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Μ “ΓΤΙ3ΧΓΑΚΟΘΜΚ.Μ,,

συμπληροϊ did τοΰ παρόντος φύλλου πενταετίαν άφ' ής έξεδό&η. Κατά τδ διά
στημα τούτο των πέντε ετών προσεπά&ησε νά συγκέντρωση εις τάς στήλας αυτής, δσον 
ήτο εφικτόν, τήν φιλολογικήν και πρδ παντδς τήν καλλιτεχνικήν φυσιογνωμίαν τής 
έν ‘Ελλάδι Ιδία πνευματικής κινήσεως. Έναπεταμιεύ&η είς τους πέντε αυτής τόμους 
έργαϋία, τήν όποιαν δεν είνεευκολον νάπαρίδη ό μελετητής τής έλλ. φιλολογικής καί καλ
λιτεχνικής προόδου και άναπτύξεως. Συνεργάται οιοι οί κ. κ. X. Άννινος, Α. Βλά- 
χος, Δε-Βιάζης, Π. Δημητρακόπουλος, Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Α. Κουρτίδης, Σ. 
Λάμπρος, Σ. Μαρτζώκης, Τ. Μωραϊτίνης, Π. Νιρβάνας, ’Αλεξάνδρα Παπαδοπού- 
λου, Ι. Πολεμης, Κλ. Ραγκαβής, Κ. Ράδος, Μ. Σίγουρος, Α. Τανάγρας, X. Χρη- 
στοβασίλης κλπ.—ίνα περιορισ&ώμεν είς τούς κυριωτέρους μόνον—προσέφερον τήν 
συμβολήν των είς τδ φιλολογικόν μέρος, μεταφραστα! δε δόκιμοι μετένεγκον είς τήν 
ήμετέραν γλώσσαν έργα τοΰ Γκαϊτε, τοΰ Ταίν, τοϋ Όσσιανοΰ, τοΰ Μωπασάν, τοΰ 
Κοπέ, τοΰ Ούγκώ, τοΰ Γκιζώ, τοΰ Λεννάου, τοΰ Τουργένιεφ, τοΰ Τσέχωφ, τοϋ Στε- 
κέτη, τοΰ Γκόρκυ, τοΰ Ιϊακόμφεν, τοϋ Νίτσε, τοΰ Μαντεγάτσα, τοΰ Τολστόη. Είς τάς 
1300 περίπου σελίδας τών πέντε τόμων έδημοσιεύ&ησαν άρ&ρα Αρχαιολογικά, αίσ&η- 
τικά, καλλιτεχνικά, φιλολογικά, κριτικά, μουσικά, σατυρικά, έργα θεατρικά, διηγή 
ματα, ποιήσεις, έν δλφ 476 δημοσιεύματα, παρηκολουΰήϋη δέ έν πλείσταις λεπτο- 
μερείαις ή απανταχού καλλιτεχνική κίνησις............

Ώς πρδς τδ είκονογραφημένον μέρος, κατεβλή'&η πάσα φροντίς δπως δημοσιευ- 
&ώσιν είς τήν «ΙΤίνακο&ήκην» τά ωραιότερα έργα τών ‘Ελλήνων καλλιτεχνών, ώς 
και τών ξένων τά πρωτοτυπότερα. 'Επίσης έ&εωρήσαμεν σκόπιμον νά παράσχωμεν 
και απόψεις ‘Ελληνικών τοπείων. "Εργα τών κ. κ. Άριστέως, 'Αλεκτορίδου, Άν- 
δρούτσου, Βρούτου, Βρλωνάκη, Βώκου, Βικάτου, Γαλάνη, Γερανιώτου, Δημητρίου, 
Θωμοπούλου, Ίακωβίδου, Κοντοπούλου, Λύτρα, Λεμπέση, Λασκαρίδου, Μποκα- 
τσιάμπη, Μπρνάνου, Μα&ιοπούλου, Οίκονόμου, Παρ&ένη, Προσαλέντη, Ράλλη, Ροϊ- 
λοΰ, Σκούφου, Σώχου, Τσιριγώτου, Φλώρα, Φωκά Χατζή, κλπ. έδημοσιεύ&ησαν, 
προεξαρχόντων τών έργωντοΰ αειμνήστου Γύζη. ΙΙίνακες επίσης είς Φαυμασίας φω
τοτυπίας και είς αύτοτυπίας καλλιτεχνικός παρε&έσαμεν τοϋ Μπάΐκλιν, τοΰ Μπονα, 
τοΰ Μπουγκερώ, τοΰ Έννέρ, τοΰ Λέμπαχ, τοΰ Μορέλλη, τοΰ ΙΙερώλτ, τοΰ Ροδέν, 
τοΰ Τοΰμαν, τοΰ Κλίνγκερ, τοΰ Λεφέβρ, τοϋ Καρόλου Δουράν, τοϋ Μιλλέ, τοϋ Λίο- 
ρώ, τοΰ Ζερώμ, τοΰ Στυκά, τοΰ Τορβάλδσεν, τοΰ Κασσιάρο, τοϋ Άγκδς, τοΰ Μπαρ- 
ριάς, τοΰ Φρεμιέ, τοΰ Κανδαρα, τοϋ ΆνζέρΔαβίδ, ώς και παλαιοτέρων τοΰ Τιτσια- 
νοΰ, τοΰ Δορέ,τοΰ Μουρίλλου,τοϋ δέλ Σάρτρό, τής Λεμπρούν,τοΰ Κορέγγιο κλπ.ήτοι 
έν δλφ είκόνας έδήμοσιεύσαμεν, εκτός τών κοσμημάτων και επικεφαλίδων, 685, έκ 
τών όποιων αί 352 είσιν έργα καλλιτεχνών (263 ζωγραφικά, 89 γλυπτικά) έκ τούτων 
δέ τά 181 ‘Ελλήνων. ,

Τοιαύτην ενσυνείδητον εργασίαν έχουσα είς τδ ενεργητικόν αυτής ή «Πινακο
θήκη» άποβλέπουσα δέ είς τήν αύ&όρμητον και ευγενή ύποστήριξιντοΰ κόσμου τοΰ 
άγαπώντος τήν τέχνην, ,έξακολουθεϊ τδ έργον αύτής.

Κατά τδ έκτον έτος θά συμπλήρωσή τας βελτιώσεις αύιής, μέ τδν πό&ον νά. 
προσέγγιση τήν τελειότητα. Νέοι συνεργάταιθά πυκνώσωσι τδν κατάλογον τών συν-

Π. Τοιριγώτου Ν«ϊ3»ος



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ·®^

ΓΊΝΩΜΑ.Ι ΞΙΕΙΧΓΩΠΧΓ
Ή ·Ώιναχοϋήχη> ηντνχηιι να λάβτ) δνο αΜητιχα δρΰρα γραφίντα 

lioir aiiffc παρα διαχικριμίνων φιλοτέχνων καί φιλύλήνων τοΰ Βελγίου. 
Δημοοιινονοα πιατήν αυυίν μιτάφρασιν, ελπίζει οτι ϋΰ γίνοισι ταΰτα δφορμη 
εύρντίρων έριυνών καί παρ' ήμΐν τοιοντων ζητημάτων πολλοΰ τοϋ καλλι
τεχνικού Ινύιαφίροντος. ' Σ. Τ. J.

φυσικήν ώθησιν τον έ. 

στικτόν, εΐς πείσμα τί

Η Δ1ΑΚ0ΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΤΑΝ διεισδύομεν εις 
το παρελθόν τδ πλέον 
Απομεμακρυσμένον , 
τά παραδείγματα τής 

τέχνης τά πλέον σνγ- 
κινοϋντα είναι εκείνα 
δια τών όποιων δ Αν
θρωπος μετέδωσε τήν 

σκέψιν του, ύπδ τήν 
λευθέρου αύτοΰ ίν- 

ής Ατελείας και τής 
Ανεπάρκειας τών μέσων. ’Εντεύθεν τδ μν~ 
στυριώδες έκεϊνο κάλλος, τδ Ανεξήγητου δλων 
τών πρωτογενών. 'Ήδη δ προϊστορικός άν

θρωπος οϋτω παρουσιάζεται, ούχΐ άμοιρος 
Ικανότητος. Έν'τή Αναστατώσει τής εν γενέ- 

σει φύσεως, έν τφ γιγαντώδει και θορυβώδει, 
χάος τών πραγμάτων και τών δντων, έν τή 
φρίκη τής ισχύος τών στοιχείων, δπόταν είχε 

τήν ζωήν αύτοΰ νά ύπερασπίση, κατ’ έχθρών 
έπιφόβων, όπόταν ήτον Ανίσχυρος, γυμνός καί 
Αλόκληρον τό είναι αύτον συνεκυκάτο έκ τον 

τρόμον εκείνον, δ έγκέφαλος αύτοΰ Αφυπνί
ζεται καί μετ’ ού πολύ τδ γλυκύ μειδίαμα τον 

ώραίου θά έπανθίση έπί τών δφθαλμών τον. 
Τφ χρειάζονται δπλα’ μεταχειρίζεται τδ πρώ-, 

τον λίθους ούς έκσφενδονίζει’ εΐτά έκ-. 
οπών κλάδους δένδρων, μεταβάλλει τούτους εϊς. 

ρόπαλα ή εις πασσάλους’ Αργότερου, συνενών. 

αμφότερα, σχηματίζει τον πέλεκαν δι ού άσφα- 

λέστερον δύναται νά πατάξη. Κατά τάς στι-, 
γμάς τών Ανακωχών, έν Ασφαλεία, καταφεύ

γουν έν τφ σπηλαίφ βράχου τίνος ή τήν οπήν, 
ήν ήνέφξε μέ τούς δνυχάς του και μέ τά πρω-ί 

τογενή δπλα αύτοΰ, Αναλαμβάνει Αναπνοήν, 

Αναπαύεται και σκέπτεται’ έχει Απέναντι αύτόν 
τά λείψανα τών ζώων Ατινα κατέβαλε, θά 
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τραφή διά τοϋ κρέατος αύτών, θά κατασκευάση 
ενδύματα έκ τοϋ δέρματος αύτών τά δοτά, 

αί δπλάΐ ύά γείνωσιν χειρίδια τών πελέκεων, 
τών μαχαιρών, θά γείνωσινβελόναι καί πόρπαι.

Τότε, όπόταν τδ πνεύμα βασανίζεται νά τε- 

λειοποιή, έφευρίσκει. Μέ. τέμάγιον λίθον θά 
γλνψη, θά στολίση μέ εΙκόνας τάς τραχύτητας 

καί τάς έπιφανείας τών κατοικιών του ή τών 
έργαλείων του. Σχεδιάζει τότε ίππους, έλά- 

φους βοσκούσας, Αγώνας άρκτων, ή μαμμούθ 
μέ τούς πελωρίους χαυλιόδοντας των βαινού- 

σας πρδς μάχην, τδν πάν γραφόμενου μέ μίαν 
Αλήθειαν, μέ μίαν εκρηξιν ζωής καταπλήσ- 

σονσαν.
Αυτός ούδέν έμαθεν, δ φυσικός αύτοΰ πό

θος τδν έφερε νά πράξη έργον τέχνης. 'Ού- 
δεις έκ τών ίκανωτέρων τής σήμερον δύναται 
ν’ Αποκυρήξβ ταΰτα. Ιδού τδ μέγα ένστικτον 

ό άγριος ούτος, τδ κτήνος αύτό, δ μέγι.ς ού

τος πρωτογενής μάς δίδει τδ μεγαλείτερον τών 
μαθημάτων.

Εΐς τινα σχολεία τής Αμερικής κάμνουσι 

τδ εξής πείραμα. Είς νεαρωτάτην ήλικίαν δέ.- 

χονται τά παιδία' τ’ Αφίνουσίν έλεύθερα εις 
τάς κινήσεις των, κάθηνται δπως θέλονσιν, 
εϊς εύρύχωρον αίθουσαν ή εϊς '. τδ ύπαιθρον. 
Παρονσιάζουσιν εϊς τήν Αντίληψίν των Αντι

κείμενα, φυτά’ περιφέρονσιν αύτά εϊς μέρη 

μαγευτικά ικανά νά κινήσωσι ή διεγείρονσι 
τάς αισθήσεις των και τών οποίων ή Ανάμνη- 
σις δύναται- ν’ Αποβή λίαν προτρεπτική. Καί 

ένφ σχεδιάζουσι πάν δ,τι βλέπάυσιν ή είδον, 
διδάσκαλοι- προσεκτικοί παρακολονθοϋσι τήν 

πρόοδον ύπό προσπαθειών τών, δδηγοΰντες 
αύτά μετά στοργής και σεβασμού. Τοιουτο

τρόπως, δλίγον κατ’ δλίγον, έκλέγοντες έξ 
αύτών Ανατρέφουσι ταΰτα διδάσκοντες εΐς Ανω- 

-τέραν βαθμίδα τήν γνώσιν τής φύσεως και 
ρύτω κατωρθοΰσι. νά κατανοήέιωσι ταΰτα τήν 

-τέχνην τήν εύγενεστέρην;-------------

VICTOR PROUVE

Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Ή αισθητική τών πόλεων εΐναι επιστήμη 

έχονσα πολλούς τούς μύστας, τόσον έν ’Αμε

ρική, έν Αύστραλία, δσον καί έν τή γηραια 
ημών Εύρώπη, μέ τήν μόνην διαφοράν δτι έν 
’Αμερική μελετά προ πάντων τάς νέας πόλεις, 

έν φ έν Εύρώπη δέν έπιμελεΐται ή τήν διατή- 

ρησιν τοϋ κάλλους τών Αρχαίων ήμών συνοι
κιών. Αί Άθήναι δύνανται ώς έκ τής Ιδιό

τητας αύτών, τής αρχαίας καί συγχρόνου πό

λεως, νά έμπνέωνται διττώς.
Ή αισθητική τών πόλεων έχειτά εϊδικά αύτής 

δημοσιεύματα ώς ή Έπιθεώρησις ήίδρυθεϊσα 
ύπδ τοΰ μακαρίτου Καμίλλου Σίττε, τοΰ συγ- 

γραφέως τής τέχνης τής κατασκευής τών πό- 
λεων, ώς ή Hohe Warle (τό νέον δημοσίευμα 

τοΰ κ. Ίωάννου Αύγούστου Λούξ), περί τής 

δποίας τά Αμερικανικά περιοδικά Αφιεροΰσι 

συχνάκις άρθρα λίαν περίεργα και έμβριθή, 
ώς λόγον χάριν ή μελέτη περί τών πάρκων 

τών μεγάλων πόλεων, ήτις δημοσιεύεται έν τή 
House and garden έν Φιλι.δελφείρ.

Τδ Collage έξ άλλου έδημοσίευσεν εικόνας 
γραφικών Αρχαίων οδών έκ παραλλήλου μέ 

κοινάς συγχρόνους δδούς, δπως καί αύλάς παρά 

τάς δποίας μάς έπιδεικνύει τάς φρικώδεις και 
Απαίσιας αύλάς τών συγχρόνων οϊκιών, έν 
Αντιθέσει πρδς τάς αύλάς τάς ώραίας και θαυ
μασίας τών προγόνων μας.Ή «Πινακοθήκη» 

ήδύνατο νά τδ μιμηθή ώς πρός τάς δδούς και 
τάς αύλάς τών Αθηνών.

‘Ο κ.Γουσταΰος ΚαΚηέν τή Αισθητική 

τής δδοϋ Αφοΰ διέτρεξε τήν Αρχαίαν δδόν, 
τήν Αραβικήν, καί τήν τοΰ ’Μεσαίωνος, περιΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑΣ

πορτογλλλια έπί μακράν ά- 
μελΆΟαβα τής κατά θά- 
λαάάαν πολεμικής αύτής 
όυγκροτήοεως, έξεγείρεται 
καί αΐττη νϋν τοϋ ληθάρ- 
γον, κεντριζομένη ύπό τοΰ 
παραδείγματος τών άλ
λων. Εύτυχώς δι’ αύτην 
αί παραόκευαί της ούδέν 
ένέχουν τά άπαύμωδικόν, 
είναι δέ άξία προσοχής 
καί μελέτης ή μέθοδος ήν

Λ Πορτογαλλική κνβέρνηάις διέγραψε πρός 
τήν βαβμιαίαν’άναδιοργάνωάιν τοϋ πολεμικού 
αύτής ναυτικού παρέχουάα αύτφ πρώτον τήν 
κατάλληλον βάάιν άναπτύξεως διά τής δημι
ουργίας πραγματικού ναυότάθμου, λαμβά- 
νουάα δέ 'άυγχρόνως πάντα τά μέτρα πρός 
μόρίιωΟιν ■ άξίου προάωπικοϋ, οΰ άνευ 4χρη· 
άτονκαύίάταται καί τό άριύτον τών ύλικών·

Ή Πορτογαλλία άλλοτε, κατά τούς χρόνους 
τής ναυτικής της άκμής, ήτις ώς γνωάτόν

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

γράφει τήν δδόν τών συγχρόνων Παρισίων, 
νομίζετε δέ δτι τήν ευρίσκει γραφικήν ; Μέ 

τάς προόψεις της, τούς καλλωπισμούς της, τάς 
έπιγραφάς της, τόν φωτισμόν της, λυπεΐται 

δτι ή δδδς αΰτη ή ιδρυθεϊσα πρός σκοπόν χρη- 

σιμοποιήσεως, στερείται τελείως τοΰ πολύχρω
μου έκείνου δπερ διέκρινε τάς έλληνικάς Αρ
χαίας πόλεις. Εύρίσκει δτι ένεπνεύσθησαν ύπερ- 

βολικώς έκ τών ρωμαϊκών παραδόσεων ένφ 
έδει ν’ Ακολουθήσωσι τδ παράδειγμα τής ’Ελ

λάδος καί τής Βενετίας. Έπί πλέον, διά σκο

πόν ύγιεινόν, έπεθύμει δπως έκαστον κέντρον 
Αθροίσματος οικιών μεταβληθή εις κήπον δπως 
και έντός αύτών τών οικιών. θέλει νά βαδί- 

ζωσι παραλλήλως τόπον ή ύγιεινή δσον καί ή 
αϊσθητική τής πόλεως, Αναχωρών έκ τής άρ- 
χής δτι τδ καλόν εΐναι ή ύπερτάτη έκφρασις 

τοϋ χρησίμου.
Ύπδ διπλήν έποψιν ή μεταφορά τών ύδά- 

των τής Στυμφαλίας έν Άθήναις θ’ Αποβή 

εύεργετική εϊς τήν πόλιν ταύτην, διότι τοΰτο 
θά έπιτρέψη εις αύτήν νά πολλαπλασιάση τάς 

κρήνας, τάς δενδροστοιχίας και τούς δημο
σίους καί Ιδιωτικούς κήπους, τοΰθ’ δπερ θ’ 

αύξήση τήν χάριν τής πρωτευούσης τής ‘Ελ

λάδος.
Αί Αρχαϊαι πόλεις τής τέχνης Ικαυχώντο 

δτι συνέτεινον εϊς τήν ευδαιμονίαν τών κατοί

κων διά τών πάρκων και τών κρηνών αΐτινες 
τοσοΰτον θέλγητρου Αποδίδουσιν εϊς τάς τόσον 

ένδιαφερούσας ταύτας πόλεις.
Είθε αι Άθήναι ν’ Ακολουθήσωσι τδ πα

ράδειγμα έκείνων !

Λ^γη 3. PLOMDEUR

καί πολύ μεγάλη καί πολύ ένδοξος ύπήρξεν, 
καί μετ’ αύτούς άκόμη, ήτο ψυάικόν νά έχμ 
δχι μόνον θαυμάόια όκάφη, άλλά καί έξόχους 
ναυπηγούς. Οί πρώτοι διδάσκαλοι τής μεγά
λης ναυπηγίας τών νεωτέρων χρόνων τής 
Ιστορίας, δέν Οά δλεγέ τις ύπερόολήν, προ- 
ήλΟον έκ τής Λιάόαβώνος. Έπί τών όχΟών 
τοΰ Τάγου κατεάκευάσθησαν τά πρώτα άξια 
νά άψηφήάωόι τούς κινδύνους τώνάχανών καί 
άγνώστων ώκεανών πλοία, αί καραδέλλαι, καί 
βραδύτερον τά γκαλιόν τά έπισψραγίσαντα τήν 
κατάκτησιν αύτών καί τής πέραν αύτών άνα- 
καλυψΟείάης γής έπί τοΰ Τάγου έγιναν αί 
μέ τήν πρύμναν πρώται καθελκύσεις, άντί 
τής άντιθέτου μεθόδου ήτις ήτο μέχρι τής 
έποχής έκείνης έν χρήόει· 'Η ίδέα αΰτη, ή 
τόσον άπλή καί φυσική φαινομένη σήμερον 
έπροκάλεσε γενικήν έπανάσταάιν έν τμ ναυ- 
πηγίμ, προλαμδάνουάα τήν καταπόνηάιν τών 
πλοίων κατά τήν καΟέλκυσιν καί έπιτρέπουσα 
τήν αύξηάιν τών διαστάσεων καί τοΰ βάρους 
αύτών άνευ φόόου νά ραγώσιν έξολισθαίνοντα
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Πορτογαλικόν Γκαλιιν ιοΰ ΙΣΤ’. αϊώνος.

είς την θάλασσαν.
Έν τούτοις παρά τάς παλαιός ταύτας Ανα

μνήσεις, παρά τήν Ανάγκην στόλου πρός 
έξασφάλτΟιν της κυριαρχίας έν ταίς πλουάίαις 
άποικίαις άς άκόμη καί νΰν κατέχει, Λ Πορ- 
τογαλλία άπό μακροϋ ειχεν έντελώς παραμε
λήσει τό ναυτικόν της. ’Εν έτει 1^96 δέν είχε 
πλέον ft παμπάλαια ιστιοφόρα σκάφη άχρηστα 
είς τήν υπηρεσίαν, καί ξνλίνας κανονιοφό
ρους σεβαστής καί αύτής ήλικίας. Δέν έ- 
τόλμα νά έπιληφθμ ναυπηγήσεως σιδηρών ft 
χαλύβδινων σκαφών, καί αύτάς δέ τάς έπι- 
σκευάς τών κανονιοφόρων της έξετέλει έν ’Αγ
γλία. Τέλος δμως ή Πορτογαλλική κυβέρνησις 
άπεφάσιάε νά θέάμ τέρμα είς τήν τοιαύτην 
κατάστασιν καί ό ύπουργός τών ναυτικών 
Κανδίδο προέβη είς έργα μεταβαλόντα τόν 
ναύσταθμον τής Λισσαβώνος άπό φανταστικού 
είς πραγματικόν. *Η διεύθυνσις τών έργων 
τούτων άνετέθη είς τόν διαπρεπή ναυπηγόν 
τού γαλλικού ναυτικού Κρονώ μετεκληθέντα 
έκ Γαλλίας μετά τεσσάρων άκόμη Αξιωματι
κών βοηθών του, Γκαλτνιέ, Τουζέ, Μεριέν καί 
Μπερτέ. Τούτο όντως υπήρξε τολμηρόν διά
βημα έκ μέρους τοΰ ύπουργοΰ Κανδίδο, Αντί- 
μετωπίζοντος Οαρραλέως έπιβλαβεΐς έθνικοΰς 
έγωϊάμοΰς καί άκάρπους ματαιότητας καί μι
κροφιλοτιμίας Άπεδείχθη έν τού- 
τοτς ταχέως δτι ό ύπουργός καλώς 
ύπελόγιάε έπί τιϊς βαθείας φιλο
πατρίας τών Αξιωματικών τοϋπορ- 
τογάλλικοΰ ναυτικού καί τών πό
σης άποχρώσεώς πολιτευομένων έ- 
πίσης δέ καί τού τύπου, οϊτινες 
πάντες είργάσθη,σαν δπως καταρ- 
τίσωσι τό είς τοιαύτας λεπτός Α
ποστολής Απαραίτητον ήθικόν πε
ριβάλλον, Ανευ τοΰ όποίου οί γάλ- 
λοι Αξιωματικοί οϊτινες δέν είχον 
κληθμ ώς θεωρητικοί μόνον άνα- 
διοργανωταί άλλά καί ώς έκτελε- 
σταί τού σχεδιαζομένου έργου, δέν 
θά κατώοθουν μεγάλα πράγματα 
παρά τήν έγνωόμένην ευφυΐαν αύ
τών καί τήν Ακάμάτον δραστηριό
τητα.

. .Τό δεύτερον έτος άπό τής καθό
δου είς Λίσσαβώνα τών γάλλων Α

ξιωματικών, δ διαδεχθείς τόν Καν
δίδο ύπουργός Μπάρρος Γκόμες 
διερχόμενος τής Μαδρίτης έξήρεν 
ένώπιον τής βαάιλομήτορος Χρι
στίνας τό όυντελεσθέν έργον. 
—Πώς κατωρθώσατε,πώς έτολμή- 
σατε τούτο έν ΙΙορτογαλλίμ ! Δέν 
τό έπίότευα ποτέ δυνατόν.

Αί δυόκολίαι όντως έφαίνοντο 
Ανυπέρβλητοι’ τά έπιτευχθέντα 
έν τούτοις Αποτελέσματα κατα- 
δεικνύουόιν δτι τόσον ή γαλλική 
Αποστολή, δβον καί Λ κυβέρνη- 
σις καί αί ύπηρεσίαι τοΰ πορ- 
τογαλλικοΰ κράτους ήσαν είς τό 
ύψος τού λαχόντός αύταΐς έργου. 
Είδικώς διά τήν γαλλικήν Απο
στολήν δέν έπρόκειτο μόνον περί 
μελετών καί έκπονήσεως σχεδίων 
καί θεμελιώσεως ναυστάθμου,'τού 
παλαιού μή δυναμένου νά λογισθή 
τοιούτου'έπρεπεν αύτή αύτη νά 
έκτελέσμ τά έργα,νά Αναδιοργανώ

νει,νά ζμ έν μέσφ τοΰΠορτογαλλικού ναυτικού 
καί νά κατορθώσει νά κατανοήται καί νά έκ- 
τιμδται ύπ’ αύτοΰ’ νά διδάσκει είς τό τεχνι
κόν προσωπικόν τά νέα συστήματα καί τάς 
νέας μεθόδουι καινά ζητ-ξί παρ’αύτοΰ νά κατα
στήσει τά τέως νομιζόμενα Αδύνατα δυνατά.

Ό ναύσταθμος έν Λισσαβώνι κείμενος πρό 
αύτής, είναι συνέχεια τής πόλεως, δπως όλοι 
οί ζωντανοί ναύσταθμοι. Εκτείνεται έπί τής 
όχθης τού ποταμού τού περιβρέχοντος αύτήν 
καί καταλαμβάνει μάλλον περιωριάμένον χώ
ρον. Θεμελίωάις έργοΟταΟϊων ήλεκτροπαρα- 
γωγής ύπήρξεν Λ πρώτη φροντίς, παρέχοντας 
τήν κινητήριαν δύναμιν είς έργοστάσια, μη
χανής. γ-ερανούς, βαρούλκα κλπ. Ούδείς άτμο- 
λέβης έξω τοΰ κεντρικού καταστήματος πα
ραγωγής κινητήριου δυνάμεως. Έκ τούτου 
οικονομία χώρου έπαισθητήκαί εύχερήςμετά- 
θεόις τών κινητήρων,δπερ έπέτρεπε τήν όνοι- 
κοδόμησιν τοΰ ναυστάθμου χωρίς διακοπής 
τής λειτουργίας τών έργοστασίων, όπλτσθέν- 
των δτά νέων μηχανικών έργαλείων.

Ό κεντρικός σταθμός παράγει 1200 ίππων 
δύναμιν έπαρκή καί καθ’ ήν έτι περίπτωΟιν 
πάντα συγχρόνως μηχαναί εργοστασίων, άν- 
τλίαι δεξαμενών, έλασματουργοί καί βορύΰλκα 
έργάζονται. "Ετερος έγγύς σταθμός χορηγεί 
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άπλετον φωτισμόν είς τάς όδούς τοΰ Ναυστά
θμου καί είς τό οίονεί έπιάκοποΰν αύτόν Ύ- 
πουργεΐον τών Ναυτικών;

Πάντα τά έργοστάσια είναι ήλεκτροκίνητα, 
μέχρις αύτοΰ τού ίστιοποιείου καί τον έν 
αύτφ ισχυρών μηχανών ραφής. Τό πλήθος τών 
παραπηγμάτων καί οίμικροί οίκίσκοι οί πριν 
στεγάζοντες τά συνεργεία κατερρίφθηΟαν καί 
άντ’αύτών εύρύχωρα. εύάερα καί καλώς φωτι
ζόμενα έργοστάσια όγδοήκοντα μέτρων μήκους 
είκοσι πλάτους ώκοδομήθησαν. ‘Η ναυπηγική 
κλίνη δύναται νά φέρμ έκατόν τριάκοντα μέ
τρων μήκους σκάφος,ή δύο σκάφη όμοΰ. Ή νέα 
σφύραή έλαόματουργός τοΰ σιδηρουργείουζογί- 
ζει περί τάς πεντακισχιλίους όκάδας. ’Αξιόλογοι 
είνα.ι καί οΐ μεγάλοι ύδραυλικοί γομφωτήρες 
δυνάμενοι νά ΟυνθέσωΟι τούς μεγίστους τών 
Ατμολεβήτων.

’Εντός τών τελευταίων έπτά έτών τρία σκά
φη έναυπηγήθηθαν έν τφ ναυύτάθιιφ τούτφ,Λ 
• Βασίλισσα δόνα Αμαλία»,<700 περίπου τόν- 
νων,έϋδρομον μετά Οωοηκτοΰ καταστρώματος, 
ταχύτητας είκοσι κόμβων, πυροβολικού τεσ
σάρων ταχυπύρων τηλεβόλων διαμετρήματος 
15 ύφεκ , δύο τών 10, τεσσάρων τών 47 ύπο· 
χιλ, δύο τών 37 καί δύο μυδραλιοβόλων.ίίάντα 
τά βοηθητικά μηχανήματα δι' ήλεκτριάμοΰ” 
έκ τούτου οικονομία καυσίμων. Τό «Τέχιο- 
μέγάς τορπιλλοδιώκτης έχβτ μηχανήν έπτακι-

Ο 'Ρ Ύ* 7V ο I
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΓΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ

Σαράντα χρόνμι δλο πολεμά 
μόλις κοιμάται, τρέχει καβαλλάρης, 
πετάει, λογχίζει στέκει, παοορμμ 
κ’άσπρα μαλλιά ’ςτής μάχες έχει κάμει 

τοΰ έθνους τον ό “Άρης.

Στά σύνορά το» βάρβαροι έχθρο'ι
Ακοίμητο τό μάτι του φλογίζουν, 
καί μέυα έκεϊ πού πλήθη στρώνονται νεκροί 
τάσποα μαλλιά ’ςτής μάχες πούχε κάμει 
τόν θάνατο φοβίζουν.

Σαράντα χρόνια δλο πολεμμ.... 
καί μόνο νικητής θά έπιστρέψμ !
κιδταν μιά μέρα πίσω πιά γυρνά 
τάσπρα μαλλιά ’ςτής μάχες ποΰχε κάμει 
’ςτόν Παρθενώνα πάει νά στέψμ !

Ο ΙΝΔΟΣ

Μέσα ’ςτοΰς τάόους τών προγόνων 
’ςτήν δχθη ’ςτό Πανάγιο 'Ρεύμα 
γέρνει ό Ινδός κιόλογρυά του 
κρέμονται, έρείπια τών χρόνων, 
τόσοι ναοί ’ςτό Μέγα Πνεύμα.

Στό πρόσωπό του ήταν χυμένη 
κίτρινη· κιάφραστη πικρία, 
’ςτό χέρι του κρατάει λύρα, 
καί ψέλνει μέ φωνή σβυόμένη 
τά περασμένα μεγαλεία. 

Π I Ν Α ΚΟθΗ Κ Η

σχιλίων ϊππων κατασκευασθείς καί αύτός έν 
Λισσαβώνι τιετά μεγάλης έπιτυχίας. Φέρει έξ 
ταχυβόλα καί δύο τορπιλλοβλητικά μηχανή
ματα. Τό τρίτον' προϊόν τοΰ νέου Ναυστάθμου 
είναι ή ιΠατρίς», κανονιοφόρος, δώδεκα μι
κρών καί μεγάλων τηλεβόλων Σνάϊδερ-Κανέ, 
στοιχίσασα έν έκατομμύριον φράγκων προελ- 
Οόντων έξ έθνικοΰ έράνου τών έν ΒραΟιλία 
Πουτογάλλων,

*0 μικρός πορτογαλλικός στόλος περιλαμ
βάνει Αληθώς καί σκάφη ισχυρότερα τών Ανω
τέρω τριών, ώς τό θωρηκτόν «Βάσκο δά Γκά
μα» καί τόν διαδρομέα «Δόν Κάρλον», έκεΐνα 
δμως τά μικρότερα έχουάιν δλως έξαιρετικήν 
δι’ αύτόν σημασίαν, διότι δέν έγένοντο μόνον 
διά πορτογαλλτκών χρημάτων, άλλά καί διά 
πορτογαλλικών χειρών καί έπί τοΰ πορτογαλ- 
λικοΰ έδάφους καί όημειοΰν μίαν μεγάλην 
νίκην διά τόν μικρόν Πορτογαλλίαν ήτις τού 
λοιπού θά έχμ σπουδαίαν βάσιν ναυτικής δυ
νάμεως, ούχι μόνον Ασφαλή, έννέα δλα μίλ- 
λια έσω τοΰ στομίου τοΰ Τάγου, άλλά καί 
Αξίαν νά άντιμετωπίσμ πάσας τάς Απαιτήσεις 
ένός σημερινού στόλου, δστις δέν έχει ft δά
νειον ύπαρξιν καταόκευαζόμενος, έπιόκευα- 
ζόμενος καί καθοριζόμενος έτι μακράν τής 
μητροπόλεώς του.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΔΟΣ

Κι ή φοινικιές Αντιλαλούνε 
’ςτής έρημιας τήν Λσυχία 
θαρρείς πονούν, θαρρείς κρατούνε 
τό ίσο του, κιάντάμα κλαΐνε 
τά περασμένα μεγαλεία.

Καί τάσμα άρχίνηάε νά σβύνμ 
μέ μιά στροφή ’ς τό Μέγα Πνεύμα. ..

— ύπνο μακάρων δός μου, δός μου ! 
λέγει ό ’Ινδός κ’ ή τόση όίύνη 
τόν σέρνει ’ς τό Πανάγιο 'Ρεύμα.

ΣΚΗΝΗ ΤΗΣ ΑΙΓΓΠΤΟΓ

(Rondeau)

Ή μονακριβή του ποϋειχε ξαπλωμένα 
τά νεαρά της χρόνια ’ςέ άρρώστειας κλίνη, 
’κεΐ πού ό Νείλος δρόσο τών φοινίκων δίνει, 
μέσα ’ςτών θεών της τά είδωλα Λ παρθένα, 
μπρός ’ςτούς ιερείς της κοίτεται καί σβύνει.

—Φέρε της τό γάλα, πούχειτο μιά βρύση 
ποΰ τάνε φυλάει δράκος τής Αβύσσου, 
βάλόαμο νά κάνμς, κέτσι θέ νά ζήόμ 

ή μονακριβή σου —

Ό φτωχός πατέρας πάει γιά νά τό φέρμ.... 
δέκα πύγές περνούνε καί μιά μαύρη δύσις 
κ’ έφτασε κρατώντας βάλσαμο ’ςτό χέρι’ 
τότε τοΰ φωνάζουν—Κάν’τήν προσευχή σου, 
σώθηκε 1 τήν πήρε ή Αγία Λ Ίσις 
τήν μονακριβή σου !

ΚΩΝ Σ- ΓΟΥΝΑΡΗΣ



0ΜΑΝΤΙΚ02 νέος ό κ. Γεγές. 
Νέος τοβ συρμού, τών <s«.\r>~ 

νιών και τοΰ σπόρτ. Παντοΰ 
είνε μέσα. ’Αγαπητός καί διά 
τούς περιποιητικούς τρόπους 
του καί διά την κωμικότητά 
του. Ένδύεται κομψότατα— 
αί κακαί γλώσσαι λέγουν έπί

πιστώσει—ομιλεΐ μερικά γαλλικά κατ’ έρω- 
ταπόχρισιν, επιδεικνύεται ώς πολυμαθής ένω 
δέν γνωρίζει τά τρία κακά τής μοίρας του. 
Κάδε ομιλία έν τούτοις θά τόν εδρη πρώτον 
καί καλλίτερου.

Μάλλον υψηλός, μάλλον χονδρός, μάλλον 
έξυπνος, μάλλον τολμηρός Χρήματα δέν έχει, 
έχει όμως ένα θείον πολύ πλούσιον. Τό πα- 
ρουσιαστικόν του άπατ^· είμπορεϊτε κάλλιστα 
νά το* έκλάβητε τουλάχιστον ώς γραμματέα 
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τις Γαλλικές πρεσβείας. Ώμοι τετράγωνοι· 
μόνον τό μυαλό του δέν 'είνε τετραγωνικό. 
Άπό τήν μανίαν τής έπιδείξεω; καταντφ τό
σον γελοίος, ώστε προτιμά νά φαίνεται κωμι
κός, αρκεί νά μη τόν έκλάβουν ώς μπουρζουά. 
"Ολα λάμπουν έπάνω του" τό καπέλλο του, τά 
μαλλιά του, τό κολλάρο του, ή καρφίτσα τοϋ 
λαιμοδέτου του, ή λαβή τοϋ μπαστουνιού του, 
τά παπούτσια του· δέν είνε άπίθανον νά τδν 
έκλάβετε ώς δραπέτην τίς βιτρίνας τοϋ Χρυ- 
σικοπούλου. "Οταν περιπατεΐ, όρθοϋται αλύ
γιστος καί άγέρωχος, ώς στυλοβάτης άρχαίου 
ναοϋ.Χωμένος, τώρα τόν χειμώνα, είς τό μα
κρύ καί πλατύ έπανωφόρι του περνά ώς μετέ
ωρόν μέ μίαν τροχιάν άξιοσημείωτον άνά τάς 
άριστοκρατικάς συνοικίας, θηρεύει νύμφην άπό 
έτών, ποδηλατεΐ, σύρει μίαν φωτογραφικήν 
μηχανήν την οποίαν είχε δανεισθίί καί χϊχε 
λησμονηση νά έπιστρέψη, πίζει ούζο μέ 
γκροζέϊγ, καί όταν εύδοκήσγι νά φανή γεν
ναιόδωρος ό πλήρης χρυσίου και άρθοίτιδος 
θείος παίζει πόκεο. Άπαξ άπεπείράθη καί 
νά μονομαχήσρ.

θείος δέ έστίν ενα παχόδερμον γεροντοπαλ- 
ληκαρον. Αλληλογραφεί μέ βλους τούς-έφευ- 
ρέτας βαφής τριχών, κάμνει συλλογήν άπδ 
κάρτ ποστάλ καί συχνάζει είς τό Ζάππειον. 
Άνοικτόκαρδος, έρωτόληπτος καί φιλομειδής. 
Τό μόνον ποϋ προδίδει την ήλικίαν του είνε 
τά πρεσβυωπικά γυαλίά,μέ τά οποία είνε φορ
τωμένη ή εύτραφής μύτη του.

>·<
Ένα βράδυ είχεν όρίστ) 0 Γεγές την Δεν- 

δροστοιχίαν ώς τόπον συνεντεύξεως είς μία’' 
Γαλλίδα παιδαγωγόν. Κατόπιν επανειλημμέ
νων ίχνηλατικών επιδρομών καί επιμόνων πα
ρακλήσεων την είχε πείση οτι έπρεπε νά συν
ομιλήσουν. Εις τό νυκτερινόν σκότος αί σκιαί 
των έλαφραί διωλίσθησαν. Ή γαλλική γλώσσα 
δέν τόν έβοήθησε τόσον, δσον τά μονοσύλλαβα 
επιφωνήματα και τών χειρών αί πυρετώδεις 
κινήσεις. *Η άτυχης φίλη του σχεδόν δέν ένο- 
ησε τίποτε καί παρεστη ανάγκη μερικών στε-

μερίδων. Δέν είπε τίποτε ό Γεγές, άλλά καί 
κάτι τι έσκέφθη διά’ τήν νέαν αύτήν φάσιν

σεβαστοΰ θείου του.Ή Έλβίρα τό έλαβε μετά 
-.........ί..„, i ..Λ Τ-. , ; Γ. .

να

>·<

Ό ήλιος—θά έγραφε σύγχρονος διηγηματο- 
γράφος —έκλινε προς τήν δύσιν του, τά νέφη 
ε’χουσίζοντο, τά δένδρα έτριζαν, τά που- 
>ϊά έφλυάρουν, τά νερά κ.λ.π. δταν ό Γεγές 
άναγγέλλει είς τόν θείον του οτι έχασε 
ώρολόγι του.

Άφοϋ τό είχε χαοίστ;, έπρεπεν αυτός
κποκτήσγ άλλο. Ό θείος έπιπλήττει διά τήν 
άπροσεξίαν τόν ανεψιόν, δστις όμως πληροφορεί 
σοβαρότατα τόν θειον δτι κάτι εύχάριβτον 
έχει νά τοϋ άναγγείλη.

— Τί θά μοΰ εϊπή; άνόητε ; έρωτ£ πονη- 
ρώς ό θείος.

— "Οτι μία πλούσια μοΰ έπρότεινε γάμον...
— Νά τήν πάρης και νά μέ ξεφορτώνεσαι.
— Άλλά... χωρίς ώρολόγι;
— Νά, πάρ’ το καί αύτό.
Καί ό θείος δίδει είς τόν Γεγέν τό ώρολόγι 

του, άκριβώς έκεΐνο ποϋ είχε χαρίση ό Γεγές 
είς τήν Έλβίραν καί ή οποία είς ένδειξιν έκτι- 
μήσεως τό είχε χαρίση είς τόν θειον, μή γνω- 
ρίζουσα δτι ό Γεγέ; ήτο άνεψιός τοΰ θείου του!

Δέν έδούλευε δμω; τώρολόγι. Έν τούτοις 
έθεώρησε ό Γεγέ; περιττόν νά τό κουρδίση,διότι 
άρκετά τόν είχαν κουρδίση ή απιστία τής Γαλ- 
λίδος καί ή γενναιοδωρία τοΰ θείου.

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ναγμών εκ μέρους τοϋ Γεγε, ..’Αλλα και ,αυτοΙ__ .Βλέπουν τόν σεβαστόν θειον καθημενον είς έν 
δέν ίσχυσαν νά θέρμάνουν τό κατάψυχρον

. φλέγμα τής ξέ
νης παιδαγω
γού καί μία 
φαεινή ιδέα ή- 
στραψεν είς τό 
σκοτεινόν κρα- όποιοι βέβαια δέν θά είχαν καμμίαν σχέσιν μέ 
νίον του. Κάτι- τά περί έξωτερικής πολιτικής άρθρα τών έφη- 
νά τής χαρίσγ· | .... —
Καίτής δίδειτό κάτι τι έσκέφθη διά τήν νέαν 
όλόχρυσονώρο- τών έρωτοπληξιών τής Γαλλίδος. 
λόγς του,δώρον 
πολύτιμον τόό

συγκινήσεως καί ή συνέντευξις... έπήρε τέλος. 
Μετά δύο ημέρας ή καρδία τοϋ Γεγέ έφι- 

λοξενησε μίαν νέαν κα- 
. ............... . q τάκτησιν. Μία διδα · 

' σκάλισσα — Έλληνίς 
αύτή — μανιώδης πο· 

| δηλάτοια τόν είλκυσε. 
I Ή συνεννόησις ήτο ή- 
I δη εύκολος. Συνεννοη- 
1 σις καί διά τών χει- 

λεων άφοϋ έπρόκειτο 
[.· περί ελληνική; γλώσ· 

σης καί διά τών πο - 
δών, ώς έκ του 

σθηματικών παρα- 
κρούσεων τών δύο ποδηλάτων. Έχαραξεν ε
κείνος είς τόν κορμόν τά όνόματά 
μετ’ ολίγον τά χείλη των με
ταξύ κορμού καί ποδηλάτων ά· 
πεστήθιζαν Ινζ γραμματικόν 

κανόνα : Ότι τά βραχέα γί
νονται μακρά, δταν κ.λ.π.

Κατά τήν στιγμήν τοϋ φιλή
ματος διά τό επίσημον παοί- 
στατο παρά τού; πόδας, άλλά 
μέ έστραμμένα τάνώτα, καί είς 
σκύλαξ.

Έπεστρεφαν μέ τά ποδή
λατά των περί τό εσπέρας είς 
τήν πόλιν,οτε άλλη φαεινή ίδέα 
έφωτισε τόν εγκέφαλον του Γε
γέ. Νά περάσουν άπό τό Ζάπ- 
πειον. Καί ώ τής ευτυχίας!

άπόκεντρον μέρος τοΰ καφενείου άναγινώσκοντα 
μίαν εφημερίδα, απέναντι δέ μίαν κυρίαν βυ- 
Οισμένην καί αυτήν είς την άνάγνωσιν. Ή οξυ
δέρκεια δμως τοΰ Γεγέ διέγνωσεν δτι ή κυρία 
αύτή ήτο ή. . Γαλλίς του και οτι μεταξύ τών 
φιλαναγνωστών διημείβοντο καί ψιθυρισμοί, οί

των καί
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’Ιουλίας Σκούφου Νίτξ..PAUL VERLAINE
ι

Μές στό ποτάμι rd ήσυχο ποΰ ή καταχνιά πλακώνει 
Πεθαίνει ό ήσκιος rSr δεντρωι· — καπνός ποΰ σιγολυ- 

[<0ΚΜ.
Καί στον αγέρα, άνάμεσα άπό τ’ απλωτά κλωνάρια 
Παράπονα άραδιάζοννε τά κιρκινέζια ανάρια. ?

Πόσο χλωμό καί σένανε, διαβάτη, σ' έχει δείζει 
Τούτος ό τόπος ό χλωμός ποΰ Λ λύπη’.ϊχει1 εγγίξει, 
Καί στά φυλλώματα ψηλά πως ίκλαιγαν θλιμμένες 

ΟΙ έλπίδες σου πνιγμένες t

Π

Βρέχει γλυκά στήν πόλη.
(Arthur Rimbaud)

■ Κάτι κλαίει μις στην καρδιά μον 
Όπως μις την πόλη στάζει, 
Ποιό'είναι τοΰτο τό μαράζι 

Οπόν μπαίνει στήν καρδιά μον'.

Τί γλυκά χτυπάει ή βροχή 
Στή γη χάμον καί oct) στέγη ! 
Στην καρδιά ποΰ 3λω και κλαίγει 
ΤΙ τραγοΰδι λέει ή βροχή !

Κάτι κλαίει χωρίς αίτια 
Στή χαμένη αύτή καρδιά. 
Τί είναι ; όχι προδοσία ; 
ία! πενθεί χωρίς αιτία.

Είναι ό πιό κακός ό πόνος 
Νά μή (έρω πΰς είναι ίσως, 
Χωρίς έρωτα καί μίσος, 
Στήν καρδιά μον τόσος πόνος.

Ill

Μεγάλος μαΰρος ύπνος 
Πέφτει πά στή ζωή μον. 
Κοιμήσου κάδε ελπίδα, 
Φεύγα κάδε δρεζή μου !

Τίποτε πια δέ βλέπω, 
Καλοΰ ή κακόν καμμία 
Πια δόμηση δέν έχω... 
"Ω ! ή θλιβερή ιστορία !

Είμαι μια μαύρη κούνια 
Ποΰ ίήν κοννεΐ Ινα χέρι 
Σ' ενα βαθύ κατΰγι !
Σιωπή, σιωπή ! Ιίοιός (έρει !

Μετχφρασι; Δ· ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΟΐ
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«ΟΦΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΝΟ» 
is τήν σωρείαν τών πολυειδών 
βιβλίων τώ όποια λαμβάνω κάθε 
μή»α -είνε δέ μερικά ©εέ τών 
οίκτιρμών!—όλίγά είνε έκεϊνα. 
μά πολύ όλίγα τά όποια ξεχω
ρίζω καί έναποθέτω είς τήν Ι
διαιτέραν άγαπημένην μου μι
κρών βιβλιοθήκην — ένα ψυχι
κών λιμένα είς τήν Ανίαν τής 
ζωής. Καί δι’ αύτό δταν Απλσϋ- 
ται έπί τής τραπέζης μου ■ βι- 
βλίον τό όποιον Ιδιαιτέρως νά 
μου κινμ τό ένδίαφέρον, θεωρώ

τό γεγονός τόάον χαρμόώυνον,ώάτε νά τό ξανα
διαβάζω—Θυόία ύπερτάτη δι* ένα νευροπαθη. 
Λέν δύνμμα: ν'άποκρύψω δτι δχι Απλώς χαρών 
ήόθάνθην, άλλά σχεδόν είς άπόλαυάιν μέ πα· 
ρέόυρεν. έν βιβλίον μικρόν, άλλά χαριτωμέ
νου, ώς φαγεντιανόν κομψοτέχνημα. Χωρίς 
προαγγελίας, χωρίς φεκλάμας έπέταξεκαί ήλθε 
κοντά μου τό πανεύμορφον βιβλίον μέ τήν 
παράξενη άλλά χρυσή έπιγραφή του, μέ τώ 
κομψά του γράμματα, μέ μίαν πλήρη Απέ
ριττου στοργής άφιέρωό,ιν, και μέ μίαν με 
ότήν ύπερ.βόλικής καλωσύνης αύτόγραφον όη- 
μείωόιν.

‘Η πρώτη έντύπωόις ήτο δτι γυναικεία 
ψυχή τα είχεν έμφυόήόμ καί έν γυναικείον ό
νομα ήρχετο νά ένιΐχύσμ τήν προαίσθησίν 
μου Άλλά τί ψευδώνυμον ! Βαρύ, δύσκολο- 
πρόφερΐον, συμβολικόν ώσάν νά μετεκομίσθη 
άπό τάς Ίνδκώς παγόδας ! Κάρ μα Νιρ- 
6 α μ ή-Καί νά φαντάζεται κανείς μόνις τάνα- 
γνώσμ, δτι διόλου άπίθανον Λ συγγραφείς νώ 
είνε έλαφρά καί χαρίεόόα Άτθίς. μέ δνομα 
βεβαίως ποιητικώτερον τοϋ ψευδωνύμου. Άλλά 
τήν βαρεϊαν αύτήν έντύπωόιν, φυγαδεύει τό 
έξόχως ποιητικόν, τό Αρωματώδες, τό πλήρες 
πάθους καί Αγάπης καί πιοιιάθήσεων περιε
χομένου ‘Ο δφις καί τό κρίνο —είνε 
ό τίτλος, τοΰ βιβλιαρίου—είνε σελίδες έντυ- 
πώάεων ζωηροτάτων αισθημάτων ψυχής καί 
σαρκός. ένός καλλιτέχνου βαθειά έρωτευμέ- 
νου, ^ωμαντικοϋ, μέ φαντασίαν καί Ιδανικά 
άλλά καί ^ωμαντικού σφριγώντας, δότις άρέ- 
σκεται είς όπτασίας, είς νέφη, άλλά καί πά· 
άχετ άπό δίψαν ύλης μέχρις ύστεριόμού· δέν 
είνε άπό τούς έρωτιδεϊς τούς έψιμμυθιωμέ- 
νους καί νεωτεριάτάς. άλλ’ ειλικρινής. άλη 
Οινώ πάσχων. Καί γράφει ή μάλλον μελωδεί 
είς τό Λμερολόγιόν του, Αποτεινόμενος συχνά 
πρός τό ίνδαλμα τών πόθων τόυ.

Όφις καί κρίνο ! Μία άντίθεάις Αβυσσαλέα 
καί δμως ή γραφίς τήν όποιαν μέ τόσην γοη
τείαν χειρίζεται ό Νιρβιμή έξηφάνιΛε τήν 
άντίθεόιν

Ό ήρως τοϋ βιβλίου — βίβλου άπίθανον 
αύτός ό συγγραφέας — είνε ειδωλολάτρης· πο
θεί τήν σάρκα, άλλά δέν άργεϊ νϊ αίίθανθμ 
τάς βασάνους τής άπογοητεύόεως, τοϋ κόρου. 
Ό έρως του γι/αντοϋται είς τί έσβεσμένα 
στήθη του. Καί ποθεί ένα θάνατον Ανθέων, 
άλλά μαζή της. Καί Αποθνήσκουν άπό άρω
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μα. Εκείνη σύρεται διά νά άνοίξμ τό παρά- 
θυρον τοϋ πλήρους άνθέων δωματίου πάλαίει. 
άλλ’ αύτός τήν έμποδίζβι. Νεκρά έκείνη, νε
κρός έκεΐνος μέ τά χέρια του γύρφ στό λαιμό 
της. “Εξω. ένας πελώριος δφις είς τήν άμμον 
έξετυλίσσετο, κρατών είς τό φαρμακερό του 
στόμα ένα μαραμένο κρίνο.

Αύτή είνε, άπλουότάτη. Λ ύπόθεόις όλου 
τόϋ βιβλίου.

Αί 9Θ σελίδες έίνε 96 παλμοί. ’Εκείνος ποϋ 
θά βυθισθμ είς τήν άνάγνωσίν των θά λάβμ 
περισσοτέραν άνάγκην τής καρδίας ή τοϋ 
νοΰ Είς μερικά βιβλία τής δημιουργικής φι
λολογίας ό νοΰς αισθάνεται' καί είνε αί μεγα · 
λοφυίαι αύταί. Είς άλλα ή καρδία σκέπτεται' 
καί είνε οί έκλεκτοί συγγραφείς Είς άλλα ά- 
δρανοΰν καί τά δύο καί Ιδού . .. ό κάλαθος 
τών Αχρήστων. Τό βιβλίον τοϋ Νιρβαμή είνε 
κομμάτια τής ψυχής Αλληλένδετα. άλλ’ είς 
τοιοϋτον τρόπον ώστε ν’ άποτελώάι μίαν ά- 
λυσόον πεζών ποιημάτων αύτοτελών. Κάθε 
φύλλον ήμεοολογίου καί μία πραγματικότης 
έξιδανικευμένη. Καί είνε εύτύχημα δτι δέν έ- 
ζεύξε τήν Μούσαν του ό γράφων είς τό άρο
τραν τοϋ μέτρου και τής όμοιοκαταληξίας 
διότι Θά έχάνετο τότε μέγα μέρος τοϋ θελ- 
γήτρου

Καιρόν είχα νά αίσθανθώ τόσον πολύ 
'Ελληνικήν βιβλίον. Άπό τής έποχής ποΰ μέ 
νεανικόν οίστρον έγραφα τά «Χρυσάνθεμα» 
είχα νά φιλοξενήσω στήν ψυχή you μίαν 
τοιαύτην άπήχησιν έρωτος τόσον ήδονικοΰ 
καί τόσον έγκαοδίου. Καί μοΰ ένθυμίζει τό 
βιβλιαράκι αύτό μέ τό αιματηρόν έξώφυλλον 
καί τά Λείψ ανά στοιχεία ένα μέρος τής συγ
γραφικής μου ζωής,ίσως τό ωραιότερου, άφεύ- 
κτως τό άνθη ιότερον

Δέν ύπάρχει Αμφιβολία ότι ύπό τήν γυνοι- 
κείαν μάσκαν κρύπτεται Αδρός ίσως Α”δρικός 
μύσταξ. Έφ’ δσον προχωρεί τις είς τήν άνά- 
γνωόιν τόσον γίνεται φανερόν δτι είνε Αδύ
νατον γυνή νά αίσθανθμ δ τι ό γράφων αισθά
νεται. Φαντάζομαι μάλιστα τόν γράφοντα 
πολύ νέον, πολύ λεπτοφυα, πολύ εύαίσθη- 
τον. Άλλ’είνε άδιάφορον. ’Αρκεί δτι ιίς τήν 
σοβαρόν καί Ασφυκτικήν πεζότητα τών δήμο- 
ύιευομένων έργων, τό βιβλίον του πλημμυρεϊ- 
ται άαό ποίησιν βαθυτάτου έρωτος καί δτι 
δίν είνε μαλλιαρός καί μάλιστα άπό τούς·έξ έ- 
παγγέλματος» δπως έπιμείνω είς τούς έπαί- 
νους κάί είς τήν σύστασιν νά μή άλλάξμ ύφος 
καί μόνον. . . ψευδώνυμον ήμπορεϊ ν άλ-
λάξμ έπί τό Έλληνικώτερον. Ό συγγραφείς 
φαίνεται νά έχμ παρακολουθήσω μέ προσο
χήν τούς νεωτέρους ποιητής καί τούς 
παλαιοτέρους λογογράφους καί έχει μίαν 
έλαφράν έπίδραόιν άλλά γνωρίζει .ν’ άντλψ 
καί άπό τά ίδια του βάθη τήν όδύνην καί 
είνε τών Ιδίων του χειλέων' πλεΐστοι δσοι 
στεναγμοί καί τών Ιδίων του όφθαλμών τών 
δακρύων οΐ μαργαρΐται I Καί έπειδή άνέφερα 
μαργαρίτας είναι δίκαιον νά προσθέσω δτι 
δέν μετετοπίσθηόαν εύτυχώς έκ τών όφθαλ
μών τοϋ όυγγραφέως είς τάς σελίδας τού βι

βλίου. Ό Κάρμα Ντρβαμή, πολύ όρθώς καί 
αίσθηττκώς σκεπτόμενος Ακολουθεί τήν δι
γλωσσίαν, περισσότερον πάντοτε προσηλωμέ
νος είς τήν δημοτικήν. Άπαντ£ λ χ. τις τάς 
λέξεις — δφις (καί δχι φεΐδι) γλοιώδης, όργα- 
σμός, διαπλάττω, συόπαόμός, έπαφή, άρί- 
φνητα, Απροσπέλαστος, έρπω, Ασχημονώ, 
σπεύδω — Αλλά ένίοτε παρασύρεται είς τήν 
χρήόιν Ιδιωματικών λέξεων ώς λ. χ. — καη- 
μάκά, νέφαλα (άν καί μεταχειρίζεται τήν πολύ 
ώραιοτέραν λέξιν σύννεφα), λακκαδώνουν, συ- 
ραμαδιέτατ, μπρούμυτα — αί όποϊαι άσχημί- 
ζονν τό άλλο, ώραΐον λεκτικόν. Επίσης άδη
λον διατί ένώ γράφει λ. χ. Αόρατων καί ούχί 
άοράτων, άλλου γράφει παραξένους ά-·τί τοΰ 
εύφωνοτέρου παράξενους. ’Επίσης γράφει 
«ότάσσουν» κύί’ιάλάσσουν» άντί τοϋ δημοτί · 
κωτέρου «στάζουν» καί «Αλλάζουν», ή «ά- 
κλουθά» άντί «Ακολουθεί», πάραπεισθείς ύπό 
ποιητών, οϊτινες έξαναγκάζονται χάριν τοϋ 
μέτρου νά στραγγαλίζουν λέξεις. ’Επίσης οί 
νεφροί τών ζώων καί αί κανθαρίδες είνε Από 
τά ψεγάδια τού βιβλίου. Άλλ’ Αφανίζονται 
δλα αύτά πρό τοϋ συνόλου, τό όποιον ύψοϋται 
πρό τής έκτιμήόεως τοΰ Αναγνώστου προσφι- 
λέε καί συμπαθέστατου.

Όσα έγραψα είνε Ισως πολλά άναλόγως τοϋ 
όγκου τοϋ βιβλίου. Άλλ’ Ακριβώς αύτό συμ- 
β ιίνει είς τόν παράξενον αύτόν κόσμον. Νά 
γράϊχι κανείς δύο μόλις λέξεις δι’ δν χιλιοόέ· 
λιδον βιβλίον καί ν’άφιεροϊ στήλας όλοκλήρους 
ΰι’ όλίγας μόνον σελίδας.

ΔΑφνις

ΠΑΘΗΜΑ. ΑΚΑΔΗΜΑΤΚΟΤ

Ό νέος Γάλλος Ακαδημαϊκός Ε. Λαμΰ, με- 
,ταξύ τών συγχαρητηρ·ων, τά όποια έλαβε διά 
τήν άνάρρησίν του είς τήν έδραν τοΰ Αθανά
του εύρε καί τήν κάτωθι έπιστολήν νεκρού, 
σπέύδοντος νά έπανορθώσμ μερικά Αδική
ματα, τά όποια διέπραξεν είς βάρος αύτοΰ καί 
τών συγχρόνων του είς τόν λόγον του ό νέος 
Ακαδημαϊκός.

Άγαπ^εί ϊνρ«ε,
«Ό ώραϊός «α; λίγος μοΰ ήρεσε τά μέγιστα.
»’Επιτρέψατε «οι, εν τούτοις, νά επανορθώσω μι- 

κοάν παρεξήγησιν, ήτις έκαμε τήν ’Ασπασίαν νά

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΝΉΣΙΣ
Mrr/μιϊα·— ©ά έγιρθή μνημεϊον έν Βρυξέλλαις ek 

τδν ζωγράρον lmpelis, έν δέ Chelsea τής Αγγλίας 
ενθαέπί πσ)ύ χατώκησεν,είς τον Ούίστλερ.Τό τελευ- 
ταϊον τοΰτο μνημεϊον θά έχτιλέση ό Rodin, έκτυπα 
οί Οά έγερθώσιν έν έν Παρισίοις καί άλλο «ϊς τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας.

— Ή πόλις τών Παοισίων άπεφάσισεν οπω; άνε- 
γ,ίρη μνημεΓον πρδ; δόξαν τοΰ δημοσιογραφικού ε
παγγέλματος. Τδ μνημεΐονθά στηθ^ εντός τοΰ Παν
θέου πρδς άΐδιον μνήαην τών. μεγάλων Γάλλων δη
μοσιογράφων τών αρ/ών του παρελθόντος αιώνος.

— Ή συσταθεΐσα έπιτροπή πρός συλλογήν ερά
νων διά τήν άνέγερσιν έν’Καλάμαις μνημείου είς τους 
άγωνιστάς Παπαφλέσχν καί Άναγ·ωσταρ2ν ήρξατο 
καί πάλιν έργαζομένη. 

............... ΠΙΝΑ Κ Ο θ Η Κ Η -

χλάίη 1 χαθ’ ολην τήν νύχτα. Είπατε, ότι ή Φρύνη 
μέ ένέπνευσε καί μοΰ «χρησίμευσεν ώς πρότυπον διά 
τό άγαλμα τής Αθήνας. Έ ’Ασπασία όμως πράγ
ματι εσχε τήν τιμήν ταύτην.

» Ή Φρύνη ι,το ωραιότατη χαΐ ολίγον νεωτέρα 
μας, άλλ όχι καθώς πρέπει, νομίζω, χαί εποζάριζεν 
εις τδ έργοστάσιον τοϋ Πραξιτέλους, γλύπτου μεγά
λης αξίας. Συμφώνως πρός αύτην επλαστούργησεν 
'Αφροδίτας, διότι ή θεά αυτή είχεν ώς ή Φρύνη τήν 
συνήθειαν ν’ άποδύεταί πρό τών διχαστών της, ενώ 
ή Άθηνά καί ή Ασπασία, ουδέποτε θά τδ έπραττον!

Φειδίας

Τ Γ. Έξ άλλου μοΰ αποδίδετε τδν Παρθενώνα 
καί έχετε γιλιάκις δίκαιον. Διότι, αν δέν τδν είχε 
κάμη δ ’Ικτίνος, είνε βέβαιον, 8τι έγώ θά τόν ώχο- 
δόμουν.

Ή έπιότολή είνε δηκτικωτάτη, άλλ’ Απο
δεικνύει δτι Λ Αξία ένίοτε φυγαδεύεται καί 
άπό αύτός τάς έδρας τών ’Αθανάτων. ’Εάν καί 
ό τελευταίος χρονογράφος παρ’ ήμΐν έκαμνε 
τοιαϋτα σφάλματα, μή έπιτρεπόμενα ούτε είς 
μαθητήν δημοτικού σχολείου, θά έξανίσταντο 
καί οί λίθοι. Καί δμως είς Παριόίους παρήλθε 
τό γεγονός σχεδόν Απαρατήρητου, καίτοι έπρό- 
κειτο περί Ακαδημαϊκού.

Άλλ’ Λ Ιστορία τής Γαλλικής Ακαδημίας 
δέν είνε ξένη πρός τοιαϋτα παθήματα Είς δν 
τεύχος τοϋ »Je sais tout» Αναγράφονται περι- 
εργόταται λεπτομέρειαι διά μερικούς Άκαδη 
μαίκούς. Οϋτω λ. χ. ό μαρκήσιος Βιλλάρ έγει- 
νεν ’Ακαδημαϊκός χωρίς νά είξεύρμ ούτε γρα; 
φήν, ούτε άνάγνωσίν ! Ό δούξ τοΰ Ριόελίε εί
χε γράψμ μόνον ...έρωτικάς έπιστολάς καί ό 
μαρκήσιος δέ Κοαόλέν έγεινεν Ακαδημαϊκός 
είς'ήλικίαν I' έτών ! Πλεΐστοι εύπατρίδαι καί 
στρατηγοί έγειναν Αθάνατοι χωρίς κανέν προ
σόν, πολλοί δέ έχρίοντο χάρις είς τόν. ...πο
δόγυρον.Καί έν τούτοις, ό Ούγκώ τρις άπέτυ- 
χεν πριν ή γίνμ Ακαδημαϊκός, ό Μυσσέ ά- 
πε^ρίφθη. προτιμηθέντος τοΰ Ρατοΰ, έπιότά- 
του τής βιβλιοθήκης τοΰ Βαόιλέως. ό Ζο?.α ά- 
περρίφθη είκοόάκις μή γενόμενος Ακαδημαϊ
κός, δπως δέν έγειναν καί οί Ιΐαόκάλ, Διδε- 
ρό, Μονμμαρόέ, Βαλζάκ, Γκωτιέ, Μισσελέ κλπ.

Αύτά συμβαίνουν, κυριολεκτικώς πλέον,; είς 
τούς Παρισίους -..

’ExOioeic- — Εις τήν εκθ '.σιν Μποχατσιάμπη έπωλή- 
Οησαν τρία βργά Ό αοτδς καλλιτέχνης θά κάμη 
ιδίαν ίχθεσίν καί κατά τδν ’Απρίλιον, χάοιν τών 
Αγώνων, μέ προσθήκην νέων έργων ’Αθηναϊκών 
τοπείων.

— Εις Λιέγην είς τδ Cercle des Beaux Arts έγί- 
νετο ειδική έκθεσις κατά'τδν ’Ιανουάριον τών έργων 
τοΰ Jules SauveniAre. Έξετέθησάν 45 έργα, ών 
τά πλεϊστα τοπεϊα.

— ‘Η Β,λγιάή Κυδίρνησίζ.δί’εγγράφουάποσταλέν- 
τος είς τδ ύπουργεϊον τών ’Εσωτερικών ειδοποιεί 8τι 
κατά τό έτος 19070ά γίνη έν Βρυξέλλαις διεθνής καλ
λιτεχνική εκθεσις καί προσκαλέΐ νά συμμιτάσχη 
ταύτης καί ή ‘Ελλάς.

— ‘Ο κ. Βικΐτος τά έν τή Αθηναϊκή λέσχη έκ-
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2'. Βικάτου Τό οκάκι

τεθένταξέργχ του, έξέθεσεν ηδη καί εΐς μίχν αίθου
σαν τοί «Παρνασσοί» Είνε δέ αυτά. 14 "Ητοι ή 
αδελφή τοϋ Ελέους βραβευθε'σα δι’ άργυροί μεταλ
λίου εφέτος έν τή ’Ακαδημία τοΰ Μονάχου, τδ Σκά- 
χι. δπερ δημοσιεύομεν, βραβευθέν πρδ τριετίας εν 
τη αύτή Άχαδημίμ διά πρώτου βραβείου έν διάγω· 
νισμώ μεταξύ 350 δ αγωνισθέντων. δύο πίνακες εΐ- 
χονίζοντες μήλα, βραβευθέντες οι’ αργυροί μεταλ
λίου, ό ’Αστακός, δι’ δν πολλά επαινετικά έγραψαν 
αί Γερμανιχαί εφημερίδες, έν έτερον έπιτραπέζιον 
τά άλλα είνε σπουδαί, μιάς κόρης όλοσώμου, μιάς 
κεφαλής παιδίσκης, αΐθίοπας, έν γυμνόν μέ μίαν 
θαυμχσίαν καμπύλην γυναικείας ράχεω; χαί τρείς 
σπουδαί γεροντικών κεφαλών, ών μίαν πρό πενταε
τία; έδημοσίευσεν ή «Πινχκοθήκη» έν φωτοτυπία

— Είς τό Cercle Artistique τών Βρυξελλών έξε- 
τεθησχν έργα τοί Stevens προσωπογράφου, F. Ver- 
heyden νεαροί τοπειογράφου, Valkenaere θαλασσο
γράφου καί Rombouts ύδατογράφου.

— “Ήνοιξεν έν Βρυξέλλαις ή XIV έκθεσις «Pour 
i’Art·. ’Εξέθεσαν 23 καλλιτέχναι.

— Εΐς τδ Petit Palais τών Πχρισίων έξετέθησαν 
έργα τοί DalOu καί τοί Henner, έν Βρυξέλλαις τής 
Βελγεκής τέχνη;, εργχ,. έν Λονδίνω τών προσωπο- 
γοάφαν τής Societe royal des Artiste* Britanni- 
«(ues.’Ev Βίραιγχχμ ήνοιξεν έκθεσις τής «Socidte. des 
Artistes·,}*Γλασχώβη τοί Βασιλικοί Καλλιτεχνικοί 
'Ινστιτούτου (μέ^οι 2β Φ-;βρ.), έν Leyde έργων 
τοί Zilcheo, και εν.Παρισίοις φωτογραφική εκθεσις 
εΐς τά Δημαρχείου.

— Έν Παρισίοις έγένετο εκθεσις τών έργων τοί 
ζωγράφου Μ. Wely.
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Μονσιχή.— Έπί τή 105η έπετείω άπό τής γεννή- 
σεως τοί Μόζαρτ έν τώ Ώδείφ Λόττνερ έδόθη άνα- 
μνηστική συναυλία, κχθ’ ήν έψάλη λατινιστί ύπδ 
χοροί εξ 70 μαθητών καί μαθητριών τδ περίφημου 
Reguiem (Άνάπαυσις) του ά^ανάτου μουσουργοί. 
Έν τώ προηγουμένω φύλλω έγράψαμεν πώς ένε- 
πνεύσθη τδ τελευταΐδν του αύτό έργον δ μέγας Δι
δάσκαλος χαί ύπδ τό Βάρος ποιας παραισβήσεως τδ 
συνέθεσε. Σχεδόν ί'πτχτο είς τόν ουρανόν ή ψυχή του, 
όταν ή βαθεΓα καί μεγαλοπρεπέστατη έπικήδειος α
κολουθία έξελίσσετο εΐς τούς πολυδαιδάλους πένθι
μους τόνους της. ’

Η εκτέλεσις. πρώτην φοράν έν Έλλάδι άκουο- 
μένη, ύπήρξεν άξια τών προσδοκιών μας *Η μεσό
φωνο; δεσποινίς Έρχσμίχ Άναστάσιάδου χαί δ βαθύ
φωνο; Β. βόλτση; έψχλλαν μέ έκτακτον έπιτυχίαν. 
Ή πρώτη είχε τόνους σπανιωτάτους. δ δε δεύτερος 
σταθερότητα' φωνής. Τό Rerordare καί τδ Domine 
Jesu καθήδυνε τάς ψυχάς τών ακροατών. Τδν χορόν 
διηύθυ-εν ό κ. Μπέμμιρ, έπί τοί κλειδοκύμβαλου δέ 
συνώδευεν ή κ. Λόττνερ.

*
’ίχόόσεις.—Έξιδόθη έν Λονδί.ω εΐς δύο πολυτε- 

λεστάτους τόμους,εντολή τοί βζσιλέως τής ’Αγγλίας 
λεύκωμα μέ τάς 100 ζωγραφικά; εικόνας τάς ύπαο- 
χούσχς εΐς τάς βασιλικός στοάς τών άνακτόρων Βού- 
κιγχαμ χαί Ούϊνδσωρ Τδν πρόλογον έγραψεν δ'Έουστ. 
Ή άρχαιότης τών εικόνων φθάνει μέχρι τοί Ερρί
κου Η’. Αί πλέον άξιοσημείωτοι εικόνες εινε ή τής 
βισιλίσσης Βικτωρία; έν νεαρή ήλικίμ ί έργον Τζών 
Πατρίζ), τοί ’Αλβέρτου έν μεγάλη στολή, τδ περι

λάλητου εογον διά τάς περιπετείχ; του τής πριγκη- 
πίσσης Καρολίνας μετά τής θυγατρό; της Καρλόττα; 
ιέργον τοί Λιβρένσε), ή Κρήνη τοΰ Λανδσέρ, μία 
αυτοπροσωπογραφία τοί Ι’έμβρανδ, ή συνάντησις τοΰ 
Χριστοί με την Μαγδαλινήν τοί αυτοί ζωγράφου, 
μία τοπειογρχφίχ καί μία έρωτική σκηνή (έργα τοΰ 
Τιτσιάνου1. έν τρίπτυχον τοΰ Έρανάχ, αί. Νύμφαι 
τοί αύλικοί ζωγράφου Βιντερχάλτερ, δύο εικόνες 
τοί Μεγ. Ναπολέοντο; (έργα του Δελαρόχ) καί μία 
είκών τοί ινφάντου Βαλτάσαρ, γραφεισα ύπδ τοί 
Βελασκέ.

Μτη^ιΐα xal aripidvttt.— Εις Ληξούριον εσιήθη 
η προτομή τοΰ Μηνιάτου ή δαπάναις τοί αίδ. Πε- 
φάνη εν Ίταλίμ κατασκευασθεΓσα ύπδ ’Ιταλοί γλύ
πτου. Ήδη δ Δήμος θά ώρίση τήν ήμέραν τών άπο- 
καλυπτηρίων, ά'τινα Οά τελεσθώσι λίαν μεγαλοπρεπώς.

— Έν Άργοστολίω ίδρυθήσεται προσεχώς προτομή 
του Νάπίερ, τοποτηρητοί έπί ’Αγγλικής προστασίας, 
παρασχόντος πολλάς ύπηρεσίας είς τδν τόπον. Καί ή 
προτομή αυτή έφιλοτεχνήθη έν Εύρώπη.

*

ϋονβιΐα. — Τδ Μουσεΐον τής Άμβέρσης απέκτησε 
δύο έργα τοΰ Jordaens τδν «Μελέιγρον καί τήν Ά- 
ταλάντην» άγοοασθέν άπό τινα έρασιτέχνην τή; Κο
πενάγης καί έν σχεδιαγράφημα -δ Βασιλεύς πί
νει» δπερ ειχεν είς τήν ιδιοκτησίαν του ε'ς κάτοι
κος του Μονάχου. ’Επίσης απέκτησε τδ αύτδ Μου- 
σεϊδν χαί δύο προσωπογραφία; τοί Κορνηλίου De Vos.

*
Αένησις.—Ή Εταιρία τών Γάλλων καλλιτεχνών 

άπό πολλοί χρόνου ήσχολεΐτο εΐ; τήν ΐδρυσιν άσυλου 
τών καλλιτεχνών μελών της. ζωγράφων, γλυπτών, 
χαρακτών και άρχιτεκτόνων, όσοι ένεκα γήρατος ή 
ασθενειών άδυνατοίν νά έργασθώσι. Ή ωραία καί 
ευεργετική αυτή ιδέα θά πραγματοποιηθώ ήδη, χά
ρις εις τήν δωρεάν τής κ. ’Ιουλίας Comte τής γνω
στής ύπδ τδ όνομα Armand Hagem, ήτις έδωρή· 
σατο πρός τούτο μίαν έπαυλιν της έν μέσω θαυμά
σιου άλσους 25,000 πηχ.

— .'Ο ζωγράφος καί καθηγητής έν τφ Πολυτε- 
χνίω κ. Α. Καλούδης θά ύποδυθή άπδ σκηνή; τδ 
πρόσωπον τοί Οιδίποδος εν τφ Δημοτικφ Θεάτρω 
κατά τούς ’Ολυμπιακούς αγώνα;.

— Άπεφασίσθη τή πρωτοβουλίμ τής κ. Α. Πα· 
παδοπούλου καί τοί κ Ε. Ρωμάνου. ή ίδρυσις διαρ
κούς αγοράς καλλιτεχνικών έργων καθ’ δλον τδ έτος. 
Πρδς τοίτο παρεχωρήθη μία τών αιθουσών τοΰ Ζαπ- 
πείου. Οί καλλιτέχναι θά πληρώνουν ώς ένοίκιον 
30—50 λεπτά τδν μήνα δι’ έκαστον πίνακα.

—■ Πλουσιωτάτη Παρισινή άριστοκράτις θέλουσα 
νά προστατευση τήν τέχνην έσκανδαλίσθη άπδ τδ 
άπλούστατον ξύλινου πλαισίου, τδ όποιον περιβάλλει 
την περίφημου «Τζοκόνδα· εις τό μουσεΐον τοί Λού 
βίου καί έζήτησε νά προσφέρη πολυτελές πλαίσιον 
διά τδ αριστούργημα τοί Λεονάρδου δά Βίντσι. "Αλ 
λαι εφημερίδες εξαιρούν τήν προσφοράν, άλλαι τήν 
σχολιάζουν είρωνικώ; καί συλλυποίνται τδν ύπουρ 
γόν τών ‘Ωραίων Τεχνών διά τήν δυσχερή θέσιν είς 
τήν οποίαν εύρίσκεται απέναντι μιας αριστοκρατικής 
δωρεάς. Τδ άληθές είνε οτι τόσα ετη τδ πλαίσιον δεν 
ήμπόδιζε τούς έπισκέπταε του Λούβρου νά θαυμάζουν 
ενα άριστούργημα τής ζωγραφικής τέχνης.

— Έγένετο έν Παρισίοις πωλήσεις καλλ. έργων. 
Η είκών ή ανήκουσα εις την συλλογήν τοί Cro- 

mier «Billet ι’οιιχ» τοί ζωγράφου Fragonard έπω- 
λήθη άντί 420,000 δρ. καί ό «Volant» τοί Gliar 
din άγορασθείς ύπδ.τοί Ρότσχιλδ άντί .140,000. Ή 
ρλη συλλογή έπωλήθη άντί 5,ΐ9ι,650 φρ.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Ή περίφημο; «Κατοπτριζομένη ’Αφροδίτη» τοί 
Βελασκέζ εινε απδ ήμερων εις τήν κατοχήν τής «Ε
θνικής Πινακοθήκης» τής ’Αγγλίας. Έ περίφημος 
είκών εύρίσχετο είς ίδιωτιχήν καλλιτεχνικήν συλλο
γήν έν Άγγλίμ καί «κινδύνευε ν’ άπαχθή ύπδ τών 
ξένων.Τδ Μουσεΐον τοί Λούβρου εΐς μάτην είχε προσ- 
σφέρει 1.250,000 φράγκα πρδς εξαγοράν τής εΐκονος. 
‘Ο κάτοχος τοί άριστουργήματος άνέμενε νά συμ- 
πλη-.ωθή τδ δι’ εράνων συλλεγόμενον είς τήν ’Αγ
γλίαν ποσόν. Οί έρανοι είχον άρχίσει πρδ δεκαετίας 
καί ύπελείποντο ακόμη 5,χι00 λίραι.

"Ηδη τάς 5,000 λίρας τάς προσεφερεν Άγγλος ά- 
νώνυμος δωρητής. Καί ή περίφημος Αφροδίτη δέν 
θά έκπατρισθή. Ή είκών ήτις σήμερον άξίζει! ,500,000 
φράγκα, πρδ δωδεκαετίας πωληθε’σα είς μίαν καλλι 
τεχνικήν αγοράν τοί Λονδίνου ειχεν αγορασθή αντί 
30,000 φράγκων μόνον.

— ‘Ο βασιλεύ; Έδουάρδος έτοποθέτησε πρδ ημε
ρών προσωπικό»; αναμνηστικήν ίελον μέ τήν παρά· 
στάσιν τής Βασιλίσσης Βικτωρία; εΐς τό παράθυρον 
τοί βασιλικού Μαυσωλείου του Φρόγμορ, 8που ώς 
γνωστόν έχει ένταφιασθή ή βασίλισσα. ’Επίσης εΐ; 
τό Ιδιον Μαυσωλείου άπεχαλύφθη αναμνηστική στήλη 
έξ άχάτου.

—· Είς άντικατάστασιν τοϋ Έννέρ, έξελέγη μέλος 
τής Άκαδηυ,ία; τών Καλών τεχνών δ ζωγράφος Λέων 
Lhermitie. Ό νεοεκλεχθείς έγεννήθη τώ 1844 Τφ 
1889 έλαβε μέγα βραβιΓον τιμής είς τήν έκθεσιν.

έλάταεοι. Άπέθανον, έν Παρισίοις ό ζωγράφος Flo· 
rens Willems γεννηθείς έν Λιέγη, καί δ ζωγράφος 
Armand Jamar έν Λιέγη γεννηθείς τω 1810.

0
Λέαέργα.—'Ο κ.ΠχρΟίνη; έφιλοτεχνησε τδν «Έκ- 

κλησάρην» δστις διακρίνεται διά τδν ώρα?ον χρωμα
τισμόν.

ΛαΛέ&ις —Ό άρχιτέκτων κ. Α. Βοχιέρη έκαμεν 
είς τήν Καλλιτεχνικήν Εταιρίαν εν τφ άνακτόρφ 
τών Σαβίνων τής Ρώμης διάλεξιν διαρχέσασαν επί 
δίωρου περί τών έξ Ελλάδος εντυπώσεων του μετά 
προβολής πλείστων εικόνων. Έχαρακτήρισε τόν 
Έλλ. λαόν ώς εΰγενή, φιλόξενου καί ενθουσιώδη, 
έξχίρων δέ τδ καλλιτεχνικόν τών ’Αθηναίων αίσθημα 
ε’ιπεν οτι έν ταΐς οικοδομά?; των εΐνε άντάξιοι τών 
αρχαίων Ελλήνων άπόγονοι, άφοί πλευστά τών Ά 
θηνών μέγαρα θά ησαν άληθές στόλισμα δι’ οίανδή- 
ποτε ευρωπαϊκήν μεγαλούπολιν.

— Έν τή ένταϋθα Γερμανική άρχαιολογ. σχολή 
ώμίλησαν, παρουσί? τσϋ Διαδόχου καί τοί πρίγκη- 
πος Γεοιργίου οΐ κ. κ. ΔαΓρπφελδ καί Κάρρο. Ό κ. 
Κάρρο ώμίλησε περί τοί παραλληλισμοί τών Αιγυ
πτιακών καί Μυκηναϊκών τεχνουργημάτων. Συνέ- 
κοινέ τά ευρήματα τοί Βασιλικοί τάφου τής IB’ καί 
ΊΓ1 δυναστείας έν Μέμφιδι πρδς τά Κρητικά καί Μυ
κηναϊκά ευρήματα καί υπέδειξε πλείστας ομοιότητας 
ύπεστηρίξας ότι ή Μυκηναϊκή τέχνη δέν πα- 
ρήχθη έκ τή; Αιγυπτιακής, αλλ’ απλώς ε^ρησίμευ- 
σεν ώς πηγή, έξ ής έλήφθησαν στοιχεία αναπαρα
γωγή; αύτοτελώ; συντελεσθείσης έν τα"; νήσοι; τοϋ 
Αιγαίου καί έν Μυκήναις. ‘Ο κ. Δαιρπφελδ ώμίλησε 
περί του προσφιλούς αυτώ ζητήυ.ατος τής Όαηρικής 
’Ιθάκης, ήτοι τής.Λευκάδος. Ό κ. ΔαΓρπφελο έπα- 
νελαβε τά γνωστά έπι. ειρήματα, ών άνάλυσιν πλήρη 
παρέσχε άπό τών στηλών τή: «ΙΙινακοΟήκη;» ό συ
νεργάτης μα; κ. Λεκατσάς. Κατόπιν τής άνακοινώ- 
σεω; τοί κ. ΔαΓρπφελδ άντεπεξήλθεν είς τδ Ν. Ά
στε τή; 13 ’Ιανουάριου 0 κ. Ν. Παυλατος, δστις πα
ραθέτει τάς έξή; γνώμας έπιφανών φιλολόγων καί 
άρχαιολόγων. Έκτδς τών άναφερθέντων έν τή «Πι
νακοθήκη» ώς γραψάντων κατά τής θεωρίας του κ.



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ό βραχίων τοΰ Aaoxiorzoc —*0 ιατρός Πολλάχ 

ανήγγειλε χατα τήν τελιυταίαν συνεδρίαν τής γερ
μανικής αρχαιολογικής σχολής τής Ρώμης δει ηυτύ- 
χησε νά ανακαλύψη έν άρχαΐον άντίτυπον τοΰ δε
ξιού βραχίονος οστις λείπει άπό τό σύμπλεγμα τοΰ 
Λαοκόοντος τοΰ Βατικανού. 'Ο βραχίων κατά τό αν
τίτυπου τοΰτο διευθύνεται είς όξεΐαν γωνίαν πρός 
την κεφαλήν, περιβάλλεται δέ ύπό τών ελιγμών τοΰ 
δφεως μέχρι τοΰ χαρποΰ τής χειρός Ό σοφός Γερ
μανός εδωρήσατο τό εύρημά του εΐς τό Βατικανού, 
ελπίζει οέ οτι τοΰτο θά συμπλήρωσή τό σύμπλεγμα 
τοΰ Λαοκόοντος.

ΑγαΛμα Μ. ’AAcfaripov —Έν Αικατερίνη παρά 
τό χωρίον Μαλαθριά Έλλην χωρικός σκάπτων έν τώ 
αγρφ αυτού ανεΰρεν ανέπαφον άγαλμα τοΰ Μ. Α
λεξάνδρου άρίστης τέχνης

Νία ΆρχαιοΛογιχή Σχοΐή — Άνηγγέλθη έπισήμως 
είς τήν Κυβέρνησιν ύπό τής Ουγγρικής Κυβερνήσεως 
on άπεφα-ίσθη ύπ’ αύτής ή έν Άθήναις ίδρυσις ’Αρ
χαιολογικής Ουγγρικής Σχολής, ήτις .θά έχη τόν 
αύτόν σκοπόν, δν καί πίται αί εν Άθήναις ξέναι 
Άρ/αιολογικαί Σχολαί. ·

Ευρήματα Έν Άλμυρώ άνευρέθησαν πλίνθοι όπταί 
φέρουσαι τά γράμματα εχχλ(ησία) Θηβ(ών> έχουν δε 
σπουδαιότητα καθότι μέχρι τοΰδε μία. πλίνθος εΐνε 
γνωστή, τής Άγ. Σοφίας. Εί; άλλην θέσιν έπισχευα-

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

ζομένου του δαπέδου τοΰ ναοΰ τής μονής Εενιάς ά- 
νευρέθησαν πλάκες άρχα'αι, λίθοι μέ β ζαντινάς γλυ · 
φάς, επίκρανα βυζαντινά.

Miatpae Τό συμβούλιου τής Άρχ ‘Εταιρείας απο
φάσισε δπως ύποστηρίξη τάς έν Μιστρά κινδυνευούσας 
αρχαιότητάς εγκρίνουσα τήν άπαιτουμένην δαπάνη/, 
‘Η διιόθυνσες τών εργασιών άνετέθη είς τόνχ.Μιλλέ, 
δστις άφικνεΐται τόν Μάρτιον.

Τάφοι ΑΙγύχτου —Ό κ Κόβιγκτων έδημοσίευσε 
σπουδαίαν συμβολήν είς τήν Αιγυπτιολογίαν, μ·λέ· 
την έπί τοΰ ύπ’ άρ 1 τάφου τών έν Γκίζη άναχα- 
λυφθέντων. Τό μέρος δπιυ άνεκαλύφθη δ τάφος ού
τος, ώς και 38 έτεροι, είχε θεωρηθή ύπό πλείστων 
αρχαιολόγων ώς μη χεχτημένων αξίαν τινά, επίσης 
δέ χαί ύπ* αύτοΰ. τοΰ Μαριέτ. Ό χ. Κόβιγχτων δ
μως, εχων ίδιας γνώμας. προέβη είς τήν άνασχαφήν, 
είς ολίγων δέ μέτρων βάθος άνεχάλυψε πρώτον τόν 
άνω άναφερόμενον τάφον καί εΐτα τους λοιπούς.

Εις τό μνημεϊον ώδήγει κλιμαξ, άλλ' έν αύτφ δέν 
ύπήρχε σαρκοφάγος ούτε πιστεύει ό χ Κόβιγχτων ότι 
υπήρξε ποτέ, ν,σαν όμως διάφορα άγγεΐα, πάντα Οραυ- 
σμένα χαί χαλύβδινη μάχαιρσ, ύποτίθεται δέ ότι 
τοΰτο συμβαίνει διότι άφ’ ενός μέν τό ίθο; τών σαρ- 
χοφάγω·' δέν ειχεν είσαχθή έτι, άφ’ ετέρου οέ, ώς 
πρός τά αγγεία, υπήρχε συνήθεια νά θραύωνται τινά 
εντός τοΰ τάφου -’Εκ τούτων πάντων εικάζεται ότι 
ό ύπ*. άριθ ί τάφος εΐνε ό πάλαιότερος τών μέχρι 
τοΰδε άναχαλυφθέντων, άνήκων είς τινα τών αρ
χαιότερων δυναστειών.

Ν Ε A I ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Δαΐρπφελδ προστίθενται δ Menge, ό Beisch, δ \V 
Manly καθηγητής Αμερικανικού Πανεπιστημίου, ό 
Ν. Sebat ϋολωνός χαί ό ’Ολλανδός Ν. Lang, άλλα 
καί άλλοι, οΐ όποιοι έγραψαν εΐς εφημερίδας Λ. χ. 
δ ■ Βιλλάμοβιτί γράφει δτι δ χ. ΔαΓρπφελο δέν 
εννοεί κανέν είδος γραμματικής ή ιστορίας έχτός αν 
συμπέση νά σϋμφωνοΰν πρδς τά συμφέροντα του. Ό 
I erard θεωρεί τόν χ. ΔαΓρπφελδ μάλλον εύφυά.η 
κριτικόν. Ό G. Fougires καθηγητής εν Σορβόννη 
άποκαλεΓ τήν θεωρίαν τοΰ χ. Δαΐρπφελδ κενήν και 
παράδοξον.

—Ό κ.Γ.Σωτηριάδης ώμίλησε χαριτολογών περί 
εθνολογικών καί τοπογραφικών τής Αίτωλείας καί δ 
χ.^Φ. Νοάκ περί τής Άμαζόνος τοΰ Πολυκλείτου.

Ό χ. Νόακ προσδιόρισε τήν ακμήν τοΰ Πο
λυκλείτου, άποδείξας θτι ήτο πράγματι σύγχρονος 
χαί συμμαθητής τοΰ Φειδίου καί δτι έπί 40 δλόχληρα 
έτη (460—420 π. X.) είργάσθη άκμταπονήτως, ύ- 
ψώσας τήν τέχνην ε’ις λαμπρόν σημεϊον. Δυστυχώς ε
λάχιστα έργα του, ώς τόν Δορυφόρον καί Διαδούμε- 
«ον, δυνάμεθα σήμερον ν’ άπολαύσωμεν, περί.δέ τών 
άλλων πολυαρίθμων ανδριάντων του δέν εχομεν α
σφαλείς γνώσεις και μόνον μέ τίνας πιθανότητας δυ
νάμεθα νά άποδίδωμεν εΐς τό ύφος του έργα τών Μου
σείων μας.

Κατόπιν ώμίλησε περί τής παραστάσεως τών γυ
μνών ανδριάντων άπό τής αρχαϊκής εποχής τής τέχνης 
μέχρι τοΰ Πολυκλείτου' ιδίως ανέπτυξε την έξέλιξιν 
του αναπαυόμενου σκέλους, τό όποιον εφεΰρε.νη Αρ- 
γειοσιχυωνία Σχολή καί ιδίως 0 Πολύκλειτος, χαί τα 
περί ά αλογιών τών άκρων εΐς τά έργα του Πολυ
κλείτου καί τής σχέσεως αύτών πρός τά αρχαιότερα 
έργα, άποδείξας δτι αί άναλογίαι αύτών: χιαστι εινε 
αντίθετοι, ήτονκάμψις αντιστοιχεί πρός τάσιν καί τό 
αντίθετον. ’Απέδειξε* έπίσης δτι ό τύπος τής Άμα- 
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ζόνος Βερολίνου δέν αποδίδει, ώς πάντοτε νομίζουν, 
τήν ’Αμαζόνα τοΰ Πολυκλείτου, άλλ’ ο άλλος τύπος, 
Άμαζόνος Σωσικλέους λεγόμενος, πρέπει νά θεω- 
ρηθή ώς ή Άμαζών τοΰ μεγάλου εκείνου καλλιτέχνου. 
Ό κ. Νόαχ έφερε πολλά επιχειρήματα πρός υποστή
ριξήν τής γνώμης του, Ιδίως τήν κατασκευήν τής κό ■ 
μης θμοίως πρός τήν τοΰ Διαδουμένου, τήν οιάταξιν 
τοΰ ενδύματος, σοβαράν καί άπλήν χωρίς τάς άτ+ι- 
χιζούσας πτυχάς τοΰ άλλου τύπου τοΰ Βερολίνου καί 
ιδίως τήν τετραγωνικότητα τής Άμαζόνός Σωάι- 
κλέους καί τήν πολυχλείτειον οιάταξιν τών άκρων' ώς 
πρός τό τελευταίου έφερε πολύ Ισχυρόν παράδειγμα, 
τήν ομοιότητα πρός τόν ’Αθλητήν Ούέστμακοττΐ τόν 
λεγόμενον Κυνίσκον (η χατα τόν ήμέτερον κ. Φί 
λιον, Άποξυόμενον) τοΰ Πολυκλείτου.

Έπίσης χαί εΐς τήν κατασκευήν τοΰ προσώπου ε
πέστησε τήν προσοχήν τών ακροατών 0 κ. Νόαχ τοΰ 
τύπου Σωσικλέους. 'Αληθώς τό πρόσωπον τής Άμα 
ζόνος ταύτης εΐνε περισσότερον πολυχλείτειον άπό 
κάθε άλλον τύπον. Καθ' ήμίς δμο>ς μένει ή δυσκο 
λία οτι ή Άμαζών Σωσικλέους έστηρίζετο εΐς δόρυ 
καί δέν ήξεύρομεν πώς θά συμβιβάση τήν άρχαίαν 
αυτήν παράδοσιν, καί μάλιστα ίχ τοΰ Λουκιανού 
προερχομένην, ό κ. Νόακ.

— Έν συνεδριάσει τοΰ ενταύθα Γαλλικοΰ ’Ινστι
τούτου ό μέν διευθυντής χ. Όλλώ εξέθεσε τά πε
πραγμένα ύπό τής Σχολή; χατα τό 1905. ό δέ κ. 
Έμπλά ώμίλησε περί αρχαιολογικών ερευνών ε’ις τήν 
Άφροδισιάδα (Καρία).

‘Ο κ. ‘Ολλώ ώμίλησε επίσης πειί επιγραφής ευ· 
■ ^εθείσης εν Νέμ Κολοφώντι καί δ χ.Βιλλάρ περί ΐής 
εν Δήλω Αγοράς τών Ιταλών.

— ‘(ί κ. Σβοοώνοςώμίλησεν είς τόν «Παρνασσόν» 
περί νεοελληνικών παραδόσεων, . αί όποΓαι αφορώσιν 
αρχαίους θησαυρούς.

Καθ' ήμίς δμως μένει ή δυσχο

.αν
εκ τοΰ Λουκιανού

Ποίκιλαν Λμβρολόγεον. Ύπό τής φοιτήτριας 
δεσποινίδος Κατίταο ΉΛιαχοποΰΛον ιξεδόθη διά δευ- 
τέραν φορά·· τό δνιως ποικίλον άλλά καί έπιμεμελη- 
μένον ήμερολόγιον-της. Συνεκίντρωσεν εί; τάς σελί
δας της εκλικτά αοθρα χαί μελέτας χαί ποιήσεις 
καί σατυρογραφίας. "Εν Βυζαντινόν άρθρον τοΰ χ. 
Ιίαρολιδου. εντυπώσεις τοΰ Νιρβάνα,· μία ήθογραφία 
τοΰ Εενοπούλου, μία περίεργος ιστορική σελί; τοΰ X. 
Βαρδουνκότου, στίχοι Μαρτζώχη, Μωραϊτίνη, Μυρω
μένου, ΙΙολέμη, Δροσίνη. Χρηστοβασίλη. Σίγουρου 
αναμνήσεις τής δεσπ. Ήλιχχοπούλου, Ε. Άγγελή, 
θ. Ζωιοπούλου, ε’νε πολύ εύμορφες σελίδες άναγι- 
νωσχόμεναι μετά ενδιαφέροντος.

ΣΛαοτι-ιτικον Λμερολόγτον. Έτος έβδομον, 
υπό Σκ. θτοάωροποίΛου. δικηγόρου χαί δημοσιογρά
φου.’ Περιέχει λογογραφήμχτα, ποιήσε ς καί παρα
δόσεις, αναφερόμενα πάντα εις τήν αρχαίαν καί νεω- 
τεραν Σπάρτην ύπό τών κ. κ. Παγανέλη, Κουρτίδου, 
Μανιάχη, Άργυροπούλου, Στρατήγη, "Αγιδος Θέρου 
χαί άλλων.’-Τό «Σπαρτιατικόν ήμερολόγιον» άφιερω- 
μένον έξ όλοχλήριυ εΐς τήν Αακίδαίμονα, εινε τό 
μόνον εκ τών επαρχιακών ημερολογίων έπιζήσαν, 
ύτοσχόμενον μακρόν έτι μέλλον.

Ή Δνακαίνιότς τοΰ ΓΙαρθβνώνος. ύπό 4. Ν. 
Βερταρίάχη. Άνατύπωσις έκ τής «Ημερήσιας». Έν 
Άθήναις <906.

Πολύς λόγος έγένετο έν Εύρώπη πρό μηνών πιρί 
τοΰ δυνατοΰ ή πρέποντος τή; άναττηλώσεως χαί ότι 
πλέον τής άνακαινίσεως τοΰ Παρθενώιος, ή δέ «Πι
νακοθήκη» άπήχησεν άπό τών στηλών της τάς 
γνώμας έπιφανών Γάλλων λογιών , χαί καλλιτεχνών, 
ών οΐ πλεΐστοι μετά δριμύτητος άπέκρουσαν, σχεδόν 
ώς τερατώδη, πάσαν του Παρθενώνος προσθήκην ή 

μεταβολήν. *0 κ. Βερναρδάκης διά μακρών δίδει 
μίαν πλήρη σχεδόν περιγραφήν τής αρχαίας Άκρο- 
πόλεω;. αναπαριστών. όσον τό δϋνατόν, αύτήν ώς 
ητο τό πάλαι- ό συγγραφεύς επιθυμεί —pi am desi- 
derium -νά ίδη τόν Παρθενώνα συμπεπληρωμένον— 
τό θεωρεΓ δυνατόν—καί χεκοσμημένον αρχιτεκτονι
κών χαί καλλιτεχνικές, ήτοι «μέ τά σχόλιά συμ
πλέγματα τών άετών, τά έκτυπα άνάγλυφα τών με
τοπών, τά πρόστυπα ανάγλυφα τής ζωφόρου χρω
ματισμένα χαί χεχοισμίνα. μέ τήν χρυσελεφάντινου 
Άθηνάν τάς χρυσδς ασπίδας καί πανοπλίας ύπό τάς 
μετόπας καί επί τών προπυλαίων του, δλόχληρον 
χρωματισμένον ώς ήτο. μέ; τάς αυλαίας, τά παρα
πετάσματα καί τάς γραφάς του καί εί δυνατόν ολό
κληρον τήν Άχρόπολιν μέ τούς πανταχόθεν περι
βλέπτους ναούς της κλπ.»

ΌραΓα, έξοχα όνειρα, άλλά φευ ! όνειρα μόνον I

Πανδώρα Έξεδόθη ό 5ος τόμος, περιέχων τόν 
«θειον καί εφημέριον» μυθιστόρημα τοΰ Ίω. Δε- 
λαμπρέτ.

ΓλωΰΰικΛ αύτοδί'ιγοαφία, ύπό Π. Νιρβάνα. 
Διάλεξις. Σελ. 44.

Ρητορικοί, λόγοι Γ Μιστριώτου. Τόμ. Β', Σελ. 
144. Συνεχίζων τήν έκ··οσι·' τών λόγων του έξέδω- 
κεν 5 διαπρεπής καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου και 
νέον τόμον, περιλαμβάνοντα σύν ίλλοις τάς έν ‘Ιε- 
ροσολύμοις όμιλίας του, τρεις λόγους χατά των χυ
δαϊστών, τούς λόγους του χατά τας παραστάσεις αρ
χαίων δραμάτων καί τόν περί άμύνης τής Έλλ.Φυ
λής. Τιμή δρ. 1,70.
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‘Η Κατοχή orb Γ. Βύχον. - Έ Έξωόις ύπο Α. 
KvfiaxoV. Είς δύο ογκώδεις τόμους έ» συνεχεί« ε- 
ξέδωκεν ό κ Β. Τσαγκάρης 'ιστορικόν μυθιστόρημα, 
περιλαμβίνον τά κατά την θυελλώδη εποχήν τής 
Κατοχής καί τής έξώσεως τών πρώτων βασιλέων τής 
'Ελλάδος. Τιμή έκαστου τόμου δρ.' 5. ,_Πωλοΰνται 
είς τό πρακτορείου τών εφημερίδων.

La Peinture francaise au XIX siecie, par H- 
Marcel. ’Αποτελεί μέρει τής «Bibliutbcque de I’ 
enseignement. des Beaux-Arls».

Notations. Ύπό Theo Varlet. Lille. 1906. Σελ. 
160. Ποιητική συλλογή τοί? συνεργάτου τοϋ περιο
δικοί? «Deffroi». Είνε ή τρίτη λυρική συλλογή ήν 
έντός μηνός σχεδόν έλάβομεν ε/. Βελγίου Ό κ. 
Varlet είνε ό ποιητής τών «Hcures de rive» ό συγ
γραφείς τών “Notes et PoeineS" “καί τοί? διηγήμα
τος «Le dernier Satyre· ·

Comples rendus du Congres international d' 
Archeologie. ire session, Atlienes 1905. Εΐς τόμον 
έκ 4Οθ σελίδων, δεδεμένον καί κεκοσμημένον ύπό 
πλείστων εικόνων έξεδόθησαν, έπιμελεία τού κ.Καβ- 
βαδίου, τά πρακτικά τοΰ πρώτου διεθνούς ’Αρχαιολο
γικού συνεδρίου, τοΰ πέρυσιν ένταϋθα^ συνελθόντος. 
Λΐ προσφωνήσεις καί ανακοινώσεις δημοσιεύονται 
γαλλιστί, ελληνιστί δέ μόνον οσαι εΐς ελληνικήν έγέ
νοντο.

Κεψαλληνιακά όύμμχκτα. Ό έν Ληξουρίω δια
κεκριμένος ιστοριοδίφης καί λαογράφος κ. Ήλ. Τσι- 
τσέλης έξέδωκεν ογκωδέστατου τόμον εις σελ. 940, 
τον όποιον θά έπακολουθήσουν δύο άλλοι τόμοι. ’Α
ποτελούν συμβολάς πολυτίμους είς τήν ίστορίαν'καί 
λαογραφίαν τής Κεφαλληνίας. Ό έκδοθείς Α’. τόμος 
περιλαμβάνει βιογραφιχάς σημειώσεις τών διαπρε- 
ψάντων Κεφαλλή'-ων έν διανοητική, κοινωνική 
καί πολιτική κινήσει τής νήσου Εωε έν ακριβές 
καλειδοσκόπιου τής Κεφαλληνιακήςδόςης, μια περι
ληπτική άπεικόνισις τής εν παρωχημένοις καί ένε- 
στώσι χρόνοις ζωής έν Κεφαλληνία Διά τούτο πιριέ- 
λαβε 0 φιλόπονος καί φιλαλήθης ιστορικός οΰ μόνον 
τούς βίους τών Οανόντων, αλλά καί τών ζώντων, συμ- 
πληρών άμα καί επανορθών άλλους πρό αυτού γρά- 
ψαντας. ’Εκτενή λόγον πβ'ει καί περί τών κατά τόν 
αγώνα δρασώντων Κεφαλλήνων οπλαρχηγών καί όπλι 
τών. Πρός τούτοις έκθετει καί οίκων γενεολογίας 
μετά λεπτομερειών αγνώστων, κατά τό πλειστον,συ 
νεπεία επιμελούς έράνης. Ό β'. τόμος θά περιλάβη 
τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν τής νήσου, ό δέ γ’, 
λαογραφίαν (γλωσσάριου, ήθη καί έθιμα, προλήψεις). 
Εύχόμεθα ίνα ταχέως φέρη εις αίσιον πέρας τήν πο 
λύμοχθον εργασίαν του ό κατ’έξοχήν Κεφαλλήν ίσ:ο 
ριογράφος. Τιμή τοΰ α’ τόμου δρ. 10.

Μπουμπούκια -Τραγούδια Γιάννη Σπιρανη.Ά ■ 
θήναι. Σελ. 102.

Μαλλιαρότατος ό ποιητής Κατοικεί- εΐς «Μαρο- 
μαντιά ’Αναλαλάβα τοΰ Μαγαδασκαρίού !» Τ’ αφιε
ρώνει «στόν πρωτομάστορα τής άγιας δουλειά; (sic) 
μικρό θυμυητάρι (=ά·<άμνηοις) Εινε - ΰποθέτομεν 
—Χριστιανός, ετώ· άγνωστον πόσων—πάντα όμως 

Γιάννης. Είνε περίεργον δέ. οτι οί Γιάννηδες, «φθο
νούν είς τόν Ψυχαρισμόν. Περίπου 45 . . .

Ξενηλασία ίι άόοτέλετα; —Μελέτη περί τών ξένων 
λέξεων τής νέας 'Ελληνικής ύπό Ai.TfxartayvAMov. 
Έριυνμ τό ζήτημα άν αί ξέναι λέξεις αί εισπηοήσασαι 
έξωθεν διαφθείρουν τήν Έλλ. γλώσσαν η εινε εντε
λώς αβλαβείς, μή έπιδρώσα: ει: τήν ουσίαν καί τόν 
οργανισμόν τής γλώσσης· Μελετά τάς διαφόρους 
έποχάς καθ’ άς είσιχώ-.ησαν αύται έν τή λαλου
μένη 'Ελληνική καί άποφαίνεται οτι δέν είνε δυ
νατόν νά έκλείψουν .αί λέξεις αύται, άντικρούει τόν 
ισχυρισμόν οτι αί ξέναι λέξεις μϊς ενθυμίζουν ημέρας 
δουλείας,φρονεΐ" δέ ότι τό ζήτημα έάν πρέπει νά λιί- 
ψουν αί ξέναι λέξεις εΐνε ζήτητα ούχί επιστημονικόν, 
άλλά καλαισθησίας. ’Εν γένει υπεραμύνεται τών ξέ
νων λέξεων ό νεαρός συγγραφεΰ; καί διότι εκφράζουν 
αποχρώσεις καί διότι αναπληρώνουν αναγκας τής 
γλώσσης. Κατά τών ιδεών του εν τούτοις πλεΤστοι 
είσί οί έναντιοφρονοΰντες.

Νέα ζωή.—’Ετήσιον εικονογραφημένου περιοδικόν 
λογοτεχνικόν καί έγκυκλοπαιδικόν 6π«ρ ηρξατο εκ- 
δίδων ό εύρείας εγκυκλοπαιδικής μορφώσεως καθηγη
τής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ν. Χατζιδάκης. Σκοπέ' 
τό πρωτότυπον ήμερολόγιον νά προσέγγιση τούς Έλ
ληνας άναγνώστας είς τάς ξένας φιλολογίας καί ιδίως 
τήν όλιγώτερον παρ’ ήμιν γνωστήν τοΰ Βορρά διά 
μεταφράσεων καί δεύιερον νά καταστήση προσιτας 
πλείστας γεωγραφικάς, έπιστημονικάς καί εκπαιδευ
τικός γνώσεις. Άμφοτίρους τούς σκοπούς χατωοθοΐ- ο 
ό φιλόκαλος συγγραφεύς.δστις καίτοι μόνος κατήρτισε 
τό βιβλίον του, τό κατέστησε ποικιλώτατον κα; 
ελκυστικόν. Αί μεταφράσεις του άν χαί δύσκολοι, 
είνε λίαν επιτυχείς, άποτελούσαι ύπόδειγμχ εις τους 
άλλους παρ’ ήμΐν, άδεξίους ώς έπι τό πολύ, μετα
φραστές. Γραφεία «Νέας Ζωής» οδός Σκουφί 19.

Τρία χαριτωμένα, εκτάκτως καλλιτεχνικά εικονο
γραφημένα βιβλία έξέδωκεν διά τά παιδ^α ό ρέκτης 
εκδότης κ. Κ. Έλευθερουδάκης. Τά Παπάκια, τά 
Κουνελάκια και τόν Άλΰ Μπαμπά. Έν Εύρώπη 
έκτυπωθέντα.ζατ’ούδέν ύκολειπόμενα τών περιφήμων 
’Αγγλικών εκδόσεων, εινε εκτάκτως οιασκεοάστικά 
διά τήν παιδικήν ηλικίαν, ήτις παρ’ ήμϊν στερείται 
εντελώς ψυχαγωγικών βιβλίων Τό κείμενον έγραψεν 
ή δεσπ. Φουντουκλή, κατά μίμησιν έκ τού Γερμα
νικού. “Εκαστον τιμαται μόνον 2 δρ-

Ό 'Άΰωτος δραμα είς τρία μέρη ύπό Δ. Ταγκό-- 
πούλου. Έν Άθήναις Σελ. 90.

Πότερον άτρατός ή ατόλος ; Ύπό Κ Δροσο- 
πούλίυ, άνθυπολοχαγού. ’Εκδότης Π. Σαββίδης.

Ήμερολόγιον "Φιλοκάλου Πηνελόπης·- Μετά 
πολλής φιλοκαλίας έξιδόθη κ’ έφέτος. χρησιμότατον 
διά τάς κυρίας. Σελ. 96.

Baiser de Reine, comedic par Marcel Ange- 
not- Bruxelles 1906. Έμμετρος μονόπρακτος κω
μωδία. Διακρίνεται διά τά: ωραίας σκηνάς. Ό συγ
γραφείς εινε οΰ μ.όνον κωμωδιογράφος αλλά και 
ποιητής.

τακτών, καί έργα νέα θά πλουτίσουν τήν πινακοθήκην αυτής.'Η κατ’ έτος προαγο
ρό μέν η ώς δώρον μεγάλη φωτοτυπία, έφέτος θά εΐνε

τρίχρωμος
Πρώτην φοράν έν Έλλάδι θά έκτυπωθή είκών είς τά φυσικά αύτής χρώματα. 

Ό είδικδς τής «Πινακοθήκης» φωτοτύπης κ. Β. Παπαγιαννόπουλος δι άδρας δα
πάνης κατόρθωσε νά πολιτογραφήση καί έν Έλλάδι τά -θαύματα τής έγχρωμου φω
τοτυπίας. Καί τδ πρώτον δείγμα τής ύπερόχου αύτής τέχνης ή «Πινακοθήκη», ση
μαιοφόρος πάντοτε τής καλλιτεχνικής προόδου, θά προσφέρη είς τούς συνδρομητάς 
της, εικόνα έξοχου εθνικού ενδιαφέροντος, τδν

Άγγελον τοϋ Μαραθώνας.
Ή «Πινακοθήκην άπδ του αρχομένου ήδη ΣΤ. έτους θά καθιέρωση

Αίαγων&σμούς
κατά σύστημα διά πρώτην φοράν έφαρμοζόμενον. Οι διαγωνισμοί έσονται ποι

κίλοι, φιλολογικοί καί καλλιτεχνικοί, οί όποιοι θά κινήσουν πολύ τδ ενδιαφέρον.
Καθιεροϋμεν επίσης άπδ τού προσεχούς φύλλου τήν

Πθ:κέλην σελίδα
μέ απειρίαν πληροφοριών, χρησίμων γνώσεων, σκέψεων, άνεκδότων καί

Γελοιογράφον σελίδα
μέ συνεργάτας τούς κ;κ. Μ. Άθανασιάδην διευθυντήν τής «Σφύρας», Σ. Ξενόπου- 
λον σχεδιαστήν τής «Εστίας·» και Σ. Σταματίου συντάκτην τής «Άκροπόλεως».

Λιαρκούντος τοΰ έτους θά έκδοθή ύπδ τής «Πινακοθήκης»

Τόμο? φιλολογικός
πρωτοτύπων έργων, δστις δωρεάν θά διανεμηθή είς τούς συνδρομητάς τής «Πινακο
θήκης», χάριν τών οποίων θά έκδοθή.

"Ενεκα τών είσαγομένων βελτιώσεων, είς ας συμπαρομαρτοϋσι αύξήσεις δαπανών, 
άποκτώμεν τδ δικαίωμα, αφού ούδέ κατά λεπτδν αύξάνομεν τήν συνδρομήν, νά ζη- 
τήσωμεν παρά τών κ. κ. συνδρομητών τήν

προπληρωμήν
τής συνδρομής των έντδς τών μηνών Φεβρουάριου και Μαρτίου. Ή προπληρωμή θά 
έπιζητηθή γενικώς, άνεξαρτήτως προσώπων, ούσα άπαραίτητος διά τήν άπρόσκοπτον 
λειτουργείαν τοϋ περιοδικού· Μόνον οί έντδς τών δύο είρημένων μηνών πληρώνοντες 
θεωρούνται συνδρομηταί, αύτοι άπολάμβάνουσι τών δώρων και εκπτώσεων, ιίς πάν- 
τας δέ τούς άλλους διακοπή ή άποστολή τού φύλλου.

01 έν ταΐς έπαρχίαις καί έν τω εξωτερικά συνδρομηταί παρακαλοΰνται δπως

άπ ’ ευθείας
πρδς τήν έν Άθήναις διεύθυνσιν διά ταχυδρομικής ή τραπεζιτικής έπιταγής άπο- 
στείλωσι τήν συνδρομήν των, άφαιροΰντες άπδ τδ ποσδν τής συνδρομής δλα τα έξοδα 
τής έπιταγής και τής αποστολής.

01 μέχρι τέλους Μαρτίου προπληρώνοντες συνδρομηταί, θά έχωοι πολλάς έκ* 
πτώσεις, περί ών είς τδπροσεχές φύλλον.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΓ Ε·. ΤΟΜΟΥ



φ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Φ
Τ. d Μ Πειραιά.—Πρώτη ή «Πινακοθήκη» έξέ- 

δωχεν είς ταχυδρομικά δελτάρια έργα Ελλήνων 
καλλιτεχνών. Εσχάτως έξέδωκε και έν Κέρκυρα ό 
κ Άσπιώτης δελτάρια έγχρωμα μέ έργα τώνκ κ. 
Μποκατσιάμπη καί Γ^αλλινί, σχετικά μέ τοποθεσίας 
και ενδυμασίας Κερκυραϊκάς. Πωλούνται κ’ ένταδθα.

Ένημίριρ.—Εικόνα του αειμνήστου βασιλέως Χρι
στιανού έδημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη» είς τδ τεύχος 
τού παρελθόντος Αύγουστου, εικόνα δέ τοπείων Δα
νίας καί Δανικών καλλ. έργων πέρυσι περί τάς (5

Φίλω Σ."—Αύτδ έλειπε, ν’ απαντώμεν είς τδν 
«Νουμάν»....

’δρωτώττε—Senilia σημαίνει «γεροντικά».
Πιριίργω.—.Μέ τδ ψευδώνυμον «Ό ίδιος· εγραφεν 

δ διευθυντής τής «Πινακοθήκης» χρονογραφήματα 
είς τδν «Κόσμον» καθ’ δλον τδ διάστημα τής έκδό- 
σεώς του. Μετά την διακοπήν αυτοί· γράφει ύπδ τδ 
αύτδ ψευδώνυμον είς τήν «Σφυράν». 'Ο «ίδιος» τής 
«Πατοίδος» καί δ «ίδιος» του γνωστού οργάνου τών 
μαλλιαρών είνε άλλοι, κακώς δ* άπεδόθησαν αύτώ 
τά έπί καλλιτεχνικών ζητημάτων άρθρα τής καθη
μερινής συνάδελφου.

Ποιητή —Ό Παντελίδειος μετερουθμίσθη, μή άπο- 
κλειόμενου ήδη τού πεζού λόγου. Άνεγνώρισεν δ 
αγωνοθέτης τήν λογικήν παρατήρησιν, ήν ή «Πινα
κοθήκη» πρώτη ύπέδειξεν, οτι τδ δράμα δέν εΐνε 
ανάγκη νά είνε έμμετρον διά νά εινε καλόν.

Άρχαεοά/ρ»}. — Ήκούσαμεν καί ημείς 8τι οΐ εν 
,Αθήναις αρχαιολόγοι συνήλθον καί απεφάσισαν την 
ΐδρυσιν Ελληνικού αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου, βπου 
θά γίνωνται διαλέξεις, ανακοινώσεις, μαθήματα άρ 
χαιολογικά κλπ. Νομίζομεν δτι 8λα αυτά κάλλιστα 
ήμπορςύν νά γίνωνται ύπδ τής ’Αρχαιολογικής ‘Ε
ταιρείας, μετατρεπομένης ε’ις Ίνστιτούτον.

Γλωσσοτρίβη —Ή «Άκρόπολις» ή τόσον δημοτική 
τήν γλωσσικήν μορφήν άπεκάλεσε τδν Ψυχάρην 
«δημιουργόν τής δημοτικής αναγούλας». Μάθετε το 
μιά γιά πάντα ‘Ο Ψυχάρης δέν έχει καμμίαν σχέ- 
σιν μέ τήν δημοτικήν. Έχει δική του γλώσσα, ή 
δπόία άπέχει τής αγνής δημοτικής, δσον δ Ψυχά- 
ρης άπδ τδν Κόντον.

Μονσιχΰ.—Δέν εΐνε μόνον δ Μόζαρτ. Καί δ μου
σουργόςΣιούμαν ύπέστη τά δεινά τής πενίας Δέν 
είχε χρήματα ούτε διά νά κουρδίση τδ πιάνο του I

’Από τον παρόντος τεύχους διακόπτεται 
δρ ισ τιχ&ς ή αποστολή τον φύλλου πρός 
πάνταε τους καδυστεροϋντας τήν συνδρο
μήν τοΰ Εί. έτους.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥI. ΑΘΑΗΑΣΟΠΟΥΔΟΥ KAI ΤΖΟΠΑΚΑ
'Οδός Σταδΐον άρ· SO

ΒΙς τό παραπλεύρων της olxlae Καλαμάρη κατά
στημα των χ χ Ί Άθανασοπούλον xal Τζονάχα 
πωάούντα» λάμπαι αεριόφωτος xal ήλιχτριχο^, ύαλοι 
δβρανστοι, αμίαντα χίπ. ’Εγκαθίστανται ήλεκτριχοί 
χύόωνες xal ίπισχιυάζονται τοιο^τοι. “Βχπτωσις τι· 
μΰτ 20 °/o “πθ άλλα καταστήματα. ’Εργασία τ«· 
λιία xal ταχύτατη,.
^mpJMHTHrMAr^Tsi ν’ άγοροώι 

πλήρη σειράν τής έν Λειψία πρό ετών έκδιδο- 

ρ,ένης «ΚλειαΰςΒ. Άπενβοντέον ημΐν.

SAIOimiS TBS Μ ΤΡΑΠ83Κ TBS SWiOS
Απλοποιεί δτι

χατ άπόφασιν ιού ΓtvixoS Σομθου Ιίον σνγχαλεΤται 
την 6)19 PiSpovaploV ί ϊ. iv τώ Κ'ίειιστήματι της 
7’ρα.τέί’ης ή ίεησίι ταχτική ΣυνΙλενσις luSr Μττύχων, 
lie ήν xapaxaloVriai να παρινριθΆσιν οί Χατα τό 
άρθρον ίΊ τού καταστατικού όιχαιούμινοι να μετά- 
σχωσιν αυτής χ. χ. Μέτοχοι xal οΐ εϋιχοί τούτων άν- 
πρόσωποι.

Οί κάτοχοι άνωνΰμων μιτοχων θέλοντες νά λάβωοι 
μέρος είς τ’’/r ταχτικήν ταύτην συνέλιυσιν, όφιίλόνσι 
κατά εό έόά^ιοτ α' τού άρθρο» 51 τού Καταστατικού, 
ίεκαπένττ ημέρας τουλάχιστον πρό τής ένάρζιως τΰν 
συνεδριάσεων νά Χαταθέσωσιν έπί αποδείξει τούς τί
τλους αυτών, έκτός μίν της 'Ελλάδος ιΐς εό Κεντρι
κόν της Τραπίζης Κατάστημα, ή τά Υποκαταστήματα 
αίτΐς, εκτός δέ παρά τοΐς ixit άνταποχριταΐς της.

Έν Παρισίοις παρά τοΐς χ.χ. de Rothschild Frires. 
Έν Βιένη παρά τη Wiener Bank Vercin.
Έν Κωνσταντινουπόλει παρά τΰ χ· Λ. Ζαρίφη. 
Έν Άθήναις τη 3 ’Ιανουάριον 1906. ,

Ό διοικητής Σ«εψ· Στρέ'ίτ 
<»< —<—<»—< ϊ)

Η ilOIKHSIS ΤΗΖ ΕΟ. ΤΡΑΠΕΖΗΖ TMW0S 

γνωστοποιεί ■

οτι σήμερον ημέραν Τετάρτην καί ώραν 10 π. μ 
ένεργηθήσειαι έν τω καταστήματι αύτής καί ενώπιον 
τοΰ Γενικού συμβουλίου έν δημοσίμ συνεδριάσει ή 
όγδοη κλήρωσις τοΰ έκ δρ 20,500,000 δανείου της 
ή ώρισμένη διά τήν I Φεβρουάριου 1906.

Κατά τήν κλήρωσιν ταύτην θέλουσιν εξαχθώ έκ 
τής κληρωτίδος δεκαέξ (16) αριθμοί δμολογιών μετά 
λαχνού.

Έν Άθήναις τή 1 Φεβρουάριου 1906. .
Ό διοικητής Σ· Στρέΐτ

~ΪεΪκ
Α. ΛΑ'ΙΌΥ ·3» ' 

Όόός Λέοτσών 1.—Πλατεία Συντάγματος 
"Ο κ. Α. Λάιος Αριστούχος Απόφοιτος της 

Καλλιτεχνικής σχολής τον Πολυτεχνείου, σπου- 

δάσας έπ'ι μακρόν έν Γερμανίφ κατήρτισεν Ιδιον 

φωτοτσιγκογραφικόν έργασιήριον με νεώιατα 
καί πλήρη μηχανήματα· Ενσυνείδητος καί τα-, 
χιΐα Ιργασίακαί λίαν ουγκαιαβατικαί τιμαί εΐνε- 

τά χαρακτηρίζοντα τό νέον τέλειον κaλλιτgχvι- 
κόν έργαοτήριον ‘Η είσοδος Ικ του φωτο
γραφείου Κάντα.
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ΊδρνΟέν έν ‘Αθήναις κατά τδ έτος 1870 
Έν αύτιρ πω/.ούνται λιανικώς καί χονδρικώς έκτδς 

τών διαφόρων ειδών γραφικής ύλης καί χάρτου καί τά 
έν τφ ιοίω άτμοκινήτιρ εργοστάσίω κατασκευαζόμενα 
είδη, ήτοι:

Φάκελλοι καί βιβλία εμπορικά. Καρτόνια φωτογρα
φίας με χατατομάς έπιχρυσωμένας. Πένθιμος επιστο
λικός χάρτης καί φάκελλοι. Ρλυπταί έπί μετάλλου 
καί ξύλου Σφραγίδες καί έκ καουτσούκ και πλάκες διά 
θυρας έπί σμαλτωμένων ελασμάτων.

ΈπτΰκεσιτΛρια κατασκευάζονται στιγμιαίως. καί 
διά χαλκογραφίας.
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