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"Ιούλιος l'evip.
'Ο Τουαίν ώς άνθρωπος. 
Χαραυγή, νπό Συβίλλης.
Οί κύαμοι τών ονείρων, ί·πό Β. ΚοντΟπούλον.
‘Αμυγδαλιά, ποίηοις 1’ύζας Ίωάννου.
Είς 'έρωτα, ' Ανακρέοντος. Παράφρασι; Κλ. Δίπλιι.
Ό ΙΙαρισινύς τύπος.
Μ π ετύβεν, νπο Άγγ. Παναγεωτώτου.
Ή άρπαγή τής πανώρηας Δάφνης, ύπο X. Χριΐ(5τθ6(ΐδί?.η. 
Καλλιτεχνικά χρονικά.
Ιΐρύωροι ίδιοφνϊαι.
ΊΙ ξυλογλυφία έν Ζακύνΰω (βννέχεια) ν.ιϋ Λ. Ζώυ.
ΊΙ καππαρ’ά, ΰκο Μ. Ιΐαπαρκϊτείδον.
II οικίλη σελίς.— Γράμματα καί τέχναι.
Λ. "Οφμαν.—£. Λάγγερλοφ.—L. Anil res.
ΊΙ μουσική τής φρουράς. 
Μειδιάματα. — Σκέψεις.

ΕΙΚΟΝΕΣ
Ρωμαία δέσποινα, ύπό F. Lippiscb.
Άπό τήν εργασίαν νπό Σοψ. ΛαΟΚαρίδου. 
Τό ξύπνημα τής φύσεως. υπό Γ. Μπλόϋμλερ.
Λ· "Οφμαν.— ΊΙ κ. Μπαρτέ ώς « Αντιγόνη.» — Σέλμα Λάγγερλοφ. 
‘Ανάγνωσες.—Προσωπογραφία, ύπό Θαλείας Καραδία. 
llosinka, υπό J. Simpson. — Μπετόβεν, ύπό Θ. Θωμοπούλου. 
Δυσδαιμύνα,ύπό Ιί. Marx.—Μνημεΐον ‘ΛΟηνογένους,ύπό II. Ρούμπου. 
Άνοιξες, ύπό Ε. Seme lionsky.
Χωρική κηδεία φωτογρ. Boissonnas. 
Ε. Colon» a. —Ρ. Arriola.
Οί Σαντεκλέρ είς τά θερινά κέντρα.
ΊΙ ήμέρα τής ύποδοχής, γελοιογραφίαι L. Λ 11 ll res. 
ΊΙ μουσική τής φρουράς ’Αθηνών.— Σπ. Καίσαρης. 
Ελισάβετ Χέλμη.
ΊΙ κύρη τού Άντίου.
ΊΙ Αθηναϊκή μανδολινάτα.
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ έτησΐα προπληρωτέα

Έν Έλλάδι δρ. . . . 12
Έν τή αλλοδαπή φρ. . 12 
Εξάμηνο; φρ. ... 6

"Κχαστον τεΰχ<»ς πμάεαε 1 δραχμής.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Παρά τό χωριον Σίββα Πυργιωτίσσης, πλησίον τής 

Φαιστού, ό κ. DesailCtis άνέσκαψε τάφον πρωτομι
νωικόν, οστις είχε·/ ανοιχθή καί πρότερον. Ευρέθησαν 
έν τούτοι; έκεί δέκα μικρά λίθινα δοχεία, δύο σφραγί
δες έξ οστού ελέφαντας καί μία λίθινη, έξ μικρά χάλ
κινα μαχαίρια, εις μικρό; πίθος καί θραύσματα άγγείων.

— Ό κ. Seager καί ή Δνΐς Hall, ένεργούντες άνα- 
σκαφάς είς τήν θέσιν «Βρόκαστρο» παρά τό Καλό—χω
ριό Μεραμβέλλου τή; Κρήτη; άνεκάλυΊ/αν ΰστερωμι- 
νωικόν συνοικισμόν.

— Ό κ. Έβανς είς τήν Κνωσσόν πρό; Δυσμάς τών 
άνακτόρων είς «Μετόχι Μπουγάδι» εύρήκεν έπιτύμβιον 
στήλην μαρμάρινη·/ Μακεδονικών -χρόνων, εχουσαν ανά
γλυφου παριστανον ιππέα καϊ πρό αυτού άνδρα δεξιού- 
μενον αυτόν. Τό άνάγλυφον ήτο χρωματισμένο·/ διά 
ροδόχρου χρώματος, οπερ σώζετα. έν μέρει άκόμη.

Εί; την θέσιν «Σώπατα» πρό; άνατολάς τής πόλεω; 
Ηρακλείου, ό αυτός άρχαιολόγος άνεκάλυψε περί τούς 
δέκα τάφους ΰστερομινωική; εποχής, πάντες όμως εΐ- 
χον συληθή καί διά τούτο τά ευρήματα ήσαν έλάχιστα. 
Ευρέθησαν εν αύτοίς ιίς χρυσούς δακτύλιος, έπί τή; 
σφενοόνης τοΰ όποιου είοιν έγγεγλυμμένοι δύο άνδρε; 
χαιρετώμενοι διά χειραψία;, δυο γαλόπετρες, είς χαλ
κού; πέλεκυς αναθηματικό;, χάλκινη λεπί; ξίφους μέ 
ήλου; έχοντας τήν κεφαλήν επίχρυσο·/, δύο άγγεία 
πήλινα ακέραια καί πολλά τεμάχια.

— Ό έν ΊΙρακλείω τής Κρήτη; έφορος κ. ’Ιωσήφ 
Χατζηδάκη; άπήλθεν διά Μεσσαραν, πρό; συμπλή- 
ρωσιν τή; έν Γόρτυνι άνασκαφής τοΰ ιερού τή; Άρτέ- 
μιδος καί έπιθεώρησιν τών ύπό τής 'Ιταλικής άποστολή; 
ένεργουμένων άρχαιολογικών άνασκαφών είς Φαιστόν 
καί Άγια Τριάδα.

— Ό Διευθυντή; τής έν Ρώμη 'Αγγλικής ’Αρχαιο
λογικής Σχολή; κ. Άσμπιχ, άφίκετο εις Μάλταν πρός 
ενέργειαν άνασκαφών. Ό Γάλλος άρχαιολόγος κ. Ιω
σήφ Ρενάκ, θά ένεργήση άνασκαφάς εις τάς αρχαίας 
πόλεις Λατώ, Ίτανον καί Δρήρον.

¥

ΊΙρχισαν ύπό τής 'Αρχαιολογικής 'Εταιρεία; αί έρ- 
γασίαι τής αναστυλώσεως τών Προπυλαίων τή; Άκρο- 
πολεως, άπεφασίσθη δέ καί ή άνασκαφή τής Ρωμαϊκής 
λεγομένης 'Αγοράς παρά τό Ώρολόγιον τοΰ Κηρρήστου, 
ένθα δέν έγιναν άνασκαφαί άπό τού 1891.

*
Είς τό Κεραμειζόν ό άρχαιολόγος Μπρύκνερ ό άνα- 

καλυψας τό άληθές έπίπεοον τού αρχαίου νεχροταοείου, 

έξακολουθών τάς έρευνας τ'··>. εύρέθη κάτωθεν τοΰ ναΐ
σκου τής Άγιας Τριάδος προ τών έρειπίων άβατου ιερού 
τών Τριτοπατρέων, όπως άναφέρουσι ούο έπιγραφαΐ τής 
5 ης εκατονταετηρίδας έγκτιστοι είς τά θεμέλια.

Αί έργασίαι αυται οι' ών καθορίζεται σπουοαιότατον 
ζήτημα τή; τοπογραφίας τών αρχαίων Αθηνών : η 
διαδρομή τής Ίερας όδοΰ κατά μήκος τού άβατου, εξα
κολουθούν δραστηρίως, ένεγκοΰσαι ήδη εί; φώς καί πλεί- 
στας επιτύμβιους ενεπίγραφους πλάκα;, μίαν άνάγλυ 
φαν τοιαύτην καί πλείστα κεράμια κοσμήματα επιτύμ
βιων στηλών.

Τό άριστον όμως τών μαρμάρινων ευρημάτων είνε 
κορμός παιδιού φυσικού μεγέθους, δυστυχώς εστερνμέ
νος κεφαλής και άκρων, τοιαύτης όμως χάριτος καί 
άβρότητος περί τήν στάσιν, ώστε ό κ. Μπρύκνερ τό 
αποδίδει εις τήν σχολήν τού Λυσίππου.

Πλησίον τού μνημείου τού Δεξίλεω ανεκαλυφθη επί
σης αρχαία σήραγξ ΰψους άνθρωπίνου περίπου άναστή- 
ματος, ήτις εκτείνεται είς αρκετόν μήκος καί ήτις έχρη- 
σίμευε πιθανώς ώς μεγάλη υπόνομος τών άρχαίων 
’Αθηνών.

*
Ό έφορος ζ. Γ. Σωτηριάδης θά ένεργήση άνασκαφάς 

είς Σελασίαν τής Λακωνικής πρός διευκρίνησιν τής 
έποχής τού αρχαίου ορουρίου είς θέσιν Παληογουλά. 
'<> δέ κ. Σκιάς ήρξατο άνασκαφών έπί τής Άκροπο- 
λεω; άνωθεν τού σπηλαίου τοϋ ύπακραίου ’Απόλλωνος.

¥

Είς εν παλαιόν Νεκροταφείο·/ τοΰ Βορού), εύρέθη 
έντό; μεγαλοπρεπούς σαρκοφάγου μία μεγάλη φιάλη 
έμπεριέχουσα ύπολείμματα ρευστής ούσιας, ή όποια 
έξηκριβώθη ότι ήτο οίνος. Ό άνασκαοείς τάφο; χρο
νολογείται άπό τή; πρώτης μετά Χριστόν έζατονταε- 
τηρίδος, άρα ό οίνος αϋτό; είνε τό παλαιότερον Βορδω, 
άφοΰ μόλις τήν έποχήν έζείνην ήρχισεν έκεΐ ή καλ
λιέργεια τής αμπέλου.

¥

Αί έν Σπάρτη έπαναληφθείσαι ανασκαφαί ύπό τήν 
διεύθυνσιν τοΰ κ. Δώκινς ένηργήθησαν είς τόν ναόν τή; 
Όρθια; Άρτέμιδος καί εί; τά Καλύβια τής Σοχας.

Εί; τον ναόν τή; Όρθια; Άρτέμιδος εφέτος εύρέ- 
θησαν, έκτος άλλων καϊ δύο πλάκε; μέ έπιγραφάς, 
καλώς χαρακωμένα;, τών Ρωμαϊκών χρόνων τοΰ 2ου 
περίπου μ. X. αΐώνος. Αί πλάκε; αίται ήσαν έπί κιό
νων χρησιμευόντων ώ; βάθρα βωμονικών. Έκ τούτων 
ή μία περιέχει πολλούς διορισμούς,

Είς δέ τά Καλύβια Σοχας εύρέθη, ώ; άσφαλώς ύπο- 
τίθεται, ή θέσις τοϋ ίεροΰ τή; Δήμητρες, καθόσον έμ- 
φαίνεται καί έζ κεράμων τής στέγης μέ τήν επιγραφήν 
τή; Δήμητρος. Πλήν τούτου κα· μία πλάξ μέ κατε- 
στραμμένην τήν επιγραφήν τοϋ 1ου π. X. αΐώνος, καί 
πλήθος άγγείων άνευ γανώματος.

ΊΙδη ένεργούνται άνασκαφαί παρά τόν λεγόμενον 
τάφον τοΰ Λεωνίδα, πρός έξαζρίβωσιν τής γνώμης ότι 
ίσως έκεί ητο τό Κάρνειον.

¥

Είς τόν ιερόν τοϋ Άμφιάραω παρά τόν Ώρωπόν ήρ
ξαντο άνασκαφαί ύπό τοΰ έφορου κ. Λεονάρδου.

— Άπεφασίσθη ή άνασκαφή του έντό; τών Θηβών 
χώρου, ένθα τά ερείπια τοΰ Μηκυναϊκοΰ ανακτόρου.

Το παρόν τεύχος εκδίδεται «ΐιπλ.οΰν, ’Ιου
νίου καί ’Ιουλίου ταυτοχρόνους, ένεκα άπουοίας 
τοϋ ιΙιευΟυνιοϋ. Ίο προσεχές τεύχος Οά κύκλο- 

ipooijoi) περί τά τέλη ’Ιουλίου, Οά περιλαμβάνη 

δέ ώραιοτάιην χρωματιστήν φωτοτυπίαν.
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ΙΟΥΛΙΟΣ ΡΕΝΑΡ

ΕΤΑ πεντάμηνον όδυνη- 
ράν νόσον ές άρτηριοσκλη- 
ρώσεως άπέθζνεν έν ΙΙζρι- 
σίοις ό ’Ιούλιος Ρενάρ, εί; 
άπό τού; ολίγου; slyli- 
stes τής Γαλλική; φιλο
λογία;, θεωρούμενο; ώ;

διδάσκαλος έν τή αύτή γραμμή μετά τού Άνζ- 
τόλ Φράνς, τοΰ Μπζρρές καί τού Μωρεά;.

Ώ; συγγραφεύς, ό Ι’ενάρ ειχεν ιδίαν ατομικό
τητα. Δέν έμιμήθη άλλου;, δέν ήκολούθησε συρ
μού;, δέν άπέβλεψεν εί; την βιομηχανίαν η τό 
κέρδος. Ήτο καλλιτέχνη; τοΰ λόγου. Τό ύφος 
του ζωηρόν, σύντομον, διαυγές, εύλύγιστον, βοη- 
θούμενον πάντοτε άπό όξεϊαν παρατηρητικότητα, 

ώ; έάν ήτο ζωγράφος, 
ποοσθέση τι; ή νά άφαι- 
τοΰτο είνε ό μεγαλείτε-

7,70

?ο; ϊ

ενά έργα, έξέδωκε καί 
-ρακτον δραμάτων, την 
ταρεστάθη έπιτυχώς καί

’ό

Έδιδεν ώραία; εικόνας, 
Τίποτε δέν ήμποροΰσε νά

; εί; όσα έγραφε. Καί 
έπαινο; δι’ ένα συγγραφέα.

Έγεννήθη εί; τό Σζλόν πρό τεσσαράκοντα έξ 
έτών. Άλλ’ είχε τόσον πολύ ύποφέρει εί; τήν 
νεότητά του, ώστε έφζίνετο ότι ουδέποτε ύπήοςε 
νέο;. Ή πικρία ήτο άποτετυπωμένη έπί τών 
χειλέων του. Προσηλοΰντο εί; τήν φύσιν τόσον 
πολύ οί οφθαλμοί του, ώστε άπεγοητεύοντο βλε- 
ποντες τού; άνθρώπου;.

Νέος, ΰπηρέτησεν ώ; υπάλληλο; εΐ; τινζ απο
θήκην εμπορευμάτων. Λέγεται ότι έγραψε τού; 
πρώτου: στίχου; του πωλών άνθρακας.

Άφοΰ έδημοσίευσε ικανά έργα 
άριστούργημά του, μονόπ. 
«Κοκκινοτρίχα», ήτις π 
παρ’ ήμϊν, εύρε δ’ εύκαιρίαν δι’ αύτοΰ νά άνα- 
δειχθή ίξόχω; ή κ. 1............... ..r

"Εγραψε κζί τινας κωμωδίας, 
στησιν τοΰ χωρισμού», τόν «κ. Βερ”έ» 
σπη-ίσϊο ψωμί» κζί έσχάτως ήρε νέζν έπη 
μέ τήν «Θρησκόληπ' 
Ρενάρ δέν είνε κυρίως, 
ούτε άποκλειστικώ; κωμικά. Ό γελώ; 
βαθύτερα συγκίνησι; έναλλάσσονται έν τή 
ξει τοΰ μύθου, ή δέ πλοκή ούδέποτε είνε 
σμένη, άλλά φυσική καί απλή.

’Εκτός τών θεατρικών έργων, ό Ι’ενάρ 
διηγήματα, πεζά ποιήματα, μύθου; κζί 
σεις. Εί; όλα αύτά τ: 
λάτρη;.Τά ώραιό

Άφοΰ έδημοσίευσε 
TuU, [Λ 

«Κοκκινοτρίχα», ·" — 
’ ε δ 

ή κ. Κυβέλη Άδριζνοΰ.
ινα: κωμωδίας, τήν «Ευχζρί- 

οΰ χιορισμοΰ», τόν «κ. Βερ”έ», «Τό 
υχίαν 

ον». Τά θεατρικά έργα τοΰ 
ούτε κζθαρώ; δραματικά, 

καί ή 
έςελί- 
βΐβια-

έ'γοζύ: 
στοιή- 

ά έργα άναδείκνυται φυσιο- 
:οα έκ τούτων είνε χί «Φυσιζζί 
*ίστορίαι», τά «Βουκολικά», οί «Φίλιπποι», τό* ’

«Κυνήγι».
Διά τόν ήκιστα φιλόδοξου καί έλάχιστα αύτο- 

φημιστήν Ρενάρ δικαίως έλέχθη ότι γραφών δέν 
ειχεν άνάγκην αύτοκινήτου, ούτε προέβλεπε μετά 
τήν εκατοστήν παράστζσιν τήν Ακαδημίαν.

Πρό δύο έτών, μετά τήν είσοδόν του εί; τήν 
Ακαδημίαν τών άδελφών Γκονκούρ (1907),έδη
μοσίευσε τήν «Ι’αγκότ» καί τό τελευταϊον φθι- 
νόπωρον παρεστάθη εί; τό Odeoil ή «Θρησκό
ληπτο;», έν ή ώμολόγει ό μέγα: αυτό; σιωπηλό; 
τήν οδύνην του, δίδων ούτω εί; τήν δημοσιότητα 
οίονεί τήν διαθήκην του.

Ό Ρενάρ—κατά τον βιογράφον του Ζινιοΰ— 
ήτο το τελειότερου πρότυπον τοΰ άνθρώπου τών 
γραμμάτων, τό όποιον δυνάμεθα νά θαυμάσωμεν 
άπό τή; έποχή; τού Άλφρέδου δέ Βινύ. ΊΙ ζωή 
του ήτο πρότυπον χρηστότητος' τήν είχε ρυθμί
σει μετ' αύστηρά; άποφζσιστικότητο:. Άπό τών 
πρώτων άπζρχών του, ήτο ώ; ό «αμπελουργό; εν 
τή άμπέλω του», άπέχων τόσον άπό τήν έπί- 
σημον άπάθειζν τών άπομάχων τοΰ Παρνασσού, 
όσον καί άπό τήν πολεμικωτάτην άρμην τών ιπ
ποτών τοΰ συμβολισμού. Κατεφρόνει τού; πα
λαιού; θρύλου; καί έδισταζε νά έκφράση τ’ ατο
μικά του αισθήματα. Πζρίστατο εί; τήν ζωήν. 
Ιίαρετηρ-ι. Μακρόθεν ήδύνατό τι; νά τόν έκλά- 
βη ώ; στυλωμένον έν τώ κλζσικώ άγρώ δίκην φο- 
βήτρου τών νεζρών λάλων, οί οποίοι Οεωροΰσιν 
έζυτού; συνετούς, ευθύ; ώ; άπατηθώσιν άπό τήν 
έρωμένην των. ’Εγγύτερον, άντελαμβάνετό τι; 
ότι οί πόδε: του, ήταν έμπεπηγμένοι εΐ; το έ
δαφος όμοιοι μέ τάς ρίζας τών ύψηλών δένδρων, 
τά όποια ήταν «ή αληθινή του οικογένεια.», τά 
όποια τοΰ είχαν ένδείξει τί πρέπει κανείς νά 
ήξεύρη.

«Ήξεύρω ήδη να παρατηρώ τά σύννεφα ποΰ 
περνούν.—Ήξεύρω έπίσης νά μένω άκίνητος. 
— Κζί ήξεύρω σχεδόν νά σιωπώ».
"Ολη ή τέχνη του εύρηται εί; τά; όλίγας αυ

τά; γραμμάς. Ήτο ποιητής, άλλ’ «ήξευρε σχε
δόν νά σιωπά».

Πριν άσθενήση, ειχεν ύποσχεθή νά κάμη έξ 
διαλέξει; περί τοΰ Ρεαλιστικού θεάτρου. Άλλ’ 
έκτοτε δέν έξήλθε τοΰ οίκου του. Κατά τό διά- 
στημα τής άσθενείας του έκάλει τούς φίλου; του 
δι’ έπιστολών. Αί επισκέψεις τόν άνεκούφιζον, 
όταν όμως αύται έλειπον, ήτένιζε μετά σιωπηλή: 
καρτερίας τόν θάνατον.Έν τή σιγή έ κείνη ύπήρχε 
τό μεγαλείον τή; ψυχή; του.

"Οταν ή σκιά τοΰ θανάτου ήπλώθη έπί τοΰ 
μεγάλου καμπύλου μετώπου του, άπεκοιμήθη 
οίονεί έν ρέμβη, άπαριθμών τάς εικόνας, άς έν 
τή ζωή περιέγραψε μέ τόσην θελκτικότητα.

Ο ΤΟΤΑΙΝ S2X ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ό Μάρκ Τουαίν δέν ήτο μόνον ενθυμογράφος.ΊΙιο 
εύθυμος γενικώς εί; τήν ζωήν του καί είχε καιαδικα- 
οθή άπό τού,- συγχρόνους του νά μή είνε ποτέ σοβαρό;. 
Ακριβώς δέ ιιπετέλει κρυφόν παράπονον τοΰ Μάρκ 
Τουαίν τό οτι τά κοινόν δέν ήθελε ποτέ νά τόν πάρη 
εις τά σοβαρά. Καί τοΰτο τοΰ έκόστιζε, διότι εις στιγ- 
μάς μελαγχολίας έγραφε ρωμαντικά ποιήματα, δια ra 
οποία δν κατώρθωνε νά εύρη θαυμαστός.

Κάποτε, έπειτα άπό μίαν εύθυμου διάλεςίν, ανήγ
γειλε πρός τό ακροατή υιόν του :

— Καί τώρα, άν έπιτρέπιτε, θα σάς διαβάσιο ένα 
ποίημά μου !

Ή αίθουσα άνιήχητεν αμέσως άπό θορυβώδεις γέ
λωτος.

— Σάς παρακαλώ νά πιστεύσητε, οτι πρόκειται 
περί σοβαρού ποιήματος! επέμεινεν ό Μάρκ Τουαίν.

Τό ακροατήριου έγέλασε θορυβωδέστερον.
— Μά διατΐ δέν παραδέχεσθε ποτέ οτι είνε δυνατόν 

νά γράψω τίποτε σοβαρόν ; ήρώτηοε μ'ε παράπονο)' δ 
Μάρκ Τουαίν.

‘Αλλά το κοινόν έγέλα' καί ίντρ ό συγγραφευς έφευ- 
γεν ('οργισμένος, ή οργή του έπέτεινε τήν ευθυμίαν. Εί; 
επιμετράν δε αί εφημερίδες τήν έπομένην διηγούντο ιό 
• νέον αστείου τού Μάρκ Τουαίν·.

‘Επί μίαν περίοδον τής ζωής του δ Μάρκ Ί'ουαίν 
είχε μανίαν μ'ε τήν οκοποβολήν. Ώπλισμένος μ'ε περί- 
σιροφον, κατεξωδενετο εις σφαίρας, Χοιρΐς νά καιορ- 
θώση ποτέ νά εχη σημαντικήν επιτυχίαν. Εις τό τέλος 
άπηλπίσθη.

— Πταίει ιό περίοτροφόν μου ! είπε. .Ίι« >·« σκο- 
τώσω μίαν «"«λόδα, woeaei νά σημαδεύσω έ'να πουλί. 
Τόσην παρέκκλιοιν 'έχει ή σφαϊρά μου !

"Οταν ό Μάρκ Τουαίν μετεβη εί; τήν 'Αγγλίαν, ή 
τύχη εκαμεν επίσης φαιδρόν τήν έμφάνισίν του.

Τήν ίδιαν ήμέραν είχε κ/.απή τό χρυσοϋν κυπέλλου 
τών ίπποδοομιών του "Ασκοί. Καί μεγάλα προγράμ
ματα έκιάκιο'ν εκδόσεων τών εφημερίδων έγραφαν :

• Ό Μάρκ Τουαίν έφθασε.— Τό χρυοούν κνπελλον 
έκλάπη·.

Ό Μάρκ Τουαίν διεμαρτυρήθη δΤ επιστολής του 
πρός τάς εφημερίδας. Εις άποζημίωσιν δε τού ίδωρήθη 
δι' εράνων χρυοούν κύπελλο)’, ό'μοιον πρό; τό κλαπέν.

Καθ' ήν εποχήν ευρίσκετο εις τό .ίονδΐνον, ήνω- 
χλήθη έπανειλημμένως άπό είσηράκτορα; ιών φόρτον 
καί ήναγκάσθη νά γράιρη επιστολήν πρό; ιί/ν βασίλισ
σαν Βικτοιρίαν. Ή επιστολή αϋτη ήρχιζεν ώ; εξής :

• Α'εν έχω τήν τιμήν, Μεγαλειοιάτη, νά σάς γνα)- 
ρίζω, άλλ' είχα τήν εϋχαρίοτησιν νά συναντηθώ μετά 
τοΰ υιού σας. Μίτο έπί κεωαλής παρελάοεως εις τό 
Σιράυδ καί έγω έπί τής στέγης ενός λεωφορείου..;·.

"Οταν πρό διετίας έπεοκέφθη διά τελευταίαν φοράν 
τήν ‘Αγγλίαν καί έτυχε τής τιμής νά παρονσιασθή ενώ
πιον τού Βαοιλεως, ό ’Εδουάρδος τόν έπλήρωσεν εξυ
πνότατα διά τό άστεΐον αυτό, τό όποιον είχε κάμη πρό 
πολλοΰ εί; βάρος του ώ; πρίγκηπος τής Οΰαλλίας.

— Έχάρηκα πολύ ποΰ σάς έπανείδα, ε’πεν εις ιόν 
Τουαίν ό Βασι/.εΰς άποχαιρετίϋν αυτόν.

Τό τοιοΰτον έτάραξε τόν οΰ/ιοριστήν, ϋποθέσανια 
on ό Βασιλεύς έπί τόσην ώραν τοΰ ιόμϊλει καί τού έπε- 
δαψϊλ.ευαε τόσα; τιμάς έκλαμβάνων αϊτόν άντ' άλλου 
καί μόλις κατώρθωσε νά φιθυρίση, οτι σφάλλεται ή 
Μεγαλειότ,η; του.

— Συγγνο',μην, διέκοψεν ό Βασιλεύς' σείς μοΰ φαί- 
νεσθε διι ειιθε πολύ έπιλήσμιον. Τεχάσατε, ότι μέ εί
χατε συνάντηση πρό χρόνων εί; τό Στράνδ ; Έγο> ήμην 
έπί κεφαλή; μια; στρατιωτικής παρατάξεως ώ; πρίγ- 
κημ τής Ούαλλία; καί σείς εις τό υπερώον ένός 
ομνιμπους. Τό έγράψατε μάλιστα ό ίδιο; εί; μίαν ανα
φοράν σας πρό; ιήν μητέρα μου, τήν Βασίλισσαν.

Καί ό Μάρκ Τουαίν, δαγκάνιον τϊι χείλη του ιόμο- 
λόγησεν εις τόν Βασιλέα, διι είνε ό πρώτο; ποΰ τόν 
πληρώνει τόσον ακριβά μ'ε ιά ίδια του άστεϊα.

Ευρισκόμενός ποτέ εί; τήν Βικτωρίαν τής ’Αγγλι
κής Κολομβίας καί ετοιμαζόμενος εις τάς νήσους —αν- 
δουϊις, ευρε κατά τύχην ε'ζ ένα καπνοπωλεΐον ιά αγα
πημένα του σιγάρα Τσέρο τς αρκετά εύθηνά. Καί διά 
νά μή 'χάση τήν ευκαιρίαν ι/γόρασε μαζί; ,'ί χιλιάδας. Αέν 
έπέρασε πολλή ώρα καί έπέστρεφεν έκ νέου εις τό 
καπνοπωλείου διά νά παραγγείλη άλλας ■< χιλιάδα;, φο
βούμενος μήπως δέν τοΰ φθάσουν εις τό μακρυνόν 
ταξείδι, διότι ήιο άνοικονόμητος καπνιστής.

‘Αργά τήν ιδίαν ήμέραν, ενώ ώμιλ.οΰοε ενώπιον 20 
χιλιάδων κόσμου, ένεθυμήθη έκ νέου ιά Τοέρουτς 
καί διακόφας έξαφνα τόν λόγον έφώναξε πρόςτινα φίλον 
ιου καί συνταξειδιο'ιιην του, έν τή αίθούοη ευρισκόμενον.

— "Ακούσε ΙΙόνι' πολύ φοβούμαι ότι δουν νά ξεμ- 
περδέψο) έγώ άπό εδώ πέρα, εκείνο τό καπνοπω/.εϊον 
ποΰ μ'ε είδε; τό πρωί θί είνε κλειστό. Αέν πετιέσαι, 
καϋμένε, μιά στιγμοΰλα νά μοΰ πιίρ/,ς άλλα 1500 Τοέ
ρουτς ;

Τό ακροατήριου έν τφ μεταξύ ώρΰετο εί; γέλωτα; 
καί έδέησε νά περάσουν δέκα λεπτά διά νά άποκατα- 
σταθή ήουχία καί έξακολουθήοη τήν ομιλίαν του.

Εις τόν Μάρκ-Τουαίν έδειξαν κάποτε μίαν μαρμαρί-
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Σοφίας Λαϋκαρίδον Άπό τήν έργκσϊαν

ιην προτομήν, τέλειον αντίγραφου 'Ιταλικής τέχνης, 
παριστώσαν νεαρόν γυναίκα ογουραίνουσαν την κόμην 
της. '() Τουαίν τό ίκύτταξεν έπί πολύ σοβαρώτατα καί 
κατόπιν είπε :

— Jiy είνε έκ τον φυσικοί·.
— Πώς δέν live ;
— ‘Εάν ήτο, ό γλύπτης έπρεπε νά τής έχη καί τό 

στόμα γεμάτο απο φουρκέτες.

"Ενας διάσημος ίεροκήρυξ κάποτε ώμίλησεν είς τήν 
Νέαν Ύόρκην καί ό λόγος του έκαμε πολλήν έντΰπω- 
σιν. ’Ετυχε τότε και ό Μάρκ 'Γοναίν ιΐς τινα συνανα
στροφήν, όπου σννεχαίροντο τόν ιεροκήρυκα, μη έχων 
δέ τίποτε καλλίτερον νά κόμη έλαβε καί αυτός μέρος είς 
τούς επαίνους είπών :

— "Αλήθεια, αίδεσιμώτατε" βλέπετε τί εύμορφα ποΰ 
εΐνε τά παλαιό πράγματα ;

— Τί εννοείτε ; ήρώτηεεν ό ίεροκήρυξ στενοχωρη
μένος.

— Δέν είνε διά νά στενοχωρήοθε, παρετήρηοεν ό 
Τουαίν ατάραχος" από μίαν σαχλήν πρωτοτυπίαν προ
τιμότερα πάντοτε μία ώραία αντιγραφή, όπως ή ίδική 
σσς.

Καί έπί τή διαμαρτυρία τοΰ ίεροκήρυκος, ό Μάρκ 
Τουαίν έπανέλαβε ·

— Περιττόν νά τό άρνήοθε, αίδετιμώτατε" σας βεβαιώ 
ότι έχω είς τό σπίτι μου ενα παλαιόν βιβλίον, περιέχον 
λέξιν πρός λέξιν τήν επρωτότυπον* διδαχήν σας' άν 
θέλετε, σάς υπόσχομαι νά σάς τό στείλω αέριον.

"Εκαστος φαντάζεται τήν έκ δευτέρου εξαγρίωση' τοΰ 
ιεροκήρυκας, λαβόντος τήν επομένην άπό τόν Τουαίν 
ένα τόμον, έπί τοΰ εξωφύλλου τοΰ όποίου έπαυελαμβά- 

νετο ότι περιέχεται έν αύτφ λέξις πρός λέξιν ή θρη
σκευτική του ομιλία.

Ήτο....Λεξικόν.

Διά νά πειράξη κάποτε ενα μεγάλου ξγωράφον, εργα
ζόμενον έπί τίνος πίνακας είς τό έργαστήριόν τον, ό 
Τουαίν έπληιίασε τόν πίνακα μέ νφοτ ηλίθιον καί έγνω- 
μοδότησεν ότι θά ήτο πολύ καλλίτ-ιρος, εάν δεν ήτο 
‘εκείνο τό συννεφάκι εκεί <5ά επάνω στήν ακοή* καί 
ήπλωοε μέ τό χέρι τον ώς νά ήθελε νά σβέση τό σύν
νεφο.

'ί) ζωγράφος έξω φρένων τοΰ φωνάζει τότε: ‘"Ε .' 
κύριε, δέν προσέχετε λίγο ; Δέν βλέπετε πώς είνε φρέ
σκες ακόμη ή μπογιές ;*

Καί ό Τουαίν απαθέστατα : · Σάς ευχαριστώ" είοθε 
πολύ καλός" έννοια σας όμως καί δέν θά έλερωνόμην, 
διότι φορούσα το γάντι μου.*

'II γενναιοδοιρία τοΰ Κάρνεζη έκαμεν έντύπωοιν είς 
τόν Μάρκ Τουαίν, οστις έγραφε πρός τόν διοεκατομ- 
μυοιοΰ χον :

’ Άγαπ ητέ μου Κάρνεζη.— Βλέπω είς τάς εφημερί
δας, ότι ευπορείτε. ‘Επιθυμώ νά κάμω συλλογήν ιερών 
φαλμών, ή όποια στοιχίζει εξ σελίνια. "Αν μοΰ απο- 
στείλετε αύτά τά βιβλία, έγόι θά σάς ευγνωμονώ, ό 
θεός θά σάς εύλογή καί σείς θά έχετε τήν άνακονφισιν 
τής αγαθοεργίας.*

Ό άφοσιωμένος σας
Μάρκ - Τουαίν

• Υ. Γ. Μή μοΰ στείλετε τά βιβλία. Προτιμότερου 
είνε νά μοΰ στείλετε τά εξ σελίνια."*

Λ.ΟΦΜΑΝ
Ό διακεκριμένο; καί ειδικός έπί τών έξωράίστικών 

έργων μηχανικός κ. Λουδοβίκος 'Οωμαν, αρχιμηχανι
κός τής πόλειυς τού Βερολίνου καί αύτοκρατορικός 
σύμβουλο;, άνέλαβεν ώς γνωστόν, τή εντολή τού Δη
μάρχου ’Αθηναίων, νά καταρτίση πλήρες σχεδιον έξω- 
ραϊσμοΰ τών ’Αθηνών, εΐς τρόπον ώστε νά διατηρή
σουν τόν αρχαϊκόν των χαρακτήρα. Μέχρι τέλους τού 
1910 ό διαπρεπής μηχανικός θά έχη περατιόση τά σχέ
δια, δι’ ών θά έξυγιανΟή καί Οά καλλωπισθή τό αθά
νατον πτολίεθρον έπί τό προσφορώτερον καί εΰρυθ- 
μότερον ύπό αισθητικήν καί αρχιτεκτονικήν έποψιν. 
Έλπίσωμεν δτι τά σχέδια ταϋτα καί θά έκτελεσθώσι.

Άπό ηλικίας 50 έτών ό Μάρκ Τουαίν 
έφοροΰσε διαρκώς άσπρα φορέματα. Τοΰ έοτοί- 
χιζεν όμως πολύ τό πλύσιμό τοιν καί συχνά 
παρεπονείτο.

— Τό καλλίτερου είδος ενδυμασίας, έλεγε, 
τό είδα είς τάς νήσους Σάντουιτς. Άποιελεί- 
ται άπρ ένα ζευγάρι λορνιόν .'

Πράγματι είχεν ίδή ενα άγριον τών νήσων 
Σάντουιτς γυμνόν μέ ένα ζευγάρι λορνιόν κρε
μασμένο άπό τόν ωμόν.

Κάποτε έκ λάθους μία 'Αμερικανική έφη- 
μερίς ανήγγειλε τόν αιφνίδιου θάνατον τοϋ ουγ- 
γραφέως.

'() Μάρκ Τουαίν έσπευοε νά γράφη πρός 
αυτήν :

* Νομίζω ότι πρόκειται περί πληροφορίας 
κάπως ίξογκωμένης. Θά προσπαθήσω νά τήν 
έξακριβώοω καί θά κρατήσω ένημέρους τους 
άναγνώοΐας σας.*

Μάρκ - Τουαίν

Εί; τό χωρίου ποΰ κατοικεί ίδρυσε μίαν βι
βλιοθήκην, είς ήν έπρεπε νά πληρώση κανείς 
διά νά είσέλθ/ι-Είς τήν είσοδον ήτο άναρτημένη 
ή έξης επιγραφή. * Τά χρήματα παραδίδονται 
εΐς εόυ ίδιον Τουαίν, ώστε φόβος καταχρή- 
οεως δεν υπάρχει.*

Τύ ξύπνημα τής φύσεωςΓ. Μπλόΰμλερ

ΧΑΡΑΥΓΗ
Ραγίζεται άργά-άργά

'Π θαιιπογάλανη τής γή; χλαμύδα 
Καί τά διαμάντια τή; δροσιά; 
Λαμποκοπούν απατηλά

Σάν τής Αγάπη; τήν κρυ<| ήν ελπίδα.

Στήν νειόκτιστη μικρή φωληά
Τινάζονται ητερούγια μουδιασμένα

Καί τό τραγούδι τής χαράς
Διώχνει τόν ύπνον σιγαλά

Σάν όνειρα παρύενικά... σβυσμένα.

Άξέγνοιαστα όλα ξυπνούν
Στό φώς καί στήν ’Ελπίδα τής άγάπη;, 

Μά ώ; τά θάμπη τής νυχτιάς
Πόσα απ’ αυτά τ>« κοιμηθούν

Στήν άγκαλιά τής πειό φριχτής απάτης...
Κων] πόλις

ΣΙΒΥΛΛΑ

Στιχουργός / ΰπερηφάνως) ■— Κανένα γραφείο περιο
δικού δίν μοΰ έπέοτρεφε ποτέ τά χειρόγραφα.

— Δοκιμάσατε κάμμιά φορά νά βάλετε μέσα και το 
γραμματόσημου.

•
Κυρία ομιλούσα είς σννέλευσιν περί χειραφετήσεως 

τής γυναικός μέ έμφασιν. — Ποΰ θά ήτο ό άνδρας αν 
δέν ήτο ή γυναίκα ; (ΙΙαΰσις, κατόπιν μέ δυνατήν φω
νήν). ’Επαναλαμβάνω: Ποΰ θά ήτο ό άνδρας αν δέν 
ήτο ή γυναίκα ;

Φωνή έκ τών ακροατών. — Είς rov Παράδεισον !
* * 77
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ΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΩΗ ΟΝΕΙΡΩΗ*

ΊΙ πεταλοΰϊϊα

ΣΥΧΙΙ μου καμαρούλα! Μέσα 
στους τέσσερες τοίχους σου 
κλεισμένος μόνος όταν ήμαι. 
μοΰ φαίνεται πώ: ή καρδιά μου 
πλαταίνει καί γίνετ’ άλλη τόση, 
πώς τ’ ανάστημά μου μεγαλώνει 
καί φτάνει ώς τ αστέρια, κΓ 
άπ’ εκεί μιλεί μέ τό θεό. "Ενα 
βράδυ έπλάγιασιι πολύ συλλογι

σμένο'. Μά όταν εχει κάνει; πολλή συλλόγησι καλί- 
τερα να μ ή γύρη καθόλου σέ προσκέφαλο.- Ξημερώ
νει.—Άπ’ τά γιαλιά τοΰ παραθύρου μου βλέπω τ' α
στέρι τή; αυγή; δειλό νά ξεπροβάλη. Στήν κλίνην μι- 
σοπλαγιασμένος ξαγρυπνώ μέ τά μάτια προσηλωμένα 
στ ουρανού τό στερέωμα. Τό κρύο φώς ποΰ αρχίζει 
να ξαπλώνεται αβέβαιο δέν έχει τή δύναμι νά σβέση 
τή λάμψι ποΰ χύνουν τρεμουλιαστά τ’ αστέρια, καί ή 
αχτίδες ποΰ μοΰ στέλνει ό αύγερινός παίζουν ανάμεσα 
στά κουρασμένα βλέφαρά μου. Γιά λίγο ποΰ κοιμήθηκα 
είδα όνειρο πολύ ζωντανό. Άρχισε τόσο εύμορφα κι’ 
ετελείωσε μέ αγωνία ποΰ μ’ έκαμε νά ξυπνήσω τρο
μαγμένο;. Κάθομαι λοιπόν συλλογισμένο; και κυττάζω 
μακρυά τό μενεξεδένιο Υμηττό νά κυλφ στή ράχι του 
βαθειά σύννεφ α ποΰ δέν τάχε άκόμη φωτίσει ή αυγή. 
Πίσω άπό τή ραχούλα του σιγά σιγά χυνετο έν άργυρό 
<1 ώς, κι’ απάνω σ’αϋτό τά σύννεφα έπερναν διάφορες 
μορφές.

Νά ένας δράκο; ποΰ προχωρεί απειλητικός μέ βία 
σάν κάτι νά θέλη νά προφτάση. Παρα πέρα ένα παρά
ξενο θηρίο,τό παρατηρώ μέ περιέργεια τί δψεςποΰ άλ
λαζε κάθε λίγο. ’’Εξαφ να <’> δράκο; έγινε μιά λυγερή 
κοπέλλα μέ ξέπλεκα μαλλιά. Γιά δέ; την μέ τί νάζι 
γέρνει στήν άπλωμένη αγκαλιά ενός παληκαριοΰ ! Σε 
λίγο έχάθηκαν κι’ οί δυό τους καί στή θέσιτους ήρθε 
ενα μεγάλο πουλί μέ διάπλατα φτερά ποΰ σκέπασαν 
τόν ουρανό. "Υστερα ό ουρανός άρχισε νά ροδίζη μέ 
γκιρλάντες άπό τραντάφ υλλα καί μενεξέδες άπό τή μιά 
ως την άλλη άκρη, καί άπό τά βαθειά καί μελανά 
χρώματα, σάν αρμονία ποΰ όλο δυναμώνει ώς ποΰ ξε- 
σπά μέ δύναμιν, ό ουρανός {ξεφάντωσε μέ φωτιέ: καί 
μέ διαμάντια, μέ άλικα χρώματα καί χρυσές πλεξίδες. 
"Υστερα .... νά κΓ ό ήλιος ! Ό ήλιος ποΰ μεγαλώνει 
τής καρδιές καί διώχνε.ι τά στοιχειά. Ό ήλιος ποΰ μέ 
πρόφτασε μέσα στοΰ κρεβατιού μου τή ζεστασιά. ’Έ
κρυψα τό πρόσωπό μου μέσ’ταδυό μου χέρια, ό νοΰς 
μου {φωτίστηκε κΓ αυτός, κΓ άρχίνησα νά συλλογίζο
μαι τί όνειρο είδα.

Όνειρα γλυκά! Πόσες φορές ξυπνώντας μ’ έκάματε 
νά συλλογιστώ πόσο καλίτερα είσθε από τήν πραγματι
κότητα. "Ετσι καί. τώρα σάν θυμήθηκα τήν Νεράιδα 
εκείνη τοΰ όνείρου μου ποΰ μ’ έκανε γιά λίγο νά πι
στέψω καί νά ελπίσω, σά θυμήθηκα τή μυρωμένη μέσ’ 
στής πρασινάδες λίμνη, τήν άτέλειωτη σάν τιήν ελπίδα 
ποΰ δέν έχει άκρη, μέ τής θερμές αχτίδες ποΰ μ’ έ
λουσαν, ένας πόθος μ’ έφτέρωσε νά γράψω στίχους 
μέ τέτοια λόγια:

■Σ’. Π. ‘Εκ μακροΰ φανταστικού διηγήματος τοϋ φί
λου καλλιτέχνου κ. Β. Κοντοπούλου δημοσιεύομεν τήν 
αρχήν, 1‘ή έπιτρέποντος ατυχώς τοΰ χώρου όπως έν 
ίνΐ φύλλω παράσχωμεν τοΐς άναγνώσταις ημών ολόκλη
ρον τδ ποιητικόν πεζογράφημα.

Λίμνη ποΰ σε υμνήσανε αθάνατες καρδιές 
Ετα ήουχά σου τά νερά ξαπόστασαν γίά λίγο, 
Μέ άλλα μάτΙα σέ θωρώ, ί γύρισε καί δίες 
Τί κύματα ποϋ μέ βαρούν σ' έναν καϋμδ ποΰ πνίγω.

Λίμνη βαθείά κΤ ατέλειωτη, οτά πράσινα νερά σου, 
Παίζουν βουτώντας τά φτερά άξένοίαοτα πουλιά 
Μαγιό μονάχος ποΰ περνώ καί βλέπω τη θωριά σου 
Ξένη τη βρίσκω κι" άχαρη, χωρίς άγάπη πΐά.

Λίμν" έρημη. Παράδεισο σέ θάρρευα ώς χθες 
Γΐατ' είχα τδν Παράδεισο μέσα είς τ'ην καρδιά 
Τώρα μου φαίνεσ’ άγρια, δέ χύνεις μυρωδιές 
Μαζύ τές πήρε κι' έφυγε σ' αξέχαστη βραδιά.

Ειά βάθη σου άγνάντεφα, τόν ίσκιο μου θιοροΰ.ια 
Μά πόσους ίσκιους άρα γε νά δέχτηκε; ώς τώρα; 
"Ετσι στά βάθη μίας ψυχής ποΰ τά παρατηρούσα, 
Πόσοι νά καθρεφτίστηκαν καί σβύσανε στήν ώρα ;

Είδα λοιπόν σάν νά βρισκόμουν πολύ μακρυά καί 
άπό τόπο καί άπό χρόνο. Σάν νά λέμε ήμουνα σέ ιιιάν 
άλλη εποχή, μέσα σ’ άλλου; άνθριόπους που τούς εχώ- 
ριζον μεταξύ τους διαφ ορετικέ; ιδέες. Τότε ή αρχοντιά 
τής γέννησεως είχε όλη τήν δύναμιν. καί τήν αρχον
τιά τοΰ νοΰ καί τής ψυχής δέν τήν λογαριάζουν πολύ. 
Σ' αύτό τό μέρος οί ρηγάδες τοΰ τόπου {κατοικούσαν 
σ' ερημικά παλάτια κρυμμένα μέσα σέ λόγγους καί 
φρουρημένα μέ σιδεροφορεμένους άνθριόπους, οί άλλοι, 
ό μικρός κόσμος, άπό μακρυά τούς θεωρούσαν σαν 
άνθριόπους τών παραμυθιών καί τής βασιλοπούλα; τή 
θωριιί ποϋταν κλεισμένη μέσα μόνο τόν 'ίσκιο της 
έβλεπαν: Ήταν εποχή ποΰ δέν είχε ακόμα φωτίσει 
τοΰ νοΰ τό γλυκοχάραγμα καί τά στοιχειά κΓ οί δρά
κοι γυρνούσανε τή νύχτα στής στράτες καί τά μονο
πάτια. ήταν εποχή ποΰ ή αχτίδες τής σκέψεως εύρίσκον- 
το κρυμμένες εΐς τό κεφάλι π’ αγρυπνούσε στή χα
μηλή τή στέγη, ένώ στά υπερήφανα παλάτια μέ τού; 
μελανιασμένου; πύργου; τό σκοτάδι τής ψυχής έβασί- 
λευε πέρα πέρα.

Ό "Ηλιο;, τήν ι’όρα εκείνη ποΰ βρέθηκεν είχε προσ- 
περάσει τό μεσουράνημά του καί κατέβαινε σιγά σιγά 
στά βάθη νά κρυφτή. ’Εκείνη τήν ώρα ή ι’ιχτίδε; του 
πλαγιαστές έστελναν τελευταία φιλιά στήν αγαπημένη 
του, τή φύ.π, γιά νά της ευχηθούν τήν καλή νύχτα. 
Σέ τέτοια ό’ιρα όταν ή αχτίδες του στρώνουν χρυσό 
σεντόνι στήν επιφάνεια τών νερών καί παίζουν γλυστρών- 
τας μ’ αύτά, όταν στοΰ δάσους τήν ερημιά περνούν 
σά λόγχες ανάμεσα άπ’ τά δέντρα, σ’ εκείνον ποΰ τε; 
παρατηρεί τοΰ άφίνουν μιά μελαγχολία σάν κάτι νά 
χάνη πιά γιά πάντα.

Τήν ώρα λοιπόν αυτή εόρέθηκα μπροστά σέ μιά λί
μνη ποΰ τά βαθειά της τά νερά ήταν ήσυχα καί γυαλι- 
στά' τίποτα δέν έτάραττε τήν ησυχία τους. Τά δένδρα 
πυκνά έδειχναν μεσ’στής άκρες τών νερών τά καταπρά- 
σινα κλωνιά τους καί στήν υγρή επιφάνεια τριγύρω 
{σχημάτιζαν ώσάν κροσούς. Καμμιά πνοή δέν έρρυτί- 
δωνε τά ήσυχα εκείνα νερά, κανένα φύσημα δέν έκι- 
νοΰσε κανένα κλωνάρι, μόνο μέ τό βασίλεμα τοΰ ήλιου 
άρχισε άρηά νά τραγουδή ό έρημοψάλτης, τό μελαγχο
λικό τ’ αηδόνι, καί κάθε τόσο άλλαζε καί κλωνάρι.

Αηδόνι μου συμπαθητικό, γιατί κέγώ νά μη γεν
νηθώ σάν εσένα, ναρθώ σιμά στό ίδιο το ,.λωνάρι σου, 
νά πούμε τό ίδιο τής αγάπης τραγοΰδι ; Γιατί νά 
βρεθώ σ’ αύτήν έδώ τήν ερημιά καί ν’ άπλιίινω τά 
χέρια μου σέ ίσκιους ποΰ με φεύγουν ; Γιατί ή λαλιά

μου να μη βρίσκει άλλον αντίλαλο άπ’ του βορηά το 
σφύριγμα, ποΰ βιαστικό; σχίζει το δάσος και περνά ; 
ΚΓ εκεί ποΰ έλεγα γιατί; γιατί; μοΰ φάνηκε σαν ν’ 
ακόυσα μιά γλυκολάλητη φωνή καί τό κεφάλι σήκωσα 
σάν λάφι τρομαγμένο. Σέ λίγο δεν άργησε νά ξεπρο
βάλη παραμερίζοντας τά σχοινά μιά Νεράιδα ωσάν πλά
σμα τοΰ άφρού, ώσάν άπάτη τών αισθήσεων, ή ιδανικό 
τοϋ ανθρώπου ποΰ ή επιθυμία του γεννά χωρίς στή 
γή τό ταίρι νά μπόρεση νάβρη. , .

Πώς νά την παραστήσω ; Με τι λόγια νά πι» την 
έντύπωσιν ποΰ μοΰκανε σάν πρωτοφάνηκε κυνηγώντας 
πεταλούδα. Ποιο; μπόρεσε ποτέ νά περιγράψη. και νά 
φτάση, αλήθεια, τή λάμψι ποϋ σκορπά ο ήλιος ; τή 
μυρωδιά ποΰ χύνουν τα τριαντάφυλλα ; τή γλύκα τής 
λαλιάς πώχει τ’ αηδόνι; Κανείς, κανείς ποτέ. Ετσι 
κέγώ δέ Οά μπορέσω νά περιγράφω τή δύναμι των 
ματιών της ποΰ με τραβούσαν σαν μαγνήτης άπό κείνη 
τη στιγμή. ................................ ,

Ό ήλιος εριχνε τελευταίες σαϊτιές στα στιλβωμένα 
τά νερά, όταν λαχανιασμένη άπό τό τρέξιμο, εφθασε 
στή λίμνη. Άπό κοντά τήν είχε καί τήν πρόφτασε. 
μά σάν {κοντοζύγωσε στήν άκρηα τής λίμνης^ ή πετα
λούδα έπροσπέρασε περήφανα, καί σάν νά έννοιωθε 
πώς ήτανε πιά σίγουρη, άργά αργά τον ίσκιο της κα
μάρωνε μέσα είς τά βαθειά νερά.

Πάει πιά! έφώναξε. Καί μ’ απελπισία καί με πεί
σμα έχτύπησε τά χέρια τη;. Άπ’τό θυμό τη; εσκυφιε, 
πήρε μιά πέτρα, καί κατά πάνω της τήν έσυρε."Υστερα 
σκυμενη έμπρό; στή λίμνη έτήραξε τήν πεταλούδα 
ποΰφευγε «ξένοιαστη. , r ,

Άπό τήν πέτρα, έταράχτηκε τής λίμνης ή γαληνη 
καί στόν κλονισμό τη; τά στεφάνια κυνηγώντας τονα 
τάλλο ήρθαν καί ξεψύχησαν στά πόδια μου σιμά

Γιατί καί πώς εόρέθηκα κοντά της δέν τό συλλογί
στηκα. "Ενα μονάχα ενθυμούμαι, πώς σέ λίγο ολορθος 
κι’ άλαλο; {στάθηκα έξοπίσω της κρατώντας την ανα
πνοή μου. Φοβούμουν νά ταράξω τούς στοχασμούς 
της όπου έκαμε σιωπηλά εκείνη τή στιγμή, κ.Γέπερί- 
ιιενα ιός ποϋ νά έλθ’ ή ώρα νά γυρίση κατά μένα. ,

Πεντάμορφη τής ερημιάς αυτής βασίλισσα, έχω κΓ 
έγόι ιιιάν ερημιά μεστήν ψυχή ποϋ δέν τήν {κατοίκησε 
κανείς ποτέ άκόμη. Σκύψε κ’ ίδές μέσα σ' αύτήν, κΓ αν 
ήθελες νά χτίση; έδώ μέσα τό παλάτι σου στέρεο, ακλό
νητο, μέ κρυσταλένιες πέτρες, εγώ θά έγινόμουν σκλά
βος σου αλύτρωτος, αιώνια τή θέλησι σου νά δουλεύω.

Μέσα στό βάθος τοιν ματιών σου τό αμέτρητο βλέ
πω τή; νύχτας τήν αγριάδα καί μέ τρομάζεις, μικρού- 
λα μου. μιϊ άπό τά κοραλένια χειλάκια σου βγαίν’ ή 
ζωή λαχταριστή, καί τής λαλιά; σου ή γλυκά δίνει τη; 
μέθης τήν ηδονή. Μπρος στήν περίσσια χάρι σου λι- 
γοϋν τά γόνατά μου καί τά λόγια μου σταματούν στά 
χείλη μου απάνω. Άν ήθελες δεχθή άπό μένα δυο 
λογάκια τής άγάπη; θά γινόμουν άχιόριστος, μέ την 
σκιά σου ένα. Μά πές μου πώς βρέθηκε; έδω σέ τόση 
ερημιά; Πώ; λένε τονομά σου, ποιος έπλασε τό φαρ- 
φουρένιο σώμα σου, ποιος τούδωσε τό φώς ; Πές μου 
νά μάθω;

Κάθε λουλούδι ποΰ σκύβεις νά τό μυρισθής 
θέ νά σοΰ πή τό όνομα μου. Έλδα μέ λένε, κι έχω 
γιά παλάτι μου τοΰ υπερήφανου άετοϋ τή φωλιά όπου 
δέ φτάνει ή ματιάσου. Δέν {πλανήθηκα δώ πέρα μόνη 
non, μέ σήκωσε ό Ζέφυρος στ’άνάλαφρα φτερά του, 
καί τοΰ βορηά ή άφθαστη όρμή θά μέ ξαναγυρίση 
στό μακρυνό παλάτι μου- ό κόσμος όλος μ’έμαθε γο
νατιστός νά προσκυνά στή θέλησι μου, όπως καί σϋ το 
ίδιο ξέρεις, μά τά εύμορφα τά λόγια ποϋ μου λές ποτέ 
δέν τάχω νοιώσει καί δέ ξέρω τι αξίζουν. Άγάπη ; Τί 
θά πή άγάπη ; Έξήγησέ μου, θέλω, είμαι περίεργη να 
μάθω. Μέσα στή; άρχοντα!; τά παλαιά βιβλία, ποΰ 
δίχνουνε τής μακρυνής εποχής τήν πρώτη μου γεινιά 
όπου οί νόμοι γράφουνε τί πρέπει νά γνωρίζω γιά νά 
κρατώ ψηλά τής γεννήσει»; τό μεγαλείο καί τό βασίλειο 
νά κυβερνώ, δέν είδα νά λένε τίποτε γι’ αύτήν. Είπές. 
μου. γιατί μ’ άγαπας ; (

— *β αγριολούλουδο παρθένο τοΰ βουνού, κάνεις 
λοιπόν δέν έσκυψε ποτέ έκεϊ ψηλά στήν άφ θαστη κορ
φή σου νά μυρισθή τό βάλσαμο πώχεις βαθειά στά 
φυλλοκάρδια σου ; Δέν έννοιωσες ποτέ μιά σπίθα νά 
θερμάνη τήν ψυχή σου ώς ποΰ ή σπίθα νά γεννφ φω
τιά καί νά ξεσπάση μονομιάς σέ πυρκαϊάς άναλαμπή;

Καί τότε, αλλοίμονο στό δόλιο ποΰ θι'τ βρεθοΰν δύο 
δροσάτα χείλη νά τήν σβύσουν. Αλλοίμονο καί τρισαλ- 
λοίμονο, είναι μεγάλο τό κακό κι’ άγιάτρευτος <> πό
νος ώ; που νιλ σβύση μαζύ μέ τί) ζωή.

—Ώ ναί. έπανέλαβεν εκείνη, είναι μεγάλο τό κακό 
σ’ έκεϊνον όπου τύχη. Ναί, θέλω τήν άγάπη σου όπως 
τήν νοιώθεις, νά με κυττάξης στ’ άφθαστα τά βάθη 
τών ματιών μου καί νά προφ ταίνης τή σκέψι μου, νά 
πέρνης τή δροσιά άπό τά χείλη μου σταλαγματμί στα
λαγματιά, νά λιγοστεύης τήν περίσσια φλόγα τής ψυ
χής σου καί ενωμένοι οί στεναγμοί μας νά περνούν τιί 
σύννεφα, νά φτάνουνε τ’ άστέρια, καί νά περνούνε τή 
λάμψι τους. Καί ύστερα....................ύστερα............ Ά! νάή
πεταλούδα ! ή πεταλούδα πάλι. .. .

Καί μονομιάξ έγλύστρησε τό χέρ: της άπό τιί χέρια 
μου πού τό σφιχτοκρατοΰσαν καί άρχίνησε νά τρέχη.

Άχ, πεταλούδα μου κακιά μέ τά ολόχρυσα φτερά, 
ποϋ σύ ήσουν ή αιτία ποΰ πέταξ’ ή άγάπη μου. Σιμά 
μ' αύτήν έλπίδε;, όνειρα καί πόθοι μακρυά άπό μέ. 
Ένόμισα πώς ήθελ' έπιστρέψη καί περίμενα, μά σάν 
εννόησα πώς η περπατησιά της ολοένα κι’ άκουότανε 
μακρύτερα, τινάχτηκα μ’ ένα σπασμό άπό τή θέσι 
μου σάν τό πουλί ποΰ τό ξαφνιάζουν καί νά πετάξη 
ετοιμάζεται, έρριξα μιά ματιά τριγύρω μου κι’ άρχισα 
νά τρέχω. 7 <

Β. ΚΟΝΤΟΠΟΤΛΟΣ

Ή ηθοποιός τής Γκλλ. κωμωδίας Μπαρτί 
εΐς τήν «Αντιγόνην»78



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ! Ο ΠΑΡΙΣΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΜΑ ΛΑΓΓΕΡΛΟΦ

'Η Νορβηγίς κ. Σέλμα Λάγγερλοφ, ήτις έιιμήθη 
εσχάτως διά τοΰ βραβείου Νόμπελ, διακρίνειαι διά 

απλότητα τοΰ υφους, τάς ωραία; εικόνας καί την 
β αθεΐαν ψυχολογίαν. Δύο διηγήματα της έδημοσιεύθη- 
οαν διά πρώτην φοράν είς Έλίην. μετάφρααιν: «Ή 
ασθένεια τοΰ Λαινά* είς τήν ·'Εστίαν· καί ε Στ ή Να
ζαρέτ· είς τόν · Κόσμον· τής Σμύρνης. Ή Λαγγερ- 
λόφ έβραβεύθη διά τήν συλλογήν τών διηγημάτων της 
τήν ϊπιγραφομένην <01 αόρατοι δεσμοί·. Διαπνέονται 
υπό νέας τέχνης. Παραμύθια πλήρη φαντασίας καί 
χάριτος καί απεικονίσεις τής πραγματικής ζωής πλή 
ρεις διδαγμάτων καί αλήθειας.

Σέλμα Λάγγερλοφ

Τό πρώτον εργον δπερ τήν άνέδειξε επιφανή συγ
γραφέα ιΐνε «La Saga de Ciisla Berling.· "Αλλα έργα 
της εινε η « ίερουσαλήμ·, ·Ή παράδοιις τοΰ παλαιού 
σπηιιοΰ·, τά ’ Θαύματα τοΰ Αντίχριστου· ,< 7'αξείδι άνά 
τήν Σουηδίαν κ.λ.π. Είς τά έργα τη; κατά τό πλεί- 
οτον άπεκρυσιαλλοϋνιαι τά ήθη καί <ι· παραδόσεις τοΰ 
Σουηδικού λαού.

Ή «Ένωσις τού Γαλλικού Τόπου· εκδίδει κατ’ έτος 
ογκώδη τόμον έκ δισχιλίων σελίδων διά τοϋ οποίοι· 
περνά ολόκληρος ή ζωή τοΰ Γαλλικού τύπου.

Κατά τήν επετηρίδα αυτήν υπάρχουν είς τό Παρίοι 
πλεϊστοι Σύλλογοι δημοσιογραφικοί, αφού ακόμη ύπάρ- 
χει Σύλλογος τών κριτικών τής μουσικής τού θεάτρου 
μέ τριακόσια περίπου μέλ.η, έν οϊς οί διαπρεπέστεροι 
μουσικοί κριτικοί τής Γαλλίας καί δραματικοί. 'Ο 
Αεμαίτρ, ό Βαλαμπάγκ, ό Ρενιέ καί άλλοι συμμετέχουν 
τού συλλόγου.

Οί παρασημοφορηθέντες δημοσιογράφοι καί λόγιοι 
έν Γαλλίφ έφέτος υπερβαίνουν τούς πεντακοσίους.

Καθ’όλην τήν Γαλλίαν, πλ.ήν τών ΙΙαρισίων, έκδί- 
δονται 5635 έφη μερίδες, έξ ών 142 σοσιαλιστικοί, 362 
ριζοσπαστικοί. 781 καθαροί δημοκρατικοί καί 384 συν
τηρητικοί.

Είς τό Παρίσι έκδίδονται 2,900 έφηιιερίδες _ περί
που. Οΰτω, έκδίδονται 10 έφη μερίδες αεροπλοΐας, 84 
γεωργίας, 51 καλλιτεχνίας, 18 έφημερίδες δι’ εικονο
γραφημένα δελτάρια, 16 μαγειρικής, μία έφημερίς 
προορισμόν έχουσα νά άναγγέλη θανάτους, 8 τής Μασ- 
σωνίας, 270 οικονομολογικοί, 38 σατυρικοί, 138 εικο
νογραφημένα περιοδικά, 96 παιδαγωγικοί, 107 νομι
κοί, 12 ύπνωτισμοϋ καί πνευματισμού, 7 έφημερίδες 
άναγγέλουσαι γάμους. Μερικοί τίτλοι άπό τάς τελευ
ταίας αΰτάς εφημερίδας είνε περιεργόταται:«Έφημερίς 
τών μεγάλων γάμων» (έκδίδεται πολυτελέσταται έτησίως 
καί κοστίζει πενήντα φράγκα), «'Υμέναιος·, ή ■ Εφη- 
μερίς τών μνηστήρων», οί «Έντιμοι γόμοι» καί «Πρός 
γάμον» λαϊκόν περιοδικόν διά τούς ζητοΰντας νά νυμ- 
φευθοϋν.

Πολιτικοί έφημερίδες έκδίδονται έν ΙΙαρισίοις 153 
έν <>λιι>. Έκ τούτων τήν πρώτην θέσιν είς τήν κυκλο
φορίαν έχει τό «Πτί Ζουρνάλ» ή λαϊκή αυτί) έφημερίς 
ή όποια έχει δέκα έξ τυπογραφικός μηχανάς Μαρινόνι 
στερεοτυπικάς διά νά δύναται νά επαρκή είς τήν τύπω- 
σιν τού εκατομμυρίου τών φύλλων τά όποια πωλεΐ.

Μετ’ αυτήν έρχεται τό «Ματέν· καί ή «Ζουρνάλ·.
Πέντε έφημερίδες έκδίδονται ύπό τής έβράίκήςέκ- 

κλησίας, 21 υπό τής Προτεσταντικής. ’Επίσης έκδίδε
ται μία έφημερίς ή «’Εκκλησία τοΰ μέλλοντος» ή όποια 
είνε.... ή αθεΐα. Ή καθολική έκκλησία εκδίδει εκα
τόν τριάκοντα φύλλα είς τό Παρίσι.

’Επιθεωρήσεις φιλολογικοί έκδίδονται είς τό Παρίσι 
διακόσιοι τρεις. Δύο έφημερίδες επίσης έκδίδονται διά 
τούς πυροσβέστας. Τό ρεκόρ έχει ή ιατρική μέ 293 
φύλλα. Τό Σπόρτ έκδίδει διακόσια τριάκοντα τέσσαρα 
φύλλα. Τριάντα φύλλα έκδίδονται στενογραφίας, 31 
φύλλα περί θεάτρων καί δύο φύλλα.. . γεννήσεων.

ΆνάγνωσιςΘ. Φλωρΰ-Καραβία

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
Εκε' σι-'ι φράχτη απόμερα, κάπου οί μΐά γωνία 

' Ανάμεσα.στής λυγαριές άνθισεν ή αμυγδαλιά 
και τα κλαριά άνθοβόλισαν, ζωντάνεψαν }οογά 
καί μέ λουλούδια έντύθηκε οά νύφη αρχονιικίά.

Α,

Έπΐστεψε ατού Γεναριού ιόν ήλιο ποΰ ζεσταίνει 
καί θαρρετά άνθοοτόλισιη έμπήκε σιή ζωή, 
δμιος σε λίγο ά.τύμεινε ξερή καί μαραμένη 
με τ άνθία άλα ξέφυλλα στή λασπωμένη γή.

Γιατί χειμώνας 'γύρισε καί ξαναπέφτει χϊόνι 
ποΰ οαβανόνει αλύπητα δ,τι κι'έμπρός του βοή 
σκεπάζοντας τή μυγδαλιά μέ νεκρικό σεντόνι 
κΤ άψυχα τά λουλούδια της οκορπιώνται είς τή γή

FOZA Ν. IQANJtOY

ΑΝΑΚΡΕΟΝΤΕΙΟΝ______ ΕΙΣ ΕΡΩΤΑ

Κάποτ' ό Έρως παίζοντας σε κήπο ανθηρό,
'Πθέλησε τριαντάφυλλο νά κόψη δροσερό.
‘Αλλά κρυμμένη μέλισσα στον κόρφο τοΰ ιίνθοϋ, 
Έκέντησε καί πόνεσε τό χέρι τοΰ θεού.
Ό "Ερωτας έφώναξε. Παραπονιάρης κλαίει,
Καί τρέχοντος στή μάνα του τόν πόνο του τής λέει. 
Μανοΰλα μου, φίδι μικρό μ' εφαγε, θά πεθιίνω, 
Αυτό ποΰ λέν οί γεωργοί Μέλισσα' τί νά κάνω;
Κι' εκείνη τ' άποκρίθηκε: "Αν τόσο σοΰ πονεΐ 
Τής μέλισσας, μικρούλη μου, τ' ασήμαντο κεντρί, 
ΙΙύσυ νομίζεις νά πονούν δσοι, σκληρέ, ιούς οιέλλει 
Τό θεϊκό χεράκι σου τά φλογερά σου βέλη ;

ΚΛΕΑΡΕΤΗ ΔΙΠΛΑ

ι·

Θ. Φλωριΐ Καραδία ΙΙροσωπογραφία Ε.Μ.

Joseph Simpson «llosiiika»
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

η Ε Τ Φ Ε
Ό Μπετόβεν είχε παράδοξον τήν φυσιογνω

μίαν. Μέτωπον ευρύ καί ανώμαλον, καταμέλαι- 
ναν καί εκτάκτως πυκνήν άτημέλητον κόμην, 
μάτια φλέγοντα έξ υπερφυούς τίνος δυνάμεω; 
κυριαρχούσα,;, μάτια ποΰ έθεσαν εις αμηχανίαν 
όλους τούς ζωγράφους τής έποχής του, μη δυνη- 
θέντας νά διακρίνουν καί άποτυπώσουν τό χρώ
μα των. Ή ρίς ήτο βραχεία καί τετράγωνο;, 
εύρεϊα ώς ρόγχος λέοντος. Τό στόμα λεπτόν μέ 
προέχον τό κατώτερον χείλος. Σιαγόνες τετρά
γωνοι άθλητοΰ. Βαθύς λακκίσκος δεξιά τοΰπώ- 
γωνος προσέδιδε ποιαν τινα άσυμμετρίαν εις την 
φυσιογνωμίαν. Ό γέλως του, λέγει ό Mosche- 
los γέλως βραχύς καί απότομος, δυσάρεστος, 
γέλως άνθρώπου μ. ή είθισμένου εις ττ,ν χαράν. 
Ή συνηθης έκφρασίς του ήτο ή μελαγχολία. Ό 
Bellstab τφ 1825 λέγει, οτι αισθάνεται άκα- 
τανίκητον ανάγκην νά κλαύσή βλέπων «τού; 
γλυκείς οφθαλμούς του καί τήν δριμεϊαν θλϊψιν 
των.» Κατά τήν στιγμήν τής έμπνεύσεως ή 
φυσιογνωμία του μετεμορφοΰτο. Κατά τον JII 
1111S Benedict ώμοίαζε τόν Βασιλέα Αήρ τού 
Σαϊξπηρ.

Ό Μπετόβεν ήτο Φλαμανδικής καταγωγής- 
φαίνεται οτι τά ηθικά καί πνευματικά του χα
ρίσματα έκληρονόμησεν άπό τοΰ παππού του 
•Ι'λαμμανδοΰ, maitre de chapelle έν Bonn, 
ό όποιος ήτο τό ηθικόν καί υλικόν τής οικογέ
νειας στήριγμα, άλλ’ άπέθανεν άφήσας τόν άγα. · 
πημένον του έγγονόν είς ηλικίαν μόλις τριών 
έτών. Ευθύς άπό τή; παιδικής ηλικίας ή ζωή 
εμφανίζεται είς τόν Μπετόβεν ώ; σκληρά καί 
άγρια πάλη.

Ό πατήρ του υψίφωνος τοΰ παρεκκλησίου 
έστερημένος ευφυΐας, ήτο μέθυσος.Ή μήτηρ του, 
ή όποια άλλως τε έλάτρευε τόν μικρόν Λουδοβί
κον, αΐσθανομένη πόσον άκατάλληλος ήτο ό πα
τήρ νά συνττ.ρήσγ, οικογένειαν προσπαθεί νά συ- 
νειθίστ) τον υιόν είς τήν ιδέαν τής οικογενειακής 
ευθύνης. Κατά τάς μακράς εσπέρας καθ’ άς μένει 
μόνη μαζή του εκμυστηρεύεται είς αυτόν τό δυσ
χερές τών οικογενειακών περιστάσεων, τά, οικο
νομικής στενοχώριας, τήν αύξησιν τών οικογε
νειακών άναγκών, έκ τούτου ή πρόωρος τού παι- 
δός σοβαρότης. Ό πατήρ εκμεταλλευόμενο; τάς 
μουσικάς κλίσεις τοΰ παιδός ζητεί νά τόν πα
ρουσίαση, εις τήν κοινωνίαν ώς μουσικόν θαύμα 
καί πρός τοΰτο είς ηλικίαν μόλις 4 έτών τόν κα- 
θηλοί έπί ώρας μακράς πρό τοΰ κλειδοκύμβαλού 
τόσον, ώστε οί αίμόφυρτοι μικροί δάκτυλοι εξα
κολουθούν νά γυμνάζωνται έτι. Ή υπερβολική 
εργασία έφόνευε τόν νεοσσόν τής μεγαλοφυίας- 
μικρόν καί δ μέγας τής Τέχνης Δημιουργός θ’ 
άπεγοητεύετο.
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Θ. Θωιιοπούλον Μπετόβεν 
ΈκΟισις Καλλιτ. Έταιοτϊας

Έν αρχή διδάσκεται τήν μουσικήν σχεδόν διά 
τής βίας, βραδύτερον όμως ύπό τήν οδηγίαν τών 
διδασκάλων του Van der Eden καί Neefe 
καί ίδια τού έξαιρέτου διδασκάλου καί συνθέτου 
Neefe ένεθευσιαοθη καί πάλιν διά τήν ιερήν 
τέχνην, ή όποια βραδύτερον έμελλε νά τόν όδη- 
γησγ, είς τά μάλλον αιθέρια τ·7,ς συλλήψεω; ύψη- 
λέγεται μάλιστα, οτι ή ηθική ευγένεια καί ή εύ- 
ρύτης τού πνεύματος τοΰ Neefe μεγάλως εί; 
τήν ιδιοσυγκρασίαν τοΰ Μπετόβεν έπεδρασαν. 
Διαγνώσας τό τάλαντον τοΰ μικρού μαθητου 
του ό Neefe άνευ ούδεμιάς αμοιβής τώ έδιδε 
μαθήματα είς τό Κλειδοκύμβαλου, τό Όργανον, 
τήν Αρμονίαν καί τήν Μελοποιίαν, δι’ 2 καί 
βραδύτερον ό Μπετόβεν γράφει πρός τόν διδά
σκαλόν του : «Έάν γίνω κάτι είς τήν Τέχνην 
μου, είς ύμάς θά τό οφείλω.»

Δεκαετής έγραψε τήν Ιην Σονάταν του ύπό 
τήν όδηγίαν τού Neefe. Είς ηλικίαν 1 I έτών 
άπετέλει μέρος τής ορχήστρας τοΰ θεάτρου. Είς 
ηλικίαν 17 έτών έστερήθη τής μητρός του, τήν 
όποιαν έλάτρευε καί ήτις άπέθανε φθισική. «Ήτο 
τόσον καλή, τόσον αξιαγάπητος, ή καλλιτέρα 
μου φίλη. Ώ ! ΙΙοϊος ήτο ευτυχέστερος έμοΰ, 
όταν ήδυνάμην νά προφέρω τό γλυκύ όνομα 
μητέρα καί μέ ήκουε;» (’Επιστολή τοΰ Μπετόβεν 
πρός τον ιατρόν Ichade έν Augsboneg 15 
Σεπτεμβρίου 1787). Είς ηλικίαν 17 έτών έπί 
τώ θανάτω τής μητρός μένει αρχηγός οικογένειας 

επιφορτισμένος τήν ανατροφήν τών δυο άδελφών 
του" ό μέθυσος πατήρ ήτο δλως άκατάλληλος νά 
διευθύνγ τόν οίκον.

Αί θλίψεις αύται προσέδωκαν βαθείαν είς τόν 
Μπετόβεν σφραγίδα- ώ; μόνον δέ παρήγορον 
καταφύγιον κατά τύν χρόνον τούτον είχε τήν 
οικογένειαν Bl'enning. ΤΙ χαρίεσσα κόρη τής 
οικογένειας αυτής όνόματι Lorchen, ή βρα- 
δύτερον συζευχθεϊσα τόν ιατρόν Wegeler, ένα 
τών καλλιτέρων τοΰ Μπετόβεν φίλων, ύπή.ζεν ή 
παιδική τοΰ μουσουργού σύντροφος. Καί μέχρι 
τέλους τοΰ βίου των ή τρυφερά φιλία συνδεει τάς 
τρεις εύγενεϊς αύτάς υπάρξεις.

"Οσον θλιβερά καί άν ύπήρξεν ή παιδική τοΰ 
Μπετόβεν ηλικία,ό μέγας τής Τέχνης λειτουργός 
έτήρησε δι' αυτήν καί τήν πάτριον γήν,έν ή διέρ- 
ρευσε, τρυφεράν καί μελαγχολικήν άνάμνησιν.

Ήναγκασμένος νά εγκατάλειψη τήν γενέτει
ραν καί νά διέλθη σχεδόν ολόκληρον τόν βίον του 
έν Βιέννη ουδέποτε έλησμόνησε τήν κοιλάδά τοΰ 
Ρήνου καί τόν μέγαν ποταμόν, τύν πατρικόν 
καί άγέρωχον,βτον πατέρα Ρήνος» ώ; ό ίδιος τον 
ονομάζει. Καί όντως τόσον ζωντανός, όμοιος 
πρός γιγάντειον ψυχήν έφ’ ής διέρχονται δυνάμεις 
καί σκέψεις άπειράριθμοι, λέγεται ότι ούδαμοΰ 
ώραιότερος, ισχυρότερος καί γλυκύτερος είνε ό 
Ρήνος ή κατά τήν θελκτικήν πολίχνην Bonn, 
τή; όποια; βρέχει τάς σκιερά; καί άνθηράς κλι- 
τύα; μετά θωπευτικής ορμής. Καί τόσον ήγά- 
πησε τόν «πατέρα Ρήνον» ό Μπετόβεν, ώστε 
τήν Μούσαν του παραβάλλει πρός «ώραίαν τού 
Ρήνου νεράιδα » Έκεϊ ό Μπετόβεν έζησε τά 
πρώτα είκοσι τής ζωής του έτη, έκεί έπλεξε τά 
πρώτα τής νεανική; καρδία; του όνειρα- έκεϊ, 
παρά τήν ποιητικήν όχθην,εις τού; λειμώνα; πού 
πλέουν νωχελώ; έπί τού ΰδατος μέ τάς περιβε- 
βλημένας τήν ομίχλην λεύκας, τούς ακανθώδεις 
θάμνου; καί τάς κλαιούσας ιτέας, τάς ιτέας πού 
έμβαπτίζουν τάς ρίζας των έν τφ σιγηύφ καί 
όρμητικώ ρεύματι. Έκεϊ, είς τήν ποιητικήν εκεί
νην τή; γής γωνίαν ή μεγάλη τού Μπετόβεν καρ- 
δίκ έμεινε πάντοτε πιστή. Κ».ί ονειροπολεί διαρ
κώς νά ίδγ, τήν γήν τής γεννήσεώ; του χωρίς νά 
τό κατορθώση ποτέ. «Ή πατρίς μου, ή ώραία 
χώρα είς τήν όποιαν εΐδον τό φώς, πάντοτε ώραία, 
πάντοτε διαυγής πρό τών οφθαλμών μου ώ; ήτο 
καθ’ήν στιγμήν τήν έγκατέλειψζ» γράφει πρός 
τόν Wegeler τφ 1801.

Ό Μπετόβεν εγκζτεστκθη έν Βιέννη, τή μη- 
τροπόλει τής Γερμανικής μουσικής, κατά Νοέμ
βριον 1792. Συνέθετε μέ ευχέρειαν καταπλήτ- 
τουσαν καί αυτόν τόν Mozart. ΊΙ σύνθεοις ήτο 
εί; αυτόν έμφυτος, συνέθετεν ώς έξ ενστίκτου- 
συνέθετε δέ πάντοτε βαδιζων ίδια εί; τήν εξοχήν- 
έπιστρέφων είτα εί; τύν οίκόν του, έγραφε τάς 
ύπερόχου; συνθέσεις του. Τφ 1793 έλαβε μαθή
ματα θεωρητικής μουσικής παρά τού Χάΰδν,ήδη 

γέρον το;, μή ύπωπ*.  εύσαντο; τήν μεγαλοφυίαν 
τού Μπετόβεν. Κατόπιν ό Albrcclltsberger 
και ή Φύσι; ύπήρξκν οί αληθείς αυτού διδάσκα
λοι. ΙΙαρ’ ύλην τή; ψυχής τήν άγαθότητα ό Μπε
τόβεν άπό χαρακτήρο; ήτο ιδιότροπος, σχεδόν ά
γριος, καίτοι έν Βιέννη, συνανεστράφη τήν κομ- 
ψοτέραν κοινωνίαν ίδια είς τήν οικίαν τοΰ μαθη- 
τού του άρχιδουκός Ροδόλφου, καθώς καί πλη
σίον τών φίλων του πριγκήπων Sobkowitg, 
Sichnowsky, Esterhagy καί τού κόμητος 
Kinsky. Ό άρχιδυύξ Ροδόλφος καί ό μουσικό; 
συνθέτης BieS ύπήρξαν ο: δύο αξιομνημόνευτοι 
μαθηταί τού Μπετόβεν.

*) —ννέχιια

Τφ 1809 ό Jerome Βασιλεύς τής Βετσφα- 
λία; έκαλεσε τόν Μπετόβεν είς Kassel, άλλ’οί 
φίλοι καί προστάται του διά νά τόν συγκρατή
σουν έν Βιέννη τού ώρισαν έτήσιον εισόδημα 
4000 φιορινίων, τά όποια δυστυχώ; λίαν άτα
κτος έπληρώνοντο.

Μικρόν μετά τήν έγκατάστασιν τού Μπετόβεν 
έν Βιέννη, ή έπαναστασις έκρήγνυται έν Γαλλία.. 
Ό Μπετόβεν ζητεί έν αρχή, νά ψαλη τούς έχ- 
θρού; τής έπαναστάσεως 1796 καί 1797, άλλ’ 
είς μάτην- ή έπαναστασις κατακτά τόν κόσμον 
καί τόν μουσουργόν.Καί όντως, τά δημοκρατικά 
αισθήματα έσχον ϊσχυράν έπίδρασιν έν τή τού 
βίου τού Μπετόβεν έξελίξει. Γραφών πρός τόν 
Negelew τάς επιτυχίας του, πρώτη σκεψις του 
ύπήρξεν ή εξής : «Πρέπει ή Τέχνη μου ν' άφιε- 
ρωθή είς τό άγαθόν τών πτωχών» ’Λλλ’ ήδη έπί 
τή ένάρξει τού έργου του ό πόνος κτυπά τήν θύραν 
τού μεγαλοφυούς τή; Τέχνης λειτουργού- ή θλΐψις 
εγκαθίσταται όριστικώ; έν τή ψυχή του. Μεταξύ 
τοΰ 179G καί 1800 ή κώφωσις ήρχισε τό θανά
σιμου έργον της.Τά ώτα τού δυστυχούς Μπετόβεν 
βομβοϋσι δι' ήμερα; καί νυκτός. Ή κώφωσις 
βαίνει προΐοϋσα.

Ό Bl- Klotz-Forest είς τά ’Ιατρικά Χρο
νικά (Chroniquo Medicale) τής 15 Μαίου 
1905 πραγματεύεται τά τής κωφώσεως τού 
Μπετόβεν. Ό συγγραφεύς τήν αρχήν τής νόσου 
αποδίδει εις κληρονομικότητα. Διαγιγνώσκει κα- 
τάρρουν τής εΰσταθιανής σαλπιγγος τφ 1796 
μεταβληθέντα τφ 1799 εί; όξεϊαν μεσην ωτί
τιδα κακώς θεραπευθεϊσαν καί μεταπέσασαν είς 
χρονιάν τοιαύτην, μεθ’ όλων τών συνεπειών. ΤΙ 
κώφωσις κατά τόν Klotz-Forest ηύξανε χωρίς 
ποτέ νά καταστή τελεία. Ό Μπετόβεν διέκρινε 
καλλίτερον τούς βαθείς τών ύψηλών ήχων. Κατά 
τά τελευταία τής ζωής του έτη μετεχειρίζετο, 
λέγεται, ράβδον έκ ξύλου, τής όποιας τό έν 
άκρον έτοποθέτει έν τφ κλειδοκύμβαλο) καί τό 
άλλο μεταξύ τών όδόντων του Τό μέσον τούτο 
μετεχειρίζετο διά ν' άκούη όταν συνέθετε.

Έν Bonn εν τφ φερωνύμφ μουσείω φυλάσ
σονται τά ακουστικά όργανα, τά όποια κατε- 
σκεύασε διά τόν Μπετόβεν τφ 1814 ό μηχανικός 
Maelzel.
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Gabriel Marx Δυσδαιμ,όνα

Έπί έτη άπέκρυπτε τό δυστύχημά ταυ καί 
άπό τών στενωτέρων φίλων του, άπέφευγε τήν 
κοινωνίαν, ίνα μή παρατηρηθώ ή νόσος του' έ- 
φύλαττε δι’ εαυτόν καί μόνον τέ φρικώδε; μυστι
κόν, άλλα τφ 1801 εκμυστηρεύεται τήν δυστυ
χίαν του είς δύο στενού; φίλους του, τόν ιατρόν 
Wegelci* καί τόν ιερέα Alliada. Πρός τόν 
AVegeler γράφει «Διάγω βίον άθλιον. Άπό 
δυο έτών άποφεύγω τήν κοινωνίαν, διότι δέν δύ
ναμαι νά συνδιαλεχθώ μέ κανένα’ είμαι, κωφός. 
Έάν είχον άλλο επάγγελμα θά ήτο υποφερτόν, 
άλλ' έν τφ έπαγγέλματί μου ή κατάστααις είνε 
φρικώδη;.. » Καί κατωτέρω: «Ό Πλούταρχος 
μέ ώδήγησε πρό; τάν έγκαρτέρησιν. Θέλω, έάν 
τούτο δυνατόν, ζητώ νά περιφρονήσω τήν ειμαρ
μένην, άλλ’ έρχονται στιγμαί πού είμαι ή δυ- 
στυχεστέρα τών ύπάρζεων... Έγκαρτέρησις ! 
θλιβερόν καταφύγιον ! καί όμως είνε τό μόνον!»

ΊΙ ρεμβώδης θλϊψις τοϋ Μπετόβεν εκφράζεται 
εί’; τινα τών έργων τή; εποχή; εκείνης, εις τά,ν 
Παθητικήν Σονάταν (Sonate pathetiqUC ρ. 
13) τφ 1799, ιδία είς τό Lai’gO τής Τρίτα,; 
Σονάτα; ορ. 10 (1798) καί εις τό andante 

τοϋ διάσημου Septlior (1800), τούναντίον ή 
διαυγά,ς Πριότη Συμφωνία (ell lit lliajelir 
1800) ε'.κονίζει νεανικά,ν ολως άμεριμνησίαν.

Άναμφιβολω; άπαιτεϊ χρόνον ή ψυχή, ϊνα 
έζοικειωθη εί; τό οδυνηρόν λουτρόν τοϋ πόνου. 
Ό άνθρωπο; αισθάνεται τόσην άνάγκτν χαράς, 
όταν στερήται τοιαύτης, ώστε άπαραιτήτως τά,ν 
δημιουργεί. Μόνο; καί δυστυχά,; έν Βιέννη ό 
Μπετόβεν ζή μέ τά; αναμνήσεις τής πατρική; 
γή;’ ά, σκέψις του εμβαπτίζεται έν τη γαλήνιαία 
εκείνη άτμοσφαίρα.

Τό andante τοϋ SeptllOV θεωρείται άσμα 
τού Ρά,νου. ΊΙ Sonate Pathetique είνε 
ποίημα μελαγχολικοϋ ρεμβασμού εί; τά νεανικά 
Ονειρα. ΊΙ πρώτη Συμφωνία είνε φαιδρά, άλλ’ 
έν ταύτω πλήρη; ρεμβώδου; ά,δυπαθείας, αισθά
νεται τι; τόν πόθον καί τά,ν έλπίδα έκφραζόμενα 
δι’ ήχων’ άλλ’ ήδη έν τή τοϋ νεαρού μουσουργού 
φυσιογνωμίγ. διαφαίνεται ή άκτ·.ς τή; μεγαλο- 
φυίας. Καί ή άκτίς εκείνη ομοιάζει τό βλέμμα 
τού άθανάτου βρέφους, τό όποιον ό Boticelli 
εΐκονίζει εί; τά,ν ‘Αγίαν οικογένειαν' έν αύτω άνα- 
γινώσκει τις τήν πλησιαζουσαν τραγωδίαν.

Ιίλήν τών φυσικών πόνων, ό Μπετόβεν ησθά 
νέτο υψηλότερα; φύσεως οδύνης. Ό Wegelei* 
λέγει, οτι ουδέποτε έγνώρισε τόν Μπετόβεν άνευ 
πάθους φθάνοντος είς παροξυσμόν’ άλλά κατά 
τούς βιογράφους, ό Μπετόβεν ά,σθανθη τό πάθος 
τή; μεγάλη; άγνότητο;’ ούδεμία σχέσι; έν τή 
ϋπερόχω εκείνη ψυχή μεταξύ τού πάθους καί τής 
τής ηδονής’ ό Μπετόβεν είχε τι τό πουριτανόν έν 
τή ψυχή του. Λέγεται, ότι δέν έσυγχώρησε ποτέ 
εις τόν Mozart τά,ν ιεροσυλίαν τής μεγαλο- 
φυία; του διά τή; συγγραφής τού Doll Juan. 
Ό έμπιστος φίλο; τού Μπετόβεν Icllilldler 
λέγει περί αύτού, ότι «δέν δικαιούται νά μεμφθή 
τον εαυτόν του έπί αδυναμία».

Τοιαύτη ψυχή έπ.επε κατ’ ανάγκην ν' άποβή 
θύμα τής ιδανικής, τή; μεγάλη; άγάπης.Καί τφ 
οντι, ή ζωή τού Μπετόβεν υπήρξε μία άπαυστο; 
όνειροπολησι; άνεφίκτου ευτυχία;, μία άπαυστος 
άπογοήτευσις, μία άπαυστος οδυνηρά άλγηδών.

Κατά τόν Fauchois τό σύμπαν έφαίνετο 
στενόν διά τά,ν περίπτυξιν τού κολοσσού’ είχε τόν 
άπειρον πόνον του.

Π. Ρούμπου Μνημεϊον ’ΛΟηνογίνουε.

Άλλ' εις τάς αλληλοδιαδόχους ψυχικά; ταύ- 
τα; ταλαντεύσεις μεταξύ τού παροξυστικού αγνού 
πάθους καί τή; οδυνηρά; τής ύπερηφανείας τή; 
άντιδράσεω; πρέπει ν’ άναζντηση τι; τήν μάλλον 
γόνιμον πηγήν τών έμπνεύσεων τού δημιουργού. 
Τφ 1801 ή Giulietta Guieciandi ύπήρξε τό 
άντικείμενον τού πάθους τού Μπετόβεν καί εί; 
τήν έξιδανικευμένην μορφήν τη; ό ιδεαλιστή; 
μουσουργός άφιεροϊ τήν Σονάτα — Σε) ,νόφω; 
(Clair de lune, sonate op. 27)· άλλ’ ή 
παιδίσκη έκείνη έλαφρά καί έγωίστρια κατέστησε 
πολύ δυστυχή τον Μπετόβεν καϊ τέλος ένυμφεύθη 
τόν κόμητα Gallenbci’g.

Ό Μπετόβεν ύφίσταται κρίσιν όδυνηράν, ήτις 
παρ' ολίγον ώδήγει αύτόν είς τά,ν αυτοκτονίαν. 
ΊΙ άπελπισία του άποτυπούται εί; τάν πρό; τούς 
αδελφού; Κάρολον καί Ίωάννην επιστολήν μέ 
τήν δηλωσιν «νά άναγνωσθή καί νά έκτελεσθή 
μετά τόν θάνατόν μου.» Ή έπιστολή έκείνη 
είνε κραυγή έπαναστάσεω; καί σπαρακτικού πό
νου. Κατά τήν κρίσιμον εκείνην τή; ζωή; του 
περίοδον μόνον τό άδάμαστον πρό; τήν ηθικήν
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αϊσθτ,μά του τον συγκρατεί, δι’ δ καί γράφει πρός 
τόν Wegelei’. «Έάν δέν είχον που άναγνώσει, 
οτι δ άνθρωπος δέν πρέπει οίκειοθελώς ν’ αποχω
ρίζεται τΖς ζων,ς εφόσον δύναται νά έκπληρώσρ 
άγαθ-ήν Ttva πράξιν, πρό πολλοΰ δέν θά ύπαρχον 
πλέον.» Ή σιδηρά, ή υπέροχος θέλησι; έζανί- 
σταται κατά τΖς δυστυχίας καί ό Τιτάν φωνεΐ : 
«Όχι, δέν θά ύποκύψω είς την σκληράν εϊυαρμέ- 
ιην. Δέν θά κατορθώση νά υέ πχτχζγ έξ ολοκλή
ρου. Ώ ! είνε τόσον ώραϊον νά ζ·7, κανείς τήν 
ζωήν χιλίας φοράς !»

"Ολη ή άγάπη τοΰ ήρωος, ό πόνος, ή θέλη- 
σις, αί άλλεπαλληλοι μεταβάσεις άπό τής κατα- 
πτώσεως εΐς τήν συναίσθησιν τοϋ μεγάλου Έγό>, 
δλαι αί εσωτερικά! τραγωδίαι ανευρίσκονται ύπό 
μορφήν ήχων είς τά μεγάλα έργα του.

Τήν εποχήν ακριβώς εκείνην γράφει τήν Σονά
ταν μέ τό έπικήδειον έμβατήριον είς τόν θάνατον 
ένός ήρωος (Sonate avcc marclie fune- 
bl'C op. 26) είνε ούτως εΐπεϊν ή ταφή τών νεα
νικών του ονείρων’ τήν Δευτέραν Σονάταν Op. 
31 μ.έ τά δραματικά εκείνα άσματα, άτινα 
ομοιάζουν μεγαλοπρεπή καί απελπιστικόν μονό
λογον’ τήν Σονάταν τήν άφιερωμένην πρός τόν 
αΰτοκράτορα 'Αλέξανδρον (Sonate ΟΠ lit ΙΠΪ- 
neur pour violon op. 30) καί τήν Δευτέ
ραν Συμφωνίαν καθ' ήν αισθάνεται τις τήν άδά- 
μαστον θελησιν ύπερισχύουσαν μετά τήν απελ
πιστικήν τοΰ πόνου κραυγήν. Εΐς τήν Συμφωνίαν 
εκείνην μία δύναμις άκαμπτος σαρόνει δλας τάς 
θλιβεράς σκέψεις, παράφορος αναβρασμός ζωής 
ίμψυχόνει τό τέλος. Ό Μπετόβεν θέλει νά ζήσγ, 
θέλει νά ήνε ευτυχής, δέν είνε δυνατόν νά πι- 
στεύσγ, τό ανίατον τής συμφοράς του’ θέλει τήν 
ΐασιν, θέλει τήν αγάπην, εκχειλίζει άπό ελπίδα.

Καί τό ύπέροχον τής μουσικής εκείνης μεγα
λείο» ενθυμίζει τό πνεύμα τής έπαναστάσεως, τό 
όποιον άπό παντού έπνεεν. Ό Μπετόβεν οπαδός 
«τής απεριορίστου ελευθερίας καί τής εθνικής ανε
ξαρτησίας» κατά Ichindler, λούων διαρκώς το 
πνεΰμά του εΐς τά διαυγή τής πολιτείας τοΰ 
Ιίλάτωνος νάματα ώνειροπόλει μίαν ηρωικήν Δη
μοκρατίαν ίδρυομένην ύπό τοΰ Θεού τής Νίκης 
καί ύπό τήν ύπέροχον αύτήν έ'μπνευσιν σφυρη
λατεί τήν "Ηρωικήν Συμφωνίαν τφ 1804 διά 
τής οποίας έν τώ προσώπω τοΰ μεγάλου στρα
τηλάτου, τοΰ Μεγάλου Ναπολέοντος, ύμνεϊ τό 
πνεύμα τής Έπαναστάσεως. Γνωστόν οτι έ’σβυσε 
τήν άφιέρωσιν μετά τήν στέψιν τού Ναπολέοντος 
εΐς αΰτοκράτορα.

Είς τήν εποποιίαν εκείνην τής Δόξης, είς τήν 
Ίλιαδα εκείνην τών νεωτέρων χρόνων, αισθάνεται 
τις, οτι ή ψυχή τού αίώνος άναζί) δΓ ήχων μέ 
τήν έντασιν καί τήν διαύγειαν, τήν όποιαν τά 
μεγάλα γεγονότα προσλαμβάνουν εΐς τάς ήρω'ί- 
κάς μεμονωμένα; ψυχάς, τών όποιων αί εντυπώ
σεις δέν μειούνται ύπό τής επαφής τής πραγμα- 
τικότητος.

Ή μορφή τοΰ Μπετόβεν διαφαίνεται είς τούς 
μεγαλοπρεπείς ήχους τούς είκονίζοντας τάς επι
κά; έκείνάς μάχας. Καί τό κυριαρχούν τής επο
χής πνεύμα τό εγκυμονούν καταιγίδας εκφρά
ζεται, άποτυποΰται ίσως άσυνειδήτως τού Δη
μιουργού είς όλα τά έργα του κατά τήν χρονικήν 
εκείνην περίοδον — είς τήν εισαγωγήν τού Κοριο- 
λάνου (1807) εΐς τό τέταρτον QuatllOl* op. 
57) (1804) περί τής όποιας ό Βίσμαρκ λέγει, 
ότι—«Έάν τήν ήκουε συχνότερον θά ήτο πάν
τοτε πολύ ανδρείος». 'OHobcrt Kondcll, 
πρεσβευτής τής Γερμανίας έν Ρώμη, έπαιξε τήν 
σονάταν έκείνην ένώπιον τοΰ Βίσμαρκ τή 30 
’Οκτωβρίου 1870 έν Βερσαλλίαις καί ό Βίσμαρκ 
σμιλών περί τού τέλους τού έργου λέγει «είκο- 
νίζΐΐ τήν πάλην καί τούς λυγμούς ολοκλήρου 
ζωής».

'Αλλά καί είς αύτά τά Concerts διά πιά
νο καί είς τό Concert en mi beinol op. 
73 (1809) νομίζει τις, ότι ή μεγαλοφυΐα τοΰ 
Μπετόβεν καθίσταται ίρωίκή καί βλέπει τις δι- 
ερχομένα; νικηφόρους στρατιάς. Είνε μουσική 
δράσεως καί υπέροχων θριάμβων.

("Enetai συνέχεια)
ΑΓΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΓ

Ε. Semeiiousky. Άνοιξις

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΩΡΗΑΣ ΔΑΦΝΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΣΕΙΡΑΝ ΤΩΝ "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΗΓΗΜΑΤΩΝ,, ΜΟΥ

Αΰτό τό διήγημα δέν είναι δικό μου, άλλά τοΰ πατέρα 
μου. Τδ εχω άκ',ΰοει άπ’ αυτόν κα.ιμιά δεκαριά φορ'ε; 
καί τό γράφω, νομίζοντας ότι μοΰ τό υπαγορεύει ό Γόιος. 
Μπορώ νά ε’ιπώ, οτι αυτήν τήν στιγμή ποΰ πήρα τήν 
πένα νά γράφω, τόν βλέπω στήν πάρε ιτιά τοΰ σπιτιοΰ 
μου, έκεϊ πέρα στήν Ήπειρο, άκκουμπάη στο πλου
μιστά προσκέφαλο με τό χοντρό του τό τσιγάρο στό χέρι 
και τον ακούω—άν κΤ είναι κοντά είκοσι χρόνια τώρα 
πεθαμένο;—νά διηγιέται τήν αρπαγή τής ,ϊάφνη;, αδερ
φής τον πατσάς τον,— τοΰ πάππου μου :

τήν θυγατέρα μου Λάφνη.

ΠΑΤΕΡΑΣ μου — Θεός σχωρέ- 
στον—είχε μιά μοναχαδερφή, τήν 
Δάφνη, ποϋ είταν ήλιος καί φεγ
γάρι στήν ώμορφιά.

Τ’ όνομα Δάφνη έδώ στον τό
πο μας είναι όνομα αποκλειστικό 
τοϋ σπιτιοϋ μου κα'ι κανένα άλλο 
ήπειρκοτικό σπίτι δέν τώχει. Γιατί 
αυτό ; Δέν ξέρω....
τότε, ή εποχή τοΰ φοβερού καί 

, ποΰ δέν μπορούσε κανείς νάχη
κακή εποχήΕίταν 

τρομερού Άλή-Πασιά 
τίποτε στό φανερό, καλό, άξιο, ή ώμορφο, είτε άλογο 
καλό, είτε μουλάρι άξιο, είτε θυγατέρα ή αδερφή άμορ
φη. "Αμα τό μάθαινε δ Σκύλλας έστελνε καί τοϋ τό 
άρπαζε !

Οί άνθρωποι ενός σπιτιού άπό τήν συνήθεια δέν 
καταλαβαίνουν οϋτε τήν άσχημιά, οϋτε τήν ώμορφιά 
συναμεταξύ τους καί γι’ αΰτό οϋτε ό πατέρας μου, οϋτε 
άλλος κανένα; άπό τό σπίτι μας ένόησε τήν έξοχη ώμορ
φιά τής Δάφνης, όταν ένας φίλος άπό μακρυνό χωριό, 
ποΰ περνούσε πολύ σπάνια άπό τό χωριό μας, ίδόντας 
γιά πρώτη φορά τήν Δάφνη, τοϋ είπε μ’ άληθινόν 
τρόμο :

— Πώς δέν τήν κρύβετε τέτοια τσιούπρα 1 ΚΓ αν 
μ ίθη τήν ώμορφιά της ό ’Αντίχριστος τί θά κάνετε ;

Είταν ή Δάφνη τότε ιός έντεκα—διόδεκα χρόνων, 
σάν τριαντάφυλλο, πού μόλις έπαιρνε ν’ άνοιξη. ’Εκείνα 
τιί λόγια τοϋ φίλου έκαναν μεγάλη έντύπωσιν καί σ’ 
αυτόν καί σ’ όλους τούς άλλους. "Ολο τό σπίτι άνοιξε 
τά μάτια του κι’ είδε τήν έκτακτη ώμορφιά τοΰ κορι
τσιού, κι’άπ’εκείνη τήν στιγμή ή πανώρια Δάφνη κλεί
στηκε σ’έν’ απόμερο κι’ανήλιαγο δωμάτιο τοΰ σπιτιοΰ 
κι’ δέν έβγαινε άπ' έκεϊ, παρά όταν δέν είταν κανένας 
ξένος στό σπίτι. "Ολο τό χωριό μιλούσε κρυφά γιά τό 
κλείσιμο τοϋ πανέμορφου κοριτσιού καί λίγο-λίγο τώ- 
μαθαν κι’ όλα τά χωριά, πού είταν γόρα-γύρα.

Πέντε άκέρια χρόνια ή χιλιόκαλλη κόρη βρίσκονταν 
κατάκλειστη, καταδίκη τής ώμορφιά; της, κΓ έκλαιγε 
γιά τήν μαύρη της τήν Μοίρα, ποΰ τήν είχε κάνει τό
σον ι’όμορφη καί δέν μπορούσε νά χαρή τόν κόσμο. 
πηγαίνοντα;_εϊτε στον λόγγο γιά ξύλα, είτε στό ποτάμι 
γιά πλύμα, είτε στ’ άμπέλι γιά σταφύλια, είτε στά χορά- 
φια γιά δουλειά, είτε στήν στάνη γιά γάλα καί γιά τυρί. 
Άλλ’ έκλαιγε πλειότερο, πού δέν μπορούσε νά βγή στό 
μεσοχώρι τές πασχαλιές, τές άποκριέ; καί τά πανηγύ
ρια, κι’ όταν γένονταν γόμοι νά πιαστή στό χορό καί 
ν’ άστράψη άνάμεσα σ’ όλα τά κορίτσια κι’ τής νυφα- 

δες. ’Έκλαιγε πικρά καί καταριώνταν τήν ώμορφιά της. 
πού τήν φύλαγε κατάκλειστη καί προτιμούσε νά είταν 
άσχημη σαν τήν ψυχοπαίδα τού σπιτιού τήν Μαρία 
τήν γυφτοπούλα, ποϋ χαίρονταν όλη τη; τήν λευτεριά- 
προτιμούσε νά είταν μαύρη σάν δαυλί κι’ άσκημη σάν 
κουκκουβάγια παρά ναναι λαμπρόκαλλη καί νά βρί
σκεται στά σκοτεινά καί στήν σκλαβιά.

Πέντε άκέρια χρόνια, τά καλύτερα χρόνια τής ζωής 
της τά πέρασε ή δύστυχη ή Δάφνη στήν φυλακή, στήν 
λύπη καί στό κλάμα, έξ αιτία; τής άσύχκριτης (ομορ
φιάς της, άλλ’ ή λύπη καί τό κλάμα, άντί νά τήν τρώνε, 
τήν έθρεφαν καί τήν έκαναν πλειό ώμορφη καί πλειό 
συμπαθητικοί.

Ό πατέρας μου, σάν άρχηγό; τοϋ σπιτιού, βάλθηκε 
νά τήν παντρέψη τό γληγορώτερο, άλλά δέν κοτοΰσε νά 
τήν πάρη κανένας νύφι στό παιδί του, άπό τόν φόβο 
τής ώμορφιά; τη .'· ΊΙ ώμορφιά, αΰτό τό θείο δώρο, 
πού μπορούσε άλλου ν’ άναιβή σέ θρόνο βασιλικό, 
εκείνη τήν εποχή στήν πατρίδα μα; καί σ’ δλην τήν 
άλλη Τουρκία είταν όχι άξιοζήλευτο πράγμα. "Οποιο; 
είχε στό σπίτι του θυγατέρα, νύφη ή άδελφή, είταν τό 
ίδιο, σάν ναχε μέσα τήν άστραπή μέ τ’ άστροπελέκια 
της. Παρουσιάζονταν <> άποσταλμένος τοϋ Τυράννου 
καί σοΰ έπαιρνε τό παιδί σου άπό τήν άγκαλιά σου, 
χωρίς νά μπορής νά τοΰ κάνης τίποτε.! Πολλοί πατε
ράδες. όταν είχαν τήν κακοτυχιά νάχουν κόρη ώμορ
φη, σάν καλιώρα ό πατέρας μου, έκαιγαν τό πρόσωπό 
της μέ κάρβουνα άναμμένα, κΓ γλύτοναν άπό τόν κίν- 
τυνο νά ίδούν τά σπλάχνα τους σέ τούρκικη άγκαλιά, 
καί νά γείνουν πεθεροί Τούρκων ! Τό ίδιο συμβούλευαν 
καί τόν πατέρα μου γιά τήν Δάφνη, νά τής κόψη τό 
πρόσωπο καί νά γλυτιόση μιά γιά πάντα άπό τοΰ; φό
βου; κΓ άπό τούς -,.ιντύνους, άλλά στάθηκε αδύνατο 
ν’ άποφασίαη νά κάνη ένα τέτοια πραγμα.

— «Δέν τό κάνω εγώ αυτό, έλεγε, νά χαλάσω μιά τέ
τοια ώμορφιά, ποΰ θά τήν ζήλευαν καί βασίλισσες, 
κ.Γ αν τύχη καί τήν μάθη ό ΙΙασιας, καί στείλη νά 
μοΰ τήν πάρη. προτιαώ νά τήν σκοτώσω μόνο; μου 
καί νά τήν θάψω πανώρια, όπω; είναι, παρά νά τήν 
χαίρωμαι άσκημη !»...

Μιά μέρα, ποϋ οί άντρες τοΰ σπιτιοΰ κι’ οί πλειότε- 
ρες γυναίκες ήταν σκορπισμένοι στέ; έξωτερικές δου
λειές, καί δέν βρίσκονται στό σπίτι παρά ή βάβω τοΰ 
ποτρός μου, ή φημισμένη άντρογυναϊκα, πού είχε λά
χει σέ σαράντα πολέμους στό Σούλι, ή Μαρία ή γυ
φτοπούλα, τά λειανοπαίδια, κι’ ή σκλαβωμένη Δάφνη, 
είκοσι τζοχανταραϊοι τού Άλή-πασιά χούμησαν μέσα, 
κι’ ύστερα άπό τά «καλή μέρα· καί τά «καλώς-ώρίσα- 
ταν,» είπεν ό άρχηγός του στήν βάβω :

—«Έρκομέστε από τό βεζύρ Άλή πάσια γιά νά 
πάρωμε τό Δάφνη! Δό μας τό Δάφνη νά φεύγκωμε...»

Ή βάβω, χωρίς νά τά χάση καθόλου τοϋ είπε :
—«Κάποιος εχτρός μας θά γέλασε τόν Πασιά, ότι ή 

Δάφνη μου είν’ ώμορφη, κι’ άδικος πάη ό κόπος σας...»
—«Δέν τό γελούν τό Πάσια τ’ άνθρώπια του, ώρή 

μπάμπω ! (’Απολογήθηκε ό άρχηγό; τών Τζοχαντα- 
ραίων). Νά μας τό διόκης γκλήγορα γιά νά φεύγκωμε!

—«Νά σάς τήν δώκω (είπε ή βάβω καί φοιναξε :) 
«Δάφνη ! Δάφνη !»

—«"Ορσε !»
’Απολογήθηκε μιά φωνή άπό τά παρά|ΐεσα δωμά

τια καί σέ λίγο, παρουσιάστηκε ή Μαρία ή γυφτοπούλα, 
κατά πώς τήν είχαν ώρμηνεμένη γιά ιόρα ανάγκης.

Μόλις τήν είδε ό άρχιτζοχαντάρης, φώναξε θυμω
μένα :

—·Δέν είν’ αυτό τό Δάφνη ! Αύτ.'ι είναι τό ψυχο
παίδα σου, τό ΰφτοπούλα! Τό Δάφνη θέλομε νά μά; 
διόκης, ώρή μπάμπω, κι’ όχι άλλο !·

Ή βάβω -κατάλαβε ότι είχε γείνει προδοσία κι’ ότι 
οί τζοχανταραϊοι τά γνώριζαν όλα καί φώναξε μ’ όλη86
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τήν δύναμίν της γιά ν’ άκούση ή Δάφνη καί νά φύγ]].
— ·Αύτ’ είν’ ή Δάφνη! Άλλη Δάιρη δέν έχω! Άν 

σάς άρέσ’ πάρτε τη, κι’ αν δέν σας αρέσ' άφήστέ τη'.·
Ή Δάφνη, ακούοντας άπό μέσα αύτόν τόν διάλογο, 

πετάχτηκε άπό τήν κρυφή τή Ούρα έξω μέ τό πρόσωπο 
μπουλλωμένο, αλλά τρεις τζοχανταραΐοι, ποΰ φύλαγαν 
απ' έξω, τήν άρπαξαν καί φώναξαν άρβανίτικα :

—«Ντίλνι πριγιάστα '. Έ ζούμ '. (Βγάτ’ έξω ! τήν 
πιάσαμε '.)

Οί τζοχανταραΐοι βγήκαν έξω τρεχάτοι κι’ ή βάβω, 
ακούοντας τές φωνές καί τά κλάματα τής Δάφνης, άρ
παξε ένα ντουφέκι καί βγήκε έξω. Βλέπει τή Δάφνη 
ανάμεσα στους Τούρκους καί ρίχνει κατ’ επάνω τους 
νά τήν σκοτιόση, άλλά τό μολύβι, αντί νά έπιτύχη τήν 
Δάφνη, επέτυχε τόν άρχιτζοχαντάρη, καί τόν έστρωσε 
καταγής ψόφιο.

Στην στιγμή τραβούν κι’ οί Τζοχανταραΐοι ιιιά 
πλαταριά καί γκρεμίζουν κάτω τήν βάβω σκοτω
μένη '. Κι’ έτσι τράβηξαν γιά τά Γιάννινα Ανενόχλητοι, 
φέροντας μαζύ τους τήν πανέμορφη Δάφνη, γιατί δέν 
είχε κανένας τήν τόλμη άπό τό χωριό νά χτυπήση τούς 
ανθρώπους τοΰ φοβερού Βεζύρη, παρά μόνον έτρεξαν 
καί ειδοποίησαν τ’ άδερφ οξάδερφ ά της, ποΰ δούλευαν 
έξω άπό τό χωριό.

Σέ μισή ώρα έφτασαν όλοι στό χωριό, φίλησαν τό 
λείψανο τής άντρείάς βάβως τους, άρματιόθηκαν κι’ 
έτρεξαν νά προφτάσόυν τούς τ’ζοχανταραίους μ’ άπό- 
φασι : ή νά ξεσκλαβώσουν τήν Δάφνη, ή νά σκοτω
θούν ώς τόν ένα.

Οί τζοχανταραΐοι. μόλις πέρασαν τόν Καλαμά. κ.Γ 
ένόμισαν οτι βρίσκονταν ασφαλισμένοι, άρχισαν νά 
πηγαίνουν άναργα-άναργα, θαυμάζοντας τήν χιλιόκαλ- 
λον σκλάβα τους καί τόσο πολύ μαγεύτηκαν άπό τήν 
άρρητη ώμορφιά της, ώστε άρχισαν νά σκέφτωνται νά 
μήν τήν παραδώσουν στόν Άλή πασιά. κι’ όταν βρέ- 
ρηκαν σύμφωνοι σ’ αυτό, ήρθε τό δυσκολώτερο: «τ ό 
ποιος θά τήν πάρη άπ’ όλους·! "Ολοι ήταν 
νέοι άπό είκοσι ώς είκοσι πέντε χρόνων, καί καθένας 

Φωτογραφία Boissonnas Χωρική κη&ΐα

τήν ήθελε γιά τόν εαυτό του. Ό ένας παινεύονταν γιά 
τήν ώμορφιά του, ό άλλος γιά τό σπίτι του, καί πέ ό 
ένας καί πέ ό άλλος, θύμωσαν, βρίστηκαν καί πιάστη
καν άπ’ τ’ άρματα. Βρόντησαν ντουφέκια κι’ άστρα
ψαν γιαταγάνια καί σέ μιά στιγμή στρώθηκαν όλοι 
καταγής, έξ ών ένας μοναχά ποΰ δέν είχε άλλον αντί
ζηλο νά σκοτώση, ή νά σκοτωθή άπ’ αυτόν.

Αυτός νικητής καί χαρούμενος, έτρεξε ν' ιίρπάξη 
στήν Αγκαλιά του τήν Δάφνη, ποΰ βρίσκονταν λαβω
μένη Ανάμεσα στούς τόσους σκοτωμένους, κ.Γ έτρεχε 
τό αϊμά της σαν βρύσι απάνω στά στήθια της.

— «Είσαι δικό μου· ! τής είπε μ' ερωτικό πάθος.
— «Μακρυά μου, σκυλλί! (τού άπολογήθηκε μέ η

ρωική απάθεια καί μέ περιφρόνησι έκείνη). Μακρυά 
μου, νά πεθάνω Χριστιανή !»

’Εκείνος έσκυψε νά τήν φιλήση κι’ αύτή άρπαξε τό 
αί ματωμένο γιαταγάνι τοΰ σκοτωμένου, ποΰ βρίσκον
ταν δίπλα της καί τοΰ τό έμπηξε στά στήθεια μ' όση 
δυναμίτης έδωκε τό μίσος κι’ ή άποστροφή, καί τόν 
έρριξε καταγής πεθαμένο, κ.Γ έτσι αύτή μονάχα ζων
τανή βρίσκονταν άνάμεσα σ’ είκοσι δυύ σκοτωμένου; 
εχτρούς της!

"Υστερα άπό κάμποση ώρα έφτασαν τρεχάτα τ' 
άδερφοξάδερη ά της.

’Αδέλφια μ’! Ξ αδέρφια μ’! (φώναξε μ'αγωνία). 
Πεθαίνω Χριστιανή. "Ενα σκυλλί, ποΰ προσπάθησε 
νά μέ μαγαρίση, τό σκότωσα !...

Ρίχτηκαν απάνω της οί δικοί της, κλαίγοντας, τήν 
άρπαξαν στήν αγκαλιά τους καί τήν έφεραν στό σπίτι.

"Υστερα άπό λίγον καιρό, ό ’Αλή-πασιά; κηρύττον- 
ταν άπό τόν Σουλτάνο φιρμανλής, δηλαδή Αντάρτης, 
έξ αιτίας τών φοβερών κακουργημάτων του, κι' ή 
πεντάμορφη Δάφνη παντρεύονταν τό πλειό ώμορφο 
παλληκάρι τοϋ τόπου μας, τόν Διαμαντή !

X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΧ

Ε. Colonna
Ο άχοΟανών βιάσημος μουσικοδιδάσκαλος

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Συμβολική φωτογραφία

f
YXNA ή τύχη, συχνότερου ακόμη 
τό άνθριόπινον τάλαντον, άλλοτε δέ 
καί τά δύο όμοΰ συντελούν είς τό νά 
γίνουν μερικαί εκπλήξεις προωρισμέ- 
ναι νά έχουν μεγάλην επιτυχίαν.

Κάποιος ζωγράφος είδε τό μικρό 
του παιδί νά κοιμάται επάνω είς μίαν 
καθέκλαν καί αμέσως συνέλαβε τήν 
ιδέαν νά απεικόνιση τό σύμβολον τής 
άθωότητος.

Μίαν ημέραν είσήλθεν εις τό άτελιέ ένας φίλος του 
ό όποιος—θέλων νά δείξη τήν ευφυΐαν του—εϊπεν είς 
τόν καλλιτέχνην:

— Λαμπρά ή ιδέα σου, αγαπητέ μου. ν' άναπαρα- 
στήσης τήν παιδικήν ηλικίαν τοΰ Ιουλίου Καίσαρος.

Ό ζωγράφος Απεφάσισε τότε νά δώση είς τήν ει
κόνα τό όνομα: «παιδική ηλικία τοΰ ’Ιουλίου Καίσα
ρος». Ή είκων έγεινε διάσημος καί έπωλήθη άκριβά.

Κάτι παρόμοιον συνέβη τελευταίως είς ένα φωτο
γράφον τής Ρώμης, οστις μετέβη όπως φωτογράφηση 
τήν βίλλαν Ριίιμην. ’Αφού έφωτογράφησε τόν πρίγ- 
κηπα Μπύλωβ καί τήν σύζυγόν του, ήθέλησε κατό
πιν νά φωτογράφηση καί ένα πηγάδι ποΰ ήτο είς τό 
μέσον τής έπαύλεως.

Τήν στιγμήν τής φωτογραφήσεων έκάθητο επά
νω, είς τό πηγάδι ένας γάττος καί έπλύνετο.

ΊΙ φωτογραφία έθεωρήθη συμβολική (ό γάττος 
δηλ. έθεωρήθη ώς Αντιπρόσωπεύων τήν διπλωμα
τίαν) καί τά αντίτυπά της πωλοΰνται τώρα άκρι- 
βώτατα.

*
Συναδ λφική άβρόττ,ς

’Ιταλικόν μουσικόν περιοδικόν Αναγράφει τό 
εξής χαριέστατον Ανέκδοτον τοΰ μεγάλου μουσουρ
γού τής’Ιταλίας Ροσσίνι.

Μίαν ημέραν, έν ΙΙαρισίοις ευρισκόμενος ό Ροσ- 
σίνι. έκαμνε τόν συνήθη περίπατόν του είς τά βου
λεβάρτα στηριζόμενος έπί τοΰ βραχίονας φίλου του.

ΙΙεριεπάτουν άμφότεροι εύθυμοι καί ζωηροί, ότε 
αίφνης ό φίλος τοΰ μουσουργού ήσθάνθη τόν βραχίο
να τοΰ τελευταίου έρειδόμενον βαρύτερον έπί τοΰϊδι- 
κοΰ του. ενώ τό βήμάτου κατέστη εκτάκτως βραδύ.

"Εκπληκτος διά την Απότομον ταύτην μεταβολήν, 
στρέφεται καί βλέπει τόν Ροσσίνι χαιρέτιζαν τα διά 
θερμής χειραψίας ένα έκ τών επίσης μεγίστων 
συνθετών τής εποχής εκείνης, τόν Μέγερμπερ

— Τί κάμνετε, Αγαπητέ διδάσκαλε ; Πώς είνε ή 
υγεία σας ; ήρώτησεν εΰγενέστατα <’> Μέγερμπερ.

— Κακά ! πολύ άσχημα, Αγαπητέ μου! άπήντη- 
σεν ό Ροσσίνι διά φωνής σχεδόν κλαυθμηρας.

Ό Μέγερμπερ Αφού ηϋχήθη περαστικά είς τον 
γηραιόν Ροσσίνι Απεμακρύνθη. Καί τότε ύ συνο
δειών τόν Ροσσίνι τόν ήρώτησε μετά περιεργείας :

— Διατί εϊπετε είς τόν Μέγερμπερ ότι είσθε 
άσχημα καί διατί ϋπεκρίθητε τόν Ασθενή, Αφού 
περιπατεΐτε ζωηρότατος ;

Ό Ροσσίνι έμειδίασε πονηριάς καί μετά σιγήν 
ολίγων στιγμών, άπήντησε :

— Μάθε, φίλε μου, ότι ό Μέγερμπερ θά ηυχετο ν' 
Απαλλαγή άπό τήν παρουσίαν μου διά νά έκλάμψη 
περισσότερον ή ίδική του Αξία. Τό γνωρίζω καλώς 
καί διά τούτο δέν ήθέλησα νά τόν Απογοητεύσω ...

*
Ζώκ έπί σκηνής

ΊΙ επιτυχία τοΰ «Σαντεκλαίρ» άναμιμνήσκει διά
φορα άλλα έργα τών οποίων ή επιτυχία έστηρίχθη 
είς ζώα παρουσιασθέντα έπί τής σκηνής. Είς ένα 
θεατρικόν έργον, όποιον φέρει τόν τίτλον «Γή» ή 
σκηνή παριστά τό εσωτερικόν ενός κατετσιοΰ. Κα- 
τωρθώθη νά κρατήσουν τούς πετεινούς καί τάς όρ
νιθας είς τήν σκηνήν Αφού προηγουμένως τάς άφι- 

ναν νά πεινάσουν καί έπειτα μόλις ήρχιζεν ή παράστα- 
σις έρριπταν είς διάφορα μέρη κριθάρι καί καλαμπόκι. 
Εί? τό έργον τοΰ Ρισπέν τό φέρον τίτλον «ΙΙρός τήν 
δόξαν» ό Κοκλέν ό πρεσβύτερος ύπεδύετο τόν βοσκόν, 
άλλά τά πρόβατά του ήσαν ψεύτικα. Είξ'τήν «Δινώραν» 
όμως τοΰ Μέγερμπερ έπρεπε νά έμφανισθή έπί τής 
σκηνής ένα αληθινό κατσικάκι τό όποιον νά διαβή 
μίαν μικράν ξυλίνην γέφυραν, κάτωθεν τής όποιας 
έτρεχε νερό.

Τό κατσικάκι έπαιξε θαυμάσια τό μέρος του διότι 
Από τά παρασκήνια τοΰ έδείκνυαν ένα κάνιστρον γε
μάτο μέ ώραϊον πράσινο χορτάρι.

Είς τό θέατρον Καργκανό τοΰ Μιλάνου παρουσιά- 
ζετο άπό σκηνής μία λέαινα είς τό έργον «Ό ενάρετος 
πατέρας» καί έτρεχε κόσμος καί κοσμάκης κάθε βράδυ 
διά νά Απόλαυση τό πρωτοφανές θέαμα. Είς τό Θέα
τρον Βαριετέ τών ΙΙαρισίων έπαίχθη ένα έργον τοΰ 
Δεζωζιέ ή «Μαϊμού ποΰ κλέβει» είς τό όποιον πρωτη- 
γωνίστει ένας πίθηκος καλά γυμνασμένος.

'Όταν παρεστάθη είς τό Μιλάνον ό «"Ερως» τοΰ 
Μαντσόττι, έφεραν έπίτηδες Από τό Άμβοΰργον ένα 
μεγάλον ελέφαντα διά νά λιίβη μέρος είς τήν πιιρή- 
στασιν.

"Ηδη, ό Ροστάν άπήλλαξε τό θέατρον Από τά ζώντα 
ζφα, ών άλλως τε ή έκγύμνασι; ϊνα υποδύονται τούς 
ρόλους των άπήτει κόπους, καί είσήγαγε τήν μετεμφίε- 
σιν τών ηθοποιών είς ζώα, άπεδείχθη δέ ότι τά μι
μούνται πολύ καλά.

*
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
πρόωροι ιηιΟΦϊ ι αί

Ήτο δέ καί τότε τόσον πτωχός, ώστε δέν κατόρ
θωσε νά εΰρη τι'έ μέσα δπω; μεταβή παρά τήν θνή- 
σκουσαν μητέρα του είς τό χωρίον, δπου έγεννήθη.

Ή δέ ειρωνεία τής τύχης ήθέλησεν ώστε ή Γαλ
λική Κυβέρνησις νά τφ προτείνη νά ζωγραφήση τό 
παρεκκλήσιον τής Αγίας Γενεβιέβης έντός τοΰ Παν
θέου, προσφέρουσα εί; αύτόν πεντήκοντα χιλιάδα; φρ. 
είς έποχήν, καθ'ήν ή ασθένεια είχεν ήδη παραλύση τάς 
χείρά; του.

¥

’Εκδικήσεις καλλιτεχνών

ΟΙ καλλιτέχναι δέν χαίρουν φήμην άνεξικάκων αν
θρώπων. ’Ανέκαθεν ήσαν εκδικητικοί. υπήρξε μάλιστα 
έποχι'ι κατά τήν οποίαν μερικοί καλλιτέχναι έγειναν 
όνομαστοί ακριβώς διά τό εκδικητικόν των πνεύμα.

Ό Βελισσάριος Κορίνθιος, ζωγράφο; "Ελλην. άκμά- 
σα; άπό τοΰ 1558 μέχρι τοΰ 1643 έζηλοτύπει τόσον 
πολύ τούς άντιπάλ.ους του. ώστε άνέθετεν εί; μπράβου; 
νά τούς φονεύοι ν. Μεταξύ τών άλλων έφονεύθη καί ό 
Λουδοβίκος Ροδρίγο; τόν όποιον ό Βελισσάριος είχεν 
άναδείξει, τόν έζήλευε δέ διότι άπέκτησε ταχέως φή
μην καλ.οΰ ζωγράφου, χάρις είς ένα όνομαστόν του 
πίνακα. Μερικοί ιστορικοί καρηγοροΰν τόν Βελισσά- 
ριον οτι έδηλητηρίασε καί τόν συνάδελφόν του Δομε- 
νικϊνον. τοΰ όποιου πολλά θαυμάσια έργα κοσμούν σή
μερον τά μεγαλείτερα ’Ιταλικά μουσεία. Αλλά καί ό 
ιιέγας Τιτσιάνο ήτο φθονερός. Είνε γνωστόν δτι έζη- 
λοτύπει καί αύτόν ακόμη τόν άδελφόν του.

Περισσότερον όμω; άπό όλους τούς συναδέλφου; 
του έφθόνει τόν Λικίνιον, ό όποιος, εννοείται, τοΰ άν- 
ταπέδιδε τό μίσος.

Τόσον σφοδρώ; έμίσουν ό είς τόν άλλον, ώστε συ
χνότατα ήρχοντο εί; χεΐρας. Ό Αβραάμ Ζάνσενς έμι
σεί θανασίμω; τόν Ροΰμπενς καί κατιόρθωσε νά πείση 
τόν προσφιλέστερων μαθητήν του, τόν Ι’ουμποΰ, νά 
ένωθή μέ μερικού; άλλους, οί όποιοι έπεζήτουν τήν 
πτώσιν τού διδασκάλου.

Ό Ροΰμπενς περιωρίσθη είς τό νά έκδικηθή μέ τά 
έργα τι'ι πράγματι θαυμάσια, τά όποια έζωγράφησε. 
ΙΙαρουσίασεν είς τήν αρχήν τήν περίφημου «Άποκα- 
θήλωσιν», κατόπιν, έπειδή τόν κατηγόρησαν ότι δέν 
ήξευρε νά ζωγραφίζη τοπεϊα και δτι πρός τόν σκοπόν 
τούτον έπλήρωσε τρεί; ζωγράφου.·, τού; Σνάίδεα. 
Οδνδερ καί Βίκ.Οεν. έζωγράφ ησε ιέσσαρα υπέροχα το- 
πεία, τι'ι όποια προεκυλεσαν τόν γενικόν θαυμασμόν.

Οί συκοφάνται του ήναγκάσθησαν νά σιωπήσουν. 
Κατά παρόμοιον τρόπον έξεδικήΟη βραδύτερον ό Ιτα
λός Κάρδι. Τό κατηγόρησαν δτι ή «Θεραπεία τοΰ πα
ραλυτικού· τήν όποιαν είχεν έκθεση δέν ήτο ίδικόν του 
έργον. άλλά κάποιου φίλου του. ’Εκείνος τότε, διά ν’ 
άποστομώση τού; συκοφάντα; του, τού; έκάλεσε καί 
έζωγράφησεν έπί παρουσία των ένα νέον πίνακα, άφοΰ 
ωροηγουμένως κατέστρεψε τόν παλαιόν. Δέν είνε όμω; 
οί ζωγοάφοι μόνον ζηλότυποι, άλλ’ έξ ίσου μέ αυτού; 
εινε καί οί ηθοποιοί καί οί λοιποί καλλιτέχναι. Διά νι'ι 
περιορισθώμεν εί; ένα μόνον άπό αυτούς, ύπενθυμίζο- 
μεν τόν Ταμάνιο, δ όποιο; έπέβλεπε διαρκώς τόν άδελ
φόν του διότι έφοβείτο μήπως τραγουδήση καί αυτός 
είς κανέν θέατρον καί έπισκιάση τήν δόξαν του.

★

Ό καλλιτέχνης ... Ίν6ί.

ΕΙ; εύγενής έκαυχάτο δτι ήτο τόσον τέλειος τε
χνοκρίτης ώστε βλέπων ζωγραφικόν πίνακα νά έννοή 
τίνος καλλιτέχνου ήτο.

— Τίνος είνε ό Χριστό; αυτός; τόν ήρώτησε μίαν 
ήμέραν ό βασιλεύς Λουδοβίκο; ΙΕ' δεικνύων ένα θαυ- 
μάσιον Έσταυρωμένον.

— Ή Μεγαλειότη; θέλει νά άστειευθή άναμφι- 
σβητήτως.

— Καθόλου, σα; έρωτώ τίνος καλλιτέχνου είνε ό 
Χριστός αυτός.

— Μεγαλειότατε, αν δέν είνε κανείς τυφλός βλέπει 
δτι είνε τοΰ ΊνβίI

Τά γράμματα ΙΝΒΙ (’Ιησούς Ναζωραίος Βασιλεύ; 
’Ιουδαίων) έξελάμβανεν ό θαυμάσιο; τεχνοκρίτη; ώς 
τό όνε μα τοΰ ζωγράφ ου.

Ζωγράφον αντχπίρνηαις
Ό 'Ιταλό; ζωγράφο; Άδεμόλλο εί; ηλικίαν 84 έτών. 

ήθέλησε ν' άποθανατίση είς μέγαν πίνακα τήν Ι’αρι- 
(ίαλδινήν έκστρατείαν διά νά τήν δωρήσρ κατόπιν είς 
τήν πόλιν τής Ρώμης, καί στολίση τό Μουσεϊον τής 
Αναγεννήσεως.

Ό Άδεμόλλο, καίτοι πτωχότατο;, έδιόρησε τόν πί
νακα. Ή πενία του είνε τοιαύτη, ώστε γράφει μίαν 
ήμέραν είς φίλον του συντάκτην τή; «Τριμποΰνας.» 
• Είμαι πτωχότατος ένεκα τής μεγάλη; μου μετριοφρο
σύνης. Ή πατριωτική μου τέχνη έκτελουμένΐ] μετ’ εγ
καρδιότητας δέν μέ έτοποθέτησεν έπί κλίνης εκ ρόδων. 
'Από πολλών ήδη έτών δέν εισπράττω ουδέ λεπτόν καί 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον ή μικρά μου περιουσία κατε- 
στράφη έξ ολοκλήρου. "Αν ήκολούθουν τόν συρμόν έν 
τή τέχνη θά είχον σήμερον άρκετά διά νά ζώ λίαν άξιο- 
πρεπώς. ’Αλλά τοΰτο δέν μ' ενδιαφέρει ποσώς, ©ανα
χωρήσω έντός ολίγου διά τήν αιωνιότητα μέ τήν καρ
διάν πλήρη ικανοποιήσεων έπί τφ οτι έπραξα τό καθή
κον μου ώ; πολίτης καί ώς ’Ιταλός ζωγράφος».

Ό Άδεμόλλο όμοΰ μετά τοΰ πίνακος έδώρησεν είς 
τό ρηθέν μουσεϊον καί τρεις ιστορικός έπιστολά; τοΰ 
Κάντζιο, σταλείσας είς αύτόν είς άπάντησιν έρωτήσεών 
τινων τοΰ ζωγράφου, άφορωσών τήν ακριβή έκτέλεσιν 
τοΰ πίνακος.

'Ιδού τό κείμενον μιας τών έπιστολών τούτων:
•Ό Γαριβάλδης κατά τήν έκστρατείαν τής Σικελίας 

ίππευε σχεδόν πάντοτε τί|ν φοράδα «Μαρσάλαν-, τήν 
οποίαν τφ είχε δωρήσει εν Μαρσάλα εΐ; μυλωθρός. 
Ήτο φορβάς χρώματος πυρροΰ καί ειχεν έφίππιον 
ερυθρόν, δωρηθέν καί αυτό εί; τόν Γαριβάλδην παρά 
τοΰ αϋτοΰ μυλωθρού. "Οταν ό στρατηγό; έφθασενεί; 
τό Παλέρμον έχρησιμοποίησε τό έτερον έφίππιον. τό 
’Αμερικανικόν, τό όποιον ήτο πεποικιλμένον διά κοσμη
μάτων έξ αργύρου. Τό έφίππιον τοΰτο έχρησιμοποίησε 
κατά τήν μάχην τοΰ Μιλάτζο, όπου μία σφαίρα τυφε
κίου τόν έτραυμάτισεν εί; τόν πόδα καί έβλαψε καί τόν 
άργυρον τοΰ έφιππίου. ·

Αί Ούγγρίδες κυρίαι είχον προσφέρει εί; τόν στρα
τηγόν έτερον έφίππιον έξ ερυθρά; μ;τάξης, άλλά τοΰ
το. καθό δύσχρηστον, ό στρατηγό; ουδέποτε έχρησιμο- 
ποίησε.

*

ΊΙ «ιτνία τοΰ Μιλλέ
Ό μέγα; Γάλλο; ζωγράφο; Μιλλέ, τοΰ οποίου γνω

στότατος άνά τόν κόσμον εινε δ πίναξ «Εσπερινό;·, 
καί τοΰ όποιου έτεροι πίνακες, αγροτικής πάντοτε έμ- 
πνεύσεως, έπωλήθησαν εί; μυθώδεις τιμάς, έζησε μέ
χρι τοΰ θανάτου είς ένδειαν άπίστευτον.

Ό Σεναϊος Μπεζέν διηγείται εί; τήν -Έβδομαδιαίαν 
Έπιθεώρησιν οτι ό Μιλλέ έγεννήθη παρ’ οικογένεια; 
Νορμανδών, πλησίον τής άκτής τή; θαλάσσης καί 
άνετράφη παρά γηραιοΰ τίνος θείου του, ίερέως μόλις 
διαφυγοντο; τήν μήνιν τής Γαλλικής Έπαναστάσεως, 
οστις τφ> έδίδαξε τήν λατινικήν καί τά άγροτικά έργα.

Άλλ’ ό μικρός καλλιτέχνης εδείκνυεν ένδιαφέρον μό
νον διά τήν ζιργραφικήν καί παρ’ δλην τήν πενίαν 
του ό πατήρ του τόν έστειλεν εί; ζωγράφον τινά τή; 
πλησιεστέρας πόλεως διάνάλάβη τά πρώτα μαθήματα 
είς τήν τέχνην, ή όποια έπέπρωτο νά τόν άναδείξη. 

’Ολίγον βραδύτερον ό Μιλλέ μετέβη είς Παρισιού; 
όπου τά πρώτά του βήματα υπήρξαν άρκετά δύσκολα.

Είς τοσαύτην εύρίσκετο ένδειαν, ώστε μίαν ήμέραν 
ήναγκάσθη νά παραχωρήση ήμίσειαν δωδεκάδα' εικό
νων είς ένα υποδηματοποιόν άντί ζεύγους υποδημάτων. 
Αίεΐκόνες έκεϊναι σήμερον έχουν μεγάλην αξίαν.

Είς έκ τών φίλων του διά πολλών κόπων κατόρ
θωσε τέλος νά έπιτύχη δι' αυτόν εκατόν φράγκα παρά 
τής Κυβερνήσει»;, ώς βοήθημα.

Τφ έκόμισεν είς τήν κατοικίαν του τά χρήματα, τόν 
εΰρε δέ καθήμενον έν άπελπισίφ έπί τής πτωχικής του 
κλίνης.

— Ευχαριστώ ! τφ είπεν ό Μιλλέ, αύτά τά χρήματα 
μοΰ φθάνουν έν καιρφ. Άπό δύο ημερών δέν έφαγα 
τίποτε. Άλλ.’ ευτυχώ; κατορθώσαμεν νά δώσωμεν είς 
τά μικρά μας νά φάγουν.

Κατά τό 1849 ό Μιλλέ άπεσύρθη είς τό Μπαρμπε- 
ζών, παρά τό δάσος τοΰ Φονταινεμπλώ, δπου καί πά
ρε μείνε μέχρι τοΰ θανάτου του.

I

ΑΥΜΛΤΟΥΡΓΑ παι- 
δία, τι'ι cnlaiits - pro- 
dige, τά σπάνια παιδιά, 
είνε σπάνια καί κατ’ 
άριθμόν, άλλά καί ιδιο
φυίαν. Υπάρχουν είς 

______ τήν ιστορίαν τής τέχνη; 
καί τών γραμμάτων φαινόιιενα προώρου ιδιοφυίας, πρό 
τής οποίας ώχριώσι αί εκτελεστά! οί διά πολυετούς 
σπουδής άσκηθέντες. Αί πρόωροι έμφανίσει; έσημειιύ- 
θησαν ιδίως είς τήν μουσικήν.

Ή μικροσκοπική Ίσπανόπαις ΙΙιλάρ Όζόριο, μόλις 
τριετής, παίζει μέ θαυμαστήν εύχέρειαν τά; δυσκολω- 
τέρας κλασικά; συνθέσει; τών μεγάλων μουσουργών. 
Ή ΙΙιλάρ χρησιμοποιεί χαμηλόν κλειδοκύμβαλον, μέ 
μικριί πλήκτρα, είδικώς δι’αύτήν κατασκευασθέν. Ό- 
άδελφό; τής IΙιλάρ δεκαετής ΙΙεπϊτος Όζόριο είνε ήδη 
διάσημος μουσικός, περιελθων τήν Εύρώπην ύπό'τήν 
προστασίαν τοΰ διασήμου μαέστρου Νίκισχ καί κέρ
δισα; δόξαν καί χρήματα πολλά.

Ή κλίσις πρός τήν μουσικήν τής ΙΙιλάρ έξεδηλώθη 
έξαφνα πρό ένός έτους ώς έξής :

Μίαν ήμέραν έπαιρνε κουτρουβάλες είς τό ταπέτο 
τοΰ δωματίου, όταν έξαφ να ή παιδαγωγός της ήρχισε 
νά ψάλλη ένα άπό τά τυρολέζικα έκεϊνα τραγούδια τά 
γεμάτα αίσθημα καί πάθος. Ή μικρούλα κατ’ αρχάς 
ήκουεν έν έκστάσει, κατόπιν έσηκώθη, έσκαρφάλω- 
σεν όσον ήδύνατο καλλίτερα είς τό πρό τοΰ 
πιάνου κάθισμα καί έπειτα άπό μερικάς απόπειρας 
κατιόρθωσε ν’ ιΐποδιόση, νόταν πρός νόταν, 
τήν μελωδίαν τήν όποιαν είχεν άκούση, πρός 
μεγάλην κατάπληξιν τής παιδαγωγού.

★
Ό Φλόριζέλ φόν Ι’ώϋτερ επταετής κατέπληξε 

μέ τήν εύστοχίαν μεθ' ής άπέδιδε μουσουργή- 
ματα άπαιτοΰντα μεγάλην δεξιότητα.

Ό μικρός Γκέριγγερ ') δωδεκαετής, μαθητή; 
τοΰ Ωδείου Αθηνών, Γερμανοέλλην, έχων τεχνι
κήν καί γλυκυτάτην δοξαριάν, ό πρό τετραετία; 
έμφανιοθείς είς ’Αθήνα: επταετής τότε Άνδρέα; 
Weisgerbe, έξξέπληξαν τού; Αθηναίου; ι έ 
τήν ιδιοφυίαν των. Άλλά καί "Ελληνες μικροί, 
ό Λώρης Μαργαρίτης, ό Λέων Ευστρατίου τεί
νουν νά γείνουν διάσημοι.

Παραμένουν ώσαύτω; ζωηραί αί έντυπώσεις 
τοΰ ΆΟηναϊκοΟ κοινού έκ τών έμφανίσεων τής 
μικρά; Άθηνά; Ζίφου βιολιστρία:, τή; ήδη έν 
Παρισίοις Μ. Βαλσαμάκη κεκτημένη; εί; επίζη
λον βαθμόν τό τάλαντον τή; άπαγγελία:, τού μι
κρού Δούνη δεξιοτέχνου είς τό μανδολίνον.

Άλλά καί τής Έρλιχ ή δαιμονιώδης ευχέρεια 
εί; τό βιολί καί ή τέχνη τή; μόλις δωδεκαέτι- 
δο; Ίταλίδο; Τζούλια; ντέ Ρίζο, τής μικροσκο- 
πικιή; αύτής Δοΰζε, ήτι: εί; τό Β. θέατρον έπαιξε 
δύο δραμάτια ιός μεγάλη δραματική ήθοποιός, 
είνε εύγλωττα παραδείγματα προιόρου ιδιο

φυίας.
¥

Ή Βασίλισσα τής Ρουμανία.-, έχει ύπό τήν 
προστασίαν της μίαν μουσικήν ιδιοφυίαν περίερ
γον, τόν Βλαδίμηρον Ντολάνσκι, δστις θριαμ
βεύει ήδη είς τά; κυριωτέρα; πόλεις τή; Εύ> 

ρώπης.Ό Ντολάνσκι έχει όχι μόνον έκτακτον έπιτη- 
δειότητα ώς κλειδοκυμβαλιστής, άλλά καί άσύγ- 
κριτον δύναμιν θελήσεως.

Εγεννήθη είς τό Βουκουρέστι!». Έν ήλικία 
δεκατεσσάρων έτών έν μια έκρήξει έχασε τόν ένα

I) Εικόνα του ίδημοαιινοαμτν εί; τό 7!) riC- 
/ο; τή; «ΙΙινακοΟι'ιχη;·.

βραχίονα καί έτυφλιόθη δλως διόλου. Οί γονείς του 
τόν άπέστειλαν είς εν άσυλον τυφλών, δπου ό άτυχής 
νέος ήκουσε μίαν ήμέραν τήν ιστορίαν ένός Ούγγρου 
μουσικού, δστι; έπαιζε πιάνο μέ μίαν μόνον χείρα.

Άπό τή; ήμέρα; εκείνης' ό νέος Βλαδίμηρος έπε- 
δόθη εί; τήν σπουδήν τής μουσικής μέ άκατάβλητον 
επιμονήν. Κατεγίνετο σπουδάζων τήν μουσικήν έπι 12 
καί 14 ώρα; καθ’ έκάστην.

Τό θάρρος του καί ή έπιμονή του τόν ώδήγησαν είς 
τήν νίκην. Μετά διετή σπουδήν ήδύνατο νά έκτελή 
διά τή; μιά; του χειρό; πλήθος μουσικών τεμαχίων.

"Οταν έξήλθε τού ’Ωδείου έπέστρεψεν εί; τό Βου- 
κουρέστιον. ’Εκεί τόν έγνώρισεν ή Βασίλισσα Κάρμεν 
Σύλβα καί ήσθάνθη ζωηρόν ένδιαφέρον διά τήν τύχην 
του. Τόν έπροστάτευσε παντοιοτρόπω; καί τοΰ έδιδε 

μηνιαΐον μισθόν.
¥

'Εσχάτως αί Αμερικανικοί εφημερίδες αναφέρουν 
άλλο παιδικόν θαύμα. Ό ’Ιάκωβο; Σίδι:, υιός τοΰ με
γάλου ψυχολόγου Βόρις Σίδι;. είς ήλικίαν δύο έτών 
άνεγίνωσκε, έξ έτών ϋπέστη έξετάσεις τελειόφοιτου είς 
τήν ’Ιατρικήν σχολήν, έξέμαθε δέ ταυτοχρόνος έκτό; 
τής ’Αγγλικής, τήν Ρωσσικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, 
Λατινικήν καί Ελληνικήν. 'Ήδη ό ένδεκαετής έπιστή- 
μων άνέγνωσεν είς τό Ιΐανεπιστήμιον τοΰ Χάρβαρδ 
σπουδαιοτάτην πραγματείαν του έπί ζητήματος δυσκο- 
λοτάτου, περί τών τεσσάρων διαστάσεων. Οί καθηγη- 
ταί τοΰ Πανεπιστημίου έμειναν κατάπληκτοι διά τά; 
άρτιωτάτας σκέψει: του. Οί θεοσοφισταί τής Αμερι
κή; τόν θεωρούν ώ; μετεμψύχωσιν τοΰ Πυθαγόρα καί 
τόν άπυκαλούν μέ τό υποκοριστικόν «Πύθη». Οί καθη-

Ρ. Arriola
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

L- Andreis Χα.τιχλίρ τΙς τά Οιρινά χέντρχ

γηταί τών μαθηματικών τοϋ ρηβέντο; Πανεπιστημίου 
ώμολόγησαν οτι δέν ή μπορούν νά τόν παρακολουθή
σουν είς του; μεγαλοφυείς υπολογισμού; του. Διότι δέν 
πρόκειται περί μνημονικοΰ, άλλά περί κρίσεω; καί δη
μιουργικού πνεύματος εΐς τήν εϋρεσιν νέων προβλημά
των καί νέων λύσεων διά συνδυασμών ίδικών του. "Ολα 
ομολογούν οτι τοιαύτη ιδιοφυία σπανιότατα ή ουδέποτε 
άνεφάνη εί; τόν κλάδον τών μαθηματικών.

*

Προώρου άναπτύξ«ως είς άλλους κλάδους τής διά
νοια;. ιδίως δέ τής ποιήσεως, υπάρχουν πλεϊστα όσα 
παραδείγματα. Ό Δάντης έγραψε τό πρώτον σοννέτο 
πρός τήν Βεατρίκην εννεαετής· ό Τάσσος έγραφε στί
χους υποφερτούς δεκαετής, ό Βέγκ είς τήν ιδίαν ηλι
κίαν έγραφε στίχους- ό Σί/.λερ δεκαετής έγραψε τόν 
«Ράουμπερ·, ό Λαμεναί δεκαέξ έτών συνέγραφε σοβαρά 
Οεολογικά βιβλία, ό δέ Μούαρ μετέφραζε τόν Άνα- 
κρέοντα είς ηλικίαν δεκατριών έτών.

Ό Μάγιερμπερ πέντε έτών έπαιζεν εμπνευσμένο 
πιάνο. Ό Μόζαρτ έπίσης, ό Βέμπερ, ύ Χερουβίνκ. ό 
Ραφαήλ έδειξαν παιδιύίΐεν τήν μεγαλοφυΐαν των. Ό 
Μένδελσον έννεαετής ένεφανίσίίη ιό: πιανίστας πρό τοΰ 
κοινού.

ν

Ό τετραετής Σίδνεΰ Κοέν προκαλεϊ άπό τίνος έκ
πληξη· είς τόν καλλιτεχνικόν κόσμον τής Νέας Ύόρ- 
κης. Είνε αΰτοδίδακτο; μουσικός. Δύναται νά έκτελέση 
έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού καί τάς δυσκολωτέρας τών 
συνθέσεων άπό μνήμης. 'Π οίκογένειά του εκπλήσσε
ται διά τό φαινόμενου, άφοΰ ούδέν μέλος αυτής μέχρι 
τοϋδε υπήρξε μουσικό;. Ό Κοέν δέν παίζει μόνον όταν 
είνε έξυπνος, αλλά καί όταν κοιμάται. Τήν νύκτα εγεί
ρεται έκ τής κλίνης του καί μεταβαίνει κοιμισμένος 
είς τό κλειδοκύμβαλου καί παίζει τεμάχια τών μεγάλων 
μουσικοδιδάσκαλων. Οί ιατροί καί οί μουσικοί φιρο- 
νούν ότι μετ’ ολίγα έτη Οά καταστή διάσημος μουσι
κοσυνθέτης.

*

Άλλά τό περιεργότερον καί έκπληκτικώτερον φαι- 
νόμενον παιδικής ιδιοφυίας είνε τό τοΰ Ίσπανόπαιδος 
Arriola, τοΰ όποίου παραΟέτωμεν τήν

Ή επιστήμη τιί περίεργα καί έκτακτα αύτά φαινό- 
μενα τής προιόρου έκδηλώσεως τοΰ ταλάντου εξηγεί. 
Διάσημοι φυσιολόγοι καί ψυχίατροι έδωσαν ερμηνείας 
διαφόρους, κατά τό μάλλον ή ήττον πειστικά;.

’Ιδίως αφορμήν είς έρεύνας τοιαύτας έδωκεν ή ένώ- 
πιον τού Ψυχολογικού συνεδρίου τοΰ 1ίΜΧ· έμφάνισις 
τού Ίσπανόποιδος Arriola, δστις εί; ηλικίαν 2 1)2 
έτών έπαιξε έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού, χωρίς νά διδαχΟή 
απολύτως, άπό κανένα μουσικήν. Έξετέλεσεν έπί μίαν 
ώραν—ήτο τ<;> 1!ΗΜ) 3 1)2 έτών—διαφόρους χορού;, 
οΰς είχεν κάποτε άκούση ύπό τής μητρός του έκτελου- 
μένουν. Καί τούς έξετέλει μέ περισσοτέραν άκρίβειαν 
άπό τήν μητέρα του.

L. rtNbRES
’Λ’>· ΛΓωκοταετιεουπόλετ πρό τίνος διωργανοιθη καλ

λιτεχνικέ/ έκθεσις τοδ εκεί διαμένοντος ζωγράφου κ. 
Andres, οστις κυρίως έπιύίύει είς τήν γελοιογραφίαν.

Ο καλλιτέχνη; είσήγαγε πρώτος είς τήν επ' αύτοΰ 
ΐδρυθείσαν καλλιτεχνικήν Εχολ.ήν, τήν διδασκαλίαν τοΰ 
γυναικείου γυμνού, καθότι ή έν Κωνήπόλει ‘Οθωμανική 
καλλ. σχολή μόνον ανδρικόν γυμνόν επιτρέπει.

Ό κ. Andres είνε γελοιογράφο; λεπτότατο;, αί 
γραμμαί του είναι λίαν χαρακτήρισε ι καί. Είνε ιδίως κοι
νωνικός οατυρογράφος. Άλλα καί σοβαρά έργα (φιλο
τέχνησε, έκ τών όποιων εξέθεσε δΐς είς τό Παρισινόν 
Salon τιβ Ι’Μβ τόν ε'Εγκαταλελειμένονε καί τα> 1!)07 
τήν « Γωνίαν ναού έν Φλάνδρα.»

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Φοιτητής (απ’ έξω).—Κοίταξε διαβολεμένη ατυ

χία/ Είνε τό μόεο ξενοδοχείο ποϋ έχω πίστιοοιν καί 
βοέθηκε τιάρα >·« κάθεται μέσα ό ράφτης μου .'

¥

Οικογενειακή σκηνή.
— Γρήγορα τό γιατρό. Τό μωρό μα; (κατάπιε μιά 

δεκάρα ποϋ τοΰ ίδωκες τά παίξμ.
Καί ό φιλάργυρος σύζυγος απαθέστατος.
—"Ο, δεν πειράζει γυναίκα, ήτο Αργεντινή.

¥
Ζωή καλλιτεχνών.
‘Εκείνη.— Προτήτερα είχατε στό ατελιέ σας τρία 

μοδέλλα, τώρα μόνον ένα ;

Ό ζωγράφος.— Καί, παιδί μου, γηοάζει κανείς.
¥

‘Εκείνη. — Καί τολμάς νά με βλέπ//{ κατά προσώ
που !

'Εκείνος. — Γιατί όχι, με τόν κοιρ'ι δλα τ!ι συνη
θίζει κανείς I

¥

Ό πατέρας (πρός τόν άτακτου υίιίν). — Παλιόπαι
δο .' Εν μέ κάνεις κΓ άσπρίςου»· τά μαλλιά μου ί

Ό μικρός (σκέπτεται πρός στιγμήν). — ΓΓ αΰτο 
λοιπόν ό παππούς έχει κάτασπρα μαλλιιί !

¥

'Π σύζυγος.— ‘Η γυναίκες υποφέρουν σιωπώσαι.
Ό σύζυγος.— Ναί, πάντοτε έφρόνουν, ότι μιά γυ

ναίκα υποφέρει όταν σιωπή.



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΞΥΛΟΓΛΥΦΙΑ ΕΝ ΖΑΚΥΝΘΩ'*

Γουδέλης Ιάκωβος. Ούτο; τγ 25 Αύγουστου 
1635 συνεφώνησε μετά τοΰ ’Αθανασίου ίερομ. 
Φαλοχαλάμου νά παραλαβή τόν άνεύ'.ϋν τοΰ 
αύτοΰ ίερομονάχου Δημήτριον καί έντό; δεκαε
τία; «... νά τόν μάθή την τέχνη τή; μαρκγγο- 
«σύνη; καί ίνταγιαδόρ καί νά τόν έβγαλή μα- 
»στορα τέλειο...» *)

Μαγγανάρης Μανιός καί Μαρκιέκος ίερ. Βε· 
νιαμην, άμφότεροι ξυλογλύφοι μνημονεύονται ώ; 
έκτιμηταί ένό; σταυρού τή 20 Φεβρουαρ 1673.’)

Φ.λήμων Κωνσταντίνος συνεφώνησε μετά τών 
επιτρόπων τοΰ ναού τών άγιων Πάντων, τή 30 
Αύγουστου 1687, νά κατασκεύασα, «...ένα έπι- 
Βτάφιον άπό τζέρμουλο καί κουπί καί νά τόν 
βίνταγιάρ·/, και τόν χρύσωση,...» αντί 95 ρεα- 
λίων ’).

Κατά δέ τόν ιη’ αιώνα άπαν.ώσιν οί έζή; 
ξυλογλύφοι :

Λ/πουοόέρ^ί (η Βουρδέρης) Γεωργάκης έκ 
Ζακύνθου, πρό; ον τή 25 Απριλίου 1710 ό Γιάν
νη; Μαρκόπουλο;, εντολή τών συνεπιτρόπων του 
τοΰ ναού τοϋ άγ. Ελευθερίου καί κατά τήν 
συμφωνίαν τών αυτών επιτρόπων μετά τοΰ ξυ- 
λογλύφου Μπουρδέρη άπό 5 Μαρτ. 1711 έπλή- 
ρωσε ρεάλια 16 «,.,διά την δουλειά καί φατούρα 
»εί; τά διάστυλα τή; αύτή; εκκλησία;..,»4.)

Γρύπας ’Ιωάννης έκ Ζακύνθου, μετά τοΰ 
όποιου οί έπίτροποι τοΰ έν χωρίω Κουκουνάρια 
ναού τού άγ. Νικολάου συνεφώνησαν τή 25 
Νοεμβρίου 1716 νά κατασκεύασα, διά τον αύτόν 
ναόν «...οκτώ κολόνε; μέ τού; στηθαίου; του;, 
»μία κόρδα καί μία πόρτα τη μεσινή καί ο,τι 
«σουάτζαι; χρειάζουνται άπό κάτου καί εί; ταΐ; 
«άγιαι; είκόνε;, ακόμη νά φτιάνγ, καί τό άρκέτο 
«τή; έτερη; πόρτα;, όλα ντέ ίντάγιο παστρικό 
»ώμορφο, κατά τό ντισένιο ποΰ είνε εί; τήν φάμ- 
«πρικα καί διάστυλα τοΰ άγιου Ίωάννου τοϋ 
«Γουζελη εί; τήν πόλι...» 5).

Βιδάλες Νικόλαος, εν. Ζακύνθου, αναγνώστη;, 
μετά τοΰ όποιου οί έπίτροποι τοΰ έν χωρίω Έξω- 
χώρα ναού τοΰ άγ. Νικολάου συνεφώνησαν τή 
15 μαίου 1727 νά κατασκεύασα, τοΰ αύτοΰ ναού 
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«...μέ ξύλα ’δικά του τό ίντάγιο τοΰ πρώτου 
οδρδινε τή; προσπετίβα;, ήγουν κολόνε;, κεφα- 
«λοκόλονα, στηθαίου;, ποδίε;, σοτοκολονέτε;, 
«άρκέτκ καί πόρτε;, χωρίς τήν κόρδα, καί νά 
«είνε άπό ξύλο κυπαρίσσι και διά κόπον του νά 
«τοΰ δώσουν ριαλια 160 άπό άσπρα 100 τό κα· 
»θένα...»*) Μετά τοΰ αύτοΰ ςυλογλύφου οί επί
τροποι τού έν τφ φρουρίω άλλοτε ναού τοΰ άγιου 
Ίωάννου τυΰ Προδρόμου συνεφώνησαν τή 26 Ια
νουάριου 1735 «...νά ίνταγιάρή όλη τή προσπε- 
«τίβα τού άγιου βήματος, ήγουν τά διάστυλα 
»τή; αύτή; εκκλησία; μέ ίντάγιο ρωμάνο καλά 
«δουλεμένο, κατά τό τισένιο όποΰ έκαμε τόν 
«’Σταυρωμένο... καινά τοΰ δώσουν διά τον κό- 
»πον τή; δουλεία; του ριαλια 450, μέ χρέος τοΰ 
«άνωθεν Βιδαλη νά κάνή καμμία; λογή; έξοδον, 
«μόνον τό μοναχόν τισένιο καί ίντάγιο...»’)

Σκλήβας Παναγιώτης, έκ Ζακύνθου, τεχνίτη; 
στά ριμέσα, συνεφώνησε τή 23 μαίου 1736 μετά 
τών επιτρόπων τοΰ έν τή, περιφέρεια τοϋ χωρίου 
Λαγκαδακίων ναοΰ τοΰ άγ. Πέτρου νά κατα
σκευάσω τό κουβούκλιον τού αύτοΰ ναού.’)

Λαγός Φραγκίσκος ποτέ Μάρκου μετά τού ο
ποίου οί έπίτροποι τοΰ έν χωρίω Κουκουνάρια 
ναού τοΰ άγ. Λουκά συνεφώνησαν τή 17 Οκτω
βρίου 1745 νά κατασκευάσω «...τήν προσπετίβα 
«τοΰ ναού μέ διαστυλα ίνταγιάδα τό πρώτο ορ· 
«δίνε, ήγουν τήν κόρδα μέ οονατζονι τό κάτου 
«καί άπανου οκτώ κολόνε; άμποβολο ίνταγιάδε; 
«καί κεφαλοκ'.λονα, τέσσερε; ποδίε;, τά άρκετα 
«καί πόρτε;, όλα ίνταγιάδα μέ ξυλή κυπαρισ- 
«σένια, διά τσεκίνια χρυσά 15...»4)

Κομον:ος Νικόλαος τοΰ ’Αντωνίου συνταγ
ματάρχη; έκ Ζακύνθου μνημονεύεται περί το 
1758, ώ; δού; τό σχέδιον τή; έσωτερική; διακο
σμήσει»; τοΰ περικαλλοΰ; νηοΰ τή; Θ. Φανερω
μένη; καί τή; ούρανια; αύτοΰ, τή; φε.ούση; τά; 
ζωγραφιάς τοΰ Δοξαρά.5)

1) ·>)γράφ. θ. Ζωναράς σι).. 88.
2) ο)γράφ. Λ. Μερκάτης οελ. 57.
3) σ)γρ. Ν. Λισγαράς οελ. 66.
4) σ\γράφ. Θ. Ζωναράς οελ. 85.
5) δρα Ν. Κατραμή : ·Φ < λ ο λ ο γ. Άνάλεκτα 

Ζακύνθου» 1880, οελ. 361.— Λ. X. Ζώη *Λ ε
ξ ι κόν...» ενθ' ανωτέρω Τόμ. Β'. οελ. 439 εν λέξει 
•Κομούτου».— II. Χιώτου, ·Ίστορ. Ά π ο- 
μνη μ. Ζακύνθου» Τόμ. Ζ' 1990, οελ. 46 καί 
« II ι ν α κ ο θ ή κ η ν». Άθήναι. “Ετος Ζ' τεϋχ. 
6 7ον Λ. X. Ζώη. Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό ς ν α ϋ ς έ ν 
Ζ α κ ύ ν θ φ·.

Μποσέρ (Boclier) Ίωαννίκιος Γάλλο; άρ- 
χιτέκτων έν Ζακύνθω μνημονεύεται ώ; έργασθεί; 
τω 1765 έν τφ ναφ τών "Αγίων Πάντων τή; 
πολεω; Ζακύνθου* 1 2 3 4 5).

* Συνέχεια.
1) Σ)γρ. Ίω. Φραντζής ο. 54.
2) συμβ)γρ. Ν. Νομικός οελ. 35 καί 39.
3) συμβ)γρ. Κ. Νοβάκος, οελ. 94.
4) σ)γρ. Ίωάν. Λενόόες οελ. 70.
5) συμβ)γο. Σι. Σκουλογένης σ. 18.

Πάστρας ’Αναστάσιος τοΰ Αποστόλου έκ Ζα
κύνθου, οστι; τω 1775 κατεσκεύασε τό είκονο- 
στάσιον τοΰ ναού τοΰ άγιου Διονυσίου, άντί χρυ
σών τσεκινίων 140’).

Κατά δέ τόν ιθ'. αιώνα άπαντώσιν οί έζή.ί : 
1’αφιόπουλος Σπυρίδων τού Ίωάννου καί μη- 

τρό; ’.Άννη; Ιίεράτη γεννηθεί; έν Ζακύνθω περί 
τά τέλη τοΰ 1801. Ούτο; γνωστό; ύπό τό όνομα 
Χαραλαμ.-τάκης κατεσκεύασε τόν έπιτάφιον τού 
ναού τοΰ άγ. Βασιλείου τοΰ κάτω, τήν καθέδραν 
τού ναού τοϋ άγ. Βασιλείου τοΰ άνω, τό είκο- 
νοστάσιον τοΰ έν χωρίω Βολύμαι; ναοΰ τοΰ άγ. 
Σπυρίδωνο;, τό κουβούκλιου τού έν τή πόλει ναοΰ 
τών αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καί άλλα. 
Άπέθανε τή 26 Ιανουάριου 1860.

Καταιβάτης Ιωάννης τοΰ ΙΙαναγιώτου καί 
Ελένη; Φραγκοπούλου, γεννηθεί; έν Ζακύνθω 
κατά σεπτέμβριον τοΰ 1803’). Νέο; έτι έπεδόθη 
εί; τήν σπουδήν τών ωραίων τεχνών, κατεσκεύασε 
δέ έργα μαρτυρούντα τήν εί; τήν καλλιτεχνίαν 
έξαιρετικήν ιδιοφυίαν αύτοΰ. Έκ τών έργων του 
τούτων άναφέρομεν τά εικονοστάσια τού έν τή 
πόλει ναοΰ τοΰ εύαγγελιστοΰ Λουκά, ρυθμού κο
ρινθιακού, ου διαπρέπει ή έργασία, — τοΰ ίδιου 
ναοΰ κατεσκεύασε καί το κουβούκλιου τή; άγια; 
Τραπέζη; — τοΰ έυ χωρίω άγίφ Λέουτι ομωνύμου 
υαοΰ, τοΰ έυ χωρίω άγίφ Δημητρίω όμωυ. ναοΰ, 
τοΰ έν χωρίω Κατασταρίω ναοΰ τών άγιων Θεο- 
δώρων, τοΰ έν χωρίω Βανάτω ναοΰ τή; (·)·οτ. 
ΙΙαναγούλα;, τοΰ έν Κεφαλληνία ναοΰ τοΰ άγ. 
Σπυρίδωνο;, τοΰ έν χωρίω Σκουλικάδω ναοΰ τοΰ 
άγ. Άνδρέου, όπερ άφεθέν ήμιτελέ; έπεραίωσευ 
ό έκ Κεφαλληνία; ξυλογλύφο; Ε. Κάναλη;, καί 
τά σχέδια τών είκονοστασίων του έν χωρίω Φιο- 
λίτή ναού τή; Θεοτόκου, ού τήν έργασίαν ήρχι- 
σεν ό Κάναλη; καί έπεραίωσεν ό Τορτορέλη; καί 
τοΰ έν προαστείφ Πόχαλη ναοΰ τή; Θ. Χρυσό- 
πηγή;, ού τήν έργασίαν έξετέλεσεν ό θεοδόση;. 
Έπίση; ό Καταιβάτη; κατεσκεύασε τό κουβού
κλιου τοΰ έν χωρίω Γερακαρίω μέσω ναοΰ τή; 
Θεοτόκου καί τόν καλλιτεχνικόν έπιταφίον τού 
έν τή πόλει ναοΰ τοΰ άγ. Βασιλείου τοΰ ά ω. 
Ό Καταιβάτη; συνεργάτην είχε τόν όνομαστόν 
ξυλουργόν Μανουήλ Μιλατιανόν Μαργαρόνην 
Ζακύνθιον, μή ικανοποιούμενο; όμω; έκ τή; ξυ-

1) δρα Κώδικα lilov ναοΰ, οελ. 45 καί ‘Λεξι
κόν...» ένθ' ανωτέρω, οελ. 681 έν λέξει Μποοέρ.

2) ο)γρ. Μ. Φλαμιτουριάρης, οελ. 57.
3) Έσφαλμένως έγράφη έν τβ “Ίριδι Αθη

νών» {έτος Α' τβς 15 φεβρ. 1898, αριθ. 11) δτι ό 
Καταιβάτης έγεννήθη τη 6 ίανουαρ. 1804, διότι ή 
ημερομηνία αντη είνε η τής βα.ττίοεως αύτοΰ, άγοντος 
τότε «ϋα 4ον άπό τής γεννήοεώς του μήνα. ("Ορ. Λη- 
ξιαργ. βιβλία ναοΰ Άγ. Γερασίμου Κήπων παρά τιβ 
Άργειοφυλακείω). 

λογλυφία; έγκατέλιπεν αύτήν καί έπεδόθη εύδο- 
κίμω; εί; τό έμπόριον τή; σαπωνοποιία; καί στα- 
φίδο;. Άπέθανεν έν Ζακύνθω τή 29 νοεμβρίου 
1873.

Κάναλης ’Επαμεινώνδας έκ χωρίου Σαρλάτα 
τή; Κεφαλληνία; δόκιμο; ξυλογλύφο;, δστι; άφι- 
κόμενο; κατά τήν ιθ' εκατονταετηρίδα έν Ζα
κύνθω μετήρχετο τήν τέχνην του. “Εργα αυτού 
είνε τό είκονοστάσιον τοΰ ναού τή; Θ. Πικρι- 
διωτίσση;, ό έπιταφιο; τοΰ ναοΰ τή; Θ. Φανε
ρωμένη;, κατ' άπομίμησιν όμοιου τού Καται- 
βάτη, ή καθεδρα τή; Θεοτοκου τοΰ ναοΰ τοΰ 
αγίου Λαζάρου, ή άποπεράτωτι; τοΰ εικονοστα
σίου τοϋ έν χωρίω Σκουλικάδω ναού τού άγίου 
Άνδρέου, τό όποιον, ώ; είδομεν, εΐχεν αρχίσει ό 
Καταιβάτη; καί άλλα τινά.

[Έπεται συνέπεια].
Z.EQN. ZQHS

----------- ---------------------------

Η ΚΑΓΊΓΊΑΡΙΑ

Σ, πέτρες άγονες, βράχου σχισμάδα 
ΛΙιά νά τής τύχη νερού δροσιά 
Τήν ώμμορφή της τήν πρασινάδα 
Ξαπλώνει ξέγνοιαστη ι/ καππαριά.

“Εχει τά στήθη νειόιη γεμάτα 
Kai δλο δύναμι καί ζωι'/' 
Μ* άνθη μοσχοβολά και δροσάτα 
"Ενα ξυπνάει γλυκό πρωί.

Ποιος τήν έφνιευσε δέν τήν μέλλει, 
Γιά ποιόν ανθίζει δέν έρωτή' 
Νά ζήση μόνο έκείνη θέλει, 
"Ηλιο κΓ αέρα λίγο ζητά.

ΙΙόθο δέν εχει άλλον κανένα 
Καί γιά κανένα, κρυφό παλμό, 
Ποτέ στά στήθη της τ’ ανθισμένα 
• Ιέ»· εχει νοιώσει κΓ αυτή καϋμό.

"Ω, σέ λυπούμαι, φτωχή, σΓ αλήθεια' 
Φρικτής σέ δέρνει Μοίρας πνοή' 
Χωρίς αγάπης καΰμούς στά οτήθια 
Χωρίς λαχτάρες, τί ν’ ή ζωή ;

Κωνσταντινούπολις ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΙΣΤΕΙΔΟΓ

ΊΙ νεύτης κυνηγά τήν ευτυχίαν, χωρίς νά ήξεΰρη ότι 
ακριβώς είς τούτο έγκειται ή ευτυχία.

•

Μερικοί έξωτερικαί εκδηλώσεις τής γυναικός. άφί- 
νουν νά υπονοηθούν ώς έσωτερικαί.

*

Τά φύλλα τών δένδρων καί αί γυναίκες χρωματί
ζονται, όταν... μαραίνονται.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Φ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ Φ

ΊΙ μουσική τής Φρουράς ‘Αθηνών, ή μόνη στρατιω
τική μουσική έν Έλλ.ι'ιδι—μετά τήν λήγω αστείας οικο
νομίας κατάργησιν τών άλλων — χάρις είς τήν άκάματον 
και πειμωτισμένην διιύθυνσιν τον αρχιμουσικού της κ. 
Σπυρίδωνος λαίσαρη, {‘π ο λοχαγού, μ’ όλα τά ατελή 
μέσα εινε κάλλιοτα σνγκεκροτημένη.Οϊ ‘Αθηναίοι πλει- 
στάκις κατά τήν αλλαγήν τής ‘Ανακτορικής φρουράς καί 
εν ταϊς δημοσίαις .τλατείαις τήν ίξετί/ιησαν εκιελοΐααν 
δνσκόλ.ους συνθέσεις.

'Ο κ. —. Καίοαρης εκ Κερκυραϊκής ενγενούζ οικογέ
νειας καταγόμενος, {σπούδασε παϊς ετι είς τήν Φιλαρ
μονικήν Κέρκυρας. Ηεωοητικως έδιδάχθη άπό τόν εν 
Λειψία εκπαιδευθέντα έγκριτον μουσουργόν Γεώργιον 
Τοπά λην. Ό πατήρ του ήιο δικηγόρος, σπουδάσας έν 
Πίζα τής Ιταλίας. Τώ Ζ.'Μ,'ί ίγίνετο αρχι μου τικός.

Ό κ. Καίοαρης είνε γνωστός διά τάς κολλάς καί 
έκιτυχεΐς συνθέσεις του, ιόν ύπερέχει τό γνωστότατου 
μελοδραμάτων ·ΊΙ ιίλονυχιΐά τής Κρήτης·. Γίνε πρός 
τούτοις καθηγητής τής ένοργανιόσεως εν τώ Ώδεάο 
’Αθηνών, ή διδασκαλία δ’αύεοΰ υπήρξε λίαν καρπο
φόρος. Ό κ. Καίοαρης είνε συμπαθέστατος καί δημο
φιλές, ουνετέλεοε δε ούκ ολίγον είς τήν άνάπτυξιν τού 
μουσικού παρ' ήμϊν αισθήματος. Σπ. Καίοαρης

ΊΙ μουσική τής φρουράς Αθηνών

Ζώα... φιλολογικά
Τούς Γάλλους συγγραφείς έχει καταλάβει έσχάτως 

άνεξήγητο; ζιρομανία. Ό Όκ.ίάβιο; Μιρμπώ συγγρά
φει ήδη περιεργότατον βιβλίον. καί τό βιβλίον τοΰτο 
ιιποτελεϊται αποκλειστικοί; έκ τής βιογραφίας ένός 
σκύλου του -τοΰ αγαπητού σκύλου του—τοΰ Λίγκο.

Κάποιος Παρισινός δημοσιογράφ ος ήρώτησε τόν συγ
γραφέα περί τινων λεπτομερειών τοΰ νέου του έργου.

'Ο Λίγκο—άπήντησεν ήτο θαυμαστόν ζφιον. Εί
χεν εξαιρετικήν όμω; εύαισθησίαν. Κατήγετο έκ τής 
κέντρισα; Αυστραλίας καί διετήρησεν ύλην τήν άγριό- 
τητα τής φυλής του. όλα τι'ι υπερήφανα καί φιλελεύ
θερα ένστικτά της. Ήτο κάτι ενδιάμεσον μεταξύ σκύ
λου καί λύκου. Τόν ήγάπων διά τήν απεριόριστον αγά
πην του πρός τήν ελευθερίαν. Φαντασθήτε. οτι ουδέ
ποτε ΰπήκ.ουεν, όπως οί άλλοι κύνες. καί άν κάποτε 
ύπήκουε, τύ έπραττεν οσάκις τοΰ ήρεσκεν. Ουδέποτε 
ουγκατετέθη νά άνέλθη είς τήν άμαξαν, καί πολλάκις 
ήναγκάσΟην νά περιπατήσω πεζός, παρ’ολην τήν κα
κοκαιρίαν. διά νά μή χάσω τήν συντροφιάν του.

Τόν έφερα μαζή μου εις τήν Γερμανίαν καί είς τήν 
’Ιταλίαν, έκεϊ δέ έθαύμασα τήν όξεϊαν νοημοσύνην του. 
'<) Λίγκο ήτο δεινός ιρυχολόγος καί ούδέποτε ήπατήθη 
ώς πρός τύν χαρακτήρα τών προσώπων, τι'ι οποία μ’ 
έπεσκέπτοντο.

Δυστυχώς είχε διατηρήσει έκ τής φ υλή; του καί πολ- 
λήν έγκληματικότητα. Ηρέσκετο νά πνίγη τά; όρνι
θα;. τάς χή-α; καί αύτά έτι τά πρόβατα, καί ή έγκλη- 
ματικότης του μοΰ έστοίχιζεν άρκετά. Άλλ’ ήτο εγκλη
ματίας έξ αταβισμού, καί ούχί έκ συμφέροντος ή έκ 
πάθους, όπως οί άνθρωποι. Έφόνευεν έξ ένστικτου 
διότι οί πρόγονοί του έφόνευον διά νά ζήσουν. ’Ιδού ή 
ηθική διαφορά μεταξύ ένός σκύλου καί τών ανθρώπων.

Τό έργον μου θά είνε πολύ - πολύ πεσσιμιστικύν. 
"Εχω αποκτήσει κάποιαν περιφρόνηση· πρός τού.; αν
θρώπους καί τά; κακεντρεχείς των μεθόδου;. καί δΓ 
αύτό ιίπεφάσισα νά γράψω πλέον περί τοΰ χωρίου μου 
καί περί τών ζώων μου τών γλαυκών, τών ποντικών 
καί τών έντόμων έτι.

*

Μοοέλα... καλλιτέχναι
Τά «Άναγνιόσματα δΓ όλους· ασχολούμενα μέ τά 

μοδέλα τά εργαζόμενα είς τά έργαστήρια τών διαφ όρων 
καλλιτεχνών, γράφει οτι πολλά άπό αύτά κατώρθωσαν 
νά γείνουν καλοί επίσης καλλιτέχναι. χάρις είς τήν έπι- 
μέλειαν καί τήν έπιτηδειότητά των. Ό Γκουτενώ, ένα 
ώραιότατον μοδέλο. έγεηε γλύπτης, ένα άλλο έλαβε 
τό βραβεϊον τής Ρώμης καί τιάρα κατέχει έξέχουσαν 
θέσιν μεταξύ τοΰ καλλιτεχνικού κόσμου τής Νέας 
Ύόρκης.

Ό Βαλέντο έπωλοΰσε άνθη είς τούς δρόμου; τών 
1 Ιαρισίων όταν έξαφνα έπέρασεν άπό τόν νοΰν του ή 
ιδέα νά γείνη μοδέλο. Παρουσιάσθη είς τίιν Ι’οντέν 
και έπόζαρε διά μίαν άπό τάς -Σκιάς· του. Βαθμηδόν 
έγεινε καί αυτός καλλιτέχνη; καί έλαβε τό βραβεϊον 
τοΰ Τουρίνου.

ΊΙ Ιωάννα Ρομάνι έπήγε κοριτσάκι είς τό Παρίσι 
καί έπόζαρε,όταν έμεγάλωσεν,εί; τό ατελιέ τοΰ Φαλγκιέρ 
ώς Άρτεμις. Κατάτό 1889 έξέθεσεν έργα είς τήν Παγ
κόσμιον Έκθεσιν τών I Ιαρισίων καί έλαβε τό πρώτον 
βραβεϊον. ΐ

»
Νέα ΙΙομηηία

Είς τήν επαρχίαν Κωνσταντίναν τή; ’Αλγερία; υπήρ
χαν άλλοτε ή Ρωμαϊκή πόλις θαμουγάδη. ΊΙ πόλις 
αϋτη κτισθεΐσα υπό τών Ρωμαίων άποίκων ήκμαζεν 
εί; πλούτον καί είς κτίρια, τά όποια όμως ό πανδαμά- 
τωρ χρόνος είχε θάψει έπιμελώ; ύπό παχύ στρώμα 
άμμου, είς τρόπον ώστε έπί τής τοποθεσία; εκείνης,

έφ’ ής εύρίσκετο τό ελεεινόν χωρίδιον Ι’ιμγάδ, πρό 
τεσσαρακονταετίας δέν έφ αίνοντο είμή κορυφαί τινες 
κιόνων καί τό άνιότατον τμήμα ένός Ρωμαϊκού τόξου.

Κατά τό έτος 1889 έν τούτοις ήρχισαν αί άνασκαφαί 
καί ήλθον είς φώς βαθμηδόν άπειρα μνημεία, τόξα, 
ναοί, θέατρα, ιππόδρομοι, λουτρά καί κ.ατοικ.ίαι. τό
σον μεγαλοπρεπή, ώστε νά συγκρίνεται ή θαμουγάδη 
πρός τήν Πομπηίαν.

Ή Θαμουγάδη ίδρύθη κατά τό έτος 100 μ. X. παρά 
τού αΰτοκράτορο; Τραϊανού έκ στρατιωτικής αποικίας 
κατά τήν οδόν τήν ένοΰσαν τήν Λαμπέσην πρός τήν 
Θηνέστην. Περί τόν Ίον μετά Χριστόν αιώνα ή νέα 
πόλις είχεν άναπτυχθή θαι μασίως. άκμάζουσα είς 
Χλιδήν.

Έκ τών άνευρεθέντων μνημείων τύ μεγαλοπρεπέστε
ρου είνε ή έκ μαρμάρου θριαμβευτική άψίς. Παρ’ αυ
τήν εΰρίσκονται αί στήλαι τής μεγάλης άγοράς. αί 
κρήναι καί δύο έκ τών πυλών τής αρχαίας πόλεως.

ΙΙερί τίιν πέμπτον αιώνα οί Μαύροι, βλέποντες προ
σεγγίζοντας τούς Βυζαντίους κατέστρεψαν τήν πόλιν. 
άνοικοδομηθεϊσαν άργότερον παρά τών τελευταίων.

"Ηδη άνηγέρθη μουσεϊον παρά τά αρχαία. οπού 
κατατίθενται πάντα τ’άνευρισκόμενα άντ ικείμενα.

*

Οί Ρό,σσοι συγγραφείς
Ό Λεωνίδας Άνδρέϊεφ άφωρίσθη έσχάτως άπό τήν 

Ι’ωσσικήν Σύνοδον διά τό βιβλίον τοιι «’Ανάθεμα . 'Ο 
Λέων Τολστόη δέν έλαβε άκόμη τό δικαίωμα νά δη
μοσίευση τά άπαντά του. Τά τρία τέταρτα τών έργων 
τοΰ Μαξίμου Ι'κόρκυ κατεσχέθησαν. Ή φιλολογία αρ
μενίζει σέ κακά νερά έν Ρωσσία. άκόμη δέ χειρότερα 
κατά τι’ι παλαιότερα χρόνια. Ή Κυβέρνησι; πάντοτε 
έκακομεταχειρίσθη τούς μεγαλοφυείς Ρώσσους συγγρα
φείς. 'Ο μέγα; Πέτρος κατεδίκασε τόν ιστοριογράφ ον 
Φατιτσέρ. ό όπεϊος είς ένα βιβλίον έπέκρινε τόν κλή
ρου. 'Ο Λομονοσώφ, ό όποιο; άπό ψαρόπουλον άπέβη 
ένας άπό τούς φοιστήρα; τής Ρωσσική; επιστήμης καί 
τής μοσχοβιτικής ποιήσεως, έτόλμησε μίαν ήμέραν νιι 
βλασφημήση τραχέως τούς συναδέλφους του καθηγη- 
τάς. Κατεδικάσθη νιι πληρώση τήν τόλμην του μέ 
κτυπήματα κνούτου, καί θά έδέρετο ανηλεώς άν ή Ρωσ
σική κοινωνία δέν έξηγείρετο σύσσ ηιος είς διαμαρτυ
ρίας. Έκτοτε δέν ήνοιξε πλέον τό σ;ομα του.

*

Κειμήλια
Είς τό Βρεττανικόν Μουσεϊον εΰρίσκεται τό άρχαιό- 

τερον ήλιακόν ώρολόγιον, ηλικίας 2500 καί πλέον έτών. 
Έκόσμει κάποιο σταυροδρόμι τών άρχαίων Αθηνών 
φέρει δέ καί τό όνομα τοΰ λιθοξόου - άστρο νόμου κατα- 
σκευαστοϋ : -Φαιδρός Ζωίλου Παιωνεύς έποίει·.

Έγκρίσει τού βασίλειο; Έδουάρδου εστάλη έξ ’Αγ
γλία; εί; Παρισιού; πολύτιμον διά τού; Γάλλους κει
μήλιου, τό όποιον έτοποθετήθη είς τό Μουσεϊον τοΰ 
Μ. Ναπολέοντο;. Είνε ή σημαία τής Έλβα;, ήτις άπό 
τοΰ 1814 έμεινεν ώς παρακαταθήκη εί; τήν οικογέ
νειαν τοΰ λόρδου Κιίμπελ. Ό τελευταίο; τή; οικογέ
νεια; άπεφάσισε νιι τήν οώση εί; την Γαλλίαν. Είς τό 
αυτό επίσης μουσεϊον έτοποθετήθη μία ώραία σειρά 
καλλιτεχνικών έκ καρτονίου στρατιωτών τής Αυτοκρα
τορία; μαζί μέ σκίτσα τού Ντετάϊγ. παριστώντα στά
λάς τής δευτέρας Αυτοκρατορία;.

•
Άμτρικχνικχί αΙ«ίκι

Είς τήν ’Αμερικήν οπού αί μεγαλουπόλει; ξεφυτρώ
νουν σάν μανιτάρια, αί οίκίαι οίκοδομοϋνται μέ κατα
πληκτικήν ταχύτητα. Τό ρεκόρ τής άμερικανικής αυτή;
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

τρ; «Πινακοθήκης* κ. Δη/ι. Καλογερόπουλος ώμίλησε 
περί τον σκοπού τής έσπερίδος, ουνδυάσας τάς άρχάς 
τοΰ Τεκτονισμού, ού πρόδρομος υπήρξεν έν ' Ελλάδι ή 
Φιλική Εταιρία, προς τήν έξυπηρέτησιν ιών εθνικών 
ΐδεωδιΰν. Οί καθηγηταί τον ‘Ωδείου κ. κ. Χωραφάς, 
Εανθόπουλος, ΙΙαπαγεωργίου καί Γαϊδεμβίργερ έπαιξαν 
λίαν έπιτυχώς τήν Νυκτωδίαν τοΰ Doppler, <5 κ. Κα- 
ρακϋρης καθηγητής έπαιξε τό Ziueunrweisen τοΰ Σαριι- 
ζάτε, ή δεσποινίς Σμαράγδα Ι'εννάδη έψαλε μέ πολλήν 
τέχνην έν μέρος τής .Ιουκιας συνοδίη πλαγιαύλου καί 
κλειδοκύμβαλού, ή κ. ΑΙατΟίλδη Βασενχόβεν ίξετέλεσεν 
επί τής άρπας αριστοτεχνικοί; τήν Ci lane τοΰ llassel- 
mann καί επέστεψε τήν καλλιτεχνικήν εσπερίδα εν κου
αρτέτο τοΰ Χάϋδ", παιχθέν από τοί·ς κ. κ. Χώραγαν, 
αδελφούς Οίκονομίδοι· καί ί'α'δειιβέργερ άρμονικώτατα.

π

Ό ‘Ιούλιος Λ'μαίτρ έγραψε τετράπρακτου κοινωνι
κόν δράμα ύπατόν τίτλον ή «ΑΙαθητευομένη», ' II υπό
δεσις εΐνε ή εξής : ‘Ο ΑΙαρέλ, εξηκοντούτης, έχει υιόν 
τον Ίάκιοβον, οττις εΐνε κάλλιοτος ζιογράφος καί έχει 
σχολή'1 ζωγραφικής, εις τήν όποιαν φοίτα καί μία νεα- 
ρωτό.τη κόρη, ή ‘Ιουλιέττα, ή όποια διακρίνεται δια τό 
σοβαρόν τοΰ χαρακτήρας της καί τήν έπ'δοσίν της εις 
τί/ν τέχνην.

Ό Ιάκωβος καταλαμβάνεται υπό έρωτος πρός τήν 
μαθητευομένην του και αποφασίζει νά τήν νυυφευθή. 
Άλλ' ή μήτηρ του άνθϊσταται διότι φιλοδοξεί διά τόν 
υίύν της νύμφην πλουσίαν καί άρπτοκράιιδα.

‘Ο πατήρ του έχει και αυτός σπουδαιοτάτην άνιίρ- 
ρησιν δια τόν ριίρον τοΰ υίοΰ του, διότι...διότι..■

— Τό διατί θά σοΰ τό είπώ εγώ, πατέρα αναφω
νεί ό ‘Ιάκωβος. Τήν Ίουλιέτταν τήν αγαπάς!

Καί όντως ό γέρω-ΑΙαρέλ άγαπή τήν νεαράν Ίου- 
λιέτταν με έρωτα άρνόν, /.ετέχοντα πατρικής στοργής. 
Συλληφθείς δέ εις ιόν έρωτά του ό γέρων αΐοχύνεται 
νά τό όμολογήση. Ό Λεμαίτρ -χειρίζεται μετά λεπτο- 
τάτης καλαισθησίας τό ιόραϊον αυτό συναίσθημα.

Τό δράμα οί’τω πλέκεται περί τήν άντίθεοίν τοΰ 
υίοΰ πρός τόν πατέρα του. ΊΙ λύσις του εΐνε άπλου- 
στάτη. Ό πατήρ Μαρέλ καταπνίγει τό πάθος του μή 
Οέλων νά ταράξ/ι τήν ευδαιμονίαν τοΰ τέκνου του καί 
ή μήτηρ τοΰ 'Ιακώβου πείθεται ότι ή 'Ιουλιέττα θά 
καθϊοτα τόν υιόν της ευτυχέστερου πόσης άλλης άριστο- 
κράτιδος καί πλούσιας κόρης.

¥
Ό έν ΙΙαριοίοις ευρισκόμενος Γαβριήλ. J' Άνούν- 

τζιο σκέπτεται ν' άναβιβάση επί τής σκηνής κατά τόν 
προσεχή ‘Οκτώβριον τήν «Αιχμάλωτον*, ανέκδοτον έρ
γου τοΰ νεαρού του μαθητου Ρικκιάρδι, ό όποιος έφαν- 
τάσθη νά είσαγάγη εις τύ δταιρον καί τά χρώματα I

Ί'ΰ θέατρου τοΰ νέου ποιητοΰ στηρίζεται έπΐ τής άο- 
χής τής ΰφισταμένη; σχεαεως μετάξι' ιών χρωμάτων 
τών διαφόρων ψυχολογικών καταστάσεων τοΰ ανθρώ
που. Jia τοΰτο, έφ* όσον ή ψυχολογία τών επί τής 
σκηνής μεταβάλλεται, θά χύνεται έπΐ τής σκηνής τοΰ 
θεάτρου νέον ανάλογου χρώμα δ1' ηλεκτρικών προβο
λέων.

ΆνάΛοχος τοΰ νέου τούτου εγχειρήματος θά εΐνε 
αυτός ό Λ' * Ανοΰντζιο, τό κυριώτατον δέ προσώπου τοΰ 
δράματος θά υποδυθή ή διάσημος Σιμόνη.

Ό Δ’ Άνούντζιο ευρίσκεται ήδη ολίγα χιλιόμετρα 
μακράν τιϋν ΙΙαρισίων, εις μέγα δάσος, όπου εργάζεται 
υπό ’.ήν ΰγαθήν έπίδρασιν τής ηρεμίας καί τής σιγής.

Ό Δ' ’ Ανούντζιο άνέλαβε νά γράψη δύο θεατρικά 
έργα δια δύο θέατρα, εν σύγχρονον δράμα διά το θέα
τρου « Βωδτβίλ· καί εν ιστορικόν δράμα διά τήν «Γαλ
λικήν Κωμιρδίαν·. Εΐνε επίσης πιθανόν ότι ή «‘Οπερά 
Κομίκ* θ' άναβιβάσ// κατά τό προσεχές έτος τήν « Νέ
κραν Πάλιν* τοΰ ποιητοΰ, τής όποιας τήν μουσικήν 

έγραψαν δύο συνθέται, ό Ραονλ Πόντιό καί ή δ-ν'ις 
Ναδία Βουλανζέ.

κ
Τήν 12 ΑΙα'ου εγένετο ή δεξίωσις έν τή Γαλλική 

‘Ακαδημία τοΰ δραματικού σνγγραφέως Μπριέ διαδεχθέν- 
τος τόν ,ίουδ. Άλεβΰ. Τόν προσεφώνησεν ό lie Segnr. 
Ιιά τάς κενός θέσεις προαλείφονται ό Λίωρις δίαιντρόν 

νποστηριζό/ιενος υπό τοΰ Λεμαίτρ καί ό 'Ανρΰ Μπορ
ντά} μυθιστοριογράφος διά τήν έδραν τοΰ όΐελχιόιρ δέ 
Βωγκέ.

»
Ένεκαινιάσθη έν Βοστώνΐ) τό νέον καλλιτεχνικόν 

μουσεΐον. Ί'ό ‘Ιαπωνικόν τμήμα περιλαμβάνει 12 με
γάλος αίθουσας.

$

Κατά παραγ 'ελιάν τοΰ υπουργού τής Παιδείας ό κ. 
'Ιακ οβίδης έφιλοτέχνησε ιόραίαν δισφήμησιν τών Έ- 
λευθερίιον*. Όμ,άς κλεφτούν τοΰ —1 άσχολείται έν ώρα 
άναπαόσεως εις τήν σκοποβολήν. Π είκών αυτή χρω- 
μολιθογραφηθεΐσα διενεμήθη κατά χιλιάδας ϊιντιιύπιον■

κ
Εις τάς ‘Ην. Πολιτείας καταβάλλονται προσπάθειιιι 

διά να έπιτευχθή ή παρα τω λαιρ αφυπνισις τής Ιδέας 
τής ιυφελείας τοΰ ώ ραίο υ. ΙΙρός τοΰτο ή ’ Αμερικα
νική Πολιτική "Ενωσις0 συνεκάλεσεν εσχάτως τήν σύγ
κλητον τών μελών της έν Κιγκινάταις. Ή Βοστόνη 
διιοργάνασε Καλλ. “Εκθεσιν, έν Δάνβεν ίδρύθη λέσχη 
«πρός πρόοδον τής Καλλιτεχνίας*, έν ΑΙπλουμιγκτόιν 
Δαλλάς, λός “Αγγελες καί αλλαχού Ιδρύονται δημοτικοί 
Καλλ. Έταιρεΐαι. "Πλάι δέ ανται αΐ καλλ. ενιόσεις α
νήκουν εις τήν ΑΙεγάλ.ην ‘Αμερικανικήν 'Πμοσπονδίαν 
τών Τεχνών, τήν ίδρυθεΐταν πέρνοιν εν Ούααιγκτώνι, 
ένθα καθ' έκαστον έαρ συνέρχονται τά μέλη ολοιν τιον 
εταιρειών τούτων πρός συζήτηση' καί ίξεΰρεσιν τϋ<>· 
καλλιτέρων μεθόδιον πρός ανξηστν τής καλλιτεχνικής 
προόδου. ¥

Ιιά τήν άποστολήν έργτον εις τήν Καλλιτεχνικήν έκ- 
θεσιν τής Ρώμης νέα έξελέγη επίτροπέ/ ΐκ ι·ΰν κ. κ. 
’Ιακωβίδου, Ρο'λοΰ, Στόχου καί Ζάχου.

Ίτ
’Επιτροπή περιήλθε τά άρχαισλογικά κέντρα πρός 

φωτογράφησιν ιστορικών τοπείων καί άοχαίων /ινημεΐων 
όπως αί εικόνες άποσταλοΰν εις την έκθεσιν τής Ριόμης 
τοΰ προσεχούς έτους. Ιιά τήν ίργασίαν αυτήν έψηφήιθη 
πίοτωσις ΐΟ,ΟΟΙ) δρ. ενώ διά τήν .ιποστολήν καλλιτε- 
χνικών έργων εις τήν αυτήν έκθεσιν /ιόνον / ΊΙΙΙΙ δραχ- 
μαί.

·*
Εις τάς "Αγγλικά; εφημερίδας δημοσιεύονται εντελώς 

άγνωστοι λεπτομέρειαι τό>ν τελευταίων θελι/σεων τοΰ 
άποθανόντος διακεκριμένου "Ελληνος ζοτγράφου Ηεοδώ- 
ροο Ι'άλλη. Καί πρέπει νά όμολογηθή ότι εΐνε αντάξιοι 
καλλιτέχνου οί άφορισμοΐ οντοι.

< ΛΓά μέ τοποθετήσουν εντός τοΰ φερέτρου μου όσω 
τό δυνατόν ταχύτερου ιιετά θάνατον καί νά μή επιτροπή 
εις κανένα—εκτός, εννοείται, τών άνθρώιποιν τοΰ σπι
τιού—νά είσχιορήσ// εις τόν νεκρικόν /ιου θάλαμον διά 
νά ίκανοποιήση τήν περιέργειάν του εις βάρος τών ήλ- 
λοιω/ιένων μου χαρακτηριστικών.

• ‘Επίσης απαγορεύω νά φωτογραφηθή ό νεκρός /ιου 
καί θέλω νά ταφώ όσιρ τό δυνατόν ·ιιχύτεοον και άπλον- 
στερον.

»Προ παντός δέ, δι ευσπλαγχνΐαν θεού, νά μή /ιέ 
κλαύσ/, κανείς ! "Εζησα ιιρκετά εΰτνχισμένην ζοιήν.

• Καί εις τόν σκοπόν τής ζοσής μου, τήν ζωγραφικήν, 
άφιέρωσα κάθε μου δύναιιιν' έξήντλησα ό,τι είχα μέσα 
/ιου. Μπορούσα νά έζοϋσα άλλα είκοσι χρόν:α, ιιλλά

Ή χύρη τοΰ ’Λντίου, όις dvvrnf.iipoxJcν αυτήν ύ κ. Σΰορώνος.

βέβαια δί ν θά προιόδευα εις αυτό τό διάστημα ούτε 
κατά έν επί πλέον βήμα εις τήν τέχνην μου. Πρός τί 
λοιπόν νά ζήσω;

•θά ευχαριστηθώ επίσης τά μέγιστα εάν δεν μέ πεν- 
θήση κανείς. Ήσθάνθην πάντοτε φρίκην εις τήν έπί- 
δειξιν αυτήν τον πένθους' οπωσδήποτε, εάν εΐνε απα
ραίτητον νά μέ πενθήσουν, άς μέ πενθήσουν όσον τό 
δυνατόν όλιγώτερον. *

Αάτι επίσης άγνωστον από τήν διαθήκην τού καλλι
τέχνου εΐνε, ότι δέν έξέχασε καί κάποιο παληό του μον
τέλο, τήν Μαργαρίταν Χίλντερς, εις τήν όποιαν άφήκε 
δύο ίδικάς της προσωπογραφίας κρεμαμένας εις τύ δοσ- 
ματιον τοΰ ύπνου τοΰ καλλιτέχνου. Ιίν έχουν όμως τήν 
υπογραφήν ιου, άλλα τό ψευδώνυμον "Ενδελφελτ.

¥
Ο κ. 'Ιω. Σβορώνος έκαμε δύο ενδιαφέρουσας δια

λέξεις έν τή ‘Αρχαιολογική Έταιρίφ περί τής Κόρης 
τής εν Αντίφ εύρεθείσης καί περί ής αί γνώμαι τό>ν 
ξένων αρχαιολόγων, ιός γνωστόν, διΐστανται και περί 

τής παραστάσεως τοΰ ιιγάλματος και περί τοΰ τεχνίτου. 
Ο κ. Σβορώνος έκ τίνος νομίσματος τής θεσσαλικής 

πόλεως Πελλήνης, είκονίζοντος κίρην εις στάσιν άπα- 
ράλλακτον τής τού αγάλματος καί έκ τών στίχων 842- 
852 τών « Φοινισσών* τοΰ Εύριπίδου, συνήγαγε τό συμ
πέρασμα ότι τό άγαλμα παριστάνει τήν Μαντώ, Θεσσα- 
λήν Σίβυλλαν, κόρην τοΰ περίφημου μάντεως Τειρεσίου.
Π κ. Σβορώνος φρονεί ότι τό άγαλμα αποτελεί τό ημισυ 

συμπλέγματος μετά τού Τειρεσίου,ού προηγείται η Μαντό) 
φέρουσα επί δίσκου τά ιερά όργανα δι’ ιόν έτέλει τας 
οϊωνοοκοπικίις αύτοΰ μαντείας ό Τειρεσίας 'ήτοι κλάδον 
έλαίας,τετράγωνον υφασ/ια,τήν κυρτήν μαντικήν ράβδον 
καί πυξίδα,έντός τής όποιας έφυλάσσοντο οί κλήροι,συγ
χρόνως δέ χρυσοϋν τιμητικόν στέφανον, δν έλαβε παρά 
τών 'Αθηναίων ευγνωμονούντων ότι έδωκεν αύτοίς τήν 
νίκην. ΊΙ είκών ήν δ//μοσιεύομεν παριστή πώς ό κ. 
Σβορώνος συμπληρώνει τά επί τοΰ δίσκου αντικείμενα, 
άντιθέτως πρός τόν 'Ιταλόν Κομπαοέτι, όοτις τοποθε
τεί επί τοΰ δίσκου τρίποδα.

Διά τό άγαλμα, κατά τόν κ. Σβυριόνον ε’ργάσθηοαν 
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

<V'O καλλιτέχναι, δι ότι δέν είνε μονόλιθον, καί οτι τι'ι 
μέν γυμνά μέρη (κεφαλή, ώμοι καί δεξιά χειρ) είργάσθη 
ό αγαλματο.ποιός Ξενοφών <ί ' Αθηναίος, ό συνεργάτη; 
τοΰ Κηφισοδότου, αδελφού πρεσβυτέρου τοΰ ΙΙραξιτέ- 
λοι·ς, τα δέ ένδεδυμένα δ ήσσονο; δεξιότηιο; γλύ
πτης Καλλιστύ·'ικος ό εκ Βοιωτίας, οστις είνε ό κο
ρυφαίος της Βοιωτική; σχολής, είς ήν οφείλονται α' 
Ταναγραίοι κόροι.

Κατά τών γνωμών τούτων, α; μετά πολλής πεποι- 
θήσεω; έξήγγειλεν, ώς άν.ιμφιιβητήτους, ό κ. Σβορώνο; 
και αΐιινες κατέπληξαν διά την πρωτοτυπίαν τούς α
κροατή,-, άντεπεξήλθε μετά βιαιότητο; ειρωνικής ό έφο
ρος τον ' Αρχ. μουσείου κ. Στάη;.

θ κ. Σβορώνο; θά δημοτιεύση ολόκληρον τήν μελέ
την τον είς τό « ήιεθνί; περιοδικόν τής Νομισματική; 
αρχαιολογίας. ·

¥

Έν τώ Ιημοτικώ θεάτρω έδόθη ύπό τής άρχαιοφί- 
λου καλλιτέχνιδο; θέσπιδο; έσπερις, καθ' ήν ήρμ')νευθε 
μιμογραφικώ; τήν ‘Φαίδραν· έν συνδυασμό} τής αρ
χαίας τραγωδίας τοΰ Εΰρυπ'δου και τοΰ νιωτέοου όο.ά- 
ματος τοΰ Ρακίνα, τή νκοκρού ιει ορχήστρας μέ μουσι
κήν τοΰ Γλονκ, Μπετόβεν, Μένδελσον καί Σοπέν. 'if 
θέσπις μ ις μετέφερεν είς τους αρχαίου; χρόνους εμφα
νιζόμενη οίονεί ιό; έμμυχωθέν αίφνης άγαλμα. Μεγά
λην έντύκωσιν ένεκοίησαν οί ύπ' αυτής γορευθέντες άο- 
χαϊοι χοροί, μέ τινας νεωτερισμούς, ό ιών Καρυατιδών 
καί ό τών Μαινάδων, ιδίως όμως διεκρίθη διά τήν πρω
τοτυπίαν Λ κατ’ ιδίαν μελέτην ΰπ' αυτής διαπλασθεϊ; 
Μνκηνα'κός χορός.

¥

Ά.τέθανεν έν τή ακμή τής ηλικίας ό ηθοποιό; ‘Αν
τώνιος Βαρνάβας. Έν τφ Βασιλικφ θεάτρο) έπαιξε τό 
πρώτον, ειτα δέ είς τίι · Πανελλήνιον· διαπλάοα; ωραίους 
κοσμικούς ρόλους.

Επίσης άπέθανεν <ί ηθοποιός Γεώργιο; Χρυσάφης, 
προ ετών άποσυρθείς του θεάτρου. Τό πρώτον άνήλθεν 
έκί σκηνής έν Κων)κιϊλει καίξας είς τήν «Λίμυλίαν 
Γαλόττη. · Ήσχολεΐτο μετ' αγάπης είς τήν αρχαιολογίαν, 
ακαταπόνητο; μελετητής τών κλασικών συγγραφέων, ιόν 
αποσπάσματα άπήγγελλεν έκ στήθους.

*
Έν Βερολίνο) απέθαντε αίφνιδίω; ό Φρ. Σκαρμπίνα, 

διάσημος ζωγράφος, καιαγινόμενος ιδίως είς τήν άνακα- 
ράστασιν τών ίστορικίόν γεγονότων.

Έκίσης άκέθανεν έν ΙΙαρισίοις ή διάσ μισς άοιδό; 
Ιίαυλίνα Βιαοδώ-Γκάρτσια έν ήλικίρ βθ έτών. "Οπως 
δέ ή αδελφή τη; άκηθανατίσθη διά τών στίχων τοΰ 
Μυισέ, τοιουτοτρόπως καί ή Ιίαυλίνα θί ζή αιωνίως 
είς τά έργα τοΰ μεγάλου Ρώσσου Τονργκ’νιεφ.

*
• Μελλοντισμό;· καί είς τήν μουσικ ’/ν. Ό Γουστάβ 

Μάλερ σκοπεύει να σύνθεση συμφωνίαν έκί τής μελφδι- 
κης κλίμακας τών σφυρικτρών τών αυτοκινήτων.. .Άλλο; 
συνθέτει έμκνεόμενος άπό τά άεροκλ'νι: ‘Τό πρώτον 
μέγα ταξεϊδι τοΰ ΙΙωλάν.· Είνε Γερμανός,ό Μποΰγκερτ.

¥

Εις τήν «Salic Berlioz» τών Παρισίων έπαίχθη 
ό ‘Χορός τής κούκλας·, μία σύντομος σύνθεσις διά 
πιάνο τοΰ κ. Μ. Βάρβογλη. Έςετελέσθη άπό τόν κ. 
Ωμπ καί έχειροκροτήθη ένθουοιοσδώς. '() «Χορός τής 

κούκλας· δέν είνε ή μοναδική σύνθεσις τοΰ κ. Βάρβο
γλη. “Εχει ήδη έτοίμην μίαν συμφωνίαν δι' ορχήστραν, 
καθώς και άλλα έργα έλληνικ οτάτης έμπνεύσεως.

Είς τό «Theatre des Arts» παρεστάθη ή ‘Νέα 
Τουρκία,· δράμα τετράπρακτου τών κ.κ. Άθανασιάδου 
καί ΙΙουαζά. Ή υπόθεσες, εινε ειλημμένη άπό τήν τε- 
λευταίαν έπανάστασιν τών Νεοτούοκων.

Τό έργον ήοεσε πολύ. Δυστυχώ; όμως έπαίχθη μί

ναν δύο φοράς διότι ιό θέατρον ήτο υποχρεωμένου διά 
συμβολαίου ν' άναβιβάση άλλα έργα.

¥

Είς τήν Βουδαπέστην άκέθανεν ό μεγαλείτερος τών 
συγχρόνων Ούγγρων ποιητών, ό Κόλομαν Μίκστσατ είς 
ηλικίαν ΊΟ ετών. Έκ τών έργων του πολλά έχουν μετα- 
φρασθή εις διαφόρους γλώσσας, τά δέ άπαντά του άπο- 
τελ.οΰν 30 τόμους.

¥
Έωρτάσθη έν Γερμανία τή 8(ν.) 'Ιουνίου ή ίκα- 

τονταετηρίς τής γεννήσειος τοΰ διάσημου μουσουργού 
Ροβέρτον Σοΰμαν.

*
Βανδαλικοί χεΐρες έρριηιαν έπί τής δεξιάς πλευράς τοΰ 

■ Συλοθραύστου·, τοΰ έν 'Αθήναις ωραίου αγάλματος, 
καρμ'νιον, δι' or έβάφη είς διάφορα μέρη ερυθρόν τό 
μάρμαρον. 'Ο δράστης παραμένει άγνωστος, καίτοι ό 
Δήμος προεκήρυξε 100 δραχμών αμοιβήν είς εκείνον 
οστις ήθελεν όποδείξ/ι αύτόν. Ό χημικός κ. Ιίαρούνης 
άνέλαβε νά έξαλείφη τό χρώμα.

¥
'Ο Ιιενθυνιής τής ‘Πινακοθήκης· κ. Δ. I. Καλο- 

γερόπουλος έξελέγη παμφηφεί μέλος τοΰ Διοικητικοί· 
Συμβουλίου τή; Έλλην. Καλλιτεχνικής 'Εταιρείας.

*
Ο κ. Έπ. θωμόπουλος είργάσθη νέον πίνακα. 'Έν 

παιδί θεκαπεττιίετέ; έξηπλ.ωμένον εί; τους άγρονς, μίαν 
αίγα είς φυσικόν μέγεθος, κραιεΐ. Είνε είς' στιγμήν 
ραθυμίας, εί; τό άφθονον ηλιακόν φως, τιτλοφορείται 
δέ ύ πίναξ ‘Τό μέλλον κτήνος·.

¥
Έν Μανιακίιρ οπού έ'πεσεν ό σήρως ΙΙαπαφλέσ σας 

έγερθήσεται άναμνηστική στήλη, ής τά αποκαλυπτήρια 
θά τελεσθώσι πανηγυρικώς.

*
ΊΙ ‘Επιστημονική Εταιρεία· έτέλεσενέν τή αι

θούση τής ‘Ακαδημίας πολιτικόν μνημόσυνου τήν 21. 
Μαΐου υπέρ τοΰ Κωνσταντίνου Κόντου. Τό έπιμνημό- 
συνον έγκώμιον επλεςεν ό καθηγητής κ. Γ. Χατζιδάκις.

*
Έν τιρ Πολυτεχνείο) ήρξιιτο ό Άβερώφειος διαγο)- 

νισμός μετάξι· άποφοίτων τών δύο τελευταίων έτών πρός 
σπουδήν τής ζωγραφικής έν Ευρώπη. Οί ύποφήφιοι 
είνε δύο.

*
Τήν Ί Μαΐου θά συνέλθη έν Κοπεγχάγη διεθνές 

συνέδριον ‘Δημοσίας καί Ιδιωτική; άντιλήφεως·. Έ- 
κλήθη νά μετάσχη καί ή Ελλάς, ή διακρινοιιένη διά τήν 
μυωπίαν τη; είς όλα σχεδόν τά προοδευτικά ζητήματα.

*
Κατά τά; τελευταίας ιοΰ 'Ωδείου συναυλίας έσημειώθη 

μία πλούσια μεταλλική καί ισχυρά φωνή, ή τής δεσποι
νίδας Ευφροσύνη; Δημητρακοπούλου, μαθήτριας τής κ. 
Φεράλδη. Ή δνίς Δημητρακοπούλου, άνεψιά τοΰ φίλου 
δραματικού συγγραφέα);, κατέχει τό τάλαντον τής φω
νή; καί έχει τόσιο έμφυτον τήν τέχνην, ώστε προεκά- 
λεσε τήν προσοχήν τών διδασκαλισσών της, έντός δέ 
τριετίας κατόρθωσε ώστε νά θεωρείται άπό τάς πρώ
τα; φωνάς υψιφώνου είς τό ΏΊεΐον ’Αθηνών. ΊΙ 
ιίδελφή της δνίς 'Αλεξάνδρα επίσης διακοίνεται ώς βα
θύφωνος.

¥
'Αληθή θρίαμβον κατήγαγεν ή ‘Αθηναϊκή Μανδολι- 

νατα κατά τόν έν Κρεμόνη τής Ιταλία; γενόμεναν διε
θνή μουσικόν διαγωνισμόν, είς δν μετέσχον αί μανδο- 
λινάται Ζυρίχης, Φλωρεντίας, Τουρίνου, Μασσαλίας 
και άλλοι. ΊΙ ορχήστρα έλαβε α' βραβεϊον (esecuzio- 
ne) έκτελέσασα τοΰ Έγμοντ τήν είσαγοτγήν καί τόν

Τύ τ|*9ψ.α τής ΆΟηναϊχής Μανδολινίτας τό βραβίνδέν έν Κρςμύνη

Μαγεμένου αυλόν (ouvertiirej τοΰ Μόζαρτ, καί τό 
μέγα βραβεϊον τιμής μετά χρυσού μεταλλίου τής βασιλο 
μήτορος Μαργαρίτα; διά τήν έκτέλεοιν τού l'reicbfltz 
τοΰ V’elier, τό δέ Κουαρτέτο άποτελούμενον έκ ιών 
αδελφών Λάβδα, Δρογγίτη καί Γεωμπρέ έλαβον επίσης 
Α' βραβεϊον έκτελέσαν τοΰ Χάϋδρ τό qiiartetto εί; re 
mag. op. Ί· καί τοΰ Σοΰμ.τεοτ είς re rnineur No 42. 

θέτω, έπαιξαν άγνωστον τειιάχιον λαβόντες ώς έπιι- 
θλον ένα πίνακα τοΰ ζο>γράφον Μπατσέτα. μετά δι
πλώματος. Διά τήν έκτέλεοιν μελετωμένου τεμαχίου τό 
μετάλλων τής βασιλομήιορος. Τό μέγα βραβεϊον τιμής 
σννωδεύετο υπό 700 δρ. καί διά μεταλ.λίου χρυσού διά 
πάντα; τού; έκτελεοτά;. Τοΰ κουαρτέτου βραβεία ήσαν 
μετάλλια. Βραβεϊον διαυθύνοεω; μετά χρυσού μεταλλίου 
έλαβεν ό διευθυντής τής ορχήστρας κ. Ν. Λάβδας, ό~ 
οτι; τπαξίως καί διά παρασήμου έτιμήθη ύπό του Βα- 
αιλέως ημών. Είς τήν Μανδολινάταν έγένετο ενθουσιώ
δη; ίποδοχή έν Άθήναις κατά τήν επάνοδόν της.

¥

Οί πέντε ’Ιταλοί μελλοντισταΐ ζωγριίφοι νέαν έξέδο)- 
καν προκήρυξιν, έν ή γράφουν μεταξύ άλλων καί τά 
εξής παράδοξα :

‘ Ή έν ήμϊν αΰξουσα όλονέν άνάγκη τής αλήθειας, 
δέν δύναται πλέον νάρκεοθή εί; τήν Μοριγήν καί τό 
Χρώμα, ώς ηννοήθησαν ταΰτα μέχρι τοΰδε. “Ο,τι θά- 
ποιυποΰμεν είς τό εξής επί τής οθόνης, δέν θά εινε μία 
ώ ρ ι σ μ έ ν η στιγμή τής παγκοσμίου δυναμικόιηιος. 
θά εινε απλώς αυτή ή ίδια δ ν ν α μ ι κ »'/ έ ν τ ύ π ω- 
σ ι ς. Τά πάντα τωόντι μετακινούνται, τρέχουν, μετα- 
μυρφοΰνται ταχέως. Ουδέποτε μία μορφή μένει ακίνητο; 
ενώπιον μας, άλλ’ εμφανίζεται καί έξαφανίζεται άκατα- 
παύστως. Δοθείσης τής εμμονής τής είκόνο; έπί τοΰ 
αμφιβληστροειδούς, τά έν κινήσει αντικείμενα πολλα- 
πλασιάζονται, μετασχηματίζονται, άλληλοδιιόκονται, ώ; 

ταχείς κραδασμοί τις τί, διάστημα, τό όποιον διασχίζουν. 
Οΰτω λοιπόν ίππος τρέχων δέν έχει τέοσαρας πόδα; 
άλλα μυρίους, καί α' κ νήσεις του είνε τριγωνοειδεϊς.

• ...Κηρύιιομεν, ίίτι μία προσωπογραφία δέν πρέ- 
πειν νά όαο«ίίΐ) μί τό μοδέλον της καί ότι ό ζω
γράφος έχει έντός του τά τοπεϊα ποΰ θά παραστήοη έπί 
τον πίνακος. .1<ά νά ζωγραφισθή εν πρόσωπον, δέν 
πρέπει νά τό ζωγραφίσωμεν' πρέπει ν’ άποδώσοιμεν 
ολόκληρον τήν περιβάλλουσαν ατμόσφαιραν. Διάστημα 
δέν υπάρχει. Τό πλακόστριομα τιρόντι ένός δρόμου, 
βρεγμένον άπό βροχήν,ύπό τό φώς τών ηλεκτρικών λαμ
πτήρων, χαίνει εί; άμέτρητον βάθος μέχρι ιού κέντρου 
τής γης. Εκατομμύρια χιλιομέτρων μας χωρίζουν απα 
τόν ήλιον, καί δμω; μία οικία, άπέναντί μας, μάς φαί
νεται προσηρμοσμέιη έπί τοΰ ηλιακού δίσκου.

‘...Ιίοσάκι; έπί τής παρειάς τοΰ προσώπου, μέ τό 
οποίον συνομιλούμε)', δέν εΐδομεν τόν ίππον, ό όποϊος 
διήρχετο μακράν, εί; τό ακρον τον δρόμου ! Τα σώματά 
μας' εΐσίρχοι ται έντός τού ανακλίντρου, επί τοΰ όποιου 
καθήμεθα, και τά άνάκλινιρα πάλιν εισέρχονται εντός 
μας' ιό αυτοκίνητο·.’ εφορμά κατά τών οικιών, προ τών 
όποιων διέρχεται, καί πάλιν αί οΐκίαι έφορμοΰν κατα 
τοΰ αυτοκινήτου καί σνγχέονται μετ' αΰτοΰ.

‘...ΊΙ άνακαινιοθεϊοα συνείδησί; μας δέν έπιτρέπει 
πλέον νά θεωριομεν τόν άνθρωπον ώς τό κέντρον τής 
παγκοσμίου ζωής. Πρό τιον ομμάτων μας ό πονο; ένός 
άνθρώπου εινε τόσον ένδιαφέριον, όσον καί ό πόνος ένας 
ηλεκτρικού λαμπτήρα;, ό όποιος πονεϊ μέ σπασμωδικά; 
άναπάλσεις κα’ κραυγάζει μί τάς σπαοακτικωτέρας εκ
φράσεις τοΰ χρώματος.

‘...Πώς ήμποροΰμεν νά βλέπωμεν άκόμη ροδόχρουν 
τό ανθρώπινον πρόχοπονη ένώ ή σύγχρονο; ζωή, καί 
μάλιστα ή νυκτερινή, άνέπτυξε τόσον έν ήμϊν τήν άντί- 
ληψιν τών χρωμάιων ; Τό άνθρώπινον πρόσωπον είνε 
κίτρινον, κόκκινου, πράσινον, κυανοΰν, ίόχρουν· 'Π
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ώχρότη; μιιϊς γυναίκας έ>· έκσιάαει ενώπιον τής προ
θήκη; ενός άδαμαντοπωλείου, παρουσιάζει ίριδώσεις 
έντονωτέρας άπό τάς πρισματικά; λάμψεις τών κοσμη
μάτων, τά οποία τήν μαγνητίζουν...·

Δέν εΐνε βέβαια τού κόπου άντάξιτν νά άντιτάξ/ι τις 
επιχειρήματα είς τοιαύτας παράβολους καί ανατρεπτι
κά; σκέψεις. Τίις άναδημοσιεύομεν, Απλώς ιο; χαρα
κτηριστικός τής φρενοπαθεία; τών μελλοντ ιστών.

★
Έν Γεν. Συυελεύσει της Έλλ. Καλλιτεχνική; 'Εται

ρείας, καθ’ ήν παρευρέθησαν !>.) εταίροι,υπεβλήθη πρότα- 
σις έκ μέρους καλλιτεχνών τινών άπω; τροποποιουμέναν 
τοΰ Καταστατικοί) εφεξής άποτελείται τό Διοικητικόν 
Συμβούλιου έκ μόνον έξ επαγγέλματος καλλιτεχνών. ΊΙ 
πρότασις, ήτις ενείχε μομφήν κατά τοΰ Προεδρείου, 
κατεπολεμήθη μετά σφοδρότητος, διά βοής δ' άπερρίφθη 
υπό τών μελών τής Συυελεύσεω;, άτινα έξέφρασαυ 
πλήρη έμπιοτοσύνην πρός τό Συμβούλιου τής Εταιρείας. 
Χολωθέντε; οκτώ καλλιτέχναι έκ τών παρισταμένων 
αποχώρησαν καί ένωθεντε; μετ' άλλων, έν ο'ς καί μα- 
θηταί τοΰ Πολυτεχνείου, συνέπηξαν νέον σύλλογο.·, τόν 
Σύνδεσμον τών Ελλήνων Καλλιτεχνών ΰπο τήν προε
δρεία)' τού κ. Γ. ' Ιακωβίδου. Πικρά πείρα διδάσκει 
άτι και ή πέμπτη αϋτη απόπειρα, συλλόγου έκ καλλι
τεχνών μόνον άποτελουμένου, θά ναυαγήση.

Η Ε A Τ Ρ Λ

ΊΙ Ακαταστασία τού καιρού δέν ηύνϋησε τα θέατρα. 
Ό Μάιος διέρρευσε μέ παραστάσεις αί όποΐαι ήσαν άκρο- 
βολιστικά πειράματα μεταξύ ηθοποιών συνεννοούμενων 
καί θεατών επιφυλακτικών.

Τά δοθέντα έργα, πλήν ενός, ήσαν μεταφράσεις κω
μωδιών, τονισμένοι ει'ςτήν κλίμακα τής Παρισινής άθυ- 
ροστομίας αλλά καί αυταί, κατά η> πλείοτον, επαναλή
ψεις τού περισυνοΰ δραματολογίου.

Βαριετέ. Μετά τήν *Λ ευκήν σελίδα· I ώ ειρωνεία ), 
έπΐ τής όποιας εΐχον χαραχθή άλα τά μοτίβα τής άνη- 
θικότητος καί μετά τήν φάρσαν ·Τό νοϋ σου στήν Άμέ- 
λ.ια·—διάτό χειρόγραφον τού πρωτοτύπου ύπεξαιοεθέν 
έκ ΙΙαρισίων διά τίνος υποβολέα); έπληρ ώθησαν 501) 
δρ. ώς αμοιβή εί; τόν κομιστήν !—ακατάλληλον καί δι* 
άνδρας, ώσεί σπονδή ίλαστήριο; έπήλθεν ή παράστασις 
τής « 'Αντιγόνης' τοΰ Σοφοκλέους. Έδόθη οϋτω Αφορμή 
νά λου ιθή εις νάμα άγνισμοΰ ή κατασπιλωθεϊσα ψυχέ/ 
τοΰ ‘Αθηναϊκού θεατρικού κοινού.

‘Απήγγειλε θαυμασίως Λ κ. ΙΙαπαγεωργίου (κορυ- 
φοΐος τού χορού) καί έπαιξεν Ανελπίστω; μέ δύναμιν 
καί άρχαιοπρέπείαν ό κ. Γαβριηλίδης. Όκ. Μαρίκο; ώς 
Τειρεσίας πολύ καλός. ΊΙ κ. Κυβέλη, αν καί δεν εΐνε 
πλασμένη διά τραγωδίας, έκαμεν δ,τι τής ήτο δυνατόν' 
<! κ. Αέων Απέτυχε μέ τήν μονότονου καί συγκεχν- 
μένην απαγγελίαν του. ΊΙ μετάφρασις τού κ. Μάνου 
μαλλιαρή, γελοιοποιούσα εΧς τιυα μέρη τό Σοφόκλειον 
αριστούργημα, τό όπο’ον παρ' δλην τήν διατυμπανιζο- 
μένην ζωντανόν ητα τών /.έξεων, έφαΐνετο ενιαχού φέρον 
βλαχόκαλτσες. Αί σκηνογραφίαι πενιχρότατοι, ή δέ μου
σική εύκτα'ον θά ήτο νά ελειπεν έντελώς. "Εργα ώς ή 
• 'Αντιγόνη διά νά άναβιβασθοΰν Απαιτούν μεγάλος 
δαπάνα; καί εξαιρετικήν επιμέλειαν, δπως λ.χ. έν ΙΙαρι- 
σίοις ένθα δίδεται ή ·'Αντιγόνη εις τήν ’Γαλλικήν 
Κωμωδίαν· μέ πρωταγωνίστριαν τήν Μπαρτ'ε καί με
γαλοπρεπή πολυτέλειαν, άνταξίαν τοΰ έργου.

Έκ τών μεταφράσεων, ήρεσε τό Παιδί τής άόκλ- 
φής μου· ευθυμον έργου μέ φοιτητικού; τύπους τών 
ΙΙαρισίων. "Επαιξε πολύ εϋμορφιΐ ό κ. Σαγιώρ.

ΆΟήνακιν. Εί; τό θέατρου αυτό, τό χαρακτηριζό
μενου ώ; λαϊκόν, ό κ. Δ. Ταβουλάρη; συνεκέντρωσε φι
λότιμου; ηθοποιούς καί προσφέρει ώς αντίδοτου τών 
έπιθεωρήσεων καί φαρσών έργα φιλολογικά, σοβαρά, 
υπηρετούντο ηθικόν τινα σκοπόν. "Εναρξιν έκαμε μέ

τήν · Λίναν Δράκα· τό έπαινεθέν έν τώ τελευταίοι 
ΙΙαντελιδεϊω άγώνι δράμα του διακεκριμένου καί ακαμά
του δραματικού σνγγραφέως κ. Ί'ιμ. Άμπελό, έμπνευ- 
σθέν έκ τίνος δικαστική; άποφάσεως τού 1ΙΓ αίώνος, 
σωζομένη; έν τώ αρχειοφυλακείο: τής Ζακύνθου. Εΐνε 
γεγραμένον τό έργου είς ώραίαν απλήν καί ρέονσαν 
γλώσσαν. ΊΙ πλοκή άβίαστο; καί φυσική, έχονσα θελ
κτικήν λιτότητα, οί δέ χαρακτήρες ψυχολογημένοι 
επαρκώ;.

Ό κ. Χαντιϊς ώ; Γάμπαρο; έπαιξε πολύ καλά, οι; 
καί ή κ. Δαμάσκου ώ; Λίνα καί ό κ. Σταυρόπουλος. 
'Αλλά πάντα; ύπερέβαλεν ό αειθαλής κ. Διον. Ταβουλά- 
ρη; δττις ώς Εβραίο; τοκογλύφο; υπήρξεν απαράμιλλος.

Λ'εαπόλεω;. ΊΙ κ. Βασιλεία Στεφάνου, ή έχουσα 
Ικανόν δραματικόν τάλ.αντον, κατήρτισε τόν τέταρτον 
έφέτο; θία ον. "Ηρχισε μέ τήν · Αΐμυλίαν Γαλάτη·, τό 
παλαιόν άλλ' οιραϊιν έργου τού Λέσσιγγ. Εις τήν έπιτυ- 
χίαν συνετέλεσαν ή δεσποινίς Δημοπούλου καί ό κ. Κον- 
τογιάννης, ό έν Βερολίνο) έπαυειλημένως παίξας, ό έχο>ν 
μεγάλην δύναμιν μιμική; καί έκφρασιν φυσιογνωμία;.

Εις τό θέατρου αυτό δίδει έκτάκτου; παραστάσεις 
καί ό άρτι έξ Ευρώπης άφιχθεί; Έλλην καλλιτέχνη; 
κ. Άχιλ. Μάδρα; μετά τής κυρία; του, διακεκριμένης 
ηθοποιού τοΰ θιάσου τής Σάρα; Βερνάρ.

Λ', ϊχηνή. Μέ τ'ην επάνοδον τοΰ ζεύγους Λούη καί 
■ τού ζει';'ουί Μυράτ, τά κοτόπουλία εί; απαρτίαν 
άτφαλίζουσαν τήν αρμονικήν έπιτυχίαν εί; τά πλεϊστα 
τών έργων. Τά «ΙΊαναθήναια· ένεφανίσθησαν μέ συμ- 
πτυξιν διαφόρων σκηνών παρελθούση; έοοδεία; καί μί 
ΙΙετεινάρην τόν κ. Λεπενιώτην. Τά νέα ΙΙαναθήναια 
κατασκευάζονται. Έκ τών δοθέντων έργο).· 
υπερέχει ή · Μοιρά ΙΙαρθένο;· τοΰ Bataille, άπά τά 
ιύραιότερα έργα τής Γαλλικής φιλολογίας, μολονότι ιϊ· 
ίδέαι τοΰ σνγγραφέως περί συζυγική; τιμή; δέν εΐνε 
εΰπρϋσδεκτοι έν Έλλάδι. ΊΙ δεσποινίς Κοτοπούλη, ώς 
κυρία Άρμορΰ, νπερήρεσε. Ταϋτοχρόνω; σχεδόν, ίν 
συναγοτνισμω,οιτι; καλόν θά ήτο νά μέ] έπανελαμβάνετο 
καί εί; αλί.α έργα,έπαίχθη ή «Μωρά ΙΙαρθένο;» καί εις 
τό· Βαριετέ.· Καί ή ’ Συνάντησις· οικογενειακά δράμσ, 
μολονότι δέν έχη πρωτοτυπίαν, μέ θέμα τήν συζυγικήν 
απιστίαν, έπαίχθη καλά. Είτε έργου Ι'άλλου ηθοποιού.

Ή « ‘Ατμόσφαιρα·, τό κοινωνικόν δράμα τοΰ κ.Τσο- 
κοπούλ.ου, έχει κομψόν μό.'ον διάλογον. Εΐνε έργον ψυ
χολογικόν,στερούμενον δμω; ενδιαφέροντος,πλοκή; καί., 
νποθέσεω;. ΊΙ ’’Ατμόσφαιρα· ατμόσφαιρα μιλυομένη 
αδικεί τήν^έλλ. κοινωνίαν,ήτις πιθανόν ν' άριθμή κρού- 
σιιατα τινά έκψυλισμοΰ, «ΜΛά ί> εΐνε καί τοιαύιη έν τω 
συνόλω ώςέπροθυμοποιήθη νά τήνέμφανίοη όσυγγραφεύς.

Λ'έον Οίατρον (ώ; έπωνομάσθη ή τέως Άλάμπρα.) 
Εκεί συνεκεντρώθησαν οί ΰπολειφθέντες, μετά τόν σχη
ματισμόν τών θιάσων, ηθοποιοί, άνακηρύξαντες θιασαρ- 
χίναν (κατά τό στρατήγιναν) τήν κ. Φωφώ Γεωργιάδου. 
Ο'ύτω,έφέτο; αί γυναίκες θριαμβεύουν εί; τούς θιάσους, 
έκτοπίσασαι τούς άνδρας. 'Γέσσαρα, έκ τών πέντε, θεά- 
τρα άναγράφουυ θιασάρχας τά; πρωταγωνίστρια; των. 

Νέα ϊργοι προετοιμάζονται ούκ ολίγα εί; τού; θιάσους. 
'Αναφέρομεν τά σποδαιότερα έί αυτών ’ΊΙ Ιουδίθ, 
Σπ. ΙΙαταμιάνου — Σάν τόν φύλλα—τού Όσκάρ Όάϊλδ 
• Μία γελοία κωμωδία, διά σοβαρούς ανθρώπου;· — Ό 
Κομήτη; Χάλεϋ, Τ. Μωράΐτίνη—“ΊΙ 7.ένη μέ τό γέλοιο 
της,· Εύγ. Ζωγράφου—Αγνή, Σ. Νι-,ιολοπούλου.— 
Ελένη καί Σαλώμη, Μιλ. Ιωσήφ. — Ό βασιληάς ‘Ανή
λιαγο;, Ίω. ΙΙολέμη, εί; τήν Έ. Σκηνήν·.

Ίάνη, X. Δαραλέξη. — ΊΙ δούλα, Σ. ΛΙίλά. — Ό 
πειρασμό;, Ι'ρ. Σενοπούλου. — Ό άνθρωπό; μας, Τ. 
Χόρν. — Τό έλιξήριον τής νεότητας, II. Νιρβάνα. Μετα
φράσει;: Τοΰ Bernard ό "Αγνωστο; χορευτή; — τών lie 
Flcrs καί Caillavet τό Ιερόν "Αλσος,εί; τό ’Βαριετέ.· 

ΊΙ έκδίκησις. — Ό σαλτιμπάγκος. — ΊΙ κτρδιά τής 
μάνας. — Τιι μάτλα τοΰ παππού, εί; τό ■ 'Αθήναιον.·

10-ί

δίποδος έπ! Κολω-.ώ» καί θέσεως τού ιερού τοΰ Άκα- 

δήμου μελέτη.
¥

Ό έν Κων πόλει ιατρός καί δόκιμος δημοσιογρά
φος πρό έτών έν Άθήναις κ. Ν. ϋαΟιέ.ειάδης έδη- 
μοσίευσεν εις κομψόν έκ 3ί0 σελίδων τόμον «ΕΙκόνας 
Κωνσταντινουπόλεως καί ’Αθηνών,ο έκδοθείσας έ.τιμε- 
λεία τοΰ κ. Κ. Σκόκου. Έν εΐδει επιστολών έκφέρει 
τάς γνώμας του περί τής Νεοελληνικής φιλολογίας, 
εκτενέστερου όμιλών περί τής ποιήσεως. Λί γνώμαι 
του δέν Γίνε έντελώς άπηλλαγμέναι προσωποληψίας, 
ώς λ.χ. έςαίρει άφ’ ενός άνευ τινός έπιφυλάςεως τόν 
Βιζυηνόν, αδικεί άφ’ ετέρου προίανώς τήν Αλεξάνδραν 
ΙΙαπαδοπούλου, περί δέ τοΰ Έλλην. διηγήματος φαί
νεται έχων άτελεστάτας ιδέας. Όπωςδήποτε διά τούς 
μή παρακολουθήσαντας τήν νεωτέραν φιλολογίαν εινε 
διαφωτιστικαΐ αϊ σελίδες τοΰ κ. Βασιλειάδου έν ταϊς 

γενικαις αυτών γραμμαϊς.
'Ενδιαφέρουσα·, εινε ή περί τής τέχνης εις τήν χρι

στιανικήν έκκλησίαν έπιστολή. Ώς πρός τό γλωσσικόν 
ζήτημα, ούτινος ακροθιγώς άπτεται, κλίνει μάλλον 
πρός τήν δημοτικήν, άποκρούων πάσαν υπερβολήν.

Ό κ. Βασιλειάδης αναπτύσσει ικανήν περιγραφικήν 
ικανότητα εις τά χαρίεν-α σκαριφήματα του—εντυπώ
σεις έκ Κων)πόλεως καί έξ ’Αθηνών. Το βιβλίον τε- 
λιώνει μέ μίαν συγκινητικήν άφήγητιν περί τοΰ Βι- 
ζυηνοΰ, οτε ούτος διήρχετο τάς ύστάτας ήμέρας του εις 
τους ασφυκτικούς τοίχους τού φρενοκομείου.

*
Ό κ. I. Μαρδνος—θά ήτο άστεΐον υπείκοντες εις 

εις τήν σύστασιν του νά κρύψωμεν τόν φιλτχτον κ. I. 
Δαμβέργην έπειτα από τά αποκαλυπτήρια πού τοΰ 
έκαμαν οί άκριτόμυθ- ι φίλοι του —έξέδωκε τόσον αργά, 
τραγούδια ιιικηίι κατ'έκτασιν μόνον, τρυφερά παρά 
τήν ηλικίαν καθ’ ήν ένεπνεύσθησαν, περιστρεφόμενα 
περί τόν άκένωτον ήλιον τής αγάπης. Ό ποιητής, θαυ
μαστής τού Χάϊνε. φιλοτεχνεί στίχους ειρωνικούς, ώς 
έπΐ τό πλεϊστον, αφελείς, αλλά κρύπτοντας βχθεϊαν 
έννοιαν. Ό έρως του χαρτωμένος, φιλοσοφικός, ήρε
μος. εύαρεστεϊ. ΊΙ κόρη ή αί κόραι τόν εξώθησαν νά 
ομιλεύση έν μέτρω τά: έντυπώσεις του αίτινες δέν εινε 
αποτέλεσμα όψιμου εύαισθησίας, άλλα άπηχήσεις πε
ρασμένου πόνου μή έπουλωθέντος. Καί δι’αϋτό ύπό την 
φιλοπαίγμονα μορφήν ανευρίσκει τις κάποιον καταστά
λαγμα πικρίας. Όλιγιστα εΐνε τά ποιήματα—αυτά δέ 
εινε καί τά καλλίτερα — τά όποια ένεπνευσε γενικώ- 

τερον αίσθημα.
Παραθέτομεν, ώς τό χαρακτηριστικώτερον δείγμα, 

τό έξή; :

Εί; τή γιορτή τη; ήρθανε κι' άυτάμωσαυ μπροστά της 
Οί δ3> πού τήν λατρεύανε κ' έζήτουν τήν καρδιά της.
Ό έ'νας φέρνει μειεξέ στα δάκρυα ποτισμένο 
Ό άλλο; διαμάντι ατίμητο ατό μάλαμμα δεμένο.

Καί θά ερωτατε βέβαια — Καί ποιο έπήρε, ποιό ; 
Μή σάς φανή παράξενο' τά επήρε καί τά δίό.

Ένώ εΐνε τόσ.ν άφ-λής εις τούς στίχους του ό κ. 
Δαμβέργης, τόσον ιδιότροπος, αφιλόστοργος έφάνη εις 
τήν έκδοσιν των. Τριάκοντα μόνον άντίτυπα έξέδωκε, 
τα όποια μόνος διένειμεν εις τινας συναδέλφους του καί 
φίλους. Καί δι’αύτό πριν έκδοθοΰν, έγιναν περιζήτητα. 
"Ισως αυτό νά θεωρηθή ό’χι μετριοφροσύνη, άλλα φιλο

δοξία.
¥

Ό έν Κερασοΰντι Έλλ. σύλλογος «Οί Άργοναΰ- 
ται» έπΐ τή είκοσιπενταετηριδι τής δημοσιογραφικής 
δράσεως τοΰ έκεί λογίου κ. Άριΰτοτύλους Νεοφύ
του έξέδωκε απάνθισμα τών κυριωτέρων του έργων,

ΝΕΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ύπό τοΰ ν.α'π,γι,τοό τής ^οταν.ζ.ής ζ. _.τ. Μη- 

λιαράκη, έςεδόΟη κατ’ ά'.ατύπωσιν έκ τής Έπίτηρίδο; 
τοΰ Έ6νικ. ΓΙανεπιστηαίου, οπουϊαιοτάτη χν/κδοτος 
επιστημονική μιλέτητοϋ αειμνήστου βοτανικοί Θ.Χελ- 
δράϊ/ πεοΐ τών αΛημωδών όνομάτων τών φυτών». 
Τό έργον εύρεΟέν μετά τόν θάνατον τοΰ Χελδοάΐ/ εις 
‘2840 δελτία ζαταγεγραμμένχ άλλ’ ακατέργαστα, έτα- 
ςιβετήΟη έπιστημονικώς, διερρυθμίσθη καί συνεπλη- 
ρώθη ϋπό τοΰ ν. Μηλιαράκη, έςελέγςαντος αμα τήν 
ορθότητα διαφόρων τοπικών ονομάτων, διότι ούκ ολίγα 
παρέλαβεν ό Χελδράΐ/ παρά ςένων περιηγητών οϊτινες 
συχνά παρανοοΰσι. ΊΙ πραγματεία αυτή καί βοτανικώ; 
άλλα καί γλωσσολσγικώς εΐνε πολυτιμωτάτη συμβολή, 
δυναμένη νά /ρησιμιύση εις πάντα μελετητήν ό>ς βά· 

σις επιστημονικής εργασίας.

*

Ό ακάματος τοΰ Μελλοντισμού πρωτεργάτης κ. Γ’. 
Τ. Marinetti προσφέρει εις τούς θαυμαστός του νέον 
τόμον ΰπό τόν τίτλον «Mafarka ie Futnriste». Εΐνε 
μυθιστόρημα 'Αφρικανικόν, ή όπως τό καλεϊ ό ίδιος 
• grand roman boute-feu». Εινε εν κράμα λυρικού 
άσματος.εποποιίας, περιπετειώδους μυθιστορήματος και 
δράματος. Κρίνομεν περιττόν νά άναλύσωμεν τάς έςω- 
τικάς σελίδας του, άφοΰ ό συγγραοευς σπεύδει νάτόονο- 
μαση μέ ύπερήφανον αύτοπεποίθησιν «αριστούργημα».

¥

Νέαν πολιτικήν μελέτην ό συγγραοευς τοΰ 'έργου 
«I’nc annec de Constitution» έςίδωκεν ό έγκριτος 
τής «Orient» διευθυντής ζ. .V. Νικολαΐδης, ί>τώ τόν 
τίτλον «Les Grccs et la Turquie». Εις τήν λίαν εκ
τενή μελέτην του τούτην εκθέτει ό συγγραοευς τάς 
γνωστός ιδέας του, άς όσον καί άν εΐνε τις έπιφυλαζτι- 
ζός διά τήν λεπτότητα τοΰ ζητήματος, δέν δύναται ή 
νά όμυλογήση ώς εύγλώττοες.Ενδιατρίβει εις τάς σχέ
σεις τών έν Τουρκία 'Ελλήνων πρός τήν ’Οθωμανικήν 
Κυβέρνησιν και τούτων πρός τούς τοΰ ελευθέρου βασι
λείου, θίγει τά ζητήααςα τά διαιρούντο Τουρκίαν καί 
'Ελλάδα, έρευνα τό Μακεδονικόν και Κρητικόν ζήτη
μα. ώς καί τά προνόμια τού Οικουμενικού Ιίατριαρ- 
χείου, έπιτίθεται κατά τού Σλαυϊσμοΰ, ώς επικινδύ
νου έχθροΰ διά τε τήν 'Ελλάδα καί Τουρκίαν καί κατα
δεικνύει τήν ανάγκην τής εύρωστίας τής τε Ελλάδος καί 
τής Τουρκίας, ϊνα άλληλοστηρίζωνται.Ό κ. Νιζολαϊ- 
δης ετοιμάζει ήδη νέαν μελέτην, ΰπό τόν τίτλον «Grece 

et Turqiiic».

*

'Επιμέλεια τοΰ καθηγητοΰ /.. Σπ. Λάμπρου έςεδό- 
θησαν εις ογκώδη έκ 350 σελίδων τόμον τά Άργυρόπου- 
λεια, ήτοι τοΰ Ίωάννου Άργυροπούλου λόγοι, πραγμα
τεία!, έπιστολαί, προσφωνήματα ζλπ. μετά μαζροτά- 
της εισαγωγής περί τών Άργυροπούλων έν γένει. Ό 
'Ιωάννης ’Αργυρόπουλος ήκμασε τόν ΙΕ’ αιώνα, υπήρξε 
δέ εις τών κορυφαίων 'Ελλήνων ό’στις ειπερ τις καί 
άλλος συνετέλεσεν εις τήν έν ’Ιταλία διάόοσιν τών 
Έλλην. γραμμάτων. Πλεϊσται τών συγγραφών αύτοϋ 
έμειναν ανέκδοτοι ή πλημμελώς έκδεδομέναι. Διά τού 
έζδοθέντος τόμου συγζεντροΰται παν δ,τι έγραψεν ό 
Ιωάννης 'Αργυρόπουλος και ό υιός του Ίσαάκιος.

♦
Νέαο έρμηνεΐαο αρχαίων αναγλύφων έςεδόθησαν 

ύπό τοΰ νομισματολόγου κ. Ίω. Σβορώνου, ζαταδει- 
κνύουσαι τό εΰτολμον αυτού ώς πρός τήν κριτικήν έρ- 
μηνεαν. Σπουδαιοτέρα τών ερμηνειών εινε ή περί το
πογραφίας τοΰ Κολωνοΰ Ίππείου, σκηνοθεσίας τοΰ «Οι-



ατινα είνε δημοσιολογικά, εκπαιδευτικά καί φιλολο- 
λικά. Προηγείται μακρά μελέτη έρευνώσα τά Συν
τάγματα τών Ευρωπαϊκών κρατών* επονται οια- 
λέξει; αύτού περί ελευθερίας, περί ίδεοκρατικών συνε
ταιρισμών, μελέτη περί τής γυναικεία; έκπαιδεύσεως 
ώς καί έτέρα φιλολογική, τίς ό συγγραφεύς τών Σαικ- 
σπερείων έργων, κατά περίληψ'.ν τής μελέτης τοΰ Γερ
μανού Βόρμαν.Ό τόμος περατοΰται διά διεξοδικής καί 
έξηκριβωμένης μονογραφία; περί Κερασοΰντος υπό τοπο
γραφικήν, ιστορικήν, φυσικήν, εθνογραφικήν καί άνθρω- 
πολογικήν έποψιν. Τό σπουδαιότερου μέρος τής πραγμα
τείας εινε ή έξακρίβωσις τής θέσεω; τής αρχαίας Κε
ρασοΰντος.

»
Λόγος περί αθανασίας τής ψυχής, εκφωνηθείς 

έν Σύρω, υπό τοΰ κ. Γεο>ργ. Άνδρεάδον, συντά
κτου τοΰ «Χριστιανικού κόσμου».

¥
Ό κ. Γ. ’Αξιώνεις έξέδωκε οριμεϊαν κατά τοΰ 

Ωδείου 'Αθηνών έπίκρισιν, ύπό τόν τίτλον «Άπό 
τήν ιστορίαν εις τά πράγματα.» Έν τή μουσική 
ταύτη επισκοπήσει επιτίθεται καί κατά τών παρ’ ήμϊν 
επιχειρούντων νά δημοσιεύωσ: μουσικά; κριτικά;.

¥
Les ideas morales d e Mme d e S t aP I. 

Ύπό τοΰ έν Ilapioiot; εκδοτικού οίκου Blond cl Cic 
(place Sailit-Sulpice '), έξεδόθη νέος τόμος τής σει
ράς «Science el Religion», τήν οποίαν μετά πολλής 
έκλεκτικότητος έκδίδει. Ό τόμος έγράφη ύπό τοΰ κα- 
θηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. Souriau καί εινε 
μελέτη έπί τών ηθικών ιδεών τής κυρίας Στάελ. Εινε 
αϋτη κυρίως ψυχολογική, βασιζόμενη έπί τών νεω- 
τάτων βιβλίων τών άφιερωθέντων είς τήν έξέτασιν τοΰ 
βίου τής επιφανούς συγγραφέως. Ό Souriall ζητεί 
κυρίως ν’ απόδειξη on ό βίος τής Στάελ είνε μία ανύ
ψωσες πρός το καλόν, βραδεία άλλ’ όχι έξακολουθη- 
τική, διερχομένη μέσα άπό τάς τραγωδίας τής πραγμα
τικής ζωής κατά τήν Έπανάστασιν καί κατά τήν Αυ
τοκρατορίαν καί άπό τά δράματα τής ιδίας καρδίας της. 
’Εμπνευσμένη άπό τήν φιλολογικήν έγκυκλοπαιδικήν 
μόρφωσιν, ήν είχεν άποκτήση άπό τάς παρά τή μητρί 
της συναθροίσεις, ή κυρία Στάελ προσήγγισε κατ’ άρ- 
χάς πρός ένα πνευματισμόν κάπως συννεφώδη" μετά 
τον θάνατον τοΰ Νέκερ, ηρχισε νά προσανοτολίζεται 
πρός τάς ιδέας κατά τό μάλλον ή ήττον θρησκευ
τικός, διατυποΰσα είς τά έργα της τήν άγνοτέραν ηθι
κήν, ήν επέτυχε ν« έπαναγάγη καί έν τώ ίδιωτικώ της 
βίω. Εϊλκυσεν έν τώ ίδίω βάθει τάς δύο προσφιλείς της 
ιδέας: τόν ένθουσιασμόν καί τό τελειοποιήσιμον.

*

Άν ή στιχουργία εινε έκδήλωσίς εφηβική; αδυνα
μίας, σπανιότατα έν τούτοις αναφαίνεται καί εις 
ηλικίαν, καθ’ ήν άοίπτανται τά όνειρα. Ό κ. Ί. Βου- 
γιουκλάκης άφοΰ έπί μακρά έτη είργάσθη ώς μηχα
νικός μεταλλείων, αίφνης ένεφανίσθη ώ; ό γονιμότα
τος τών «νέων» ποιητών, γράφων καθημερινώς εις τά; 
εφημερίδα; στίχου; ερωτικούς, ύπό τό ψευδώνυμον Δό
γης. Ή συλλογή «Καινούργια λύρα» ήν έςέδωκε 
καί ήν λίαν προσεχώς θά άκολουθήση ή «Μαγεμένη 
λύρα», είνε ένας άδιάκοπος ύμνος είς τήν γυναίκα καί 
τόν έρωτα, ένα κελάδημα μονότονο», άλλά συμπαθές 
καί παθητικόν. Ού’τε τεχνοτροπίαν, ού'τε φιλοσοφικός 
πτήσεις, ούτε συμβολισμού; γνωρίζει ό Δόγης. 'Γρα- 
γουδεί μέ τήν μεγαλειτέραν απλότητα καί άφροντισίαν, 
αποτεινόμενος διαρκώς πρός τό ίνδαλμα τών ρεμβασμών 
του,τό όποιον διόλου παράδοξον νά είνε καί οανταστικόν. 
Όπωςδήποτε άρέσουν είς τον πολύν κόσμον τά ανεπιτή
δευτα καί χαριτωμένα τετράστιχα τοΰ αφελούς ποιητοΰ.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Νέον Πνεύμα. Τεύχος Μαί-,υ. Περιεχόμενα : Σο- 
πέν, ύπό Σοφία; Σπανούδη. Θεοδώρα Α', ύπό II. "Αλε
ξανδρινού. Το Πάσχα έν Ζαζ.ύνθω. ύπό Σ. Δέ Βιάζη. 
Μετά δεκαπέντε χρόνια, ύπό Ε. Τζελεποδήμου. Οί 
έρωτες τοΰ Σαιξπήρου, ύπό Σ. Τζανότη. Κουβέντες 
τοΰ ορνιθαρειοΰ, ύπό Ε. Άλεξανδρίδου. Διάσημος Άγ- 
γλίς έν Κω/Ιπόλει, ύπό Σ. Δέ Βιάζη. Γράμματα άπό 
τά; ’Αθήνα;, ύπό Δ. I. Καλογεροπούλου. Σημειώσεις 
τοΰ μηνάς, ποιήματα, διηγήματα κ.λ. Περί τάς δεκα
πέντε εϊ'.όνε; καλλιτεχνικά: καί επίκαιροι κοσμούσε τό 
τεύχος. Έν Κων)πόλει. Συνδρομή εξωτερικού ορ. Ι;>.

ΑΓΓΕΛΑ ΟΝΤΑΙ:

Ό κ. Ν. ΛάσκαΟης άπό έτών άσχολεϊται εις τήν 
συγγραφήν'Ιστορίας τοΰ Νεοελληνικού θεάτρου,ήν 
καί έχει έτοίμην ήδη, άλλ’ έμεινεν ανέκδοτος ένεκα 
τής μεγάλης δαπάνης ήτις απαιτείται.Ό κ. Α.Θαλασσό, 
συνεργάτης τοΰ «Φιγαρώ» καί συγγραφεύς μελέτης 
περί Τουρκικού θεάτρου καί τοΰ Περσικού, συνεβλήθη 
μετά τοΰ κ. Λάσκαρη καί τίνος έκδοτου όπως έκδοθή 
εί; Γαλλικήν γλώσσαν ή εί&ημένη Ιστορία.

¥
Άπ’ όλα. Άπό τής 4 ’Ιουλίου θά έκδίδεται έν 

ΚωνΙπόλει εβδομαδιαία εικονογραφημένη έπιθεώρησις, 
ύπό τών κ.κ. Θ. Καβαλιέρου Μαρκουΐζου, Ν. Σαράοου 
καί Α. Χρηστίδου. Θά πραγματεύεται περί όλων τών 
θεμάτων τών ένδιαο,ρόντων τόν Έλλην. λαόν. Διά 
τοΰτο ή έκδοσις θά είνε μάλλον λαϊκή, έπί τώ σκοπώ 
νά κατασςήση γνωρίμους παρά τώ λαώ τους εκλεκτό
τερους έργάτας τής νεοελληνικής φιλολογίας.

¥
Είς Μουλιανά τή; Σητείας έν Κρήτη άρχεται προσε

χώς ή έκδοσις εβδομαδιαίου φιλολογικού περιοδικού.
¥

Είς Ipswich τής Αμερικής ή Ελληνική ορθόδοξος 
Ιίοινότης έκδίδει προσεχώς μηνιαιον εικονογραφημένο·/ 
περιοδικόν, ύπό τόν τίτλον «’Ορθοδοξία». Είνε τό 
πρώτον έκδιδόμενον όν ’Αμερική Ελληνικόν θρησκευ
τικόν φύλλον.

ΤΗΛΕΦΩΝ0Η

Συνδρομητή Μ. Δέν έςεδόθη άκόμη ή έφετεινή 
φωτοτυπία, τό ετήσιον δώρον τή; «Πινακοθήκης» πρό; 
τούς συνδρομητά: της. Ή έκδοσις άνεβλήθη διά τόν 
’Οκτώβριον, ϊνα καί οί μέχρι τής έποχής έκείνης κατα- 
βαλόντες τήν έτησίαν συνδρομήν των έχουσι τό πλεο
νέκτημα νά τήν λαμβάνουσι δωρεάν, ένω μέχρι τοΰδε 
ϊσχυε τό προνόμιο» τοΰτο διά τούς μέχρι Μαιου προ
πληρώνοντας. Έκτος δέ τούτου, έκρίθη σκοπιμώτερον 
έφέτος νά κυκλοοορήση ή φωτοτυπία μετά τού εκτά
κτου πανηγυρικού φύλλου, οπερ θά έκδώσωμεν αργό
τερα έπί τή δεκαετηρίδι τής Πινακοθήκης».

Συνδεσμική. Ό σύλλογος τής Κυριακής αργίας έξε- 
δωκεν έν πολυτελές πρόγραμμα, μή έκτελεσθεν, καί 
τίποτε περισσότερον. 'Ίσως άναβιώση" έν έναντία περι- 
πτώσει, άς φροντίσουν αί Συντεχνίαν

Οί κ. κ. συνϊ»ρομ.ηταέ, ών ή συνδρο
μή έληξε, παρακαλοΰνται δπως ’ αποστεί- 
λωσιν άπ’ ευθείας πρός τήν έν Άθήναις 
διεύθυνσιν τό άντίτιμον των, ϊνα μή δια
κοπή ή αποστολή τοΰ φύλλου.

Έν Άθήναις έκ τοΰ Τυπογραφείου «Κράτους» Θιίνου Τζαβέλλα Όδός Άριστείδου 1.


