ περί τής έν Λονδίνω σχολή:, μοι 
άπήντησε:

— Ή μεγαλειτέρα Σχολή καί οί καλλίτεροι καθη- 
γηταί τή; Τέχνη; είσαι τά έργα τών προγόνων σας 
«τινα εχομεν έν τώ Μουσείφ Ήθελον λογισθεί πολύ 
ευτυχής έάν δυνηθώ νά χαράξω ποτέ μίαν γραμμήν 
κνήμης τοΰ τελευταίου έστω αγάλματος τ'ΰ Μουσείου. 
Ή αρχαία τέχνη δι’ ήμϊ; είναι απροσπέλαστο; ακό
μη, διότι αύτη περικλείει τδν θησαυρόν καί τδ μεγα- 
λεϊον τής αληθούς τέχνης.. Τώρα, όσο· αφορά 
Σχολάς, ή ήμετέρα ’Ακαδημία είναι κάλλιστα κατηρ- 
τισμένη, ούχ ήττον δμως τάς Σχολάς τά; δημιουρ- 
γοΰσιν οι μαθηταί "Οταν οί μαθ/,ταί είναι δυνατοί, αί 
Σχολαί ακμάζουν, δταν δέ ούτοι δέν άναδεικνύονιαι 
αί Σχολαί πίπτουν.

Ο γηραιδς τή; τέχνη; μύστη: ύστερον ήρξατο δει- 
κνύων μοι τά διάφορα εργάτου. Ίδ:« δέ έπί ένδ; πί- 
νακος μεγάλου δστις παρίστα τήν Μαρίαν Στουάοτ, 
εις ην προσέρχονται καί δρκίζονται δλαι αί «ρχαί τοΰ 
κράτους καί ον έργάζεται κατά παραγγελίαν τοΰ Λόρ
δου Δημάρχου, μοι έπεξήγησε τδν ιδιαίτερόν του τρό
πον είς την εργασίαν, δστις κατ’αυτόν αποτελεί- τήν 
βάσιν τής Τέχνης. "Ινα δέ ένα.-γέστερον ίτι άντιλη- 
φθώ μοι εδ ιξε τδ πρωτότυπον τοΰ πίνακες μικρόν έκ 
μολύβδου σκαρίφημα είπών :

— Ώ; βλέπετε τδ παν έν πα»τί εργιρ είναι τδ 
σχέδιον. Τα λοιπά είναι δευτερευούση; σημασίας. 
Γραμμή καί Γραμμή. Έργον άνευ σχεδίου, δσηνδή- 
ποτε και αν ΰποτεθή ότι εχει δύναμιν έκτελέσεως, εί
ναι μι^δεν. Τδ μόνον είς 3 δ ζωγράφος οφείλει νά έφι- 
στ« την προσοχήν του είναι τδ φυσικόν τής γραμμής, 
οπερ φερει ειτα τό μαλακόν τής αποτυπώσεως διά 
τοΰ χρωστήρος.»

Εΰχαριστήσας τον εύγενή άνδρα,τόν έχαιοέτησα εύ- 
χόμενόν μοι καλήν πρόοδον καί άπήλθον πλήρης ευ
γνωμοσύνης διά τε τδν λεπτόν καί εύγενή τρόπον του, 
προ παντός όμως διότι άπήλαυσα καί ώφελήθην έκ 
τών διαφόρων εξηγήσεων τών έργων του, άτινα μοί 
ανελυσε μετά μεταδοτικότητος άπό τής πρώτης γραμ
μής μέχρι τή; έντελοϋς έκτελέσεως.

Τδ απόγευμα έπεσκέφθην τδν κ. Μπραμπλεϋ. Τδ 
έργαστηρίου τοϋ έξοχου καλλιτέχνου περιέχει μυθώ
δη κόσμον καί πλούτον. Μέ έδέχθη ένφ είργάζετο. Ό 
κ. Μπραμπλεϋ είναι έω; 45 έτών, λίαν εύπροσήγο- 
£ος. "Ο κ. Μπραμπλεϋ μοί είπε ότι ή είσοδος έν τή 
ακαδημί« τοΰ Λονδίνου είναι τόσον δύσκολος, όσον τέ
λειος είναι ό καταρτισμός τών εισερχομένων έν αυτή. 
’Αλλά μέ συνεβούλεϋσεν όταν άπέλθω τής’Ακαδημίας 
τοΰ Λονδίνου, νά μεταβώ εΐς τδ Μόναχον καί τού; 
Παρισιού; καί νά κάμω μερικά; μελέτα; ώς πρό; τόν 
τρόπον τής έκτεκέσεως τών έκεϊσε σχολών προς τέ
λειο- έραν μόρφωσιν. Τοΰτο έκαμε καί ό ίδιος μετά 
τήν άποφοίτησίν του έκ τής ’Ακαδημία; του Λονδί
νου καί ώφελήθη μεγάλως. Μοί έδειξε τά εργά του, 
περί δέ τών φερόντων καθαρώς ’Αγγλικόν χαρακτήρα 
είπεν :

— Βλέπετε, ημείς οί “Αγγλοι είμεθα αυστηροί είς 
τήν Τέχνην. Καταγινόμεθα νά έλθωμεν είς επικοινω
νίαν μετά τή; τέχνης τών προγόνων σας. "Οταν κα- 
τορθώσωμεν τοΰτο, τότε θά θριαρβεύση ή ’Αγγλική 
τέχνη, άλλ’ ε’ναι τόσον δύοκολον, τόσον 1 . . Ή επι
θυμία μου είναι νά κατέλθω είς τήν 'Ελλάδα, νά με
λετήσω ε< του σύνεγγυς τδν Παρθενώνα, τό τέλειον 
αυτό προϊόν τής Τέχνης καί τά ώραία έργα τοΰ Έλλ. 
Μουσείου, πλήν δυστυχώς δέν ήδυνήθην νά εξοικονο
μήσω καιρό» μέχρι τοΰδε. Θεοΰ θέλοντο; δμως μετά 
την ανάρρωσιν τής συζύγου μου Οά κατέλθω, ινα εκ
πληρώσω οΰτω τό μόνον δνειρον, τδ όποιον έχω καί 
ώς- άνθρωπος καί ώς καλλιτέχνης.

Εΰχαριστήσας τδν εύγενή τής Τέχνης διδάσκαλον 
ήτοιμαζόμην ν’ άπέλθω, δπότε μέ παρεκάλεσεν ϊνα πη
γαίνω τακτικώς καί τον βλέπω καί μέ βοηθεϊ είς ό,τι 
?χω ανάγκην.

— Θά αέ ευχάριστή νά σας βλέπω ταχτικώς. ’Α
γαπώ πολύ τή» πατρίδα σας καί θέλω νά φαίνωμαι 
χρήσιμος είς τούς Έλληνας.

4. ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ

’Απέραντο; χώρος, περιέχων σειράν καλλιτεχνημά
των όλων τών φυλών καί εθνών. Σινικά άγγεϊα, Ια
πωνικά έκ λίθου κομψοτεχνήματα, αγάλματα ξύλινα 
τής Αϊγύπτου, πλοΰτο; αρχαίων κειμηλίων, προσδί- 
δουσι διεθνή άποψιν είς τό Μουσεϊον τών Βρεττανών. 
Ένφ έξήταζον μετά προσοχή; τά διάφορα περίεργα, 
αίφνης προσέβαλε τού; οφθαλμούς μου αίθουσα τι; φέ- 
ρουσα τήν έπι^ραφήν «Αίθουσα Έλγίνου». Έ- 
δίστασα ώς έκ τής άγανακτήσεως ήτις μέ κατέλαβεν, 
ούχ ήττον εΐσήλθον ϊνα Κω τά έργα τώνχειρών τοΰ 
Φειδ ου άτινα βέβηλος χειρ «τόλμησε ν’ άποκαθηλώση. 
Τά ήμίγλυφα έκεϊνα τοϋ αετώματος τοϋ Παρθενώνος 
παρουσίαζ'-ν στενόχωρου δψιν ύπδ την βαρεϊαν πίεσιν 
τή; δμιχλώδους ατμόσφαιρας. Είθισμένα ϊνα άπό τοΰ 
ύψους τοϋ αριστουργήματος τοΰ ’Ικτίνου θεώνται τόν 
ώραϊον τής ’Αττικής δριζοντα καί τήν Φαληρικήν θά
λασσαν, ώμοϊαζον πρδς δεσμώτας περιλύπους παρ’ών 
αφηρέθη τδ παν καί ή ζωή αυτή. Πλησίον τών ήμι- 
γλύφων τούτων μελάγχολος καί ρεμβώδης εύρίσκετο, 
ώσεί άναμένουσα παρηγοριάν, ή έκτη αδελφή τών ίε- 
ρειών τοϋ Έρεχθείου. Δια τού; “Αγγλους ίσως δ Έλ- 
γϊ ος είναι μέγα; ευεργέτη; του έθνους των, άλλα δι’ 
εμέ τήν στιγμήν έκείνην δέν ύπήρχε μισητότερον ον.
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Τά έργα ταΰτα τοΰ Παρθενώνος άπετέλουν τήν ιδιαι
τέραν ακαδημίαν τοΰ λόρδου Λίτωνος, δστις καυχώ- 
μένος έλεγεν ότι ό πρώτος διδάσκαλός του έν τή τέ
χνη ητο δ Φειδίας.

5. Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Ή είσοδος είς τήν Βασιλικήν ’Ακαδημίαν τοΰ Λον
δίνου τελεϊται ύφ’όλους τούς τύπους τής αύστηρότη- 
τος. ’Απαιτείται δηλ. κατά τδν κανονισμόν έν έργον 
γυμνού έκ του φυσιχοΰ (σκιαγραφία), μία κεφαλν| δι’ 
ελαιοχρώματος, καί μία σύνθεσ.ς (σκιαγραφία). Τα έρ
γα ταΰτα πέμπονται είς τήν ’Ακαδημίαν,εν η επιτρο
πή έκ τριών καθηγητών αποφ’ίνεται περί τής αποδο
χής ή μή τοϋ έκτελέσαντος. "Οταν τις επιτυχή εις 
τδν οΰτω διεξαγόμενου διαγωνισμόν, σπουδάζει δωρεάν 
μέχρι τέλους,

Ή Βασιλική ’Ακαδημία είναι ή μόνη καλλιτεχνική 
’Ακαδημία καθ’όλην τήν Ευρώπην, ής οί τρόφιμοι 
οΰδέν καταβάλλουσι τέλος. Έκτος τής ’Ακαδημίας 
ήτι; όμολογουμένως είναι τελείω. κατηρτισμένη καί 
θεωρεϊται μία τών ολίγων καθ’δλην τή» Ευρώπην 
Σχολών, υπάρχει καί πληθώρα έτέρων καλλιτεχνικών 
έπίσης σχολών, ών κατά τήν ήμετέρα» κρίσιν μυριά
κις ανώτερο» τυγχάνει τδ ήμέτερον έν Άθήναις Πο· 
λυτεχνεϊον, δπερ ό Λύτρας ειχεν άναγάγη εις περιω- 
πήν περίβλεπτον.

Έκεϊνα τών όποιων στερούμεθα ήμεϊς πρός καλλι
τεχνικήν μόρφωσιν, οί έν 'Αγγλία σπουδαζοντες ε^ουσι 
δαψιλέστατα. Υπάρχει έκτδς τή; Νέφ; Πινακοθήκης 
καί ή Παλαιά Πινακοθήκη (National Gallery} έν ή 
εδρηται άποτεταμιευμένον μ γα μέρος τοΰ θησαυρού 
τώ» άναγεννητώ» τής Τέχνης Ραφαήλ, Μιχαήλ ’Αγ
γέλου, Ροΰβενς κτλ. Πλην δέ καί ταύτης είναι καί 
τά έργαστήρια τών αποθανόντων μεγάλων καλλιτε
χνών, άτινα κατ’έθιμονή ’Αγγλική Κυβέρνησις αγο
ράζει παρά τών οικογενειών τών αποθανόντων, δπως 
είναι καί εΰρίσκονται, καί ειτα άφίνει αύτα έλεύθερα 
είς τόν Καλλιτεχνικόν Κόσμον, πρδς σπουδήν καί 
μελέτην.

Το περιφημότερον τούτων είναι τό τοΰ Λόρδου Λί· 
τω ος, δπερ δέν εινε πλέον εργαστηρίου, αλλα Ναός 

τής Τέχνης Έν αύτώ ΰπάρχουσι πλήν τών έργων 
τοΰ περίφημου ζωγράφου καί πελεκητή έν τώ μέσω 
μαρμάρινη λάρναξ δεχομένη τδ ύδωρ άνωθεν έκ τεχνη
τών σταλακτικών καί ήτις εχρησιμοποιηθη, ώς λέγε
ται, πρός απεικόνισιν του «Λουτροϋ τής ψυχής» του 
έξοχωτέρου έργου του άποθανόντος μεγάλου τέκνου 
τή; ’Αγγλίας.

6. ΕΙΣ ΕΑΛΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Το μόνον δπερ μέ έξέπληξεν έ» Άγγλίφ καί μοί 
εκαμε μεγάλην έντύπωσιν είναι ότι έν Άγγλίφ υπάρ
χει τοιαύτη λατρεία πρό; τάς ώραία; Τέχνας, ώστε 
σχεδόν όλοι καί δή τό ώραϊον φύλο» γνωρίζουν καί 
μίαν έξ αυτών και είναι τόσον ένήυεροι τής Τέχνης 
ώστε δμιλοΰσι περί αυτής μετά τής αυτή; ευκολίας 
μεθ όσης περί μηχανικής καί ναυπηγίας. Δεν ένδια- 
φερεται δέ μόνον δ εύγενή; λαό; τή; γηραιας Άλβιό- 
νο; περί Τέχνη; άλλά καί υποστηρίζει αύτήν. Υπο
στηρίζει αυτήν εν οίωδηποτε προσώπφ, αδιαφορών άν 
είναι “Αγγλο; δ τεχνίτη; ή ξένο;. Τρανοτάτην τού
του άπόδειξι» ειδον αύτδς ό ίδιο; άμα άφιχθείς έν Λον
δίνω. Έγνώρισα τον κ. Μπούκαν φωτογράφον έν Λον- 
δινω Έλληνα, νεώτατον, κατέχοντα σχεδόν τό μονο- 
πώλιον τής φωτογραφίας διά δύο λαμπρών καί τελειό
τατων καταστημάτων, έν Λονδίνω καί έν “Ιλφορτ. 
Έκτιμαται παρά τοϋ λαοΰ τοΰ Λονδίνου και υπο
στηρίζεται περισσότερον τών “Αγγλων συναδέλφων 
του, διότι ύπερτερεϊ αύτούς κατα τήν αξίαν καί μόνον.

Αΐ βιτρίναι τοϋ έν "Ιλφορτ φωτογραφείου Ινθα εύ- 
ρίσκεται ή δι’ηλεκτρισμού τελειότατη μηχανή του 
τελευταίου συστήματος, είναι κεκοσμημέναι διά τώ» 
φωτογραφιών τών μάλλον σημαινόντων πιοσώπων τής 
’Αγγλικής πρωτευούση; Σ-^μειωτέον ότι ή δ; ήλεκτρι- 
σμοΰ κινούμε ·η φωτογραφική μηχανή του δύναται καί 
νύκτωρ ετι νά φωτογιαφήση, μόνον δέ δύο φωτογρα
φεία κέκτηνται τοιαύτην, ών τδ έν, τό τοϋ κ. Μπούκα.

(Έπεται τό τέλος) X ΣΤΡΡΑΚΟΣ
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ΙΙαράστασις τής ■ Ιφιγένειας» ίν τώ ϊταδίω ύπθ τοΰ θιάσου Σιλδαϊν 
Inslanlanti du «Coiirrier d’Orient·

& ΤΙ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ^

Πόσα ώ πόσα καπίλλα έχουν περισσότερα? 

Αξίαν άπό τάς κεγαλάς. αί όποιοι μεγαλοπρε- 

πώς ·ά φέρουν! ...

★

Ό κόσμος «?ά ήτο καλλίτερος άν ύπήρχον 

δλιγώτεροι άν&ρωποι.

★

Ή τύχη δεν είνε ή μία απλή πρόφασις, ήν 
έχουν πάντοτε οί Ανόητοι. Όστις εχει γερό κε

φάλι εχει και τύχην.
*

“Εχε πειτόί&ησιν είς άν&ρ^πόν δστις εχει Αρ· 

χάς. Ποτό δεν Άά σό Απατήση.

*

‘ίΖ Ιλπις είνε μία εταίρα. Είς δλους χαρίζει 

μειδιάματα και δλους όποια.

*

Γά χρήμα ! Ό μεγαλείτερος μοχλός τής προό 

δον και & τερατωδέσιερος φονευς αύτής. Έγεί 

ρονται δι’αυτόν ανάκτορα και χάριν αύτοΰ ύψουν- 

ται συγχρόνως λαιμητόμοι.

Ή πολιτική είνε τό κα&αρτήριον τών χαρα

κτήρα)?· Έν ιή πολιτική κονίστρφ πίπτει ή λεον - 
τή τοϋ ψεύδους κα! Αναφαίνονται αί κηλΐδες.

★

Ή κολακεία κα! ή διαβολή είνε Αδελφοί. 

Όταν σιγά ή μία, όμιλεί πάντως ή άλλη.

*

Ό "Ελλην λόγιος σννή&ως όμοιάζειτόν Κρό 

νον. Τρώγει τα παιδιά του. Αηλαδή άναγινώσκει 

μόνος αυτός τά ιργα τον.

★

ΔΙΚ

Ή ίλευϋερία είνε τί συγκεκριμένο?. Έάν 

υπήρχε ίλευϋερία πλήρης τής Ιλευάερίας, ή 

Ανηΰικότης ι>ά ώργίαζεν Απ'άκρου είς άκρον.

Επωφελή διδάγματα.

ΙΛΟΣ έν Λιέγι^ πολύτχμος 
τής «Πινακοθήκης» ναί έν
θερμος φιλέλλην. ό κ. ΡΙοιη- 
<1·'ΐιι·, είς έπιότολήν τοϋ ήμε- 
τέρου Διευθυντοϋ έκθέτον- 
τος τούς λόγους δχ' οϋς οί 
"Ελληνες καλλχτέχναχ θά 
λάμνουν διά τής άπονάίας 
των έκ τής Διεθνούς Έκθέ 

δεως τής Λιέγης κατά τό προδεχές έτος άπχιύ- 
θυνεν αύτώ έπιάτολήν. ήτις δύναχαχ νά χρηάι- 
μεύδμ ιΐς τούς παρ’ ήμίν καλλ.τέχνας ώς μία 
παρόρμηάις και άμα ώς υπόδειγμα διά νά έρ· 
γαΰθώάιν ύπέρ έαυτών τί>ν ιδίων

Ή έπιδτολή τοΰ κ Ρ οιι·<!· ιη· έχει ώς ίξΰς :

Αγαπητέ Κνρ-.ε.

Εινε πράγματι θλιβερόν ότι οί "Ελληνες χ λλιτέ- 
/ναι δέν έχουσιν έ' Άθήναις κέντρον, δι’ ού θά ήδύ- 
ναντο νά προασπίζωσι τά συμφέροντα τής τέχνης 
των, και εν τώ όποίω να συγκεντροΰνται, νά άλλη· 
λοενθαρρύνωνται καί νά άλληλοδιδίσκωνται είτε 8:ά 
διαλέξεων μετά προβολών φωτεινών εικόνων, είτε δι’ 
εκθέσεων έργων, ίδικών των καί ξένων. Τοιοΰτον κέν
τρου θα προεκάλει καλλιτεχνικήν κίνησιν, έξ ή; οί 
καλλιτέχναι θά ωφελούντο βεβαίως καί Μαικήναι Οά 
ανεφαίνοντο.

Τδ παράδειγμα τής Λιέγης εινε πρόδηλον.
ΙΙρο δώδεκα περίπου έτών ό καλλιτεχνικός ενταύθα 

βίος ητο μηδέν. Όπότε, όμάς καλλιτεχνών: ζωγρά
φων. σχεδιαστών, χαρακτών καί ένός άρ/ιτέκ ονος 
συνέλαβον τήν ιδέαν νά ίδρύσωσιν έν κέντρον Καλών 
τεχνών. Ή ιδέα κατ’ άρχάς έκ οκάλεσε τδ μει
δίαμα. Άλλ’ έκαστος έκ τών σχό των τήν πρωτο
βουλίαν εϊργάσθη δραστηρίως παρά τοΐς φίλοις του 
καί τδ κέτρον ίδρύθη, περιλαμβάνςν ελάχιστους μό
νον καλλιτέχνας. Μετ’ οΰ πολύ οχι μόνον δ αριθμός 
τών καλλιτεχνών - μελών ηυξησε, άλλά καί έτεροι 
έρασιτέχναι, επικαλούμενοι «μέλη αρωγά», ένεγράφη- 
σαν. Οι τελευταίοι ούτοι πληρώνουφι 5 φρ; έτηοίως, 
δικαιούνται δε άνευ άλλης πληρωμής να λαμβάνωσι 
μίαν εικόνα μεγάλου μεγέθους, άντίτυπον καλλιτε
χνικού έργου, δπως κάμνει πολύ ορθώς καί ή «Πι· 
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ναχοθήκη». Πρδ οκτώ έτών τδ Κέντρον ΐδρ.υσεν Ιδιον 
περιοδικόν, την «Τέχ·ην καί Κριτικήν»,δπερ τά μέλη 
λαμβάνουσι δωρεάν, πωλείται οέ κατά φυλλάδια ε’ις 
τα μη μέλη. Τοιοΰτον καλλιτεχνικόν άργανον εΖνε 
περιττόν σήμερον νά έκδοθή ε’ς ’Αθήνας, διό - ε ή 
«Πινακοθήκη» εινε ίσως πλέον ενδιαφέρουσα έν τοΐς 
καλλιτεχνικοΐς ζητήμασι ή ή ιδ κή μας «Τέχνη και 
Κριτική».

Μη α^κεσθέν τό Καλλ. Κέντρον νά εχη τό δργανον 
τούτο, ηθέλησε νά άποκτήση καί «Αίθουσαν Έκθέ
σεως». Οΰτω, πρό εξαετίας περίπου ώχοδωμησε μι
κρόν κατ’ αρχας οίκημα, άποτελούμενον έκ μιας 
μόνον αιθούσης. Τήν αίθουσαν αύτήν άπστελοϋν μό
νον τεσσαρες τοίχοι καί μ·α ύαλωτή στέγη. Ή αί
θουσα αύτή αργότερα έμεγεθύνθη. Έν τω καταστή- 
ματι τούτω καθ’έκαστον δεκαπενθήμερον διοργανοΰν- 
ται εκθέσεις ελαιογραφιών, γλυπτικής, χαρακτικής, 
φωτογραφιών, ρεκλαμών, αρχιτεκτονικών σ/εδίω» καί 
εφηρμοσμένων τεχνών. Τιμή εισόδου είνε πάντοτε 
δεκάλεπτος, είς τρόπον ώστε όλοι νά δύνανται νά 
[αεταβαίνουσι. Οΰχί μόνον τά μέλη τοΰ Κέντρου 
εκθέτουσιν έργα έν τή εκθέσει ταύτη, άλλά καί ξένοι

«94

Λουίζα ΣιΧβαΧν



καλλιτέχναι, ένίοτε δέ κα! συλλογείς καλλιτεχνη
μάτων.

Κατά το παρελθόν έτος εσχομεν τήν ευκαιρίαν νά 
θαυμάσωμεν μίαν πλήρη συλλογήν eanx-fortes τοϋ 
Fclicien Rops, έργα Ίαπωνιχα τοΰ ΙΗ' αίώνος, έργα 
’Αγγλικής χαρακτικής έγχρωμα, γραφέντα κα·ά τας 
αρχας τοΰ Ιθ’ αίώνος. Αΐ εκθέσεις αύται ενεχαινίσθη- 
σαν διά διαλέξεως περί τών καλλιτεχνών,ών έργα έξετί- 
θεντο. Τό Κέντρου περιλαμβάνει κατά τήν στιγμήν 
ταύτην σχεδόν πάντας τους καλλιτέχνας /Waltons] 
τής Λιέγης καί μέγα μέρος τών αρχιτεκτόνων. Οί 
τελευταίοι ούτοι εχοντες ήδη ίδιαν εταιρείαν δέν αι
σθάνονται απόλυτον ανάγκην όπως εισερχωνται εις το 
Κέντρον τών Καλλιτεχνών.

Έθεώρησα καλόν να σάς μεταδώσω τάς λεπτομέ
ρειας ταύτας δπως δυνηθήτε νά προβάλετε εν παρά
δειγμα, έάν κρίνετε τούτο εΰκταΐδν, ΐνα ίδρυθή τοιοΰ- 
τον κέντρον καί έν Άθήναις, ένθα, νομίζω, θά ήδύ- 
νατο τοιοΰτος όργανισμδς νά εχη ευτυχή έπίδρασιν 
επ! τών καλλιτεχνών.

Δεχθήτε. αγαπητέ Κύριε, τήν εκφρασιν τής αφο- 
σιώσεώς μου καί τών ενθουσιωδών αισθημάτων μου 
πρός ύμας, τήν «Πινακοθήκην, πρός τήν ώραίαν σας 
πόλιν τών Αθηνών και τήν καλλιτεχνικήν δόξαν 
τής 'Ελλάδος.

J. Plomdeur.

Παρεθέσαμεν άκριβεάτάτην μειάφραΟτν, ϊνα 
έννοήβουν οί καλλιτέχναι μας ηόϋον ένδταφέ- 
ρον, περιΰΰότβρον άπό αυτούς τούς ίδίους. 
έχουν oi έν τή ξένη φιλέλληνες.

Σύνδεσμο; ή&οποιων.

Εινε γνωάεόν πόθον δυσχερές εΐνε νά συμφω
νήσουν Ρωμμοι δι’ tv οέονδήποτε ζήτημα 

καί μάλιότα δταν αύτοί τύχη καί είνε .. . καλ- 
λιτέχναι. ΠολλΔκις έγένοντο άπόπειραι ποός 
ΟυγκρότηΟιν συνδέσμου έκ μέρους τών ηθοποι
ών πρός ηθικήν καί ύλικήν ύποάτήριξιν τών
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συμφερόντων των. Άλλ" δλαι έναυάγουν προσ
κόπτομαι είς'τά αιώνια προσωπικά. "Ηδη έλ- 
πίζομεν οτι χάρις είς τόν κ. Λάάκαρην θά προ- 
κόψι,ι ό νεοσύστατος σύνδεσμος, δστις πολλά έχη 
νά έπιτελέάη καί πρωτίστως τήν έξασφάλιάιν 
τών ηθοποιών, δταν πλέον δέν θά δύνανται ού· 
τοι νά έργασθώσιν.

ΔΑΦΝΙΣ 

ΗΑλλΙ Τ£Χ Ν1ΒΑ

τής τοΰ νομισματικού τμήματος τοΰ Αύτοκρατοριχοΰ 
Μουσείου.

★

Άταμνησ’ική πί.άζ----Είς τό χωρίον Σκλαβοχώρι
τής Τήνου ένετοιχίσΐη έν τφ ναώ π/άξ αναμνηστική, 
φροντίδι τοΰ γλύπτου κ Σώχου, αναφέρουσα ότι έν 
τώ χωρίω τούτω έγεννήθη δ διάσημος ζωγράφος Ν. 
Γύζης.

*
Ό κ. θ Αηύητρίον.— ’Ανεχώρησεν είς Κάϊρον ό 

ζωγράφος και γλύπτης κ. ©εοφ. Δημητρίου, επανερ
χόμενος δ’έκείθεν θ’ άπέλθη εύθυς είς Ευρώπην, δι’ 
ανωτέρας σπουδάς.

★

Πολυτεχνείο». — Ό κ. Ίακωβίδης ύπέδειξε είς τό 
‘Γπουργεΐον τών ’Εσωτερικών τήν σύστασιν καί 
όγδόης τάξεως δια τούς μαθητάς τής ζωγραφικής έν 
τή Καλλ. Σχολή, ήτις θά άποτελή τμήμα «συνθέ- 
σεως», ώς ύπαρχη είς δλας τάς ευρωπαϊκά; σχολάς. 
’Επίσης φρονεί- ότι δέον οί μαθηταί νά σπουδάζωσι 
καί μέ γυναικείδν μοδέλο, νά έργάζωνται δέ έν γένει 
οί μαθηταί δχι μόνον τήν πρωίαν, άλλα καί τό από
γευμα, πρός τούτο δ’ έζήτησε νέαν πίστωσιν έτησίως 
2,500 δραχμών, αίτινες άπαιτοΰνταϊ διά τό απογευ
ματινόν μοδέλον.

*

Ή δεσποινίς Άσπριώτου. — Διατρίβει έν Βάρνη, τή 
ιδιαίτερα πατρίδι της, εκ Πα^ισίων έλθοΰσα, ή δε
σποινίς Άσπριώτου. Κατά την έν Βάρνη διαμονήν 
της η πριγκηπισσα Κλημεντίνη, μήτηρ τοΰ ήγεμόνος 
Φερδινάνδου, ήγόρασε μίαν μ.ικρογραφίαν της παρι- 
στώσχν τον Βογόριδα έν νηπιακή ήλικίςι, ήτις είχεν 
έκτεθή είς τό Παρισινόν Safe».

*
Βραβεϊον άρχαεκτονική;. — Κατά τά διενε.γηθέντα 

εν τφ Πολυτεχνείφ Άβερώφειον διαγώνισμα ελαβ-.ν 
έν τή αρχιτεκτονική α’. βοαοεΐ.ν ό "τής ανωτέρας 
τάξεως μαθητής Γ. Φάρος, β'. δέ δ Μ. Μυλωνάς.

*
Άνακάλυψι; Βασιλικής. — Ό κ. Γ. Λαμπάκηςάνε- 

καλυψε εν Κεγχρεαΐς τής Κορινθίας Χριστιανικήν 
Βασιλικήν τοΰ δ — ε' αίώνος, άνευρε τάφους χρι
στιανικούς, δεξαμενήν χριστιανού Κεγχρεών μετά 
συμβόλων χριστιανικών, ιχθύων κεκοσμημένων διά 
Σταυρού. Άνευρε έπίσης οικοδομάς και τάφους ύφά 
λ·.υς περί τήν Βασιλικήν.

*
Νέον εργαστήριο». — Δύο εόέλπιδες γλύπται, νεα

ροί απόφοιτοι τής Καλλ. σχολής τοΰ Πολυτεχνείου, 
οι κ. κ. Κουλουρής καί Φώσκολος, ήνοιξαν εν τή 
όοφ Πατησίων αρ. 50 νέον καλλιτεχνικόν έργαστήριον 
γλυπτικής.

*
Εκ&έσει; Λιέγης— Κατά τόν λήξαντα μήνα έγέ- 

νετο εκθεσι; έν Λιέγη τών έργων τών μελώ/ τοΰ 
αυτόθι «Καλλιτεχνικού Κέντοου». Διήρκεσεν έπί δε
καπενθήμερον. ’Εξετέθησαν 76 έργα, έν οις κιί δύο 
πίνακες τοΰ Gheslret έκτεθέντες καί έν τή Διεθνεϊ 
εκθέσει τών ’Αθηνών πέρυσι.

. Εν τή αυτή πόλει έγένετο ιδιωτική εχθεσις τών 
εογων τοΰ προσωπογράφου J. Ubachs τοΰ όποιου 
εινε θαυμάσιος 0 πίνας «Ό θρίαμβος τοϋ φωτός».

*
Τα Προπύλαια τοϋ Σταδίου. — Γενομένων ά·ασκα· 

^ών εις τήν είσοδον τοΰ Παναθηναϊκού Σταδίου πρός 
ανευρεσιν τών αρχαίων Προπυλαίων, άνευρέθη ολό
κληρον τοίχωμα είς βάθος δύο μέτρων κατά μήκος,

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

οπερ εικάζεται δτι εΐνε τά θεμέλια τών αρχαίων προ
πυλαίων, περί ών εΐνε διηρημέναι αί γνώμαι τών 
αρχαιολογούντων. Έπίσης άνευρέθη καί κιονόκρανον 
έξοχου τέχνη;, έκ του όποιου εικάζεται εύχερώς τό 
ύψος τών στηλών τών Προπυλαίων.

θάνατος ζωγράφου—Άπέθανεν είς Sehaerbeck του 
Βελγίου ό Βέλγις ζωγράφος ’Ιωσήφ Coosemans, έν 
ήλιχίμ 76 ετών. Ήτο ό ύστατος αντιπρόσωπος τής 
έκλιπούσης σχολής τοϋ Tervueren. τής περίφημου 
δια τή> άναπαράστασιν τών τοπείων έν Βελγίω. 
Ήτο δεινός είς τό χρώμα, τό μουσεΐον δέ τής Λιέ
γης κέκτηται ένα τών σπουδαιότερων αΰτοδ πινάκων 
τόν έπιγραφόμε·<ον : «Le chentin de la Marc· an · 
Diable»^

* I
"Εν άρχαΐον άγαλμα. — To Βαυαρικόν κράτος ήγό- 

ρασεν εσχάτως παρά ξένου άρχαιοκαπήλου έν εξοχον 
αγαλμα αρχαίας τέχνης παριστανον γυναίκα εχουσαν 
παρ’ αυτή, κύκνον, ον θέλει ή γυνή νά προφύλαξη 
άπό τής εφόδου άρπακτιχοΰ όρνέου. Τό άγαλμα εΐνε 
έκ μαρμάρου 'Ελληνικού, φαίνεται δέ δτι εΐνε· «χτε- 
γραφον άρχαΐον τοΰ γνωστού όμοιου αγάλματος, εε- 
γου τοϋ γλύπτου Τιμοθέου, άκμάσαντος κατά τον 
Δ’, π. X. αιώνα Τό άγοοασθέν άρχαΐον έτοποθετήθη 
ήδη είς τήν Γλυπτοθήκην του Μονάχου.

'Αποκαλυπτήρια άνδριάντος. —· Είς Λυών έγένοντο 
πανηγυρικώς τά αποκαλυπτήρια τοΰ ανδριάντος τοϋ 
άνεγερθέντος είς τιμήν τοΰ διασήμου χειρούργου Λεο- 
πόλδου Ollier καθηγητοΰ τής ιατρικής σχολής τής 
Λυών. Ό άνδριάς είνε εργον τοΰ γλύπτου Άλφρέδου 
Boucher' δ Ollier παρίσταται όρθιος φέρων τήν ανα
τομικήν σμίλην εις τάς χεΐρας,μέ τό ένδ.μα τοΰ κα- 
θηγη-οΰ

*
ΆρχαΓοο τά<μ_ς.— Είς τόν Πλάτανον άνευρέθη αρ

χαίος τάφος εχων διάδρομον καί δύο θαλάμους, έντος 
τών όποιων εΰρέθη πλάξ αετώματος φέρουσα τήν 
έπιγραφήν : «Κέους Όλεμαίου».

*
'Ανασκαφαί. — Εις τό χωρίον Μαρκόπουλον άνευ

ρέθη άνάγλυφον καλλίστης τέχνης τού Β' μ, X. αΐώ- 
νος, παριστών γέροντα πωγωνοφόρον, ενθεν δέ καί 
ένθεν αύτοϋ ίσταμενας δύο γυναϊκας.

Έπίσης πλησίον τοϋ μέρους τούτου ανεκαλύφθη 
βάθρον αγάλματος, έφ’ ου ύπάρχει ή έξής επιγραφή : 

’Ηρώδης Άττικοΰ ·
Μαραθώνιος τόν ναόν 
επεσκεύασε καί 
τό άγαλμα άνέθηκεν 
τή Άθηνέη.

Τό άγαλμα υποτίθεται δτι εινε τής Αθήνας.
*

Καλλιτεχνική αγορά---- Έν Πάτραις ύπό κυριών καί
δεσποινίδων εξετέθησαν πρός πώλησιν ύπέρ του’Εθνικού 
στόλου διάφορα έργα των ζωγραφικής, έλαιογραφίάς, 
υδατογραφίας, κρητιδογραφίας, πηλοπλαστικής. Διά 
τής εκθέσεως ταύτης κιτεδεΐχθη, δτι περί τάς δέκα 
πέντε δισποινίδας εν Πάτραις ασχολούνται εις τάς κα
λάς τέχνας, αί πλεΐσται μαθήτριαι τής δεσποινίδος 
Λουκίας Ζαδέ.

*
Μνημείο* * είς λοχίαν. — Έγένοντο έπισήμως είς τό 

νεκροταφεΐον Πέρ Λασέζ τών Παρισίων τά αποκαλυ
πτήρια τοΰ μνημείου τοϋ λοχίου Χόφ, ήρωος Άλσα- 
τινοϋ, εργον του διάσημου γλύπτου Βαρθόλδη.

Άνέγερ.η; Μονσείου. — Ή ’Αρχαιολογική 'Εται
ρεία άπεφάσισε τήν ιδρυσιν έν Χαι’ωνεία μουσείου, 
δπερ θά παραλαβή τά άναχαλυφθέντα έκεΐ αντικεί
μενα. Επίσης έν Χαιρωνείφ θά τελεσθοΰν αποκαλυ
πτήρια τοΰ Δέοντος τής Χαιρωνείας. Ή τέλεσις 
αποκαλυπτηρίων προκειμένου .περί αρχαίου έργου 
μας φαίνεται άστοχο; καί «καιρός.

*
Αί ανασκαφαί τή; Πέργαμον. — Αί έν Πεογάμω επί 

τής ’Αγοράς ανασκαφαί διεκόπησαν διά νά έπαναλη- 
φθώσι τό προσεχές έτος. Έπί τοϋ χώρου τούτου εύ- 
ρέθηταν διάφοροι διακλαδώσεις πήλινων υδροσωλήνων 
διαφόρου μεγέθους, διακρίνονται δέ έως 15 καταστή
ματα. Επίσης ανεκαλύφθη οικοδόμ.ημα ελληνικής 
έποχής έπί του όποιου ϋπαρχει μωσαϊκδν εποχής 
ρωμαϊκής

Εις τας επί τοΰ Γυμνασίου των νέων ενεργουμενας 
ανασκαφας, ύπό την διεύθυνσιν τών αρχαιολόγων 
κ. κ. Κόντσε καί Δαΐρπφελδ καί τήν συνεργασίαν 
τών κ. κ. Χέπτων καί Κόλβε, έκτος του ανατολικού 
τείχους καί Γυμνασίου, ανεκαλύφθη και το βόρειον, 
είς τό όποιον σώζονται «ί βάσεις τών κιόνων. Είς 
τήν σειράν τών πρώτων άνακαλυφθεισών αιθουσών 
άνεκαλόφθησαν καί άλλαι, έπϊ τών όποιων εόρέθησαν 
επιστύλια μετ’ επιγραφών, ύδρορροαί παριστάνουσαι 
λέοντας καί άρχαιολογκά αντικείμενα.

“Ηδη ανεχώρησεν έκ Περγάμου ό αύτοκρ. επίτρο
πος τών άνα καφών Άχμέτ Φεριδούν βέης, διευθυν-
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Είκων Afela — Ή χόμησσα Ριαγκουρ ανέθεσε είς 
τον χ. Ίακωβδην νά φιλότεχνηση ελαιογραφίαν τοϋ 
Παύλου Μελά εις φυσικόν μέγεθος δλόσωμον μέ τήν 
στολήν τοΰ αντάρτου αντί 10,000 δρ. Ή ε’ικών θά 
δωρηθή είς τήν χήραν τοϋ ήρωος.

*
Λψι£<ί αρχαιολόγου.— Άφίκετο ό “Αγγλος άρχαιολ. 

κ. Ντόολ μέ τήν ειδικήν εντολήν τοϋ Άγγλ.’Ινστι
τούτου όπως καμνη είδιχάς μελετάς έπί τοϋ’Ερεχθείου.

Έ»νική καλλιτεχπχή ItaiQtld — Πρός έπίτευξιν τής 
δια τής «Πινακοθήκης» προταθείσης ιδέας ύπο του συ
νεργάτου μας κ. Α. Περδικιού περί συστάσεως :έν 
Άθηναις «'Εταιρείαςανδριάντων», συνήλβον έντή αί- 
θούσρ τοϋ «Ελληνισμού» αρκετοί καλλιτέχναι 
χαι άνθρωποι τών γραμμάτων, οίτινες άπεψάσισαν 
τήν ΐδρυσιν τής 'Εταιρείας, ψηφίσαντες άμα τό Κα
ταστατικόν. Σκοπός τής Εταιρείας ε’νε ή σύσφιγξις 
τών δεσμών μεταξύ τών άσχολουμένων ε’ις τά γράμ
ματα καί τας τέχνας, ή άνέγερσι; μνημείων καλλω
πιστικών τής πόλεως, ήδιοργάνωσις καλλ. εκθέσεων, 
ή ΐδρυσις εντευκτηρίου χλπ. Ή «Πινακοθήκη» έχθύ- 
μως επικροτεί- τήν ΐδρυσιν τής τόσω αναγκαίας ταύ
της εταιρείας.

*
διαγωνισμός---- Έν τώ Πολυτεχνεία. ενεργηθήσε-

ται προσεχώς διαγωνισμός πρός αποστολήν υποτρόφου 
εις Ευρώπην εκ τοϋ κληροδοτήματος Μπιζού πρός 
σπουδήν τής Καλολογίας καί Ζωγραφικής, θά δια- 
γωνιοθώσιν οί υποψήφιοι εΐς τήν ζωγραφικήν απεικό- 
vtoiv προτομής έκ τοΰ φυσικού καί είς τήν Γερμανι
κόν γλώσσαν. Δεκτοί είσίν οί απόφοιτοι τής Καλλι
τεχνικής σχολής τοϋ Πολυτεχνείου ή άλλων άνεγνω· 
ρισμένων Ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών σχολών.

■ *
Τά χρέη ενός ζωγράφου.- Ό γηραιός γερμανός ζω- 

γξάφος Τσίμδιηγηθη εν νοστιμώτατον ανέκδοτον κατ’ 
αυτας, τό όποιον άνεγραφη εί; πολλάς γερμανικάς ε
φημερίδας.

Ό Καζιμίρ-Πέριέ, δ πατήρ τοΰ «μιας μό,Ον ήμέ- 
ρας Προέδρου» τής Γαλλίας, έπεσχέφθη ποτέ τόν π - 
ριφημον Γάλλον ζωγράφον Κορώ είς τό έργαστήριόν 
του καί άπεθαύμαζεν έν έργον τ·υ, τό όποιον ήτο 
ακόμη ήμιτελές.

— Επεβυμουν να εχω τήν είκό-α αυτήν, εΐπεν ό 
Καζιμίρ-Περιέ.

—Άν^ αγοράσατε τά χρέη του φ:λου μου ζωγράφου 
Μιλλέ. εις τον αρτοπώλην καί τόν κρεοπώλην του, 
είναι ίδική σας ή είχών.

, Σύμφωνοι 1 εΐπεν ό Περιέ, χαίρων διότι τόσον 
ευθηνα ηγόρασεν εξο.χον έργον του έξοχου ζωγράφου.

Τφ στέλλεται δ λογαριασμός καί έφριξεν άναγνώ- 
σας δτι δ Μιλλέ ώφειλεν εί; μέν τόν κρεοπώλην 22, 
000 φρ .εΐς δέτόν αρτοπώλην 24,000. Ήγόραζε-άπ’ 
αυτών, επί 1.2 Όνεχή ετη επί πιστώσει, καί οί πι- 
στωται του επ’ ελπίδι πληρωμής πάντοτε τώ εδιδον 
άρτον καί κρέας. Τό πραξικόπημα τοΰ Κορώ δμως 
επετυχε, διότι δ Καζιμίρ-Περιέ έπλήρωσε μέχρι λε
πτού τας 46,000 φρ. Ήτο πολύ ακριβός δ Κορώ αυ

τός, διό’ΐ σημειωτέον δτι τά έργα του μετά ταϋτί 
περικλεούς ζωγράφου έπληιώνοντο τό πολύ 1,500 φρ: 
Σήμερον δμως τό έργον ακριβώς αυτό τοϋ Κορώ στοι·* 
χίζει άν επρόκειτο νά πωληθήύπέρ τάς 130 χιλ. φρ.

*
Nsa ίργα — Ό έν Καίρφ διαπρεπής καλλιτέχνης 

καί συνερ^άτης,τή; «Πινακοθήκης» κ. Περ. Τσιριγώ- 
της νέα έργα έπεράτωσεν άρτι: Τήν «'Ονειροπολού
σαν Αίγυπτίαν» μέ αδρότατα χαρακτηριστικά, μέ έν 
βλέμμα εταστικόν,οπερ ρίπτει διά μέσου ανοικτού πα
ραθύρου,’ τήν «'Οδόν έν Κάίρφ», τά «’Αραβικά έργα·1 
στηρια» εχοντα δλον τόν εγχώριον Αιγυπτιακόν τύ
πον, διακρινόμινα δια τήν εκφρατιν καί τήν κίνησιν, 
τον «Κλύδωνα», μίαν γωνίαν τοΰ ναού τής Santa 
Maria del Popolo τής Ρώμης καί τό «Mon repos* 
τής Κερκύρας.

—Ό κ. Παρθένης έπέστρεψεν έκ Καβάλλας μετά 
τετράμηνου απουσίαν. Είργάσθη εΐς τήν άπεικόνισιν 
πολλών τοπείων καί απόψεων τής Καβάλλας, έν οΐς 
ή «Πεδιάς τών Φιλίππων», τό «Παγκα'ον» ώς καί 
εί: προσωπογραφίας τοΰ αυτόθι Μητροπολίτου, τοΰ 
Προξένου τής Ελλάδος καί τοΰ Βαλή Ίωαννίνων.

•
Τιμάχιον ΕρτχύΙου.— Πρό έτών εις βοηθός τής έν- 

ταΰθα Αγγλικής άρχ. σχολής φεύγων παρέλαβε τε
μαχίου κιονοκοάου τοΰ Έρεχβείου.Ήδη ούτος κατέ- 
ίων σπουδαι’αν αρχ. θέσιν, άναγ,ούς τά τής άναστη- 

ώσεως τοΰ Έρεχθείου,έπέστρεψε τό τεμαχίου, δπερ 
καί εφηρμώσθη θαυμασίως είς την θέσιν του.

*
'Αρχαιολογικόν συνέδριου.— Ή ’Αγγλική Κυβέρνη- 

σις διώρισεν αντιπρόσωπον αυτής διά τό Διεθνές Συ- 
νέδριον τών ’Αθηνών τόν κ. Σέσιλ Σμίθ, διευθυντήν 
άλλοτε τής έν ’Αθήναις ’Αγγλικής σχολής. ’Επίσης 
τά Ρωσσικά Πανεπιστήμια έδήλωσαν δτι θά συμμε- 
τάσχουν δι’ αντιπροσώπων τοΰ Συνεδρίου.

'Αρχαίοι xloret.- Παρά τους Μολάους άπεκαλύ- 
φθησαν δ>ως τυχαίως κατά τινα εκσκαφήν ίχνη αρ
χαίων κιόνων. Πιθανώς θά πρόκειται περί αρχαίου 
τίνος οικοδομήματος έχει που ευρισκομένου.

*
Έκώοις Μποκατσιάμιη — Τήν 9 Δεκεμβρίου ανοί

γει ή εκθεσις τών έργων τοϋ διακεκριμένου ζωγράφου 
καί συνεργάτου μας κ. Β. Μποκατσιάμπη έν τή οί- 
κίφ του, δδός Νικηφόρου 15 παρά τό Βασιλιχόν’θέα- 
τρον. Τά εκτιθέμενα έργα ανέρχονται είς τισσαοά- 
κοντα περίπου. Ή εκθεσις θά εινε προσιτή είς πάντα 
φιλότεχνον καθ’ έκάστην 10—12 π. μ. καί 2—4 μ μ.

* - ·
θάματος ζωγράφου — Άπέθανεν έν Βιέννη ό τοπδίο- 

γράφος Ροδόλφος Ρίμπαρτς, καθηγητής έν τή καλλ. 
σχολή του Αύστριακοΰ μουσείου έν ηλικία 56 έτών. 
'U Ρ μπαρτς διέτριψεν επί 19 ετη είς Παρισίους, έν
θα άπήλαυε μεγάλης ύ^ρλήψεως. ΙΙλεϊσται εικόνες 
του ήξιώθησαν βραβείων είς τάς εκθέσεις τών Παρι- 
σίων (4889), τής Άμβέρσης (1894) καί τοΰ Σικά
γου (1893).

Ούδεμία αίτησις περί Αποστολής της «Πι

νακοθήκης» ή οίασδήποτε εκδόοεως αυτής, βι
βλίου ή εικόνος, λαμβάνεται ύπ' δψει,. άνμή 

συνοδεύηται υπό τον άντιτίμου.

Η “ΑΙΩΡΑ,, <5ιά τους μή σννδρομητάς τής 
«Πινακοθήκης» πωλείται αντί Spa^yftc. 

Έξαιρεηκώς είς τους συνδρομητάς μας, οιτινες 

εκτός τον Αντιτύπου, δπερ δικαιωματικώς λαμ
βάνουν, θέλουν τυχόν καί άλλο Αντίτυπου, ινα 

τό δωρήσουν, παρέχεται ή «Αιώρα» αντί ί»Ο 
ί.εητών.

Οι έκ τών παλαιών και νέων συνδρομητών 
έγγράφοντες ενα δτι νέον συνδρομητήν, λαμ
βάνουν ως δώρον άμα τή ■ καταβολή τής 
συνδρομής τά

"ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,,
τόμον πλούσιας εικονογραφημένου, περιέχοντα 
πεζά ποιήματα τον κ. Α. Ε'αλογεροπούλου,πρός 

τούιοις δέ καί· < εικονογραφημένα δελ

τάρια καλλίτεχνικώτατα.

Εϊξ ΟνΛενα έχει ανατεθή .έν ’ Αθήναις ει

δική αναπροσωπεία πρός Εγγραφήν συνδρομη

τών' οί θίλοντες συνεπώς νά Εγγράφωνται συν- 
δρομηταί δέον ν άπευθύνωνται άπ’ενθείας 

είς τό γραφέϊον μας, πάσα δέ καταβολή τής 

συνδρομής εΐνε έγκυρος μόνον άν προσάγηται 
τώ πληρώνοντι Απόδέιξις έντυπος, φέρουσα τήν 

υπογραφήν τοΰ Αιευθυντοΰ, τήν σφραγίδα ·τοΰ 

περιοδικού καί αϋξοντα έντυπον Αριθμόν.

ΚΩΝΣΤ. Φ ΣΚΟΚΟΥ ,

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦ1ΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ 

Γ6ΑΟΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ

Τόμος 2(.°i — Έτος 26^

Κομψότατος τόμος έκ 450 σελίδων.- θέμα
τα καί διατριβαί ύπέρ τά 150, εις δλα τά εί
δη τής λογογραφίας,—· Συνεργάται περί τούς 50 
οί κορυφαίοι τών καθ’ ήμάς ποιητών καί λογο
γράφων.— Εικόνες 100 άρίστης τέχνης.
Αιηγίματα. ποιήσεις κοινωνικοί μελέται, λ.αο- 

γραφίοι, άρθρα Ιστορικά, καλλιτεχνικά ση 

μειώματα, δραμάτια, ηθογραφία', , τύποι και 
χαρακτήρες έκ τής συγχρόνου Ελληνικής ζω· 
ήί, σκιο.γραφία^ διακεκριμένων μορφήν, ευ

θυμογραφήματα, γελοιογραφικαί παραστά
σεις, σκαλαθύρματα, Επιγράμματα, λεπτή 

σατ.τ ρογραφίο, έν γένει δε
δτι iioy^ov καιΙξνρτνο»’ ,καί χ.α,ρ»τω- 
ycvov γνωρίζει νά· περισυλλέγω κατ^' ε-ίος ή 
πείρα, ή μόρφωσις, ή καλαισθησία τοΰ έκδοτου. 

Τό Ημερολόγιο* Σκόκονείνε άναντιρ- 
ρήτως ό βασιλεύς τών ημερολογίων, Δέν υπάρ
χει δεύτερα γνώμη,

Συγκινεΐ, θέλγει, διδάσκει ', διεγείρει τήν σκέ- 

ψιν, τό αίσθημα, τήν φαιδρότητα,

Ό τόμος ούτος τοΰ 1905 εΐνε. πράγματι ενα μι
κρόν αριστούργημα τής ένΈλλάδι βιβλιεκδοτικής.

Δ. ΚΑΒΡΑ
ΙΟν—Όδάφ- 1·Ο*

’Εκτέλεσις φωτογραφιών, παντός είδους και με
γέθους έξόχως καλλιτεχνική. Τόι καταστημα. μι? 
ταφερθέν ήδη παρά τήν πλατείαν τοΰ Σύνταγμα-, 
τος κατέστη τό κατ’'έξοχήν καλλιτεχνικόν.έργα- 
στήριον, πινακοθήκη τών εικόνων τών ώραιοτέρων 
Άτθίδών καί τών επισημότερων προσώπων.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ., 

τοΰ Α' ,Β'καΙ Γ' έτους..πωλοΰνταυ εΐς τό γραν 

φεΐον μας άντί δρ. 1,50·. Διά τάς επαρχίας 2· 
δρ. Διά τό Εξωτερικόν 2 φρ, χρ: συμπεριλαμ

βανομένων τών ταχυδρομικών·.

ΗΑΙΑΣ ΚηΝΣΤΑΝΤ4Ν4ΔΗΣ

Καθηγητής- της Αγγλικής
'Οδός ΙΓινακωτών 22α

2 Γ ΒΔΑΡΙΑΝΟΥ
Ιατροί!. Νιυζαλόγου. *αΐ. Φρρ’,ολόγου

“Ιδρυται έν Πατηςιίοις, έν μέσ.ψ ; κήπων. Νοση
λεύονται, νευρικά καί έγκεφαλικά-,νοσήματα, -πλήν 
τών μολυσματικών καί έπικινδύνιμν. Έφαριιόύονται 
δλαι αί θεραπευτικά! μέθοδοι, ήτοι Ψυχοθεραπεία, 
’Ηλεκτροθεραπεία, Υδροθεραπεία, Άνατριψιθερα- 
πεία, Μουσικοθεραπεία, 'Υπνωτισμός κ.λ^π. Νοσο
κόμοι είδικοί;

Γραφείου Αιευθύνσεως :
’Αθήγαι. ‘Οδός Ζήνωνος 16.

Ίδρυθίν έν Άθήναιό' κατά τΰ «τος 1870

’Εν αύτώ πωλοΰνται λιανικώς καί χονδρικώς έχτός 
τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης χαί χάρτου καί 
τά έν τώ ίδίφ άτμοκινήτφ έργοστασίφ κατασκευαζό- 
μενα είδη, ήτοι'- . '

Φάκελλοι και βιβλία έμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας μέ κατατομάς έπιχρυσωμένας Πένθιμος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Γλυπταί επί μετάλλου 
καί ξύλου' Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ και πλάκες 
διά θύρας έπί σμαλτωμένων ελασμάτων.

ΈπιΟκεσεηήρία, κατασκευάζοντα.ι. στιγμια,ί.φς καί 
διά χαλκογραφίας.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
TO ‘ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, π«·αξ Ν. Δ, I, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟϊ

Γύζη. Φωτοτυπία είς μίγα όχημα. Δρ· 1· 

Έπί χονδρόν χάρτον δρ. 2·

“ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ., δράμα Φρ. Κοππέ, 

κατα μετάφρασε» ”Αγιδος θέρον. Τιμάται 

δρ. 1. Έπί 'Ολλανδικόν χάρτον δρ· 2· 

TO ‘ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ,, δράμα Ν.

Αάσκαρη καί ΤΙ. Δημητρακοπούλον-Δρ. 2.

TO ‘ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, «ί- 

νοξ Φρίξον Άριστέως. Φωτοτυπία άς μύ

γα όχημα. Δρ. 1.

Η “ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ.» ηίναξ L. 

Perrault. Φωτοτυπία εις μίγα όχημα. 

Δρ. 1.

“Η ΑΙΩΡΑ > Πίναξ Vigor. Φωτοτυπία 

είς μίγα όχημα. Δρ. 1·

“ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ · Σελ. 208. Δρ. 3. 

' ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ- tfs ΖΩΗΣ,· Διη

γήματα εικονογραφημένα. Σελ. 64. Δρ. 2 

“ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ,, Πεζά ποιήματα

μετά χρωματιστών εικόνων. Σελ. 184- Δρ. 3. 

‘ ΣΑΤΥΡΑΙ·, Διηγήματα καί Σκέψεις

Σελ. 64. Δρ. 2.

“ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ,, Πεζά ποιήματα

μετ’ εικόνων. Σελ. 64. Δρ. 1.

Αιά τόνε σνκόμομητάς τής «Πινακοθήκης'» 

ιίς τό ή μι συ τής τιμής

Πωλοΰντατ είς τά γραφεία μας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Όδοντόϊβτρός

Έντοκο» καταθέσεις.
Ή ’Εθνική Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις 

ε’ις τραπεζικοί γραμμάτια καί είς χρυσόν αποδοτέα 
εις ώρισμένην προθεσμίαν η διαρκή. Αί είς χρυσόν 
καταθέσεις καί οί τόκοι αύτών πληρώνονται είς τδ 
αύτό νόμισμα, είς 8 έγένετο -ή κατάθεσις.

Τδ κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται έν τω Κεντρικφ Καταστήματα καί τή αιτή
σει τοΰ καταθέτου έν τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης, έν Κερκυρφ δέ Κεφαλληνίφ καί Ζακύνθιυ 
δια τών υποκαταστημάτων τής Ίονικής Τραπέζης.
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"ίλραι Ιπ.σκίψιιΟί '■ 3 — 12 π. μ. και 2—6 μ. μ.

Τόκοι καταθέσεων

“ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΦΙΛΟΤΕΧΝΩΝ,,'
Περιέχει μελέτβς κσλλιτεχ.ικός κσΙ φιλολογι

κός., ώς καί σειράν έννενήκοντα έργων 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών etc έγχρώμονς φωτοτυπίας καί φω
τοτσιγκογραφίας μετά τών προσωπογραφιών τώ\ 
'Ελλήνων καλλιτεχνών. Τό ωραιότερου λεύκωμα 
τήί 'Ελληνικής ζωγραφικής καί γλυπτικής.

Πωλείται είς τά γραφεία τής «Πινακοθήκης» 
άντΙ δρ. J. Διά τούς συνδρομητάς μας δρ. 2.Χαρ
τόδετου δρ. 4·

1 1)2 τοΐς
2 »
2 1)2 »
3 »
4 » 

Αί δμολογίαι

0)0 κατ’ ετ. διά
ι
ν
η
8

καταθέσεων έχδίδονται
κατ’ έκλογήν του καταθέτου ονομαστικά! ή άιώνυυοι

0)0
0)0
0)0 

■ 0)0 

τών

»
»
Β
Β

εντόκων

6 μηνών 
1 ·’
2
4
5

έτους 
ετών 
ετών 
ετών

“ΕΛΛΗ Ν ΙΣΜΟΣ,, 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

"Οργάνων τής ομωνύμου 'Εταιρίας
Έν τφ .^Ελληνισμφ. εκ πέντε τυπογραφικών φύλλων 

ουγκειμένφ, μελετ&νται ειδικ&ς άπαντα τα εθνικά καί 
εκκλησιαστικά ζητήματα τά απασχολούντο το ήμέτιρον 
“E&iof.

ΣΠΗΛΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ
Όφάαλμολόγοι ι’ατρός

'Οδός Σωκράτονς 31 κα».Πειραιώς

Εφαρμόζονται αί νεώταται θεραπευτικοί μέ 

θοδοι.

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,
TOY A Β ΚΑΙ Γ’ ΕΤΟΥΣ

ενρίσκονται εις το γραφεΐον μας. τιμώμενοι οί 
χρυσόδετοι δρ. 15, οί άπλόδετοι δρ. 12. τών 

ταχυδρομικών πληρονωμένων νφ’ ημών.
Διά τό έξωτερικόν, ή τιμή είς χρυσόν.

Γραφεία οδό; Σοφοκλέους 12. - Συνδρομή έτησία φρ. S

Π ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υπομιμνήσκει τοΐς κατόχοις προσωρινών τίτλων 

τοΰ Λαχιιοφόρου αύτής δανείου 2 1 )2 ο)· 1904, δτι 
ή πρώτη κλήρωσις τής 1 Δεκεμβρίου έ. έ. ένεργη- 
θήσεται επί τή βασει τώ δραστικών τίτλων' επομέ
νως οφείλουσιν οί επιθυμούντες να μετασχωσι τής εί· 
ρημένης κληρώσεως νά σπεύσωσιν είς ανταλλαγήν 
τών προσωρινών τί'λων εντός τοΰ τρέχοντος μηνδς 
Νοεμβρίου, έν Άθήναις μέ·> παρά τή 'Εθνική Τρα- 
πέζη, έν ταΐς επαρχίαις δέ παρά τοΐς ϋποκαταστή- 
μασι τής ’Εθνικής Τραπέζης καί παρά τοΐς ταμίαι. 
τοΰ δημοσίου παρ’ οις ένηργήθησ’ν έγγραφαί τοΰ δα
νείου τούτου καί εν Έπτανήσφ παρα τοΐς ϋποκατα- 
στήμασι τής Ίονικής Τραπέζης.

(Έκ του Γραφείου)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ “ΑΝΕΕΤΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤ1Ν1ΔΟΥ,,


