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“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ,,ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΚΑΛΑΙΤΕΧΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ
ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ

Διευθυντής Δ. I. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Οδός Χαριλάου Τρικούπη 22α 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ετήσια προπληρωτέα Δρ. 12 

'Εξάμηνος δρ. 6.
'Έκαστον τενχος μία δραχμή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ή καλλιτεχνική Έκθεσις τής Ρώμης, ύπό Κ. Και- 
ροφύλα.

Ή τέχνη, διάλεξις Paul Swan (Συνέχεια). 
Λειτουργικά δράματα.
Είς τό ξενοδοχεΐον, διήγημα J. Τοέχοφ, (Μετάφρααις 

Άγ. Κοννοταντινίδου).
Ζωγραφική, ύπό Παύλου Νιρβάνα.
Φυσιογνωμίαι τον ΙΗ'. αίώνος, ύπό Arsene 

Η Ο u s s a y c. (Μετάφρααις Α. Δουζίνα).
Μικροί άλήθειαι, ύπό Άλ. Γκινόυ.
Ποικίλη Σελίς.
Μουσική καί θέατρον,ύπό Alice de I,epiterry. 
Γράμματα και τέχναι.
Θέατρα. 
Νηπιακά ιδρύματα. 
Διαγωνισμός ζωγραφικής.

ΕΙΚΟΝΕΣ

Σπουδή, ύπό Λ'. Γνζη.
Περίπτερον τής Τοσκάνης. (Έκθεσις Ρώμης). 
Περίπτερον Marche (Έκθεσις 'Ρώμης). 
Ό τυφλός, ύπό A. Aublet.
Γυ.νή καθημένη, ύπό Κ. Αημητριάδου.
Ό άνήρ, ύπό Κ. Αημητριάδου.
Ό σκεπτικιστής, ύπό Κ. Αημητριάδου.
Τά νήπια τοΰ νηπιαγωγείου Πειραιώς εργαζόμενα. 
Τά νήπια τοϋ νηπιαγωγείου ’Αθηνών παίζοντα. 
Μαθήτριαι Διδασκαλείου εργαζόμενοι.
Μαθήτριαι τής Γυμναστικής σχολής άσκούμεναι. 
Κική Γιαννοπούλου.
Σπουδαί Κικής Γιαννοπούλου (εικόνες τρεις). 
Mlle Dy for.
Μ. Olyvas.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΕΞΗ
Είς τήν Βιβλιοθήκην Φέξη τών Άρχαίων Ελλήνων 

Συγγραφέων έξεδόθησαν τά κάτωθι έργα :
Εύριπίδου ‘Κύκλωψ.ζ Ή μόνη σωζομένη κωμωδίρ 

τοΰ μεγάλου τής άρχαιότητος τραγικοΰ είναι ό ‘Κύ- 
κλωψ., έργον εννοείται παντελώς διάφορον τών κω
μωδιών τοΰ Άρίστοφάνους καϊ τών άλλων κωμικών.

Ύπόθεσις τοΰ έργου είναι τό γνωστοί· έπεισόδιον 
τοΰ Όδυσσέως. Ό Όδυσσεϋς ριφθεϊς ύπό τής τρικυ
μίας είς τάς άκτάς τής Σικελίας καϊ πρό τοΰ σπηλαίου 

τοΰ κύκλωπος Πολυφήμου καϊ κινδυνεύσας νά φαγωθή 
μετά τών συντρόφων του ύπ’ αύτοΰ, κατορθώνει νάτόν 
μεθΰση καϊ νά τόν τυφλώση, σωζόμενος τοιουτοτρό
πως. Τό έργον είνε πλήρες κωμικών έπεισοδίων.

*
‘Ειδύλλια. Θεόκριτου. Ό πλησιέστερος καϊ γνω- 

ριμιότερος εις ημάς άρχαΐος ποιητής, τοϋ όποιου τό 
έργον έχει μεγάλας ομοιότητας μέ τήν δημοτικήν μας 
ποίησιν, είνε ό Θεόκριτος. Τά «Ειδύλλιά, του, βουκο
λικά καϊ άλλα, διαπνεόμενα άπό ζωήν, δροσερότητα 
καϊ χάριν, βασίζονται κυρίως εις τήν άφελή έκείνην 
αϊσθησιν καϊ άγάπην τής φύσεως, τήν χαρακτηριστικήν 
τών δημοτικών τραγουδιών μας. Καϊ δι’ αύτό τόν Θε
όκριτον, τον υμνητήν τοΰ έρωτος καϊ τής φύσεως, 
δίδοντα τόσφ ζωντανήν εικόνα τοΰ αρχαίου βίου, τόν 
αίσθανόμεθα έν τούτοις ώς σύγχρονόν μας, ζωηρότατα 
καϊ άμεσιότατα. Ή μετάφρασίς του έγένετο αριστοτε
χνική, άβίαστος, πιστή, ύπό τοΰ ποιητοΰ κ. ΙΙολέμη 
εϊς στίχον κομψόν και μελωδικ ώτατον.

*
Sohopenhauer ‘Συγγραφείς και ϋφρς.,Ό μέγας 

νεώτερος τής Γερμανίας φιλόσοφος, ό βαθύς καϊ πρω
τότυπος, υπερέχει συνάμα καί είς κομψότητα ύφους. 
Είς τήν σειράν δέ τών έργων του, τών ύπό τόν τίτλον 
«Πάρεργα καί Παραλειπόμενα», περιέλαβε τό ύπό τόν 
άνω τίτλον σύγγραμμα, είς δ μέ διαύγειαν φιλοσόφου 
καϊ πείραν μεγάλου καλλιτέχνου ορίζει τούς κανόνας 
τοΰ καλοΰ ύφους, τούς τρόπους τής διατυπώσεως τών 
ιδεών καί έν γένει τής συγγραφής, επιτίθεται δέ δρι- 
μύτατα έναντίον τών διαστροφέων τής γλώσσης καί 
τών κενολόγων καλλιτεχνών. Ή μετάφρααις επιτυχής 
ύπό τής κ. Λίκ. Ζάρκου.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ
Δ0Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΤΛΛΙΔΟΤ

'Υπό τήν 'Υψηλήν προστασίαν τής Α. Μ. 
τής Βασιλίσσης.

Τό οίκημα, έν ω τό Πρότυπον Παρθεναγωγείου, εύρυ- 
χωρότατον, ευήλιοι’, ευάερου.

Δεκτοί έυ αύτφ μαθήτριαι έοωτερικαί, ήμιτρόφιμοι 
καί εξωτερικοί.

Μέριμνα μητρική εκ μέρους τής Διευθύνσεως περί 
τής υγείας τών μαθητριών. Τροφή καθαρά καί υγιεινή. 
Περίπατος καθ’ έκάστην. Έκδρομαί, λουτρά.

’Αγωγή θρησκευτική καί εθνική προετοιμάζουοαρ χη- 
στάς οικοδέσποινας, ευσεβείς μητέρας καί άγνάς πα- 
τριώτιδας.

Καθηγητα! οί άριοτοι τών έν Άθήναις. Ξέναι γλώοοαι: 
Γαλλική, Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική. Αί διδάσκουσα^ 
τάς δύο πρώτος έκ τών ανωτέρω γλωσσών παραμένουοι 
διαρκώς έντός τοΰ ’Εκπαιδευτηρίου.

Διδάσκονται προσέτι ΰπό ειδικών διδασκάλων καί >/ 
κοπτική, ραπτική, οιδηρωτική, μαγειρική, άνθοποιΐα καί 
πιλοποιία, πυρογραφική, ζωγραφική, μουσική, χορός, γυ
μναστική, τό μάθημα τής καλής συμπεριφοράς καί ή ’Ε
θνική Κατήχηοις.

Δίδακτρα τά αυτά, ώς πάντοτε, μετά τών άλλων έυ Ά
θήναις Ιδιωτικών ’Εκπαιδευτηρίων.



Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
ΜΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗ ΕΚΘΕΣΙΣ s—

—= Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΑΜΦΙΒΟΛϋΣ ή μό7η πόλις 
τοϋ κόσμου, ήτις δέν θά ήτο κα
τάλληλος διά μίαν διεθνή έκθε- 
σιν θά ήτο ή Ρώμη - εννοώ διά 
μίαν έκθεσιν δπου τά διάφορα 
Κράτη θά διηγωνίζοντο δπως 
παρουσιάσουν μηχανήματα,κο
λοσσούς σιδηροδρόμων, τηλε
βόλων, προϊόντων και ούτω κα
θεξής.

Ή Ρώμη λοιπόν διά μίαν τοιαύτην έκθεσιν είνε 
ακατάλληλος. Διότι μία πόλις δικαίως έπωνομα- 
σθεΐσα Αΐωνία, μία πόλις ζωντανεύουσα αιώνας 
άπειρους τεχνών μία πόλις τριπλού πολιτισμού, 
Αρχαίου Ρωμαϊκού. Παπικού καί συγχρόνου πο
λιτισμού. μία πόλις ήτις σιμά εις τό Κολοσσα'ιον 
και τό Φρούριον τού Άρχαγγέλλου έχει νά πα
ρουσίαση τόν "Αγιον Πέτρον. τήν Καπέλα Σιστίνα 
τού Μιχαήλ ’Αγγέλου καί τά αριστουργήματα 
τού Ραφαήλου, μία τοιαύτη πόλις δέν ήδύνατο νά 
παρουσίαση μίαν διεθνή εμπορικήν καί βιομηχα
νικήν έκθεσιν.

Τό θέαμα θά ήτο αληθώς άπαίσιον, άντιαισθη- 
τικόν. Καί ευτυχώς κάνεις δέν έσυλλογίσθη μίαν 
τοιαύτην έκθεσιν εις τήν Ρώμην. Τήν άφήκαν διά 
τό εμπορικόν καί βιομηχανικόν Τουρϊνον,τό άκοίον 
όμολογουμένως παρουσίασε μίαν διεθνή βιομηχα
νικήν έκθεσιν πρώτης τάξεως.

Οί άναλαβόντες τήν πρωτοβουλίαν τού έν Ρώμη 
εορτασμού τής πεντηκονταετήρίδος τής άνακη- 
ρύξεως αύτής ώς πρωτευούσης, συνέλαβον εν α
ληθώς μεγαλουργόν σχέδιον έκθέσεως, μιας έκ
θέσεως πρωτοτύπου, πρωτοφανούς καί χαρακτη
ριστικής.

Καί διήρεσαν αύτήν εις τέσσαρα κεχωρισμένα 
μέν άπ άλλήλων. άλλά φυσικώς καί λογικώς 
ένούμενα μεταξύ των, μέρη. Τέσσαρα μέρη άπο- 
τελοΟντα έν σύνολον καλλιτεχνικής έκθέσεως, 
οϊαν μόνη ή Αΐωνία πόλις θά ήδύνατο νά παρου- 
σιάση είς τόν κόσμον.

Καί είνε εκθεσις ’Αρχαιολογική, Μεσαιωνική, 
Σύγχρονος καλλιτεχνική καί έθνογραφική.

ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ

Ή πρώτη έχει άνταξίαν καί ύπέροχον έδραν, 
τάς θέρμας τοΰ Διοκλητιανού, καταλλήλως άνα- 
καινισθείσας. Έκεϊ μέσα είνε τάχα άνάγκη νά 
σάς τό είπωκυριαρχεί καί θριαμβεύει τό Ελ
ληνικόν καλλιτεχνικόν τμήμα.

Μία συλλογή υπέροχων Αρχαίων Ελληνικών 
Αριστουργημάτων δεικνύει είς τόν κόσμον τών έ- 
πισκεπτών τήν δόξαν τής άρχαίας Ελλάδος. 'Η 
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Πύλη τών Δεόντων τών Μυκηνών έχει Απέναντι 
της τόν Ερμή·/ τού Πραξιτέλους. Σιμά είς τά 
θαυμάσια άνάγλυφα τού Κεραμεικοΰ εύρίσκονται 
αί ύπέροχοι Κόραι τής Άκροπόλεως, ή Άθηνά 
τοΰ Βαρβακείου, τά άνάγλυφα τοΰ ϊίοσειδώνος, 
8σα I1*’.?'·Ρήκεν * ληστής Έλγϊνος κα’. τόσα 
άλλα Ελληνικά άριστουργήματα γύψινα προ
πλάσματα, έπιμελώς καί έπιδεξίως συναρμολογη- 
θέντα ύπό τού κ. Καββαδία.

Αί Ηέρμαι τού Διοκλητιανού περιέχουν καί 
άλλα έργα, πλήν τών Ελληνικών τοιούτων. Πε
ριλαμβάνουν δλα τά άνά τόν κόσμον διεσπαρμένα 
μαρμάρινα έργα, έπιγραφάς καί μνημεία,τά ένθυ- 
μίζοντα καί διαιωνίζοντατούς πολεμικούς θριάμ
βους καί τάς κατακτήσεις τών Ρωμαίων Αύτο- 
κρατόρων.

Ήτο άληθώς εμπνευσμένη ή ιδέα δπως κατά 
τάς έθνικάς έφετεινάς έορτάς συγκεντρώσουν είς 
την Ρώμην δλα τά πανταχοΰ τού κόσμου λείψανα 
τά ένθυμίζοντα δτι μίαν φοράν ή Ρώμη τών Και- 
σάρων ύπήρξε κοσμοκράτειρα καί δτι ούδέν μέ
ρος τοΰ τότε γνωστού κόσμου διέφυγε τήν κυ
ριαρχίαν τής Ρώμης.

Είνε άληθώς εύτυχεϊς οί λαοί οί όποιοι έρχον
ται νά δείξουν παρόν, έντιμον, πολιτισμένον καί 
παρ όλων σεβαστόν, δικαιούνται νά στρέψουν τό 
βλέμμα πρός τό παρελθόν καί νά καυχώνται διά 
προγονικούς θριάμβους, οΐτινες κατ’ ούδέν μειώ
νουν τό σημερινόν μεγαλεϊόν των, άλλ' άπεναν- 
τίας Αποτελούν μίαν άλυσσον μεταξύ θριαμβευτι
κού παρελθόντος καί εύγενοΰς παρόντος. Εις τήν 
θέσιν δέ αύτήν ακριβώς εύρίσκεται ή ’Ιταλία.

ΕΙΣ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΟΤ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Δευτέρα κατά χρονολογικήν σειράν έρχεται ή 
έκθεσις ή συγκεντρωθεϊσα εις τό Αριστούργημα 
έκείνο τό όποίον κτισθέν ώς τάφος τοΰ Άδριανού 
μετεβλήθη κατόπιν εις Παπικόν φρούριον έπω- 
νομασθέν Castel Sant’Angelo.

Άπό τών στηλών τούτων έδημοσίευσα άλλοτε 
περιγραφήν τού μνημείου τούτου. Σήμερον θά έ- 
πεθύμουν νά σάς δώσω περιγραφήν τής έν αύτώ 
συγκροτηθείσης έκθέσεως. Άλλά μοΰ εϊνε Αδύ
νατον.

Διότι πρός τόν σκοπόν τούτον δέν θά ήρκει έν 
ολόκληρον τεύχος τοΰ περιοδικού τούτου. Καί 
άπό μακράν βλέπω τόν φίλτατον κ. Καλογερό- 
πουλον συνοφρυούμενον πρό μιας τοιαύτης Απει
λής καταλήψεως δλοκλήρου τού τεύχους—Απει
λής ήτις, εύτυχώς διά τήν ύπομονήν τών Ανα
γνωστών μας, δέν θά πραγματοποιηθή.

Ηά αρκεσθώμεν λοιπόν νά εϊπωμεν δτι έν τώ 

φρουρίω τού Αρχαγγέλου συνεκεντρώθησαν δλα 
τά μνημεία τής μεσαιωνικής Ρώμης, μία πλήρης 
καί ζωντανή άπεικόνισις τής ζωής τών μυστυριω- 
δών καί ρωμαντικών έκείνων χρόνων τού ίπποτι- 
σμοΰ, καθ’ ούς ή Ρώμη έπαιζε μέγιστο·/ ρόλον.

Ηά εύρετε έκεϊ μέσα, έπί παραδείγματι, πανο- 
,μοιότυπον τήν αίθουσαν τών Παπών, καθώς ήτο 
εις τόν χρόνον τού Πάπα Βοργία δστις είχε με- 
ταβάλη τό Φρούριον τού Αρχαγγέλου είς πολε
μικόν προμαχώνα του καί τόπον τών κτηνωδών 
οργίων καί Ασέμνων ερώτων του.

Ηά εύρετε έκεϊ μέσα μίαν πιστοτάτην άπεικό- 
νισιν μεσαιωνικού ’Ρωμαϊκού φαρμακείου. Τά 
Αρχαία βάζα, τά παλαιά εκείνα άλλά χαρακτη
ριστικά άρμάρια,έν κρανίον έπάνω είς τό τραπέζι 
τού πωλητού τών φαρμάκων, μερικαΐ περίεργοι 
έπιγραφαΐ καί μερικαΐ άκόμη περιεργότεραι λυ
χνία·., δίδουν πιστήν έντύπωσιν ένός Μεσαιωνικού 
φαρμακείου.

Ηά εύρετε επιτέλους έκεϊ μέσα μύρια άλλα 
πράγματα ζωντανεύοντα τήν Μεσαιωνικήν ζωήν 
τής 'Ρώμης. Καί σημειωτέο·/ δτι δλα τά συγκεν- 
τρωθέντα έκεϊ μέσα κειμήλια δέν είνε Απομιμή
σεις άλλ’ Αληθινά, ληφθέντα άπό μουσεία. Αρι
στοκρατικά μέγαρα, βιβλιοθήκας κ.λπ.

Η ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ

Άπό τό φρούριον τοϋ Αρχαγγέλου ολίγον 
απέχει ή Piazza d’ Armi δπου ίδρυσαν τήν 
’Εθνογραφικήν έκθεσιν, άληθώς μοναδικήν, πρω
τότυπον καί έμπνευσμένην.

Άποτελεϊται άπό δύο μέρη άλληλένδετα τά 
περίπτερα τών διαφόρων 'Ιταλικών έπαρχιών 
καί τήν έθνογραφικήν καθαρώς έκθεσιν.

Τά περίπτερα είνε άληθώς θαυμάσια καί θά 
έχρειάζοντο έκτενή περιγραφήν, πράγμα Αδύνα
τον διά τάς στήλας περιοδικού. Περί τής καλλι
τεχνικότατος αύτών δύνανται νά κρίνουν οί άνα- 
γνώσται μας βλέποντες τάς εικόνας δύο έξ αύτών 
τό περίπτερον τής Τοσκάνης, τό Φλωρεντινόν 
δηλαδή, μέ τάς ωραίας γραμμάς του, καί τό πε
ρίπτερον τού Marche, δηλαδή τής έπαρχίας τού 
Ancona, τοΰ Aserti καί τού Urbino (πατρίδος 
τοΰ Ραφαήλου)’ τό τελευταίο·/ αύτό θεωρείται 
ώς έκ τών τελειοτέρων καί άρμονικωτέρων περι
πτέρων.

"Επειτα έρχεται ή καθαρώς έθνογραφική έκθε- 
σις, σκοπούσα τήν άπεικόνισιν τής ζωής τών 
διαφόρων ’Ιταλικών έπαρχιών. Τό τμήμα τούτο 
είνε το παραστατικώτερον καί διασκεδαστικώ- 
τερον.

Έκεϊ βλέπετε μίαν γωνίαν τής Santa Lucia 
μέ τούς Ναπολιτάνους πωλητάς, μέ τήν Ναπολι- 
τάνικην ταραντέλλαν. Παρέκει μία θαυμασία ά- 
ναπαράστασις ένός «καναλιού» σάς μεταφέρει εις 
τήν ώραίαν Βενετίαν. Καί ή γόνδολα είνε έτοιμη 
δπως σάς κάμη ένα γΰρον ύπενθυμίζουσα—άμυ- 
δρότατα καί γλισχρότατα έννοεϊται—τήν ελκυ
στικήν Βενετίαν.

Έπίσης ένδιαφέροντα είνε τά χωριάτικα έργο- 
στάσια τής Σαρδηνίας, τά έργοστάσια δαντελών 
τής Βενετίας, τής πορσελάνης τής γνωστής ύπό 
τό δνομα Majolica καί τόσα άλλα πράγματα

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

πού καθιστώσιν επαγωγόν καί εύχάριστον τήν 
έπίσκεψιν τών χιλιάδων ’Ιταλών, πού πλημυρί- 
ζουσι τήν ώραίαν αύτήν έκθεσιν.

Al ΟΡΑΙΑΙ ΤΕΧΝΑΙ

Καί έρχόμεθα είς τό τελευταίο·/ τμήμα τής 
έκθέσεως, τμήμα τό όποίον όμολογουμένως έπέ- 
τυχεν ύπέρ πάσαν προσδοκίαν. Είς τήν κοιλάδα 
τού Πάπα Ιουλίου, όνομασθείσαν ούτω διότι έκεϊ 
ό Πάπας 'Ιούλιος 1” έκτισε τήν περίφημον έπαυ- 
λίν του, άνηγέρθησαν ώς διά μαγικής ράβδου 
ένδεκα θαυμάσια περίπτερα εις τό κέντρον τοΰ 
μεγάρου τής Ιταλικής καλλιτεχνικής έκθέσεως.

Τά περίπτερα άνήκοντα εις τήν Γαλλίαν, 
Αγγλίαν. Γερμανίαν. Ρωσσίαν. Σερβίαν. Ισπα
νίαν. Αμερικήν. Βέλγιον, Ιαπωνίαν, Ουγγαρίαν 
καί Αύστρίαν είνε πρόχειρα καί μετά τό τέλος 
τής έκθέσεως θά καταδαφισθούν. Άλλά τό ’Ιτα
λικόν μέγαρο·/ Ηά παραμείνη, διότι είνε μόνιμον, 
κατεσκευασμένον άπό όλόλευκον μάρμαρον. ’Εκεί 
μέσα έχει στεγασθή καί ή σύγχρονος Ελληνική 
καλλιτεχνία. Άλλά περί αύτοΰ θά όμιλήσωμεν 
είς τό τέλος pour la bonne bouche.

Άπό δλα ώραιότερον καί πλουσιώτερον άναμ- 
φισβητήτως είνε τό Αγγλικόν περίπτερον. Οί 
Αγέρωχοι Βρεττανοί θέλοντες νά δείξουν οτι καί 
είς τάς τέχνας δέν ύστερου·/, συνεκέντρωσαν είς 
πελώριον περίπτερον δλα τά Αγγλικά άριστουρ
γήματα τού παρελθόντος αϊώνος. Περιέχει 13 
αίθούσας. Τό μάλλον ένδιαφέρον τμήμα είνε 
τών προραφαηλιστών μέ τόν Δάντε Ροσσέτι, τού 
όποιου έχουν έκεϊ επτά άριστουργήματα. Τό Γερ
μανικόν περίπτερον άληθώς δέν περιέχει τίποτε 
τό έκτακτον. Τό αύτό μπορεί κανείς νά εϊπη διά 
τό Αύστριακόν καί Βελγικόν. Έργα μέτρια.

Τό Γαλλικόν καί Ρωσσικόν καλλίτερα άπό τά 
τρία Ανωτέρω, μέ έργα τοϋ Rodin, τού Roll, τού 
Καρόλου Durand, τού Latouche έν τώ Γαλ
λικό» καί μέ έργα τού Riepin, τού Serow, τού 
Betsky, τοΰ Livine καί τού περιφήμου Mako
wski έν τφ Ρωσσικώ.

Τό Αμερικανικόν δέν παρουσιάζει έργα μιας 
ιδίας σχολής άλλως τε είνε γνωστόν δτι Αμερι
κανική σχολή τέχνης δέν ύφίσταται.

Τό Ουγγρικόν παρουσιάζει ώραιότατα καί πο
λύτιμα έργα νεαρών ζωγράφων, ώς τοΰ Μυνκάνζη 
καί άλλων παγκοσμίου φήμης- Τό 'Ισπανικόν τί
ποτε τό ένδιαφέρον.

Ή άποκάλυψις τής καλλιτεχνικής έκθέσεως 
είνε τό 'Ισπανικόν καϊ τό Σερβικόν περίπτερον.

Είνε ή πρώτη φορά κατά τήν όποιαν ή Ισπα
νία συμμετέχει εύρωπαϊκής καλλιτεχνικής έκθέ
σεως. Καί όμολογουμένως παρουσιάζει έν σύνο
λον έργων ένδιαφέρον καί Αποκαλυπτικόν.

Άλλά τίς θά έπίστευεν δτι ή Σερβία θά είχε τό 
κουράγιο νά παρουσιάση ώραιότατον περίπτερον 
καί—δπερ σπουδαιότερον—ώραιότατα έργα έν 
αύτώ ; Λοιπόν μάθετε δτι ή Σερβία ώραϊον πε
ρίπτερον έχει καί έργα γλυπτικής θαυμασθέντα 
παρ’ Απάντων. Είνε τό γλυπτικόν έργον τού 
Μέστροβιτς περί τοΰ οποίου θά άφιερώσωμεν προ
σεχώς έν ιδιαίτερον άρθρον έν τή «Πινακοθήκη».

Καί τελειώνομε·/ μέ τήν Έλληνικήν Καλλιτε-
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Άπό τήν “Εκθεσιν τής Ρώμης Τό περίπτερον της Τοσκάνης

χνικήν αίθουσαν. Διά νά εϊμεθα ειλικρινείς, πρό
κειται περί ήμισείας αιθούσης έν τώ Κεντρικώ 
μεγάρω τής Ιταλικής έκθέσεως.

Ή μόνη φράσις ήτις Οά έδιδε εικόνα τοΰ μι- 
κροσκοπικοϋ μας τμήματος είνε: Καλλίτερα νά 
μή συμμετείχομεν εΐς τόν διεθνή αύτόν καλλιτε
χνικόν άγώνα». ΊΙ αίθουσα μας συνορεύει μέ τήν 
Βουλγαρικήν. Κα’ πρέπει νά ομολογήσω, χωρίς 
νά σας κακοφανή, δτι ή Βουλγαρική έχει δύο-τρία 
έργα πολύ καλά. Ένώ ή Έλληνική.'..δυστυχώς 
είνε κατώτερα έκείνης. ή όποία ήδύνατο νά είνε.

Τις πταίει: Ημείς αιωνίως συνειθίζομεν νά 
ζητώμεν εύθύνας.,.κατόπιν εορτής. Δέν Οά ακο
λουθήσω δμως έχο> τό σύστημα αύτό. θά άφήσω 
τάς εύθύνας καί δέν Οά κεραυνοβολήσω τούς εύθυ- 
νομένους.

Άρκοΰμαι μόνον έπαναλαμβάνων δτι τό Ελλη
νικόν σύγχρονον καλλιτεχνικόν τμήμα θά ήδύ
νατο νά είνε πολύ καλλίτερον—ένώ τώρα δυστυ
χώς είνε τοιούτον. ώστε ήδύνατο κα! νά λείψη.

Καί οί συμμετασχόντες καλλιτέχναι δέν έξέθη- 
καν τά καλλίτερα των έργα. Έξαίρεσιν αληθώς 
αποτελεί μία νεαρά καλλιτέχνις γνωστή εΐς τούς 
άναγνώστας τοΰ περιοδικού αύτοΰ, ή Μαρία Ίγ- 
γλέση,ή όποία παρουσιάζει έν τοπείον τής Βίλλα 
Μποργκέζε τής Ρώμης, τό όποιον τιμά τήν 'Ελ
ληνικήν τέχνην.

Καί τελειώνω έοώ, διότι πολλά θά ήδύνατο 
κανείς να είπή διά τήν Οργάνωσιν τής'Ελληνικής 
αύτής αιθούσης, τά όποια καλλίτερον είνε νά μή 
λεχθούν.

Ρώμη, Ιούνιος.

108

Η ΤΕΧΝΗ*
’Αφού έξητάσαμεν εκείνο, τό όποιον μάς έξέ- 

πληξε πού ενός μεγάλου έργου τέχνης, εϊμεθα 
είς θέσιν νά γνωρίσωμεν πλέον δτι ό καλλιτέ
χνης δέν είναι ένας μαινόμενος άνθρωπος, ό 
όποιος διά νά έπιδειχθή καταπατά τούς νόμους 
ους ή τέχνη έχει παραδεχθή, άλλ’ δτι ή άπλότης 
καί ή ειλικρίνεια είναι εκείνο τό όποιον μάς εκ
πλήττει.

Ζητοΰμεν τό πολυσύνθετον, δλος ό κόσμος τό 
ζητεί, θέλομεν τό λεπτολογημένον έργον, λεπτοϋ- 
φασμένα κεντημένα πτερά πεταλούδας, δταν τό 
ωραιότεροι· καί περισσότερον ικανοποιητικόν 
πράγμα τοΰ κόσμου είναι ή άπλότης τής έκφρά- 
σεως τών αισθημάτων μας και ή ευθύνης τής 
σκέψεως.

'Υπάρχουν τρία είδη έκφράσεως είς τήν Ζω
γραφικήν καί τήν Γλυπτικήν : Ό 'Ρεαλισμός, ό 
Ιδεαλισμός καί ύ Ιμπρεσιονισμός. Έξ δλων 
αύτών ό ρεαλισμός είναι ό κοινότερος, ώς μή 
έχων ανάγκην ούδεμιάς δυνάμεως φαντασίας. 'Ο 
ρεαλιστής ζωγραφίζει τά πράγματα δπωςτά βλέ
πει καί τό κάθε τι είναι ικανόν νά τιμηθή άπό 
τό πινέλο του. 'Ένα λειβάδι άπό άγκινάρες είναι. 
δΓ αυτόν επίσης άξιον δσον καί ένας κήπος 
τριανταφύλλων. "Ενα βρώμικο ψάρι τόν ευχαρι
στεί τόσον,δσον καί ένας κρίνος ή μία πεταλούδα. 
Τό πρόσωπον ένός μεθύσου έχει τόσην ωραιό
τητα δΓ αύτόν, δσην καί ένα μικρό παιδί. 'H

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ * Συνέχεια.

μάσκα τοΰ νεκρού τόν ελκύει τόσον,δσον καί μία 
παρθένος μέ τόν νυμφικόν της στολισμόν. Έν 
τούτοις έπιθυμών νά ζωγραφίση τά πράγματα 
δπως είναι, χωρίς ποίησιν, χωρίς μουσικήν, χωρίς 
ένα ώρισμένον σκοπόν, λησμονεί τήν μεγάλην 
άποστολήν τής Τέχνης καί μάς άφίνει δπως εϊ- 
μεθα καί πριν νά ίδωμεν τήν εικόνα.

Έάν δ καλλιτέχνης διά τήν ίδικήν του εύχαρί- 
στησιν, δέν έζωγράφιζε τά σταφύλια, τά όποια 
έξαπατώσι τό πτηνόν ή τά παραπετάσματα τά 
όποια έξαπατώσι τους παρατηρητάς, θά ήτο μάλ
λον ένας χειρώναξ ή ένας εργάτης.

Δέν είναι ανάγκη νά πρόσθεση κανείς δτι ό 
ρεαλισμός είναι το επικερδέστερον, τό εύκολώτε- 
ρον έννοούμενον καί τό περισσότερον θαυμαζό- 
μενον είδος τής τέχνης άπό τούς άμορφώτους αν
θρώπους. Διότι παρατηρήσατε είς μίαν ’Ακαδη
μίαν ποΐαι εικόνες θαυμάζονται περισσότερον. 
Μήπως ό ΙΙαν παίζων μέ τό φώς τής Σελήνης 
ή <·τό Μυστήριον τής θαλάσσης- ή μία ωραία

καί εκφραστική προσωπογραφία ; Όχι. Μία 
ματιά καί μερικαί παρατηρήσεις περί τοΰ πώς ό 
καλλιτέχνης κατώρθωσε νά κοσμήση τήν εικόνα 
του μέ τόσον ώραίαν κορνίζαν, τής άρκοΰν καί 
ό κόσμος συνωθεΐται πρό τής εικόνας ένός υφά
σματος έπί τοΰ οποίου εύρίσκονται πέντε φουρ
κέτες τ ής κεφαλής, ένα χρυσό ρωλόγι,ένα νταντε- 
λένιο ιιαξιλαράκι καί ένα βάζο τριανταφύλλων. 
ΊΙ οφθαλμαπάτη είναι τόσον τελεία, ώστε θέλει 
κανείς νά πάρη κάτι άπό αυτά καί δέν τό κάμνει 
μόνον διά νά μή σκανδαλίση τό πλήθος. Μέ μίαν 
λέξιν δ,τι βλέπομεν είναι τόσον αληθινόν ώστε 
άμφιβάλλομεν άν είναι ζωγραφισμένου. 'Ο κό
σμος σπρώχνεται εδώ καί εκεί μέ κίνδυνον νά 
σχίση τά ροΰχά του μόνον καί μόνον διά νά ΐδη 
αύτήν τήν θαυμαστήν εικόνα τήν τόσον αληθι
νήν, τήν τόσον εύνόητον, τήν τόσον άντικαλλιτε- 
χνικήν. Καί ή είκών έκ.ιελεΐται πριν άκόμη τε
λειώσει ή πρώτη ημέρα τής έκθέσεως καί ό καλ
λιτέχνης της αγοράζει ένα αυτοκίνητου καί γίνε-

Άπό τήν “Εκθεσιν τής Ί’οήιης Το περίπτερον τον Marche
(Έν if/ Έθνογραρ ική Εκθέσει)
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ναι παντού δεκτός ώς μεγαλοφυία. Αυτός είναι 
ό ρεαλισμός, αύτή είναι ή πραγματιστική πι- 
στότης.

'Ο Ιδεαλιστής δέν είναι ό αντίθετος άνθρω
πος τοΰ ρεαλιστοΰ,δπως έκ πρώτης ό'ψεως ήμπο
ρεϊ κανείς νά νομίση. Ή προιτη διαφορά των 
είναι δτι ό ιδεαλιστής συγκεντρώνει τό υλικόν 
του άπό τό χάος τών πραγμάτων και έξ αύτοΰ 
εκλέγει μόνον τό ώραΐον, μόνον τό εύγενές, μόνον 
τό αγαθόν πολλάκις,διά νά τό μεταχειρισθή. I Ιοτέ 
δέν ζωγραφίζει τήν αγριότητα, τήν σκληρότητα, 
τήν χυδαιότητα. Δέν ζωγραφίζει μίαν γυναίκα 
κλίνουσαν κατόπιν οινοποσίας εις τήν άγκάλην 
τοΰ έραστοΰ της, δέν ζωγραφίζει τόν Ναπολέοντα 
ζητούντο τό κομβίοι- τοΰ κολλάρου του ή τήν 
Κλεοπάτραν ζαλιζομενην είς τό ταξεϊδι. Έάν 
ζωγραφίση ένα πτωχόν, ένα μελαγχολικόν τύ
πον μάς κάμνει νά λυπούμεθα διά τήν τύχην 
του, πριν άπομακρυνθώμεν άπό τήν εικόνα καί 
νά τόν συμπαθοΰμεν αντί νά τόν κατακρίνωμεν. 
Βλέπομεν τήν επιθυμίαν τής εμπιστοσύνης ζω- 
γραφισμένην εις τους οφθαλμούς του, τήν αγά
πην τής ησυχίας καί τοΰ σπιτιού του τό όποιον 
έγκατέλειψεν, τήν θλΐψιν διά τήν ζωήν τήν 
οποίαν διάγει καί τήν οποίαν είναι καταδικα
σμένος νά ζή καί είς τό βάθος τής ψυχής μας 
λαμβάνομεν τήν χεϊρα του καί προσπαθοΰμεν νά 
τόν άνυψώσωμεν λέγοντες μαζί μέ τόν ιδεαλιστήν 
ζωγράφον του: Εξακολούθησε τόν δρόμον σου 
καί μή αμαρτάνεις πλέον . Λυτό είναι τό έργον 
τοΰ ιδεαλισμού.

'Υποθέσωμεν ότι ζωγραφίζει μίαν άλλην ει
κόνα, ένα ρυτιδωμένον γέροντα μέ τάς σκληράς 
έργατικάς του χεϊρας. Βλέπομεν αμέσως τήν

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΔΡΑΜΑΤΑ
ΑΤΑ τό 1909 τό μεγαλείτερο ι
θεατρικόν γεγονός ύπήρξεν 
-—ή παράστασις τοΰ «Σαντε- 
κλέρ» τοΰ Ροστάν. Τό μεγαλεί- 
τερον θεατρικόν γεγονός τοΰ 
1911 είνε άναμφιβόλως ή πα- 
ράστασις τοΰ «Μαρτυρίου τοΰ 
Αγίου Σεβαστιάνοΰ» τοΰ Γα- 
βριήλ δ'’ Άννούτσιο.

Όδ’ Άνούντσιο είχεπροα- 
ναγγείλη δτι ό σεβασμός του

πρός τόν "Αγιον Σεβαστιανόν χρονολογείται άπό 
πολύ παλαιός εποχής.

"Οσ< ν αφορά τήν Ιστορίαν τοΰ μαρτυρίου, έ- 
πανειλημμένως έδήλωσεν δ ποιητής δτι δέν πρό
κειται περί θρύλου τόν όποιον αύτός έμεγαλο- 
ποίησεν, άλλά περί γεγονότων, άναφερομένων 
παρ’ δλων τών συγγραφέων τοΰ Μεσαιώνος, 
τά όποϊα απλώς έδραματοποίησεν.

Εϊς τήν σκηνικήν άναπαράστασιν τόν ύπεβο- 
ήθησαν καί τόν ένέπνευσαν διάφοροι πίνακες 
«ωζόμενοι είς τά Μουσεία τής ’Ιταλίας καί τούς 
ναούς τής Γαλλίας, παριστώντες τό μαρτύ

πτωχείαν, έτη ακερδούς έργασίας καί πολλήν 
απογοήτευση-. Έρωτώμεν" διατί νά ζωγραφίση 
αύτήν τήν εικόνα ; Αύτό δέν είναι τό έργον τοΰ 
πραγματιστοΰ ; Είς τήν έρώτησίν μας άπαντά 
ένα μικρό παιδάκι είς τό βάθος τής είκόνος πού 
τό γέλοιο άνθίζει στά χείλη του. Ό ιδεαλιστής 
μάς λέγει δτι δ κόσμος έχει κάποιον σκοπόν 
ενόσω τό παιδάκι αύτό ήμπορεϊ νά γελά, δτι ένα 
καλλιτέχνημα δέν είναι καταναγκαστικόν έργον, 
δτι τό αίσθημα, τό όποιον ανήκει είς κάθε άν
θρωπον, είναι έκεΐνο τό δποϊον εμψυχώνει τόν 
κόσμον. Θά λάβωμεν ώς παράδειγμα ένα ζώντα 
ιδεαλιστήν ζωγράφον, τόν Rodin. Ή θαυμασία 
του παράστασις τού 'Υψηλού αισθήματος > ,ποτέ 
δέν εύρε τήν όμοίαν της είτε εϊς τήν ζωγραφικήν, 
είτε εϊς Τήν γλυπτικήν. Δεικνύει είς ένα άνθρω
πον τήν ψυχήν του καί τοΰ παρουσιάζει τάς 
σκέψεις ύπό τών οποίων κατείχετο ένώ τόν έζω- 
γράφιζε. Δεικνύει τον πόλεμον διά τί]ν ζωήν, διά 
τήν γνώσιν, διά τά όνειρα πού πρέπει νά έπα- 
ληθεύσουν.

Τό άκρον τού ιδεαλισμού, έφθασεν είς τό γλυ
πτικόν έργον του Ή θεία χειρ». Άπό τό ασκά
λιστοι' μάρμαρον βγαίνει ένα χέρι τό δποϊον κρα
τεί δύο μισοσχηματισμένας υπάρξεις είς εκστατι
κόν εναγκαλισμόν.

Βλέπει κανείς δλον τό σχέδιοντής δημιουργίας 
καί δλην τήν αιωνιότητα τής φυλής. Βλέπει κα
νείς τόν έρωτα, τήν θλίψιν, τήν αδυναμίαν, τήν 
χαράν, τήν ευτυχίαν, τήν ελπίδα’ δ,τι θά ήδύνατο 
νά έκφρασθή είς λέξεις ή πράξεις, μάς τό δει
κνύει ή μεγάλη σύνθεσις συμβολικώς.

( Επεται τη τέλος)

ριαν τού νεαρωτάτου Αγίου. Δύναται τις λοι
πόν νά εϊπη δτι ό δ’ Άννούντσιο, μέτό νέοντου 
έργον, ανατρέχει είς τήν αρχήν τοΰ νεωτέρου 
παγκοσμίου θεάτρου, ήτις είνε καθαρώς θρη
σκευτική, δπως απέδειξαν δ Αλέξανδρος δ’’Αγ
κώνα είς τήν ’Ιταλίαν, ό Γάστων Παρί είς τήν 
Γαλλίαν, ό Άστιγκ είς τήν Αγγλίαν, δ Βι,λμότ 
είς τήν Γερμανίαν κλπ.

Τοιουτοτρόπως ή έξέλιξις τοΰ νεωτέρου δρά
ματος συντελεί είς τό νά πλησιάζη τοΰτο πρός τό 
άρχαϊον καί φθάνομεν οΰτω είς τό λεγόμενον 
θρησκευτικόν ή λειτουργικόν δράμα. Ώς πρώτα 
καί πρωτογενή λειτουργικά δράματα δύνανται νά 
θεωρηθούν αί άκολουθίαι τής Εκκλησίας. Ή 
λειτουργία λ. χ. είναι γνωστόν δτι άναπαριστά τό 
μέγα δράμα τοΰ Γολγοθά μέ πρωταγωνιστήν τόν 
Θεάνθρωπον.

Ήμι-λειτουργικόν δράμα—άπό θεατρικής ά- 
πόψεως κρινόμενον—θεωρείται τό «Παίγνιον 
τοΰ ’Αδάμ» γραφέν κατά τόν 12ον αιώνα μέ 
μίαν ώραίαν σκηνήν τοΰ πειρασμού, είς τήν ο
ποίαν ό Δαίμων όμιλεϊ είς τήν Εύαν ώς άλλος 
δον Ζουάν τής κολάσεως. Ήκολούθησαν κατό

πιν διάφορα Μυστήρια καί «Θαύματα τής 
Παρθένου καί τών Αγίων, οΐτινες παρουσιά- 
ζοντα είςτά έργα αύτά δπως ό άπό μηχανής θεός 
είς τά δράματα τής ελληνικής άρχαιότητος.

Συγχρόνως μέ τήν έξέλιξιν τών έργων προχω
ρεί καί ή τής σκηνής, είς τήν οποίαν ταύτα υπό- 
κεινται.

Τό Λειτουργικόν δράμα έχει ώς θέατρον τήν 
’Εκκλησίαν, τό ήμι-λειτουργικόν τά προπύλαια 
τοΰ Ναοΰ άτι να είς τήν περίστασιν αύτήν έπέ- 
χουν θέσιν παρασκηνίων τού θεάτρου, τέλος τά 
διάφορα Θαύματα» καί «Μυστήρια παριστά- 
ιονται εϊς τά Ρωμαϊκά, θέατρα καί τάς άρένας.

Είς τήν εποχήν τού λειτουργικού δράματος τά 
σκηνικά ήσαν άγνωστα.

Μόνον είς τό τέλος τοΰ διαλόγου αί τρεις Μα- 
ρίαι ποΰ δέν ήσαν παρά τρεις νεαροί διάκονοι 
μετημφιεσμένοι εϊς γυναίκας καί ό φύλάξ ’Άγ
γελος ήγειραν τό παραπέτασμα τό όποιον άφινε 
νά φανή έντός τού τάφου τό σώματοΰ Αυτρωτοΰ.

Χρειάζεται, δπως υπερβολική καλή θέλησις διά 
νά φαντασθή κανείς δτι τό πρωτογενές εκείνο 
κάλυμμα ήτο δ πρόδρομος—τρόπον τινά τής 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΕΧΟΦ

ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΐΟΝ

κούσατε νά σάς ’πώ, 
άγαπητέ μου!- είπεν 
έπιτιθεμένη κατά τοΰ 
ξενοδόχου κατακόκ- 
κινη καί άφρίζουσα 
άπό τόν θυμόν ή κά
τοικος τοΰ ύπ’ άρ. 47 
δωματίου συνναγμα- 
τάρχαινα Χασσατό- 
ρην. Ή μοΰ δίνετε 

άλλο δωμάτιόν, ή σηκώνομαι καί φεύγω άμέσως 
άπό τό κατηραμένο ξενοδοχεΐον σας! Αύτό είναι 
καταγώγιον, όχι ξενοδοχεΐον! Έχω κορίτσια με
γάλα, κύριε, κ’ έδώ μέσα δέν άκούει κανείς παρά 
αισχρότητες! Τί είν’ αύτά; Μέρα-νύκτα! Άκοΰς 
κάποτε καί σοΰ ξεσφενδονίζει κάτι λόγια, ποΰ 
κάνουν καί νεκρό νά κοκκινήση. Σωστός άμαξας! 
Καλά ποΰ τά κακομοίρα τά κορίτσια μου δέν 
καταλαβαίνουν τίποτε, ειδεμή είνε γιά νά ξεπορ- 
τίση κανείς ... Αύτός. καί τώρα κάτι διηγείται ! 
’Ακούσετε !

Ξέρω εγώ, φίλε μου, νά σοΰ πώ ένα καλύ
τερο συμβάν.- ήκούσθη βραχνή φωνή βαθυφώ- 
νου άπό τό γειτονικόν δωμάτιόν.— θυμάσαι τόν 
ύπολοχαγόν Δρουζκόφ ; Αύτός λοιπόν δ ίδιος ό 
Δρουζκόφ ήθελε νά κτυπήση τήν κίτρινη μπάλα 
στή γωνιά καί κατά τή συνήθεια, δπως ξέρεις, 
έσήκωσε ψηλά τό πόδι του... Έξαφνα άκούεται 
ένα : τρρρ ! ’Εμείς στήν άρχή ένομίσαμε πώς 
έσχισε τήν τσόχα τοϋ μπιλιάρδου, δταν δμως έγυ- 
ρίσαμε καί είδαμε, τί νά ΐδής φίλε μου αί

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

σημερινής αυλαίας.
Είς τό ήμιλειτουργικόν δράμα ήγείρετο πρό

χειρος σκηνή εϊς τά προπύλαια τοΰ ναοΰ, δεξιά ή 
αριστερά τής μεγάλης Λύρας τής εισόδου.

Αρχίζουν ν’ αναφαίνονται είς τήν περίοδον 
αύτήν καί τά σκηνικά, τά κυριώτερα τών όποιων 
παρίστων τόν Παράδεισον καί τήν Κόλασιν.

Ό Παράδεισος έσυμβολίζετο μ’ ένα μεγάλο 
σινδόνι ή τελάρο έπάνω είς τό όποιον ήσαν ζω
γραφισμένα τά σύννεφα.

'Η Κόλασις, πριν καταντήση νά συμβολίζε
ται ύπό μορφήν πύργου, έσυμβολίζετο μέ ένα 
καζάνι (είς τήν Αγγλίαν) ή μ’ ένα βαρέλι (είς 
τήν Γερμανίαν).

Βαθμηδόν εϊσήχθησαν καί αί στολαί. Είς τό 
Παίγνιον νοΰ 'Αδάμ> π. χ. τό οποίον άνεφέ- 

ρομεν ανωτέρω, δ Θεός, ό ’Αδάμ, ή Εΰα, δ φύ- 
λαξ ’ Αγγελος φέρουν έκαστος άπό ένα ιδιαίτερον 
χαρακτηριστικόν κουστούμι, δ δέ Διάβολος στρέ
φεται πέριξ τοΰ δένδρου ύπό πραγματικήν μορ
φήν δφεως.

Είς τήν σκηνήν τήν άναπαριστώσαν τήν Γέν
νηση- τοΰ Χριστού έφαίνετο καί τό άστρον προ
χωρούν καί δεικνύον είς τούς Μάγους τήν οδόν.

Ηνωμένα-. ΙΙολιτείαι του έχωρίσθηκαν σέ δύο ! 
Τόσο ψηλά, δ άφιλότιμος έσήκωσε τό πόδι του, 
ποΰ δέν έμεινε ραφή γερή... Χα-χα-χά. Καί 
ήτον έκείνη τήν ώρα καί κυρίαις. μεταξύ τών 
όποιων καί ή γυναίκα έκεινοΰ τοΰ σαλιάρη—τοΰ 
ύπολοχαγοΰ Όκούρην... Ό Όκούρην έγε-.νε θη
ρίο... Τάχατες πώς αύτός έτόλμησε νά φερθή 
τόσον άπρεπώς έμπρός στή γυναΐκά του ; ’Από 
λόγο σέ λόγο... τούς ξέρεις δά τούς δικούς μας !... 
στέλνει ό Όκούρην στον Δρουζκόφ τους μάρ
τυρας του καί δ Δρουζκόφ ποΰ δέν είνε κουτός 
τούς λέγει... Χα-χα-χά... τούς λέγει:— «άς 
στείλη τούς μάρτυρας όχι σέ μένα, άλλά στό 
ράφτη, ποΰ μούρα-ψε τό πανταλόνι μου. 'Εκείνος 
φταίει !»- χά - χα -χά !

Ή Αίλια καί ή Μήλα, αί θυγατέρες τής συν- 
ταγματάρχαινας έκάθηντο κοντά εις τό παράθυ- 
ρον καί μέ τούς γρόνθους των ύπεστήριζον τά 
παχουλά των μάγουλα, είχον χαμηλωμένα τά 
ματάκια των καί δυσανασχετούσαν.

Τ’ άκούσατε λοιπόν Έξηκολούθησεν ή 
κ. Νασσατόρην, αποτεινόμενη πρός τόν ξενοδό- 
χον.- Καί τό βρίσκετε αύτό λίγο ; Είμαι κύριε 
σύζυγος συνταγματάρχου ! 'Ο άνδρας μου είνε 
συνταγματάρχης. Δέν θά έπιτρέψω έγώ παρου
σία μου σχεδόν, εις τόν καθένα άμαξαν νά λέγη 
τέτοιες αισχρότητες!

- Δέν είνε άμαξας, κυρία, είνε δ ταγματάρχης 
Κίκολν... Άπό τούς εύγενεΐς.

Άν έλησμόνησε τήν εύγένειάν του μέχρι 
τοιούτου βαθμοΰ, ώστε νά έκφράζεται σάν άμα-110
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ξάς, είνε τότε άξιος μεγαλυτέρας άκόμη περ'.γρο- 
νήσεως ! Τέλος πάντων. άς λείψουν τά λόγια καί 
κάμετε μου τήν χάριν νά λάβετε τά μέτρασας !

Μά τί μπορώ νά κάμω έγώ κυρία ; Δέν 
είσθε μονάχα σεις ποΰ παραπονείσθε, δλοι παρα- 
πονοϋνται. τί θέλετε νά τοΰ κάμω ι πηγαίνεις 
στό δωμάτιό του κΓ Αρχίζεις νά τόνε ντροπιάζεις 
καϊ τοϋ λές : Αννίβα Ίβάνοτς ! Φοβηθήτε τό 
Ηεό ! Ντροπή είνε ! κι' αύτός άμέσως ετοιμάζε
ται γιά γροθιές και μέ διάφορες λέξεις : Σοΰ 
πέρνει ό διάβολος τόν... καί τά λοιπά. Άσχημα 
καμώματα ! Ξυπνά τό πρωί καϊ άρχινα καί περί
πατε; στό κοριδόρ, μέ συμπάθειο μέ τά εσώρουχά 
του. "Η πέρνει τύ περίστροφο μεθυσμένος κι’ άρ- 
χινά νά φυτεύη σφαίρες στόν τοίχο. Τήν ημέρα 
μεθοκοπά. τή νύχτα χαρτοπαίζει... κ' ΰστερ'άπό 
τό χαρτί καυγάδες... Ντρέπομαι πιά καϊ τούς 
νοικάριδες !

Καϊ γιατί δέν τόν διώχνετε τόν τιποτένιο·? : 
Καϊ σαλεύει αύτός άπ' έδώ : Χρωστά τρία 

μηνιάτικα, μά καϊ ποιός τοϋ γυρεύει τά λεπτά ; 
Άς μάς κάμη μονάχα τή χάρι νά φύγη... Ό εί- 
ρηνοδίκης τόν κατεδίκασε ν' άδειάση τό δωμάτιο, 
αύτός δμως έκαμε καϊ ανακοπή, καϊ έφεσι κ’ 
έτσι τραβά ή δουλειά... Μήτε τό διάβολο ν’ άπαν- 
τήσης, μηδέ τό σταυρό σου νά κάμης ! Ηεέ μου 
καί τί άνθρωπος! Νέος, έμορφος. έξυπνος.,.’Οταν 
δέν είνε πιομένος, καλύτερος άνθρωπος άπ’ αύτόν 
δέν ύπάρχει. Ί’ίς προάλλες ποΰ δέν ήταν μεθυ
σμένος ολημέρα καθότανε κ’ έγραφε γράμματα 
στους γονείς του.

Κακόμοιροι γονείς ! είπε στενάζουσα ή 
συνταγματάρχαινα.

Πράγματι, κακόμοιροι ! άμ’ ευχάριστο 
πράγμα είναι νά έχη: ένα τέτοιον κηφήνα : Καϊ 
τόνε βρίζουν, κι’ άπό τό δωμάτιο τόνε διώχνουν, 
και δέν περνά μέρα ποΰ νά μή δικάζεται γιά 
σκάνδαλο. Δυστύχημα !

II κακομοίρα, ή δυστυχισμένη ή γυναίκα 
του ! είπεν άναστενάζουσα ή συνταγματάρχαινα.

Δεν είνε παντρεμένος, κυρία. Αύτό μονάχα 

A. Aublet Ό τυφλός

τοΰ έλειψε ! "Ας είχε τό κεφάλι του γερό καϊ δέν 
έπείραζε.

Η συνταγματάρχαινα διήλθε τό δωμάτιον άπό 
γωνίας εις γωνίαν.

Δέν είνε παντρεμένος είπατε ι ήρώτησε. 
’Οχι, κυρία.

’ Η συνταγματάρχαινα διήλθε καϊ πάλιν τό δωμά
τιον άπό γωνίας είς γωνίαν καϊ έσκέφθη έπ’ολίγον.

Χμ !... Δέν είνε παντρεμένος... είπε σκε- 
πτομένη. Χμ !... Αίλια. Μήλα, μήν κάθεσθε 
στό παράθυρο κάμνει διαπεραστικόν αέρα ! Τί 
κρίμα ! Νέος άνθρωπος καϊ ν' άφίση τόν εαυτό 
του νά γείνη έτσι ! Καϊ γιατί δλ’ αύτά ; Γιατί 
δέν είχε καλήν επιρροήν ! Δέν έχει μητέρα ποΰ 
νά... Λοιπόν οέν είνε παντρεμένος : Άμ' βέβαια, 
έτσι είνε... Σάς παρακαλώ, κάμετέ μου τήν χάρι, 

-έξηκολούθησεν ή συνταγματάρχαινα ήπίως, 
σκεφθείσα : πηγαίνετε καί παρακαλέσατέ τον 
έξ όνόματός μου νά... μήν έκτρέπεται εις έκφρά- 
σεις. ΙΙήτε του : ή συνταγματάρχαινα Νασσατό- 
ρην παρακαλεί. Κάθεται, πήτέ του, μέ τήςκόρες 
της είς τό δωμάτιον 47 ήλθε άπό τό κτήμά της...

— Πολύ καλά.
- Έτσι νά τοΰ πήτε : ή συνταγματάρχαινα 

μέ τής κόρες της... Άς έλθη τουλάχιστον νά ζη- 
τήση συγγνώμην... Εμείς τό Απόγευμα εϊμεθα 
πάντα σπίτι. Άχ, Μήλα, κλείσε τό παράθυρο !

- Τί θέλετε τί γυρεύετε, μαμά μ' αύτόν τόν- 
μεθύστακα : —είπε ή Αίλια άμα ώς έφυγεν ό ξε
νοδόχος.— Ηύρατε ποτόν νά προσκαλέσετε, ένα 
μέθυσον, ένα θορυβοποιόν, ένα κουρελιάρη !

Ά, μήν τό πής. ma cliere !... ’Εσείς αιω
νίως τά ίδια λέτε, καθήστε λοιπόν καϊ περιμέ
νετε γαμπρό ! Τί τάχα ; "Ο,τι καί νά είνε ό άν
θρωπος, δέν πρέπει νά τόν περιφρονοΰμε... Κάθε 
χορτάρι πρός όφελος του Ανθρώπου είνε. Ποιός 
ξεύρει : -είπε άναστενάζουσα ή συνταγματάρ- 
χαινα περιβάλλουσα μέ έμφροντι βλέμμα τάς θυ
γατέρας της. Ίσως έδώ έγκειται ή τύχη σας. 
Ντυθήτε λοιπόν γιά κάθε ενδεχόμενον....
(Έκτου Ρωσσικοδ) ΑΓΑθ. Γ. ΚΩΝΣΤΛ.ΝΤΙΝΙΔΙΙΧ
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ΙΙαοετήρησε; ένα πράγμα :
Τίι
Ότι ή ζωγραφική άρχισε τελευταίως νά 

καλλιεργήται μ" εξαιρετικόν ζήλον άπό τάς Άτ- 
θίδας ι

Αύτό είνε παλαιά ιστορία. Στό Πολυτεχνείο·? 
λειτουργεί τμήμα θηλέων πρό άμνημονεύτων 
χρόνων. "Ολα τά σπίτια έχουν γεμίσει άπό το- 
πεΐα, θαλασσογραφίες, άνθη, τά όποια οφείλονται 
Αποκλειστικώς εις τάς δεσποινίδας τοΰ σπιτιού. 
Οί ζωγράφοι μας δέν ημποροΰν νά πουλήσουν 
ούτε έργον. διότι όλοι οί τοίχοι είνε πιασμένοι...

Δέν θέλω νά πώ αύτό. Ιίαΰσε τά συμπερά
σματα.

Άλλα τί:
Εννοώ τήν προσωπογραφίαν.
'Υπάρχουν λοιπόν καϊ γυναίκες προσωπο- 

γράφοι εί; τά; Αθήνας: Δέν τό ήξευρα...
Πλήθος!

* 
¥ ¥

'(> άνθρωπος ποΰ έκαμε τήν άνακάλυψιν εύ
ρισκόμεθα αύτήν τήν στιγμήν μέσα στό τράμ 
έκύτταξεν εμπρός του καϊ πίσω του καϊ μοΰ είπε:

Μέτρησε πορτραίτα!
- ’Ονειρεύεσαι; Δέν βλέπω τίποτε.

Πώς δέν βλέπεις: Νά! Κύτταξε αύτήν τήν 
κυρίαν δίπλα σου. τήν άλλην στό μπροστινό κά
θισμα. τήν δεσποινίδα ποΰ κάθεται άπό πίσω μας.

Τής βλέπω. Λοιπόν:
Λοιπόν βλέπεις ισάριθμα ταμπλώ.
Δηλαδή:
Τί δηλαδή: Δέν διακρίνεις λοιπόν σέ δλα 

αύτά τά πρόσωπα τόν χρωστήρα τοΰ ζωγράφου : 
Δέν Ανακαλύπτεις τό σχέδιον του; Δέν μαντεύεις 
τήν παλέττα του;

— Τοΰ μεγάλου ζωγράφου δηλαδή, τοΰ Ηεοΰ. 
’Εννόησα. Όμιλείς άλληγορικώς.
I -— Καθόλου άλληγορικώς. Ό Ηεό; οέν έχει 
.βάλει τό χέρι του στά άριστουργήματα αύτά. Ό 

Ηεός έοωκε τόν μουσαμά καϊ ό άνθρωπος τόν 
έζωγράφησε. Κύτταξε αύτή τή μαύρη γραμμή 
κάτω άπό τά βλέφαρα, που δίνει τό. ερωτικόν λί- 
γωμα τών ματιών. Κύτταξε αύτά τά ρόζ-πάλ μά
γουλα. Πρόσεξε εκείνα τά κερασένια χείλια, θαμ
βώσου άπό τά χιόνια τοΰ γειτονικού σου λαιμού, 
τά οποία θαρρείς πώς προσπαθεί νά τά τήξη ό 
ζηλιάρης ό ήλιος, χωρίς νά τό κατορθώνη. Είδες;

Είδα καϊ παρακαλώ τήν Παναγίαν νά μοΰ 
δϊδη υπομονήν καί έγκαρτέρήσιν.

Ό Ηεός λοιπόν δέν έχει βάλει καθόλου τό 
χέρι του. δπως σοΰ προειπα, στά άριστουργήματα 
αύτά.

"£2στε...δουλεύει πινέλο: τοϋ είπα στό αύτί. 
Καϊ κραιγιόν! μοϋ είπε στό δικό μου.
Μ’ αύτό ποΰ μοΰ λές είνε φοβερόν!
Καθόλου. Είνε καλλιτεχνία, καϊ είνε μία ά- 

πόδειξις δτι τό καλλιτεχνικόν πνεύμα έπήρε δρό
μον στάς ’Αθήνας.

'Επειδή χάσκεις σάν επαρχιώτης, έςηκο- 
λούθησε. θά σοϋ κάμω ένα μικρό μαθηματάκι 
αισθητικής. Ό Ηεός έοωκε στόν άνθρωπον ένα 
σώμα καϊ μιά ψυχή. ’() άνθρωπος λοιπόν οφείλε: 
νά τά καλλιεργή. νά τά βελτιώνη καϊ νά τά έξω
ραΐζη καϊ τά δύο. Καϊ πρό πάντων ή γυναίκες.Ή 
πρόληψις δμως δέν μάς άφίνει νά έννοήσωμεν 
τήν άπλουστάτην αύτήν αλήθειαν. "Οταν καλλι- 
εργή καϊ έξωραΐζη κανείς τήν ψυχήν του καί τό 
πνεϋμά του. λέμε οτι κάνει λαμπρά καϊ τόν θαυ
μάζομε·/. "< Ιταν έξωραΐζη τό σώμα του. λέμε δτ: 
φτιασιδώνεται. Καϊ δμως είνε τό ίδιον. Ό άνθρω
πος. δπως’πέφτει άπό τό καλοΰπι τής Δημιουρ
γίας, σπανιώτατα είνε ένα τελειωμένον έργον. 
Πρέπει νά συμπληρωθή. Μέχρι τινός οί άνθρωποι 
περιωρίζοντο νά κόβουν τά μαλλιά τους καϊ τά 
νύχια τους. Έπτιτα άρχισαν νά χτενίζουν τά 
πρώτα καϊ νά γυαλίζουν τά δεύτερα. ’Αργότερα 
έκατάλαβαν οτι χρειάζεται λίγο χρώμα εκεί ποϋ - 
λείπει, μιά γραμμή εκεί ποΰ τήν παρέλειψεν ή

113

112



ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Φύσις, ενα σοβάτισμα ποΰ τό έξέχασεν άπό τήν 
βίαν του ό Δημιουργός. Εννοείται, δτι οι πρωτο
γενείς συνεπλήρωναν πολύ άσχημα και ακαλαί
σθητα τόν εαυτόν τους. Ή γιαγιά σου π. χ.

Μέ συγχωρεϊς...'Η γιαγιά μου ήτο σεμνή 
γυναίκα!

"Ο,τι καί νά ήτο, δέν είχε καμμίαν ιδέαν 
ζωγραφικής. Στόν καιρόν της δέν έγνώριζαν 
παρά τόν ιστορικόν σουλιμάν. Σήμερα δμως ή 
τέχνη προώδευσεν. Σήμερα ένα μπουνουάρ 
είνε και άτελιέ μαζή, δπως κα1. εΐς τήν κλασικήν 
αρχαιότητα.

’Αστειεύεσαι!
Καθόλου. Μέσα σέ όλους τους άρχαίους γυ

ναικείους τάφους οί αρχαιολόγοι βρίσκουν, μαζή

ARSENE HCVSSAYE

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ ΤΟΥ ΙΗ.
Κατ’ εκείνην ακριβώς τήν έποχήν ό Ταρντίφ, δστις 

έξηκολοι’Όει έτι κατά σπάνια χρονικά διαστήματα νά 
ψαίνηται εΐς τόν κόσμον, συνήντησε παρά τώ ιερωμένο) 
γραμματιστή Le Ragois, τόν όποιον είχε γνωρίση είς 
τό μέγαρον Bouffier, ότε ήτο γραμματεύς τοϋ στρα
τάρχου, τόν πάτερ Dequet, όιάσηιιον ’Ιησουίτην καί 
εφημέριον τοΰ ιεροσπουδαστηρίου έν τώ προαστείο» 
Σαΐν Ζερμέν.

Βλέπων τόν άγιον εκείνον άνθρωπον νά τόν περιτρι- 
γυρίζη, ό Ταρντίφ ήθέλησε ν' άπέλθη, φωτισιΊείς α
γνοώ ΰπό τίνος προαισθήματος.

Άλλ' <’> εφημέριος I«e Ragois έσπευσε νά τόν συ- 
στήση πρός τόν σεβάσμιον πατέρα.

— Κύριε, τοϋ ειπεν ό Dequet, έμαθα παρά τοΰ φί
λου μου δτι έχετε μίαν τών σπανιωτέρων πινακοθηκών 
τοΰ κόσμου. Δέν θά μοΰ κάμητε τήν χάριν νά μοΰ έπι- 
τρέψητε νά τήν έπισκεφθώ ; Αί εικόνες είναι ή μόνη 
άπόλαυσις, άν καί ολίγον αμαρτωλή, ποΰ επιτρέπω είς 
τόν εαυτόν μου.

Ό Ταρντίφ άπεστρέφετο τάς επισκέψεις καί άπη- 
χθάνετο τούς Ίησουΐτας. Έν τούτοις δέν έτόλμησε ν’ 
άρνηθή, καί μετά δύο ημέρας έδέχετο τόν πάτερ De
quet, συνοδευόμενον καί άπό τόν άββαν J.e Ragois. 
Περιήλθον τήν πινακοθήκην καί ό πάτερ Dequet έ- 
πήνεσε τάς Μαγδαληνάς, όπως καί τάς παρθένους, τάς 
Βακχίδας μέ θερμόν ενθουσιασμόν, δστις έμέθυσε 
τόν αφελή ερασιτέχνην. << Ή αλήθεια είνε ότι δέν έχω 
καί μεγάλην ΰπόληψιν. πάτερ Dequet, εΐς τούς Ίη
σουΐτας. διότι νομίζω δτι ή ηθική των δέν στηρίζε
ται έπί τοΰ Ευαγγελίου. Ερμηνεύετε τάς ίεράς Γρα- 
φάς πολύ διαφορετικά παρ’ δ,τι έγώ. ’Αγαπάτε τάς 
εικόνας καί επομένως θά ευρίσκετε τήν θύραν μου 
πάντοτε ανοικτήν».

’Ο σεβάσμιος πατήρ έπανήρχετο συχνά νά ριφθή 
εΐς έκστασιν πρό τών εικόνων τοΰ Ταρντίφ, μεθ’ ού σύν 
τώ χρόνιρ συνεδέθη φιλικότατα. Οί άλλοι φίλοι του, 
οί παλαιοί, οί ειλικρινείς, εκείνοι οϊτινες έπινον τόν 
οίνον του καί τοΰ ώμίλουν διά τά χαλά χρόνια, πε- 
ριέπαιζον τήν άφοσίωσίν του πρός τόν πάτερ Dequet. 

μέ τά άλλα κτερίσματα, ένα πλήθος βαζάκια, ή 
άνάλυσις τοϋ περιεχομένου τών όποιων άπέδειξεν 
ότι τά βαζάκια αύτά περιείχαν Κρέμ-Σιμόν καί 
άλλα ανάλογα κοσμητικά. 'Η Ήγησώ είνε βέ
βαιον. δτι έβαφε τά χείλια της, τά μάγουλά της 
καί τά μάτια της.

Καί τό βρίσκετε ορθόν αυτό;
Γιατί δχι; Ό Όσκαρ Ουάϊλδ ειπεν, δτι πρό 

παντός πρέπει νά εϊμεθα τεχνητοί. 'Ο ΙΙιέρ Αοτί 
εφαρμόζει τήν θεωρίαν τοΰ Ούάϊλδ εις τόν εαυτόν 
του. Κάθε άνθρωπος έχει τήν υποχρέωσιν νά δη
μιουργέ άπό τόν εαυτόν του ένα άριστούργημα 1 

Ό όδηγός έκουδούνισε κ’ έβγήκαμεν άπό τήν 
ηλεκτροκίνητον πινακοθήκην.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

ΑΙΩΝΟΣ* ’

*) Σιψίχεια.

Τοΰ έπρομάντευον δέ δτι θά καταντήση μοναχός τοϋ- 
τάγματος τών Ιησουιτών. Έγέλα καί ό ίδιος καί άφό- 
βως ήτένιζε τό πεπρωμένου του.

Έξ άλλου, ό πάτερ Dequet δέν έχανε τόν καιρόν 
του. ΙΙαρίστα είς τόν Ταρντίφ τούς κινδύνους, οϊτινες 
ιίπειλοϋσι τούς ζέοντας μόνους, δταν κατέχωσιν εικόνας 
διδασκάλων καί εικόνας άξίας. Τοΰ ήμιήνοιγε έπιτη- 
δείως, άλλ’ επαγωγώς, τήν θύραν τοΰ ιεροσπουδαστη
ρίου τοΰ Σαίν-Ζερμαίν :

Δέν θά μεταβάλλετε τάς συνήθειας σας. θά ζήτ.τ. 
ως ειδωλολάτρης δπως καί τώρα. Έάν ασθενήσετε, 
δέν θά σάς περιποιηθή ξένος, διότι θ’ άγρυπνώμεν 
όλοι μας είς τήν κλίνην σας. καθ’ δσον ημείς εϊμεθα 
αδελφοί τών πασχόντων. Δέν θά φοβήσθε τήν λεηλα
σίαν. διότι ώς γνωρίζετε μίαν εικόνα τήν αρπάζουν 
τόσον εύκολα, δσον καί έν βιβλίον. θά σάς έτοιμάσω- 
μεν ένα μεγάλον κοιτώνα, δπου θ’ άναρτήσητε καί τάς 
εκατόν μίαν εικόνας σας.

Εκατόν μίαν ; 'Ώστε -τάς έμετρήσατε ; ήρώτησε 
πονηρώς ό Ταρντίφ.

Αιόλου, έτραύλισεν ό Ίησοθίτης. Σείς μοΰ τό εί
πατε.

Ήννόησεν δτι ένεθαρρύνθη πολύ ή τουλάχιστον δτι 
δέν εξέλεξε κατάλληλον στιγμήν. ’Έσπευσε λοιπόν νά 
οπισθοχώρηση διά νά μή χάση τελείως τήν μάχην.

Ή φιλία μου μέ τυφλώνει, έξηκολούθησε μελαγ- 
χολικώς. Ή επιθυμία μου είναι νά ζήσετε δσον τό δυ
νατόν πλειότερον χρόνον ήσύχως, φίλε μου, μέ τάς. 
προσφιλείς εικόνας σας. Έμπιστεύεσθε πολύ, πιστεύ- 
σατέ με, τούς γείτονάς σας. Αύτή,φέρ’ εΐπείν, ή όστρα- 
κοπώλις ή όποία έρχεται δποτε θέλει, καί ή όποία 
εισέρχεται καί εξέρχεται άνευθύνως, τίς οΐδε τί σάς ε
πιφυλάσσει ; Θά μέ πιστεύσητε, φίλε μου, δτι τήν συ- 
νηντησα τρις ή τετράκις είς τόν έμπορον εικόνων τής 
Notre Dame ;

Ό Ταρντίφ άνεπήδησεν ώς πληγωθείσα δορκάς· τό 
κτύπημα ήτο καίριον.

— Τύν Ζερσαίν ! έκραύγασεν, εκείνον τόν παληάν- 
θρωπον ποΰ δέν μ’ άφησε, ν’ άγοράσω τήν ώραιοτέραν 
εικόνα τοϋ Βατω : Την πολιορχονμενην Κν&ηρίαν' 

(Cythere assiegee). Άν ξαναπατήση τό πόδι της στοΰ 
Ζερσαίν θά τής χτυπήσω τήν θύρα στά μούτρα.

— Άλλά, φίλε μου, δέν θά τό μάθετε, δέν έχετε 
πλέον άρκετάς δυνάμεις ώστε ν’ άκολουθήτε τήν πετα
λούδα αύτήν, ή όποία έχει βέβαια τήν έξυπνάδα νά μή 
σάς ιρανερώση ποΰ πηγαίνει καί άπό ηοΰ έρχεται.

Έχετε δίκαιον, φίλε μου.
Θεέ μου ! Ό πάτερ I.e Ragois μ' άνοιξε τά 

μάτια.
Άλλ’ άν την διώξω, ποιός θά μοΰ άγοράζη ψωμί; 

ποιος θά μοΰ ιίνεβάζη τό κρασί ; ποιός θά μοΰ στριόνη 
τό κρεββάτι ;

Άπλούστατον. Θά σαύ στείλω ένα αδελφόν.
Νά σάς πώ τήν αλήθεια, προτιμώ νά υπηρετούμαι 

μόνος, διότι δπως σάς είπα, έκτος μερικών εκτάκτων 
πνευμάτων, δπως σείς καί ό πάτερ I,e Ragois. δέν μ’ 
αρέσει ή μυρωδιά τής παππαδοσύνης. Άπεφάσισα βλέ
πετε νά κολασθώ καλλίτερα, παρά νά πεθάνω σάν κα
λός χριστιανός. Άφοΰ τώρα έφωτίσθην τί διαβολογυ
ναίκα είνε αυτί] ή όστρακοπιύλις μου δέν θέλω νά τήν 
’δώ πλέον στά μάτια μου καί είς τό εξής δέν θά επι
τρέψω νά εισχώρηση είς τό προσφιλές άδυτον μου ού- 
δείς άλλος, έκτος δύο ή τριών πιστών φίλων μου.

Καί άπ’ έκείνης τής ημέρας ό Ταρντίφ έδήλωσεν είς 
τήν οίκονόμον του δτι δέν είχεν ανάγκην πλέον τών

Μ1ΚΡΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΙ
Είς τούς Μεσημβρινούς λαούς παρατηρείται τό 

έξης νόοτιμον Οί δροι τού ψεύδους άντεστράφη- 

σαν καί οί ψεύσταΐ πιστεύουν είς τό ψεύδος πού 

λέγουν, ένώ οί άκούοντες δεν πιστεύουν εις αυτό.

*

Οί άνθρωποι δταν θέλουν νά μαντεύσουν τί ι

δέαν έχομεν περί αύτών, κάμουν χιλίας ύποθέσεις- 

πότε δμως δέν ύποθέτουν δτι μάς ενοχλούν.

★
"Οπως είς τά λουτρά, ουτω και είς τάς γυναί

κας. Εί,ς τά λουτρά άπό καιρού είς καιρόν χρειά

ζεται διακοπή*  είς τάς γυναίκας αδιαφορία.

*

Είς τήν κοινωνικήν ζωήν άναγκαζόμεθα νά έ- 

χωμεν τριών ειδών φίλους! Τούς φίλους πού αγα

πούμε, τούς φίλους πού δέν αγαπούμε και τούς φί

λους ποΰ δέν δυνάμεθα ν® ύποφέοωμεν.

★
\ Ή φιλία ένός πού έχε·, πολλάς σχέσεις ε?νε σπα-

'νίως ευχάριστος. Καί δταν μάς επισκέπτεται μό

νος, φέρει μετ' αύτού πλήθος κόσμου.

*

Μία τών μεγαλειτέρων πλανών τών σκεπτικι

στών είνε τό νά νομίζουν δτι ή άδιφορία εινε ό κα

ταλληλότερος τρόπος τού βλέπειν όρθώς. Τό συνη- 

θέστερον αποτέλεσμα τής αδιαφορίας είνε συνεχής 

καί ήπια τύφλωσις.

-5^ 

υπηρεσιών της καί έζη είς απόλυτον καί σκληράν μό- 
νωσιν, φανταζόμενος δτι δλοι οί γείτονές του καί όλοι 
όσους έκ τοΰ παραθύρου έβλεπε διερχομένους δέν έσκέ- 
πτοντο ή πώς νά είσδύσωσι παρ’ αύτιϊι καί τοΰ άρπά- 
σωσι τάς εικόνας του.

Τήν πρωίαν έξήρχετο καί ήγόραζεν άρτον μόνος του*  
είς ούδένα δ' ώμίλει. Έάν ένίοτε έρριψοκινδύνευε νά 
μεταβή είς τι πλησίον πρατήριον εικόνων, πρός άνά- 
μνησιν τής γλυκείας έποχής καθ’ ήν ήγόραζεν εικόνας, 
έσφιγγε δυνατά τήν κλείδα τής οικίας του είς τήν 
χεΐρά του.

Πολλάκις συνήντα τήν ύστρακοπώλιδα. άλλ" άπέ- 
στρεφε τήν κεφαλήν διά νά μήν ιίκούση ο.τι τοΰ έ- 
λεγεν :

Ά ! καΰμένε κύριε Ταρντίφ μου, μοΰ φαίνεται 
πώς τρελλαθήκατε" τά καλογερίστικα σάς χάλασαν τό 
μυαλό*  τά κοράκια δέν σάς αφήνουν ν’ ακούσετε τό ω
ραίο τραγούδι μου.

«Αλήθεια, έσκέπτετο ο ταλαίπωρος Ταρντίφ, άλλ· 
αί εικόνες μου !»

Καί τοΰ ήτο άδύνατον νά μή άναμνησθή μετά πό
θου τάς τόσον έγγύς έτι ημέρας, καθ’ άς ή όστρακοπώ- 
λις διέχεεν εΐίθυμόν τινα ήχον έν τή κατοικία του καί 
τή καρδία του.

("Επεται συνέχεια)

Σχεδόν πάντοτε τό ελάττωμα τών έκ χαμηλών 

στρωμάτων άνυψωθέντων άνδρών είνε τό επίμονον 

πείσμα.

*

'Από τά γραφόμενα τών συγγραφέων τών παρα

τηρητών τής φύσεως, έπρειπεν οί νομοΟέται να δη

μιουργούν τούς νόμους των. ’Εγίναμε διά νά ρι- 

πτωμεν τήν ψυχολογικήν αιτίαν τών νόμων.

★
Σπανίως ή γυνή αποκρύπτει τήν ζήλειαν οια 

τής εύγενείας..............

*

Κοινωνικώς ελλειψις τρόπων .είνε χειρότερον 

άπό βλλειψιν διαγωγής.

♦
Ή είρηνοποίησις θά ήτο αληθώς ωραία θεωρία 

έάν έγίνετο άπό μεγαλοψυχίαν και δχι άπό φόβον 

ατομικόν.

★
Ό άλαζών παραβαλλόμενος μέ τόν ύπερήφανον 

φαίνεται ώς γυνή ένδεδυμένη ανδρικά.

*

Είς τήν Τέχνην μια ώραία επιτυχία ύπερβάλ- 

λει μίαν μεγάλην επιτυχίαν.

ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΓΚ1ΝΟΝ
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Τα νήπια τοΰ Λαϊκού Νηπιαγωγείου ΙΙειραιώς εργαζόμενα.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ύΐα&ήτριαι τοΰ Διδασκαλείου τών Νηπιαγωγών εργαζόμενοι Σουηδικός χειροτεχνίας.

116
Γϋα&ήτριαι τής Γυμναστικής σχολής ασκούμενοι είς έλευ&έρας ασκήσεις.
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΕΛΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΝ
Πολύτιμον άγγελον έν ' Αλμυρό).

Ό έν Άλμυρφ Διευθυντής τον υποκαταστήματος 
τής ’Εθνικής Τραπίζης κ. Γ. 1Ιαρθενόπουλος κέκτη- 
ται συλλογήν αξίαν λόγοι' έξ άγγείιον άρχαίων. Τού
των ευ είναι σπάνιον είς τό είδος του. Ό έν Θεσσαλίρ 
δέ έφορος τών αρχαιοτήτων κ. Άρβανιτόπουλος είς δν 
ύπεδείχθησαν τά αγγεία, άπεφήνατο περί αύτοΰ έγ- 
γράφως είς νόν κ. I’. Παρθενοπουλον οΰτω : «Άριθ. 
1. Κάνθαρος σκυφοειδής ακέραιος, μελανόμορφος, 
στιλπνής καλής γανώσεως. πηλού εκλεκτού, υπερύ
θρου, έψήσεως ισχυρός. Τά υπέρ τήν βάσιν περίτεχνα 
δι' εξ ζωνών κοιλαινομένων τά έσω’ μικρά διόρθωσις 
κατ’ αΰτάς ΰπό τήν δεξιάν λαβήν.

"Εξω έπί τού χείλους έπιγραφή εγχάρακτος μετ' 
έπιμελείας επί τοΰ Αγγείου έτοιμον ήδη όντος :

ΚΟΜΨΟΣ ΑΙΤΙΑΣ
Κομψός Αίγίας.

Γράμματα Δ’ π. X. αίώνος.
Ή ερωτική έπιγραφή έκφερομένη διά τού έπιθέ- 

τον «κομψός» άντϊ τών συνήθων «καλός», «αγαθός», 
«άριστος» είναι τών σπανιωτάτων, κατ’ έμήν ενταύθα 
γνώσιν μοναδική. Τό μνημείον άξιολογώτατον κατά 
ταΰτα. Ύψ. ιι. 0.93. περίμετρος λαιμού 0.268.

Άριθ. 2.
Άμφορίσκος ακέραιος φαιού πηλού, ωραίου σχή

ματος, φέρων διά μελανός καί πορφυρού τα συνήθη 
γεωμετρικά κοσμήματα τών «κορινθιακών» όμοιων. 
'Ύψ. 0,065. περίιιετρος κοιλίας 0.18.

Ν'. I. Γ.
* *

Ή ηθική
‘Ηθική ! μεγάλη λέξις σημαίνονσα πολλά, δυναμένη 

δμως νιι μή σημαίνη καί τίποτε. Πόσα έν όνόματί της 
διαπράττονται, πάσας άνηθικοτάτας κρύπτουν διάφο
ροι. ώς ηθικοί δήθεν παρουσιαζόμενοι. πράξεις.

(«Σταύρος Παρίσιοι)
¥ ¥

Οί ελεύθεροι τέκτονες
Άς κατηγορούν δσον θέλουν τούς έλευθέρους τέκτο

νας ώς καταδιώκοντας τήν χριστιανικήν θρησκείαν.
Λυτοί μένουν ήσυχοι, διότι έχουν κατανοήση πληρέ

στατα τό πνεΰμα τής μόνης αληθινής θρησκείας καί 
μόνοι αύτοί περισώζουν είσέτι τά μεσαιωνικά ϊππιι- 
τικά έθιμα.

/ . I ίιί»·', .Viiz.iivovl
* *

— Ή διδασκαλία τής 'Ελληνικής
Δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι δσον καλή καί χρή

σιμος καί άν είνε ή πρακτική έκπαίδευσις, δέν πρέπει 
νά παραμελήται ή άλλη έκείνη έκπαίδευσις, ή ύψώ- 
νουσα τήν διάνοιαν καί μορφ.όνουσα τόν χαρακτήρα.

Διά νά είνε τελεία ή κλασική έκπαίδευσις, απαιτεί
ται γνώσις τής ελληνικής τοιαύτη, ώστε νά δύναται τις 
νιι έμβαθύνη είς τά υψηλά νοήματα τών αθανάτων κει
μένων.

,Ή αρχαία έλληνική είνε γλώσσα προωρισμένη νά 
ζήση. Τήν άποκαλοΰν νεκρόν, άλλά τό ώραΐον δέν γη- 
ράσκει καί επομένως ούτε άποθνήσκει. Είνε ζήτημα δέ 
αν έδημιουργήθη ή θά δημιουργηθή άλλη γλώσσα 
ωραιότερα εκείνης, ήτις ώμιλεϊτο είς τάς ’Αθήνας κατά 
τήν εποχήν τοΰ Περικλέους καί τής ’Ασπασίας.

(■ Κλασσικοί Σπουδαί· Λονδίνου/
•ε ¥

— Κίβδηλοι αρχαιότητες
Είνε ασύλληπτος ό αριθμός τών κίβδηλων αρχαιοτή

των παντού είς τήν ύφήλιον. Είς τήν Πομπηίαν ήμπο- 
ρεΐτε νά άγοράσητε λύχνους υπάρχοντας άπό τής κατα
στροφής τής πόλεως άλλά. . . κατασκευασθέντας είς 
Μπριτζπόρτ. Είς τό Μαρόκου σας πωλοΰν εγχειρίδια 

κατεσκευασμένα έν Άγγλίρ. Είς τήν Ιαπωνίαν πωλοΰν- 
ται έμπορεύματα Αμερικανικά. "Οσον διά τήν βιομη- 
χονίαν τών ελαιογραφιών τών παλαιών διδασκάλων 
τάς όποιας . . . κατασκευάζουν πτωχοί τεχνΐται διά 
νά τάς πωλήσουν είς νεόπλουτους πασης χιόρας. αΰτη 
είνε πρό πολλοΰ γνωστή.

¥ ¥

Τό τάλαντου τοϋ Ροσσίνι
Υπάρχουν άκόμη καί σήμερον κριτικοί, οί όποιοι 

διαμφισβητοΰν τήν μεγαλοφυΐαν τοΰ Ροσσίνι.
Έν τούτοις άν υπήρξε μουσικόν πνεύμα γόνιμον, 

ισχυρόν καί δροσερόν συνάμα, ήτο τό τοΰ συνθέτου 
τόΰ «Κουρέως τής Σεβίλλης» καί τοΰ «Στάμπατ Μά- 
τερ».

Έάν ήτο μέγας ό Βέρδης, δέν ήτο καί ό Ροσσίνι όλι
γώτερον μέγας. Καί άν ή μουσική του δέν έχει τοΰ Δο- 
νιζέττη καί τοΰ Μπελλίνη τήν περιπάθειαν, έχει δμως 
εύθυμους τόνους, τούς όποιους δέν έγραψε κανείς άλλος 
μουσουργός.

Είνε γνωστόν ότι έξηναγκάσθη νά γράψη τόν «Κου
ρέα» διότι ό έκδοτης του τόν έκλεισεν είς ένα δωμά- 
τιον ξενοδοχείου όπόθεν δέν ήδύνατο νά έξέλθη.

Αύτό δέν σημαίνει δτι ό Ροσσίνι έβαρύνετο τήν έρ- 
γασίαν. Τήν ήγάπα. άλλά ήγάπα ίσως περισσότερον τήν 
κοσμικήν ζωήν.

(•Μουσικός Κόσμος-, Μιλάνον/
¥ ¥

Τό Συνέδριον τοΰ Τύπου
Οΰδείς δύναται ν' άρνηθή ότι ό τύπος είνε μεγάλη 

δύναμις έχουσα τά μάλιστα ευεργετικήν επιρροήν έπί 
τής κοινωνίας.

Διά νά μένη δμως τοιαύτη ή επιρροή τοΰ τύπου, 
πρέπει νά χειρίζωνται καλώς τήν θαυμασίαν αυτήν δύ- 
ναμ ιν εκείνοι οΐτινες τ ήν κρατούν είς τάς χεϊράς των.

Τό Συνέδριον τοΰ Τύπου, τό όποιον ήρχισε κατ' αύ- 
τάς τάς έργασίας του είς τήν Ρώμην, καλείται ν’ άνα- 
πληρώση πολλά κενά καί νά διορθι.ίση πολλάς ελ
λείψεις.

Είς τήν διαχείρισιν τών διαφόρων ζητημάτων, τών 
κοινωνικών ιδίως, μεγάλη δέον νά καταβάλλεται προ
σοχή έκ μέρους τοΰ τύπου.

Τότε οέ μόνον θά ΐσταται ούτος είς τό έμπρέπον 
ύψος δταν, αποφεύγων τάς σκανδαλώδεις περιγραφάς 
καί τά διφορούμενα άρθρα, καταδεικνύη σαφώς καί 
είλικρινώς είς τό κοινόν ποιον είνε τό συμφέρον του 
καί ποιαν οδόν οφείλει νά άκολουθήση. Ό εύσυνείδη- 
τος δημοσιογράφος προτιμρ νά χάση τήν δημοτικό- 
τητά του. παρά νά μήν άκολουθήση τας άρχάς του.

(«Γαλάτης· Παρίσιοι/
¥ ¥

— Αί Βιβλιοθήκαι
Ή πρό τίνος άνοίξασα τάς πύλας της Δημοσία Βι

βλιοθήκη τής Νέας Ύόρκης έχει τό παγκόσμιον ρεκόρ 
είς τό δάνεισμα βιβλίων.

Είνε ή πρυιτη βιβλιοθήκη τοΰ κόσμου είς βιβλία Α
μερικανικής ιστορίας καί γενεαλογίας, είνε ή μεγαλει- 
τέρα κατ’ όγκον βιβλιοθήκη τοΰ κόσμου καί ή πέμπτη 
κατ’ αριθμόν τών βιβλίων.

Τό κτίριον έστοίχισε 9,0110,000 δολλάρια. Τό οίκό- 
πεδόν της έκτιμάται 20,000,000.

Ή ’Εθνική Βιβλιοθήκη τών Παρισίων έχει 2,600, 
000 βιβλία.

Ή τοΰ Βρετταν. Μουσείου τοΰ Λονδίνου 2,500,000. 
Η Αύτοκρατορική Πετρουπόλεως 1,445,000.

Ή τοΰ Κογκρέσσου Ούασιγκτώνος 1.400,000.
Ή τής Νέας Υόρκης 1,390,000.
Ή τοΰ Βερολίνου 1,228,000.
Είς τήν Νέαν Ύόρκην τό κοινόν μεταχειρίζεται έκ 

τής Βιβλιοθήκης ταύτης 400.000 βιβλία. Είς τό Λον
δίνου 1,600,000, είς τήν Πετρούπολιν 650,000, εϊς τό 
Βερολίνου 512,000, είς τήυ Οϋάσιγκτωυ 350,000.

ΡΧΙΖίί σήμερον, έγκαινίζουοα 
ιήν έν τή φάτάτή Πινακοθήκη· 
συνεργασίαν μου, ιό μουσικόν μου 
χρονογράφημα μέ τίν μεγαλοπρε
πέστατου Μπετόβεν, είς μνήμην 
τοΰ όποιον διοργανοΰται διά τον 
προσεχή 'Οκτώβριον μέγιοτον φε
στιβάλ ε'ις Βουδαπέστην τή ένερ- 
γεία τοΰ κόμητος Zichy, υπουρ
γού τής Παιδείας καί ΰπό ιήν 
προεδρεία" τον Αύτοκράιορος ιής 
Αυστρίας. Ιιευθυντής ιής μου

σικής ταύτης είνε ό κόμης Gega Zichy, <5 καί μονόχειρ 
επικαλούμενος. ίιατελών έτι μαθητής καί δη μαθητής εννο
ούμενος τοΰ Λίστ, άπο’ιλεοεν, έν ήλικίμ 16 έτών, είς ιό κυ
νήγι,τόν δεξιόν too βραχίονα.' Η απελπισία του υπήρξε τόοψ 
μεγάλη, ώστε ήθέλησε και' άρχάς ν'αΰιοκτονήοιι· συνελ- 
θο»· όμως, απεσνρθη είς τό πατρικόν κτήμα, μέ την σια- 
θεραν απόφαοιν νά μή -ήσμ, άν ένα ς δυο έτών δέν φθάση 
είς ιό ανιοτατον σημείου τής τέχνης μέ τα πέντε μόνον δά
κτυλά, ιά όποία ή κακή τύχη τφ είχεν αφήσει. "Οτε δέ. 
μετά 3 έτη, μεταβας είς ιό Παρίσι, έδωκε χάρο· πριοιο- 
ιαιτίας τήν πρώτην τον συναυλίαν, ήκούσθη νά λέ.γη ο 
Λίστ, περί τον μονόχειρος πιανίστα : Είνε θαυμάσιος, 
θαυμάσιος / Κατορθώνει μέ ιό ένα του χέρι, εκείνο ιό 
όποιον εμείς μέ. τόσην δυσκολίαν κατορθώνουμε μι ια δυο 
μας χέρια .’ .

¥

Ιδού καί έν θέαιρον άκίνδννον διά τήν πυρκαϊάν. 
"Ηδη κτίξειαι είς Λονδίνου ΰπό τοΰ κ. Χαμμεροτάϊν, 
μέ ρυθμόν φράγκο - ελληνικόν. Είνε άκίνδννον, διότι 
έλήφθηοαν ιά έξής ιιέτρα : πρώτον, ιά περί ιήν σκη
νήν καί ιή>· πλατείαν υλικά είνε ιΊκανστα (incombu- 
stibles)’ δεΰιερον, ιό άοιγαλίζον παραπέτασμα, έκ χά- 
λυβος καί αμιάντου, αμα κατεβή θά δίδη δρόμον είς ροΰν 
ϋδατος, τό όποιον θά τρέχη αυτομάτως. Άνωθεν δέ τής 
οκι/νής, έθεσαν εν είδος καπνοδόχον, ή όποία, έν ό>ρρ ανά
γκης, άνοιγομένη θά σχηματίζη οφοδρόταιου αέρα, ό 
όποιος θά οκορπίζη τήν ξέσιην καί τιν καπνόν. ΑΙ έπί 
ιιόν διάδρομο»· θύραι θ' άνοιγοκλείονν, αυτομάτως έπίσης, 
είς ιήν έλαχίοιην ώθησιν, εις τρόπον ώστε ουδέποτε θα 
ονμβή σννιοοιισμός κατά τήν έξοδον.

•

Ό '(Ιρφεός* ιής Ι’ο’ιμης δτ/μοσιεύει ιήι· έξής ανέκδο
τον άκόμη έπιοτολΐ/ν τον Βάγνερ πρός τινάριοτον άρχιμου- 
οικίν Maneinelli. ιΆχαπήτέ Φίλε καί Συνάδελφε, θά 
είνε δυνατόν νά μοΰ οτείλης μίαν ορχήστραν συγκειμένην 
άπό 40 μουσικούς ; Πριικειιαι νά έκτελέοη τήν 25 Λεκεμ. 
μίαν Συμφωνίαν, τήν όποιαν συνέθεσα πρό 50 έτών. Με 
ιόν μιοί ν αΰτι'ν αίιόνα, θά έπεθύμονν νά εορτάσω ιά γενέ
θλια τής αγαπητής μου γυναικός. Πρέπει ή όρχηοτρα 
αύτή ν' άναχωρήοη τήν 23, νά γνμναοθή τήν έποιιένην 24, 
νά έκτελέσ/ι τό έργον μου ιήν /ιεθεπομένην καί νά έ,πι- 
στρέψ// τι/ν 26. Ηά ικανοποιήσω, έλπίζω, καλά, ιούς μου
σικούς σας διά τήν ιετραήμερον απουσίαν των. Άλλ' άρά 
γε τό θέατρον τής Bolognas θά ήμπορέσιι νά στερηθή 
ιής ορχήστρας ιου έπί τέσοαρας ημέρας ; Αύτό είνε τό ζή
τημα. Έν τούτοις, έτύλμηοα νά έκφράοιο τήν επιθυμίαν 
μου, εύχό^τενος τήν πραγματοποίηοίν της. Είμαι είς τήν 
Βενετίαν, άλλ’ δ νοΰς μου είνε πάντοτε είς ιούς άγαπητούς 

μου συιιπατριώιας ιής Bolognas. Περιμένω άννπομόνως 
την άπαντησίν σας, ίσως καί τηλεγραφικιος. — Ναι ή δχι. 
Ριχάρδος Βάγνερ, 10 1εκ. 7882».

•

Καί περί ιού ουμπαθεστάιοι· Chopin άς είπιομεν 
ολίγα. Μέ πρόεδρον τήν κ. Annande de Polignac, 
ουνεοτήθη είς Παριοίονς εταιρία, ή όποία σκοπεί' 1) Νά 
τιμαται ή μνήμη ιοΰ έξοχου καλ.λιιέχνοι· δι' έκτελέσεως 
ιών έργων του καί διά διαλέξεων φιλολογικών καί καλλι- 
ιεχνικιΰν. 2) Νά δημιουργηθή μουσεΐον Chopin εις ιό 
όποιον θά προοτεθή καί ή μοι οική βιβλιοθήκη ιιον διά 
κλειδοκύμβαλου έργο»· ιοι·. 3) Ν' άπονέμηιαι διά διαγω
νισμόν : α) κατ' έτος βραβείου χρηματικ έ είς μίαν καλήν 
σύνθεσιν ιοΰ πιάνου β’) Καιά δύο έτη βραβείου σημαντικόν 
χρηματικού ποοοΰ είς πιανίοιαν μέτοχον ιής εταιρίας, 
η όποία καταγίνεται είς τήν ερμηνείαν τιον έργων τον 
γ') Νά παράσχ/ι, χάριν φιλανθρωπίας, βοηθήματα είς τούς 
εξ επαγγέλματος πιανίστας καλλιτέχνας. δ'/ Νά συνδεθοι- 
σιν έπωιγνλώς διά μηνιαίο" δελταρίου όλοι οί θανμαοιαί 
έι· γίνει καί πιανίσται. ε') Νά διοργανοΰνιαι έπί έλαχϊοτη 
πληρωμή ουνανλίαι τοΰ πιάνου, ιοΰ άσματος, τής δυφδΐας, 
ιριιοδίας ή τειραωδίας έπί εγχόρδων όργάνωι·. ς') Νά δί- 
δι,ινται ιρεϊς ουναυλίαι τό έτος, είς ιάς όποιας θά λαμβά- 
νουσι μέρος οί διασημιίτεροι καλλιτέχναι παοιον τών χω
ρίου ιός έπίσης θά γίνοινιαι καί διαλέξεις άφιεοω/ιέναι είς 
ιούς φίλους τον Chopin : Γεωργίαν Σάνδ, κόμησσαν d' 
Agoult, .li'or, Μπαλξάκ, Ιελακροά κλπ. Άλλα μέχρι 
ιής σήμερον ή έθνικότης τοΰ Chopin ήτο άμφισβητον- 
μένη· η Γαλλία ιόν ήθελαν ΐδικόν της και ή Πολωνία επί
σης· αυτός δέ πατρίδα έθεώρει τήν Πολωνίαν, ή όποία τώ 
έΐ'έπνευοε ιά άριοιουργήμαιά τον άλλως πώς θά έξηγήσω- 
μεν αύτί.ν τίν διηνεκή θρήνον, ό όποιος διακρίνεται εϊς 
δλην τήν μουσικήν τον διότι άν έξαιρέσωμεν τό Allegro 
τοϋ Concerto είς μΐ έλασσον καϊ τό Bolero, όλα ιά 
άλλα είνε πόνος ψυχής άλγούσης. Ό Chopin θρηνεί 
όλονέν τήν δουλείαν τοΰ άγαπητοΰ τόπου τής γεννήσεο'ις 
ιον καί τόοο,ι τούτο είνε άληθές, ώστε άποθνήοκοτν παρα- 
καλεί τούς τριγύρω φίλους καί ιήν άδελφήν τον νά ρίι/·οΐΊ· 
έπί τον νεκρού του τό όλίγον χώμα το όποιον οί φίλοι τώ 
προσέφερον κατά ιήν αποδημίαν του έκ Πολωνίας. Καί ή 
ύπόσχεοις ότι θά έκιελέοονν την επιθυμίαν ιου είνε ή 
μιίνη παρηγοριά δι' αύτόν, διότι ιά όσια τον θά ιαφοιοιν 
είς ξένην γήν, τήν Γαλλίαν, ξένην άναμφισβητήτως πλέον, 
μετά τάς πληροφορίας ιάς όποιας μάς δίδει τελευταΐον 
μία καλλιτέχνις πατριιότις τον περί τής καταγωγής τοΰ 
γλυκυτάιοί’ συνθέτου. Ή άρίσιη πιανίστα - κλαφοε- 
νίστα, ή κ. Βάνδα Λαδόφοτρα (Banda Ladowstra^ 
διεκδικεΐ εύφραδέατατα δ/' ώραίοι· άρθρου, δημοσιευθέν- 
ιος είς Γαλλικόν περιοδικόν, ιήν εθνικότητα τοϋ Chopin 
καί άποδεικνύει αύττν γνήσιον Πολωνόν διά τών έπο/ιένων 
λεπτομερειών: Ό προπάππος τού Φρειδερίκου Σοπ'εν ήτο 

Πολωνός άνήκων είς τήν ακολουθίαν τοΰ βαοιλέοις Sta
nislas Leszczynski, τόν οποίον ουνώδευοεν εϊς Λωρ- 
ραίνην. Ήνομάζετο Szop (έν τή πολωνική Chop/ Περί 

•τά 1714, ζητήσας τή»· άδειαν παρά τοΰ βαοιλέως, έγκατε- 
•στάθη είς Νανού, ώς οίνέμπορος, έν ουνεταιρισμιρ μετά 
τοΰ Ίωάννου Κοβάλσκη (Κοβάλ πολωνισιί σιδηρουργός). 

• Μετέφρασαν λοιπόν τά ΰνόματά τιον καί ή οφραγίς τού 
•οίνου των ήτο «Ferrand et Cliopiil’. Ό δευτερότοκος 
•δε έγγονός του ΰπήρξεν ό πατήρ τοΰ καλλιτέχνου μας.·
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ

ΚΙΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η νέα διπλωματούχο; ζωγράφο; η/; Κιιλλ. ογολή; 
ιών ’Αθηνών. Ίι'ι δημοσιευόμενα έργα της, άν καί μαθη
τικοί οποί'δαί. Λέικννυνοι τή ίηγνρι'.ν τάλαντον τή; νέα; 
καλλιτ,έχνιδυ;.

Καί ί\ κ. Λανδόφσκα περαίνει τό ιιρθρον τη; μ'" μίαν ευχήν 
πλήρη βαθύτατου παραπόνου ψυχή; Πολωνίδος' ".-ί; 
ελπίσωμεν, λέγει, οτι θα εχοτμεν περισβοτέραν τύχην όσον 
Αφορά τήν διεκδίκησιν τών μεγάλων Ανδρών τής πατρίδο; 
μας, άφ' δοην εΐχομεν ώς πρός τό εδαφός της -.

*
Καθ' έκάστην αυξάνει ό αριθμός τών μουαικών έργων, 

τά όποια οφείλονται είς τήν γυναίκα : εί; τό Τουρΐνον

τ···»

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και TEXNAI r
ΘΕΑΤΡΑ

Ή μέχρι τοΰδε παραγωγή πρωτοτύπων έργων δέν 
υπήρξε ετολύ ένθαρρυντική. ΊΙ πρωτοπορεία τών συγ
γραφέων έφάνη πολύ... πρωτόπειρος και αί άποτυχίαι 
διεδέχθησαν άλλήλας. Έςμνημονεύοωμεν αύτός—άφοΰ 
πρόκειται περί θνησιμαίων— έπ’ έλπίδι γενναιότερος 
εσοδείας κατά τό ύπολειπόμενον τοΰ θέρους διά
στημα.

Τό Ψυχοσάββατου, Γρ. Ξενοπούλου.— Μία μονό
πρακτος τραγωδία μέ {υπερβολικές κλάψες, κατάρες, 
μοιρολόγια, φαντάσματα, ούρλιάσματα, μέ αψυχολό
γητους σκηνάς, μέ λύσιν τραβηγμένην άπό τά μαλλιά 
καί ολίγα ...Άνθεστήρια, διά τό επίκαιρον. Μιά 
γρηά, μιά πεθαμένη, μιά κακή νύφη, ένας ήλίθιος 

-εραστής, ένας αχαρακτήριστος σύζυγος στριφογυρί
ζουν καί είς τό τέλος πνιγμός, όχι θαλάσσιος. άλλά διά 
τής μεθόδου τών δέκα δακτύλων.

♦
Παληίς αγάπες, Γ. Τσοκοπούλου.—Ανούσιον, τε- 

τριμμένον, μέ απαίσια σκωληκόβρωτα καλαμπούρια, 
χωρίς έννοιαν καί σκοπόν, ένα τίποτε, σερβιρισθέν 
-είς τό νοήμον κοινόν καί τήν γενναίαν φρουράν ώς 
άντίδοτον μέ τήν παγερότητά του κατά τής πνιγη
ρός ζέστης. Έκοιμήθη «αύθεσπερεί» τόν αιώνιον.

★
Τό ‘Ελιξίριου τής νεότητας, Παύλου Νιρβάνα.— 

Δέν ήμπορεί τις νά βεβαίωσή δτι ό Νιρβάνας ύπήρξεν 
ευτυχέστερος είς τήν κωμωδίαν, ή είς τό δράμα, είς δ 
φαίνεται έχων κάποιαν ιδιοφυίαν.

Ή φαρσοειδής κωμωδία, ήτις πλέκεται περί ένα 
κρονόληρον θέλοντα νά παρωδήση τόν Φάουστ, δέν 
έχει'τήν γοργήν έξέλιξιν επεισοδίων, ούτε πλήρη μάς 
δίδει τόν σατυρικόν χαρακτήρα τών προσώπων.

Ή δευτέρα πράξις, ήτις είνε καί ή καλλίτερα, 
έχει σημεία άξια έκτιμήσεως, άλλά τό σύνολον υπήρξε 
μέτριον. Καλή ίπόθεσις, χωρίς δρεξιν έκτυλιχθεΐσα. 
“Αλλως τε ή χαριτολογία, ήτις διακρίνει τόν κ. Νιρ
βάναν ώς χρονογράφον, δέν άρκεϊ διά νά γράψη κω
μωδίαν. διά τήν οποίαν άπαιτειται αρκετή ποσότης 
άλατος, ούχί δέ τής συνήθους χρήσεως.

★
Ό κ. ’Ιωσήφ εφέτος ένεπνεύσθη έκ τοΰ ίδιου 

βίου, καί μίαν περιπέτειαν του λυπηρόν άλλ" όχι καί 
τραγικήν έσκηνοποίησεν ύπό τό ’Οθωμανικόν όνομα 
Ί’Ιδζλαλ». Διά νά εινε δέ ή πραγματικότης άληθε- 
στέρα, ύπεδύθη, κατά τήν πρώτην παράστασιν, ό ί
διος τόν ρόλον τοϋ πρωταγωνιστοΰ μετ’ επιτυχίας. 

παρεστάθη πρ> ολίγου μετά πολλής επιτυχία; ή νέα Απέ
ριττα Hascliich, τής όποία; τήν μουσικήν έγραψαν ίν 
σννεργασίρ ή κ. “Ελσα Γρέγκορι καί ό κ. Ραφα'ελ δέλλε 
Ιΐσντε.—Εί; τό θέατρον Residence τή; Δρέσδη; ·ή 
θεία μου, ή θεία σου·, νέα έπίσης Απέριττα συνήρπαοε τό 
ακροατήριου μέ τήν έξυπνοι καί χαριτοτμένην μουσικήν 
τη;. Ε'νε έργον καί τούτο γυναικός, τή; κ. Nikisch.

ALICE DE LAPfeRITTY

Τό έργον τοϋ κ. Ιωσήφ δέν έχει ούτε πρωτότυπον 
ύπόθεσιν, οΰτε τεχνικήν πλοκήν. Ή ύπόθεσίς του 
είνε μία αφορμή διαζυγίου, ή όποία δέν είνε ούτε 
σκανδαλώδης κάν. στηριζομένη είς ένα στιγμιαϊον φί
λημα έν τή δίνη τοΰ στροβίλου. Οΰχ’ ήττον ό άπό 
τραπέζης καί κοίτης χωρισμός επέρχεται, κατόπιν 
άποπείρας πρός συμβιβασμόν τής άξιοπρεπείας τοϋ 
συζυγικού ονόματος καί τό έργον —δέν λέγομεν δρά
μα— τελειώνει μέ ολίγα πονετικά δάκρυα τοΰ συγ
γραφέως διά τήν άπιστον σύντονον.

’Αρετή τής «Ίδζλάλ» είνε ή χαρακτηρίζουσα καί 
τό περυσινόν δράμα του, τήν «Φιλάρεσκων», κομψό- 
της τού διαλόγου.

"Εν μονόπρακτον σκηνικόν, παίγνιον τοϋ ίδιου, 
χωρίς εννοείται πολλάς αξιώσεις τέχνης ή «Γατίτσα», 
έπαίχθη άρκετά καλά. Είνε μία λεπτή ψυχολογία τής 
γυναικείας έρωτοτροπίας.

♦
Λέων Μαριάννης, ’Αργυρώς Σακελλαρίου.—’Ατυ

χές καί είς τήν ύπόθεσιν καί είς τήν πλοκήν. Ώς κυ
ρία, είχε τόσα άλλα θέματα, καταλληλότερα καί σκο- 
πιμότερα ύπό έποψιν κοινωνικής άντιλήψεως . . . Είς 
έν μονόπρακτον «Κρυφή αγάπη» δοθέν κατά τήν αυ
τήν μοναδικήν—δηλ. μόνην—εσπέραν έδειξε κάποια 
χαρίσματα άπλότητος ελκυστικής καί άβράς αίσθημα- 
τικότητος. Οΰτε είς τό δραματάκι αύτό ύπάρχει πρω
τοτυπία' ή συγγραφεύς έν τούτοις διεχειρίσθη τό θέμα 
μέ προσοχήν καί επιμέλειαν.

★
Πολύς θόρυβος έγινε πέριξ τοΰ ονόματος τής συμ

παθούς ήμών συνεργάτιδος κ. Πετρούλας Ψηλορείτου. 
ήτις άφοΰ πέρυσι περιέλουσε τούς θεατρικούς συγ
γραφείς μέ κριτικός καταιωνίσεις, έφέτος είσήλθεν 
εις τήν χορείαν των, διά νά λάβη τήν εύχαρίστησιν 
νά αίσθανθή τί θά είπή κριτική καί πόσον δυσάρε
στος είνε ή κυρία αυτή—δηλ. ή κριτική· διότι ή κ. 
Ψηλορείτου είνε τόσον ευχάριστος είς τό διαλέγεσθαι, 
ώστε δέν ήμπορεί τις νά χάση τήν έντύπωσιν τής χά- 
ριτος, οΰτε δταν γράφη ωμότητας, ώς έκεϊνος, τάς ό
ποίας τόσον άφθόνως έγκατέσπειρεν είς τό : Μέ κάθε 
θυσίαν δράμα της.

Ή κ. Ψηλορείτου άνεδείχθη, παρά τήν άχάριστον 
θέσιν τοΰ έργου της, δραματική συγγραφεύς μεγάλης 
δυνάμεως. Καί αί τέσσαρες πράξεις—ευτυχώς κατά τήν 
έπανάληψιν έγιναν τρεις, έάν ήκουε δέ τούς κριτικούς 
της θά έγίνοντο καί δύο—περιστρέφονται περί τήν μαρ
τυρικήν άντίστασιν μιας ώραίας γυναικός, ήτις ώθεί- 
ται ύπό τεσσάρων άνδρών είς τήν άνηθικότητα διά
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ή υψίφωνος Dyfor 

σκοπούς πολιτικής άναδείξεως τοϋ άνδρός της. Καί ή 
πάλη αύτή. ή αγωνία ή έκνευριστική παρατείνεται 
καί μία κοινωνική σαπίλα άναδίδει τής δυσοσμίας της, 
διά νά έπέλθη ή άτιμία, ήτις χρησιμεύει ώς βόθρον 
διά νά γείνη υπουργός ένας καταχραστής.

Ή κ. Ψηλορείτου έδωσε μίαν εικόνα κοινωνικής 
έκλύσεως τόσον ζωηράν καί υπερβολικήν, ώστε νά- 
ποβαίνη ασυμβίβαστος πρός τήν πραγματικήν τής 
'Ελλην. κοινωνίας ΰπόστασιν. Διότι σκηναί, οΐαι αί έκ- 
τυλισσόμεναι μετά τόσης επιμονής καί έλευθεροτομίας 
δέν συμβαίνουν παρ ημϊν όχι βέβαια συχνά, άλλ’ ούτε 
καί σπανίως. ‘Αλλά τό μεγαλείτερον σφάλμα τής συγ
γραφέως είνε δτι τήν γυναίκα αύτήν δέν παρουσιάζει 
ώς ήρωΐδα, καίτοι τόσον ύπερηφάνως άνθισταμένην 
εις τούς πειρασμούς, δτε Οά εΐχομεν ένα τύπον ποΰ 
ήμποροΰσε κανείς νά τόν χειροκρότηση, άλλά μίαν 
άπιστον, μή ένδίδουσαν μέν είς ένα γέροντα, εύχερώς 

δμως ριπτομένην είς τάς άγκάλας ένός νέου. Ή άν- 
τίφασις αύτή μειοΐ τόν χαρακτήρα τοϋ κυριωτέρου 
προσώπου, τοϋ συγκεντροΰντος τόσην δύναμιν έκ- 
φράσεως.

Άλλ’ ανεξαρτήτως τής ύποθέσεως, ένεκα τής ό
ποιας μύδρους έξαπέστειλαν κατ’ αύτής αρσενικοί καί 
θηλυκοί κριτικοί καί χρονογράφοι, ώς συγγραφεύς ή 
κ. ψηλορείτου έχει πολλήν ζωήν καί έκφρασιν. Έάν, 
δπως άλλως τε είνε βέβαιον, εύτυχήση ε’ις τήν εκλο
γήν τοΰ θέματος, Οά μάς δώση άληΟινάς απολαύσεις 
αισθητικής τέχνης.

★

Τά δραματικά έργα ίπεχώρησαν, διά νά έπέλΟουν 
κατακτητικοί αί επιθεωρήσεις. Τά «ΠαναΟήναια», 
τά όποια πέρυσι είχον πάθη ατονίαν, έφέτος άνε- 
σκευάσθησαν καί ένεφανίσθησαν άνεκτότερα, άλλά 
πάντοτε «ΠαναΟήναια». Δηλαδή ένα καφέ-σαντάν μέ 
νούμερα, μέ τραγουδάκια ύπεξαιρεθέντα άπό νέες καί 
παλαιές όπερες καί μέ στιχάκία τής εποχής. Τό κοι
νόν ιίθρόον συρρέει, άρεσκόμενον είς τάς ελαφρότη
τας, χάρις είς τάς οποίας οί ηθοποιοί ίκανοποιήθη- 
σαν ΰλικώς.

Ό θίασος τής Κοτοπούλη, μεθ’ ής συμπράττει ό 
κ. ΙΙαπαίωάννου, ^διά νά μή ^ύποστή τόν έξ ασιτίας 
θάνατον ένεκολπο’ιθη κι’ αύτό μίαν έπιθειόρησιν, τόν 
«Κινηματογράφον» τοΰ κ. Πολ. Δημητρακοπούλου.

Διά τάς δύο αύτάς Επιθεωρήσεις τάς άμιλλωμέ- 
νας οΰχί είς πνεΰμα άλλ’ είς εισπράξεις, ένεκα τών 
όποιων καί συρράφωνται, δέν αξίζει νά γράψη τις 
περισσότερα τής απλής χρονογραφικής μνείας. 'Υπάρ
χουν μερικά νούμερα έξυπνα, άλλά καί άλλα, τά καί 
περισσότερα, άνοστα, εξεζητημένα, σαχλά. Εννοεί
ται ότι σώζονται ·αί ’Επιθεωρήσεις άπό τά ώραΐα 
καί πεταχτά τραγούδάκια, άτό τά διάφορα κοστού-

Ό βαρύτονος Olyvas

μια. άπό τάς επιτυχείς μιμήσεις γνωστών προσώπων. 
Συνεπώς ή επιτυχία είνε έργον τών ηθοποιών.

Τοΰ «Κινηματογράφου» ή δεύτερα πράξις —έξαι- 
ρέσει τοΰ Πονοράματος— συγκεντρώνει δλην τήν ευ
φυΐαν τοΰ κ. Δημητρακοπούλου. Έχει τά ωραιότερα 
νούμερα. Εΐς τήν μουσικήν υπολείπεται τών «Πανα- 
θηναίων-, ύπερτερεϊ. όμως αύτών είς τήν οξύτητα 
τής σατύρας.

*
Ό θίασος τής δ. Κολυβά ηύνοήθη πολύ, καί δι

καίως, υπό τοΰ κοινού. Οί ηθοποιοί προεξαρχούσης 
πάντοτε τής χαριτωμένης καί πεταχτής πρωταγωνί
στριας, παίζουν μέ πολλήν φιλοτιμίαν καί, αί όπε- 
ρέται, τάς οποίας εΐχομεν άκούση άπό τήν Τέρρεν, 
τάς παρακολουθοϋμεν ήδη είς τό θέατρον τής δ. Κο
λυβά μετά τής αύτής εϋχαριστήσεως. Ό «Κόμης τού 
Λουξεμβούργου» είχε τήν μεγαλειτέραν επιτυχίαν. 
Προετοιμάζεται ό «Γενναίος στρατιώτης» τοΰ Όσκάρ 
Στράους.

*
Είς τό θέατρον ’Ολύμπια (Άρνιιότη).’ χάριν είς 

τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μεταξάτου έπαιξεν ό μελο
δραματικός θίασος Κεδιβιάλ μέ υψίφωνον τήν δε
σποινίδα Dyfor, ήτις κατέκτησε τάς γενικός συμπά
θειας καί μέ βαρύτονον τόν κ. Olyvas, καταλιπόντα 
τάς άρίστας τών άναμνήσεων. Κατόπιν δ θίασος Pa- 
ritzi έδωσε σειράν παραστάσεων μετά πολλής επιτυ
χίας καί ήδη νά συνεχίζει αύτάς τό 'Ελληνικόν με
λόδραμα τοΰ κ. Λαυράγκα.

Τό έ>· τ») α' οελ.ίΛι τοϋ σημερινού τεύχους τής Πινακο
θήκης- δημοσιευόμενοι· έργον roe αειμνήστου ΰπερόχου 
Έλληνος ζωγράφου .V. Γύζη είνε σπουδή έγχρωμος, προ

μελέτη ίσως σχεδιαζόμενης μεγάλης οννθέοεως, ήτις δέν 
έίετελέσάη. Είκών τού πίνακος τούτου πρώτην φοράν δη
μοσιεύεται, παριοτρ δέ τόν Έρωτα όδηγοϋντα δύο μικράς 
Ψνχάς.

*
Έντώ ’ Συνδέσμω τών 'E/j-ήνων καλλιτεχνών* έπήλθε 

ρήγμα. Ο! καλλιτέχναι κκ. Ροϊλός καί Χατζής μετά τον 
γραμματέως κ. Φιλαδελφέως άπεχοιρηοαν τοΰ Συνδέσμου, 
νποβαλώντες παραίτηοιν. Τούτους πιθανόν ν’ ακολουθή
σουν καί άλλοι.

*
’Εφέτος ά-τεφοίτησαν περατώσανιες τάς σπουδάς τής 

ζωγραφικής εν τή Καλλ. σχολή Αθηνών, οί έξης μαθηταϊ 
τής τελευταίας τάξεως : Μπεοκίνης, Κική Γιαννοπούλου 
καί 'Ελένη Γεωργαντή. Ό τέταρτος μαθητής κ. Κ. Καρ- 
ζής άπεχώρησε κατά τόν διαγωνισμόν. Είς τήν τάξικ ταύ
την έδίδαξεν ό κ. Ροϊλός, πρώτος αυτός καθιερώοας ώς 
μάθημα τών έν ύπαιθρα» σπουδών έκ τοΰ φυσικού καί 

τήν ούνθεοιν έπϊ ώριομένου θέματος.
*

Ό Μπερνστάϊν, ό συγγραφεύς τοϋ · Apres moi > έκά- 

λεοε μετά τήν παράστασιν είς μονομαχίαν τούς έπικριτάς 
του, οϊτινες ήρνήθηοαν νά μονομαχήσουν έπϊ τφ ισχυρισμό» 
ότι διά τής διαγωγής του ό Μπερνστάϊν είχε τεθή έν άνα- 
ξιότητι.

Ήδη, ουοταθέντος συμβουλίου τιμής, ό Μπερνστάϊν 
έμονομάχηοε μέ τόν Γονσταϋον Τερύ καί κατόπιν μέ τόν 
Λέοντα Δωδέ. Ή Λεύτερα αί'τη μονομαχία άφοΰ έγένετο 
διά πιστολιού, άνταλλαγεισιΰν τεσσάρων σφαιρών άνευ 
αποτελέσματος συνεχίοθη καϊ Λιά ξίφους, οτε άμφόιεροι 
ετραυματίσθηοαν.

Ό εν Παρισίοις έγκριτος Κεφαλλ.ήν κ. II, ΛΤ. Διβάρηί 
έδώρηοεν είς τήν βιβλιοθήκην Κεφαλληνίας τήν βιβλιο
θήκην ήν έκληρονόμηοεν παρά τοΰ -Ίν. Γενναδίου, άποτε- 
λουμένην έκ 1000 περίπου οπανιωτάτων βιβλίων.

★

Ε’ις τό χωρών Άετος τής Τριφυλλίας εύρέθη μέρος 
Πελασγικού τείχους έξ άργών λίθων μήκους τριάκοντα 
πέντε μέτρων καϊ ύψους δύο, ου τά ίχνη φθάνουσιν μέχρις 
άποοτάοεως τετρακοσίων μέτριου. Έντός τών τειχών ενρε- 
θηοαν ερείπια εκκλησίας τοϋ δέκατου ή έκτου αίώνος καϊ 
σπόνδυλοι κυανοκράνου ’Ιωνικού καϊ δωρικού ρυθμόν. 
Πλησίον τής εκκλησίας εύρέθη αγαλμάτων Κυβέλης.

*

.41 άνασκαφαϊ εις τήν Κυπαρισσίαν, έφεραν ε’ις φώς τά 

τείχη τής αρχαίας πόλεως, μαρμάρινους κίονας, αρχαία 
νομίσματα χρυσά καϊ χάλκινα καί διάφορα αγγεία.

+
"Ελλην γλύπτης, ό 'Εμμανουήλ. Κοβάκος, έκέρδισεν είς 

τό Πολυτεχνείου τής Μυριλάνδης τό πρώτο»' βραβεϊον. 
Έπί μίαν εβδομάδα ή επιτροπή δέν ήδύνατο νά φθάοη εις 
τελικήν άπόφασιν, διότι ό αντίπαλος τοΰ Έλληνος Αμερι
κανός Κόνλ.ον ήτο προοτατευόμενος του πρώην κυβερνήτου 
τής Μυριλάνδης. '() Κοβάκος όστις δέν είχε κανένα προ
στάτην έοπονδαοε επί τέσσαρα έτη, εργαζόμενος έν ταυτφ 
τήν νύκτα είς τό ζαχαροπλαστείο»· τοΰ αδελφόν του.

Ή επιτροπή τον έβράβευσε παρ' δλην τήν επιθυμίαν 
ήν είχε νά μή δυσαρεοτήση τούς ενδιαφερομένους υπέρ τοΰ 
Κόνλον καί <5 Κοβάκος θά μεταβή τόν Σεπτέμβριον είς 
Παρισίους οπού θά έξακολονθήση τάς σπουδάς του δαπά- 
ναις τοΰ Άμερικατικοΰ Πολυτεχνείου τής Μυριλάνδης.

*

Πέντε νέα ίταλ.ικά μελοδράματα πρόκειται νά παιχθοΰν 
κατά τήν προσεχή χειμερινήν περίοδον έν Ιταλία. Είνε δε 
τά εξής :

Ή · Κονκίτα,», λιμπρέττον ιού Βωκέρ καί Ζανγκα- 
ρίνι κα! μουσική τοϋ Ριχάρδου Ζαντονάΐ.

Ή · Μελενϊς· μουσική τοϋ αυτού Ζαντονάΐ, μέ λιμπρέτ- 
ιον τού Σπυριτίνι. Ήρωϊς τοϋ έργου είνε μία ελληνϊς 
εταίρα, ξήοασα έν τή αρχαία Ρώμη.

Ό «".Ίχιος» μελόδραμα ιοΰ Παικερόττι.
Τά <■ Κοσμήματα τής Παναγίας > μελόδραμα τού Έρ- 

μάννον Βόλφ Φερράρι, ουιινος ή όπερα < Τό μυστικόν ιής 
Σωσάι ας' έ.θριάμβευοε πέρυσι»· είς τήν μηιροπολιιικήν 
όπεραν τής Νέας Ύόρκης. Τό μελόδραμα τούτο θά παρα
σταθή κατά πρώτον είς Βερολίνου,είς γερμανικήν γλώσσαν.

Ή · Ροξιέρα» μελόδραμα τοΰ Βίκτωρος Γκνέκι.
■ίτ

Τό 'Αρχαιολογικόν συμβούλων άπεφάσιοε ιήν έναρξη- 
άναοκαφών εις Θήβας, παρά τό άνάκτορον τοΰ Κάδμου 
καϊ είς Θεσπιάς, ακριβώς όπου συνήφ.θη ή έν Αηλίιμ 
“άχ}1’

Επίσης θά γίνουν άνασκαφαϊ παρά τον άγιον Δανιήλ 
τών Αθηνών, όπου υποτίθεται αρχαίοι· νεκροταφείου τών 
έν πολέμιο πιπτόνιιον.

Είς τήν Χαλκίδα θά ένεργήοη άναοκαφάς τάφων ό κ. 
ΙΙαπαβασιλείου.

Όσαύτως θά γίνουν άνασκαφαϊ καϊ είς τούς δήμους 
θορικίων καί Κρωπίας.

♦

άιά τιμ· Ιην Σεπτεμβρίου ή 'Εταιρεία Γραμμάτων καϊ 
Τεχνών ετοιμάζει διαρκή καλλιτεχνικήν "Εκθεσιν. Ή έκ- 
θεοις θά έγκαταοταθή είς καταλλήλους αίθουσας τής όδοϋ 
Σταδίου διά νά είνε ευπρόσιτος είς ιούς θέλοντας νά έπι-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
σκέπτωνται αυτήν ή >■« άχορά-οω· εο;·α Ελλήνων καλλι
τεχνών. Ό κανονισμός τή; έκθέσεως άά δημοσιευθή 
προσεχώς.

★
Ί’λο τοϋ Συνδέσμου τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών άπεφα- 

σίσθη, δπως ή προσεχής εκθεσις είς τήν αίθουσαν τον 
Ζαππείον γίνη τήν 25ην προσεχούς μηνάς Μαρτίου.

θά συμπέση ουτω με την έναρξιν τοϋ Διεθνούς συνε
δρίου τών Ανατολιστών καί ιόν εορτασμόν τής 75ετηρίδος 
τοϋ Πανεπιστημίου.

★
Έπερατώθηοαν αί έργασίαι τοϋ εν Ρώμη υπό τήν προ

εδρείου τής κ. Μαρίας δέ βεοτεία ουνελθόντο; εθνικόν γυ
ναικείου συνεδρίου. Αί πλεϊσται διαλέξεις περιεστράφηοαν 
ιδίως εναντίον τής έκμεταλλεύοεως τών απροστάτευτων 
γν.ιαικών καί τών έπίσης έστερη/ιένων προστασίας μικρό»· 
παιδιών.

*
Νέον πίνακα, μεγάλο»' διαστάσεων, έργάζεται ό ζω

γράφος κ. Σ. Βικάτος, τήν •.'Αποκαθήλωσα· τοϋ Ίησοϋ·. 
Καί εί; τόν πίνακα αύτόν διαφαίνεται ή μεγάλη δεξιότης 
τον καλλιτέχνου.

★
Ή έν Μονάχιρ ιός υπότροφος τής Κυβερνήσει»; σπου- 

δάζουσα έν τή έκεϊ Μουσική Άκαδημίφ δεσποινίς Ευγενία 
Πρωΐου, νποοταοα διαγωνισμόν πρό; άπόκτηοιν διπλώ
ματος, έλαβε τόν πρώτον βαθμόν.

Ή δεσποινίς Πρωΐου ολίγα; ημέρας πρό τών έξετά- 
ςεων έξετέλεσε καί έν δημοοίφ ουναυλίφ τής ’Ακαδημίας 
τό ·Παθηιικΐ.ν Κονσέρτο· τοϋ Λίστ, συνοδευομένη υπό 
ΰτέρας Έλληνίδο; καλλιτέχνιδο;, τής δεσποινίδα; Πανιά.

★
Έκ Μονάχου

Εί; τό Ίίδεΐον τοϋ Μονάχου ΰπέοτη πρώτης τάξεως 
εξετάσει; κλειδοκυμβάλου ή δι; Θάλεια Πανιά. 'Η έκ- 
τέλεσις τοΰ δυσκολωτάτου .προγράμματος της ύπήρξεν 
μοναδικόν, δλως δε εξαιρετική ή έν γένει επιτυχία της. '() 
μακαρίτη; Mottl, ό περίφημο; αύτός διευθυντής τοϋ 
‘Ωδείου τοϋ Μονάχου ήκουσε τήν δεσπ. Πανιά μέ τό μεγα- 
λείτερον ένδιαφέρον καί έξέφρασε τήν πλέον κολακευτικήν 
γνώμην δια τό τάλαντον της. Ή Έλληνις καλλιτέχνις 
ήτο ή τελευταία μαθήτρια τήν όποιαν ήκουοε ό Mottl καί 
/βαθμολόγησε, διότι τήν αυτήν εσπέραν προοεβλτ/θη έκ 
καρδιακού νοσήματος, έκ τοϋ οποίου καί άπέθανε 15 η
μέρας κατόπιν.

"Ενα μεγάλο άριστα (παμφηφεί) ανοίγει τήν οδόν τον 
μέλλοντος εί; τήν δεσποινίδα Πανιά καί τήν κατατάσσει 
μεταξύ τών όλιγίσιων 'Ελληνίδο»·, αϊτινες διαπρέπουν εΐ; 
τό εξωτερικόν. Μ. I. Α.

ν
Προκειμέυον νά άνεγερθή τό κιίριον τής ΈΟν. Πινα

κοθήκης έγράφη οτι έξε.ρέθη πρός τοΰτο εν οικόπεδον 
παρά τό πεδίου τοΰ "Αρεως. Τερατωδεστέραν ειδηοιν δέν 
ήτο δυνατόν νά αναγνώοωμεν. Είς όλα τά μέρη τοϋ κόσμου 
τά Μουσεία καί αί ΙΙινακοθήκαι ευρίοκονται είς τά κεν
τρικότερα μέρη τής πόλεως, προσιτά είς τους έπιοκέπτας, 
κοσμήματα συγχρόνως υπό αρχιτεκτονικήν έποι/'iv. Εις 
τίνος σοφού τήν κάραν εσφηνώϋη ή μεγαλοφυής Ιδέα νά 
■άπομονωθή ή ΈΟν. Πινακοθήκη είς μέρος ακατοίκητοι· 
καί νά καταδικασθή εις άφάνειαν τό μοναδικόν ασυλον τής 
συγχρόνου τέχνης, άγνοοϋμεν. "Ας έλπίσωμεν ότι θά έπι- 
κρατήοη ή λογική όπως ή Έθν. Πινακοθήκη κτισθή είς 
το κεντρικώτερον μέρος τής πόλεως, είς τήν οδόν Σταδίου
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ή Πανεπιστημίου ή έπί τέλους παρά τήν είσοδον τοϋ Ζαπ- 
πείου.

*
Π παρά τήν Καρκαλοϋν τή; Δημητσάνη; άίαοκαπιο- 

μένη, δαπάνη τή; Αρχαιολογικής 'Εταιρίας, αρχαία πόλις 
υπό τοϋ εφόρου ί'. Π. Οικονόμου, ώρίσθη έξ επιγραφής, 
ότι είνε ή θεισόα. Τοΰτο είνε σπουδαιότατοι· διά τήν τοπο
γραφίαν τή; Γορτυνίας, διότι ήδη εχομεν ιόρισμένον ση
μείου, όπόθεν θά δυνηθώμεν νά άνεύριομεν τάς παρακεί
μενα; πόλεις τήν Τεϋθιν, τό Μεθΰδριον καί όσας άλλα; 
αναφέρει ό Παυσανίας.

"Ωστε οί όρίοαντες παλαιό τήν Δημητσάναν ώς δήμον 
Θεισατών ειχον δίκαιον, άδικον δέ οί καταργήσουνε; τήν 
ονομασίαν τούτην.

*
Διαφεύδεται ή φήμη καθ' ήν ή 'Έλεονώρα Δοϋζε πρό

κειται ν' άποουρθή άπό ιό θέατρον, εις τό όποϊον τόσον 
έδοξάοθη.

Τήν άνεβίβαοαν διά τή; βία; εί; τήν σκηνήν εί; ηλικίαν 
δεκατεοοάριον έτών καί τής εδωκαν νά έννοήση ότι ήτο 
απόλυτο; άνάγκη νά παραοΗ/οη.

Έπειτα άπό ολίγον καιρόν ένεφανίζετο πρό του κοινού 
είς τόν ρόλοι· τής ’Ιουλιέττα;, τή; ιστορική; έρωμένης τοϋ 
Ρωμαίου. Έπαιξε τόν ρόλον τη; /ιέ μεγάλον πάθος καί 
καθ' δλην την διάρκειαν τή; παραστάοεως /κρατούσε είς 
τά χέρια της ενα μπουκέττο άπό τριαντάφυλλα. Τά ό>σ- 
φραίνετο πολύ συχνά καί /νόμιζε κανείς ότι τά άνθη 
τής μετεβίβαζαν όλον τόν θέλγητρου, δλην τήν ποίησιν 
καί τήν δροσιάν το»·.

Είς τόν ρόλον τής Ίουλιέιτας, ή Δοϋζε /σημειώσει· ενα 
μεγάλον θρίαμβον, ιόν πρώτον της θρίαμβον. Τόν άπέδω- 
κεν είς τά τριαντάφυλλα, τών όποιο»· τό άρωμα ήτο πε
πεισμένη ότι τήν ένέπνευοε.

’Από τότε καιελήφθη άπό άληθινήν μανίαν διά τά άνθη 
καί ή μανία της δέν ήργησε νά καναντήοη πρόληφις. Ουδέ 
ποτέ έξέρχεται είς τήν σκηνήν χωρίς νά φέρη επάνω της 
άνθη καί προτιμή. τά τριαντάφυλλα.

Κατά τήν διάρκειαν τής παραστάοεως τά οσφραίνεται, 
προσφέρει είς τούς συναδέλφου; της, τά ξεφυλλίζει καί 
σκορπίζει τά πέταλά των επάνω είς τά έπιπλα τή; σκη
νής ή εις τούς θεατά;. Φροντίζει όμως πάντοτε νά τής 
μείνουν ενα—δυο τριαντάφυλλα, διότι δέν ήμπορεί νά πα- 
ραστήοιι χωρίς >'ά έχη έπάνω τη; άνθη.

*

Ό Έδμόνδος Πιλόν άφηγεΐται είς τήν τ'Ιστορίαν» τάς 
λεπτομέρειας τοϋ θανάτου τοϋ Ρουζέ δέ Λΐσλ, τοϋ ποιητοϋ 
καί μουσουργού τής Μασσαλιώτιδος.

Κατά τό 1836 ό δέ Λίσλ έμενε μετά τινων φίλων του 
είς μίαν οικίαν του Σουαλϋ λέ Ρουθ. Ήτο 76 έτών, έν 
τούτοις είχεν ύφος ανθρώπου διαρκώς νεάζονιος- ήτο ομι
λητικός πρός όλους καί εύθυμος.

Έκαμνε μάκρους περιπάτους είς τήν εξοχήν, ουνεζήτει 
έπί διάφορο»· ζητημάτων με τού; χωρικούς καί έζη μέ τάς 
άναμνι'ισεις τοΰ παρελθόντος, αί όποϊαι δέν ήσαν καί τόσον 
ευχάριστοι δια τϋν θαλερόν γέροντα.

Ήδύναντο νά ουνοψιοθοΐ·ν είς τήν δυσμένειαν τοϋ Να- 
πολέοντος, τήν άπομάκρυνοιν τοΰ δέ Λίσλ άπό τόν στρατόν, 
τήν φυγήν του μετά τήν συνωμοσίαν τοϋ έξαδέλφου τοι· 
στρατηγού Μαλέ, τάς περιπέτειας τάς όποίας ΰπέοτη άπο- 
ζιϋν μόνον /ιέ τάς προσόδους τής αντιγραφής μουσικής,τήν 
φυλάκισίν του κατά τό 1830 διά χρέη καί τέλος τό μικρόν 
επίδομα, τό όποϊον τοϋ παρεχωρήθη τ/j μεσολαβήσει τοΰ 

Βασιλέως καί έφερε κάποιαν γαλήνην εί; τήν βασανιο/ιένην 
ΰπαρξίν του.

Τον Ίοίνιον τοΰ 1836 ήαθένησε καταληφθείς άπό αφο- 
-δρόν πυρετόν καί βήχα, εντός ύέ χρονικού διαστήματος 
•δύο ήμερο»· άπέθανε. Τήν στιγμήν ποϋ κατεβιβάζετο ό νε
κρός είς ιό μνήμα, ό Μπουαβίν έκαμε μίαν έκφραοτικήν 
χειρονομίαν υαί αμέσως άπό δέκα χιλιάδας οτομήτων ήκού- 
οθηοαν οί στίχοι καί οί ήχοι τής Μαοοαλιώτιδο;. «’Εμ
πρός τέκνα τής πατρίδα;—ή ημέρα τή; δόξης έφθαοεν».

'Ητο ό ύστατο; χαιρέτισμα; τοϋ Γαλλικού λαού πρό; τί»· 
ποιητήν τής Έπαναστάοεως.

*
Ή ενταύθα Ιταλική προσβεία άνεκοίνιοοεν είς τό ΰπουρ- 

γεΐον το»· 'Εξωτερικών ότι ή εκθεσις τό»· Ωραίο»· Τεχνών 
έν Φλπορενιίμ θ’ άνοιξη τάς πύλας της τον Νοέμβριον ιού 
1911 καί θά διαρκέοη μέχρι 'Ιουνίου τοϋ 1912.

*
Έπνίγη είς τόν Ρήνον ενφ εταξείδενεν έπί τής θαλαμη

γού της μετά τοϋ συζύγου τη; ή ώραία καί δήμοι/ ιλή; 
Παρισινή ηθοποιός Ζινετ Λαντέλμ. Ένεφ<α·ίοθη τό πρώ
τον είς τό «Gyninase. άρχίσασα τό στάδιόν της ύπό τήν 
προστασίαν τής Ρεζάν. Έπαιξε κατόπιν είς πολλά Παρι
σινά θέατρα, έοχάτοις δέ είχε ξετρελλάν// τού; Παρισινούς 
παίζομοα τό · Τρελοκόριτσο». Ό πνιγμός τη; θεωρείται 
ώ; τυχαϊον δυστύχημα.

•
'Η τελευταία συναυλία τοϋ Ωδείου Λόττνερ έση/ιείωσε 

τήν λήξιν αΰτιϋν διά μεγάλης έπιτυχίας. Συμμετέσχον οί 
-αριοτοι τών μαθητών, διεκρίθηοαν δέ οί κ. κ. Δάλλα; καί 
Ά νκονάπουλος είς τήν βόιρβιιον, καί αί δεσποινίδες Αυγε
ρινού καί Ζαλάππα είς το κλειδοκύμβαλο!·.

♦
Είς τού; ; Τάϊμς» το Λονδίνου έ.δημοσιεύθη μακράν 

καί άναλντικώτατσν άρθρον τοϋ κ. Μπάοιιτσερ περί τής 
σημασίας καί τών άποτελχομάτιον το»· μέχρι τοΰδε γενο- 
μένοιν έν Έλλάδι αρχαιολογικών άνασκαφών.

ΝΗΠΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ή «Έν<»σις τών Έλληνίδων», διά τοϋ ’Εκπαι
δευτικού τμήματος, ίδρυβέντος τ<ΐ> 1897, έπέτυχε τήν 
μεταρρύ&μισιν τής παρ’ήμϊν αγωγής καί έκπαιδεΰβεως 
διά τής ίδρύσεως Γυμναστικής σχολής τών φηλέων, 
Νηπιακοϋ κήπου καί Διδασκαλείου νηπιαγωγών καί 
παιδβνόμων, έπί τή βάσει τοΰ Φροβελιανοΰ συστή
ματος. Τά άποτε/^σματα τής διδασκαλίας εϊνε λίαν 
Ικανοποιητικά, ή μεγάλη δέ πρόοδος τοΰ εκπαιδευτικού 
τμήματος οφείλεται είς τήν άοκνοι· επιμέλειαν καί πε- 
φωτισμένην διδασκαλίαν,τής έξοχου παρ’ ήμίν παιδα
γωγού κυρίας Αικατερίνης Λασκαρίδου.

Δεκατέσσαρες πάλιν νηπιαγωγοί τής άνωτάτης τά
ξεως τού είρημένου Διδασκα).είου ήρίστευσαν εφέτος 
κατά τάς έξετάσεις, έπειδή δέ δλαι σχεδόν κατάγονται 
έκ Μακεδονίας καί ’Ηπείρου ί)ά τοποθετηΟώσιν έν τή 
ίδίρπης έκαστη πατρίδι. διαδίδουσαι τήν γλώσσαν 
μας.είς τά έκεϊ ξενόγλωσσα Έλληνάπαιδα. ΤΗδη .Οά 
περιληφΟώσιν είς τάς ένεργείας τού ’Εκπαιδευτικού 
τμήματος καί τά τουρκόφωνα σχολεία τής Μ. ’Ασίας.

Ευχάριστα έξ ίσου είνε τά αποτελέσματα καί,τής 
υλικής προόδου τών νηπιακών Ιδρυμάτων, ώς έμφαί- 
νεται έκ τής άρτι έκδοΟείσης λογοδοσίας.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Πςοτκηοόχδτ,σαν οί Spot τοϋ άγωνοΟετήματος 

τής κυοίας Αικατερίνης ’Ιαοιώδου Ράλλη «ίς μνή

μην τον υίοΰ αύτοΰ Θιοδώροο, τοΰ έν ΙΙαρισίοις 

άποήανόντος "Ελληνος καλλιτέχνου, κατ’ άνακοί- 

νωσιν τής επιτροπής τής 'Εθνική; Πιναχοβήκτ,ς.

Οί οροί ούτοι sivs οί έξής·

«Άνά πάν έτος, κατά μήνα Σεπτέμβριον, τε

λείται οια-γωνιαμο; Γραφικής έπί βραδείφ δραχ

μών ·χιλίων, φέρων τό Ονομα «Ράλλειος».

Τοϋ διαγωνισμού μετέχουσι μόνον οί κατά το 

αμέσως ηγούμενον σχολικόν έτος τακτικώς φοιτή- 

σαντε; εις την προτελευταίων καί τήν τελευταίαν 

τάξιν τής Γραφικής καί οί εύδοκίμως μετασχόντες 

τών κατά 'Ioyvtov τοϋ ϊτους εκείνου έν τή Σχολή 

οιενεργηήέντων διαγωνισμών.

Τά τοϋ διαγωνισμού Θέματα, οριζόμενα ύπό τών 

καθηγητών τής Γραφικής τοϋ Σχολείου τών Κα

λών Τεχνών την παραμονήν τή; ένάρξεως αύτοΰ 

και είς τρία κατ’ έλάχιστον όρον άνερχόμενα, τί

θενται έντος κάλπης, ές ής τήν έπομέγην ήμέραν, 

έπι παρουσία πάντων τών οιαγωνιζομένων, καί ύ

πό τίνος αύτών, διά κλήρου όριζομένου, έζάγεται 

το πρός έκτέλεσίν θέμα.

Τοϋ θέματος τούτου, γινομένου αμέσως γνωστού 

τοίς διαγωνιζομένοις, έκτελείται ύφ’ ένός έκάστου 

αύτών καί κατ’ ιδίαν έκάστου επίνοιαν έντός δύο 

ημερών προσχεδίασμα, δπερ, φέρον τήν υπογραφήν 

τού γράψαντος, παραδίδεται 'είς τήν Διεύθυνσιν 

τής Σχολής τών Καλών Τεχνών.

Αί δύο ήμέραι άρχονται άπό τής ήμέρης τής 

κληρώσεως τού θέματος, συμπεριλαμβανομένης, 

και ληγουσι την ιεπομένην την έκτην μεταμεσημ

βρινήν ώραν.

Οί διαγωνιζόμεγοι έκτεϋ.ούσι τά προσχεδιάσμα

τα έν έπί τούτφ ώρισμένη αιθούση τού Σχολείου 

τών Καλών Τεχνών, έν ή καί φυλάσσονται ταΰτα 

τήν πρώτην νύκτα, τής κλειδός παραδιδομένης είς 

την Διεύθυνσιν τής είρημένης Σχολής.

Τήν έπομένην τής παραδόσεως τών προσχεδια

σμάτων ό τών καθηγητών τής Γραφικής τοϋ σχο

λείου Σύλλογος, τή συπράζει ξύο μελών τής πρός 

έπίβλεψιν τής ’Εθνικής Ηινακοθήκης ’Επιτροπής> 

ύποδεικνυρμένων ύπ’ αύτής, συνερχόμενος εις συ

νεδρίαν, έκφέρει τήν έπ’ αύτών κρίσιν του. δικαι

ούμενος νά περωρίση τούτην μόνον έπί τών παρ’ 

αύτοΰ θεωρηθέντων άξιων.

Οί ύποψήφιοι ών τά προσχεδιάσματα έκρίθησαν 

άξια, μετέχουσ· τού περαιτέρω διαγωνισμού πρός 

έκτέλεσίν έντός όρισθησομένης προθεσμίας τού ο

ριστικού έργου καθ’ ο έκαστος είχε προσχεδίασμα.

Μετά τήν παράδοσιν τών έργων οί ανωτέρω εί- 

ρημένοι καθηγηταί τής Γραφικής μετά τών δύο 

έπίσης είρημέγων μελώ,ν τής πρός έπίβλεψιν τής 

’Εθνικής Πινακοθήκης 1Επιτ|οπής, «υνερχόμενοι 

εις συνεδρίαν και λαμβάνοντες ύπ’ δψιν τά τε προ

σχεδιάσματα καί τά ιέπί τή βάσει αύτών έκτελε- 

σθέντα έργα, όρίζουσι κατά πλειονοψίαν καί δι’ αι

τιολογημένης έκθέσεως τό άξιον βραβεύσεως.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Έν πεοιπτώσε·. ϊσοψηφίχς, νικά ή ψήφος τοΰ Δ·.- 

βυθυντοΰ τής σχολής.

Τήν δευτεραν Κυριακήν μετά τήν κρίσιν τών 

έργων, παριστααένων απάντων τών καθηγητών 

καί τών μαθητών τοΰ σχολείου τών Καλών Τε

χνών, άπονέμεται ΰπο τοΰ Διευθυντοΰ το χιλιο- 

δραχμον γεοας είς τδν πρωτεόσαντα κατά τδν δια

γωνισμόν.

Τά προσχεδιάσματα χαί τδ βοαβευθέν εργον κα

τατίθενται είς τά γραφεία τής ΔιβυΟύνσεως.

Έν περιπτώσει, καθ’ ήν ούδέν εργον κριΟή ά

ξιον βραβεύσεων, τδ μη διατεθέν ποσδν προστίθε

HMEPOACriCN
“ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,—“ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΕΩΣ,,

ΊΙ « Πινακοθήκη » , έν συμ-ράξε'. μετά τοΰ έν Άθήναις έκδιδομένου εγκυκλοπαιδικού 
περιοδικού « 'Ελληνική Έπεθεώρηαες » θά έκδώσ^ διά τδ προσεχές έτος Ήμ.ερολό- 
γοον ’Εγκυκλοπαιδικόν, Φιλολογικόν και Καλλιτεχνικόν.

Τό 'Ημ-ερολόγιόν μ,ας θά είνε ή πιστή άπεικόνισις τής τε εθνικής, κοινωνικής καί. 
πνευματικής έξελίξεως καϊ προόδου έν Έλλάδι.

Τδ Ημερολόγιό·/ μας, ογκώδες έκ τριακοβίων σελίδων πυκνών εΐς ύλην, κοσμούμενο·? 
ύπδ καλλιτεχνικών εικόνων, έπί έκλεκτοΰ στιλπνού χάρτου τυπούμενον, θά περιλαμβάνη ύλην 
ανέκδοτον καϊ πρωτίστως πρωτότυπον.

Μελέται επιστημονικά’, εΐς έπαγωγδν ύφος γεγραμμέναι καί χρήσιμοι εΐς τδν καθημερι
νόν βίον, φιλολογικά’ μελέται, διηγήματα, πεζά καϊ έμμετρα ποιήματα, ήθογραφίαι, ταξειδιωτικαϊ 
περιγραφαί, μεθυγραφίαι, καλλιτεχνικά άρθρα, ιστορικά καϊ αρχαιολογικά σημειώματα, μελέται 
κοινωνιολογικά·, έθνολογικαί, βιονομικαϊ θά παρελάσουν άπδ τάς στήλας τοΰ 'Ημερολογίου μας. 
Ειδικοί καϊ πεφωτισμένοι συνεργάται θά πραγματευθώσί τά θέματα αύτά.

Τό ΊΙμ.ερολόγιόν μας θά εινε ετήσιον άναπόσπαστον συμπλήρωμα άμφοτέρων 
τών περιοδικών.

Εικόνες έργων ζωγραφικής και γλυπτικής Ελλήνων καϊ ξένων καλλιτεχνών, 
τοπεΐα 'Ελληνικά, μνημεία ιστορικά έκ τών ήκιστα γνωστών, γελοιογραφίαι τών 
εύθυμοτέρων γεγονότων τοΰ έτους, θά ποικίλουν τά δημοσιεύματα του 'Ημερολογίου.

Τό ΊΙμερολόγιόν μας ήρχισε νά έκτυποΰται. θά είνε έτοιμον πρδς κυκλοφορίαν 
κατά τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων. 'Η δέ τιμή του, παρά τάς υπέρογκους δαπάνα;, μόνον 
δύο δραχμαϊ διά τούς συνδρομητάς τής « Πινακοθήκης » κα’. τής « ’Ελληνικής Έπι- 
θεωρήσεως » ώς καϊ διά τούς άπό τούδε μέχρι 1 Σεπτεμβρίου έ. έ. έγγραφησομένους 
καϊ προπληρώνοντας τό άντίτιμον. Διά τούς λοιπούς, δραχ. τρεις.

Τό ΊΙμερολόγιον « Πινακοθήκης -'Ελλην. ΈπιΟεωρήσεως » θά κυκλο- 
■φορήση είς 3,000 άντίτυπα. Άρίστη εύκαιρία διά τούς έπιθυμοΰντας νά καταχωρήσωσιν 

αγγελίας καϊ διαφημίσεις. Δι’αύτάς ίδιαίτεραι συμφωνίαι, τοιαΰται δέ γίνονται άπό τοΰδε.

ται είς τδ βραβείον τοΰ έπιόντος έτους, ούτως ώ

στε τοΰτο άποτελείται έκ δισχιλιων δραχμών, πέ

ραν όμως τών δισχιλιων δραχμών παν ποσδν πλε

όναζαν προστίθεται είς τδ κεφάλαιον τοΰ κληρο

δοτήματος.

Αί λεπτομέρειαι τών κατά τδν διαγωνισμόν τοΰ

τον, τής προκηρύξεως αύτοΰ, τής κρίσεως τών 

έργων καί τής απονομής τοΰ βραβείου, κανονισθή- 

σονται ύπδ τής άιευθύνσεως τοΰ σχολείου, έκ συμ- 

φώνου μετά τής πρδς έπίβλεψιν τής Εθνικής Πι

νακοθήκης Επιτροπήν».

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μίλτου Κουντουρά, ό “Αρρωστος, ονειρόδραμα είς 

πράξιν. Έκδοσις πολυτελής, ’Αθήναι. Σελ. 88. Ό 
συγγραφεύς άγνωστους είς τούς φιλολογικούς κύκλους, 
στέλλει έκ Μιτυλήνης εν δράμα μέ φιλολογικός αξιώ
σεις, είς γλώσσαν μαλλιαρήν. Βάσις τοϋ δράματος τό 
άνεξάντλητον ζήτημα τής κληρονομικότητος. Ό “Αρ
ρωστος είνε ένας οίκτρός τύπος αγωνιών ύπό τό βάρος 
έκφυλων ιδεών. Είνε γραμμένον μέ ρεαλιστικήν ωμό
τητα, μέ ψευδαισθησίαν, ακατάλληλον πρός παράστα
ση·, μέ μίαν έπίδρασιν ’Ιψενικήν.

*

’Ογκώδης έκ 1.-100 σελίδων έξεδόθη ό *’0δηγδς 
τής 'Ελλάδος* τοΰ κ. Νικ. Ίγγλέση μέ ΰλην πυκνο- 
τάτην καί λεπτομερείς πληροφορίας. Περιλαμβάνει 
οδηγόν πλήρη τιΰν ’Αθηνών. ώς καί τών κυριωτέρων 
'Ελληνικών πόλεων, επίσης δέ οδηγόν τής Μακεδονίας, 
Σάμου, Κρήτης καί Κύπρου. Έκ τοΰ 'Οδηγού δύναταί 
τις ν’άρυσθή πάσαν πληροφορίαν ιδίως εμπορικής καί 
βιομηχανικής κινήσεως.

★

Ώς εύμορφη ποιητική αυγή ήμποροΰν νά χαρακτη- 
ρισθοΰν αί πρώται ποιητικά! πτήσεις τοΰ κ. Ρώμου 
Φιλύρα.«Ρόδα στδν άφρδ* επιγράφεται ή συλλογή του, 
τήν όποιαν διακρίνει φαντασία καί μίαάντίληψις ύπερ- 
τέρα τής συνήθους στιχομανίας. “Αν δέν έχουν πολλήν 
αρμονίαν καί πλαστικότητα οί στίχοι του, έχουν δμως 
βαθύτητα έννοιας καί τεχνοτροπίαν, ή όποία μέ τόν 
καιρόν θά διαμορφωθή τελειότερα.

*
Είς τά ίερά κείμενα τής Καινής Διαθήκης προσε- 

τέθη πολύτιμος κώδιξ τοΰ Εύαγγελίου, νέα πηγή συμ- 
βάλλουσα είς τήν κριτικήν τοΰ κειμένου τών Γραφών. 
Είνε τό Εναγγέλιον Μαρίας τής ϋαλαιολογίνας, οί- 
κογενιακόν κειμήλιου περιελθόν εΐς τήν κατοχήν τοΰ 
Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως κ. Σωφροτίου Εύστρα- 
τιάδου, δστις καί έξέδωκε λεπτομερή περιγραφήν τοΰ 
Εύαγγελίου τούτου, λίαν ένδιαφέρουσαν.

★
Κατά μετάφρασιν έκ τοΰ ’Αγγλικού ύπό τοΰ κ. Στε

φάνου Πάργα έξεδόθη τό πεντάπρακτου δράμα τού 
Vernon Lee ·Ή ‘Αριάδνη στήν Μαντόνα*. Τιμή 
δρ. 1> Διεύθυνσις ΡΟΒ 1,146-’Αλεξάνδρεια.

*
Είς τήν Βιβλιοθήκην τών ’Ωφελίμων βιβλίων, έξε

δόθησαν κατ’ εκλογήν Έπιστολαί τοϋ 'Αδαμαντίαν 
Κοραή πρός τόν Πρωτοψάλτην. Ή άλληλογραφία αΰτη 
αποτελεί, κατά τόν Θερειανόν, τό «περιεργότατον καί 
έπαγωγότατον έπεισόδιον έν τφ βίφ τοΰ Κοραή». Αί 
έπιστολαί αύται άποτελούσι καί πολύτιμον ιστορικόν 
άρχεϊον, περιέχουσαι ανακοινώσεις περί παντοίων γε
γονότων τών δύο τελευταίων δεκαετηρίδων τοϋ ΙΗ'. 
αίώνος. Τό πλεϊστον καταλαμβάνει ή άφήγησις συμ
βάντων τής Γαλλικής έπαναστάσεως.

Geoffroy Chaucer, par Emile Legoufs 
professeur Bloud et Cie, editeurs, Paris.

«Είνε παράδοξον πώς τό βιβλίον τοΰτο ήλθε τόσον 
άργά, τό πρώτον έν Γαλλία έπί-τού θέματος τούτου. 
Δέν υπάρχει έν Γαλλίρ μέχρι τήν σήμερον ούδέν έργον 
ανεξάρτητον, είς τό όποιον ή ζωή καί ή έργασία τού 
Chaucer νά παρουσιάζωνται μαζύ.» Τοιουτοτρόπως 
όμιλεϊ ό συγγραφεύς είς τόν πρόλογόν του. Καί είνε δί
καια ή έκπληξίς του, διότι δ Chaucer είνε εις άληθι- 
νός καί θελκτικός ποιητής, δστις έάν 'πήρξεν “Αγγλος 
κατά τήν γλώσσαν, ήτο ίσως Γάλλος τήν καταγωγήν 
βεβαίως δμως κατά τό πνεύμα καί τήν τέχνην.

Ό Chaucer αναφαίνεται σήμερον κατόπιν μακράς 
καί θλιβερός λήθης. Μάς δίδονται ακριβείς πληροφο- 
ρίαι περί τής ζωής καί τοϋ έργου τοϋ ποιητοΰ. Ό κ. 
Legouis διέθεσεν έν μέγα μέρος τοΰ βιβλίου διά τά 
περίφημα Contes de Canterbury χωρίς δμως νά πα
ράλειψη καί δευτερότερα ποιήματα, ατινα έχουσι χαρι
τωμένα μέρη. 'Ιδίως τό θερμόν είδύλλιον τού Trollus 
καί Crisede φέρει είς φώς έκεϊνο τό όποιον ό Chaucer 
οφείλει είς τούς τρουβαδούρσυς τής Γαλλίας καί έκεϊνο 
τό όποιον οφείλει είς τούς ’Ιταλούς, ιδίως δέ είς τόν 
Βοκκάκιον.

Άλλ' ή έρευνα τών έπηρειών δέν τόν απασχολεί 
καθ’ δλοκληρίαν. Προσπαθεί κυρίως νά θέση τόν Ανα
γνώστην είς άμεσον συνάφειαν μετά τοΰ γηραιού 
ποιητοϋ. ’Αναλύει πολλά διηγήματα του καί έξηγεϊ με
ρικά μέρη είς στίχους, οϊτινες μιμούνται τό πρότυπον. 
Προσπαθεί έπίσης νά δεικνύει τόν νεωτερισμόν τοϋ 
Chaucer δστις συνίσταται είς ένα ειλικρινή ρεαλι
σμόν, είς μίαν ζωηράν καί ούμουριστικήν περιγραφήν 
τών ανθρώπων μεταξύ τών όποιων έζησεν, είς μίαν 
άνάλυσιν στενοτέραν τού σοβαρού καί τού κωμικού, τού 
ίεροΰ καί τοϋ βεβήλου, τής στοργής καί τής ειρωνείας.

*
"Η Νηστεία — Τα κωλύματα τοϋ γάμον.— Έξε

δόθη έν Κωνσταντινουπόλει εμβριθής μελέτη τού ’Επι
σκόπου Παμφίλου κ. Μελ. Χριστοδούλου, δστις τυγχά
νει καί διδάκτωρ τά Νομικά. Ό συγγραφεύς πραγμα
τεύεται μετ’ επιστημονικής ακρίβειας τά σπουδαιότατα 
θρησκευτικώς καί κοινωνικώς ζητήματα τής Νηστείας 
ώς καί τά τών Κωλυμάτων τοΰ γάμου έν σχέσει πρός 
τούς ιερούς κανόνας καί τά έθιμα τής ’Εκκλησίας. 
Συμπεραίνει έν τέλει δτι είνε δυνατόν νά περιορισθώ- 
σιν οί βαθμοί τών κωλυμάτων τοΰ γάμου έπί τή βάσει 
τοΰ σημερινού καθεστώτος, διά Πατριαρχικού καί Συ
νοδικού Τόμου. Ό Σεβ. Επίσκοπος Παμφίλου δείκνυ- 
ται καί έξ άλλων οκτώ έργων του κληρικός μελετηρός 
καί πολυμαθής, παρακολουθών τήν κοινωνικήν ζωήν 
είς τάς διαφόρους εκφάνσεις αύτής.

*
Ήλεκτρισμλς καί Ηλεκτροθεραπεία, ΰπό Στ. Δα- 

μόγλου, ιατρού έν Καΐρφ. Μετά σύντομον έπιστημο- 
νικήν έρευναν περί τής χρησιμότητος τού ηλεκτρι
σμού έν τή θεραπευτική, παραθέτει ό συγγραφεύς 
κλινικός παρατηρήσεις ασθενών, θεραπευθέντων ύπ" 
αύτού διά τοϋ ήλεκτρισμοΰ.

♦



Ή άηολογία μου, κοινωνική μελέτη. Ό έκ Ζα
κύνθου κ. Δ. Ζήζος άνωνύμως έξέδωκε τόμον έξ 150 
σελίδων, περιλαμβάνοντα ιδιορρύθμους Ιδέας καϊ σύ
στημα κοινωνιολογικόν. Τά μεγάλα προβλήματα τής 
ζωής, ιδίως δ γάμος και ή Ιδιοκτησία, έρευνϋινται μέ 
πολλήν ιταρατήρησιν. Ό συγγραφεύς εκφέρει γνώμας 
μετά θάρρους καϊ ελευθερίας. Υποστηρίζει τδν προ
σωρινόν γάμον, τόν έπί προθεσμίρ, διότι διά τοϋ 
ισοβίου γάμου οί πληθυσμοί έλαττοΰνται. Πρός ίιπο- 
στήριξιν τής γνώμης του επικαλείται τάς γνώμας 
διαφόρων συγγραφέων. Έπίσης υποστηρίζει δτι τήν 
ανατροφήν τών τέκνων πρέπει νά άναλαμβάνη τό 
Κράτος, είς τό δποϊον θά περιέρχηται καί ή περιου
σία τών άποθνησκόντων.

★

Οί Έ&νικοί καί γλωσσικοί Έφιάλται, ΰπό Άθ. 
Μπούτουρα. Ό κ. Μπούτουρας, μή κατορθώσας νά 
γίνη υφηγητής έν τή Φιλοσοφική σχολή έγραψε σει
ράν άρθρων εναντίον τών κ.κ. Μιστριώτου, Βάση καί 
Ζολώτα, άτινα μετ’ άλλων διατριβών γλωσσολογικών 
έξέδωκεν είς τεύχος.

*

Νέον τόμον εικονογραφημένου έξέδωκεν ή έν Φραγ- 
φούρτη διαμένουσα λόγια κυρία Δέλτα, τό γένος Ε. 
Μπενάκη. Συνεχίζει τήν συγγραφήν διηγημάτων εθνι
κού ενδιαφέροντος, ΰπό τύπον παραμυθιών. Τό «Πα- 
ραμϋ&ι χωρίς δνομα· έγράφη είς απλήν γλώσσαν, 
είς ύφος έπαγωγόν. Ή συγγραφεύς έχει εϋρεϊαν φαν
τασίαν, έξαιρετικά δέ πλεονεκτήματα αφηγηματικής 
χάριτος. Τό «Παραμύθι χωρίς δνομα» κατατάσσει 
αύτήν είς τήν πρώτην σειράν τών γραφουσών Έλλη- 
νίδων.

*

iff μουσική διά τών αιώνων· Διάλεξις Αύρας 
Θεοδωροπούλου. Σύντομος ιστορική έρευνα τής άνα- 
πτύξεως τής μουσικής. Ή όμιλήτρια εκφράζεται, έν 
τέλει, κατά τοΰ κινδύνου τής δεξιοτεχνίας, ήτις πα
ρουσιάζει τό δύσκολον ώς ώραΐον καί άπομακρύνει 
τήν μουσικήν άπό τόν προορισμόν της.

*

Συντρίμματα, Θ. I. Μαραγκουδάκη Χανία. Πρω
τοπείρου διηγηματογράφου δοκίμια, τά όποϊα χαρα
κτηρίζει αφέλεια. Είνε έντυπώσεις τής ζωής χωρίς 
βάθος άντιλήψεως.

*

'Ο πολυμαθέστατος τοϋ Οίκ. Πατριαρχείου μέγας 
χαρτοφύλαξ κ. Μανουήλ Γεδεών ήρξατο έκδίδων έν 
Κωνσταντινουπόλει Άρχτΐον ‘Εκκλησιαστικής Ιστο
ρίας, κατά διμηνίαν. Έξεδόθησαν ήδη τά δύο πρώτα 
τεύχη. Ή άποθησαυριζομένη Κέν αότοϊς ίίλη είνε 
σπουδαιοτάτη. Περιέχει άντίγραφα πολυτίμων χει
ρογράφων, έπιστολάς Πατριαρχών, ύμνους, συνοδικά 
σημειώματα, άπομνημονεύματα, εκκλησιαστικός με
λάτος, επιγράμματα κ.λ.π.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Φύσις. Έξεδοθη τό τρίτον τεϋχος τοϋ 22ου έτους μέ 

πλούτον διδακτικής ύλης. Δημοσιεύει συνήθως άρθρα 
έπιστηβονικά, φιλολογικά, ανακαλύψεις καϊ εφευρέ
σεις, ώφελίμους γνώσεις, ίατρικάς συμβουλάς καί τάς 
νεωτέρας τής έπιστήμης καϊ τών τεχνών προόδους.

*
Les Guepes. Είνε αφιερωμένου τό τελευταίου 

τεϋχος έξ ολοκλήρου είς τόν Boileau. Δημοσιεύονται 
γνώμαι Γάλλων συγγραφέων, έν οϊς τού Μπαρρές καί 
τοϋ Λεμαίτρ.

*
Λαογραφία. Τόμ. Β' τεΰχ. Δ1. Περιέχει ΰλην λαο- 

γραφικήν, έκ διαφόρων μερών τής Ελλάδος σταλεϊσαν.
★

La Construction Moderne. Είς τό τεύ
χος τής 22 Ιουλίου, ό κ. Λ. Ι’έλβερτ άρχιτέκτων δη
μοσιεύει κριτικήν μελέτην ύπό τόν τίτλον «Les En
vois de Rome, architecture».

★
«Χαραυγή·. Άρ. 17. Ή δίκη τού Σωκράτους, ΰπό 

I. ’Ολυμπίου.—Ρυθμοί, ΰπό Δ. Δημακοπούλου.— 
Τσερναγόρα, ύ.τό II. Νιρβάνα.—Ρωσσική φιλολογία 
κ. λ. π.

*
•Λήμητρα* Γεωργικόν περιοδικόν έκδιδόμενον έν 

Κων]πόλει ύπό I. Χατζοπούλου. Άρ. 1. Μετ’ εικόνων.
★

Έρανιστής. Τεϋχος ’Ιουνίου. ΙΙρομηθεύς δεσμό- 
της.—Η έξέλιξις τοϋ ’Αγγλικού τύπου.—Τοπογραφία 
Σμύρνης.—Ή ’Αριθμητική παρά τοίς ζώοις.—Ή έκ- 
παίδευσις έν Έλβετίφ κ.λ.π.

«Κόσμος» Σμύρνης.—Τεϋχος ’Ιουνίου. Έκ τών 
περιεχομένων: Ή μουσική ώς θεραπευτικόν μέσον.— 
Ή βοσκοποϋλα μέ τά μαργαριτάρια ΰπό Π. Νιρβάνα. 
— Ό κάλαθος τών αχρήστων, ύπό Δ. I. Καλογεροπού
λου.—Ό κωδωνίσκος τής ευτυχίας, ΰπό Seidl.— Ή 
μονομαχία, διήγημα τοΰ Τσέχοφ κ.λ.π.

*
Εικονογραφημένη Άτλαντίς. Τεϋχος Ιουνίου. 

Περιεχόμενα. Ή στέψις Γεωργίου τοΰ Ε' .—Εϊς Έλ
λην Σεβάχ θαλασσινός.—Είς τήν νησίδα τής Σούδας. 
—Ένα κυνήγι είς τό Περού κ.λ.π.

★
Αισχύλος. ’Αλεξάνδρεια. Τό στεφάνι τού βράχου, 

ύπό Γ. Άνδρίτσα.—Ή αγία Έδρα.—Τραγούδια τοΰ 
στρατού κ.τ.λ.

ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ
Ύπό τοΰ καθηγητοϋ κ. ’Ιωάν. Β. Ίωαννίδου αγγέλ

λεται ή κατά μετάφρασιν αύτοΰ έκδοσις τοΰ περιφή- 
μου παιδαγωγικού συγγράμματος τοΰ έν τφ ΙΙανεπι- 
στημίφ τής Ζυρίχης καθηγητοϋ Foster «Σχολτϊον καί 
χαρακτήρ·.

*
• Ύψηλάντης·. Περιοδικόν τών ελευθέρων τεκτό

νων. Διευθυντής Γ. Ματθαιόπουλος. Άρχεται έκδι- 
δόμενον άπό τοϋ προσεχούς ’Οκτωβρίου είς τεύχη έκ 
48 σελίδων κατά διμηνίαν. Θά κυκλοφορή μόνον μεταξύ 
τών ’Ελευθέρων τέκτόνων.

Τυπογραφείου «‘Εμπρός ·


