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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
"Ελληνικός Νιτσεϊσμύς, ύπό Παύλου Νιρβάνα. 
Γαζίες, ύπό Τ. Μωραϊτίνιι.
Τό γυναιχεϊον χάλλος έν τή τέχνη, ύπό A. Iiodin. (Μετάφρασις Γ. 

Τζανετάκη).
I s a b e a u.
’Εξωτική ελεγεία, ύπό Μ. Δουράκη.
Σκέψεις — Γνώμαι.
"H αίωνία νεότης.
Ή έκθεσις τής Ρώμης.
Μ’ αρέσει ύπό Ρόζας Ίωάννου.
Μαγεμένη λύρα υπό Δόγη.
Ιίοικίλη σελίς. (Ίωβιλαίον Σοπεγχάουερ. — Τά έργα τοΒ Ρέμπραντ.— 

Σπήλαιον λιΟΙνης εποχής.·—Μία υπογραφή.—60 μέτρα ύπ'ερ τήν 
οδόν. — Σχολα'ι δημοσιογραφικοί.—Καλλιτέχνης καί βασιλεύς.—Αί 
γνώμαι τοϋ Φλωμπέρ. — Ή είκών τής Έπαναστάσεως. —Ή τυ- 
φλότης τοϋ Όμηρου).

Ένα βράδυ στοϋ Μιστράλ, ύπό J. Normand. ( Μετάφρασις Τ. Λά· 
σκαρη).

Μειδιάματα.
Μία νέα χαλλιτέχνις.
Στή Κάκια Κοκχινάχη, ύπό Στεφ. Μαρτζώκη. 
Γράμματα χαί τέχναι.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Χρυσάνθεμα, ΰπό F. W 0 b r i π g.
Τό όργωμα, ύπό A. Debat-Ponson.
Γέρων, υπό Ν. A Γ 0 η s 0 ιί.
Ή ήχώ, ύπό Δ. Seifert.
Τό γεφυράκι, ΰπό Σοφίας Λαάκαρίδου.
ΑΙ ίχμυστηρεύσεις, ύπό A. Ε t C h e Γ V e Γ r y. 
Οί λύκοι τών αίθουσών.
Μαργαρίτα Άλμάνσι.
Κάκια Κοκχινάχη.
G. L a u r i.—.C M ag 1 i ο n i.—J osefine Fernau.
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WIHNIAION ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΑΘΗΝΑΙ

Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΙΙΟΥΛΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδό; Χαριλάου Τρικούπη 22α.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ έτησία προπληρωτέα
Έν Έλλάδι δρ. ... 12
Έν τή αλλοδαπή φρ. . 12
Έξάμηνος φρ. ... 6

"Εκαστον τεΰχος τιμΰται 1 δραχμής.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

μόλον χοί άλλας πόλεις, διχαστικοί αποφάσεις περί 
άμοισβγ,τήσεων, βάθρα χαί τμήματα αγαλμάτων καί 
άλλα ποιχιλώτατα ευρήματα,σπουδαίως διαλευχαίνο<τα 
τήν ιστορίαν τής άγνωστου ταύτης πόλεως. Εύρέθη 
καί τό όνομα μιας Θεσσαλική; πόλεως εντελώς άγνω
στου, ώς φαίνεται, ήτις έν τινι εύρεθέντι ψηφίσματι 
ονομάζεται Έ ρ ί κ ι ν α ή Έρεχίνη (Έ ρ ι χ ί ν ι ο ν ;) 
Παρά τω Ρωμαΐκώ ίστοριχω Λιβίω άναφέρεται ομοιόν 
τι ό'νομα διεστραμμένον.

Αί άνασκαφαί π.ρ' δλον τόν δριμυν χειμώνα τοΰ 
Όλυμπου, είς ου τού; πρόποδας χείνται οί Γόννοι,έξα- 
χολουθούσιν.

¥
Ό Διευθυντής τής Άμερικαν. Άρχαιολ. Σχολής 

κ. Χίλ μετά τών εταίρων τής σχολής μετέβη είς 'Ο
λυμπίαν καί Φιγαλείαν δι’ αρχαιολογικός μελέτα;.

·* *

Έκομίσθησαν έν τώ Κυπριαχώ Μουσεία» τά διάφορα 
ευρήματα τά αναχαλυφθεντα κατατα; άνασχαφας Ραν- 
τιδίου.

Έν τώ τάφω τώ φέροντι τόν αριθμόν 1 εύρέθγ,σαν 
23 έπιγραφαί χαί 13'23 άλλα θραύσματα πηλίνων κο
λοσσών καί ειδωλίων, τεραστίων πιόων, οίνοχοών αμ
φορέων, κυλικών κλπ.

Έν τώ τάφω 2, εύρέθησαν 10 έπιγραφαί χαί 50 
άλλ'-. έκ τών ανωτέρω άναφερομενων ειδών.

Έν τώ τάφω 3, ούδεμία επιγραφή, 134 αλλα ευρή
ματα.

Έν τώ τάφω 4, έπιγραφαί 2 χαί 98 άλλα εύρήμπτα.
Έν τή δέσει 1, έπιγραφαί 11 καί 113 άλλα' εν τή 

δέσει 11, 19 έπιγραφαί χαί 124 άλλα' εν τή δέσει 
111, μία έπιγραφή καί 219 άλλα’ έν ταϊς λοιπαίς θέ- 
σεσιν ούδεμία έπιγραφή εύρέθη.

Έπί τής έπιφανείας τής γής εύρέθησαν 68 έπιγρα
φαί καί 42 θραύσματα.

Ανεπίγραφα βαθρα εϋρέθησαν 26. Τό δλον έπιγρα
φαί κλπ. 161, θραύσματα δέ διάφορα 2,252.

*

Ό έφορος τών ’Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας κ. Α. Άρ- 
βανιτόπουλος παρά το Δερελή τών Συνόρων όπου έ- 
χειτο ή αρχαία πόλις Γ ό ν ν ο ι, άνεκακυψε τήν Ά- 
κρόπολιν καί έπ’ αυτής ιερόν τής ’Αθήνας 'Οπλοφόρου.

Τό ιερόν τοΰτο είνε αρχαϊκός ναός τής πολιούχοι» 
θεάς καί εύρέθη σχεδόν ανέπαφος άπό νεωτέρας κατα- 
στροφάς. ’Εκτός τών διαφόρων αρχιτεκτονικών μελών 
τοΰ ναοΰ εϋρέθησαν καί τμήματα τού άγαλματος τής 
Δ»ατρείας, έν δέ φέρον καί επιγραφήν τού άναδέσαντος 
ή, καί τό πιδανώτερον, τοΰ κατασκευάσαντος αύτό Εε· 
νοκλέους.

Τό άγαλμα ήτο φυσικού μεγέθους καί κακής τέχνης. 
Μέχρι τοΰδε εύρέθησαν αί χεϊρες, τμήμα τού ποδός, 
τών ενδυμάτων μέ πλουσίας πτυχώσεις καί τό ένεπί- 
γραφον βάθρον. Δυστυχώς έπί Φραγκοκρατίας έγένετο 
έπί τού λόφου πύργος τετράγωνος άπό τούς συχνά 
άπαντωμένους είς Θεσσαλίαν καί χρησιμεύοντας ώς 
φυλακεϊα ολιγάριθμου φρουράς καί σταθμοί συνεννοή- 
σεως διά σημάτων ή πυρσών τήν νύκτα. Οί κτίσαντες 
τόν πύργον μετεχειρίσθησαν τά αρχαία ερείπια.

’Ολόκληρον άρχεϊον ψηφισμάτων καί άναθηματιχών 
έπιγραφών άνεκάλυψεν προσέτι ό χ. Άρβανιτόπουλος 
εκεί. Ευρεν έντδς ολίγων ημερών περί τά πεντήκοντα 
ψηφίσματα, δσα δηλαδή έζ άπάσης τής Θεσσαλίας δέν 
είνε γνωστά. Τά ψηφίσματα ταΰτα είνε έπίσημοι πρά
ξεις τής πολιτείας, ήτοι ψηφίσματα προξενιάς, ιεροί 
νόμοι, πράξεις περί διευθετήσεως συνόρων πρός τό Ό-

Είς τήν άρχαίαν “Ηλι α ό διευθυντής τής Αυστρια
κής σχολής κ. Πρεμεστάϊν ένεργών άνασκαοάς άνεχά- 
λυψε δύο άγαλματα μαρμάρινα παριστώντα παϊδας, 
περιδέραια χρυσά χαί αρχαία άρ,υρά νιμίσματαώς και 
χρυσά τής έποχής τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. Τάς 
άνασκαφάς θά παρατείνη έπί δύο μήνας.

*
Έκομίσθησαν εί; 'Αλμυρόν δύο άρχαιολογικά αντι

κείμενα, ών τό έν είνε εργαλεϊον όστέϊνον προϊστο
ρικόν, τής Μυκηναϊκής εποχής, τό δέ έτερον -,εφαλή 
πήλινου άγαλματίου τής ’Αφροδίτης, έν στασει όμνία. 
πρό; τήν Άφροδίτην τής Μήλου, καθα ουνεπλήρωσεν 
αύτήν ό κ. Saloman.

Ό κ. Ν. Γιαννόπουλος έν Άλμυρώ άνεϋρεν εσχά
τως καί ετερα μνημεία προελληνικής γραφής έν Θεσ- 
σαλικοΐς προϊστορικοίς συνοικισμοί;. Τούτων τέσσαρα 
εινε σφονδόλια λίθινα, έν είνε δακτυλιόλιθος καί έτε
ρον είνε δίσκος πήλινος όμοιος μέ τόν περίοημον δίσχυν 
τοΰ Φαιστού, πλήν κατα τι μικρότερος έκείνου χαέ 
φέύων αποτετυπωμε·.α σημεία γραφής προελληνικής. 
Τούτων έν όμοιαζει μέ τα ύπό τού εύρόντο; οημοσιευ- 
θέντα γρομματα έπί βράχων παρά τα; Ιίαγασάς. Οΰτω 
ό κ. Γιαννόπουλος βαίνει βραδέως, άλλ’ άοφαλώς είς 
τήν λύσιν τοΰ ζήτιματος τής έν Θεσσαλία γραφής πρό 
τής εισαγωγής τού Φοινικικού άλφαβήτου είς τήν Έλ- 
λαδα, τήν 'Αργολίδα, τήν 'Ολυμπίαν, τήν Σπάρτην 
καί τινα άλλα σημεία.

¥
Έν Γόρτυνι τής Κρήτης παρά τό χωρίον Άγιοι Δέκα 

εύρέθη μαρμάρινον άγαλμα φυσικού μεγέθους ήχρωτη- 
ριασμένον. Είνε άποχεχομμένα ή κεφαλή, ό άριστερος 
βραχίων από τοϋ ωμού χαί μέρος τοϋ στήθους.

Τό άγα)μα είκονίζει γυναίκα χαθημένην έπί χορμοΰ 
δένδρου, φορεί δέ ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον πολύ
πτυχον. Φαίνεται εκ τίνος οπής οτι πλησίον έκάθητο 
άλλο πρόσωπον. 'Υποτίθεται οτι παρίστανε τό σύμ
πλεγμα Διός καί Ευρώπης ή τού; ιερούς αυτών γάμους.

Ταυτοχρόνως εύρέθησαν είς τόν αυτόν τόπον κκί δύο 
μαρμάριναι πλάκες Ρωμαϊκών χρόνων μέ αναθηματι
κός έπιγραφάς. F. Wobring

Χρυσάνθεμα

*
Έπί τών Ένετιχών δεξαμενών τοϋ λιμένος Ηρα

κλείου τής Κρήτης άνεκαλύοβη μεγάλη έκ κυανόχρου 
μαρμάρου περίχοσμος πλαζ, φέρουσα επιγραφήν λατινι
στί περί τοΰ σκοπού χαί τοΰ χρόνου τής κατασκευής 
τών κολοσσιαίων εκεί δεξαμενών.

¥
Τή 3 Νοεμβρίου ήρξατο δ διαγωνισμός δ'ά τρεις 

θέσεις εφόρων αρχαιοτήτων. Θά διαρκεση 15 ημέρας. 
"Υποψήφιοι οί κ. κ. Παπαδάχης γυμνασιάρχης, Κυπα- 
ρίσσης καί Βερσάκης.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΙΤΣΕΤΣΜΟΣ

ΝΑ βιβλίον, προωρισμένον νά 
μά; σχετίση κάπως στενώτερα 
μέ τόν Νίτσε, τόν μέγαν αύτόν 
παρεξηγημένον. ήτο απαραίτη
τον είς τήν Ελλάδα. Μάς τό 

έδωκε τώρα τελευταία ό κ. Φέξης μέ τήν Νιτσεϊ-
κήν Ανθολογίαν τοϋ Αιχτενμπερζέ. ’Ολίγα 
αποσπάσματα, έπιμελώς διαλεγμένα άπό κυριώ- 
τερα έργα τοϋ μεγάλου φιλοσόφου, κα’. μία εισα
γωγή, πολύ διαφωτιστική, έάν δέν είνε ακόμη 
δ,τι χρειαζόμεθα δ·.ά τήν γνωριμίαν του, είνε 
δμως αρκετά διά κάποιον προσανατολισμόν πρός 
τήν ανατρεπτικήν αύτήν φιλοσοφίαν, ή όποια 
άνεστάτωσε κατά τούς μάλλον διαφορετικούς 
τρόπους τά πνεύματα είς τάς ήμέρας μας κα’. ή 
όποία είς τήν Ελλάδα έγεινεν αφορμή ώραιο- 
τάτων τωόντι παρεξηγήσεων.

Είνε βέβαιον, δτι ό Νίτσε δέν είχε πουθενά 
περισσότερα θύματα άπό τήν Ελλάδα. "Ο,τι 
συνέβη μίαν φοράν κ' έναν καιρόν μέ τόν Δαρ- 
βϊνον, τοϋ όποίου δλον τό ύπέροχον σύστημα συ- 
νωψίσθη είς τήν άπλοϊκήν άντίληψιν, δτι ό άν
θρωπος δέν είνε άλλο τίποτε παρά μία τελειο
ποιημένη μαϊμού, τό ίδιον έπάνω-κάτω συνέβη 
καί μέ τόν Νίτσε. "Ολη ή φιλοσοφία και δλη 
του ή ποίησις συνωψίσθη είς ένα στοιχειώδες 
δόγμα σκληρότητες κα’. άπανθρωπίας κα’. άνή- 
χθη, τίποτε περισσότερον, τίποτε δλιγώτερον, 
είς ένα χασάπικον ιδανικόν. Ό Ελληνικός Νι- 
τσεισμός έδωκεν έτσι τό χέρι είς τόν 'Ελληνικόν 
Δαρβινισμόν!

Καί διά τόν ένα κα’. διά τόν άλλον τό περί
εργον είνε δτι ή παρεξήγησις δέν ύπήρξεν 
—δπως φυσικόν θά ήτο νά είνε—λαϊκή μόνον. 
Ύπήρξε, νά είποΰμεν έτσι, άοιστοκρατική "Αρ
θρα, ποιήματα, χρονογραφήματα, μελέτα·. παν- 
τοίων θεμάτων, είνε γεμάτα άπό τάς άστειοτέ- 
ρας παραποιήσεις τής Νιτσεϊκή; φιλοσοφίας. 
'Ο Υπεράνθρωπος, καί μόνον αύτός, έχει πα- 
ρουσιασθή ύπό τόσας παραδόξους προσωπίδας, 
δσας δέν θά έφθανε νά χορηγήση ή Άποκρηά- 
τικη άγορά. Κα’ οί θνητοί, ποϋ ώνειρεύθησαν 
νά γείνουν υπεράνθρωποι είς τάς ’Αθήνας, είνε 

αμέτρητοι, διά τήν δυστυχίαν τών ανθρώπων 
ποΰ τούς έγέννησαν μέ τήν παλαιάν συνταγήν, 
χωρίς νά μαντεύσουν τόν έρχομόν τοϋ Ζαρατού- 
στρα. 'Ο περίφημος ΙΙίναξ τών ’Αξιών έγεινεν 
ένα είδος άναμνηστικής πλακός, όμοιας μ’ έκεί- 
νας, δπου άναγράφουν τά φιλανθρωπικά κατα
στήματα τούς εύεργέτας των καί αί άξίαι τοΰ 
Νίτσε έγειναν συνώνυμοι μέ τάς άξίας, τάς 
όποιας διατυμπανίζουν καθημερινώς αί έφημε- 
ρίδες. 'Η Αίωνία Έπαναστροφή κατήντησε νά 
σημαίνη κάτι άνάλογον μέ τό Γαλλικόν... «Ει Γ 
on revenent toujours a ses premiers jours!» Και 
ή Νιτσεϊκή Σκληρότης έφθασε νά χρησιμεύση 
μόνον ώς δικαιολογία κάθε παλιανθρώπου καί 
κάθε κοκοαναθρεμμένου, ποΰ δέρνει τήν μητέ
ρα του ή πε-.ά είς τόν δρόμον τήν άδελφήν του, 
’Ιδού δλος ό Νίτσε!

Καί δμως ό άπαίσιος αύτός άνθρωπος, δπως 
μάς βεβαιώνουν οί βιογράφοι του, ύπήρξεν ένας 
γλυκύτατος άνθρωπος, ένας τρυφερότατος άδελ- 
φός καί ένας σοφός ποΰ έκαλλιέργησε τήν άρε
τήν τοΰ σεβασμού πρός τούς διδασκάλους καί 
τούς άνωτέρους του—έν δσω είχεν άνωτέρους— 
δσον κανένας ’Αθηναίος άνθυπολόγιος. Άλλ’ 
είχε τήν τύχην νά είνε κα’. μεγαλοφυής καί νά 
όμιλή μίαν γλώσσαν, ή όποια δέν είνε προωρι- 
σμένη διά τάς άγοραίας συνεννοήσεις. Καί οί 
Φιλισταΐοι, οί όποιοι δέν εννοούν δτι ή φιλοσο
φία καί ή ποίησις δέν έγειναν διά νά κανονί
ζουν τάς σχέσεις καί τάς δοσοληψίας τών άν- 
θρώπων είς τήν τραπεζαρίαν, τήν κρεβατοκά
μαραν, τό καφενείον καί τήν άγοράν, έκαμαν 
κα’. άπό τήν Νιτσεϊκήν φιλοσοφίαν ένα πρόχει
ρον καί κακοσυνταγμένον έγχειρίδιον καλής 
συμπεριφοράς, τό όποϊον προσπαθούν άλλοι 
μέν νά τό βάλουν είς πράξιν καί άλλοι νά τό 
στήσουν είς τό σημάδι.

Καί αύτό δμως τύ είχε προνοήσει ό Ζαρα- 
τούστρας, δταν έλεγε πρός τόν άνατέλλοντα 
ήλιον :

«Πόσο ποιό ευτυχισμένος θά ήσουν, άν δέν 
είχες αύτούς, ποΰ φωτίζεις!»

Υπάρχουν έν τούτοις καί οί άνησυχούντες, δτι 
ή ήθική τού Νίτσε, μία ήθική κατ’ ούσίαν άν- 
τιχριστιανική, είνε όπωσδήποτε φόβος νά φο- 

νεύση τήν πραότητα, τόν οίκτον, τήν συγγνώ
μην, τήν έγκαρτέρησιν, τήν φιλαλληλίαν καί 
δλας τάς μεγάλας χριστιανικά; άρετάς, ποΰ 
υποτίθεται δτι κυβερνούν τήν σύγχρονον άν- 
θρωπότητα. Μάταιος φόβος! Ή διδασκαλία τοϋ 
Χριστού δέν έκαμεν όλιγωτέρους τούς σκληρούς 
καί άναισθήτου; άνθρώπου; είς τόν κόσμον καί 
δέν ήλάττωσεν ούτε κατά σταγόνα τό αίμα, ποϋ 
χύνεται άπό καταβολής τού πλανήτου αύτού. 
Καί ή διδασκαλία τοϋ Νίτσε δέν ύπάρχε κανείς 
φόβος νά κάμη όλιγωτέρους τού; άγαθούς, τού; 
εύσπλάγχνους καί τούς έλεήμονας. Μεταξύ Χρι
στού καί Ζαρατούστρα ή άνθρωπότης άκολου- 
θεϊ τον δρόμον της, διευθυνομένη άπό τά νεύρά 
της, τό α’μά της, τήν ιδιοσυγκρασίαν της καί 
τάς άεννάους καί πολυωνύμους έπιδράσεις τοϋ 
κοσμικού περιβάλλοντος. "Ολαι αί φιλοσοφία·, 
τοϋ κόσμου δέν έχουν τήν δύναμιν νά κάμουν 
άπό ένα άμνόν ένα λύκον, καί δλαι αί θρη-

-------------- —

σκ.εΐαι τής Γής δέν ήμποροϋν νά βγάλουν άπδ 
άπό ένα λύκον ένα άμνόν ! Τό γεγονός είνε αύτό.

Άλλά τό πνεύμα τής άνθρωπότητο; έχει τήν 
άνάγκην ν’άποτείνεται κάποτε ύπεράνω τών έγ- 
κοσμίων καί νά κινήται έλεύθερον μέσα είς τό 
φώς τών ώραίων νοητών κόσμων. Είτε ό Χρι
στός τό όδηγεΐ άνάμεσα άπό τά χρυσά σύννεφα 
τής μελαγχολικής δύσεως, είτε ό Νίτσε άνά
μεσα άπό τά ώργισμένα νέφη, πού τά ξεσχίζουν 
οί κεραυνοί, τό άποτέλεσμα είνε τό ίδιον. Τό 
βάπτισμα τοϋ φωτός είνε τό αύτό. "Ενα; μόνον 
κίνδυνο; ύπάρχει άπό τόν Νιτσεϊσμόν, καί ιδι
αιτέρως τόν Ελληνικόν Νιτσεϊσμόν : 'Ο πολλα
πλασιασμό; τών ύπερανθρώπων. Καί οί ίθαγε- 
νεΐ; υπεράνθρωποι άπεδείχθη, δυστυχώ;, δτι 
κατασκευάζονται άπό το προστυχότερον ύφασμα, 
πού ύπάρχει εί; τόν κόσμον.

ΠΑΤΛΟΣ Κ1ΡΒΛΣΑΣ

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

τού πτωχού κόσμου, ό όποιο; τώρα πανηγυ
ρίζει τήν άνθησίν τη; Κάθε γειτονιά, ποΰ έχει 
μίαν γαζίαν καί σχεδόν δλε; έχουν, εορτάζει 
τώρα. 'Ο έρως τών συνοικιών στεφανώνεται μέ 
γαζίε;·μ·.κρά μπουκετάκια έκσφενοονίζονται εΐ; 
τά παράθυρα καί τού; έξώστας. Ή μοδιστροΰ- 
λε; τό πρωί πού πηγαίνουν εί; τήν έργασίαν 
τους έχουν καρφιτσωμένες καί δύο τρεις γαζίες 
εΐ; τό στήθό; των ή όποΐε; δέν ύπάρχουν τό 
βράδυ. Τί έγειναν; Έρωτήσατε τόν υπάλληλον 
τοΰ άπέναντι καταστήματος.

Μίαν φοράν έσυνήθιζαν τά κορίτσια νά κλεί
ουν μέσα εί; μεγάλα βιβλία γαζίες καί βιολέτ- 
τες. Ένα τέτοιο περίεργο νεκροταφείου άνθέων 
είχα εύρει μίαν φοράν εί; μίαν βιβλιοθήκην 
φίλου μου. ’Ητο μία ιστορία τού Όθωνος. Με
ταξύ μιά; συμπλοκή; επαναστατών ποό τών 
Ανακτόρων καί ένό; χαρακτηρισμού τοϋ στρα
τηγού Κορωναίου έκειντο νεκρά μερικά φύλλα 
πανσέδων καί δύο έως τρεις γαζίε;. Τά είχεν 
ενταφιάσει έκεϊ ή μικρά άδελφή τοϋ φίλου μου.

Ή μανία αύτή είχε τόν λόγον τη;. 'Όπως 
κάνουν τή; κονσέρβες καί μποτιλλιάρουν σήμε
ρον προϊόντα τοϋ θέρου; διά νά τά τρώγουν τόν 
χειμώνα, έτσι καί τότε, ποϋ ύπήρχον άκόμη έ- 
ρωτε; διαρκεία; ένό; έτους, τά έρωτευμένα κο
ρίτσια έκαμναν προμήθεια; άνθέων διά νά έχουν 
εΐ; δλα; τά; έποχάς. Σήμερον τοιαϋτα μέτρα 
δέν λαμβάνονται. Οί έρωτες δέν ζοΰν πέραν μιά; 
άνοίξεως, έπομένω; ή προμήθεια άνθέων διά 
τόν χειμώνα άποβαίνει περιττή. 'Η γαζίε; δέν 
ταριχεύονται, άλλ’ ούτε καί φυλάσσονται εί; τά 
κρυστάλλινα βάζα, δπω; άλλα άνθη. Άπό τόν 
κήπον ει; τήν κομβιοοόχην καί άπό έκεϊ εί; 
τόν δρόμον. Ή ιστορία των γράφεται μέ δυό 
λέξεις: άνοίγουν, άρωματίζουν τον αέρα καί πε
θαίνουν.

ΤΙΜ. ΜΩΡΑ-Ι-ΤΙΚΗΣ
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ΠΟ τού; φράκτε;,άπό 
τού; υψηλού; νοτι- 
σμένου; τοίχου; τών 
περιβολιών καί άπό 
τά σιδερένια κάγκελα 
τών κήπων προβάλ

λουν τώρα οί άνθισμένοι κλάδοι μέ τά κίτρινα 
χνουδωτά άνθη, πού όμοιάζουν μέ κεχριμπα
ρένιε; χάνδρε;. Αύτό τό σπουδαΐον γεγονό; διά 
κάθε γειτονιά,τή; όποία; τά κορίτσια άφανίζουν 
τής γαζίες, δέν τό άνήγγειλε καμμία βιτρίνα 
άριστοκρατικού άνθοπωλείου. Οί άνθοπώλαι δέν 
συνεκινήθησαν μέ τήν έμφάνισίν τοϋ πτωχού 
άνθους. Τά φωτεινά κρυστάλλινα βάζα δέν έπλύ- 
θησαν διά νά τή; δεχθούν. ’Ερωτευμένοι δέν 
έσπευσαν νά στείλουν άνθοδέσμα; άπό αύτά;. 
Είνε άνοησία μεγάλη νά κάνη κανείς δλην 
αύτήν τήν φασαρίαν τήν στιγμήν ποϋ χύνεται 
εί; τήν πόλιν ή κυανή θάλασσα τών μενεξέδων, 
μέ τού; λευκού; άφρού; τών γιασεμιών.

Καί δμω; δέν ύπάρχει λουλούδι τόσον απαλό 
καί τόσον χαδιάρικο ώσάν αύτό. "Αμα σύρετε 
έπάνω εί; μίαν άνθοδέσμην άπό βελουδένιε; γα- 
ζίε; τό χέρι σα;, θά ΐδήτε δτι θά σά; άνταπο- 
δώση τό χάδι μέ περισσοτέραν αβρότητα καί 
καλωσύνην. Καί δέν ύπάρχει άκόμη άρωμα 
γλυκύτερον καί λεπτότερον.

Έν τούτοι; ή γαζία δέν έβγήκε έξω άπό τήν 
Αθηναϊκήν μικροσυνοικίαν. 'Η γαζία κατώρ- 
θωσε νά μείνη δημοκρατική. Δέν τήν επηρέασε 
τίποτε, ούτε τών χρυσανθέμων ή μετάστασι; εΐ; 
τά; τάξεις τών άριστοκρατών. Έμεινεν ή πιστή 
καί άφωσιωμένη φίλη τού λαού. Ίσως τι; νά 
τήν άπεκάλει τυχάρπαστον, άλλά οέν είνε.Έκεϊ 
δπου είνε, τήν έφερε ό θαυμασμός καί ή άγάπη

170



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

A. Debat-Ponson Τό δργωμια

ΤΟ ΓΤΝΑΙΚΕΙΟΝ ΚΑΛΛΟΣ ΕΝ ΤΗ, ΤΕΧΝΗ,
'Απόσπασμα με).έιης ενός τών με- 
γαλειτέρων συγχρόνων καλλιτεχι ώ··, 
τοϋ Hodin, tv συνεργασίφ μετά ιοΰ 
κριτικού Ρ. Gsell.

ΑΛΗΘΗΣ νεότης, ή νεό- 
τη: τής εφηβικής παρθε
νίας, ή νεότης καθ' ήν τό 
σώμα, έμπλεον σφρίγους 
άλως νέου. συγκει τροϋται 
ϊν τή κομψή ύ ιερηφανεία 
του, ή νεότης ήτις φαίνεται 

φοβουμένη αιια καί προκαλοΰσα τόν έρωτα, δέν διαρκεί 
πλέον τών εξ μηνών.

Τό μοδέλα μας έχουν γνταρίοη πολύ τόν «ρωτά. Ή 
δ’έκ τεΰ πόθου κόπωσις καί τοΰ πόθους ό πυρετός, 
καν έτιδέν ύπολογισθώσιν αί τής μηιρόιητος Αλλοιώσιις 
τοΰ κορμοΰ, μεταβάλλουν καί χαλαροΰν τός γραμμάς. 
Ή νε&ιις είνε πλέον γυνή : ετέρου είδους καλλονή, αξία 
θαυμασμού είσέτι, Αλλ' έν τούιοις όλιγώτερον αγνή.

— ’ Αλλά τό άρχαίον κάλλος δέν νομίζετε ότι ήτο κατά 
πολύ υπέρτερου τοΰ συγχρόνου κ' αί νεώτεραι γυναίκες 
δ'εν δύνανται νά συγκριθοΰν πρός τάς τοϋ Φειδίου ;

— Ποσώς.
— Έν τούτοις ή τελειότης τών 'Ελληνικών ’Αφρο- 

διτών...
Οί καλλιιέχναι τής εποχής εκείνης εΐχον οφθαλ

μούς, οΐτινες διέκρινον τήν τελειότητα ταύτην, ένιρ οί 
σημερινοί είνε τυφλοί. ‘Ιδού ποΰ έγκειται δλη ή διαφορά.'

Είνε Αληθές οτι αί Έλληνίδες είχαν κάλλος, άλλά τό 
κάλλος τοΰτο ενυπήρχε κ’ έν τιρ πνεύματι τών γλυπτών 
τής εποχής εκείνης· Υπάρχουν καί σήμερον γυναίκες 
αιτινες είνε πανομοιότυπα εκείνων καί τοιανται κυρίως 
αίνε αί γυναίκες τής μεσημβρινής Ευρώπης. Αί νεώτε
ραι Ιταλίδες επί παραδείγματι έχουν τόν αυτόν μέ τά 
πρότυπα τοΰ Φειδίου τύπον. Ό τύπος δε ουτος κοινά 
χαρακτηριστικά κυρίως έχει τήν Λμοιότητα τής εΰρύιη- 
τος τών ώμων καί τής λεκάνη;.

Αλί. ή είσβολή τών βαρβαρικών φύλων εΐς τόν 
Ρωμαϊκόν κόσμον δέν ήλλοίωσε διά τής διαστουρώσεως 
τών γενών τό Αρχαϊκόν κάλλος ;

— "Οχι. Διότι, καί αν ύποτεθή δτι αί βαρβαρικαί 
φυλαί ύπελείποντο κατά τό κάλλος — δυνατόν άλλως ιε 
—οΰδέν ήττον ή τοΰ χρόνου πάροδος προώριστο ν’ άπο- 
καθάρη τά έκ τής διασταυρόισεως τοΰ αίματος μειονε
κτήματα καί νά φέρη είς Ανσβίωσιν τοΰ αρχαίου τύπου 
τήν αρμονίαν.

Ή ένωσις ωραίου καί άσχήμου ασφαλώς καταλήγει 
πάντοτε είς τού ωραίου τόν θρίαμβον. Ή φύσις, κατά 
θιϊιν νόμον, σταθερώς επανέρχεται πρός τό ιόραιότε- 
ρον, άπαύστως πρός ιό τέλειαν τείνουσα.

Άλλ' υπάρχει καί έτερος τύπος, ό τοΰ Βορρά, είς δν 
ανήκουν πολλαί τών Γαλλίδων ώς καί αί γυναίκες τών 
Γερμανικών καί Σλαυϊκών φυλών. Κατ’ αυτόν, ή μέν 
λεκάνη είνε έπΐ μάλλον Ανεπτυγμένη, οί δ’ ώμοι στενώ- 
τεροι, ώς επί παραδείγματι παρατηρεϊται είς τάς νύμφας 
τοΰ Jean Iioujon, είς τήν Άφροδίτην τοϋ Watteau 
|°Jugement de Paris*), είς τήν “Αρτεμιν τοΰ Houdon. 
Τό στέρνον γενικώς κλίνει πρός τά έμπρός, ένφ έν τφ 
άρχαίψ τύπφ καί τφ Μεσημβρινή ό θώραξ έχει Αντί
θετον ολως κλίσιν. ’Αληθώς είπειν όλοι οί ανθρώπινοι 
τύποι, δλαι α! ανθρώπινοι φυλαί έχουν τό ιδιαίτερόν

Naoum Aronson Γέρων

των κάλλος, αρκεί νά δύναταί τις νά τό άνευρη.
Έχω Ιχνογραφήσει μέ άπειρον ευχαρίσιησιν τάς μι

κρός χορεύτριας, αιτινες έπεοκέφθησαν πρό μικρού τό 
Παρίσι συνοδευόμενοι ύπό τοΰ άρχηγοΰ των. Αί κινήσεις 
τών μελών των αί χαρίεοοαι ήσαν θαυμαοίας σαγηνει- 
τικότητος.

Έκαμα σπου&άς άναφορικώς πρός τήν Ίαπωνίδα 
ηθοποιόν Ifanako

Τό σώμάτης είνε ισχνόν. Οί μυώνες της διακεκομ
μένοι κ' έξέχοντες ώς οί τών κυναρίων εκείνων, άτινα 
είνε γνωστά ύπό τό άνομα fox-terries.

Οί τένοντες αυτής είνε τόσον δυνατοί, ώστε αί Αρθρώ
σεις μέ τάς οποίας συνέχονται έχουν τό αυτό μέ τά μέλη 
πάχος. Είνε τόσον ρωμαλέα, ώστε δύναται νά στηρίζε
ται έπΐ τής μιας μόνης κνήμης της, εφόσον χρόνον θέ
λει, κρατοΰσα τήν ίτίραν ΰψωμένην όριζοντίαν πρός τά 
έμπρός Κομίζει τις δτι τήν βλέπει ριζωμ'νην ώς δέν- 
δρον έπΐ τοΰ έδάφο·’ς. 'Επομένως έχει ανατομίαν έντε
λώς διάφορον τής τών Ευρωπαίων γυναικών. Άλλ' έν 
τούτοις είνε πολύ ώραία έν τή Ισχυρή της σωματική δια- 
πλάσει, τή έςωτερική.

Γενικώς είπεΙν, τό κάλλος πανταχοΰ εύρίοκεται. Δέν 
λείπει άπό τους οφθαλμούς μας, <ΜΑ* οί όφθαλμοί μας 
δέν τό ανακαλύπτουν πάντοτε.

Κάλλος εινε Λ χαρακτήρ καί ή έκφρασις.
Οΰδέν άλλο έν τή φύσει έχει χαρακτήρα ώς τό Αν

θρώπινον σώμα.
Διά τής Ισχύος του ή τής χάριτός του γεννή καί τάς 

ποικιλωτερας τών Ιδεών. ’Ενίοτε ομοιάζει πρός άνθος. 
Ό ευθυτενής κορμός ομοιάζει πρός μίσχον. Ή χάρις 
ιών στέρνων, τό μειδίαμα τοΰ προσώπου, ή αίχλη τής 
κόμης Αντιστοιχούν πρός άνθος φουντωμένον. Άλλοτε 
τό Ανθρώπινον σώμα κλίνον πρός τά όπίσω εί-ε οίονεί 
τόξον ώραΐον, έφ’ ού ό έρως διευθύνει τ' άόρατά του 
βέλη. Άλλοτε πάλιν ομοιάζει πρός λήκυθον.

Πολλάκις έτοποθέτησα τό μοδέλο μου κατά γής Ον
τως, ώστε τήν μέν ράχιν νά έχη έστραμμένην πρός τό 
μέρος μου, τάς δέ κνήμες καί τούς βραχίονας πρός τά 

έμπρός. Έν τοιαύτη στάσει ή σιλουέττα τής ράχεως 
λεπτυνομένης πρός τό άνω μέρος τοΰ κορμοΰ, προς τα 
Ισχία ευρυνόμενης, φαίνεται μόνη ώς Αγγεϊον έξοχου σχή 
ματος, Αμφορεύς περικλείω* τήν ζωήν τοϋ αέλλοντος.

Τό ανθρώπινον σώμα κυρίως είνε τό κάτοπτρον τής 
ψυχής, έξ ής Απορρέει τό μεΐζον αύτοΰ κάλλος :

Chair de la femme. argile ideal, ύ merveille ! 
0 penetration sulblime de I’esprit
Ilans Ic limon que l’Etre ineffable petrit, 
Matiire ou i’ame Grille a travers un suaire...

Hal, ό Βίκτωρ Ούγκώ κατανόησε τοΰτο :
“Ο,τι θαυμιίζομεν είς τό ανθρώπινον σώμα, περισ

σότερον Ακόμη άπό τό κάλλος τοΰ σχήματος είνε ή εσω
τερικέ] φλεξ, ήτις φαίνεται δτι τφ προσδίδει τήν δια- 
φαινομένην αΐγλην.

Μετάφραοτ; Γ. ΤΖΑΙΙΕΤΑΚΗ
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Ό καλλιτεχνικός κόσμο; τής Ι
ταλία; μετ' άκρου ενδιαφέροντος 
εδέχ&η τάς εξής λεπομερείας διά 
τό νίον εργον τοΰ Mascagni. Φαί
νεται ότι ή «Isabeau» πρόκειται 
νά οημειιόορ νέον οταόμόν επιτυ
χίας δόξης ::αί...πλούτου διά τόν 
ευτυχή ουιύλέτην τής Gavalleria 
Busticana.

5ΥΠ0ΘΕΣΙΣ τής «Jsabeau» έ- 

λήφθη έκ τοΰ ποίματος τοΰ με
γάλου “Αγγλουποιητοΰ Tenny
son, περιγράφοντος εις μαγευ- 
τικώτατον έργον τόν θρύλον τής 
Λαίδης Γκοδίβα, έξαναγκασίΐεί
σης χάριν τοΰ λαοΰ αυτής, ύπο- 
φέροντος έκ πείνης, νά περιέλθ η

του Coventry καί δή έφιππος, 
καί ό λιμπρεττίστας του, δ μονά-

γυμνή τούς δρόμους 
Ό Mascagni καθώς 
δικός είς τό είδος τοΰ Luigi Jllica εΰρον μεγάλην 
πηγήν έμπνεύσεως είς τήν παράδοσιν αυτήν τής Λαί
δης Γκοδίβα, ήτις ζώσα κατά τούς άγριους καιρούς 
τών βρεττανικών έχθροτήτων καί εκδικήσεων, άγνή 
αϋτη καί σεμνή, άπετέλει τήν εικόνα ρόδου παραπλα- 
νηθέντος έν μέσω άκανθων αιχμηρότατων καί δηλη
τηριωδών.

Άλλ’ έάν είς τάς γενικός γραμμάς τής ύποθέσεως 
ό μύθος τοΰ Tennyson παραμένη.είς τό λ ι μ π ρε τ- 
το του όμως ό lllica είσάγςι πλείστας καί ριζικός 
μεταβολάς. Οϋτω π. χ. ή μορφή τής Λαίδης Γκοδίβα 
αντικαθίσταται ύπό τής «Isabeau», αγνής παρθένου 
καί ωραιότατης, τό πρόσωπον τοΰ σκληροΰ άρχοντος 
Λεοφρίκου ύπό τοΰ βασιλέως Ραϊμόνδου, άρχοντος 
φροντίζοντος διά τήν ευημερίαν τοϋ λαοΰ του, καί 
τέλος τό πρόσωπον τοΰ άπιστου αύλικοΰ Τόμ άντικα- 
θιστφ νεαρός βοσκός, ωραίος, τολμηρός, δυνατός, πε
ριφρόνησής τής ζωής.

Τέλος έάν ή Λαίδη Γκοδίβα ύποχρεοΰται νά διέλθη 
γυμνή καί έφιππος άνά τάς οδούς τοϋ Coventry ϊνα 
σώση τόν πεινώντα λαόν, δέν είνε δμως δ αυτός λόγος, 
ό όποιος έπιβάλλει είς τήν Isabeau τήν παράδοξον 
και σκληράν αυτήν τιμωρίαν...

Εινε οί μεγάλοι τιτλούχοι τής Αυλής τοΰ πατρός 
της, οί όποιοι φοβούμενοι μήπως ϊδωσι καταστρεφο- 
μένην καί έκλείπουσαν τήν βασιλεύουσαν Δυναστείαν, 
πείθουσι τόν βασιλέα Ραϊμόνδον νά ύπανδρεύση τήν 
μόνην του θυγατέρα, τήν καλήν καί γλυκυτάτην Isa- 
bi au.ge τά ωραία καί λάμποντα μάτια-Καΐ ή Isabeau, 
ή όποία κατά βάθος θέλει νά διατηρήση τήν αγνό
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τητά της, υπακούει είς τήν πατρικήν θέλησιν, δηλοϊ 
δμως, δτι ούτε τά πλούτη, ούτε ή δόξα, ούτε ή ισχύς, 
ούτε ή εύγενής καταγωγή θά καθορίσουν τόν μέλ
λοντα σύζυγόν της, άλλά μόνον ό έρως θά άποφασίση 
περί τής τύχης της. Καί έπειδή ύπ’ αυτόν τόν όρον 
ό πατήρ της δέχεται, αρχίζει ή πρό αύτών παρέλασις 
όλων έκείνων, οί όποιοι τρέφουσι τήν ελπίδα νά τύ- 
χωσι τής έκλογής τής Isabeau.

Άπό μίαν βεράντα τοϋ βασιλικού ανακτόρου, 
ύψουμένου έν τή πλατείρ ήτις τήν στιγμήν εκείνην 
βρίθει λαοΰ, ύ βασιλεύς Ραϊμόνδος, ή Isabeau καί ή 
άκολουθία των παρίστανται είς τήν παρέλασιν τών 
υποψηφίων γαμβρών. Περίφοβος, ανήσυχος, μαγευθείς 
ύπό τών θείων οφθαλμών τής κόρης, είνε άναμεμι- 
γμένος είς τό πλήθος ό Φόλκος, νεαρός ποιμήν, έλθών 
έκ τοΰ μικρού τόπου του μετά τής μητρός του ϊνα * 
κομίση είς τήν Isabeau περιστεράς τινας ώς δώρον.

Μέ τούς οφθαλμούς έστραμμένους πρός τήν νεάνιδα 
ό Φόλκος αναμένει τρέμων τήν άπάντησιν. ήν θά δώση 
αύτη είς τούς ύποψηφίους. Άλλος έξ αύτών έξαίρει 
τήν δόξαν τών προγόνων του, άλλος αμύθητα πλούτη, 
άλλος τήν ανδρείαν του, άλλος τό πνεύμα του, άλλ’ ή 
Isabeau είς όλους άπαντα, δτι ούτε ή εύγενής κατα
γωγή, ούτε ό πλούτος, ούτε ή ανδρεία, ούτε τό πνεύ
μα άποτελοΰσι τόν έρωτα. Καί τότε ολόκληρον τό 
πλήθος έκεΐνο τών μνηστήρων, άπογοητευμένον, έξα- 
νίσταται κατά τής άδικου άρνήσεως τής Βασιλόπαιδος. 
Καί αυτός ό λαός άκόμη παρά τήν αγάπην του πρός 
τήν Isabeau καί τήν επιθυμίαν του νά τήν ϊδη έυ- 
τυχή σύζυγον, ύποδέχεται τήν άπάντησιν της μέ ψι
θύρους δυσαρέσκειας.

Ό βασιλεύς Ραϊμόνδος οργίζεται τότε καί βλέπων 
ότι ή ϋέλησίς του κατεπατήθη ύπό τής θελήσεως τής 
θυγατρός του, άποφασίζει νά τήν τιμωρήση, προσβάλ- 
λων αύτήν είς δ,τι προσφιλεστερον : είς τήν αγνότητά 
της. Καί καταδικάζει τήν κόρην του νά παρελάση έν 
πλήρει μεσημβρία, γυμνή άνά τάς οδούς τής πόλεως 
έπί λευκού ίππου. Ριγοϊ τό πλήθος διά τήν άπρό- 
οπτον καί βαρεΐαν άπόφασιν, άλλ’ ή Isabeau δέν άν- 
τι λέγει καί άπαντρ. απλώς είς τόν Βασιλέα πατέρα 
της : «Γεννηθήτω τό θέλ.ημά σου» ‘Ο Φόλκος καί 
ούτος έξανίσταται. Αισθάνεται ήδη ότι ή τύχη του 
έξαρτάται άπό τήν ώραίαν κόρην I

Άλλ’ ό λαός είνε γενναίος. Καί αν δέν έχη τήν δύ- 
ναμιν ν’ άντιστή είς τήν θέλησιν τού Βασιλέως, προ
σπαθεί νά μετριάση τήν ποινήν τής κόρης του.Ή Isa
beau θά παρελάση διά τών οδών τής πόλεως άφοΰ 
τοιαύτη είνε ή θέλησις τοΰ βασιλέως Ραϊμόνδου, 
άλλ’ αί οδοί της θά είνε έρημοι καί αί θύραι καί τά 
παράθυρα ερμητικώς κεκλεισμένα. Ούδείς οφθαλμός 
ανθρώπινος μέλλει νά ίδή τήν γυμνότητα τής νεάνιδος. 
Άλλοίμονον δέ είς τόν παράσπονδοι· τής άποφάσεως 
ταύτης. Τόν περιμένει ό διά .τυρός θάνατος. Καί μέ 
τήν τελευταίαν ταύτην σκηνήν πίπτει ή αυλαία.

Ή δευτέρα πραξις είνε μικρός διάρκειας 20 λεπτών 
τής ώρας. Άλλ’ ή πράξις αύτη είνε ή μάλλον άπασχο- 
λήσασα καί τόν συνθέτην καί τόν λιμπρετίσταν.

Είς μίαν συνέντευξίν του, εσχάτως δοθεϊσαν, δ 
Mascagni έξήγησεν είς τί συνίσταντο αί δυσκολίαι 
τής δευτέρας πράξεως, καθόσον κατά ταύτην ή Isabeau 
οφείλει νά παρελάση έφιππος τήν πόλιν, ένεκα τών 
όρων τούς όποιους κατόπιν τής σκηνής τής πρώτης 
πράξεως τή επιβάλλει δ πατήρ της: ή νά παρελάση 
γυμνή άνά τάς οδούς τής πόλεως, ή νά ύ.τανδρευθή μέ 
όποιον ήθελε τής υποδείξει ό πατήρ της.

Άλλά προτιμώσα τό πρώτον, έμφανίζεται έπί τής 
σκηνής ή Isabeau κεκαλυμμένη διά μαύρου πέπλου, 
προφυλάσσοντος αύτήν άπό τά βλέμματα τοΰ όχλου, 
καί ό όποιος άποτελεϊ θαυμασίαν άντίθεσιν πρός τά 
ξανθά μαλλιά της, έτοιμος ήδη νά ίππευση Καί άρ- 
χίζει ό καλπασμός, ένώ ό Φόλκος συγκεκινημένος καί 
μαγευμένος, τής ρίπτει άπό υψηλόν τι παράθυρον 
αφθονίαν άνθέων, ϊνα τήν κρύψη τρόπον τινά καί άπό 
τούς οφθαλμούς του.

Είς τήν τρίτην πράξιν ό επίλογος τοΰ έργου είνε 
ύπεράγαν τραγικός. Ό Φόλκος. παράσπονδος απέναν
τι τής λαϊκής άποφάσεως, μολονότι καταδικασθείς είς 
τόν διά πυράς θάνατον, είνε ευτυχής, άδιαφορεϊ 
δέ διά τόν θάνατόν του, άφοΰ οί οφθαλμοί του άπή- 
λαυσαν τήν ύπερτάτην τών απολαύσεων. Άλλ’ ή Isabeau
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ΕΞΩΤΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ
—ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΟ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΩΝ- 

ΤΡΑΓΟΥΔΙΕΤΑΙ ΛΠΟ ΜΥΡΟΛΟΓΙΣΤΡΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΥΧΤΙΑ ΑΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

Ό κορυφαίος

,.,Τά χείλη μου καίγονται καί λυώνουνε... Πώς νά 
τραγουδήσω τό θ νατό τής Γλυκόξανθης πούναι τιάρα 
άνταμωμένη μέ τούς ήλι ,νθούς τών Ήλυοίων ;...

‘Ημιχόριο α'

...Άκόμα τήν κλοΐνε οί γλαύκες στά ψηλά κυπαρίσσα 
κι’ οί κύκνοι μέσα σιίς ζαφειρένιες λίμνες τών Νυμ
φών...

‘Ημιχόριο β'

...Τάγέραστα τάστέρια πενθούνε στούς βόλους καί τό 
φεγγάρι κίτρινο, καθώς σήμερα ξεθαμμένο κρανίο, 
τήν κλαίει.

‘Ο κορυφαίος
...Είχεν ή Γλυκόξανθη πλοκάμους καθι’υς τό λυχνύ 

χρυσάφι τών μύχιων τής γης καί τό κορμ ί της άγγελί- 
σιες σμίλες τό λαξέψανε... Τά στήθη της δμοιάζαν ώς 
καρποί καλοκαιρινοί άκοποι καί τά χέρια της ροδό- 
φυλλα καί κερί καί χιόνι έπλάσανε.. Τά μάτια της 
είχαν τό χρώμα μιας δύσης ύστερα άπό θύελλα καί τό 
μέτωπό της τή γαληναίαν οψιν άκυμάντου ωκεανού...

Ό χορός

...Τή γαληναίαν όψιν ώκεανοΰ πού κοιμάται καί 
ονειρεύεται τρικυμίες...

Ό κορυφαίος

...Καί κάποιος κιθαριστής, πού γιά μόνο ντύμα τοΰ 
φτωχού κορμιού του είχε μιά πορφύρα, τά πορφυρά 
της τά χείλη αγάπησε καί τό νέκταρ τών πηγών τας 
τό θερμό έπόθησε νά ρουφήσει.. Κι’ έπόθησε τούς 

συγκινεϊται καί θέλει νά τόν σώση τόν Φόλκον, καί 
διά νά τόν σώση εκλέγει αύτόν ώς σύζυγον. Άλλ’ ό 
Φόλκος προτιμφ τόν θάνατον, άντί τής δι’οίκτον προ- 
σφερομένης σωτηρίας. Ή Βασιλόπαις όμως άγαπφ 
ήδη τόν νεαρόν βοσκόν.

Οί αύλικοί τότε, φθονοΰντες τήν καλήν τύχην, ήτις 
επιφυλάσσεται είς τόν Φόλκον, τόν έγκαταλείπουν είς 
χεϊρας τού λαοΰ, όστις, άγνοών τόν πρός αύτόν έρω
τα τής Isabeau, ρίπτειτόν νεαρόν ποιμένα είς τό πΰρ 
πρός πραγματοποίησιν τής άποφάσειός του. Καί όταν 
ή Isabeau καταφθάνουσα αντιλαμβάνεται τό γεγονός, 
έν μιά στιγμή έρωτος καί άπελπισίας, ρίπτεται καί 
αύτη είς τήν πυράν, έ.νούσα τήν τύχην της μέ τήν τύ
χην τοΰ εκλεκτού της.

Λύτη είνε ή ύπόθεσις. Περί τής μουσικής έλάχιστα 
έγνώσθησαν. Ή πρώτη παράστασις θά δοθή περί τά 
μέσα τοΰ Νοεμβρίου έν Ν. Ύόρκη, είς τό Μετροπό- 
λιταν.

Λέγεται ότι ή μουσική, ή όποία συνοδεύει τήν έφιπ
πον παρέλασιν τής Isabeau άνά τάς έρήμους οδούς, 
είνε μία έπιτυχεστάτη συνεργασία τέχνης καί έμπνεύ
σεως. ’Επίσης φδή τις τού I’olco, ή «φδή τού ίέρα- 
κος», θεωρείται ώς μοναδική. Τέλος ή έρωτική δυω- 
δία μεταξύ Isabeau καί Φολκο είνε τό σύνολον όλων 
έκείνων τών στοιχείων τών άποτελοόντων θαυμάσιου 
συνδυασμόν μελαγχολίας, πάθους καί έρωτος.

Μ.

κρίνους τών οτηθειών της νά δρέψει καί τών πλοκά 
μων της τά χρυσάφια νά χαρεϊ...

Ημιχόριο α'

...Καί τών πλοκάμων της νά χαρεϊ τά ώραϊα χρυ
σάφια...

Ό κορυφαίος

...Νύχτα καί μέρα, μέρα καί νύχτα τήν ξελογιάζει 
μέ τάρμονίσματα τής κιθάρας του, μέ τής κιθάρας του 
τά πονεμενα τάρμονίσματα, πού ξεχύνει ορμητικά καί 
θλιμμένα... Καί νύχτα μέρα κτυπάει άνέλπιδος τάστή- 
Οεια του κι’ οί βόγγοι του βγαίνανε, ::αθώς οί βόγγοι 
τοΰ μπρούτζου, πού δέρνει τού ίδρωμένου γύφτου τό 
σφυρί...

Ημιχόριο β'

...Καθώς τοΰ μπρούτζου οί βόγγοι, πού δέρνει τοΰ 
ίδρωμένου γύφτου τό σφυρί...

‘Ο κορυφαίος

...Καί μιά νύχτα πού άργοδιάβαινε μές σέ αστρα
πές καί βροντές καί μιά νύχτα πού δερνόντανε άπό τή 
βουή τών λυσσασμένων στοιχειών, έγκρεμίστηκεν ό 
πύργος τής Γλυκόξανθης καί τά κρουστάλλια του τρί- 
ψαλα γείνανε κι’ έρρεψαν γύρω σωριασμένα... Καί 
άκούστηκε τή νύχτα άνακατεμμένο μαζί μέ τις κραυ
γές τών άστροπελεκιών καί τοΰ κρουσταλλόχτιστου 
πύργου τό γκρέμισμα...

Ό χορός

...Κι’ ήταν δ άχός του βαρύς, καθώς τοΰ γκρεμίσμα
τος βράχων άπάνου σέ ασάλευτες χαράδρες...
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ό κορυφαίος

...Μαζί μέ τά συντρίμματα τών κρουσταλλιών σω
ριάστηκα κι’ Γλυκόξανθη, σωριάστηκε ή Γλυκόξανθη 
νεκρή καί ματοβαμμένη... Καί μές τής νύκτας τήν έξαλ- 
λην αντάρα οί άνεμοι έπνίξανε κάποιο τών στηθειώι 
της βόγγο καί ό Θάνατος όργιαστής πήρε τήν ψυχή 
της καί χάθηκε... Κι’ άπόμεινε μές στά συντρίμμια 
άπ’ τά κρουστάλλια νεκρή κι’ άψυχη ή Γλυκόξανθη, 
μέ τούς πλοκάμους περιχυτούς στις ματωμένες πλάτες...

1ΝΤΕΡ.ΜΕ2ΖΟ
— "Ω, τής μαννούλας της ό θρήνος, ώ !..—Τί ήθε- 

λες, κεραυνέ συντριφτή καί αδελφέ τοΰ Θανάτου, τί 
ήθελες καί τύ ερείπιο άφησες καί τόν κρίνο μάρα
νες;— ώ, τής μαννούλας τη; ό θρήνος, <’>!..—’Απάνου 
στά συντρίμμια τοϋ πύργου ποιος ξέρει ποιά σκέλεθρα 
νυχτιών βρυκολάκων θά πλανηθούνε καί ποιοι αετοί 
καί ποιά γεράκια τούς κρωγμούς τους θά σκορπίσουν 
—ώ, τής μαννούλας της ό θρήνος, ώ I...—τί καί άν 
έλθουν τή χαραυγή τά τρυγόνια καί θρηνήσουν καί 
κλάψουν; ποιος τή Γλυκόξανθη θ’ άναστήσει; όποιος 
πόθησε τά χείλη της καί τούς κόρφους της, &ς έλθει 
νεκρά νά τά πάρει καί πεθαμμένα νά τά στολίσει!.. 
—ώ, τής μαννούλας της ό θρήνος, ώ !...

Ό κορυφαίος
... Μέρα καί νύχτα, νύχτα καί μέρα μιά ταφόπετρα 

ραΐζουν οί κύκνειοι όλολυγμοί μιας κιθάρας... Μέρα 
καί νύχτα κάποια μάτια κλαϊνε τί; Γλυκόξανθη μέ τά 
τετράχρυσα μαλλιά καί τάνθηρά τά στήθια. Μέρα καί 
νύχτα κάποια δάχτυλα ματώνουν στής κιθάρας τής 
χορδές καί τάηδόνια πλαντάζουνε ώς τήν αύγή γροι
κώντας τόν όξύ τόν θρήνο...

'Ημιχόριο α'.

... Μέρα καί νύχτα, νύχτα καί μέρα μιά ταφόπετρα 
ραΐζουν ο'ι κύκνειοι όλολυγμοί μιάς κιθάρας,..

'Ημιχόριο β'.

... Καί κάποια δάχτυλα ματώνουν στής κιθάρας τις 
χορδές γιά τή Γλυκόξανθη μέ τά τετράχρυσα μαλλιά 
καί τάνθηρά τά στήθεια...

Ό κορυφαίος
— Ξύπνα, ύπέρκαλλη, καί κλαίω.. Έπέρασα στό 

κλάμμα τή μαννοΰλά σου, τά μάτια της. τά γερασμένα 

της ματάκια, έστερέιμανε, μά οί δικές μου οί δακρυ- 
πηνές ρέουν ακόμα καί ρέουν... Ξύπνα, Γλυκόξανθη... 
τά στήθια μου αίμάτωσεν ό στεναγμός καί τά μάτια 
μου έσβυσε τό δάκρυ... Τρέμει τό κορμί μου στά ρίγη 
τοϋ πόνου, ώς τρέμει τοΰ καντηλιού σου τό φώς στά 
έσπέρια αγέρια πού λιποθυμισμένα περνάνε...

Ό χορός
... Στά έσπέρια άγέρια πού λιποθυμισμένα περνάνε 

καί πεθαίνουν...

Ό κορυφαίος
... Καί μιά λευκή οπτασία, καί μιά οπτασία λευκή 

έπλανιότανε στό ήσυχο κοιμητήρι... Κι’ ό κιθαριστής 
ξενυχτάει μέ πληγωμένα τά γόνατα πάνου στήν ταφό
πετρα τής Γλυκόξανθης, πού έσυντρίψανε τά κρουστά). - 
λια τού Πύργου σέ μιά νύχτα πλημμυρισμένη άπό 
αστραπές καί χαλάζια...

Ημιχόριο α'.
... Σέ μιά νύχτα πλημμυρισμένη άπό άστραπές καί 

χαλάζια...

Ό κορυφαίος
... Κάθε ποτάμι έθρήνησε τό θάνατό της καί κάθε 

δάσος ώλόλυξεν άπ’ τούς ήχους τών τρυγονίσιων θρή
νων... Κάθε γιοφυριού οί Βασιλοπούλες στηθοχτυπή- 
θηκαν καί στηθοδάρθηκαν γιά τής Γλυκόξανθης τό 
θάνατο... "Ολες οί λύρες τών Δρυάδων σέ ξωτικό πέν
θος άρμονίστικαν καί τά πουλιά λιποθυμήσανε...

... Καί τά πουλιά μές στάνθια λιποθυμισμένα κυλι- 
σθήκανε...

'Ημιχόριο β'.
... Καί τά πουλιά μές στάνθια λιποθυμισμένα κυλι- 

σθήκανε...

Ό κορυφαίος

... Μόλις τύ φώς, μόλις τό γλαυκόν ήλιοφώς χυθεί 
καί ξεσχισμένα τού σκοταδιού τά ρούχα σκορπιστούνε 
σ’άγνωστα βύθη, δακρυλουσμένος καί βουβός, καθώς 
τό φάντασμα τής θλίηιης, γυρνάει ό κιθαριστής τό 
θάνατο κάποιου ονείρου διαβαίνοντας τις ρούγες νά 
τραγουδήσει...

‘Ο χορός

... Κι’ εΐνε τό τραγούδι του μελάγχολο κι’ άργό, σά 
νά ξεπετιέτοι άπό μνήμα ή άπό άκρογιάλι, πού έστοί. 

χειωσαν οι αγάπες κάποιας Νεράιδας μ’ ένα γυιό τών 

νεφών...

Ό κορυφαίος

... Τά χείλη μου έκάησαν κι’ ελυωσαν... Έκάηκαν 
κι’ ελυωσαν όπως ή λαμπάδα άπάνου άπό φέρετρο, 
ποΰ οί μοιρολογίστρες κουραστήκανε νά τραγουδάνε... 
’Ακόμα τήν κλαϊνε οι γλαύκες στά ψηλά κυπαρίσσια 
κι’ ακόμα πενθούνε ταγέραστα τάστρα στούς θόλους 
τούς γαλανούς γιά τής Γλυκόξανθης τόν έρημο θάνατο.

FINALE.

... ΕΙχεν ή Γλυκόξανθη πλοκάμους, καθώς τό λύχνο 
χρυσάφι τών μύχιων τής γής καί ή πνοή της άνθοϋ 
άνάσασμα ήτανε, καί ή πνοή της ευωδιαστός ζέφυρος 
χαϊδευτής ρόδων κι' άφρών ήταν. Χρόνια καί χρόνια 
τού πύργου της τά κρουστάλλια κοίτουνται βαθυθαμ- 
μένα άπ’ τά χώματα πού έρριξε τό σκεπάρνι καί 
τό φτυάρι τού χρόνου... Δυό μάτια, ένα στήθος καί μιά 
κιθάρα φτάνουνε γιά τέτοιο θρήνο ;...

Μ. ΔΟΓΡΑΚΗΞ

ΣΚΕΨΕΙΣ
Αί χνκαΓκες τά δίδουν όλα. Χρειάζεται μόνον νά ΰ- 

πάρχη ή δύναμις εκείνη πού τά δίδει όλα— ή δόνα μις 
τής αγάπης.

*
Μία ήσυχη ώρα! Ή καρδιά κατ’ αυτήν λέγει περισ

σότερα άφ' όσα θά ήδύνατο νά όμηλογήση είς (βδομά
δας, διότι κατ’ αντάς ζή κανείς μόνον έξωτερικύς.

κ
Ή ώραιοτέρα άγάπη είνε (κείνη, ποΰ δέν ξέρει 

κανείς διατί άγαπαται.
¥

Τό κλειδί προ; τήν αγάπην live ή εμπιστοσύνη— 
Ή άλυσίδα, με τήν όποιαν δένεις τήν αγάπην—ή έκ- 
τίμησις.

★

Ή εργασία είνε τό καλλίτερον φάρμακου διά πληγω
μένος ψυχάς—ή τύ ΰγιέοτερον ναρκωτικόν.

♦
Ό πόνος χειροτερεύει τόν άνδρωπον.

Σοφίας Λασκαρίδου Τά γεφυράκι
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Η ΑΙΩΝΙΑ ΝΕΟΤΗΣ

ΛΕΧΘ1Ι δτι είς τό Παρίσι 
δέν εύρίσκονται γραϊαι γυ
ναίκες, καί ή έξήγησις τοϋ 
μυστηρίου αυτού εβρίσκε
ται είς τά άδυτα τών Πα
ρισινών καλλυντηρίων, δ- 
που ή τέχνη τοΰ μυρεψοΰ, 
τοΰ ορθοπεδικού, τοΰ κομ- 
μωτοϋ καί τοΰ... βαφέως

έχουν συνάψει σνμμαχίαν καί έπιμαχίαν κατά τοΰ 
δυσάρεστου γεγονότος τής άνθρωπίνης ζωής, τό ό.τοϊον 
καλείται γήρας.

"Οταν αί τρίχες τής άλλοτε πλούσιας κόμης αρχί
ζουν νά έχουν έλλειψιν απαρτίας καί τό δέρμα τοΰ 
άλλοτε δροσερωτάτου προσώπου άρχίζη νά παρουσι- 
άζη εικόνα καλώς διά διωρύγων τροφοδοτούμενου 
’Ολλανδικού τοπείου, αί Εύαι καί αί Σαλώμαι αρχί
ζουν νά έφιστοΰν ίδιαιτέρφς τήν προσοχήν των είς 
τάς τελευταίας ολοσέλιδους δι φημίσεις τών περιοδι
κών. δπου εξυμνούνται τά θαύματα τής άναδασώσε- 
σεως άπεψιλωμένων κορυφών καί οί τρόποι τής ίσο- 
πεδώσεως τών συνεπειών τού αρότρου τού ζηλοφθόνου 
χρόνου.

’Επί τοΰ ζητήματος τούτου μία Άγγλίς κυρία, έπ’ 
εύκαιρίρ τής εορτής τής είκοσιπενταετηρίδος της — 
αί κακαί γλώσσαι είπον δτι δέν είνε ή πρώτη—έξέ- 
φερε τά έξής σοφά αποφθέγματα, τά όποια άφιερού- 
μεν είς τά... πολύ μικρά κοράσια, πρός άποφυγήν πά- 
σης παρεξηγήσεως:

• Α! προμάμμαι μας ήκολούθουν χειρίοτην μέθοδον 
θ:ά »ά φαΔωνται νέαι Έβάφοντο, παρεγ!μιζαν τά 
μαλλιά των μέ περροΰκες χαί ένεδύοντο σάν κοριτσάκια. 
Πλάτη οίκτρά!

Άν θέλετε νά φαίνειθε νίαι, μή αποπειράσθε νά 
ένδύεοθε ώ; νεάτιδες, άλίά μάλλον ουναναστρέφεσθε 
αυτός. Πρέπει νά ήσθε λογικαί χαί ν’ άκολουθήτε με
ρικούς κανόνας τής υγιεινής. Μή χύνετε ούτε ενα 
δάκρυ άνευ μεγίστης ανάγκη·, διόιι τό κλόμμα συντελεί 
είς τήν έμφάνισίν τών ρυτίδων. Κ’ έπειτα διατί >'ά 
οτεναχωρήσθε μέ συγκινήσεις, τάς δποίις ή στοιχει
ώδης φιλοσοφία ά.ποίεικνύει ανωφελείς.

Έξοδιύετε δσον τό δυνατόν περισσότερα χρήματα 
είς τόν όδοντοίατρόν σας χαί άποφιύγετε τήν αηδίαν των 
χρυσών δοντιών. Άν δέ άναγκαοθήτε νά μεταχείρι
σή ήτε ξένα δόντια, τότε φροντίσατε νά μή φαίνωνται 
καινούργια έντελώς, άλλά μερικά έξ αυτών καλόν θά 
εΤνε νά έχουν άνεπαίοθητά τινα ελαττώματα διά νά φαί- 
νωνται φυσικώτερα. Μή λησμονείτε δέ, δτι κάθε τρό-

τόν 
μετά 

ποτέ αναμνήσεις τού παρελθόντος 

πόσους διάσημους ηθοποιούς 
‘ —J< τών ήμερων

πος πολεμικής τών συνεπειών τοΰ χρόνου είνε νόμιμος 
καί επιτρέπεται.

"Οταν τά μαλλιά σας άρχίζουν νά ασπρίζουν, μή τά 
βάηιετε. Αύο ή τρείς λευκαί τρίχες κάμνουν μίαν γυ
ναίκα »’ά φαίνεται πολύ ιεωτέρα οπό έκείνην, τής 
όποιας τό στιλπνόν ξανθόν ή μ’λαν χρώμα έγείρει 
πονηρός ύπονοίας...

Πρό παντός μή επιμένετε είς τήν κόμμασιν τής πα- 
ρελθούσης δεκαετηρίδας, διότι τίποτε δέν κάμνει μίαν 
γυναίκα ύιά νά φαίνεται γραία, δσον α! απηρχαιωμένοι 
περί κομμώσεως ίδέαι της.

'Αποφεύγετε τήν έπιμονήν είς έν ώρισμένον είδος 
κομμώσεως. Ή διαρκής αλλαγή είνε ένδεικτικόν νεα· 
νικότητος.

Φορείτε καπέλ.λ,α πλατύγυρα, τά όποία έχουν τό 
πλεονέκτημα νά σκιάζουν τά χρόνια... Πρό παντός 
μακράν άπό τά προδότιδα «τόχ».

Ή έλπίς άποτελεί επίσης θαυμάοιον δπλον κατά τοΰ 
γήρατος χαί ή πάλη έναντίον τοΰ πανδαμάτορος χρόνου 
πρέπει νά είνε διαρκής.

> Μόνον έπί τής έπιθανατίου κλίνης μία γυνή έχει 
τό δικαίωμα νά παύση πιστεύουσα διι θά ήτο δυνατόν 
νά έκληφθή νεώτερα.'

' Υπάρχει άκόμη χαί κάποιος άλλος σκόπελος, 
όποιον πολύ δύσκολου αποφεύγουν αί γυναίκα; , 
τήν πάροδον ώρισμένης ήλικίας.

Μή άναφέρετε τ’"..........................
σας—πώ; πρωτοβγήκατε είς τόν κοινωνικόν βίον, 
ποιον πρωτοχορεύ.σατε, Γ.όζζυ 
είδατε χαϊ πόσους τενόρους ηχούσατε έπί ~ ’
σας.

Δέν φαντάζεοθε πόσο:· αί αφηγήσεις αΰιαΐ είνε όλέ- 
θριαι διά μίαν ήλικιωμένην κάπως κυρίαν.' Κάμνουν 
τόν άκροατήν νά καταρτίζη αιωνίως μαθηματικούς υ
πολογισμούς, έξαγόμενον τών οποίων ε νε πάντοτε ή 
πραγματική σας ηλικία. Καί ε'νε ποοτιμότερον νά έ
χετε κάτασπρα μαλλιά έν σιγή, ή νά ομολογήσετε δτι 
ύπερέβητε τό τεσσαρακοστόν.

Διατηρείτε πάντοτε κανονικήν τήν κυκλοφορίαν τοΰ 
αίματός σας διά νά αποσοβήσετε τήν άρτηριοοκλήρω ιιν. 
Πρός τοΰτο ωφελεί πολύ ή κανονική γυμναστική καί ή 
καθημερινή ηωχρολουοία. 'Αναπνέετε καθαρόν άέρα 
καί περιποιεϊυθε τό δέρμα σας.

Καί δίαν διά τών άπλουστάτων αύτών μεθόδων κα
τορθώσετε νά φαίνεσθε έστω και ::ατά πέντε ή δέκα 
ειη νεώτεραι, θεωρήσατε τό κέρδος αΰτό ώς νίκην με- 
γαλειτέραν άπό τάς ΝαπολεοντεΙους νικάς καί άφήσα- 
τε είς τούς ηλιθίους τήν φροντίδα ν' άσχολοΰνται διά 
τήν ηλικίαν τών άλλων καί νά σεμνύνωνται διά τά σε
βαστά των χρονάκια, δταν δέν ήμποροΰν πλέον νά τά 
κρύψουν.

Φ.

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

ΊΙ ΙΤΑΛΙΑ, πανηγυρίζουσα τό προσεχές έτος τήν 
πεντηκοταετηρίδα τής εθνικής αύτής άποκαταστάσεως, 
συμπεριέλαβιν ε'ις τάς άλλα; έορτάς καί έκΟεσιν αρ
χαιολογικήν, ιστορικήν καί καλλιτεχνικήν, ής άπο- 
φάσει τής ελληνικής Κυβερνήσεως Οά μετάσχη καί ή 
Ελλάς δι' ίδιου τμήματος.

ΊΙ επιτροπή ήτις συνεστήθη ύπό τής Κυβερνήσεως 
ώς πρός τό καλλιτεχνικόν τμήμα Οά συμμορφωθή πρός 
τά διατεταγμένα έν τφ προγράμματι τής κεντρική; έν 
‘Ρώμη έπιτροπή;. Συμφώνως πρός ταύτα, εκείνα μέν 
τά καλλιτεχνήματα, δσα ήΟελον προταθή ύπό τών κατά 
τόπους επιτροπών, Οέλουσιν αποστολή είς 'Ρώμην 
άνευ τινός δαπάνης τών καλλιτεχνών περί δέ τής είς 
τήν 'έκθεσιν αποδοχής άλλων καλλιτεχνημάτων, μή 
προκριθέντων ύπό τών κατά τόπους επιτροπών, άπο- 
στελλομένων δ’ άπ’ εύΟείας είς 'Ρώμην ύπ’ αύτών τών 
καλλιτεχνών ίδίαις αϊτών δαπάναις, μένει έλευθέρα νά 
κρίνη άνεκκλήτως αύτή ή έν 'Ρώμη κεντρική έπι- 

τροπή.
"Οπως ή επιτροπή κρίνη άτφαλώς περί τών προτα- 

Οησομένων χάριν αποδοχής είς τήν έν 'Ρώμη κεντρι
κήν έπιτροπήν καλλιτεχνημάτων, έθεώρησε πρόσφορου 
νά προκηρύξη τοπικήν έκθεσιν. τεί.εσΟησομένην έν 
ΆΟήνοις, καί άνέΟηκε τήν έπιλογήν τών είς ’Ρώμην 
άποσταλησομένων είς τούς ύπό τοΰ Συνδέσμου τών 
'Ελλήνων καλλιτεχνών προταΟέντας ελλανόδικός κ. κ. 
Γεώρ. Ίακωβίδην, Γεώρ. Ί’οϊλόν, Δημ. 1’ερανιώτην, 
Λάζ. Σώχον καί Άριστ. Ζάχον.

Ή έκθεσις αΰτη γενήσεται έν τφ Ζαππείφ τή 1G 

Νοεμβρίου 1910.
ΊΙ έκθεσις αΰτη Οά περιλάβη α') ζωγραφιάς· β') 

έργα γλυπτικής· γ') σχεδιογραφήματα- δ') έργα χαρα
κτικής καί ε’) λιθογραφίας.

Τά έν αύτή έκτεθησόμενα καλλιτεχνήματα ζών- 
των ή καί Οανύντων Ελλήνων καλλιτεχνών γίνονται 
δεκτά άπό τής 1 Νοεμβρίου, οί δέ έντός τών ’Αθη
νών καλλιτέχναι ύποχρεοΰνται νά στείλωσιν αύτά 
ίδίαις δαπάναις μέχρις έντός τοΰ Ζαππείου.

Τά έξωθεν τών Αθηνών άποσταλησόμενα είς ού- 
δέν ύπόζεινται τέλος, άτε τής ήμετέρας έπιτροπής 
έχούσης κεκτημένην άτέλειαν παρά τής Κυβερνήσεως. 
'Αρκεί δέ νά γνωρισΟή έγκαίρως ή άφιξις αύ:ών καί 
αποστολή ή οικεία φορτωτική εις τόν πρόεδρον τής 
έπιτροπής τών έλλανοδικών κ Ίακωβίδην, καθηγη
τήν τοΰ Πολυτεχνείου.

Έν περιπτώσει, καθ’ ήν καλλιτεχνήματα 'Ελλήνων 
καλλιτεχνών στελλόμενα έξωθεν τών Αθηνών γίνωσιν 
αποδεκτά πρός άποστολήν εί; Ρώμην, οί καίά.ιτεχνή- 
σαντες αύτά δικαιούνται νά λάβωσιν έπιστραφησόμενα 
είς αύτούς τά έξοδα τής μέχρις 'Αθηνών άποστολής.

Τά έγκριΟησόμενα πρός άποστολήν είς Ρώμην έργα 
Οέλουσιν άποσταλή δαπάναις τής Έλλ. έπιτροπής 
ήτι; θέλει φροντίσει καί περί τής άδαπάνου έπιστρο- 

φής αύτών είς τούς καλλιτέχνας,
Οί οκοπούντες νά έκΟέσωσιν έργα έν τή προκριμα- 

ματική έκΟέσει τών 'Αθηνών όφείλουσι νά δηλιόσωσι 
έάν αποδέχονται πάσαν τυχόν πώλησιν τών καλ
λιτεχνημάτων αύτών έν Αθήναις ή έν 'Ρώμη, σημει- 
οΰνιες καί τήν τιμήν αύτών. Έκ ταύτης θέλει έκπε- 
σΟή ποσοστόν 5 0)0 έν περιπτιόσει πωλήσεως έν 'Α
θήνα ς, ποσοσιόν δέ 10 0)0 είςπρατόμενον ύπό τή; έν 
'Ρώμη έπιτροπή; έν περιπτώσει πωλήσεως έν 'Ρώμη.

Ή έν 'Ρώμη έπιτροπή ('όρισε χάριν τής διεθνούς 
καλλιτεχνικής έκθέσεω; βραβεία 200,000 φράγκων, 
διανεμηθησόμενα ώ; εξής· α ) δύο βραβεία, έκάτερον 
50,000 φράγκων, έν μέν διά τήν ζωγραφικήν, έν δέ 
διά τήν γλυπτικήν· β’) τέσσαρα βραβεία, έκαστον 10,

000 φράγκων, καί έξ, έκαστον 5,000 φράγκων, διανε- 
μητέα μεταξύ τών ζωγραφιών καί τών γλυπτικών έρ
γων γ") φράγκα 20,000 διανεμητέα είς διάφορα βρα
βεία τών μελανών ή έγχρωμων έργων χαρακτικής, 
μονοτυπιών, λιθογραφιών καί πρωτοτύπων είκονογρα- 
φικών διακοσμήσεων βιβλίων καί έφημερίδων δ’) 
φράγκα 10,000 διανεμητέα είς διάφορα βραβεία τών 
καλλίτερων κριτικών μελετών, οσαι θέλουσι δημοσι- 
ευΟή έν ταΐς ξένοι; καί ταΐς ΐταλικαϊς έφημερίσι περί 
τή; διεθνούς καλλιτεχνικής έκθέσεω; τού 1911.

Συμφώνως πρό; τόν οργανισμόν τής διεθνούς έν 
'Ρώμη καλλιτεχνικής έκθέσεως, αί ζωγραφίαι πρέπει 
νά περιβάλλονται ύπό εύνόσμων πλαισίων καί νά κα
λύπτονται δι’ ύέλου, άν πρόκειται περί σχεδιογραφη- 
μάτων, κρητιδογραφιών (I'aslels), έργων χαρακτική; 

ή ύδατογραφιών.
"Απαντες οί έκθέται τής ’Ριόμης θά λάβωσιν είσι- 

τήριον διαρκές τής διεθνούς έκθέσεως καί δικαίωμα 
έκπτώσεως τών τιιιών έπί τών ιταλικών σιδηροδρόμων.

Ή όν Ρώμη έκθεσις θά διαρκέση άπό τή; 28 Μαρ
τίου 1911 μέχρι τή; 18 'Οκτωβρίου τοΰ αύτοΰ 
έτους. Καθ’ δλον δέ τό διάσηηια τής έκθέσεως καί έν 
περιπτώσει τυχόν παρατάσεως αύτής, ούδέν καλλιτέ
χνημα έπιτρέπεται ν’ άποσυρθή έξ αύτής, είτε ύπό τοΰ 

έκθέτου, είτε ύπό τοΰ άγοραστοΰ.
Έκ τής έν Ρώμη έκθέσεως άποκλείονται έργα ήδη 

πρότερον έκτεθέντα έν Ίταλίφ, ούδέ δύναται εΐς καί 
ό αύτός καλλιτέχνης νά έκθέση έργα πλείονα τών 
τριών. Ή έν Ρώμη έπιτροπή ούδεμίαν αναλαμβάνει 
εύθύιην έπί βλάβη τών καλλιτεχνημάτων είτε κατά 
τήν μεταφοράν, είτε έν τφ έσωτερικφ τής έκθέσεως 
κατά τάς έργασίας τής άποσκευάσεως τών καλλιτεχνη
μάτων ή διά λόγους άνωτέρας βίας.

Ή έπιτροπή τών έλλανοδικών τής έν ’Αθήναις έκθέ
σεω; ούδέν έργον θέλει δεχθή είς αύτήν πριν ή ό πρόε
δρος αύτής είς τόν ύποβάλλονια τήν οίκείαν αϊτησιν 
δηλώση ρητώς καί έγγράφως δτι δύναται ήδη ν’ άπο- 
στείλη αύτό. Είς δέ τήν έπιτροπήν τών έλλκινοδικών 
έπιφυλλάσσεται τό δικαίωμα νά έγκρίνη χάριν άποστο
λής είς Ρώμην άνεγνωρισμένα καλλιτεχνήματα θανόν- 

των Ελλήνων καλλιτεχνών, μή έκτεθέντα έν τή προκυ- 

ρησσομένη έκθέσει τών ’Αθηνών.

ΓΝΩΜΑΙ

Δάκρ\·α τών παιδιών: Λαμποκοποΰσαι σταλαγματιές 
δροσιάς ποΰ στεγνώνει μέ φιλήματα ένα; ήλ·ος.

Δάκρυα τών μεγάλων : Μαργαριτάρια ποΰ πέφτουν 
οέ μιά θάλασσα πόνων.

*
Πές μου ποιόν μισιίς καί θιί σοΰ πώ ποιόν συνανα

στρέφεσαι.
¥

Μάς αρέσει νά όμιλοΰμεν διϊι τόν έρωτα καί τήν ευ
τυχίας. Ό άνθρωπος πάντοτε θά άγαπή τήν μυθο
λογίαν.

¥

Ή πνευματική καί καλλιτεχνική καλλιέργεια, δπως 
χαί ή νγιειιή, προφυλάιτει τόν άνθρωπον άπό τό 
γήρας.

¥
Μερικοί άνθρωποι γίνονται εύγενείς μόνον, δταν 

τούς κακομεταχειρίζεται κανείς.
*

Δέν υπάρχει χειρότερο; κουφός άπό έκιίνον, πΰο 
θέλει ν’ άκούση.
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ί>

Οξ λύκοι τών αιθουσών

Φ ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ <>
Ίωβιλαΐον Σοκτνχάουτρ.

Οί Γερμανοί παρέλειψαν νά εορτάσουν τήν πεν- 
τηκοτταετηρίδα του Σοπενχάοτερ, τού μεγάλου πεσσι- 
μιστού. Αι κρίσεις τοΰ φιλοσόφου περί, τών συιιπα- 
τρι.ωτ'”ν, του δέν ήσαν πολύ κολακευτικαί, καί'έκεΐ 
πρεπει ν αναζητηθή ή αιτία τής λήθης.

’Ιδού μερικά δείγματα :
«Προβλέπων τόν θάνατόν μου, ομολογώ ότι περι

φρονώ το Γερμανικόν έθνος, ένεκα τής απείρου βλα
κείας τουτ.

Καί άλ?Λ : «Κατηγορούν τούς Γερμανούς δτι μι- 
μουνται ποτέ τούς Γάλλους, πότε τούς Άγγλους- μά 
ακριβώς αυτό εινε τό καλλίτερον ποϋ έχουν νά κά
μουν. Άν περιορισθοϋν είς τάς ίδικάς των δυνάμεις, 
οεν έχουν τίποτε λογικόν νά προσφέρουν.»

ΜΆΡΕΣΕΙ
Μου αρέσει νά κυττάζω τόν άφρό 
π’ άφίνει κάθε κύμα σαν πεθαίνει 
κι’ ανάμεσα άπ’ τό σάβανο αύτό 
τή θάλασσα νά βλέπ’ άγριεμμένη.

Μοϋ αρέσει νά ακούω τό κύμα 
ποΰ σβύνεται αργά σά στεναγμός 
καί λές πώς είν’ ή άμμος μνήμα 
κι είναι τό κύμα ό δόλιο-νεκρός.

Νομίζω τότε, μέσα στή βοΐ) 
στό κύμα, στά κατάθολα νερά του, 
σάν σε καθρέφτη μέ θαμπό γυαλί 
πώς βλέπω τήν εικόνα τοΰ θανάτου.

FOZA Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ

* ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΕΙΪΙΕΝΗ ΑΥΡΑ *
A Κ A Ρ ΔII

Σέ λέει ό κόσμος άκαρδη 
καί είπα· «Δέν είνε αλήθεια, 
»Υ<®’ έχει όλόχρυσι καρδιά
» · ■ ■ άπ’ έξω άπό τά στήθεια..»

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ

Στ’ άφροπλασμένα στήθη σου 
φορείς στραυρό καί καμαρώνεις, 
μά σύ δέν είσαι Χριστιανή, 
αφοΰ αιώνια μέ σταυρώνεις!

ΔΟΓΗΣ

~ Κ,.ιί μί“ κ^ίσις του περί τών Γάλλων : «Αί 
Γάλλους^81601 έχθυΫ μαϊμθδδες· Ευρώπη έχει

*
Τά ίργα τοϋ Ρίμκραντ.
, Πρό πεντήκοντα έτών ή Αμερική δέν είχε κανέν 

«ΟΥ°ν iouJ εμπραντ- μόλις κατά τό 1860 φθάνουν 
εκεί δυο έργα, άποδιδόμενα είς τον 'Ολλανδόν ζω- 

ΖύτΓ °νως ,έγγυγ'οεωί ’"’Ο1 γνησιότητας
αυτωτ. ίο εν εξ αυτών, παριστάνον τήν Δανάην μέ 
την χρυσήν βροχήν, ήγοράσθη παρά τίνος Βρούνε 
κατα τινα δημοπρασίαν έν ΙΙαρισίοις καί έδωρήθη είς 
το Μουσειον τής Βοστώνης. Τό άλλο, μία προσωπο- 
γραφια ανδρος, εδωρήθη ύπό τοΰ Θωμ. Μπράϋαν είς 
την Ιστορικήν Εταιρίαν τής Ν. Ύόρκης. ΙΙολύ άρ- 

γότερα ήγοράσθησαν ΰπό Αμερικανών γνήσια πλέον 
έργα τοΰ ζωγράφου τούτου, μολονότι όχι καί έκ τών 
καλλιτέρων τά δύο πρώτα έξ αύτών ήσαν σπουδαία- 
μία κεφαλή «Ιουδαίου» καί ό «Βασιλεύς Σαούλ». 
Μόλις κατά τήν τελευταίαν δεκαετηρίδα ηύξήθη κα- 
ταπληκτικώς ό αριθμός τών έργων τοΰ Ι’έμπραντ 
διά τών οποίων ή ’Αμερική έπλούτισε τάς συλλογάς 
της, ιδιωτικός καί δημοσίας. Είς 88 άνέρχονται ταΰ
τα, άριθμοΰντα ελαιογραφίας, σπουδάς καί σχέδια- 
Διά τήν άπόκτησιν τών πλείστων έξ αύτών καυχών- 
ται οί διάφοροι Κροΐσοι τοΰ Νέου Κόσμου, διότι 
μόνον 10 εύρίσκονται είς μουσεία καί δημοσίας συλ
λογάς. Ό έκατομμυριοΰχος Χαβεμάϋερ έν Νέρ Ύόρ- 
κη έχει 8, ό Βέντανερ έν Φιλαδελφείρ 5, ό Γκάρ- 
ντενερ 4 καί 3 ό πασίγνωστος Πιέρπον Μόργκαν.

*

Σκήλαιον λίθινης έποχής.
’Αγγέλλεται πολύ ένδιαφέρουσα αρχαιολογική άνα- 

κάλυψις. Είς τό Βιλλευβενά τής Μάρνης ό αρχαιοδί
φης Ρολλάν άνεκάλυψε διπλοΰν σπήλαιον, δπου δια- 
κρίνονται σχέδια τής νεωτέρας λίθινης έποχής. ΙΙρό 
τοΰ κυρίως σπηλαίου εΰρίσκεται χώρος ύρθογώνιος, 
έντός δέ τοΰ κυκλοτερούς σπηλαίου φαίνονται σκαλι
σμένα κοιλώματα καί καθίσματα καί έπΐ τών τοίχων 
χαραγμένα σχέδια, μέ καθέτους καί οριζοντίους γραμ- 
μάς, έν δ’ έξ αύτών παριστρ καθαρόν πτυάριον. Βε
βαίως μόνον μελέται καί έρευνιιι θά δώσουν τήν πρέ- 
πουσαν σημασίαν είς ταΰτα, καθώς καί είς τούς ενρε- 
θέντας έν τφ βάθει τοΰ σπηλαίου άνθρωπίνους σκε
λετούς.

♦

Μία υπογραφή, 11Ι>0 λίρας.

Οί «Τάϊμς» διηγούνται, δτι ό διάσημος 
Άγγλος ζωγράφος Ούΐστλερ συνήθιζε νά 
ύπογράφητά έργα του, ζωγραφίζων είς μίαν 
γωνίαν τών πινάκων του μίαν πεταλούδα!

Τό νόστιμον είνε διι διά τής πεταλούδας 
αύτής ό Ούΐστλερ ΰπέγραφεν δχι μόνον τούς 
πίνακάς του, άλλά καί πάντα τά άλλα έγ
γραφα, είς τά όποια άπητείτο ή υπογραφή 
του, άκόμη δέ καί αύιά τά τσέκ.

Διά τοΰτο. ώς έκ τής συνήθειας του ταύ
της, ή άληθής του γραπτή υπογραφή ήτο 
σπανιωτάτη. Έπΐ τοΰ θέματος τούτου διη
γούνται τήν εξής περιεργοτάτην καί λίαν 
διασκεδαστικήν ιστορίαν.

Μίαν πρωίαν ό ζωγράφος έδέχθη τήν έπί- 
σκεψιν ενός συλλογέως, δ όποιος τφ παρου- 
σίασεν έν τσέκ υπογεγραμμένων παρά τοΰ 
ζωγράφου διά τής συνήθους πεταλούδας καί 
ύποκρινόμενος τόν κατηγανακτισμένον, έζή- 
τησε μίαν «άνθρωπίνην υπογραφήν».

Τό τσέκ ήτο διά 32 λίρας καί δ Ούΐστλερ 
θυμωθείς, τό άντήλλαξε δι’ άλλου τσέκ 52 
λιρών, κάτωθι τοΰ οποίου ύπέγραψε διά τοΰ 
ονόματος του μέ τήν χαιρέκακον πεποίθησιν 
δτι καμμία Τράπεζα δέν θά τό έξηργύρωνεν, 
άφοΰ δλαι ιί/ον συνηθίσει είς τήν πεταλού
δαν. Τοιουτοτρόπως ήλπιζεν δτι ό οχληρός 
έκεΐνος έπισκέπτης του θά έχανε 32 λίρας.

Όποία δμως ύτήρξε” ή έκπληξίς του τήν 
έπιοΰσαν, δταν έπληροφορήθη δτι δ έπι
σκέπτης του είχε πωλήσει τήν σπανιωτάτην 
υπογραφήν τοΰ ζωγράφου αντί 1150 λιρών !

»
60 μίτρα ύκίρ τήν όδύν.

Ό ζωγράφος Τζέϊμς Ράνει, ’Αμερικα
νός, έχει έπιδοθρ είς μίαν ειδικότητα ζω
γραφικής λίαν παράδοξον. Ζωγραφίζει 
άποκλειστικώς τούς υψηλούς κοντούς, έπΐ 

τής κορυφής τών όποιων τάς έορτασίμους ημέρας κυ
ματίζει ή άστερόεσσα σημαία τών Ήν. Πολιτειών. 
Οί κοντοί αύτοί είνε συνηθέστατοι είς τάς ’Αμερικα
νικός μεγαλουπόλεις. Ύψούμενοι έπΐ τών στεγών τών 
οικιών, τών πυργίσκων ή τών θόλων τών ιδιωτικών 
οικιών, έξικνοΰνται πολλάκις είς μέγα ύψος. "Ενας 
άπ’ αύτούς είς τόν "Αγιον Φραγκϊστον έχει ϋψος 60 
μέτρων. Εύκόλως συμπεραίνει τις, δτι δέν εΐνε μικρο- 
δουλειά νά άναρριχηθή κανείς έπΐ τοιούτων κοντών, 
βάφων αύτούς συγχρόνως μέ τά έθνικά ’Αμερικανικά 

χρώματι!
Είς αύτό τό δύσκολον επάγγελμα έχει έπιδοθή ό 

Ράνει, καταστείς Ασυναγώνιστος. Τού Απέφερε δέ με
γάλην περιουσίαν. Είς τούς βιαιοτέρους ανέμους, είς 
τά μεγαλύτερα ψύχη, είς τήν μεγαλύτερη ζέστη’ ό ζω
γράφος— άναρριχητής σκαλώνει έπΐ τοΰ κοντού, μέ 
τά πινέλα στό χέρι. Μία άπό τάς Αδυναμίας τοΰ Τζέ- 
ΐμς είνε νά κάθηται έπΐ τού στύλου ό όποιος εΰρί
σκεται είς τήν κορυφήν καί έκεΐ στηριζόμενος μέ τούς 
πόδας νά λαμβάνη τάς πλέον παραδόξους στάσεις, πρός 
μεγάλην έκπληξιν καί φόβον τών διαβατών.

*
Σχολαΐ δημοσιογραφικοί.

Άπό τοΰ 1903 ό ’Ιωσήφ Πούλιτσερ, διευθυντής 
καί ιδιοκτήτης τοΰ «Κόσμου» τής Νέας Ύόρκης, κατέ- 
θηκε πέντε εκατομμύρια φράγκα διά τήν ϊδρυσιν σχο
λής δημοσιογραφικής έν τφ Πανεπιστημίφ τής Κο
λομβίας, ΰποσχεθείς νά καταβάλη έτερα πέντε εκα
τομμύρια διά τόν αύτόν σκοπόν, άν έντός τριών έτών 
ή σχολή αυτή ήθελεν άποφέρει ικανοποιητικά Απο

τελέσματα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ή υψίφωνος τής ’Ιταλικής όπερέττας 
δεσποινίς Μαργαρίτα Άζμάνσι180
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ΊΙ σχολή αϋιη έν τούτοι; δέν ίδρύθη άκόμη, άλλά 
καί άλλαι άπόπειραι άπέτυχον.

Κατά τό 1896, μετά τά; δημοσιογραφικά; διαλέξεις 
τοϋ Ταβερνιέ είς τό Καθολικόν Πανεπιστήμιου τή; 
Λίλλης έγένετο σκέψις περί μονιμοποιήσει»; μιας δη
μοσιογραφικής έδρας είς τό Πανεπιστήμιου εκείνο, 
άλλ’ ή ιδέα αΰτη παρέμεινευ ανεκπλήρωτος.

Κατά τόν αυτόν περίπου χρόνον ό αιδεσιμότατος 
Οΰίλλιαμ Ρώτς ϊδρυεν έν Δονδίνφ δημοσιογραφικήν 
σχολήν. Άργότερον ίδρόθησαν εδραι δημοσιογραφίας 
εις τ’ Αμερικανικά Πανεπιστήμια τής Φιλαδέλφειας 
καί τοΰ Σικάγου, άλλ’ άνεπιτυχώζ.

Είς τύ Πανεπιστήμιου τοΰ Κανσάς ύφίσταται άπό 
τοΰ 1903 «Τμήμα δημοσιογραφικόν» ά,-ήκον είς τό 
κράτος, άλλ’ οί εις αύτό έγγραφέντε; είνε πολύ ολίγοι. 
Εις τούς Παρισίους υπάρχει Σχολή Δημοσιογράφων, 
ή όποία έν τούτοι; μετετράπη είς άπλήν 'Ακαδημίαν.

Έν γένει δέ οπουδήποτε ίδρύθησαν κατά καιρούς 
δημοσιογραφικοί σχολαΐ, δέν ηύδοκίμησαν.

*
Καλλιτέχνης χαί βασιλτϋς.

Έγράφομεν είς τό προηγηθέν ψύλλον περί τού δια- 
σήμου Γερμανού ήθοποιοΰ Καίντζ. Αί σχέσεις του 
μετά τοΰ παραφρονήσαντος βασιλέως τή; Βαυαρίας 
Λουδοβίκου, έσκατδάλισαν έπί μακράν σειράν έτών 
τήν Γερμαιίαν.

Ό Καίντζ πριν άποθάνη είχεν ομιλήσει ό 'ίδιος 
περί τών σχέσεων του τούτων πρός Γερμανόν δημοσι 
ογράφον:

— Ήγάπων πολύ, έλεγε, τον βασιλέαν Λουδοβίκον 
διότι ήτο άληθής καλλιτέχνης. Είνε μάλιστα λυπη
ρόν, δτι ήτο βασιλεύς, διότι θάήδύνατο νά γείνη αρι- 
στο; ηθοποιός. Αί καλλιτεχνικοί του ίδέαι, έν τούτοις, 
δέν ήσαν πάντοτε σύμφωνοι πρός τάς ίδικάς μου. Τοΰ 
ήρεσε πολύ ό Βίκτωρ Ουγκιό, άλλά δέν ήθελε ν’ άκούΐ) 
νά γίνεται λόγο; περί Σαίξπηρ. Ό Γκαΐτε τόν συνε· 
κινεί πάρα πολύ ολίγον, μόνον δέ ό Σίλλερ κατεϊχεν 
ολόκληρον τήν συμπάθειαν του.

»ΊΙ αφέλειά του ήτο ίση πρός τήν ευαισθησίαν 

του. Ουδέποτε τονέθεώρησα τρελλόν, άλλά μάλλον διέ- 
βλεπον έν αύτφ τόν φαντασιόπληκτσν. Τόσον ή φαν
τασία του ήτο άνεπτυγμέτη, ώσιε δέν κατόρθωνε νά 
μέ χωρίζη ώς άτομον άπό τά πρόσωπα, τά όποια ΰπε- 
δυόμην έπί τής σκηνής.

»Ήτο, έν τούτοις, πολύ ευερέθιστος. Μία άνευλα- 
βής λέξις, έν κίνημα οίκειότερον τοΰ συνήθους τόν 
έπλήγωνε βαθύτατα. Διά τοΰτο ποτέ δέν ύπέφερε τόν 
Βάγτερ. ό όποιος όμιλών πρός αύτόν περί τών έν τή 
τέχνη αντιπάλων του, συνήθιζε νά κτυπρ διά τοΰ γρόν- 
θον του τήν τράπεζαν.

»”Οταν δ’ εγώ ένίοτε παραφερόμενος είς τήν ομι
λίαν μου, μετεχειριζομένην φράσεις ζωηρότερα; τών 
συνήθων, ό Λουδοβίκος, στρεφόμενος πρό; τόν ιδιαί
τερόν του γραμματέα, τώ έλεγε :

«— Δέν πρέπει νά τόν κατηγορήσωμεν. Είνε νευρα
σθενικός. Πρέπει νά τόν θεωρώμεν πάντοτε ώ; αγα
πητόν άσθενή».

»
Αί γνώμαι τοΰ Φλωμκίρ.

Ή «Έπιθεώρησι; τών Δύο Κόσμων» δημοσιεύει 
τά άνέκδοτα έργα τού Φλωμπέρ. ήρχισε δέ έκ τών 
«Σκέψεων». Πολλαί έξ αύτών, άψορώσαι τήτ φιλολο
γίαν καί τήν ιστορίαν, είνε παραδοξόταται. Έκ τών 
«Σκέψεων» αυτών ό Φλωμπέρ άποδεικνύεται πολύ 
περισσότερον πρωτότυπο; ή όσον έκ τών έκδοδέντων 
έργων του. Μία σκέψις του άφορώσα τήν πνευματικήν 
ιδιοκτησίαν άποδεικνύει, δτι ό μέγας συγγραφεύ; δέν 
συνεμερίζετο τά; ιδέα; τών σημερινών συναδέλφων 
του, έν Γαλλίρ ιδίως, οΐτινες γράφουν διά νά κερδί
ζουν.

«ΊΙ φιλολογική, ή πνευματική ιδιοκτησία, γράφει, 
εί-,ε ζήτημα ταπεινόν, τό όποιον άφορά τήν φιλολο
γίαν καί τήν πλουτολογίαν συγχρόνως 1 Ή χειρωνα
κτική έργασία πρέπει νά πληρώνεται, άλλ’ ή πνευμα
τική ποτέ. Εκείνοι, οΐτινες θεωρούν τήν Τέχνην ώς 
εμπόρευμα, τήν θέτουν είς τό αύτό μετ’ έκείνου επίπε
δον. ΟΙ σκεπτόμενοι οϋτω φαντάζονται τόν εκδότην 
λέγοντα :

— ΊΙ ύπηρεσία πληρώνεται, καί έγω σάς πληριόνω 
τήν εύχαρίστησιν, τήν όποιαν σείς μοΰ παρέχετε διά 
τοΰ έργου σας.

— "Οχι, απαντώ όμως έγώ. Σείς δέν δύνασθε νά μέ 
πληρώσετε, διότι έγω δέν γράφω διά τόν σημερινόν 
αναγνώστην. άλλά δι’ όλους τού; άναγνώστας όλων τών 
εποχών. Τό εμπόρευμά μου δέν καταναλίσκεται άρα, 
δέν εξαγοράζεται, διότι άλλως θά ήτο άνεκτίμητον. 
Ή υπηρεσία τήν όποιαν παρέχω είνε άπειρος καί 
έπομένω; δέν άμείβεται.»

’Ιδού μία άλλη σκέψις τοΰ Φλωμπέρ διά τήν φιλο
σοφίαν :

«Τί παρήγαγεν ή φιλοσοφία μέχρι τοΰδε ; 'Απολύ
τως τίποτε ! "Εκαμε μόνον άπό αίώνος είς αιώνα με- 
γαλείτερον τόν θεόν..»

"Οσον άφορφ τθν καλαισθησίαν, ό Φλωμπέρ γράφει:
«Ή καλαισθησία είνε δπως ή φωνή. Όσον ύψού- 

ται χάνει ίσως τήν σταθερότητα καί βεβαιότητα, άλλά 
κηρύττει είς ύψος !»

Ό Φλωμπέρ ήτο τή; ιδέας, δτι δέν αρκεί δι’ ένα 
συγγραφέα ή μελέτη τών άνθρώπων καί τών πραγμά
των. ’Ανάγκη μελέτης πολλής. Κατέτρωγε τά σνγγρά- 
ματα τής εποχή; του, παρακολουθών δλην τήν φιλο
λογικήν κίνησιν τών συγχρόνων του. Συνείθιζε νά 
κάμνη κατάλογον τών συγγραμμάτων, τά όποια είχεν

ΤΥΠΟΙ ΕΑΛΗΝΙΔΩΝ

ΚαρκαΘία

άναγνώσει. Άπό τοΰ Αΰγούστου τοΰ 1872 μέχρι τοΰ 
’Ιουνίου τού 187 4 ό Φλωμπέρ, άνέγνωσε 309 τόμους, 
ήτοι άνεγίνωσκεν ένα τόμον εντός δύο ημερών.

¥
Ή ιίχών τής Έπανχοτίοιως.

Παρισινόν περιοδικόν δημοσιεύει εικόνα έκ τή; 
πορτογαλλικής έπαναστάσεως μέ τήν εξής άμίμητον 
ερμηνευτικήν ύποσημείωσιν.

«'Ο στρατός τών δημοκρατικών έπιτιθέμενος κατά 
τοΰ στρατού τών Βασιλοφρόνων. Ό στρατός τών Βα- 
σιλοφρόνων κρύπτεται όπισθεν τοΰ καπνού».

¥
ΊΙ τυφλότη; τοΰ 'Ομήρου.

Ήτο πράγματι τυφλό; ό "Ομηρο;; Περί τούτου 
πολλά έλέχθησαν καί οί ειδικοί έχουν διχασθή εί; δύο 
στρατόπεδα υποστηρίζοντα έκαστον τήν ιδίαν γνώμην 
μετά πείσματος καί πολλών επιχειρημάτων, άρυομέ- 
νων άπό αύτήν τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσειαν.

Είς τάς τάξεις τών μή παραδεχόμενων τήν τυφλό
τητα τοΰ μεγίστου τών ποιητών, προστίθεται ήδη 
Γερμανό; συγγραφεύς, ό ’Αρθούρο; Ζβίνιγκερ. Ό 
ψάλτης τών Τρωικών μαχών είχε τούς οφθαλμούς ΰ- 
γιεστάτους. Ό Θουκυδίδη; βεβαιών τό εναντίον ϊπλα- 
νήθη οίκτράν πλάνην. Έν τέλει ό Γερμανό; σοφό; 
συμβουλεύει τού; γλύπτας τά μή παριστώσιν είς τό 
εξής τόν "Ομηρον τυφλόν, ώς συμβαίνει μέ τ’ άγάλ- 
ματα αύτοΰ, τα ευρισκόμενα είς τύ Καπιτώλιον καί 

τό Βρεττανικόν Μουσείον.

ΑΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΏΝ_____________-ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ ΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΤΡΑΛ-
ΙΙΡΟ τεσσάρων περίπου μηνών, έφθάσαμεν 

ένα βράδυ πρό τής οικίας τοΰ Μιστράλ είς τήν 
Mail ane. Ήτο ένα βράδυ έκτακτον. Το γαλή- 
νιον φώς τής σελήνης περιέβαλλεν τήν οίκίαν 
τοΰ ποιητοΰ. Ή μικρά θύρα ήνεώχθη. Μία υπη
ρέτρια—είς τήν όποιαν θά ήδύνατο τις νά δώση 
τό όνομα υπηρέτριας φίλης—μάς ώδήγησεν εις 
τήν αίθουσαν. Οί τοίχοι ασπρισμένοι μέ άσδε- 
στον, μία υψηλή εστία, καθίσματα ψάθινα, μία 
στρογγύλη τράπεζα, σκεπασμένη μέ μίαν κη
ρωτήν όθώνην, καί μία απλή λυχνία ή όποία 
έφώτιζε πάντα ταΰτα. Τό έσωτερικόν οικίας ενός 
αγρότου, ένός χωρικού δ όποιος θά ήγάπα τήν 
σπουδήν—διότι μετ’ ολίγον έπισκέφθημεν τό 
γραφεΐον κατάμεστον βιβλίων. Πρό τοΰ παρα
θύρου έν γραφεΐον δπου δ συγγραφεύς τής Μι- 
ρέλλας — δ όποιος συνθέτει πάντοτε περίπα
των είς τήν έξοχή ν—γράφει, έπιστρέφων, τούς 
ωραίους ήλιολούστους στίχους του.

Ήδη, είμεθα συνηθροισμένοι πέριξ τής τρα- 
πέζης, είς τήν μικράν αίθουσαν, πίνοντες κανέν 
ποτήριον ρακίου· μεθ’ήμών ή κυρία Μιστράλ 
γλυκεία, ώραία' ή φίλη υπηρέτρια λαμβάνουσα 
καί αύτή τό μέρος της είς τήν συνομιλίαν δ 
Pain - Perdu, δ οικιακός κύων τοΰ διδασκάλου, 
εις κύων μαΰρος μέ οφθαλμούς θολούς, δ όποιος 
φωνάζει άπό χαράν δταν τόν χαϊδεύουν καί ζη
τεί νά δαγκάση έξ εύγνωμοσύνης. Καθαρά έν- 
δεδυμένος, μέ τόν έρυθρόν λαιμοδέτην, τόν 
έπαρχιακόν του πίλον είς τό όπισθεν μέρος τής 
κεφαλής, δ Μιστράλ είνε έκεΐ, ήσυχος καί μει- 
διών. Πρό ολίγου έφ’ άμάξης, ένώ μεταβαίνο- 

μεν είς τό Saint-Remy, μάς ώμίλησε μέ τήν 
αδουσαν καί άδιάφορον φωνήν του. Μάς είπεν 
ιστορίας τής ζωής του : τήν αρχήν τοΰ σταδίου 
του, τον γάμον του, τήν παιδικήν του ήλικίαν 
έν ακούσιον καί έπαναλαμβανόμενον λουτρόν, 
ακολουθούμενου άπό μίαν αύστηράν πατρικήν 
διόρθωσιν. Τό γιλέκον τοΰ πάππου τό όποιον 
έπήρε μίαν ήμέραν καί έφύλαςεν έκτοτε είς τό 
έρμάριον μέ σεβασμίαν προσοχήν. Άκόμη τώρα 
δμιλεΐ, άστειεύεται, καπνίζει τό τελευταΐον σιγά- 
ρον του... Αίφνιδίως δ νεώτερος τοΰ «δμίλου», δ 
μόνος άγαμος, θέτων έν ποτήριον έπί τής τρα- 
πέζης τό σπά. Έγελάσαμεν δλοι, συμπεριλαμ- 
βανομένης καί τής καλής υπηρέτριας καί έφω- 
νάξαμεν μέ παιδικήν δροσεράν φωνήν.

— «Ηά παντρευθή στό χρόνο».
Καί τοιουτοτρόπως γελώντες έγκατελείψαμεν 

τήν γλυκεΐαν αύτήν οίκίαν—pafva domus. magna 
quies,—δπου διέρχονται μακράν τοΰ θορύβου 
τών πόλεων, πλησίον αυτών τών χωρικών τούς 
δποίους τόσον άγαπά καί τούς όποιους τόσον 
καλά άδει, αί πλήρεις εργασίας ήμέραι τοΰ 
ποιητοΰ...

JACQUES NORMAND
Κέρκυρα (Μετέφραοε Τάχη; Λάσχαρη;)

ΜΕΙΔΙΑΜΑΤΑ
Δραματικός <·υγγραφεύς(διαβάζ ον τήν λίστα τοΰ εστια

τορίου.)— Κ’ έίώ τά χαλλ/τίρα μ'ρη τά έχουν οβύσει !
*

Α' 8ρα/ιατιχός — Σι βοη9ιΙ ή γυ1>ιΐ<ά αον tlf τΐ,ν 
ίργααΐαν σου;

Β' δραματικό;. — Και πο'.ν μάλιστα—χά/hr μίρα 
ιιοΰ xafli χαί μία σκηνή.

¥
Κυρία,—Άν θίλτττ νά ζνγραφίσιτι τό πορτραΤιό 

μ·η·, σας λί;·ω πω; dll' μπορώ νά βγάλω ιό καπίλλο μου.
Ζωγράφο;. — "Υιρισχι Θί'ε, τότβ κυρία, πρίπιιι νά 

πάιι σ’ ί'να τοπιιογράψοτί
¥

Αί παριξηγη&ιΐιαι δάφναι.
Χωρικός (πρός τήν γυναίκα του ίπιοτρίφουοαν άπυ 

τό ΟΙατρον κατόπιν ιύτργιτικής.)— Κα'ι λες πώς άπέ- 
9ανεν αλήΰεια αΰτ'ς άτάνω είς τήν σκηνήν ; div ιό πι
στεύω, γυναίκα.

Χωρική.—Άκου τί σοΰ λέω, άνδρα, βέβαια άπέ9ανε, 
άφοΰ στό τέλος εφεραν σιήν σκηνή τόσα στεφάνια!

★
Είς τήν εξοχήν.
Ή μικρή (βλέπουσα μαλλιαρόν ζωγράφον >·ά ζωγ^α- 

φίζιΐ·)—Μπαμπά, κι' άν τοΰ κόψοιν τοΰ ζωγράρου 
τά μακρυά μαλλιά μπορεί νά ζωγραφίζη πάλι ;

*
Συγγραφεύς(πηγαίνων ολίγον αργά στ> θέατρον,δπου 

δίδεται μια πρώτη νίον έργου χοί βλέπων ίνα κύριον 
νά τρέχη γιά κάτι ποΰ έλησμόιησε). — Παρντόν, κύ
ριε, τί, έπεσε κι' δλας τό έργον;

¥
Μίι συγγραφεύς. — θεέ μου, κύριε διευθυντά, παρα

στήσατε έπί τέλους τό πρότον μου δράμα, δίν ήμπορώ 
τά είμαι αιωνίως άρραβωνιασμένη με τόν κριτικόν τών 
θεατρικών έργων!
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

— Τί ζωγράφος είνε ό γυιύς σας ; Θα ζωγραφίζη βέ
βαια ωραία πράγματα ;

—“Οχι, είνε πορτραιτίττας.
★

--“Εχω τό σπάνιον προσόν νά μαντεύω τι σκέπτεται 
καθείς γιά μένα.

— Άλλ' αυτό θά είνε λίαν δυσάρεστοι’ γιά οας.

*

ΝΕΑ ΕΑΛΗΝΙΣ ΚΑΑΑΓΓΕΧΝΙΣ

Η καλλιτέχνίς δεσποινίς Κάχια Κοχχινάχη

Ξενοδόχος.—Κάνεις δεν είπε τίποτε εως τήν ώρα 
γιά τό κρασί μου, μόνον σεΧς, κύριε.

Πελάτης— ‘Αλλά είμαι κ' εγώ τεχνοκρίτης.
¥

Ό διευθυντής τοΰ θεάτρου τοΰ χωριού.—ΤΙ, άθλιε, 
αε βρίσκω πεσμένου εμπρός στά πόδια τής γυναίκας μου;

—Μά, κύριε διευθνντά, είνε μονάχα δοκιμή.
— Εξω άπ' εδώ—ή γυναΧκά μου δέν μπορεί ν' άν- 

θέξη σέ καμμιά δοκιμή, τό ξέρω αύτό.

Ή δεσποινίς Κάκια Κοκκινάκη έπί 
μακράν διαμείιαια έν Ροσασίφ, έιθα 
ιίνε άπεκατεοτημένη ή οικογένεια της, 
διήλθεν εσχάτως έξ 'Αθηνών, ήδη δέ 
διαμένει έν Μιλάνω πρός τελειοποίη
σή των μουσικών σπουδών της.
Ή φωνή της, άς μεσοφώνου,λίαν ίξε- 
τιμήθη ύπό τών έν Μιλάνω καθηγη
τών διά τόν πλοΰτον και τήν ευστρο
φίαν. Αιά τήν νεαρόν καλλ τέχνιδα 
ήτις εύμοιρεί και εξαιρετικής πνευμα
τικής μορφώοεως έγραφεν τούς ίπο- 
μένους ωραίους στίχους Α διακεκριμέ
νος ποιητής κ. Στέφ. Μαρτζώκης, 
ϊνα συνοδεύσουν τήν εικόνα της.ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΑ

Δδα ΚΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

Σύ, ποΰ μιά μέρα έγέννησε 
Τών κόσμων ή αρμονία, 
Στους αετούς ποΰ άνέθρεψε 
Ή ένδοξη Ιταλία 
Δείξε τά δώρα τ’άφθαστα 
Ποΰ κλεΐς μεσ’ στήν ψυχή σου, 
Κύρη χρυσή, θυμήσου 
Πώς κάτι σ’ έσέ ζή.

Ώ τί χαρά ! Γεννήθηκες 
Νάσαι κ’ έσύ μεγάλη, 
Σύ μάγισσα στό πρόσωπο 
Καί στής ψυχής τά κάλλη. 
"Ω τί άπό σέ προσμένουμε 1 
Πόσες ψυχές θά ύψωσης, 
Πατρίδα θά μάς δώσης 
Τή θεία φεγγοβολή.

Ρόδα στή γή νά στρώσουμε 
Έκεϊ ποΰ θά πατήσης, 
"Αλλους άνθούς αμάραντους 
Έχει γιά σένα ή φύσις· 
"Εν άλλο φώς ανέσπερο 
Έχουν τά ουράνια πλάτια 
Γιά τά γλυκά σου μάτια 
Ποϋ κρύβουν μιάν αυγή.

Γιά σέ ψηλά θά τρέχουμε 
Μ’ δλόφωτη τή σκέψι, 
Κι’ άφ’ τό γλυκό τραγούδι σου 
Κάποια ψυχή θά κλέψη 
Μεσ’ στά φτερά τά πάλλευκα 
Κάποιο καινοΰργιον ήχο, 
Νά ένωση μεσ’ στό στίχο 
Τά ουράνια μέ τή γή.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖαΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ Τ
Ή ύπό τό όνομα Deutsche Kfinstlerbund έ»> Γερ

μανία καλλιτεχνική Εταιρεία άντί μιας, ώς συνήθως, 
διωργάνωσεν έφέτος δύο εκθέσεις' μίαν έν Δαρμστάτη, 
καί μίαν εν ' Αμβούργφ. ' Υπερτέρησαν ή τελευταία, είς 
τήν οποίαν οί νεώτεροι ζωγράφοι ένεφανίσθησαν μέ σο
βαρός προόδους, άξίας ίδια τέρου ενδιαφέροντος.

‘Από τούς έκθέτας τής Δαρμστάτης εξέχουν ό κόμης 
Kalckreutb, πρόεδρος τής εταιρείας, μ’ ένα θαυμάσιου 
πορτραΧτο γυναικός καί δύο τοπεΧα· Ό Fritz Mackeil- 
son, διευθυντής τής άνωτάτης καλλιτεχνικής σχολής 
τής Βαϊμάρης, μέ μίαν χαρακτηριστικήν σπουδήν μη
τρός καί παιδιού τής φυλής τών χωρικών τής Κάτω 
Σαξωνίας. Ό Karl Bautzer, ό Bergmann μ'ε τοπεϊον, 
ό Breyer μέ μίαν προσωπογραφίαν Πρωσσου αξιωμα
τικού," ο Buchwald-Zinnwald, ό Laage, ό Adolph 
Mfmzer και δ Arthur lilies.

‘Από ύέ τά καλλιτεχνικά έργα τής έκθέσεως τού Αμ
βούργου ύπερεΧχον οί τέσσαρες πίνακες τοΰ Μάξ Klin
ger, οί αποτελοΰντες μίαν σειράν ύπό τόν γενικόν τί
τλον ‘Από τόν θάνατον: ό Φ.λόοοφος, ό Διδά
σκαλος, ό Πόλιμος, ή ‘Επιθυμία. ‘Ενα πορτραΧτο τοΰ 
φιλοσόφου τής ’Ιένας Ροδόλφου Elicketl, έργον τοΰ 
Χάντς Oldc. "Εν άλλο τοΰ Δος Wilhelm Bode, έργον 
τοΰ Μάξ Liebermann. ’Εκθέτει επίσης δ κόμης Καλ- 
κρεύθ δύο χαριτωμένης άφελείας πίνακας eau-forte 
καί πορτραΧτο τής κόρης του. ’Ο σουηδοαμερικινός ζω
γράφος Κάρλος Grethe απεικονίζει έξόχως τήν θάλασ
σαν καί τήν ποίησιν της. Ό Beillhold Klaus, ό Έρνί- 
στος Nolde θαλασσογράφοι, ό Walter Klemm ξυλό
γλυπτης ούμοριστής. Έκ τών κυρίως προσωπογράφων 
διεκρίθηοαν οί κ. κ. Emil Orlik, Fritz Lederer, ή 
λιθογραφία τοΰ Hermann Struck : “Ανθρωπος μελε
τών τό Ταλμούθ κα< δ Ekkehard Reuter.

Ό Χάντς Wolkert εμφανίζεται μέ σειράν έργων 
eau-forte, εμπνευσμένων έκ τών ι'Επτά Λυχνιών· 
τοΰ “Αγγλου συγγραφέως Ruskin: Λυχνία τής 
Δυνάμεως, Λυχνία τ ή ς Ύπ α κ ο ή ς,Λ υ χ V ί α 
της Θυσίας καί Λυχνία τής Ζωής, δΓ 
ών ό Wolkert ζητεί νά έκδηλώση τόν σεβασμόν του 
πρός τάς ηθικός ίδέας τοΰ μεγάλου συγγραφέως.

Έκ τών νεωστί έμφανισθέντων καλλιτεχνών διεκρί- 
θησαν ό Χάντς Meid, εκ Βερολίνου, τυχών τοΰ βρά- 
βείου Klinger- <5 Κάρλ Moser, ό Joseph Uhl, <5 
Wohfsfeld, ό Eckener, Greve καί άλλοι.

¥

Έν Άλεξανδρείφ τήν 14 Νοεμβρίου ανοίγει Παναι- 
γύπτιος έκθεσις έργων Ελληνικής τέχνης. "Επίτροπος 
τής έκθέσεως έν 'Αθήναις ώρίσθη ό κ. Π. Ζαφειρακό- 
πουλος.

¥
To Conserve!ine τών Παρισίων έδέχθη τήν έν τφ 

Ώδείφ ‘Αθηνών καθηγήτριαν τής φωνητικής μουσικής 
δεσποινίδα Σμαράγδαν Γεννάδη ώς άκροάτριαν έν τή 
τάξει τοΰ καθηγητοΰ Ίσνορδόν. Ή τιμή είνε εξαιρετική 
καί διότι έγένετο δεκτή άνευ πληρωμής, έξ έκτιμήσεως 
προς τήν πλουσίαν φωνήν της.

¥
Ή ·Σκάλα· τοΰ Μιλάνου έφέτος θά άρχίση μέ τό 

παλαιόν μελόδραμα τοΰ Βέρδη εΣί/ ■ Μπυκανέγρα·, 
τό όποϊον άπό πολλών ήδη έτών δε. ^παίχθη είς τήν 
εΣκάλαν·, θά άναβιβασθή μετά μεγάλης έπιμελείας.

*

Μεταξύ τών καλλιτεχνικών κίκλων διετυπώθη ύπό 
τινων καλλιτεχνών, ών ηγείται ό γλύπτης κ. θ. θω
μόπουλος, ή γνώμη δπως μή μετάσχη ή 'Ελλάς τής Καλ
λιτεχνικής Έκθέσεως τής Ρώμης, διά τόν λόγον δτι 
έργα παλαιό—τά όποια ε'νε τά καλλίτερα τής Έλλην. 
παραγωγής—θά θεωρηθούν ώς οπιοθοδρομικά, νεώτερα 
δε νέων ζωγράφων δέν υπάρχουν άξια νά φιγουράρουν 
είς μίαν διεθνή έκθεσιν τής σημασίας, ήν θά έχη ή έν 
Ρώμη.

★
Ό Ριχάρδος Στράους διαπραγματεύεται ήδη τά τής 

άναβιβάσεως νοΰ νέου του έργου ό ·'ιππότης τών Ρό
δων· εις τά θέατρα τής Αυλής έν Μονάχω καί έν Δρέ
σδη. Τό περίεργον όμως είνε, ότι καί είς τά δύο ταϋτα 
θέατρα έθηκεν ό>ς όρον παραχωρήσεως τοΰ νέον τον έρ
γου, δπως επί δεκαετίαν παίζωνται τά δύο προγενέστερα 
έργα του * Σαλώμη· καί ε'Ηλέκτρα·, τουλάχιστον τε
τράκις κατ' έτος.

Αί Γερμανικοί εφημερίδες Ανέγραφαν κατ' άρχάς δτι 
ό Στράους είχεν υποχωρήσει τις τό ζήτημα τοΰτο, χαρα- 
κτηριοθείσης τής άξιώσεώς του ώ; Απαράδεκτου παρά 
τών δύο είρημένων θεάτρων.

‘Αλλά δι' επιστολής του δημοσιευθείσης είς τήν *Βε- 
ρολίνιον 'Ημερησίαν» ό συνθέτης έπιμένει είς τόν ρη- 
θέντα όυον, χαρακτηρίζων τάς άξιώσεις του ώς λίαν 
Αναγκαίας διά τήν καλλιτεχνικήν ύποοτήριξιν τών δύο 
πρώτων έργων του.

¥
Είς τό Λονδίνον είχε παρατηρηθή άπό καιροΰ μία 

έλλειφις. Δέν υπήρχε θέατρον μικρόν καί πρωρισμένον 
διά τόν πολύ εκλεκτόν κόσμον, δπως ύφίατανται άπό 
ετών δύο ταιαΟτα θέατρα έν Βερολίνφ καί εν εΐς τούς 
Παριαίους.

'Εσχάτως μία ηθοποιός μεγίστης μορφώσεως καί όνο- 
μαστή διά τήν επιτυχίαν της εί: τά κλασικά έργα, ή 
μις Γερτρούδη Κίγκοτών, έκτισε δΓ εξόδων της έν τοι- 
οΰτον μικρόν θέατρον κομψότατον, είδος Βαγνερικοΰ 
ναοΰ τοΰ Μπαϋράϋτ άλλ' έν μικρογραφία/.

Ώς πρώτη παράστασις έδόθη ή εΛυοιστράτη· τοΰ Ά- 
ριστοφάνους. Είς αύτήν παρήααν ό πρωθυπουργός τής 
‘Αγγλίας κ. ‘Ασκουΐθ, ό Αρχηγός τής 'Αντιπολιτεύσεως 
κ. Μπάλφουρ καί όλη ή Λονδίνειος Αριστοκρατία Ή 
άθυρόστρομος καί πλήρης ‘Αττικού άλατος σάτυρα τοΰ 
Άριστοφ.'νους έκαμε νά έρυθριάσωοι πολλαί έκ τών 
παριοταμένων ν.υριών καί πολλούς έκ τών κυρίων νά 
μορφάσουν, διότι ή αισθητική καί ή ήθική τοΰ είκο- 
στοΰ αίώνος δέν συμβιβάζεται ευκόλως πρός τό Άρι- 
στοφάνειον πνεύμα.

Είς έπίμετρον ή λογοκρισία επέβαλε πρόστιμον είς 
τήν μις Κίγκστων, τής όποίας τοιουτοτρόπως ή απαρ
χή δέν ύπήρξεν ευτυχής.

κ

Ό Βενιαμίν Ραμπιε καί ό Αιμίλιος Έρμπέλ έγρα
ψαν έν ουνεργασίφ μίαν εξωφρενικήν φάρσαν διά τό 
Γαλλικόν θεάτρον. ύπό τόν τίτλον ·Τό Μέγαοον τών 
Παράδοξον·. Ή πρωτοτυπωτάτη αύτή φάρσα κρίνε- 
ται εύφυετάτη, πρό πάντων δέ ώς προκαλοΰσα γέλωτα 
όμηρικόν όσον καμμία Αλλη έκ τών ήδη γνωστών.

Ό βαρώνος Φαιζανδερέ κατασπαταλήσας τήν περιου
σίαν του, δέν πληρώνει πλέον τούς ύπηρέτας του, οί 
όποιοι άπεργοΰν κατά τρόπον πρωτότυπον.

Μεταμφιέζονται, κλείουν είς τό πιάνο μίαν γάταν 
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και εξαπολύουν είς τήν μεγάλην αίθουοαν ενα ποντικόν. 
Χύνουν πιπέρι επί τών ταπήτων διά νά πταρνίζωνται 
ο! προσκεκλημένοι καϊ οϋτω καθ' έξης.

Έπεται κατόπιν ό γάμος τής ' Αρμανδίνης Φαιζαν- 
δερύ. Είς τον ίσμόν τών εύγενών προσκεκλημένων 
αναμιγνύονται καί άλήται, οί όποιοι συμμετέχουν τοΰ 
γεύματος. Ό σύζυγος κομίζεται κεκρυμμένο; έντός τών 
οπισθίων ποδών ενός τεραστίου έλέφαντος εκ χαρτονιού 
τόν όποιον άπάγει είς τά ύφη εν άερόστατον.

'II τελευταία πράξις διεξάγεται έμπροσθεν τής έπαύ- 
λεως τοΰ βαρώνου. Είς τις βιαίας κινήιεις ενός ηθο
ποιού ή ποόσοφις τοΰ μεγάρου καταρρέει καί φαίνεται 
τό εσωτερικόν του. Είς τό Ισόγειον διακρίνεται ή γη
ραιό βαρώνη λαμβάνουσα τό λουτρόν τη;, εί; δέ τό 
πρώτον πάτωμα >/ θυγάτηρ της είς τάς αγκόλας ενός 
ενωμοτάρχου.

¥
'ο Γάλλος 'Ακαδημαϊκός Μαυρίκιος Μπαρρές συγ

γραφείς τοΰ ‘Ταξειδίου είς Σπάρτην», αναφέρει μίαν 
συνένιευξιν τήν οποίαν έλαβε μετά τοΰ Ζάν Μωρεάς 
κατά τάς τελευταίας του ημέρας.

Ό Μορεάς άνέμενεν άνυπομόνως τήν συνένιευξιν 
τούτην. Είχε μάλιστα διατάξη νά τόν άφήσουν μόνον 
μετά τοΰ φίλου του.

Όταν είσήλθεν ό Μπαρρές είς τό δωμάτων τοΰ άσθε- 
νοΐς, ό Μορεάς διέταξε τήν υπηρέτριαν νά τοΰ πλύνη 
τό πρόσωπον καί νά τοΰ καθαρίση τούς οφθαλμούς. 
"Επειτα δέ στραφείς πρός τόν Μπαρρές τώ είπε: «Λέγε 
μου, μίλησέ μου δι' 5,τι δήποτε περί φιλολογίας».

Ό Μπαρρές τοΰ άνέφερε τότε ότι, ένώ ό Ιδιος έκειτο 
κλινήρης, τό τελευταΐόν του έργον < Περιπέτειαι τής 
Ζωής καί τών Βιβλίων», έγίνετο άντικείμενον ζωηρών 
και ευνοϊκών συζητήσεων παρά τοίς φιλολόγοις.

— Πιστεύω, άπήντησεν ό Μορεάς, οτι θά σοΰ άρέση 
τό βιβλίον τοΰτο. Μετεχειρίοθην τόν τόνον τής συνδια
λέξεων καί συνομιλιών έν τοίς σαλονίοις. Ό Φλωμπέρ 
καί οί άλλοι ήσαν άνδρες μέ πνεύμα καί τάλαντον, άλλά 
δέν έπελαμβάνοντο τής εξετάσεως καί τοΰ έλαχίστου 
πράγματος... Θά Ιδης ότι περί τής κ. Δέ Λαφαγιέτ, λήγω 
αρκετά τά χαρακτηριστικά. *Α Βέβαια. Κατέχει τήν 
πρώτον σελίδα τοΰ βιβλίου... Ό Λασσέρ, ό Πέτρος Λαο- 
σέρ, μέ άγαπά πολύ. “Εγραφε μάλιστα εν καλόν δι' έμέ 
άρθρο», άάέά παρατηρώ ότι, χωρίς νά τό είπη, τόν 
έσκανδάλισα. Όμιλεϊ πάντοτε μετά σοβαροΰ τόνου- Τί 
σημαίνει ‘κλασσικοί καί ρωμαντικοί».! Αύταί είναι άνοη- 
οίαι. Λυπούμαι δέ διότι δεν έχω τήν υγείαν μου νά σοΰ 
εξηγήσω αυτά τά πράγματα...» Ώμίλησε κατόπιν περί 
τών 'Ελλήνων, περί τοΰ Σατωβριάνδου...

'Επειδή όμως δ Μπαρρές ‘φοβείτο μήπως κουρα- 
σθή δμιλών.— «Όχι, είπεν δ Μορεάς, γνωρίζεις κα
λώς ότι ουδέποτε έφοβήθην τόν θάνατον».

—Όχι, μή δμιλής τοιουτοτρόπως, τοΰ προσέθηκεν-ό 
Μπαρρές, έντός ϋΐίγου θά άνι.ρρώσης, θά έξέλθης, θά 
έπανίδης τήν ά·'οιξιν, θά άνακτήσης τελείως τήν υγείαν 
σου.» Είς ταΰτα όμως δ Μορεάς άπήντησε μετά τίνος 
άπογοητεύοεως.

— Νά ξαναζήσω ! Νά έπαναρχίοω τά: ανοησίας τής 
ζωής!...

— Και έν τούτοις, άπήντησεν δ Μπαρρές, είναι πολύ 
καλό πράγμα νά είναι τίς ό μεγαλείτερος ζών ποιητής 
τής γαλλικής γλώσσης.

— Ναί ! πράγματι, υύρίσκομαι είς εύάρεστον καί ζη
λευτήν θέσιν μεταξύ τών ποιητών, άλλ' άκριβώς διά 
τοΰτο πρέπει όσον τό δυνατόν γρηγο^ώτερον νά άπο- 
θάνω, είπεν ό Μορεάς.

— Όχι, όχι, πρέπει νά ζήσης τουλάχιστον ιίκοσιν 
ακόμη έτη διά νά εύχαριστηθής αγαπητέ μου Μορεάς, 
βλέπων τόν έαυτίΐν σου έκτιμιώμενον ύπό πάντων, μι
κρών καί μεγάλων.

Τούς λόγΟυς τούτους είπεν ό Μπαρρές διά νά ένθαρ- 
ρύνη τόν μέγαν ποιητήν, άλλ’ δ Μορεάς έκινήθη ολί

γον τής θέσειός τον, έμειδίααε καί έρριφεν έπΐ τοΰ 
Μπαρρές βλέμμα φιλικόν καί συμπαθές, έν τώ όποίω 
όμως ή δυνατό τις κάλλιστα νά άναγνώση τί διενοείτο · 
δέν έπεθνμει πλέον νά ζή!....

Πέντε ήμέραι έπέρασαν έκτοιε.
'() Μορεάς απίθανε, τό δέ άνθος τής γαλλικής προ>- 

τευονσης ήκολούθησε μετά βαθυτάτου σεβασμού τό οκή- 
νός του μέχρι τής τελευταίας του κατοικίας....

¥
Τό περίφημου μνημεϊον τοΰ Χαιν« όπερ ύπήρχεν έν 

τφ Άχιλλείφ τής Κέρκυρας έστήθη έπΐ εξώστου με
γάλου καφενείου ίδρυθέντος έν ' Αμβούργω, όπερ είναι 
τό μέγιστον καφενείου τής Νοτίου Γερμανίας, άνηγέρθη 
δέ έπΐ τϊ/ βάσει τοΰ σχεδίου τού καθηγητοΰ ΙΙάοιλ.

*

Είς ΓΙαριοίους ζητούν νά ανακαλύψεων μίαν εικόνα 
τοΰ Βίκτωρος Οΰγκω είς τήν στάσιν τοΰ Χριστού έπΐ 
τοΰ Σταυρού.

Ό ζωγράφος Λουδοβίκος Μπουλανζέ, στενός τοΰ 
ποιητοΰ φίλος, είχεν άναλάβει νά κόμη μίαν είκόνα τοΰ 
'Εσταυρωμένου διά τήν εκκλησίαν τοΰ άγιου Παύλου έν 
Παριοίοις. Ό Βίκτωρ Ονγ'Λω έσύχναζεν είς τό έργαστή- 
ριον τοΰ ζωγράφου, δστις τόν παρεκάλεοε νά πεζάρη 
διά τό πρόσωπον τοΰ Χριστού. ΊΙ είκών έτελείωσε καί 
έτοποθετήθη είς τόν ναόν, ο! δέ πιστοί έν τφ προσώπερ 
τοΰ Ιησού άνεγνώριζον τά χαρακτηριστικά τοΰ μεγάλου 
ποιητοΰ. Ύστερον άπό αρκετά ετη αί θυγατέρες ιοΰ 
ποιητοΰ μετέβαινον είς τήν εκκλησίαν καί έβλεπαν τό 
εικόνισμα. Είς τήν έποχήν τής αύτοκρατορίας ή είκών 
τοΰ Λουδοβίκου Μπουλανζέ άφηρέθη έκ τοΰ ναοΰ, έκ
τοι» δέ αγνοείται ή τύχη της. Σήμερον πολλοί ήρχισαν 
νά έρωτοΰν τί άπέγινε.

Πράγματι είναι κειμήλιου ούχί τυχαΐον είκών Ε
σταυρωμένου διά τήν όποιαν ώς μοδέλο έχρησίμευσεν ό 
Βίκτωρ Ούγκώ.

¥
Έν τή αιθούση τοΰ Ωδείου 'Αθηνών άνεγνοσοθη τή 

10 ‘Οκτωβρίου ύπό τοΰ είσηγητοΰ κ. Λ. Κακλαμάνου 
ή Έκθεσις τής Κρι ικής ’Επιτροπής τοΰ Λβερωφείου 
δραματικού διαγωι ίσματος. Ό κ. Κακλαμάνος ώμίλη- 
οεν συντόμως περί τοΰ καταρτισμού τών όρων τοΰ δια
γωνισμέ ΰ, αίτιολογήσας αύτούς, περί τοΰ σκοπού τοΰ δια- 
γωνισμού, περί τοϋ τρόπου, καθ' όν έκρινεν ή έπι- 
τροπή κσΐ τέλος έκαμε τήν άνάλυσιν ενός έκάστου έκ 
τών συμμετασχόντων τοΰ διαγωνισμού καί κριθέντων 
έργων, τά όποια ήσαν τά έξης.

1) ε'Ο άνθρωπός μας» τοΰ κ. Πανί. Χόρν. 2) 
‘Ενα, Μαρία, Ελένη Σαλώμη» τοΰ χ. Μ. 'Ιωσήφ, 
■Ί) ‘Ή Φιλάρεσκος» τοΰ ίδιου συγγραφέως 4) ‘Ό Βα 
σιληιις ’Ανήλιαγος» τού κ. I. ΙΙολέμη 5) Ή ·Λολίτα» 
τοΰ κ. Β. Κυλοκοιρώνη, ΰ) ‘Τό γέλιο τής Τζένης» 
τής δεσποινίδος Εύγ. Ζωγράφου, 7) ‘01 Σκλάβοι» τοΰ 
κ Σπ. Νικολοπούλωυ, 8) <Αιό τό χρήμα» τοΰ κ. I. 
Δεληκατερίνη, 9) ‘Τό Ξερρίζωμα» τής κυρίας Ειρήνης 
Δημητρακοπούλου, ΙΟ) «Αί Άμαρτίαι Γονέων» τοΰ κ. 
Τ. Σταθοπούλου, 11) ‘Οί άπόκληροι» τοΰ κ. Μακρή, 
12) τό «Ί'περάνω τιϋ Κόσμου τούτον» τοΰ κ. Γ. Βώ- 
κΟυ, 13) ‘Ή Πενιαγιώτισσα» τών κ. κ. Σταθοπού
λου καί Κυριακοΰ, 14) ‘ΊΙ Άγγέλω» τού κ. Μαρ- 
σέλλου καί 15) ό ‘Ξένος» τοΰ κ. Ν. Ποριώτη.

Ή επιτροπή έκρινεν ότι δέν ήδύναντο εύσυνειδή- 
τως ν' άπονείμη τό γέρος είς τι τών πρρασταθέντων 
έργων, ήδύνατο όμως νά έκλέξη τινά έξ ανιών, διά νά 
ένθαρρύνη τούς συγγραφείς των καϊ δΓ ό,τι έγραφαν, 
άέέά καί δΓ ό,τι—κυρίως δΓ αύτό—ίλπίζη ότι θά 
γράφουν είς τό μέλλον. Ούτως ένόμιοεν, όιι έπρεπεν 
έκ τών παραοταθέντων έργων νά διακοίνη τόν «Βασι- 
ληάν Άνήλιαγον» τοΰ κ. Πολέμη, τήν «Φιλάρεσκου» 
τοΰ κ. Ιωσήφ, τούς ‘Σκλάβους» τοΰ χ. Νικολοποΰλου 
και τάς < 'Αμαρτίας Γονέων» τοΰ κ. Σιαθοπούλου διό 

κα! κατένειμεν έξ ίσου, τό είς τήν Λιάθεσιν αύτής πο- 
σόν τών δισχιλίων δραχμών, ήτοι άνά 500 δραχ. εΐς 
έκαστον.

Έπιπροσθέτως τό έκ 500 δραχμών ποσόν, το προω- 
ρισμένον πρός έκτύπωσιν τοΰ τυχόν βραβευθησομένον 
έργου, έδόθη είς τόν κ. Πολέμην πρός έκτύπωσιν τοΰ 
αΒασιληά ’Ανήλιαγου», τοΰ έργου τό όποιον είναι και τό 
μέλλον νά κερδίση περισσότερον άπό τήν άνάγναισιν, 
είναι δέ μάλλον άξιου νά “δη τό φώς καί ύπό τήν μορ
φήν τοΰ βιβλίου.

¥
Συνήλθον έν τφ μεγάρω τοΰ κ. Σκουλούδη αί δύο 

έπιτροπαΐ ή διαχειριστική τοΰ Πολυτεχνείου καί ή επι
τροπή πρός ΪΛρυοιν τής Πινακοθήκης, έδιχογνώμωαν 
δέ ώς πρός τήν διάθεσιν τών χρημάτων τηΰ Άβερω- 
φείου κληροδοτήματος. Τινές έγνωμοδότησαν όπως μή 
γίνη ή πρός άνέγεροιν ίδίου κτιρίου τής Πινακοθήκης 
δαπάνη, άέέά »■« έγκαταοταθή αυτή είς τήν άνω όροφήν 
τοΰ Πολιτεχνείου' άλλ' ή πλειοψηφία άπεφάνθη υπέρ 
τής άνεγέρσεως είκοδομής. Αΰτη θά οτοιχίαη 250 000 
αιτινες πιθανόν νά φθάσουν τάς 300,000, θά ουναφθή 
δε δάνειον έξυπηρετονμενον τοκοχρεωλυτικών έκ τών 
εισοδημάτων τοΰ 'Λβερωφείου κληροδοτήματος.

*

Ή έναρξις τών συναυλιών τής έφετεινής περιόδου 
ήρξατο διά τής εκλεκτής συνεργασίας τών έν τφ Ί1δεία> 
Άθηνιον διακεκριμένων καθηγητών τοϋ τετραχόρδου 
κ.κ. Μπουοτιντούη καί Σοΰλτ£ι. Έξειέλισαν θαύμα- 
σίως τήν συνάταν είς sol ηΐϊηβΙΙΓ. τοΰ Handel, τό κον
σέρτο είς re niineur τοΰ Bach καί τήν σερενάταν τοΰ 
Sinding.

¥
Ό « Σύνδεσμος τών συντακτών 'Αθηναϊκών ’Εφη

μερίδων» μετατρέπεται είς ‘Εταιρείαν γραμμάτων^. 
Τά κυριώτερα τών μελών αύτοΰ θά παραμείναοσι, θά 
έκλεγώσι δέ οί γνωστότεροι τών λογιών, έν όλιο 50. 
Συμπληρουμένου τοΰ αριθμού τούτου, δέν θά εΐνε 
δυνατόν νά γίνη τις μέλος ή κενουμένης θέσεως. Εν
τευκτηρίου τής 'Εταιρείας ταύτης, ήτις θά διοργάνωση 
διαλέξεις κα! έορτάς, παραμένει ή αίθουσα τών Συν
τακτών.

*
ΊΙ διεύθυνσις τοΰ Ωδείου 'Αθηνών άπεφάσισε όπως 

ίδρύση έφέτος τμήμα κωμειδυϊ-λίου, πρός έξάσκησιν 
τών μαθητριόίν Πρός τοΰτο θά διδαγθή μία άπερέττα 
έκ τού Γαλλικού δραματολογίου, όπως παραοταθή κατά 
τό τέλος τοΰ σχολικού έτους. Εύκταΐον θά ήτο άν έγίνε- 
το μετάφραοις 'Ελληνική τοΰ κειμένου. Τό έπιχείρημα 
δέν εΐνε καθόλου δύσκολον.

•π
Tfj 10—12 'Οκτωβρίου έωρτάοθη ή εκατονταετηρΐς 

τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βερολίνου. Οί άντιπρόσωποι 
Πανεπιστημίων και Άκαδημιών άνήρχοντο είς 300, διη- 
ρέθηοαν δέ είς ομάδας. ΊΙ 'Ελλάς ήξιώθη ιδίας όμάδος 
καίτοι είς ήτο ό άντιπρόσωπος, ό κ. Λάμπρος, όστις 
καί ώμίλησε Γερμανιστΐ,έξαιρετικώς, τιμής ενεκεν, μετά 
τών ταχθέντων 9 άλλων ρητόρων.

¥
Διωρίοθη καθηγητής τής έλαιογραφίας έν τή σχολή 

τών Καλών Τεχνών ό κ. Γ. Ροίλός άντί τοΰ κ. Γ. 
’Ιακωβίδου, διορισθησομένου είς άλλο μάθημα. Ό διο
ρισμός είνε λίαν έπιτυχής, διότι καί άλλοτε ό κ. Ροίλός 
όις καθηγητής τής αυτής σχολής είχε διακριθή διά τήν 
καρποφόρον διδασκαλίαν.

• ¥
Έν Βερολίνω διωργανώθη έκθεοις έργων τής Γαλ

λικής τέχνης τοΰ ΙΙΓ αίώνος.
*

Είς τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν τών Βρυξελλών δέν 
υπήρξαν ικανοποιητικοί αί πωλήσεις Έπωλήθησαν 15 
έργα Βέλγων, 19 'Ολλανδών, 12 Γάλλων καί 3 άλλων 
χωρών, έπΐ 2,500 έκτεθέντων πινάκων.

*
Ό κ. Σπανδωνής είς δύο διαλέξεις έν τή αιθούση 

τών Συντακτών ώμίλησε περί τής ιστορίας τών Βενε
τών καί τής σχέσεως αύτών πρός τούς Έλληνας, ώς καί 
περί τής Βενετικής τέχνης καί ιδίως περί Τιτσιανοΰ, 
Βερονέζε καί Τιντορέτου.

νι

Έν Σμύρνη ό έκεί διαμονών ζωγράφος κ· Ίθακη 
σιος Οιωργάνωοεν έν τφ έργαστηρίω του έκθεσιν τών 
έργων του, άνερχομένων είς 25. Κρΐνονται ΰτό τών «/χω
ρίων εφημερίδων τά έργα του ώς έχοντα αίσθημα λεπτόν 
καί εύγενές καί συγχρόνως αλήθειαν. Έκ τών έκτεθέντων 
έπαινοϋνται ή‘Γραία καθαρίζουσα χόρτα», μί·» σπονδή 
παιδός—τό καλλίτερου όλων—μία άποφις τοΰ Ι'κιόζ 
τεπέ, καί τό < 'Ακρογιάλι» τής πατρίδος του Μιτυλήνης. 
Ό κ. ‘Ιθακήσιος Ιδιαιτέρως άοχολείται είς τήν τοπειο- 
γραφίαν.

»
ΊΙ διεύθυνσις τοΰ έν Λειιμίρ έκδιδομένου Παγκο

σμίου Καλλιτεχνικού -1«ίικοΟ άνέθηκεν είς τούς κ. κ 
Καραβίαν καί Χατζόπ υλον τήν συλλογήν βιογραφικών 
σημειώσεων περί ών Ελλήνων καλλιτεχνών τοΰ ΙΘ' 
καί up παρόντος αίώνος ίζοιγράφων γλυπτών, αρχιτε
κτόνων καί χαρακτών.)

¥

Ύπό έπτάδο; νέων ποιητών καί λογογράφων συνέ- 
στη « Λογοτεχνικός σύνδεσμος» τοΰ οποίου σκοπός είνε 
κατά τήν προκήρυξιυ ‘ή ένίοχυσις τής πνευματικής ζωής 
τοΰ Έθνους μέ τήν ύποστήριξιν πάσης έργασίας άυα- 
γομένης εις τό» κύκλον τοΰτον. Ό σύνδεσμος θά έπι- 
διώξη τόν σκοπόν αυτόν έν αντιδιαστολή πρός τό σήμε
ρον επικρατούν είς τά γράμματα γνωστόν καθεστώς».

'Από τό νεφελώδες καί κακοουντεταγμένον αύτό 
πρόγραμμα πολύ όλίγας έλπίδας εύδοκιμήσεως συνάγει 
ό άναγνώστης. Οί ίδρυταί, οϊιινες εΐνε καί τά μοναδικά 
μέλη τοΰ άνορθωτικοΰ (;) αύτοΰ συνδέσμου δέν θέτουν 
κανένα φραγμόν ώς πρός τήν γλώτσαν (Δόξα σοι ό θεός), 
όστις όέ έξ αύτών θά παρουσιαοθή μέ δημοσίευμα ΰπα- 
γόμενον είς τό «Γδο; τής βιομηχανικής φιλολογίας θά 
αποβάλλεται τοΰ Συνδέσμου. Γένοιτο 1

ν-
Νέον βιβλίον περί τοΰ Bops—μετά τάς προηγηθείσας 

μελέτας περί αύτοΰ τών Hnijsmans, Beraldi, Demol- 
der, Ramiro, Kahn, Lenionnier—έξεδόθη. ύπό τόΰ 
Ottokar Mascha, έν Βιέννη. Πολλά έργα τοΰ Bops 
δημοσιεύονται έν ι'/λιοχαρακτική είς τόν τόμον.

Οί ‘Ιταλοί Μελλοντισταΐ, μετά τήν Ποίησιν καί τήν 
Ζωγραφικήν, έπελήφθηααν καί τής Μουσικής. Έννο- 
οΰ;’ καί αύτήν νά τν,ν μεταβάλουν άρδην. Καί αρχηγός 
τής έπαναστάσεως άνεφάνη ό έν Ρώμη μουσουργός 
Μπαλίλλα-Πραβέλλα μέ τό ‘Μανιφέστο τών Μελλην- 
τιστών μουσουργών», ό συνθέτης τοΰ βραβευμένου 
μελοδράματος «Σίνα νΓ Βαργόουν». Έν τή έκκλήοει 
του πρός τούς νέους μουσικοΐ'ς αναφέρει ό Μπαλίλλα 
τήν όλεθρίαν έπίδρασ’ν ήν έχει έπΐ τής σημερινής 'Ιτα
λικής μουσικής παραγωγής ή ξενική έπίδραοις καί 
δουλική μίμησις τών διασημοτέρων έκ τών συνθετΰέν.

Ό κ, Μπαλίλλα κηρύττει διά τοΰτο σταυροφορίαν 
κατά τής μιμήσεως καί ύπέρ τής άναστηλώσεως τών 
ύφηλών μουσικών ιδανικών. Επειδή όμως πάντα ταΰτα 
είνε κάπως άερολογικά, δ άρχιεπαναστάτης αυτός εντο
πίζει τό ζήτημά του είς ώρισμένην ‘Ιταλικήν παραγον 
γήν καί κατακεραυνώνει πολλούς έκ τών σημερινών μου-
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σουργών, φαινόμενο; έπιεική; μόνον πρό; τον Μα- 
σκάνι.

Καί ένθουοιαζόμενο;, έφ' οτον προχωρεί, έπανίστα- 
ται κατά τών μουσικών κανόνων και δογμάτων, επιτίθε
ται κατά τών 'Ωδείων έν γένει καί τή; διδασκαλία; καί 
υψώνει τήν σημαίαν τή; απολύτου μουσική; αναρχία;.

Συμβουλεύει τον; νέου;, ο! όποιοι έχουν τό μουσικόν 
δαιμόνιον, νά λιποτακτήσουν άπό τά; Μουσικά; Σχολά; 
καί τά ‘Ωδεία καί νά θεωρήσουν τήν έλενθέραν μελέ
την ύ; τό μόνον μέσον τής μουσική; άναγεννήαεω;.

ι Πολεμήσατε—λέγει ό κ Μπαλίλλα—μετ' ευστα
θούς περιφρονήοεω; τον; άμαθεστάτυυ; καί όλεθρίω; 
άναιοθήιου; κριτικού;, καί άπελευθερώσαιε τό κοινόν 
άπό ιήν τυραννίαν τή; κριτική; των!

• Απέχετε π το; μουσικού διαγωνισμού διεξαγόμε
νου μ· κλειστά άς θυρα; καί όπου οί κριταί είνε άν
θρωποι ανίκανοι, στενοκέφαλοι καί ραμολλί!·

*
Εί; τό τελιυταΐσν Κοναέρτ-Λαμουρε τών Παρισίων 

έλαβε μέρα; ή δεσποινί; Καλογεροπούλου. Έτραγού- 
δισε μέ πολύ αί ιθηιια καίμε μεγάλην τέχνην τήν ·θεο- 
δώραν· τοΰ Χαίνδελ. τό "Inquesta lomba» τοΰ Μπε
τόβεν καί τό'DoppelgaCllger· τοΒ Σοΰμπερτ. Ή δε- 
σποινΐ; Καλογεροπούλου χάριν συντομία: γράφεται εί; 
τά προγράμματα Mello Calo.

¥
Ό Ρακίνας, μετά τρεί; αιώνα;, καθίσταται πάλιν τό 

ζήτημα τή; ήμερα;. Τήν γαλήνην τή; δόξης του ήλθε 
νά διαταράξη ό κ. Ρενε Φωσουά, ό συγγράφει·; τοΰ 
-- Μπετόβεν·, δραματικού έργου άναβιβοοθέντο; πέρυσιν 
εί; τό ·Ώδείον·.

Είς έν άπό τά φιλολογικά Σάββατα τοΰ αύτοΰ θεά - 
τρου. προτού άρχίση ή παράστασις τή; • ’ΐφιγενεία; έν 
Ανλίδι· τοΰ Ρακίνα, ό κ. Ρενε Φωσουά εί; εισαγωγικήν 
διάλεξιν έψαλε τόν αναβαλλόμενου τοΰ μεγάλου τραγικού 
τής Γαλλίας.

Τό κοινόν έθορυβήθη, ό τύπο; διεμαρτυρήθη. Παρ' 
όλα ταΰτα όμω;, όταν έπρόκειτο νά έπαναληψθή ή
• 'Ιφιγένεια·, ό κ. Ί'εΐ ‘ουά έπεχείρησε νά έπαναλάβη 
τήν έπιθετικήν διάλιξ'ι- ·υ.

Τό κοινόν και ίδίω- φοιτηταί τόν άπεδοκίμασαν. 
"Ενα; Ιατρό; ζωηρό; έ,ι,,δησε οτήν σκηνήν έξω φρενιΰν 
εναντίον τοΰ COnferencier. Τό παράδειγμά του ήκο- 
λούθησαν Χα'ι άλλοι, έπενέβη ή 'Αστυνομία, καί ώδηγή- 
θησαν περί τους είκοσι εί; τά; φύλακας.

*

Τό Ώδείον Αόττνερ ήρξατο τών ωραίων συναυλιών 
του μέ πρόγραμμα έκτάκτω; εκλεκτόν καί ελκυστικόν. 
Είχε δε τό εξαιρετικόν ή συναυλία αϋτη ότι ένεφανίοθη 
διά πρώτην φοράν ό νέο; καθηγητή; τοΰ τετραχόρδου 
κ. Ilans Schaffer. Οί κ. κ. Μπέμμερ καί Σαίφερ, 
μετά τής κ. Αόττνερ έπαιξαν τό Trio iDuillky) τοΰ 
Dvorak, ή δεσποινίς Λυμπεροπούλου έψαλλε μέ τήν 
έντονον φωνήν τη; τήν recitative καί τό air έκ τοΰ
• Κεφάλου καί Πρόκριδος·^του μπαλλέτου τοΰ Gretry 
καί τό air τή; «Lala ltonkh" τοΰ David, ό κ. Σαίφερ 
έξετέλεοε μετ' άκριβ;ία; πολλή; τό Concert εί; re 
mineur τοΰ Vieuxtemps, τήν Gartenmelodie τοΰ 
Schumann, τήν Romance τοΰ Svendsen, έκτάκτω; 
δέ τεχνικά δύο Ουγγρικούς χορού; τοΰ διδασκάλου τοΰ 
Joachim. Ό κ. Σαίφερ έκρίθη ευμενέστατα ώ; άριστα; 
εκτελεστής. Έάν υστερεί εί; τι τοΰ προκατόχου του κ. 
Σοΰλτζε, είνε τό αίσθημα καί ή γλυχύτης, διά τά όποία 
εκείνο; διακρίι εται.

¥

Ό έν Πετρουπόλει άνταποκριτή; τών ·Τάϊμ;» τη
λεγραφεί, δτι ό κόμης Τολστόϊ έξηφανίσθη τή 28 ‘Οκτω
βρίου μετά τοΰ ΐατροΰ του καί τή; κόρης του.

Ό γηραιός φιλόσοφος φεύγων άφήκε πρός τήν σύ
ζυγόν του έπιστολήν άποχαιρετιστήριον, εις τήν όποιαν 

τή; λέγει, ότι άποφαοίσα; νά περάοη τό υπόλοιπον τή; 
ζωής του έν τελείρ απομονώσει, φεύγει, τή παραγγέλ- 
λει δέ όπως μή φροντίση περί άνευρέοεώς του.

Ή ούζυγό; του δι; άπεπ· ιράθη ν' αύτοκτονήση άλλ' 
ήμποδίσθη. Ό Τολστόη άπεούρθη είς μοναοτήριον. 
Άλλά καί έκεϊθεν έδοαπέτευσε, όδεύων πρός τον Καύ
κασον ήσθένησε οοβαρώς καί έσταμάτηοε παραληρών.

»
Άπέθανεν ό μέγα; Γερμανό; δραματικό; Χάουπτμαν, 

περί οΰ θά γράψωμεν προσεχώς.

ΘΕΑΤΡΑ
Είς τό Δημοτικόν θέατρον συγκεντρώνει εκλεκτόν 

κόσμον ή 'Ιταλική όπερέττα τοΰ Λομπάρδο.
Ήρχισε με τόν · Πρίγκηπα τοΰ Πιλσεν· τήν θεαμα- 

τικωτάτην 'Αμερικανικήν όπερέιταν—τήν αντίστοιχον 
τή; Άγγλοκινεζικής · Γκέΐοσα;·—μέ τήν χαυιτωμένην 
άλλ' όχι καί πρωτότυπον μουσικήν της. Κατά τήν παρά- 
στασιν έθαυμάοθησαν αί πλουσιώταται καί άφθονώταται 
ένδυμασίαι καί ό ποικιλιότατο; σκηνικός διάκοσμος. 
Διά νά λάβη τις Ιδέαν τοΰ βε>τ·αρίου τοϋ θιάσου Λομ
πάρδο, άοχβϊ νά σημειωθή ότι διά τόν · ΙΙρϊγκηπα Πίλ- 
σεν· υπάρχουν αί άπαιτούμεναι 318 ένδυμασίαι. . 1<ά τήν 
•Όρο,ντε·· δέν άρκοΰν αί διπλάσιοι. Καπέλλα γυναικεία 
έχει τό βεστιάριου 700.

Εί; τόν · Πρίγκηπα Πιλσεν· έπαιξαν μέ πολλήν χά- 
ριν ή δεσποινίς Μαλιόνι, <5 κωμικός Οΰρμπάνο, πα
λαιός γνώριμο; τών. ’Αθηναίων, καί ή ώ; κωμική 
διακρινομένη κυρία Καλιγγάρη.

II δεσποινίς Κολυβά ένεφανίσθη ώ; πρωταγωνίστρια 
είς Τ>;» ·Εέθνμον Χήραν· ζωηρότατα χειροκρατηθιίία 
καί έπευφημηθείσα. Ή δεσποινίς Κολυβά έπαιξε μέ 
πολλήν χάριν καί τό τάλαντο:· τή; φωνή; της, άϊρόν, 
έντονον έξεδηλώθη πλούσιον καί εκφραστικόν. ‘Επίσης 
επα,ξε πολύ καλά ιί; τον ·Δοΰκα τοΰ Λουξεμβούργου · καί 
το · ‘Ονειρώδες βάλς». θά ήδύνατό τις όμω; νά παρα
τήρηση ότι αί κινήσεις, ιδίως τών χειρών, έχουν κάποιαν 
μονότονον ακαμψίαν, τών οφθαλμών αί συστροφαΐ υπερ
βολήν τινα καί οί μορφασμσί πολλή· δόσιν φιλαρεοκείας. 
Άλλ' αύτα άνάγονται εί; την ηθοποιίαν και είνε δεκτι
κά τελειοποιήσεως. Ή δεοπ. Κολυβά είς ένα τοιοΰτον 
πλήρη θίασον, οίο; ό τοΰ Λομπάρδο, εί·ρε τήν άριιόζου- 
σαν θ.·:σιν,ήν ένίσχυσαν αί δριαμβευτικαί έν Σμύρνη καί 
Κωνσταντινουπόλε. έπιτυχίαι της.

Είς τόν ·Έρωτα τών πριγκήπων· έψαλε μέ πολλήν 
τέχνην ιό; Ναταλία ή δεσποινίς Μαργαρίτα Άλμάνσι, 
ή καλλιτέρα έκ τών πέντε υψιφώνων τοΒ θιάσου, ώ; 
καί εί; τόν ·Τέττιγα καί Μύρμηκα·.

Τήν τεχνικήν διεύθυνοιν τοΰ θιάσου έχει ό καλλιτέ
χνης κ. Quiseppe Lauri, εί; τήν Ικανότητα τοΰ όι.οίου 
οφείλεται ή άπρόσκοπτο; λειτουργία τοΰ θιάσου καί ή 
άνάδειξις τών δεσποινίδων 'Αλμάνσι καί Μαλιόνι. Ό 
κ. Lauri, περατοισας τά; μουσικά; σπουδά; του εί; τό 
ΏΛε~·ν τής Ρώμης, έχει μεγάλην θεατρικήν πείραν, 
άποχωρι-ύττο; δέ προσεχώς τοΰ κ. Λομπάρδο, θα άνα- 
λάβη οΰτος τόν θίασον έξ ολοκλήρου, άπό τοΰδε δέ ενοί
κιασε ιό θέατρον Άρνιώτου διά τήν θερινήν περίοδον 
τοΰ προσεχούς έτους.

ΊΙ δεσποινίς Josefinc Fcrnafi όνομαοτή soubrelte 
κληθείσα έκ ΰιέννη: ένίσχυοε τόν θίασον.

ΊΙ Φερνάου είνε δημοφιλής εί; ιήν Βιέννην διά τήν 
έκτακτον φωνήν τη; καί τήν καλλονήν της. Παίζει εί; 
τό θέατρον «Αγ. der Wieil’-To»· προσεχή μήνα ή Φερ- 
νάου θά λάβη μέρος ώς Ροτζέτα είς τήν νέαν όμώνυ- 
μον ΰπερέτταν τοΰ Φάλκ.

ΊΙ Φερνάου, έπαιξε τόν « Πρίγκηπα τοΰ Λιξεμβούρ- 
γου·, τό · Ανοιξιάτικο αεράκι,· τήν ·Εύθυμον χήραν· 
καί τήν «Δολλαριοΰχον πριγκήπισσαν·. 'Εθαυμάσθη ή 
έξοχο: καί τεχνικωτάτη φωνή της, ή χάρι; καί υποκρι
τική δύναμις.

Συνεχίζων τάς φιλολογικά; καί καλλιτεχνικά; παρα
στάσεις ό θίασο; τού κ. Οικονόμου εί; τό · Πανελλήνιον · 
έδωσε νέα έργα: Τό μονόπρακιον δράμα τοΰ II Bahr 
• <S Κακόμοιρο; ό τρελλό;·. Τό έργον έφάνη πολύ κου
ραστικόν εί; κοινόν άσυνείθιστον εί; έργα τά όποία έχουν 
νοήματα βαθύτερα τών ελαφρών δραματίων μέ τά όποια 
τακτικά τροφοδοτείται. Είνε άπό τά έργα τά όποία 
πρέπει πρώτον >'ά άναγνωσθοΰν καί έπειτα νά ιά παρα- 
κολουθήαη τις παριστανόμενα. Ό κ. Κονιογιάνης, ώς 
έιοιμοθάνατος, έπαιξε μέ πολλήν υποκριτικήν δύναμιν, 
έξοχος δέ ό κ. Οικονόμου μέ τάς έντονοι·; μεταπτώσεις 
χαρακτηρίσα; άριστοτεχνικώ; τόν δυοκολώτατον ρόλον.

Δύο κωμιρδίαι τοΰ Ρώσοου Τοέχωφ, ή «Αρκούδα· 
καί ή · Προταοις· έπαίχθησαν μέ πολλήν γοογότητα. 
Άμφότεραι είνε κωμικά παίγνια χαριτωμένα, άβίαοτα, 
προκαλέσαντα πολλήν θυμηδίαν.

»
ΊΙ Κυβέλη περατώοαοα τάς έν Άλεξανδρείρ. παρα

στάσεις της, άπήλθεν είς Καιρόν. Ή δίς Κοτοπούλη 
περατώσασα τάς παραστάσεις τη; είς Πάτρας, άπήεθεν 
εί; Παρισιού; έπιστρέφουσα δέ θα κατενθυνθή εί; 
Κων)νούπολιν, ό κ. Φύρστ μετά τή; κ.Χίκα παριστάνουν 
είς Κάϊρον, ή Έλλ. όπερέττα εί. Σμύρνην, ό κ. Βονα- 
οέρας εις Κύπρον, ή κ. Φ. Γεωργιάδου εί; Αλεξάν
δρειαν, ή κ. Β. Στεφάνου εί; Κρήτην, τό Έλλ. μελό
δραμα επιστρέφει προσεχώς εί; Αθήνας. Προσεχώς 
άπέρχεται είς Κρήτην καί ό θίασο; τοΰ κ. Οικονόμου.

¥
Διαδίδεται ότι ό ΰπό τόν κ. Λαυράγν.τν 'Ελληνικό; 

μελοδραματικό; θίασος μετασχηματίζεται εί; θ'ασον 
κωμειδυλλίων. Λέγεται μάλιστα ότι γράφονται είδικώ; 
δι' αυτόν καί δύο όπερέτται Ελληνική; ΰποθέσεως.

¥
Εί; τό Παρισινόν θέατρον ' Άθήναιον ■ έπαίχθη διά 

πρώτην φοράν τό νίον έργον τοΰ κ. Λουδοβίκου Άρ
το;, ό ·Μικρό; θεός".

Τό έργον τοΰτο έχει γραφή κατά τό ιί)ο; τών συγ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ή Βιενναϊα υψίφωνος Ίωοηφίνβ Φ·ρν4ου

Ό θίασο; Λομπάρδο άναχωρεϊ κατά τό προιτον δε
καήμερον διά Σύρον πιθανώς καί κατόπιν δι' ‘Ιταλίαν.

Τήν 21 Χοεμβρίου ταυτοχοόνως, μέ τά; παραστά
σεις τής Ρεζάν, θά έχωμεν τοεΐ; έμφανίοεις τή; πε- 
ριψήμου Ίσπανίδο; Μαρία; Γκαλβάνυ, ήτις μετά τής 
Τετραζίνι θεωρείται ή μεγαλητέρα σοπράνα λετζέρα τοΰ 
κόσμου. Ή Γκαλβάνυ θά ·,>άλη τόν ‘Ιανουάριον είς τό 
' Μετροπολιτάν· τή; Ν. 'Μόρκη;. Προτού έλθη είς 
Αθήνας ί?ΰ δώση τέσσαρα κονσέρτα είς τό Λονδίνον 
κλασικής μουσικής, κατά τά όποία τό είσιτήριον θά τι- 
μαται 4 λίρας στερλίνας.

Τό Έλλ. μελόδραμα θά πλαισίωση τήν μεγάλην άοι- 
δόν. θά παίξουν μαζή τόν ·Μαγικόν Αυλόν· τοϋ Μό- 
ζαρτ καί τόν α Κουρέα τή; Σεβίλλη;· τοΰ Ροσσίνη. Δέν 
είνε άπίθανον νά δοθή καί μία παλαιό όπερα τοΰ Ροσ- 
σίνη επίσης, ·Ή Ίεαλιά.'α ίν Άλτζέρι· ή «Ή Τρα- 
βιάτα·.

Μετά τήν Γκαλβάνυ θά έλθη εί; Αθήνας διά τέσ
σαρα; παραστάσεις ή Γαλλίς δραματική ηθοποιό; Renee 
Parnv, τοΰ θεάτρου τή; Σάρρα; Βερτάρ. θά ι.αίξη τά 
ι.ύτά άκριβώς έργα τά όποία θά διόση καί ή Ρεζάν.

Τήν ΙΙαρνΰ θά διαδεχθή ή αλησμόνητος Τέρρεν, μέ 
τόν κωμειδυλλιακόν της θίασον.

¥
Είς τό Βασιλικόν θέατρον, έγκαινιάζουσά ιήν έφε- 

τεινήν περίοδον, θά δώση τέσσαρα; παραστάσεις ή Ρε
ζάν μετά τοΰ θιάσου της, άρχίζουσα τήν 21 Νοεμβρίου. 
Ή Ρεζάν καί πρό οκταετίας έδωσε θριαμβευτικά; πα- 
ραστάσει; έν Άθήναις.

Ή Ρεζάν θά έλθη έκ Κ)πόλεοκ καί θά άπέλθη 
κατόπιν εί; Αίγυπτον, θά παίξη έν Άθήναις τά έξη; 
έργα' 1) τήν · Κυρίαν δέν μέ μέλει' 2) τήν ·Μωράν 
παρθένον·' 3) τόν ·'Ισραήλ·, ιό ύπέροχον έργον τοΰ 
Μπερνοτάΐν καί 4) τήν «Κυρίαν μέ τάς καμελίας· ήν 
θά παίξη ήδη κατά τήν περιοδείαν της, διά πρώτην φο
ράν, διαπλάσασα τόν ρόλον τοΰτον κατά διάφορον άλως 
τρόπον τής Σάρρα; Βερνάρ.

*

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

G- L a u r ι
Ό τεχνιχός'διευΟυντής τοϋ θιάσου Λομπάρδο
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

χραφεωχ ιοΰ δεκάτου ογδόου αίώνο:. Το εργον live σύγ
χρονον. Μία αξιέραστος χήρα, ή κυρία Σατπλανζάκ, 
ήπάτα τον σύζυγόν της μ' ίνα νέον αξιωματικόν, τόν κ. 
Μοι ατού.

Όταν ό σύζυγός τη: άπέθανεν, >; χήρα άπε μάκρυνε 
τόν έροστήν, ό όποιο; μετέβη εΐ: τήν ‘Αφρικήν. Ή κυ
ρία Σατσλσνζάκ άπεφάσισε νά τηρήοη στάσιν έ'άρετον 
μέχρι τή; εποχής τοΰ γάμου τοΰ Γονζάγ, υίοΰ »οΰ άπο- 
θανόιτος συζύγου της μετά τή; ποώτη; του γυναικός.

Μετά τέσσαρα ετη ό Γονζάγ οδηγεί πρό τοΰ βωμοΰ 
τοΰ Υμεναίου τήν Πουλίναν, ή δέ κυρία Σατπλανζάκ 
καλεί ιξ ’Αμερικής τόν Μορανσΰ, ό οποίος έχει προα- 
χθή ήδη είς συνταγματάρχην.

Ή κυρία Σατπλανζάκ διά νά φαίνεται περισσότερον 
σιβαατή φοριί λευκήν περοοΰκαν, τάχιστα δσως ένθυ- 
μουμένη τό παρελθόν αυτής άφαιρεί τήν περροΰκαν καί 
άφίνει νά φανή ή ξανθή έιι κόμη της.

Έπανευρίσκει μέσα είς τό κιόσκι τοΰ κήπου τόν -Ί/ο- 
ρανον, ό όποιο; εί; τό σκύτος νομίζει, ότι όμιλεί είς τήν 
Πουλίναν, ήτις δέν είνε καθόλου πιστή είς τόν Γονζάγ, 
διότι αύτός είνε περισσότερον κυνηγός παρά σύζυγος.

Άλλ’ επέρχεται ή άποκάλυφις κα! κατόπιν σειράς 
κωμικών επεισοδίων, ή μεν Παυλίνα επιστρέφει είς τάς 
αγκόλα; τνΰ συνετιοθέντο; συζύγου της, ή δ'ε κυρία 
Σατπλανζάκ νυμφεύετε ι τόν Μονραού.

τάχιστα όιιω; ένθυ-

Ή Ίταλις υψίφωνος Cesira Maglioni

Ή δ. Gesira Maglioni, νεαρωτάτη, μορφωμένη, 
χαρίισσα, γλυκυτάτη άοιδ',ς κα! ηθοποιός δ ακεκριμένη 
ταυτοχρόνως, παίζει με φισικότητα, χωρίς υπερβολές, 
ϊχουσα πρωτοτυπίαν εί; τό παίξιμόν της.

Εις τόν « Πρίγκηπα τοϋ Πίλσεν* ανεδείχθη έφάμιλ- 
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λος τή; Γοζαλίν, ήτις πρώιη έν Αθήναις έπα'ξε τόν 
ίδιον ρόλον. Είς τήν «Εΰθυμον χήραν» ή δις Μαλιόνι, 
μάς δίδει όντως εΰθυμον τήν ζωηροτάτην χήραν, εΐ; δέ 
τό «'Ονειρώδες βάλς* αποδίδει μίαν αληθινήν Φράνσι. 
Αέν καταφεύγει είς υπερβολικός κινήσεις κα! άποιό- 
μου; φωνάς παίζουσα ρόλον, οστις είνε όντως όνει- 
ρώδης, όπως ή δ. Κολοβά ήτις κατ’ ιδίαν άντίληυιν 
παίζει μή δ'δουοα προσοχήν είς τάς ειλικρινείς συστά
σεις τών ειδικών εί; τά θεατρικά.

Ή δ. Μαλιόνι εύρίσκεται πάντοτε είς τά όρια τής 
αληθινής άποδόσεως τοΰ ρόλου της. Λ.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
1) Vincenzo Costanzi, Xante et gli Etrusclii— 

Liili, estratto da «Avsomia» anuo IV.
Ύπό τοιοΰτον τίτλον ό πολύς και διακεκριμένος 

καθηγητής τοΰ έν ΙΙίοη τής 'Ιταλίας Πανεπιστημίου 
κ. Βικέντιος Costanzi έδημοσίευσε περισπούδαστου 
μελέτην έν τφ περιοδική» « Xvsonia» έν ή δι' ειδι
κών επιχειρημάτων καί βαθεΐας γνώσεως εξετάζει τήν 
ιστορίαν καί καταγωγήν τών Έτρούσκων καί Λυδών, 
"Π μελέτη αΰτη τοΰ κ. Costanzi άναφέρεται είς τήν 

προϊστορικήν έποχήν καί εξετάζεται έν αυτή λεπτο
μερώς ή τε καταγωγή τών Έτρούσκων καί Λυδών καί 
ή τών άλλων έλληνοϊταλικών προϊστορικών λαών, ώς 
τών Ούμβρικών, τών Τυρρηνών, Πελασγών κλπ., πολ
λήν τήν σχεσιν έχόντων πρός άλ/.ηλους έπί τή βάσει 
τών νεωτέρων μελετών καί ερευνών τών τε αρχαιολό
γων καί γλωσσολόγων.

Ό κ. CostanZ· διά τής περισπούδαστου αύτοΰ με
λέτης φαίνεται δτι προέλαβε τόν κ. Beaucbond δημο- 
σιεύσαντα έν τή H e ν u e Archeologique τοΰ 
1910 όμοίαν μελέτην έν σχέσει πρός τόν έν Φαιστφ 
τής Κρήτης άνακαλυφθέντα ένεπίγραφον πήλινον δί
σκον.

2) Vincenzo Costanzi, Osservazioni sull ctno- 
grafia della Sicilia noil’ Antiguita. Estratto dal- 
la i’.ivista di Storia antica XII, i, Padova.

Έν τή μελέτη ταύτη ό διακεκριμένος ελληνιστής κ. 
Costanzi πραγματεύεται περί τής εθνογραφίας τής 
Σικελίας έξετάζων τούς έν αύτή προϊστορικούς λαούς.

Ό κ. Costanzi ένδιατρίβει πολύ είς τήν προϊστο
ρικήν έποχήν, διά βαθειών δέ καί κριτικωτάτων πα
ρατηρήσεων έπί τών μελετών του τούτων άποδεικνύει 
βοηθούμενος καί ύπό τών νεωτέρων έρευνών τήν πα

ραγωγήν τής λέξεως Σικελός, Σικελία.
Έν σελ. 471 αναφέρει τήν λέξιν “Ερυξ, έξ ής Έ- 

ρύκη πόλις. Νομίζομεν δτι αΰτη έχει σχέσιν μέ μίαν 
Θεσσαλικήν πόλιν Έρικίνην (ώς άνεγράφεται έν τή 
Λαρισσαίρ «Πρωία*, 17 'Οκτωβρίου 1910), ήν άνε- 
κάλυψεν ό κ. Άρβανιτόπουλος έν έπιγραφή έσχάτως 
άνασκάπτων έν έρειπίοις τής πόλεως Γόννοι.

Έν τέλει συγχαίροντες τόν κ. Costanzi διά τάς λαμ- 
πράς αύτοΰ, ώς ανωτέρω, μελέτας, διαχεούσας άπλετον 
φώς είς τήν προϊστορικήν περίοδον, ήτις μόλις ήδη ήρ
ξατο δι’ άνασκαφών καί μελετών νά διαφωτίζηται, 
εύχόμεθα δπως καί άλλος αύτοΰ μελέτας άγάγη είς 
φώς καί διδαχθώμεν έξ αύτών.

‘Εν Άλμυρφ124 ’Οκτωβρίου 1010.

Ν. I. Γικννόπουλοφ

❖ ·:· ·:· ·:· ❖ ··· ·:· ❖ ·:· ·:· ·:· «■:· ·:· ·:· <· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· ·:· <· ·;· <· <· ··· ····> ·>»;·NEfll ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ό ακαταπόνητο; συγγραφεύς ιστορικών μελετών 

καϊ βιογραφιίόν επιφανών αγωνιστών και λογίων τοΰ 
Γένους κ. Κ. Ζηοίου, καθηγητής, έξέδωκε δαπάναις 
τής ΦιλεκπαιδευτίκήςΈταιρείας, τόν Λ'τόμον 'Ιστο
ρία; τών Καλών τεχνών. Ό τόμος άποτελούμενος 
έκ 296 σελίδων, μετά πολλών εικόνων, έπί έκλεκτοΰ 
τυπωθεί; χάρτου,είνε άναγκαιότατον βοήθημα διά τούς 
θέλοντας να λάβωσι γνώσιν τής είς τά; ωραία; τέχνας 
έπιδόσεως, κατά τού; χρόνου; τή; άκμής της. Ό Α'. 
τόμο; περιλαμβάνει εισαγωγήν περί τοΰ Καλού, σύν
τομον άνασκόπησιν τή; Τέχνη; παρά τοϊ;’Ανατολικοί; 
λαοί;, εκτενή δέ ιστορίαν τή; άρχαίας'Ελληνική; Τέ
χνης (αρχιτεκτονικής, πλαστικής, ζωγραφικής). Δέν 
περιωρ'σθη ό πολυμαθή; άλλά καϊ ένθου; ιστορικός είς 
ξηράν όσον καϊ άκριβή άφήγησιν, άλλά καϊ καλλιεπέ
στατα καϊ κατά τρόπον ελκυστικόν εκθέτει τά πορί
σματα τής εύσυνειδήτου μελέτα; του, ιδίως εί; τό περί 
χαρακτηρισμού τή; Έλλην. Τέχνης κεφάλαιον. Ό 
διεςερχόμενο; τό σύγγραμμα τοΰ κ. Ζησίου θά άποκο- 
μ ση πολλά; καί άσφαλεϊ; γνώσεις περί τή; άρχαία; 
Έλλην. Τέχνη;. Έ» Έλλάδι δέ, ένθα ούδέν υπάρχει 
ειδικόν καλλιτεχνικόν σύγγραμμα, ή έκδοσις Ιστορία; 
τών Καλών Τεχνών πληροί αισθητόν κενόν.

¥

Ό Λόρδο; Βύρων, ύπό Μιλτ. Δασκαλάκη. Λίαν 
ένδιαφερσύσας καϊ άγνώστου; εί; τούς τόσον άλλως φα
νατικούς άναγνώστα; τών ποιημάτων τοΰ Βύρωνος σε
λίδα; έγραψεν δ καϊ έξ άλλων μελετών γνωστό; λογο
γράφος κ. Δασκαλάκη;, περιστρεφόμενα; περί τινα χαρα
κτηριστικά σημεία τή; ζωής καί τών έργων τοΰ ποιητοϋ 
έπί τή βασει νέων έν Ευρώπη πηγών. Ό κ. Δασκα
λάκη; διά νά άποκρυστα/λώση εί; ακριβείς εικόνας τήν 
ώραίαν εκείνην καϊ έμπνευσμένην ζωήν, έμελέτησεν 
ολους τούς βιογράφου; τοΰ ποιητοϋ, άπό τού Moore 
καί τού Macaulay μέχρι τοΰ Dallois καϊ Mondot, καϊ 
συγχρόνως συνεδυασε πρός τά; συλλεγείσα; πληροφο
ρία; τά έργα αύτοΰ, τά; έπιστολάς, τό ήμερολόγιόν 
του. Τό τελευταίον κεφάλαιον τή; μελέτη; άφιεροΰται 
είς παραλληλισμόν τοΰ Βύρωνος πρός τόν Σέλλεϋ, ου 
δίδει άριστον χαρακτηρισμόν. Μεταξύ τών δύο ποιη
τών υπήρξε κοινότης ίδιών καί δυστυχίος, ή αύτή ε
κούσια έξορία ήνωσεν αύτούς καϊ οί δύο έψαλαν ένθου- 
σιωδώς τήν 'Ελλάδα, άμφότεροι δέ υπήρξαν οί προγε- 
γραμμένοι τής'Αγγλική; κοινωνίας. Τό βιβλίον τοΰ 
κ. Δασκαλάκη, πρέπει νά άναγνωσθή μετ’ ιδιαιτέρας 
προσοχής, διότι περιέχει περιέργου; λεπτομέρεια; περί 
τοϋ ποιητοϋ, οστις ύπήρξε, κατά τόν Δισραέλη, «ό 
πρώτος ποιητής τοΰ αίώνος του καϊ ό ωραιότερος τών 
ανθρώπων».

*
Κατ’ άνατύπωσιν έξεδόθησαν εΐς τεύχη δύο έκ τών 

καλλίτερων έργων ποΰ διαπρεπούς λογογράφου κ. Σπυρ. 
Παγανέλη, δ «‘Αγωνιστής τοΰ 1821» λίαν έπικαί- 
ρως διά τας πολυτίμους πατριωτικός ΰποθήκας χαϊ ή 
«’Αδελφή Μάρθα» γλαφυρωτάτη άφήγησίς βαθυτά- 
του έρωτίχοϋ αισθήματος, μεστή ποιητικοί» λυρισμού.

♦
Camille Flamarion : «Ό Θεός έν τή φύσει». 

(Έν ’Αθήναις, Εκδοτικός Οίκος Γεωργ. Φέξη). Έρ
γον ποιητικόν συναμα καϊ επιστημονικόν καϊ φιλοσο
φικόν δύναται νά χαρακτηρισθή τό σύγγραμμα τοΰτο 
τοϋ αστρονόμου Φλαμαριόν, ό όποιος δι' αύτοΰ τό 
πρώτον έδείχθη απολογητής καϊ ύπέρμαχος τοΰ Θεϊ
σμού καί τής ύποστάσεως τής ψυχής. Άναλύων τάς 
επιστημονικά; περί τοΰ Σύμπαντας γνώσεις, κυρίως 
τά; άναγομένας εΐς τόν εύρύν ορίζοντα των φυσικών 
νόμων καί τής αστρονομίας, παρουσιάζει έναργώς τήν 
λογικήν καί τήν άρμονίαν τοΰ κόσμου άπό τούς πλέον

γενικούς νόμου; έω; εΐς τάς έλαχίστας λεπτομέρεια; 
τών υπάρξεων, έξαγει δέ co; αναμφισβήτητον συμπέ
ρασμα τήν ύποστασιν ’Ανώτατου Οντο;, δημιουργού 
τή; ζωή; καϊ έπόπτου τοΰ σύμπαντος. ΊΙ μετάφρασις, 
γενομένη ύπό τής κ. Α. Ζαρκου έπιμελώς, αριθμεί 
ήδη τήν δευτέραν αύτής έκδοσιν.

*
Ernest Henan: «Ό ’Αντίχριστος». Μετάφρα- 

σις Ήλ. Οίκονομοποΰλου. (Έν ’Αθήναις, Εκδοτικός 
Οίκος Γεωρ. Φέξη). Μ’ όλα; τός άντιθέτου; φιλοσο
φικά; γνώμας, ό Ι’ενάν υπήρξε καί έξακολουθεί νά είναι 
εις τών κορυφαίων τή; συγχρόνου σκέψεως, έπιστήμων 
βαθύς, φιλόσοφος γενικών αντιλήψεων, ποιητής υπέ
ροχου έξάρσεω; καί συγγραφεύς γοητευτικού κάλλους. 
Έ·< άπό τά σημαντικώτερα έργα του όμολογεϊται ό 
«’Αντίχριστος». Μέγας Άσσοριανολόγος καϊ 'Εβραϊ
στής δ Ι’ενάν έξιστορεϊ μέ τό θαυμάσιον ύφος ταυ τά 
τής παραδόσεως περί 'Αντίχριστου κατά τούς πρώτους 
μετά Χριστόν χρόνου; έπί ιή βάσει τών αύθεντικών 
κειμένων. ΊΙ φανέρωσις τής τότε κοινωνικής καί πολι
τικής καταστάσεως, ή άνάπτυξις τής χριστιανικής θρη
σκεία; καϊ όλα τά συναφή θέματα, φιλοσοφικά καί 
ιστορικά, καθορίζονται εί; τό έργον τοΰτο.

*
L. Buchner : · Ό κατ’ επιστήμην άνθρωπος». 

Μετάφρασις Λ. Φαρμακοποΰλου. (Έν ’Αθήναις, Εκ
δοτικός Οίκος Γεωρ. Φέξη). Ό διάσημο; τής Γερμα
νία; έπιστήμων Βυχνερ επιχειρών τήν συστηματο
ποίησα φιλοσοφικού συστήματ;; έπί τή βάσει τών δε
δομένων τής έπιστήμης καϊ ιδίως τή; βιολογία; συνέ
γραψε, πρό; τοΐς άλλοι;, βιβλίο·» «Ό κατ' έπιστήμην 
άνθρωπος», τοΰ όποιου ή άξια, άνεξαρτήτως δοξασιών, 
γενικώς ώμολογήθη.

Τό έργον διαιρούμενον εις τρία μέρη εξετάζει άπό 
βιολογικής κυρίως απόψεως: Πόθεν έρχόμεθα ; Ποιεί 
εΐμεθα ; ΙΙοΰ βαίνομεν ; Ή πρωτογενή; τοΰ άνθρώπου 
κατασταοι;, ή κατ’ έξέλιξιν καταγωγή του, ή σημε
ρινή φυσιολογία καϊ ή κοινωνική, ήθική καί πολιτική 
του ύπόστασις έκτιθενται μέ το αναλυτικόν πνεύμα 
καί τήν εξαιρετικήν εύρυμάθειαν τοΰ διασήμου έπι- 
στήμονος.

¥

A. Debay: «Φιλοσοφία τοΰ γάμου». Μετάφρα- 
σις Θ. Όρφανίδου. Μι βιβλίον κοίνωνικώς ώφελιμώ- 
τατον έπλουτίσθη ή «Φιλοσοφική καϊ Κοινωνιολογική 
Βιβλιοθήκη» I’. Φέξη διά τής εκδόσεως τής «Φιλο
σοφία; τοΰ γάμου», έργου άποβλέποντος εις έξυγίαν- 
σιν τών καθηκόντων τοΰ γάμου, εΐς καθοδήγησιν πρός 
παραγωγήν υγιούς και εύρωστου γένους καί εΐς ένί- 
σχυσιν τοΰ συζυγικοΰ θεσμοΰ, ό όποιος αποτελεί τήν 
βάσιν πάση; άρτια; κοινωνίας.

Ό φυσιολόγο; συγγραφεύς, τοΰ όποίου όλα τά έργα 
έσγμείωσαν καταπληκτικήν επιτυχίαν εκδόσεων έν 
Γαλλία καί πανταχοΰ τή; Ευρώπη;, πραγματεύεται 
τά τοΰ έρωτο;, τής εύτυχίας, τής συζυγικής πίστεως, 
τής ζηλοτυπίας, τοΰ διαζυγίου, τής άγαμίας άπό βιο
λογικής καϊ ηθικής άπόψεως. Ή μετάφρασις έγινεν 
έκ τής 115ης έκδόσεως.

¥
Felix le Dantek : «Ό ΆΘείσμός». (Έν Άθή- 

ναις; Εκδοτικός Οίκος Γεωρ. Φέξη). Ό τίτλος του 
φαίνεται έπαναστατικός, τό βιβλίον όμως είνε συνε
τόν, έμβριδές, μεθοδικόν, παρέχον μάλλον γνώσεις και 
διασαφήσεις τών σημερινών επιστημονικών δεδομένων, 
καϊ όχι διδάσκον θεωρίας καί ύπερασπιζόμενον δόγματα. 
Τό σύστημα τοΰ όριστικοΰ (determinismc) ήτοι ή 
φιλοσοφία- ώς συμπέρασμα τών έςηκριβωμένων έπι- 
στημονικών γνώσεων διατυποΰτα: μέ πολυμάθειαν, μέ 
ισχυρόν λογικόν ειρμόν και μέ συγγραφικήν χάριν είς 
τό έργον τοΰτο τοΰ καθηγητοΰ Νταντέκ σχετικώς μέ



τάς κοσμολογικά; χαί θρησκευτικά? θεωρίας. Χωρίς νά 
διοάσκη ,χαθαυτό τόν αθεϊσμόν, συνοψίζει τάς σχετι- 
κάς παλαιοτέιας κα< συγχρόνους θεωρίας, πολεμεϊ κυ
ρίως τήν αυθαίρετον σκέψιν εις κάθε δόγμα είτε θεϊ- 
στικόν, είτε υλιστικόν καί υποδεικνύει όρίζοντας ελεύ
θερα; σχέψεως, ύποτεταγμένης εΐς τους μαθηματικούς, 
φυσικούς, χημικούς καί βιολογικούς νόμους. “Ωστε 
ανεξαρτήτως πεποιθήσεων καί ιδεών παρέχει ούσιαστι 
κώς πλήθος γνώσεων είς κάθε άνθρωπον τής σκέψεως. 
Ή μεταφρασις επιμελημένη ύπό τοϋ λογογράφου κ. 
Άρ. Καμπάνη.

*
« ΈλληνικαΙ χώραι καί 'Ελληνικά γράμματα». 

Συγγραφεύς είναι ό καθηγητής τής Κλασικής φιλολο
γίας εις το Πανεπιστήμιον τοϋ Μπράουν κ Φράνσις 
Ι’κρήνληφ "Αλλυσ^ν. Ό συγγραφεύς δεν περιορίζεται 
εις τήν περιγραφήν τών αρχαίων μνημείων καί τών 
συγχρόνων πόλεων τής 'Ελλάδος, άλλά χα νοτομεί 
περιβάλλων τήν σύγχρονον 'Ελλάδα μέ τήν ατμόσφαι
ραν τής αρχαία:. Καί ένώ παρέχει πληροφορίας περί 
τών σιδηροδρόμων καί τών άτμοπλοίων, δι’ ών δύνα 
τα! τις νά μεταβή είς τά αρχαιολογικά σημεία τής 
’Ελλάδος, υποδεικνύει αο’ έτερου καί τά μέρη, τά 
οποία, άθικ-.α έκ τής προόδου τοϋ πολιτισμού, διατη
ρούν παρθένον τήν σταθερόν άρχαιοπρεπή φυσιογνω
μίαν των, χαί είς τά όποια «δύναται τις να μεταβή 
δοκιμάζων τήν άνετον ευχαρίστησιν τοΰ δι’ ήμιόνου 
ταξειδίου».

Τό βιβλίον αύτό άποτελεϊ τόν πρώτον τόμον. Ό 
τόμος αύτός περιγράφει κυρίως τήν ’Αττικήν, τήν 
Βοιωτίαν, τάς νήσους τοϋ Σαρωνικοϋ.

Ό συγγραφεύς άφιεροϊ ολόκληρον κεφάλ.αιον, έπι- 
γραφόμενου : «ΊΙ αρχαία ‘Ελλάς είς τάς νέας ’Αθή
νας», έπι τής έμφύτου φιλοξενίας τών ’Αθηναίων, ή 
όποια «δέν εινε Χριστιανική, άλλ' άποτελεϊ άρχαιο- 
τέραν κληρονομιάν έκ τών r./ασικών χρόνων τής ώ- 
ραίας χώρας·.

«Είς τάς ’Αθήνας ή φιλοςενία αύτη—γράφει ό συγ
γραφεύς—άποτελεϊ έν άπό τά δείγματα τής θαυμαοίας 
οιαθέσεως τοϋ 'Ελληνικού πνεύματος.

«Ή Ίονική χάρις τής νεοελληνικής φιλοξενίας, κλη- 
ρονομηθεϊσα άπό τήν εποχήν τοϋ εύγενοϋς πολιτισμού 
τοϋ 'Ομήρου, καί αντλούσα παραδείγματα άπό τό εύ- 
γενές και ευρύ πνεύμα τών άρχαίων 'Αθηναίων, όταν 
αί Άθήναι εύρίσκοντο είς τήν ακμήν των, μεταφέρει 
τόν ξένον εύκολώτερον καί άμεσώτερσν είς το αρχαίου 
'Άστυ, άπό τά αρχαϊκά ονόματα τών οδών μέ τούς 
χαρακτήρας τοϋ αλφαβήτου, τό οποίον μετεχειρίζετο 
ό Ξενοφών, εύκολώτερον ακόμη καί άπό τήν πανταχό- 
θεν έν ’Αθήναις προβαλλουσαν οπτασίαν τοΰ άθανά-ου 
βράχου τής Άχροπόλεως».

·*
Κομψόν, πολυτελές χαί πλήρες μεγάλου δι’ ήμας 

ενδιαφέροντος έξεδόθη |έσχάτως εΐς το Λονδίνον εν 
βιβλίον ύπό τόν τίτλον « 'Ο βίος έν Έλλάδι». Συγ
γραφεύς τοΰ βιβλίου αύτοΰ εινε ό κ. Ντώκκετ - Φέρρι- 
μαν. Εις τάς τριαχοσίας σαρχντα σελίδας του περιγρά- 
φεται μέ μεγάλην ακρίβειαν καί μέ πολλήν|αυμπάβειαν 
ή σύγχρονος ζωή τής Ελλάδος. Ώραίαι φωτοτυπία: 
κοσμούν τό βιβλίον καί έν γένει τό έργον αύτό άποτε
λεϊ ού μόιον πολύτ·μον έφόδιον διά τόν ξένον, τόν μέλ
λοντα νά έπισκεφθή τήν 'Ελλάδα, αλλά καί ανάγνωσμα 
πλήρες ανεξάντλητου ενδιαφέροντος διά τούς 'Έλλη
νας, λόγω τής μελέτης τής άντιλήψεως ένός ξένου 
περί ημών.

Έκ τού βιβλίου τούτου θά δώσωμεν άποσπάσματα 
τινά είς τό προσεχές φύλλον.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Επιστημονική ηχώ. 'Έτος Δ'. Τεύχος 8. Έκ 

τών περιεχομένων : Κυκλώνες.—Τί εΐνε ό Ουρανός; —

Ή διά σκαφάνδρων σπογγαλιεία.—Ή ληθαργία έν τή 
άρχαιότητι, ύπό Π. Διβάρη. —ΊΙ πλασμολογία ύπό 
Κ. Μανιακή. — Β. Ducoudray ύπό Μαρίας Άντωνο- 
πούλου κ.λ.π.

¥

Νεότης. Δρ. 25. Έκδίδεται κατά Σάββατον έν 
Σμύρνη. Έκ τών περιεχομένων : Τό νησί τής Ούρα- 
νίτσας, διήγημα Άλ. Παπαδιαμάντη. — ’Από τό Εύαγ- 
γελιον τής κοινωνίας, ύπό Πλ. Δοακούλη.—Ή Φιλο
λογική μα; ζωή, ύπό Θ. Έξάρχου. — ΊΙ Μαρκησία 
Πομπαρούδ κλπ.

*
Γ> r a c e i η. Τεΰχος 6. 'Ελληνικόν περιοδικόν Γαλ

λιστί έκδι'όόμενον έν ΙΙαριτίοις, ύπό τήν φιλολογικήν 
έπίβλεψιν τής κυρίας ’Ιουλιέττα; Άδνμ. Δημοσιεύον
ται μελέται περί τοΰ Γ. Ζαλοχώστα ύπό τής κ. 
Άδάμ, περί τής πρώτης εκκλησίας τών ’Αθηνών ύπό 
τοϋ ’Ακαδημαϊκού Γκεμπάρ, ποίημα ή «Άτθΐς» τοΰ 
κ. ’Ιουλίου Μπουα καί μεταφράσεις έργων τών κ. κ. 
Έφταχίώτου καί Καρχαβίτσα.

¥
Έμπόριον. “Ετος Γ'. Άριθ. 3 — 4. Χρονογραφική 

Κλεψύδρα ύπό Άγγ. Σούλνι.— ΊΙ Τέχνη τοΰ άγο- 
ράζειν ύπό I. Β. — ΙΙτώχευσις καί Χρεωκοπία.—Αί 
Τράπεζαι από τή; ΙΑ', μέχρι τής ΙΖ'. έκατονταετη- 
ρίδος ύπό ’Αν. Σπουργίτη.—Αί Συνεργατικά: Εται
ρεία: ύπό Άρ. Θεοδωρίδου. — Α: έκ τής διαφημίσεως 
ιυφέλεια: ύπό II. Κ. Άναγνωστοπούλου. — Σχολή συμ
περιφοράς έπαγγελματιών κα'. ύπαλλήλων. — Τό 'Ελ
ληνορωμαϊκόν Έμπόριον έπΐ τής ακμής καί παρακ
μή; τής Κώμης ύπό Γ. Παπανορέου.—ΊΙ Σερβία ύπό 
Στ. Θεοχάρη.— Περί τών ελληνικών εμπορικών σχο
λών έν σχέσει πρός τό νέον σύστημα τού έμπορεύεσθαι 
ύπό Σ. Κατακουζηνοΰ.— Πρώτον συνέδριου τιΰν Λο
γιστικών ’Επιστημών ύπό Κ. Παναγιωτοπούλου.

¥
Μηνιαία Εικονογραφημένη Άτλαντίς. Σεπτέμ

βριος 1910. Έκδίδεται έν Νέα Ύόρκη. Ή ζωή ένός 
μηνάς. — Άπό τά Αρχιπελάγη τοΰ Ειρηνικού.—Πώς 
θά έβλεπον τήν Γήν οί Σιληνϊται.— Ό ‘Ελληνικός 
Ναύσταθμος.—Ό θαυμάσιος άσύρματος καί τά κα- 
τορθώματά του. — ΊΙ Βασίλισσα τής ’Ιωνίας.—Άπό 
τήν Ζωήν τών Θαλασσινών.—Τά νέα άθύρματα 
τής Ειρήνης.—'Όσα φέρει είς φώς ή ’Αρχαιολογική 
Σκαπάνη.—Το Αμερικανικόν Θέατρον. — Αστερίσκοι. 
—Άπό όσα γράβουν οί άλλοι. — Άθήναι ίοστέφανοι.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ:
Ένδιαφέρουσαν ιστορικήν εργασίαν έπεράτωσε δ κ. 

Δ. Γρ. Καμπούρογλους, πλήρη καί έχτενεστάτην μελέ
την έπΐ τοϋ βίου καί τής δράσέως τού Παλαιών Πα- 
τρών Γερμανού, γεννηθέντος τώ 1871 καϊ άποθανόντος 
τώ 1826.

'Ό,τι έχει τό έξαιρετιχώς ένδιαφέρον ή μελέτη αΰτν, 
πλήν τή; τελείας έξα-.ριβώσιως παντός άμφισβητου- 
μένου, εινε τά τής διαμονή; του έν Ίταλιφ άπό τοΰ 
τέλου; τοΰ έτους 1822 μέχρι τών μέσων τοΰ 1824 δτε 
άπεστάλη μέν ώς Ίνέτης παρά τώ Πάπα, άλλά συγ
χρόνως ήλθε μετά τοΰ Καποδιστρίου μέν είς συνεννόη- 
σιν περί εύρέσεως καταλλήλου Βασιλέως, μετ’ άλλων 
οέ όμογενών περί συνομολογησεως έξωτερικού δανείου. 
Ταΰτα τό πρώτον ήδη θά γνωσθούν έπΐ τή βάσει ανεκ
δότων πηγών, έξ ών πρός τοίς άλλοις έρχονται είς φώς 
καί ένδιαφέρουσαι πληροφορία! περί τών τότε έν τή 
ξένη Ελληνικών Κοινοτήτων καί τών δρώντων έν τή 
ξένη Ελλήνων.

¥
ΊΙ δεσποινίς Ελένη Σβορώνου αγγέλλει τήν έκδο- 

σιν χαί έφέτος τοΰ «Μικρασιατικού Ημερολογίου» 
της, διά τό όποιον έξησφάλισεν έχλεκτήν, ώς πάντοτε, 
συνεργασίαν.

Έν ’Αθήναις έκ τοϋ Τυπογραφείου «Κράτους» Θάνου Τζαβέλλα Όδός Άριστείδου 1.


