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Π EPIEXOMEN Α
Αί Έλληνίδες καλλιτέχνιδες.
Χαΐρε νύμφη ανύμφευτε Σ υπό Γ. Κελεπούρι!.
Τό καράβι, ύπό Ρόζας Ίωάννου.
ΊΙ πικρή άλήΟεια, ύπό Ελένης Σβορώνου.
Τό παληό καράβι, ύπό Κλεαρέτης Δίπλα.
ΊΙ ώμορφη νύφη, ό άξιος γαμπρός, ό Μπέης και ιά αεράγία τον, ύπό 

X. ΧρηΟτοβαΟίλη.
ΙΙαλαιοί καί νέοι μουσουργοί. Σοπέν.— Πονταίνι, νπο Β. Βεκ. 
Έδμόνδος Ροστάν.
Jean Μ orcas, ύπό Δίκ.
Μελλοντισμός καί είς τήν τέχνην.
ΙΙοικίλη σελϊς.
Γράμματα καί Τέχναι. (Ζωγραφική. — Γλυπτική. — Θέατρον.— 

Μουσική.— Διαλέξεις.— Διαγωνισμοί).
Σκέψεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Έηί τοΰ Σταυροΰ, πίναξ Ροΰΰενς.
Μαρίνα Άμυραδάκη. 
θάλεια Φλωρά-Καραβία.
Κλεονίκη Άσπριώτου.
Αγγελική Στεφάνου.
Μαριάνύη Δρακονταειδή.
Έμεινεόσις, ύ.τό Κλ. Άϋπρχώτου.
Ό μούτσος, ύπό'Θ. Ί>λ6>ρα·Καραβία.
II ρο σωπογραφία τής κόρη; μου, ύπό Μ. ΆμνραδάΚΙΙ.
ΚαΟέλκησις τον ίλωρηκιον «’ Αβέρωφ».
Τό ΙΙάσχα τής έγγονής, σχεδιαχράφήΐια Νικηφόρου Λύτρα.

Ελλη Βίκτωρος, ώς Χίμαιρα.— Ώς μοδέλον ζωγραφικής. — Επί 
τοί> Παρϋενώνος

’Ιωάννης ΛΙωρεάς.
Οί Βασιλείς μεταβαίνοντες εις τήν Βουλήν.
Άγαλμάτια Σαντεκλέρ.
Μ. Κολυδά εί; τύ «'Ονειρώδες βαλς·.
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“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΑΘΗΝΑΙ

Διευθυντής Δ. I. ΚΛΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ : Ό&ός Χαριλάου Τρικοι'.ιη 22α.

ΣΥΝΔΓΟΜΙΙ έτησία προπληρωτέα

Έν Έλλάδι δρ. ... 12 
Έν τή αλλοδαπή φρ. . 12 
Έίάμηνος φρ. ... G

’Έζαστον τεΰχος τιμαιαι 1 δραχμής.

Οι καθυστεροϋντες έτι τήν συνδρο
μήν των, παρακαλοΰνται ο.τως όποστεί- 
λωσιν αύτήν πρδς τήν εν Άθήναις διεύ- 
θ-υνσιν τής «Πινακοθήκης».

ΤΗΛΕΦδΠΟΗ
Ν. Σ.— Περί Θεσσαλικών έτ ιγραφών έχει έκδώ- 

σει βιβλίον μεγάλου ενδιαφέροντος ό έν Άλμυρώ γνω
στότατο; αρχαιολόγος χ. Νικ. Ι’ιαννόπουλος, όστις 
χαΐ εις περιοδικά κατά καιρούς 'έχει δημοσίευση σχε
τικά; αρχαιολογικά; μελέτα;. Είνε είδικώτατος εί; 
τήν έπιγραβόλογίαν.

¥
Μνήμονι. ΙΙάτρας.—Είχε τυπωΟή το ούλλον, ο;αν 

έμαΟαμεν ότι ό Φυχορραγών ΙΙγιόρνσον νέκρα >έστη. 
Δέν πταίομεν, έάν τέσσαρες Έλληνιζαί έφν,μερίδες 
έπεΟαναν — τινές έδημοσίευσαν κ>ΐ κριτικήν — τον 
Νορβηγόν συγγραφέα. Δέν ειχον βέβαια προηγούμενα 
μαζή του, ημείς δέ καλή τή πίστει ηρύσΟημιν μίαν 
,ϊδησιν. Ό ‘Ελλ, τύπος, βλέπετε, έχει τόσην ενημε
ρότητα ώστε νά προλεγη καί τά συμβησόμενα, τί; 
οίδε, μετά πόσα έτη. "Ωστε τό σημείωμα σα; περί 
Βγιόρνσον κρατήσατε το εί; το συρτάρι σα; μέχρι; 
ότου εύδοκήσγ, ό "Γψιστος, χαριζόμενος εις τάς Έλλ. 
εφημερίδας, νά καλέση παρ' Αύτώ τόν μέγαν δραμα
τικόν,

¥

Φίλω.— Μή παραξενεύεστε άν δ κ. Ξενόπουλος 
συνηγόρησε μετά τόσης θέρμης ύ.τέρ τής παρατηρού
μενης τάσεω: περιοδικών τινων, όπως μεταβληΟώσι εί; 
έντευκτήριον αισθηματολογικών συνενοήσεων.’Αφ' ό'ου 
ή «Διάπλασις»—ής είνεαρχισυντάκτης ό κ. Ξενόπουλος 
—διά τών έπί πληρωμή μυστικών, ασπασμών κτλ. καί 
τής συνθηματικής αλληλογραφίας, τή; έν άγνοια τή; 
ΔιευΟύνσεως διεξαγόμενη:,είσήγαγε είς τόν μικρόκοσμον 
τόν ασύρματον τής συμπάθειας τηλέγραφον,φυσικόν ήτο, 
όπως ό μεσάζων τής συνενοήσεω; αρχισυντάκτης εύχηΟή 
έπέκτασιν τοϋ νέου τούτου προορισμού τοϋ τύπου, ει
ρωνευόμενος άμα τόσον περιφρονητικώς τήν «Ελληνι
κήν» οικογένειαν ώς όπισόοδρομικήν καί αμαθή! Τό 
έπικοδομητιζώτατον αύτό άρθρον έδημοσιεύΟη εί; τάς 
«’Αθήνας», αί όποιαι ιός γνωστόν δέν δημοσιεύουν 
διαφημήσεις περί μεταδοτικών νοσημάτων, αλησμόνη
σαν δ|ΐω; ότι ούοέν μεταδοτιζώτερον τής ελεύθε
ρα; ηβικής.

*

Π. Α.— Άλλοίμονον, έάν ή διεύϋυνσις τοΰ περιο
δικού ητν υποχρεωμένη, ώς άφελώς νομίζετε, νά έξη- 
γεΐ τού; λόγους δι’ οΰ; έν χειρόγραφον απορρίπτεται. 
Λαμβάνομεν τόσα πολλά, ώστε καί νά τά άναγνώσω- 
μεν κάν μάς άφαιρεϊ χρόνον καί προκαλεί πολλάκις τήν 
δυσφορίαν. Επιτελείου γραμματέων έπρεπε νά έχωμεν 
διά νά πλέκωμεν «Μωρία; εγκώμια» !

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΛΓΙΣΤΕΙΔΟΤ Γ/ίΛΑΝΟΤ

Έντός τοϋ έτους έκδίδονται :
Ιον. —«ΊΙ Βάσις τής Ηθικής» τοΰ Σϊοπενχά- 

ουερ.
‘.’ον.—«Φιλοσοφία καί Φιλόσοφοι» τοΰ Σιοπεν- 

χάουερ.
δον.— «Τό δίτομον κατά τής Πολιτείας» τοΰ 

Σπένσερ.
4ου.—«Πώς πρέπει νά ζώμεν» τοΰ Λοΰμποκ.
5ον.—«Κοινωνική φιλοσοφία καί Σοσιαλισμός» 

τοΰ "Αί'χδαλ.
—Τά πέντε όμοΰ τιμώνται δραχμών 15.—
Οί προπληρώνοντες συνδρομηταί λαμβάνουσι 

τά πέντε ταΰτα βιβλία αντί Δραχμών 10 προ"- 
βέτοντες δέ έτέρα; δραχμά; 10, λαμβάνουσι καΐ τά ήδη 
έκδοΟέντα έννεα έργα, ήτοι : «Νέα; Ιδέας», «Τέ
λος τή; έποχής μας», «Σονάταν τοΰ Κρόΰτζερ» καί 
«Άνάστασιν» τοΰ Τολστόη». — «Κοινωνιολογικά πα
ράδοξα» καΐ «Ψυχολογικήν Φυσιολογίαν τοΰ Πνεύμα
τος καΐ τής ’Ιδιοφυίας» τοΰ Μά; Νορντάου.—«Τό Α
γνωστον καΐ τά Ψυχικά Προβλήματα» καί «Ό Θεός 
έντή φύσει» τοΰ Φλαμμαριόν καί τήν «Επιστήμην 
τής Ευτυχία;» τοΰ Φινό, τιμώμενα όμοΰ δραχ. ‘.’ι, 
50. 'Ώστε οί προπληρώνοντες συνδρομηταί μόνον δραχ. 
είκοσι λαμβάνουσιν έν όλω βιβλία αξίας δραχ. 39,50. 
Τά 9 έκδεδομένα στέλλονται άμα τή λήώει τών 20 
δρ. ελεύθερα ταχυδρομικών τελών.

Συνδρομηταί έγγράφονται μόνον εί; τό ββλιοπω- 
λεΐον τοΰ Άριστ. Γαλανού (οδός Σταδίου 51) ’ΑΟήναι.

Έπωοεληβήτε τής μοναδικής εύκαιρία; όπως ,τλου- 
τίσητε τά; βιβλιοΟήκα; σας μέ τά αριστουργήματα 
τή; συγχρόνου Φιλοσοφία; εΐς τό ήμισυ τής αρχικής 
των τιμής.

ΤεϊληΉη’ επιρΙΓΓΓεΚοϊοτϊϊβηνώΓ
Ειδοποιεί τούς ζ. κ. ζαταναλωτά; τοϋ ηλεκτρικού 

φωτισμού, ών ή έτησία ζατανάλωσι; ύπερέβη τάς 
15,000 έκατόμβαττα, όπως ζτροσκομίσωσι τούς λογα
ριασμού; αύτών εξοφλημένου; εΐ; τά γραφ εία τή; 
Εταιρία; πρό; εϊοπραξιν τή; κεκανονισμένη; έζ.ττώ- 
σεως.

(’Εκ τοΰ Γραφείου)

ΊρΟΣΕΧΙ^ΓδΗΜΟΣΪΕΥΜΑΤΑ~'
ΊΙ ξυλογλυφία έν Χαζ-ύνΟω, ίι.-ιυ .leco- 

νίδα Ζώη.

ΛΙπετόβεν, ύπό Αγγελικής Παναγίωτάιου. 
Ιίίμ.αρμ.ένη, δραμάτων υ.το Γιάννη Καμβα- 

νέλλη.

'II αρπαγή τήί Αάφν/js, διήγημα οικογε
νειακόν. υπό Χρ. Χρηστοβαοίλη.

Οί ζ.όσμ.όι τών ονείρων, φανταστικόν 
διήγημα υπό Βϋρ. Κοντόπούίόν.

’Ιταλός καλλιτέχνης έν ΈλλάΠο, νπδ 
Σπ. Δε·Βιάζη.

ο ΧΡΙΕΤΟΕ ΕΝ ΤΗ> ΤΕΧΝΗ'

Έπί τοΰ ΧταυροΟ.
Rubens.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΕΣ

ΙΣ τό «Μικρασιατικόν ήμε- 
ρολόγιον» ή ύπό τό ψευδώνυ
μον Σίβυλλα γράφουσα λό
για δεσποινίς, δημοσιεύει εκ
τενή μελέτην περί τής Έλ- 
λ.ηνίδο; έν τή, καλλιτεχνία, 

χρονογραφικώ; ττν έξελιξιν τής γυ
ναικείας έν τ·7| Έλλ. τέχνη έπιδόσεως. 'Αναφέ
ρει τάς παλαιοτέρας Έλληνίδα; ζαλλιτέχνιδα; 
Άλταμούρα, Γενναδίου, Άμυραδάκη, άδελφά; 
ΙΙροσζλέντη, περισσότερον όμως ένδιατριβει εί; 
τάς νεωτέρας.

Μεταφέρομεν έκ τής μελέτης ταύτη; απόσπα
σμα περί τής πρώτης έν Έλλάδι έπισήμου,ούτως 
είπεϊν, έμφανίσεως καί άνζγνωρίσεω; τοϋ γυναι
κείου καλλιτεχνικού ταλάντου.

«... Κατά τό 1894 γίνονται α! γυναίκες σιωπηλό»; 
τύ πρώτον δεκταί έν τφ Μετσοβεί<>> Πολυτεχνεάρ ύπι'ι 
τής ΔιευΟύνσεα»; αύτοΰ, οίιχί ώ; ταζτικαί μαθήτριαι 
έγγεγραμιιέναι, άλλ’ όπως παρακολουΟοϋσι τά μαθή
ματα τής καλλιτεχνικής σχολής.

Τό πρώτον τοΰτο βήμα οφείλεται εί; τάς επανειλημ
μένος καί επιμόνου; αιτήσεις τινών εκ τών έν τή Καλ
λιτεχνία ιδιωτικό»; ασχολούμενων Έλληνίδων, βήμα 
άβέβαιον πρός τήν καλλ. έκπαίδευσιν τής νεωτέρας 
Έλληνίδος, άλλ’ έλπιδοφόρον. Καί ή άδεια όμως αΰτη 
μετ’ ολίγον άνεκλήΟη, ένεκεν άντενεργεία:.

Τόν Όκτιόβριον τοΰ 1900 ή Εταιρεία τών Φιλο
τέχνων προτάσει τοΰ γενικού γρα ιματέως καί ίδρυ- 
τοΰ αύτής κ. Δ. I. Καλογεροπούλου συνιστα Καλλιτε
χνικήν σχολήν Κυριών, ήτις είνε ή μόνη μέχρι σήμε
ρον ίδρυΟεΐσα τοιαύτη έν ’Ανατολή, έν ή συνεκεντριό- 
Οησαν πάσαι αί έν τώ Πολυτεχνείο» έπί τινα χρόνον 
φοιτήσασαι, έν αίς αί δεσπ. Μαρ. Δρακονταειδή. Σο
φία Λασκαρίδου, ’Αγγελική Στεφάνου. Έλ. Βοζίκη 
νΰν κ. Ι'εωργαντή, Κλ. Ίωαννίδου, ’Ιουλία Σκούφοι·, 
’Ερατώ Βάλβη, Έλ. Τσάντα καί άλλαι.

ΊΙ σχολή διηρέίίη είς τέσσαρα τμήματα. Προσωπο
γραφίαν. τοπειογραφίαν, γλυπτικήν καί πηλοπλαστικήν.

... Έφοίτησαν κατά τό α'. έτος 35 δεσποινίδες δι- 
δαχΟεϊσαι καί θεωρητικά μαθήματα, ήτοι άρχαίαν 
Ιστορίαν μέχρι τής ’Αναγεννήσεως ύπό τοΰ κ.’Αλ. Φι- 

26

λαδελφέως, καί Νεωτέραν μέχρι τών καθ’ ημάς χρό
νων ύπό τοΰ διευΟυντοΰ τής σχολή; κ. Δ. Καλογερο
πούλου. Κατά τό β’. έτος διωργανώΟη έκ.Οεσι; τών έρ
γων τών μαθητριών, ών ό αριθμός ηύξησεν.ΊΙ σχολή 
έλειτούργησε καί γ'. έτος, άλλά διαλνθείσης κατόπιν 
τής εταιρείας, διελύΟη καί ή σχολή ελλείψει πόρων.

Αί ένίίουσιωδέστεραι έν τούτοις τών μαθητριών της 
δέν έγκατέλειπον τά ωραία όνειρά ιων καί διά συντό
νου ένεργείας παρά τφ κ. Θεοτόκη, τότε υπουργώ τών 
Εσωτερικών, έπέτυχον όπως υπουργική άδεια έπιτραπή 
καί είς τάς γυναίκας νά κατατάσσωνται ώς τακτικαί 
μαθήτρια» έν τή Καλλ. σχολή τοΰ Πολυτεχνείου διά 
τε τήν ζωγραφικήν καί τήν γλυπτικήν. Είς τοΰτο δέ 
τά μέγιστα συνετέλεσεν ή εΰδοκίμησις αύτών έν τή 
σχολή τών Φιλοτέχνων, ής ένεκα κατετάχΟησαν ούχί 
έν τή α'., άλλ’ άπ’ εύΟείας εί; άνωτέρα; τάξεις, ανα
λογώ; τή; ίκανότητος έκάστης μετ’ αύστηράν δοκιμα
σίαν.

Ένφ τφ 1904 αί μαθήτριαι έπληΟύνοντο άνερχό- 
μεναι εί; 23, οί καθηγηταί τοΰ Πολυτεχνείου ύπέβα- 
λον είς τόν κ. Πρωθυπουργόν έγγραφον, δι’ ού έζή- 
τουν οπω; άπαγορευθή ή φοίτησι; τών μαθητριών, 
διά λόγου; αισθητική; σεμνότητο;. Ευτυχώ»; ί| αΐτη- 
σι; άπερρίφθη.

... Τφ 190.5 ύπό τοΰ μακαρί του Ααιιπάκη καί τώ 
1908 ύπό τή; Μ. Δρακονταειδή καί Σ. Βικάτου έγέ- 
νοντο άπόπειραι ίδρύσεως σχολή; ζωγραφική; διά Κυ
ρία;, άλλ’ άπέτυχον.

Ή Έλληνϊς καλλιτέχνι; έτίμησεν έαυτήν καί τήν πα
τρίδα της. Παρ’ όλου; τούςάγώνα; ου; έδέησε νά διε- 
ξαγάγΐ) κατιί τά πρόθυρα τοΰ Κ'. αίώνος εναντίον τών 
έσκωριασμένωνπρολήψεων καί τή;άμαθείας,παρ’ύλην 
τήν πρό; τήν τέχνην καί τόν καλλιτέχνην αδιαφορίαν 
τοΰ κοινού καί τήν άστοργίαν τή; Κυβερνήσει»»;, τήν 
έλλειψιν Λέσχη; ένωτική; τών καλλιτεχνίδων, δυνα- 
μένη; νά ύποβοηθήση ποικιλοτρόπω; τήν παραγωγήν 
καί ενθαρρυντικήν έκποίησιν τών έργων αύτών δι’ έκ- 
θέσεω; διαρκούς, ή Έλληνϊς καλλιτέχνι; έργάζετα ι».

ΙΙαρζθέτομεν τά.; είκόνας τών μάλλον έκ τών 
Έλληνίδων καλλιτεχνίδων άνεγ. (ορισμένων καϊ 
ηγουμένων έν πρωτοπορεία τών ομοφύλων συνά
δελφων των.*

ΊΙ κυρία (-). Φλωρά-Καραβία είνε ή πρώτη 
κατακτήσασα εξαιρετικήν θέσιν έν τ η νεοελληνική

I) ΙΙροσωπογρα'ρία; τής δεσποινίδας Λασκαρίδον 
καί τής κ. Γεωργαΐ'ζή λδημοσιεναα/ιεν άλλοτε. 

καλλιτεχνία. Κατάγεται έκ Σιζτίτσης τή; Μα
κεδονίας. Κατόπιν διαγ·ωνισμού, οτε έμζθήτευεν 
είς τό Ζάππ-ιον τής Κωνσταντινουπόλεοις, έστά- 
λη είς Μονάχον έκεϊ έμαθήτευσε παρά τώ κ. 
Ίαζωβιδη, καί είς τήν ’Ακαδημίαν τών Καλών 
τεχνών. Ή κ. Φλωρά-Καραβία, ή; ικανά έργα 
έχει δημοσιεύση ή «Πινακοθήκη», διαμένει ήδη 
έν Καίρφ.

ΊΙ κυρία Μαρίνα Άμυραδάκη, κόρη αξιωμα
τικού τοϋ ναυτικού, έγεννήθη είς τά Ί’αρρζ. 
Έμζθήτευσεν είς τό Άρσάκειον. Έξασκήσασα 
έπί τριετίαν τό διδασκαλικόν έπάγγελμζ είς ‘Ο
δησσόν, έπανήλθεν είς Άθηνά; καί προσελζβε 
καθηγητήν τόν ζωγράφον κ. Λεμπέσην. Οικογε
νειακά ατυχήματα, ό θάνατο; τοϋ συζύγου κα.ί 
τής κόρης της, τήν έπίκραναν άφαιρέσασαι τήν 
γαλήνην τής ψυχής της καί χρόνον οπω; έργα- 
σΟγι περισσότερον. "Ολην τνν στοργήν τη; πρός 
τήν τέχνην συνεκέντρωσεν εί; τήν «ΙΙροσωπο- 
γραφίαν» τή; έν ηλικία 16 έτών θανούσης κό
ρης τη;, ήν δημοσιεύομεν έν επομένη σελίδι.

Άπό έτών διδάσκει έν τώΆρσακείω ζωγραφι
κήν. Επανειλημμένο; έζεθηκ-ν εί; έκΟέσει; έργα.

ΊΙ δεσποινίς Κλεονίκη Άσπριώτου είνε αΰτο- 
δηυιούργημα. Μετά τάς έν τώ Ζαππείω Κων
σταντινουπόλεως σπουδάς τη; έπεδόθη είς τό 
διδασκαλικόν επάγγελμα’ άλλά ταχέως τήν είλ- 
κυσεν ή τέχνη. Μεταβάσα είς Πράγαν, ήσχο- 
λήθη εί; τήν κοσμητικήν. Έν Μοναχω άπελθοΰ- 
σα κατόπιν έσπούδασε ζωγραφικήν έπί τριετίαν, 
μαθητεύσασα καί παρά τώ Γυζη. Είς Παρισιού; 
έπί τετραετίαν διαμείνασα, συνεπλήρωσε τάς 
σπουδάς της’ κζθηγητάς έκεί έσχε τον Ben
jamin Constan, Collin, Carriere καί 
άλλους.

Μαρίνα Άμυραδάκη
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θάλεια Φλωρα-Καραβία Κλεονίκη Άσπριώτου

Αγγελική —ΐεγάνου

Τφ 1901 έξέθηκε διά πρώτην φοράν είς τό 
Παρισινόν Salon, κατόπιν δέ είς Βιέννην, 
Πράγαν καί Αθήνας. Είνε εγκατεστημένη έν 
Παρισίοις, άλλ’ ήδη διαμένει έν Κωνσταντινου- 
πολει έκτελούσα παραγγελίας προσωπογραφιών. 

Έργον τής Άσπριώτου έχει άγοράσει καί ή 
πριγκήπισσα τής Βουλγαρίας Κλεμεντίνη. ΊΙ 
«Έμπνευσι;» κρίνεται ώ; ’έν τών καλλιτέρων 
έργων της.

ΊΙ δεσποινίς ’Αγγελική Στεφάνου,κόρη ανώ
τερου διοικητικού ύπαλλήλου καί έγγονή γερου- 
σιαστού έπί “Οθωνος, έγεννήθη έν Χαλκίδι. Είνε 
ή μόνη Έλληνϊς, ή όποια έχει διπλούν πτυχίον, 
ζωγραφικής καί γλυπτικής, τού Πολυτεχνείου 
Αθηνών. Έσχε διδασκάλους τόν Λύτραν καί 
τόν Βρούτον. Έπεράτωσε τάς σπουδάς τής γλυ
πτικής τώ 1907, είτα δέ έξακολούθησε τήν 
σπουδήν τής ζωγραφικής, ύπό τόν κ. Ίακωβίδην.

ΊΙ δεσπ. Στεφάνου διδάσκει έν τώ Αρσά
κειο» τεχνικά μαθήματα, μετέχει δέ τακτικώς 
τών έν Άθήναις καλλιτεχνικών έκθέσεων.

Ή δεσποινίς Μαριάνθη Δρακονταειδή, έκ 
Κεφαλληνίας, έλαβε τά πρώτα μαθήματα άπό 
τόν άείυνηστον Βολωνάκην. Πρώτη αύτή είσήλ- 
θε τώ 1894 εί; τό Πολυτεχνεϊον, διατελέσασα 
μαθήτρια έπί έξ έτη τού κ. Γ’οϊλού. Τφ 1900 
μετέβη εί; Μασσαλίαν, άσχοληθεισα εί; τήν ζω
γραφικήν. Είνε ή πρώτη διπλωματούχο; τή; 
ζωγραφική; τού Πολυτεχνείου μα;. Εί; πίναξ 
της παρστών άνθη ήγοράσθη ύπό τή; πριγκη- 
πίσση; Άλικης. Διδάσκει καλλιτεχνικά μαθή
ματα έν τφ Αρσάκειο», εξέθεσε δέ έργα εί; τάς 
εκθέσει; τού «Παρνασσού», τού Ζαππείου καί 
τού «Συνδέσμου Συντακτών».

Μαριάν&η Δρακονταειδή
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΧΑΙΡΞ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ !
V .Ι“'?':1,νΊ <ιου προσευχή 

π [απ τήν ψυχή μου βγαίνει 
ενα τραγούδι υφαίνει 

για Σέν’, ώ Παναγιά.

Καί ςαποσταίνει ή νειότη μου 
στηςΠιστεως τήν ελπίδα ’ 
που εχει γιά Πατρίδα 

τό Νού καί τήν καρδιά !

Μεγάλη Μάννα ! π’ έκλεισες 
μεσ στα πλατειά Σου στήθεια 
τ άπειρου τήν αλήθεια, 

τ’ ανέσπερο τό φώς,

Στοϋ κόσμου τ’ άγριο πέλαγος 
κυβέρνα ενα διαβάτη 
ποΰ μια χαρά φευγάτη 

αναζητεί δ φτωχός.

Κι’ άργοπερνάει στοϋ Γολγοθά 
το ματισμένο δρόμο 
μ’ ένα σταυρό στόν ώμο 

σαν τό Χριστό κι’ αΰτό; ! ...

Γ. ΚΕΛΕΠΟΓΡΗΣ

Η "Εμπνευσις.Αζεουικι/ς Άσπριώτον

διαφοράν οτι λείπει τό κάλλος τοΰ πάθους 1

£
άνϊ™&δέν δΐ0ρ9ώνεΐ τά ™ τά
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* ΕΑΛΗΝΙΔΕΣ ποιητριαι ★

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ
Καράβι γοργοτάξειδο καί λευκοφ ορεμένο 

μοιάζεις, λευκή περιστερά π’ άπλόνει τά φτερά της 

Και μέσ’ τήν γαλανή άγκαλιά τής θάλασσας γερμένο 

με χίλια όνειρα γλυκά σέ νανουρίζει δ μπάτης!...

Καράβι μ„υ ποΰ πφς μακρυά, μακρυά σέ μέρη ξένα 

να ήξερες πόσο κακό σκορπφ; κάθε φορά 

Πόσες φορές ώρφάνεψες ματάκια αγαπημένα 

και τάρριξες στοΰ χωρισμού τή μαύρη συμφορά.

Καράβι, σΰ δέν ’γνώρισες ποτέ αυτόν τό πόνο 

και χωρισμός τί θέ νά πή άγνωστο είν’ γιά σένα!..

Έσύ εκείνη π’ άγαπφς, μ’ εκείνη ζής καί μόνο 

εμάς γιατί νά μάς στερής πρόσωπα λατρευμένα; . ..

ΡΟΖΑ Μ. ICANNOr

*

*
Είς τόν έρωτα τό μέλλον είνε πάντοτε σκληρόν.

©. Φλω^ιϊ-Καραότα. Ό Μοθτσος.

ΠΙΚΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

Βλέπω ’ς τά πλάγια τοϋ βουνού 

"Ενα μικρούτσικο καλύβι· 

Ή στέγη του ή ταπεινή 

Τί τάχα κάτω της νά κρύβη ;

Βλέπω ’ς τό δρόμο τόν πλατύ

Παλάτι μαρμαροχτισμένο-

Ίί πόρτα ή αρχοντική

Τί νά κρατή τάχα κλεισμένο ;

Τοΰ κάκου τό γυρεύει ό νους

II’ όλο τον κόσμο τόν γυρίζει,

Τό ξεύρει μόνο ή καρδιά

Ποΰ κάθε μυστικό γνωρίζει.

Καί ’ς τό καλύβι τό φτωχό,

Καί ’ς τό μεγάλο τό παλάτι, 

ΙΙεθαίν’ ή ώμορφη χαρά

Πάνω ’ς τοΰ πόνου τό κρεββάτι.

Σάμο;
ΕΛΕΝΗ Ξ. ZBOFONCY

ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΚΑΡΑΒΙ
Μές τό λιμάνι στέκεται γερά άλυσσοδεμένο 
Καράβι, Οεριοκάραβο, μιά δύναμι παληά.
Δούλεψε χρόνια καί καιρούς καί τώρα γηρασμένο 
Τ’ άφίσανε στοΰ λιμανιού μιάν ήσυχη γωνιά.

Αΰτό ποΰ πέλαγα ώριζε πλατειά κι’ αγριεμένα 
Καί παίζοντας τά διάβαινε στή; νειότης τόν καιρό, 
Ποτέ του δέ στοχάστηκε μέ ξάρτια αμελημένα 
Μιά μέρα πώς θά καρφωθή γιά πάντα στό γιαλό-

Βαρκούλες τώρα γύρω του σάν φίδια ξεγλιστρούνε 
Κι’ άπό κοντά διαβαίνοντας κρυφά τ’ άναθωρούν, 
Μέ τό γοργό τους πέρασμα σκληρά τοΰ περγελοΰνε 
Τά μαύρα γεροντάματα ποΰ σκλάβο τό κρατούν.

Κι’ όταν φουρτούνα δυνατή τοΰ λιμανιού θολώνει 
Μέ μανιασμένο μούγκρισμα τά διάφανα νερά, 
Φυλακισμένος γίγαντας τούς κάβους του τεντώνει 
Κατά τό άγριο πέλαγο νά πεταχτή ζητφ.

Σάν γέρος πού στοχάζεται πώς είναι νηός ακόμα 
Καί τά γεράματα ξεχνά, κι’ αυτά τοΰ τό θυμοΰν, 
Έτσι καί τό πλεούμενο μέ τήν ψυχή στό στόμα 
Τεντώνεται καί τούς αρμούς τούς νοιόιθει νά πονούν.

Κι’ άφίνεται στό τίναγμα ποΰ άγρια τό τσακίζει, 
Στό χτύπημα τοΰ κύματος, στ’άγέρα τό δαρμό, 
Ζωή όπου στή νειότη του ζωή ’θελε τού δίνει 
Στά έρμα του γεράματα τοΰ δίνει πεθαμό.

Μες τό λιμάνι στέκεται μήνες καί μήνες τώρα, 
Καράβι, θεριοκάραβο, μιά δύναμι παλμό.
Καί πικραμένο άκαρτερεί τήν ύστερη τήν ώρα 
Πού θαΰρη τάφο ό γίγαντας σ’ έκείνη τή γωνιά.

KAEAFETH ΔΙΠΛΑ

Μ. Άμυραδάκη. ΙΙροσωπογραφ. τής κόρης μου
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Η ΩΜΟΓΦΗ ΝΤΦΗ,
Ο ΑΞΙΟΣ ΓΑΜΠΡΟΣ,

Ο ΜΠΕΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΕΓΑΓΙΑ ΤΟΤ

Μέσα σέ χίλιες ώ μορφές, ξανθές καί μαυρομμιίτες 
Ή Λάφνη είτον ή πλειό ωμοοφη κι' ή πλειό χαριτωμένη, 
Κι’αΙχ, καί μια γλυκειά φωνή, ποΰ πέρναε καί τ’άηδόνια. 
Πρωτόσπιτα τ\ν γύρευαν κι' άρχόντοι την ζητούσαν 
Γιά νύφη πρα τοστέφανη, γιά ξακουσμένη νύφη, 
Κι’ οί προξενιές έπήγαιναν κι' έρχονταν κάθε μέρα.

Μέσα οτές τόσι; προξενιές, οτά τόσα παλληκάρια 
Λ’αί στήν τιμή την άπειρη καί οτά περίσσια κάλλη 
Λεν ήξερε ό πατέρας της σέ ποιόν ν' άποφασίση 
Καί ποιόν γαμπρόν ν'άποδεχτή γιά τή γλυκειά του κόρη, 
1 ιτ' είταν όλο'. ζηλευτοί κι’ ι'ιρχοντογεννημένοι 
άαί πρώτοι στήν παλληκαριά,στά κάλλη καί στήν νιότη, 
ΚΓ εκεί ποΰ πολυσκέφτονταν καί ηιιλοσυλλογιώνταν 
Βρίσκει έναν τρόπο δύσκολο μέ κίνδυνο γε/ιατον 
Καί μιάν αυγή διαλάλησε στες επαρχίες όλες :
— “"Οποιος τί/ θυγατέρα μου γυναίκα του γυρεύει, 
«Νά πάη νά κίψη μιά βραδυά τοϋ Μπέη τά σεράγια 
“Καί νά μοΰ φέρη τό ταχύ σέ μιά χρυσή λεκάνη 
“Κανίσκι μοσ: οκάνισκο τοϋ Μπέη τό κεφάλι».—

"Ολοι οί γαμπροί μαζεύτηκαν στοΰ Μπέη τά σεράγια 
ΚΓ απ’ όλους ένας ελειπεν, ό πλειό μικρός απ' όλους, 
Ό Ι’ιάννο; ό περίτρανος κα! μοσκαναθρεμμένος. 
Ποΰ ιίχε τά μ.ΐτία σάν έλπές. τά φρύδια σάν γαϊτάνι, 
Καί τό μουστάκι άνίδρωτο, δέν είπανε μαζΰ τους, 
ΚΓ ουδέ στους κάμπους φαίνονταν, κΓ ουδέ στα κον-

[τοβούνια. 
Είτα·· χοντροί κΓ ΰπέρψηλοι τών σεραγιών ο: τοίχοι 
Τά παραθύρια τους φραχτέι κΓ οί Ουρές σιδερένιες, 
Άομ ιτωμένοι φύλαγιν διακόσιοι γενιτσάροι 
ΚΓ ό Μπέης μέσα κάθονταν μέ δώδεκα Τουρκάλες. 
Άλλε; τοΰ φέρνανε φαγιά, κΓ άλλες τοΰ τραγουδούσαν 
ΚΓ άλλες τοΰ παραστέκανε μέ χέρια σταυρωμένα, 
Κι* έν ις μικρός γενίτσαρος μ’ άνίδρωτο μουστάκι, 
Ποΰ ε'χε τά μ ιτιά σάν ελιές, τά φρύδια σάν γαϊτάνι, 
Φωνή καθάρια αγγελική, κι' αυγερινού ώμορφάδα, 
"Ολο τ'ν Μπέη κέρναγε μ' έν' ασημένιο τάσι 
Τόν κέρναγε χαρούμενο καί γλυκοτραγουδούσε:
— «Γειίσου, χαρά σου, Μπέη μου, κι ι τής Τουρκίας

[καμάρι .' 
“'Εσένα πρέ.τουν τ’ άρματα καί τά ψηλά σεράγια 
«Οί διαλεχτοί γενίτσαροι νά σοΰ φυλάουν τές θύρες, 
«ΚΓ οί δοιδεκα χανούμισσες μέ τά περίσσια κάλλη, 
«Ποΰ άλλες σοΰ φέρουνε φαγιά, κΓ άλλες σοΰ τραγου- 

[δούνε 
«Κι' άλλες σοΰ παραττέκουνε μέ χέρια σταυρωμένα.»— 

ΚΓ ό Μπέης τοΰ αποκρίνονταν τραγουδιστά κι'έκεϊνος: 
—“Φωτιά νά κάηη/ κΓ αστραπή τά δόλια μου σεράγια, 
•ΚΓ όλους τους γενιτσάρους μου πανούκλα νά τούς πάρη,
• ΚΓ όλες μου τές χανούμισες θανατικό νά μιίση,
■ Μπροστά στά μαύρα μάτια σου καί στά γλυκά σου κάλλη 
Καί στήν περικαλλή ώμορφιά τής ξακουσμένης Δάφνης, 

« Ποΰ θιτ'ην κάνω μπέΐσσα καί ταίρι τής καρδιάς μου.» —

—“Και ποΰ τήν είδες, Μπέη μου, τήν ξακουσμένη 
[Λάφνη ;

— “Τήν ώμορφιά της τραγουδούν στον κήπο μου τ'
[άηδόνια.

Κέρνα με, αγόρι μου ώμορφο, με τ' Ασημένιο τάσι, 
“"Ως ποΰ νά σκάση ό Αυγερινός, νά πάη ή Πούλια 

[γιώμα, 
“ ΚΓ όταν μέ πιάση τό κρασί, κΓ όταν μέ πάρη ό ύπνος, 
« Στείλε τούς γενιτσάρους μου τήν Λάφνη νά μοΰ φέρουν
— Σέ μούλα χρυσοκάπουλη μέ χρυσαφένια σέλλα».

Τόν λόγο δέν απόσωσε, τύν λόγον δέν άπόειπε, 
Στό χέρι τοΰ Γενίτσαρου χρυσό μΛ/αίρι αστράφτει, 
Λιποθυμούν καί πέφτουνε κΓ ο! δώδεκα Τουρκάλες, 
Έκόπηκε σέ μιά στιγμή τού Μπέη τό λαρύγγι 
Καί τό κεφάλι βάλθηκε σέ μιά χρυσή λεκάνη. 
Εύτΰς έπιάσαν καί φωτιά τά μπέικα σεράγια 
Καί τό Γενιτσαρόπουλο, τό έφτακαθαρισμένο, 
Ποΰ είχε τά μάτια σαν ελιές, τά φρύδια σάν γαϊτάνι, 
Κρατώντας παρα/ιάσκαλα τοϋ Μ.τ 'η τό κεφάλι 
Μές στήν λεκάνη τήν χρυσή καί σκυφτοπερπατώντα; 
Σάν τό ζαρκάδι δρόμαγε στους κάμπους καί οτές ράχες 
Καί μές στό σπίτι είσέβηκε τής ξακουσμένης Λάφνης, 
Καί στον γλυκόν πατέρα της αυτά τά λόγια λέγει :
— «Λυτήν τήν νύχταν έκαμα τοϋ Μπέη τά σεράγια,
• ΚΓ έκοψα τό κεφάλι του καί σοΰ τό φέρω εμπρός σου' 
“Κανίσκι, μοτκοκάνισκο μές σιήν χρυσή λεκάνη, 
«Γιάνά μοΰ διίχης ταίρι μου τήν κόρη σου τήν Λάφνη!»

— ·Έοϋ είσαι ένας γενίτσαρος, Τούρκον γαμπρό δέν
(κάνω...

—“Λέν είμαι εγιό γενίτσαρος, έγώ δέν ιίγιαι Τούρκος, 
«Άλλ' είμαι ό Γιάννος, κι' αγαπώ τήν μοναχέ) σου 

[Λάφνη .'· —

Τότε άνοιξε τήν αγκαλιά τής Λάφνη; ό πατέρας 
Καί τόν αγκάλιασε σφιχτά, τόν φίλησε μέ πόθο 
Καί τοΰ είπε μ' ευχαρίστηση κι' έπιθυμιά μεγάλη : 
—< —ύ είσαι ό γαμπρός, ποΰ γύρευα γιά τήν γλυκειά 

(μου Λάφνη .'»— 
ΚΓ έ'γεινε ό γάμος κι' ή χαρά, ποΰ βάσταξαν βδομάδες.

Φίβρ. 1910.
X. ΧΡΗΣΤ0ΒΑΣ1ΛΗΕ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΙΣΟΠΕΝ
ΩΡΤΑΣΘΠ τήν ίλην Φεβρουάριου έν 
Ευρώπη είς όλα τά μουσικά κέντρα ή 
έκατονταετηρίς τής γεννήσει»; τοΰ με
γάλου μουσουργού τοΰ Ιί-)'. αίώνος 
Φρειδερίκου Σοπέν.

Ό Σοπέν ήτο υίός καθηγητιιΰ τής 
Γαλλικής είς τι γυμνάσιου τής Βαρσο
βία; καί ή μήτηρ του ήτο Πολωνίς. 
"Οταν ήτο βρέφος ετι ήκουε τήν μη

τέρα του παίζουσαν κλειδοκύμβαλου διϊι νά διασκεδάζη 
τοϋ; φοιτητάς τοΰ οικοτροφείου, τό όποιον διετήρει ό 
σύζυγός της. Πολλάκις ό μικρός άκούων τϊ/ν μητέρα του 
παίζουσαν κατελαμβάνετο υπό λυγμών καί ο! γονείς του 
παρεξηγοΰντες αϋτους ΰπελάμβανον ότι είχεν απέχθειαν 
πρό; τήν μουσικήν. Άλλ' όταν μίαν νύκτα ό Φρειδε
ρίκο; κατελθών κρυφίως τής κλίνη; του μετέβη είς τ'ην 
αίθουσαν καί προσεπάθησε νά ζωντανεύση διά τών μι- 
κροσκοπικών του δακτύλων έπί τών πλήκτρων τοΰ 
κλειδοκυμβάλου πρωτοτύπους μελτοδΐας, ή μήτηρ του 
δέν αμφέβαλλε πλέον.

Τό μέλλον τήν έδικαίωσεν. Άλλ' ό μουσουργός απί
θανε νέος.

Περί τήν δύσιν τοϋ βίου του, δύο ειδύλλια έφώτισαν 
τήν φθίνουσαν ΰπαρξίν του, συνδεθέντα τόσον μετά τοΰ 
έργου τον μουσουργού, ώστε ί·ά συντελέσωοιν είς τ'ην 
διάπλαοιν τοΰ μουσικού του νφους.

Δύο γυναίκες είσέδυσαν είς τήν πολυκΰμαντον εκεί
νην καλλιτεχνικήν ηιυχήν. ΊΙ Γεωργία Σάνδη καί ή 
Ιωάννα Στέρλιγκ. ΊΙ πρώτη είσήλαοεν άγερο'ιχω; καί 
έξαίφνης όις κυρίαρχος. ΊΙ δευτέοα ήρίμα καί δειλώς.

Εσπέραν τινά τοΰ 1Α.Ί7, ύ Σοπέν ευρισκόμενος είς 
Παρισιού; ήτο μελαγχολικός καί στενοχχορημένος. Μή 
έχων δέ τί καλλίτερον νά πράξη, μετέβη είς τήν οικίαν 
τής κομήσση; Κροσσόβσκας. Φυσικώτατα, παρεκλήθη 
να παίξη κάτι έπί τοΰ κλειδοκυμβάλου. Καί πράγματι 
έξετέλεσε μετ' ασυνήθους ΰρέξεαις πολλά τεμάχια, ξένα 
και αυτοσχέδια, καί κατεμάγευσε τό άκροατήριόν του.

Οταν έτελείιοσεν, ό παριστάμενος είς τήν εσπερίδα 
Λίστ, ήλθε πρό; αυτόν, οδηγών μίαν ώραίαν κυρίαν μέ 
μεγάλου; παμμέλανα; οφθαλμούς καί άποπνέουσαν βαρύ 
άρωμα βιόλα; τό όποιον πάντοτε κατέθελ.γε τόν Σοπέν.
Πτο ή Γεωργία Σάνδη, ή όποια τότε ήγεν ηλικίαν ·Ί I 

έτών. Πριν ή τί/V γνωρίση ό Σοπέν οΐδεμίαν έτρεφεν 
έκτ'μησιν δΓ αυτήν. Συνήθιζε μάλιστα νά λέγη ότι 
δέν ήδίνατο νά έννοήση πώς τά γραφόμενά της ήτο δυ
νατόν νά γράφωνται άπό μίαν γυναίκα. Άλλά τό εσπέ
ρας εκείνο ή Σάνδη τόν κατέκτηοε. Τήν επιούσαν τήν 
έπεσκέφθη καί αί επισκέψεις του έγει.αν συχνότεροι. 
Τοιουτοτρόπως ήρχισεν ή πολύδακρυς ιστορία, ή όποια 
διήρκεσεν έπί μίαν δεκαετίαν.

Ό Σοπέν ουδέποτε ύπήρξεν εύρωστος. /ιττά
παρέλευσιν ένό; έτους άπό τής ημέρα; τής γνωριμίας 
του μετά τής Σάνδη; ή υγεία του είχεν ϋποστή τοιοΰτον 
κλονισμόν, ώστε άμφότεροι οί έρασταϊ κατέφυγον είς 
τήν νήσον Μαζόρκαν τών Βαλεαριδών. Άλλά φα'νειαι 
ότι ή Σάνδη είχε πλέον κουρααθή έκ τ ιϋ έρωτος εκεί
νου. "Εν έτος είνε μακρότατον διά τόν έρωτα γυναικός 
ήτις άλλοτε ένεδύετο ώ; άνήρ καί έ.ιετηδει ειο ϋφος 
ανδρικόν είς τά μυθιστορήματα τη;· ’/Ιΐόά δέν ήιο 
εΰκολον δΓ αυτήν ν’ άπελευθερωθή τ ιΰ άσθενούντο; 
έραστοΰ, ίσως μάλιστα καί νά μή τό έπεθύμει, διότι 
τϊ/ν είλκυεν άρκετά ή ιδέα τού νά κατ ιοτή ή άφοιιο>- 
μένη φίλη εκείνου, όστις όσονδήποτε φθι ιικός κα'ι άν ήτο 
έξηκολούθει νά είνε διά τόν κόσμον ό Σοπέν.

Κατιόκουν μαζή, καί μάλιστα τιίί εδάνειζε καί χρή
ματα, διότι ό Σοπέν ώμοίαζε πρός τόν τέιτιγα, τόν 
έιδοντα χωρίς νά φροντίζη δΓ άλλο τι ήδιάτό άιμάτου.

Άλλ.έι μία δεκαετία άφήρεσε τό προσωπεϊον τής προσ
ποιητής αγάπης, καί μίαν ημέραν ή -άνδη κατέλιπιν 
έρημον τόν θνήσκοντα μουσουργόν, άπαρηγύρητον, άνευ 
πόρων, άν υ έλπϊδος ζοιής, καί νοσταλγοΰντα νά ίδη 
τούς γλυκείς οφθαλμού; τής μητρός του, τ/]ί ληιμοιη- 
μένης είς τήν Πολωνίαν.

Καί τότε αναφαίνεται πρό τοΰ καλλιιέχνου μία άλλη 
γυναικεία μορφή, ή έκ Σκωτίας ’Ιωάννα Στέρλιγκ.

Αυτή ήγάπα περιπαθώ; τόν Σοπέν άπό πολλών 
ετών, άλλ' έκιΐΐ'ο; δέν προσεΐχεν είς αυτήν διότι ήτο 
άσχημο; καί δειλή. ΊΙ Ιωάννα γνωρίζουσα πόσον ό 
ασθενής μουσουργός ήγάπα τά άνθη τής βιόλας τω ίπρο- 
μήθευε διαρκώ; ολοκλήρου; άνθοδέσμας. Άλλ' ό Σο
πέν τά; έδέχετο, όπω; έδέχθη καί είκοοιν χιλιάδας φρ. 
εκ μέρους τής Ιωάννας, χωρίς νά αίοθανθή έρωτα πρός 
αύτήν.

“Μία γυνή—έγραφεν είς τό ήμερολόγιίν του— πρέπει 
νά μέ κάμνη νά τρέμω μέ ίν βλέμμα τών βαθειών καί 
μεγάλων της ματιών».

Άλλ' ή Ιωάννα Στέρλιγκ παρέμειτε πισιή παρά 
τόν θνήσκοντα. Προέβλεπε πάσαν έπιθυμίιιν του καί 
προσεπάθει νά μή τό έννοή εκείνος.

Καί όταν ή ιόραία ψυχή τοΰ καλλιτέχνου άπέπτη, εν 
/ιελαγχολικόν εσπέρα; τοΰ φθινοπώρου, έπί τών πτε-
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Γ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

'II έν Λιβόρνφ καθέλκυσις τοϋ Ελληνικού θωρηκτοΰ «Άβέρωφ».

ρΰγων μιας ‘Ιταλικής μελφΒίας τήν όπο'.αν εγιαλε κατά 
παράκλησιν τοΰ βνήσκοντο; ή κιίμησσα ΙΙοτόκκα, ιΥιν 
ήτο παρούσα είς τήν αυστηρόν ώς ναός αΐ&ουσαν τον 
μουσουργού ή Γεωργία Σάνάη,ΰλλ’ ή ’Ιωάννα Στέρλιγκ, 
ή όποια υπερήσπιοβ κατόπιν τήν μνήμην τοΰ προτγι- 
λ.οΰς της νέκραν.ΠΟΤΤΣΙ ΝΙ

'Όταν τοϋ μείνη

ΑΤΑ τό θέρος ό ’Ιάκωβος Που
τσίνι μένει είς τό Τόρρε ντέλ Λάγ- 
κο, δπου έμπνέεται νέα; αρμονίας. 
Τόν χειμώνα μεταβαίνει εί; τό 
Μιλανον διά νά παρακολουθήσω 
τήν θεατρικήν κίνησιν, νά κανο
νίση τούς διαφόρου; λογαριασμούς 
μέ τού; έκδοτα; τών έργων του, 
νά κάμη κανένα γύρον είς τήν Γα- 
λερίαν και ν" άρπαξη μερικά κρυο
λογώ] ματα.
καιρό; εργάζεται, άλλά ή εργασία 

του δέν εΐνε κανονική καί μετρημένη, δπως ή τοΰ 
θέρους.

Κατοικεί εί; τό δεύτερον πάτωμα μιά; οικία; τή; 
όδοΰ ’Ιωσήφ Βέρδη’ έπί τοΰ παρόντος καταγίνεται νά 
τελειώσΐ) τήν ένορχήστρωσιν τοϋ νέου μελοδράματος 
του, εργαζόμενος εί; τό γραφεΐόντου έν μέσω ένό; 
πιάνου μέ ουράν τόσον μεγάλην. ι'όστε νά νομίζη κα
νείς οτι εϊνε ό κομήτη; τοΰ Χάλλεϋ καί ένό; γραφείου 
στενάζοντας ΰπό τό βάρος τών έπ’ αύτοΰ συσσωρευ- 
μένων βιβλίων καί τετραδίων μουσικής.

"Εχει εμπρός του τό βιβλίον τής μουσική; καί παρά
πλευροι; αύτοΰ τό βιβλίον τών στίχων.

Καί τά δύο γεμάτα από ιερογλυφικά σημεία τά 
όποια πολύ συχνά καταντούν άκατανόητα καί δι’ αυ
τόν τόν μουσουργόν.

Συχνά ό διδάσκαλο; διακόπτει τήν εργασίαν καί 
αναφωνεί ώργισμένος.

— Τί διάβολο θέλω νά πώ μ’αύτό τό σημάδι; 
Κατόπιν κτυπςι μέ τήν παλάμην τό μέτωπον ώς νά
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εΰρεν έξαφνα εκείνο ποΰ έζήτει καί έπαναρχίζιΐ τήν 
εργασίαν. Αί χείρες τρέχουν επάνω εί; τά πλήκτρα τά 
όποια απαντούν είς τά; πολύ γνωστά; δι’ αύτά θω
πεία; τοΰ μουσουργού μέ ήχου; πότε φαιδρούς καί 
πότε πένθιμου?, πότε βαρείς καί πότε όξεϊς.

Καί τοιουτοτρόπως αί σελίδες τοΰ μεγάλου βιβλίου, 
ε!; τό όποιον εϊνε γραμμένα τά μέρη τών οργάνων τή ς 
ορχήστρας, γεμίζουν άπό νότε;. 'Όλη αυτή ή εργασία 
γίνεται κατά διαλείμματα, χωρίς κανένα ρυθμόν.

Ό Πουτσίνι παύει νά θωπεύη τά πλήκτρα διά νά 
πάρη τό τσάι, καλόπιν επαναλαμβάνει τήν έργασίαν 
άπό τό σημεϊον είς τό όποιον τήν διέκοψε καί τήν 
άφίνει πάλιν έπειτα <1πό ολίγον διά νά καπνίση ένα 
πούρο ή νά διαβάση τάς εφημερίδας.

Τά έργα του δίδονται είς τά μεγαλείτερα θέατρα 
τοΰ κόσμου.

Άπό τήν Νέαν Ύόρκην έως τήν Ύοκαχάμαν, άπό 
τό "Ελσιγκφορ; έως τήν Μελβούρνην αντηχούν αί 
μελωδίαι του..

Δύναται νά ταξειδεύση παντού, μέ τήν βεβαιότητα 
ότι θ’ άκούη είς κάθε μέρος είς τό όποιον θά μετα- 
βαίνη τού; στεναγμούς τής Μιμή; καί τόν θρήνον τή; 
Μπουτερφλάϋ ή τά; χαρμοσύνου; φωνά; τή; Μανόν 
καί τή; Μουζέτας.

Υπάρχουν τόσαι καί τόσαι πόλει:, είς τά; όποίας δέν 
έπάτησε ποτέ καί όμως οί κάτοικοί των τόν γνωρίζουν 
καλά διότι τόν ξεύρουν άπό τά πνευματικά τέκνα του.

Ζή ευτυχής τιάρα είς τό Μιλανον ό μουσουργός καί 
ενθυμείται τήν ζωήν ποΰ έπερνούσε εΐ; τήν ιδίαν πό
λιν πρό 25 έτών, οπότε δέν ΰπήρχον έργα παριστα- 
νόμενα είς δλα τά θέατρα, άλλά μόνον ελπίδες. Όταν 
έδόθη διά πρώτην φοράν είς τό θέατρον ντάλ Βέρμε 
τοΰ Μιλάνου τό μελόδραμά του «Βίλλι», ό Πουτσίνι 
είχεν εί; τό θυλάκιόν του σαράντα λεπτά! Ό ποιητής 
του Φερδινάνδος Φοντάνα είχε, κάτι περισσότερον’ ένα 
φράγκον περίπου. Δι’ ένα ποιητήν ήσαν αρκετά.

Ό διδάσκαλος έκάθητο εί; τά παρασκήνια μέ τήν 
Αγωνίαν εκείνων, τών όποίων διά πρώτην φοράν παί
ζεται έργον, όνειρευόμενο; άγνωστους κόσμους. Τά 
χειροκροτήματα τών θεατών τόν έπανέφερον είς μίαν 
πραγματικότητα τόσον ασαφή, ώστε σχεδόν νά μή αν
τιλαμβάνεται τί συνέβαινε γύρω του.

— 'Υποθέτω—διηγείται—δτι έμειδίασα τήν ώραν 

ποΰ οί ήθοποιοΐ μ’ έσυραν είς τό προσκήνιον καί 
ηΰχαρίστησα τό κοινόν δι’ ΰποκλίσεως ή όποια μ’ 
έκαμε νά φανώ γελοίος.

Έφερε μίαν ενδυμασίαν χρώματος καφέ τήν όποιαν 
θά ήδύνατο νά έκλάβη κανείς καί ώς μαύρην. Ό- 
στις έπλησίαζεν δμως θά άντελαμβάνετο δτι έκο- 
σμεΐτο ύπό πολλών κηλίδων, αί ύποίαι θά ήτο πολύ 
δύσκολον νά έξαλειφθοΰν.

Παρήλθεν αρκετό; καιρός έως δτου ό συνθέτη; δυ· 
νηθή ν’ άντικαταστήση τήν ενδυμασίαν έκείνην μέ 
άλλην καινουργή.

Ό πάππος τοΰ συνθέτου τής «Μανόν· διεκρίθη ώς 
συνθέτης ίερας μουσικής καί εΐς αύτήν ήσθάνετο 
κατ’ άρχάς κλίσιν καί ό νεαρός ’Ιάκωβος.

Ή κλίσις του δμως αυτή ήτο πολύ περίεργος διότι 
ήθελε νά έμπνέεται τάς εκκλησιαστικά; συνθέσεις άπό 
ερωτικά καί άλλα κοσμικά θεάματα. "Αλλως τε καί δ 
πάππος του έχει γράψει εκκλησιαστικά; μελωδίας αί 
όποΐαι ένεπνεύσθησαν άπό τόν λιβανωτόν καί άπό τό 
κρινολϊνον συγχρόνως, άπό σοβαρός μορφάς άγιων καί 
άπό χαριτωμένα προσωπάκια θηλυκών πειρασμών.

Περισσότερον άπό δλα τά έργα του, αγαπά τήν «Μπου- 
τερφλάΰ».

Τήν φανταστικήν εικόνα της, σχεδιασθεϊσαν άπό τόν 
Μινάκοβιτς, τήν έχει κρεμασμένην άπέναντι άπό τό 
τραπέζι εί; τό όποιον εργάζεται.

— Τό κοινόν—λέγει—τήν άπηρνήθη είς τήν άρχήν, 
άλλά έγόι είχα πεποίθησιν είς τήν καλήν μου Μπου- 
τερφλάϋ. ΊΙ ιστορία της μέ είχε συγκινήσει, ήτο μία 
άπό τάς ολίγα; που εννόησε καί μ’ έκαμε νά αισθανθώ 
βαθειά ένα γλυκύ αίσθημα εΰσπλαγχνίας.Έγώ δέν εί
μαι κατάλληλος δπως εξυμνώ ηρωικά; πράξεις. Μοΰ 
άρέσουν τά «ανθρώπινα» πλάσματα ποΰ ελπίζουν καί 
υποφέρουν, γελοΰν καί κλαίουν.

Ήρωτηθη ό Πουτσίνι, άν τό πρώτον παρασταθέν 
έργον του τόν άνεκούφισεν οίκονομικώς.

— Δηλαδή—άπήντησε—μοΰ έπέτρεψε νά πληρώσω 
τά χρέη τά όποια είχα, δπως κάθε άνθρωπος. Τά ίδι- 

Τό Πάσχα τής έγγονής

κα μου ησαν μικρά, άλλά πολλά. Τά μικρά δέ χρέη 
είνε καμμιά φορά χειρότερα άπό τά μεγάλα. Ήρχισα 
πραγματικώς ν’ άνακουφίζωμαι είς τά 1893, μετά τήν 
πρώτην Φεβρουάριου δπότε παρεστάθη ή «Μανών, είς 
το^Ρετζιο τοΰ Τουρίνου.

"Επειτα ήλθεν ή σειρά τή; «Μποέμ· ή οποία κατέ
στησε τύν κόσμον ενφ ό συνθέτης της κατέκτα τό 
Γορρε ντέλ Δ,αγκο. Είς τήν άρχήν ήγόρασεν εί; τήν 
περιοχήν αυτήν ένα* μικρό σπιτάκι, έπειτα ένα μεγα- 
λειτερον μέ κήπον, έπειτα μίαν έπαυλιν καί τέλο; πε- 
ριηλθεν είς τήν κατοχήν του ολόκληρος ή περιοχή.

Από τήν ’Αμερικήν εί; τήν όποιαν μετέβη δταν’έδό- 
θησαν διά πρώτην φοράν εΐ; τόν Νέον Κόσμον τά έργα 
του έχει μείνει κατενθουσιασμένος.

Είς τήν Νέαν Ύόρκην παρετίθεντο διαρκώ; γεύματα 
προ; τιμήν του, είς τό Βουένος Άϋρες τοΰ παρεχω- 
ρηθη ολοκληρον διαμέρισμα είς τά γραφεία τή; έφη- 
μεριδος «Τύπο;» καί έτέθησαν εί; τήν διάθεσιν του 
ολα τα μέσα τής συγκοινωνίας, μηδέ αύτών τών τράμ 
έξαιρουμένων.

/Όταν κάποτε έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά έπισκεφθή 
τα αςιοθέατα μέρη τής πόλεως τόν άναίβασαν είς ένα 
τραμ ωραιότατα στολισμένον καί τόν περιήγαγον έν 
θριάμβω ανά τά; οδούς τής πόλεως.

Όταν έπέστρεψε τοΰ άνηγγέλθη δτι τόν έπερίμεναν 
έκατον πενήντα μαθήτριαι τοΰ Ωδείου τή; πόλεως.

Ώραϊαι καί πολύ εύγενεϊς δλαι των, άλλ’ οπωσδή
ποτε ο διδάσκαλος εΰρέθη είς δύσκολον θέσιν διότι 
δέν είναι καί τόσον εΰκολον νά περιποιηθή κάνεις 
εκατόν πενήντα κορίτσια συγχρόνως.

ΒΕΚ.

---------ShMS---------
Ευτυχία εΐνε μία πτήσις λευκών πτηνών επάνω είς 

ραγισμένα μάρμαρα. (Καπνίστ).
*

"Ερως εΐνε ή συνάντησις τοΰ ανδρικού εγωισμού μετά 
τής γυναικείας κουφότητος.

Σχεδιαγράφημα Ν· Λύτρα.



ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΡΟΣΤΑΝ

UN εσπέραν της 
28 Δεκεμ βρίου 1897 
τό θέατροντής Πύ
λης Σαίν—Μαρτέν 
έδιδε τήν πρώτην 
παράστασιν ένός 
έργου, ή αναγγελία 
τοϋ όποιου δέν είχε 
διεγείρει περισσό
τερον τήν κοινήν 

περιέργειαν, άφ’ όσον διεγείρει στό Παρίσι αία «πρώτη» 
είς ένα μεγάλον θέατρον. Τό όνομα τοΰ συγγραφέως 
δέν ήτο εντελώς άγνωστον, άλλ’ ούτε καί πεφημισμέ- 
νον. Τήν έπομένην εκατοντάδες άρθρων τό έκαμαν 
γνωστόν εις τά τέσσαρα σημεία τοΰ δρίζοντος : Έ δ- 
μόνδος Ροστάν. Καί τό έργον, τό όποιον ό Κο- 
κλέν μέ τόν θίασόν του έπαιζεν, είχε τόν τίτλον : Συ- 
ρανό δέ Μπερζεράκ.

Δώδεκα έτη έπέρασαν άπό τήν αξιομνημόνευτου ε
κείνην νύκτα. Ό Ροστάν δέν έδωκεν είς τό θέατρον 
παρά έν μόνον νέον έργον: τόν Άετιδέα. Ασθενής, 
άπεσύρθη έκ τής ένεργητικότητος τοΰ κόσμου, ηύχήθη 
νά τόν λησμονήσουν, έζήτησε τήν σιωπήν. Άλλά τό 
πλήθος, τό όποιον δέν άνέχεται νά έξαφανίζωνται τά 
είδωλά του, δέν έπαυσε νά ένδιαφέρεται διά τά έργα
του.

— Τί περίεργον φαινόμενον είσθε λοιπόν Κύριε; 
άνέκραξεν ό υποκόμης δέ-Βογκέ, δεχόμενος τόν Ρο
στάν είς τήν Γαλλικήν Ακαδημίαν. Νομίζω πράγματι 
ότι πρόκειται περί φαινομένου- Οά προσπαθήσω νά 
εξηγήσω αύτό τό φαινόμενον—έφ’ όσον τούλάχιστον 
είναι δυνατόν—αφηγούμενος τόν βίον καί επικαλού
μενος τά έργα.

Ό Έδμόνδος Ροστάν έγεννήθη τήν 1 ’Απριλίου 
1868 είς τήν Μασσαλίαν, είς τήν Προβηγκίαν, τής 
όποιας ό ήλιος, ένώ αποξηραίνει τόσας άλλος πηγάς, 
τούναντίον τρέφει τήν τής Φαντασίας, καί οτι έγεν
νήθη μίαν πρώτην ’Απριλίου, ήμέραν κατά τήν όποιαν 
ή παράδοσις έορτάζει τήν Φαντασίαν. Καί κάτι άκόμη 
σπουδαιότερον: ό πατήρ τοΰ Έδμόνδου Ροστάν ήτο 
ποιητής.

Ήλθεν ή εποχή νά ύπάγη ό μικρός Έδδυ—έτσι 
έλεγαν τόν ποιητήν όταν ήτο μικρός—είς τό σχολείον.

Κατ’ άρχάς ήκολούθησε τά μαθήματα τοΰ λυκείου 
τής Μασσαλίας. Ήτο μετρίως επιμελής· τά Γαλλικά 
καί τά Λατινικά τοΰ έκίνησαν τό ένδιαφέρον. Τά μα
θηματικά ήσαν δι’ αύτόν άπαίσια. Τάς διακοπάς έπερ- 
νοΰσε είς τό Λουσόν έκεϊ ήτο κυριολεκτικοί; οκνη
ρός- έπερνοϋσε ολοκλήρους ώρας παρακολουθών διά
φορα έντομα, τών οποίων ή εργασία καί ή έπιτη- 
δειότης ή απλώς τό σχήμα καί τό χρώμα έκίνουν τόν 
θαυμασμόν του.

Τάς σπουδάς του άπετελείωσεν είς τό Παρίσι, είς 
τό γυμνάσιον Στανισλάς.

Ό Ροστάν είς τό γυμνάσιον έκαμε τά πρώτα θεα
τρικά έργα του- ένφ υπό τήν διεύθυνσιν τοΰ Ρενέ 
Δουμίκ έσπούδαζε τήν ρητορικήν, συνέθεσε τά δύο 
πρώτά του δράματα. Περί τοΰ πρώτου όλιγίστας έχο- 
μεν πληροφορίας : γνωρίζομεν μόνον ότι ήτο είς πε
ζόν, μονόπρακτον μέ τρία πρόσωπα καί έτιτλοφορεΐτο: 
Είς τόν προθάλαμον. Έσχε τήν τύχην τόσων 
αριστουργημάτων συντεθέντων κρυφά όπισθεν ένός 
ογκώδους λεξικοΰ εις τάς αίθούσας τής μελέτης τών 
παλαιών λυκείων, ύπό τό ϋπουλον βλέμμα τοΰ έπιμε- 
λητοΰ, περιμένοντες τιήν κατάλληλον στιγμήν διά νά 
διατάξη: «Κύριε τάδε, φέρτε μου αύτό που έγράφατε 
πρό ολίγου!...»
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Τό έργον λοιπόν αύτό κατεσχέθη καί έχασε ουτω 
διά παντός τήν έλπίδα νά γνωρίση ποτέ τήν σκηνήν 
καί τά χειροκροτήματα! Άλλά τό άλλο μας είνε γνω
στόν τήν ιστορίαν του μάς διηγήθη άλλοτε αύτός ό 
Ροστάν. «Αύτό τό έργον, τό όποιον έπαίχθη είς τό 
Κλινΰ υπό τόν τίτλον «Κόκκινο γάντι», ώνωμά- 
ζετο δταν τό έγραψα les pet its Ευ Iras· Είχα καθη
γητήν τόν κ. Δουμίκ. Ήτο άνθρωπος σοβαρός καί πα
ρατηρητικός- μοΰ κατέσχε τό χειρόγραφον καί μ’ έτι- 
μώρησε άρκετά αυστηρά, διότι έδοκίμασα νά τό κρύψω 
στό στυπόχαρτό μου... Τό έργον έπαίχθη καί άνεγνώ- 
ρισαν πάντες όμοφώνως ότι ό συγγραφεύς τοΰ Κ ό κ- 
κ ι ν ο υ γ α ν τ ι ο ΰ δέν είχε πολλάς έ/Λΐ'δας νά έπιτύ- 
χη είς τό θέατρον. Μετά 20 έτη ό Ροστάν, Ακαδη
μαϊκός πλέον, προέτεινε τήν υποψηφιότητα τοΰ πα
λαιού του διδασκάλου Δουμίκ ιός Ακαδημαϊκού.

'Όταν έτελείωσε τό Γυμνάσιον ό Έδμόνδος Ροστάν 
ήτο ανάγκη νά έκλέξΐ] ένα έπάγγελμα. Επειδή είχεν 
ευγλωττίαν καί καλήν (Επαγγελίαν έσκέφθησαν δτι θά 
έγίνετο καλός δικηγόρο;- ήκολούθησε λοιπόν τά μα
θήματα τής νομικής καί έπήρε τό δίπλωμά του.

Έν τώ ιιεταξύ ή κλίσις του είχεν έκδηλωθή. Τότε 
έξέδωκεν ένα βιβλίον ύπό τόν τίτλον «Δοκίμιον 
έπί τού αισθηματικού καί τού φυσιο
λογικού μ υ 0 ι σ τ ο ρ ή ματ ο ς». Ήτο ή πρώτη 
επιτυχία τοΰ Ροστάν, διότι ετυχε τοΰ βραβείου τής ευ
γλωττίας τής Ακαδημίας τής Μασσαλίας. Κατόπιν 
έδημοσίευσε τάς «Musardises» τήν μόνην συλλογήν 
ποιημάτων, τήν όποιαν έδημοσίευσεν. Τφ 1890 ένυμ- 
φεύθη τήν δεσποινίδα Ροζεμάνδην Ζεράρ, τήν όποιαν 
έγνώρισε, παίζων μαζί της μίαν μικράν κωμωδίαν 
ίδικήςτου συνθέσεώς.

Κάποτε ό Ροστάν συνηντήθη μέ τόν Φερωδύ καί 
τοΰ έδωκεν ένα μονόπρακτο δραματάκι έμμετρον, τό 
όποιον προώριζε νά παίξη είς μίαν αίθουσαν: Οί δύο 
Πιερρότοι. Ό Φερωδύ τό έδωκεν είς τόν Κλαρετή, 
ό όποιος τό έδιάβασε καί έπρόκειτο νά τό δώση είς 
τόν θίασον. Άλλά τήν ήμέραν τής άναγνώσεως, έγνώ- 
σθη ό θάνατος τοΰ Μπανβίλ καί ό θίασος έθεώρησεν 
άτοπον νά δεχθούν τούς ΙΙιερρότους τοΰ Ροστάν, 
αδελφούς τών Πιερρότων τοϋ Μπανβίλ. Άλλ’ έν εϊδει 
παρηγοριάς έζήτησεν ό Κλαρετή άπό τόν ποιητήν νά 
τοΰ κάμη άλλο δράμα.

—Τρία, δχι ένα! ύπεσχέθη ό Ροστάν καί έτήρησετόν 
λόγον του- έδωσε τάς Romanesques, αί όποίαι 
έγειναν ένθουσιωδώς δεκταί. Όλίγας εβδομάδας μετ' 
αύτήν τήν έπιτυχίαν ό Ροστάν άνέγνωσεν είς τόν θία
σον τής Αναγεννήσεως διευθυνόμενον ύπό τής Μπερ- 
νάρ, τήν Prinsesse loinlaine* έγένετο δεκτή καί ήρ- 
χισαν καί αί δοκιμαί. Ό Κοκλέν, ό πρεσβύτερος, κατά 
τύχην παρίστατο είς εκείνην τί]ν άνάγνωσιν, καί, κατά 
τύχην, έφυγεν μαζί μέ τόν Ροστάν. Έβάδισαν μαζί 
ολίγα λεπτά- καί αίφνης ό Κοκλέν έζήτησε άπό τόν 
Ροστάν «νά τοΰ κάμη ένα δράμα». Άορίστως ό Ρο
στάν διηγήθη «γιά ένα πρόσωπο, τοΰ οποίου ή σκιά 
τόν κατεδίωκεν άπό τό Γυμνάσιον. Μετά δύο έτη 
έπαίζετο δ «Συρανό δέ Μπερζεράκ».

Τότε ό Μανδές παρέβαλε τόν ποιητήν πρός τόν 
Ρεγνπάρ, τόν Ούγκώ, τόν Χάϊνε καί τόν Μπαμβίλ.

Ό Άετ ι δεύς παρεστάθη είς τό θέατρον Σάρας 
Μπερνάρ τήν 10 Μαρτίου 1900. Ό Ροστάν έχρειάσθη 
δύο έτη διά νά τόν συγγράψη. Ή αύτή έπιτυχία. Άλλά 
τήν έπομένην, ένφ τό πλήθος άπληστον έσπευδε διά 
τήν δευτέραν παράστασιν τού Άετιδέως, ό ποιητής 
ήσθένησεν άποτόμως, καθώς έξήρχετο άπό τήν .πρώ
την», άπό περιπνευμονίαν ή όποια έπί μήνας τόν έκρά- 
τησε μεταξύ ζωής καί θανάτου.

Μόλις άνέρρωσεν, ό ιατρός του, ό όποιος ήτο δή
μαρχος είς ένα χωριό τών Πυρηναίων, τοΰ έσύστησε 
ώς εξοχήν τό χωρίον Καμβό. Μετέβη καί τόσον ηύχα- 
ριστήθη, ώστε άπεφάσισε νά έγκατατασταθή έκεϊ διαρ-

Ό καλλιτέχνης κ. Σ. Βικατος ζωγραφίζων την δεσποινίδα Βίκτωρος.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χρίσματος, έπηλθε πρό τινων μηνών ή πολιτο
γράφησή του ώ; Γάλλου πολίτου. Ή αλλαγή 
ΰπηκοότητος — απαραίτητο; διά την ’Ακαδη
μαϊκήν ύποψηφιότητα — παρενοήθη άπό τινας 
συμπατριώτα; του, οί δέ προληπτικοί διόλου 
παράδοξον νά αποδώσουν εϊ; έκδίκησιν μοιραίαν 
τό Οανατηφόρον πλήγμα, τό τόσω αίφ/ίδιον, τό 
έπελβόν καθ’ ην εποχήν τό δοξασμένον όνομα τοϋ 
"Ελληνο; ύπεχώρει εΐς μίαν, τιμητικήν άλλως 
τε, φιλολογικήν ανάγκην. Βεβαίως οί τύποι δέν 
θά μετέβαλλον τήν ουσίαν. ‘Ο Μωρεάς πολιτο- 
γραφηθείς Γάλλος, θά έ'μενε “Ελλην τήν ψυχήν, 
τό πνεύμα, τήν καρδίαν. Καί τοιοϋτο; αποθνή
σκει. Είς τό ψυχορράγημά του, κατά τό όποιον 
διετήρει άμείωτον τήν διαύγειαν τοϋ πνεύματος, 
τις οίδεν άν δέν όραμκτίσθη τό πατρφον έδαφος !

Οί Γάλλοι,οί όποιοι έγωίστικώς άλλα καί δι
καίως οίκειοποιήθησζν τήν δόξαν του καί τόν διε- 
ξεδίκησαν ώ; ίδιον τέκνον της εαυτών πατρίδος, 
έν η άλλως τε οί μεγάλοι ποιηταί άφθονοϋν, 
αυτοί οί όποιοι ζώντα τόσον τον ήγάπησαν, ήδη 
κρατούν τήν τέφραν τοϋ ξενηνευμένου “Ελληνος 
τροβαδούρου. *) Αί Άθήναι, αϊτινες έλίκνισαν 
τήν ψυχήν του εΐς τούς πρώτους ρεμβασμού; καί 
ένετύπωσαν εΐς τό πνεύμα του τήν πρώτην άντί- 
ληψιν τοϋ τελείου,τοϋ άφθαστου κάλλους, έστει
λαν μέ μητρικόν πόνον κλάδους δάφνης, οί όποιοι 
έ’φερον είς τά φύλλα των ολην τήν λεπτήν δ.όσον 
τοΰ Άττικοϋ έαρος καί τόν χυμόν τών μεγάλων 
άναμνήσεων. Τό σκήνος τοϋ μεγάλου ποιητοϋ 
δέν διήλθεν άνωθεν τοϋ Ίλισσοϋ, ούτε ή ιερά 
Άκρόπολις θά ρίπτγ τάς σκιάς της είς τά λεί
ψανα τοϋ λάτρου της, τό πνεϋμα του ομω; θά 
περιίπταται διαρκώ; είς τήν γήν ήτις τόν ένέ- 
πνευσε, πέριξ τών αθανάτων μνημείων, άτινα 
ύπήρξαν τής ώραίας ζωής του οί μεγαλοπρεπείς 
στυλοβάται.

ΔΙΚ.

1) ΊΙ κηδεία τοΰ μεγάλου νεκρού έγένετο άνταξία 
τής φιλολογικής του δόξης, τή 20)2 Μαρτίου έν συρροή 
πολλοΰ κόσμου. Μεταξύ τών στεφάνων διεκρίνετο Λ 
τής Ελληνικής Κυβερνήσεως φόρτον τήν επιγραφήν ‘ή 
Ελλάς είς τδν Ίωάννην Μωρεας*, ό τοΰ Έθν. Πα
νεπιστημίου. Είς τδ κοιμητηρίου P<5re Lacliaise κα! 
παρά τδν κλίβανον εντός τοΰ όποίου έπρόκειτο νά καή 
τδ σώμα τοΰ ποιητοϋ έξεφωνήθησαν πολλοί λόγοι.Ώμί- 
λησαν οί Ακαδημαϊκοί Ιούλιος Κλαρετή καί Μαυρίκιος 
Μπαρρές, οί Λέων Αιέρζ, Σιβέ, Κάρολος Μωρίς, Πώλ 
Φ'ώρ, Έρνέστος Ρεϋνώ καί ό κ. Βαλσαμάκης έκ μέ
ρους τών 'Ελλήνων φοιτητών.

Ό "Ελλην επιτετραμμένος κ. Λεβίδης ώ μίλησε έκ μέ
ρους τής 'Ελλην. Κυβερνήσεως, είπών ότι ή 'Ελλάς είνε 
υπερήφανος, διότι ό Μωρεας έγεινε γαλλική δόξα. Ό 
ποιητής μεταβδς είς Γαλλίαν, δεν έζησεν είς ξένην χώραν.

Εΰγλώττως ό υπουργός τής Παιδείας Harthoir άπε- 
χαιρέτησε τδν νεκρόν έκ μέρους τής Γαλλ. Κυβερνι/σεως.

— Ό μέγας ποιητής — είπεν — άπέθανεν ώς ήρως, 
δεικνύων μέχρι τής παραμονής τοΰ μοιραίου γεγονότος 
καταπλήσσουσαν δύναμιν θελήσεως καί διαυγεοτάτην 
διάνοιαν. Ό Ζάν Μωρεας έλαβε παρά τής Γαλλίας 
τδν τίτλον τοΰ πολίτου διά τδν όποιον ήτο υπερήφανος, 
άλλ" είς αντάλλαγμα έδωκεν εις τήν Γαλλίαν τήν πί- 

στιν, τήν καρδίαν καί τήν μεγαλοφυίαν του.
"Εγεινε κατόπιν ή καΰσις τοΰ νεκρού, καίτοι ή οίκο- 

γένειά του τηλεγραφικώς παρεκάλεσε νά μεταφερθή τό 
σώμα του είς ‘Αθήνας διά νά ταφή είς τδν οικογενεια
κόν τάφον. Ή Γαλλ. Κυβέρνηοις έσεβάσθη τήν νστά- 
την θέλησιν τοΰ ποιητοϋ. Πρό τοΰ κλιβάνου ή κ. Σιλ- 
βαΐν απήγγειλε στίχους έκ τής ‘Ιφιγένειας*.

Τά έργα τοΰ Μωρεας είνε τά έξής : «Les Syrtes» 
(ποιήματα) 1834. — «Les Cantilenes» (ποιήματα) 
1886.— «Τι· the cbez Miranda» (μυθιστόρημα) συ
νεργασία τοϋ Πώλ ’Αδάμ 1336. — «Les demoiselles 
Goilbert» (μυθιστόρημα) συνεργασία Πώλ ‘Αδάμ 1837. 
—«Les peniieres arincs du Symlolisme» (έπιστολαί 
καί προκήρυξις) 1889. — «te Pelerin passion e> 
(ποίησις) 1891. — «Autant on emporte le vent. 
1893.— «Eriphyle» (ποίημα) 189-1.—«Sylves nou- 
vclles» 1899.—«Jean de Paris» (textc rejeuni) 1898. 
— «Les Stances» (1 καί 2 βιβλίον) τώ 1899, Τά 
λοιπά 4 βιβλία τώ 1901.— «Feuillets» 1902.—«Le 
voyage de Grece» 1902. — «Iphigenie» (τραγωδία 
είς πέντε πράξεις (παρασταθεϊσα τό πρώτον έν Όράγγη 
είς τδ έκεΐ αρχαίου θέατρου τή 21 Αύγουστου 1903 καί 
είς τδ Odeon τών ΙΙαρισίωντόν ‘Οκτώβριον τώ 1903). 
—«Contes de la Vieillc France» 1901.— «Esquisses 
et Souvenirs».

Έκτος τών είς τόμους ανωτέρω έκδόιεων ό Μωρεας 
έδημοσϊευσε είς περιοδικά καί έφημερίδας πλείττα άρ
θρα, έν οίς είς τδν Figaro, τήν Echo de Paris, lle- 
vue independante, I.a plume, Mercure de France, 
Gazette de France, Le Temps χλπ.

Περί τοΰ Μωρεας έγραψαν κατά καιρούς πολλοί επι
φανείς Γάλλοι φιλ-ολόγοι καί κριτικοί, έν ο’ς ό Barres, 
ό Baragnon, Beaunicr, Meunier, Faguet, I'cneon, 
Anatole France, Gaubert, J. de Gourmont, Mau- 
clair, Mendes, liette, Souday καί άλλοι.

'Αλλά καί ή εικονογραφία άπησχολήθη πολύ με τδν 
Μωρεδ;. Καλλιτέχναι κράτιστοι απεικόνισαν τήν εκ
φραστικήν φυσιογνωμίαν του. Ό Cazals, ό Colli, <5 
Sem, ό Gauguin, ό Valloton, <5 Estoppev, <5 A. de 
la Gandara, ήν καί δημοσιεύομεν. Είνε διά μολυβδΐ- 
δος, έγένετο ττβ 1899, τήν είχε κράτηση δέ ό ίδιος Μω- 
ρέας, άφοΰ πρότερον έξετέθη είς τδ Παρισινόν Salon. 
Εικόνα τοΰ Μωρεας έδημοσίευσεν ή «Πινακοθήκη* είς 
τδν Γ' τόμον έν σελ. 191.

Ό Ιούλιος Κλαρετή έδήλωσεν εις τδν ποιητήν ημέ
ρας τινάς πριν άποθάνη, οτι ή «’Ιφιγένεια* ώρισμέ- 
νως θά παιχθή είς τήν * Γαλλικήν κωμωδίαν*.

Ό ‘Αίας* του θά παραοταθή καί αυτός. Αί σπου
δαιότεροι Γαλλικοί έφημερίδες δημοσιεύουν μακράς νε
κρολογίας περί τοΰ θανόντος ποιητοϋ. Ό ‘Χρόνος* 
γράφει ότι ό θάνατο; τοΰ Μωρεας πλήττει τήν Γαλλι
κήν ποίησιν διά τοΰ σκληροτέρου πένθους έξ όσων τήν 
προσέβαλον άπδ τοϋ θανάτου τοΰ Παύλου Βερλαίν.

Ό ‘ Φιγαρώ* γράφει: ‘Μάς τόν είχον οτείλη αί 
Μοΰσαι τοΰ Υμηττού διά νά βοηθήση τόν άγώνα τών 
Μουσών τής Γαλλίας, είς έποχήν καθ' ήν οί ποιηταί 
τοΰ Παρνασσού μας ήσαν όλιγον κουρασμένοι*.

Ό ‘Γαλάτης» γράφει ότι ήτο έκ τών καλλιτέρων 
ποιητών, έξ όσων έσχεν ή Γαλλία άπδ τριακονταετίας*.

Ή «Έφηιιερίς* γράφει : Θά έχρειάξοντο όλα τά 
δάκρυα τών Μουσών καί τών Χαρίτων, τών νυμφών 
τοΰ Σηκουάνα καί τών ήρωΐδων τοΰ Εΰρυπίδου διά νά 
θρηνήσουν τόν αγνόν καί μεγάλ.ον Ζάν Μωρεάς, όστις 
κατόπιν βραδείας και οξείας αγωνίας άπέθανε μειδιών 
πρός τόν θάνατον*.

Ό Μωρεας καταλείπει ανέκδοτον έργασίαν. ’ Αφήκε 
είς πεζόν έργα τινά, έκαμνε δέ διορθώσεις τυπογραφι
κών δοκιμίων μιας σειράς τών «Variations sur la 
Vie et les Livres», ότε προσεβλήθη έξ ημιπληγίας. 
Έσκέπτετο νά γράφη έπίσης μελέτην περί Ποιητών.

ΕΝΤΕ Ιταλοί ζωγράφοι
—οί Boccioni, Dal- 
mazzo, L. Russolo, 
Bonzagni κζί Roma
ni— άπηύθυναν τήν έξή; 
έπζναστατικήν προκήρυ- 

καλλιτέχνζ; τή; Ιταλία; :

nyo;

ΓΙΕΛΛΟΝΤΙΣΝΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗΝ

τούς νέου;

ναυτιώδη έξάνδησιν κλασικισμού μαΐ,ακυσμένου. 
ό όποιο; εΐς τήν Φλωρεντίαν εκθειάζει τού; νευρο- 
παΟεϊ; καλλιεργητής ένό; αρχαϊσμού ερμαφρόδιτου, 
εΐ; τήν Βενετίαν δοξάζει εν συνονθύλευμα άλχη- 
μιστών άπηνδρακωμένων. ΈξεγειρόμεΟα εναντίον 
τή; έπιπολ-ιιότητο;. τή; κοινοτυπία;, αϊτινες καθι
στούν άξιοκαταφρόνητον τό μεγαλείτερον μέρος τών 
άπολαυόντων σεβασμού ’Ιταλών καλλιτεχνών. Τόπον 
λοιπόν άνορΟωταί σκεπασμένοι μέ ράκη, τόπον αρ
χαιολόγοι μολυσμένοι άπό χρόνιαν νεκροη ιλίαν, τόπον 
Άκαδημίαι πάσχουσαι άπό ποδάγραν, καΟηγηταί μέ
θυσοι καί άμαΟεϊς, εμπρός, τόπον! Έρωτήσατε τού; 
ιερείς αυτούς τή; άληθινής λατρεία:, τούς φύλακας 
τών αΐσβητικών νόμων ποΰ εϋρίσκονται σήμερον τά 
έργα τοΰ Ίωάννου Σεγκαντίνι, έπιτροπαί δέν άν- 
τιλαμβάνονται τήν ΰπαρξιν ενός Γαετάνου Πρεβιάτι, 
έρωτήσατέ τους ποΰ έκτιμάται ή γλυπτική τοΰ Με- 
δάρδου 1‘όσο καί ποιος καταδέχεται νά σκεφθή τούς 
καλλιτέχνας οί όποιοι δέν έχουν άκόμη 20 χρόνια ά- 
γώνων, άλλά οί όποιοι έν τούτοι; ετοιμάζουν έργα 
προωρισμένα νά τιμήσουν τήν Πατρίδα ;

Έχουν άλλα συμφέροντα νά ΰπερασπισΟοΰν οί πλη
ρωμένοι κριτικοί. Λί εκθέσεις, οί διαγωνισμοί, ή επι
πόλαιο; κριτική, ή ουδέποτε άνεπηρέαστος, καταδικά- 
ζουσι τήν ’Ιταλικήν τέχνην εΐς τό αίσχος μιας άληθι- 
νή, έκπορνεύσειος.

Τίδέε'ίπωμεν διά τούς Specialistesi Εμπρός ας τε- 
λειόνωμεν άπό τούς προσωπογράφους, άπό τούς είκο- 
νίζοντας εσωτερικά οικιών, λίμνα; καί βουνά. Έπ’ 
άρκετόν τούς ήνέχθημεν ολους αυτούς τούς άνικά- 
νους ζωγράφου;. 'Λ; τελειώνωμεν άπό τούς τορ
νευτά; μαρμάρων, οί όποιοι παραγεμίζουν τάς πλα
τεία; καί βεβηλώνουν τά κοιμητήρια! "Λ; άπαλλαγώ- 
μεν ι'ιπό τήν συμφεροντολογικήν Αρχιτεκτονικήν τών 
εργολάβων, τών σιδηροπαγών κονιαμάτων. "Ας τελειό- 
νομεν άπό τού; μηδαμινούς κοσμηματογράφους, άπό 
τού; νοθευτάς τή; κεραμεική;, άπό τούς πουλημένους 
άγγελιογράφους καί άτημελήτους εΐκονογράφους.

Ιδού τά συμπεράσματα ημών: Θέλομεν:
1) Τήν καταστροφήν τής λατρείας τοϋ παρελθόντος 

τή; άσφυκτικής πιέσει»; τοΰ άρχαίου, τοΰ σχολαστικι
σμού, καί τών άκαδημάίκών τύπων.

2) Τήν βαθεϊαν περιφρόνησιν πάσης άπομιμήσεω:. 
ϊ!)Τήν εξαρσιν κάθε πρωτοτυπίας, έστω καί ιίν είνε

τολμηρά καί άπότομος.
•1) Ν’ άντλώμεν θάρρους καί υπερηφάνειαν άπό τήν 

μομφήν δι’ ή; επιπίπτουν καί)' ημών ως φρενοπαθών.
5) Νά θεωροΰμεν τούς τεχνοκρίτας ώς περιττούς καί 

επιβλαβείς.
6) Θέλομεν τήν επανάστασιν κατά τής τυραννίας τοΰ 

λόγου- αρμονία καί καλαισθησία εΐσίν εκφράσεις πολύ 
έλαστικαί μέ τάς όποιας δύναται νά καταρριφθή ευκό
λως τό έργον τοΰ Ι’έμπραντ, τοΰ Κόγια καί τοΰ Ροντέν.

7) Θέλομεν τήν άποπομπήν άπό τοΰ πεδίου τοΰ ιδα
νικού τής τέχνης όλων τών μοτίβων τών θεμά
των τά όποια έχουν ήδη έκμεταλλευθή.

8) Τήν άπόδοσιν καί άποθέωσιν τή; σημερινής ζωής, 
τήν άδιακόπως καί θορυβωδώ; μεταμορφουμένην ΰπό 

τή; νικήτρια; επιστήμης.
"Λ; ταφούν οί νεκροί είς τά βαθύτερα σπλάγχνα τής 

γή;· ά; έλευθερωθή άπό τά; μούμια; τό κατώφλιον τοΰ 
Μέλλοντος. Τόπον είς τούς νέους, είς τούς τολμηρούς!

ξιν πρό;
Ή επαναστατική κραυγή ήν έκτοξεύομεν σανδυά- 

ζοντες τά ιδανικά μα; πρός τά τών Μελλοντισμών 
ποιητών δέν εξέρχεται άπό έν αισθητικόν έκκλησίδιον 
άλλ’ εκφράζει τόν ορμητικόν πόθον δστις κοχλάζει 
σήμερον είς τάςφλέβα; κάθε δημιουργού καλλιτέχνου.

Βεβαίως δέν εϊμεθα ήμεϊ; οί όποιοι έπικαλούμεθα 
τήν υλικήν καταστροφήν τών μουσείων, καθώ; χον- 
δροειδώ; άντελήφθησαν οί άνόητοι συκοφάνται τοΰ 
Μελλοντισμού, άλλά θέλομεν νά καταπολεμήσωμεν 
λυσσωδώ; τήν φανατικήν θρησκείαν, τήν άσυνείδητον 
καί σνοβιστικήν τοΰ παρελθόντος. Έπαναστατοΰμεν 
εναντίον τοΰ ΰποκλινοΰς θαυμασμού διά τάς παλαιά; 
εικόνα;, διά τά άρχαΐα Αγάλματα καί διά τά παλαιά 
άντικείμενα καί διά τόν ενθουσιασμόν «>; πρός κάθε 
τί σαρακοφαγωμένον, ρυπαρόν, έφθαρμένον ύπό τοΰ 
καιροΰ- καί κρίνομεν άδικον καί εγκληματικήν τήν 
συνήθη περιφρόνησιν διά παν δ,τι είνε νέον. ανθηρόν, 

παλλό[ΐενον έκ ζωής.
Σύντροφοι! Σά; καθιστώμεν γνωστόν δτι ή θριαμ

βευτική πρόοδος τών επιστημών καθώρισεν είς τήν 
άνθρωπότητα άλλοιώσεις τοσοϋτον βαθεία;, ώστε νά 
άνορίξη μίαν άβυσσον μεταξύ τών εύπειθών σκλάβων 
τοΰ παρελθόντος καί ημών τών ελευθέρων, τών άσφα- 
λών ώ; πρό; τήν λαμπρότητα τοΰ μέλλοντος.

Άηδιάσαμεν άπό τήν δειλήν οκνηρίαν, ή όποια κά- 
μνει τούς καλλιτέχνας μα; νά ζώσι ι’ιπό τού 1500 καί 
ύστερον μέ μίαν άδιάκοπον έκμετάλλευσιν τής άρχαία; 
δόξης. Διά τούς άλλου; λαού; ή ’Ιταλία είνε είσέτι 
μία γή νεκρών, μία Απέραντο; Πομπηία, λευκάζουσα 
Από τάφους. Ή ’Ιταλία άπ’ εναντίας άναγεννάται καί 
ή πολιτικι’ι της παλιγγενεσία άκολουθεϊ τήν διανοη
τική. Είς τόν τόπον τών άναλ.φαβήτων πολλαπλασιά- 
ζονται τά σχολεία, είς τόν τόπον τοΰ dulce far nicnte 
βρυχώνται τώρα πλέον άπειράριθμα χαλκεία, εί; τόν 
τόπον τής κατά παράδοσιν αισθητικής πτερυγίζουν 
σήμερον εμπνεύσεις άκτινοβο/.οΰσαι άπό νεωτερισμόν. 
Είνε βιώσιμος μόνον ή τέχνη εκείνη, ή όποια ευρίσκει 
τά στοιχεία της είς τό περιβάλλον. Καθώς οί πρόγονοί 
μας ήντλησαν υλικόν τέχνη; Ατό τήν θρησκευτικήν 
ατμόσφαιραν, ή όποια έπίεζε τάς ψυχάς των, παρο
μοίως καί ήμεϊ; όφείλομεν νά έμπνευσθώμεν άπό τά 
Απτά θαύματα τής συγχρόνου ζωής. ’Από τό σιδηροΰν 
δίκτυον τή; ταχύτητο; τό όποιον έναγκαλίζεται τήν 
γήν, Ατό τά ύπερωκεάνεια, άπό τά; θαυμαστά; πτή
σεις αί όποίαι διασχίζουν τόν άέρα, άπό τά; σκοτεινά; 
τόλμα; τών υποβρυχίων ταξειδιωτών, άπό τήν σπα
σμωδικήν πάλην πρός κατάκτησιν τού άγνωστου. Καί 
ήμποροϋμεν ήμεϊ; νά μείνωμεν άναίσθητοι πρός τήν 
φρενητιιόδη δράσιν τών μεγάλων πρωτευουσών ό»; 
πρός τήν νεωτεριστικήν ψυχολογίαν;

Έπιθυμοΰντες νά συντελέσωμεν εί; τήν άναγέννησιν 
όλων τών εκφράσεων τής τέχνη;, κηρόσσομεν πόλεμον 
προς ολους τούς καλλιτέχνας καί τού; θεσμούς, οϊτινες 
περιβαλλόμενοι τό ένδυμα ενός κατ’ έπίφασιν νεωτε
ρισμού, παραμένουν προσκεκολημένοι εί; τήν παράδο- 
σιν, εις τόν Ακαδημαϊσμόν, καί πρό πάντων είς μίαν 
σωχαμεράν έγκεφαλικήν ραθυμίαν. Ήμεϊ; καταγγέλλο- 
μεν εί; τήν περιφρόνησιν τών νέων τόν άσυνείδητον 
οχλον, ό όποιος εί; τήν Ρώμην επευφημεί μίαν

Τό καλλιτεχνικόν χΰτό μανιφέστο·/ τό περιέχον 
παροξυσμού; έκφυλου γενεά;, θά λαβγ άσφαλώ; 
τήν τύχην, ήν έλαβε κζί τό ποιητικόν μανιφέ- 
στον τοϋ Μελλοντισμού . . .

άΐ



φ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ φ
Στατιστική μελπποιών.

Ό αγαπητότερος είς τό γερμανικόν καινόν 
συνθέτης είνε ό Φρζντζ Αέχαρ τοϋ όποιου ή 
«Εύθυμη χήρα» παρεστάθη 2952 φοράς έντός 
Ολίγων μηνών,

’Αμέσως μετά τόν Αέχαρ έρχονται, ό Ριχάρ
δος Βάγνερ μέ 1710 παραστάσεις κατά τό αύτό 
χρονικόν διάστημα, ό Ιωάννης Στοάους, συνθέ
της τής «Νυχτερίδας», μέ 1313, ό Λόρτζυγκ 
μέ 725, ό Βέρδνς μέ 720, ό Μπιζέ μέ 530, ό 
Μοζαρ μέ 514, ό Ριχάρδο; Στρζους μέ 291, ό 
Μασκάνη μέ281,ό Λεο-κζβζλλο μέ 252, ό 
Γκουνώ μέ 24 4, ό Μπετόβεν μέ 187 καί ό Μέ- 
γεμπερ μέ 1 4 ί.

¥
Οί 25 συγγραφείς.

ΙΙοίοι είνε οί είκοσι πέντε μεγάλοι συγγραφείς 
τοϋ κόσμ.ου ; Αύτό τό ερώτημα ΰπεβλ.ηθη ύπό 
τοΰ «Γαλάτου» τών ΙΙαρισίων είς τούς συνδρο- 
μητάς του, έκ τών όποιων άπζντησζν 11,2-17 
δώσαντες τάς περισσοτέρας ψήφους είς τόν Βικτω- 
ρα Ούγκώ καί τάς όλιγωτέρας εί; τόν Μίλτωνα. 
*0 Βίκτωρ Ούγκώ ήλθε πρώτος μέ 7,323 ψή
φους, μετ’ αύτόν δέ ήλθον ό Σζιξπήρος, μ.έ 
7,264 ψήφους, ό Ρζκινας μέ 7221, ό Κορνη- 
λιος μέ 7,137, ό Βιργίλιος μέ 6,910, ό Μο 
λιέρος μέ 909, ό "Ομηρος μέ 6,894, ό Δζν- 
της μέ 6,611, ό Γκζϊτε μέ 6,482, ό Βοσ- 
σουέτος μέ 6,375, ό Λα Φοντζίν μέ 5,976, 
ό Αζμζρτϊνο; μέ 5,526. ό Σζτωβριάνδος μέ 
5,408, ό Βολταϊρος μέ 5,311, ό Κικέρων μέ 
4,562, ό Ιΐζσκζλ μέ 4,558, ό Μυσσέ μέ 
3,934, 0 Βαλζάκ μ.έ 3,486, ό Σοφοκλής μέ 
3,356, ό Όράτιος μέ 3,250, ό Σχίλλερ μέ 
3,101, ό Σερβάτες μέ 2,957, ό Ρουσσώ μέ 
2,853 κζί τελευταίος ό Μιλτων μέ 2,347. 
Ουτω έκηρύχθησαν μεγάλοι τρεις Έλληνες, τρεις 
Αατϊν,ι, δέκα τρεις Γάλλοι, δυο "Αγγλοι, δύο 
Γερμανοί, εί; Ιταλός κζί είς Ισπανός.

*
Τά άνθη

ΙΙολλαί άπό τάς άναγνωστρίζς μας Οά έχουν 
την συνήθειαν νά καλλιεργο'ν άνθη είς δοχεία 
έντός τών δωματίων.

Τά άνθη αύτά σπανίως ευδοκιμούν, όχι τό
σον διότι είνε δύσκολος ή διατήρησές των, όσον 
διότι εκείνοι οϊ όποιοι θέλουν νά τά διατηρήσουν 
άγνοοϋν μερικούς στοιχειώδεις κανόνας τούς ό
ποιους πρέπει νά έχουν διαρκώ; ύπ’ οψιν. Τό 
έντός τών δοχείων χώμα έν πρώτοι; πρέπει νά 
λαμβάνεται φροντΐς νά μη είναι υπέρ τό δέον 
“Κ7.ύ·

"Οταν τά φυτά άοχίζουν νά κιτρινίζουν, δεί

ξουν δηλαδή, τάσεις μαρασμού, πρέπει άυ.έσωί 
νά μεταφυτεύωνται είς άλλο δοχεΐον.

Μέ μεγάλην προσοχήν πρέπει νά εκλέγεται τό 
μέρος, είς τό όποιον μένουν εκτεθειμένα. Είς τόν 
ήλιον πρέπει νά εκτίθενται τήν πρωίαν καί τάς 
ώρας τοϋ απογεύματος.

Ό ήλιος τής μεσημβρίας τά βλάπτει πολύ. 
"Οταν μ.εταφυτευθοϋν άπό ένός δοχείου είς άλ 
λο, πρέπει νά μείνουν έπί τινας -/μέρας είς τήν 
σκιάν.

Τό πότισμα πρέπει νά γίνεται έν μέτρω, διότι 
οτζν γίνεται πολύ συχνά βλάπτει. Τό χώμα ό
μως είς τό όποιον είνε φυτευμενα πρέπει νά δια
τηρείται μάλλον ύγρόν.

Τό ύδωρ μέ τό όποιον γίνεται τό πότισμα 
δέον νά :χη πάντοτε τήν θερμοκρασίαν τοϋ δω
ματίου.

"Οταν βρέχγ,, καλόν είνε νά. εκτίθενται ολίγη* 
ώραν εις τό ύπαιθρον.

»
Λιά μίαν μούμιαν.

Ό καθηγητής τοϋ Ιΐανεπιστνμιου τή; Μζγ- 
χεστρία; Ελιοτ Σμίθ προέοη εσχάτως εί; βαθυ- 
τζτην αελέτην τής μούμιας τοϋ 1‘ζ Νεφέρη κα
τατεθειμένης είς τό Μουσείον τοϋ Βασιλικού 
Κολλεγίου τών διδακτόρων τής Ιατρικής, συνε- 
περανε δέ ότι εΰρίσκετο ένώπιον μούμιας αρχαίο- 
τέρζς κατά ένδεκα αιώνας πασης άλλης γνω
στής μούμιας. Άνάγ-εται όμολογο··μένως είς τήν 
τετάοτην αιγυπτιακήν δυναστείαν καί αποδει- 
κνύει ότι ή τέχνη τής βαλσαμώσει»; ανήκει έν 
όλγ, της τή τελειότητι εί; τήν άρχαιοτάτην έπο- 
χη;.

Ίωβιλαΐον της ΙΙάτη.
ΊΙ ΙΙάτη ήτις έώρτασε τήν πεντηκονταετηρίδζ 

τή; έπί σκηνή; έμφανίσεώ; της, είχεν ίμφζνι- 
σθή, τό 1859 τό πρώτον είς τήν σκηνήν τής 
Μουσικής ’Ακαδημίας δεκαεξαέτις.

ΊΙ πρώτη μισθοδοσία της ήτο 500 φράγκα 
τήν εβδομάδα, άλλ’ έντός όλιγίστων έτών έλάμ- 
βζνεν 6 — 8 χιλ. φρ. κάθε βράδυ.

Καθ’ όλον τό καλλιτεχνικόν της σταδιον υπο
λογίζεται οτι έκέρδισεν άπό τήν φωνήν της ύπέρ 
τά 25 εκατομμύρια φρ.

¥
Ή βεντάγια.

Μία τών γνωστότερων άμερικανίδων γραφου- 
σών, ή μι; Καίτη Αζβιδσεν, έδημοσίευσε μονο
γραφίαν περί βεντάγιας άπό τής έμφανίσεώ; της 
μέχρι σήμερον. Είς τό άμερικζνικώτατον αϊτό

ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΗΙ ΕΘ Ν Ο Ε Υ Ν Ε ΛΕ Υ ΕΕΩ Ε

<>ί Ιβχσε/.εϊπ ικεταβαενοντες εες πήν Ιίουλ.ήν.

βιβλίον, ευρίσκει τις τάς γνώμας των μεγζλει- 
τέρων άνδρών περί τής βεντάγιας.

Ούτω, ό Γκζϊτε είς μίαν επιστολήν άποκαλεϊ 
τήν βεντάγιαν στέγην τών έρώτων, ο ’Ιούλιος 
Σάνδεαν έγραψεν οτι ή βεντάγια μιας ώρζιζς 
γυναικός είνε ή πτέρυξ τήν όποιαν μετεχειρίζετο 
οτζν άκόμη ήτο άγγελος.

ΊΙ βεντάγια, έλεγεν δ Μπωμαρσέ,είνε ή άσπίς 
τής γυναικός. "Οπισθεν αύτής όχυροϋται διά νά 
ρίψγΐ τό βέλος τών βλεμμάτων της. καί προα- 
σπίζ εται έξ εκείνων, τά όποια ρίπτονται έν. νίον 
αύτής.

Μεταξύ όλων τών γυναικών τοϋ κόσμου, αί 
Ισπανίδες, καί έξ αύτών αί κάτοικοι τής ’Ανδα
λουσίας, είνε έπιτηδειότερζι εΐ; τό νά μεταχειρί- 
ζωνται τό ριπίδιον. Τίποτε δέν ήμπορεϊ νά πα
ραβληθώ) εί; τήν χάριν κζί εί; τήν δεξιότητα μεθ’ 
ή; ή ’Ανδαλουσία κινεί τό ριπίδιον πρό τών 

οφθαλμών της.
"Ολη τή; γυναικός ή φιλαρέσκεια διαφζίνΐται 

είς τό έπίχαρι τών κινήσεων. Ύπήρζε δέ καιρός 
κατά τόν όποιον ή Ίσπανίς δέν εξήρχετο έκ τή; 
οικίας της, άν δέν έ'φερε τό ριπίδιον είς τήν χεϊ- 
ρα κζί τό έγχειρίδιον είς τήν ζώνην.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ r
Άγαλμάτιον Σαντεκλέρ.

Φίλε κ. διευ&υντά,

Έν τή γενική όρνιδολογία τών ήμερων τούτων έπι- 
τρέψατέ μοι νά στείλω -τρό; ΰμας δύο σχετικός αρχαίας 
παραστάσεις, ας επίτηδες έφωτογράφησα καί ίΐς πι
στεύω δτι θά δελήοητε νά δημοσιεύοητε διά τε τήν σϋμ- 
πτωσιν καί τό παράδοξον τοϋ πράγματος. ΊΙ πρώτη 
δμοιάζει πρός τήν Φαβιανήν ίν συνόλω διά τό νεαρόν 
τής μορφής' άλλά δέν είνε βεβαίως Φαβιανή. Είνε «ίο— 
χαΐον έκ χαλκόν κατασκεύασμα έκ παλαιός συλλογής τοΰ

Caslellani, δημοσιευθεν έν τή Ελληνική Ιστορία τοϋ 
Duruv (Tome II p. 315) είκονΐζει δέ νέαν ή νέον γέ
ροντα ώς περικεφαλαίαν τήν κεφαλήν άλέκτορος καί 
αυτόν τούτον είς άλέκτορα μεταμεμορφωμένον, βαίνοντα 
δ*  έπί κρανίου ανθρωπίνου. Δέν σας ενθυμίζει τόν 
Cliantecler ;

ΊΙ διυτέρα είκονΐζει δύο άνδρο’ιπους, ηθοποιούς 
τούτους βεβαίως, περ·τετνλιγμένους έν ίματίαι καί γέ
ροντας προσωπείον έν σχήμαιι κεφαλής άλέκτορος, ακο
λουθούντο; δ’ αυλητήν. Καί αυτή ειλημμένη έξ ιΐγ-
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γεωγραφίας αρχαίας παρά Gerhard |Trinkscl>alen 
ιιnd Refasse Taf. XXX, no 1).

Έν σχίσει πρός ταϋτα δέν δίι ήτο ιίναξία λόγου καί μία 
παραπομπή είς τόν θαυμάσιου «’Αλεκτρυόνα» τοΰ 
Λουκιανού, έάν νομισδή δτι πρέπει νά ληομονηδή ό 
μακαρίτης ό Αίσωπο; κα! τοΰ Άριστοφάνους Οί ’Όρ
νιθες καί όχι ΛΙ Όρνιθες, όπως έν πάσαις σχεδόν 
τοΓ» έφημερίοι και αυτάς ανεγράφηοαν.

Πρόθυμος
’lix. X. Δραγ&τατ,ς

*
Τρεις διαλέξεις έγένοντο περ! « Σαντεκλέρ· έν Άδή- 

ναις. Ό εταίρος τής Γαλλικής Αρχαιολογικής σχολής κ. 
A. Honssel έκαμε κριτικήν άνάλυσιν τού έργου, ό κ. 
Jean Dargos αρχισυντάκτης τοΰ Monde llelleniqiie 
άνίλυτεν επίσης τό έργον, ό δε κ. Φιλαδελφεύς παρέ
βαλε τόν ’Σαντεκλέρ» μέ τούς ’Όρνιθας» τού Άρι- 
στοφάνους, οί!; έκρινε πολύ άνωτέρας.

*

Πολλοΰ λόγου άξια είνε τά τελευταίως ύπό τής Ι
στορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας γενόμενα προσ- 
κτήματα είς έγγραφα καί αντικείμενα. Τούτων τά σπου
δαιότατα είνε σειρά χάλκινων μεταλλίων, 1G έκ. τήν 
διάμετρον, είκονιζόντων τόν Κωλέττην, τόν Κανάρην, 
νήν Δέσποιναν Κανάρη, τόν Βύρωνα, τόν Έννάρδον, 
τόν Κάνιγγα καί τόν Φαβιέρον. Τά καλλιτεχνικώτατα 
ταϋτα μετάλλια είνε έργα τοΰ περιφήμου γλύπτου 
/Ιαί’ΪΛ <5’ ‘Ανζέρ. Τριακόσια εξήκοντα δύο έγγραφα ά- 
παρτίζοντα τό άρχείον τής ιστορικής οικογένειας Λόν- 
του. Τά αρχεία τοΰ ποώτου τακτικού Στρατοδικείου 
άπό τού έτους 18ΣΘ. Έγγραφα τής Ενετοκρατίας έπί 
μεμβράνης καί άλλα πολλά ιστορικά έγγραφα μεταγενέ
στερα καί τής έπαναστάσεως, εικόνας, χαλκογραφήματα, 
δπλιι καί τά τοιαΰια. ΙΙρος δέ καί ή έν Μυκόνιρ μονή 
Τουρλιανής έδωρήσατο τή Εταιρία τό πολύτιμον αυτής 
άρχείον έξ εγγράφων καί μολυβδοβούλλων καί χειρογρά
φων κωδίκων, δπως άποτελέσωσι μέρος τοΰ μεγάλου 
εθνικού ιστορικού άρχείοΰ, δπερ ή Εταιρία κατήρτισεν.

ΊΙ άγαδοεργός κοινότης ’Οδησσού άπέοτειλεν δπως 
κατατεδή έν τώ Μουσείφ επίχρυσου κιβωτίδιον μετ’ 
ενθυμίων τινών τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε’, ~ 
πίοης ό πρόεδρος τής Εταιρίας κ. I. Μπότασης διά
φορα ένδύμια έκ τοΰ φερέτρου τού αυτού Πατριάρχου.

¥

Ό Γάλλο; Ακαδημαϊκός καί ποιητής Ζάν Γισπ'εν 
ώ μίλησε είς τήν αίθουσαν τής «Universite des Anna- 
les» .τερί τών αρχαίων Έλλ. μαντείων καί Ασκλη
πιείων. Έποιήσατο εΰμενεστάτην μνείαν σχετικού συγ
γράμματος τοϋ ιατρού κ. ’Αραβανιινού.

¥

ε-

Μελ.πομένη Κολυββ 

Εΐς τύ «’Ονειρώδες βάλς».

Συνεχίζων τάς διαλέξεις τής Βυζαντιολογικής εται
ρείας ό κ. I. Δαμβέργης, έπραγματεύδη περί ενός τών 
δεινότερων υβριστών τοΰ Βυζαντίου, τοΰ όποίου πριν 
ΰ.τίϊρξε θαυμαστής, τού περιβοήτου Λουϊτποάνδου.

Καί υπήρξε καυστικώτατος είς τήν άνάλυσιν τοΰ έρ
γου τοΰ άλλοτε επισκόπου τής Κρεμόνας, μαστιγώσας 
τάς χονδροειδέστατα; άνακριβείας του καί άποδείξας 
τήν πλήρη ΰπ’ αυτού διαστροφήν άναμη ισβητήτων «- 
ληθειών.

★ 

μέχρι τοΰδε σπονδαιοτάτας άιρχαιολ.ογικάς έρευνας έν 
Γιόμη, Χεαπόλει, Σικελία καί έγραψε πολλά συγγράμ
ματα δια τάς χριστιανικός αρχαιότητας καί Ιδίως τάς 
κατακόμβας.

*
Ο ’Σαντεκλέρ» παρτστάδη μετά μεγάλης επιτυχίας 

έν Βιέννη. Ο! ήδοπιοί έκλήδησαν είς τό τέλος τής τε
λευταίας πράξεως έξάκις.

♦
Δια καταρτιζόμενου Βασ. Διατάγματος άναουγκροττϊ- 

ται ή διοικούσα επιτροπεία τής Εθνικής Πινακοθήκης. 
Οά τήν άποιελοΰν οί κ. κ. Στέφ. Σκουλούδης, II. Καλ- 
λιγιϊς, Σ. Σιάης, θέμος "Αννινος, I. Καυταντζόγλου 
καί Στέφ. Γάλλης.

*

Τό Δημοτικόν ονμβούλιον’Αθηναίων άπεφάσιοεν όπως 
ονομασθή μία τών όδοιν τής πόλεως διά τοΰ ονόματος 
τού Ίωάννου Μωρεας. Επίσης άπεφαοίοθη νίι όνομα- 
οθή άλλη όδός μέ τό άνομα τοΰ καϋηγητοΰ τής χημείας 
Χρηστομάνου.

W

Κατ’ αυτός πρόκιιται νά συνέλθη ή ’Ακαδημία καί 
νά οτεφανιόση ολόκληρον τό έργον τοΰ Μωρεας. Τιμή 
έξαιοετικέ/ βεβαίως, άπονεμομένη όμως είς τόν μεγαλεί- 
τερον ποιητήν τής σημερινής Γαλλίας, όπως παρ’ όλων 
αναγνωρίζεται. Έν τ·ο μεταξύ προετοιμασίαι γίνονται 
είς τήν Γαλλικήν Κωμτρδΐαν διά τήν παράοτασιν τής 

’Ιφιγένειας».ΊΙρωίς ή Μ.ταρτέ.
*

Είς τήν αίθουσαν τών τελειών τού Πανεπιστημίου 
άνεγνώοδη ή κρίσις τής επιτροπής έπί τοΰ ετησίου Σε- 
βαστοπουλείου γλωσσικαΰ άγώνος.Ό κ. Μιστριώτης, ως 
εισηγητής, άναλύοας τάς εκθέσεις τών I- μετασχόντων 
φοιτητών, έλαβιν αφορμήν νά τονίση έν έπιλόγω άτι ’ή 
εθνική ημών γλώσσα είνε ή άσπίς καί τό παλλάδιου τής 
Ελληνικής φυλής κα! άτι ή υπέρ αυτής κα'ι τής θρη
σκείας άμυνα είναι αί δύο βάσεις έπ! τών όποιων έρεί- 
δεται ή σωτηρία τοΰ Γένους.» Μετά τόν κ. Μιστριώ- 
ιην ΰκ. ΙΙρύτανις άπεοφράγισε τούς φακέλλους.Έβρα- 
βεύδησαν οί φοιτητα! τής φιλολογίας Γεώργ. ’Ανδρου- 
λάκης έκ Κιμώλου λαβών τό πρώτον βραβεΐον μετά 
■ΪΟΟδράχμου επάθλου, κα! ’Ιωάννης Λουλανής έκ Κρή
τη; λαβίυν έπαινον μετά ΪΟΟδράχμου έπάδλ.ου. Τό 
θέμα ήτο’έντοίς τολέμοις ή έν τοϊς γράμμαοι έγένοντο 
έπιφανέοτεροι οί πρόγονοι ήμών ·;

¥

7’ό κουαρτέτο Φίτσνερ μας έπεοκέφδη καί εφέτος. 
Τό πρόγραμμα τών δύο συναυλιών άς έδωσε ήτο έκλε- 
κτικόν καί ή έκτ.'λεαις άριστοτεχνική. Τοΰ Χϊιϋδν ιό 
κονσέριο είς οό). μεΐζον, τό μενουέτο τοΰ Μόζαρτ καί τοϋ 
Μπονϋς τό σκέρτσο έξετελέσδησαν άμέμπτως. Εδωσαν 
καί έν ιοραϊον δείγμα τής νεωτέρας Ι’ιοσσικής μουσικής 
τέχνης,ήτις δεαιρεΐται ώς ή μουσική τού μέλλοντος, μέ 
τό quatuor είς λά μεΐζον τού Borodin.

¥

ΊΙ ’Αθηναϊκή Μανδολινάτα τόν προσεχή Μάίον θά 
μετάσχη είς τόν διεθνή Μανδολινικόν διαγωνισμόν έν 
Κρεμόνη τής ’Ιταλίας. Χάριν τής αποστολής ταύτης 
έδωσε συναυλίαν. ΊΙ όρ·χήστρα έπαιξε ένα Κρητικόν 
χορόν τοΰ κ. Λάβδα μετά πολλής επιτυχίας, καί μίαν 
φαντασίαν έκ τοΰ κωμειδυλλΐου ><Der graf von Lu
xemburg» τοΰ Λέχαρ. Αί δεσποινίδες ΙΙαπαγεωργακο- 
πούλου καί Ι'κίνη έμαλλαν,ό δέ δωδεκαετής Λοΰνης, ό 
Φλόριζελ. ιού Μανδολίνου, έξετέλεσεν έν δυσκολώτατον 
l'rclndio (solo) τοϋ Calace.

¥

’II συμπαθής καλλιτέχνις τοΰ Έλλ. κωμειδυλλΐου 
δεσποινίς Μελπομένη Κολυβα, ήτις μετά τήν έν Σμύρνη 
τόσοι επιτυχή έμφάνισίν της έπανήλ.δεν είς ’Αθήνας 
έδωσε μουσικοφιλολογικήν εσπερίδα είς τήν « Αίθουσαν 
ιών Συντακτών». "Εψαλλε μέ φωνήν ζωηρόν καί εύ
στροφου τήν Βίλγιαν, μονωδίαν έκ τής «Ενδύμου Χή
ρας», τήν μονωδίαν τής β’. πράξεως τοΰ ’’Ονειρώ
δους Βάλς ·, τήν romance τής α , πράξεως τής Γκέϊσ· 
οας, μετά δέ τοΰ κ. Τάκη Βενιζέλου τήν δυωδίαν τής 
α'. πράξεως τοϋ · Σία καί αράξαμε».’ Απήγγειλε μέ πολ
λήν χάριν τόν μονόλογον τοΰ κ. Δεληκατερίνη ’Τί δια
φέρουν οί ανδρες άπό τής γυναίκες». Οί αδελφοί Οίκο- 
νομίδαι, ό βαθυχορδιστή; Τζουμάνης καί ό κ. Γιανου- 
λόπουλος συνετέλεσαν είς τήν επιτυχίαν τής εσπερίδας 
διά τής έκτελέσεως ωραίων μουσικώ>ν τεμαχίων.

*
Ο κ. Πολ. Δημητρακύπουλος, ό μεταφραστής τών 

’Έκκλησιαζουσών» καί τής « Λνσιοτράτης*  τοΰ’Αριστο- 
φάνους φιλοτεχνεί ήδη καί τών ’’Ορνίδων» μετάφρα- 
σιν εις όμοιοκαταλήκτους στίχους.

*
ΊΙλδεν εΐς Άδήνας, παραμείνας έπ’ άρκετόν, ό όιά- 

σημος Γερμανός θεολόγος Βίκτωρ Σχούλτσε, ίέστις ιδίως 
άσχολεΐται είς τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν καί τήν 
Χριστιανικήν αρχαιολογίαν. Ό κ. Σχούλτσε έποιήσατο
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Μεταξύ τοΰ Πέτρον Μασκάνι καί τή; έν Νέΐ} Ύόρ- 
κη εταιρεία; Αίεγκλερ καί Σία, ύπεγράφη εί; τό Μιλά- 
νον συμβόλαιον δτα τον όποιου ό μουσουργό; ύποχρεοΰ- 
ται νά δώση τήν πρώτην παράστασιν τοΰ μελοδράματος 
του ‘Ίζαμπώ· εί» τά; Ηνωμένα; Πολιτεία; τή; *ζ1-

Τό εργον θά έχη ώς πρωταγωνίστριαν τήν νεαρόν 
Αμερικανίδα άοιδδν μι; Μπέσσυ "Αμπωτ, ή όποια έχει 
ήδη τραγουδήση έπί αρκετά; περιόδου; εί; τό Μητρο- 
πολιτικόν θέατρον τή; Νέας Ύόρκης. Ειδικός θίασο; 
θέλε·. καταρτισθή άπω; δώση τό μελόδραμα τοΰ Ίταλοΰ 
μουοουργοΰ είς τά; διαφόρου; πόλεις τή; συμπολιτείας.

Συμφώνως μ'ε τούς όρους τοΰ συμβολαίου ιό εργον 
πρέπει νά είνε έτοιμον εντός ’τοΰ πρ ισεχοΰς Σεπτεμβρίου 
θ' άναβιβαοθή δε έπί τής σκηνή; εί; τά; αργά; 'Οκτω
βρίου 1910.

Ό μουσουργός, όστις θά πληρωθή τόσον ακριβά, όσον 
οΰδε'ις άλλο; μουσουργό; έπληρώθη μέχρι σήμερον, νπο- 
χρεοΰται νά μεταβή <5 ίδιος εί; τάς 'Ηνωμένας Πολι
τεία;, ϋπω; διευθύνει τάς δόκιμά; καΐ τά; παραστάσεις.

¥
Ή 'Ιταλική πρετβεία άνεκοίνωοε πρ'ι; τήν 'Ελλη

νικήν Κνβέρνησιν, ότι επ' ευκαιρίφ τών κατά τό III 11 
Πανιταλικών εορτών διά τήν άνακήρυξιν τής 'Ιταλία; 
ε'ς Βασίλειον, προεκηρύχθη διεθνής διαγωνισμός πρός 
άνέγεροιν ‘προτύπου οικοδομής·, εί; τόν όποιον κα
λούνται νά μετάσχουν πάντα τά Κράτη. Θά παραχω- 
ρηθήεί; έκαστον τών συμμετεχόντων κατάλληλον γήπεδον 
έκτάσεως 80 ) τετραγωνικών μέτρων πρό; ά>’έ 'ερσιν.

*
"Ακρον αωτον τή; ‘Αγγλικής σεμνοτυφίας.
Εί; τό Νότιγκαμ τής 'Αγγλίας έπρόκειτο νά παιχθή 

εν διδακτικώτατον δράμα, τό όποιον φέρει τόν τίτλον 
‘Μία νέα ποΰ έπήρε κακόν δρόμον·. Τό Αημοτικόν 
Συμβούλων τή; πόλεως όμως εΰρήκε τόν τίτλον κάπως 
ιινήθικον. Άλλά τά προγράμματα ειχον τυπωθή ήδη 
καί μετά σκέψεις πολλά; άπεφασίσθη νά μουντζουρωθή 
μόνον ή λέξις ‘κακόν·.

Τοιουτοτρόπως τό δράμα παρουσιάσθη εί; τοΰ; κατοί
κου; τοΰ Νότιγκαμ υπό τόν τίτλον « Μία νέα ποΰ έπήρε 
δρόμο·.

¥

Εί; τό ‘Μποΰφ Παριζιέν» νέον έργον έπαίχθη αρ
χαίας 'Ελληνική; ύ.τοθέσεως. Τίτλο; ‘Ξανθώ·. Συγ
γράφει'; ό Ρισ.τέν υιός. Πρωταγωνίστρια ή κυρία Κοριι 
Ααπαρσερΐ σύζυγός του. Άντιθέτω; πρό; τά προηγού
μενα έργα τοΰ 'Ιακώβου Ρισ.τέν, γνωστά διά ιόν λε
πτόν ουμβολισκόν, ή ‘Ξανθώ,· εΐνε αθυρόστομου έργον 
καΐ σκανδαλώδες. Έν τούτοις έοτέφθη ΰπό πλήρους 
επιτυχίας.

Εί; τό θέατρον τοΰ Μαντζόνι τοΰ Μιλάνου έπαίχθη 
έν δράμα τοΰ διασήμου ‘Ιταλοΰ δημοσιογράφου Μ.ταρ- 
τζίνι. Τό έργον (έτιτλοφορείτο ‘Διότι είδε») άπέτυχε, 
καίτοι ή ΰαόθεσι; ήτο πολύ πρωτότυπος.

*
ΊΙ X'ISa Ζολ,ά ήγειρεν αγωγήν κατά τή; Εταιρείας 

τών Υγιεινών Οικημάτων, ζητοΰσα άποζημίωσιν διά 
τήν καταστροφήν ένό; δώρου τό όποιον έκαμεν εΐ; τήν 
'Εταιρείαν.

Ή γ.ήρα Ζολα είχε πράγματι δωρήσει εΐ; τήν Εται
ρείαν έν άγαλμα έξ ορειχάλκου παριστών καταδίκου 
άλυσοοδεμένον, ιό όποιον έχάρισεν είς τον σύζυγόν της 
‘Ιταλός καλλιτέχνης, ύπό τόν όρον νά στηθή εί; τήν εί
σοδον μια; τών οικιών, τάς οποίας θά έκτιζεν ή 'Εται
ρεία.

Τό άγαλμα έμεινε προσωρινώ; είς τόν κήπον τής κ. 
Ί'υχάρη, θυγατρό; τοΰ Ρενάν, καί κατόπιν παρεδόθη 
εΐ; τήν 'Εταιρείαν.

Ο! τής Έτοιρείας όμως, υπό τήν πρόφασιν οτι τό
40

άγαλμα έσπασε, τό έπώλησαν είς τεμάχια ώ; ορείχαλ
κον αντί 3·>0 φράγκων. Καί τώρα ή κυρία Ζολά ζητεί 
άποζημίωσιν 10 χιλιάδων διά τό άγαλμα.

κ-

Ό Στράου; τελειώνει κατ’ αύτά; νέον του μουσικόν 
έργον, τό όποιον έπώλησεν αντί 320 χιλ. φράγκων. 
Είνε όλω; διάφορον κατά τήν ΰπόθεσιν τών μέχρι τοΰδε 
άπασχολησάντων τόν Στράους. Είνε κωμικής ύποθέ
σεως μέ σκηνάς ειλημμένα; εκ τών καφορδείων καί κα
πηλειών, θ' άποκαλύψη δέ νέαν μορφήν τή; μουσική; 
Ιδιοφυία; τοΰ Στράους.

Καΐ διά τήν άντίθεσιν, ό μέχρι τοΰδε μουσουργό; 
κωμικών μελοδραματίων Αέχαρ γράφει ήδη μονόπρα
κτου μελόδραμα μέ ΰπόθεσιν τραγικήν.

★

Ό περιώνυμο; γελοιογράφος τοΰ ‘ ΓΙόιντς· σερ 
Τζών Τέννιελ ουνεπλήρωσε τήν έννενηκοστήν έπέτειον 
τήςγεννήσεώς του. Έλαβε έπί τή ευκαιρία ταύτη άπειρα 
δείγματα ίκτιμήοεοσς έκ μέρους θαυμαστών. Δέν εργά
ζεται, εννοείται, πλέον άλλά έπ! εξήκοντα έτη ήτο ό 
κυριώτερο; κάρτορνιστ τοΰ ‘Πιόνι;·, αί δέ γε 
λοιογραφίαι του άφησαν εποχήν διά τήν λεπτότητα καΐ 
ευγένειαν τής σατύρας, τήν μεγαλοφυά έμπνενοιν καί 
τήν καλλιτεχνικωτάτην έκτέλεσιν.

•
Μία συντροφιά καλλιτεχνών είς τό Παρίσι, διά νά 

κορσϊδεύοη τούς περιφήμου; Μελλοντιοτάς τή; Τέχνη; 
έφαντάσθη θιιυμασίαν φάρσαν. ‘Επήραν ένα γάιδαρον, 
τοΰ έδεσαν εί; τήν ουράν έ'να πινέλλο μέ τρία χρώματα 
καΐ έφεραν πλησίον είς τήν κινουμένην ουράν ένα τελ- 
λάρο, έπι τοΰ όποιου ή ουρά έσχεδίασε διάφορε; μουν
τζούρες.

'Η μουντζούρα αύτή έπεγράφη ‘Καί ό "Ηλιο; έκοι- 
ιιήθη έπ! τή; Άδριατική;· καί μέ τήν υπογραφήν 
Μπορονάλι εστάλη είς τήν "Εκθεσιν τών ‘ανεξαρτήτων 
ζωγράφων· τών Παρισίων.

Ή είκών έγεινε δεκτή εί; τήν Έκθεσιν. ΕΙς συντά
κτης τοΰ ‘Ματέν· παρηκολούθησε τάς κρίσεις τοΰ κοι
νού καί εΐς τό τέλος έδημοσίευσε τήν εικόνα τοΰ γαΐδάρου 
ζωγραφίζοντος μέ τήν ουράν του.

Ή ιστορία είνε αρκετά διδακτική περί τών λεγομένων 
νέων ιδεών τής Τέχνης.

*
Τόν 'Ιούλιον τοΰ 11)11 θά συγκροτηθή ίν Λονδίνφ 

συνέδρων πασών τών φυλών τοΰ κόσμου, πρό; έξέτασιν 
τών σχέσεων αύτών πρό; άλλήλους. Έξ Ελλάδος θά 
μετάσχωοιν οί κ. κ. Κυπ. Στέφανο; καί 1. Χατζηλου- 
κας.

*

Έν Αεμβέργ έπί τή εκατοστή έπετείω από τή; γεν
νήσεως τοΰ Φρειδερίκου Σοπέν έν τιΰ ναφ τών Βαρναρ- 
δίνων έτελέοθη θρησκευτική τελετή παρισταμένου τοΰ 
μουσικού κόσμου. Ύπό τήν προεδρείαν -τοΰ κόμητος 
Στανισλάου Ταρνύβσκυ συνέστη σωματείου οπερ θά δωρ- 
γανώοη διά τόν προσεχή ‘Οκτώβριον ίορτάς έπ! ττβ 
Ίωβιλαίω τοϋ Σοπέν.

¥

'Η κυρία Αίμοκ, πρόεδρο; τή; πρός ιίνέγερσιν τού 
μνημείου τοΰ Ούασιγκτώνο; επιτροπής, άνήγγειλεν ότι 
συνελέχθησαν αρκετοί έρανοι όπως άρχίση >; κατασκευή 
τοϋ μνημείου τοΰ Γ. Ούασιγκτώνο; τό ύπυίον θά οτοι- 
χίσ/ι 2,000,003 δολλάοια. Κατά τήν εορτήν τών γενε
θλίων τοΰ Ούασιγκτώνο;, ή επίτροπέ/ Οά άναφέρη τά 
ονόματα τών διαφόρων τραπεζιτών μέ τά ΰπ' αύτών 
κατατεθέντα χάριν τοϋ μνημείου ποσά. Φαίνεται ότι έντός 
πολύ βραχέος χρονικού διαστήματος θά συμπληοωθή 
ολόκληρον τό άπαιτούμενον χρηματικόν ποσόν.

¥

Είς τήν Ούαιίγκτώνα πρόκειται ν' άνεγεοθή ό ά>'- 
δσιά; τοΰ Τζών Στιμπλ. τοΰ άντικαταστάτου είς τόν 
στρατόν τοΰ 'Αβραάμ Δίγκολν. Είς τόνγενναίον αύτόν 
μαχτ/τήν Οά άνεγερθή άνδριάς άξια; 20,000 δολλαρίων.

¥

‘Ή « Ρέα·, τό νέον μελόδραμα τοΰ Σαμάρα,έπαίχΟη 
είς τήν ‘Σκάλαν· τοΰ Μιλάνου και ή επιτυχία τη; ΰ- 
πήρξε ζηλευτή. Καίτοι ή ύπά&εσις τοΰ μελοδρά/ιατο; — 
τό οποίον έπαίχθη πρό διετίας τό πρώτου είς τήν Φλω
ρεντίαν—δεν είνε έξ εκείνων, αΐιινε; προκαλοΰν φρενι
τιώδεις επευφημίας, έπανειλημμένως ό μουσουργός έ- 
κλ.ήθη έπ! τή; σκηνή;.

Περί τής ιιονσική; τοΰ έργου ό κριτικό; τοΰ « 'Εσπε
ρινού Ταχυδρόμου· λέγει μεταξύ άλλων :

Ή ‘Ρέα· μοΰ φαίνεται τό δροσερώτερον. τό μάλλον 
εμπνευσμένου καί τό ζωηρότερα χρωματισμένου έργου 
τοΰ Σαμάρα. Ή μελωδία έπικρατεΐ έν αϋτώ, μελοιδίιι 
διαυγής καί ρυθμική, μελφδία Ιταλική, εύκολο; εί; τό 
ούς, μέ συμμετρικούς καί σαφείς τόνους. Ό Σαμάρας 
ούτε παραμορφώνει, ούτε άπαρνείιαι τήν ιταλικήν με
λωδίαν. Τήν άγαπΛ πάντοτε καΐ τήν προσφέρει είς τό 
κοινόν πλουτισμέυην μέ τήν λεπτοτέραν συνοδείαν αρ
μονίας.

‘Εί; τήν ‘Ρέαν· δέν πρέπει νά ζητήοη κάνει; νέου; 
τύπους μουσικής φράοεω;. 'Θ Σαμάρας δέν άφήκε τί/ν 
μεγάλην οδόν, διά τή; όποίας διήλθον ο: μεγάλοι συν- 
θέται τή; 'Ιταλικής μουσικής, διά νά δοκιμάιση αγνώ
στους καΐ έπικινδύυους δρόμους·.

Ό κ. Σαμάρα; έτοι/ιάζει ήδη μίαν όπερέτταν. Είς 
τήν όπερέτταν αύτήν έχει άσχοληθή άπό καιρού, θέλει 
δέ δώση ταύτην πρό; παράστασιν εΐ; τόν θίαιον Σκον- 
τα/ιίλ.ω καί Καρά/ιπα, δστις άναχωρεΐ δσον οϋπω εΐ; 
Ν.'Νάρκην, οΰτως ώστε ή πρώτη όπερέττα τοΰ Έλλη- 
νο; μουσουργού θέλει παιχθή έν ' Αμερική.

*

Έδημοιιεύθη ό περί τοΰ σχολείου τών Καλών Τε
χνών νέο; νόμος, οί· ή ισχύ; αρχεται άπό τής 1ης 'Α
πριλίου. "Ηδη ή καλλιτεχνική σχολή τοΰ Πολυτεχνείου 
γίνεται ιΐι εξάοτητος κα! άποσπωιιένη τή; δικαιοδοσίας 
τοΰ ΰπουργείου τών Εσωτερικών μεταφέρεται ΰπό τήν 
έποπτείαν τοΰ υπουργείου τή; Παιδείας.

Διατάγ/ιατα θά προκληθοΰυ άναδωρισμοΰ τών καθη
γητών της. Διευθυντής διορίζεται ό κ. Ίακωβίδης.

¥

Ό Γερμανό; Αύτοκράτωρ έπαιξε πάλιν τον αγαπη
τόν του ρόλον ώ; διευθυι τοΰ τής ορχήστρας.

Είς τήν μεγάλην "Οπεραν τσΰ Βερολίνου ειχον τά; 
γενικά; δσκιμά; τοΰ ‘Προφήτου· τοΰ Μάγερμπερ, τοΰ 
κλασικοΰ μελοδράματος τό όποιον ή διεύθυνσις τής "Ο
περας άπεφάοισε ν' άνοβιβάσ/ι έκ νέου, μέ εξαιρετικόν 
διάκοσμον καί πολυτέλειαν.

Ό Κά 'ζερ λοιπόν μειέβη διά νά παρακολουθήση τήν 
τελευταίαν δοκιμήν καΐ έμεινεν εκεί, διευθϋνων, διακο
πτών, παρατηρών, διορθώνων έπί πέντε ό/ωκλήρους 
ώρα;, άπό τή; 10ης πρωινής μέχρι τής 3ης μεταμε
σημβρινής, καθήμενο; είς εν τών έμποοσθίων καθισμά
των τής ορχήστρας.

¥
Ό κ. II. Ρούμπος εΐργάσθη δύο λίαν επιτυχείς προ

σωπογραφίας. Τοΰ άρχιτέκτονος κ. Ζάχου καί έτέραν 
τής ένταΰθα παρεπιδημούση; Οΰγγρίδο; καλλιτέχνιδο; 
κυρίας 1 Ελίζα; Κόρνιρ, ήτις διαμένει άπό τινων μηνών 
έν τή πόλει μα; μελετώσα τά άυάγλνφα τών Μουσείων 
έπιβοηθητικώ; διά τούς αρχαίους χορού;.'Η κ. Κόρνιρ 
άσχολεΐται είς τήν διερμηνευσιν τών αρχαίων τραγω
διών καΐ τή; σκηνική; ώραιογραφία;.

*

'II έν ’Αλεξανδρείφ εγκατεστημένη ήιιετέρα συνερ- 
γάτις καί διακεκριμένη ιατρός κ. 'Αγγελική Παναγιω- 
τάτου έκαμεν διάλεξιν τήν 4 Μαρτίου έν τφ εκεί έπι- 
στημονικώ ουλλόγαι ‘ Πτολεμαίο; Α'· περί Μπετόβεν. 
Ό ‘Ταχυδρόμος· τής 'Αλεξάνδρειά; ποιούμενο; μνείαν 
διά μακρών περί τή; διαλέξεως ταύτης γράφει καΐ τά 
εξής :

< Πρωτοτύπου κα! λίαν έπισταμένης έρεύνη; περί- 
ληψις ήτο ή διάλεξις περί νΜπετόβεν· τής κ. Άγγ. 
ΙΊαναγιωτάτου. Ή Έλλην!; ΰφηγήτρια μάς έδοσκεν 
κάτι άρτιου περί τοΰ μεγάλου μουοουργοΰ.

Α! εύρεΐαι αίθουοαι τοΰ ‘Πτολεμαίου .4'» ήσαν άοφυ- 
κτικώ; πλήρεις. Διεκρίνοντο ή Α. Μ. ό Πατριάρχης, 
ό Πρόξενο; κα! πλήθος κυριών καΐ δεσποινίδων.

Μέ ρητορικήν ευγλωττίαν, έπιδείξασα ακαταπόνητου 
άστοχήν, ή κ. Παναγιωτάτου άνέπτυξεν τά τοΰ βίου 
καί τού έργου τοϋ άΰαράτου μουσουργού. Περιέγραψε 
/ώ ποιητικωτάτην παραατατικότητα κα! πλούτον λεπτο
μερειών, τήν σκληρόν τοΰ Μπετόβεν βιοπάλην, δλον 
τό μαρτύρων τή; ζωής τοΰ ί/ρωος. ό όποιος πτωχό; καί 
ασθενή; κατώρθωσε νά νικήση τήν άδικον Ειμαρμένην. 
Μάς έδοσκεν εί; ένα ύμνον ποιήσεως τήν αληθή λα- 
τρ'αν είς τό μουσικόν κάλλος, εί; τήν έκπολιτιστικήν 
δύναμιν τή; ΰπερόχου Τέχνης κα! περιέλαβε μέ θαυμα- 
στήν δεξιότητα είς τ'ην διάλεξιν τη; ολην τήν ιστορίαν 
κα! τήν δόξαν τοΰ λειτουργού τή; 'Ιδέα;. Μάς έδωκεν 
είια περιληπτικήν άνάλυσιν τών κνριωτέροσν έργων τοΰ 
Μπετόβεν.

Μετά τό πέρας τής άριστοτεχνικής διαλέξεοσ; η κυ
ρία Παναγιωτάτου έπ! μίαν ολόκληρον ιοραν έθελξε τό 
άκροατήριύν τη; έκτελέσασα εί; τό πιάνο τινά έκ τών 
όσραιοτέ.ροσν τοΰ Μπετόβεν τεμαχίων ώ; τό ‘ Εμβατή
ριου τή; Σονάτας εί; ιόν θάνατον ένό; ήροιο;·, τοΰ 
όποιου οί ιΐβρο! κα! μελαγχολικοί στόνοι μά; έκαμαν νά 
αίσθανθωμεν στιγμά; έξάρσεω; με τό έκφραστικόν παί- 
ξι.μόυ των. Είς τό Concert No 3 ή κ. ΙΙαναγιωτάτου 
άνέπτυξε πολλήν τέχνην, αποδώ σι..,α μέ δύναμιν τήν 
μεγαλοφυή τού μουσουργού έντασιν. Εΐς τό Trio No 4 
κα! είς τό Ποιμενι ιόν άσμα τής Παστοράλ Συμφωνίας 
έπαιξε μέ πολύ αίσθημα κα· χρώμα, δείξασα ότι αισθά
νεται καί έννοιΐ βαθειά τά; ΰπερόχου; κυμάνσει; τή; 
θεία; εκείνης τοΰ Μπετόβεν μουσικής.·

Ή κ. ΙΙαναγιοηάτου είχε τήν καλωσύνην νά άπο- 
στείλ.ι/ είς τήν Πινακοθήκην > τό χειρόγραφον τή; δια- 
λέξεώ; της, ήν άπό τοΰ προσεχούς φύλλου άρχόμενοι 
θά δημοσιεύοωμεν ολόκληρον.

*

Ζωηρά προ/ιηνύεται εφέτος ή θ.ρινή θεατρική κίνη- 
σις. Ό κ. Φύρστ μετά τής Μαρίκας Κοτοπούλη θά παί
ξουν είς τήν ‘Νέαν Σκηνήν·, συνερναζομένων τών κ.κ. 
Δε.πει ιιΰτου καί Χρυσόμαλλη. Ό Σαγιι'ορ μέ τό ζεύγος 
Νίκα θά παίξουν έπιθεω.ήσει; εί; τό θέατρον τοΰ Συν
τάγματος. ΊΙ Κυβέλη εί; τό ‘Βαριετέ· θά δίδη δρί
ματα .

¥

Τηλεγραφούν έκ Ρώμης, ότι ή γνωστότατη συγγρά
φει·; τοΰ «Βαρραβά· Μαρία Κορέλλι άσθενεϊ βαρέω; 
έκ πνευμονία;.

Ή Μαρία Κορέλλι,τή; όποίας τινά έργα κα! είς τήν 
'Ελληνικήν /ιεια ρρασθέντα ι/ρειαν πολύ, εΐνε Έλλη- 
νΐς τήν πατρίδα, γεννηθεΐσα έν ΙΙάτραις έκ γνωστοτάτης 
οικογένειας. Θεωρείται έκ τοιν πρώτων ζώντων μυθι- 
στοριογράφων τή; ‘Αγγλίας. "Ηρχισε νά γράφη 14τις. 
Ό Γλάδοτοσν κα! ό Σώλσβαρυ τήν έτίμων διά θερμής 
φιλίας. Τά έργα της έχουν μεγάλην δημοτικότητα.

¥

Ό διάσημο; τενόρο; Καροΰζο ’-νεκοίνωσε τά εζή; :
— Έω; τώρα οΰδεμία ανθρώπινη φωνή έφθ’Μεν είς 

γλυκύτητα τό ήσ/ια τή; άηδόνος. ’Αλλά ό άνθρώπινο;
47
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λάρυγξ live κατασκευασμένο; οΰτως, ΐνα δύναται νά 
παραγάγη ήχον τόσον γλυκόν ώστε νά μή Λύνονται νά 
συγκριθώοι πρός αυτόν τά γλυκύτερα κελαδίοματα. Ό 
κόσμος μοΰ εδωκε φήμην καί περιουσίαν. Διά τοΰτο 
έχω εν χρέος νά έκτελέσω καί τό εξοφλώ δίδων είς τόν 
κόσμον τενόρον καλλίτερον έμοϋ.

Καί ό Καροΰξο έξήγησεν οτι διαθέτει τά χρήματα τά 
άπαιτούμενα διά τήν επί δεκαετίαν μουσικήν έκπαϊδευσιν 
τενόρου, έχοντος φωνήν καί κλίσιν πρός τήν μουσικήν. 
’Επιτροπή έξ ένός Αμερικανού, ένός Ίταλ.οΰ κο· ένός 
Γάλλου μουσικού θά έπιβλέπη τάς σπουδάς.Ό Καροΰξο 
δεν θέτει παρά τους έξής ορούς : Ό τενόρο: πρέπει νά 
μέν η τόν χειμώνα εις τ'ην Νεάπολιν καί τό καλοκαίρι εις 
τήν 'Ελβετίαν, διότι τό κλίμα εκεί εινε κατάλληλον. 
‘Επίσης ό τενόρος, δστις θ' άρχίση τάς σπουδάς του 
άπό 20 έτών, πρέπει νά μείνμ έπί ΙΟετίαν άγαμος διά 
ν’ άφιερωθή έξ ολοκλήρου είς τήν καλλιέργειαν τή; 
φωνής του.

*
Ό α Παρνασσό;» έτέλεσε φιλολογικόν μνημόσυνου τοΰ 

Μωρεάς. Ώμίλησε ό κ. Κακλαμάνος, ύμνησα; τό έρ
γον τοΰ ποιητοΰ καί στεφάνωσα; τ'ην μνήμην του μέ 
άφθονα λογογραφικά άνθη.

¥
Τό Πολυτεχνεΐον προεκήρυξε διαγωνισμόν έκ τοϋ 

κληροδοτήματος Άβέριοφ πρός αποστολήν δύο υποτρό
φων εΐ; 'Εσπερίαν, θά γίνη έντός τοΰ Μαιου μεταξύ 
τών σπουδαστών τών δύο άνωτάτων τάξεων. Θά στα
λούν ε"ς έκ τών αποφοίτων τής Γραφικής καί εΐ; έκ τών 
τή; σχολή; τών Πολιτικών Μηχανικών.

*
Είς τό Ώδεΐον Λόττνερ έδόθη συναυλία ύπό τών κα

θηγητών κ.κ. Schultze, Bommer καί τής κ. Lottner. 
Έξετέλεσαν τό trio τοΰ Mendelssohn, τό Xoltiirno 
τοΰ Schubert καί τάς 4 Novelleten τοΰ Kirchner 
μετ’ άπαραμΖλέου αρμονικής λεπτότητας. ΊΙ δεσποινίς 
Κρέμμερ έψαλλε άσματα τοΰ Γκρήγκ καί τοΰ Σοΰβερτ, 
κατόπιν δέ,συνοδεύοντος τοΰ trio,r<i · Σκωτικά άσματα ‘ 
τοΰ Βετόβεν, τά τόσον θελκτικά.

*
Είς τό Ώδεΐον ‘Αθηνών διερχόμενος έξ 'Αθηνών 

έδωσε δύο συναυλίας ό διάσημος Βιενναΐο; πλαγιαυλητής 
Ary von Leexven, πρώτος φλαουτίστα; καί solo τής 
Αύτοκρατοοικής όπερα; τής Ι/ιέννη; καί καθηγητής είς 
τό αύτόθι Ώδεΐον. Ό Αέϋβεν έδρεψε εις άλας τά; με- 
γαλουπόλεις τής Εύρώπης δάφνας. Άπό τής έποχής 
τοΰ Ι'κύξα, οί ’Αθηναίοι δεν ήκουσαν τόσον τέλειον 
φλάουτο. Τό Consortino rijj Chaminade, ή Ουγγρική 
παμενική φαντασία τοΰ Doppler έξετελέοθησαν θαυμα- 
σίως. Τό πρώτον ήρεσε πολύ καί έπανελήφθη. Ό αρι- 
στο; πλαγιαυλητής έπαιξε καί δύο ίδικά; του συνθέσει;, 
μίαν ποιητικωτάτηυ μελωδίαν, καί άλλην τεχνικήν καί 
ποικιλωτάτην εις τόνους. Είς τήν συναυλίαν μετέσχεν 
καί ή μικρά βιολίοτρια Έρλιχ, ή όλονέν προοδεύουσα 
καΐ καταπλήσαουοα μέ τό εξαιρετικόν τάλαντου της. 
"Επαιξε τοΰ ΙΙαγανίυη τό «Strcglic» καί τό concerto 
είς ρέ μεΐζον εκτάκτως ωραία.

Τον κ. Leexven συυώδευεν ό δεινός κλειδοκυμβαλι- 
στής κ. Blaauxv.

¥
Τήν 3 Απριλίου ήνοιξεν ή Α'. Καλλιτεχνική έκθε- 

οις τής Καλλ. εταιρεία; έν τοΰ Ζαππείφ. Μία αίθουσα 
περιέχει παλαιά έργα, δύο δέ άλλαι νέα. Οί γλύπται, 
ένεκα διαφωνίας, άπεχώρησαν. Τά έργα άνέρχονται πε
ρίπου έν δλφ εί; 200. Ή εκθεσις θά παραμείνη ώ; 
διαρκής αγορά. ’Εκτενή κρίσιν θά δημοσιεύσωμεν είς 
τό προσεχές ψύλλον.

Έδόθη ύπό τών μαθητών τοΰ Ωδείου 'Αθηνών συ
ναυλία καθ’ ήν διεκρίθησαν αί δεσποινίδες Καστρομένου 
και Κωνσταντινίδου — ίδίω; ή δεύτερα — είς τό ασμα. 
"Ηρεσε πολύ τό Concerstuck τής Chaminade έκτε- 
λεσθέν έπί κλειδοκύμβαλού ύπό τή; δεσπ. Παπαχατζή. 
Ύπό τοΰ χοροΰ έψάλη ή τ’Εληά» τοΰ Καλομοίρη, 
ΐισμα στερούμενου πρωτοτυπίας, κατάλληλον δΓ εξετά
σεις μαθητών τοΰ δημοτικού σχολείου.

¥

’.-Ιπέίέατ'βκ έν Παρισίοις ό 'Ακαδημαϊκός Μελχιόρ de 
Βωγκέ, ιστορικό; καί κριτικός.

*

Ή κ. Φωκά, ή διακεκριμένη καθηγήτοια τής ωδι
κής, έδωσε συναυλίαν, ή; τό μεγαλείτερον μέρος διεξή- 
γαγε μόνη. Κεκτημένη πολύτιμον μέταλλον φωνής, ακα
ταπόνητος, μέ τόνου; διαυγείς, έθαυμάσθη πολλάκις. 
Άλλ’ ή τελευταία αΰτη έμφ.'ινισις της έδικαίωσεν άπαξ 
έτι τήν φήμην τη; ώς πρώτης Έλληνίδος άοιδοΰ. Εί; 
τό Fabliau τοΰ J’aladilhe καί είς τό Ah ! Perl'ide τοΰ 
Βετόβεν έψαλλε μέ πολλήν τέχνην, έξοχο; δέ υπήρξε εί; 
τήν Συγγνώμην τοΰ ΙΙλαϊρμελ. (I)inorah) τοΰ Μαγύερβερ, 
είς τήν σκηνήν τής παραφροσύνης, ένθα ή ποικιλία τών 
τόνων καθιστά τήν έκτέλεσιν έκ τών δυσκολωτάκον. Ό 
κ. Αογκοβάρδι έξετέλ.εσε μέ τέλειον χρωματισμόν τοΰ 
Σαένς μίαν μελέτην βαλλισμού, ό Si κ. Μπουστιντούη 
τό Scherzo — Tarnntelle τυΰ Βενιάφσκη.

*

Παλαιό; έκ παιδικών έτών γνώριμο; τόιν 'Αθηνών, 
ό νεαρώτατος άλλά δαιμόνιο; Φλόριξελ. φόν Ρώ'ύιερ έδωσε 
τέσσαρας συναυλίας, καθ' ας ένεθουσίασε καί /γοήτευσε. 
Έκ τών τεμαχίων τά όποια έπαιξε άςίζου»’ ιδιαιτέρα; 
μνεία; τοΰ Σιιραξάτε οί 'ισπανικοί χοροί, τοΰ Lalo ή 
'Ισπανικήσυμφωνία, τοΰ \ icuxtenips ή < Εκκεντρική 
φαντασία», τοΰ Βενιάφσκη ή *Ρωσσική  ’Απόκρεω;», 
μία διασκευή τοΰ ίδίου Φλόριξελ. τοΰ Valse Σοπέν .77, 
άνεδείχθη δέ υπέροχο; είς τήν δυσχερεστάτην έκτέλεσιν 
τοΰ lioi des Aulnes τοΰ Schubert κατά διασκευήν τοΰ 
Ernst. Ή καταπληκτική ευχέρεια, ή αύτοπεποίθησι ς 
μέ τήν όποιαν παίξει, προεκάλεσαν τόν θαυμασμόν.

*

Ό Φλόριξελ. έπαιξε δύο ίδικάς του Ρουμανικά; συν
θέσεις, θελκτικωτάτας, αϊτινες τόσον έγοήτευσαν τήν 
βασίλισσαν Ελισάβετ, ώστε νά στιχουργήση έπ' αύτών. 
Οϊονεΐ ώί αποχαιρετισμόν έδωσε συναυλίαν ιστορικήν 
είς τά χρονικά παρ’ ημίν τής μουσικής. ’ Εξετέλεσε καί 
τά 24 καπρίς τοΰ Παγανίνι, τουτέστι τάς δυσκολωτε- 
ρας, άλλά καί συγχρόνως τά; ώραιοτέρας συνθέσεις, αΐ- 
τινες έγράφηοάν ποτέ διά βιολίον.

Άπό τής έποχής τοΰ μεγάλου Βιλέλμυ οϋδεϊ; έξετέ- 
λ.εσε δημοσία καΐ τάς 2-4 αύτά; ύπερόχου τέχνη; καΐ 
ίλιγγιώδου; δυσκολία; συνθέσει; εί; μίαν συναυλίαν. Ό 
Φλόριξελ. υπήρξε μοναδικό; καί εί; τήν έκτέλεσιν αύτήν.

¥

Είς τό θέατρον τών Φ.λοδραματικών έν Μιλάνο) έ
παίχθη μονοπρακτον δραμάτων τοΰ Βαλέντες, ή «Μι
κρά νεκρά.» ΊΙ ύπόθεσις εΐνε ή έξής: Μία ούξυγο; 
απιστεί καί όταν αποθνήσκει ή μικρά κόρη τη; τήν 
κλαίουν ό νόμιμο; σύζυγο; καί ό έραστή; ό αληθή; πα
τήρ τη;. 'Η θλΐψι; τοΰ τελευταίου κινεί τήν προσοχήν 
τοΰ πρώτου, όστις μανθάνει τό φοβερόν μυστικόν τή; 
πατρότητο;. Ό έραστή; πρό τοΰ φερέτρου πίπτει είς 
τά; άγκάλα; τοΰ άνδρός δν ήπάτησε. Ό θάνατο; τού; 
συμφιλιώνει.

Εί; τ·> θέατρον »Μαντσίνι» έδόθη «Ή κωμωδία τής 
πανώλους» έργον τοΰ -1ουι5. Ρύζι. Παρ’ ίίλον τόν τρα
γικόν τίτλον, τό έργον είναι άοτειότατον. ΊΙ ύπόθεσις 
άπλουστάτη, άλλά τά έπεισόδια εύφυέστατα.

χθε 
καί

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Τήν 25 Μαρτίου ίγίνοντο τά εγκαίνια τής έν Ά(ΐή- 

νχ^ς ίορυΟείσγ,ς Ιταλικής αρχαιολογικής σχολής, πα
ρουσία τοϋ Βασιλέως. Ώαίλησεν ό πρίσβιυτής τής 
’Ιταλίας [ΐαρκήτιος Ριμπαρμιπέλλα,όστι: φιλολογεί μετ’ 
επιτυχίας.'Ο λόγος του οιεκρίθη οιά τήν καινοτομίαν 
τής γνώμη; του κατά τοϋ αναλυτικόν συστήματος, δπερ 
κυριαρχεί. «Τόστενώς καθ’υπερβολήν είοικεύ-ιν—είπε 
—ζατέστησεν άμορφα θραύσματα μέγα μέρος τοΰ συνα- 

ντος ύλικοϋ, έμείωσε τό αίσθημα τής ταςινομήσεως 
ενίοτε άπωλέσαμεν, ώς έκ τής επιμονής τής ανα

τομία; τών μελών, κα! αύτήν τήν οψιν του συνόλου. 
Άνυψώσαμεν όρη σοφία;, χωρΐ; όμως ούο-ίς νά τολμά 
νά τα άναβή, έάν δέν έτυχεν ιδιαιτέρας μυήσεως. Ή 
άναλυσι; απειλεί νά μεταοζλη τήν έπιστήμην εις φέ- 
ουοον. Κινδυνεύομ-ν νά αποζτήσωμ-ν ναού; βρίθοντας 
ιερέων, άλλ' έρημου; πιστών».’Γπέδειςε τήν ανάγκην 
της ταςινομήσεως, καί τής λαϊκεύσεως τοΰ αισθητι
κού καί κοινωνικού νοήματος τών μνημείων. Ώμίλη- 
σαν κατόπιν ό 'Υπουργό; τής Παιδεία; κ. Π.χναγιωτό- 
πουλος διά λίαν φιλοφρόνων διά τήν ’Ιταλικήν αρχαιο
λογίαν φράσεων, ό κ. Δαϊρπεφλδ, πρύτανι; τών έν Έλ- 
λαόι ξένων άρχ. σχολών, ό διευθυντής τής 'Ιταλική; 
σχολή; κ Περνιέ, όστις έπλεξε τό εγκώμιο τοΰ 
πρώτου συλλαόόντε; τήν ιδέαν τή; ιδρό(εως τής σχο
λή; κ. Χάλμπιχερ, ευρισκομένου ήδη έν Κρήτη.

Σκοπός τής σχολής κυρίως εΐνε ή διαφώτισες τών 
επιδράσεων άς έοχεν ό Ελληνικό; και Ανατολικός πο
λιτισμός έπί τή; ’ιταλικής Χερσονήσου άπό άρχαιοτά- 
των χρόνων, Οά συνδράμη δέ καί τάς ςρ-ύνα; τών Ίτα- 
ζών αρχαιολόγων επί τών Έλλην. μνημείων διά τής 
δημοσιεύσεως τών πορισμάτων τ<ών μελετών αύτών.

Ό διευθυ-.τής κ. ΙΙερνι'ε είνε έκ τιών πρωτοστατη- 
σάντων εις τάς άνχσκ.φχς τής Φαιστού έν Κρήτη

¥

ΙΙρξα-.το ύπό τής 'Αγγλική; σχολή; χνχσκαφχι προ
ϊστορικών συνοικισμών εΐ; τό χωρίον Τσαγκλή τοΰ 
Βολου.

— Υπό τή; Γαλλ. σχολής έπανελήφθησαν αί άνα- 
σκαφαί τής Ί'εγέας.

— Λφικετο επί κεφαλή; Γερμανική; αποστολή; ό 
διακεκριμμένος Γερμανό; άρ/αιολόγος Χ.λερ φόν Γζέ- 
τριγκεν, ό ένεργήσας τά; έ · Θχρα άνασκαφχς. Ό φόν 
Γκέτριγκεν θά περιέλθη τήν ’Αρκαδίαν πρό; χνευρεσιν 
καί άνάγνωσιν άρχα ων Έλλ. επιγραφών.

— Εί; τήν οδόν Δεληγεώργη έν Άθήναις εϋρέθη 
νεκρική στήλη πολλής αξίας.

*
Έν τή δημοσία συνεδρία τής ’Ακαδημίας τών Έπι 

στημών τοΰ Μονάχου τή; 17 Μαρτίου ν.), άνεγνώσθη 
ή εκθεσις τοΰ κ. Νίκου Α. Βέη περί τών έν Μετέω
ροι- παλαιογραφικών ερευνών του καί τών έκεϊ ευρη
μάτων του.Ή 'Ακαδημία άπεφάοισεν,εΐσηγήσειτ·,ΰ Βι- 
λαμόοιτς, όπως άναγράύη ώρισμένον ποσόν έκ τοΰ 
κληροδοτήματος Θεριανοϋ πρός έξαζολούθησιν τών πα
λαιογραφικών έρευνών του έν Μακεδονία κα1. Θράκη.

¥
Εί; την Γάζην ανεκαλόφθη έντός αμπέλου μαρμά

ρινος σαρκοφάγος καί έντός αύτοΰ μούμια αδαμαντο
ποίκιλτο/ χρυσήν στεφάνην.

Τό εύρημα .λέγεται άνεκτίμητον, αναβιβαζόμενη; 
τής εμπορική; μόνον αξίας τών κοσμημάτων εις ήμισυ 
έκατομμϋριον λιρών.

★

ΊΙ ’Αρχαιολογική 'Εταιρεία έπανέλαβε τάς εργασίας 
τη; έν ’Ερέτρια, πέριξ τοΰ ναού τοΰ Δαφνηφόρου’Απόλ
λωνος. Τά; έογασία; θά έξακολουθήση ή 'Εταιρεία μέ
χρι τής πρώτη; Ιουλίου.

*

Το ΙΙανεπιστήμιον τής Χάγης ετοιμάζεται νά έορ- 
τάση τήν ΟΟετηρίδα τοΰ διασήμου αρχαιολόγου έκ τών 
ένθερμοτέρων δέ φιλελλήνων, Ρόμπερτ. Τό ’Εθνικόν 
Πανεπιστήμιο·/ έψήφισε 500 δραχμάς ώς εισφοράν του 
πρό; τόν σκοπόν αύτόν.

¥

Έν τή τελευτά α συναυλία τής ένταΰθα 'Αμερικανι
κής αρχαιολογικής σχολής ό γραμματεΰς αύτής κ. 
Elderkin άνεκοίνωσε τά μάλιστα αξίαν λόγου συμβο
λήν εί; τήν άρχιτεκτονικήν τή; Πινακοθήκη; τών 
Προπυλαίων. Πρό έτών είχε παρατηρηθή οτι ,έν τή 
Πινακοθήκη ή θύρα καΐ τά παράθυρα δέν κεϊνται συμ- 
μετρικώς πρό; τό ολον, άλλ’ οΰδεμία τούτου έξήγησις 
είχε δοθή. Διά μακρών περί τούτων καί τών σχετι
κών ζητημάτων μελετών ό κ. Elderkin ήχθη εις τε
λείαν τούτου ερμηνείαν, οτι δηλαδή τά παράθυρα καί 
ή θύρα εΐσίν άσυμμέτρω; κατεσκευασμένα δι’ οπτικόν 
λόγον. Διότι διά τή: υποτιθέμενης άνευ ούδενός λόγου 
άρχαία; ανόδου όλω; άσύμμετρος παρίσταται ή πράσο- 
Φις τοΰ οικοδομήματος, ένώ ανερχομενου τοΰ έπισκέ- 
πτου καθ' ώρισμένη·. διεύθυνσιν άπό τών προπόδων τοϋ 
ναού τή; Νίκης άχρις έναντι τοΰ κεντρικού μέρους 
τών Προπυλαίων ή τε θύρα καί τά παράθυρα διαρκώς 
διαφαίνονται μεταξύ τών κιόνων, ουτω δέ ού μόνον 
έξηγείται ό λόγος δι' ον ό άρχιτέκτων πρός οπτικήν 
συμμετρίαν κατέουγεν είς τεχνικήν άσυμμετρίαν, άλλά 
καί άνακαλύπτεται ή πραγματική διεύθυνσις τή; ανό
δου πρός τά Προπύλαια έπι έδάοους προσοορωτάτου 
πρό; τοΰτο.

Έπικουρικώ; πρός τήν θεωρίαν ταύτην περί τής 
διευθύνσεω; τή; ανόδου προσέρχεται ό προσανατολι
σμός τοΰ βάθρου καί τοΰ άνδριάντος τοΰ Άγρίππα, 
διότι άκριβώ; κατά τήν καμπήν τή; ουτω κατευθυνο- 
μένης άνόδου όρά-αι και μόνον ούτως ό ανδριάς έν τε- 
λε α κατατομή καΐ μόνον διά τή; ανόδου ταύτης κα- 
τορθοΰται ή άχάγνωσις έπιγραφής, ήτις βεβαίως έχα- 
ράχθη οπω; άναγιγνώσκηται, έπιγραφής κεχαραγμένης 
εί; τήν δυτικήν πλευράν τοΰ βάθρου.

Ε’ίτα δι' ισχυρών έπιχειρημάτων ό κ. Elderkin 
ύπ-στήριξεν οτι τό άντίστοιχον τή Πινακοθήκη μέρος 
τής Δ. πλευράς είχεν έν τω άρχικώ σχεδίω κατασκευά
σει πανομοιότατον πρός τήν Πινακοθήκην ού;ω καί 
έν ώρισμένω κεντρίζω σημείω τή; ανόδου άπαν τό οι
κοδόμα μα τών Προπυλαίων μετά, τόιν πτερύγων θά 
ήτο ουτω κάτοπτρου τώ άνερχομενω, ώστε οΰτος νά 
συλλαμβάνη αμέσως τήν ενότητα τοϋ όλου.

¥

Έν τή Αύστριαζή ’Αρχαιολογική Σχολή δ άνασκα- 
φεύ; τοΰ Κεραμεικοΰ καθηγητής Α. Μπρύκνερ θά (ομί
λησε περί μιας ’Αθηναϊκή; ζωφόρου τοϋ Θησείου έν 
Β-ρολίνω καΐ Βιέννη, ό δέ κ, Α. φόν ΙΙρεμερστάϊν διά 
τού; Κλεοβιν καΐ Βίτωνα.

¥

Αί ύπό τήν έποπτείαν τοΰ διευθυντοΰ τής Γερμα
νικής άρχαιολογικής Σχολή; ένεργούμεναι άνασκαφαί 
έν Τύρινθι έπανελήφθησαν. Αί έργασίαι γίνονται περί 
τον χώρον τής Άκροπόλεως καΐ περί τόν γυναικωνίτην 
τοϋ Μυκηναϊκού μεγάρου.

ΊΙ αύτή άποστολή θά ένεργήση κατόπιν άνασκα· 
φά; εις Κακόβατον τή; Τρ·.φυλίας.'Ο κ. Δαίρπφελδ θά 
έργαοθή έκεϊ πρός ύποστήριξιν τή; θεωρία; του διά τήν 
ομηρικήν Πόλον.

¥

Τών άρχαιολογικών έργασιών θά έποπτεύη δυνάμει 
τοΰ νέου νόμου έννεαμελές Συμβούλιο·/, οπερ θά γνω- 
ματεύη περί πάσης άρχαιολογικής εργασίας. Ιδρύεται 
έπιαης καί ειδικόν 'Αρχαιολογικόν ταμεϊον. Πόροι 
του θά εΐνε τό έκ τοΰ Λαχείου ποσόν. τό έκ τής είσ- 
πράξεω; τών εκμαγείων καΐ αί τυχόν δωρεαί. Έκ τοΰ48



ftccOu Οά άποοίδωνται 30 χιλιάδες ®Ρ·Ζ· *α·' Ετο; 5’·’ 
τήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρείαν διά τά δημοσιεύματα.

Καταργεϊται ταυτοχρόνως καί ή δΓ εισιτηρίων εί
σοδος εΐς τά μουσεία.

‘Ορίζονται 7 άρχαιολογικαί περιφίρειαι, έ-άστης τών 
όποιων θά έποπτεύη είς έφορος.

φ $NEfll ΕΚΔΟΣΕΙΣ
*11 εκδοτική τέχνη παρ’ ήμΐν νηπιάζει ακόμη. Συγ

γραφείς και έκοόται δέν έχουν ακόμη έννοήση πόσον 
επιβάλλει είς τήν κοινήν έκτίμησιν τό βιβλίον ή μορ- 
οή. Πολλάκις βιβλία έγζλείοντα πολυτίμους σκέψεις 
παρέρχονται απαρατήρητα διά τήν πε-.ιχρότητα τής 
τυπογραφικής περιβολής. Βιβλίον φιλόκαλου, σύμφω
νον πρός τάς νεωτέρας αξιώσεις τής βιβλιεκδοτικής τέ
χνης, ερχόμενον άπό τόπον ένθα ή πολεμική κραυγή 
έπί δεκαετηρίδας παρημποδισε τήν άνάπτυξιν τών κα
λών τεχνών, αί όποΐαι έν ειρήνη θάλλουσι, είνε φαι
νόμενο?. Καί τήν εύάρεστον αυτήν έκπληξιν προζαλεί 
έν πολυτελές β.βλίον, έκδοθέν έν ΊΙρακλείω. ή «Κρη
τική στοά». Πρόκειται περί ημερολογίου, άλλ' ό 
προοδευτικός διευθυντής κ. 1. Μουρέλλος, φρονι'μως 
άπέο γε τί,νλέξιν Ημερολόγιου. Κα1 αφού ένεωτέρισεν 
είς τόν τίτλον, επόμενον ήτο νά φανή ριζοσπαστικότε
ρος—διά να μεταχειριστώ τήν λέξιν τοϋ συρμού—είς 
τήν εκλογήν τής ύλης. ΊΙ εκλογή, ή προσεκτική, ή 
ανεπηρέαστος, είνε έκ τών δυσκολωτάτων, όσω έξ ε
τέρου ή φιλοδοξία τών «λογιών νέων» απεριόριστος.

Ό εκοότης τής «Κρητικής στοάς»—ό όποιος γρά
φει ποιήματα, οράματα καί όμως ιύοέ γραμμήν ό ίδιος 
χαοάσσει έν τή έπετηρίοι του— είνε ζαινοτιμος. 'Εν
νοεί νά παράσχη εις τους συνδρομητής του σοβαρά έρ
γα, μελετάς αί όποΐαι νά έχουν ενδιαφέρον καί νά 
προσθέτουν κάτι νέον, και πρός τοΰτο συνεκέντρωσε 
καί έκ τών παλαιών καί έκ τών νεωτέρων τους ουνα- 
μένους νά αρθούν υπέρ τό σύτηθες επίπεδον. Είς τοΰτο, 
ώς καί είς τήν εκτάκτως καλαίσθητον διάταςιν τής 
ύλης ό έκδοτης παρέχει εαυτόν ζηλευτόν ύποοειγμα 
είς τους παρ' ήμΐν ημερολογιακούς έκδότας.

Ό πολυτελής τόμος, δστις κοσμείται καί από καλ
λιτεχνικές εικόνας, περιέχει άρθρα, ποιήσεις, μελέιας, 
διηγήματα τών κ. κ. Σ. Δε-Βιάζη, Κ. Παλαμα, I. 
Ν. καί Γ. Χατζιδάκι, Λ. Ζώη, Μ. Σίγουρου, Πέ
τρου καί Πετρούλας Ψηλορείτη, Γ. Περγιαλίτου, Σ. 
Μαρτζώκη, Δ. Καλογεροπούλου, Σ. Ξανθουδίδου, Σι- 
βύλλης κλπ.ΊΙ «Κρητική Στοά», ήν θερμότατα συνι- 
στώμεν, πωλείται είς τά γραφεία μας άντΐ 3 δραχμών.

¥
•Παρά τήν εστίαν». Ό κ. Δουζίνας, φίλτατος 

συνεργάτης τής «Πινακοθήκης», οεςιώτατος μεταφρα
στής διηγημάτων καί καλλιτεχνικών μελετών έξέδω- 
κεν έν Χαλκίδι τομίδιον διηγημάτων κατά μετάφρα- 
σιν κα! πρωτοτύπων. Τά πρώτα φανερώνουν μίαν προ
σοχήν είς τήν εκλογήν, τά δε δεύτερα,χαρίσματα ηθο
γραφικής άφηγηματικότητος, Τά διηγήματα τοΰ κ. 
Δουζίνα, έχουν γραοή προ ετών, καί ένεκα τούτου 
είνε γραμμένα είς καθαρόν ... καθαρεύουσαν, ενώ είς 
τό διήγημα απαιτείται ύφος, οϋχΐ δημοσιογραφικόν, 
άλλ’ άπλοΰν, προσαρμοζόμενον πρός τό αίσθημα. Έξ 
έναντίας είς την έν τέλει αρχαϊκής ύποθέσεως μυθολο
γικήν εικόνα τό γλωσσικόν τοΰτο ΰοος είνε ανεκτόν. 
Έκ τών διηγημάτων του υπερέχει τό τιτλοφορούμενου 
«'Ενός κακοΰ δοθέντος...» Είς τό α'. μέρος περιγρά- 
φεται μέ πάσαν λεπτομέρειαν εις επαρχιακός γάμος, 
δστις τελειώνει—έπ; τό ελληνικότερου—με τον οόνον 
έξ απροσεξίας τοΰ γαμβρού. ΊΙ χήρα έρχεται είς Ά
δήνας, συνοδεύουσα τόν έπαιτοϋντα πατέρα της — καί 
ως συνήθως—παραστρατεί καί ανέρχεται είς τήν σκη
νήν. Τήν ερωτεύεται ό φροντιστής, δστις αποκαλύ
πτεται δτι είνε αδελφός της. Μέ πολλήν περιγραφικήν 
δύναμιν εκτυλίσσεται ή δραματική αυτή σκηνή.

Συγκινητικά είνε τά δύο διηγήματα «Χριστούγεννα» 
είς τό όποιον άντιθέτως πρός τήν «Λιτανείαν» τοΰ 
Χάϊνε διά τής προσευχής τής μητρός άναρρωνύει τό α
σθενούν τέκνου καί ή «Δυστυχισμένη Μητέρα», ήτις 
αναζητεί τόν κληρωτόν έν τώ στρατώ υιόν της, οστις 
εχει ήδη άποθάνη. Ενδιαφέρουσα είνε ή διήγησις τής 
προφητείας μιας Άθιγγανίδος ήτις έπέδρασε μοιραίως 
έπί ενός έρωτος, οστις τερματίζεται διά διπλού θανά
του. Ό κ. Δουζίνας άπησχολημένος είς τήν τραπεζι
τικήν εργασίαν, παρέργως μόνον γράφει, ένώ ηδύνατο 
νά είνε έκ τών ίκανωτέρων λογογράφων. Τιμή τών 
διηγημάτων δρ. 2. Αντίτυπα πωλοΰνται ίςαιρετικώς 
διά τους συνδρομητας μας είς τό ήμισυ τής τιμής.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Κρανιστής.— Μηνιαίου περιοδικόν τοΰ έν Σμύρνη 
Έλληνογερμανικοΰ Λυκείου Κ. Γιανίκη. Άριθ. I. 
Έκ τών περιεχομένων: Κλεάνθης ό Άσσιος. — Αί 
σχολά! τής Μιλήτου. — ΊΙ έπαγγελματική έκπαίδευσις 
έν Γερμανία. — Κάλαμις, διήγημα. — Ό ραβδισμός 
είς τά σχολεία.—Βοναπάρτης (ποίημα Λαμαρτίνου),

*
Διεθνές Αρχαιολογικόν καί Χομισματολογι- 

κόν περιοδικόν. Διευθυντής I. ΣύορώνΟς. Είς τό 
τελευταίου τείχος ό πρωθυπουργός κ. Δραγσύμης δη
μοσιεύει μελέτην ερμηνευτικήν τής «Κλαιούσης ’Α
θήνας» (τοΰ γνωστού άναγλύοου τής Άκροπόλεως,) 
τής έμπ-ηγνυούσης τό δόρυ παρά τήν ρίζαν στήλης 
τάφου καί φαινομένης ώς νά άναγιυώσκ.η έπιγραφήν. 
Έχαρακτηρίσθη υπό πολλών ή θεά ώς λυπημένη. Ό 
κ. Δραγούμης έκ τίνος χωρίου τοΰ Άρποκρατίωνος 
όρμηΟείς άποδεικνύει ότι έκ παναρχαίου εθίμου τών 
τρισγερόντων μύθων, δι’ ου οί οικείοι τοΰ βιαίως φο- 
νευομένου ένεπήγνυον τό δόρυ έπί τοΰ τάφου του νεκρού, 
έςηγείται ή στάσις τή; Άδήνας.ώς και ότι εδρέϋη παρά 
τόν ναόν τής ’Αθήνας, προ τοΰ όποίου έγίνοντο αί περί 
τών φόνων δια? λαγαί.

¥
Φιλολογική ΈπιΟεώρησις.—’Εβδομαδιαίο» Έλ· 

ληνογαλλικόν περιοδικόν, έν Κων,πόλεΙ έκδιδόμενον 
(’Q/.τασέλιδον, τρίστηλου). Διευθυντής Ν. Βαόέας. 
Σκοπός, κατά την προτασσομένηυ δήλωσιν τής διευ- 
θύνσεως, τοΰ περιοδικού είνε νά οημοσιεύγ, «γραμμάς 
διερμηνευούσας ό'ν-ιρα ψυχής».

¥
«Κοινωνισμάς».— "Οργάνου τών νεοϊδεατών. Έν 

Αθήναις. ΙΙύρρος Γιανόπουλος, Άνδρ. Μάρκιλ- 
λος. Ό «Κοινωνισμός», κήρυξ τής κοινής άναγνω- 
ρίσεως τών ίσων δικαιωμάτων τοΰ 'Ανθρώπου, φι
λοδοξεί νά έξυψώσή τό φρόνημα τών εργατικών τάξεων 
οιά τών κοινωνιστικών διδαγμάτων.

*
Λ'έον Πνεύμα.— Μηνιαίου φιλολογικόν περιοδικόν 

έκδιδόμενον έν Κωνιπολει. Περιεχόμενα: Διάσημος 
Άγγλίς έν Κων'πόλει, ύπό Σ. δέ Βιάζη.— 'Ωροσκό
πων (ποίημα) Φρ. Κόπε, ύπό Μαρ. Παπαρίστείδου.— 
Άνοιξις, ύπό Τυμφργ,στοϋ.—Άπό τά πανηγύρια τής 
ζωής, ύπό Ε. Τζελεποοήμου. — Γράμματα άπό τάς Α
θήνας, ύπό Δ. I. Καλογ ροπούλου.— Άπό τήν ερημιά 
μου, ύπό Σιβύλλης.—Οί σκύλοι τής πολεως, ύπό Ν. 
Βασιλεισοου.— Μυθιστόρημα, διηγήματα, ποιήματα. 
Σημειώσεις τοΰ μηνάς κλπ. Εικόνες καλλιτεχνικά! καί 
έπίκαιροι. (Συνδρομή διά τό εξωτερικόν ορ. χρ. 15).

¥
• Mercure de France». Τεύχος 1ft Μαρτίου. Δη

μοσιεύεται μελέτη εκτενής ύπό τοΰ κ. Marcel Con
lon ύπό τόν τίτλον «Ε’ΓηίΙο de Jean Moreas»·

¥
«Μηνιαία εικονογραφημένη Άτλαντίς». ΊΙ 

«Άτλαντίς» τής Ν. ' Γόρκης ήρξατο έκδίδουσα μη
νιαίου περιοδικόν πολυτελές, μέ άφθονους εικόνας κα! 
φιλολογικήν ύλην.

Έν ’Αθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα 'Οδός ’Λριστείδου 1.


