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ΕΤΟΣ ΙΑ'·
ΤΕΥΧΟΣ 132.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1912.

STajaici χειρόγραφα (Τέλος) ύπό X- Η.

'ΣΚ Όόιομανίζ, (Τέλος) ύπό τής Πριγ- 
κηπίσσης ΤΗέΟ SARTINSKA.

’ΣΤφορισμοι.
'ΣΚνζώνιος ΣΡίφιος, ύπό ΣΠ· ΔΕ-ΒΙΑΖΗ.

ΣΚαχχίζεχνικά SCpoviRa. ("Τμνος προς 
τον θεοτοκόπουλον. — Καλλιτεχνική 
έκθεσις) ύπό Ι· ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ.

Τό φιλολογικόν και καλλιτεχνικόν 
1911, ύπό δ. κ.

ΣΡονζέν, ύπό Π. Η.

Σβιβχιοκρισία. ύπό Γ. χατζιδακι·
ΣΓράμμαζα και Τεχναι. (Ζωγραφική — 

Γλυπτική — Αρχιτεκτονική — Μου
σική — Φιλολογία — θέατρον.)

ΕΙΚΟΝΕΣ

’&σα>ζερικόν ’ΣΦραβικον καφενείου. 
ΣΙεμεβός. Περίπατος τής πόλεως. 
ΣΜνζίλήνη. Χωρίον Τακλιόιοΰ.
ΣΚύιορος. Οδός ιΐγούσα el? Τρόοδος.

* Περίπατος Πλατρων.
» Κύπριοι άγωγιάται.

’βνεζικόν φρούριον έν Άμμοχώστω.

£υνόρομη έζηβία dp. 12.

Τό ζεϋχος 1 δραχμή.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Είς τό χωρίον Τσιπιανά τής Μαντινείας άνευρέΟη 
επιτύμβιος στήλη μεγάλης αρχαιολογικής άξια:.

— Παρά τήν Σηπιάδα άκραν Βόλου άνέυρέΟησαν 5 
χρυσά άγαλμάτια. ΕΰρέΟησαν άκριβώς είς τήν παρα
λίαν έφ’ ής κατεστράφη ύπό τοϋ σφοδρού άνεμου μέγα 
μέρος τοΰ στόλου του Ξέρξου, πλέοντος ϊνα προσφέρη 
Ουσίαν είς τήν Θέτιδα.

— Τό Αρχαιολογικόν Συμβούλιον ένέκρινε τήν ά- 
παιτουμένην πίστωσιν διά τήν έκ Ν· "Υόρκης μεταφο
ράν τοϋ εκμαγείου τοϋ περίφημου Νεστοριανού μνη
μείου, οπερ έδώρησεν είς τήν "Ελλάδα Δανός αρχαιο
λόγος.

Τά άποκαλυπτήριά του Οά γίνουν κατά τήν διάρ
κειαν τοϋ προσεχούς έν ΆΟήναις Συνεδρίου τών Ανα
τολιστών. Θά στηΟή είς τό Ζάππειον ή είς τόν κήπον 
τοϋ ’Αρχαιολογικού μουσείου.

*

’Εν Κέρκυρα συνελήφΟη άρχαιοκάπηλος έκ Κύπρου, 
μεταφέρων αρχαιότητας. Τά κατασχεΟέντα είνε 21 κε- 
φαλαΐ μαρμάρινοι διαφόρου μεγέθους, έν άγαλμάτιον 
μαρμάρινου, είς ήμίκοεμος.μία λύκη'ΐο; μαρμάρινη, 
ζεύγος ενωτίων καί 175 νομίσματα.

*

Ό διευθυντής τής ενταύθα Γαλλικής Άίχ. σχολής 
κ. Όλλώ παρητήθη τής Οέσεως ταύτης. "Ο κ. "Ολλώ 
Οά αντικατασταΟή ύπό τού τέως τοιούτου κ. Όμόλ.

♦
Έν συνεδριάσει τής ενταύθα Αυστριακής Αρχαιολο

γικής Σχολής, ό διευθυντής αύτής κ. ΙΙρεμερστάίν 
άνεκοίνωσεν οτι τό έν Βιέννη Ίνστιτούτον άνεκήρυξεν 
ώς μέλος άντεπιστέλλον αύτοΰ τόν παρά τώ Μουσείω 
τών Δελφών αρχαιολόγον κ. Άλες. Έμμ. Κοντολέοντα. 
"II αποδοθείσα είς τόν κ. Κοντολέοντα τιμή είνε δί
καια ήΟική αμοιβή,καίτοι δέν είνε ή πρώτη ήδη φορά 
καθ’ ήν τιμαται ύπό τών ξένων "Επιστημονικών Σω
ματείων είς τά όποία τυγχάνει γνωστός έκ τών άπει
ρων έπιγραφών,άς έχει δημοσιεύσει.

★

Πλησίον τοΰ Βαρβακείου άνευρέΰησαν αί κάτωθι 
αρχαιότητες.

Μαρμάρινον άγαλμα νύμφης φερούσης χιτώνα καί 
ίμάτιον, καΟημένης δέ έπί βράχου, ούτινος ή εμπρόσ
θια δψις φέρει σπηλα'.οειδές άνοιγμα.

Κεφαλή μαρμάρινη μέτριου μεγέθους έξ άγάλματος 
πιθανώς Διονύσου.

Κεφαλή ραρμαρίνη 'εανίσκου, αντίγραφου χαλκού 
τίνος έργου τοΰ πρώτου ήμίσεος του 5ου αίώνος.

Βραχέων μικρού μαρμάρινου άγαλματίου καί τεμά- 
χιον έπιγραφής ΟΛΫΔΗΙΔΟ....

*
Έκ τυχαίας άνασκαφ ής είς τούς άλλοτε αΰτοκρατορι- 

κούς κήπους τής Τριπόλεως παρά τήν οασιν Σιαρά-Σιάτ 
άνευρέΟη σώμα "Αφροδίτης έξ "Ελληνικού άγάλματος. 
Τό ώραϊυν σώμα μέ έξοχους γραμμάς, στερείται κε
φαλής, ποδών καί βραχιόνων. Τό έν λόγω άγαλμα, 
όπερ ώνομάσΟη "Αφροδίτη τής Τριπόλεως Οά μεταφερΟή 
€'.ς Ρώμην·

♦
Έν τή Αυστριακή Άρχ. σχολή "Αθηνών ώμίλησεν 

ό κ. ΙΙρεμερστάίν περί ενός ταξειδίου άνά τήν Λυδίαν, 
ο κ. Βάλτερ περί τών έν “Ηλιοι άνασκαφών.

Ο ΝΕΟΣ ΤΤΠΟΣ
ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΤ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Ό υπουργός των Οικονομικών ;νο»σεο.τοιεΓ, οτι «.τό 

1ης ‘Ιανουάριου 1912 άρχεται ή πώλησις νέον τνπον 

γραμματίων τοϋ Λαχείου τοΰ ‘Εθνικού Στόλου καί τών 
* Αρχαιοτήτων τής 'Ελλάδος τής Α' κ/.ηρώσεως τοΰ ντους 
1912, γενησομένης τή 26 Φεβροναρ. (10 Μαρτίου) 1912.

Τά γραμμάτια ταϋτα άποκόπτονται έκ στελέχους φυ- 
λαττομένου υπό τοϋ ταμείου τοΰ λαχείου, διά φαλλίδος 
κατά τήν διήκουοαν μεταξύ γραμματίου καϊ στελέχους 
ταινίαν τήν φέρουσαν τάς λέξεις: Λαχεϊον τον ΈΟνι- 

κοίί Στόλον καί τών "Αρχαιοτήτων τής "Ελ

λάδος .

"Εκαστον γραμμάτιου άποτελεΐται έκ δύο παραλλήλων 
ορθογωνίου οχήματος τμημάτων, ών τά μεν πρώτον πα
ριστάνει τον θεμιοτοκλέα καί φέρει άνωθι τής εϊκόνος 
αύτοΰ τάς λέξεις.' Λα^εΐον Εθνικού Στόλον καί 

Αρχαιοτήτων.

Τό δεύτερον ορθογώνιον τμήμα υποδιαιρείται είς τέσ- 
σαρα ίσα όρθογωνίου σχήματος τέταρτα γραμματίου δια- 
κρινόμενα ά.τ’ άλ,λήλων έκ τής χωριζούσης έκαστον αυ
τών διατρήτου γραμμής.

"Εκαστον τών τεσσάρων τούτων τετάρτων γραμματίου 
Ισχύει διά τήν α' κλήρωσιν τής 26 Φεβρουάριου (10 
Μαρτίου} 1912 καί φέρει τον ανξοντα αριθμόν τοΰ 
γραμματίου και πρό τοΰ αριθμού τούτου τό στοιχείου 
Α ή Β ή Γ ή Α, κατά τήν αλφαβητικήν σειράν αυτού, 
πρός διάκριοιν έκαστου τών τετάρτοιν τούτων, τήν χρο
νολογίαν τής έκδύσεως τών γραμματίων τήν (1) 14 Δε- 
κεμβρίου 1911) καί τάς ΰπογραφάς τοΰ υπουργού τών 
Οικονομικών κ. Λ. Α. Κορόμηλά καί τοΰ διευθύνοντος 
τμηματάρχου κ. Γ. Ν. Κοφινά, λιθογραφικώς άπεικονι- 
ζομένας, τήν τιμήν έκαστου τών τετάρτων τούτων, ήτοι 
δραχ. μίαν (1) καί άλλα τινα δευτερεύοντα γνωρίσματα.

‘Επί τής χωριζούσης τό γραμμάτων έκ τοΰ στελέχους 
λωρίδας φέρεται δίς, έπιτεθεϊοα έν τώ Έθνικιρ Σφρα- 
γιστηρίφ, σφραγίς, φέρουοα τά εμβλήματα τοΰ Κράτους, 
ώστε τό ήμιου αυτής απομένει είς τό οτέλεχος, τό δέ 
έτερον ήμιου φέρεται έπί τών δσο κατωτέρων πρός τό 
στέλεχος γωνιών τοΰ πρώτου καί δευτέρου άφ* ένός, και 
τοΰ τρίτου καί τετάρτου άφ ’ έτέρου τών τμημάτων γραμ
ματίου τούτων.

"Εκαστον ακέραιον γραμμάτων, περιλαμβάνον τέσσαρα 
τμήματα γραμματίου, τιμαται αντί δραχμών τεοσάρα>ν( 4).

‘Επιτρέπεται δμως >· ’ άποκόπτωνται τά τέταρτα γραμ
ματίου έκ τής διατρήτου γραμμής και νά πωλοΰνται, 
είτε άνά τρία αντί δρ. (3), είτε ά,’ά <5ιό αντί δρ. (2), 
είτε άνά έν αντί δρ. (1).

Τό πρώτον έ'Λ τών δύο ορθογωνίων, τό φέρον τήν ει
κόνα τοΰ Θεμιστοκλέους, δέν είνε αναγκαίοι- να προσά- 
γηται ύπό τοΰ κατόχου, καί επομένως διατίθεται παρ' 
αύτοΰ ελευθέριος.

"Εκαστον τών τετάρτων τούτων ισχύει διά μόνον τήν 
πρώτην κλήρωσιν τοΰ Λαχείου καί παρέχει δικαίωμα είς 
τό τέταρτον ένός μόνον κέρδους.

Κατά τά λοιπά ίσχύουσιν οί έπί τής οπίσθιας δψεως 
τοΰ γραμματίου διαλαμβανόμενοι οροί τοΰ λαχείου,

‘Εν ‘Αθήναις τή 29 Αεκεμβρίου 1911
Ό 'Υπουργός Λ. Λ· ΚΟΡΟΜΗΛΑ!

ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ
Αί ΙΙλάτραι.—Τό Τρόοδος.— Θεριναί έξοχα1, 

τής Κύπρου υπέροχου φυσικής καλλονής καί μαγευ
τικής θέας είνε αί Πλάτραι καί τό Τρόοδος. Είς τάς 
έξοχάς αϋτάς συγκεντροΰνται αί καλλίτερα·, οικογέ
νεια·. τής Κύπρου καί άλλαι έκ τοΰ εξωτερικού.

ΑΝΑΤΟΛΗ"'*»
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ!! ΕΝ ΑΜΛΤΟΛΗ· 
[pE ΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ [ill I 
Oil ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟ

Q. L Κ^ΛΟΓΕΡΟηΟΥΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗ! “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ!,,

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ- Σελ. 208. Δρ. 3.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ- Διηγήματα εικονο

γραφημένα. Σελ. 64. Δρ, 2.
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ. ΙΙεζά ποιήματα μετά χρωματιστών 

εικόνων. Σελ. 184. Δρ. 3.
ΣΑΤΥΡΑΙ Διηγήματα. Σελ. 64. Δρ. 2. 
ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ- ΙΙεζά ποιήματα μετ' εικόνων.

Σελ. 64. Δρ. 1.
ΣΕΛΙΔΕΣ· Διηγήματα. Σελ. 128. Δρ, 2.
ΦΥΛΛΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ. Εντυπώσεις καί σκέ

ψεις. Σελ. 84. Δρ. 1.
ΑΝΑΓΛΥΦΑ- Διηγήματα. Σελ. 64. Δρ. 1. 

Πωλοϋι/ται εις τά -γραφάά μας.
ζίιά τους ουνόρομητάς τής «Πινακοθήκης» Πςτδ

ίιμιόν τΛς τιμλς.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

ΤΟ “ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ,, πίναξ Ν„ Γύζη. Φωτο
τυπία είς μέγα σχήμα Δρ. 1. Έπί χονδρού χάρτου 
δραχ. 3.

‘*ΔΥΟ ΠΟΝΟΙ,, δράμα Φρ. Κοππέ, κατά μετάφρα- 
οιν\"Αγιδος θέρου. ‘Επί ‘Ολλανδικού χάρτου do. 1.

ΤΟ ‘ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΝ-, δράμα Ν. Λάσκαρη καί Π. 
Δημηιρακοποΰλου δρ. 1.
“ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ,, πίναξ Φρίξου ‘Αρι- 

στέως. Φωτοτυπία είς μέγα σχήμα δρ. 1.
Η * ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΙΤΙΣ·, πΑαξ L. Perrault. Φωτο

τυπία είς μέγα σχήμα δρ. 1.
‘ΑΙΩΡΑ,, πίναξ Vigor. Φαιτοτυπία είς μέγα σχήμα 
δρ. 1.
‘ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΥΜΦΗΣ,, ΙΙίναξ 
Bochegrosse. Φο>τοτυπία δρ. 1.

Ο “ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ , Τρίχρωμος 
φωτοτυπία είς μέγα σχήμα. Πίναξ Βύ>1 Het δρ. 1.

ΤΟ ΌΝΕΙΡΟΝ,, G. Bargelin · Φωτοτυπία δρ. 1
Ο “ΖΕΥΞΙΣ ΕΚΛΕΓΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ,, πίναξ 

Vincent. Φωτοτυπία δρ. 1.
“ΟΡΑΜΑΤΑ ,, πεζά ποιήματα, ύπό Σιβύλλης, δρ. 1,50 
Ο ‘ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΟΣ Δ’ΟΡ- 

ΓΑΖ·, πίναξ Δ. θεοτοκοπούλου. Φωτοτυπία δρ. 1. 
“ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ,, Καλλιτε

χνική καί ιστορική μελέτη υπό I. Καραβία, δρ. 1.
“ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,, Πίναξ J. Knopp, δρ. 1.

Διά τούς συνδρομητάς τής "ΙΙινακοθήκης,, είς τό 
ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΤΟΜΟΙ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ.,
άπό τοϋ Α' μέχρι τοϋ 1Β' έτονς 

εύρίσκονται είς ιό γραφεϊόν μας τιμώμενοι οί 
χ.ρυσόδειοι έκαστοςδρ. 15, οί άπλόδετο: δρ. 12. 

4ιά τούς άγοράζοντας πλήρη σειράν γίνε
ται Ζκπτωσις 25 τοίς ο]ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ®ΕΩ?Η5ΙΕ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΛΦΗΜΕΝΟΝ
Διευθύντρια: ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Γραφεία : 'Οδός Μενάνδρου 83,’Αάήναι 
Συνδρομή έτησία δρ. 12.
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ΟΜΙ01 ΟΡΜΟΙ LUHHEIΗΓΜΚΙΙ
είς 120 τόμους δεμένους, αξίας δραχ. 315

ΜΕ ΙΟ ΔΡ. ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ
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19 Αριστοτέλης. * 4 Πλούταρχος
11 Ξενοφών ... » 3 Θεόκριτος . .
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις εις τραπεζικά γραμμάτια.
Τροποποιηθεϊσητ τής χλ’μακος των τόκων των 

»ίς τραπεζικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων 
έν δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιείται, ότι άπό 15 
’Απριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος δέ
χεται παρά τε τω Κεντρικοί Καταστήματι καί τοΐς 
Ύποκαταστήμασιν αύτής καταθέσεις ε’.ς τραπεζογραμ
μάτια άποδοτέας έν δύει ή έν «ορισμένη προθεσμία 
έπί τόκω'

1) 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς έν δψει άπο
δοτέας καταΟέσειι μέχρι ποσού δρ. 10,000’ πέραν τού 
ποσού τούτου τού τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο 
κατ' έτος. Αί καταθέσεις αυται γίνονται δεκταί καί 
είς ανοικτόν λογαριασμόν, παραδιδομένου τω καταθέτη 
βιβλιαρίου λογαριασμού καί βιβλιαρίου επιταγών.

1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά ές μήνας τούλάχιστον.

2) 1)2 τοΐς κατ’έτος διά τάς καταθέσεις άποδο
τέας μετά ε; μήνας τούλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος δ-.i τάς καταθέσεις τάς 
άποδοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς ο)ο κατ' έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς 
πέρα των πέντε ετών, ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις ε!ς χρυσόν.

ΧΛΡΤΟΠΧΙΑΗΙΟΝ 
ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΑ

Διάδοχος: Π ΑΛΛΗ Σ
Άθήναι — ‘Οδός Έρμου

Πλούτος γραφικής ΰλης. — ’Έντυπα καί επι
σκεπτήρια καλλιτεχνικά. — Έργοστάσιον] φα- 
κέλλων τέλειον. — Χάρτης τυπογραφικός λευκός 
καί εξωφύλλων παντός είδους καί πάσης ποιό- 
τητος.

Εύθηνία, ακρίβεια, ταχύτης.

ΚΑΔΛΪΤΕΧΝΙΚΟΝ ΦΟΤΟΓΡΑΦΕΙΟίί^
ΕΠ· ΞΑΝ®ΟΠΟΥΛΟΥ

ΆΟηναι — Όδδς Έρμου 10
Τό καλλιτεχνικιυτερον φωτογραφεϊον τών ’Αθη
νών. —Μηχανήματα τέλεια. —Ταχύτης. —Τι- 
ματ Ασυναγώνιστοι.

Πλήρης συλλογή φωτογραφιών συγγραφέων 
καί καλλιτεχνών μοναδικής έπιτυχίας.

Φωτογραφίαι είς δλα τά ε'ίδη
Μεγεθύνσεις καλλιτεχνικαί.

Β I Β ΛΊ Ο Δ Ε Τ εΓΓο Ν '

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Τό έιίωτερτκόν ’Αραβικόν καφενείου.

ΠΑΛΑΙΆ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ί

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν «ορισμένη 
προθεσμία ή διαρκείς έπί τόκω.
1 1)2 τοΐς ο)ο χα· έτος δια ζα.ταΟέσ. 6 |χην. τού/άχ.
1 η > » » » 1 έτους
2 » » » ■ • » Ο βτών
Ο 1)2 » » » » »
3 » » » Μ 4 ετών
4 » » * η η 5 ετών

Αί όμ,ολογία: τών εντόκων χα·ταθέσε;ων έκδίδονται

ΤΗΣ Β. ΑΥΛΗΣ
MIX. ΑΡΝΙΩΤΟΓ

77 - ’Οδός Χαριλάου Τρικοϋηη -77
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

"Ετερον έν τη σειρά τών χειρ;γράφ«,>ν βιδλιων) 
έκ μεμβράνης δωδεκάτσυ αίώνσς) έπίμηκες πλέτν
τών τεσσάρων μέτρων (εύχητάρισν 
δυστυχώς ϊχι πλήρη, τήν λειτουργίαν

περιέχεν, 
Ίακώδσυ

τσΰ’ΑδελφσΟέσυ. Έτερτι «συνοδικοί και ά-οστολικο:

κατ' εκλογήν τού καταθέτου ί>νομαστικαί ή ανώνυμοι.
Ίο κεφάλαιον καί οί τόκοι των ομολογιών πλη

ρώνονται παρά τφ Κεντρικιό Καταστήματι καί τή αι
τήσει τού καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης εις τό αύτδ νόμισμα, εις δ έγένετο ή κατά- 
θεσις.

Καλλιτεχνική εργασία. — Ταχύτης. —Τιμαί 
συγκαταβατικοί!.

Τό αρχαιότατου καί τελειότατου βιβλιοδετείου.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ
ΤΗΣ “ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ,,

όλων τών ετών πωλοϋνται είς τό γραφεΐόν μας 
αντί δραχ. δύο έκαστον.

ποικίλοι κανόνες Μεγάλου Βασιλείου», «παντοδαπαί 
διδασκαλία: Μιχαήλ του Ψελλοϋ», «’Απολ
λοδώρου τού 'Αθηναίου βιβλιοθήκη ή περί Θεών», 
«Θεοφίλου περί τής ανθρώπου κατασκευής», «Έρ- 
μογεννους ρητορική τέχνη », « ΏράπόΆωνος Ν'ειλώου, 
ίεροσολυμικά, ά έςήνεγκε μέν αύτός αίγυπτία φωνή, 
μετέφρασε δε Φίλιππος είς τήν Ελλάδα διάλεκτον», 
έργα Σαλλουστίου, Ηρακλείτου τού I Ιοντικού, ’Αλ
καίου τού Μιτυληναίου Ιίαλαιοάτου, Ί'ουρνούτου, 
Θεοφράστου. Προσέτι εις έτερον κώδικα άποστολο- 
ευαγγίλ-.α, Ίωάννου τού Χρυσοστόμου καί Βασιλείου

*; Τέλος.

τού Μεγάλου λειτουργία: ακολουθία: καί εΰχαί καί 
έ'τερα χειρόγραφα καταλόγων της Μονής καί πολύ
τιμος κώιδις (XVII αϊώνος) δοθείς ώς ‘αναγράφεται 
υπό τού Γεωργίου Μέγαρη έκ Κερπινής εις τον τότε 
ηγούμενον Μελέτιον. 'Ο κώδις ούτος άποτελούμενος 
έκ σελίδων πεντακοσίων πεντήκοντα έννε'α. έπικεκυ- 
ρωμένων υπό τού ηγουμενοσυμβουλίου τω 1866'Ιου
λίου 5r., αναγράφει περιληπτικώς τά κατά τήν ί'δρυ- 
σιν τής αρχαίας Μονής καί τά κατά ταύτην, προσέτι 
κτηματολόγιον τούτης τών διαφόρων αφιερωμάτων, 
κτημάτων, κειμηλίων, προς τούτοις δέ καί άντί- 
γραφα διαφόρων εγγράφων, έν οίς καί τού συ
στατικού εκείνου δΓ ού ή αρχιερατική χορεία κλπ. 
συνιστα είς τούς αρχιερείς καί τούς άρχοντας τής 
Ρούμελης τό ιερόν 1Ιρεσδυτερεϊον τόν προηγοΰμενον 
"Ανθιμον, μεταδαίνοντα προς εξαγοράν τών διαρ- 
παγε'ντωνύπό τών'Αλβανών κειμηλίων. ‘Ομοίως καί 
άντίγραφον συνοδικής άποφάσεως τού Πατριάρχου Σω-
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

φρωνίωυ (1780) οιά τήν αότήν ύπόθεσιν, προσυπογε- 
γραμμε'νηςύπό τών έξης αρχιερέων: 'Εφέσου Μελετίου, 
'Ηράκλειας Μεθοδίου, Κυζίκου ’Αγαπίου, Νίκαιας 
'Ανθίμου, Χαλκηδόνος Παρθενίου, Δέρκων Άνα- 
νίου, Τυρνάδου Καλλινίκου, Φιλιππουπόλεως Σα
μουήλ, Ίκονίου Διονυσίου, ’Αθηνών Βαρθολομαίου, 
Σμύρνης Προκοπίου, Φιλίππων καί Δράμας Γρηγο
ρίου, Λαρίσσης Μελετίου, Βυζίης Γερασίμου, Σοφίας 
Ίερεμίου, Ι’άνου καί Χώρας, Παϊσίου, Θαυμακοΰ 
Ιακώβου καί Φαναριού Μακαρίου.

Διακρίνονται προσέτι Ευαγγέλια εκ περγαμηνής 
(τοΰ ενδεκάτου προς τον δωδέκατον αιώνα), ών τδ 
έν άνεκαλύφθη ΰφ’ ημών, περιέχοντα τά τέσσαρα 
τών Ευαγγελιστών καί τάς πράξεις τών ’Αποστόλων 
μετά τής Άποκαλύψεως. Προτάσσονται πίνακες, μη- 
νολόγια, καί άλλα σχετικά καθοδηγητικά τής άνα- 
γνώσεως των. Διακρίνονται δέ εύκρινώς καί τινες 
έζωγραφισμέναι εικόνες τών Ευαγγελιστών μετά χά- 
ριτος καί λεπτής τέχνης.

1 Ιλήν τούτων, σώζονται άριστα καί πλεϊσταΕίρμο- 
λόγια καί μουσικά’Ανθολόγια περιέχοντα πληθύν ψαλ- 
μών, ύμνων, τροπαρίων τών μελογράφων Πέτρου 
Ααμπαδαρίου τοΰ ΙΙελοποννησίου, Μανουήλ τοΰ Πρω
τοψάλτου, Χουρμουζίδου Μ. Χαρτοφύλακες, 'Ιακώ
βου Πρωτοψάλτου, Γεωργίου τοΰ Κρητός, Ίωάννου 
τοΰ Κλαδά, Πέτρου τοΰ Μπερκάτη, Γρηγορίου τοΰ 
Ααμπαδαρίου, Πέτρου τοΰ Βυζαντίου, Δανιήλ καί 'Ι
ωάν νου Πρωτοψαλτών, Μελετίου Συναίτου τοΰ 
Κρητός, Ίωάννου τοΰ Κουκουζέ/.η, Ίωάννου Γλυ- 
κέως, Γερμανού τοΰ Νέου 1 Ιατρών, Δημητρίου τοΰ 
Δομεστίχου τής Μ. Εκκλησίας, Αθανασίου Πατρι- 
άρχου, Χαλαντζόγλου, Μπαλασίου ϊερέως καί Νομο- 
φύλακος, Δημητρίου Μαρούκα Υδραίου διδασκάλου, 
Χρύσανθού καί Δαμιανού Βατοπεδινών, Ξένου τοΰ 
Κορώνης κλπ. “Εν τινι τούτων άναγινώσκεται οτι 
τδ «παρόν ένεπνεύσθη παρά τοΰ εύγενεστάτου άρχοντες 
ΙΙοστελνίκου κυρίου Γεωργίου Σούτζου κείμενον καί 
μέλος, έτονίσθη δέ παρά Γρηγορίου Ααμπαδαρίου 
κατάτήν παράδοσιν τοΰ ίδίου»κατ’ 'Ανατολικόν μέλος. 
Άρχεται δέ ώς έξής :

"Εως ποτέ τύχη έχεις κατ' έμοΰ τόσην οργήν 
άχ-δέν έκένιοοες ακόμη τοΰ θυμού σου την σιγήν. 
'Ομοίως αλλαχού έτερον άσμα παρασήμαντικώς ση- 

μειούμενον:
Άρματώθηκεν ό ερος, 
τών πιστών <5 κυνηγός, 
και μοΰ ρίπτει εις τό στήθος 
τών βελών αυτού τό πλτ\θος, 
ώς γενναίος στρατηγός.

'Ομοίως έτερα ώ: έξής :
Πανδαμάτωρ είν’ ό τρως 
κατά πόντιον ελευθέριος, 

βέλος πέμπει φλογερόν' 
αφειδώς κατατοξεύει, 
καί φλογίζει καί φονεύει 
ό Ασυμπαθής θεών. 
Μέγα τοΰτο τό κακόν 
πάθος τό εριστικόν' 
νικηφόρως θριαμβεύει 
καθ'ηρώων αριστεύει, 
βάλλει Γίγαντας πρηνείς' 
Άχιλλέως ή ανδρεία 
Ήρακλέους καρτερία 
άπεδείχθη Αγενής' 
άνυπόστατον κακόν 
πάθος τό ερωτικόν'

γηγενείς σοφούς ανδρείους, 
καί θεούς τούς Όλυμπίους 
καταράοσει ταπεινώς' 
Ίλιάδος ραφιρδια, 
κ' ή αρχαία Ιστορία, 
είν' θριάμβων του σκευή' 
είν ‘ άργαΐον τό κακόν 
πάθος τό ερωτικόν' 
ώς σειρήν μεν πρώτον θέλγει 
άλλ' ώς τίγρις αίμ'Αμέλγει 
ώς πανθήρ μιαιφονεΐ, 
τήκει σώματα, καρδίας, 
καί συγχέει διάνοιας 
Κρόνου πα·.ς μιαιφονεΓ 
απτει πΰρ στό στήθος αίφνης 
φλογωδέοτερον τής Αίτνης 
Ποσειδων δέν έξαρκεΐ. 
κεραυνός είν'ευεξίας 
έρυννίς τής ήσυχίας 
θάνατος παθών αρχή' 
ή Παλλάδος πανοπλία 
μόνη είν' αντιμαχία 
κατ' αύτοϋ τοΰ δυσμενούς 
σταθερόν πΰρ καταστέλλει 
καί αύτοΰ συντρίβει βέλη 
ώς νηπίου Αγενούς' 
Άθηνα μοναδικόν 
πάθος αποτρεπτικόν.

' Υπέρ τό είναι μου άν ελπίζω 
τόν εαυτόν μου καλοτυχίζω, 
μόνον νά λέγωμαι Ιδικός υου 
καί νά λατρεύω τό πρόσωπόν σου' 
καί ευφροσύνη χωρίς δουλεία 
νά εχω τότε μ' ελευθερία, 
ράϊσεν ολον αύτό τό σώμα 
καί τέλος πάντων έγινε πτώμα 
κι' αν είς τό πείσμα μείνης ακόμα 
θέ νά τό σύρης καί είς τό χώμα' 
όταν μέ φθείρης τί θά κερδίοης 
άρα δέν είνε δευτέρα κρίσις' 
ελεον ζητώ ψυχή μου 
νά μην χάσω τήν ζωή μου' 
είς τά πάθη μου Ιατρός, 
ΰποοχέσου πώς θά γίνης, 
είς τό σκότος μή μ' Αφίνης, 
δείξε μου όλίγον φώς.

Μέ τάς ζωηρός ακτίνας 
τών ώραίοιν σου ματιών 
ποΰ αστράπτουν θαυμαοίως 
καί τιτρώσκουν Απαιοίως 
είς τά βάθη τών καρδιών. 
Άνατέλλουσιν έξ άλλου 
σφαίρας τής ήλιακής 
διά μέσου τοΰ αίθέρος 
τοΰ διαφανούς άστέρος 
ευμορφιας τής φυσικής.

Ελευθερίαν αν ζητήσω νά λάβω 
καί τήν σκλαβιάν νά αποβάλω 
τό πείσμα σ'άμιος δέν μέ άφίνει, 
νά μ' άποθάνη σκλάβον προκρίνει. 

Τέλος καί έτερον:
"Ελληνες γενναίοι 
δράμετε προθύμως νέοι 
μέ τόν θειον Παρνασσόν, 
πατρικήν κληρονομιάν 
ίχοντες τήν ευφυΐαν 
καί φιλίαν τών Μουσών.

Δυστυχώς έκ τών επανειλημμένων δηώσεων, λεη
λασιών καί άλλων καταστροφών τής άτυχούς Μονής 
πληθΰς κωδίκων, πιττακίων, σιγγιλίων καί χειρο
γράφων συγγραφών καί βιβλίων διεσκορπίσθη καί ά- 
πωλέσθη. Τά ελάχιστα δέ άτινα περιεσώθησαν εάν 
έτύγχανον ποιας τίνος μερίμνης καί έπιμελώς έφυ- 
λάσσοντο δέν θά έφθείροντο έκ τής υγρασίας έν τή 
άνηλίω κρύπτη, καταστάντα τελείως άχρηστα’ευτυχώς 
τήν τύχην ταύτην δέν ήκολούθησαν τά ήδη έξασφα- 
λισθέντα’ φοβούμενος όμως μήπως ό άνοικτίρμων πε
ριορισμός εις τδ μή καλώς άεριζόμενον, φωτιζόμενων

~Ξ ΟΘΟΙίΑΝΙΖ'

Ό Χαμίτ είχε τρεις νομίμους γυναίκας. "Ομως 
είς τό Αΰτοκρατορικόν χαρέμι εξήκοντα Κιρκάσιαι 
όδαλίσκαι είχοντήν τιμήν νά τοΰ έμπνεύσουν έρωτα. 
’Επίσης κατ’ έτος ό Δζιλάλ άγϊς μετέβαινεν είς τόν 
Καύκασον πρός άναζήτησιν ωραίων κορανίων διά 
τόν κύριόν του. Έφερε τρεις ή τέσσαρας. Ήήλικία 
των έκυμαί.’ετο μεταξύ τοΰ δέκατου κα· ενδεκάτου 
έτους. Τά παιδία εαύτα ένεπιστεύοντο εις τάς φρον
τίδας καί τήν έπαγρύπνησιν τής Γενικής Διευθύν
τριας τοΰ Χαρεμιού Άλλιέ-Νουριέ-Κάλφα. Έκάλει 
αδτη ειδικούς καθηγητάς διά νά τά διδάσκω σι με- 
ρικάς Γαλλικάς λέξεις. Τό παιδίον άφ’ δτου είσήρ- 
χετο εις τό Αΰτοκρατορικόν Χαρέμι δέν ήόύνατο 
νά κάμη λόγον ούτε περί τών γονέων του, οΰτε περί 
τής πατρίδος του.

Έπί τοΰ παρελθόντος ή μικρά Κιρκασία ώφειλε 
νά ρίπτη τόν πέπλον τής λήθης. Πολλάκις περετή- 
ρουν δάκρυα είς τούς οφθαλμούς τών έξορίστων τού- 
των.

Ή ’Αλλιέ-Νουριέ-Κάλφα έδίδασκε είς αύτάς τήν 
διπλωματίαν τοΰ Χαρεμιού τήν τοσοΰτον όιφέλιμον 
είς κάθε γυναίκα προοσρισμένην διά τόν Χαμίτ. 
’Ιδού είς τί συνίστατο ώς έγγιστα ή διπλωματία 
αύτη: Νά μή δεικνύη τις ποτέ θυμόν ή μίσος. Νά 
άπαντρ. τις εις κάθε ΰβριν μέ καλοσύνην ή μέ χα- 
ρίεν μειδίαμα. Νά μή δεικνύω τις ποτέ τά δώρα ά
τινα έλάμβανε άπό τόν Χαμίτ. Νά μή λέγη τις ποτέ 
είς τόν Χαμίτ δ,τι σκέπτεται διά τό χαρέμι του. 
Ό Χαμίτ είχεν επίσης έφημέρους σχέσεις μέ Ευ
ρωπαίας τής άνωτέρας τάξειος τοΰ Πέραν. Τάς συ- 
νήντα είς τό μικρόν κιόσκι τοΰ Κετχανέ.

Μίαν ήμέραν ή Βαλιδέ ήθέλησε νά έκδράμη είς 
αύτό τό Ιδιον κιόσκι. Φαντασθήτε τήν έκπληξίν της 
δταν είσελθοΰσα είς τό δωμάτιον τοΰ ύπνου τοΰ 
υίοΰ της εΰρε μίαν κυρίαν Εύρωπαίαν καθισμένην 
έπί τών γονάτων τοΰ Χαμίτ. Ή Βαλιδέ, λίαν φα
νατική, ήτο έναντίον αυτών τών σχέσεων καί πολ
λάκις μοί έξέφρασε τήν άγανάκτησίν της.

«Ό υιός μου, έλεγε,δέν έχει τήν κοινήν φρόνησιν 
νά μή έγκαταλείπη τάς γυναίκας του, αϊτινες είνε 
άγναί καί άληθεϊς Κυρκασίαι, διά πλάσματα τών 
όποιων ή προέλευσις είνε άμφίβολος.

Είς τά 'Ανάκτορα, δταν κανείς υπάλληλος ύπέ- 
πιπτε είς τήν δυσμένειαν, έκέρδιζε τήν εύνοιαν τοΰ 
Χαμίτ παρουσιάζων είς αύτόν μίαν ώραίαν γυ
ναίκα.
ft Ήτο τό μόνον μέσον μέ τό όποιον κατόρθωνον 
τά πάντα μέ τόν Σουλτάνον καί διά νά είπωμεν

Τέλος. 

καί θερμαινόμενων σκευοφυλακειον καταστρέψη ταΰτα, 
συνέστησα τήν μεταφοράν του πρός άνατολάς.

Ώς πρός τά κειμήλια δέ άτινα έχρησίμευσαν ώς α
φετηρία γενικωτέρας εργασίας καί ένεργείας δι’ ύπο- 
μνημάτωνπρόςτε τήν I. Σύνοδον καί τά Πατριαρχεία 
ανέπτυξα τά δέοντα υπέρ τοΰ έν ταις I. Μοναϊς πο
λυτίμου τούτου έθνικοΰ πλούτου καί προεκάλεσα ει
δικήν μέριμναν είς ήν οφείλεται ή ίδρυσις τοΰ Πα
τριαρχικού Μουσείου,ή έκδοσις εγκυκλίων καί ή οπωσ
δήποτε συστηματικωτέρα υπηρεσία.

X. Η.

τήν άλήθειαν, πολλάκις κατεχρώντο. Ό Χαμίτ ήδύ
νατο επίσης νά έχη σχέσεις μέ τήν γυναίκα παντός 
Μουσουλμάνου δταν ούτος ήτο υπήκοος "Οθωμανός. 
Ό σύζυγος τής γυναικός, ήν έζήτει ό Χαμίτ ώφειλε 
νά λογίζεται ευτυχής διά τήν τόσην επιείκειαν. Ή 
τάξις ήτο εις τιήν αύλήν του Γιλδίζ νά όδηγή δ ίδιος 
ό σύζυγος τήν γυναΐκά του είς τούς πόδας τοΰ Μο
νάρχου.

Συνήθως ό Χαμίτ δέν έκράτει παρά δύο ήμέρας 
πλησίον του τήν ξένην χανούμισσαν. Μετά τήν μα
κράν αύτήν έπίσκεψιν είς τόν Βασιλέα ή Όθωμανίς 
έπέστρεφεν είς τήν οικίαν της μετά μεγάλης πομ
πής καί συνοδευομένη άπό δεκαπέντε όδαλίσκας τοΰ 
Γιλδίζ. Ό σύζυγος τήν ϋπεδέχετο μέ αύτάς τάς λέ
ξεις: «Έσο εύλογημένη καί τιμημένη εις τήν αιω
νιότητα γυνή έξόχως εύγενής καί ενάρετος, ήτις ήχ- 
μαλώτισες τήν καρδίαν ένός βασιλέως. Σέ χαιρετώ 
μετά τιμής καί χαράς. Είθε ό ’Αλλάχ νά σοι δώση 
μακροζωίαν διά τήν εύτυχίαν σου, ώς καί τήν ίδι- 
κήν μου. ΟΙ εχθροί σου νά ταραχθώσι έπί τής είδή- 
σεως τής εύτυχίας σου. Ούδείς κακός οφθαλμός νά 
μή προσηλωθή έπί τοΰ σώματός του τοΰ άγνοΰ, ώς 
άνθος.Ό 'Αλλάχ νά σοί άποστέλλη διαρκώς τήν χα
ράν. Ή καρδία σου νά μή γνωρίση ποτέ τήν θλϊψιν, 
Ή χαρά νά πληρή πάντοτε τήν ψυχήν σου. Ρόδα 
καί ΐασμοιν' άνθοΰν ύπό τά βήματά σου. Ό 'Αλλάχ 
νά μοί χαρίση μακροζωίαν διά νά άπολαμβάνω καί 
τήν χαράν καί τήν ώραιότητά σου.» Αί άκόλουθοί 
της τής προσφέρουν άνθη, γλυκίσματα καί σπάνια 
άρώματα, ένιΐ» όδαλίσκαι τραγουδούν ρσματα τής 
'Ανατολής, έξυμνοΰν τήν άρετήν καί τήν ώραιό- 
τητα τής χανούμισσας, τό άλαβάστρινον σώμά της, 
τούς θαυμάσιους οφθαλμούς της καί τήν ώς τής άη- 
δόνος γλυκεϊαν καί αρμονικήν φωνήν της. Ό Χα
μίτ δέν ήγάπα τάς ύψηλάς καί ξανθάς γυναίκας. 
Έφερον δυστυχίαν είς τό Γιλδίζ, έλεγεν. Καί τοΰτο 
διότι μίαν φοράν ή εύνοουμένη του Νιγκά υψηλή καί 
ξανθή ολίγου δεϊν νά μεταδώση φωτιά είς τό χαρέμι 
άνατρέψασα μίαν μικράν λάμπαν. Τήν έπομένην ή 
Νιγκά έξωρίσθη είς τήν Αίγυπτον.

Αί εύνοούμεναι, αϊτινες έπαυον ν' αρέσουν εις τόν 
Σουλτάνον, ώδηγοΰντο άπό τόν Δζελάλ άγαν είς τά 
αύτοκρατορικά κιόσκια τοΰ Όρτόκιοϊ, χωρίον τοΰ 
Βοσπόρου. Έκεΐ έξεμέτρων τάς ήμέρας των έντε- 
λώς έγκαταλελειμμέναι. Ό Χαμίτ συχνά έδιδεν είς 
τήν εύνοουμένην ειδικόν ίραδέ διά νά έπιστρέψη είς 
τήν πατρίδατης, οπότε πλέον ήτο έλευθέρα νά νυμ- 
φευθή. Έν τούτοις ό Σουλτάνος, έμάνθανε τό μυ
στικόν. Ή γυνή, έλεγε, είνε φύσει έγωΐστρια καί 
άχάριστος. Δέν σέ κολακεύει παρά μόνον δταν έχει
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ΤΟΠΗ17Κ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΜΕΣΟΣ. Ό πιρίπατος τής τζόλίως. (Είς τό βάθος τό Νοσοκομείου).

'Οδός Γιγονόα tic τό Τρόοδος.

ΙΙερίπατος τών Ιίλιιτρών.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ. "Αποίας τοϋ χωρίον 'Γακλιδιοϋ.

Α Φ Ο V I Σ Η Ο 1
*Κπ«ρχοΜ' άνθρωποι, ο! όποιοι δεκαετηρίδας όμμέ- 

νουν «<ί μίαν Ιδέαν. Είνε εκείνοι, οί όποιοι ή κατορθώ
νουν πολλά ή τίποτε.

★

Μή κακολογής τους ανθρώπους, εκτός αν αυτό είνε 
αναπόφευκτου. Τότε κακολόγησε τους εμπρός είς τους 
φίλους των. Τούτο θά ευχάριστή τουλάχιστον κάποιον!

Πολλοί νεκροί, διάσημοι προτού πεθάνουν, λησμονούν- 
ται ταχάως—έως οτου μίαν ημέραν τούς στήνουν άνα- 
μ V η ο τ ι κ ή ν στήλην.

♦
Μή κρίνης τους ανθρώπους άπό τήν μορφήν θά 

εκινδννενες νά ήοο επιεικής είς τούς αχρείους.
★

Μή είσαι μεζριόφρων. "Εμπορος ποΰ θα έκρυβε τήν 
μόστρα του θά έχρεωκοποΰοε.
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ΙϊΐΝλΚΟόΗ KU

τήν ανάγκην σου. Ή μόνη γυνή τήν όποιαν ό Χα- 
μίτ ήγάπησεν ήτο ή Δζέλνα. Αϋιη είχε τήν ιδιαιτέ
ραν εύνοιαν νά επισκέπτεται τόν Σουλτάναν όποιαν- 
δήποτε ώραν ήβελεν. Όταν ή Βαλιδέ συνήντα τήν 
Δζέλνα πλησίον τοΰ υιού της,άπεσύρετο αμέσως.

Άλλ' ή Δζέλνα ήπάτησε τόν Χαμΐτ μέ ένα τρα
γουδιστήν τών ανακτόρων καί άνεχώρησε μετ' αύτοϋ 
διά τήν Αίγυπτον."Οταν ό Δζελάλ αγάς άνήγγειλβν είς 
τόνΣουλτάνον τήν λυπηρόν εϊδησιν,ό Χαμΐτ έκλαυσεν 
έκ λύπης.

Ό γενικός ευνούχος τοΰ χαρεμίσυ, βλέπωγ τόν 
κύριόν του τόσον λυπημένον, τοΰ έπρότεινε νά φέ
ρουν βιαίως όπίσω τήν άπιστον. Άλλ' ό Χαμΐτ ήρ- 
νήΟη νά δημοσίευση τόν Ίραδέν διά τοΰ οποίου 
υπεχρεοΰτο ή Κιρκασία νά έπιστρέψη εις τό Γιλ- 
δίζ. -Τώρα, είπεν, τό πιν έτελείιοσε μεταξύ αυτής 
τής γυναικός καί έμοΰ τήν λατρεύω καί δέν δύνα
μαι νά τήν συγχωρήσω.

Ή Βαλιδέ πασεκάλεσεν. όλους τούς ιερείς τών 
’Ανακτόρων νά δέωνται όπως δ Χαμΐτ λησμονήση 
τήν Δζέλναν.

*
Ό Χαμΐτ ήγάπα καί έξετίμα άπείρως τήν μητέρα 

του, πολλάκις δετήν συνεβουλεύετο διά πολλάς υπο
θέσεις τοΰ Κράτους. “Οταν ήρχοντο είςτ’ ’Ανάκτορα 
ξέναι βασσίλισσαι ή πριγκήπισσαι, δ Χαμΐτ τάς πα- 
ρεκάλει νά Ιδοΰν τήν μητέρα του. ’Αλλ' ή Βαλιδέ δέν 
έπεθύμει ουδόλως νά άνησυχή καί ώφειλον νά μετα

* ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ *

* SPANISCHE REISE· Von Meier-Craefe, Ber
lin : S. Fischer Verlag. Τιμή 12 μάρκα.

ΑΝΤΠΝΙΟΣ ΡΙΦΙΟΣ

ΡΑΦΩΝ δ μακαρίτης Ιστοριογρά
φος Γ. Ε. Μαυρογιάννης βραχέα 
τινά περί τοΰ ζωγράφου 'Ριφίου, 
λέγει ότι άμφιβάλλει περί τής έν 
Κουρκουμελάιοις τής Κεφαλλη
νίας γεννήσεως του, διότι ούδσ- 
μία άνάμνησις υπάρχει έν τφ χω
ρίς» τούτη» περί υπάρξεως οικογέ

νειας Ριφίου.
Ήγνόει δ Μαυρογιάννης ότι τό άληθές έπώνυμον 

τοΰ ζωγράφου τούτου δέν ήτο 'Ρίφιος.
'Εν τφ αρχειοφυλακεία» Ζακύνθου εΰρομεν τήν 

ληξιαρχικήν πράξιν τοΰ έν Ζακύνθη» γεννηθέντος 
παιδιού τοΰ ζωγράφου καϊ τφ 1809 έτος βαπτισθέν- 
τος, εις τήν όποιαν δ έφημέριος σημειοϊ ότι δ πα
τήρ έκαλεϊτο ‘Αντώνιος Κουρκονμέλης λεγόμενος ‘Ερί
φιο; καί ότι ή σύζυγος αΰτοΰ έκαλεϊτο Λοντζιέτα. 
“Ωστε γνωρίζομεν τιάρα έπισημως ότι δ Κεφαλλήν 
ούτος, δ γεννηθείς έν Κεφαλληνίφ κατά τά τέλη 
τής δεκάτης όγδοης έκατονταετηρίδος, εκαλείτο 
Κονρκονμέλης. Κατ’ άρχάς ύπεγράφετο ‘Αντώνιος 
Κονρκονμέλης. Αλλά τό παρατσούκλι Έρίφιας, με- 
τεβλήθη εις τήν κοινωνίαν ώς 'Ρίφιος, καί έπειδή 
διά τοΰ έπωνυμίου τούτου ήτο γνωστός, ήρχισε νά 
υπογραφή ‘Αντώνιο; Ρϊφιος καί μέχρι τής σήμερον 
οί άπόγονοί του εϊνε γνωστοί διά τοΰ επωνύμου 'Ρί
φιο; καί μέ τούτο υπογράφονται.

Ή σύζυγός του ήτο Ένετίς, άνήκουσα φυσικά εις 
τό Λατινικόν δόγμα, άλλάτή άπαιτήσει τού συζύγου 
άνεβαπτίσθη καί ήσπάσθη τό ορθόδοξον δόγμα. 

χειριστούν διάφορα μέσα διά νά παρουσιασθή έπ*  
ολίγον.

Ό υιός μου, μοί έλεγε, ενθουσιάζεται δσάκις 
βλέπει Ευρωπαίους’ βεβαίως νομίζει, ότι οί Ευρω
παίοι είς μίαν κρίσιμον στιγμήν θά εϊνε μέ τό μέ
ρος του. Άλλ' έγω θεωρώ πάντα ξένον, εχθρόν. Ή 
Βαλιδέ ήριότα ημέραν τινά έάν μία Βουλγαρΐς πριγ- 
κήπισσα ήγάπα τόν σύζυγόν της καί έάν δέν τόν 
ήπάτα. Άλλοτε πάλιν μέ έπίεζε νά πείσο» μίαν 
Γερμανίδα πριγκήπισσαν νά άσπασΟ-ή τόν Ισλαμι
σμόν ΐνα τήν νυμφεύση μετά τοΰ έγγόνουτης Βουρ- 
χανεδΐν έφένδη.

Ή Όθωμανΐς δέν εμφανίζεται πρό τοΰ συζύγου 
καί κυρίου της παρά μόνον όταν εϊνε αναπαυμένη 
είς καλήν διάθεσιν καί όταν έχει ήσυχον τόν νοΰν 
της. Είς αυτήν τήν κατάστασιν τής εϊνε ευκολον νά 
τόν γοητεύ.τη καί νά τόν θέλξη. Όπως βλέπεις, τέ· 
κνον μου, ό συζυγικός μας βίος εϊνε καμωμένος άπό 
τό σκότος, τήν γλυκύτητα καϊ τό άγνωστον. Ταϋτα 
χρειάζονται διά νά διατηρήση τις τήν στοργήν ενός 
ανθρώπου. Διότι έκεϊνο τό όποιον βλέπει τις συχνά 
δέν τό έπιθυμεϊ. Άλλως τε δέν χρειάζεται καί πολύ 
διά νά τρομάξη τις τόν έρωτα.

Κα'ιάληθώς, νομίζω ότι αί σκέψεις τής γηραιϊς 
Βαλιδέ, άν και δέν εϊνε πρωτότυποι, δέν υστερούν 
πρακτικότητος.

Princesse ΤΗέΟ SARTINSKA

Ό Αντώνιος Ρίφιος λίαν ενωρίς ήσθάνθη τήν 
μεγάλην του κλίσιν τής ζωγραφικής. Τότε έν Ζα
κύνθη» ήκμαζον δ Κουτούζης καί δ Καντούνης καί 
ή Ζάκυνθος έθεωρεΐτο δικαίως τόπος κατάλληλος 
πρός έκμάθησιν τής ζωγραφικής. Ό 'Ρίφιος μετηι- 
κίσθη είς Ζάκυνθον, όπου άνετράφη καί έξεπαιδεύθη 
γενόμενος καϊ μαθητής τοΰ Καντούνη, όστις μετά 
μεγάλης χαράς έδέχετο μαθητάς. Ακολούθως πρός 
τελειοτέραν μάθησιν τής τέχνης μετέβη είς Μιλάνον.

Τόπος διαμονής του ήτο ή Ζάκυνθος. Διά έργα- 
σίαν μετέβαινε καί είς Κεφαλληνίαν *)  όπου καί 
άπέθανεν αίφνιδίως περί τά μέσα τοΰ παρελθόντος 
αϊώνος, άφησα; τήν μικράν του περιουσίαν εις τό 
έν Κεφαχληνίρ. εξάρτημα τής Μονής τοΰ Αγίου Διο
νυσίου.

Τά κυριιάτερα τού ‘Ριφίου έργα έν Ζακύνθη» εϊνε 
τό Μαρτύριον τοΰ 'Αγίου Στεφάνου εις τόν έν Ό5ώ 
‘Ανεξαρτησίας δμώνυμον Ναόν, άλλά δέν εϊνε έργον 
πρωτότυπον, διότι τό έξετέλεσεν άντιγράφων χαλ
κογραφίαν. Επίσης είς τόν ναόν τοΰ Άγιου Άν- 
δρέου τοΰ Άβούρη υπάρχουν τέσσαρες πίνακές του 
παριστάνοντες σκηνάςτοΰ βίου τοΰ άγιου τούτου. Είς 
τήν 'Εκκλησίαν τής Αγίας Παρασκευής υπάρχουν καί 
άλλοι πέντε πίνακες έκ τοΰ βίου τοΰ Χριστού. Τού Ρι
φίου έργα εϊνε τών Αγίων Τεσσαράκοντα αί θύραι 
τοΰ εικονοστασίου καί ό ’Εσταυρωμένος, « ό “Αγιος 
Γεώργιος » εις τήν έκκλησίαν τοΰ Άγιου Γεωργίου 
τών Καλογραιών.

Έν Κεφαλληνία {«άρχουν άρκετά δείγματα τής

*) Ό Μαυρογιάννη; λέγει δ τι άπέίίανεν εν ΖακΜλφ, 
αλλ*  ό εγγονος φαρμακοποιός, μα; έπιβεβαίωσεν ότι άπέ- 
Οανεν είς Κεφαλληνίαν δπον είχε μεταβή δι' εργασίαν. 

αξίας τοΰ χρωστήρας του. Αί εικόνες τοΰ εικονο
στασίου τοΰ έν Ληξουρίη» ναού τού Αγίου Γεωργίου 
τών Λιβαθηνάτων, είναι εργάτου καλά, τά όποια 
και εϊδομεν δτε πρό τίνος έπετκέφθημεν τό Ληξούρι. 
Όλαι αί γραφαϊ τής Παναγίας τοΰ Δραπάνου είναι

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
"Ί^μνος (Βρός τόν ^)eocoK0ceovjov.

no Ίσπανομανίας κατελή- 
φθησαν εσχάτως ci συγγρα
φείς- τό λυπηρόν 8έ είναι, 
ότι αί γνώσεις μας μ’ όλον 
τοΰτο περί τής ίπποτικής 
Ίδηρικής Χερσονήσου είναι 
άντιστρόφως ανάλογοι πρός 
τόν αριθμόν τών έκδιδομένων 
κατ’ έξακολούθησιν τόμων. 
Έν ένί μόνω φύλλα» τής 

παρελθούσης έδδομάδος, ό «'Εωθινός ταχυδρόμος » τοΰ 
Λονδίνου άνήγγελλε τήν έκδοσιν τριών διαφόρων ογ
κωδών βιβλίων περί Ισπανίας, δημοσιευθε'ντων εις 
τρεις διαφόρους γλώσσας. 'Γμας όμως ώς "Ελληνας, 
καί τήν «Πινακοθήκην» ώ; καλλιτεχνικόν περιοδικόν, 
ενδιαφέρει σήμερον μόνον τό υπό τοΰ Ι’ερμανοΰ Φόν 
Μάγερ Γκραϊφε δημοσιευθέν ύπύ τόν τίτλον «Ισπα
νικά· I Ιεριηγήσεις. *

Ό κύριος Μάγερ Γκραϊφε φυσικώς ένδιαφέρεται 
κυρίως διά τήν 'Ισπανικήν τέχνην. Διέμεινεν επί έξά- 
μηνον έν ΙΙορτογαλλία καί Ισπανία, τω 1908, άλλά 
φαίνεται, ότι έάν ήδύνατο, θά παρετεινεν έκουσίως τήν 
έκεϊ διαμονήν του έπί εξαετίαν. Έν τώ προλέγω του 
λέγει όρθώς, ότι διά νά γνώρισε, τις τήν Ίβηρικήν 
Χερσόνησον είναι άναγκαϊον νά θυσίασε, δέκα ολόκληρα 
έτη. Ό Γερμανός τεχνοκρίτης μετέβη έπί σκοπώ νά 
θαυμάση τόν Βελάσκεθ, έάν δέ δέν έμεινεν ϊνα τόν 
δλασφημήηη (άρκεσθείς μόνον νά τόν περιφρονήσζ,', 
άπήλθεν έκεϊθεν συναποκομίζων τήν πεποίθησιν ότι ό 
«Γραικός», ήτο ό μόνος μέγας Ισπανός καλλιτέχνης, 
καί αυτός ήτο οΰχί Ισπανός, άλλά Κρής. Ώς γνωστόν, 
υπό τό όνομα «ό Γραικός» (El Greoo= ό "Ελλην) 
έδοξάσθη έν ’Ισπανία ό Κρής ζωγράφος Δομίνικος 
θεοτοκόπουλος, κατά τά τέλη τοΰ 16ου καί τάς άρχάς 
τοΰ Που αϊώνος. Κατά τόν κ. Γκραϊφε, ό Ριμπέρα 
είναι άποκρουστικός, τά σκίτσα τοΰ Γκόγια είναι σκί
τσα «ευφυούς δημοσιογράφου», ό Μουρίλλος θεωρεί
ται μόλις άξιος μνείας, ό θουρμπαράν (Zurbaran) 
μόνον ευρίσκει ενίοτε χάριν παρ’ αύτω.

"Οσον αφορά τούς νεωτέρους ζωγράφους, Σορόλλαν 
καί λοιπούς, ούτοι φαίνονται είς τούς οφθαλμούς τοΰ 
κ. Μάγερ Γκραϊφε κατώτεροι . . . περιφρονήσεως. 
Το βιβλίον του είναι, τή αλήθεια, μία περιφανής 
άποθέωσις τού Έλληνος ζωγράφου, ιός ή Ρωμαϊκή
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έργα τού Ριφίου καί αί καλλίτεραι' έκεϊ, ώς όρθώς 
παρατηρεί ό Μαυρογένης «δύναταί τις νά ίδη ολό
κληρον τήν τέχνην τού Ριφίου.»

Καταγίνετο δ Ρίφιος καί εις μινιατούρα; έπί έλε- 
φαντοκοκκάλου μέ πολλήν έπιτυχίαν.

ΣΠ· ΔΕ-ΒΙΑΖΗΣ

Ιστορία τοΰ Μόμμσεν ήτο άποθέωσις τοΰ Καίσαρος. 
Καί πράγματι, όσον συχνότερον βλέπει τις καί όσον 
προσεκτικώτερον εξετάζει τις τά θαυμάσια καί έξοχα 
αριστουργήματα τοΰ θεοτοκοπούλου, τόσον άναγκαίως 
πείθεται περισσότερον ότι ή θέσις τοΰ Έλληνοϊσπα- 
νοΰ ζωγράφου εϊνε μετά τών παγκοσμίου φήμης πέντε 
ή εξ μεγίστων ζωγράφων, 'Γιτιανού, Ρέμπραντ, 
Ροΰμπενς, Ραφαήλ, Λεονάρδου δά Βίντση, Μιχαήλ 
Αγγέλου. Οί διστάζοντες δέν έχουν άλλο νά πράξω- 
σ*.ν  ή νά σταθώσιν ολίγον πρό τής Οαυμασίας είκόνος 
ήν κατέχει ό κ. Μπερουέτε: «Ό Χριστός διώκων τούς 
πωλητάς άπό τοΰ Ναού», ή πρό τής είκόνος τοΰ Δι- 
έγο Κοδαρρούμπιας ή τής Ταφής (Enlierro). τής 
Κοιμήσεως (Asnncion) έν Τολέδω, τής Σταυρώ- 
σεως καί άλλων έν ΙΙράδω, τών εικόνων έν Έσκο- 
ριάλ καί Ίλλέσκας.

Ό τόμος ούτος περιέχει πλέον τών είκοσι έξοχων 
αναπαραστάσεων εϊκόν(ον τού θεοτοκοπούλου, αί δέ 
σελϊδες έν αις γίνεται ή άνάλυσις τής τέχνης του 
άπορροφώσιν όλον τό ένδιαφέρον μας. Τό περίεργον 
εινε ότι ο Γερμανός ούτος τεχνοκρίτης, είτε έν Κα- 
στιλλία εύρίσζ.εται. είτε έν Ανδαλουσία, είτε έν Βα- 
λεντία, είτε έν Καταλωνία, τάς σκέψεις του στρέφει 
πάντοτε πρός τόν μάγον τοΰ Τολέδου, τόν Κρήτα Δο
μίνικον θεοτοκόπουλον, τόν γνωστόν ήδη ώς «Έλ 
Γκρέκο», ού τό όνομα πρό πέντε έτιών έκάθευδεν έν 
τω σκότει τών έν Τολέδω έκκλησιών. Έν Σεβίλλη ό 
θεοτοκόπουλος «έφαίνετο έν τω Μουσείω ώς ήγεμών 
έν έξορία» (erscheint in iliosetn Mnseum wie 
ein Fttrst iui Exil. Der einzige Mensnh un- 
ter Larven). Ό συτ,'ραφεύς δέν βλέπει «οΰδ’ ίχνος 
εύγενείας είς ούδεμίαν τών εικόνων τού Μουρίλλου», 
ό δέ Βελάσκεθ εινε «είς κομψός φωτογράφος πρό τής 
έφευρέσεως τής φωτογραφίας». Μόνον ο θεοτοκόπου
λος «realisiert was er wi 1. kann alles und 
wi 1 das hoocliste». Δύναταί τις, πρό πάντων ό 
"Ελλην, νά έπιδοκιμάζη ένθουσκοδώς τόν εύγενή τού
τον ύμνον πρός τόν "Εζ,ληνα καλλιτέχνην, άλλά συγ
χρόνως καί νά διατηρή βαθύν σεβασμόν πρός τόν Βε
λάσκεθ, Μουρίλλον, Σορόλλαν κλπ. Τό βέβαιον 
όμως εινε ότι ό θεοτοκόπουλος ουδέποτε πλέον θα 
πε'ση έκ τής υψηλής θέσεώς του. «Άπό τής παιδικής 
ήλικίας μας, λέγει ό κ. Μάγερ Γκραϊφε, έγνωρί- 
σαμεν τρεις ηπείρους, τόν Μιχαήλ Άγγελον, τόν 
Ροΰμπενς καί τόν Ρέμπραντ. Τώρα γνωρίζομεν καί 
τετάρτην. Αΰτη δέν εϊνε νήσος άπολεσθεϊσα έν τω Ω
κεάνιο, ουδέ χερσόνησος προστεθεϊσα είς μίαν τών 
τριών τούτων ηπείρων, άλλά μία πραγματική νέα 
ισχυρά ήπειρος, οΰχί έλάσσονος σημασίας τής τών άζ.- 
λων τριών».
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Είς τήν ’Εθνικήν Πινακοθήκην τοϋ AovStvsu, δια- 
ζρίνονται δύο πίνακες τοϋ Δομενίκοο Ηεοτοκίπούλου 
ή Theotocopnli, ώς τον λέγουν οί Ευρωπαίο·.: 
«Οί -ωλητα: διωκόμενοι άζδ τοϋ Ναού» ζαί «Ε:ς 
Καρδινάλιο 8.

ΣΚαχχιΙεχνικη “βκδεσις
Προσκληθείς παρά τοϋ διακεκριμένου 'Ολλανδού 

ζωγράφου ζ. Antoon van Welie είς τήν έν Bond 
Street Καλλιτεχνικήν εκθεσιν του. άπεζόμισα εζεϊ- 
Οεν άρίστας εντυπώσεις. Ό ζ. Βάν Βέλη είνε ζροσω- 
πογράφος τοϋ καλού κόσμου ζαί τών καλλιτεχνών. 
Έκεϊ Οά ϊδε, τις πολλάς προσωπογραφίας τής Σάρας 
ΛΙπερνάρ, ώς ζαί μίαν τοΰ πρωταγιονιστοΰ έν τώ θεά- 
τρω τής αυτής Γαλλίδος ζαλλιτέχνιδος ζ. Lon Tel- 
legen, έν τώ «Κοριολάνω». Τοϋ ηθοποιού τούτου τήν 
είζόνα είδον ζαί είς 'Αγγλικά περιοδικά, μέ τήν ση- Έν AmUry. |. Π· ΧΡΥΣΑΝΘΟΊΟΥΛΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ. Ένετικδν όρονριον έν Άμιιοχώότοι

ΚΥΠΡΟΣ. Σννοόεία Κνπρίων Αγωγιατών,

μείωσιν'. οτι εϊνε Έλλην, άγει ηλικίαν ‘26 ετών 
ζαί πρόκειται νά νυμφευθή τήν Σάραν Μπερνάρ. 
Επίσης ύπάρχουσι δύο προσωπογραφία·, τής περίφη
μου άοιδοϋ Gaby Deslys, περίφημου οΰχί τόσον 
δια τό άσμα της, οσον διότι ζατώρθωσε να ΰποδουλώση 
μέ τό -/.άλλος της κάποιαν Μεγαλειότητα, έζ.πεπτω- 
ζυϊαν ήδη, φεϋ ! Έδώ είνε ζαί ή Άϊνώ Αζτ'ε ζαί ή 
παλαιά γνώριμός μας μις Ίσαδώρα Δούνζαν, ή έφευ- 
ρέτις τών αρχαϊκών Ελληνικών χορών.

Αλλά δέν είνε μόνον ή διάσημος χορεύτρια ή ανα
πολούσα είς ήμας τήν Ελλάδα. Είς πίνας παριστάνει 
γραίαν μέ μαϋρον μανδήλιον είς τήν κεφαλήν ζαί 
παιδίον, έγγονον της πιθανόν, ζαί αύτό μαυροφορεμέ- 
νον. 'Εν τώ ζαταλόγω αναγράφεται ότι ή είζών αϋτη 
έγένετο είς Mucholos (Μύκονον:) τής Ελλάδος, 
και ότι έςετέθη κατ' εύγενή παραχώρησιν τοϋ ιδιο
κτήτου της κ. Ριχάρδου Μπάτζετ.

ΤΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ KRI ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ Ι9Π

Ν οί αιώνες άντιγρά- 
φουσιν άλλήλους, πολύ 
περισσότερον είμπορεϊ 
νά λεχθή οτι τά έτη 
άντιγράφουσιν άλληλα 
έν τή φιλολογική καί 
καλλιτεχνική Έλλάδι. 
Τάσεις γενναιοτέραςπα- 
ραγωγής καί εΰρυτέ- 

ρας έπιγνώσεως παρατηρούνται, άλλ' ή συγκομιδή 
πάντοτε βραδεία καί μικρά. Καμμία εξαιρετική έκ 
δήλωσις τής πνευματικής παρ' ήμϊν ζωής. Συνεπώς 
ή νεκρολογία τού 1911 θά παρελάση χρονογραφι- 
κώς μέ μίαν αναγραφήν ξηράν, ήτις θ’ άποτελέσρ 
τάς γενικωτέρας καί χαρακτήρισεικωτέρας γραμμάς, 
δΓ ών θά σκιαγραφηθή ή φυσιογνωμία τοϋ έτους.

*
Αρχαιολογία. Έν tfi ξίνβ'· Άνεύρεσις Μωσαϊ

κών έν Τριπολίτιδι.— Άνακάλυψις νέας Πομπηίας 
έν Μεξικφ.— Άνασκαφαί Μιλήτου, Παλαιστίνης, 
Περγάμου. Έν ΈΙίάδι: Άνασκαφαί έν Άθήναις είς 
Πνύκα, Άγ. Δανιήλ,Άγ. ΑΙκατερίνην, Άναφιώτικα. 
Ένταϊς έπαρχίαις : εις θορικόν, Θεσσαλίαν, Εύβοιαν, 
Θήβας, θεσπιάς,Κυνουρίαν, Άνάβυσσον, Κέρκυραν, 
Νάξον, Φιγαλίαν, Φωκίδα, ’Ερέτριαν, Κυπαρισσίαν, 
Τανάγραν, Λύλίδα, Αρκαδίαν. Άξιολογώτερα έκ 
τών είρημένων άνασκαφών ευρήματα είνε τής Κέρ
κυρας. Έν Κρήτη, «1? Αγία Τριάδα καί Γόρτυνα.
. Εϊκοσιπενταετηρΐς τής έν Άθήναις αρχαιολογικής 
σχολής. - Άποχώρησις τού διευθυντοϋ τής έν ΆΟή- 
ναις Γερμανικής σχολής κ. Δαΐρπφελδ.

Άνεύρεσις τών «’Ιχνευτών» τοΰ Σοφοκλέους. — 
Άθώωσις υπό τής Γαλλικής Ακαδημίας τής Φρύνης 
καί τής Σαπφοΰς.

Φιλολογία. Γλωσσικόν ζήτημα έν τή Βουλή. 
ΙΙεριφρούρησις τής ’Εθνικής γλώσσης έν τιϊ> νέφ 
Συντάγματι.

Απονομή βραβείου Νόμπελ είς τόν Μαίτερλιγκ. 
Έπιιίτήιιη. Νέοι καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου : 

Μομφερρϊτος, Ήλιόπουλος, Σημαντήρας, ΓΙαπού- 
λιας, Μενάρδος, Βασιλείου. ’Επαναδιορισμός τών κ. 
κ. Καββαδία καί Γουναράκη.

Καλαί Τίχναι. Διεθνής καλλιτεχνική εκθεσις έν 
Ρώμη.'Εκθέσεις έτήσιοι Παρισίων, Λονδίνου, Φλω
ρεντίας κ.λ.π.

Έν ΈΙλάύι. Έτησία εκθεσις τοΰ κ. Μποκατσιάμπη. 
— Αγορά τοΰ Συνδέσμου τών Καλλιτεχνών. — Έν Αί- 
γύπτφ,εκθεσις τών έργων τής κ. Φλώρα καί τό Καλ
λιτεχνικόν τμήμα τής Παναιγυπτιακής έκθέσεως. Έν 
Κωνσταντινούπολή ι,εκθεσις δ.Άσπριώτου, έν Σμύρνή 
τοϋ κ. ’Ιθακήσιου. Έν ΙΙαρισίοις εξέθεσε έργα της 
ή δ. Λασκαρίδου, έν Αμερική ή δ. Τσίλλερ.—Μετέ- 
σχον Έλληνες καλλιτέχναι τοϋ Παρισινού Salon.

Κλοπή τής Τζοκόνδας» τοΰ Δά Βίντσι,γής «Πα
ναγίας μέ τόν αστέρα» τοΰ Φρά Άντζέλικο. Σχίσι- 
μον έν Άμστελοδάμιρ τοΰ «Νυκτοσκοποΰ· τοΰ Ι’έμ- 
βραντ. —Άνεύρεσις τής ΙΙροσοιπογραφίας Καρόλου 
τοϋ Ε' τοϋ Τισιανοϋ.

Δωρεά Κοργιαλένιου πρός άνέγερσιν τοϋ κτιρίου 
τής ’Εθνικής Πινακοθήκης.- Δωρεά υπό τοΰ κ.Κα- 
ραπάνου εις τό Έθνος τής Νομισματικής του συλ
λογής.

Αποκαλυπτήρια τοϋ μεγάλου άνδριάντος τοϋ Βί- 

κτωρος Εμμανουήλ έν Ρώμη· — Έν Έλλάδι, αποκα
λυπτήρια τής προτομής Κορωναίου έν Κυθήροις.

Διορισμός καί παραίτησις ταύτοχρόνως τοΰ κ. 
Μπονάνου ώς καθηγητοϋ τής γλυπτικής έν τή Καλ
λιτεχνική σχολή.

Άπεφοίτησαν τής Καλλιτεχνικής σχολής : Λ. 
Μπεσκίνης, Κική Γιαννοπούλου, 'Ελένη Γεωργαντή 
(τμήμα ζωγραφικής).

Άνεφάνησαν νέοι καλλιτέχναι, έν ΙΙαρισίοις ό κ. 
Βρέντζας, έν Άθήναις ό κ. Βάρδος.

★

Μυυθικιι. Συναυλιαι ορχήστρας Ωδείου Αθηνών. 
— Συναυλιαι Ωδείου Λόττνερ.—Συναυλίαι Αθη
ναϊκής Μανδολινάτιις. — Συναυλιαι ιδιωτικοί πλεΐ- 
σται. Σπουδαιότεροι: τής κ. Τσίλλερ. τοΰ κ. Λα- 
μπελέτ, τοϋ κ. Καλομίορη, τήςκ: Φώκϊ.

Ή πρώτη έμφάνισις Όπερέττας ύπό τών μαθη
τριών τοϋ Ωδείου Αθηνών.—"Ιδρυσις Ελληνικού 
Κουϊντέτου.—Έμφάνισις έν Άθήναις τοΰ κ. Άρη 
Σακελλαρίδου. — Έπιτυχίαι τών έν Ευρώπη τελειο- 
ποιουμένων δεσποινίδων Καστρωμένου, ΙΙρω’ίου καί 
Πανιά.

Συναυλιαι διελθόντων έξ Αθηνών καλλιτεχνών ι 
τοΰ Ρώσσου κλειδοκυμβαλιστοϋΣβίρσκη, τής Έλπί- 
δος Καλογεροπούλου, τής Αγλαΐας Βυζάντη.

Έπιτυχίαι έν τώ έξωτερικφ είς τό άσμα τής δ. 
Στυλιανίδου έν Γερμανίφ καί τοΰ κ. Σιδερή έν 
Λονδίνφ.

Νέοι σύλλογοι Μουσικοί ίδρύθησαν ή «Τέχνη 
καί ή «ΩδικήΕταιρεία».— Έξέλιπεν ή Φιλοδραμα- 
τική.—Ένεφανίσθη ό Σύλλογος Ερασιτεχνών.

Νέοι όπερέτται : Ή «Αριάδνη έν Νάξφ» τοΰ 
Στράους καί ή «Εύα» τοΰ Λέαρ πρωταγωνίστησαν.— 
Έν Έλλάδι παρεστάθη νέον μουσικόν έργον ή «ΙΙε- 
ρουζέ» καί διά πρώτην φοράν ή «Ρέα» τοΰ κ. Σα- 
μάρα.

Έμφάνισις έν Γαλλίφ τού Βιλύ Φερέρ, εξαετούς, 
ώς διευθυντού ορχήστρας.

Τρεις όπερέτται έπαιξαν έν Έλλάδι: Κολυβί, 
ΙΙαπαϊωάννου, Λαγκαδά.

★

θέατρον. Έκ τών νέων έργων τά μεγαλείτερον 
θόρυβον προκαλέσαντα ήσαν τό «Μαρτύριον τού Άγ. 
Σεβαστιανού» τοΰ ΔΆνούντζιο καί τό «"Υστερα άπό 
μένα» τοΰ Μπερνστάϊν.— Ιίαράστασις τής «Εκάβης» 
ύπό τοΰ θιάσου Συλβαίν έν ΙΙαρισίοις καί έν ΆΟή- 
ναις.

Έπίσκεψις είς τάς Αθήνας ξένων καλλιτε
χνών : τοϋ Φερωδύ, τής Δεπρέ, τού ζεύγους Συλβαίν 
τής Ρενιέ. — Έμφάνισις τών μαθητών τής Δραματι
κής Σχολής τοΰ ‘ίίδείουέν παραστάσει.— Μανιφέστον 
τών Μελλοντιστών καί διά τό θέατρον.

Νέα θεατρικά έργα παρεστάθησαν έν Άθήναις 
τά εξής :

Ψυχοσάββατου, Χερουβείμ, Ξενοπούλου.—ΙΙαλΐ]ές 
άγαπες, Τσοκοπούλου.—Έλιξίριον νεότητος, Νιρ
βάνα.— Ίζλάλ, Γατίτσα.-'Ιωσήφ.—Λέων Μαριάννης, 
Κρυφή αγάπη: Σακελλαρίου. — Μέ κάθε θυσίαν, ψη- 
λορείτου. — Νέα ΙΙαναθήναια. — Νέος Κινηματογρά
φος, Δημητρακοπούλου.—Νέον Πανόραμα, Μωραϊ- 
τίνη. — Μπλόφες, Συναδινοΰ.— "Οταν άγαποΰμε, 
Βουτυερίδου.—ΙΙάργα, ΙΙερεσιάδου. — Τξιωτικο ρα
βαΐσι, Δεπάστα. — Εξωφρενική άναμπουμπούλα, 
Μουστάκα.—Πανελλήνια, Γεωργιάδου.—Κρυφό σχο
λείο, Κοιμισμένο παλάτι; Γαλανού. —Οί Μπαμπάδες
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τής Αφροδίτης, Δεριλύ.— Ρίτα, Λαδοπούλου.—Άε- 
ροπλΊνον, Έρασιτέχναι, De eft, sis, Κολοκοτρώνη.
— Όταν βραδυάζει, Κορομηλϊ.— Ή Γυναίκα. 11ο- 
λέμη.—Ή λίμνη ποΰ φουσκώνει, Μάκρη. — Ιόλη, 
Νικηφόρος Φωκάς : ΙΙροβελεγγίου. —Ό λοχαγός, 
Μαρσέλλου.—Οί Νικημένοι, Χόρν.

Έκ τών 32 αυτών έργων,μόνον επτά (Χερουβείμ. 
—Παναθήναια.—Κινηματογράφος — Πανόραμα.— 
Μπλόφες. — Ραβαΐσι. — Γυναίκα) έπεκράτ η σαν.

Διαλέξεις: Τής Βυζαντιολογικής ’Εταιρίας.— 
Τής ’Αρχαιολογικής ’Εταιρίας.- Αί τών ξένων 
Άρχ. σχολών.— Αί λογοτεχνικά! τοΰ «Παρνασσού». 
—"Η έν τφ Πανεπιστήμια) τοΰ κ. Μιστριώτου κατά 
τών χυδαϊστών.—Αί τοΰΛυκείου τών’Ελληνίδων.—
— Αί μουσικαί τοΰ κ. Ψάχου καί τής κ. Θεοδωρο- 
πούλου.— Ή περί λεωφόρου Περικλεούς - ’Ασπασίας. 
Ξένοι διάλεκτοι,ύ κ. Μπουρντών καί ή πριγκίπισσα 
Σάρτινσκα.

Διαγωνιιίιιοί : Ό δραματικός τοΰ Φιλολογικού 
Συλλόγου Κων)πόλεως.—Ό Σεβαστοπούλειος: έν 
Κων)πόλει.—Ό Άβερώφειος τοΰ Πολυτεχνείου.— 
Ό Ράλλειος ζωγραφικής.—Ό τής «Γλωσσικής’Εται
ρίας ·: έν Άθήναις. —Προεκηρύχθη ό δεύτερος 
Άβερώφειος δραματικός.

Διεθνή Συνέδρια : Σπουδαιότερα τό φιλοσοφι
κόν έν Βολωνίφ, τό αρχιτεκτονικόν έν Ρώμη, τό 
μουσικόν έν Λονδίνο).

ΊωΙίιλαΐα : Έωρτάσθησαν αί εκατονταετηρίδες 
του Γκωτιέ, τοΰ Λίστ, τοΰ Αμβροσίου Θωμϊ, τοΰ 
Γερμανού συγγραφέως Κλάίστ καί ή πεντηκονταε- 
τηρίς ώς μυθιστοριογράφου τού ’Ιουλίου Κλαρετή.

(ϋάσατοι · Έν Εΰρο’ιπη άπέθανον—ΐνα περιορι- 
σθώμεν είς τούς κυριωτέρους—ό Ιταλός μυθιστορι- 
ογράφος Φογκατσάρο, ό Γάλλος ’Ακαδημαϊκός Ούσ- 
σαΐ, ό Γερμανός Χέϋζε (λαβών τό βραβεΐον Νό- 
μπελ κατά τό 1910), ό Γάλλος παθολόγος Δελα- 
φουι, οί αρχαιολόγοι Στράδονιτς, Πουχστάΐν καί 
Στρούκ, ό Γάλλος δημοσιογράφος Ρισάρ. ό Γερμα
νός τεχνοκρίτης Πείτς, ό Βέλγος γλύπτης Στάπεν, 
ό Γερμανός ζωγράφος Ούδε, ο "Ολλανδός ζωγράφος 
Ίσραέλ, ό Βέλγος ζωγράφος Μπέρχμανς, οί Γάλλοι 
χαράκται Ροτΰ καί Φλαμάν, ό Γάλλος ζωγράφος 
Ζιέμ. Έν Έλλάδι άπέθανον οί δημοσιογράφοι Κα- 
νελλίδης, Γ. Γιολδάσης έν Άθήναις, Καραγιαννί- 
δης (έν Κ)πόλει), Σ. Γκαρμπολϊς (έν Θεσσαλονίκη), 
δ γλύπτης Σώχος, οί καθηγηταί του Πανεπιστη
μίου Βάφας, Πεζόπουλος καί Μητσόπουλος, οί επι
φανείς ρήτορες Α. Γεννάδιος καί II. ΙΙοταμιϊνος,οί 
ποιηταί Μαρκορϊς καί Ραϊσης, ό λογογράφος Χρη- 
στομτνος, δ κριτικός Παπαλεξανδρής, οί ηθοποιοί 
Ελένη Άρνιωτάκη καί Άγγελάκης, ό ιατρός Άπο- 
στολίδης (έν Βιέννη), δ ιστοριογράφος Βροκίνης (έν 
Κερκύρρ), αί ξέναι ηθοποιοί Ζουδίκ καί Λαντέλμ.

*
Έκδόθεις : Άρ/αιολογικαΙ μελέται: τού κ. Βερ- 

σάκη περί Βραυρώνίου καί τού κ. ΚοντολέοντΟς 
περί Δελφών, θεολογικαϊ. Ή ζωή, ΰπό Τ. Ανα
στασίου—Αρμονία καί Θειότης Ευαγγελίου, Σ. Γι- 
αννίκη.—Άρχεΐον ’Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Μ- 
Γεδεών.—Άγιος Γρηγόριος Παλαμίς, Παπαμιχαήλ. 
—Εύαγγέλιον Μαρίας ΙΙαλαιολογίνας, ΰπό Μητρο
πολίτου Λεοντοπόλεως.— Ιστορία τοΰ αρχιεπισκο
πικού ζητήματος Κύπρου, Φραγκούδη. — Μονογρα- 
φίαι τοΰ κ. Βελανιδιώτου. Μαλανδράκη, Ράλλη, 
Μπαλάνου. Ίατρικαί μελέται τών κ. κ. Μαυρου- 
κάκη, Δαμόγλου, ή «Παιδοκομία τής κ. Μελί. 
Νομικοί: Συνταγματικόν Δίκαιον ΰπό Ν. Σαριπόλου, 
περί γεωργικής πίστεως Ροντήρη, περί αναστο
λής τών ποινών Μπασιά, Καστόρχη Σωφρονιστι
κοί μελέται.— Επιστημονική έπετηρίς τοΰ Πα
νεπιστημίου.—Αί Έλλ. νήσοι ΰπό Κ. Παπαμιχαλο-

πούλου.— Χιακά Χρονικά ύπό Κ. Άμάντου.
Φιλολογικοί έκίόαεις : Εύρετήριον ’Ερμηνευτικού 

Λεξικού ΰπό Βερναρδάκη.— Γλωσσολογικαί δια- 
τριβαί Άθ. Μπούτουρα.— Νεοελληνικά! καί φι
λολογικοί μελέται, Χατζιδάκι.— Θρύψαλα : Περα
σμένα ξεχασμένα: Καμπούρογλου.—Στόν καιρό τοΰ 
Βουλγαροκτόνου, τής Δέλτα.—Ιστορία τής Ιδέας: 
Μύθοι τής ζωής: I. Ζερβού.— Κερένια Κούκλα, 
Χρηστομάνου. — Άφθαστη ευτυχία, Άργύρογλου 
(έν Παρισίοις).— Φλογισμένο ράσο: Θρίαμβος: Ρο
δοκανάκη.—'Ερμής κλέπτης, Λιβάδι.—Διηγήματα 
τών κ. κ. Άβούρη, Μίχα, Μαραγκουδάκη.

θεατρικά έργα: Διά τό χρήμα, Δεληκατερίνη.— 
Ή Τζένη μέ τό γέλοιό της, Ευγενίας Ζωγράφου.— 
Ή αδελφή, Σακελλαρίου.— Ίζλάλ: Γατίτσα: Μ. 
Ιωσήφ·.—Ό "Αρρωστος, Κουντουρΐ. —Λιλή, Άρ- 
μακόλλα.

Ποιητικοί σύλλογοί.—Τό τραγούδι τής Ρήνος, Γιαν- 
νιτσοπούλου.—Ρόδα στόν άφρό, Φιλύρα. — Ποιήμα
τα, Λάμαρη.—Τής καρδιϊς, Δελακοβία. — Ανθισμέ
νος δρόμος, Δάφνη. — Σονέτα Σαίξπηρ, Μαγκάκη.— 
Τραγούδια λινομέταξα, Τζανετάκη.— Αντίλαλοι, 
ΙΙαρχαρίδου, — Ποιήματα Γ. Φερεντίνου.— Τρα
γούδια, Τ. Χρηστίδη.—Τραγούδια Βερανζέρου, Ρα- 
ζέλου.—Ί2δές, Γ. Σπαταλϊ.—Τραγούδια, Λ. Σιβύλ- 
λα. — Αγράμπελη, Σ. Βερνουδάκη.

Βιβλία αναγόμενα είς τάς Καλάς Τέχνας είχομεν 
τήν πολυτελή έκδοσιν τών εκμαγείων τής Ρώμης, 
καί τά «Κυπριακά άσματα» τσύ Άποστολίδου.

Νέαι έφημερίδες έξεδόθησαν; ή «Κρήτη», δ «Α
νεξάρτητος», έν Κρήτη—ή «Πυγμή» κοί δ «Γεωρ
γός», έν Άθήναις—τό «Βήμα» Έρμουπόλεως—ό 
«Φιλελεύθερος» Ζακύνθου—ή · Νέα Έφημερίς» ’Η
ρακλείου — τό «Ηπειρωτικόν ξίφος » Άρτης. Έ- 
πανελήφθη ή εκδοσις τής «Έφημερίδος· Αθηνών.

Ό αριθμός τών νέων περιοδικών πολύ άνιΰτερος. 
Έξεδόθησαν ή ’Ορθοδοξία» (έν Αμερική), ή < Δή-’ 
μήτρα» ,(έν Κων)πόλει), δ «Εκκλησιαστικός Κή- 
ρυξ» (ένΚύπρφ),αί «Χάριτες» (έν Ζακύνθφ),<) «Αιο
λικός Άστήρ (έν Κυδωνίαις), τά · Γράμματα» 
(έν Αλεξάνδρειά), ή «Έλληνίς», ή «Νέα Σκέ- 
ψις», τά Χρονικά», τό «Δελτίον Εκπαιδευτικού 
’Ομίλου (έν Άθήναις). Έπανελήφθη ή εκδοσις τής 
« Νέας Ζωής» Αλεξάνδρειάς.—Διεκόπη ή εκδοσις τών 
έξής περιοδικών: «Ν. Πνεύματος» Κων)πόλεως.— 
«Έλικώνος» Λεμεσού. — «Αιιγής» Λευκωσίας.— «Νεό- 
τητος» Κων)πόλεως.— «"Αρπας» Άργους.— «Χα
ραυγής· Πειραιώς.—«Αράχνης», «Πανελλ. Έπι- 
θεωρήσεως» Αθηνών. Ειδον τό φώς άλλά καί τό 
σκότος τής ανυπαρξίας εντός τοΰ έτους τά περιο
δικά «Αρμονία» Πατρών.— «Αυγή» Κύπρου.— 
«Μουσεΐον» Αλεξάνδρειάς.— «Ήλύσια» Πειραιώς. 
— Όμηρος», Τέχνη», «Ανατολή,» «Μουσική» 
Αθηνών.

ΈωρτάσΟησμν ή 25τηρίς τής «Έφημερίδος τών 
Κυριών», καί ή δεκαετηρίς τής «Πινακοθήκης».

'Ημερολόγια.—Σκόκου, Εγκυκλοπαιδικόν, Μικρα
σιατικόν, Ποικίλη Στοά, Πινακοθήκης—Έλλ. Έπι- 
θεωρήσεως, Μακεδονικόν, Φιλόκαλου Πηνελόπης, 
Επιστημονικής ήχους, Ελπίς (έν Κων)πόλει), Κρη
τική Στοά.

Λόγοι: Ν. Καζάζη, Λόγοι καί έργα.—Γ. Μιστριώ- 
του Ρητορικών λόγων τόμος Ε.— Σ. Λάμπρου τά 
«Ελευθέρια».

Εκδόσεις «Συλλόγου Ωφελίμων Βιβλίων.»
Φιλλέληνες άσχολούμενοι είς τά Έλλ. γράμματα: 

Μπροΰβερ: Περί Μαρτζώκη ΙΙερί τού γλωσσικού 
ζητήματος. — Τσέτσι: Μελέται περί Βασιλειάδου καί 
ΙΙαπαρρηγοπούλου.— Μπριγκέντη : Νεοελληνικό-’Ιτα
λικόν Λεξικόν.— Λεμπέγκ: Κριτική Νεοελληνική 
Έπιθεώρησις είςτό «Mercure de France»

* ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ *
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Οί θαύμασταί τοΰ Αυγούστου Ροντέν άποδίδου- 
σιν είς αυτόν τόν τίτλον του νεωτέρου Μιχαήλ 
Αγγέλου, άφ’ ένός διά τό πολυσύνθετον καί δημι
ουργικόν του έργον καί άφ’ ετέρου διά τό εύστρο
φοι· καί ισχυρόν αυτού πνεύμα. Οϋτω, ό εικοστός 
αϊτόν κατόρθωσε διά τής δημιουργίας τής «Σκέ- 
ψεως» νά αντιμετώπιση τόν «Μωϋσέα» τής Ιταλι
κής Αναγεννήσεως έν τή Τέχνη.

Ό Ροντέν, ώςάλλος Λεονάρδος Ντά Βίντσι, χειρί
ζεται μέ ισην Ικανότητα ούχί μόνον τήν γλυπτικήν 
σμίλην, άλλά καί τόν χρωστήρα καί τήν μολυβδίδα 
καί τόν κάλαμον έτι. Εινε καλλιτέχνης, άλλά καί 
συγγραφεύς, εις τόν όποιον ήδη ή δόξα προσμειδιά.

'Επ’ έσχατων, πλεϊστοι έκ τών μεγαλειτέρων αν
θρώπων τής τέχνης καί τών γραμμάτων έν Παρι
σίοις προέτειναν καί. έζήτησαν παρά τής Κυβερνή- 
σεως νά συναθροιστώ σι πάντα τά έργα τοΰ Διδα
σκάλου τής Γαλλικής Γλυπτικής καί νά τοποθετη- 
θώσιν είς ιδιαίτερον εθνικόν Μουσεΐον, τό όποιον 
νά φέρη τό όνομα τοΰ καλλιτέχνου. Ή μεγίστη 
αΰτη τιμή τό πρώτον ήδη γίνεται είς Γάλλον πολί
την. Είνε δέ βέβαιον, οτι τό Μουσεΐον Ροντέν, έν- 
τός μικρού χρονικού διαστήματος θά καταστή εν 
μνημεϊον τοΰ κοσμοπολιτισμού.

Ένώ άφ’ ένός τόσαι προσπάθειαι γίνονται όπως 
όσον τό δυνατόν κλασικώτερον άπαθανατισθή τό 
έργον τοΰ Ροντέν, τό όποιον διά τήν Γαλλίαν άπο- 
τελεϊ τήν μοναδικήν δημιουργίαν της έν τή Τέχνη, 
άφ’ ετέρου τό Κράτος, τό όποιον πάντοτε έξετί- 
μησε τούς μεγαλοφυείς πολίτας του, έπισήμω; άνέ- 
θεσεν είς τόν Ροντέν νά ζωγραφίση άλληγορικά 
τοιχογραφήματα έπί τών στοών καί τόξων τοΰ έκ- 
κλησιδίου τού πρώην σεμιναρίου τοΰ Άγιου Σουλ- 
πικίου. Είνε δέ βέβαιον, ότι τό έκκλησίδιον τοΰτο

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
FR. DE SIMONE BR0UVEK —ΣΤ. ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Συμβαίνει πολλάκις είς κοινωνίας, τών όποιων τό 
επιστημονικόν καί καλλιτεχνικόν διαφέρον δέν είνε 
άνεπτυγμένον, ή νά παραγνωρίζωνται καί νά μ ή έκ- 
τιμώνται κατ’άξίαν οί έν αύταϊς τυχόν υπάρχοντες 
άξιοι λόγου έπιστήμονες καί καλλιτέχναι καί τά 
έργα αυτών, ή τάνάπαλιν νά έπαινώνται καί έκθειά- 
ζωνται αί μετριότητες. ’Ολίγοι άγνοοΰσιν ότι τά 
θαυμάσια έργα τού δαιμόνιου Σαίξπηρ μόνον μά
κρους χρόνους μετά τήν τελευτήν αΰτοΰ έξετιμήθη- 
σαν άλλ’ επίσης είνε γνωστόν δτι έν Βυζαντίιη ό 
Γεοΐργιος ΙΙιιίδης παρεβάλλετο πρός τόν Εύριπίδην!

"Οτι τά άτοπα ταΰτα φυσικόν ήτο νά παρατηριΰν- 
ται καί έν τή ήμετέρα άκατασκευάστιρ άκόμη κοι- 
νωνίφ, τούτο θά προσεδόκα τις έκ τών προτέρων, 
άποδεικνύεται δέ καί έξ αΰτιΰντών πραγμάτων. 'ΊΙ 
τις άγνοεΐ οτι έπί πολύν χρόνον οϋδεμία έδίδετο 
προσοχή είς τά δήμο(ικά ημών φσματα, ότι δέ μό
νον άφοΰ έξέδωκεν αυτών ίκανά ό Pau riel καί ό 
Marcellus, άφοΰ έξήρε τήν αξίαν αυτών ό l’auriel 

προορίζεται διά μουσεΐον τής σοβαρός καί σκεπτι
κής δημιουργίας τοΰ Ροντέν.

Δέν είνε δέ τολμηρόν νά εϊπη τις, ότι τά τοιχο- 
γραφήματα τοΰ Ροντέν θά καταστήσωσι τό έκκλη- 
σίδιον τοΰ Αγίου Σουλπικίου, αντάξιον του έκκλη- 
σιδίου Σιστίνα, τοΰ ενδόξου έν τή ΰστεροφημίρ. του 
διά τά Μιχαηλαγγελικά τοιχογραφήματα του.

ΙΙοία δέ έκπληξις κατέλαβε τούς θαυμαστός τού 
Ροντέν, δταν έγνώσθη, ότι ό ισχυρός δημιουργός 
τής σμίλης θά καταγείνη καί είς τήν τοιχογραφίαν, 
ότι έσκέπτετο νά άναγεννήση μίαν τέχνην, ήτις, 
έν Γαλλία τουλάχιστον, έθυσε πρό χρόνων, ένφ είς 
άλλας χώρας όλοσχερώς έξέλιπεν.

Ό Ροντέν είνε ό άνθρωπος εκείνος, δστις θά κα- 
ταπλήξη τούς συγχρόνους του, καίτοι ή τέχνη τοΰ 
τοιχογραφήματος έξέλιπεν ήδη έντελώς, άφοΰ ήκ- 
μασε, πλησίασα τα τήν φύσιν, έν τή ιίύλω αυτής έκ- 
φράσει, κατά τήν Αναγέννησιν. Άλλ’ ή έκπληξις 
αΰτη μόνον διά τήν παρούσαν γενεάν προορίζεται, 
διότι ή Παρισινή ατμόσφαιρα, πάντοτε ύγρά, κατα
στρέφει όλοσχερώς πίν τοιχογράφημα. Ύπάρχουσι 
δέ καί παραδείγματα πρόσφατα. Τοιχογραφήματα, 
ζωγραφηθέντα έπί τοΰ προστυλίου μιΐς εκκλησίας 
πλησίον τοΰ Λούβρου πρό είκο τιπενταετίας, σήμερον 
άπελείφθησαν έντελώς.

Έν τούτοις, οί θαυμασταί τοΰ Ροντέν, ο'ίτινες 
πιιτεύουσιν είς τήν πυξίδα τοΰ χρωστήρός του ώς 
καί είς τήν σμίλην του, άναμένουσι νάδημιουργήση 
θαύματα.

Άλλ’αί ϋγραί άπατμίσεις τού Σηκουάνα θά επι
τρέψουν μετά πάροδον τριακονταετίας είς τούς νεω- 
τέρους θαυμαστός τού Ροντέν νά άποθαυμάσωσι τά 
τοιχογραφήματά του ;

Π. Η.

καί μετέφρασεν ένια εις τήν Γερμανικήν ό πολύς 
Giillie, τότε πρώτον ένοήσαμεν καί ημείς ποιοι θη
σαυροί περιείχοντο έν αύτοϊς; Μήπως καί αύτή ή 
ποίησις τοΰ μεγάλου Σολωμοΰ ήξιώθη εύθύς έξ άρ- 
χής έν τφ ήμετέριο Βασιλείς) τής τιμής τής όποιας 
ήτο άξια ; Άν λοιπόν ή σήμερον παιδευομένη έν 
τοΐς ήμετέροις σχολείοις γενεά ή άλλη τις βραδύ
τεροι· θελήση νά έξακριβιόση τίνες υπήρξαν κατά 
τόν 19ον αιώνα παρ’ ήμΐν ποιηταί, πεζογράφοι, 
γλύπται, ζωγράφοι, αρχιτέκτονες κλπ. τίνα τά έργα 
αυτών καί τις ή καλλιτεχνική άξια έκάστου τούτων, 
περί πάντων τούτων θά είνε αδύνατον νά μάθη τι 
άκριβές καί βέβαιον. Τά ονόματα Τυπάλδος, Μαρ- 
κορσς, Μαρτζώκης, Λύτρας, Γκύζης, Βολωνάκης, 
Σώχος, Βρούτος, ΚαυταηζόγΖους, Τσίλλερ, κλπ. 
θά άκούσουν ίσως ποτέ ώς προϊστορικούς θρύλους, 
ασύλληπτα, άμυδρά καί άόριττα.

Ένφ δέ τά ήμέτερα τοιουτοτρόπως έχουσιν, ευκο- 
λον είνε νά νοήση τις πόση οφείλεται εθνική εύ-
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γνωμοσύνη είς τούς εύγενεϊς εκείνους ξένους σο
φούς, όσοι έκ καλαισθητικού διαφέροντος κρίνουσι 
τά ήμέτερα άξια προσοχής, μελετωσιν. άναλύουσιν 
αυτά, καί αυτοί διδάσκουσι περί αυτών οϋ μόνον 
τούςδμοεθνεϊς αυτών, άλλά καί ημάς. Διότι δι* αυ
τών πρώτον κατορθούται νά μάθωμεν οτι υπάρχου τι 
καί παρ’ ήμϊν πολλά καλλιτεχνικά έργα πολλής τι
μής καί μελέτης άξια, καί οτι δυνάμεθα πολλά νά 
διδαχθώμεν καί άπολαύσωμεν έκτής γνώσεως αυτών.

Τό γνησίως φιλελληνικόν τούτο έργον ασμένως 
βλέπομεν έκτελούμενον άπό τού 1904 άδιακόπως 
ύπό τού έν Νεαπόλει τής 'Ιταλίας λογίου Φραγκί
σκου δέ Σιμόνε Μπρούβερ. Ό άνήρ ούτος άσχολεϊ- 
ται, ώς εϊπομεν, άπό πολλού περί τιήν νέαν ημών 
λογοτεχνίαν καί πάση δυνάμει προσπαθεί νά κατα- 
στήση γνωστά τοΐς Ίταλοΐς τά παρ' ήμϊν λόγου 
άξια προϊόντα αυτής. Έπί τούτο δέ μεταφράζει, 
κρίνει καί αναλύει αύτά, έκδίδει Χρηστομάθειαν έν 
ή περιέχονται λαμπρά τινά πεζά καί ποιητικά τής 
νεοελληνικής φιλολογίας, έπ' εσχάτων δέ έξέδωκε 
καί μονογραφίαν πλείστου λόγου άξίαν περί τής 
ποιήσεως τού ήμετέρου κ. Στεφάνου Μαρτζώκη. έν 
τοΐς πρακτικοΐς τής ’Ακαδημίας dei Lincci (Ln 
poeta Italo-Greco Stefano Marjokis, Roma l&l I).

ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΑΙ
Έκ Ρώμης.

Προ δύο περίπου έτών έν Τίβολι, έπισκέπται άρχαιό- 
φιλοι, έπισκεφθέντες τήν έκκλησίαν San Silvestro πα· 
ρετήρησαν ύπό το τοίχωμα επιμήκη οχήματα βαθυτέρου 
χρωματισμόν προξενοΰντα τήν άμυδράν έντύπωοιν αγιο
γραφιών Βυζάντινής σχολής. Οί φιλομαθείς έπισκέπται 
ειδοποίησαν τήν Κυβέρνηση· καί ειδικός απεσταλμένος 
εστάλη αμέσως πρός μελέτην έπί τόπον. Μετά κόπων 
έπιμόχθων ήλθεν είς φως, έδώ είς στέφανος άγιου, έκεϊ 
είς σταυρός καί αλλαχού έν ένδυμα' δέν υπήρχε αμφιβολία 
πλέον, οιι υπό τήν άξεστοι άσβεστου ύπήρχε τέχνη καί 
ίσως αξία λόγου-Κοπιωδεστάτη καί δαπανηρότατη νπήρ- 
ξεν ή εργασία' μόλις δέ σήμερον, μετά δύο ετών κόπους 
δύναταί νά κριθή ή άξια τών έλθόντιον εις φώς αρι
στουργημάτων καί ιϊά παρέλθη ίσως πολύς καιρός, μέ- 
χρις οί τό κοινόν απόλαυση τά νέα αυτά ευρήματα, διότι 
έν τή οίκτρή. καταοτάοει είς ήν άνευρέθηοαν απαιτούν έργα- 
σίαν επίμονον καί ειδικήν. Τό κυρίως έλκΰον τήν προσο
χήν εϊνε αί άγιογραφίαι αί παριοτώσαι τόν βίον Κων
σταντίνου τον Αύτοκράτορος άσ.ιαζομένου τόν Χριστιανι
σμόν' επίσης άξιοι λόγον εϊνε αί άπεικονίζουσαι τούς 
προφήτας καλή θεία μορφή τοΰ "Ιησού Χριστού, έχοντας 
έκ δεξιών τόν 'Απόστολον Παύλον καί εξ αριστερών τόν 
‘Απόστολον Πέτρον. Αί άγιογραφίαι, αληθή αριστουργή
ματα Βυζαντινής τέχνης, εινε ίσως ανώτεροι καί αυτών 
τών ευρεθέντων έν τή παρά τόν Εθΐ'0 ItomunO έκκλη- 
σίρ. Santa Maria anliqua' χρονολογούνται δέ περί 
τό U.00—1100. Λυπούμαι διότι δέν μοί επιτρέπεται νά 
δώσω λεπτομερή περιγραφήν. 'Π έπίσκεψις ώς και παν 
δημοσίευμα εϊνε άπηγορευμένα, ιός /ιή περατωθείοης τής 
εργασίας' ή σύντομος δέ αΰτη αναγγελία γίνεται χάριν τής 
« Πινακοθήκης , έπί τή έλπίδι άλλοτε τελειοτέρας.

Μ. "Ιγγλέάη
♦

Ό ίμπρεσοιονιομός θριαμβεύει καί εν Γιρμανίφ Ή 
καλλιτεχνική κίνησις έν τή ζωγραφική έχει λάβει δύο 
οδούς, τήν άνάλυσιν τού ίμπρεοσιονισμοΰ καί τήν σύνθε

Έν ταύτη έκτίθησι κατά πρώτον έπιμελώς τά κατά 
τό γένος καί τόν βίον τοΰ ποιητού, έπειτα έξετάζει 
καί αναλύει μετά πολλής αγάπης καί ακρίβειας τό 
πλούσιον έργον αυτού, δεικνύει πανταχοϋ τό βαθύ 
καί λεπτόν αίσθημα, τήν φιλοσοφικήν σκέψιν, τήν 
περί τοΰ κόσμου θεωρίαν, τήν δύναμιν τάς φαντα
σίας κλπ. κλπ. τού ποιητού. Τοιαύτη λεπτομερής 
καί βαθεϊα κρίσις καταδεικνύουσα καί εξαιρούσα 
τάς άρετάς τού έξεταζομένου ποιητού τιμφ ούχ ήττον 
καί τόν έξετάζοντα, άποδεικνυόμενον οΰτω βαθύν 
παρατηρητήν καί άξιώτατον κριτήν τώντοιούτων.

ΓΙολύ θά έπεθύμουν νά μετεφράζετο ολόκληρος ή 
μελέτη αΰτη τού κ. Σιμόνε Μπρούβερ καί έδημο- 
σιεύετο έν τινι έφημερίδι, ΐνα ϊδωσι καί οί ήμέτεροι 
πώς κρίνεται καί έκτιμΐται ύπό γνησίων κριτικών ή 
ποίησις τού φίλου ποιητού, μάθωσιν ότι ό μετριό- 
φρων, ό αγαπών πίντοτε τήν σιωπηρόν καί άθόρυ- 
βον εργασίαν καί προτιμών μϊλλον νά άγνοήται ή 
νά έγείρη περί εαυτόν θόρυβον, έχει έκτελέσει έργα 
άξιολογώτατα καί ότι δέν θά εινε μά τήν αλήθειαν 
απώλεια χρόνου, αν εύαρεστηθώσι νά μελετήσωσιν 
αυτά.

Γ. Ν. ΧΑΤΖΗΔΑΚΙΣ

ση· τού όστεροϊμπρεοσιονισμον. 'Π βάσις τών δύο τού
των σχολών εινε ή άπλή, ή φυσική πινελιά τών αντικει
μένων. Καί ή μέν σχολή τού ίμπρεσοιονιομού στηρίζεται 
έπί τής πρωτοβουλία; καί τού νεωτερισμού τοΰ φοιτάς, 
ή δέ έτέρα έπί τοΰ χρωματισμού. Οί όπαδοί τών σχολών 
τούτων μαθηταΐ τοΰ Μακέτ καί Γκόκ, ωργάνωσαν τε
λευταίως έκθεσιν είς τό σχολείου Αούικαν έν Φραγκ- 
φούρτη. Είς τά εργαστήρια τών νεωτεριοτών τούτων, 
ίδάος είς τά. σιλουέττας τών γυναικών, διακρίνει κανείς 
τήν προσπάθειαν τών καλλιτεχνών πρ·ς απόδοση· τής 
φυσικής μορφής τών σωμάτων. Ό σκοπός έν γένει τής 
σχολής ταύτης, ή όποια είθε τόσους έχθρούς έν Γερμα
νό/ καί αλλαχού, οίνε νά δήμιο· ργήοη μίαν τέχνην, μή 
έξερχομένην τών δρίων τοΰ χρώματος καί τής μορφής 
νά άποδώοη δέ τήν φυσικήν μορφήν τών αντικειμένων 
καί ιδίως τής γυναίκας. Προσεχώς αναγγέλλεται καί τό 
άνοιγμα έκθέσεως ίμπρεσοιονίατών έν Βερολίνο).

*

Ό μάγος βιολιστής Φλόριζελ φόν Ρέϋτερ, ον έγνώρι- 
σαν παιδίον οί ‘Αθηναίοι, διάσημου έκτοτε καλλιτέχνην, 
μάς έπεσκέφθη διά τελευταίοι· φοράν, διότι παύει πλέον 
τάς περιοδείας του διοριοθείς καθηγητής είς τό Ώδεϊον 
Βερολίνου. Κατά τήν δοθεϊοαν συναυλίαν έπαιξε τοΰ Μό- 
ζαρτ τό κονσέρτο No 3, τοΰ οποίου τό rotlllo άπεδόθη 
έξοχα. Ήρεοε πολύ ή Μέλισσα τού Σούμπερτ καί τό 
α' μέρος τού κονσέρτου είς re rnajeiir τοΰ Παγανίνι.

■*
— Τήν 23 ‘Απριλίου γενήσονται έν Λαμίι/ έν τή ιστο

ρική θέσει Άλαμάνρ τίι αποκαλυπτήρια προτομής τοΰ 
‘Αθανασίου Λιάκου.

— Τό Πανεπωτήμιον τής Βολωνίας, τό άρχαιότερον 
όλων τών Πανεπιστημίων τής νφηλίου, άνεκοίνωσε πρός 
τήν Πρυτανείαν τών ίμιετέρων Πανεπιστημίου, ό'τι θά 
άντιπροσωπευθή είς τό Συνέδριου τών Ανατολιστών καί 
είς τάς έορτάς, αί όποϊαι όργανούνται έπί τή 75 άμφιε- 
τηρίδι τού ‘Εθνικού μας Πανεπιστημίου.

■—‘Η Α. Μ. ό Βασιλεύς ηύδόκηοεν όπως παραχώρηση 
τό Βασιλικόν θέατρον δι ‘ έκτακτον παράοταοιν τοΰ · Οί- 
δίποδος Τυράννου) ήτις θά δοθή τό Πάσχα, πρός τιμήν 
τών ξένων έπιστημόνοιν.

*
'Π έπί τοΰ Οικωομείου κληροδοτήματος έν Τεργέστη 

επιτροπή προεκήρυξε τό έτήσιον βραβείου 2,000 δρ. 
δΓ έργον, σύγγραμμα ή καλλιτέχνημα, περιποιοΰν τιμήν 
είς τό Έλλπμ·. "Εθνος. Οί έπιθυμοΰντες »·« νποβάλωοι 
αΐτησιν διά βράβευσιν δέον νά άπευθνιθώοι μέχρι τής 29 
Φεβρουάριου πρός τήν έν Τεργέστη 'Ελλην. κοινότητα.

*
Είς τήν αίθουσαν ’ Ντρουέ·' έν Παριοίοις έγινε πρό- 

τιντον ημερών έκθεσις εικόνων ζωγραφικής. Έκ τών ά
πειρα»· εικόνα»· τήν μεγαλυτέραν εντύπωση· έκαμον τά 
έργα Ιδίως τοΰ “Αϊδεν, ό όποιος έκηρύχθη πλέον όπαδός 
τοΰ έργου τοΰ Πουσσέν, τόν όποιον μιμείται.

Ό * Έγκαταλειφθείς Παράδεισος ·, αί τΛουόμεναι) μέ 
τά βαθέα καί σοβαρά χροιματά των, μέ. τήν άρμονίαν τών 
γραμμών, μέ τήι επιτυχίαν είς τήν άπόδοοιν τών τοπείο»·, 
άναδεικνυουν ζωγράφοι·, ό όποιος έμπνέεται άπό τήν φύ- 
σιν, παραμένο»· οΰτως όπαδός τών μεγάλο»· καλλιτεχνών 
τής ’Αναγεννήσεως.

*
Άνεβιβάοθη έν Βερολίνιρ έπί τής σκηνής διά πρώτην 

φοράν ή "Μουσική Συμφοινία) τοΰ μουσικού Φρανς Φέρ- 
βαλντ. Τό έργον τοΰτο, ιό όποιον ό άποθανο»· μουσικός 
συνέθεσε κατά τό 1845, ήρεσε υπερβολικά καί θεωρείται 
πλέον άνάλογοι· πρός τά κλασικά δοκίμια τοΰ Μπετόβεν 
καί Σούμπερτ. Ή κλιμακωτή καί θελκτική συμφωνία 
τών τόνων, ή πρωτοτυπία καί ή δημιουργία του είς τήν 
έφεύρεοιν, άπεκάλυφαν πρώτης τάξεοες τάλαντον, τό ό
ποιον έμεινε ληομονημένον έπί τόσον χρόνον. "Ηδη, μετά 
τήν καταπληκτικήν έπιτυχίαν τον, θά παιχθή τό έργον 
έπανειλημμέυιος είς ΰλας σχεδόν τάς γερμανικός πόλεις.

Καί οΰτω πτερυγίζει ή δόξα μετά θάνατω· είς τόν 
ΰπέροχον αυτόν μουσικόν, τόν όποιον ή μοίρα κατε- 
δίκασεν είς τήν άφάνειαν.

*

Έν τή Γαλλική Άκαδημίρ έγένετο >; δεξίωσις τοΰ 
νέου 'Ακαδημαϊκού Ερρίκου δε Ρενιέ, ποιητού διαδε- 
χθέντος τόν Μελχιόρ δέ Βογκέ.

— ‘Απίθανε έν Παριοίοις ό μέγας έκκληοιασιικός 
ρήτωρ τής Γαλλίας καί διάσημος θεολόγος πατήρ Ί’ά- 
κινθος Λουαζόν, έν ηλικία 85 έτών.

*
Ή έκθεσις τών έργων τοΰ κ. Μποκατσιάμπη περιέ

λαβε 44 πίνακας, έλαιογραφίας, υδατογραφίας, κρητιδο
γραφίας, έκ τών όποιων 20 ήοαν νέαι. Έκ τούτων ήγο- 
ράοθησαν τινές ύπό τών κ.κ. ΜπαΟώ, Κόρον, ΙΙαμπού- 
κη, Γεωργακοπούιλου κλπ. Έκ τών έκτεθέντων έργα»· 
ό κ. Μποκατσιάμπης θά οτείλη είς τήν έκθεοιν τοΰ Άμ- 
οτελοδάμου τάς έξής είκώ·ας: Δάσος, Έλαιοτριβεϊον,'Υ
μηττός, Άκρόπολις.

*

Διατρίβει έν Άθήναις ό άνδριαντοποιός κ. Μάριος 
Σαέν, είς τΰ>ν γιωοτοτέρων Γάλλων γλυπτών. Κατά 
τήν ένταΰθα διαμονήν του έξετέλεοε διαφόρους προτο- 
μάς, έν οίς τοΰ στρατηγού Έντοΰ έκ τού φυσικού καί 
τοΰ Βασιλέως έκ φωτογραφίας. Ό Γάλλος καλλιτέχνης 
ώς έκ τών παραγγελιών θά παρατείνη τήν διαμονήν του.

*
Έν στενοτάτω κύκλφ θά δοθή προσεχώς υπό τοΰ 

Ό/ιίλου Ερασιτεχνών είς τό foyer τοΰ Βασιλικού θεά
τρου μία έκτακτος συναυλία. Ό Βασιλόπαις Χριστόφο

ρος θά άκουσθή είς μουσικόν τεμάχιον διά τέσσαρα κλει
δοκύμβαλα καί θά έχη ώς συνεκτελεστάς τόν συνθέτην κ. 
Σαμάραν, τόν κ. Μαρσίκ τού ’Ωδείου, καί τόν διευ
θυντήν τού Όμιλον κ. I. Ψαρούδαν.

*
θεατρική κίνησις.
Τό Έλλ. μελόδραμα επανήλθε καί θά δώση παραστάσεις 

τινάς ένταΰθα.— Ή δεοπ. Κοτοπούλη περαιιΐισαοα τάς έν 
‘Πρακλείω τής Κρήτης παραστάσεις έπανήλθεν είς 
‘Αθήνας. Τήν Τεσσαρακοστήν θά παίξη είς Βόλον.— 
Εις Σύρον θά μεταβή δ ήδη έν Κλπόλει θίασος Νίκα.— 
Ή Κυβέλη έκ Σμύρνης θά μεταβή είς Μιτνλήνην καί 
κατόπιν είς Κ)πολιν. — Ή Ελλ. όπερέττα Λαγκαδά πα
ριστάνει είς Θεσσαλονίκην. 'Αργότερα θά μεταβή είς Κα- 
βάλλαν.— Ό θίασος τής κ. Β. Στεφάνου έκ Μιτυλήνης 
θά μεταβή είς Σάμον.— Ή δπερέττα Ηαπαϊωάννου ε
ξακολουθεί τάς παραστάσεις εις Βραΐλαν.

♦
Ό καθηγητής τής Γαλλικής ’Αρχαιολογικής σχολής κ. 

Ουρμπί ώμίλησεν έν τή Στρατω>τική λέσχη ‘Αθηνών 
περί τής Έλλ. έπαναστάσεοις, ώς τήν έξύμνησεν ό Βί
κτωρ Ουγκιό.

·*

Είς τό Παοισιν'η· θέατρον Cliatelet ό κ. Ραυμύνδος 
Δοΰγκαν, μετά τής Έλληνίδος συζύγου τον, τής νύμφης 
του καί μετά τών μαθητών του ήνοιξαν μίαν ’ ’Ελληνι
κήν σαιζόν) μέ παράοταοιν τής « ’Πλέκτρας,μέ χορόν καί 
μέ τήν αυθεντικήν μουσικήν. Κατά Σάββατον έπί ένα 
μήνα μέχρι τέλους Φεβρουάριου θά άναπαριστσΰν τήν 
Έλλ. τέχνην, άνασυσιαθεΐσω· ύ.ι’ αύτών διά κινήσεα»· 
καί στάσεων. Ό κ. Δοΰγκαν εϊνε φιλόλογος, μουσικογρά- 
φος, διαλεκτής, έχιον βαθυτάτην άντίληφιν τοΰ αρχαίοι· 
Έλλ. κοσμου. Τό ζεύγος Δοΰγκαν έκτελεϊ καί άρχαίαν 
Έλλ. μουσικήν μέ αώλόν καί λύραν.

♦
'Υπέρ τοΰ Εθνικού οικοτροφείου, έδόθη έν εκλεκτή 

όμηγύρει έν τφ Βασιλικφ θεάτρω 'Αθηνών <5 "Νικηφό
ρος Φωκάς·, πεντάπρακτος τραγωδία τοΰ κ. Άρ. Προ- 
βελεγγίου. Καίτοι τδ θέμα ίστορικώς παρείχε έκτασιν είς 
τήν έμπνευοιν, ό ποιητής έφάνη πολύ ί’ποδεέστερος τών 
προσδοκιόλν. Τό έργον μακράν, μέ οκηνάς άνευ ένδιαφέ- 
ροντος, δεν έκαμε καμμίαν έντύπιοοιν, συντελέσαντος είς 
τούτο καί τού θιάσου, εντελώ; άμελετήτου. ‘.4Ηά καί ή 
πενιχρότης τών σκηνογραφιών καί τοΰ ιματισμού έν γένει, 
ουνέβαλον είς τήν αποτυχίαν. Ή επιτυχία αφορά τόν 
σκοπόν μόνον τής παραοτάσειος, σκοπόν κατ'εξοχήν εΰ- 
γενή, πατριωτικόν, φιλανθρωπικόν.

Τό έργον μετείχε καί αυτό τού Άβερωφείου διαγοι- 
νισμοΰ, ΰοτις ήρξατο οΰτω μέ. οιωνούς άποθαρρυντικούς.

*

Είς έν παιδάκι μόλις έξ ετών έξεδηλώθη έξοχον μου
σικόν τάλαντον. ‘Ονομάζεται Βίλν Φερέρ καί έμενεν είς 
μίαν πόλιν τής Μεσημβρινής Γαλλίας οπού τό άνεκάλυ- 
φεν ό Μπώ'ελ ό όποιος τό έπήγε ατό Παρίσι. Άμέσαις 
έγινε διενθι ντής τής ορχήστρας είς τό Φολί Μπερζέρ, 
Ή επιτυχία τοΰ έξαετοϋς αυτού παιδιού τά διευθύνη ορ
χήστρα)· άπό 80 όργανα μέ μοναδικήν ακρίβειαν, διήγειρε 
τόν γενικόν θαυμασμόν καί στήλας όλοκλήρους άφιέρωσαν 
περί αύτοϋ τά Γαλλικά περιοδικά.

Εινε μοναδική ή πεποίθηοις μέ τήν οποίαν προσέχει 
είς τήν έλαχίστην λεπτομέρειαν, είς τόν χρωματισμόν, είς 
τόν ρυθμόν. Εντός τεσσάρων μηνών έκέρδισε 40,000 δρ.

★

Έι’ς τό θέατρον «Κόβεντ Γκάρντεν» τοΰ Λονδίνου πα- 
ρεστάθη μετ’ έκτάκτου σκηνικής λαμπρότητος ό "Οΐδί- 
πους Τύραννος) τοΰ Σικ/Όκλέους, κατά μετάφρασιν τοΰ
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έλληνιστοΰ καθηγητοΰ τοΰ έν ‘Οξφόρδη Πανεπιστημίου 
κ. Τζίλμπερτ Μώρραιη.

Τό θέατρον ήτο υπερπλήρες θεατών. οϊτινες έχειρο- 
κρότησαν τό έργον μετά φρενίτιδας ενθουσιασμού.

★

'Ασθενεί σοβαρώς 6 διαπρεπέστατος συγγραφής τής 
Σουηδίας Αύγουστος Στρίνιμπεργ.

‘Εν τούτοις εις τάς 22 Ίανσυαρίου οί Σουηδοί έώρ- 
ταοαν τά γενέθλια τον μεγάλου αυτών συγγραφέως δώ- 
ροΰντες συνάμα αι’τφ επί τή ευκαιρία τής εορτής του 
ποοόν 25,000 δρ.

Κατά τό πρόγραμμα, τήν ημέραν εκείνην όλα τά θέα
τρα έν Σονηδίφ παρέοτηοαν τά καλλίτερα έργα τοΰ 
Στρίντμπεργ.

ΊΙ Ιδέα αξιέπαινος, δυστυχώς όμως αργά. Καθ’ οσον 
ό μέγας οΰτος συγγραφείς έζη ιός πένης καί δυστυχής' οί— 
δει'ς ένδιαφέρετο είς τήν Σουηδίαν διά τήν τύχην τον. Ό 
Σουηδικός τύπος καί ή κριτική μετά δριμύτητος προο- 
επάθουν νά καταστήσωοι τήν ζωήν τον ποιητοΰ δνοχε- 
ρεστέραν καί πικροτέραν.

Τά γερμανικά καί ρωσσικά θέατρα προετοιμάζοντα. 
επίσης δπως γαιρετήσωσι αύτίν διά τήν εορτήν τον.

Ήτο ανάγκη ν' άναγνωρεοθή ή αξία αΰτοϋ παρ' όλου 
τοΰ πεπολιτισμέιου κόσμου κατά πρώτον καί δεύτερον 
παρά τών συμπατριωτών τοο.

*

Ή Τέρρεν, ή περίφημος υψίφωνος τής Βιενναίας 
όπερέττας, ή βριαμβεύσαοα ώς -Εύθυμος Χήρα" καί 
ώς «Πριγκήπιοσα δολλαρίων» ή συμπαθέστατη παρά τώ 
Άθηναϊκφ κοινω, ή πρώτη γνωρίσασα είς αυτό τάς νέας 
όπερέττας τής Βιέννης, άπέθανεν.

*

Ή τρίτη συναυλία τοΰ 'Ελληνικού Κσυιντέτσυ άφιε- 
ρο'ιθη είς τήν Γαλλικήν μουσικήν. Τά είς φα έλασσσν 
κουϊντέτο τοΰ Φράνκ, έκ τών μεγαλειτέρων μουσουργών 
τής Νεογαλλικής Σχολής τοΰ άποκληθέντος Μπάχ τών 
Γάλλοιν, είνε άπό τά ωραιότερα έργα τής μουσικής δα>- 
ματίου, μορφής πρωτοτύπου καί νεαιτεριζοέσης, έμπνευ- 
σθεν άπό τά Πάθη τοΰ Σωτήρος. Τό Κουϊντέντο είς 
λα έλαοσον τοϋ Σάνς είνε άπό τά πνευματωδέστερα έργα 
τοΰ διακρινομένου διά τήν λεπτότητα καί τέχνην Γάλλου 
μουσουργού. Τό ά. μέρος συνδυάζει δύναμιν καί χάριτα' 
τό andante μελωδικώτατον μεταπίπτον είς έν χαρα
κτηριστικόν Sclieerzo.To finale έξελίχθη μέ μεγάλην 
τέχνην. Η τέταρτη καί τελευταία συναυλία θα περιεχη 
έργα τής Ρωσσικής τέχνης.

Ή δεσποινίς Καλογεροπούλου προθύμως συνέπραξε, 
τραγουδήσασα δύο άσματα τοΰ Φράγκ καί τήν «Μνη
στήν τοΰ Τνμπανιστοΰ» τοϋ Σάν-Σανς, τό θαυμάσιου 
δραματικόν ποίημα τοΰ Ούγκώ

*
Ή ωραιότερα συναυλία τοΰ ‘Ωδείου 'Αθηνών ύπήρ- 

ξεν άναμφιβόλως ή δοθεϊσα συμμετοχή τής δεσπ. Έλ- 
πίδος Καλογεροπούλου. Ή όρχήοτρα έξετέλεοε μετά 
πολλής έπιμελείας τήν « Ήρωϊκήν συμφωνίαν», τήν με- 
γαλειτέραν οίνθεοιν τοΰ Μπετόβεν. Καί έν τφ σινόλφ 
καί έν ταΐς λεπτο/ιερείαις ή όρχήοτρα, χάρις είς τόν 
διευθυντήν της κ. Μαροίκ, κατώρθωσε νά υπερπηδήσι/ 
τάς τεχνικός δυσκολίας. Είς τό allegro COll brio δε- 
ξιώς έξετέλεοε τήν μεταστροφήν καί έξεδήλωσε τάς δυ
ναμικός αντιθέσεις τών τριών χρωμάτων με τάς ζωηρός 
αποχρώσεις. Τό adagio, τό θαυμάσιοι1 αυτό επικήδειου 
εμβατήριου, άπό τοϋ ελαφρού θλιβερού τόνου είς do έ- 
ελαοοσν μέχρι τοΰ μεγαλοπρεπούς καί πολεμικού θέματος 
τής ftiga, ι; όπο.α συμβολίζει τήν μέλλουσαν κρίοιν με 
τήν επάνοδον είς τό πρώτον θέμα διακοπτομένην άπό 
λυγμούς βιολιών καί αναστεναγμούς τών βαθυχόρδων ορ

γάνων, άπεδόθη με αίσθημα καίδύναμιν. Είς τό ScherZO 
ένεφανίσθη χαρακτηριστική ή θέληοις άπό τοΰ ψιθύρου 
μέχρι τοϋ μεγάλου θορύβου · Τά κό ρς έδωσε πολύ συμ
παθητικήν χροιάν είς τό trio. To finale ζωηρότατου 
με τάς ίξόχονς variations, μία άπσθέωοις τοϋ μεγάλου 
ανθρώπου. Αισθάνεται τις μίαν άπήχησιν τής ψυχής τοΰ 
Ναπολέοντος, δπως τήν έφαντάσθη <5 συνθέτης τών ‘Εν
νέα Μουσών.

Ή δεσποινίς 'Ελπίς Καλογεροπούλου έψαλε τό *Ah.’ 
perfide parjure!* τοΰ Μπετόβεν, άποδάισασα ζωγρα- 
φικώτατα τήν τραγικωτέραν εικόνα τής οδύνης καί τοΰ 
έρωτος. Τό ρετσιτατίβο της είχε δύναμιν, πάθος, χαρα· 
κτήρα, ή άρια τρυφερόν μελαγχολίαν καί τό οτρέτε τήν 
άρμην τής απελπισίας καί άπογοητενοεως. ’Εθαυμάοθη τό 
τεμπεραμέντο καί ή ειλικρινής άντίληψις τής ανθρώ
πινης ψυχής. 'Επίσης έψαλε δύο ώραίας ζοϋ Σοϋμ- 
περτ μελωδίας, τάς όποίας καί άλλοτε έτραγούδηοε. ΊΙ 
ορχήστρα έπαιξε δύο χαριτωμένα τεμάχια τοϋ Berlioz 
ί'ν ουντομώτατον,ιό Μπαλλέτο τών Συλφίδων, παραστα- 
τικώτατον, ώς επίσης τοιοϋτον ήτο καί τό Menuet des 
Fol lets μέ τήν γοητευτικήν καί ποιητικοιτάτην μουσι
κήν, τήν άλλοτε θωπεύουσαν τήν ακοήν ώς χνοΰς καί 
άλλοτε διά ταχύτατης διελάοεως δονούσης τήν καρδίαν 
είς ακρόαμα μυστηριώδες καί φαντασμαγορικόν. Κατόπιν 
ό Γλούκ, ό ύπέροχος καί γλυκύς έρμηνεΰς τοϋ αρχαϊκού 
μεγαλείου κατεκήληοε τό ακροατήριου με δύο σκηνάς, 
μίαν έκ τοϋ « Όρφέωςσ παιχθεΐοαν και έν προηγούμενη 
συναυλία καί μίαν άλλην τής ·’Ιφιγένειας», ήν έψαλε 
τελειότατα ή δ. Καλογερ ιπούλου. Παρουσίασε μίαν ψυχήν 
γνηοίοτς Ελληνικήν, εν ήθοποιητικόν άσμα, προκαλέσασα 
ραγδαιότατα χειροκροτήματα. ΊΙ συναυλία έτελείωσε μέ 
τό Ουγγρικόν έμβατήριον τοΰ Μπερλιόζ.

♦
Τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους έκαμεν εν ανέλπιστοι· 

δώρου είς τούς ‘Αθηναίους ή πεφημιομένη Έλληνίς καλ- 
λιτέχνις δεσποινίς ‘Ελπίς Καλογεροπούλου: Τήν άφιξίν 
της. 'Από τής ημέρας εκείνης αί Άθήναι άπήλαυσαν 
δαψιλώς τό άσμα της, διότι ή δεσποινίς Καλογεροπού
λου ακάματος έιραγούδησεν εί; ιδιωτικός αίθούσας 
καί είς συναυλίας, προκαλοϋσα πάντοτε καταιγίδα χειρο
κροτημάτων καί παντοίας εκδηλώσεις συμπαθειών.

Ή πρώτη συναυλία της άπετελεϊτο άπό 21 άσματα, 
τά όποια έτραγούδησεν χωρίς τήν παραμικρόν κούρασιν, 
μόνη αυτή έκτελέτασα τό μακράν πρόγραμμα' τραγούδια 
τοΰ Περγολέζε, τοϋ Σκαρλάτι, τοΰ Καλδαρα, τοϋ Αου- 
ράι·τε, τοΰ Σάρρι,—μία έξέλιξις τής μουσικής άπό τοΰ 
1649 μέχρι τοϋ 1816 έξελίχθη εις αρμονίαν χαρακτη
ριστικήν. Ιδίως τό Ciciliana καί ToSer corre υπήρ
ξαν γοητευτικά. Έψαλεν έπειτα μΰ άφθαστοι· μυστικό- 
πάθειαν τά έξ θρησκευτικά άσματα τοΰ Μπετόβεν, έκ 
τών όποιων ή Προσευχή, ό θάνατος, καί ή Αύναμις υπε- 
ρήρεσαν. ‘Επηκολούθησαν έπειτα άσματα τοϋ Μπάχ, 
τοϋ Μόζαρτ, τό'Επικήδειον τής Πολωνίας τοϋ Chopin, 
τό τόσοι προσριλες είς τήν καλλιτέχνιδα, τού Μπράμς, 
τοΰ Βοροδίν, τοΰ Φράγκ καί άλλων ακόμη,έκ τΰίν όποιων 
ή άνία τοϋ Πάθους κατά τόν Άγ. Ματθαίον τοΰ Μπάχ 
καί ό Σιδηρουργός τοΰ Μπράμς, έξετελέσθησαν ύπερό- 
χως. Ή σερενάτα τοΰ Balnkirew καί τό θλιβερό τρα
γούδι τοϋ Duparc άπεδόθησαν μέ μίαν βαθυτάτην με- 
λογχολίω·, ζωηροτάτην δέ και εξαιρετικήν έντύπωσιν 
ένεποίησεν τό διά πρώτην φοράν έκτελεσθέν παρ'ήμΐν 
Mandoline τοΰ Debussy. Χαριτωμένοι· άλλά καί δάσ
καλον, νεωτεριοτικώτατον έν τώ συνόλφ. ΊΙ συμπαθής 
κιλλιτέχνις έτααγούδηοε, ώς ι·ά μή έ/ρκουν τά 21 τραγού
δια, καί 2 'Ελληνικά έκτός τοΰ προγράμματος.

Ή δεύτερα συναυλία της έδόθη έν ασφυκτική συρροή 
έν τώ Ώδείφ. Είχε πολλήν τήν άρχαιοπρέπειαν ή συναυ
λία αυτή. Έτραγούδηοε τόν Ύμνον .είς τόν Άπόλλοινα, 
έργον τής Γ' εκατονταετηρίδας, ευρεθέντα τφ 1893,κατά 
τήν άνάγνιοσιι· τΰιν άνωθεν τών λέξεοιν γεγραμμέιων μον 

σικών σημάτων τήν γενομένην ύπό τών Γάλλων Veil 
καί Reinach. Επίσης διηρμήνευοε τόν "Υμνον είς τήν 
Νέμεσιν, τών άρχών τοΰ Β' μ. X. αίώνος, άπσδιδόμενον 
είς τόν λυρικόν ποιητήν Μεοοδήμην.

‘Απαραίτητον συμπλήρωμα έπήλθον δύο άσματα τοΰ 
Γλούκ, ή μελωδία τών ι Πολιορκημένο»· Κυθήρων^ 
καί τό «‘Ορφικόν μέλος·. Μία ωδή Σαπφική τοΰ 
Μπράμς συνεπλήρωσε τήν ελληνοπρέπειαν τής συναυ
λίας ήτις έκλεισε αέ επαναλήψεις έκλεκτών τεμαχίων.

Άμφοτέρας τάς συναυλίας έτίμησεν ή βασιλική οικο
γένεια.

Ή τρίτη συναυλία υπήρξε θριαμβευτική. Αέν έτρα- 
γοϋδησε μόνον τοΰ Σοϋμπερτ τρία τραγούδια καί έν δυ- 
οκολώτατον τοΰ Debussy Enfant prodiguc, τό ό
ποιον ευτυχώς ήννοήθη καί άπό τό άκροατήριον, «λλά 
καί ύπεκρίθη σκηνάς άπό τόν Βέρθερον τοΰ .1 ασσεν'ε 
(Les Letires) άπό τόν Λόεγκριν (Πύυβ d. Elsas) καί 
άπό τήν Κάρμεν τό Kabannera. Και είς τά τρία αυτά 
άσματα ηθοποιίας έδειξε οχι μόνον τό τάλαντον τής φω
νής της, αλλα καί τό χάρισμα τήςύποκρίσεως. Τήν Κάρ
μεν παρουσίασε κατ ’ Ιδίαν δημιουργίαν Ή δασπ. Καλο
γεροπούλου άνεχώρησε διά Μιλανον δπτος ονμβληθή νά 
παίξγι τίη· χειμώνα Κάρμεν είς τήν Σκάλαν τοϋ Μιλάνου, 
μεθ’ δ θά μεταβή είς Παρισίους καί Μασσαλίαν διά νά 
δώοη συναυλίας.

Κατά τήν τελευταϊόν συναυλίαν αί εκδηλώσεις τής συμ
πάθειας πρός τήν δ. Καλογεροπούλου υπήρξαν ένθου- 
οιοώέσταται, έκορνφώθησαν δε όταν έτραγούδησεν ύπτ- 
ρόχως τό · ΛάγΓ <ίρ>·/·>, μέ μίαν τέχνην καί μέ εν πάθος, 
τα όποια έδόνηοανβαθύτατα τάς ψυχάς τών παρισταμένο»·.

★

Τό 'Ελληνικόν Κουϊντέτο προοκαλεϊ τούς "Ελλ>μ·ας 
συνθέτας νά άποοτείλωσι έργα διά μουσικήν δωματίου, 
ήτοι κονϊντέτα, κουαρτέτα, τερτσέτα, συνάτες κτλ. "Οσα 
έργα άποσταλοΰν μέχρι τής 15 Μαρτίου θά έκτελιοθώσι 
υπό τοϋ Κουϊι τέτου δημοοίιι έντός μηνός έν έκτάκτιο 
ουναυλίεμ Μετά τό τέλος αυτής οί άκροαταί θά ψηφί- 
οωοι έν διαλογή δέ θά βραβευθή εν. Εις τόν νικητήν θά 
δοθή χρυσοΰν αναμνηστικόν μετάλλων.

•Ρ
Συνεχίζω· τό Ώδεΐον Αόττνερ τήν θαυμαοίαν ιδέαν 

τής έκτελέσεως τών ‘Ορατόριων, έπαρουοίασε μετά ζη
λευτής ακρίβειας τήν ι Λειτουργίαν ■ τοΰ Σοϋμπερτ, 
υπο την πεπειραμένην διεύθυνοιν τοϋ κ. Μπέμτρ καί 
με υπόκρουσιν ύπό τής κ. Αόττνερ. Χορός μικτός έκ 
νέων καί νεανίδων άπέδοισε τό μεγαλοπρεπές καί κατα- 
νυκτικόν μονσοϋργημα. To “Gloria ill ΒΧβΙ"Ϊ8· δοσκο- 
λώτατον έν τή φαινομενική άπλότητι έψάλη πολύ καλά, 
ώς καί τό βαθύτατοι· SunclUS καί τό άνυμνητικί»· 
Agnus Dei. Ιδίως τό κουαρτέτο τοΰ Gredo ώραιύ- 
τατον, έξετελέσθη μετά δεξιότητα.

*

Ό “Σύλλογος 'Ερασιτεχνών· δστις μετά φειδωΊας 
παρουσιάζει τά αποτελέσματα τών ευουνειδήτιον έν τφ έ- 
ρασιτεχνικφ κόσμψ, προσπαθειών του μετά μίαν προε- 
οπεπίδα δοθεΐααν έν αυστηρώς στενφ τών μεμνημένων, 
ήτοι τών μελών κύκλοι, έοχε τήν ώραίαν ιδέαν νά κάμη 
και μίαν ενώπιον τοϋ κοινού έμφάνιοιν, υπέρ τών σει- 
σμοπαθών. Τό πρόγραμμα είχεν εν έλάττωμα' ήτο πολύ 
διεξοδικόν. Επιτυχείς έμφανίοεις είχον ή κ Στρέτου 
καί Ιδίως ή κ. Σχλήμαί' μέ τήν ώραίαν φωνήν των.Τής 
ι Κοπέλας τόνερό· ή πρώτη καί τό “Νανούρισμα· ή δευ- 
τέρα, άμφότερα συνθέσεις τοϋ κ. Σαμάρα, δστις ό ϊδιος 
τάς ουνώδευσεν έπι τοΰ κλειδοκυμβάλου, ήρεσαν υπερβο
λικά. Καί ή φωνή τής κ. Παπαηλιοπούλου, 'μεσοφώνου, 
πλούσια. Χορωδία άπό κυρίας καί δεσποινίδας τής καλλι- 
τέρας παρ'ήμϊν κοινωνικής τάξεως έψαλε τήν ούνθεοιν 
τοϋ Λαμπελέτ · Στον κάμπον· καί άπό τόν “Σαμψώνα 

καί τήν Ααλιδάνο τοΰ Σάνς τό άσμα τοΰ χορού τών 
Φιλιοταίων, καί τής Chamimde τό άσμα «Les Jeux 
de III Suillt Jean» ύπο τήν διεύθυνοιν τοΰ κ. Γ. 
Λαμπελέτ. Ή κ. Άλεξανδρή μετά τής δεσπ. Εύκλείδου 
έξετέλεοαν τό 2ον κονσέρτο τοΰ 2ai>-i'a>'i, ή δεσποινίς 
Παπαχατζή άπήγγειλε καί ή όρχήοτρα τοϋ ‘Ωδείου 
έπανέλαβε δύο συνθέσεις τής τελευταίας συναυλίας της.

Είς τό μουσικοί· μέρος παρενετέθη καί ή παράσταοις 
ένός μονοπράκτου δραματίου τού Τερριέ ‘Jean Marie». 
“Επαιξιν πολύ εύμορφα ι) δεσποινίς Δαμασκηνού, ό κ. 
Π. Καλλιγας καί ό γραμματείς τής Γαλλικής Πρεσβείας 
κ. Ι'κερέν.

★

ΊΙ Άννα Σαμπέλ Τσόδερ (Schubbel - Zoder) 
ή περίφημος πριότη υψίφωνος τοϋ Βαοιλικοΰ μελοδρά
ματος τής Δρέσδης έδωσε ουμπράξει τοϋ δαιμόνιου Φλό- 
ριζελ συναυλίαν έν τή αιθούση τοΰ “Παρνασσού». Εινε 
όχι μόνον μελοδραματική υψίφωνος, άλλ άρίστη καί ώς 
Clinlatriee συναυλιών. Χαρακτηριστικά τής φοτνής της 
είνε ή γλυκύτης, ή έκταοις καί ή ευστροφία αυτής.

*

Διωρίσθη καθηγητής τής γλυπτικής έν τή Καλλιτ. 
Σχολή 'Αθηνών, εις τήν κενήν θέοιν, ό κ. θωμάς θιυμό- 
πουλος. Ό διορισμός έκρίθη δικαιότατος.

♦

Ή δεύτερα προεσπερϊς τής “Τέχνης·· έδόθη έν με
γάλη συρροή κόσμον. ΊΙ δεσποινίς Noyer καί ό κ. 
Μπονανος έπαιξαν έπί κλειδοκυμβάλου U qUlltre mains 
τής Zampa τοΰ Herold, ό κ. Λ. Γιαννόπουλος έπί 
τετραχόρδου συνοδευούσης έπί κλειδοκυσβόλου τής δεσπ. 
Φανής Αυγερινού τήν cavolle τοϋ Haff, ή δεσποινίς Κική 
'Αθαναοιάδου συνοδευούσης τής δεσπ- Αιλής Μόονερ έ
ψαλε μέρος τοϋ Cid τού Μαοενέ καί τό Rossignol τον 
Βιανέζι, ή δεσποινίς ΙΙεροεφόνη Γρνπάρη απήγγειλε ιόν 
«Λησμονημένου ήρωιι" τοΰ κ. Στρατήγη καί δύο ποιή
ματα τοϋ κ. Πολέμη. ΙΙάνττς έξετέλεοαν τά μέρη των 
λάαν έπιτυχώς.

*

Γινομένων άρχαιρεο.ών τής ‘Αρχαιολογικής "Εται
ρίας έξελέγηοαν αντιπρόεδρος ό κ. Μιστριώτης, γεν. 
γραματενς ό κ. Π. Καββαδίας, και σύμβουλοι οί ζ. κ. 
Βάσης, Εναγγελίδης, Σκιάς, θεοφανόπουλος, Άνδρόπου- 
λος, Γεωργιάδης, Κατριβανος, Άντωνιάδης, Λεονάρδος, 
ΙΙαπαβαοιλείου, Οίκοιώμου. Ή περιουσία τής 'Εται
ρίας κατά τήν ύποβληθεΐσαν εκθεσιν άνέρχετοι είς 
834,000 δρ.

★

Exposition Triennale des Beaux 4r(s de Bel
gique de 1912. - ‘Εν Λιέγμ είς τό Μέγαρον τών Κα
λών Τεχνών ανοίγει τή 4 Mof.ov (ν. ή.) διεθνής καλλι
τεχνική εκθεσις, ήτις θά διαρκέσιχ μέχρι τής 30 Ιου
νίου. θά έχι/ ή έκθεοις αυτή μέγα ενδιαφέρον, προμη- 
νύεται δε πολύ έπιτυχής. Ή εκθεσις διωργανώθη ύπό 
τής « 'Εταιρείας πρ 'ς ένθάρρυνοιν τών Καλών τεχνών» 
προεδρενομένης ύπό τοΰ κ. Ρ. van Hcegaerden. θά 
περιλάβη έργα Βέλγων καί ξένων καλλιτεχνών, ζώντων 
ή τεθνεώτων πρό π νταετίας, καί μή έκτεθέντα μέχρι 
τοΰδε έν Λιέγη- δεκτά πίνακες ζωγραφικής, έργα
γλυπτικής, χαρακτικής καί σχέδια.

"Εκαστος καλλιτέχνης δίναται νά έκθεση δύο έργα, έξ 
έκάστσν είδους τέχνης. Ή συμμετοχή δέον νά άγγελθή 
μέχρι τής 17 Μαρτίου πρός τί,ν κ. Alb. de Neuville, 
rue Bassenge 23 Liege. Οί "Ελληνες καλλιτέχναι όσοι 
έπιθυμοΰν νά μετάσχουν είς τήν είρημένην εκθεσιν, δύναν- 
ται νά άποτανθώσι πρός τήν Διεύθυνοιν τής « Πινακοθή
κης·, ήτις έχει τήν αντιπροσωπείαν έν Έλλάδι. Εις τά 
γραφεία μας παρέχεται τοϊς βουλομένοις άντίτυπον τοΰ 
κανονισμού τής έκθέοεω; ώς κμΐ δελτίσν συμμετοχής.
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ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

To Αύκειον τών Έλληνίδων έχει ευτυχείς εμπνεύσεις. 
Καθιέρωσε εφέτος την εορτήν τής Πήτας, ήτις έτηοίως 
θά γίνεται τήν ήμέραν τών Φώτων. 'Ωραιότατοι εικόνες 
ένεφανίσθησαν μέ ζηλευτήν επιτυχίαν. Περί τόν αρχαίου 
βωμόν ένεφανίσθησαν Έλληνίδες έν ΰποκρούαει άρπας, 
ώί Καρυάτις αληθινή ή κ. Πια Φεράλδη καί περί αύ
τήν ή κ. Βελονδίου καί αί δεσποινίδες Άμυρδ καί 
Καμπούρογλου. Άλλά τό πρωτοτνπώτερον ήτο ή εϊκόιν 
τής βασιλίοοης 'Αμαλίας, κατά τάς πιστοτέρας σωζω- 
μένας φωτογραφίας καί μέ τάς πανομοιότυπους ενδυμα
σίας τής έποχής έκείνης. Ένεφανίσθησαν ή Τζαβέλλα με 
ένδυμα Σουλιώτικσν, ή Κριεζή με Ύδραϊκόν, ή Μαν- 
ρομιχάλη μέ Σμυρναϊκόν, ή Μεταξα με Σπετσιώτικοι', 
ή Μονάρχιδον μέ Ψαριανόν, ή βαροινίς Πλουσκόιφ μέ 
ένδυμα τον τότε συρμού, ή δέ κ. Μομφεράτου έφερε 
τό πραγματικόν ένδυμα τής βασιλίασης Αμαλίας. Ή εί- 
κώνάπέοπασε ζωηρότατα χειροκροτήματα. Χοροί ελλη
νικοί έχορεύθηοαν υπό δεσποινίδων καί έψάλη ΰπό χο- 
ρφδίας ή «Πρωτοχρονιά» τοΰ Κοκκίνου. Κατόπιν διε- 
νεμήθη ή ΙΙήτα διά κλήρου.

Ή εορτή, έντελώς καί γνησίως Έλληνικωνάτη, ήτο 
μία μεγάλη επιτυχία έν τιβ ουνύλρι.

★

Αιά τάς Άπόκρεω, πρωτοβουλία τού «Συνδέσμου 
τών Έλλήνοιν καλλιτεχνών- κατεσκευάσθη ΰπό στρατιάς 
ζωγράφων καί γλυπτών παμμέγιστον “Αρμα. 'Ομάδες 
καλλιτεχνών νυχθημερόν είργάοθησαν πυρετωδώς έν τφ 
Πολυτεχνείο).ΤοΆρ/ια είχε 5 μ. ύφος καί 7μήκος.Είς τό 
ύψος ένεθρονίοθη ό Βάκχος, έπί χαμηλότερων βαθ
μιδών δε εΰρίσκετο ή ακολουθία του άπό Σειληνούς, 
Σατύρους, Βακγίδας, Μαινάδας. 'Υπέρ τόν Βάκχον 
ήωρεΐτο γλυπτή ΰπερφυοικου μεγέθους Βακχίς μέ βού
κινων. “Εμπροσθεν δύο ίπποκένταυροι γλυπτοί, έκρατουν 
κύπελλα, έχοντες έναγκαλιομένας Βακχίδας. “Οπισθεν τε
ράστια κεφαλή Σατύρου γελώντας. Πλαγίως Παιάνες, 
Σειληνοί, Σάτυροι, Μαινάδες, Βακχίδες, με μυθολογικός 
παραστάσεις. Τό άρμα, γύψινον, ήτο όλόχρυοον. καί 
προηγούντο αύτοϋ έφιπποι, έούρετο ΰπό εξ ίππων 
καί ήκολούθει σειρά όνων ών τινες είχαν μεταμφιε- 
σθή είς Τράγους μέ άναβάτας είκονίζοντας πρόσωπα 
Βακχικών έορτών Τό σχέδιο· έξεπονήθη ΰπό τοΰ κ. 
Ζευγώλη, αί έργαοίαι δέ έγένοντο ΰπό τήν έπίβλεψιν τοΰ 
κ. Ίακωβίδου. Ζωγράφοι διεκόσμησαν τό έργον κα
ταλλήλως. Καί δεύτερον άρμα ήτοίμαοαν οί καλλιτέχναι 
τής βασιλίασης ιών Άπόκρεω.

*
Άπέθανεν έν Άθήναις ό τέως υποπρόξενος καί δι

κηγόρος έν Αίγύπτφ Ευστάθιος Γλυμενόπουλος. Κατέ
γινε μετά ζήλου είς τήν Νομισματολογίαν, καταρτίσας 
πλουσιωτάτας σύλλογός, δι'άς έδαπάνησε μεγάλα ποσά.

Έκ τών συλλογών του τήν μεν αιγυπτιακήν έκ τριών 
καί πλέον χιλιάδων χρυσών καί άργυρών νομισμάτων έδώ- 
ρηοεν είς τό έν Άλεξανδρείρ αιγυπτιακόν Μουσεΐον έν ψ 
κατηρτίοθη καί ιδιαιτέρα αίθουσα «Γλυμενοπούλειος» 
κληθεϊσα, τήν δέ Ιλληνικήν είς τήν ελληνικήν Κοινότητα 
Αλεξάνδρειάς, ήτις καί άνεκήρυξεν αυτόν μέγαν δωρη
τήν. “Αλλην μεγάλην δωρεάν έκαμε τιρ 1902 είς τό έν 
Ναυπλίιρ Μουσεΐον άποτελουμένην έκ τεσσάρων χιλιάδων 
νομισμάτων, ειδωλίων, άγγείων, πινακίων καί αγαλμάτων. 
Κατά τάς τελευταίας του στιγμάς συνέστησεν όπως δο
θούν είς τό έν Ναυπλίω Μουσεΐον αί έν τή οικία του 
ευρισκόμενοι μαρμάρινοι αρχαιότητες.

*

Ηΰτοκτόνηοεν έν Άθήναις ό έπίτιμος καθηγητής τοΰ 
Πανεπιστημίου καί Πρόεδρος τοΰ συλλόγου «Παρια· 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΎ* 1Μ· ΤΟΜΟΥ

σοΰ· ΤιμολέωνΆργυρόπουλος Έσπούδασεν είς Παρισίους 
Φυσικήν, έπανελθών δ’ είς Αθήνας τιρ 1872, διωρίσθη 
ταχέως καθηγητής έν τή Στρατιωτική Σχολή τών Ευ- 
ελπίδων καί τώ 1884 κατέλαβε τήν Πανεπιστημιακήν 
καθέδραν, άποτελέσας μίαν έκ τών μεγάλων αυτού κορυ
φών Άλλά καί ή κοινωνική τον έπωφελεστάτη δράσις 
κατεδεϊχθη έν τή διοικήσει τού φιλολογικού συλλόγου 
» Παρνασσό;» τού όποιου έπανειλημμένως έξελέγη πρόε
δρος, άπό τοΰ 1897 μέχρι σήμερον, άνακηρυχθείς καί 
μέγας αυτού ευεργέτης.

*

Αί ιταλικοί εφημερίδες αναγγέλλουν δτι ό Αεονκαβάλλο 
έπεράτιοσεν ήδη μίαν πραξιν τού νέου μελοδράματος του 
εΤό Αάσος ψιθυρίζει», έπί στίχων τού Καβακιόλι καί 
τού Έμμανουέλ. Ή ΰπόθεοις τοΰ μελοδράματος τούτου, 
"περ θά παιχθή κατά πρώτον είς τό « Ιπποδρόμων» 
τού Λονδίνου, έχει έξαχθή έκ τοΰ ρωσσικοΰ διηγήματος 
τοΰ Ποΰσκιν « 'Αθίγγανοι ».

♦

Άνεχώρησεν είς Νέαν Ύόρκην τμήμα τής έν Κρε- 
μόνη άριστευοάσης Αθηναϊκής Μανδολινάτας. κληθέν είς 
‘Αμερικήν χάριν καλλιτεχνικής περιοδείας ΰπό τήν διευ- 
θυνσιν τού κ. Ν. Λάβδα.

'Ενταύθα άπέμεινεν άρτια ή έκ δεσποινίδων ορχήστρα 
ήτις μετά τών κουαρτέτιον θά δόση προσεχώς μικρός 
συναυλίας έν τή αιθούση τού * Παρνασσού ».

*

Ε7ς τό θέατρον ε Βωντεβίλ» τών Παρισίων έδόθη νέα 
κωμιρδία είς τρεις πράξεις τού διάσημου θεατρικού συγ- 
γραφέως “Αβεν Έρμαν, ΰπό τόν τίτλον «Ή 'Οδός τϋς 
Ειρήνης». ("Επικής 'Οδού της Ειρήνης έν Παριοίοις 
ΰπάρχουσι τά μεγαλείτερα καταστήματα τού συρμού καί 
τά κοσμηματοπωλεία, άτινα συχνάζονται ΰπό τοΰ κομ
ψότερου καί πλουσιωτέρου κόσμου τής Γαλλικής πρω- 
τευούσης). *Π κωμφδία περιέχει διάφορα εύθυμα αισθη
ματικά έπεισόδια ένός μεγάλου ράπτου δστις δέν κατορ
θώνει νά άγαπηθή ΰπό τής πρώτεργάτιδός του, ήτις ένο- 
χλουμένη τόν εγκαταλείπει διά να ίδρυση ανταγωνιστικόν 
οίκον. Τό έλκυστικώτερον μέρος τής κωμφδίας είνε ή 
παρέλασις άπειραρίθμων προτύπων τοΰ συρμού πρός με
γάλην είχαρίοτησιν τοιν κυριών.

Δ I Ο Ρ θ Ω Σ I Σ

Κεκρύφαλος— κόαυμβος

Έγράψαμαν έκ παραδρομής είς τό έν τώ τεύχει τής 
καλής Πινακοθήκης» τον μηνάς Μαρτίου π. έ. κατα- 
χωρηθέν άρθρον περί τής έν τώ μουσείο) Αλμυρού ΰ- 
παρχούοηζ πηλίνης κεφαίήζ τής Αφροδίτης, ώς έχούοης 
τήν κόμην άναδεδεμένην έν εΐδει εκ ε κ ρ υφ ά λου» (= 
κότσου).

ΜΙΙά κεκρϋφαλ.ος είνε δικτυωτόν τι, έν ώ πε- 
ριείγετο ή γυναικεία κόμη. Ό δ'ε κότσος, ήτοι ή άνά- 
δεσις τής κόμης είς πυραμιδοειδές έξόγκωμα όπισθεν, 
έλέγετο τό πάλαι κ ύ συ μβ ος δι' ένός ή διά δύο <ί 

(ήτοι, κόοσυμβος)' ή δε νεωτέρα λέξις κότσος έγένετο 
κατά παραφθοράν τής άρχαίας λέξεως κό ουμ β ο ς,έπο- 
μένως είνε γνήσια 'Ελληνική. Οΰτω λοιπόν ώς πρός τήν 
πηλίνην κεφαλήν τού άρθρου ημών (Β') γραπτέον «χο- 
ούμβου» (=κότ σου), ώ·ιί τκε κ ρ υφάλ ο ν», δπερ 
αρμόζει διά τήν λιθίνην κεφαλήν τού αυτού άρθρου 
ημών (Α').

Ν. 1. Γιαννόπονλος

NErtl ΕΚΛΟΣΕΙΣ
Κατάαεστον εκ δημοσιευμάτων μεγάλου ενδιαφέ

ροντος έξεδόΟη τό Ήμερολόγεον «ΠινακυΟιικης·- 
« Έλλ. ΈπιΟεωρήΛως». Συνεργάται, ο· κράτιστοι 
έκ τών παρ’ ήμϊν λογιών καί βς άλλων μερών τοϋ'Ελ- 
ληνισμοϋ,δημοσιεύουσι ποικίλας φιλολογικάς καί καλ
λιτεχνικά; μελετάς, έν οίς ή περί Βυζαντινών Μητρο- 
πόλεων τοΰ κ. Α. Αδαμάντιου, ή περί Λειψάνων τής 
άρχαίας θρησκείας έν τώ Χριστιανισμοί τοΰ κ. Ν.Γιαν- 
νοπούλου αρχαιολόγου, ή κοινωνιολογική μελέτη τοΰ 
Δρόζ περί γονέων καί τέκνων, τό δράμα τής δεσπ. 
Ε. Ζωγράφου ή «Τζένη μ’ε τό γέλιο της» καί έτε
ρον ή «Γατίτσα» τοΰ κ.’Ιωσήφ, οί Βοημοί ποιηταί τοΰ 
κ. Καιροφέλα, αί σκηναί άπό τό «Μαρτΰριον τοΰ Άγ. 
Σεβαστιανοΰ» τού Δ’ Άννούντζιο, τά διηγήματα τοΰ 
Δίκενς, τοΰ Ιΐιέρ Λοτί, τοΰ Τσέ^ωφ, ή περί γλώσσης 
καί πατρίδος μελέτη τοΰ Φαγκέ, ή σονάτα-μνήμα τής 
κ. Παναγιωτάτου, τό «Γραμμένον άλας» τοΰ κ. Τ. 
Άμπελα,ή μετάφρασεςτών«’Αδελφών» τοΰ Μαίτερλιγκ 
ΰπό τοΰ κ. Ζ. ΙΙαπαντωνίου, τό βιογραφικόν σημείωμα 
περί τοΰ λογίου καλλιτέχνου Μεσσαλά ΰπό τοΰ κ. Δέ 
Βιάζη, ή μελέτη περί πριγκηπίσβης Ταμάρας τοΰ κ. Μ. 
Δασκαλάκη, τό άρθρον περί απροσ ατεϋτων παιδιών 
τοΰ καΟηγητοΰ κ. Ίωαννίοου, τό ευθυμογράφημα τοΰ 
κ. Κονδυλάκη, ή ιστορική μελέτη περί 'Αγ. Λαύρας 
τοΰ κ. X. ΊΙλιοπούλου, ή κριτική περί Μαρκορά ΰπό 
τοΰ κ. Γρ. Ξενοπούλου, τά Ελληνικά άκρογιάλια τοΰ 
κ. Άγ. Τανάγρα, τά ποιήματα Γ1. Συνοδινοΰ,Σ.Μαρ- 
τζώκη, Μ. Σίγουρου, Γ. Ιίεργιαλίτη, Ν. Μαρσέλλου, 
Κλεαρέτης Δίπλα, 'Ελένης Σβορώνου, Ε. Σπυρίδου, 
Φ. Γιοφίλλη κλπ.

Τό Ημερολόγιου τής «Πινακοθήκης-Έλλ. Έπιθεω- 
ρήσεως» είνε άληθής κυψέλη, είς ήν έναπετέΟη άφθο
νου τό πνευματικόν μέλι. Άπηλλαγμένον τοΰ πε
ρονόσπορου τών νεκρολογιών καί τών διαφημηστικών 
βιογραφιών, εινε βιβλίον καθαρώς φιλολογικόν καί 
καλλιτεχνικόν. Τό Ημερολόγιου έκτυπωΟέυ έυ τφ 
Έςωτερικώ δέυ παρουσιάζει τήυ τυπογραφικήν εντέ
λειαν ήν προσεδοκώμεν, ένεκα κατάφωρου άΟετήσεως 
ρητών συμφωνιών έκ μέρους τοΰ άναλαβόντος τήν έκ- 
δωσιν τυπογραφείου καί ένεκα τής εσπευσμένης έκτυ- 
πώσεως αυτοΰ, είς ήν οφείλεται καί ή παρείσσυσις 
τυπογραφικών τίνών σφαλμάτων, τών άπαραιτήτων 
άλλως τε. ★

Έςεδόλη, πέμπτου ήδη έτος, τό Μακεδονικόν 
Ήμεοολόγιον, ύπό τοΰ ένταΰΟα Παμμακεδονικοΰ 
Συλλόγου. Περιλαμβάνει ύλην άποκλειστικώς άναθερο- 
μένην εις τήν Μακεδονίαν, ΰπό ιστορικήν, άρχαιολο- 
γικήν, εθνογραφικήν, εκπαιδευτικήν, γεωγραφικήν, 
στατιστικήν, λαογραφικήν έποψιν περιστρεφομένην είς 
τήν άρχαίαν, μέσην καί νεωτέραν Μακεδονίαν. Τό 'Η
μερολόγιου κοσμείται ΰπό εικόνων μεγάλου έθνικοΰ 
ενδιαφέροντος.

★
Άχαρνΐίς.—Οί ζητωπόλεμοι τών αρχαίων Αθη

ναίων είχον ΰποστή ολην τήν δριμύτητα τής σατύρας 
ποΰ Άριστοφάνους εις τήν Οαυμασίαν κωμωδίαν του 
«Άχαρνής». Χωρικοί άπλοικοί άλλά συνετοί οί Ά- 
χαρνείς, ταλαιπωρημένοι άπό τά δεινά τοΰ ΙΙελοπον- 
νησιακοΰ πολέμου, βλέπουν τήν έλαφρόνοιαν τών πο
λιτών καί διακρίνουν ώς αιτίαν τοΰ κακού τούς ρήτο
ρας καί τους πολιτικούς, οί όποιοι φιλόδοξοι καί ίδ'.ο- 
τελεΐς παρασύρουν τόν λαόν μέ λόγια μεγάλα καί ασύ
νετα. ΊΙ άντίθεσις μεταξύ τών τίμιων έργατικών άν- 
Ορώπων καί τών άεργων πολιτικομανών, ή άντιπαρά- 
•στασις, με περιγραφάς άπλάς άλλά διαπυεσμένα; άπό 
άληθειαν, τών άγαθών τής ειρήνη; καί τών δεινών 
τοΰ πολέμου —είκών πραγματική τής ζωής τών έθνώ- 

καί τότε καί σήμερον— παρέχουν μέγα καί πάντοτε 
σύγχρονον ενδιαφέρον εις τήν κωμωδίαν αύτήν τοΰ Ά
ριστοφάνους. ΊΙ μετάφρασίς της είς στίχους αρμονι
κούς καί εις ύφος Άριστοφάνειον ΰπό τοΰ κ. Μ. Αΰ- 
γέρη γενομένη, έξεδόθη είς τήν «Βιβλιοθήκην Γ.Φέξη 
’Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων».

Ίκέτιδες.—Πολιτικής καί πατριωτικής ΰποθέ- 
σεως δράμα, εξαγόμενον όμως διά τοΰ λυρισμοΰ καί 
διά τής έξοχου απεικονίσεως τοΰ στοργικού πάθους 
είνε αί Ίκέτιδες τοΰ Εϋριπίδου. Τά εις τό δράμα 
τοΰτο άσματα τοΰ χοροΰ άποτελουμένου έκ μητέρων 
καί τέκνων ορφανών, θεωρούνται εκ τών έξοχωτέρων 
τής άρχαίας τραγωδίας. Είς τήν ’Ελευσίνα όπου διε
ξάγεται τό δράμα, περί τόν βωμόν τοΰ άρχαίου καί 
σεβαστού ναού τής Δήμητρας, λυρολογεΐ ό χορός, 
ζητών τήν άπόδοσιν τών νεκρών. Αί πυραί τών νε
κρών καίουσι έπί τής σκηνής, αί τεφροδόχοι κάλπαι, 
τάς όποιας φέρουν τά τέκνα, ή αυτοθυσία τής Εϋά- 
δνης, ή όποια πήδα έπί τής πυρά; τοΰ συζύγου της 
καθιστώσιν έν συνόλω τό εργον υποβλητικόν καί έξό- 
χως μεγαλοπρεπές. ΊΙ μετάφρασίς του πιστή, παρα
κολουθούσα τοΰ προτύπου τόν ρυθμόν, γενομένη ύπό 
τοΰ κ. Ν. Ποριώτη, έξεδόθη είς τήν «Βιβλιοθήκην 
Φέξη ’Αρχαίων 'Ελλήνων Συγγραφέων».

Ιΐνρον Άνάβαόις.—-Πρότυπον στρατιωτικού συγ
γράμματος, τοΰ όποιου ή άκρίβεια τής έξιστορήσεως 
άμιλλάται πρός τήν γλαφυρότητα καί ή γοητεία τής 
περιγραφής δέν ύστερεί τής επιστημονικής έκθέσεως 
εινε ή «Κύρου Άνάβασις» τού Ξενοφώντος. 'Ιστο
ρούσα τήν μετά τού Κύρου έκστρατεΐαν τών δικαχι- 
σχιλίων εθελοντών Ελλήνων άπό τής Μικρασίας μέχρι 
τής Περσίας καί τήν ύπό τόν ΐενοφώντα επιστροφήν 
αυτών διά μέσου τής ’Ασίας, έξηγεί σαφώς τά τής 
πορείας, τά τών μαχών καί άλλων στρατιωτικών 
έργων, έν ταυτώ δέ είκονίζει ψυχολογικώς με δύνα- 
μιν αριστοτέχνου ομάδας καί άτομα, περιγράφει δε 
θαυμασίως καί ζωντανά ήθη καί έθιμα καί τόπους 
καί πόλεις καί γεωργίας κα1. εμπόρια καί πολιτισμούς 
λαών πολλών καί ποικίλων. Έπί πλέον αί παρεντιθέ- 
μεναι δημηγορία’., ουσαι δ,τι άπλοΰν κοί κομψώς άρ
τιον δύναται νά παρουσιάση ή ρητορική τέχνη καί τά 
διάφορα παρεμβαλλόμενα έπεισόδια, ένισχύουν καί 
ζωντανεύουν τήν διήγησιν. Ή μετάφρασίς καλ
λιεπής, έγεινεν ύπό τοΰ κ. Δημ. Άναστασοπούλου 
τού ’Αθηναίου, έξεδόθη δέ εις δύο τόμους μετά χάρ
του είς τήν σειράν τής «Βιβλιοθήκης Φέξη ’Αρχαίων 
‘Ελλήνων Συγγραφέων».

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Σφΐφα». Μετά μακράν διακοπήν έπανέλαβε 

τήν έκδοσιν της ή «Σφύρα», ή εβδομαδιαία σατυρική 
έφημερίς, ήτις έσημείωσε τόσας έπιτυχίας κατά τήν 
πρώτην αυτής περίοδον. Ύπό τήν αύτήν διεύθυνσιν 
τοΰ άρίστου γελοιογράφου κ. Μιχ. Άθανασιάδου ύπό- 
σχεται νά τέρπη τού; αναγνώστας μέ τον άβίαστον καί 
άκακον γέλωτα.

·*·-*··«-

ΤΗΛΕΦΏΝΟΝ
ΜεΛετιιτΑ. — Τό παλαιάτερον βιϋλίον τοΰ κόσμου 

πιστεύεται ύτι είνε ύ Πάπυρος Πρός λεγόμενο:, ό άπο- 
κείμενος μεταξύ τών πολυτιμωτάτων θησαυρών είς τήν 
’Εθνικήν βιβλιοθήκην τών Παρισίων. Ό πάπυρος 
οΰτος άνεκαλνφθη ύπό τού αιγυπτιολόγου Πρίς (Prisse) 
έντός ένός τάφου τών άρχαίων Θηβών τής Αίγυπτου, 
όστις κατεϊχεν, εκτός αύτοϋ, καί τήν μούμιαν ένός μέ
λους ·:ής Θ.,βαϊκής δυναστείας, τοϋθ’δπερ άποδείκνόει 
δτιτύ βιόλίον τοΰτο ανέρχεται τουλάχιστον είς τόν ΚΕ, 
αιώνα πρό Χριστού, (α,5°° έεη »· Χ·). ’Eg αΰτοϋ 
άλ/.ως τε τό βιβλίον εξάγεται ότι τούτο έγράφη είς 
πολύ άρχαιοτέραν εποχήν, ήτοι κατά τους χρόνους τοΰ



βασιλέας Άσσά, ύστις έζη 3·35Ο έτη π. X. Τό βι- 

βλίον σύγκειται έκ 44 κεφαλαίων καί περιέχει άρχάς 

καί νόμους. Ύπό Γαλάτου Αιγυπτιολόγου έξόχΟυ έ- 

γένετο εσχάτως νέα μελέτη έπ’ αυτού.

*Α<ίτώ.—Δέν εϊνε πολύ σπάνιον φαινόμενον Ηγε

μόνες καί ήγεμονίδαι ν’ άσχολοΰνται έπιτυχώς είς τά 

γράμματα. Ό μακαρίτης Κάρολος βασιλεύς τής 

Πορτογαλίας μετέφρασε τόν Σαιξπήρον.Ό δονί, Κάρο

λος Θεόδωρος τής Βαυαρίας όυνέγραψε έπιοτημονικά 

έργα ικανής αξίας. Ίΐ βασίλισσα τής Ρουμανίας εϊνε 

περισσότερον γνωστή ώς συγγραφεύς μέ τό ψευδώνυ

μον Κάρμεν Σύλβα παρά ώς βασίλισσα Έλισσάβετ. Ή 

βασιλομήτωρ τής ’Ιταλίας εϊνε δραματική συγγραφεύς. 

Ό βασιλεύς τής Σουηδίας Όσιί&ρ ήτο ποιητής καί πο- 

λεμικώτατος δημοσιογράφος. Ό δούξ τοΰ Μάντσεστερ 

ήτο άνταποκριτής μιάς έφημερίδος τής Ν. Ύόρκης μέ 

μισθόν 240,000 φρ. έτησίως. Ό Κάϊζερ γράφει ποιή

ματα, δράματα—αυτός εϊνε άπ’ όλα. Καί τής Έλλ. βα

σιλικής οικογένειας μέλος ό πρίγκηψ Νικόλαος έχει άγά- 

πην πρός τά γράμματα καί ζωγραφίζει. Έχει μετα

φράσει Γαλλικά έργα καί έχει, λέγουν, γράψη μίαν 

μονόπρακτον κωμωδίαν. Άλλά καί ό πρίγκνψ Χρι

στόφορος άσχολ-είται μέ πολύν ζήλον είς τό κλειδο- 

κύμδαλον.

Συνδροτιητή.— Έξ απροσεξίας κατά τήν έκτύπω- 

σιν οί τίτλοι τών ναών Κάιρου καί ΙΙόρτ Σάϊτ ένηλ- 

λάχθήσαν.

01 εντός τοΰ μηνδς .Φεβρουάριου άπο- 
στέλλοντες die' ενδείας προς ή μάς την συν
δρομήν των, λαμβάνουσι δωρεάν άμα τή απο
στολή αυτής κατ' t'KJOyhv μίαν έκ τών εξής 
εκδόσεων :

1) Τό 'ΣΚμερο^όμιον *3ΐινακοδήκης*- 
Φμ^ηνικης ’βαιιδεωρήβεως* τοΰ 1912, α
ξίας δρ. 3.

2) Τά *εΧρυβάνδεμα*, εικονογραφημένου 
τόμον πεζών ποιημάτων, υπό Δ. I. Καλογε- 
ροποΰλου, αξίας δρ. 3.

3) Τάς “£ε^ίδας*, τόμον διηγημάτων τοΰ 
κ. Δ. I. Καλογεροπούλου, αξίας δρ. 2.

4) Την *<Τκούραιναν* Ιστορικόν εξ 700 
σελίδων μυθιστόρημα τής δεσποινίδος Ευγενίας 
Ζωγράφου, αξίας δρ. 5.

5) Ττιν *£φϋραν* έβδομαδιαίαν σατυρικήν 
εφημερίδα, έπί μίαν εξαμηνίαν, αξίας δρ. 3.

6) Τό*3ΐάβχαέν 'fojuddi* καί τήν *3Υίι- 
Κράν έίΰαίτιδα* χρωματιστός φωτοτυπίας α
ξίας δρ. 2.

Διά τοΰ παρόντος τεύχους λήγει τό 
ενδέκατον έτος τής «Πινακοθήκης». Πα- 
ρακαλοΰνται οί ολίγοι καθυστεροϋντες ετι 
τήν συνδρομήν των νά άποστείλωσι αυ

τήν πρός τήν έν Άθήναις διεύ&υνσιν τής 
«Πινακοθήκης» διότι άλλως θά διακοπή 
ή αποστολή τοΰ φύλλου.

*

’Επίσης παρακαλοΰνται οί απανταχού 
συνδρομηταί μας δ πως εύαρεστηθώσι καί 
άποστείλωσι άπ ’ευθείας τήν συνδρομήν τού 
άρχομενού ήδη δωδεκάτου έτους.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ A0HNQN

Φέρεται εις γνώσιν τών κ. κ. καταναλωτών, ότι 
συνέπεια τήςπροιούσης ύπερτιμήσεως τών γαιανθράκων r
αί τιμαί πωλήσεως τοΰ Κώκ ορίζονται άπό 15 τρέ-
χοντος ώς ακολούθως
Κώκ χονδρόν, παραλαμβανόμενον έν τώ
Καταστήματι ή όκα .... Λεπ 5.3)4
Κώκ σπασμένον μέτριον η ψιλόν έν τώ
Καταστήματι ή όκα .... » 6,3)4
Κώκ -χονδρόν, παραδιδόμενον έντός
κάρρων, κατ’ οίκον άνευ έναποθηκεύ-
σεως ή όκα ...... » 6.—
Κώκ σπασμένον παραδιδόμενον έντός
κάρρων, κατ’ οίκον άνευ έναποθεκεύ-
σεως ή όκα ....................................... » 7.—
Κώκ χονδρόν έντός σάκκων τών 30 ο
κάδων μετ’ έναποθηκεύσεως ό σάκκος Δρ. 1.95·
Κώκ σπασμένον μέτριον η ψιλόν έντός
σάκκων τών 30 οκάδων μετ’ έναποθη-
κεύσεως ό σάκκος ............................... » 2.25·

Γίνονται δεκταί παραγγελίαι άπό 3 σάκκων καί.
άνω.

Έν Άθήναις τη 13η ’Ιανουάριου 1912. 
(Έκ τοΰ Γραφείου τής Εταιρίας)

ΣΓρός τούς κ. κ. Ύδρολήπτας τής πόλεως

’Αθηνών.

Έκτείσυμένων κατ ’ αντάς είς τινα σημεία τον Ά- 
δριανείου υδραγωγείου εργασιών κα&αρισμοΰ καί ίπι- 
σκευής αντοϋ, παρακαλοΰνται οί κ. κ. ΰδρολήπται οΐ τε 
εκ τών Δεξαμενών Λυκαβητοΰ καί οί άπ ’ εΰ&είας εκ τοΰ· 
υδραγωγείου αρδευόμενοι, όπως ίφιστώοι τήν προσοχήν 
αύτών επί τής καταναλώσεως τοΰ ϋδατος, κα&οσον, λόγιμ 
τών εργασιών, ή έκ τοΰ υδραγωγείου παροχή είναι μι- 
κροτέρας διαρκείας, έξ ής ϋά πρόκυψη καί μικρά ανω
μαλία καί ιός προς τάς ώρας τής διανομής.

‘Εν ‘Α&ήναις τή 10 Ιανουάριου 1912.
(’Εκ του Γραφείου Τοΰ Υδραυλικού Τμήματος)

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΊΙ(ΝΑΚΟ0ΗΚΗΣ„-"ΕΛΛΗΝ. ΕΙΤΙ8ΕΩΡΗΣΕΩΣ,,
“Τλη εκλεκτή καί, ενδιαφέρουσα. — Εικόνες έργων καλλιτεχνών. — Μελέται φιλολογικοί, 

αρχαιολογικοί, καλλιτεχνικοί, ιστορικοί, κοινωνιολογικοί. — Διηγήματα, ήθογραφίαι. — Ποι
ήσεις.— Δράματα.— Λαογραφία.

Οί έχοντες εΐσέτι αγγελίας δέον νά ίπιστρέψωσιν αύτάς, οί δέ έγγραφέντες συνδρομηταί ν’ άποστείλωσι 
το άντίτιμον, ~να λάβωτι αντίτυπα.— Ύφ’ ημών άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

Τιμή δρ. 2 διά τους συνδρομητάς μας.— Διά τους λοιπούς δρ. 3.
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